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GRETA GARBO ASIK 
Meshur san' atkar art1k 

' 
biitiin esrar1n1 kaybetmi,! 

Amerikan sinemacihgi ona garib k1yafeti ve 
daima golgede kalan ~ahsiyetile bir 

hiiviyeti vermi~ti, lakin giiniin 
muamma 
birinde 

artist hakikaten sevdalanmca ..• 

Hollywood' da, Greta Garbo ve Ca
therine Hepburn isimleri etrafmda kiya· 
met kopuyor. <;iinkii bu iki artistin ikisi 
de esrarengizliklerini kaybetmi~lerdir. 
Bu hadise ile beraber, reklam acentala • 
nmn bu isi~ler etrafmda viicude getir • 
dikleri efsane de yJkJlmi§ oluyor. 

Bu hadisenin ehemmiyetini, Holly • 
wood nazarmda nekadar miihim, neka • 
dar hayati bir mahiyeti haiz oldugunu 
anlamak i~in, gerek Greta Garbo'nun, 
gerek Catherine Hepburn' un esrarengiz
liklerinin ne mana ifade ettigini bilmek 
laz1md1r. 

Greta Garbo, bundan on iki sene ka
dar evvel, lsvec; sinemalannda bir iki u
fak rolde epeyce muvaffakiyet kazanmi§ 
ve Hollywood sinemacJlannm nazan dik
katini celbetmi~ti. Hollywood direkti:ir -
lerinden biri kendisile hemen bir kuntrat 
yaph ve Greta, giiniin binnde Amerika
.va geldi. 

Creta'mn gelecegi gUn, kumpanyanm 
direkti:irii, §eflerden birini onu kar§llamak 
iizere vapura gondermi§ti. Adamcagu, 
bu yeni artistin, o zamana kadar binler
cesini gordiigii, tamd1g1 tiplerden birine 
benziyecegini tahmin edip dururken, kar
§ISinda, iri ayakh, iri elli, solgun yuzlu, 
uzunboylu, s1ska bir k1z goriince hayre
tinden agZJ ac;1k kalml§tl. Bu hzm ba§m· 
da eski, soluk, bic;imsiz bir §apka vardr; 
§apkanm altmdan renksiz sac;lar f1§km -
yordu. Arkasmda kiil rengi bir yagmur· 
luk, ayagmda dii~iik c;orablar vardt. 

~ef, kumpanyamn ta 1svec; g]bi yer -
den boyle bir ucube bulup getirmesine 
son derece ~a§mt§tl. Fa kat hayretini ve 
ofkesini belli etmemege ~ah§tyordu. Gre
ta'yl kiic;:iik bir otele gotiirdii ve Nev
yorkta tamdtgl olup olmad1gm1, kimse ile 
tam~mak arzusunda bulunup bulunma -
d1gmt sordu. Greta, lakayd bir tavula: 

- Hay1r, te§ekkiir ede11im, dedi. Kim
seyi tamm1yorum, fakat kimseye ihtiya -
c1m yok. 

~ef, bu cevab1 pek garib bulmakla be
raber, bu c;irkin hzla fazla me§gul olmt
yacagl ic;in de sevinmi~ti. 

Aradan birkac; hafta gec;:tikten sonra, 
kumpanya direktorii, ayni §efi c;agutarak 
dedi ki: 

Greta Garbo'nun son r;evirdigi Lddam o 
Kamelya jilminden ur; levha 

larak yaratmak daha dogru olacaktt. 
Creta'nm, sa~lan darmadagm, daima 
mu§amba giyen, i:ik~esiz kundurah ve 
pamuk c;orabh bir tip olmast laz1md1. 
Sokaga 'rlkm1yacak, silik, kendi halinde 
ya§Iyacak, ne a§lkl, ne de herhangi bir 
ihtirast olacakli. Konu§mtyacaktl, hatta 
tebessiim etmiyecekti. Hulasa, cinsl ca -
zibenin hissiz bir heykeli halinde ya§Iya
cakh. 

Bu adam, bu fikrini derhal tatbik etti 
ve bu fikri sayesinde milyonlar kazand1. 
<;iinkii Greta Garbo ismi etrafmda bir ag 
gibi oriilen muazzam efsane bu adamm 
eseri, onun bulu§unun neticesidir. Greta 
Carbo'nun kendisile, esrar dolu efsanes] 
oyle yekviicud bir hale gelmi§tir ki, bu 
efsaneyi o mu yaratml§tlr, yoksa o efsa
ne mi Greta'y1 bu §Ohrete yiikseltmi§tir, 
buras! malum degildir. 

Greta Garbo, sinema perdesindeki 
parlak hayalinin haricinde, hakiki haya
tmda, Amerikaya ilk geldigi giinkii ktya
fetile dola~an silik, muammah kadm ola
rak kalml§, biitiin arzulanm, biiti.in e -
mellerini gizli tutmu~tur. Greta'nm, si • 
nema hayatma ilk ad1mtm athgl zaman-
ki bu kahb1 kendi istegile mi ta§1d1g1, 
yoksa, onun da herkes gibi giyinmek, si.is
lenmek, gezmek, giilmek, ya§amak arzu
lan m1 besledigi belli degildir. Greta, bii 
tiin diinyanm nazannda, hala ilk gi.in -
lerdeki muammah kadmd1r. 

Aradan on sene g~tikten sonra, sine
rna kodamanlan, Greta'nm arllk modas1 
ge~eceginden korkmaga ba§laml§lardt. 
Greta'ya, ekran haricindeki hakikl haya
ttnda yiikletilen rol herkesin tahammiil e
demiyecegi kadar ag1rd1. Giiniin birinde, 
bundan usanmas1 ihtimali de vardt. 

Bu dii§iincelerle, arad1lar, tarad1lar 
ve Greta Garbo'nun yerini tutacak bir 
artist buldular. Bu artist Catherine Hep
burn idi. 

Hepburn, bidayetlerde, c;tbk elmactk 
kemikleri, biiyiik agz1 ile hayli ~irkin bir 
ktzd1. Pasakh idi; makinistlerle, ko§e -
ba§t mayhanelerine gidip kadeh lmmak 
yegane zevki idi. 

Giiniin birinde, tesadiifen John Barry
more 'Ia birlikte rol ald1g1 filmin sayesin
de, birdenbire yi.ikseldi ve y1ldtz payesin% 
eriverdi. Buna ragmen, byafetindeki 
pasakhhk ve meyhanelerde kadeh ktr • 
mak merak1 gec;memi§ti. l§te bu hali, o· 

CUMHURi:YET 

Konya ovas1nda 
bulunan su 

~imdilik giinde 3200 
ton su ~Iktyor 

Konya (Hususi muhabirimizden) 
Konyada giinden gline §iddetini arhran 
kar, buz ve soguk her tiirlti faaliyetleri 
sekteye ugrathgt halde yalmz bir c;a -
h§ma iisttinde men:tli tesirini gi:isteremi
yor. Bu c;ah§ma sahas1, Konya ovasm1 
sulamak it;in gi:isterilen gayretlerdedir. 
Vilayetin muhtelif yerlerinde yap1l -
makta olan sondaj faaliyeti, ilk feyizli 
eserini Karamanda gi:istermi.§ ve o mm
takada bulunan tazyikli su, yeryiiziine 
t;lkml§tl. Suyun ~1khg1 ve ft§klrmtya 
ba~ladtgi yerdeki c;ah§malara i:inemle 
devam olunuyor. Sondaj bugiin 199 un
cu metroya inmi§tir. Derinlik ziyadele§· 
tikc;e su artiyor. $imdi bu sondaj yerin
den dakikada 220 litre su ft§ktrmakta • 
d1r. Bu sularm glinliik yekfinu 320 ton 
oluyor. Sondaj i§lerine nezaret eyliyen 
mutehasstslar 3§agtya dogru inildikge 
su miktarmm daha ziyade artacagma 
kani bulunduklart ic;in ameliyata de -
vam ediyorlar. Her hangi bir ihtimalle 
sondaj su derinligini gec;erek tekrar 
topraga kavu~acak olursa bunun elde 
edilen su i~in bir tehlike te§kil eylemi -
yece~i miitehasstslar tarafmdan temin 
olunmaktad1r. <;iinkii su derinliginden 
sonra toprakta a~tlacak deligi t;imento 
He kapatmak daima mtimkiin ve kolay
ml~. 

Karamanda bulunan bu su, §imdi a
damaktlll etiid edilmektedir. Suyun dl
§anya almacak miktan tam olarak tes
bit edildikten sonra suyun tahtelarz 
seyri takib olunarak kolayca muhtelif 
kuyular ac;mak ve ft§klracak sulardan 
istifade eylemek nihayet giin i§i ola -
cakhr. 

Daki:kada 220 litre su veren ilk kuyu, 
bu halinde kalsa dahi c;ift~ilerimizin yii
ziinii giildiirmege kafidir. <;unkti daki
kada 220 litre su veren bu kuyunun bir 
giinde fl§lnrttij'p su 320 ton olacakhr. 

Bu damar iistiinde on Arteziyen ku • 
yusu a~1ld1gm1 dii§iinecek olursak bu 
on kuyudan almacak giindelik su yeku
nu 3200 tona balig olur. Giinde 3200 
tonluk bir akar suyun, sulayabilecegi 
saha, ~ok geni§ ve ziraate tamamen el
veri~i olmak itibarile de kafidir. $u 
halde vilayetin mezru araziyi, kurakhk
tan kurtarmak i~·in su aramak husu -
sundaki gayreti miisbet neticesini ver
mi§ ve vilayet Konyay1 kurakhktan 
kurtarmak yolundaki ~ah§malarmda 
muvaffak olmU§tur. 

VilAyetln diger taraflarmda mesela 
Dedebah~esi ve Altmapa semtlerinde 
yap!lan sondaj ameliyelerinden ~imdi • 
ye kadar miisbet bir netice almamami§
tir. Fakat bu hal miitehass1slarm iimi -
dini kesmi§ degildir. Esasen onlar bu 
mmtakada tazyikli suyun 200 - 400 met
ro derinli:k arasmda bulunacagma ka -
nidirler. 

VILAYETTE 
F elemenk konsolosu 

Vilayette 
!stanbul Felemenk konsolosu diin 

Vali muavinini ziyaret ederek cuma gli
nu limam'rmza gelecek olan Felemenk 
mekteb gemisinin ziyaret program1 hak 
kmda gi:irii§mii§tiir. -···-Otobiis~iiler diin topland1 

Belcdiyenin otobiis sahiblerinden is
ternekte oldugu hisse hakkmda yap1lan 
muzakereler heniiz bitmemi§tir. Oto -
biis sahibleri dUn toplanarak bu mese • 
leyi aralarmda gi:irii§mii§lerdir. Bugiin 
de Belediyede bir Ic;tima yaptlacak, iki 
tarafm one siirdiigii taleblerin telifi 
hususunda bir c;are bulmaga c;ah§lla • 
caktir. 

S1vas tiiccarlarma mesleki 
deraler 

S1vas (Hususi) - Ticaret Odamtz a
vukat Ahmed Gi:ize vas1tasile esnaf ve 
tiiccanmtza ticaret usullerine dair kon
feranslar verdirmektedir. Piyasam1zda 
tesaduf edilen baz1 yanh§hklarm bu su
retle i:iniine g~ilecegi, bu konferansla
ra devam edenlerin si:iylenilenlere ver
dikleri ehemmiyetten anl3§tlmaktad1r. 

Y eni Tiirkiyenin Biiyiik 
Miibdii ve inkilablari 

Tiirk inlolabi, biitiin inkdablari geride 
hirakmistir, 

' 
bu inkdabda, herfey, 

eseridir yaln1z Mustafa Kemalin 
[Ba§makaleden devam I 

cumhuriyeti ilan etti. Ankarada top
lanan Biiyiik Millet Meclisi, kendisi
ni Devlet Reisligine se~ti. 0 zaman, 
sultanm himl\ye ve sahabeti altmda 
umumi bir miisliiman tesaniidii de· 
mek olan Sultan Hamidin «Islam 
vahdeti» gayesi yerine ve lttihad ve 
T erakkinin hakiki bir Osmanh vata
m kurmaktan ibaret bulunan «Os· 
manhhk, ideali yerine, halis Tiirk 
nasyoDJalizmini, ilk defa olarak ileri 
siirdii. 

0, memleketinin bir birlige, bir 
vahdete istinad eden bir millet olma· 
SIDJ istiyordu. Bu, Irki bir birlik ol
masa bile hi~ olmazsa siyasi, cogra
fi, kiiltiirel ve manevi bir birlik ola
caktt, Atatiirk, memlekete itte bOyle 
bir yeni ideal, boyle bir yeni disiplin 
verdi. V e ona, modern milliyetper
verlik fikrini kabul ettirdi. 

Mustafa Kemal, bundan sonra 
serpu§ ve ktyafet teceddiidiinii yap· 
b. 1 eyliil 1925 te, Kastamonuda, 
an'~nelere ve babl itikadlara meydan 
okuyarak yurdda.§larmm kar§tsma, 
batmda §apka ile stkb, bir nutuk irad 
ederek, fes, kalpak, sank ve §alvann, 
biitiin Asyai lnyafetlerin kalkbgam 
ilin etti. 

~apka giymek, ehemmiyetsiz te
ferruattan gibi, goriiniir. Halbuki bu 
yenilik, "Mustafa Kemal tarafmdan 
tahakkuk ettirilen teceddiid ve inkt· 
lablann netice itibarile en miihimle· 
rinden biridir. Kendisi, bu yeni ser
PU§U giyinciye kadar, §ark, birbirine 
dii§man iki cepheye ayrtlml§ll: Biri
si, miiminleri, miisliimanlart, oteki 
ise dinsizleri, htristiyanlart ihtiva 
eden bu iki cephe birbirinden serpU§· 
larile aynhyorlardt. ~apka inlnlabm· 
dan sonra, bir miisliiman Tiirkle ht· 
ristiyan arasmda, goriiniitle, fark 
kalmadi. Bu harici benzeyi§in ehem• 
miyeti hesab edilemiyecek kadar bii· 
yiiktiir. {:iinkii §apka ile miisliiman 
camiasma fikir hiirriyeti girdi. 

Mustafa Kemal, ayni zamanda ka
dmlann pe~esine kar§I da harb ilan 
etti. Tiirk feminizm davasmm azim
kir §ampiyonu ve miidafii olarak or· 
taya atdd1 ve miisliimanhgm kadm
lari erkeklerden aytran manialanm 
devirdi. Y eni bir inkdab mevzuu 
bahsoldugu zaman, daima kendi tah
sim ve kendi benligini one siiren A· 
tatiirk, 1925 te ilk Tiirk balosuna ri· 
yaset etti. Zahiren, bir hi~ten ibaret 
gibi goriinen bu kii~iik hadise ile a· 
snlardanberi kadmla erkegin serbest
~e beraber bulunmalarmt meneden 
dini kanunlan a~1k~a feshetmi§ oldu. 

Bundan sonra, Tiirkiyenin i~timai 
inlalabmda diger bir seri ve cezri bir 
hareket daha, tesirini gosterdi. $efi
nin emir ve i§areti iizerine Ankara 
hiikiimeti, yeni zamanlarm ruhuna 
uymtyan biitiin miisliiman tekkeleri· 
ni ve tarikatlerini ilga etti. Boylece, 
uzun zamandanberi zaten memleke
tin dini hayatma i§lirak etmiyen 
mevleviler ve diger biitiin dervitler 
ortadan kalktt. 

ticaret kanunlan hbul edildigini, Ata· 
tiirkiin emir ve i§aretile memleketin tek· 
nik sahada da birkac; sene ic;inde bi.iyiik 
terakkiler elde ettigini, §imendiferlerimi· 
zi kendimiz yaphgJIDIZl, §eker, kibrit, 
tayyare ve saire fabrikalan a~hglmtzl, 
ilk defa olarak oz bir Ti.irk sanayii ve ti· 
careti kurarak milli vicdanm kar~mna 
~1kard1glmtz1, halk ki.itlelerinin i§, kiilti.ir, 
san' at bak1mmdan terbiye ve tedrisine e· 
hemmiyet verdigimizi, sanayi mektebleri 
ac;ttglmiZI, istihsalin inki§afl ic;in bir yi.ik
sek ikhsad meclisi kurdugumuzu, yiiksek 
miinevver tabakamn gatbm en yiiksek di
maglannm ilmi ve fenni eserlerini tiirkc;e· 
ye terciime ettiklerini, Avrupakari bir e
konomik stri.ictiir viicude getirdigimizi, 
ilk defa olarak Mehmedlerin, Alilerin 
moti:irle, makine ile, elektrik tesisatile 
me§gul olduklann1 hirer hirer kuvvetli bir 
iislubla kaydettikten sonra diyor ki: 

«1923 ile 1936 arumda Tiirkiye· 
de olup biten §eylerin e§ini, diin· 
ya tarihi asia, kaydetmemitlir. 

Tiirk inkdab1, Frana1z ihti
li.lini, fa§iat ihtili.lini, hatta 
boltevik ihtilalini bile geride 
b1rakm1§br. (;iinkii, siyasi miies
seseleri, i~timai miinasebetleri, dini 
taassubu, ikttsadi hayab deiittir· 
mekle kalmtyan, bizzat adetlere, ce· 
miyetin manevi ve ahlaki esaslanna 
vannctya kadar hel'§eyi deiittiren 
tek ihtilal, yalmz Tiirk inlnlabtdtr. 

Tiirk inkalabt, bir medeniyetten 
batka bir medeniyete ge~ittir. 

Bu ink1labda, her teY biz
zat ve yalmz Mustafa Kema
lin eseridir. 

Her sahada ve ekseriya en buh
ranh vaziyetlerde, daima, takib edi
lecek yolu ~izen, tatbik edilecek usu· 
Iii kararlll§bran ve tatbikau idare e
den hep Odur. Memlekete ve millete, 
biitiin bu itleri yapmak i~in emir ve 
i§aret veren yalmz Odor. 

Mustafa Kemal, muharebe 
meydanlarmda nasd idise, 
devletin ha§mda da oyle ol
mak istemi§, tam bir faaliyet 
adam1, insanlar1 sevk ve ida
re eden bir onder o}mu§tUr. 

Onun nutuklannda, merasim dolo 
ciimleler yoktur, fazla ve liizumsuz 
sozler yoktur. Bot laf tantanasJ, ku· 
ru faaahat yoktur. Lisam sade ve sa· 
mimidir, tekelliif ve tasannudan aza
dedir; sozlerini herkes anlar. 

Onun biitiin varhgmt, bir tek dii· 
§iince sanm§br: Medeniyet. 

Mustafa Kemale gore, Tiirkiye, 
bili.kayd ve §llrt, hi~ tereddiidsiiz bii
tiin diinyayt idare eden teklile mo· 
dem medeniyeti kabul etmelidir. 
(;iinkii Tiirkiye, ya§adtgt asula be
raber yiiriimege mecburdur.» 

- Mis Garbo hakkmda hala bir§ey 
yapmadmJZ. Gazetelerde ona aid tek bir 
yaz1 gormedim. ~u araltk oun bir filim 
cevirdigini biliyorsunuz. Bu filim bir aya 
kadar piyasaya <;1kacaktu. Mis Garbo -
nun o zamana kadar me§hur olmas1 Ia -

nun Greta Garbo'nun yerine gec;irilmesi ---------~~~~-

Tiirkiye istiklalinin kahramanJ, 
giizel san'atlar sahasmda da, me§'um 
an'aneleri ytkarak memleketini, hey· 
kel yapmaktan meneden babl diitiin· 
celerden lrurtardt. ~k g~meden ls
tanbulda ve Ankarada, giizellige 
dogru yaptlmak ist:enilen serbest ve 
veliid her hamleye mini alan bir ha· 
le kar§t, canh bir tiki.yet gibi, hey· 
keller ve abideler yiikseldi. 

Huli.sa, her sahada, kendisine Ke
malist Tiirkiye garbt ornek olarak 
aldt ... » 

Muharrir, Ataiirki.in Ti.irkiyeyi yeni
le§tirmege te~ebbiis ettigi zaman, memle· 
kette islam ve ~ark medeniyeti taraftar· 
larile laik fikirlerle me~bu olarak garb 
kiilti.irii istiyenler arasmda ~tetin bir mi.i
cadele mevcud oldugunu, qirincilerin As
yaya, ikincilerin Avrupaya mi.iteveccih 
olduklanm, hulasa ayni l_llilletin ic;inde 
birbirine tamamile ztd iki medeniyetin 
mucadele ettigini soyledikten sonra, 
Mustafa Kemalin Tiirkiyesile Buyi.ik 
Petro'nun Rusyast arasmda, yalmz bu 
bak1mdan bir mi.i§abehet bulundugunu, 
maamafih birbirinden o kadar ayn iki 
devir arasmda, asia tam bir mukayese 
yapmak istemedigini soyledikten sonra, 
diyor ki: 

ZIID. 
~ef ne yapacagtm §a§Irmi§tt. Greta 

Garbo'yu halka tamtmaktan giic; bir§ey 
olamazd1. Bu ktz, ne sokaga <;1k1yor, ne 
kimse ile konu§uyor, ne insanlann arasl
na sokuluyordu. Fa kat direkti:iriin man 
ve tehdidi, iistelik Greta Garbo'yu cok 
istidadh buldugunu soylemesi, §efi c;ok 
mii§kiil bir mevkie sokmu§tu. 

Adamcag1z iki giin dii§iindii, ta§mdl; 
bin;ok <;areleri zihninden ger;irdi ve niha
yet Greta'y1 her§eyden evvel insan ya

' l"'lha <;1kabilecek bir ktyafete sokmaga 
)U unu d' ·1 d' I b 

k . ver 1; terZJ ere, mo Istre ere, er -
mea SlZ J k' . I h b I .. d d' rna 1ya]CI ara a er er gon er 1 

-.- Emret .. ~e Greta ile gorii.§iip onu kan
nedlr? Bu. hus.e otele gitti. Lakin Greta 
maales~ hH; '1arken. ~ef, bu fikrinden cay-

-. ura?a Garbo'yu, o zamana kadar 
t~hktke ve 81 ~. akla bile gelmemi§ bir tip o· 

fikrini verdi. 
Catherine Hepburn, mevkiini elan 

muhafaza eden miistakbel selefi kadar 
esrarengiz olmamakla beraber biiyiik bir 
istidada sahibdi. Hulasa i~ler yolunda 
gidiyordu. 

F akat, gi.iniin birinde, Hollywood' da 
bir haber c;alkandt. Catherine Hepburn 
evvelce evli idi, ~imdi gizlice bo§anml§ -
h ve Howard Hughes ile evlenmege ha
zlrlamyordu. Bu haber, her tarafta top 
gibi patladt, Gazeteciler, ni§anhlann pe
§ine dii, tiiler, fakat hie; bir§ey ogrene -
mediler. Catherine Hepburn ve ni~anhs1 
Hugl,es tasavvurlan hakkmda bir tek 
kelime soylemek istemiyorlard,. Hatta 
gec;enlerde, Hepburn, agzmdan laktrdJ 
almak maksadile otomobile Sigman bir 
gazeteciyi elindeki tenis raketile bir hayli 
hupalad1. 

Catherine Hepburn, gonluniin sevdigi 
bir erkekle evlenerek sinema hayatmdan 
belki ~ekilmek suretile, biiliin umidlerini 

ona baglaml§ olan sinema kodamanlanm 
yiizi.isti.i b1rakm1§tl. 

Bu kaytb kar§lsmda, yegane teselli 
noktas1 olarak gene sad1k Greta kah • 
yordu. F akat bu iimid ve teselli de bo§a 
c;tkmt§tlr. Zira, bir muddettenberi Greta 
Garbo da ak§aJillan piirtuvalet halk ara· 
Slna ~1kmaga, gi.ilmege, eglenmoge, 
dansetmege ba§laml~hr. Daha fenasl, ya
mnda d~ima bir erkek bulunmastdtr. Bu 
erkek, me§hur artistlerden Robert T ay
lor' dur. 

Greta Garbo'yu, §imdiye kadar bir 
r;ok defa atk uc;urumundan kurtarmaga 
muvaffak olan sinerna direkti:irleri, bu se
fer yaya kalacaklanm anlaml§lardtr. Zi
ra, Greta'mn bu defaki a§kl, bundan ev
velkiler gibi §iddetli bir ihtiras degil, ale· 
lade bir sevgidir. Binaenaleyh, sinemac1· 
Jar, Greta'ya artJk elden kar;1rdJklanna 
kat'iyyen kanaat getirmi§lerdir. 

Bu suretle de Greta, muammah kadm 
olmaktan t;lkmt~hr. 

M. Paul Gentizon, garb takvimini, 
garb saatini, garb harflerini, mecburi haf· 
ta tatilini, §er'i ahkamm yerine garb ka· 
nunlanmn konulu§unu, Avrupanm fenni 
ve akli esaslara istinad eden modern ka
nunlanmn kabuliinu, di.inyamn en yeni 
medeni kanunu olan lsvi~re kanunu me· 
denisini ah§IIDIZI «ilk defa olarak bir 
miisli.iman milletin ~ahsi ve ailevi i~ler 
ic;in dint esaslardan uzak ayn kanunlar 
kabul ettigini» 1svic;re kanunu medenisile 
haremin, taaddi.idii zevcatln kalktJgmi, 
devletin tebaas1 arasmda, din esas1 i.ize· 
rine kurulmu§ butiin farklarm _ ilga edil
digini, Tiirkiye Cumhuriyetinin !aik bir 
devlet oldugunu, Rum, Ermeni, Y ahudi 
gibi biiti.in ekalliyetlere kanun nazannda 
Tiirklerle mi.isavi haklar verildigini hirer 
hirer anlatJyor. 

Muharrir, Cumhuriyet Ti.irkiyesinde, 
Avrupa kanunlanna benzer yeni ceza, 

« Y eni Tiirkiye, Mustafa Kemalin 
sayesinde ilk defa olarak kendisini 
snnsdn bagltyan ve hareketsiz bir ha
le sokan teokratik bailardan kurtu· 
larak bir Avrupa devleti oldu.» 

M. Paul Gentizon, sonra Fa~izm, 
Bol~evizm, Hitlerizm ile Kemalizm ara· 
smda kiic;iik bir mukayese yap1yor; Bii· 
yi.ik Harbden dogan siyasi ve ic;timai ha
reketleri ayni ruhta addetmek istiyenler 
oldugunu, fakat, bu dort ihtilal arasmda 
baz1 benzeyi§ler bulunmakla beraber 
Kemalizmi Cihan Harbinden dogan di
ger ihtilallere benzetmenin yanh§ oldu
gunu soyledikten sonra, yaztslnl §Oy]e bi
tiriyor: 

«Her millet, ihtilalini kendi labia
tine, kendi m~acma, kendi tarihine, 
kendi hedeflerine ve kendi zeka ve 
istidadtna gore yapar. ltte bundan 
dolayi Fa§izm, monartist ve dindar 
oldugu halde, Kemalizm ne oyledir. 

3 $ubat 1937 

Ceza kanununda 
yapdan degifiklik 

[Ba$tarclft 1 tnct 1ahttedel 

bu fiilin i§lendigi mahal kanunlannda da 
cezay] mi.istelzi.!)l olmast §arttu.» 

Madde: 13; «Aibr hapis cezas1 mii • 
ebbed veya muvakkattir. Miiebbed o • 
li.inciye kadar devam eder. Muvakht 
bir seneden yirmi dort seneye .kadard1r.» 

Bu cezamn di:irt devrede c;ektirilecesi 
de yeni layihada yazthdu. 

Layihamn ikinci faslmda ci.irum ikal 
ic;in cemiyet te§kil edenler hakkmdaki 
313 i.inci.i mad de §U tekildedir: 

«Be~ ki§i veya daha ziyade kimse 
adliye veya ammenin itimadt ve selameti 
veya adabl umumiye ve nizaml aile ve• 
ya §ah1s veya mal aleyhinde ciiriirn i§le" 
mek ic;in bir cemiyet te§kil ettikleri tak" 
dirde bunlann herbirisi yalmz cemiyet 
te§kilinden dolayt be§ seneye kadar ag1r 
hapis cezasile cezalandmhr. Eger bu ce" 
miyet efradl daglarda ve k1rlarda yeyJ 

umumi yollarda dola§lr, yahud ic;lerin • 
den iki veya daha ziyadesi silah ta§lr ve• 
ya emin bir mahalde silah saklarsa 
3 sen eden 1 0 seneye kadar ag1r hapse 
mahkum olur.» 

Odun • yer1ne 
maden komiirii 

CBa$tara/t 1 fnct sahftedel 

Diger taraftan maden ki:imiiriinun ve 
maden komi.irii yakan sobalann ucuz te· 
dariki i~in tedbirler almacak ve Eti Bank 
tarafmdan komuri.in ucuza verilmesi ic;in 
bir~ok yerlerde te§kilat yap1lacakttr. Bu 
c;ah§malarla halkm da maden komiiri.inii 
mahrukat olarak kullanmast te§vik ediie
cektir. Bu kararlar memleket ormanla • 
nm himaye edecek olan son hi.ikiimlere 
miitenam bir tedbir olarak almmaktadlt· 

ne de bOyle. Fa.§izm Papahga dogrU 
yakla.§ml§br. Kemalizm ise Hilifet• 
ten aynlmt§br. Gene boylece, Mos· 
ko'"IU\."11 dinsizligine mukabil, Anka· 
ra civanmerd tesamiihii ile lema' 
yiiz etmektedir. ltalyada, Almanya· 
da, Rusyada kurulmakta alan bina 
haklnnda prensipler konulmu§tUt• 
Roma, Berlin ve Moskovada her§e)" 
sualanmiJ, tarif ve izah edilmi~tit· 
Halbuki Tiirkiyede v zi e 
gildir. Kemalizm, heniiz bir doktrin 
olarak tezahiir etmemi§lir. Bugiine 
gelinciye kadar, Mustafa Kemalifl 
himmeti, her§eyden evvel, §ahsi tee• 
riibesinden ilham alan bir yaptcmtJI 
faaliyeti olmu§tur. 0, fikirlerini tee· 
riibe ve mii§ahedelerinden alml§bt· 
Eseri bittikten sonra, aglebi ihtimal, 
ondan diger miisliiman milletlere cJ., 
tatbiln kabil, sarih, berrak ve kat'i 
neticeler ve hiikiimler ~tkaracak; 
bOylece Atatiirkiin meydana koyac~· 
i• prensipler iizerinde, yepyen.i bit 
~rk kurulabilecektir.» 

*** 
Frans1z muharririnin biiyiik Ti.irk in• 

kilaba ve bu inktlabm Bi.iyiik Y arahcJsl 
hakkmdaki c;ok derin gorii§lu ve giizel 
yazlSim hulasa ve tercume ederken bi.iyiik 
bir iftihar duyduk. <;i.inki.i, tarihil! hi~bir 

devrinde, hi9bir Ti.irk biiyi.igii, garb ale· 
minde, Atati.irk gibi, bir inttba buakma• 
Jlll§hr; hi~bir Turk hakkmda, boyle ya" 
z1lar yaz1lmam1§, bOyle hayranhklar gos• 
terilmemi§tir. 

Turk milletinin yeti§tirdigi bi.iyi.ik in" 
sanlarm hemen hepsinin mi.inhaman ci" 
hangirliklerinden, kumandanhk kudretle" 
rinden bahsedildigi halde, yalmz Ata• 
tiirki.in ismi, emsalsiz bir medeniyet §alll" 
piyonu olarak tarihe ge~mektedir. 

M. Paul Gentium «Onun biitiin var" 
hgm1, bir tek di.i§unce sarm1~ttr: Medr-• 
niyet!» sozile Ulu 6nderin, bugun, b;: .. 
tiin bir milleti medeniyete ula§hran, yar•rt 
da bi.iti.in ~arkt ayni nimete kavu§tura• 
cak olan bir medeniyet kahramam oldn• 
gunu ilan etmektedir. Biiyiik Sefimiz;11 

dehasm1, Turk milletine ve medeniyet~' 
ettigi hizmetleri, biz Ti.irkler, minnet ve 
§iikranla idrak ediyor ve kendisile iftih11t 
ediyoruz. F akat bunlan, garb mi.inevver~ 
lerinin de bilip anlamalan, Atatiirkten ve 
eserinden hayranhkla bahsetmeleri, Tiir" 
kiyenin medeni alemdeki niifuz ve haysi: 
yetinin, paye ve mevkiinin yukselmesl 
bahmmdan nekadar ehemmiyetlidir. 

Bizim g]bi birkac; devir ya§amJ~, 'fur" 
kiyeden yalmz <<hasta adal_!l» diye isti~" 
fafla, hatta -ne elim devirlerdi onlar· 15" 

tihkarla bahsedildigini Jstlrabla gorrnii~ 
olanlar i~in, bugiin Atatiirk ve eserl 

hakkmdaki M. Paul Gentizon'un yaz1lll" 
rt gibi, ne§riyab okuyup ta en biiyi.ik se• 
vine ve iftihan duymamak kabil midir? 

Biiyiik $ef, Ti.irkiyeyi yalmz kurt~r: 
makla kalmaml§, ona medeniyet alernJil 
de yi.ice ve ~erefli bir mevki de kazandl!' 
IDI§hr. Varolsun! 

ABIDIN DAVER 
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Biitiin urd ·zaferini Kutlulad1 

Hatayzn kurtulufU miinasebetile diin Beyaz1d meydamnda yapzlan muazzam mitingten iki manzara ve hatiblerden biri cofkun nutkunu soylerken \ Diin yap1lan mitinglere ii~ ............................. M~ ...... Hi~1~;;i~ ...... ~~;k~ .......................... .. Sir mukayese 
V e bir hasbihal 

lstiklallerini muhabbet 
\'e alaka ile kar§Ila -
digimiz Suriyeliler i~in 
en dogru, en makul ve 
ntenfaatlerine en muva
fik yol, Tiirk-Arab dost-

luk yoludur. 

ILn atay Tiirklerin~~ i~tikl~le kavu§u--=u mal an, diin T urklyenm her ta· 
raft gibi, !stanbulda da canh ol· 

clogu kadar vakarh bir ihtifalle tes'id e· 
dildi. 

Bu mes'ud neticeden Tiirkler ba§hca 
iki sebeble siirur ve iftihar duymu~lardtr: 

Evvelen: Atatiirkiin yiice azim ve ira· 
desile Hatayhlar brk amhk topraklann
da hakiki istiklallerine kavu§tular. 

Saniyen: Bu isabetli iradenin idare et
~gi cumhuriyet siyaseti yirminci asrm en 
lnsanl ve medenl nazariyelerinden olan 
lnilliyet prensipine yeni l?ir zafer daha 
ternin etti. 

Atatii.rkiin §ahsmda cihan sulhunun en 
Yiiksek ve en kudretli kahramamm goren 
~~nya efkan umumiyesi bu hadiseden, 
lsbsnastz, bahtiyarhk duymu§tur. Bu 
~eYanda F ranstz matbuatl Tiirk siyase
tinin diinya miisalemetinde oynadiKJ ha
~trh ve feyizli rolii ifade ve iz.har husu
b~nda hemen hemen miittefiktir. Buna 
Ilhassa i§aret etmek isteriz. 

Ne yaz1k ki vaziyete boyle bakm1yan 
".e. hadiseleri mf siyasi ihtiraslar zaviye
Slnden goren bir tak1m politikacJlar Suri
~el! karde§lerimizin safiyet- ve masumi-

f!hni istismar ederek Q.amda mekteb c;o-
tukJ Y 
s anm, Halebde c;ar~1 esnahm liizum-
8 \J.~ oldugu kadar manas1z niimayi§lere 
evketrni§lerdir. 
b 13u serseri politikacJlara sorulsa onlar 
Q~ h?reketlerini Suriyelilerin elinden ken
t 

1 
:11ne aid bir maim c;Jkrnl§ olmasile 

t:"tle kalkt§acaklardtr. Halbuki hakikat
tn lle alman bir§ey vardtr, ne de kaybol
lU U§ hir hak... Hatta daha geni§ dii§iinii· 

11 llte teslim edilmek !aZJm gelir ki Ce-
eVred ') k S · h"kA · ' ?. 1. e ven en arar unye u umetJm, 

Q a.lltt, Hatayhlan da mazlum mevkiin
teenlkurtarmak gibi iki tarafh bir adaletin 
t~ li~ine de hizmet etmi§tir.' 

~ik)ll:J~e politikactlanmn itiraf edeme 
ke e.~'~nt biz soyliyelim: Bu adamlar 
lta,~~l Vatanda§Janm ya)dtz!J sozJerJe ha· 
)' at Pe§inden ko§turmu§lar, bir arahk 
kn%05 daglanm miistakbel Suriye hii -
tek btinin tabil hududlan gibi tasvir ede
k1l\ \1. hududun nC§idelerini Suriye hal
lni j tn~l!i mar§ olarak terenniim ettir -
di!§ erd1. ;;imdi hakikatle yiiz yiize gel • 
ba.kt; Ve kendi vatanda§lanna ne yiizle 
ltla. ~taklanm bilemiyerek hasmane nii -
Z~tt ~§l~re yo] vermek suretile milli gay-

lsttka t' . d w• ' d'l E> me IDJ egJ§lH 1 er. 
hurj &e: ?u politikacJlar Tiirkiye Cum -

Yetmm . h. . . an) Yepyem mana ve rna tyetmJ 
tan a.B~k .. ve bu cumhuriyeti kurup ya§a· 
i§ler duy~k .Ba§m bugiine kadar yaptJg1 
i§ler .el~lehle bundan sonra ba§aracagJ 
di d hnhkal etmek ferasetini gosterseler· 
toi>)a.a] a bidayette aktllanm ba§larma 
h r ar v d •· d b' arek I e son ne amet nev m en u 

et e ;;aroda mekteb c;ocuklanm ve 

Ismail Miistak MAYAKON 
LArkaSl sa. 3 siltun 6 1ta1 

milyon vatanda~ i~tirak etti Biitii? diinyada biiyiik 
ak1sler uyand1rdi 

Biitiin millet yekpare hir kiitle halinde M. GOring, Moskovadaki muhake~eyi telmih 

Biiyiik ~efe minnet ve ~iikraniill sundu ederek hi~bir mes'ul Alman ,ahsiyetinin Tro~ki 
t.f ~ ile temas etmedigini soyledi (' h j l b k h •• Berlin 31 (A.A.) - Diin M. Hit-ye rimizae yapz an iiyii teza ural ~~::.b~~.R:.t-::d~::~~:~:k~; 

Beyaztd meydan1nda yapdan biiyiik mitingden sonra balk 
vapurlarla sarayin oniine giderek tezahiiratta bulundu 

ve Biiyiik ~efin iltifattna mazhar oldu 
I Atatiir kiin fe$ekkiir Leri ------

Cumhur Ba§kanlrgr Gene l Sekreterliginden: 
Milli Hatay davasrnrn lehimiz.de neticelenmesinden 

dolayr Hataydaki Turklerden, cemiyet ve muesseseler
den ve yurdumuz.daki Hatay Erkinlik Cemiyetlerinden 
Ataturke gelen sayzsz pek ~ok telgraflarda rrkta§larzmrz., 
yuksek heyecan ve asil duygularrnr ve baglrlrklarrnt ifa
de etmektedirler. Bu samimi tezahurattan mutehassis 
olan Ataturk, Hataylrlara te§ekkurlerinin bildirilmesi -
ne Anadolu Ajansrnt memur etmi§lerdir. (A.A.) 

--l 

Biiyiik $ef Atatiirk Dolmabahfe Saraymm balkonundan kendisine Ratay zaleri miinasebetile 
saygzlarmt sunmak i~in vapurla gelen halkz selamlzyor 

Biitiin Tiirkiyenin aylardanberi bii -
yiik bir hassasiyetle takib ettigi Hatay 
davamiZin zaferle neticelenmesi, mem -
leketin her tarafmda oldugu gibi §ehri • 
mizde de diin ic;ten gelen biiyiik teza • 
hiiratla tes'id edilmi§tir. Havamn c;ok 
soguk, karh ve yagt§h olmasma ragmen 
yiiz bini a§km bir insan kalabahgt Be -
yaztd Cumhuriyet meydanmda toplana· 
rak bu zaferi kutlulaml§ ve bunu bize 
kazandJranlan hiirmet ve muhabbetle 
anmt§, Biiyiik Sefe kar§I olan merbuti • 
yetini bu vesile ile de bir kere daha is· 
pat etmi§tir. 

Beyaztd Cumhuriyet meydamna gi -
den yollarda daha ogleden evvel insan 
selleri aktyordu. Herkes Cumhuriyet 
meydanma bir an evvel varmak ic;in c;a· 
bahyordu. Saat 12 de meydan mah§eri 
bir manzara arzediyordu. izciler, mek · 
tebliler, hernevi te§ekkiiller azas1, esnaf 
cemiyetleri mensublan, i§Siler, kadm, er-

Kendilerini selamlamaga gelen halka mukabele i~in Dolmabah~e 
Sarayznzn balkonuna ~tkan Atatiirkiin silueti 

kek, c;ocuk 100 bin ki§i meydam doldur- ve Hatayt istiklale kavu§turan Yiice 
mu~tu. Ondere sonsuz minnetlerini bildirmi§ler • 

Bu esnada §ehrimizdeki Hatayhlar da dir. 
T aksim abidesine bir c;elenk koymu§lar [Arkasz sa. 6 siltun 1 de] 

§iikranlanm ve Almanya aleyhinde soy· 
lenen yalanlan protesto etmi~tir. 

Moskovadaki dava hakkmda M. GO
ring demi§tir ki: 

«- Bunu soylemege hacet yoktur. 
F akat ben gene soyliiyorum ki ne bir 
mes'ul naz1r, ne oraya gonderdigimiz se
firlerden biri, hatta ne kendini bilen bir 
Alman hic;bir zaman T roc;ki ile gorii§me
mi§tir.» 

M. Goring bundan sonra von Os
sistzky'ye verilen Nobel miikafatmdan 
bahsetmi§ ve §Oyle demi§tir: 

«- Sulh miikafatmm bir haine, kiirek 
cezasma mahkum edilmi§ bir adama ve
rilmesi Almanya ic;in aytb degil, bu mii
kafah verenler ic;in giiliinc;. bir hareket
tir.» 

M. Goring, Fiihrer'e sadakat yemini 
yapttktan sonra sozlerini bitirmi§tir. 

M. Hitler biitiin nazzrlart Nazi 
partisine kayd etti 

Berlin 31 (A.A.) - Dun ogleden 

M. Goring nutuk soylerken 
sonra nasyonal - sosyalizmin dordiincii 
ytldoniimii dolaytsile merasimle akdedi -
len bir kabine i<;timamda M. Hitler nas
yonal - sosyalist partisine mensub olm1 -
yan biitiin naztrlan partiye aza tayin et• 

[Arkasz Sa. 3 siitun 1 de] 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllflllllflllllllllllllllllllllllllllll1111111111111111111111111111111111111111111111 

Valencia, kontrol siste
kabul etmiyor • • 

IDIDI 
Sebeh, kontrolu temin edecek devletler aras1nda 

Sovyetler bulunmamasidir 

-..A - ~ 
lhtilalcilerin hareket merkezleri olan Salamanka'da bir askeri 

hastanede tedavi edilmekte olan yaralt ihtilalciler 
Sevilla 31 (A.A.) - Radyo ile ne§- ni muhafaza etmektedirler. 

redilen bir tebligde, yagmurun tam bir Hiikiimet~iler kontrol sistemini 
siikun husuliine sebebiyet vermi§ oldugu kabul etmi.yorlar 
beyan ve §U cihet ilave olunmaktadu. Valencia 31 (A.A.) _ Siyasi mah • 

KttaattmJz, emir ahr almaz hemen filler M. Hitler'in nutkunu teferruatill' 
ileri harekatma giri§mek iizere mevzileri- [ArkaSl Sa. 4 sillun 3 tel 
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Tarihi tefrika : 19 Yazan: M. Turhan Tan 

CUl\'lHURIYET 1 ~uoat 1937 

( $ehlr ve Memleket Haberleri ) Siyasi. icmal 
Bozulan tren 

hatt1 tamir edildi 
Yeni 

nerede 
Havalar diin Japon kabinesi 

tekrar bozdu n aponyadaki yeni buhranc!a, 
t:::::/) Sovyetlerle her ne pahasma a• 

K I I • "" • d }f lursa olsun harbetmek ic;in urtu U~ yo UDUD e~Igin e ece • Ankara trenleri diin Belediye, Sebze halinin Lodos, karayele ~evirdi memleketin butiin menabunin seferber 

bahkhane 
yapdacak? 

edilmesini ve ordunun belkernigini teo§· 

BahtsiZ Ceml·n bahtsJZ og" lu Murad ruhi bir gece ,ehrimize geldi bulundugu yeri mu- ve kar ba~ladt kn eden koyliilerin hal ve mai§enerinin 
LSlahm1 1srarla istiyen ordu erkammn 

I d F azla yagruurlann tesirile birdenbire vaf1k goriiyor Birka~ giindenberi iyi giden havalar davas1 tekrar iistiin gelmi§ gi:bi gorii -Sendeleyl.,e ugr" amJ,tl, sarar1p SO uyor U h b d" b' d b' b I ve sabahtan 1. -eriyen karlann Ankara hathm ta ri et- un u en tre ozu mu~ niiyor. ;>oyle ki ordu ve donanmarun 

b tigini yazmt§hk. Bu seylab yiiziinden Son zamanlarda istanbul bahkhbanesi- tibaren yagmur yagmaga ba§lamt§hr. bu defa istedikleri gayet azim tahsisat-
F atih Sult':n Mehmed, tahtiitact.m h:-~ bile sar~aya do~me~, cena mt~ ve oglu- hattm iki kilometroluk bir ktsmt bozulmu§ nin §imdiki yerinden kaldmlarak a§ka Hava ogled en sonra gittik~e sogumu§ ve tan dolayr parlamentoda partiler tara· 

rakamad1g~1 ogluna gasbolunmaz btr mt· nuz dogru otagt humayuna gttmek ge - k F k bir yere nakli istenilmi§ ve bu talebi tet· saat 15 te kar da ba~lamtqtJr. fmdan ordu erkanma yapllan §iddetli 
H k k ve 80 santim kadar ~o mii§tiir. a at _ ~ 

ras olarak me§hur burnunu terketmi§ti. rek. Sevketlu iin ar tyafetinizi rna • d d kik etmek iizere Defterdarhkta bir komis- Ye~il koy Rasad merkezinden aldtgt· hiicumlar neticesinde Harbiye Nazm • 
~ 1 1 k d Devlet Demiryollannm gon er igi arne- kl ~ 

Bu burun Cemden Murada ge~mi§ bu • zur goriir. '3-'ova ye er atm a miicevve· I I yon te~,kil edilmi§ti. Bahkhanenin na ini mtz malumata gore bugiin de hava mem· mn istifaSI ve biitiin kabinenin c;ekil .. le trenlerile giden amele hath ale ace e 1 d . 
lunuyordu. Ne makyaj, ne ba§ka bir §ey ze, yahud kallavi bulunacak degildi ya. ! veya 1slahtm istiyen Sthhiye Veka eti ir. leketimizde kapah ve yagl§h ge~<ecektir. mesi iizerine, Imparator yeni kabi • 

tamir etmi~. gerek Ankara ve gerek s- · · t k'l G 1 u k'' · ur bu mirasm yaptqt1g1 yerde delalet ede - Elbet size ziinnar kuqandtracaklar, kat- Bu talebin sebebi bahkhane ctvarma §e· Diin hararet en rok 3, en az s1fmn al - ney.1 e§ I e enera ga 1 Y1 mem ' ' tanbul trenleri 15 saatlik bir rotarla yol- '>' tm. t' geldigi neseb alakasmt ortemezdi. Prens rani lib as giydireceklerdi. Bunun i~in ii· I d . l d' hir lagv 1mlanmn akmas1 ve ba§ka su ile tmda 2 derece idi. Barometro 767 yi e 1§ 1' 
anna evam etmt§ er tr. · J d b d · il bul b' Murad, sutma ge~irdigi papaz kostiimii· ziilmeyin. bahklann ytkanmast kabil olmad1gt c1 - gosteriyordu. Riizgar §imalden 20 kilo- aponya a, 3§In a s1v unan 11' 

b 1. d ~ .. b Ankara siirat katan di.in gece 11 de d k l l b I kl k I kabine ya ordunun, yahud donanmanm ne, e me sar 1g1 zunnara, oynuna as· ravuq ta, Pir Ali Reis te bir ~ehzade h hetle ora a i su ar a a 1 ann YI an - metro siirat e esmi§tir. 
h d . v ~ " ve pasta da geceyansmdan sonra ~ ri • l d B 'd H K d itiraz ve muhalefeti iizerine c;ekild.igi t1g1 ac;a ve ta§l tgi serpu§e giivemyor - huzurunda bulunduklanm unutmuyor - · 1 · 1 d' masmm s1hhate muztr o mast tr. u I • avanm karayele ~evirmesi ara e • 

d B k 1 k ~ mtze ge ffil§ er tr. dt'anln ne derece var!'d oldug~u maluAm de- . d .. h' b' f d ~ t zaman, i~in alakasma gore, yeni kabin~ u, u Il ta tanmmtyacagml umuyor- lardt, c;ok hiirmetli davramyorlardl. Fa. Eski§ehir 31 (Telefonla) - Yol ta- mz e mut 1§ tr lrtma ogurmu§ ur. nin ba§ma ya bir general ve yahud da 
du. Ba ta Siileyman olmak iizere o. ma· kat o §ehzadenin bir siyasi mi.icrim ol - mir edildi. Ankaradan gelen pasta saat gildir. Vapurlar umumiyetle Bogazdan c;tkmak- bir amiral getirmek usuldendir. Bu d~ 
da ad ada bulunan biitiin Tiirklenn de d ~ d h 1 d k 1 T e~kil edilen komisyon tetkikatta bu • ta iseler de kiic;iik merakib Kavakta ftr· f k' b h d .. .. d kt v 
k d ... h' b' d .. d'kl · · d"' ugunu a ahr ann an ~1 arm1yor ar • 13,30 da buradan ge~ti. Ankaraya giden ' a 1 u ran, or u yuzun en c;1 1gm • 
en ISlm 1~ u yer e gorme 1 ~~m u- dt, saygtlanm a~tk bir hu§unetle mezce· trenler de hareket etti. lunmu§, en miinasib yer olarak Saray - tmanm dinmesini beklemektedirler. dan yeni kabinenin te§kiline tabiatile 

§iinerek bu i.imidini kuvvetlendmyordu. d' 1 d M d d' d 'b' .. burnundaki sevkiyat ambanmn bulun • lzmit koyundaki lodos frrttnasl bir general memur edilmi§tir. Fakat 
b. tyor ar 1. ura , IVan urur g1 1 go· K d .. · d k 'I B d b 1 b 

Halbuki burun, o gagams1 burun, 1r .. b ll . k 1 1 kt "k a In yuztin en ab dugu yeri intihab etmi§tir. un an a§ • zmit (Hususl) - Evvelki gece kor- bu general ugiin ordunun b3§mda bu· 
. . . . . h k d runen u e enn e e~e o rna a gec1 - t k l . d k' k' b h b' d k 1 s tl k h b h veraset hiiccetl g1b1 hak1kan ay mp u· · kl . . kd' u·~· d t _ zmit (Hususi) - Buraya tabi Kara· ka Harem is e esm e 1 es 1 mez a a 1· fezimiz e c;t an k1ble f1rtmast vapur iske- unan ve ovye ere ar§I ar e az1r .. 

d N . k' p · AI' . t h'" miyece enm ta lr e tgm en gene e su kazasin1n La'lma ko"yu"nden Hu··sey1·n L b . h .. d t kl'f d'l . I . • 1 d k d h . . . hgv1 her i~In fevkinde sayan askeri li • . ruyor u. 1te 1m tr 1 rets e o uc· kk"l .. d' na~mm u I§e ta stsi e e 1 e 1 mt§Se estm par~a a 1 tan sonra e §ehm g1t • ~ . 
ceti yirmi metro mesafeden okumakta ve u g~ster I: . . oglu Cafer tarlasmda c;all§makta iken de lodos zamanlarmda buraya kaytk ya- tik~e arhrarak korkunc bir §ekil aldt. derlerin ve umumi erkamharbiyenin 
gi.idiik rekmedi, bulundugu yerden ya - d- El h~kml.ii .lidllah, dedt,I. ~azaya n· !small oglu Hiiseyin tarafmdan tabanca na•masma imkan goriilemediginden bun- Bu arada lstanbula hareket eden De- hie; te ho§una gitmemi§tir. 
~ "'aynlarak kalabahga kan~tl ve za an gayn e lffilZ en ne ge IT~ ile oldiiriilmli§tiir. da~ sarfmazar edilmi§tir. Be§ikta§ta mev· nizyollarmm Ugur vapurile Golciige 75 c;unkii General Ugaki, otedenberi 

Pva a k fil · . k d" k Ve Pir Ali Reisle §ehre donecek olan Vak'aya sebeb, bir kadm meselesidir. cud bt'r ambann balikhane t'ttt'hazt da du"- I .1 'd G"l "k dl k memleketin miidafaa masarifinin had-rens a esmm ar asma U§ece su • . . 1. yo cu 1 e g1 en o cu a 1 motori.in a 1· 
rette davranarak Onlara Yeh.§tl' ve henu"z kan.sma, ktzlann~a h1rkac; teshyet ke 1 - Tahkikata ba§lanm1§tlr. b h l d 'h. dd l den fazla o!mamas1m ve bu masarifin 

_ ~iiniilmii§, fakat u rna a e 1 hyaca betinden ci iyet e endi~ edildise de 
sekiz ya§mda bulunan k1z ~ocugunun mes1 b~tl~adt, ~g~~nu yan~na al~1, c;a .: Bir ~ocuk yanarak oldii kafi goriilmemi§tir. I mernleketin sanayi ve Hcaretini miite -
k 1 v d ~ V'l' t" k f ld d VU§Un onune du§tu, ordugaha dogru yu- Biga (Hususi) - Buranm Pazar ko - Bu vazt'yet kar•tstnda Sarayburnu am· bt.uknl la.nnh sbalimeln dyer erine muvasalat et- essir etmemesini istiyen bir adamd1r. 

u agma ogru egl tp ur ~e IS! a 1: .. ~ ld • 1 en a er a m 1. Yeni Ba§vekil, milli miidafaa, idare ve 
N 'd' l rumege koyu u yiinde telgraf hat c;avu§U Gafurun dort l h l k b' be 

- ereye g1 1yorsunuz su tamm? ' . . bar1 diger erine miirecca gorii ere tr Bununla hera r az zaman ic;inde bii· ikbsad i<:leri arasmda bir muvazene bu· 
S 1 S"l H ke d ne Y"~mdaki laz1 Ay§e feci bir §ekilde ya- • 

Onde giden Prens deQ.il, kar1s1 ve ·0•• u tan u eyman, urhrem1 l n 1b. ""3 defa da Belediyenin miitaleas1 istenilmi§, yiiyen ftrtma kurban almadan kalmam1•, 1unmas1ru, otcdenberi kendisine pren -o· b' k d h narak olmli§tiir. Hadise §oyle cereyan , • 
b.. kl d k k 1 v b.. 1 IT ere a a unutturan eyecan 1 u Belediye §ehircilik miitehasstsmm fikrini Silivri limanma aid T alihiyaver isimli sip ittihaz ettiginden, her §eyden evvel, b~r ~ocuf aldn da ~ tzm u a~ml ad' ~ e tela~ irinde ravu§u bekliyordu. Onun etmistir: 

1r §ey lSI an 1gm1 sezmemt§ er 1. vo· ~ "' "'c d . d . d'V' . G;furun kans1 sobayr adamak1lh yak sorduktan sonra cevab verecegini bildir - bo§ gaz tenekelerile yiiklii motoriin kap-- harb haztrhgt ihtiyacm1 dii§i.inen arka· 
cuk ise kendi ana dilile soylenen sozler- geldigini ve emza ey.1 e gellr tgt.m bkan sonra su almak ic;in evden 50 adun mi§tir. tam fsmaili dalgalar siiriiklemi§tir. d3§larmm itimads1zhgm1 celbetmi§ti. 
den tath bir hayrete dii§iip hemen cevab haber almca hemen yennden ful~d~, tut· otedeki <;e§meye gitmi§ ve Ay§e ile iki Mi.itehassts Prost burada olmadtgm • lsm.-ilin cesedi aranmaktadtr. General Ugaki'nin askeri biitc;eyi rnu-
vermi§ti: saklarm yamna sokulmalan emnm ver- buguk ya§mdaki oglunu odada yalmz dan kendisinin miitaleasmm sorulup sorul- tedil bir dereceye indirmek ic;in 1925 

_ Ba§ka memlekete dostum! di. 0~ be§ saniye sonra Fatih Sultan brrakm1§hr. Ay§e bir araltk m1m ka- mad!gl malum degildir. Yalmz komisyo- MOTEFERR/K senesinde dart nizamiye f1rkasm1 ilga 
T arihi burnun tebariiz ettirdigi haki- Mehmedin iki ayn babadan i.iremi§ alan vurmak igin so bay a yana§m1§, fakat na Belediyeden gel en cevabda bahkha- Yugoslav ve Yunan delege- eb~~i§ olmas1 da harbci g

1
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-

kati •u iir kelime tevsik etmt'• oluyordu. iic; torunu kar§l kar§tya gelmi§ bulunu • dikkatsizlikle entarisini tutu§turmU§ • nenin istanbul Meyva Halinin bulundu- utiin tenkid ve hiicum arma se e o -
~ " • d tur. Alevler <;abucak viicudiinii sarmr§ leri de gittiler mu§tu. Son bir, iki sene ic;inde, Japon 

Tiirkc;e konu§an §U yavru, bir ~valyenin yor u. ve anas1 yeti§inciye kadar zavalh klz • gu yerde yaptlmas1 liizumu bildirilmi§ • :;lehrimizde toplanan Posta kongresi - ordusu Sovyetler arazisine g!rmege 
veya §Ovalyeler hizmetinde bulunan her Siileyman, evvelce de i§aret ettigimiz cagtz feci bir §ekilde yanarak olmii§ - tir. Komisyon eski fikrinde musudtr. Bu e- ne i§tirak etmi§ alan Yugoslav ve Yu- haz1rland1g1 halde, bunun geeikmi§ ol-
hangi bir rahibin c;ocugu olamazdt. Bu ve~hile, dedesi. Bayaztdt k1ymetsiz bu - tiir. sas dahilinde hazulanacak rapor alaka- nan delegeleri de dun ak§am memleket- masmm mes'uliyeti, ordu mehafilinde, 
sebeble Pir Ali reis hemen ileri atildt, lacak kadar klymete meftun bir adam • _....._ darlara bildirilecektir. Diger taraftan ba- lerine donmi.i§lerdir. General Ugaki'nin nizamiye ordusu 

h d M dt. Y avuzun oglu olmasa kendini pek Kalb sektesinden oliim hkhane i•inin de yakmda te•kil edilecek - ••• - kadrosunu indirml§· olmasma atfectn -§e za e uradm koluna girdi: ~ ' 
bedbaht sayacaktt. Biiyiik amcas1 Cemi Yenikap1dan, 2181 numarah otomo • Deniz Bank tarafmdan idaresi ve biiyiik Bulgaristanda parti liderleri- mektedir. - ~evketlu Hiinkann, dedi, selam1 b'lil f" F 1 k 1 kt b' 

'3' de bu hassiyet dolaytsile takdir ediyor ve 1 e gec;en §o or az 1 aran 1 a 11' bir bahkhane in§astmn mukarrer oldugu nin protestosu ihtimal, tmparator hem orduyu mem-var, papazlar ardma dii•mesin, benim adam1n ramurlar aras1nda yerde yat 
• hatta seVl"yordu. F akat tahtm selameti • • so"ylenmektedi'r. nun etmek, hem de miidafaa biitresinin 1 · d' k ld - .. ·· h t Sofya (Hususi) - Kral Bor·isin dog - • yamma ge sm, tyor. ug~runa ,_abast bt'rkar karde•t'nJ·, bJ'r du" • rna ta o ugunu gormw;;, emen o o - d mubalagv all bir hadde varmasma mua -

o .,. ~ d d k h 1 h ECNEBI MEHAFILDE ugu giinun yrldoniimu munasebetile 0 mada ravuq ta onlann yamna gel- mobilini ur urara mec; u ~a Sl ara- rtil 1 a ay· ve t'caret erbab1n1 ... ~ zine ye vgenini fedadan rekinmedig~ i gibi biitiin Bulgaristanda kiliselerde a yin - rlZ pa er e s n 1 l 
mi•ti, Prensin eteg~ini optiikten sonra ay- ... bamn i~ine koyarak Samatya karako - 1 teskin ettnek ve bu suretle iki tarafl UZ· 

' kendisi de ayni kaygu ile ayni cin,.,..ti 1 go"tur" mu"c:tu"r Amerikab seyyahlar gitti er yapildl. Sofyamn biiyiik kilisesinde 
ni s<izleri tekrar etmi~ ve bir de tavsiye· -,- una " · yapllan ayine heyeti vekile azasi, ecne- Ia§tirrnaga yol haz1rlamak: iizere, Gene-
de bulunmu§tu ·. i§lemk IZhranndaydt. Bay1ldigr anla§1lan m ec;hul adam Cer- Evvelki giin §ehrimize gel en Ameri- ral Ugaki~:u-J ' i'l!eni kabineyi +=kile me-

d k 1 k -1. ah h t · k d'lm' d k 1 400 h d" h · .. "1 k bi sefirler, generaller, zabitan, yiiksek "' " ~ · ""~ Yalmz utamyor u, 0 u ve anau,o r pa~a as anesme sev e 1 l§Se e a 1 seyya un §e rm goru ece mur etmic:ti. Fakat ordunun b""mda bu· Sultaruma §u halkln Sayglslzllk · h · k d · 1 · · · 1 k · memurlar ve askeri k1t'alar 1§' tirak etti. ~ ""3 - kmk bir adami yok etmek kendine rok tam astanenm apism a can verml§ - yer enm gezmt§ er ve a §am aym va- lunanlar Sovyetlerle harbetmek irin 
.. t · d k k S f I "' 1 Akd · h k · 1 d' Ayinden sonra bu zevat saraya giderek ' gos ermesm en or anm. unmz a§ o- c;irkin geliyordu. Hele o adamm bir fe- tir. Doktor tarafmdan yap!lan muaye - pur a emze are et etmJ§ er 11'. defteri mahsusu imzalad!lar. Seddedi - her tiirlii haz1rhgt ikmale azmetmi§ bu-

madan ben kulunu takib edin, §evketlu laAket destant yaratmi", adt talt'hsizlig~ e ne neticesinde olfuniin sektei kalbden Yugoslav kuliibiiniin yeni lunduklanndan yeni kabine irin bir 
H .. kA " b · 'h ~ N " ld b ' d'l · d f · len partilerin liderleri kiliseye ve sara- • un arm yuce anga ma stgmm. ecat timsal olarak dillere dii§mii• birare Ce· ileri ge igi tes 1t e I mt§ ve e nme l"dare heyeti• Harbiye Naztn gostermemek suretile 
orada, hayat oradadtr. Vehme kapthp ' • ruhsat verilrni.,tir. Yap1lan tahkikat ne- ya gitmemi§ler ve defteri mahsusu da G 

1 
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min og~lu olmasi, irine bamba§ka bir rik- ~ T b d k' y 1 k l"b" .. imzalamam1"lard1r. enera a 1 n e§e usu u 
cennetmekan pederiniz gibi kafiristanda kat veriyordu. o:dunun ve memleketin ticesinde mec;hul §ahsm Mevlanekap1 epe a§m a 1 ugos av u u unun -s birakmi~lardrr. 
zelil olmak, hele §U masumlan zelil et • yaptlacak cinayeti siikunla tel'in edece· taraflarmda oturan salmcakc;t Mehmed senelik heyeti idare intihabatt bugiin ic- Konyada kurdlar §ehre Japonyanm kendisine mahsus bir u-
mek §ammza dii§mese gerek!.. oldugu anla!?tlmu~tlr. ra edilmi§tir. Yeni heyeti idare §U zevat- iniyorlar sulii vardrr, Harbiye ve Bahriye NaZ1r· 

c;:_h d M d h f gini, belki Hurremin de bu sessiz lanet • Tehdid etmi§ tan miirekkebdir: lanm ba§vekil sec;emez. Bunlar1 ordu 
yc za e ura a akanlar gec;m • lemeye 1· •tt'rak eylt'yeceg~1·n 1• du" •u"'nu"nce R . y p . 'k' • Konya (Husus1 muhabirimizden) 
d b 1 k b 1 d , , Beyoglunda Kuloglu sokagmda otu - e1s ovan eyanovttz, 1 mc1 re1s ve donanma erkamharbiye reisleri go-yor u, ayt rna i.izere u unuyor u. tahhn selameti namma cani olmak zaru- p M . . b kA 'b N"k l P Kt§m §iddeti dolayLSile civarlannda yi· . 'k" 

Kurtulu§ yolunun e§iginde ecelle kar§t· ran Behireyi, evden c;1kmas1 igin tahkir etar annovttz, a§ ah 1 o a e- yecek bulamtyan kurdlar Konyaya ka- terir ve Imparator tayin eder. Her 1 1 

la§llgmi gorerek ruhl bir sendeleyi§e ug- retinden uzakla§ma}rt kabul etmek dere· ve tehdid ettigi anl3§tlan sigortac1 Fik - ritz, veznedar Lutor Bayonovitz. dar inmege ba§ladtlar. istasyona gelen naztr, ba§vekile kar§1 mes'ul ve mer-
rami§tJ, saranp soluyordu, iki yanma celerinde zafa dii§iiyordu. Rodosu, biraz ret diin yakalanarak Muddeiumumilige Yeni idare heyeti Dahiliye Vekili bir kurd siiriisii §imendifer hattmdaki but ta degildirler. Harbiye, yahud Bah· 

da bu amca oglunu yakalamak i~in aldt· verilmi§tir. Siikrii Kayaya ve lstanbul Valisi Ostiin- bekgilerin kur§unlarile kar§1la§hklarm- riye Nazm gene ordu ve donanma er • 
sallamp duruyordu. Kansile yeti•kin k d' Balik tutarken d ~ 1 fl 1 · .. kamharbiye reisler-inin telkini iizerine 1 " gm1 adeta unutma iizerey 1. aga te gra a sayg1 anm sunmu§tur. dan daha ilerilere gelmek cesaretim gos 
og u ise feryadt koparmtqlardt, kaytg~ a M d k E lk' .. s· k 'd ·'-t "n" E k' 'd h . . 'k' . . . . terem1'yerek dag·Ilml§lardll'. Bunlardan istifa etti mi, biitiin kabine de istifaya ' LAk' p b" papaz tya vve 1 gun, Ir ee1 e n.u 1m o un - s 1 1 are eyehnm 1 mc1 relSI, gazetec1 
binenlerin ve ktytda kiimelenenlerin goz- a m rens ura 1 tr • mecbur kal1r. Ordu ve donanma, kendi 

f t. d .. .. bu"tu·· bu du"•u"nceler de sandal ic;inde bahk tutan Osman og- arkada•lanm!Zdan Georges Bukilt'tzo oldiiriilen bir tanesi istasyon rneyda -
lerini kendi iizerlerine rekecek surette e m e gorunce n • ' naz1rlar1m gostermedikre yeni kabine 
h k "' 'h . d .1. d' . . I • t 1• b" lu Ahmed, ~irketi Hayriyenin 73 nu • fazla me§guliyeti dolaytsile yeni idare mnda halka te§hir edilmektedir. Tren , 

ay In§tyorlardt. zt nm en 51 m 1• smu enne a e§ 1 u 1 d 1 gu"zerga'h1 olm1yan kazalar arasmda te.,ekkiil edemez . 
Saray <;aVU§U, i§in tadstz bir bic;im 

alacagtm anladtgmdan yiizi.ini.i ek§itti: 
- Sultamm, dedi, sana tela§ yakt§lr 

m1? Agyan haline giildiiriirsen babamn 
rubunu aglahrsm, §evketlu Hiinkarm da 
gazabma ugrarsm. Merdane bas, lutfe
dip bizimle bile gel. 

Muradm gozii denize dikilmi§t{ ka -
ytklarla gemilere dogru a~1lan §ovalye -
Jerden meded umuyordu. Suurunun o St
rada tamamile tariimar ol?Jlasma ragmen 
kaytklarda geri donmek degil, ileriye 
dogru c;alakiirek ko§mak durumu sez -
mi§ti, tam bir fiitura dii§mii~tii. Pir Ali 
Reis onun sezi§ini kuvvetlendirmekten 
geri kalmad1: 

- Sehzadem, dedi, §OValyeler sen • 
den uzakla§mak i~in kiireklere yelken 
takmi§a benziyorlar. Mubarek goziinii 
onlara dikip durmamn ne zevki var L 
Yi.irii, §evketlu Hiinkann otagma. 0, 
seni bekliyor l 

Murad kendini bekliyen bahtm hu • 
zuruna c;tkmamazhk edemiyecegini arhk 
anlamt§h, fiiturdan tevekkiile ge<;erek 
mahzun bir tebessiime biiriinmii§tii, ka -
nsile c;ocuklanna teselli veriyordu: 

- Omiir ne azahr, ne ~ogahr. Aim 
yaz!Sl da bozulmaz. Bo§ yere c;upmma
ym, cesur olun, ardtmdan gelin. 

Fakat su k1hkta koca bir ordunun o· 
niine ve ~mcas1 oglunun huzuruna c;tk • 
maktan utamyordu. T a~td1g1 ktyafet, 

Papalara kafa tutan babasmm hahrastm 
da incitecek kadar galizdi. Bu sebeble 
c;avu§a yalvardt: 

- Sehre doni.ip iistiimii degi§tireyim. 
Bu bic;imde Hi.inkarla bulu§mak dogru 
de gil. 

c;avu§, kendi miilahazasma gore yo! 
gosterdi: 

- Hamm sultanlar Pir Ali Reisle 

. l'k ldi ~1 'lk h' mara 1 vapurunun san a ma c;arpmas1 heyetinde yer almamtc.hr. .. 
gergm 1 ge ve amcast og una 1 1- neticesinde denize dii§mii§tlir. Fakat, -...!- pasta seferleri durrnu§tur. General Ugaki'nin kabineyi te§ • 
tab1 bir haykm§ oldu: Ahmed etraftan yeti§enler tarafmdan Konya V alisi iki takdirname A§k yiiziinden bir cinayet kil edememesi iizerine !mparator 

- Bre siitii bozuk adam, nedir bu k1- kurtanlarak hastaneye sevkedilmi§tir. ld tarafmdan bu i§e General Haya -
hk, nedir bu ktyafet? B" t b"l k a 1 Manisa (Hususi) - Manisada a§k yii- B 

1 lr 0 omo 1 azasi Konya (Husus1 muhabirimizden) ziinden bir einayet olmu§tur. si memur edilmi§tir. u genera 
Ve el opmek ic;in ilerlemege yeltenen Miizeyyen isminde bir kadm evvelki Maliye Vekaletile Dahiliye Vekaleti Molla§aban mahallesinden Hac1 Mus- ordunun ve biitiin milletin itimad 

Muradt sert bir i§aretle yerinde ahkoy· giin Kas1mpa§ada Havuzba§mdan ge - Konya Valisi Cemal Bardakc;1y1 hirer tafa oglu c;oban Mehmed nammda biri ettigi bir kumandandrr. Diinyanm 
du (!erken cofor Refik tarafmdan idare e- t kd"rn il t lt'f tt'l vardtr. Namuslu ve fakir bir adamd1r. • - " a 1 ame e a 1 e 1 er. en zengin memleketlerinden biri alan 

- Dii~,man ayag1 open bir agzm eli- dilen 1/46 numarah otomobilin altm • Maliye Vekaletinin takdirnamesi vi- Gene, giizel kansmm, Karakoyden Ha· 
1
, 

d k l k ht l.f 1 · d il · t· • · Manruriyi, yan Mogolistam ve §ima l me degmesini istemem. a a ara mu e 1 yer erm en yara • layetin mali i§leri iistiinde goriilen fay- f1z Ha§im oglu Vehbi · e sevt§ tgmi duy -s 

lanm1§tlr. Miizeyyen hastaneye kaldl - d lr rali§m la d tahs'la't ve var1· muc:tur. Bunu anlamak irin kansma·, "ini Japonyaya kazand1ran odur. c;un-Beriki can havlile kendini miidafaaya a .,- a rm an, 1 • -s • '>' 
nlmi§, dikkatsiz §afi:ir de yakalanarak dati arttrmt" olmalarmdan dolayrd1r. - Ben kaye gidiyorum. kii Mukden hadisesi g1khg1 zaman, Ko-<;ah§Iyor, muvazenesiz bir ifade ile a • d hk'k t b 1 t " F k 
hakkm a ta 1 a a 3§ anm1§ Ir. Dahiliye Vekaletinin takdirnamesi ise Diyerek ayrllm1§tiT. a at saat do • ra Ba§kumandan1 alan General Hay3§i 

yetler, hadisler okuyarak vaziyetini rna- lki amele yaralandi vilayetin umurni i§leri ve idaresile Cum kozda anstzm donmii§ ve kans1m Vehbi hiikfunetten ve Hatbiye Nazmndan me· 
zur gostermeg~ e sava•tyordu. Pek uzun G h d 1 h · t H lk p t' · 1 · · d il ak 1 t Buna tahammiil ede , Yedikulede az ane e ~a I§an ame- unye a ar lSI mevzu ar1 1~m e- e y a am1~ 1r. · zuniyet almaks1zm frrkalarile cenubi 
siiren musibetli hir omriin acthklanm o- leden Ahmedle Kamil gaz borulanm ta- ld esash ve faydah ba§anlarmdan do - miyen <;:oban, b1gag1m c;ekerek kar1sm1 
kumakla ge~irdigi anla~tlan Cern oglu, mir ederlerken birdenbire bir borunun !ay1 verilmi§tir. Kendisi Konyadan me- 6, Vehbiyi de be~ yerinden yaralay1p Manguri iizerine yiiriiyiip burasml isti~ 
Tann agzile, Peygamber agzile konu§a· patlarnasile gazler alev halinde dt§anya zunen istanbula gittikten sonra gelen oldiirmii§tiir. Miiteakiben Emniyet mii- la etmi§ ve daha sonra Sovyetlerin nii-

k T p b · f1rlam1§tiT. Epeyce yiiksek bir yerde ta- bu takdirnameler daima halk arasmda diirliigiine giderek: fuz mmtakas1 alan §imali Manc;uriyi de 
ra annnm golgesi, eygam erm ve - 1 Val' _ Ben kanmi oldiirdiim, beni ne ya· 
kili oldugunu soyliyen Hiinkan merha- miratla me§gul alan iki amele bu kaza v.e balk iginde bulunarak ga 1~an 1 • zaptetmi§ ve en sonra da Mogolistana 

neticesinde yiizlerinin muhtelif yerle - mize oldugu kadar Konya halkma da pacaksamz yap1mz! km t 
mete getirmek istiyordu. Onun bu suret- rinden yaralanm1§lard1r. Kamille Ah - aiddir. Deyip teslim olmu§tur. sar 1§ 1' ' 
le yalvan•t Siileymantn rt'kkat1'n1' celbet- Bu suretle ordunun gozdesi ve milll 

' med hastaneye scvkedilmi§lerdir. ~--~~!!"""'~~~~-"'!!!!!~~=---~=---------~---
mekten geri kalmad1, riinkii bilgi sezdi- ~~~~~~~~~~~~~~~~ - kahramam alan General Haya§i'nin ye· 
ren bir aglayl§h ve ilmi seven Siileyman, = Tirede yaptlan biiyiik siirek avl ni kabinenin te§kiline memur edilme -
ilmin gozya§l olu§una kar§t kayidsiz ka- • I sile istila istiyen ordunun azim ve ira-
lamiyordu. - 8 ·1 z 1 n san a r - desi, partilerin ve sanayi ve ticaret er-

Murad. kudretli amcazadesinin biraz - babmm arzularma galebe ettigini gos· 
yumu§ar gibi oldugunu goriince cesaret -
lendi: 

- lnsaf et ulu Hiinkar, dedi, insaf 
et. T ehlikeden ka~manm peygamberler 
siinneti oldugunu soyliyen, halifesi oldu-

gun zat degil midir? Musanm peygam -
berligi yurdundan firar edi§inden sonra 
vukua gelmedi mi?. Muhammedin klZI 
Rukiye, damadt Osman, halazadesi 
Ziibeyr Habe§ iline hicret etmediler mi? 
Halife Osmanm katli hadisesinde ashab
dan bir ktsmt Medineden savu§madtlar 
mt? .. Ceddin ve amcam Bayaztd, baba
mm oliisi.ine saygl gostermedi mi ve bir 
firarl oldugu halde biitiin i.ilkede ad1 
rahmetle amlmadt m1 ? .. 

£Arkas1 var J 

Peyami Safan1n 

Yeni romant 
Cumhuriyette, seneler
denberi biiyiik roma1 • 
c1m1zm yeni bir eserini 
bekliyen okuyuculari
mizm hakh sabirsizhk
larma pek yakmda ni-

hayet verecektir. 

Tire (Hususl) - Karh k1§a hasret 
c;eken yurd ko§elerinden biri de Tiredir. 
Bu ytl mesvimin fazla soguk ve karh ol
m3SI bir<;ok kimseleri avctbga sevketmi§ 
bulLnmaktadtr. 

Ge~;enlerde kalabahk bir kafile, i~le-

rinde kaza kaymakamt da dahil oldugu 
halde, Egridere yaylalarmda, bir siirek 
avt yapmt§lar, alt1 domuzdan ba§ka, bir 
c;ok tav§an, keklik ve karatavuk vurmu~
lardtr. Gonderdigim resim bu ava i§tirak 
edenleri bir arada gostermektedir. 

teriyor. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Cumhuriyet 
NiishasJ 5 Kuru$tur 

Abo~e. 1 Tii_r~iye 
•erattl ' ·~·o 

Senelik 1400 Kr. 
Alta aylak 7SO 
0~ ayhk 400 
llir aylak 1 SO 

Hari~ 
i~iD 

1700 kr. 
1450 
800 

yoktUP 



SON HABERLER ... 
TELEFON TELGRAF we TELSiZLE 

M. Hitler'in nutku 

Biitiin diinyada biiyiik 
akisler uyandud1 

M. Goring, Moskovadaki muhakemeyi telmih 
ederek hi~bir mes'ul Alman tJahsiyetinin Tro~ki 

ile temas etmedigini soyledi 
[Ba~taratz 1 tnct sah!fedeJ 

mi§ ve kendilerine partinin en yiiksek riit
besi olan altm ni§anlan vermi§tir. Bu 
suretle taltif edilen nazular §unlardu: 

Von Nurath Hariciye Nazm, Schacht 
Maliye Nazm, Schwerin von Krosigk 
Miinakalat Nazm von Eltz Riibenach ve 
Adliye NaZin Gurtner. 

Londrada intrbalar 
Londra 31 (A.A.) - M. Hitler ta

rafmdan soylenen nutuk siyasi mehafil -
Jerde nisbeten miisaid bir §ekilde kar§I
lanmi§tlr. Bilhassa siirprizlere nihayet ve
rildigi hakkmdaki ciimle vasati Avrupa
da ve baz1 Alman taleblerine hedef olan 
havalide fiJi bir miidahele vukubulm1ya -
cag1 §eklinde tefsir edilmektedir. 

M. Eden ve M. Blum tarafmdan soy
lenen nutuklarm bir dereceye kadar mii· 
essir oldugu zannedilmektedir. 

M. Hitlerin 1srarla miistemleke taleb 
etmi§ olmast itilaf ihtimallerini §iipheye 
dii§iirmii§tiir. 

Polonya da nutuktan 
memnun olmadz 

Vaf§ova 31 (A.A.) Kurjer 
W arszki, M. Hitler'in soylemi§ oldugu 
nutkun nikbinleri hayal inkisanna ugrat
mi§ oldu!lunu yazmaktadJr. 

Goniec diyor ki: 

kendisine tereyag1 vermek teklifinde bu· 
lunmu~ olan M. Eden'e cevab vermi§tir: 
Almanya, miinferid kalmak istemiyor, 
fakat silahlannl b1rakmak ta istemiyor.» 

Massagero, diyor ki: 
«Bu nutuk, esas itibarile de §ekil iti -

barile de mutedildir. Nutuk, hic;bir im -
kam ortadan kaldirmiyor ve §e'niyetin 
dogru olarak tefsiri esas1na miistenid bii
tiin itilaflara kap1lan ac;Iyor.» 

Fransrz.larrn telsirleri 

Paris 31 (A.A.) - Salahiyettar me
hafil, M. Hitlerin heniiz tam metnini bil
medikleri nutku hakkmda ihtiyath .bir 
lisan kullanmaktadular. 

lik inhba, nutkun daha ziyade bitaraf 
bir eda ile soylenmi§ oldugu ve ameli mii
talea ye neticeleri ihtiva etmedigi mer
kezinddir. Halbuki M. Eden ve M. 
Blum'iin nutuklanndan sonra bu kabil 
miitalea ve neticelere intizar ediliyordu. 

M. Hitlerin Rayi§bank ve Alman de
miryollan hakkmdaki karanmn ne ola • 
cag1 malum degildir. Fakat bu karar da
ha §imdiden Almanya tarafmdan giri
§ilmi§ baz1 taahhiidlerin yeniden bir taraf
II olarak ihlali telakki edilmektedir. M. 
Hitlerin Almanyamn Biiyiik Harbden 
mes'ul olduguna dair olan Lokarno mi
saki yerine kaim olmas1 laz1m gelen Rhin 
misak1 iizerinde bir tak1m akisleri ola -
bilir. 

M. Hitler'in Alman milletine hi -
taben yapml§ oldugu davet yeni bir ci -
dal ic;in yeni gayretler sarf1 maksadile 
milleti te§c;i etmegi istihdaf eylemekte - Sovyet Rusya hakkmdaki beyanat M. 
dir. Ba§vekille arkada§lan, diinyaya ha- Hitlerin Avrupaya aid meselelerin halli 
kim olacak bir Almanya hulyasmi buak- masmda bu memleketi haric tutmak iste
mi§ degillerdir. mekte tsrar eylemekte oldugu manasma 

almmaktadir. 
ltalya nutku ta•vib ediyor 

Roma 31 (A.A.) _ ltalyan matbu- Fiihrer'in miistemleke hakkmdaki be-
yanatma kendisinin eski Alman miistem· 

all M. Hitler"in nutkunu miittefikan tas· 
vib etmelttedir. lekeleri uzerindeki emellerinden vazgec;-

Giornale d'1talia gazetesinde Gayda memi§ oldugu manas1 verilmektedir. Ni-
diyor ki: hayet ayni mehafil, M. Hitlerin Alman-

K ·· · · k .. yamn !spanyada daha ziyade ticari men-« omumzmm at 1 surette reddi AI- f I lcL aat eri bulundugundan bahseylemi§ ol-
manyamn a gi istikametin ba§hca se - dugunu kaydetmektedirler. 
beblerinden biridir. Binaenaleylh Fran -
s1z - Savyet paktJ meriyette kaid1g1 miid· Danz.igde 
detc;e bir F ranstz Alman yakmhg1 i.m - Var§ova 31 (A.A.) - 30 kanunu • 
kan haricindedir. sani, Danzigde, bi~k gec;id resimleri ve 

Miistemleke meselesi haklunda Gay - ziyafetlerle tes'id edihni§tir. 
da .§Oyle yazJyor: Nasyonal- Sosyalist te§ekkiillere men· 

«Ba§vekilin sozleri dogrudan dogru • sub miifrezeler, g~id resimleri yapml§ • 
ya Alman miistemlekelerini payla§an iki lard1r. 
devl~te hitab etmektedir.» Mekteblerde, fabrikalarda, atolye ve 

Popolo _di Roma, yaz1yor: • . magazalarda miistahdemin Rayi§tagm 
«M. Hitler, toptan vazg~mes1 §artile celsesini radyoda dinlemi Ierdir. 

....................... """""'"""""IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIInmmm""""'"""""" .......... - ••. ~ 

Efgan Basvekili 
' 

Londrada 
M. Antonesco 

Ankaraya geliyor 
ingiliz Krah 6 net George Romanya Hariciye Nazm 

yarm kendisini kabul 8 fUbatta Biikre,ten 
edecek ayrdacak 

Londra 31 (A.A.) - Efganistan Ba§
vekili Prens Serdar Mehmed N agim 
Han refakatinde Efgan Milli Bankasx 
direktorii oldugu halde diin Londraya 
gelmi§tir. Prens yarm M. Baldwin ve 
diger nazirlarla ogle yemegini yiyecek 
ve sah giinii Kral tarafmdan kabul edi
lecektir. 

Miihendislik ve mimarhk 
talimatnamesi 

Ankara 31 (Telefonla) - Miihendis
lik ve mimarhk hakkmdaki ruhsatna -
melerin verilmesi §eklini gosteren tali
matnamede baz1 degi§iklikler yap1l -
ffil§tlr. Bu degi§ikliklere gore, Tiirkiye 
dahilinde yliksek mlihendis, yiiksek mi
mar ve miihendis, mimar unvan ve sa
lahiyetile icrayi san'at hakkm1 bah§e -
den ruhsatnameler ihhsas cihetile ala -
kadar Vekaletler tarafmdan verilir. 
Yiiksek miihendislik, yliksek mimarhk, 
llliihendis ve mimarhk tahsilini goste
:ren Tiirk mekteblerinden verilen diplo
rtlalar ruhsatname hakk1m haizdir. Bun 
larrn diplomalarmm aid oldugu Veka -
letier tarafmdan tesc;ili kafi goriilecek 
\Te kendilerine hiiviyet varakas1 verile
Cektir. 

Ecnebi miihendis ve mimar yiiksek 
rtlekteblerile Teknikum diplomalanm 
haiz olu T"" k" d h"l" d · · P ur 1ye a 1 m e 1cray1 san-
a: etrnek arzusunda bulunanlar bir is • 
tlda ile .. rnuracaat edeceklerdir. Bu mii-
racaati h . • l" n angt Vckaletlere yapllacag1 ta 
Iznatnamen· 4 .. .. dd . .. ter·I . . m uncu rna esmde gos -

1 ll'l.I~hr. 

Biikre§ 31 (A.A.) - Rador Ajans1 
bildiriyor: 

Hariciye N azm Antonesco Turk hii
kumetini resmen ziyaret etmek iizere 8 §U· 

batta Ankaraya gidecektir. 
Bu ziyaretten sonra Antonesco Ati

nada toplanacak olan Balkan Antanh 
Konseyinin ic;timamda hazu bulunacakhr. 
Bu toplanti 15 ~ubatta yap1lacaktn. 

Romanya Hariciye Naz.rrrmn 
beyanatr 

Biikre§ 31 (A.A.) - Hariciye N a -
zm Antonesco gazetecileri kabul ederek 
Milletler Cemiyeti konseyinin bu sefer
ki toplant1smda elde ettigi neticelerden 
dolaYI memnuniyetini bildirmi§ ve de -
mi§tir ki: 

«- !skenderun ve Danzig anla§malan 
Cenevre usullerinin k1ymetini bir kere 
daha gostermi§tir. Keza lll!!umi vaziyet 
ve anla§ma arzusu hakkmda da nikbin bir 
bir hava mii§ahede edilmi§tir. Romanya
nm beynelmilel vaziyetine gelince, bu va
ziyef miikemmeldir ve Cenevrede yaptl· 
g1m konu§malar ittifak ve dostluklanmi -
zm saglamhgmi bir kere daha tecriibe et
mek imkamm bana vermi§tir.» 
Moskovada idam mahkiimr 

larmm af talebleri 
reddedildi 

Moskova 31 (A.A.) - Sovyetler 
Birligi Merkezi lcra Komitesi, Troc;kici
ler muhakemesinde idama mahkum edilen 
13 maznunun af taleblerini reddetmi§tir. 

HAdiseler aras1nda I 

Bir mecmua iistiinde 1 

Her fikir ve san' at mecmuasmm 
ilk saytstm elimize aldig1m1z va

kit, ondan evvel ~1kmt§ ve batml§ 
nicelerinin alobetini bir anda habr
lamaktan gelen derin bir hiiziinle 
·§ifastz hastasm1 yokhyan bir doktor 
gibi- sahifeleri muayene eder ve er· 
g~ bir leblebi kiilah1, bir zerzevat
!rlDtn torba kagtdt iistiinde, ba§t ve 
sonu kesilmi§, yartmyamalak, sakat
lanmt§ bir halde tekrar goriiniip ~op 
tenekesine gidecegini bildigimiz, e
bedi olmak hasretinden bahseden §U 
makalelere, §U yeni ~tgm bize miij
delemek cesareti ve gururu i~inde 
yangelen resimlere, bir giin kapam
vereceg-i korkusunu okuyuculara bir 
program vadetmek tenezziilsiizliigii 
gibi gostermek istiyen mecmuamn 
kendisi haklondaki §U notlarma ve id
dialarma, istihza hevesimizin yolunu 
kesen bir merhametle bakanz. 

Bakar1z ve goriiriiz ki bu dahi 
§imdiye kadar ~tkmi§ mecmualar gi
bi bir mecmuadtr, kagtdt iyicedir, 
baslost temizcedir, yaz1lan yaz1d1r, 
resimleri resimdir ve kendinden ev
velkiler gibi daha evvelkilere gore bir 
tekamiil getirmi§tir. Y az1lann tonu
na ve imzalara bakttktan sonra hattr
lartz ki bundan evvelki mecmualarda 
goriinen isimlerde hemen hemen ge
ne bunlar; matbaa, kag1d, baslo sis
temi a§a!P yukan gene bunlar; hele 
okuyucular -o vefa.stz ve hercai oku
yucular- gene bunlardtr. Adeta §im
diye kadar dogan V'e olen yiizlerce 
fikir ve san'at mecmuast ayni eller
den ~tkml§, fakat her sayiSinda bi!ri
mini ve admt degi§tirmek, cam iste
digi zaman inti§ar etmek gibi memle
ketimize mahsus bir orijinaliteye sa
hib tek mecmuad1r. Hissederiz ki bu 
mecmua dahi batsa erg~ yerine bu
nun gibi ii~ be§ niisha yll§amak iizere 
bir yenisi daha ~1kacaktlr ve o da bu
nun yeni bir isim ve bi~imle deva
mmdan bll§ka bir§ey olmtyacakbr. 

Ankarada san' atkar dostlar tara
fmdan ne§redilen Ar isimli san'at 
mecmuasmm ilk sayun elimize gelin
ce de bunlan dii§iindiik. Ar soziiniin 
verdigi nefret ve iirpermeden kurtul
~tnya ~h§arak sahifelerini ~evirdik. 
lyi, iyi... Hep san'at bahsi ve i§in 
i~inde, gene ve olgun salahiyetler ... 

Yiiriir mii? Ne bilelim efendim? 
Yiiriir mii, yiiriimez mi, gider mi, 
gitmez mi, olur mu, olmaz mi davaa1 
i!rinde irademizi peri§an edersek hi!< 
bir§ey olmaz, gitmez, yiiriimez. 

Pek giizel mecmua i§te! (Adt ko· 
tii, aman, adt pek berbad: San'at ye
rine Ar.) Tertemiz bir eser. 

Okuyucu, bunu da mt okumaz
sm? Devletlim buna da mt yardtm 
etmezsin? Muharrir, buna da mt yaz· 
mazsm? Bunun yapraklan kenanna 
da mt tutkal siirerek i~ine palates 
dolduracagtz? 

Susun, susun... T opumuzun bu 
halimiz iimid kesecek kadar hazindir, 
fakat biz gene iimid edelim. 

PEYAMI SAFA 

Vindsor Diikiiniin hemtJi· 
resi kendisini ziyaret 

edecek 
Londra 31 (A.A.) - Krahn hem§iresi 

Prensesle Kont Of Harewood per§em
be veya cuma giinii Enzesfeld'e hareket 
ederek Vindsor Diikiinii ziyaret ede -
ceklerdir. 

Yartnki sayumzda 

Denizc i De vlotl eri n 
donanmalanna umumi 

bir bakiS 
Yazan: Abidin Daver 

URDDAN 
AZILAR.. 

Yazan: Ismail Habib 

HEM NALINA 
MIHINA 

Hep bOyle zaferler mi 
bekliyecegiz? 

Transit yolunun ba§Inda C umhuriyetin eski mes'ul miidii
rii merhum Agah, bir gun bir 
arkada§ile beraber Beyoglunun 

Bu yolu insanlar degil, daha ziyade tarih yapb. 
Karadenizi iranla Hinde en k1sa ve en tabii 

olarak bu yol bagbyor 
T rabzonun ic;eriye ovas1 yok, ark a ta· 

raf, daglarm en ~:;ok ha§inle§tigi yer; 
keskin sivriliklerle korkun~ derinlikler 
diyan. Cihanniima anlat1r: Oc; be§ ev -
lik, serpme serpme, seyrek seyrek, kar· 
tal yuvas1 gibi kurulmu§ koylerden, kay· 
liiler dahi, yaban asmast c;ubuklanmn 
baglanmasile y aptlmi§ asmakopriiler iis· 
tiinden, salmcaklama havalanarak, yer 
yer, ku§lar gibi w;a w;a gidip gelirlermi§. 
Kitab bunlara <<Ecel kopriisii» diyor. 

Ova yok, sat1h yok, yalmz bir yo! var; 
Trabzondan iran hududundaki Kmldi
zeye kadar uzanan 640 kilometroluk yol. 
<;;oruhu, Karasuyu, Aras1, Murad1 ~:;e -
§idli kopr·iilerle gec;ip; Ziganada 2200 ii, 
Kopta 2400 ii, T ahirgediginde 2800 ii 
a§an iic; biiyiik horgii~:;lii yo!. Bu yo
lu yalmz insanlar degil daha ziyade ta
rih yaptJ. Karadenizi iranla Hinde en 
k1sa ve en tabii olarak bu yo! baghyor. 
Elizenin biiyiik Cihan cografyas1 der ki 
Trabzon Fatih tarafmdan almmca lmpa
ratorluk merkezi olmaktan c;Ikh, fakat bu 
yo] sayesinde miihim olmaktan c;IkmadJ. 
T rabzon sadece bir bel de degil boz renk
li bir tarih §eridi halinde uzanmi§ en lin
Iii bir yolun ba§1d1r. 

Ruslarm Batumdan lrana uzathklan 
bin yiiz kiisur kilometroluk demiryo· 
lu bizim bu altJ yiiz kiisur kilometroluk 
transit yolunu, bir nehrin yatagm1 c;evirir 
gibi, kendine c;ekmek istedi. Meger ta
rihin yatag1 nehirlerden daha inadciymt§; 
Cihan Harbine kadar demir raylar bir 
tiirlii bizim toprak yolu yenemiyor. Y al
mz yolu degil oradaki lokomotifin hiZl 
buradaki devenin sabnm da yenemedi! 

Umwni Harbden once Trabzonun 
§imdi belediye park1 yapilmi§ olan mey
danhgmda her vakit siiriilerle deve top
lamrdi. T rabzondan T ebrize lark be§ 
giinde giden bu develerin ta~Id1klan tran
sit yiikii y1lda elli bin tonu bulmaktad1r. 
ini§li yokuslu yo! iistiinde ini§li yoku§lu 
develerin yumusak hirer tevekkiil ve gov
dele§mi§ hirer hayalet halinde, yiiriiyii§
lerini duru§ gibi gostererek, katar katar, 
dizi dizi, sessiz sessiz gidip gelisleri ... 
Bu gidip geli§ten yalmz Trabzon limam
na her y1l bir milyon iki yiiz bin altm ka
hyordu. 

Y a uzun yo! iistiindeki hanlar, kervan
saraylar; kasabalar ve §ehirlerdeki ah§
veri§ler; gidip gelen yolculann masrafla
n; atlar, arabalar; dunmyan hareketin 
durm1yan bereketi; viicude kan dag1tan 
§iryan gibi gec;tigi yere hayat veren yo!. 

Fa kat Umumi Harb gelince.. Dort 
uzun YII, Karadeniz kapahdu, han artJk 
biri Basradan, digeri Hindden iki yolla 
i§liyor. Basra T ebrize bin be§ yiiz kilo
metro uzak, Hind yolu ise biishiitiin omiir 
torpiisii. Cihan Harbi bitince, kaybolan 
askerin geri geli§i gibi, kaybolan transiti 
de geri c;agud1k. Fa kat giirbiiz gidip 
dermanstz gelen asker gibi transit te oy
Ie tamnmaz bir halde geldi ki .• 

Birkac; milyon altmhk o tJknaz transit 
geldigi zaman yedi yiiz bin kag1dhk has
ta bir siskaydi. Hastam1z iyile§e.cegine 
gittikc;e eridi. Y uvarlamr gibi bir eriyi§. 
Ertesi )'li altt yiiz bin, sonra be§ yiiz, her 
YII boyuna ufalarak yiiz bine ini§. Bu, 
iri bir devin ciicele§mesi de degil yumruk
la§mastcLr. 

Derd neydi? Derd devede; binlerle 
YJidu transiti ya§atan devenin mt1 §imdi 
transitin tabutunu ta§Jya'bilirmi§. Deveyi 
azleden kamyondw-. Otuz devenin yiikii
nii otuz misli siiratle gotiiren kamyon. 

Peki biz de kamyon i§letelim. Hangi 
yo ida? Zaten iyi olmtyan yo I harb c;al
kanhlan ic;inde y1Ilarca bakimsiz kala -
rak yo! olmakta·n c;Ikmi§. Sonra asayi~
sizlik, yalmz yo! kesen degil kasaba ba-

san biiyiik c;eteler. Sonra benzin ve las· 
tik pahahhg1; giimriik ve iskele resimle· 
rinin yiiksekligi; yoldaki iic; biiyiik dagm 
karlarla kapanmas1, sonra T rabzondaki 
limansizhk... N eye saymah; transit iir
kek bir ku§tur, bunlarm herhangi biri onu 
iirkiitmege yeterken hepsinin bir araya 
geJi§i, bu, urkutmek dei;iJ kU§Un odunu 
koparmakh! 

F akat biitiin engelleri devleme gogiis· 
lemelerle i§te hirer birer deviriyoruz: 
Kamyon ve otobiis i§letmesi devletle§ti -
rilerk pahahhk kaldmlacak. Karla ka -
panan iic; yeri hertiirlii tedbire ba§vura -
rak biitiin yii ac;1k bulunduracag1z. Yolu 
A vrupah bir §OSe haline getirmek ic;in 
milyonlar doktiik; en miihim kiSlmlar ya
pildi, bu YJl hepsi bitecek. Asayi§ mi? 
0 en ideal dereceyi de a§h, arhk §arkm 
tek vak' as1 vak' as1zhktJr. 

Y a lim an~ Karadeniz kiyJlarmda 
§oyle bir darb1mesel soylenir: Karadeni· 
zin iic; !imam varmi§; haziran, temmuz, 
agustos! T akvimden yap1lma limana gii· 
ven olur mu ~ hte bu yaz, agustos ic;in -
de, iskelelerin birinden vapura giderken 
deniz oyle dalgahydi ki motor yan yo!· 
da durakald1; meger pervane havada 
doniiyormu§; giic;bela vapura c;1kmca iic; 
lim and an agustosu da ben bagi§iadim! 

Karadenize iic; aYin !imam degil iic; 
limamn kendi laztm: Komiir, tiitiin, ve 
transit limanlan. Transit limamm ilk 
plana almi~Iz. Bu liman da yap1lmca ... 
Uzak ve c;apra§Ik yollarda s1kiia sJktla 
dola§an transit, §imdiki iic; rakib yolun 
biitiin gayretlerine ragmen, tabiatin ve 
tarihin c;izdigi kendi yatagma gelip ra · 
hat:c;a yerle~ecek. Onun rahah ugruna 
biitun emekler helal olsun. 

Oc; rakib yo!; birincisi Muhammere -
Basra yolu; hem kendi uzun, hem Av -
rupaya uzak, onu buak. ikincisi Musul -
Suriye yolu; otekinden biisbiitiin uzun, 
hem de c;ollerden gec;mek; beyhude e -
mek. F rans1zlar Berutta transit ic;in dort
te ii~ tenzilat yapiyorlarmi§, iiste para da 
verseler nafile. Uc;iincii ve en miihim ra
kib, Ruslann Kafkas demiryolu. Rejim 
aynhgmm dogurdugu mesafeler mekan· 
!ann mesafesinden kat kat iistiin. En 
giic; olan en kolay yenilecek. 

F akat bu kadar fedakarhk, bu lea dar 
milyonlar harcamak; giden kiilfet gel en 
nimete degecek mi? Elli bin tonluk 
transitin, hem de h1zh h1zh g~erek, bi· 
rakacagi tortu. Bir kere yap1lan §ey 
yurdundur. Liman kendi emniyehm1z, 
yo! kendi hareketimiz, ve hareket kendi 
bereketimiz. Milyonlanmm dokmiiyor, 
ekiyoruz. Eken bic;endir. 

Sonra elli bin tonluk transit pekala 
geni§liyebilir. Hem geni§lemese ne ola • 
cak ~ Bizim bu yo! ic;in dii§iindiigiimiiz 
yalmz bazirganhk degil. Onlann eski 
§ahhgi, bizim eski imparatorluk; amlar· 
ca c;arpl§hk, ne oldu? Sava§acak yerde 
sarma§ayd1k §imdi kimbilir neydik. Bu 
kadar am yigitc;e dogii§memi~. dogii§en
leri eritip ba§kalanm semirtti. Arllk an
ladik. T arihlerimiz ibretlerimizdir. 

Eskiden toplanmizt g~irip birbirimize 
sald1rmak ic;in yol yapard1k, §imdi kay
na§mak ic;in yo! yapJYoruz. Kan yolu de
gil kannda§ yolu. Birbirimizi kuvvetten 
dii§iirmek yerine birbirimize kuvvet ol -
mak. Eskinin gaf!etini bir na§ gibi ma
ziye gomdiik, ibretini bir abide gibi ati -
ye dikiyoruz. Yeni Tiirkiye, yeni fran; 
yap1lan yeni yol yalmz transitin ve tica· 
retin degil yeni tarihin yolu. 

- $ofor c;abuk ol l 
Trahzonun eski transit meydamnda o

tomobile bindik. Y almz doguya dogru 
degil yeni bir tarihin dogu§una dogru gi
diyoruz. 

ISMAIL HABIB 

lnfilu z o b D n k o a rn 
, 

Ambassadeur {Ambasador) adh lokan
tasmm oniinden gec;iyormu§. Arkada§t, 
Agaha sormu§: 

- Bu lokantaya gittin mi hie;? 
Agah, dJ§mdan gorlinii§ii, ic;indeki ze

ki ve hassas ruhu ifade etmiyen bir adam· 
d1. Bu bak1mdan, pek sevdigi ve bera
ber dii~iip kalkhgi merhum Ahmed Rasi· 
me benziyen rahmetli arkada§Imiz, arka
da§Imn bu sualine ince bir istihza ile ce
vab vermi§: 

- Ay, oras1 lokanta m1? Ben, sefa· 
rethane samyordum. 

A.gah, boylece yalmz o lokantamn a· 
dm1 degil, biitiin Beyoglundaki Tiirk
liikten uzak ve kozmopolit isimleri zari
fane tenkid etmi§ oluyordu. 

Oniversite gencliginin himmetile bir 
zamanlar, Beyoglunun frenk isimleri ve 
levhalan iistiinden bir Tiirkliik riizgan 
esmi§, bir~:;ok magaza, sinema ve miiesse• 
se adlan Tiirkle~mi§ti. Son zamanlarda. 
yeni ac;1lan magazalardan c;ogunun isim
leri, memnuniyetle gorliyoruz ki tiirkc;e .. 
dir. Baz1 baz1 ziippelik ve tathsu frenk
ligi edenler olmuyor degil amma onlan 
da biz, yola getirmege c;ah§Iyoruz. 

Bana, bugiin bu mevzuu, dun gordii
giim bir isim degi§tirme hadisesi ilham et• 
ti : 

Galatasaray lisesinin tam kaf§Jsmda 
bir pastac1 vard1r ki ad1, ~imdiye kadar 
yamlm1yorsam Parisien {Pariziyen) di; 
dun tramvayla gec;erken bakhm. Bura • 
mn ad1 Hatay olmu§ ... Foto muhabiri .. 
miz N am1k ta fmah ka,;Irmami§; tam 
pastahanenin ismi degi§ip yeni levhas1 ko
nulurken bir resim c;ekmi§ ki kli§esini. 
Hatay bayramma aid yaztlar arasmda 
goreceksiniz. 

Pariziyen yerine Hatay admm konul· 
mas1, daha ziyade, bir milli zafer ve 
bayramdan Iicari bir istifade teminini 
dii§iinen bir zeka eseri olmasma 
ragmen, gene ho§uma gitti. <;unkii, 

dil ve kiiltiir davam1za uygun bir 
harekettir. F akat, Beyoglunun bii • 
tun ecnebi isimli magaza ve miiessese
leri, adlanm degi§tirmek ic;in, hep Mon-
treux ve Hatay gibi zaferler bekliyecek
lerse - Tiirkiin bu c;e§id biiyiik zaferleri 
hayli c;ok olmakla beraber - Beyo~lu 
levha ve tabelal annm kcimilen fiirkle§ • 
tigini giirmek ic;in c;ok bekliyecegiz, de· 
mektir. 

Bir mukayese 
Ve bir hasb1hal 

[Barmakaleden devam) 

Halebde c;ar§I esnafm1 sokaklara atmaz
lardi. Bundan da anla§Ihyor ki hakiki 
panik o politikaCI!arm ruhunda patlami§• 
hr. 

T aze bir millet, istiklaline kavu§urken. 
onun ba§ma gec;ecek insanlar c;ok vukuf· 
lu, c;ok tedbirl:, c;ok olgun kimseler ol • 
mahd1r. N azik bunyelerin dag irtifala· 
nna c;1karken duyduklan tazyik gibi. 
gene milletler de istiklalin sarp iklimle • 
rine dogru yiiriirken binbir ihtiyat ve ta• 
yakkiidle ku§al!lmazlarsa tehlike derhal 
kendini gosterir. 

Hatayhlann istiklali ve Hatay iilkesi• 
nin dahili idarede ha§hba§ma varhk ola• 
rak teessiisii bir tak1m spekiilasyon hulya
lanm da y1kt1. Hatay topraklarmda tiirlii 
tiirlii i§ membalan iistiine kurulan kar 
ve menfaat §atolan iskambil kag1d1 gibi 
bir gun ic;inde devrildi. Suriye niimayito 
lerinde bu mahrumiyetin hmc1 da bir 
ami! olmu§tur. Ancak bu c;irkin mevzu ii· 
zerinde fazla durrnadan gec;ecegiz. 

fstiklallerini muhabbet ve alaka ile 
kar§Iladlgimiz Suriyeliler ic;in en dogru. 
en malc.ul, ve menfaatlerine en muvaftk 
yol Turk - Arab dostluk yoludur. Biz 
bu yolun iki memleket arasmda, iki mem
leket halkmm kalbleri arasmda vas1tam: 
ve piirlizsiiz bir muvasala yolu olarak kal
masma elimizden geldigi kadar c;ah§aca
giz: Bunda muvaffak olacagimiZa da 
kanaatimiz vard1r; c;unkii Suriyede ma
ceraperest politikacJ!ar haricinde, akil. 
miidebbir, vatanperver insanlann adedi 
ekseriyet te~kil ettigini biliyoruz. Bunla
rm memleket sevgisi v~ miisalemetperver
lik alakasile ortaya (:tkarak Suriyeli kar
de§lerimize dogru yolu gostermeleri 
mam heniiz pek g~memi§se bile 
de c;oktan gelmistir. 

lamail Mii,tak MAY AKON 
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Yaral1 ~ KU~iik II hikaye 

~============~============~ 
. ~ lrahyi, hastaneye. bir geceyanst ge-j Helene de ~r7.d~rode. i.di. <;ok g?~el bir 

tiTdtler. k1zd1. Belk1 gumin bmnde kendtsme te· 
Hastabaktctlar, sedyeler, tela§h tela§- sadiif edersiniz. Onu derin bir a§kla sev

h dola§an adamlarla dolu uzun korido- dim. 0 da bana aynen mukabele ediyor
run sokaga a~tlan kaptsmdan i~eri soguk du. Onunla beraber gec;irdigim birkac; 
bi ri.izgar doluyor; kimi bir sopaya, ki- ayltk a§k hayati, bi.itlin omriimde nail 
mi yamndaki arkada§Imn omzuna daya· oldugum en bliylik saadettir. Bu gene kt· 
mp ayakta durmaga c;ah§an hasta as • zt ailesinden istiyecegim strada day1m ve
kerler, bardaklardan ho§amrcasma ya - fat etti ve ben Parise donmege mecbur 
gan yagmurun SITstklam ettigi esvablan oldum. Fakat, Parise giderken Matma -
is;inde titre§iyorlardt. zel Helene' e, yakmda gelip k~ndisini a-

Ylizleri toprak rengi almt§, iistleri 1 ~ m1 vadett'Im LAk· b 
b l 

. . d b b' 1 h acag1 . a m unu yapma-
a§ an c;:amur 1<;m e u !<;are er, er - dtm I' •te hayattma b"t" 1 ~ -

~ ~ k b' d 1 · • • u un var tgima mu 
§eYe ragmen, sigmaca tr am a h, IS - sallat elan vied b b d G b' 

bl d
. d' ~ k .. b · an aza 1 u ur. enc u 

tua anm m Irmege O§an mute es~.1m aktrisle mlinasebet peyda ettim. Zaytf 
c;ehreler bulmu§ olmaktan memnun go - ruhlu ve gev• k d 1 1 'd' k · .. .. 1 d ,e yara 1 I§ 1 t 1m; a tns-
runuyor ar 1. I . d'~· 

Bunlardan sonra sedyelere yatmlm1§ e g~c;:t~ tgun zevk ve safa hayahndan 
agtr yarahlar ta§m~aga ba§ladt. Bir ta- kendtmJ ~ekemedim. Blitlin hatalanm o
nesi avurdu avurduna c;:okmli§ siyah sa· radan ba§hyor. Sevdigim gene ktza mek· 
kall;, gozlerinde humma ate§i ;utu§an bir ~ub, ya~maz oldum. Zaman gec;ti; Di · 
adamdt. Sedyeyi yava§<;a yere buakttlar. 1on a g~tmege cesaretim kalmadt. N!§an
Y arah, sag dirsegine dayanarak yerin - 1 oldu~~m gene k1z hakkmda malumat 
de yar1 dogruldu istimdad dolu gozle- almak 1~m tamdtklanma da mektub yaz
rini etrafta gezdirdi. maga c;:ekini~ordum. <? tarihte~beri o • 

Koridorda tela§h tela§h dola~an has· nun ~e olduAgun?an htc;: habenm yok. 
tababct kadmlann arasmda bir rahibe Belkt de felaketme sebeb oldum .. · 
vardt. Ktyafetinin ciddiyeti, yiizlinlin gli- .. y arah, yata~m ic;inde k1vranarak so
zelligini ve taravetini ortemiyordu. Di.in· zune devam eth: 
ya zevklerinden uzakla§uken zaman - ~ayed, tesadiif, giiniin birinde o • 
mefhumundan da uzakla§uti§ gibi go • nu sizin kar§mtza <;tkamsa ona diyiniz ki, 
riinmesine ragmen, ylizline bakanlar 0 • glinah1m1 tamamile affettirmek 1~m 
nun vaktile c;ok giizel oldugunu anh - memleketim ugrunda olmek istedim; o -
yorlardt. na anlatmtz ki kendisinden af diliyo -

Bir§ey isteyip istemedigini sormak i~in rum, hayatimm tek bir glinli yoktur ki, 
yaralmm sedyesine dogru egildi; fakat gencli~ .s~ikasile dii.§tliglim hatalann ~e
birdenbire sapsan kesilerek geri ~ekildi, dameh 1c;mde ge~m1§ olmasm. Ona btl • 
ba§Ini egdi Ve uzakJa~h. hassa §UnU da soy}eyiniz ki, kendisini 

Y aralmm adt Simon de Prefaye" di. sevmekten bir a~ geri durmadtm. F akat 

P .. "ld"~" acaba affeder mt? ans1mam c;ozu ugu zaman yarasmm R . . . 
agu oldugu anla§tld! ve kendisini tek ya· ahibe, sol~k kada~ haf1f bu sesle: 
takh bir kogu§a naklettiler; maiyetine ak - Ed~cekttr, ben SIZe bunu vadediyo-
sa~h bir hastab'aktc1 verildi, rahibe de, rum, dedt. 
kendisini, geceleri beklemege memur ol· - Siz olsamz affeder miydiniz? 
du. - Kendirni onun yerine koyarak sizi 

Simon de Prefaye'm yaras1 pek agtr· 'temin ediyorum... Yalmz, buna muka
dt. Yliziini.in ye§ilimsi bir ren~e biiri.in • bil siz de bana bir vaidde bulu:o.acakst -
mesinden, kanmm zehirlendigi anla§th • ruz. Diinyada, ekseriya suc;lu ya§amt§ 
yor, gosterilen blitlin ihtimamlara rag • bulunuyorsunuz. Yiireginizden Allah 
men bu tesemmlimlin online g~iJemiyor- sevgisini ~Ikanmyacagm!Zl vadedin ba • 
du. Y arah ~ok 1shrab ~ekiyor, uyku u • na ... 
yuyamtyordu. - Ben de vadediyorum, hem§ire ... 

Bir gece, rahibeye seslendi: Y arah. biraz sonra derln bir uykuya 
- l_-Iem§ire, orada m1smtz? dald1. Ertesi gi.in, ak§ama dogru kendini 
Hem§ire Marie-Helene, yataga yak - kaybetrni§ ve fani di.inyadan g~mi.i§tii. 

la§II: Y atagm ayakucunda, hem§ire Marie-
- Ne istiyorsunuz dostum? Helene aghyor ve du~ ediyorqu, Mmn-
- Evvela su... !arm sonUk 1§1klan, olliniin saps an yU • 
Rahibe, hardaga su koyarken, o, da- ziinii ve giir sakahm glic;:liikle aydmlah-

ha hafif ve kesik bir sesle ilave etti: yordu. 
- Sonr~ da, size bir~y s<>ylemek is· Rahibe Marie - Helene, nefsini AI • 

tiyorum... Sizinle konu§acagtm ... Soyli- !aha vakfedip i~ine kapandtgt bu kasvetli 
yect:gim §~"Y size garib gorlinecek, hili • binada, o zamana kadar ka~;maga, uzak· 
yorum. <,::iinki.i sizin hayatta tecrlibeniz la§maga muvaffak oldugu dlinya ihtiras· 
yoktur ... Fakat, i~imde bir his, benim lartnm, fani emellerin zaman zaman ru -
derdimi anhyacagmm soylliyor... Ce • hunda dirilmek istidadlan gosteren ham
vab1mz bana bliylik bir teselli olacak... lelerle kumldadtgmi duyuyor, h1~kmk • 
Dinlemek istiyor musunuz? MUsaade e· !aria kesilen dua mmlhlan arasmda, ba-
der misiniz anlataytm? zan: 

Rahibe. oyle hafif bir sesle «evet» di· 
ye cevab verdi ki, yarah, bu cevab1 glic;:· 
liikle i§itti. 

- F akat, ayakta durmaym, otorun. 
Beni dinlemek i~in ayakta kahp yorul -
mamz1 istemem. 

Hem'§ire oturdu. Fa kat Iambaya ar • 
kasm1 c;evirdi ve ha§1 egik, elleri birbirine 
biti§ik, golgeden yapilmt§ bir vi.icud gi· 
bi hareketsiz, dinlemege koyuldu. Simon 
Prefaye: 

- Hem§ire, diye soze ba§lad1, olece· 
gimi biliyorum ..• 

- HayiT, haytr, olmiyeceksiniz; dok
tor bu sabah vaziyetinizden pek mem • 
nundu. 

Y aralmm solgun, fakat enerjik ~eh • 
resinde mlistehzi bir tebeslim dola§h. 

- Hem§ire, benimle bir ~ocuga hi • 
tab eder gibi konu§uyorsunuz. Y a§tm 
yirmi degil, ktrk. Cepheye gitmegi ben 
kendim istedim. Y ani, hakikatle yiiz yli· 
ze gelmekten korkmam demek istiyo • 
rum. Oleegimi biliyorum ve buna kar • 
§I isyan etmiyorum. OldiigUme hi~ mli • 
teessif degilim. Oliim, beni, hayahmda 
sahib olamadtglm bir intizama sokmu§ 
olacaktu. Mesele burada degil. Ben, 
bedbaht bir glinahkanm... Vaktile biz 
kadm sevdim ..• 

Y arah durdu ve: 
- Bir§ey mi dli§iirdiinliz hem§ ire? 

diye sordu. 
Rahibe, yaralmm karyolast altmda 

bir§ey anyor gibi yaparak hafif bir ses-
le: 

- Evet, dedi, tesbihimi dii§iirdlim. 
Sonra, biraz daha me tin bir sesle: 
- Buldum. 
Diye ilave etti ve iskemlesini biraz ge

ri ~ekti. y arah, soze devam etti: 
- Dinliyorsunuz degi) mi? 

- Beni hie; unutmadtgtm soyledi, diye 
dii§linliyordu, beni hala sevdigini soyle -
di ... F akat tammadt bile! 

Qeviren: 
HAMDJVAROCtU 

F rns1zca dersleri 
DiploPJah ve pratik metoda malik bir 

Frans1z bayam k1sa zamanda mi.ikem -
mel surette frans1zca ogretrnektedir. 
Mi.iracaat i~in gazetede (F.) riimuzuna 
yaztlmak laZimdll'. 

KADIK6Y SOREYYADA 
HALK 

OPERETI 
Bu ak,am 
saat 21 de 

Zozo Dalmasm 
i~tirakile 

HALIME 
Yarm ak,am 
AZAKTA 

$/RiN TEYZE 
~artamba aktami SARA YDA 

Eski Tas Eski Hamam 

Pek yakmda S E - Y E K 

Osmanh Bankas1 
iLAN 

% 3 faizli, 1903 tarihli Mism KREDl 
FONSYE tahvillerinin 1 mart 1937 ta
rihinde yapdacak itfa !;ekiminde ba~a 
ha~ tediyesi tehlikesine kaqt Osmanh 
Bankast Galata rnerkezi ile Yenicami 
ve Beyoglu §Ubeleri taraftndan pek iyi 
§artlarla sigorta edilecegi rnezkftr tah· 
vilat hamillerinin haberi olmak iizere 
ilan olunur. 

CUMHURiYET 1 ~ubat 1937 

Valencia 
• • • sistemini 

kontrol 
kabul 

etmiyor! 
f Ra~;taraft 1 fnct sahttede] 

tetkik etmege henliz vakit bulamami§lar -
dtr. Fa kat nutkun lspanyaya aid olan 
ktsmt ve bilhassa M. Hitler'in ispanyol 
cumhuriyetc;:ilerini katil olarak tavsif et· 
tigi satular nazan dikkati celbetmi§tir. 

Bu mahfiller M. Hitler'in !spanyaya 
ademi mi.idahale meselesi hakkmda hi~ 
bir§ey soylememi§ olmasml hayretle kar
~tlamaktadtrlar. 

Valenciamn yanresmi mahfilleri Lon· 
dra komitesi tarafmdan teklif edilen 
kontrol sisteminin ispanya hi.ikfuneti ta· 
rafmdan kabul edilemiyecegini, c;linkli 

kontrolu temin edecek olan devletler a· 
rasmda Sovyetler Birliginin bulunmadt • 
gmt beyan etmektedirler. 

0~ ihtilalci tayyare Jii,tii 

Beseriyetin talihsiz ferdleri ·RADYO 
Sagir, dilsiz ve kOrler i~in (Buaksamkiprogram) 

k I fk t ISTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk musikisi - 12,50 hava-uru an §e a yuvas1 ~:n: ~~:~~ ;;:~~~~:;a!~~~r~t~9~301~~~ 

izmirdeki mektebde 120 talihsiz insan cemiyete 
faydah bir uzuv olmak iizere yeti~tiriliyor 

cuklara masal: i. Gallb Arcan - 20,00 R!fat 
ve arkadalllart tarafmdan Tiirk muslkisl ve 
halk $3rkilan - 20,30 Bay Orner R1za tara
fmdan arabca havadl.s - 20,45 Safiye ve 
arkada§lan tarafmdan Tiirk musikisi ve 
halk llarktlan, saat ayan - 21,15 ~ehir Ti
yatrosu dram k1snn tarafmdan bir temsll~ 
22,10 Ajans ve Borsa haberleri ve ertesl gii
nful program1 - ~,30 plakla sololar, opera 
ve operet parc;alar1 - 23,00 son. 

VIYANA: 
18,35 §an konserl - 18,55 keman konseri-

19,15 tiyatro haberleri • 19,40 kl§ sporlar1, 
haberler ve saire - 20,20 ulusal yaym - 20,25 
kitablara dair, yen! hayat - 21,05 piyes ~ 

22,05 orkestra konseri - 23,05 kl$ sporlarr, 
haberler, hava - 23,25 konser - 24,35 haber
ler. 

BERLIN: 
18,05 plyano ile §arkllar - 18,35 konU§ma-

19,05 gramofonla operet par.;alan • 20,05 
konu~ma - 20,20 plyano musiklsl - 20,50 
giiniin akisleri, haberler - 21,15 muslki -
23,05 haberler ve saire - 23,25 spor - 23,40 
gece musikisL 
BUDAPE~TE: 

Andujar 31 (A.A.) - On asi tay
yaresi bu sabah Virgen de La Cabe1:a 
manastmnm i.isti.ine yiyecek ve ilac at • 
mt§lardtr. fsyamn bidayetindenberi bu 
manast1rda bulunan sivil muhaftzlardan 
mlirekkeb miihim bir grup, milisler tara
fmdan muhasara edilmi§ bulunmakta -
diTlar. 

Dilsiz talebeden bir grup 

18,05 cazband tak1m1 - 18,50 spar konu~
masl - 19,20 11an konseri, konferans • 20,20 
san'atkarlar gecesi - 21,20 haberler - 21,40 
halk §ark1lan - 22,35 opera orkestrast -
23,50 almanca haberler - 23,55 gramofon • 
1,10 son haberler. 

Dsslilharekelerine donerken tayyare • 
lerden lic;ii kapaklanarak yere dii§mli§ • 
tlir. Caproni markasm1 ta§tyan bu tay • 
yarelerden birinin ftalyan olan pilotu pa· 
ra§iit ac;arak yere inmege muvaffak ol • 
mu§sa da milisler tarafmdan esir edilmi§· 
tir. 

ihtilalcilerle ltalya arasrnda 
ticaret mukavelesi 

Roma 31 (A.A.) - Bir Salamanka 
tebligile tecim mlibadelesine aid muvak
kat mukavele ne§redilmi§tir. Bu muka • 

veleye gore italya - lspanya tecim mu -
amelatt ithalat ve ihracat permi usulline 
tabi tutulacakhr. 

Sokak kosusu 
' 

DUn Kurtulu§la F erikoy arasmda ve 
li~ bin metroluk bir mesafe lizerinde bir 
sokak ko§usu yaptlm1§hr. 

Hali<; F enerin lie;, Beyoglu Sporun 
dort, Kurtulu§un u~. Arnavudkoyiin de 
iki tahmla i§tirak ettikleri bu yan§a Fe· 
nerbahc;:eden ferdl olarak Mehmed gir
mi§tir. 

Neticede tak1m itibarile Pera birinci, 
Halic,: Fener ikinci, Kurtulu§ iic;:iincii ol· 
Jn.tJ§IardU'. F erd itib;uile de F enerbah~e
den Mehmed 8.17 dakikada birinci, 
Y orgakopulos ikinci, Tra§~t i.ic;lincli gel· 
mi§lerdir. 

lzmir (Hususl muhabirimizden) 
Avrupada, bilhassa Almanyada y,e sair 
baz1 memleketlerde anormaller lizerin -
deki ara~ttrmalar, tedavi {atbikah blitlin 
luzile inki§af ederken, cumhuriyetin ila • 
nile beraber bizde kurulan ilk Sagtrlar, 
Dilsizler ve Korler mliessesesini de goz· 
den ge~irmek yerinde olur. 

Bu mliessese, Kar§1yakadadtr. Tale be 
mevcudu 120. Bunun 25 i ktz, geri tara
ft erkek. Hem ttbbl tedavi, hem ilmi ve 
fenni ara§tlrma, hem de meslek tedrisatt 
gibi li~ biiylik hedefe tevecclih eden bu 
miiessese, biiyiik bir tevazuun ve sistemli 
bir ~ah§mamn ifadesi halinde kar§Imtzda 
durmaktadtr. Miidiir doktor Necati Ke
mal, bu mliessesenin ba§mda mlitehassts 
ve degerli bir §ahsiyettir. 

Bu ytl Kopenhagda toplanan Logo • 
pedi ve phoniatrie kongresine i§tirak ede
rek, muastr ttb ve fennin, insan sesi iize • 
rindeki ara§hrmalan ve vard1g1 neticeler
le alakadar olmu§tur. T abiatte norm'un, 
~oklugun tabi oldugu mli§terek dlizen ol
dugunu, buna aykm tezahlir eden her§e· 
ye anormal denebilecegini soyliyen dok • 
tor, ses meselesine fazla ehemmiyet ver
mektedir. Diyor ki: 

. - Tiirkiye Cumhuriyeti ve demok· 
rasisi sistemi, teessiisile berab~r, i~timai 
yardtm ve saghk siyasetine bir anormal • 
ler mliessesesi a~makla ba§ladt. Saghk si· 
yasetimizin en mlihim unsuru olan Sthhat 
V ekilimiz, bu esere ~ok alaka gosterdi. 

Dariiuafakahlarm toplanbsi !)imdi bu mliesseseyi, Avrupai karde§le • 
tehir edildi rimizin adtmma uydurmak i~in ~ah§tyo • 

Darii§~afaka Mezunlan kurumundan: ruz. Avrupa, bu mevzu i.izerinde alaka 
Darii§~afakamn 64 uncu y1lm1 ,utlu • ve hareketle doludur. 

lamak ic;in 2/2/937 gecesi Fra.nstz tiyat- Berlinde, yalmz kekemeler i~in, bi • 
rosunda tertib ettigimiz toplant1 9/2/937 zim liselerimize muadil 4 bliyUk mUessese 
gecesine birakilmi§tlr. vardtr. Gozleri zay1f olanlar i<;in de iki 

C ASKERLI.K I"$LERI" ) mliessese. Mesela bir goz zaft, bir mi • 
yop diyip ge<;memelidir. 

___ Y_o_k_l_a_m_a_y_a_..;;d_a_v_et ___ , Mesela, 65-70 mevcudlu ve normal 

Be~!kt!l.ll Askerlik f;lubesinden: tedris §artlarma tabi bir stmf i~inde en 
1 - 333 do~ularm ilk yoklamalanna geride kalmt§ bir zaf duyan c;ocugu, ya-

112/ 937 tarihinde ba§lanacaktll'. hud da pencere kar§tsma dii§en bir mi-
2 - Yoklamalar haftanm sail ve per§em- yoplu rocug~ u dii•iimnek laz!md!r. 

be giinleri saat 13 ten 17 ye kadar devam Y • 

eder. Sonra, bir ses mevzuu vardtr. Kopen· 
3 - 308 ilft. 328 do~umlu llitiyat efradt hag kongresinin en bliyUk mevzuu buy

yoklamalan da haftamn .;ar~amba ve cu· du. Buraya dlinyanm her yerinden Ia • 
rna giinleri yap!lacaktll'. -

Alakadarlarm bizzat veya mektubla mii- rengologlar, cerrahlar, terbiyeciler, pe • 
racaatleri ilan olunur. dagoglar, muganniler i~tirak etrni§lerdi. 

,. FERAH Sinemasmda 

3 ~ubat ~ar~am ba 

Miinir Nureddin 
KONSERi 

Istanbul halkmm arzusile 

bir defaya mahsus 
Biletler $imdiden aablmaktadJr. - Bugiin 

Tiirk sinemas1nda 
Mevsimin biiyiik muvaffakiyeti 

9 uncu Senfoni 
BETHOWEN'in eseri 

Pek vakmda 

TiiRK 
Sinemasmda 
AY FRANCiS 

ve 
Ricardo Kortez 

4NCU 
A!?K 

film in de 

Bu davamn sentezi §Udur: 
!yi anlamak ic;in, iyi soylemek laztm • 

dtr. 
Hatta, §imdiden «milli ses» etUdii ve 

iddiast bile vardtr. Sesin de bir etnolo • 
jisi, bir jeografisi bulundugu muhakkak • 
ttr.» 

Doktorla her konu§uyor, hem de bu 
mi.itekamil, zengin miiesseseyi geziyor • 
duk. Kor talebe, tipayoda, kemanda, 
flotte ve sairede ders yapiyorlard!, Ben 
de derhal, Bethoven'i hattrladim: 

Me~hur bestekar ve araSITa sagtrla§an 
san'atkar Bethoven'i! 

Zavalh, bir glin konser verirken fazla 
asab yorgunlugu ve heyecanla tekrar 
hastalamp sagtrla§ml§ ve orkestray1 idare 
edemiyerek, halk tarafmdan yuhalarla 
kar!!tlanm1§. 

Bu bir§ey degil, tarih gerisinde sagu
lar, dilsizler, korler ve anormaller idn bir 
c;ok facialar gec;mi§tir: 

Kor bir talebe kemantnt 
akord ediyor 

AristotaHs der ki: 
- Sagtr ve dislizler be§ on feryad 

c;tkarsalar bile tekelllim edemezler. 
Keza, kadim Hindlilerce sag!T ve dil

sizler, semavl hirer maymundur. Golva
lar da onlara c;ok insafs1zca muamele e
der ve onlan oldiiri.irlerdi. 

Doktorla beraber miiesseseyi gezmek-
te devam edivoruz: 

Blr mudd; ~uavin1, dort miizik mual· 
limi, bir terbiye, iki mlitehassts muallim, 
dort arolye ustas1 tedris ve terbiye kadro· 
sunu te§kil ediyor. Doktor Necati Ke -
mal; sagtr ve dilsizlerden, bilhassa kor 
c;ocuklardan alman neticeden c;ok mem· 
nun .. !ki senede klasikleri c;alan, alman· 
ca ve franstzca ogrenip terclime yapan 
kor talebe bile var.~ Korler hakikaten bir 
alem: 

Me§hur kor Braill'in 6 noktadan iba
ret olan alfabesile okUIYup yaz1yorlar .. 
Diger lisanlara aid ayn bir huruf ve 
§ekil de yok. Notaya gelince, o da bu 
noktalarm ic;:inde .. Burada enteresan ba
zt notlar ve inttbalar da ahyorum: 

Korler, normallere nisbetle daha §en, 
daha ne~elidirler. {,;i.inkii, insana musta
rib olacagt hadiseleri en ~ok aksettiren, 
gozlidlir. ~urada burada bir sevilmiyen 
§ahsa, bir sefile, bir hastaya, bir ihanete, 
bir rezalete, bir pislige, bir lalibalilige ve 
saireye dikilen goz, objektifi ic;:ine aldtgi 
§eyi §Uurumuza aksettirince asabile~iyor, 
hiiziin, tsbrab, teesslir duyuyoruz. Hal -
buki hayatta en c;ok gori.ilen §eyler de 
bunlardtr. Ve binaenaleyh bunlan gar -
miyen kor, elbette ki bizden daha ne§e • 
lidir. Karlin idrak kuvveti ve vasttast 
lamisesidir .. Fa kat zavalh, ancak bu kuv· 
vete istinad ettigi ic;in, rengi, glizelligi, 
mesafeyi, slirati kavnyamtyor .. 

Bir kor arkada§lanna sormu§: 

- Y ahu, benim kariiDI giizel diyor· 

lar, dogru mu? 
- Dogru ya!.. Hem gUzel, hem iyi l 
- iyiliginin farkmdaytm.. Bu giizel· 

lik nastl §ey, bunu bana anlatamaz mt • 
sm1zL 

Cozii gorenler, anlahyorlar, fakat na· 
file!.. Gene mektebde dola§trken iki 
kor c;ocuk, ba§larmt goke dogru kaldtr • 
mt§, hafif~e gi.iliimsi.iyor, konu~uyorlar • 

dt: 
- Giine§ var m1, yok .mu? .. 

BUKRE~: 
18,20 eglenceli konser - 19,05 hava, saat, 

konusma, konferans - 20,25 gramofon, kon
ferans - 21,30 musikl - 22,10 kitablar ve 
mecmualar - 22,15 muslki ve §an - 22,35 
haberler, spor ve salre - 22,50 gece konseri-
23,50 franslZca ve almanca haberler - 24 
haberler. 

LONDRA: 
20,05 orkestra konserl - 21,05 haberler ve 

saire - 21,35 gramofon • 22,05 komedl-23,15 
musiki - 24,35 haberler, spar ve saire - 21 
dans orkestras1 - 1,35 haberler ve salre -
1,45 gramofon. 

PARIS [P.T.T.J: 
18,05 Org konserl, §!irler, gramofon, ko

n~ma - 20 ,35 havllldls, hava - 21,43 gramo
fon - 22,05 konu§llla ve musiki - 23,35 pi ~ 
yes: Giizel kadm - 24,35 haberler ve saire. 

ROMA: 
18,55 hava, §iirler - 19,55 cografya haber

leri, frans1zca tur!zm propagandast, yaban
Cl dillerde haberler - 22,05 haberler, ~an 
ve musikl - 23,15 konser - 23,20 dans mu -
sikls!, lst!rahat esnasmda haberler - 24,35 
dans havalart. 

denilen bir§eyin mevcudiyetini anlatma· 
ga c;ah§tyoruz. Kulag1 sagtr olduguna 
gore, mesela bunu, vUcudiinlin diger ak
samile temine c;ah§tyoruz, hassas, made
ni cisimlerin ihtizazlarmdan istifade edi
yoruz. Mesela, c;ocuk bir piyano kenarm· 
da dururken tu~lara dokununca haSil olan 
ihtizaz, ~ocuga ge~iyor. N ihayet ~ocuk, 
haricde ses denilen bir§eyin mevcud ol • 
dugunu kendi ic;inde de duyuyor ki o 
iniltiyi nakle <;ah§tyor. Burada da, agtz 
dedigimiz §eyi bir akord vas1tas1 olarak 
kullamyoruz. !lk gayritabii sesi, mesela 
agzmt ac,:tuarak, (A), agz1 boru gibi ya
parak (0), dudaklarm kenarmt a~rak 
(i) §eklinde tanzim ve akord etmege e· 
hemii)iyet veriyoruz. Sagu ve dilsizler 
i§te bu suretle, yani kulaklan duymadtgl 
halde yava§ yava~ konu§uyorlar.. Ses 
mefhumunu, kulagmdan haric uzuvlarile 
idrak etrni§ .. 

Doktor, ba§ka bir metod da bulmu§. 
Dilsizleri kar§1Sma almca kolunu yukan 
dogru kaldmyor. Talebe hep birden ag· 
zmt ac;:tyor: 

A a a a a a·l 
Diyor. Kolunu ileri 

Tale be bu defa, 
- Oo o o o o! 

dogru uzahyor. 

nun hecesini ~tkartyor. Kol a§agtya gi • 
dince {i), yana gidince (E) oluyor. 

MUessesede, mesleki tedrisat biiylik 
bir faaliyet ve intizam i<;indedir. Atolye· 
ler, gerek mi.iessesenin ihtiyaclanm, ge· 
rekse sipari§leri yeti§tirmekle me~gul.. 
Sagtr talebeden iki ytl c;ah§mi§ olanlar bu 
ytl, tatil aylannda, iyi yevmiyelerle ha • 
ricde i§ tutmu§lardtr. 

Ktz talebenin eli~leri, diki§ i§leri hari· 
kulade nefis... Gi.izel bir mi.ize, bir sergi 
de var .. Bu miiessesede dikkate §Ryan di
ger bir nokta, bunlarm, normal talebe • 
den daha fazla bir intizam ve disiplin 
ic;:inde bulunmast ve ya§amas!dtr. 

Bir talebeye sordum: 
- N erelisin? 
- Menemenli l 
-Paris Menemenden nekadar uzak? 
- Bilmem ki!.. Uzakhgt, yakmhg1 

daha iyice kavnyamad1m. Amma, belki 
de iic; saattir .. 

- N ekadar bliyUk? 
- Onu da bilmiyorum .. 
Doktora sordum: 

- Bilmem .. 
- Acaba bugiin denizin rengi nas1]. - Korler severler mi ve onlann a~k-

du ~ Ian nastldtr? 
- Y e§ildir. - Onlarda da insiyak hakimdir ve 
- Y e§il nastl olur? tabiatile severler. Hem de onlann a§km· 
- Bilmem!.. da tam bir sadakat vardtr. Gormeden, 
Hattnma geldi, hem en sordum: glizelligi, c;irkinligi pek anlamadan, sev • 
- Dilsizleri nastl okutursunuz dok • diginin ne renkte, ne lfC§id oldugunu an· 

tor? lamadan severler .. 
- Dilsiz mi -dedi· haytr, biz dilsiz di· Dii§iindiim: - Hususl hayatmm ogrenmekligim(l 

mutlaka liizum gorliyor musunuz? r- Gorecekslnlzl Begeneceksiniz! ,a,•racakslnlz! .... ye bir§ey, bir anormal tammaytz. Onlar. El yordamile dogan bir a§k! 
dogrudan dogruya sagtrdu, malum ya, Miiesseseden aynhrken, arkamdan - Evet mutlaka. Zaten bu ricam1 c A N L I F 1• L M 

rcddedemezsiniz. Olmek i.izere bulunan fehrimize geldi. 

bir insamn ricast reddedilmez .. · Ben Son 15 sene i~inde sinemac1h~n yegAne ke§fi 
vaktile Dijon'a stk stk gider, kahrdtm EN SON iCADI 

konu~mak ic;in duymak laztmdtr. Duymt- keman, piyano, fllit sesleri geliyordu. 
yan konu§amaz .. Okutmaga ve konu~ - Ben de bu seslerin i<;inde tarihte §ohret 
turmaga gelince, bu cihet mlihimdir ha • almt~ kor a~tklarm, kor musiki~inaslann, 

Orada bir d1'yim vardt. Bu seyahatlerim Yaklnda i p E K 
__ j_L-~es~n~a~st~nd~a~b~ir~g~en~c~k~tz~la~ta~n~I§~tt~m~.~··~l~sm~i~~~~~~~~~~~~~v~e~~nn~~E~L~E~~K~~S~i~n~e~~~a~l·a·r·•·n·da 

1Ik insanlar, veraset kanunundan do • 
gan bu gayritabiilikleri, gorlimnez kuv -
vetlerin bir tesirine hamleder ve bu gibi 
zavalhlan, fena ruhlann insan §eklinde 
te§ahhus etrni§ bir mevcudiyeti sayarlar· 
dt. Hatta pek yakm bir devir olan Likiirk 
kanunlarmda bile sagtrlar ve dilsizler, 
hukuk baktmmdan hic;;bir ktymet ifade et
mez ve cemiyetten dt§arl at1hrlardt. ls -
parta kanunlan bu gibileri, T ampet ka
yahklarmm iistline c;1kam, oradan Bare
ter suyuna atarlardt. Atina ve Romada 
kadim Y unan ve Latin medeniyetinin en 
§a§aah devirlerinde bile, hatta Perikles' e, 
Ogiist' e aid ve zavalh anormaller i~in 
c;ok gayriinsani bir taktm mevzuat var • 
dtr. 

kikaten. kor §airlerin Vilrhibm se?ivordum .. 

Biz, her§eyden evvel ~ocuga, «ses» Orhan Rahmi GoKCE 
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Sokaga atllan paralar 

CELENK VE BUKETLER 
~ 

Bunlara odenen binlerce 
yard1m bakimJndan ~ok 

geni~ mikyasta isler 
' 

i~timai 

~ok 

lira ile 
haylrb ve 
yapdabilir 

Stokholmde felenk paralarile yaprlrp ifinde ihtiyarlarrn bakrldrgr 
«Ci~ek vaklr aparttmanlarr» 

Bugiinkii bahsimizde incelemek istedi- merasimle bize bu c;:ic;:ek panaymm sey
gim mesele belki baz1 kimselerin ho§una rettirdiler. lnsan kendini orada Viyana -
gitmiyecek, belki de biraz canlanm s1ka· daki Ro<;ild'in bahc;:elerinde samyordu. 
cak I Ten kid her nedense pek sevilmez. Arkada§Jm, benim ahk, alrk bakt1g1· 
y aJmz onceden §UnU soyJiyeyim ki ml gorunce: 
memleketin hayn ic;:in soylenen sozleri - Ne buyrulur? dedi. 
k1zmadan dinlemek, makul olanlan kabul Hie; di.i§unmeden: 
etmek, safsatadan ibaret olanlara omuz - israf! dedim. 
silkerek sac;:ma! diyip gec;mek en dogru Bizde oliilere kar§l son hiirmet vaZJ-
bir harekettir sanmm. fesini ifa ic;in kabrinin ustiine gul, me-

;limdi lutfen dinleyiniz: nek§e dikmek adettir. Arabistanda kabir· 
Umumi Harbden evveldi sanmm, is- lerin iistiine c;ic;ek demeti koyarlar. F akat 

tanbulda bir kaza kur§ununa kurban gi- cenazelerimiz gayet sade kaldmhr ve 
den zengin bir katolik ailesinin evladmm son uzletgahma ya omuzda, ya el iistiin
Beyoglunda cenaze merasimine tesaduf de gi:iturulurdu. Son zamanlarda yani 
ettim. Alay c;:ok muhte§emdi. Sagh sollu dort be§ senedir, bu c;elenk koymak mo
iki yi.iz kadar insan ellerinde mutena c;i- das1 bizleri de sard1 ve en yiiksek mevki 
~eklerden yap1lmi§ c;:elenklerle aheste, a· sahibi olan bir zatm i:iliisunden en mute
heste ilerliyorlar, ortalarmda siyah bur- vaz1 bir cenazeye kadar c;:elenk gander -
nozlara burunmii§ dort at ·koskoca bir mek adet masma gec;ti. 
c;ic;ek buketi halini aim!§· cenaze arabas1- Bundan dort be§ ay evvel istanbulda 
nJ c;ekiyordu. Miibalagaslz be§ yiizden vefat eden kwmetli bir doktor arkada -
fazla c;elenk vard1. H~r c;elengi en az §Jmm i:iliisunii ebediyet yurduna gotiir -
Yirmi liradan hesab etsek on bin lira e- mii~tiik. Dostlan, tamd1klan yiizden faz· 
der! Omru nihayet bir haftay1 gec;miye- Ia c;elenk gondermi§lerdi. Biitun bu ~e
cek olan bu siislii renk, renk c;icreklerle ~id cre~id, renk renk <;i<;eklerle suslii c;e· 
donatJlm1§ crelenklere sarfedilen para lenkler mezann her yamm donatm1~h. 
hi~ §iiphe yok ki oluye kar§I akrabalan - Orada da dii§iindiim. Oc; gun sonra bu 
n1n, dostlannm bir sayglSlmn canh bir ~;ic;ekler solacak ve ~;elenklerin iisti.inden 
ifadesi idi. F akat hence bu para sokaga yolunacak, ince tellerden yap1lml§ olan 
ablm•tn. c;:elengin iskeleti mezarcJlar tarafmdan 

Gene bundan on be§ on alt1 y1l evvel • Sabuncaki'ye satilacak, bugiin bir oliiyu 
di. lstanbulda Modada oturan zengin selametliyen o <;emberler, yann bir gelin 
bir lngiliz tiiccan kiZim evlendiriyordu. alaymm oni.inde gidecek. 
Diigiin Perapalasta oldu. 1sraf! israf! Gene israf. 

Davetliler arasmda ben de vard1m. Halbuki isvec;te bu adetin kaldmld1 -
Danslar, eglenceler ba§lamadan evvel gm1 ve oli.ilere veya yeni evlilere gonde
misafirleri sag tarafta dibdeki buyuk sa- rilen c;ic;ek paralarile koskoca bir darii· 
lona goti.iriiyorlard1. Bu salon adeta bir laceze kuruldugunu bundan on yll ka
cennet bahc;esi halini alml§h I Duvarlar, dar evvel Pariste c;1kan bir mecmuada 
lllasalar, zemin her taraf binlerce c;elenk- okumu§tum. 

le donanml§, saga bak c;ic;ek! Sola bak Bun dan iki ay evvel !svec;in Ankara 
~i«ek! Laleler, zumbiiller, karanfiller, elc;isine bir mektub yazJp bu ( c;ic;ek aceze 
Zambaklar, gullerden yaprlmi§ binlerce yurdu) hakkmda malumat istedim. 

buketler. Hepsinin uzerinde mavi, ye§il, N azik dostum Stokholm' a arzumu bil-
kmmlZl kordelalarla asilml§ hirer kuc;iik 

dirmi§, gec;en gun bana bu kiymetli mu· 
kartta gi:inderenlerin isimleri yazih idi. essesenin butun ~ferruatlm ihtiva eden 

Bu iki zengin ailenin dostlan, tamd1k· 
yazrlan, resimleri gonderdi. 

Ian bu §erefli ve hay1rh giinu tes'id ic;in 
itina ile hazJrlanmi§ olan buketleri, <;e- Orada cenazeye veya gelinlere gon • 
lenkleri gondermi§lerdi. Gene mubalaga- derilen c;elenklerin, buketlerin paralanm 
SJZ 0 gece 0 salonu dolduran bu nadide bir te§kilata veriyorlarmi§ ve bu toplanan 
c;i~;eklere en az dort be§ bin lira sarfe· c;ic;ek paralarmdan mukemmel bir acizler 
dilmi§ti. f~te sokaga at!lan bir para daha! yurdu kurmu§lar. Cah§amiyacak kadar 

Biz Tiirklerde otedenberi dugiinlerde ya§h ve bak1lmaga muhtac kimseler o 
Yeni evlileri tebrik i<;in c;ic;ek yollamak dari.ilacezede son giinlerini rahat gec;ire

Veya hediye vermek adettir. Hatta Ana- biliyorlarmi§. 
doluda konukom§unun bu hediyeleri yeni De; gunde solan c;ic;eklerin yerine bir 
Yuvanm c;eyizini te§kil eder. F akat birka<; kac;: bin ihtiyara bir melee kurmak elbette 
sene evvel lstanbulda zengin bir Turk daha faydah ve daha hay1rh bir i§tir. Bu 
ailesi klZlnl evlendirdi. Dugun Perapa- te§kilatm nas1l kuruldugunu gelecek rna· 
lasta oldu. Sizleri temin ederim gelen <;e- kalemde anlatacag1m. 
lenkler bir salona sJgmamJ§h. Gene aym SEL/M SIRRI TARCAN 

Cumhurlyetln lctimai roman1: 108 Yazan: Hilmi Ziya 
Demir, bu s1rada evine o kadar kat'i kuldu. F akat, o hic;bir i§ gormuyor. Sa

hrarla donuyordu ki, anas1 veya karde- de somurtup onundeki kag1da bir tak1m 
§i!e aralarmda her zaman c;1kmas1 mum- c;izgiler karahyordu. $uphesiz, i§itmi§ti. 
kun en ufak bir sitemli konu§ma bile o- Ba§I hizasma igildi: 
l'lun zemberek gibi bo§almasl, biriken hm- - Duymuyormusun? Miihim §eyler 
tlOJ birden meydana vurup «sanki bu soy !iyecegim!.. Oteki <<N e var ?» diye 
kusurlar benim mi? Butun hastahklan - ayni uyu§ukluk ic;inde mmldamnca, to-

- :n1 siz beslediniz !. .. » diye yiizlerine ba- nunu yukseltti: 
&It1p gitmesi ic;:in kafiydi. Fa kat c;ok §U· - Bize, hepimize dair!.. 
kur, gee; vakit evde kimseyle kar§Ila§ma- Aydm, gene donuk halile duruyordu. 
d1. Sabah gene gi:iriinmeden c_;1kh. Birden, yerinden hrlay1p Demirin kolu-

Su!tanahmedle Park arasmda sabJTSIZ, na girdi: 
s~~tlerce dola§IP nihayet toplanma vak- - Haydi, burada .konu§mlyahm. 
ti~m geldigine hukmederek yaz1haneye Parka girdiler. Bu saatte banklar bom-
&Itti. Orada her zamankinin aksine, yal- bo§IU. Demir, ka~t giindur zihnini i§gal 
nik AydmJ buldu. Bununla beraber onu eden yeni fikirleri a<;mak ic;in tutu§tugu 
~~~ ba§ma gordugu ic;in de c;IkmadJ. Ote- halde, Aydmm merakla sormasm1 bek -

1 ere soylemek istedigi §eyleri ayni he- ledigi i<;in susuyordu. Fa kat o, her za -
Yecanla ona da soyliyecekti. mankinden daha kapah goriinuyordu. 
k· Cok muhim i§ler varl diye ba§la- Nihayet uzun uzun anlattJ. Dalgmhgm

;a d Istedi. Aydm, ona cevab verecek dan uyand1racak kadar hararetli soylu
rner e, adeta i§itmemi§ gibi ko§esinde yordu: 

e§guldii. Ne yapngm1 anlamak ic;in so- - ... Y eni bir hayata girecegiz! A-

CUMHU ... lYET 5 

«Tiirkiye ~ok mil
him bir unsurdur>> 

Hatay anla~mas1 Fransa 
ile Tiirkiye aras1nda 

saglam bir bagd1r 
Sancak davasmm ilk giinlerinden 1ti· 

baren daima lehimizdeki ne§riyatile bu 
clava~ Tiirkiye bakumndan miidafaa e· 
den Pariste miinte§ir haftahk La Tri • 
bune des Nations gazetesi, en son niisha

smda, iskenderun meselesinin Cenevre • 
de husnu suretle neticelenmi§ olmasm1 
memnuniyetle kar§Iladigi bir makalesin • 
de ezcumle diyor ki: 

«Bazi baZI, diplomatik yollardan hal
line imkan bulunam1yacak hissi has1l o -
Ian c;ok nazik bir mesele halledilmi§ ve 
Milletler Cemiyetinin prestiji kuvvetlen -
mi§tir. Bu muvaffakiyetin sebebi de, 1n· 
giltere ile F ransa!!In mu§tereken hareket 
etmi~ olmalandir. 

Konseyin F rans1z tezini hakh c;1kar -
digini farzedersek, bu yolda bir karar, 
Turkiyenin, Milletler Cemiyeti hakkm • 
da derin ve devamh bir infial besleme -
sine, Turkiye ile F ransa arasmdaki mu
nasebetlerin a§m derecede bozulmasma 
sebeb olacakti. Halbuki, Fransanm vii -
cude getirmek istedigi kollektif emniyet 
sistemi ic;in Tiirkiye c;ok muhim bir un -

surdur. Yeni Bogazlar mukavelesi meri
yet mevkiine girdikten sonra, F ransanm, 
Romanya ve Sovyet Rusya gibi Kara • 
deniz sahildan devletlerle akdettigi kar
§Ihkh yard1m paktlannm tatbik edilme • 
sinde Turkiyenin buyuk bir dahli ve te
siri bulundugunu soylemek miibalaga sa· 
y1lmaz. 
. Konseyin, Tiirkiyeye hak verdigini 
farzedersek, bunun da, Suriyede ve a • 
lelumum Arab aleminde ne gibi netice
ler doguracag1 malum degildi. 

hte bu mulahazalarla, Milletler Ce • 
miyeti hukukl c;erc;eveyi b1rakarak siyasi 
c;erc;eve dahilinde hareket etmi§ ve ha -
kim degi] ban§hrici bir rol oynarru§hr. 

Ayni gazetede, hakh davamlZl c;ok 
kuvvetle mudafaa eden Gerard T ongas 
imzasile c;1kan diger bir makalede, isken· 
derun ve Antakyanm, esas itibarile Turk 
oldugunun zaten malum bulundugu zik
redilerek deniliyor ki: 

«Tiirklerin Hatay adm1 verdikleri bu 
mmtaka tarihen Tiirktiir. Hititler, bura
yJ, medeniyetlerine merkez ittihaz etmi§
lerdi. Miladdan iic; bin sene evvl Su -
mer §ehirlerile ekonomik munasebetler 
idame eden bu vilayet, bugun dahi, bu
yiik bir Turk ekseriyetile meskundur. Bu 
Turk ekseriyeti, birc;ok e§yalara ve uk 
degi§ikliklerine maruz kalan bu yerlerde, 

ozunu asia kaybetmemi§tir. ilmi heyet -
ler ve tahkikat heyetleri bu noktaYJ da· 
ima tahkik edebilirler. Hatay topraklan 
o kadar bariz bir Tiirk vasf1 ta§IT ki, en 
sathi goru§ sahibi bir kimse bile, bu hu
susta cografi veya 1rkl tetkikata liizum 

olmadJgmJ kestirmekte giic;liik c;ekmez. 
N as1l olur da, Turklerin Suriyelilerin 

hiikmii altmda ya§Iyabilecekleri akla ge
lirdi? Bilhassa nas1l olur da, Turkiye 
Cumhuriyeti, Irk karde§lerinin hiirriye -
tini temine, 1921 tarihli F ransJZ • Tiirk 
anla§masmm tatbikm1 istemiyecek kadar 
lakayd kahrd1? 

F akat, F ransa hukumeti, Tiirk mat • 
buatmm §iddetli ne§riyatl kar§Ismda, 
Turkiyenin, milli dava telakki ettigi bir 
meseleyi, mutlaka adilane bir taTZJ halle 

baglamaga karar vermi§ oldugunu idrak 
etti ve her iki tarafm da menfaatini go · 
zetmek suretile esas uzerinde bir anla§• 
rna yapildi. 

Bu anla§ma, Ankara ve Paris hiiku • 
metlerinin tasdikma iktiran ettikten son -
ra, Turk • F rans1z dostlugunu hie; §UP -
hesiz takviye edecektir.» 

kmhya kiirek c;ekmiyecegiz. Halkm ic;inde 
ya§amak .. 0 ne buyuk kuvvettir biliyor 
musun? Onun sevgisine dayanmak ne bu
yiik kuvvettir! 

Dostu, hala bir§ey anlamamJ§ gibi ha
reketsiz duruyor. Kundurasmm ucile top
rakta kederli c;:izgiler c;:iziyordu. Demir 
soziinii bitirdigl Zaman bir§ey soyleme -
den endi§eyle bakh: 

- ·tnanm1yor musun?.. diye onu sars
hgi s1rada Aydm dudaklanm lS!nyor ve 
kudretini a§an bir i§i yapmaga mecbur 
olanlar gibi azab ic;inde k1vramyordu: 

- Ne diyeyim? Hic;bir §eY soyliyecek 
halde degilim .. 

Sonra, Demirin eline sanlarak: 
- Allah a§kma bunlardan bahsetme! 

Bu kadar dostluk gosterme. Bunlara la
yik degilim. Biz bu dostluga lay1k degi
liz. Sana gorunmege bile sJkihyorum. 

Demir, yeni planlannm heyecanma 
kendini oyle kapt!Tml§tl ki, ilkonce onun 
ne demek istedigini anlamadan soziine 
devam etti: 

- Obiir · k1y1da. Butun hedefimiz o
bur k1y1da olmah! B unu c;:ok gee; farket
tik. F akat heni.iz vakit gec;:medi. Oraya 
gidecegiz! 

Aydm, ba§l elleri arasmda iimidsiz 

AGAC SAGLIG.I 

<;am aga~lanni saran 
Kese bocekleri 

Cok tahribkar ve zararh olan bu boceklerle __, 

miicadele etmek mevsiminde bulunuyoruz 

Giizel Adalarda bir famlrk 
Bilmem bundan on giin kadar evvel bir mecburiyet olarak degil, zevkli bir 

gazetelerde istanbul Ziraat Miidiirliigii- vazife bilerek ifa etmeliyiz. 
niin ~ok yerinde ve miihim bir ilam go- <;am agaclarma anz olan kese bOcegi, 
ziiniize ~arph mr? Bu ilanda cistanbul ha§eratm (pullu kanad = Lepidoptera) 
ve havalisinde ~amlara anz olarak bii- s1mfma mensub bir kelebektir. Fermi 
yiik tahribat yapan (~am kese bocekle- ismi: (Thaumetopoea pitiocampa schiff) 
ri) nin agaclardan ay1klanmas1 tavsiye veya (Cnethocampa pityocampa) drr. 
edilmekte idi. Bu bOcegin bir ~ok ~am nevileri ic;inde 

Bu mevsimde ~am agaclarma dikkat san c;am, Haleb ~;am1, sahil ~;amma da
ederseniz bunlarm bilhassa cenuba rna- ha ziyade ar1z oldugu goriiliir. 
ruz yiizlerindeki dallarm ucunda bir ta- Kelebekler, istanbul ve havalisinde 
k1m keselerin belirdigini goriirsiiniiz. temmuz nihayeti, agustos ay1 i~inde u
i§te ~;am kese bocegi nam1 verilen bu ~u~maga ba~larlar. Di~i kelebekler ~am 
c;ok z·iyankar bocegin ne oldugunu oku- yapraklan iizerine bu aylarda yumur
yuculanmJza bu yazmnzla anlatacag1z. talanm koyarlar ve yumurtalarm1 ~;am 

Memleketimizde en c;ok c;amlara anz yapraklar1 etrafma yiiksiik gibi dizer -
olarak biiyiik ziyanlar yapan ha!jerat ler ve iizerlerini zamkh bir mayile or
arasmda c;am kese bOcegi biiyiik bir yer terler. 
almaktad1r. Bu ha§ere c;am agaclanm Yumurtalar te§rinievvel ortalarma 
yalmz yapraks1z b1rakmakla kalmaz, kadar inki~af eder. Meydana c;1kan kii
ayni zamanda agaclar1 c;ok zay1flahr. ~iik tJrtlllar hemen en yakm yaprakla
Hic; ~iiphesiz biinyesi zayJflami~ agac • ra hiicum ederek yemeye ba§larlar. Tn1-
lar da - tipk1 insanlar gibi - en kiic;iik tillar bidayette kiic;iik olduklarmdan 
hastahklardan bile ~arc;abuk miiteessir yapraklarm yumu§ak k1s1mm yerler, 
olur. Bundan ba~ka kese brtJllarile is - orta damarlanm b1ralnrlar. Biiyi.iduk -
tila edilmi§ agaclarm altmda oturanlar c;e biitiin yapraklan yerler. Trrt1llar 
bir taklm ka§mblara da tutularak ra - yapraklara ancak geceleyin hiicum e
hatsJz olurlar. Zaten az agaca malik o- derler. 
Ian giizel istanbulumuzda birc;ok c;am Kanunlar gelip havalar sogumaga 
agaclan da balnms1zhk yiiziinden giin- ba!jlaymca brhllar oldukx;a biiyiirnii~ 
den giine mahvolmaktad1r. Mahvedici olduklarmdan, bu sefer c;am dallarrmn 
sebebler i~inde bilhassa bu kese t1rhl • uc; taraflannda ipekten, biiyiik, mah -
Ian agaclarm oliimiinde buyiik amil O· ruti §ekilde kuvvetli keseler orerler. 
luyorlar. Soguklarda bunlarm ic;inde toplu ola -

Bu tirhllarla mi.icadeleyi maalesef rak saklamrlar. Ancak kl§m c;ok miisa
yalmz Ziraat memurlarma b1rak1yoruz. id havalarmda bu keselerden siirii ha
Halbuki bu ha§aratla miicadelede hal • linde ~;rkarak yapraklara hiicum eder -
kumzm biiyiik yard1m ve himmetinin ler. 
inzimam1 da laz1mdir. A§agrda anlata- K1~1 g~irmek uzere §tdi.ikleri bu ke
cagrmlz gibi miicadelesi en kolay ha • selerin dip taraflarmd~ap1 vazifesini 
§erattan biri de bu kese brhllarrdir. goren bir delik b1raklrlar ve daima bu 
Yalmz ki.ic;iik bir himmet ve elbirligile delikten girip c;lkarlar. Her kese i~;inde 
c;ah§ma her §eyi halleder. 150 • 200 hrt1l bulunur. Keseler c;ok s1kl 

<;amlar birc;ok orman agaclan i~inde bir tarzda oriilmli§tiir; keskin bir ma
birinci derece la.ymet ve ehemmiyeti kasla zor kesilir. 
bulunan agaclardand1r. <;am agaclan - i§te tJrhllar yapraklan yemek ic;in bu 
mn orman sanayiinde ve diger sanayi- saglam nesi~li keselerden siirii halinde 
de de k1ymet ve ehemmiyeti pek bii - ve arka arkaya dizilmi§ bir vaziyette 
yiiktiir. Hele ev bahc;elerini siislemek, pkarlar, daldan dala gezerler. Biitiin 
§ehirleri agacland1rmak, bilhassa s1hhat g~tikleri dallarm iizerini ifraz ettikleri 
iizerine pek faydah tesirler yapmak ba- i.plikten aglarla donabrlar. Havalar iyi
krmmdan gordiikleri hizmetler c;ok k1y- ce soguyunca arhk biitiin brbllar ke
metlidir. Birc;ok sanatoryomlar ~amhk- selerin ic;ine c;ekilir, ta ilkbahara kadar 
lar arasmda yap!ld1gr gibi ko§k ve ev orada saklamrlar. ilkbahar gelip hava
bahc;elerine sus makammda dikilen a- lar 1smmca hep birlikte yuvalarrru ter
gaclarm ba§mda gene ~amlar gelir. kederek biiyiik bir oburlukla agaclara 
<;amhklann havasr ve ne§rettikleri re- saldmrlar. Bir agacda yaprak kalma -
c;ineli kokular gerek teneffiis cihaz1 ve ymca, siirii halinde ba§ka bir agaca ge
gerekse sinir ciimlesi uzerine c;ok fay- ~rler. Bu suretle c;amlan yapraks1z bl
dah tesirler yapar. Bununla beraber bir rala.rlar. 

Y amr1 yumru ~ehir 
9F abiat, hie; §uphe yok ki, lstanbu

U lu ozene ozene yaratmJ§hr. Av-
rupa ile Asya bu guzel §ehirde 

yanak yanaga ve dudak dudaga gelir. 
Y eryiizunu guzelle§tirmek ic;in tabiatin 
bulabildigi biitun vasJtalar istanbulda 
toplanmi~!IT: T epe, bay1r, k1vrmh, diiz
liik, deniz, koy, liman, burun, dil, akm
tJ ve her§ey! ... Bu bir yerde toplanan ve 
birbirini tamamhyan guzelliklerin bollu
gu i:inunde ressamlar §a§mr, §airier §a§J
nr, seyyahlar §a§JT!r. F akat §ehrin sahib 
ve sakini olan bizler, biitun bu giizelhk
leri h1rpalamak ic;in adeta yan§ yapar, 
dururuz. En buyuk kusurumuz, suc;umuz 
ve hatta gunah1m1Z yap! i§inde tenasub ve 
tenazur kaidelerine, riyazi ve bedii ahen
ge riayet etmemektir. Bu yiizden gi.izel 
istanbul, yamnyumru bir §ehir olmu§tur. 

$imdi penceremden saguna bakiyorum, 
ac1kh bir nisbetsizligin yap! §eklinde uza
mp gittigini goriiyorum. (:irkinlikte bile 
tabiatin musamaha temin eden bir ahenk 
takib ettiginden de ibret almamJ§JZ, her 
mikyasJ isyan ettirecek bir ahenksizlikle 
evleri sJralamJ§IZ. Sola bak1yorum: Ay
ni hal! .. 

Eskiden kanunlar da bu gi.inahm i§
lenmesinde ami! olmu§. Elime gec;en 
ferman §eklinde bir kanun suretinden an
hyorum ki bedit tenasub vecibesi vaktile 
son derece ihmal edilmi§. Metni gibi us
lubu da kan§lk olan bu kanuna gore 1s
tanbul evlerinin yiiksekligi sahibinin mez
hebine bakrlarak tayin ve esas itibarile 
iki had uzerine tesbit edilmek laz1mdu. 
Miislumanlar on iki, gayrimi.islimler on 
zira' dan yuksek ev yaphramazlar. F akat 
reaya tayfas1 ev yaparken yukseklikte 
kaybettiklerini geni likte ve teferruatta 
kazanmak ic;in tahtabo§lar, c;:ah aralan, 
cihanniimalar yapmak yolunu tuttukla· 
rmdan kanun 0 ta§kmhklann oni.inii al
maga sava§Jyor ve birc;ok kayidler koyu
yor. Bunlann arasmda yeniden yaprlacak 
evlerin, diikkanlarm ve sairenin dJ§ taraf
Ian ve kalafat sac;aklan tahta kaplama 
ve karasac;ak degil, halis horasandan kar
gir s1va olmak, ocaklarda ki.ink kullaml
masma musaade edilmiyerek onlan tugla
dan ordurtmek gibi maddeler vardir. 
F akat §ehirde yamnyumruluk vi.icude ge
tiren yiikseklikte bedii ahenk meselesi ge
ne miihmel!.. 

Bu kanun ( 18 l 7) y1lmda c;Jkrru§sa da 
padi§ah yasag1 oldugu ic;in yiiri.imemi§, 
yerini adete, an'aneye birakmi§hr. Soma
dan c;1kan veya «;1kanlan iradeler, fer
manlar da i.ic;:er be§er giin ya§ayip nisyan 
ko§elerine c;ekildiklerinden ev viikseklik
lerindeki ahenk~izlik devam edip gitti ve 
bu hal, camm lstanbulu yamnyumru bir 
§ehir haline koydu. Apartunan devrinde 
ise zincirleme kanburlar • kiic;iik mikyasta 
bir alp silsilesi gibi - §ehrin belkemigi sa
i'Ilan yerlerde SJTa!amp kald1. 

Son zamanlarda Belediyenin aldJgl 
sert kararlara ragmen bu §ehirde bedil 
bir tenasi.ibun vucud bulabilmesi aSJTlara 
baghd1r. 1nsamn bu hakikati gori.ince: 

Ne kadar: O.lemi devretse sipehr 
Bulmaz Istanbula benzer bir ~ehr 

Diye sena olunan yerin §U yamnyum
ru §ehir olduguna inanam1yacagi geliyor. 

M. TURHAN TAN 
c;ok agaclarm yeti§emedikleri fena top- Nihayet nisan sonu, maylS ba§langi - !""!'!!!~~~~--~~=------""!! 
raklarda c;am yeti§tirmekle bu gibi gay- cmda iyice kemale geldiklerinden ge -
rimiisaid topraklan krymetlendirmek, ne siirii halinde bulunduklan agaclan 
i§e yarar bir hale koymak miimkiindiir. b1rakarak toprak iizerine inerler ve 

<;am agaclarmm faydalanm sayrnak- kendilerine s1W,nacak bir yer aramrya 
la bitiremeyiz. Bunlar hakkmda diinya ba§larlar. 
agaclama literatiirlerinde cildlerle ki - Toprak iizerinde .;atlak veya yumu • 
tab bulabilirsiniz. insanlara bu kadar §ak bir mahal bulunca si.iriinerek ic;e -
biiyiik hizmetler goren bu agaclan tah- riye girerler, kaybolurlar. Bir ay kadar 
rib eden boceklerle miicadele etmeyi boyle toprak ic;inde kald1ktan sonra ha-

duruyordu. 0 kadar dalgmdJ ki, son soy
lediklerini duymamJ§ denebilirdi. Demir, 
daha §imdi farketmege ba§laml§h. $iip
hesiz, bu alelade bir kay1dsJzhk degildi. 
Bu s1rada o, dunya kadar eski bir hadi
seye insan ilk defa dikkat ettigi zaman 
nas1l bir harika kar§lsmdaymJ§ gibi hay
rete du§erse, ayni suretle onu hayret ic;in
de seyrediyordu. Arhk yava§ yava§ dal
gm ve dii§unceli tavn, ve hele en sonra 
Soy]edigi 0 an]a§JJmaz cumJeJeri gozun
de mana kazamyordu. 

- Ne soyluyorsun dostum? diye o
nu sarstl. 

Aydm, ba§Jm ka!dJrmadan, aglar gibi 
soyliiyordu: 

- Biz dost olamayJz. Eli sJkJlacak 
ins an degiliz biz! Bir <;ocuk kandmr gibi 
seni oyalad1k. Pervane gibi etrafmda do
la§hk. «Sana inamyoruz, arkandan ge
liyoruz !» dedik. Uc;urumun kenanna ka
dar hep seninle beraber oldugumuzu ba
gJrdik. F akat yalan !.. Her zaman sem 
alc;ak<;a vurmaga hamd1k. 

Demir, onun boguk sesle birbiri ardm
dan soy]edigi §ey]eri nasJJ kar§Ihyaca • 
gm1 bilemeden, §a§km dinliyordu. Ay -
dm, bir muddet sonra ayni tonla ba§ladJ: 

- inanmazsm!... Fa kat, sabre de -

mem, soylemege mecburum. Seni yakm -
dan tammak ic;in, hergun fmat anyor • 
dum. Dogrusu, §iiphelendigim zamanlar 
oldu. Seni yalmz, dedikleri gibi hayal -
perest, deli olmakla itham etmiyordum. 

-Mazur gor- oyle vakitler oldu, sana ha

in gozile baktJm. F akat birgun, boyle 

dii§i.indugiime utand1m. Akhmdan gec;:en

leri hissedersin diye yi.izune bakam1yor -
dum. Onlan gittikc;e daha fazla anladi

gmi farkettigim i<;in, en korkunclan hak

kmda bile dii§i.indiiklerin beni hayrete dii

§iiriiyordu. Nihayet sozlerin sabretmeme 

imkan buakmad1. ArtJk soylemeliyim! 

Onlar dostun degil, hic;bir zaman ol -
mad1lar. Cur' etten bahsettigin zaman 
«seninle beraberiz l» diyorlarsa, eminol, 
bu mf korkak goriinmeden korktuklan 
ic;indi. 

Anud bir oksuruk ni:ibeti yiizunii kan 
ic;:inde b1rakh. Demir yard1mma ko§tugu 
mada, asabi bir krizle kan§an bogucu 
oksurmeler yava§ yava§ azahp durdu. 
ikisi de susuyordu. Aralarmdaki ezici su
kutu, bitkin halile gene Aydm bozdu. 
Bu sefer ag1r ag1r, fakat gittik~te daha 
kederli soyliiyordu: 

[Arkast var J 

fif esmer kozalar i~·inde (Krizalid) o
lurlar, ve temmuz on be§ten sonra da 
bu krizalidlerden kelebekler meydana 
gelir ve bu suretle hayat devrelerine 
yeniden ba§larlar. 

Bu bOceklerle ugra§mak ic;in muhte -
lif usuller vard1r. Bunlarm ic;inde en u
cuzu, kestirmesi, kolaYJ tJrtlllar1 havi 
keseleri tam bu zamanda kesip hemen 
yakrnakt1r. Agacdan agaca ge<;en hrt1l 
siiriilerini avlamak ic;in agaclar arasm -
da hendekler ac;mak, agac govdelerini 
yapl§kan ku§aklarla c;evirmek, veya yu
valari petrollii mahlullerle muamele 
etmek gibi tedbirler varsa da bunlann 
tatbikatta fazla yeri olrnad1gr ic;in tav -
siyeye §ayan degildir. Yalmz hrhl yu -
valanm keserken miimkiin oldugu ka
dar keseleri el dokundurmadan kes -
miye ugra§mal1drr. EI yeti§medigi yer
lerde smkh makaslar kullamhr. Kese
Ieri soguk ve nemli havalarda kesmeyi 
tercih etmelidir. <;iinkii bu gibi hava -
larda biitiin hrt!llar keselerin ic;inde s1-
gm1m~ bir vaziyette bulunurlar. T1rhl 
yuvalanm kestikten sonra derhal yak
mahdrr. Baz1 kimseler, keselcri yakmak 
i~in biitiin keselerin toplanmasm1 bek
lerler. Keseler boyle bir yere yrW,larak 
toplanmas1 beklenir ve birkac; giin de 
olduklan yerde kahrlarsa tJrtlllarm he
men hepsi bu keselerden ka~arak etra
fa dag1hr, tekrar agaclan sararlar. 

Bunlardan ba§ka c;amhklardaki kU§ • 
lar1 daima himaye etmelidir. <;iinkii 
ku§lar bunlarm en tabii di.i§manland1r. 
Bir de ha§eratm zar kanad ve iki kanad 
sm1fmdan bir ~ok sinekler vard1r ki 
kese hrtlllarmm iizerind€' parazit ola -
rak yasarlar, ve bunlarm bir c;ogunur 
mahvma sebeb olurlar. 



6 CUMHURiYET 1 ~u1iat 1937 

Biitii Yurd Hatay Zaferini Kutlulad1 

Diinkii muazzam mitingten diger intabalar: Bir hatibin nutkunu dinliyen halk kiitlesi, Taksim Cumhuriyet abidesine konan ~elenhler ve miting yerinde mektebliler 
[Ba~tara!l 1 tnct sahttede] 

Ogled en sonra T aksimde toplanan 
hir alay, istiklal caddesini takiben Be -
yaz1da dogru ilerlemege ba§lami§b. Ka
dikoyiinde toplanan biiyiik alay da hu
susl bir vapurla Kopriiye geliyordu, $eh
remini Halkevi oniinde toplanan binlerce 
ki§i de Beyaz1da doihu ilerliyordu. 

Miting ba,layor 
Saat 14 te Beyaz1d meydam igne a -

hlsa yere du§miyecek soziine uygun bir 
hale gelmi§ti. Parti erkam, Polis miidii
rii ve §ehrin ileri gelenleri de orada idi -
ler. 

100 bin ki,inin soyledigi 
l•tiklcil marft 

HRTAY 

Saat tam 15 te miZlka lstiklal mar~m1 
~ald1. Bundan sonra §air Beh<;et Kemal 
Ankara Halkevi namma soz ald1. Beh
<;et Kemal, davamn biiyiikli.igiini.i, Ha • 
taym Tiirkliigiinii ve bu ~on zaferimizin 
milli oldugu kadar insanhk m?kyasmda 
da degerinin e~sizligini pek giizel anlat • 
tiktan sonra bu zaferi bize veren A
tatiirku, arkada§lanm ve Bogazlardan 
sonra Hatayda ga diinya su1hunun bek • 
~isi olan Turk ordusunu §iikran ve sayg1 
ile and1. 

Parti namma soz soyliyen Sabri <;e
likol, nutkunda davamiZin tahakkuku 
i~in hiisniiniyetle ~ah§an dostlanm1za, 
miittefiklerimize ve rapor!or Sandler.e 
Tiirk milletinin te§ekkiirlerini ifade etti. 

Bundan sonra Miilkiye mektebinden 
Rii§ti.i Ozan, Hukuktan lc!al Sanl, Zi • 

Bu mada kiirsiiden, istiklal mar§! 
~lmacag1 biidirildi ve biitiin vatanda§ • 
!ann mar§a i~irak etmeleri teklif olun ~ 
du. ;lehir bandosunun ~ald!gl lstiklal 
mar§ml Beyaz1d meydamm dolduran 
yiiz bin insan takib ediyor, gogiislerden 
fi§lman giir sesler her taraf1 inletiyor -
du. 

Diinkii milli bayramdan istilade ederek ismini deiiftiren bir miiessese raat Enstitiisiinden Sabri Ba§ar, Gazi 
T erbiye Enstitiisiinden ;laban T a~km he-

Nutuklar 1oylenirken 
istiklal mar§mdan sonra nutuklar 

soylenmege ba§Jand1. ilk nutku Halkev
leri namma Eminonii Halkevi reisi Agah 
Sun Levend soyledi. 

y ap!lan radyo tertibatl, soylenen soz
leri yan sokaklara kadar aksettiriyor, 1s
tanbul radyosu da bu i<;ten gelen tezahii
rah biitiin diinyaya ya}'lyordu. 

Agcih Strra Levendin nutku · 
Agah Sun ~ok alk1§lanan nutkunda 

ezciimJe §UnJan soyJedi: 
«- Yurdda§lar: 
Bugiin Hatay zaferini kutlulamak i • 

c;in burada topland1k. Bu son zaferle 
Tiirkiin kudretini, Tiirkiin hulusunu bii
tiin kainata teslim ettirecek yeni bir deli! 
daha vermi§ oluyoruz. Bu yeni zaferle 
diinya sulhu i<;in ~ah§anlara ornek ola -
cak bir vakar ve fazilet niimunesi gaster. 
mi§ bulunuyoruz. 

Arbk herkes anlad1 ki Tiirk ad1; kuv
vet ve iradenin oldugu kadar: sulhun ve 
insanhgm da bir semboliidiir. Turk: mil
li davasm1 takib ederken ne cihan sulhu
nu korumak ve ne de insanhga yard1m 
endi§esinden bir an uzak kalm1yor. 

Milll davalarrmm, §imdi o kadar em
niyetle ve o derece yiiksek bir gururla ta
kibe ah§hk ki, zafere inanmak ic;in Turk 
oldugumuzu habrlamak, ba§Imizda Ata
tiirk gibi yi.iksek bir ~efin bulundugunu 
hissetmek kafi geliyor. 

Hep onun sesi ..• Zaferden once zafe
ri miijdeliyen mucizeli ses ... lstiklal Sa
va§mda di.i§mamn, Anadolunun hariltri 
ismetinde bogulacagmi haber veren Onun 
sesi, orduya hedefini gostererek Lozan 
sulhuna yo! ac;an gene Onun sesi, kurtu
lu§ yolunda oldugu kadar medeniyet ve 
saadet yollannda da geni§ ve sonsuz 
inkllablan hazuhyan daima ve her za • 
man Onun sesi ... 

Hangi dava olabilir ki, Onun iradesi 
oniinde halledilmemi§; hangi mii§ki.il var
d!T ki onun kudretli elile c;oziilmemi§ ol-
sun.» 

Agah Sm1 sozlerini §U suretle bitir -
di: 

«- Bugiin Suriyeli dostlanm1zm da 
bizim .k.adar memnun olmalan lazrmdiT. 
Ciinkii kar~1lannda kendi saadet ve ikbal
lerini en samiml ve en halis bir niyetle is
tiyen ve istiklallerine herkesten once ta -
raftar olan bir Tiirk milleti vard1r. On -
lar; hak ve hakikate sayg1 gostermekle 
Tiirk milletinin de dostlugunu ve miiza
heretini kazanml§ olacaklard1r. 

Bize bu zaferi bag!§hyan Biiyiik On
derimiz Atati.irke bin minnet ve §iikran, 
degerli hiikumet Reisimiz ismet inonii ile 
rah§ma arkada~lanna da bin sayg1.» 

Agah Sundan sonra Oniversite nami
na Do<;ent Y avuz <;ok heyecanh bir nu
tuk soyledi ve cok alki§land!. 

lllet Halimin nutku 

Tiirk ink1labmm muvaffak olmasmdaki 
sebebleri sayd1ktan sonra §U suretle soz-
1 erini bitirdi : 

«- Bugiin Hatay istiklali Tiirkiye 
Cumhuriyetj hiiklimeti ve onun Biiyiik 
Onderi ve Kurucusunun sonmez imam, 
ktvnlmaz kolu ve iradesile alana gelmi§
se, gene on sekiz y!l once, ayni seciye, 
ayni hak davast ugrunda dokiilen ve ~ag
hyan Turk kam ve onun Ulu Onderinin 
Sefligile olmu§tur. 

Hatayhlar, siz, Tiirkiyenin on sekiz 
y!) onceki durumuna ka'V!!§urken, Turk 
ink!lab1 da ins<~IIga ulaiiYor. AdirnlffilZ 
geni§ ve dik, gonliimiiz sevincli, ba~IIDIZ 
her zamanki gibi idraklidir. Bize ink1la -
bimiz ve hepimize Tiirk istiklali kutlu ol-
sun.» 
Hatay Erkinlik Cemiyeti namtna 

•oylenen nutuk 
Hatay Erkinlik Cemiyeti namma soz 

soyliyen Maltepe lisesi felsefe mual -
limi Ahmed F aik Turkmen de bilhassa 
dedi ki: 

«- Bize bu mes'ud giinleri hamhyan
lara, Ba§bakanlffiiZ ismet lnonii ve kabi
ne arkada§lanna ve §erefli ordumuzun 
iinlii Mare§ah F evzi <;akmga, Hariciye 
Bakamm1za ve Partimiz Gene! Sekrete
rine en derin saygilanmrzi sunanz. 

Burada soziimi.iz bitiyor ey Ulu On
derimiz. F akat size besledigimiz minnet 
ve §ukranlanmiZln heyecanlan bitmiyor 
ve bitmez. Ya§a Atatiirk. Varol Ulu On
der.» 

Doktor Salim Ahmedin nutku 
Eon sonra nutuk royliyen doktor Sa

lim Ahmed ~ok alkitlanan nutkunu §Oyle 
bitirdi: 

«- Hiir ve miistakil Hatayda Turk 
hakki alan inki§afim kendi benligile el
hette ki ~_;.ok daha ileri gotiiriir. 

Zaten medeni bir millet istiklal i~in 
inki§af eder. 

istiklalini alan Hata}'ln istiklale lay1k 
olmas1, gene Cemiyeti 1'\kvamm hakk1 
gi:iriir gozile, oradaki Tiirki.in istiklale la
Yik oldugu goriilmesile de sabit olmu~tur. 
Tekrar ediyor ve diyorum ki: 

Ey yiice Turk milleti... hte haykm • 
yorurn, Biiyiik Ba§ senin ba§mda iken, 
bu kudretli fnonii ve hiiklimeti senin reh
berin iken, bu asil millet, senin milletin 
iken sana daima bir§ey vardn: 

Y a§amak... Hiir ya§amak... Miistakil 
ya§amak... 

Son si:iziim: 

Y a§asm Atatiirk, ya§asm Tiirk milleti 
rve hiikumeti .. 

Nutuklar bittikten sonra 
Bundan sonra doktor Salim Ahmed 

hep birlikte Sultanahmede kadar gidile -
cegini ve oradan dagilmacagim, Kad1koy 
'Ve Oskiidardan gelen yurdda§lardan is
tiyenlerin de i§tirakile vapurlarla Dolma
bah<;e sarayl online gidilecegini ve bii -
yiik Ondere sonsuz sa}'lgilann sunula -
cagm1 bildirdi. 

Bundan sonra kiirsiiye gel en iffet Ha- 1 00 bin ki§i hep birden harekete gec;-
lim de heyecan uyandnan nut~unda ti. Onde $ehir bandosu, mektebliler, 1z-

, 

ciler ellerinde bayraklar, gogiislerde Ha
taym istiklal bayrag1 oldugu halde Di • 
wanyoluna <;Ikh~ar. Y old a banda <_;.ahyor, 
milli §ark1lar soyleniyordu. Bu §ekilde 

" 

Eminonii Halkevi Bafkam Agcih 
Strra Levend nutkunu soylerken 

Atasofya online kadar gelindi ve burada 
alay dagildi. 

Abideye ~elenk konuldu 
Heyetler otomobillerle Ayasofyadan 

T aksime hareket ettiler ve abideye mera
simle <;elenkler koydular. 

En Biiyiigiimiize tazim 
Bu esnada Ki5priide hamlanan Akay 

ve $irketi Hayriye vapurlarma binen bin
lerce ki§i Dolmabah~e saraYI online git
mi§ler ve burada En Biiyiigiimuze, bu 
zaferi Tiirke kazandrran Atatiirke son -
suz sayg1 ve minnetlerini tezahiirat yapa -
rak sumnu~lard1r. 

Atatiirk, saraym balkonuna ~1karak 
ihalkm bu tezahi.iratma, kendilerini se • 
lamlamakla mukabelede bulunmu§lar<hr. 
Biiyiik Onderin bu iltifati, halkm CO§ • 
kun tezahiirah ve «Y a§a, varol» sesle -
rile kar§Ilanmi§hr. 

Atatiirke tazimata giden heyet 
Antalya meb'usu Hatayh Tayfurun 

riyasetinde on iki ki§ilik bir heyet Dol -
mahah<;e sarayma giderek bilvas1ta Ata
tiirke Hatayhlarm hiirmet ve tazimlerini 
arzetmi§tir. Atatiirkiin Hatayhlara kar11 
olan muhabbetleri de Ba§yaver Celal ta
rafmdan heyete teb)ig olunmu§tur. 

Ankarada yapdan 
muazzam tezahiirat 

Ankara 31 (Telefonla) -Hatay za
feri mi.inasebetile §ehrimizde yap1lan mi
ting Anhrada goriilmemi~ derecede mu
azzam bir halk kiitlesinin CO§kun oldugu 
kadar <;ok §Uurlu tezahiirlerine vesile ol
du. Ulus meydam ve meydana .;1kan bii
tiin yollar hmcahmc dol11ydu. Meydan 
mitinge gelenleri istiab etmediginden §eh
rin meydanlarma konan oparlorlerin et
rafmda da kesif bir kalabahk goze c;ar -
p1yordu. 

yecanh sozlerle halki CO§turdular. Bu te
zahiirlere §ahid olan iki Hatayh gene 
Nahide Balc1 ve Re§ad Mursal, Hata· 
ym bugiinkii sevincini anlatarak Tiirki -
yeye, ve U!u Onderi Atatiirke §iikranla
nm sundular. Re§ad Mursalm Hataya 
dair anlattigi iki miiessir hatira derin bir 
alaka ve hassasiyetle dinlendi. Bunlar -
dan biri ~uydu: 

Hataya gelen bir Turk heyetinin oto • 
mobilini omuzlannda ta§Iyarak tezahlirat 
yapan balk arasmda bir ihtiyara Frans1z 
mesalihi hassa zabiti soruyor: 

«- Be adam, §U haline bak! lhtiyar• 
hktan ayakta duram1yorsun. Goziin gor 
miiyor ve kulagm sag1rd1r. Bu halinle ne 
diye kalabahga kan§hn ~» 

1htiyar Tiirk gozlerinden heyecan ya§'" 
lanm silmege vakit bulamadan F rans1z 
zabitine cevab veriyor: 

«- Evet, ayag1m tutmaz, goziim gor
mez ve kulag1m i§itmez. Lakin bumum 
koku ahr. Bu otomobile yiiz siirerek ana 
vatamn kokusunu almaktay1m.» 

Halkm co§kunlugu biisbiitiin artbg1 
bir mada Mekki Said Esen heyecan ve 
§iikramn biiyiiklerimize telgraflarla d,a 
bildirilmesini teklif etti. Atatiirke, min • 
net ve §iikranlanm ifade edecek olan 
telgraf teklifini kar§Ihyan co§kun ittifa • 
km kollar havaya kaldmlarak tezahiirii
nii istedi. Eller havada bu karar daki • 
kalarca alki§landi. 

Ba§vekil lsmet lnoniine ve hiikumeti
ne, C. H. Partisi Gene! Sekreterligine, 
Hariciye Vekili doktor Arasa, Harici -
yemize, Ankara Hatay Egemenlik ku -
rumuna tazim, tebrik, takdir ve te§ekkiir 
telgraflarmm ~ekilmesi hususundaki tek
lifleri de ayn ayn uzun alkr§larla kabul 
edildi. Halk hep bir ag1zdan 1 0 Yil mar
§IDI soyJiyerek dag!ld1. 

Bugi.inkii tezahiirat miinasebetile 
Atati.irk heykeline bir<;ok ~elenkler ve 
buketler kondu. Bu arada Hatayhlann 
~elengi de vard1. 
Biitiin memlekette yapalan tezahii

rata 3 milyondan lazla halk 
iflirak etti 

Ankaradan ve memleketin her tara • 
fmdaki muhabirlerimizden telgraf ve te
lefonla ald1grrmz haberler, Hatay bay
rammm yurdun her tarafmda Co§kun te· 
zahiiratla kutlulandigmi bildirmektedir. 
N ahiyelere vannc1ya kadar her yerde 
biiyiik mitingler tertib edilmi§ ve biitiin 
memlekette tezahiirata u~ milyondan faz
la vatanda$ i§tirak etmi§tir. 

Hatayda da tezahiirat 
yap1ld1 

Antakya 31 (Hususl muhabirimiz -
den) - Bugiin bi.itiin Hatayda miting
ler yapilml§, halk bu mutlu giinii candan 
tezahi.iratla kutlulami§hr. Bilhassa Bi· 
landaki tezahiirat c;ok parlak olmu§tur. 

Halk, miimessilleri vasitasile Atatiirke, 
Turk devlet adamlanna, Turk matbu
abna ve Milletler Cemiyetine minnet ve 
§iikran telgraflan ~ekilmi§tir. 

Diin yap1lah mitingin 
ifade ettigi biiyiik mana 
Karde~ iilkenin kavu~fugu hiirriyet 

biitiin bir milleti co~durdu 

Ya§a •.• Ya§a Ataturk •. diye ~1rp1nan Turk ~ocuk
lan, Turk analan ! i§te kar§Inda biitiin Tiirk ulu· 
sunun sevgisini, saygisini sunabilmek bahtiyarb
h&'Jna erenleri selamhyan en biiyiik Tiirk: Atatiirk 

~-------------------------------------Bugiin bir milletin ayaklam§mt gor • 
diim. 

Bugi.in, yi!larla aglami§, sade aglaml§ 
bir ~hrin kurumu§ say1lan gozpmarlann
dan taze, s1cak sevinc ya§lanmn aki§IDI 
.gordi.im. 

lslak, soguk, titreten karh bir hava. 
F akat, CWlllhuriyet meydanma insan 

selleri akttan ucsuz bucaks1z bereketli so-
kaklann i§tihasl dinmiyor. 

Dort bir taraftan onlerinde mlzlkalar, 
ellerinde bayraklar, ve dillerinde vatan 
nagmelerile gelenler, koca gok kubbenin 
altmda, ad1 konmamJ§ bir ibadet mi.i • 
minleri gibi saf saf birbirlerine giriyorlar. 

Y agi§h, soguk, iliklere i§liyen bir ha
va m1? .. Ha}'lr. 

Samrsm1z ki, Hataym arbk bir sonsuz 
ne§e i~inde CO§an portakal bah<;elerinden 
esen, ve yurdun her kan§mda, §U anda 
ayni sevincle ~arpan Turk kalblerinin a -
te§ile ISlna ISlna gelen muattar bir hava 
i~indeyiz. 

Soguk ... Bu sevincin alevinde utana • 
rak eriyor. 

Saat iki. 
Bir izci, arkada§IDID kulagma igiliyor: 
- lki bu<;uga kadar beklersek mey • 

dan c;okecek.. 
- Merak etme, karabahth nesillerin, 

kara bayraklarla topla§IP gozya§I dok -
ti.ikleri bu kaldmmlar bile §U anda sevinen 
bir milleti ta§Ima gururu i<jndedir. 

Diinii hahrlatan gene adam, bugiin gi
bi §en, dalgalana dalgalana kaharan ka· 
labahktan {1rhyan bir ihtiyara elini uza-
hyor: 

-Gel, baba .. 
- Baba mt?.. 
V e eli kalbinde, nefes nefese, ak sa -

kahm titreterek: 
- Baba m1?.. diyor, on be§ senedir 

ya§Iyorum ogul... Ben de (Ata) mm og· 
luyum... lhtiyarhk, ge<;mi§ kara giinler
de kald1, §imdi, hergiin ye!J.iden di.inyaya 
gelmi§ gibi tazeyim ... 

Sagdan soldan gelen mtz1ka sesleri, 
meydanm ugultusunda yeni bir katre ... 

- Kadikoyliiler geliyor •• 
- hte T aksim kafilesi .. 
- Oskiidar Beyaz1da hicret ediyor. 
Ve geliyorlar, geliyorlar .. 
Ag1zlar kalblere yo! veriyor. Ve 

meydan giir bir ses pman gibi ta§an !s -
tiklal mar~ile <;mhyor. 

Agah S1m Levendin, biiti.in kalaba -
hk ortasmda, levend bir serhad bek~isi 
gibi yiikselen siliieti ve bu insan denizini 
ok§Iyarak perde perde yay1lan sesi .• 

Hatibleri dinlerken, sanki i<;imi i§iti -
yo rum. 

V e yiizlere bak1yorum, onlann sessiz 
duru§larmda, kah gerilen, k.ah gev§iyen, 
kah sertle§en, yumu§Iyan, derinle§en, ya
yilan sessiz c;izgilerinde, biitiin bir Ha · 
tay davasm1 safha safha okuyorum. 

V e bird en, bir alb§ saganagile bir u-
zun rUyadan uyamr gibi samhyorum. 

Bir saat soylediler. 
Bir am soyliyebilirlerdi. 
Karde§ iilkenin kavu§tugu hiirriyeti 

terenniim eden sese doyum olur mu ~ 
V e ba§ta Ulu Onder olmak iizere bii-

yiiklere yaz1lan §iikran telgraflarmi kalb
lerimizden gelen alki§larla imzalad1ktan 
sonra, gene elele, gene kolkola ve gene 
bir sevda havas1 gibi, ta§ duvarlan yah· 
yarak, kaldmmlan sarsarak Ayasofyaya 
dogru ak1yoruz. 

Evler bagmyor: 
- Ya§a Atatiirk!. 
Co§kun bir <;aghyan halindeki kala • 

bahk cevab veriyor: 
- Ya11a ,Atatiirkl 
Susamn i inde 0, ba~1ramn aesincle 

0 ... 

*** $imdi, (0) na gidiyoruz. 
$irket ve Akay vapurlanm dolduran

lar Kopri.iden Dolmabah~eye uzanan de· 
niz par~asmda, okyanuslann enginligini 
buluyorlar, ve dalgalan yararak ilerli -
yen vapuru kiirekleri kopmu§ bir sandal 
gibi hor goriiyorlar. 

hte, laciverd sulann dudak verdigi 
ak kl}'l ... 

Memurlar bagm§Iyorlar: 
- Sarkma}'ln o kadar, denize dokii

leceksiniz I 
Gozlerden ba§ka her§ey tikanmi§ ... 

Kulaklar duymuyor bile. 
- Vapur yana yahyor... Kaza ~i ... 

kacak! .. 
Kasketi havada, gozleri k1yida, biri, 

haykmyor: 
- Sus be adam ... Kaza <;1karsa ne 

olur sanki ... Elverir ki §U anda, (0) nu 
gorecek gozlerimiz c;1kmasm 1 .. 

V e, bir lahza ba§Im c;evirerek, o me
murun da birikilen tarafa sokuldugunu 
goriince, sinirleniyor: 

- Y a sen ne diye ko§uyorsun? 
- Ben de can ta§Iyorum karde§im .. ~ 

Benim de (0) nun a§kile yanan bir kal· 
bim var ... 

Kapah yerden oksiire oksiire giiver • 
teye <;Ikan bir ihtiyar, yalvanyor: 

- Camlarm ardmdan iyi goremiye· 
cegim ... Kurban olay1m, bir yol verin 
bana ... 

Karanl1klar ortasmda kutub }'lldlZlni 
ara§tmr gibi, gozler sara}'ln pencerele .. 
rinde ... 

Bir c;1ghk, bir k1yamet ... 
- Y a§a ..• Y a§a Atatiirk ... 
Ben, Kabeye yiiz siirenleri de gor ... 

diim. 
F akat ben, bir sevgiye tapanlan, as1l 

bugiin gordiim. 
- Ya§a ... Ya§a Atatiirk ... diye ~IT" 

pman Tiirk ~ocuklan, Tiirk analan, 
Tiirk... Ve i§te kar§Jda, ona, §U anda, 
biitiin Tiirk ulusunun sevgisini, sayglSlnl 
sunabilmek bahtiyarhgma erenleri se • 
lamhyan En Bi.iyiik Ti.irk: Atatiirk. 

Hayu, benden, bu sahnenin tasvirini 
istemeyin. 

Vapura ~oken aynh§ aciSlm gorme • 
mek ister gibi gozlerimi yumuyorum. 

V e, inamyorum ki: §U and a, bir son 
gecenin titrek §ebnemini ta§Iyan konca 
gibi nemli baki§lanm, arhk bitmiyecek 
bir sabahm ne§esine a~an Hatay klZI da 
siliyor gozlerini ve bier, hie; bilmedigi bir 
ba§ka giilii§le, bir ba§ka sevinc, bir ba§• 
ka saadetle goriiyor Atasm1 ... 

K.ANDEMIR 
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Milletler Cemiyeti Askeri Y1lllg1na gore 
Ordumuzun hazari 
mevcudu 200,000 dir 

Jandarmamtztn mevcudu 40,000, Giimriik muha
faza teskilabnm mevcudu 10,000 dir; her sene 

' 
askerlik ~agtna giren efrad 17 5,000 ki,idir 

... 
K.ahraman ordumuzdan bir goriinii1: Agrr makineli tiilekler Trakyada 

manevralardan 11onra yap1lan get;id resminde 

Milletler Cemiyeti Asker! Ytlhgmm l tmda iki buc;uk sene, denizde iic; senedir. 
son saylSlnda Tiirk ordusu hakkmda ve- 1htiyatlar, kaideten iki y1lda bir, bir 
rilen malumat ve tafsilatm ikinci ktsmt- bu<;uk ayltk talim devreleri ic;in silah al-
dir: tina <;agmhrlar. 

Hava ordusu Bedel verenler 
T ayyare alaylarr Bedeli nakdl 250 Tiirk lirastdlr. Bu 
Turk hava ordusu, 3 alaydan miirek- paray1 verenler, altt ay askeri talim ve 

kebdir. terbiye gordiikten sonra muvazzafhk 

Her alayrn te§kilah muhteliftir. Esas 
itibarile bir hava alayt 2 ke§if grupile 1 
takib grupundan miirekkebdir. T akib 
gruplan da 2 veya 3 er filodan miite -
§ekkildir. 

hizmetlerini tamamen ifa etmi§ say1hrlar. 
Krsa hizmet ve ihtiyat zabitleri 
Resmi ve resmen tasdik edilmi~ lise • 

Jerden diplomah olanlar, k1sa miiddetli 
hizmete tabidirler. Bunlar kanunu mah
susuna tevfikan, 6 ay miiddetle orduda T ayyare miklar'i 

Tiirkiyedeki tayyarelerin 
ben 370 tir. 

neferlikle hizmet ederler. Sonra Y edek 
saylSl takii- Subay okuluna (ihtiyat Zabit mektebi) 

Not- Bu 370 rakami, talim tayya
telerile ordu ve donanmaya aid irtibat 
layyareleri de dahil olmak iizere, Tiir ~ 
kiyenin biitiin harb tayyarelerini ihtiva 
eder. 

( 1934 senesi Yilhgtnda da tayyareleri
miz gene takriben 3 70 olarak g<>steril ~ 
mi§ti. 0 vakittenberi g~en iki sene zar
fmda Tiirk tayyarelerinin saylSl degi§ ~ 
memi§ olamaz.) 

Silahlar 
Piyade silcihlarr 
7,65 milimetrelik Mavzer tiifegi, 

Hotchkiss (H~lcis} modeli hafif maki ~ 
nelitiifek, hem Maxim (Maksim), hem 
de Hotchkiss modeli agtr makinelitiifek. 

Siivari silcihlan 
Tiifek, siingli, kt!tc, mtzrak (mJZrak 

her alayda yok, baz1 alaylarda vard1r), 
F rans1z mod eli hafif makinelitiifek, 
l'vlaxim ve Hotchkiss modeli ag1r maki ~ 
nelitiifek. 

T op~u silahlarr 
75 milimetrelik 1903 modeli Krupp 

'Ve gene 75 milimetrelik Schneider 
(,Snayder) modeli seri ate§li sabra top
Ian; l 0,5, 12 ve 15 santimetrelik seri a-

te§)i obiis toplan; 10,5 luk, 12 lik ve 
15 lik uzun toplar; 21 santimetrelik ha
'Vanlar. 

Jandarma ve giimriik muhalaza 
te,kilatr 

Turk jandarmas1 ve giimriik muhafa-
2:a k1t' alan asker! te§kilat halindedirler. 

Ciimriik muhafaza ktt' alan 
Ciimriik muhafaza te§kilatl 17 tabur 

'Ve I miistakil boliikten miirekkebdir. Her 
hu.dudda, bu birlikler, ayn bir kuman -
<lana tabidirler. 

Ciimriik muhafaza k1t' alarinm mevcu
du. I 0,000 ki§idir. 

]andarma ie§kilcitr 
Yazifesi memleket dahilinde emniyet 

'Ve asayi§i temin etmek olan jandarma 
Dahiliye Vekaletine baghd1r. ]andarma 
~~~Y ve taburlan, muhtelif mtifetti§lik 

a1relerine taksim edilmi§lerdir. 

}3 Jandarma mevcudu 40,000 ki§idir. 
cllJ. mevcuda 3000 zabit ve memur da 

ahildir. 

Askere alma uaulii ve 
miikelleliyet miiddeti 

Hizmet miiddetleri 
TUrkiyede askere alma usulii, umumi 

"e "'ecb • h' " · k I ... , un tzmet esas1 uzenne uru ~ 

ll'lll.§tur. Her Tiirk vatanda§l 21 ya§mda 
;.skerligini yapmaga c;agmhr. Miikelle -
h1!et miiddeti 25 senedir. Muvazzaf 

I:t:ll'let, piyadede bir buc;uk sene, teknik 

~e ath simflarda, havac1hkta _iki sene, 

Jandarma ve giimriik muhafaza te~kila -

:n. .11 Birinci yazt 29 ikincikanun tar!hli 
Ushanuzdadtr . 

gec;erek orada da 6 ay miiddetle mensub 
olduklan stmflara aid ders ve talimleri 
goriirler. Ondan sonra 6 ay da orduda 
yedek yarsubay (ihtiyat zabit namzedi) 
olarak c;ah§trlar. 

A.ykeri mektebler 
Istanbul Harbiye mektebi 
Bu mekteb, sm1f fark1 olmakslZln bii

tiin ordu zabitlerini yetl§tlnr. Buraya 
giren talebe, ekseriyetle asker! liseleri bi
tirmi§ olanlardtr. Harbiyede tahsil miid-
deti, iki yrld1r. Bu iki sene sonunda ta· 
lebe, lstanbulda bulunan muhtelif stmf
lara mahsus mekteblere gec;erler. Bunlar, 
Siivari mektebi, T opc;u mektebi, lstih • 
kam mektebi, Havac1hk mektebi ila.dtr. 

(Ytlhk tahrir heyeti, Harbiye mekte
binin 1936 yazmda !stanbuldan Anka
raya naklediginin farkmda degil.) 

lstanbuldaki H arb Akademisi 
Harb Akademisi lie; kmmdan miirek

kebdir: 
1 - Harbiye mektebinin asgari iki 

sene mliddetle bir ktt' ada hizmet etmi§ 
eski talebesine mahsus olan Erkamhar~ 
biye mektebi: Bu mektebde tahsil miid· 
deti iic; senedir. Bu tahsilin sonunda ta~ 
lebe, bir erkamharbiye heyetine giderek 
orada bir sene hizmet ederler. Bu staj 
devresinden sonra, erkamharb zabiti o
lurlar. 

2 - Miralaylar ve kumandanlar i'>in 
Yiiksek Askeri T etkik ve T etebbii Mer
kezi (Biiyiik Kurnanda Kursu): Tahsil 
miiddeti bir senedir. 

3 - Yiiksek Levaztm mektebi: T ah· 
sil miiddeti iki senedir. 

(Ytlhk burada da Deniz Harb Aka
demisini unutmu§.) 

Ordu mevcudlart 
1935 yrlmda Tiirk ordusunda vasati 

giindelik mevcud ~yle idi: 
Zabit 20,000 
Kii1$iik zabit 1 0,000 
Muallem efrad l 00,000 
Acemi efrad 64,000 
Y ekun 194,000 
Hava kuvvetleri 8,383 

Umuml yekun 202,383 
Not - Kara ordusu yazm 198,000, 

h§ln 133,000 ki§iden miirekkebdir. Yu
kandaki yekun, her iki mevsimin giinde
lik mevcudlarmm vasatisini ifade eder. 

T asarruf maksadile, birc;ok sen eden ~ 
beri kara ordusunun mevcudu hic;bir za
man 120 ila 150 binden fazla olmam1§· 
t1r . 

Her sene askerlik c;agma giren genc
lerin mevcudu 1 75,000 ki§idir. Mer'i o
lan kanun ahkamma tevfikan bu 
175,000 ki§inin talim ve terbiyesi tc;m 
250,000 ki§ilik bir kadro kararla§tml ~ 
mi§hr. 

Yukanki zabit mevcudu arasmda, 
iiniformah askeri memurlar, asker! da -
irelerin sivil memurlan ve askeri mek ~ 

CUMHURiYET 

liiJCumhuriyetJIJ 
u=u ~ u It-t ~ lUI ~ lYI fiil lYI 

Doktor mu, eczact mt hakh? 
Ed!rnede Mimars!nan caddes! 1 numa

rada sabuncu FaZll imzasile aldtlhmtz mek
tubda deniliyor ki: <Rahatstz oldugu !~!n 

yavrusunu emz!rem!yen karrmt Beled!ye 
doktoruna gi:inderdim. Muayenesl yap1!m1~ 
ve bir re~ete verllmi:;;. 

Bu re~eteyi ~ehlroe mevcud dart eczaha
neye gotiirdiim. EczaCllar re~ete muhtevi
yatml okuyunca deh§etle lrkilerek bu ilact 
yapamtyacaklarmt b!ldlrdller. Hatta l~le

rinden b!ri bunu kim yapmaga cesaret e
derse ammenin selametl namma bana bil
dlr diye tenbihte bulundu. 

Re~eteyi yapttramadlk. Ana sud vereme
mekten yavru siidsiizliikten mustarib. Bu 
re~te i~!nin Vl!ayetimiz Slhhat Miidiirliigu 
tarafmdan tetkik ettirilmesine delaletin!zi 
rica ederim .• 
Vazifefinas bir memura te~ekkiir 

Elazlzde yerle:;;tirilmi§ olan g~menler
den birka~ !mza ile aldtgmuz bir mektub
da Elaziz Tapu idaresi memurlarmdan olup 
i§lerinde kendilerine bir~ok kolayllklar gos
termekte olan Avn!ye te:;;ekkiir edilmekte
dir. Bu vazlfe:;;inas memur hakkmdaki te
:;;ekkiir mektubunu aynen ne:;;rediyoruz: 

Bizler g~meniz. E!azizin muhtelif ktiy • 
ler!nde sakin olduk. Tiirkiye har!cinde bi
le hep CumhU!riyet ok.urduk. Onun ic;in ale
ni te:;;ekkiirattmtzt vas1tamzla bildlrmek is
teriz. Elaziz Tapu dairesinde Bay Avni ad-
11 ~ok degerli bir memur var. Biz g~men
lerin i§lerine biiyiik alaka gO.stermi§ ve a
razl taksimHe iskan ve tapu i§lerimizde em
sal.siz kolayllklar gO.stermi§tir. Her memur 
Bay Avni gibi emsal.siz vazife adamt olur
sa biz g~menler ve hatta biitiin halk min
nettar olacaktlr. Kendi.sine alenen ve de
gerli gazetemiz vasttasile te§ekkiir ederlz . 
Sonsuz saygllar. 

lstanbulun yedigi bir kiSlm 
etler temiz de gil mi? 

Okuy.ucularlmtzdan Kamil Dev imzasile 
ald1grm1z mektubda deniliyor Jd: cistan -
bul halkt yedigi etin hepsini Karaagac 
mezbahasmda kesilen hayvanlardan temin 
etmez. Bunlarm bir kiSmt Marmara havza
smdan kesilmi:;; olarak gelirler. Fakat nastl 
gelirler? Kesilmi:;; ve bozulmu:;; hayvanlar, 
i~i sintineli pis su dolu moti:irlerle ta§tmr. 
nhtlm kaldmmlarmm i.izerine toz topra
gm i9lne atll!r ve ondan sonra muayene 
i~in nakledilir. Muayene yalmz baytaridir 
yani hayvamn hastallkli olup olmad1g1 a -
ra§tmltr o kadar. Biz de bu §era1t altmda 
ta11man etleri afiyetle yeriz.:. 

GONON BULMACASI 
12841167 8910 
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10 1•1 I ,., I l 1•1 I II 
I l__l•LI_ 1 J _ I_ -Soldan saga: 

1 - Yanyana giden bir den1z hayvam, 
arabca ¢SU:t. 2 - Arzu, birine kefalet eden. 
3 - Eli ac;tk, e~ek. 4 - Bi.iyiik~e. anlatma. 5 -
5 - Blr ~h;ek, yalvarma. 6 - Yan tara!. 7 -
Franstzca cg!t!:., bir hayvan, ba§a musallat 
olan felaket. 8 - iran dilinde su arabca 
«yiiziik•. 9 - Bir m!llet, insant ya,:;;atan kuv
vet, Franstz alfabes!nde bir harfin okunu
§U. 10 - Asyada bir memleket, o o!maymca 
seyahat edilmez. 

Yukandan a§ag1ya: 

Tehlikeyi 
Biiyiimeden 
Onleyiniz! 
B uyiik, kii~iik bir~ok hastahk· 

lar soguk algmhgt ile ba§lar. 
Mikroblar ii!?iiyen viicude hucum 
ederler. Nezle ve kmkhk b~L?go&
tcrir, hararet yii.kselir. Artik en 
korkulacak hastahklar il$in bile ze
min hazrrlanmt§ demektir. 

Kendinizi u~uttuaunuzu hisseder 
etmez derhal blr ka~e 

GRiP iN 
ahn1z. 

GR!P!N sizi gripe kar§l ko
rur. GRiPiN en §iddetli b~J.? ve 
di§ agnlanru gec;irir. GRiPiN 
~utmekten mutevellid bel ve 
sinir agnlanru, biitiin S!Zl ve 
sanctlan dindirir. 

GRiPiN 
Ka~elerini tecrUbe ediniz 

lcabmda giinde 3 ka§e ahnabilir. 
BUtUn eczanelerde satthr. 

GUZEL BiR CiLD 
' Gayrikabi -

li mukave
met Bir 

Miknatistir • 

Evvela sevimliliginiz, teninizden ne
§et etmiyor mu? 0 halde, herkesin na
zari dikkatini celbetmek ~aresine te -
vessiil ediniz. Cildinizin giizel ve nermin 
olmas1 ic;in TENEFFUS ETMESi LA
ZIMDIR. Hali haztrda bunu temin ede
cek yalmz bir krem vardrr. 

Me§hur miitehasSis JEAN DE PA -
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Tiirk Hava Kurumu inegol Subesinden: 
Kurban bayrammda toplanacag1 tahmin edilen ·2500• koyun, c400• kec;i, 

c75• Slgtr derisile c600• barsak 28/1/1937 tarihinden itibaren yirmi bir gUn 
muddetle a~lk arttrrrmya konmU§tUr. 17 §Ubat 1937 ~ar§amba giinu saat 16 
da kat'i ihalesi yaptlacaktlr. 

!steklilerin Hava Kurumu inegol $ubesine ve ~eraiti anlamak istiyenle-
rin de istanbul ~ubesine muracaatleri. (593) 

istanbul Liman i,Ietme idaresinden: 
1 - idaremiz muhtelif tonluklarda 10 parc;a mavna, 14 parc;a da giiverteli 

duta in§a ettirecektir. 
2 - Bunlarm pazarhg1 15 ~ubat 1937 pazartesi saat 10 da idare $efler En

ciimeninde yapllacakt1r. 
3 - c5000• lirallk teminat1 muvakkatenin pazarhk giiniinden bir giin ev

vel !dare Veznesine yatmlmas1 lazund1r. 
4 - Pazarhga gireceklerin bu i§lerin iht1saslar1 dahilinde olduklarm1 tev· 

sik etmeleri laz1md1r. 
5 - Bu i§e aid kroki ve §artnameler ve fazla tafsilat Galatada Haydar 

hanmda Fen Servisi $efliginden almacaktlr. (594) 

istanbul Nafta Miidiirliigiinden: 
18/2/1937 per§embe giinii saat 15 te !stanbulda Naf1a Mudiirliigi.inde 

«2024• lira ke§if bedelli istanbul J andarma Ambar binas1 demir in§aatt ac;Ik 
eksiltmiye konulmu§tur. 

Mukavele, eksiltme, Baymdrrllk i.§leri genel, hususi ve fenni §artna .. 
meleri, proje, ke§if hulasasile buna muteferri diger evrak dairesinde goril -

lecektir. 
Muvakkat teminat c152• liradtr. 
!steklilerin en az ·1500• lirallk bu i§e benzer i§ yapbgma dair gostere

cekleri vesika iizerine Naf1a Miidiirliigiinden alml§ oldugu miiteahhidlik ve 

Ticaret Odas1 vesikalarile 18/2/1937 per§embe giinii saat 15 te Nafta Mii -

diirliigiine gelmeleri. (600) 

Erzurum Vilayetinden: 
1 mart 937 paz~tesi giinii saat 15 te Erzurum Vilayeti Naf1a Miidiirliigu 

odasmda Transit Yolu Eksiltme Komisyonunda •31328• lira c4h kuru§ be· 
deli ke§ifli Erzurum Vilayeti dahilinde ve transit yolu uzerinde muhtelif 
al$tkbklarla 8 aded sma1 imalatm kiSmen tebdili ve klsmen de tecdidinin ve 
uzerlerinin §ose im~aatmm kapah zarf usulile eksiltmesi yaptlacaktrr. 

Evrakl ke§fiye, §artname, mukavelenamesi ve buna miiteferri biitiin ev
rak Transit Yolu tll§aat $efliginde goriilebilir. 

Muvakkat teminat c2350• liradrr. 
istekliler Resmi Gazetenin 7/5/936 tarih ve 3297 saytl1 niishasmda c;Ikan 

talimatnameye gore Naf1a Vekaletinden al1nm1§ vesikalan ihtiva etmek §ar
tile 2490 numarah arthrma ve eksiltme kanununun 32 nci maddesindeki 
sarahat dairesinde tanzim edecekleri teklif mektublarmt 1 mart 937 pazartesi 
giinu saat 14 e kadar Transit Yolu in§aat Ko.Il).isyonuna vermeleri laZimdir. 

(575) 

Manisa Valiliginden: 
1 - Manisa - Akhisar yolunun 0 + 500 - 1 + 491 inci kilometreleri 

arasmda alh metresi Band1rmanm Kap1dag1 granitinden ve sagdan soldan 
elliller santimlik yagmur oluklarile bordiir ta§larmm Manisa ocagmdan ($1 -
kartlacak muntazam tCI§larla yaptlmasl i~i c48423· lira c96· kuru§luk ke§if
namesi iizerinden 18/2/1937 per§embe giinii saat on bire kadar muddetle ka
pah zarf suretile eksiltmiye konulmu§tur. 

2 - Bu i§e aid §artname, ke§ifname ve buna miiteferri diger evrak 
•242• kuru§ mukabilinde Manisa Naf1a Mudiirliigunden ahnabilir. 

3 - Eksiltme 18/2/1937 per§embe giinu saat on birde Vilayet Umumi 
:1\feclisi salonunda yap!lacakbr. 

4 - Muvakat teminat c363h lira c87• kuru§tur. 
5 - Eksiltmiye gireceklerin Naf1a Vekaletinden almml§ ehliyet vesi -

kas1 ve 1937 y!lma aid Ticaret Odas1 vesikasm1 ve muvakkat teminata aid 
makbuzu kapal1 zarfm ic;ine koymalar1 ve kapah zarfm ihzarmda 2490 say1h 
kanunun 32 nci maddesine riayet etmeleri lazund1r. 

6 - Bu eksiltmiye girecek olanlarm kapah zarflarmt 18/2/1937 per "' 
§embe giinu saat ona kadra Manisa Valiligine vermeleri ve posta ile gondere· 

ceklerin 2490 sayxh kanunun 34 iincii maddesine riayet etmeleri liizumu 
ilan olunur. (596) 

1 - KU~iik keser, blr emir. 2 • Bir ktt'a, 
bir ':mir. 3 - iieride degil, frans1zca cdosb. 
4 - Iyi yiirekli. 5 - Arabca «i:iliim•. 6 - Yay
Ia atllan ~ey, eczahanede yap1hr. 7 - insa
m oldiiriir, mtiessis. 8 • Dogruluk. 9 - Pey
gamberin goke ~tkmas1, bir yerde yerle§mi~ 
kirlilik. 10 - Bir renk, kan aldrrma. 
Evvelki bulmacanm halledilmif fekli 

1 2 8 4 II 6 T 8 t 10 

ti:'P'iAI N I A rMI A I•ITifzl AI 
2 1EIPii IRI•IDii ILI•IB 
3 1 LIEI~I•IKIAIMIUI•IA~ 
4IOINI•IBI t I•IAI•IAIN 
5 PIIIRIEINIEI•IAILIO 
6 OINIUIRI•IDIOI&IAIZ 
71NI•IHIEIYIEICIAINI• 
8 EIDIAI•IAIBIAINI•IH 
9!ZIEINIAINI•IKIIINIA, 

RY'nin son ke§fi olan GtiNDtJZ CRE- I.-•••••••••••••••••••-~•-•••••• 
ME SiAMOiSE §effaf olnuyan sair I Emlak ve Eytam Bankast ilanlarl I 
kremlerin hilafma olarak havada §ef ~ 

faftrr. GECE CREME S1AM01SE da 
yuzii emsalsiz ve tabii bir ten rengi ile 
si.isler. Cildinizi tasfiye ve takviye i~in 
GECE CREME S!AMO!SE (cold cre
me) kullanm1z. Tesirinden o derece e
miniz ki memnun kalmadlgtmz takdir
de pararuzm derhal iadesini garanti e
diyoruz. 

10 I•IKI tLLiliSI•ITIOIN ----
CREME SiAMOiSE 
HER VERDE SATILIR. 

teblerin talebesi de dahildir. 
mekteblerde 5000 talebe vardu. 

Asker! iizere geriye b1rakarak milli mlidafaa 
biit<yemiz hakkmda verdigi malumata ge-

Hava kuvvetleri yekununda da. za ~ 
hitler, sivil memur ve miistahdemler ve 
hava talebesi dahildir. 

c;1yoruz: 
Tiirkiyede mali biitc;e 1 hazirandan 

ba~lar, 31 may1sta biter. 
Milli mlidafaa ~in 1930 • 31 den 

Milli miidalaa biit~eci 1935 ~ 36 ytllanna kadar aln senelik 
Ytlhgm deniz kuvvetlerimiz hakkm ~ biitc;elerle verilen tahsisat §Oyleclir: (Ra

da verdigi tafsilatJ. ayn bir yaz1 yapmak kamlar milyon Tiirk lirastdtr.) 

1930-31 1931·3a 1932-33 1933-34 1934-35 1935-36 
Ordu 52,3 42,6 33,8 33,6 44,0 44,1 
Hava 1.0 2,3 3,0 5,1 6,0 4,9 
Deniz 5,2 7,6 3,5 3,7 4,6 4,2 
Asker! fabrikalar 3,8 3,2 2,8 2,8 4,7 3,2 
Harita U. Miidiirliigii 0.5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 ---- -
Yekun 62.8 56,2 43,7 45,8 59,9 57,0 

Jandarma 8,0 8,3 8,0 8,5 8,5 9,3 

Ytlhk, bu rakamlann altma 1929-30 biitc;esinin fiatlanm 1 00 itibar ederek 
§oyle bir fiat endeksi de yapm!§tlr: 

1930-31 1931-32 
Toptan fiat endeksi 75 67 
Perakende fiat endeksi 93 89 

1932-33 

57 
84 

1933-34 
53 
79 

1934-35 
58 
74 

1935-36 
59 
71 

Asker! miitekaidlerle dullar ve yetimlere verilen maa§lar, umumi biit~enin 
ba§ka bir faslmdadtr. Yukanki rakamlara dahil degildir. 

Gelecek yaz1mtzda Milletler Cemiyeti Asker! Ytlhgma gore Tiirkiyenin deniz 
kuvvetlerinden bahsedecegiz • 

KiRALIK EMLAK 
ESAS UO. SI Mevkii ve Nev'i DEPOZiTO 

10/3 Beyoglunda Bedreddin mahallesinde Orta.§imal soka
gmda 5/7 numarah Abuaf apartxmanmm 3 numa-
rah dairesi. 40 Lira 

10/4 Ayni apartunarun 4 No.h dairesi. 45 ,. 

10/6 Ayni apartunanm 6 No.h dairesi. 50 "' · 

258 Buyiikadada Nizamda Karnino volisi. 50 ,. 
Mevkileri yukartda yazth yerler bir ve yahud uc; sene miiddetle kiralan

mak iizere a~tk arttrrm1ya konulmu§tur. !steklilerin ihaleye musadif 12 §U -

bat 1937 cuma giinu saat 10 da §ubemize gelmeleri. (589) 

Akay isletmesi Miidiirlii2iinden: 
Halicde Unkapam kopriisii yamnda demirli ve idaremizin mali 

bulunan Haydarpafa vapuru a~tk arttlrma ile sabhga ~tkartlmtthr. 
Artbrma 5 tubat 937 cumua 2iinii Akay $efler Endimeninde saat 

15 te bathyarak 16 da ihalesi yaptlacagmdan taliblerin ~artnameyi 
gormek iizere ftletme $efligine ve % 7,5 giivenme ve artbrma pa· 
ralarile o giin Enciimene gelmeleri. ( 460) 

TURK HAVA KURUMU 

BOYOK PiYANGOSU 
$imdiye hadar binlerce hifiyi zengin etmi,tir 

4 iincii kefide 11 $UBA T 1937 dedir. 

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

ve 20.000) lirahk iki aded miikafat vardtr ... 
DtKKAT: Bilet alan herkes 7 $UBAT 937 giinii aktamt· 

na kadar biletini deiittirmit bulunmaltdtr. Bu tarihten sonra 
bilet iizerindeki hakkt sakit olur ••• 
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En liot meyva tuzudur. lnkJbazi defeder. Mide, 
Barsak, Karacigerden miitevellid rahatstzhklart 

onler. Hazmi kolaylafhrtr. Canhhk verir. 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU - ISTANBUL 

ist. Posta T. T. Miidiirlii2iinden: 
Halkah Ziraat Mektebinin cenubu ,arkisindeki suyun Ye,ilkoy abet 

telsiz istasyonuna getirilmesi i~in yaphrtlacak tesisat vesaire kapah 
zarf usulile eksiltmiye konulmu,tur. Eksiltme 12/2/937 cuma giinii 
saat 14,30 da Istanbul Yenipostane binas1 birinci katta Istanbul P. 
T. T. Miidiirliigiinde miite,ekkil Ahm Sabm Komisyonunda yap1 • 
lacakhr. Ketif bedeli 5336 lira 26 kuru,, muvakkat teminat 400 li
ra 22 kuru,tur. lsteklilerin bu husustaki 'artname, mukavele pro • 
jesi ve bunlara ili,ik sair evrakt gormek ve muvakkat teminatlart
nl yabrmak iizere ~alu~ma giinlerinde mezki'ir Miidiirliik ldari Ka
lemine miiracaatleri ve eksiltme giiniinden en az sekiz giin evvel 

Istanbul Nafta Miidiirliigiine miiracaatle 5000 lirahk bu ite benzer 
it yaphklarma dair bir ehliyet vesikas1 almalart, gerek bu ve ge • 
rekse idaremizden de alacaklan miiteahhidlik ve bu arada bulun
duracaklan Ticaret Odas1 vesikastnt havi teklif mektublarm1 
tartnamedeki tarifata gore tanzim ederek eksiltme saatinden bir 
aaat evveline kadar Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde ver
meleri laztmdtr. (501) 

Usak Belediye Reisliginden: 
Belediyemizin a~tk olan fen memurluguna istekli olanlartn miira

caati ilan olunur. Taliblerin diplomayt hamil ve musaddak sehir 
pl~nmt tatbika muktedir bulunmalart farthr. Makine, elektrik, ~u it
lertnden anhyanlar tercih olunur. Miiracaata evrak1 miisbitenin ek
lenmesi lazimdtr. ( 484) 

• 

PERLODENT 

CUMHURiYET 

Sthhat ve i~timai Muavenet 
V ekaletinden: 

26 mayts 1928 tarih ve 1267 sayth lspen~iyari ve ttbbi miistahzar· 
lar kanunu mucibince ruhsatnameyi haiz yerli ve yabanc1 ttbbi miis
tahzarlarm baz1larmda ad1 ge~en bu kanunun 12 nci maddesi ah • 
kamma tamamile riayet edilmiyerek miistahzarlarm iizerinde yazth 
bulunmas1 icab eden tartlardan baztlarmm noksan btrakiidtgt ya -
p1lan incelemeden anlatilmtfhr. lspen~iyari ve bbbi miistahzarlar 
kanununun 12 nci maddesi atagtya aynen yaztlmifhr: 

«Miistahzarlarm harici ambalaj aksam1 iizerinde ve ambalaj de
runiindeki tarifnamelerinde vaz1h olarak amilinin ismi ve imal edil
digi mahal ve ruhsatname numarast ve sureti istimali ve fiab mu -
harrer olacak ve terkibinde miiessir ve semmi edviye bulundugu hal
de cins ve miktart nazar1 dikkati celbedecek suruette kayid ve itaret 
edilecektir. Tabib re~etesile sablmasma miisaade edildigi takdirde 
bu husus dahi sarahaten yazdacakhr.» 

Kanunun bu maddesine tamamile uygun olm1yarak noksan bir te· 
kilde piyasaya ~·kardmtf tJbbi miistahzarlarm sabtma miisaade e
dilmiyecegi gibi ayni kanunun yirminci maddesine gore de muamele 
yaptlacagmm yerli ve yabanct miistahzar sahiblerince malum olmak 
iizere keyfiyetin ilan1na liizum goriilmii,tiir. Kanunun bu maddesin

de yaz1h hususah noksan olan miistahzarlarm ilan tarihinden mu • 
teber olmak iizere ii~ ay zarfmda tamamlanmast ve yabanc1 miistah
zarlartn ambalajlan i~indeki prospektiislerin birel' tiirk~elerinin de 
bulunmasJ laztm geldigi ilan olunur. (471) 

A~1k Eksiltme ilan1 

Haydarpa~a Lisesi 
Sattnalma Kurumundan: 

Haydarpa~a Lisesi yabh talebesinin az 180, ~ok 200 ~ift iskarpini 
a~tk eksiltmiye konulmuttur. Eksiltme 12/2/1931 cuma giinii saat 
15 te istanbul Kiiltiir Direktorliigii binas1 i~inde tiseler Muhasebe • 
ciliginde toplanacak olan Komisyonda yaptlacakhr. 

Beher ~ift iskarpinin tahmin bedeli 490 ve mecmuunun ilk temi
nah 73 lira 50 kuru~tur. 

Talibler ~artnameyi gormek iizere mekteb idaresine miiracaat 
edebilirler. Taliblerin eksiltme giiniinden evvel Okuldan alacaklarl 
irsaliye ile ilk teminatlarmt Liseler Muhasebeciligine yattrmalar1 ve 
belli giin ve saatte Komisyona gelmeleri. ( 499) 

Giizel ve beyaz di~lerle siislii 

Bir tebessum 
ask•n baslang•c• olur 

Di~lerinizin parlaklt~m1 muhafaza ederek te· 
bessiimtini.izUn tazeli~ini vikaye ediniz. Bunun 
i«in de gayet antiseptik ve gUzel kokulu 
me~hur OENTOL di~ suyu ve macunu kulla· 
nm1z. Pasteur'iin tetebbiiatr esas1na tevfikan 
istihzar edilen DENTOL di~ suyu ve macunu 

di~ etlerini kuvvetlendi rir, ag-1zda guzel 
bir koku b1rak1r ve di~lerin beyazllgm1 
muhafaza eder. OENTOL bi.itiin eczanelerle 
ba~bca parfiimorile.rde sahbr, 

on I o 
Her yerde DANTQL isteyiniz. 
Eczanelerde parfomorilerde sat1hr. 

Devlet Demiryollart i,lelme Umum MUdiirliigiinden 

1 - ldaremizin Gonen Miidiirliik binas1 ve ambart etrafma tart· 
name ve projesi mucibince yaptlacak «6770» lira «91 » kurut ketif 
bedelli ihata duvan, trotuvar ve be~~i kuliibesinin intaatt a~tk ek • 
siltmiye konulmu~tur. 

2 - Eksiltme 15/11/937 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 15 
te Kabatatta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyo • 
nunda yaptlacakbr. 

3 - Muvakkat teminat «507» lira «81 » kuruttur. 
4 - lhale evrakt «34» kuruf mukabilinde lnhisarlar Levaz1m ve 

Mubayaat ~ubesinden ve Gonen Miidiirliigiinden ahnabilir. 
5 - Eksiltmiye mimar, miihendis ve yahud bir mimar veya mii

hendisle katibi adillikten musaddak ortakhk ~esikasl bulunanlar 

girebilir. 
6 - lsteklilerin ehliyeti fenniyelerinin ve Naftadan aldtklart 

vesaikin tetkiki i~in ihaleden en az iki giin evvel lnhisarlar lntaat 
~ubesine miiracaat ederek aynca vesika almalart lazirndir. 

7 - lsteklilerin kanunen kendilerinden aran1lan vesaik ile yu • 
kar1da yazth vesikalar ve % 7,5 giivenme paralarile birlikte adt 
ge~en Ahm Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (510) 

Askeri F abrikalar 
Umum Miidiirliigiinden 

Askerligini yaprntf olan Ticaret lisesi mezunu bir memur ah • 
nacakhr. Ticaret tahsilile beraber Banka ve Ticari miiesseselerde 
~ahtm•tJ ve buralardan bonservis alm•t olanlar tercih olunacak ve 
ellerindeki vesikalara ve yaptlacak imtihanda gosterecekleri ehliyete 
gore yiiz sekiz liraya kadar iicret verilecektir. 

lsteklilerin istidalarma baghyacaklart diploma, askerlik vesikas1 

ve niifus ciizdanlarile birlikte en ge~ 10 fUbat 937 aktamma kadar 
Umum Miidiirliige miiracaatleri. ( 465) 

ere: 

1 ~ubat 1937 

3 giinde 
YENi VE CAZiB GOZELLiKTE 

BiR TEN 
Buru§uklukardan kurtulmag1 ve daha gene ve giizel go· 
riinmegi severseniz de gil mi? A~lk, beyaz, taze ve bir 
gene ktz tenine malik olmak istersiniz de gil mi? Evet der· 
seniz; bu basit giizellik tedbirini tecriibe ediniz. Her ak· 
§am, yatmazdan evvel pembe rengindeki Tokalon kremini 
kullanm1z. Bu kremin terkibinde, Viyana Universite Pro
fesorii Doktor Stejskalin eazib ke§fi olan ve biiyi.ik bir 
itina ile intihab edilmi§ gene hayvanlardan istihsal ve 
«Bioeel- tabir edilen hiiceyreleri eanland1ran yeni cev -
her mevcuddur. 

~u cevher, siz uyurken, cildinizi besler ve gencle§ti· 
rir. Ilk tatbikmdan itibaren ertesi sabah, eildinizin ne 
kadar tazele§mi§ ve gencle§mi§ oldugunu goreceksiniz. 
Hastaneerde 60 - 70 ya§larmdaki kadmlara yap1lan tec
riibelerde 6 hafta nihayetinde buru§ukluklann tama -
men zail oldugu goriilmii§tiir. Giindiiz i~in (yags1z) be· 
yaz rengindeki Tokalon kremini kullanmiz. Terkibinde 
taze krema ve tasfiye edilmi§ zeytin yag1 mevcud olup 
bu unsunlarla, mesamata niifuz ile derinliklerde giz -
lenmi§ ve hi~bir sabunun ihrac edemedigi gayri saf mad· 
deleri harice atarlar, siyah benler hemen kaybolurlar. 

Terkibindeki kuvvetlendirici ve beyazlatlct k1ymetli unsurlar ise, a._~1k mesa· 
mab kapatrr ve ii~ giin zarfmda en ~irkin ve en sert bir cildi beyazlatlp yu -
mu§atrr. 45 - 50 ya§larmdaki kadmlara bile bir gene lozm tazeligini ve yu· 
mu§akhg1m verdigi teminathdxr. Hemen bugiinden bir tiib veya bir vazo 
Tokalon kremi almiZ ve tarif edildigi ve~hie kullanm1z. Neticesinden son 
derece memnun kalacaksmxz. 

izmir IIi Daimi Enciimeninden: 
Kapah eksiltmiye konulan it: Menemen - Muradiye yolunun 

7 + 544 - 11 + 960 kilometrolart arastnda fOse yaptsJ. 
Kefif bedeli: 23949 lira 36 kuruttur. 
Bu ite aid tartnameler ve evrak aljlag•da gosterilmi~tir: 
A - Eksiltme fartnamesi, 
F. -- Mukavele projesi, 
E - Baymdtrhk itleri gene) tartnamesi, 
D - F enni tartname, 
C - Proje, grafik. 

lstekliler bu tartname ve evrakt lzmir - Ankara - Istanbul Baym
dtrhk Direktorliiklerinde goriip inceliyebilirler. 

Eksiltmenin yaptlacagt yer, tarih, giin ve saati: 8 fUbat 937 pazar-
tesi saat 11 de lzmir Daimi Enciimeninde. 

Muvakkat teminatt: 177 4 lirad1r. 
Eksiltmiye girebilmek i~in gereken belgeler: 
Baymduhk Bakanhgmdan 937 takvim y1h i~in ahnrnlf beige ile 

Ticaret Odast belgesi. 
T eklifnameler ii~iindi maddede yazth saatten bir saat evveline 

kadar lzmir lli Daimi Enciimeni Batkanhgma makbuz mukabilinde 
verilecektir. «145» (343) 

Yenikoy sulh icra memurlugundan: 
Paraya ~evrilmesine karar verilerek 

tamamma 510 lira kxymet takdir e
dilen Sanyerde Maden mahallesinde 
<;e§me sokagmda yeni 6 No. h sagx 38, 
solu 32 - 35, arkas1 11 parse! No. 11 ve 
onii <;e§me sokagx ile ~evrili 62,10 met
ro murabbamda birinci katta bir sofa 
iizerine iki oda bir hala, bir mutfak, i
kinci katta iki kii9iik oda, bir hala, bir 
yi.ik odamn birinde ah§ab korkuluklu 
zemini ~inko balkon ve 62,10 metro mu· 
rabbamdan 9 metro murabbamdaki bah 
~ede bir kuyu, bir erik, bir kiraz, bir 
ayva agac1 bulunan ah§ab evin tarnarru 
a~1k arthrm1ya konulmu§tur. Arttirma 
pe§indir. Arthrm1ya i§tirak edecek mii§ 
terilerin muhammeninin yiizde 75 nis
betinde pey ak~esi veya milli bir ban
kanm teminat mektubunu vermesi la
nmd.Ir. Birikmi§ vergi ~op veya aydm
hk paras1 ve valof icaresile yirmi sene
lik taviz bedeli borcluya aiddir. Arthr
ma §artnamesi 15 §Ubat pazartesi saat 
14 ten 16 ya kadar dairemiz divanhane
sine a.s1lacakt1r. 1 mart 937 pazartesi 14 
ten 16 ya kadar dairemizde yap1lacak 
olan bir·inci a~1k arttrrmada verilen he
del evin k1ymetinin yi.izde 75 bulursa 
iistte b1rak1hr. Aksi takdirde son arth -
ranm taahhiidii baki kalmak iizere art
tlrma 15 giin daha uzatilarak 15 mart 
pazartesi saat 14 ten 16 ya kadar yapl
lacak ikinci a~1k artirma sonunda en 
~ok arttlramn iistiinde bxrak1lacakt1r. 
2400 say1h icra ve iflas kanununun 126 
ncx maddesine gore haklar1 tapu sicil • 
lile anla§llamtyan ipotekli alacakhlarla 

G~T~N 
D~NYADABUHA.S TALI~~ZERiNDE 
MALUM VE Mt!J6 TAMEL OLMAMI~ 
YENi SIP TER!.<iP OLAN 

ityazol e.rmildlr 
LiTY AZOL CEMLi 

Kum sancilarlDI keser. Bobrek
lerde kum te§ekkiiliine mani olur. 
Te§ekkiil etmi§ bulunan kum ve 
ta§larm dii§mesini temin eder. 
Kabiliyeti tedaviyesi S1hhat ve 
t~timai Muavenet Vekaleti narm -
na profesorlerimiz tarafmdan ya • 
pdan tecriibelerle resmen tasdik 
edilmi§tir . 

YENl B1R KE~IFTIR. 
diger alakadarlarm ve irtifak haklo sa- Umuml satl§ deposu: 
hiblerinin bu haklarmi faiz ve masrafa SARK MERKEZ ECZA T.A. 'irketi 

dair olan iddialarmt ilan tarihinden iti- ======:::::::::::: 
baren 20 giin i9inde evraki miisbitele - F Op~rator • 
rile beraber deiremize bildirmeleri 1a.- RIZA u· .NVER 
zxmd1r. Aksi takdirde haklar1 tapu si -
cillerile sabit olmxyanlar sah§ bedelinin 
payla§masmdan haric hahrlar. Daha 
fazla malumat almak istiyenler daire -
mizin 937/33 say1h dosyasmda mevcud 
evrak ve takdiri k1ymet raporunu go -
1iip anhyabilecekleri ilan olunur. 

Prof. Komurcianm Kitablan: 
Amell usulii defteri 1 - 4 cild 75Kr 
Ameli hesab tiiccari (Haz1r hesab) 75 :. 
Amerika usulii: Yevmiye defteri 50 :. 
N azari ilmi hesa b 30 :. 
Ameli ilmi hesab 30 -. 
ilrni cebir (F. i. C.) den terciime 30 :. 
<;aprast kaidesi (1 kalemde zarp) 20 • 
Seri amali erbaa (hesabi zihni) 30 » 

Mesahai hendesiye 50 :. 
Mesahai arazi, topografya 30 -. 

i stanbul Gayret Kitabevinde satlhr. 

P_KRP.M 

DoOum ve kad1n hastallklar• 
mDteh&SSISI 

Ca~alo~lu, Nuruosmaniye caddes· 
No. 22, Mavi yap1 

Telefon 22683 

".l!PTI 

•!13P Z!.IUq unumnmn§ IJA J3.1 

-qQ§ !Pfunanq u!A3J.I3d wa.IlJ 

!J3Api!(8W 8ID.I8(8SS8t] 3A!Alf8J 

!A!.Iap aA unneeJ lpeznw 

Sahtb ve Ba~muharrtN: Yunu• Nadi 
umumt ne~Nyat1 tdare eden fa~ l~lert 

Mfldilril: Hikmet Miinif . -
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1 ~uliat 1937 CUMHURiYET 

ve on~~ ~Ut~ll~d ~ ~.~ de

11 E SKi 

iSTiL E$YA 

I Ne kadar mes'ud kad1n 
Hem i~iyor hem gUliiyor •• I Ne,esi yaln1z i~kiden mi ? 

feder. MiDE ve barsaklan kolaybkla 
bo~alhr. 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
LI(H, MiDE EK~iLiK ve YANMA
LARIN! giderir. MinE VE BARSAK
LARI ALI§'TIRMAZ. 

Agtzdaki kokuyu ve tatstzhgi defe -
der. MAZON isim ve HOROZ marka
sma dikkat. 

Kii~iik §i§esi ~Ikml§tlr, fakat biiyiik 
~i~esi ekonomiktir. 

izmir Daimi Enciimeninden: 
Eksiltmiye konulan it: lzmir - Manisa yolunun 7 + 000 - 11 + 000 

kilometreleri arasmdaki tosenin esash onanlmas1. 
Ketif bedeli: 12897 lirad1r. 
Bu ite aid \!artnameler ve evrak atag1da gosterilmittir: 
A - Eksiltme tartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
E - Baymdtrhk i,leri genel tartnamesi, 
D - F enni fartname, 
C - Proje, grafik. 
lstekliler bu tartname ve evrak1 lzmir - Ankara - Istanbul Bayln-

Uirhk Direktorliiklerinde goriip inceliyebilirler. 
Eksiltmenin yaptlacagl yer, tarih, giin ve saati: 
8 ,ubat 937 pazartesi saat 11 de lzmir tli Daimi Enciimeninde. 
Muvakkat teminat: 968 lira. 
Eksiltmiye girebilmek i~in gereken belgeler: 
Baymduhk Bakanhgmdan 937 takvim y1h i~in almmlf beige ile 

Ticaret OdaSI belgesi. 
Teklifnameler ii~iincii maddede yaz1b saatten bir saat evveline 

kadar tzmir tli Daimi Enciimeni Ba~kanhgma makbuz mukabilinde 
verilecektir. «147» (344) 

OMATiZMA 
LUMBAGO 

SiYATiK 
Omuz, s1rt ve Kuyruk 

sokumu agrdarana 

T ESKiN ve 
izale eder. 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden· 

I - ~artnamesi mucibince 26 X 48 eb'admda 500.000 aded ~arab 
mantar1 pazarhkla satm abnacakbr. 

II - Pazarhk 10/11/937 tarihine rashyan ~ar,amba giinii saat 15 
te Kabata,ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Ko -
misyonunda yapdacakbr. 

III - ~artnameler parasiZ olarak hergiin sozii ge~en fUbeden 
ahnabilir. 

IV - isteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 
giivenme paralarile birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri 
ilan olu~ur. (528) ,.,.,. 

1-ldaremizin Yav,afi Tuzlas1 i~in tartnamesi mucibince satin ah
nacak beheri 4750 lira muhammen bedelli {2) aded lokomotif kapa
h zarf usulile eksiltmeye konulmutlur. 

II- Eksiltme 9/3/1937 tarihine rashyan sah giinu saat 15 te Ka
bata~ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda ya
Pdacakbr. 

III - Muvakkat teminat 712,50 lirad1r. 
IV - ~artnameler paras1z olarak hergiin sozu ge~en tubeden ah • 

llabiJir. 

. V - lsteklilerin eksiltme giinunden en az on giin evvel tartname
de gosterilen esaslar1 ihtiva etmek uzere fiats1z ve mufassal teklifle
l'ini tnhisarlar Tuz Fen ~ubesi Miidiirliigiine vermeleri ve teklifleri • 
llin kabuliinu mutazammm vesika almalar1 lazJmd1r. 

VI - Miihiirlii teklif mektubunu ve ayr1ca kanuni vesikalar1 .hti
"a edecek olan kapah zarflar en ge~ ihale giinii tam saat 14 e kadar 
~tlkar1da ad1 ge~en Ahm Komisyonu Reisligine verilmit olmahd•.r. 

(379) ,.,.,. 
1 - ~artnamesi mucibince «100,000» metro diiz beyaz kanavi~e 

pazarhkla satin almacakbr. 
2 - Pazarhk, 3/11/937 tarihine rasbyan ~artamba giinii saat 15 te 

Kabatatta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyo-
3 nunda yapilacakbr. 

- ~artnameJer parastz o}arak hergiin SOZU ge~en fUbeden alma • 
bilir. 

4 - lsteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 gu
venme paralarile birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri il!in 
olunur. (374) 

I 

AMATORLERINE 

15 ikincikanun 1937 den 

itibaren istiklai caddesinde 

479 No. (Eski Hayden rna -

gazasmda) te~hir etmekte 

oldugumuz e§yalari kat'i su

rette elden ~Ikarmek ve 

mezkftr mahalli kapataca

gmuzdan saym mii~terile

rimizin nazar1 dikkatlerini 

celbederiz. 
DiREKTORLUK 

KARDOL 
? • 

Biitiin asab yorgunluk
larJna, ~arp1nblara ve 
sinir buhranlanna kar
§I damla ilc ahnan ye
ni ve en son ilacdtr. 

Hay1r ... Hergiin kulland•ga 

KOZMiN 
di~ macunu hakikaten agndaki 
mikroblan oldiiriir, di~lerin ~ii
riimesine maoi olur ve di§'leri 
beyazlabr. 

Adana Pamuk Oretme ~iftligi 
Miidiirliigiinden: 

Sua Yap1lacak itin Muhammen ke§if bedeli 
No. cinsi Lira Kr. 

1 Amele evleri 2'379 64 
2 Kiitlii ambar1 5611 94 
3 Su deposu 1546 59 
4 Tohum ambar1 7030 14 
5 {:u~1r fabrikasi 10043 91 
6 Amele hamam ve halalar1 3914 36 

Yekun 30526 58 
A - Miiessesemiz tarafmdan Hac1ali koyiinde inta edilecek cinsi, 

nevileri ve kar,darmda muhammen ketif tutarlar1 yaz1h intaata 
22/1/937 tarihinde yapdan eksiltmede talib zuhur etmediginden 
yeniden kapah zarf usulile eksiltmeye konulmut ve bu itlere aid fart
name ve evrak a'ag1da gosterilmi~tir. 

B - Eksiltme ,artnamesi. 
C - Mllkavele projesi. 
~ - Baymd1rbk itleri genel tartnamesile fenni ve hususi tarlna

meler. 
D - ~artname ve proje «150» kurut bedel mukabilinde Ada

nada Demirkoprii civarmda pamuk iiretme ~iftliginden verilir. 
E - lsteklilerin artbrma, eksiltme ve ihalat kanununun emret -

tigi butiin evsaf1 olmahd1r. 
F - Muvakkat teminat <<2646» lirad1r. 
G - Eksfltme 8/2/937 pazartesi giinii saat 15 te Vilayet Ziraat 

Miidurlugiinde mutetekkil Mubayaa Komisyonu huzurunda yaplla
caktu. Eksiltmeye gireceklerin teklif mektublar1m tayin olunan gun
de eksiltmeden en az bir saat evvel Komisyona vermeleri lazlmdtr. 

(534) 

1937 
Beynelmilel Komiir Sergisi 
(Komiir yakan vesait ve teshin aletleri 

ve tesisa tJ beynelmilel sergisi) 

ANKARA 

26 Mart - 26 Nisan 
Sergiye i~tirak ve sergiyi 
ziyaret edeceklere emsalsiz. 
kolaybklar gosterilecektir. 

P. T. T. Levaz1m Miidiirliigiinden: 
1 - ldare ihtiyac1 i~in 120,000 metre ~ift biikiimlii sahra kablosu 

40,000 metre ~ift bronz nakilli siyah renkli haketal tel kapah zarf 
usulile almacaktu. 

2 - Muhammen bedel 9600, teminah muvakkate «720» liradtr. 
3 - Eksiltme 8 mart 1937 pazartesi giinii saat 15 te Ankarada 

P. T. T. Umum Miidiirliigii Satmalma Komisyonunda yap1lacakbr. 
4 - istekliler teminatlarmi idaremiz veznesine teslim ederek 

alacaklar1 makbuz veya kanunen muteber teminat mektubunu ve 
tartnamede yaz1h vesikalarla teklif mektubunu ihtiva eden kapah 
ve miihurlii zarflan saat 14 e kadar mezkur Komisyon Re~sligine 
tevdi edeceklerdir. 

5 - Resmi Gazetenin 7/5/1936 ve 3297 say1h niishasmdaki ta
limatnameye gore miiteahhidlik ehliyet vesikas1 ibraz edilecektir. 

6 - ~artnameler Ankarada Levaz1m Miidiirlugiinden lstanbul
da Byoglunda Levaz1m Ayniyat ~ube Miidiirliigiinden paras1z ola • 
rak verilecektir. d03» {368). 

PHILIPS Ampullar1n1 
kullan1n1zi 

ELEKTRIK TAHSiLOARI GELiNCE YARI 
YARIYA OAHA AZ PARA VERIRSINiZ 

PHILIPS 
SuPer-ell~ 

CIFT iSPIRALLI 

LAMBALARI 

AZ MASRAFLA 

BOL I~IK VERiA 

l'------~· 
Tiirkiye Umumr MUmessilligi: HELiOS mUessesat1, 

Istanbul • Galata, Voyvada Cad. 124 - 126 - 128 (yeni binada) 

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

hanmda muvaffak olanlarm imtihana girme numaralarile adlar1 a,a
i•da yazthdtr. Tayinleri suasmda miiracaatleri liizumu adreslerine 
teblig edilecektir. (543) 

lmtihana girme Ad1 lmtihana girme Ad1 
No.s1 No.s1 
4 Avni Alper 24 
5 ~efik Suher 26 
7 Hakkt Enmutlu 27 
8 Mediha Kara~ay 28 
9 Yusuf Kenan Kolat 29 

10 Nureddin Yurteri 30 
11 Mehmed Feyzi Boran 31 
12 Ibrahim Astarctoglu 32 
15 Hasan R1za Pekin 37 
18 Ziya AkUlker 38 
20 H. Hilmi Marti 39 
21 Kamil Pirgun 

Biirhanettin Olcaytu 
ismail ihsan Kutlu 
H. Siireyya ~evin 
M. Kemaleddin Kolbay 
N ecati Tarhan 
M. Salahaddin Anta, 
Ali Hafi Seyhan 
Fuad Erkan 
Hilmi Oral 
ihsan 
timer Lutfi Baturalp 

Kapab Zarf Usulile Eksiltme lant 

Siim~r Bank Umumi Miidiirliigiinden: 
- Nazilli Basma fabrikas1 mustemilatmdan 3 aded evli memur a-

parhmanile bir aded bekar ~emur aparbmam ve iki aded ame
le paviyonu temel intaah vahidi fiat esasile ve esas bina in -
saah ise toptan gotiiru olarak eksiltmiye ~lkartlmlftlr. 
Bu i,lerin tahmin edilen bedeli 175.023,21 lirad1r. 

2 - Bu ite aid evrak 'unlard1r: 
a) Eksiltme tartnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) Umumi tartname 
d) F enni tartname 
e) Metraj ve ketif hulasasi 
f) Projeler. 
lstiyenler bu evrak1 8, 75 lira mukabilin'de Siimer Bank Mua
melat Miidiirliigiinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 8/2/9'37 pazartesi giinii saat 15,30 da Ankarada 
Ziraat Bankas1 binasmda Siimer Bank Merkezindeki Komis
yonda yaptlacakhr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yaptlacaktlr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i!tin: 

a) lsteklikrin 10001 lira 16 kurut muvakkat terninat verme -
leri laz1mdtr. 

b) lhale giiniinden 3 giin evveline kadar ihaleye mevzu olan 
ite miimasil it yapbgma clair vesaiki bankaya ibraz ederek 
bu eksiltmiye girebilmek i~in bir ehliyet vesikasJ alacak

lardtr. Banka elde vesaiki olmasma ragmen bu vesikay1 ver
miyebilir. 

6 - Teklif mektublan yukar1da yazth giin ve saatten bir saat ev 
veline kadar Miinakasa Komisyonuna verilmit bulunmahd1r 
Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet ihaie saatinde 
bir saat evveline kadar gelmit ve zarfm kanuni tekilde kapa 
blmts olmas1 laztmdtr. (472 . -


