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Milano MUiikat1 -Muvaffciklyetle Neticeleniyor 
Diin iki Nazinn· 5 saat siiren miizakerelerinde biitiin meseleler gOrii§iildii 
ve Tiirkiye- ltalya aras1nda miirlazaah hie; bir vaziyet bulunm.adigi ilin edild. 

hakk1nda temin3t verdi « Cumhurigel » e beganalz 
Bogazlar, Hahe~ i~leri de memnuniyeti 

mucih neficelere haglanacak 
~ilano miilakab D R .. .. A b .. 
'Yesilesile Turk • r. U§tU ras ugun 
ltalyan miinasebetleri M } 'd } 
~/AI ilano'da Tiirkiye Hariciye i ano an ayr1 ~yor 
U WU Vekilile ltalya Hariciye Nazi-

n aras.mda dun vukubulan Son temaslardan sonra bir Roma. • Belgrad 
~~lakatln iskenderun - Antakya ve hava-
hslnden ibaret Sancak - Hatay davasmm paktmin da imzas1 imkan dahiline giriyor. Kont 
. al!inden sonra vukubulmu§ olmas1 pek 
l}'j olmu§tur. Su sebebden dolayi ki son Ciano'nun Ankaraya gelecegi teeyyiid etmektedir 
Zal'llanlarda Tiirk - italyan dostlugunun 
}' 'd in1 en canlanmasm1 Sancak meselesile 
~.~kadar bir spekiilasyon faneden baz1 
ll~iinceler meydan alml§ll. Bu vaziyet 

Rosterir ki Tiirk • italyan mi.inasebetleri
llin Yeni dostluk hamlelerile tekrar feyizli 
bit hareket ve faaliyete-gelmesi Sancak i§i 
~ibj arizi ve ki..i<;i.ik i§lerden biitiin biitiin 
lll~stakil daha geni§ mikyash bir siyasetin, 
~e • ilave edelim - bir sulh siyasetinin ifa-
a · · .. · 'Jl· h k • • ra~t ge m en m1 1 ve a -
h Hat?y davas1 tezimizde ltalyan efka
tmm b1ze miizaheret ettigini §imdi dahi 
lhemnuniyetle hat!rlamaktay1z. Ancak bu 
Yalmz Sancak meselesine aid bir hadise 
regildi, belki Sancak meselesi vesilesile 
talyan - Turk miinasebetlerinin ancak 

lfak bir safhasm1 gosteriyordu. 0 mese
b~de bize dostluk gosteren ltalyan efkan 

It taraftan o meselede hak fikrine tercii
lllan olmakla beraber diger taraftan ltal
ha ile Tiirkiye arasmdaki dostlugun da
Y a. llmuml, daha geni§ bir sahada tecelli 
l e tahakkuku liizumunu gosterrnekte bu
lilluyordu. 

\t ltaiyan - Tiirk munasebetlerinin yeni 
~ canh tezahiirlerini yalmz San~ak -
~~~ ata.~ meselesine hasretmek ned en ve na
"'. lhumkiin olsun ki i§te bizim o mesele-
·••12: 'h 0 }' 111 ayet bulduktan sonra dahi ltal-
11:11 - Turk dostlugu Milano' daki Cia
<li • ~oktor Rii~tu Aras mulakatile ken
b~t~enl§. sahasJ iizerindeki c;ah§masmda 
etrt.llnk c1ddiyet ve ehemmiyetile devam 
h .. e tedir. lskenderun • Antakya ve 
""al' . lli~ lst davasmda kendisile yakapa~a 

tt\11.a \'e ihtilaf halinde bulundugu· 
'tu ~ farzettirebilecek Frans1z • 
~~~t~~ ~iinasebetleri dahi o meselede 
old 1 b1r anla§ma neticesine varmi§ 
-~~kta? sonra Tiirk - ltalyan miina
t~ tlertni o kadar kii~iik bir daireci
tlla ~aksur saymaga tabii yer ola-

~'~1. 

se'b~jtt. ~e hacet, italyan • Turk muna
ha tn~.11~m yeni §ekli Sancak i§i':lden da
l\10111~?lm bir hadise olarak ltalyanm 
Ve ilr~o - Y eni Bogazlar rejimine i~tirak 
la.r r 1 .. ak1 ihtimalile ortaya <;Ikh. Bogaz
oldq~lltn.inin Turk emniyeti itibarile haiz 

&ll eh . .. . d 1" Yokt emm1yet uzenn e 1srara uzum 
hass llr. Realist politikay1 anlamakta c;ok 

as 1 . · 
di~in· 0 an fa~Jst ltalya, zamanmm gel-
i§ixn.i ldtakdir eder etmez bizim bu hayati 
lerarz e Turk noktai nazanna ve mi!let
llln1 bs\.kabu! olunan §ekle iltihak imka
tr(i'de ebn~ekte gecikmedi. Zaten Mon
tejitn.j . u l~e karar verildigi zaman yeni 
lefincl Unzahyan devletler, bu i§te kendi
en bu;~konra ve kendileri kadar alakadar 
tnuahe~ Akdeniz devleti ltalyanJn yeni 
takxn.1 l eye iltihakma kap1lan ac;1k bJ
ler~i. § ar Ve bunu ac;1kc;a ifade eylemi§-

tekita!yanin Mo t ··• . . 1 d'V' . tar taf .1 n ro ye mc;m ge me Jgan 
Ceras11110 :~~ h~c~t yo~tur. Bu Habe§ ma-
2:arurett' ~· Puruzlermden miitevellid bir 
lhl§ "e 

1T~undi arhk o mesele ka!ma-
o a 0 urk - hal .. b 1 . . . t1zi s b b yan munase et ermm 
Slsli v-,.· e e le bugulanan bir parc;ac1k 

·vetj t 
amamen berrakla§mJ§tlr. 0 

YUNUS NADI 
[Arkas% Sa. 7 sii.tun 3 te] 

Milano 3 (Su
reti mahsusada gi
den arkada§lmlzdaP 
telefonla) -

Ti..irkiye Harici· 
ye V ekili T evfik 
Rii§tii Arasla Kont 
Ciano bugiin sabah 
ve ak§am iki def? 
gorii§mii§lerdir. Bii
yiik bir dostluk ha
vasl ic;inde gec;en bu 
gorii§melerde her iki 
memleketin mu§te . 
rek menfaatleri bii
yiik bir dikkat ve 
hiisnii niyetle goz
den gec;irilmi§tir. 

Ogleden sonra 
saat 2,5 ta ba§h -
yan ve 18 de biten 
son gorii§meleri mu -
teakib iki tarafm 
noktai nazarlannm 
tam bir §ekilde in
tibak ettigini goste
ren resmi bir teblig 
ne§redilmi§tir. 

B utiin diinya ta -
rafmdan buyuk bir 
alaka ile takib edi

len bu goru§meler- Kar altmda Mi!ano•nun manzaras%: Me~hur kiltse ve cadde 
den sonra Tiirkiye 
ile 1talya arasmda yeni bir devrenin ba§- goru§ecegi haber verilmektedir. 
lad1g1 mii§ahede edilmektedir. 

Hariciye Vekili Tevfik Ru§tu Ara -
sm oniimuzdeki cuma veya cumartesi 
giinii Belgradda Yugoslavya Ba§vekili 
ve Hariciye N azm M. Stoyadinovic;'le 

Kon Ciano'nun Ankara ziyareti 
Gene soylendigine gore italya Hari

ciye N azm Kont Ciano mart iptidalann
da Turk Hariciye Vekilinin ziyaretini 

[ArkaS% Sa. 7 sii.tun 1 de] 

..... Resmi tebliQ 
«italya ile Tiirkiye arastnda miinazaunfih hi~bir 
mesele olmadtgi ve miinasebetlerinde ancak mii· 
tekabil itimad hisleri bulunabilecegi goriilmii~tiir» 

Milano 3 (A.A.) - Anadolu A -
janstmn hususi muhabiri bildiriyor: 
. Dr. Arasla Kont Ciano arasrnda 
yapzlan gorii~melerden sonra fU 
teblig nesredilmi$tir: 

ltalya Hariciye Nazm ekselans 
Kont Ciano ve Tiirkiye Hariciye 
V ekili ekseliins Doktor T evfik Rii,. 
tii Aras bugiin Miliinoda miiliiki ol
mu~lar ve geni$ bir fikir teatisi es
nasrnda 30 mayzs 1928 tarihli ltal
yan - T iirk muahedesi zihniyeti 
dahilinde, iki Bahan, iki memle -
keti aliikadar eden muhtelif mese
lelerle amumi mahiyetteki mese • 
leleri ve bilhassa Bogazlar rejimi 
hakkrndaki Montreux muahedena
mesi ve iki memleketin $arki Ak • 
denizdeki miitekabil vaziyetlerile 
aliikadar meseleleri tet}!.ik eyle -
mi,lerdir. 

Bu dostane ve dakik tetkik ve li
kir teatisi, ltalya ile Tiirkiye ara • 
smda miinazdunfih hi~ bir mes(le 
olmadtgt ve iki memleket miinase • 
betlerinde ancak miitekabil itimad 
hisleri mevcud bulunabilecegini sa· 
rih surette isbat etmi,tir. 

ltalyan - Tiirk miinasebetlerinin 
menfaati baktmmdan oldugu gibi 
ayni zamanda umumi surette sulh 
ve istikrar lehine harekette bulun
mo.k maksadile iki hiikiimetin te¥ • 
riki mesaisi hakkzndaki azmi ve bu 
le$riki mesainin faydalart da mi.i
~ahede edilmi¥tir. 

Bu maksadla, iki Hariciye Na • 
zm, icra ettikleri fikir teatisi neti
celerini pratik sahada miiessir ktl
mak iizere, iki memleket diploma • 
tik heyetleri normal yolu ile temas 
halinde bulunmakta devam husa • 
sunda mutabtk kalmtflardar. 

«Tiirk- italyan dostlugu bilhassa garbi Akdeniz 
de sulhun muhafazas1 i~in elzemdir)) 

Milano, 3 (Sureti mahsu- gerek Turkiyenin, gerek ltal-
sada gonderdigimiz arkada- I yanrn harici siyasetleri i~in 
§tmrzdan telefonla) - ~ok faydalr bir anla§ma yolu 

ltalya Hariciye Naziri ~izilmi§ olduguna kaniim. /. 
Kont Ciano, resm'i teblig ne§- talyada Turk milletine kar§l 
redildikten sonra hiikumet daima mevcud olan sempati 
konagrnda « Cumhuriyet » ve dostluk hislerinin ne ka-
muharririni kabul ederek §U dar kut.Jvetli oldugunu muh-
beyanatla hissiyatrnr ifade terem Rii§tii Aras bizzat gor-
etti: Kont Ciano mektedir. 

«- Tiirkiye Hariciye Vekilile temasta Bu dostluk umumiyetle Akdenizde ve 
bulunmak flrsatrm elde ettigimden dolayr bilhassa garbi Akdenizde sulhun muha
fevkalcide memnunum. Bu temas esnasrnda fazasr i~in elzemdir.» DOGAN NAD1 

Miistemleke talebi 
Almanya Londraya 
bir nota yolluyor 

Fakat ingiltere hiikumeti 
hi~bir arazi vermege 

taraftar degil 
Berlin 3 (A. 

A.) - M. von 
Ribbentrop'un Al • 
manyanm miistem -
leke taleblerini izah 
eden bir muhhrayr 
hiunilen Londraya 
hareket ettigi s<:iy • 
lenmektedir. 

Sefirin Londraya 
vanr varrnaz, Ha
riciye N ezaretine gi
derek bu meseleyi Von Ribbentrop 

miizakereye ba~lamas1 hakkmda talimat 
ald1g1 rivayet edilmektedir. 
lngiliz kabinesinin miizakereleri 

Londra 3 (A.A.) - iyi malumat 
almakta olan ITiehafil, kabinenin bu sa • 

[Arkast sa. 7 sii.tun 4 te] 

Kontiinistler icabtnda 
i§gal · i~in bir 
k rmu§lar 

Parisi 
A 

a 
M. Leon Blum «Komplodan haberimiz var, fakat 
hiikumet vaziyette bir tehlike gormiiyor ve siiku

neti, sulhu muhafazaya miiktedirdir» dedi 

M. Leon Blum, :;on Lyon nutkunu soylerken (On s%radakiler sagdan Meclis Reisi 
M. Herrtot, Sandalyesiz Nazzr M. Chautemps ve Hariciye Nazlrt Yvon Delbos'tur) 

Paris 3 (A.A.) - Meb'uslardan M. komplosu» hakkmda verdigi bir sual 

Kibrit fabrikasJnda Gautherot tarafmdan, Frans1z - Sovyet takriri dolayJsile yap1lan muzakereleri 
muahedesi hilafma olarak devletin em- miiteakJb ayan meclisi el kaldirrnak su • 

IIIII Ill II IIIII 1111111111 IIIII II Ill II 11111111111111111111111 

d •• b• • f•JA k Jd niyeti aleyhine tertib edilen «komiinist [Arkast Sa. 4 sii.tun 4 tel un 1r In 1 a o u ·························································································································· 
Depoda bulunan 50 ton Amerikada amele, asker.a 
~~~: .. !:~:ri~t~b.:~~:d. le c;arpi§maga hazuland1 

dUn ogle iizeri yangm <;1km1~, bu arada 
bir~ok infilaklar olmu§tur. ltfaiyenin fe
dakarane c;ah§lllaSI sayesinde yangm ya
nm saatte sondurulmii§tiir. y angm, fab
rikamn arkasmdaki depodan <;1km1§hr. 
F abrikanm arka k1smmdaki bu depo be§ 

[Ark= Sa. 2 sii.tun 2 de] 

···························································· 
Rumen Basvekili 

----' 
M. Tataresko mart i~inde 

Tiirkiyeye gelecek 
Qehrimizdeki Rumen mehafilinden 

ogrendigimize gore, Romanya Ba§vekili 
M. Tataresko'nun Tiirkiyeyi ziyareti 
gelecek ay i(;inde vaki olacaktJ..r. 

Romanyarun Ankara biiyiik elc;isi M. 
Talemak, istanbul Valisi Muhiddin Us
tiinda~ ziyaret etmek iizere pazar giini.i 
Ankaradan §ehrimize gelecektir. 

M. Talemak yakmda memleketimize 
gelecek olan Romanya Hariciye Nazm 
M. Antonesko'yu istanbulda kai§Ihya ~ 
cak ve onunla beraber Ankaraya gide
cektir. 

i~~iler askeri kordona ve kat'i emre ragmen i~gal 
ettikleri otomobil fabrikalarini tahliye etmiyorlar 

Bir otomobil fabrikas1mn harici goriiniil}ii 
Flint 3 (A.A.) - Hakim, General tahliye edilmesini emretmi§tir. Hakim, 

Motors kumpanyas1 lehine karanm ver - grevcilerin fabrika kap1lan oniinde no -
mi§ ve iki fabrikanm yirmi dort saatte [ArkaS% Sa. 2 3ii.tun 1 del 
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Hafsa ve Mah1devran 
Gene Sultan Valide Sultana kars1" Hiirrem • 

yiiziinden derin bir kin besliyordu 
Fa kat onun gozleri enikonu kararmi§

tJ, halvet denilen alemin esranm yirtmak 
ve c;ignenmi~ gordiigii haklanm elde et
mek kaygusile terter tepiniyordu. Ni -
hayet haremagalanm maglub etmek yo
lunu hatulad1 ve §ehzade Mustafaya ka
lm perdeyle ortiilii yaldizh kapiyi gos -
terdi: 

- Gir yavrum, dedi, ic;eri gir, baban 
orada; ko§, ayagma kapan, elini i:ip!.. 

\=ocuk bu sozlere uyacak, iki kara sed
di a§acak ve anasmm i§aret ettigi hedefe 
ula§acaktJ. Y anmn efendisine o giiniin 
koleleri engellik edemezlerdi. Kendisini 
yolundan c;eviremezlerdi. 0, Hiinkann 
mukaddes varhgmdan bir parc;ayd1, dil 
ve el uzahlmaktan mii.nezzehti. 

Haremagalan, bu sebeble ince bo -
yunlanm bii.kmi.i§ler, kiic;iik §ehzadeye 
yo] vermege hazulanrnJ§lardJ. Mahidev
ran da, her engeli devirmek kudretini ta
§Jyan oglunun izine basa basa halvet ale· 
minin bagrma sokulmak ic;in sabuSIZ!a • 
myordu. Orada nas1l kar§Jlanacagmi ve 
nelerle kar§IIa§acagmi bilmemekle hera· 
her her§eyi gaze almi~ti. efendisi tarafm
dan tek bir bak1~la olsun ok§anmamak fe
liketini tamir ugrunda biitiin omriinii YJk
dJrmaya nza gmteriyordu. 

F akat ogluna kar§I ac;Ilacagma emniyet 
besledigi halvet kaplsJ, onu ve kendisini 
ic;eri almak ic;in degil, belki bi.isbiitiin ka· 
panmak ic;in ac;1ld! ve beslenen iimidler, 
e§ik oniinde eriyip gitti; V alide Sultan 
onlerine dikilmi§ti. 

Mahidevran, boyle bir tecelliyi hatJn
D:l getirmedigi ic;in §a§!IIDI~, kiic;iik §eh • 
zade ise biiyiik annesini goriince geri c;e· 
kilmi§ti. Haremagalan memnun bir igi
li§le iki bi.ikliim olmu§lardi, kendilerini 
muhataradan kurtaran melegi selamhyor
lardi. 

Hafsa Sultan, ilkin torununun yiiziinii 
ok~ad1: 

- Burada, dedi, i§in ne yavrum. 
<;agnlmadJgm yere gelmek sana yaki§IT 
m1? Bir dahi boyle yapma. 

Ve sonra Mahidevrana gozlerini dik
ti: 

- Aslanimi rahats1z etmege mi gel
din? N e ciir' et, ne ciir' et? .• 

Kadmm bir §eyler soylemege yelten
digini goriince yiiriidii, torununu da elin
den tutup yiiriittii: 

- Dii§ ard1ma, dedi, daireme gel. 
Orada konu§ahm. Aslamm sesimizi du • 
yarsa halin mii§kiil olur. 

Mahidevran, bir §ehzade dogurmu§ 

bulunmakla beraber «emir kolu» olmak 
mevkiinden bir parmak bile yiikseleme -
digini anlad1, diledigi vakit sormadan, 
nzasm1 tahsile liizum gormeden yanma 
gelen. gelebilen ve biitiin benligine - iste
digi §ekilde • tasarruf eden, edebilen er
kekle kendi arasmda uzun mesafeler bu
lundugunu gordii, gi:izdeligin, ~ehzade a
nahgmm, §U perdeyi kaldirmak, §U e§igi 
a§mak hakbm da kendine vermedigini 
idrak etti, hiingiir hiingiir aglamaya ko
yuldu. «Her§ey» samhp ta «hir hie;» ol· 
mak kalbini yakiyor, ve camm yakiyor, 
ruhunu yahyordu. Fa kat va'liyeti • oldu
gu gibi - kabul etmek zaruretini de sezi
yordu. Ondan otiirii h1c;kmklanm savu
ra savura Valide Sultamn ardma tak1l • 
d1 ve onun dairesine girer girmez yerlere 
kapanarak yalvard1: 

- Haydi o Padi§aht1r, bir kadma 
deger vermez, ac1maz diyelim. Sen ki 
kadmsm, anasm. Ne ~ektigimi an1amaz 
miSin, bana ac1maz mlSin? Suc;um ne?. 
Kocadim m1, c;irkinle§tim mi, onu oya -
hyamaz IDIYim? 

Hafsa Sultan, hir mindere bagda§ ku
rup oturdu, torununu da yanma oturttu .. 

- Deli k1z, dedi, sac;mahyorsun. Sa
na kocamt§, c;irkinle§mi§ diyen yok. 
Gencsin, dinc;sin, giizelsin, nur gibi ka • 
dm, kadmc1ksm. Fa kat dii§iincesizsin. 
Padi§ahlarm bir giille bir yaz gec;irmi -
yeceklerini bilmiyorsun. B1rak aslamm1 
kendi haline. Varsm, diledigi c;ic;egi kok
lasm. Burnu o ~ic;ege yapt§lp kalacak de
gil a. Y ann cam c;ekerse seni de kok • 
Jar! 

Mahidevran, kapand1g1 yerden ba§Inl 
kaldirdi, ya§ dolu gozlerini kolunun ye
nile sildi. 

- Y a, dedi, arada gi.iller, siimbiiller 
de var ha, demek ki ben suyu sJkllrni§ li
mon gihi abhyorum, §Una buna feda edi
liyorum. Bunu §evketlu Hiinkardan urn· 
mazdWJ, beklemezdim. 

v~ deli gibi sJC;radi, ayaga kalkh, og· 
lunun kollarma yap!§IP yanma c;ekti: 

- Aslammza, dedi fare k1Lkh Hur
remi pe§ke§ ~ektiniz, degil mi ?... T ann 
sizi amelinize gore sevindirsin, fakat ben 
yapacagimi bilirim. 

Salondan, oglile beraber, uzakla§uken 
V ali de Sultan sordu: 

- y apacagmi da sayler misin hamm 
sultan? 

0, ba§Inl ~evirmeden cevab verdi: 
- Bana yak!§am l ... 

[Arkas' varJ 

Amerikada amele asker· Kibrit fabrikas1nda diin 
le ~rpi,maga hazirlandJ bir infilak oldu 

CBa8tarat' 1 tnct sahttede> 
betc;i bekletmelerini de menetmi§tir. 

Muhafaza btaatJ, diin baz1 hadiselere 
sahne olan ,Sevrole fabrikasJ oniinde so -
kak ortasma mitralyi:iz yerle§tirmi§ ve 
bilahare siingii ile l}iicum ederek fabrika 
~apilanm bekliyen i§c;ileri dagitml§hr. 
Iki ki§i tevkif edilmi§tir. 

Her tara/a asher yerleatirildi 
Flint 3 (A.A.) - Otomobil endiis -

trisi grevcileri «kavu§rnU§ kollar grevi, 
hir a~hk grevi olmu§tur» demektedirler. 
Filhakika atelyeleri i§gal etmekte olan 
ameleye yiyecek getirilmesine mani ol • 
mak i~in askerler fabrikalann kap1larma 
mitralyozler yerle§~irmi§lerdir. Askerlet 
ayni zamanda gece ve giindiiz nobet 
beklemek i~in grevcilerin yaptJklan ba -
rakalan da yikmi§lardu. 

Grevcilerin mukavemet te§kilatm1 ha· 
Zirlamak iizere M. Hewis W a§ington • 
dan Flint' e gelmi§tir. 

General Motors kumpanyasmm mii -
diirleri fabrikalar tahliye edilir edilmez 
miizakerata giri§mege haz1r olduklarmJ 
bir kere daha tekrar etmi~lerdir. 

Grevcilerin tehdidi 
Flint 3 (A.A.) - Bir fabrikayi i§• 

gal eden grevciler vali Murphy'ye §U tel· 
gran gondermi~lerdir: 

(Ba~tarat~ 1 tnct sahtfede] 

kath olup ta§tan yapiim!§tlr. Bu dairede 
beyaz barut, fosfor ve iist katlarmda · da 
kibrit ~opleri bulunmaktadir. 

Diin ogle iizeri fabrikamn paydos dii
diigii ~almi§ ve ameleler yemege <;1km1§· 
lardJr. Bu mada civardaki bir evde otu
ran fabrika §eflerinden Hayrinin refikas1 
depodan duman <;Ikt1gmi gormii§ ve he
men alakadarlara haber vermi§tir. 

Bu mada beyaz barutlar tutu§tugun
dan kuvvetli bir infilak olmu§ ve bina -
dan I 0 metro kadar uzak sahalar alevlet 
ic;inde kalm!§tlr. Alevlerin tehdidi altmda 
bulunan sahadaki benzin varilleri fabrika 
amelesi tarafmdan buyiik bir fedakar • 
bkla kurtanlrni§tlr. Bu suretle biiyiik bir 
faciamn online ge~ilmi§tir. 

Y angm !stinye itfaiyesine haber ve
rilince itfaiye grupu I 0 dakikada yeti§ • 
mi§ ve yanm saat ugra§Jldiktan sonra 
ate§in oni.ine gec;ilmi§tir. 

Depoda 50 ton beyaz barut tamamen 
diger malzeme kismen yanml§tlr. Bu a· 
rada deponun onunde bulunan bir kesme 
makinesi de hasara ugrarnJ§hr. 

F abrika mudiirii Said, muavini F evzi 

ve hamal Ali zab1ta tarafmdan zan alti

na almmi§lardir, T ahkikata devam edil-

«Biz bulundugumuz yerde kalmaga mektedir. 

karar verdik. Bu kararm bize tahmil e- Fabrikamn sigortah oldugu anla§ll -
decegi fedakarhklan biliyoruz. Bizi bu· mi~tlr. 
radan cebirle c;1karmak istediginiz tak • '!""""'=~~~-~~~~-~---~~~~-~ 

Hava tehlikesinden 
korunma tedbirleri 
Memurlar i~in umumi bir 

s1g1nak yapdacak 
Hava tehlikesinden korunma c;arele • 

rini haz1rhyacak olan komisyon diin Vi
layet dahilindeki kaymakamlarm da i§ -
tirakile toplanmi§tlr. Diin gaz kurslan -
nm teksir ve tevsii etrafmda gi:irii§meler 
yap1lrni§ ve bunun i~in baz1 kararlar ve· 
rilmi~tir. Bu kurslar ic;in la~1mgelen ted
ris vesaiti ihzar edilecektir. Istanbulda u
mumi bir s1gmak mahalli yapllacagl hak· 
kmda yaztlan haberler dogru degildir. 
Y apilacak olan umuml sigmak, bir teh
like vukuunda vilayet memurlarmm teh • 
likesizce ifay1 hizmet edebilmelerini te
minen in§a edilecek bir mahaldir. Bu ma· 
hallin projesi Belediye fen heyeti tara
fmdan hazulanmaktadu. 

SOSYETELERDE 
Elektrik faturalarmdaki 

kesirler 
Elektrik ~irketi mii§terilerine gon -

dennekte oldugu faturalarda yirmi pa· 
radan ~ag1 alan kesirleri mii§teriler le
hine kachnnakta ve fakat yirmi para ~ 
dan yukan olan kesirleri de kuru§a ib
lag eylemektedir. 

Her nekadar bundan faturasmdaki 
kesir yinni paradan a§agrya tesadiif e
den mii§teri istifade etmekte ise de yir
mi paradan yukar1 kesre tesadiif eden 
mii§teriler zarar gonnektedir. 

Bu ciheti nazan dikkate alan Beledi
ye $irketler komiseri !smail Hakln §ir· 
kct nezdinde te§ebbiise giri§mi§, yirmi 
paradan a§agi olan kesirlerin atilmasm
da mahzur olmad1~ru ve fakat yukan 
olan kesirlerin kuru§a c;Ikar!.lmastmn 
dogru olaimyaca~m bildirmi§tir. $ir -
ket bu te§ebbiisii hiisnii suretle kabul 
etmistir. Bundan sonra yrimi paradan 
a§ag; kesirleri atmakta devam edecek, 
yukan olan kts1mlan kuru§a c;1kara ~ 
miyacak, nihayet yirmi para olarak bJ· 
rakabilecektir. 

Elektrik §irketinde yap1lan 
tetkikat 

Naf1a tcfti§ heyeti reisinin riyase -
tindeki heyet, Elektrik §irketi tesisah 
iizerindeki tetkiklerine devam etmek -
te~ir. Heyet yapacagt tetkikruh nnnta -, 
kalara ay1rm1§ ve i§e merkezden ba~ -
lami§tir. $imdiki halde tesisatm bali 
hazir vaziyeti tesbit edilmi§tir. Bu te -
sisata aid biitiin plan ve dosyalar da he
yetce teselliim edilmi§tir. 

Elektrik §irketine yap1lan tebli -
gatta, Oliim, kaza veya yangm gibi mil
him ahval miistesna olmak iizere tesi -
sat iizerinde heyete haber vermeden hit; 
bir degi~iklik, ilave veya tadil yap!lma
masi bildirilmi§tir. 

Diger taraftan, Elektrik §i'I'ketinin te
sisatmda kulland1~ biitiin malzemenin 
giimriik resmi vaziyeti de aynca tetkik 
edilmektedir. 

ikttsad fakiiltesi 
bugiin a~dtyor 

---- •• 
Bu miinasebetle Univer-
sitede merasim yap1lacak 

istanbul Universitesi !kt1sad Fakill -
tesi cuma giinii derslerine b~hyacak, 
ac;1h~ ve ders toreni ise bugiin saat 17 
de Universite Hukuk Fakiiltesi birinci 
s1mf salonunda yap1lacaktrr. Bu miina
sebetle Rektor Cemil bir nutuk soyliye
cektir. 

Ac;Ili§ toreninde davetliler _ve Univer
site profesorlerinden b~ka IktJsad Fa
kiiltesi talebesi de haz1r bulunacakt1r. 
llk ders cSosyal siyaset• mevzuu iize -
rinde, profesor Kessler tarafmdan ve
rilecektir. 

Yeni lkhsad Fakiiltesinin birinci SI
mf ders progrann, Roma hukuku haric; 
olmak iizere, Hukuk Fakilltesi birinci 
srmf derslerile profesor Kessler tara -
fmdan okutulan c Sosyal siyasetin esas-

lan• ve profesor Orner Celal Sarac ta
rafmdan cTiirkiye ikt1sadmm biinyesh 
derslerini ihtiva etmektedir. 

Merasimden sonra misafirlere bir c;ay 
ziyafeti verilecektir. 

Tramvay iicretleri 
Komisyon biitiin bilet
lerde yirmi~er para 

tenzilat yapb 
T ramvay §irketinin yeni tarifesini tet

kik ile me§gul bulunan kom1syon dun de 
toplanrni§ ve mesaisini bitirmi§tir. Komis
yonun verdigi karara gore evvelc~ birinci 

mevki arabalarda birinci ve ikinci mmta
kalardan alti kuru~ on para almd1g1 hal
de yeni tarifede be§ kuru§ otuz para; 

ikiden ziyade mmtakalardan sekiz kuru§ 

otuz para almd1gJ halde yedi bu~uk ku
ru~ almacaktu. 

ikinci mevki arabalarda birinci ve ikin· 
ci mmtakalardan iic; kuru§ otuz para a· 
hnd1g1 hal de §imdi ii~ kuru§ on para; 

ikiden ziyade mmtakalardan alman alti 
kuru§ on para yerine de be§ kuru§ otuz 
para almacaktu. 

Asker ve mektebli biletleri de yiiz pa
radan iki kuru§a indiriltni~tir. Bu suretle 

biitiin biletlerde yirmi§er para tenzil.3.t 

yapdrrn§hr. Y eni tarife marhn ·-b1rinden 
itibaren mevkii tatbika konacaktir. 

Havagazi liatr da ucuzladt 
Bir miiddettenberi Beyoglu ciheti ha

vagazinin yeni tarifesi tetkik edilmekte 
idi. Bu tetkikat bitmi~; fiatlar tesbit o • 
lunmu§tur. Evvelce Beyoglu cihetinden 

altJ kuru§ yirmi sekiz para almmakta iken 
yeni tarifede bu miktar be§ kuru§ otuz 

yedi paraya indirilmi§tir. Y eni tarife 

martm birinden itibaren tatbik edilecek -

$EHIR ISLER/ tir. 

Y ol paras1 tahsilab 
Yap1lan hesaba gore, tstanbulda yol 

paraSI miikellefiyetine dahil olanlardan 
yiiz on yedi bin ki§i bu miikellefiyetini 
nakden, sekiz bin ki§i de bedenen ifa 
ctmektedir. Nakden miikellef olanlann 
yol paralan tamamen tahsil edildigi 
takdirde yedi yiiz kiisur bin lira tut -
makta ve bunun on bir bin iki yiiz elli 
liras1 Nafta hissesi olarak ayr1ldiktan 
sonra kalan ktsm1 yol i~aatlna tahsis 
edilmektedir. Bu sene i<;indeki tahsilat 
~ayani memnuniyet bir raddcdedir. 

DENIZ ISLER! 
Denizyollari vapurlar1 da 

s1ra bekliyecek 
Devlet miiesseslerinin, bu arada De -

nizyollan idaresinin komiirsiiz kalma -
malan ic;in, Havzai Fahmiyeden diger 
gemilere tercihan komiir almalan hak
kmda bir kararname t;Ikmi§ti. Bu ka -
rarnamenin miiddeti 31 ikincikanunda 
bitmi§tir. Binaenaleyh, Denizyollar1 i
daresinin vapurlar1 da ~imdiden sonra 
s1raya t~bi olacakhr. 

ADLIYEDE 
Beraetine karar verildi 

Kiic;iikayasofyada Siileymanm evine 
gece vakti sarho§ olarak taarruz etmek 
iddiasile mahkemeye verilen balikc;1 
Halidin bu eve usulii dairesinde girdigi 
anla~1larak beraetine karar verilmi§tir. -···-Boluda Atatiirk heykeli ve 

hastane 

-----------------------------ONIVERSITEDE 
Somestr tatili bitti 

20 giindenberi devam etmekte olan 
tlniversitenin s6mestr tatili bu ak§am 
bitmektedir. Derslere yarm sabahtan i
tibaren devam olunacaktrr. Tatil dola
yisile memleketlerine gitmi§ olan Uni
versite talebeleri §ehrimize gelmege 
ba§lamt§lardrr. 

ECNEBI MEHAFILDE 
Fransamn ~ark ordular1 

Ba§kumandam 
Frans1z ~ark ordular1 Ba§kumandam 

General tnsinger dun sa bah A vrupa 
ekspresile §ehrimize gelmi§ ve Toros 
ekspresile Suriyeye gitmi§tir. 

Trabzon Aksam 
' 

\14 yafinda bir ktz 
tuzaga dii~iiriildii 

Zavalb ~ocuk feci 
bir halde bulundu 

Birka~ gun evvel Beyoglunda c;irkin 
bir hadise olmu§ ve Miiddeiumumilik 
vak'aya el koymu:}tur. Hadise §Udur: 

Beyoglunda F rans1z sefarellhanesi ci
varmda Polonya sokagmda oturan 14 
ya§mda guzel bir kiz ~nnesinden sinema
ya gitmek iizere izin almi§ ve sokaga 
c;Ikmi§hr. K1zcagiZ sokakta yiiriirken, o 
civarda oturan F atma admda bir kadm 
yamna yakla§IDI§ ve gene kiza nereye 

gittigini sormu§tur. Gene k1z: «Sinemaya 
gidiyorum» cevabm1 verince, Fa tma: 

- Ah klZlm, isabet ki sana tesadiif 
ettim. Ben de k1zlanmi sinemaya gonde
recek,tim. Yalmz gitmesinler. Eve kadar 
gidelim de oradan benimkilerle beraber 
gidersin. 

Demi§ ve gene kiZI evine gotiirmii§tiir. 
Kizcag1z eve gidince bir odada raki sof
ralannm kurulmu§ oldugunu ve bir~ok 
yabanc1 erkeklerin i~ki ic;erek eglendik· 
lerini hayretle gormii§ ve biraz sonra 
kendisine sunulan birkac; kadehi de red
dedemeJl!i~tir. 

KIZm mukavemetini kolayhkla k1ran 
bu adamlar, bundan sonra kizcagiza da
ha fazla ic;irmi§ler ve bilahare de zaval
hyl berbad etmi§lerdir. Bu suretle feci 
bir tuzaga dii§en gene k1z, ertesi sabah 
evine gidememi§tir. 

Diger taraftan bu klZin annesi k1zmm 
gelmedigini goriince meraka dii§rnii§, bir 
taraftan zab1taya miiracaat etmekle be
raber diger taraftan kom§ulanndan va -
ziyeti tahkike ba§lami§tlr. Fa kat biitiin 
bu aramalar bo§a ~1kmi§ ve gene kiZ lie; 
giin bulunamam!§hr. 

Nihayet k1zm annesi zab1ta ile birlik
te aramalara devam etmi§ ve klZin bu • 
lundugu yer ke§fedilerek ans1z1n bir bas· 
km yap!lmi§tlr. 

Peri§an bir halde bulunan gene k1z, 
annesini goriince aglamaga ba§lami~ ve 
ev sahiblerinden korktugu ic;in iic; gun -
denberi evden ~Ikamadiginl soy)emi§tir. 

Zah1ta derhal kiZl muayene edilmek 
iizere T abibi AdHye smetrlli~ ve hadise
ye sebeb olanlar hakkmda ta hkika ta ba§· 

IamJ~hr. , · 

MOTEFERRIK 
Balkan matbuat kongresi 
Bu aym on be§inde Atinada Balkan 

matbuat kongresi toplanacaktir. Bu kon 
greye memleketimiz namma meb'us ga
zetecilerden miirekkeb bir heyet i§ltirak 
edecektir. 

Daril§§afakanm 64 iincii 
yddoniimii 

Darii~~afaka miiessesesinin 64 iincii 
yildoniimii miinasebetile 9 §Ubat sah 
giinii ak§ami Frans1z tiyatrosunda bir 
me11asim yap1lacaktir. Bu miinasebetle 
lnymetli san'atkarlar tarafmdan da bir 
konser verilecektir. 

Darii§§afaka M~zunlar1 Kurumu da 
bu yildoniimiinii kutlulamak ic;in 6 §U
bat gecesi Dagc1hk kuliibiinde saat 9 
dan sabaha kadar siirecek eglence1i bir 
toplantl hazirlami§tir. 

Taahhiidlerini ifa etmiyen 
tacirler 

Birkac; ihracat taoirinin bu sene, ha
I'ice kar§I olan taahhiidlerini ifa etme
digi yolunda §ikayetler vaki olmu§tur. 

Bunlarm adedi birkac;1 gegmemekle 
beraber Vekalet, bir dersi ibret te§kil 

etmek iizere bunlarm tecziyelerine ka -
rar verrni§tir. 

San'at mektebi 

dirde aramlzdan birc;oklarmm olecegini 
ihtar ederiz.» 

federasyonundan salahiyettar bir §ah -

sm bildirdigine gore, deniz grevcileri bii
yiik bir ekseriyetle sureti tesviye §eraitini 

kabul etmi~Ierdir. 

Bolu (Hususi) - Vilayet Umumi mec 
lisi toplan1p YJlhk icraat raporunu 
tetkik ve kabul ederek 61 bin lirahk 
biitc;esini enciimene havale etti. Biitc;e
nin in§aat tahsisati ktsmmda · Atatiirk 
heykelile 50 yatakh bir hastane ic;in de 
para vardrr. 

T alebeler fapha atelyesinde ~allftyorlar 

F abrikamn tahliyesi ic;in veri! en miih · 
let bu ak~am saat 20 de nihayet hula -
cakt!r. · 

Ameleye yiyeceh 
Flint 3 (A.A.) - Miisellah kuvve -

tin muhalefetine ragmen biitiin Chevr Let 
amelesine erzak ve yiyeceek yeti~tiril -

Fransada grev 

Trahzon 3 (Hususi) - Maarif Ve· 
kaleti bu ders y1h ba§mda yeniden all! 
vilayette ak§am k1z san' at mektebleri te
sisine karar vermi§ti. Bunlardan birisi de 

Konservatuarda diploma §ehrimizde kurulmu§tur. Bu suretle viii-
Paris 3 (A.A.) - Alsas Potas ma- merasimi yetimiz modern bir san'at mektebine ka-

denleri amele ve memurlan umumi grev vu~mu§ bulunmaktad1r. T rabzonlulan 
Bugiin ogleden sonra Konservatuar - ' 

ilan etmi§lerdir. Buna sebeb sendika re- da diploma mcrasimi yapilacak ve yeni pek memnun eden Ak§am K1z San' at 

Deniz grevleri isinin Pariste hirer vazifeye tayini ve bu mczunlarm §ahadetnameleri dag1tila - mektebinde bu sene yalmz bic;ki, diki§ ve 
---......,j---~--...:;;.::.:::.:..~:..:.;:.:..::.:_~-~,._..__.~~.....:__,.,....,;•~---~~_,_----~-.!.!-"caruk~t:!Jira...,_....::_~--.....:~---~-~~apkacthk §ubele~i vard1r. ;;ubelerin 

mahdud olmasmdan dolayt mektebde 
c;ok izdiham vardiT. Bu §Ubelerde oku • 
yan gene kiZlanmiz ~imdi artJk haricden 
de sipari§ kabul edebilecek derecede i • 
lerlemi§ bulunmaktadirlar. 

Trabzonlularm san'at i§lerine bu ka· 
dar alaka gi:isterdigini goren Maarif V e· 
kaleti oniimiizdeki ders ylh ba§mdan iti
baren yeni §ubeler ilave et~egi kararla§· 
l!Tmi§hT. 

Siyasi icmal 
' ' ' . . 

Efganistan • ingiltere 
~ fganistanla ingiltere arasmda~ 
~ ki iyi mi.inasebat ve dostluk 

yeni bir tecriibe daha gec;irdi. 
Hindistanla Efganistan. arasmda aslen 
Efganh kabaille meskun bulunan ayrl 
mmtakada iki ay evvel ingilizlerin aley~ 
hine yeni bir hareket vuku bulmu§tu. Bu 
esnada, ingiliz asker! karakollan ve k1t· 
alan birc;ok taarruzlara ugradJlar. Bir 
hayli ingiliz ve Hindli zabit ve asker 
maktul ve mecruh oldu. 

ingiliz ordusu tekrar miihim harekat 
yaparak bu gaileyi bertaraf etti. Y eni 
hareketin c;ok biiyj.imemesinde ba~hca a ~ 
mil, bu k1yam hareketinin yamba~mda 
bulunan E~ganistan hiikumetinin ademi 
miidahalesi ve bitaraf kalmasJdlr. Sehid 
Nadir ,Sahm halefi ve mahdumu Zahir 
$ah ve omcas1 Ba§Vekil Ha§im Hanla 
biraderleri devlet otoritesini Hindistan 
ve Biilucistana kadar, memleketin her ta· 
rafma iyice tamtmi§ oldugundan Efgan 
tebaas1 daghlann, lngiliz Hindistamna 
tabi Efgan daghlanna herhangi suretle 
yard1m etmelerine meydan vermemi§tir. 

Y eni biiyiik gailenin, Efganistan hii· 
kumetinin bitarafhg1 ve hay1rhahhgile 
bertaraf olmasJ, ingiliz Hinhistan hiiku• 
meti i~in nekadr miihim bir iyilik te§kil 
ettigini takdir ic;in, 353 milyon niifuslu 
Hindistamn biit~esindeki en agu yiik o ~ 
Ian asker! masarifin, strf Efganh kabile· 
lerin ya§adigi §imali garb! hududundaki 
asayi§ ve intizamm muhafazasmdan ileri 
geldigini soylemek kafidir. 

Bu yeni tecriibe, lngiltere ile Efganis• 
tan arasmdak dostlugun ve bahusus si " 
yasl ve iktJsadi miinasebetlerin geni§le " 
tilmesi ic;in zemin hazulami§tir. Bu mak• 
sadla Londrada miihim miizakereler h<w 
lamak iizere bulunuyor. Cerrahi bir a • 
meliyat yaptJrmak ic;in bir miiddet Ber " 
Iinde tedavi edilmi~ olan Ba§vekil Ha " 
~im Han bu resmi miizakereleri bizzat 
idare i~in §imdiden Londraya gitmi§tir. 

Efganistan, 1933 -senesinde harici ti • 
caretini devletin kontrolu altma koyarak 
yeni esaslar iizerine tanzim etmi§ti. Bu· 
nun idaresini de Milli Banka miidiirii ve 
«,Sirket esham1>> namile maruf harici ti~ 
caret kumpanyasmm ba§mda bulunan 
Abdi.ilmecid Hana tevdi etmi§ti. Lon " 
dradaki miizakerelerde ingiltere ve Hin· 
distamn Ef<ganistanla ticari miinasebatJ• 
mn geni§letilmesi miihim bir mevzu te~ ~ 
kil edtceginden Abdiilmecid Han dahi 
Ba§vekile refakat etmektedir. 

ingiliz - Efgan ticaretinin geni§letil " 
mesi, Efganistanda yeni rejim sayesinde 
mamurelerin artmasi, asrl §Oseler yapil " 
mas!, istihsalin c;ogal!_Tlasi, ticaretin iler " 
lemesi yiiziinden basil olan biiyiik terak• 
kinin tabii icablanndandu. Si!!ldiye ka· 
dar Ef.ganistanm en hiicra ko§esi say1lan 
Efgan Tiirkistam namile yalmz cograf• 
yaCI!ara malum olan §imall Efganistan• 
da bile Alman miihendislerinin idaresi 
altmda asri yollar yapilmaktadu. 

Bu yollann askeri cihetten ehemmiye• 
ti nekadar biiyiik oldugunu soylemege 
hacef yoktur. Diger taraftan Efganis " 
tanda, i~ ba§mda bulunanlar, hep asker 
olduklanndan orduyu miikemmel, asri 
ve kuvvetli bir miidafaa aleti §ekline sok· 
mu§lard1r. Y eni yollar sayesinde ordu " 
nun kismi kiillisi liizumu halinde kah §i " 
mal, kah cenub hududlanna ylgilabilir. 

r:: 'ganistanm Tiirkistan kism1 petrol 
ve komur madenleri cihetinden tiikenmet 
bir servete malik bulunmaktadu. He " 
rat'm kain bulundugu Hari Rud havza" 
smda Amerikahlar tarafmdan ke§fed11 " 
mi§ olan petrollann i§letilmesi, ayni za" 
manda, framn §imalindeki petrol maden• 
lerinin imtiyaz1m alan Amerikah §irkete 
verilmi§tir. Bu madenlerin i§letilmesi 
Efganistan hazinesine azim varidat temin 
edecektir. Amerikahlar bir boru hattile 

Efgan petrollanm §imali fran petrolia " 
rile beraber Basra korfezine akJtacaklaT"' 
d1r. 

$u kadar var ki Avrupah mii§ahidle• 
rin son tetkiklerile sabit oldugu ve~hiJe, 
Efganistan ingiltere ile gayet dost ge " 
c;inmege ve aradaki ikt1sadi miinasebet• 
leri arhrmaga taraftar olmakla berabeT 
politika sahastl)da Tiirkiye ve lranla bir• 
likte bir grup te~kiline karar vermi§ bu " 
lunuyor. Efganistanm terakkisi ve kuv "' 
vet bulmasl, kendisini politika aleminde 
hesaba katJlacak mi.ihim bir unsur hali• 
ne getinni&tir. 

Muharrem F eyzi TOGA l' 

Cumhuriyet 
Niiabast 5 Kuruttur 

Abone f Tiirkiye Hari~ 
eeraiti i~¥iD ~~in 

Senelik t 400 Kr. t:100 Kr. 
Alta ayhk 750 1450 
o~ ayhk 400 800 
Bir ayhk 1 SO yoktur 
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SON HABERLER .•. 
TELEFON TELGRAF ve TELSiZLE 

Malaga Onlerinde biiyiik 
bir har b ba§lamak iizere 
ihtilalci donanma Algesira' da topland1, Valansiya 

tayyareleri bir ingiliz Zirhbsma bomba atblar 
Salamanka 3 (A.A.) - Resmi teb- ~ehrin biiyiik kilisesile, istasyonuna ve §e· 

lig: hir methalindeki istihkamlanna yak! a~ • 
Sima! ordulan: Kayde deger bir§ey mi§Iardtr. T opc;ular, ic;timai basi ret san· 

~oktur. d1g1 binasm1 tahrib etmi§ler ve Oviedo'ya 
Cenub ordulan: KitaatlmiZ Elciento erzak kafilelerinin girmesine mani olmu§· 

litnamm i§ga] etrni§tir. Malaga'da bir lardtr. 
dU§man avct tayyaresi dii~iiriilmii~tlir. Hiikii.met~iler bir lngiliz gemisini 

Malaga yeniden bombar- bombardtman ettiler 
drman edildi Londra 3 (A.A.) - Reuter'in og -

Malaga 3 (A.A.) - Oc; asi tayya· rendigine gore fspanya yiikumetine aid 
resj amele mahallesini bombardtman et - i.ic; tayyareden atJ!an lie; klic;iik bomba, 
lni§lerdir. Olen ve yaralananlann m1'k - R J k · · d k' 1 ·1· hl oya 0 ISffiln e I ng1 IZ Zir IS!nln 
tan benliz tesbit edilmemi§tir. HiikWne· yanma dii~ii§tiir. T ayyarecilerin lngi • 
le mensub avct tayyareleri asi tayyarele- liz ztrhhsim asilerin elinde bulunan Ca • 
linden birini yere dii~lirmii§lerdir. narias kruvazoriine benzetmi§ olduklan 
Malaga onlerinde bir muharebe zannedilmektedir. 

Valencia 3 (A.A.) - Bahriye Ne- Valencia'daki lngiliz maslahatgiizan 
Zareti teblig ediyor: hlikumetin bu hadiseye nazan dikkatini 

Hiikumete mensub bir tayyare filosu celbederek bu gibi hadiselerin tekerriirii -
~alaga ac;tklannda bir asi kruvazoriinii ne mani olmak ic;in ne gibi tedbirler alm-
ombardlman etmi§tir. digmt sormak emrini almt§tlr. 

, Nerja plajmda karaya oturan Delfin 
lstnindeki yiik vapurunu bombardtman Thorez'in Valansiyada 
etmege te§ebbiis eden lie; asi deniz tayya· soylediii nutuk 
tesi hiikumete mensub avc1 tayyareleri ta· Valencia 3 (A.A.) - M. Maurice 
ta.fmdan kac;mlmt§tlr. Thorez, lspanyol kom .tistleri tarafmdan 

Aragon eyaletinde asi kuvvetleri T e- tertib edilmi§ alan bir mitingde bekliyen
tuel'in istasyonlarile sair sevkulcey§ nok- lerin Co§kun tezahiirleri arasmda §U beya-
la.lanm bombard1man etrni~lerdir. natta bulunmu§tur: 

lhtilalci donanma Almirada «- Size hiicum edenler, nasyonalist 
. Cebeliittank 3 (A.A.) - Havas A- olduklanm iddia ediyorlar. Onlar, mil -
lans1 muhabirinden: let hainleridir. lnsanlarm vatanlanna mu-

Craf von Spee ve Koln ismindeki iki habbeti ne demek oldugunu ancak sizler 
Alman harb gemisi, diin Algesiras oniin- bilirsiniz. Marseyyezi terenniim ettiginiz
~e demirlemi§lerdir. Asilerin ellerinde bu- den ve bu kiirsiiniin iizerine iic; renkli bay
\Jnan «Canarias», «Baleares», «Almi • rag1 koydugunu,?.dan dolay1 size Fransa 
lante Cervera», «Canavas del Castil - namma te§ekkiir ederim. Size komlinist· 

b0~>. «Dats» ve «No 19» muhribi bu sa· ler, anar§istler, sosyalistler, cumhuriyet • 
ah gelmi§lerdir. c;iler ve katolik demokratlarla birle~me • 

I 
Bu gemilerin Algesiras'da taha§~Ut - nizi tavsiye ederim, zira cenneti payla§ • 

eri, hafta nihayetinde Malaga'ya kar • mak ic;in birbirimizle c;eki§ecegimize ar -
It Yeni bir taarruz haztrlanmakta oldugu· ztmtzm saadetine elbirligile c;ah§mamtz 
~a deli! addedilmektedir. daha muvaftk olur.» 

Madridde vaziyet Amerikadan lspanyaya 
~ Niadrid 3 (A.A.) - Binlerce hal- gidecek siltihlar 
l!:t ,ehi en ~1km1~ o masma ragmen nii- New - Y ark 3 (A.A.) Daily 

~~s gene kesif goriinmektedir. Cephede News gazetesinin bildirdigine gore Va
astl alan Ve itimadt takviye eden siikun• lencia hiikumeti taraftarlan fspanyaya 

da.n sonra ia~e i~leri salah bulmu~tur. 1,660,000 dolar ktymetinde esliha gon-
Oviedo miitemadiyen dermek tasavvurundadnlar. 

bombardrman ediliyor Valencia hiikumetinin bir miimessili 
Cijon 3 (A.A.) - Hlikumet batar· yann Berengaria vapurile buraya gelerek 

~alan, Oviedo'nun bombardunamna de - I 0,000 tiifekle yiiz milyon fi§ek teslim a· 
Vam etmi§tir. Hiikumet top<;u kuvvetleri, lacakhr. 

Deniz ;{i~·;;;;;):;i''''''''"'''''s::~;k·····;;selesi 
tekaiid kanunu 

liazirlanan layiha B. M. 
Meclisine verildi 

I Ankara 3 (Telefonla) - Denizyol
~11 Ve Akay i§letmesi ile F abrika ve Ha
~~lar ve K1lavuzluk Miidiirliikleri dev· 
v~t reisine aid deniz vasttalan memurlan 
~~ gemi adamlan hakkmdaki tekalid ka
llt~n !ayihas1 Meclisin oniimiizdeki ic;ti -

~~k~~?a konu!ulacakttr. YBu lay!ha ~le. bir 
. aud sand1g1 kuruldugunu dun bt!dtr -

~tik.. Sand1k hiikmi §ahsiyeti haiz olup 
) ltsad Vekilinin nezareti altmda bir he
\larafmdan idare olunacakhr. 

t and1ibn biitiin mevcudlan ile ala -
~~~Ian devlet emvaline mahsus hak ve 
Q"'>hanlan haizdir. Mevcud parasile ai
~:~ Ve bu paralann kazandnacag1 faiz 
~h'lemettiiler bir gfina resme ve vergiye 
b~ 1 degildir. Mustahdemlerin harhangi 
~ .. borc;larmdan dolaYJ sandtk sermayesi 
~~k~edilemez. Ayhklann tamam1 sand1k 
lerq tfatma esas tutulacaktJr. Bu idare -
Itt keki hizmeti filen ii<; seneyi doldur • 
}j; Stzm ollim, ya§ tahdidi veya malu
tl] ~tten ba§ka herhangi bir sebeble ay -
tek~lara sandtktan hic;bir §ey verilmiye· 
• lr. 

lllgiJterede hali insada 
"tiirk harb gemisi ~ok 

~()~dra 3 (A.A.) - Royter bildiri-

ar~.am Kamarasmda, Sir Samuel Ho
ta. b~J suale cevaben a§agidaki beyanat-

« Unmu§tur: 
ln~ih Halen Tiirk hiikumeti hesabma 
lllekt erede hic;bir harb gemisi in§a edil
~on e degildir. Boyle gemiler hakkmda 
taleb Zalll~nlarda lngiltereden malumat 
il'urk· ed.,Jdigini de bilmiyorum. F akat, 
tiya~?'enm ihtiyac;lannm bizim kendi ih
lna.'ll\ ar11lllzt llizumsuz yere stkmtJYa koy
l'ede as1 §artile, boyle in§aatlann lngilte
'-~ta%a.ptlmast ic;in, fngiltere hiikumeti 
llletnn~ ~olayhklan gostermekle bilhassa 

ntyet hissedecektir.>> 

Franstz Meclisinde 
M. Delbos= «Dostlugumuz 

saglamla$b>> dedi 
Paris 3 (A.A.) - Meb'usan Mec -

lisi Hariciye Enciimeninin bugiin ogle -
den sonra akdettigi ic;timadan sonra a§a· 
gtdaki teblig ne§redilmi~tir: 

Hariciye Nazm, vaziyet hakkmda ge

ni§ izahat vermi§, M. Eden ve M. 
Blum'iin nutuklarile alakadar olarak M. 

Hitler'in nutuklanm tahlil eylemi§tir. 
ispanya meseleleri hakkm~a M. Del

bas Londra komitesinin son mesalsmJ 

hulasa etrni§ ve silah ve gonlillii irsali ii
zerinde mliessir bir kontrolun miimkiin ol

dugu takdirde <;abuk bir surette faaliyete 
gec;mesi iimidini izhar eylemi§tir. 

Milletler Cemiyeti Konseyinin son top
lantlst hakkmda izahat veren Nam, Dan
zig meselesinin anasmm hat!rlatrnr~ ve 
lskenderun sancagmm tabi olacagr re -
jim hakkmda Tiirkiye ile yaptlan anla§
mamn esaslarmt anlatmt§tlr. 

N am, bu meselenin halledilmesi key -
fiyetinin Turk - Franstz dostlugunu Sl· 

kila§hrdtgml bildirmi§ ve Cenevre'nin uz
la§hrma usullerinin faydalanm tebariiz et· 
tirmi§tir. 

Siyasi miistesariiklar 
' 

Ankara 3 (Telefunla) - Siyasi miis -
te§arhklar ihdast hakkmdaki kanun la
yihasl Meclise verildi ve bugiin gee; vak 
te kadar encii.mende tetkik olundu. Y e
n·i layiha ile siyasi mii.ste§arl!klarm ih
dasmdan ba§ka vekiller sa}'lstrun 16 ya 
kadar '<1kanlmas1 hakkmda da salahi -
yet vermektedir. 

Maarif tayinleri 
Ankara 3 (Telefonla) - Kars Maari:f 

miidiirlugune, Eski§ehir lisesi tarih ve 
cografya muallimi Sadeddin, Trabzon 
Maarif miidii.rlugiine Giresun Maarif 
miidiirii. Rifat Necdet, SlVas Maarif mii. 
durliigune Samsun Maarif miidiirii Ce
rna! tayin edildiler. 

CUMHURtYET 

HAd iseler aras1nda 

Pu~kin'in oliimii ve ~erefi 
~ ovyetler Rusyast, 10 fUbatta, 
i;;;}) oliimiiniitn yijziincii yUJ vesile-

sile, biiyiik ve belki en biiyiik 
Rus tairi Putk!n'in admt goriilmemit 
bir merasi'IIlle anmak i~in iki sene
denberi haztrlanlyor. Diinya matbu
ah da timdiden Rus edebiyahntrn bu 
en fell"efli ba;nna siitunlar ve sayfalar 
aytrmtthr. Pu~:kin'in hayah ve eseri 
hakkmda bildikleri!mi, ogrendikleri -
mi ve d'iitiindiiklerimi Cumhuriyetin 

«Edebiyab siitununda yazmadan ev -
vel, Literaturny Leningrad gazetesin
de ~tkarn bir ft·kranm farnstzcaya ter· 
ciimesini tiirk~eye ~evinnek .htedim. 
Muharriri V. Kirpotine anlatJyor: 

«Putkin oldiigii zaman, Ru11 malulu 
gazetesinin edebi ilavesi onun feci 
kaybmt foyle haber verdi: 

«$iirimizin ytldtzt feza<rmzt terket
ti. Pu,kin, hayahn1m en kuvvetli ~a
gmda oldiil Kederimiz.i ifade edecek 
sazlei nereden bulmah? v e neye ya
rar? Biitiin Rus kalbleri kamyor. Oh, 
Pufkin, tairimiz I Millet in sevind ve 
fel"efi! 29 sonkanun 1837 giinii, og -
leden sonra, 2 yi 45 g~e oldii.> 

cGazetede bu sahrlar ~tkhktan 

sonra, batmuharriri, Maarif NaztrJ 
Korrt Uvaroff'~an fOyle bir tekdirna
me almtfh: 

cBurnun man.as1 ned'ir? Pufkin ne 
bir devlet adatm, ne de bir askeri 
teftir. ~iir yazmak neden bu kadar 
~er~efli bir it o luyol'lllluf ?» 

Muhakikak ki Rus gazetesi bu ~uale 
cevab verememifti, ~iinkii gene o rna· 
kaleden ogrendigimize gore c~ar'llk 
Rusyan biitiin gazetelere Putkin'den 
bahsetmegi yarsak etmi,ti.> Fakat f&
iri ta~rafJDdan miidafaa ve temsil e
dile;n halikm verdigi fiJi cevab fU ol· 
mut: cO~ giin, ahali, f&irin oldiigii 
evin kaptSlrnll ytgtbmth: Kadmlar, ih
tiyadar, ~ocuklar, me'kteb talebeleri, 
halk tairinin cesedi ooiinde igilmit • 
lerdi ve Putkin'in tabutu oniinden 
30,000 kiti g~tnifti. I~Ierinde agh -
yanla pek ~ktu.• 

(;.ann «~iir yazmak neden bu kadar 
teorefli bir it oluyormut?• diye saran 
Maarif Naztn, yani feref deneTJ 'eyi 
yalntz ald1g1 ni11anlartn giimiit ve al
hn kavsile ol~en bu terefsiz, gonder
digi mektubdan yiiz sene sonra kendi 

ad'Jinlln gene Putkin sayesinde, fakat 
linetle anllacai'tn1 bilseydi, f&irin 
mezannda aglamayt ~ann saraytnda 
gijlmege belki tercih ederdi. 

Bunu, yani halktn da, tiil'lin de, te
l'efin de ne oldugunu ~ahk ta bilsey· 
di belki 1917 de haniimam sonmezdi. 
0 Maarif Naztn bugiin sag olsaydt 
da Putkin'in diinya ol~iisiindeki tere
fini gorseydi; anlasaydt ki edebiyat 
bir kuvve~ir ve diger kuvvetlerden 
tek bir farla val'ldU": Magliib olma 
mas1. 

PEYAMI SAFA 

Hatay sevinc ve 
heyecan i~inde ... 

Miimessiller heyetinden 
Tiirk matbuahna selam 

Hatay mlimessiller heyeti matbuat U• 

mum miidiirliigii vas1tasile Tiirk gaze • 
telerine §U telgraft yollamJ§tlr: 

«Ana vatan matbuahmn Hatay dava· 

s1m miidafaada gosterdigi asil varhk 

kalblerimizde ebedi minnetlerle ya§tya · 

cakhr. Kurtulu§ sevinc;leri i~inde c;alkan· 

makta alan Hatayhlardan sonsuz sevg1 
ve selamlar.» 

H ala.l/ miimessiller heyeti 

Parti merkezine gelen 
telgraflar 

Ankara 3 (Telefonla) - Memleke

tin butiin §ehir ve kasabalarmdan Ha • 

tay mitingi tertib heyetlerinden Parti Ge

ne! merkezine gelen telgraflarda bu mu • 

vaffakiyetten dolay1 Parti te§kilatmm 

sevincleri ve tebrikleri bildirilmektedir. 

Ba~kumandan1n tunc timsali ! 
Istanbul yeni ve biiyiik 

bir abide kazan1yor 
Y edek Subay okulu oniinde yiikselecek olan 

Atatiirk abidesi Dahi Kumandan1n, tarihi 
kumanda pozunu tesbit etmektedir 

Tarihi parola: «Ordular, 
Pek yakmda yeni ve muvaffak bir 

Atatlirk heykeline kavu§uyoruz. 

hedefiniz Akdenizl» 

Ulu Onderin, gencliginin bir kismm1 . 
gec;irdigi ve kap1smdan bir erkamharb 

zabiti olarak c;Ikllgi yuvanm methali lis
tune dikilecek, bu c;ok giizel heykel ka
dar, yerini bulmu§ eser azd1r. 

23 nisanda oniinde sevgi ve saygi ile 
igilecegimiz bu abideyi, on hafta evvel, 

bugiin size tamtabildigimiz ic;in ayn bir 
bahtiyarhk duydugumuzu neden gizliye
lim? 

Heniiz en son ~ekli alm1§ olmamakla 
beraber. gene birc;ok §eyler soyliyen ese
ri bugiin, bu degerli te§ebbiisiin babas1 
Y edek Subay okulu komutam ePkant -
harb kaymakami Behzadm nazik dela -
letile gordlik. 

T ereddiidsiiz itiraf etmek laztmdtr ki; 
iizerinde daha i§lenmekte alan bu eser, 
bugiinkii halile bile, insanda, mevcudla
rm en giizeli hissini veriyor. 

Mare§al formasile, arkasmda pe!eri- Heykelden bClfka bir goriinii• 
ni, sag elinde diirbiinii, sag ayag1 ileri - r 

de ... Ve sol eli daha ileride, daha, daha na, 1stanbulda bir abide dikmek nasib 

~ok ilerileri gostererek o tunc heybetile, olmJyacakh.» 
o hiy unutam1yacagtmtz, nesillerden ne _ On senelik heykeltra§hk hayatmda A
sillere bir emanet gibi intikal edip gide ~ dana ve Cemlik abidelerinden ba§ka 
cek parulayi tekrar ediyor. Galatasaray lisesindeki (T evfik Fikret), 

Onun kar§tsmda her Tiirklin hahrh - .Basm kurumundak.i (Ahmed Rasim), 
yacag1, gorecegi ve ya§Iyacagt, fzmir Gene) Kurmaydakt (Mare§al <;akmak) 
giinleridir, ve her Tiirkiin bir anda dili • ve Maarif Vekiiletindeki (Vekil Neca

nin ucuna gelecek alan: «IIeri .. flk he • ti) ~erhumun b~stlerini yapml§ olan san-
definiz Akdeniz, ileri>> dir. atk~r gene sesSIZce yeni eserinin ba§ma 

t . .. I . d I d gec;Iyor. zmtr gun en e, paru a a, her§ey de, . . 
onlardan evvel, onlardan sonra her§ey de ~elh k':. ~na, biitiin s~vgisini, biitiin 
nedir, kimdir? san ahm, butun ruhunu venyor. 

Ve i§te, bu cidden muvaffak eserde, Ve unutmamak lazundtr ki, heykel -
diinli, bugiinii, yanm ve yannlarm yan- tra§ Hadi, bu son eserile, yeni bir imti • 

h . han sahasma c;1kmaktadu. 
mm ve epsmin ic;inde, hepsinin en lis -
tiinda (0) nu goriiyoruz. - Biz heykel yapamaytz, yapam1yo-

~imdi §ehrin en mutena yerlerinden ruz, bunu mutlaka ecnebi san' atkarlar -
birinde olan - eski Harbiye • Y edek Su- dan istiyebiliriz ... 
bay okulunun, zaten bir hayli yiiksek 0 _ Diyenler, on hafta sonra Y edek Su • 
Ian bi.iyiik methalinin onune iizerleri bay okulunun online dikilecek tunc hey
dogme bakir kaph dort beton siitun diki- betin kar§tsmda, vicdanlarile ba§ha§a bir 
liyor. hayli dii§iinmek mecburiyetinde kalacak-

t lard1r. 
§te, iic; metro boyundaki heykel, dor-

der bu<;uk metro yi.iksekliginde alan bu l§te san' atkar Hadi, yeni ve muvaffak 
siitunlann iizerindeki geni§ sahaya rekze- eserile, Tiirk heykeltra§mm taze sesini de 
dilecektir. duyurmak istiyor. 

Kaidenin yiiksekligini nazan itibara 
almadan bile bu heykel lstanbuldakilerin 
en biiyiigiidiir. 

On sene evvel fstanbul Giizel San -
atlar Akademisinden mezun olduktan 
sonra Avrupaya giderek Pariste iic; sene 
c;ah§an ve oradaki muhtelif sergilerde te§

hir ettigi eserlerle takdirler tophyan gene 
Tiirk san' atkan Akademi muallimlerin -
den heykeltra~ Hadi, c;amurlu ellerini u
gu§turarak, bi.iyiik bir tevazula giiliimsii-
yor: 

«- Ne diyebilirim ki ... Sadece o -
kul komutammtza biitiin kalbimle te§ek
kiir edebilirim. <;iinkli, o, bu hahrh fu -
satl vermeseydi, biz Tiirk san' atkiirlan -

On hafta sonra onu alkt§larken, !stan
hula giizel bir abide kazanduan Y edek 
Subay okulu komutanmm da §iikranla 
ellerini stkmaktan bir zevk duyacagtz. 

Biiyiik Tiirk ordusunun say1s1z safla
nna her YII taze ehliyetler veren bu kap1 

(0) nun eski dershanesine ve hahralan
m sakhyan yuvaya a<;1ldtg1 ic;in de zaten 
mukaddesti. 

F akat bu e§ikte arhk bir ba§ka tiirlii 
duracak; bir, §U lo§ odaya, bir de §U bli
tiin karanhklan korkutan Gune§e baka

cak, ve aradaki ktsac1k yolda, tarihin en
ginliklerini ve onun ic;inden dogan muci
zenin azametini gorecegiz. 

KANDEMIR 
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HEM NALINA 
MIHINA 

iran inkdab1 
fa} u hafta gelen fransJZca lllus
(g) !ration ~azetesi, iki sahifesini 

karde§ Iran a hasretrni§; M. 
Rombert Lambe! gibi tanmml§ bir muhar
ririn kaleminden ~1km1§ ve yeni irana aid 
giizel resimlerle siislenmi§ bir makale, bu 
memleketin, ~ehin§ah R1za Pehlevinin 
~iiyiik himmetile nas1l ilerledigini goste -
nyor. 

Y aZiyl ihtiva eden iki sahifeden birin
cisinin ortasmda Atatiirkle iran ~ehin§a· 
hmm elele vermi§ bir fotograflan var ki 
bu, bir resim degil, c;ok derin manah bir 
semboldiir. 

Muharrir, «Bir Asya memleketinin 
teceddiidii» ba§hgmt ta§tyan yaztsma 
§oyle ba§hyor: 

<<Hezimetten c;ekip c;tkardtgl, amhk 
rehavet ve goreneklerden kurtardtgi, 
biisbiitiin degi§tirip yenile§tirdigi, adetle
rini, mliesseselerini ve ekonomisini mo -
dern bir hale soktugu Tiirkiyenin mu -
kadderahm Atatiirk (yani Tiirkiyenin 
Babas1) adile idare etmekte bulunan 
Mustafa Kamalin, Biiyiik Harbden son
ra, birkac; sene ic;inde, Tiirkiyede ba§ar· 
d1g1 harikulade eser kar§Jsmda - pek 
hakh olarak - hayranhk duymak adet ol
mu§tur. Fa kat iranm, a§ag1 yukan ayni 
zamanda sahne oldugu buna benzer bir 
himmetten daha az bahsedilmektedir. 
Halbuki bu himmet te, azameti ve neti
celeri itibarile otekinden geri kalmaz. 

Birkac; sene evvel, eski Tiirkiye kadar 
geri, onun kadar garb medeniyetinden 
uzak, onun kadar dahili anar§i ve harici 
ihtiraslann tehdidine maruz bir memle
ket alan bu Asya devleti de, R1za ~ah 
Pehlevinin §ahsiyetinde, Atatiirk gibi, 
halaskanm, miiceddidini, istiklal ve sli -
kununun kurucusunu ve terakki hamlele
rinin yarahctsmt bulmu§tur.» 

Muharrir, ~ehin§ah Rtza Pehlevinin 
karde§ memlekete yaphgl yenilik ve iler
leme hareketlerini hirer birer sayd1ktan 
sonra, haftahk bir F rans1z gazetesinin 
mlinasebetsizligi iizerine, ~ehin§ahm Pa.
risteki el<;isini geri c;ekmesini ve 193 7 
sergisine i§tirakten vazgec;JP.esini c;ok te -
essiife deger bir suitefehhlim addetrnek
tedir. 

Illustration gazetesinin, bu makaleye 
yaphgt mukaddemede «matbuat serbesti
si oldugu ic;in F ransamn bu can stkrct hii
diseden mes'ul tutulamtyacagml» soyle
mesini manas1z buldugumuzu, c;linkii 
matbuat hiirriyetinin de bir hududu ol -
dugunu kaydettikten sonra as1l mevzuu
muza gelelim. 

Atatiirk Tj.irkiyesinin yaphgt inktlab 
hamlesinin muzaffer neticesi, blitiin ~arka 
ornek olmu§tur. lran, Efgan, Irak gibi 
karde~ memleketler, ayni heyecanla, ay
ni ate~le inhlab ve medeniyet yoluna gir
mi§lerdir. $ehin§ah Pehlevi gibi, yliksek 
bir miiceddid, c;ok eski ve c;ok parlak bir 
medeniyetin be§igi alan iram, bugiinkli 
garb medeniyetinin bir giilzan haline 
sokmak azmini gosterrni tir. 

Garbe, garb medeniyetine miiteveccih 
olmakla beraber yurdumuzun cografi va
ziyeti itibarile §arkhytz. Karde§ §ark 
memleketlerinin, yiikselmesinden sevinc 
ve iftihar duyanz. Sevincimiz kom§ulan
mlZln saadetile mes'ud olmamtzdan, ifti
haruntzsa Atatiirk ink1labmtn yalmz 
Tlirkiyeye degil, biitiin §arka uyamkhk 
ve t§Ik vermesjnden ileri geliyor. 

~ 

Liibnan kabinesi 
itimad kazand1 

Beyrut 3 (A.A.) -Havas: 
Liibnan meclisi Ahdab hiikumetine 12 

reye kar§l 13 reyle itimad etmi§tir. 
Meclis, Franstz - Llibnan muahedesi 

hiikiimlerini, muahedenin tasdikmdan son
ra tatbik edecektir. 

Ahdab, beyanatmda, 13/11/936 mu
ahedesile kanunu esasinin tekrar teessii ,. 
siinlin Fransa ile Liibnan aras~da tiya
si ve manevi yeni rabrtalar ihdas ettigini 
ve bu rah1talann iki memleketi baghyan 
tarihi biiyiik dostlugu takviye edecegini 
ve edebilecegini bildirmi§ ve: 

«- Biitiin Lubnan milleti F ranstz 
dostluguna aynlmaz bir surette sadtk bu • 
lunmaktadm> demi$tir. 

~ehrimizde~i meb'uslar An-
karaya ~agulld1 

T~kilatJ Esasiye kanununda tadilat 
yaptlmasi hak1rtnda 150 meb'us tarafm
dan verilen takrtr, Meclisin cuma giin
kii i~timam<'..!l gorJ~iilecektir. 

Kanunda yapilacak tadilat Meclisin 
siiliisam ekseriyeti tarafmdan verilecek 
kararla kabil oldugundan Biiyiik Millet 
Meclisi riyasetinden diin Vilayete ge -
len bir telgrafta istanbulda bulunan 
meb'uslarm Ankaraya hareketleri bil -
dirilmi§tir. $ehrimizdeki meb'uslardan 
bir k1sm1 diin ak§am hareket etmi§ler -
dir. Miitebaki k1sm1 da bugii.n gidecek
lerdir. 



[=~=~=~=·=======fi=I=r=S=IZ======~] 
De_lika~~I, ~naht~n, soguktan donmu§ j ko§t~: ?dun1an ocaga yerle§tirdi, yakh, 

ellenle dondurmege c;ah§b. Kap1 ac;Il - ve du§unmege bll§ladx. Bu gece biiyiik 
dr. Arahkta, ayaklarmx sildi, kardan ve miithi§ bir §eye karar vermi.§ti. Ab -
beyazla§an losa pelerinini ve beresini dullah Efendinin on be§ lirasma sahib 
silkti, odaya girdi. Bir ayagr lank rna- olmak; fakat, nasil? Kom§unun oda a
saya dogru ilerledi, bir kibrit ~aktx, kl- nahtarmx alml§h, kilidi bununla ac;:abi -
nk ve kararmi§ §i§eli lambasm1 yaktx. lirdi. Odunlar yandrkc;a, Haydarm kafa
Etrafma bakmdx. Ocakta ne ate§, ne o- smda parayr almak imkanlan da kuv • 
dun; pencerelere bakh, arahklardan s1- vetlerunege ba§ladl; nihayet, bu i.§i yap
zan kar ko§ede birikmi§ti. Gozii,ne su maga karar vP.rdi. Kendi kendine: <~im
kiipii ili§ti, su i~mek istedi. Tasx, dal • di, Abdullah Efendi yatmt§hr~ diye 
dlrmca sert bir cisme c;arpmadan do • dii§iindii. Biraz daha bekledi. Kalkti, 
gan bir ses c;xkardx. ilk defa taban tab - dl§aTl c;1kti, medrese odalannm kapllan 
talarmm arahklanru farketti. Karyola- oniinde durdu, hepsini dinledi. Soguk, 
ya baktx. Saman bir kltik, Kitabt Mu - odalara korkun~ bir siikfrn halinde sin
kaddesten bir yashk; yorgam, arkasm- mi.§ti. Odun istedigi Irom§usunun kaplSl 
daki pelerindi. Gozleri ya§ard1. Bu ge- oniine geldi, kalbi yerinden nrhyacak _ 
ce bu odada nasxl yatacakt1? iki, ii~ mi§ gi:bi ~arp1yordu; miran durdunnak 
hafta evvel bir gelin odas1 gibi, terte- ic;in gogsiinii s1kt1; hie; ses yok. Anah -
miz ve zengince d6§eli bu odada, sev - tan kapxya soktu, gene hareket yok. 
gilisile gegirdigi ne§'eli bir geceyi ha - Ac;tl, kap1 acx acx gtc1rdadl. Emin ollnak 
trrladt. i~in bir daha dl§an ~1kt1, tekrar i~eri 

Derhal buradan ka~ak, ve kahve - girdi. Agrr agxr merdivenleri ~1kt1. Q. 
lerden birinde sabahlamak istedi. Bu daya ginni§ti. Karanhkta, karyolayt go
saatte sobas1 gi.i.rill gi.i.riil yanan zengin riiyordu; kom§USU derin bir uykuda 
evlerin odalanru, ve bu odalarda arzu- idi ve duvar tarfma donmii§tii. Deli -
lar1 1hkla§t1ran gi.i.zel kadmlan dii§iin- kanh miran durdu. Yaph@ i.§in kotii -
dii. Elini cebine soktu, nekadar paras1 Ii.igi.inu di.i§iindii, yol k1sa iken geri don
varsa gxkard1. !ki kuru§. Cam sxkxld1, mek istedi. Derhal goziinde sevgilisi 
hepsini ocaga f1rlatti. Sandalyeye otur- canland1: ' 
du, dirselkerini masaya dayadl, ba§lOl _ Yann, saat ikide, anladm rm? Tatll 
elleri ic;ine aldx. Dii§iiniiyordu. Bugi.i.n- bir gi.i.n gec;irecegiz. 
kii halinden, odaSirun bu ~Iplakhgxndan 
ve km-tkun~ sogugundan ki.min mes'ul Tati1 bir giin g~ireceklerdi, a§kla -
oldugunu anlamak istedi. Babast rm rmdan bahsedeceklerdi. Bu biiyiik saa
hay1r! Bll§kalan rm, hayir! Kendisi mi'i det, onu hazrrhyan imkanlar tehlike 
Belki; fakat, her gene gibi 0 da arzula- oldukga, daha ~ok biiyiirdii. Fazla dii -
rm1 ya§amak, ~Ildlrastya sevmek ihti • §iinemedi; hatta, kendisini hakl1 buldu. 
yacmda degil miydi? Ve sevgilisinin is- Karanhkta masayt arad1. Aya@ bir 
tediklerini yapmak ic;in, her tiirli.i fe • sandalyeye c;arptl. <;1kan sesi dinledi, 
dakarhgx severek gostermiyecek miydi? biiyiik biT korku gec;;irmi.§ti. Biraz da -
V b tt ha ilerledi. Ellerile masayr buldu, iis -e, u saa e o gi.i.zel kxzm da S1cac1k 
bir odada yatmakta oldugunu dU§iindii. tiini.i yokladl. Temasla buldugu iic;; ka-

- Sevgilim beni anlamlyor, diye rm- @d1 cebine soktu. ic;;inde a§kl y<l§amak 
nldand1; dostlugwnuzu devam ettir _ imkiin.lanm bah§eden bir seving duydu; 
m,_ege sebeb ne? .. ~aJlr, yanh§ .. Feda _ o kadar ki, birden §3.§1ona dondi.i. Si.ir
karllk yap1yorsam, onu seviyorwn de- atleodadan U2akl3.§IDak, yannki sevin
mektir. ' ce daha fazla yakla§ffiak istedi. Ayagx 

Mesela, yarm onunla bulu§acagxm. bir tenekeye c;;arpti. Bir giiriilti.i, ve ar
Parayr nereden temin etmeli? Odada kaSlndan bir gtghk •• 
sahlacak bir §ey kalmarm§tt. Bilmem, " Abdullah Efendi uyanmt§tl. AvaZJ. 
t:mdlklar1mdan hangi adam, babasma, g1kt1gt kadar bagmyordu: 
oglunun bir klzla a§tkhk ettigini mek- - HlrSlZ var, hrrsxz var! 
tebini astrgnn, vanm yogunu b~ klza Haydar oldugu yerde c;;ivilenmi§ gi -

CUMHURiYET 

Otobiis~iilerden 
ahnacak hisse 

Karar1 dinlemiyenler 
seferden menedilecek 
Belediyenin otobiis sahiblerinden iste-

Komiinistler icab1nda 
Parisi i§gal i~in bir 

plin kurmu§lar 
mekte oldugu hisse hakkmda Belediye [Ba$taraft 1 fnct $ahltecte] Ba§vekil, demi§tir ki: 
ile otobi.is sahibleri arasmda yap1lmakta retile ruznameyi kabul etmi~tir. «- Hiikumet reisi ayan meclisine an• 
olan tema~lar di.in son ve kat'! bir safhaya M. Gautherot, komi.inist propaganda- cak nizam ve asayi§ten mes'ul bir naz1r 
girmi§tir. smm yava§ yava§ milll plana ni.ifuz ettigi- s1fatile izahat verebilir. Halbuki ~imdi 

Belediye; has1lati gayrisafiyenin yiiz- ni ve beynelmilel planda da memlekete ortada asayi§sizlik yoktur ve komiinist 
de onunu istemekte, otobiis sahibleri ise mazarrat iras eyledigini ileri siirerek de- komplosu da hi.irriyeti ve cumhuriyet mi.i· 
buna yana§mamakta idiler Otobiis sa- mistir ki: esseselerini tehlikeye di.i§i.innemi§tir. 
hibleri evvelki gi.in aralarmda toplana • Frans1z kam §imdilik yalmz !span • Memlekette siikun ve intizam hiikiim si.ir
rak bu meseleyi gorii§mii§ ve Belediyenin yada aktyor ve eger heniiz Fransada da mektedir ve miizakerelerimize sulh ve 
teklifini yerinde bulmadiklan ic;:in kabul akm1yorsa bunda komiinistlerin hi~bir ka- siikunet ic;:inde devam etmekteyiz. 
etmemege karar vermi§lerdi. Diin de Be- bahati yoktur. Sokak~arda barikadlar yoktur. Fran • 
lediyede ayni mevzu iizerincle otobiis M. Gautherot, Paris mmtakasmm ko· samn vaziyeti hakkmda bazJ ecnebi gaze
sahiblerile alakadarlar arasmda temasa miinist te§kilah tarafmdan miidafaasm11 telerinin yazd1klan yazilar da malumu
devam edilmi§; fakat arada gene anla§· aid komi.inist partisi tarafmdan ne§redil • muzdur. Oyle ise komplo nerededir? 
rna has1l olmami§hr. Bu anla§amamazhk rni§ olan mahrem bir tamimi eline gec;:ir- Belki onun karanhkta c;:ah§hgmr di.i§i.i • 
her iki tarafm da noktai nazarlarmda rni§ oldujlunu soylemi§tir. Bu tamimde nerek korkuyorsunuz. 
1srar etmesinden ileri gelmektedir. Maa- .komiinistlerin hini hacette Paris civannda Fa kat karanhkta tertib edilen her tiir· 
mafih Belediye artik son karanm vermi§ toplanacaklan noktala; tesbit edilmi§tir. Iii hareketleri meydana ~rkanp bunlann 
bulunmaktad1r. Belediye tarafmdan dok· M. Dormoy bu vesikadan haberdar ol- hakkmdan gelmek bizim vazifemizdir. 
sanar kuru§luk ko<;an halinde yeni oto .. • dugunu bey an etmi§tir. M. Gautherot bu. Biz bu vazifeyi yapmaktan hall kalma
biis biletleri bastmlacak; bu koc;:anlar ~u· nun iizerine bu mesele hakkmda yeni taf- d1k. Bu gibi tahrikatc;:1lar bizi gafil av • 
zer kuru§ mukabilinde otobiis sahiblenn.e silat vermi§ ve demi§tir ki: hyamazlar. Bu bi.iti.in diinyanm ogren • 
sahlacaktir. Bu suretle de has_Ila~l gayn- «- Komi.inist plam telefon ve post~ rnesi laz1m gelen bir ihtard1r ve bundan 
safiyenin yiizde onu tahsil ed1lr:u§ bul.~- merkezlerile sair mebaninin i§galini der· M. Gautherot'nun dostlan da haberdar 
nacakhr. Otobiisc;:iiler k~an ~ah~~e ~uz pi§ eylemektedir. Biz §imdi kanunen ce- olmahdular. Riyaset ettigim hiikumet bir 
kuru§a satm aldiklai? bJietler~ mu§tenye zayx miistelzim olan bir dahili harb te§ • halk cephesi hi:i_kumetidir. Bu hi.ikumet, 
doksan kuru§a satabJleceklerdir. _ kilatr kar§tsmda bulunmaktayiz.» miidafaa etmek mecburiyetinde bulundu· 

Bu karan temin maksadile gene Be • Bundan sonra M. Gautherot Fransiz· gumuz programm tanzimine bizimle be· 
lediye tarafmdan bu i§e aid taahhiidna· Sovyet paktindan bahsederek 27 te§rini- raber c;:ah§an komiinist partisinin de da
meler bastmlmaktadn. Gerek koc;:an ha- sani 1932 senesinde M. Herriot tarafm- hil bulundugu bir ekseriyete dayanmak
lindeki biletlerin; gerek taahhi.i~n.a~ele· dan imza edilmi~ olan ademi tecaviiz tad1r. Reisi bulundugum hiikumet M. 
lerin bu ak§ama kadar tabrlan bJttnlerek paktr ahkamma Sovyetlerin riayet etme• Gautherot'nin istedigi §ekilde bir hiiku • 
Seyriisefer altmc1 §ube miidi.irliigiine gon· dikleri kanaatinde oldugunu beyan et • met degil, reyiam usulile yapJlm!§ inti -
derilmi§ olacaktrr. rni§tir. Bu pakt tarafeynin birbirlerinin habat neticesinde iktidar mevkiine gel ~ 

Seyriisefer §Ubesi yarindan itibaren o- i§lerine kan§miyacaklanm tasrih etmek • mi§ bir hiikumettir. 
tobiis sahiblerini q_avet ederek taahhi.id- tedir. M. Blum, 6 §ubattaki fesad hareke -
nameleri imza ettirmege ve yeni basrlan lspanya meselesi hakkmda hatib de • tinin halk cephesinin dogum ilmiihaberi 
biletleri dag1tmaga ba§hyacaktir. Bu ta· rni§tir ki: mahiyetinde oldugunu sC:iyliyerek sozle • 
ahhiidnameleri imzadan ve yeni biletleri «- Hiikumet bir ademi miidahale si- rini bitirmi§tir. 
almaktan istinkaf eden otobiisc;:iiler de yaseti takib etmekte olmasma ragmen ko- Hiihii.metin kazandtgt itimaa 
derhal seferden menedlieceklerdir. miinist partisi miidahale i~in !tah§mak ~ Paris 3 (A.A.) - Matbuat, meb'u· 

Y aprlan tetkikata gore §ehrin muhte· tad1r. Sovyetler Birligi lspanyada bir san meclisinde Blum hiikumetinin 124 
I if mmtakalannda i§liyen otobi.isler dort ihtilal ocagr tesis etmege hazrrdrr. Bun· muhalife kar§r 4 I 3 reyle elde ettigi mu
milyon mii§teri ta§lmaktadnlar. dan maksad da Almanlarm Ren'de bize vaffakiyeti hararetle mevzuu bahsetmek-

4 ~uliat 1937 

( Bu aksamki oroS!Tam) 
ISTANBUL: 
12,30 plakla TUrk musikisi - 12,50 hava"' 

dis - 13,05 muhtelif plak ne~riyatx - 14,00 
son - 18,30 plakla dans musikisi - l!J,30 
Tayyare Cemiyeti namma konferans: I3:t1. 
Abdullah tarafmdan - 20,00 Rifat ve arka• 
da§lan tarafmdan Ti.irk musikisi ve h~. l!C 
=?arkilan - 20,30 Bay Orner R1za tarafmdan 
arabca hava.dis - 20,45 Saf!ye ve arkada§~ 
Ian tarafmdan Ti.irk musik~i ve halk 1pr"' 
k1lan, saat ayan - 21,15 orkestra - 22,10 
Ajans ve Borsa haberleri ve ertesl gi.ini.;!l 
programx - 22,30 plakla sololar, opera ve oA 
peret par!(alan - 23,00 son. 

ViYANA: 
18,25 konu~ma - 18,45 §arkxlar - 19,05 Id· 

tara konseri - 19,25 san'at serglsi - 19,30 
tiyatro haberleri - 19,40 kan§tk yay1n " 
20,05 haberler ve salre - 20,35 musi~i-21 ,05 
piyes - 23,15 haberler - 23,25 dans must .. 
kisi - 24,35 son haberler. 

BERLIN: 
18,05 musiki - 18,35 ~?arkxlar - 19,05 g;a• 

mofon - 20,05 ki§ haberlerl - 20,20 piyano 
ile §ark!lar - 20,50 gi.ini.in aklsleri, haber '" 
ler - 21,15 ~anla birlikte dans mu.sikisi ~ 
23,05 spor, haberler ve saire - 23,20 ult•s~.l 
yaym - 23,35 dans havalarx ve eglence!l 
musiki - 24,05 halk muslkisl. 
BUDAPE~TE: 

18,35 konser - 19,15 konferans, gramo .. 
fon, :;;an konseri - 21,05 kiSa piyesler - 22,05 
haberler - 22,25 konser - 23,05 hava, konfe• 
ran.s - 24,05 Macar halk §arktlan - 1,10 hil .. 
berler. 

BUKRE§; 
18,05 eglenceli konser - 19,05 hava, kc .. 

nu~?ma ve saire - 19,50 konferans - 20,10 o .. 
da musiki.si - 20,35 §an konserl - 21,20 sen" 
fonik konser, istirahat esna.smda habertcr 
ve spor - 23,20 gece konseri - 23,50 fran 4 

s1zca ve almanca haberler - 24 haberler. 
LONDRN: 
19,05 !fOCUklarm zamaru - 20,05 dans or" 

kestrasx - 21,05 haberler ve hava - 21,:l5 
konser - 23,45 piyano tie konu:;;ma - 24,('5 
spor, haberler, konu§ma ve saire - 24,35 
dans orkestrast - 1,35 haberler ve saire .. 
1,45 gramofon. 

PARiS [P.T.T.J: 
18,45 §arkxlar - 19,05 muslki - 20,05 or~ 

konseri - 20,35 havadls - 21,30 konu~ma.. 
hava, konu~ma - 22,35 piyes - 24,35 haber .. 
ler ve saire. 

ROMA: 

19,15 konu§ma, fa~izm haberlerl - 20,10 
ispanyolca turizm propagandasi - 20,25 
yabancx dillerde haberler - 21,10 hava veJ 
saire - 21,35. Habe§istan muharebesi • 21,45 
kan~Ik mus1ki - 22,05 blr tiyatrodan nak.i!. 

yedirdigini bir mektub yazarak anlat - biydi. Ka~amtyordu. Fakat, bOyle bir 
ffil§:l. Babast da g~en aJln b3.§mdan- vaziyette yakalanmanm fecaatini der -
ben parayt kesmi.§ti. Annesinden gelen hal anlaml§h. Birden yll§h adamm us
son mektub c;ok ac1kh idi: cEvladrm, tune atxld1. Bogazmt Slktyordu. Herif 

Belediyenin son teklifi kabul edilmez hiicum etmelerine yol a~;maktJr.» tedirler. Bu miinasebetle halkc;r cephe 

b .. h"bl · f d d'l c k Tak · h"b" d"v• bd M gazeteleri, Harbiye Nazm Dadalier'ye f ve oto us sa 1 en se er en mene 1 e e m sa 1 me ver 1g1 ceva a . negol hiiki'imet konag'"' 1 olurlarsa ayni §artla yani hasrlati gayri· Blum, mevzuu bahsolan vesikadan ha • kar§l miisaid bir vaziyet aldiklan halde 

diyordu, baban biiyiik yemin etti. Be - miitemadiyen klSlk bir sesle: 
nim param1 ba§kalarmm lozlarile yiye
mez, eger ii§Ikhk etmek istiyorsa, sev
gilisini, kazansm da beslesin, dedi. Yal
vardlm, yakardnn; Haydar, dedi.m, 
gencdir, cahildir; gencliginde senin de 
ba'§mdan boyle §eyler g~~tir; yann 
uslamr. Kar etmedi. Elimde avucumda 
ne varsa yolluyorum. 0 da bir be§ li
raclk tutuyor. Evladlm, bir loz yiiziin
den hayatim tehlikeye atma. Her gi.in 
agllyor, ve Allaha dua ediyorum.,. 

safiyenin yiizde onunu Belediyeye ter • berdar oldugunu si:iyliyerek ~imdi bu hi.ikumete itimad beyan etmediklerinden inegol (Hususi) - Kazannzdan ge~erlt 
ketmek i.izere c;:ah§magr kabul eden ba§ka vesikamn s1hhat ve aktiialitesin_ilen §iiphe dolay1 sag cenah muhaliflerine §iddetle ana yolun iizerinde bulunan ve 50 yxl A 

h.. ] kt d. hk bir mazisi olan hiikumet kona .. 
kimseler vardu. Bu takdirde seferden edilmedigini ilave etmi§tir. ucum ey erne e IT. 

Babasma da, anasma da kiifretti. Sev· 
gilisine de k1zryordu. 

Rafta_? bir kitab aldx, okwnaga baJ? • 
I~?I· Lamba ClZirtl ile yan1yordu. iki 
g';ln evvcl aldx{:l gazi, dort gi.i.n gitsin 
d1ye, su ile kari§tlTrnl§tl. U'§iiyordu, 
pencere aralxklanndan dondurucu bir 
soguk geliyordu. Arkasm1 dondii, kar
yolaya bakh, boynunu biiktii, bu ak • 
~m wbu se~_t ~e ~-oguk yatakta nasll. ya
tacagim du~undu. Gene gozleri ya§ar
dx, fakat goz Ya§lan yanaklannda do -
nuyordu. 

Aklma medresedeki lro~ulanndan 
Abdullah Efendi geldi. Miiteka·id bir 
haf1zdl, Evkaftan her ay yirmi lira rna
a§ a1Ird1. Odasmda hic;bir §ey eksik de
gildi. Hatta sobast yirmi dort saat oon
mezdi. Ondan _odun istemege karar ver
di. Kalkh, dl§an c;rkh, bahgeden g~ti 
kom§USunun kaplSl oniinde durdu. Ku~ 
lak kabarth. ic;eride iki ki.§i kon\l§Uyor
du, birisi: 

- Allah ran olsun §U adamlardan, di
yordu, odun ve sair lo~hk masraflar i
~in on be§ lira verdiler. Yarm birkag 
~eki odunla.. Bizim Haydar art1k us -
landx, ii~ haftad1r buraya loz filan ge
tirdigi yok. 

Delikanh kaplJl ~aldl. Abdullah E-
fendi c;xkt1: 

- Ne var, hayrola, dedi? 
- Odun almayx unutmu§um, bu ak • 

§am idare edecek kadar verin de, yann 
ahnca iade ederim. 

- A, gel vereyim. Odunun da lafx :rm 
olur? 

Beraberce odaya girdiler. Haydar mi
safirle selamla§h. Sonra, etrafma goz 
gezdirdi. K6§edeki masamn i.istiinde a
dl g~en on be~ lirayt gordii. Birden 
kendini o kadar bedbaht buldu ki... 
Bunlara sahib olsa, sevgilisine her iste
digini yapabilirdi; ve sevgilisi ona ne 
c;ok te§ekki.ir ederdi? 

Abdullah Efendi, Haydara bir c;ay ig
mesi ic;in 1srar etti, o da razt oldu. <;ay
lar ic;ild1, laf lafx ac;:ti. Vakit epey ge~ti. 
Misafir kalkti gitti. Delikanh bir tiirlii 
kalkmak istemiyordu; bu odada halle -
dilecek bir i§i vard1. Nihayet gitmege 
karar verdi; -f'akat Abdullah Efendi so
banm ate§ini canlandxrmakla ugra§Ir -
ken, masa iistiindeki anahtan ald1 ve 
cebine koydu. Birden garib bir asabiyet 
hissetti. Elleri titriyordu. Yiizii de sa
-armi§h. K~lkh, cAllaha Ismarladrk! ~ 
(! e'di ve ~1kt1. 

- Hll'Slz .• var! .. H1rS1Z .. diye ba~n- -~~--======~==~~=-~~~~=~=~========~~run ~ok harab bali nazan itibara all • 
yordu. menedilecek oto~iisl7r~n yerine yeni mij- -- harak yeniden yapllmasma karar veril• 

Eline karyolamn demiri g~ti. Ada- racaat eden .. ve §I~d1k~ ~alde sefer yap· Bu hafta SA K A R Y A SinemasJnda mi~tir. 
nun kafasma vurma.k: istedi; yapamadr.- IIU~ -9tohus sahible.nn_J,Il ..ara~~Ian kot~.· MiRiAM HOPKINS • MERl.E OBERON • JOEL Me CREA Binadaki butiin da.i.reler §imdiden ba~ 
Fakat, hrrs1z olarak yakalanmak, en mas1 ve bu suretle §ehnn otobus seferle· ka yere nakledilmi§ ve yrk1lma i§i en ~ 
ki:itiisii sevgilisil~ yann bulu§amamak rine halel gelmemesi i!tin de tertibat alm· tarafmdan fevkalade bir surette yarablan ve yeni orijinal bir menu kazcllara verilm~. Binamn oniindB 
ona her §eyi yaphrabilirdi. Gi:izleri ka· ml§hr. iizerinde ~evrilmit Franstzca soxlii ve arkasmdaki diger harab binalar da 
rard1, bogan Slkilan adam kendini kur- A L r A K L I K istimlak edilip yrkxlacak ve bahara bll .. 
tarmaga ~ah§tyordu. Dx§anda ayak ses- Polonyada ki§In §iddeti ~ raya gi.i.zel bir hiikfunet konagx kurula • 
l~ri ~itildi. Haydar, §ll§kma donmii~, .. aheserini gidip gorilniiz. Kot\1 bir dilin yapblt• tesirler ••• Kii~iik, 111ma. cakhr. 
gozleri yataklanndan firhyacakmt§ gi- Var§Ova 3 {A.A.) - Polonya so .. .. 
b~ bu··yu··du··. Bxraktli'l-1 karyola demirin·i nk bir ktzm bir aile saadeti iizerinde yaphg• tahribat •.• 

• "'. kaklanndaki karlan siipriip kaldmnak L d 1 KERMES EGW LENCELER" Y"akalad1. Adamm b3.§ma birka~ defa Ayrtca : Kt~ulay traun an ~evri en t, 
. rc;:m elyevm 1500 i§'c;i kullamlmaktadrr. Taksim Bah,.esinde yaptlan biitiin eglenceleri gosteren film. 

vurou. §imdi, kar§lSmda iki k!§i gordii. r 

Eli ayagx ti.triyordu. Hi~bir §ey yapa -
madl. Oldugu yerde bir miiddet durdu, 
sendeledi ve sonra dii§tii. 

Ertesi giin gazetelerde: cYll§h bir ho
ca paraSl ic;in oldiiriildiih serlevhah 
vak'ayr okuyan Huriye, bu hadise iize
rinde hie; durmad1; fakat bir daha da 
Haydan gormedi. Bu katnin ii§tkl ola
caguu a1klma getirmemi§ti. §imdi, o, er
kek arkadll§lan arasmda kendisini se
vebilecek biri!ni aramaktadxr. 

$ERIF HULUSI 

Bahkesir Muhasebei Husu
siye miidiirliigii 

Gazetemizin eski arkada§lanndan 
Kocaeli Muhasebei Hususiye miidi.irii 
Ra§id Sekendiz 70 lira maa§la Balikesir 
Muhasebei Hususiye miidiirliigiine ve 
Kocaeli Muhasebi Hususiye miidi.irlii -
giine de BCI§katib Mustafa Erden 40 lira 
maa§la terfian tayin edilmi§lerdir. 

-···-

BETHOVEN'in 
Qok ouzel eseri 9 ·NCU SENFONi emsalsiz bir 

muvaffakiyetle TURK SiNEMASINDA 
devam ediyor. 

Ba~ rollerde : WiLLY BiHGEL • LiL DAGOVER 

ile 250 ki~ilik BERLiN OPERA ORKESTRASI 

Bu muhte,em e•er; olmez bir musikinin terennUmatl aras1nda talii be,erin 
yUksek meselelerini hal ve tasvir etmektedir. Cidden gorUiecek 

ve gormeyi tavsiye edilecek bir film. 

Bu ak~am S A R A Y 
Giizel Rus artisti A N N A S T E N 

Sinemas1nda 
~erefine BOYOK GALA 

Bu emsalsiz artistln en son ve en yeni muhte,em temslli olan 

BALALAYKA 
( FranSIZCB soziU ) 

• 

Go~menler i~in yeniden 
kurulacak koyler 

Bu §aheser harpten evvelki Rusyamn yiiksek tabakas1 arasmda cereyan eden cazip ve miiessir 
bir mevzua malik olup bilhassa Rusyamn en biiyiik orkestralarile bale heyetleri angaje edilmi§tir. 

fzmir (Hususi) - Torbah kazasmda 
yeni gO<:;men evlerinin in§a edilecek -
leri yerler, S1hhat miidiirii Dr. Cevdet 
Saracoglunun riyasetindeki komisyon 
tar-sfmdan tesbit edilmi§tir. 

Ahmedli ile Yenikoy arasmda 220 ha
nelik yeni bir koy kurulacakhr. Kayas 
koyi.inde 32, Havuzba§t koyiinde 45, 
Ta§ki§li koyiinde 54 go~men evi yap1 • 
lacaktxr. 

Arazi tevzii hararetle devam etmek • 
tedir. Gi:ic;;menler, birc;:ok tarlalanru ek
mi§ bulunuyorlar. 

__ ._.IHI ... IHI--

Osmanh Bankas1 
iLAN 

% 3 faizli, 1903 tarihli MISIR KREDt 
FONSYE tahvillerinin 1 mart 1937 ta· 
rihinde yapdacak itfa c;ekiminde ba~a 
ba§ tediyesi tehlikesine kar§l Osmanh 
Bankas1 Galata merkezi ile Yenicami 
vc Beyoglu §Ubeleri tarafmdan pek iyi 
§artlarla sigorta edilecegi mezkur tah· 
vilat hamillerinin haberi olmak iizere 

iliveten : FOKS JURNAL en son dUnya havadisleri yerlerinizi evvelden 
aldtr1n1z. Telefon: 41656 

Biiyiik nakdi fedakarhklar mukabilinde Holivutta hususi surette, miiessesemiz hesabma yaptmlan ve 

Son 10 sene i~inde sinema ve film sanayiinin TEK KE~FI, ve son iCADI olan 

ANLI 
BU AK~AM 

FRANSIZCA NUSHASI 

MELEK SiNEMASINDA 
A Y R I C A P R 0 G R A M D A: 

N efis ve miikemmel bir filim 

KADIN iSTERSE 
Ba~ rollerde: 

ADOLF VOHLBRUK • LiL DAGOVER 

FiL 
VARIN 

• TURK<;E NUSHASI 

iPEK SiNEMASINDA 
Aynca programda: Musiki, a§k ve zevk filmi 

OLMiYEN MELODiLER 
Me§hUr Viyanah bestekar ve c;apkm STRAUS'un 

hakiki goniil maceralan. 

Filme ilive olarak : Paramount diinya havadisleri 

-···-M1sirda kapitiilasyonlarin 
ilga&I 

Kahire 3 (A.A.) - M1s1r hi.ikume• 
ti, kapiti.ilasyonlardan istifade etmekte 
olan devletler miimessillerine yeni bir no" 
ta tevdi etmi~tir. Bu nota, muhtelit mah" 
kemelerin intikali reiimine miitealliktir• 
Notada bilhassa konsolosluk mahkeme ~ 
lerinin hukukl, ticari ve cezal salahiyet" 
lerinin muhtelit mahkemelere devredil ~ 
rnesi teklif ve M1smn bu mahkemeler i -
~in yeni bir ceza kanunu ne§redecegi ila" 
ve olunmaktadiT. -···· Zayi 

1928 senesinde Mugla Vilayetinirl 
Koycegiz Askerlik §Ubesinden almx~ ol• 
dugum terhis vesikamt kazaen zayi et"' 
tim. Gene ayni §Ubeden yenisini alaca:• 
gxmdan eskisinin hiikmii yoktur. 

Cumhuriyet gazetesinde Muglal1 
Feridun Osman 

VEFAT, 
Siiryani Kadim Patrikliginin !stan ~ 

bul vekili Hor·ipiskopos Abdiilahad b:it 
haftadanberi soguk algmllndan basta • 
lanmt§ ve dun gece vefat eylemi.§tir• 
Mumaileyh aslen Mardinin asil bit 
Siiryani ailesine mensub ve 1865 sene " 
sinde dogmu§ oldugu gibi yirmi sene)'e 
yakm bir zamandanberi istanbul Pat ~ 
r·ik vekaletinde ifayi vazife ediyordll· 

V efa ti bil fun urn S iiryanileri ve ken: 
disini tamyanlarm ciimlesini miiteesslt 
etmi§tir. Mumaileyh oni.i.miizdeki culll~ 
giinii saat 10 da Beyoglundaki SiirYaP1 

kilisesinde dini merasim icra olundu~· 
tan sonra §i.§lideki mezarhkta defnoltr 
nacaktir. 

Pangalb TANDA 
Bu ak§atn 
saat 21 de 

Zozo Dalmasli1 

i~tirakile 

~iRiN TEYt~ 
§ehzadeba§l Turall 

tiyatrosunda 

San'atkar Na§i01" 
birlikte cumartesi 

matine 14,30 da, ak§am 20,30 da 

odasma sevioocle .H1n olunur. 
~~=-~==~--~ 

Numarah biletleri evvelden aldm01z. Fiyatlarda kat'iyyen zam yoktur. 
PiPi<;A 
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4 ~ubat 1937 CUMHURiYE'l 

Sokaga a t1lan para la r 

CELENKLER VE BUKETLER 
Bunlar1n paralarile isve~te muazzam vaktf 

aparbmanlart 
ihtiyar 

yapddt. Buralarda binlerce 
ve alii bakdtyor 
-2-

Miisterek bilet 
' 

Tarife Komisyonu bu 
i'i tetkik ediyor 

Akay, ~irketi Hayriye ve Halic; va • 
purlarmm yeni bilet iicretlerini tesbit ede
cek alan tarife komisyonu, diin, Deniz 
Ticaret Miidiirii Miifid Necdetin riya • 
setinde toplanmJ§tu. T oplant1da her lie; 
idarenin miimessilleri de ham bulunmu§
lard!r. Heyet, snasile Akay, ~irketi Hay
riye ve Halic; vapurlanna aid kar ve 
masraf hesablanm tetkike ba~lami~hr. 
Komisyon ikinci toplanbsmi aym on ikin
ci cuma giinii yapacak ve o giin yeni ta
rifeleri tesbite ~ah~acakllr. 

T a rife komisyonunun yeni tarifelerde 
li~ idarenin iicretlerinde de tenzilat yapa
cagJ anla~IImaktadir. Diger taraftan ~ir· 
keti Hayriye ile Akay idaresi arasmda 
mii~terek bilet ihdasi meselesi de tetkik 
edilmektedir. Eger iki mii~ssese arasm -
da bir anla~ma miimkiin olursa ve tarife 
komisyonu tarafmdan da kabul olunursa 
~imdiden sonra, bir biletle Bogaz vapur.: 
larile Akay vapurlarmda bir taraftan 
diger tarafa gidip gelmek kabil olacak
hr. 

Kand~rada Hatay bayram1 
Kand1ra (Hususi) - Aylardanberi 

Stokholm ~i~ek vaklmda oturan ihtiyar kadrnlardan bir grup ulusu alaka ile heyecanlandJran Hatay 
Amerikada bir ailede vuku bulan o • disinin viicude getirdigi bir te§kilata ve· davasmin Yiice Onder Atatiirkiin ve is

liim haberini tamd1klara bildiren mek - rilmesini ve bu paralarla ihtiyarlar ic;in met 1nonii hiikumetinin kiyaset ve azmile 
luplarm bir kenannda «c;ic;ek gonderme- bir «Biomsterfonden - ~ic;ekler vakfi» bir Lozan, bir Montro muvaffakiyeti gi
tiniz l» ibaresi yazihd1r. Bunun sebebi kuracagm1 ilan ediyor. bi zafer tacile millete hediye edili§i gi
plenin akraba ve dostlanm liizumsuz bir !svec;in bu tanmmi§ hayir seven kad1- hi mes'ud bir hadiseyi K<mdira halki 
~asrafa sokmamakhr. isvec;te boyle bir nmm bu insani teklifi c;ic;ekc;i magazalan Cumhuryet alanmda toplanarak CO§kun 
tara haberi bildiren mektublarda «c;ic;ek sahiblerinden ba§ka herkesin memnuni • ve heyecanh tezahiiratla kutlulad1. 
~aralanm unutmamamz rica olunur» ya· yetini mucib oluyor. Cenazelere c;ic;ek Hatibler meyanmda soz alan gene 
~Ihd1r. Onlar da §oyle dii~iiniiyor. Bir demeti veya c;elenk yaphranlar par alan- Belediye reisi ismet Niyazi Y elkenci • 
liliiye hiirmeten gonderilecek en nadide m (Miss Hedin) miiessesesine yolluyor· oglu mukaddes davam1z Hatay kurtulu
~i~eklerden yaptlm1~ bir c;elengin birkac; lar. ~unun mahiyetini kisa ve veciz ciimlelerle 
tiinliik omrii vardtr. Halbuki boyle Bugiin ic;inde 1,000 ihtiyar bannd1· ~iddetli alki§lar arasmda halka anlath. 
~iinlerde sarfedilecek paralarla aciz ih- ran yedi yiiz kiic;iik daireli sekiz biiyiik Ondan sonra kiirsiiye c;1kan Kandua 
tiyarlann imdadma ko§mak ve onlara aparhman bu suretle meydana geliyor. Maarif memuru Hamid heyecanh soz • 
'on giinlerini rahat ya§atmak elbette da- Bu giizel ve makbul fikir <:;abucak 1skan· lerile zaferi Tiirkiin er meydanlannda 
ba haYJrh ve daha semereli bir dostluk dinavyanm her yanma yay1hyor ve alii- oldugu gibi siyaset sahasas;nda da elde 
~tahiiriidiir. lerle gelinlere gonderilen c;elenk parala • edebilecegini biiyiik Tiirk ulusunun bii • 

!§te boyle bir §efkat ve merhamet yur- rmdan yiiz kasabada ihtiyarlar ic;in hirer yiik §ef!erinin Tiirkiin asil kamnda mev
~llnu kurmay1 ve c;ic;ek demetlerine israf c;ic;ek vakft meydana geliyor. cud bu kabiliyeti bir daha gostererek 
~di!en paralan bir hayuh i§e sarfetmeyi Bakm1z bu yurdlara kimler girebili • tarih yazan necib Tiirk milletinin nelere 
lk dii§iinen ve onu bir hakikat §ekline yor? muktedir oldugunu ve olabilecegini izah 
loyan fsvec;li me§hur seyyah ve ka§if 1 - Kadm veya erkek yalmz veya etti. Yiice Atatiirk ve §efler minnetle a
(Sven Hedin) in k1zkarde§i (Alma kan koca ya§lan altmi§l gec;mi~ olacak. mlarak alki§landi. Biiyiiklerimize §iikran, 

,. Hedin) dir. Sigortadan veya hiikumetten veya bir Hatay Erginlik kurumuna da tebrik 
Miss Hedin otedenberi kimsesizlerin, ticarethaneden ayda ald1g1 tazminat ve· telgraflan c;ekilmesine karar verilerek 

• Vard1ma lay1k olanlann imdadma ko§ • ya tekaiidiye elli dolan yani altmi§ lira· halk kutleleri davul zurnalar c;alarak, 
aYJ, hastalara bakmay1 kendine i§ edin· y1 gec;miyecek • milli mar~lan terenniim ederek kol kol 

~i§ bir kadmdtr. Hayahmn son yinni se- Kendi i§ini gorebilecek kudreti olan • kasabaya dagi!d,Iar. 
~esinde bir dullar ve oksiizler yurdunu Jar yataklanm kendileri diizeltecek, oda- ~--------------
<dare etmekte idi. Burada yiizlerce c;ok lanm kendileri tophyacak, umumi taam 
iocuklu bak1lmaya muhtac kadmlara ve salonunda diger aceze ile birlikte yemek ill: lnastz babasJZ]ara §efkat elini uzatmi§Ii. yiyecekler. 

Bir giin 1svec;in en tamnmi§ gazetesin· Bablmaga muhtac olanlarm biitiin i§-
de §Oyle bir yaz1 okudu: lerini hususl adamlar gorecek, yemekleri 

«1svec;in zengin bir tiiccanmn cenaze- odalanna getirilecek. 
~lie dostlan tarafmdan gonderilen c;e - Bu yurdlar aldiklan para ile haricde 
1 ~nklere sarfedilen paranm miktan on bin rahat ya§Iyamlyanlar ic;indir. Mesela 

ne• do!ard1r. (Bizim paramlZla a§agt yukan ayda yirmi lira geliri olan bir ihtiyann 
kte 011 iki bin lira kadar bir§ey). bu yurdlardaki hayah haricde be§ misli 

Miss Hedin bu masraf1 liizumsuz bul- para ile temin miimkiin degildir. 
ah• illu§ ve kendi kendine, ne yazlk bu ka· lki ogiin miikemmel yemek ve sa • 
tir· ~ar para kac; fakirin yiiziinli giildiirebi • bah kahvalhsJ ic;in 25 sent ahrlar. ( Bizim 
e A •. 1tdi! demi§. F akat otedenberi lsvec;te para ile otuz kuru§). ~ama§Irlan makine 
et• 01iiye kar§I gosterilecek en biiyiik hiirmet ile bedava y1kamr, temizlenir ve iitiilenir. 
1 J 

01Iun tabutuna c;elenk koymak oldugun • Yurdun gayet muntazam bir kiitiibhane· 
j - ~an orta halli ailelerde bile dostlarm gon- si V3.rdir. Orada bedava istenilen kitab 

ila• ~erdikleri c;elenklerin ve btiketlerin fiati ve gazete okunur. Giine§ banyolan ic;in 
tene 2,500 dolardan a§agi degildi. verandalarda §ezlonglar vard1r. Her haf
l Eflr giin bir fabrikatoriin oglu oliiyor. ta bir tabib biitiin daireleri dola§lp beda
!~iler aralarmda 80 dolar toplay1p ga· va muayene eder. Hasta olanlarm icab 

i.!l tet giizel koskoca bir c;elenk yaptmyor • ederse haftada birka<; kere odasma gider. 

01.. .r. Miss Hedin tahkik edip ogreniyor ki Hastabaklcllar ilac;lanm verir. 
et- ~ekc;i magazasma o c;elenk yalmz 1 0 Bir akrabasmm veya dostunun olii -
Cil.- lara mal olmu§tur. Demek ki diikkan siine gonderecegi c;elengin paras1m yurda 

1bibi 70 dolar kar etmi§tir. Hay1r! diyor yolhyanlara gayet giizel paq1men kag1d 
hir ihtikardu ve bu manas1z an' ane iizerine makbuz mukabilinde bir ~iikran 

ldmahdir. Kafasmda giinlerce bu fikir mektubu gonderilir. 
iyor, nihayet oliilerin hahrasma hiir· (~ic;ek vakfl) ordu ve donanmada, 

\!,en yaptmlan c;elenk paralannm ken· ~imendifer memurlarmda madenlerde c;a
'= 

h§anlarda da hiisnii kabul gormii§, hep· 
si de c;elenk paralanndan hususi hirer ih· 
tiyarlar yurdu viicude getirmi§lerdir. 

Kral, Krali~e ve biitlin 1svec; ki~i zade· 
Jeri bu yurdlara alaka gostenni§lerdir. 

Gec;en sene Belc;ikada bir otomobil 
kazasma kurban giden Krahn refikas1 1s· 
vec;li Kralic;e (Astrid) in vefatmda ce
nazesine !svec;lilerin koyacaklan c;elenk
lerin parasmdan yeni bir c;ic;ek yurdu ku
rulmu§tur. 

!svec; Krah Be§inci (Gustav) evlen • 
mesinin ellinci ythm gec;en sene tes'id et· 
ti ve !stokholm 'da altm diigiinleri ya • 
pildt. Bu miinasebetle memleketin her ta
rafmdan gonderilen c;elenk paralari ile 
yeni bir ihtiyarlar yurdu daha kuruldu. 

Bu c;ic;ek yurdlan kurulah beri cena
zeler biisbi.itiin c;ic;eksiz kaldmldigJ ve 
diigiinlerde hie; c;ic;ek kullamlmadigi ha-
!Jra gelmemelidir. 3t 

Gene cenaze arabasmda mevsime 
gore bir veya iki siislii c;elenk bulundugu 
gibi, gelinlerin de ba§lanna c;ic;ekten bir 
tac konulmaktadir. 

F akat c;elenklerden, biriken paralarla 
binlerce ihtiyara son giinlerini s!kmlls!z 
ve rahat gec;irmek imkam verilmi§tir. 

SELIM SIRRI TARCAN 

-tO-
ta .. 
c;tir• 

bit 

Son tesadiif iizerine, arhk Cemali bir 
daha gormege utamyordu. Giinlerce Sir
keci istasyonile Bursa vapurlarmm ya • 
na§bgi nhhm arasmda dolashktan sonra 
nihayet yo! iistiindeki silahc;; diikkamn • 
dan kiic;iik bir brovning satm ald1. Mut
laka birisine raslamak ve bir§ey yapmak 
ister goriiniiyordu. !c;inden o kadar teh
likeli fikirler ge<;iyordu ki bunlan kendi 
kendine tekrardan i.irktiigii ic;in, miite • 
madiyen ba§ka §eyler dii§iinmege c;ab§I· 
yordu. Bir sabah son defa, evrakmt almak 
ic;in yaZJhaneye ugrad1g1 zaman, ora • 
da haftalard1r birikmi~ mektublar arasm· 
da Bursadan gelen eski bir zarf buldu. 
Bu, Nurun evlendigindenberi gonderdigi 
ilk mektubdu. Birkac; sahrla kocasmdan 
aynlmak iizere oldugunu, babasma don· 
diigiini.i, mahkemeye miiracaat ettigini 
yaz1yordu. 

--
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Cumhuriyetin i<:timai roman•: 111 Ya za n: Hilmi Ziya 
~emlekete donmek ve kiitle ic;ine ka- gitgide daha ziyade eziyordu. 0 ~imdi 
~ak zihninde kurdugu biitiin hayalle- kendini her zamandan daha zay1f, artJk 
ll}.lle yikihp gitmi§ti. Hic;bir tarafa g1d'e- bir daha silkinip kalkamiyacagi kadar 
\J1~or, kimse ile gorii§mek istemiyordu. zaytf ve iradesiz goriiyordu. Ali Sabirin 
~ S!rada yalmz tamd1k bir yiiz degil, balmumu gibi san benzi, a§ag!dan gelen 
k '1ta ilk defa goriilmii§ bir c;ehreyle bile mi.iz'ic;, monoton a yak sesleri, o tehlikeli 
'tllla§mak ona azab vennege ba§lami§h. ve muannid si.ikutu ve biitiin o dumanh 

d ~eceleri gene bu)yan ic;inde yatagm- gece kahvelerindeki c;okiik c;ehreler, ni
l~~ f1rhyor, bogucu bir hava ile penc;e- hayet odanm ortasmda boyluboyuna ya-
1~11kten sonra cam1 kmnak, ve karan • tan ~anh cese~i g~ziinde canlamyor. K~-
. 1~ bo§ sokaklarda hic;bir yiiziin kendi- ru b1r kafa uzermde donuk ve sab1t 

:~ t~hats1z etmiyecegi yerlere dogru ge- gozlerile, karanhkta her ko~eden kar§ISI
/' ~eni§ nefes almak ic;in ko~mak isti • na <;1hp ona sanki: «Beni itham ettin! 

<ltdu. Herkesten ayn bulundugu hal de, Bana iradeden bahsettin! Hani ua -
~~lle hu mad a her zamandan ziyade de? .. » der gibi bak1yordu. 
b t~kesin ic;inde ya§Iyordu. Sabaha kadar Biitiin cehdlerini, mtmda siiriikleyip 
tu_~ tan i<;inde gec;en gecelerde bi.itiin ha- getirdigi giinahlan gibi ta§Iyor ve zih • 

~11 n d 1 • b" .. · · ·~· · ninden kovmaga c;ah§hkc;a daha c;o.k mu-cj,d.~· e amet en, utiin mctthgl ve m-
., 1~ sallat alan dii~iincelerden herbiri ayagma 

tek .
1 

§eyler birden olc;iisiizce biiyiiye- takilmi§ iri zincirler gibi boguk, hmlhh 
~~ ~thnine hiicum ediyor. Bir sihirbazm nefesini biisbiitiin s1karak giine§ dogar -
~:llindan <;Ikan saylSiz cinler gibi kor- ken yatagmm ortasma bir kiilc;~ halinde 

c, ii~iicii hayaller onu kemiriyor ve yi~bhp kalmasma sebeb oluyordu. 

Demir, o giin kimseyle vedala§madan 
Bursaya hareket etti. Y ol ona bitmez 
tiikenmez geldi. Sehre <;Ikbgi zaman Yu
nanhlarm tamy1p yakalamas1 ihtimalini 
dii§i.inmeden, dogru Bekir Beylere gitti. 
Alii ay once buaktlgl gibi evi sessiz sa
dasJZ buldu. 1c;eride Bekir Beyle dama· 
dmdan ba§ka kimse yoktu. Onu hayret 

Kadinin hikiyesi 
------~~------

Yazan: Bedri Ziya Aktuna 
Av kopeklerimizin istirahatini bu su

retle temin edip te cBayramdere~ koy 
kahvesine avdetimizde YlldJZla Samiyi, 
tath bir hasb1hal halinde kafa kafaya 
bulduk. 

ikisini de fasih bir almanca ile ve mu
habbet kitabmm yapraklanm c;evir -
mekle me§gul gibi bir vaziyette gi:iriin
ce hepimiz de hirer defa irkildik. 

Saminin, almancaYJ. kendi lisam ka
dar kolay konu§tugunu bilirdim. Fakat, 
Y1ldizm da ondan a§ajp. kalmad1jp. ve 
en nihayet bizim gaybubetimizden 
bilistifade bu lisan dela.letile c;abucak 
anla§acaklan kimin hatmna gelirdi? 

Y1ld1zm e§i Dogan da dahil oldugu 
halde ic;imizde almanca anhyan bir ar
kada~ olmadigim bildikleri ic;in mey -
dam pek geni~ ve miisaid bulmu~lar, 
hie; ald1rm1yorlardl. Bizim viirud ve vii
cudiimiizden zerre kadar miiteessir ol -
m1yarak lakayd, fiitursuz konu~up dur
duklanm Dogan gi:iriince sendeliyerek 
YJglhr gibi yerine oturdu. 

Bu, boyle devam edemezdi. Her iki -
sine de ayr1 ayr1 vaki ihtanrmz iizerine 
almanca fashm giic;bela kestirebildik. 

Curnhuriyetin yildoniimii alan bu 
bayram gecesinde, ~u kay kahvesinde 
k\].rdugumuz av ve avc1hk meclisi, gene 
eski ne~'e ve §ataretini aldl. Bahisler, 
cins kopek beslemek, adi kopeklerle av
lanmak meselesinde hayli dal, budak 
sard1. Ve oldukc;a da miinaka§aYJ. mu • 
cib oldu. 

Koylliler, bizim degerJ.i, cins kopek -
lerimize zerre kadar k1ymet vermiyor
lar; besledikleri, avland1klan kopoy, 
taz1 krrmas1, yerden yapma, c1hz sokak 
kopeklerinin hizmetini, meharetini sa
ya saya bitiremiyorlardl. Hele ic;ler·in • 
den biri: 

- Baylar, dedi. Sizin bu nazik, ter -
biyeli, hiirmetli kopekleriniz, keklige, 
c;ulluga, siiliine, tav§ana pek nazh fer
rna ediyor. Bizimkiler, biitiin fermalari
m kuru ekmek parc;asma kar§l adam 
boyu st~riyarak yaparlar. 

Diger biri de soze kan§arak: 
- Bizim kopekler, diye ilave etti. 

haftalarca yagmur, kar altmda kahr • 
lar ve yatarlar. Giinlerce kuru ekmege 
hasret c;ekerler. Sonra: cHadi ... ~ deyin
ce sabahtan ak§ama kadar tav§an ko -
varlar. Sizinkilerin yalmz birer karyo -
!alan eksik. Biraz kayal1k arazi gi:iriin
ce tabanlar1 yanhp §i~iyor. Ayaklarmm 
iistiine basam1yorlar. Bizimkilerin ta • 
banlan ise nalc;a gibi nas1rhdrr. 

Sizinkiler, s1k ~ahhklar, dikenlikler 
etrafmda uzaktan alarga ile daireler 
resmediyor. Bizimkiler ise cha! ... ~ de
yince sarp yerlere, kara c;ahlar, diken
ler ic;ine yllan gibi dalarak girip c;1k -
hklan zaman derilerinden kanlar fi§ • 
kmr. Cildlerine batan dikenleri, ertesi 
giin C1mb1zla ay1klanz. 

- Peki, sarp dikenler, c;ahlar ic;ine gi
rince, oraya vurup dii§iirdiigiiniiz aVl 
ahp size getirir mi? 

- ...... ? 
- Niye cevab vermiyorsun? 
Ba§ka biri, giilerek: 
- Oradan yalanarak c;1karsa anlar1z. 
- N eyi anlarsm1z? 
- Karmm doyurdugunu, camm ... 

Bunda anlam1yacak ne var ki ... 
Hayli giildiik. Bu kahkaha tufanmm 

dinmesini miiteakib koyliilerden biri 
§i:iyle bir hikaye anlath. Ummad1gtm 
ki:iy kahvesinde, hie; beklemedigim bir 
lisandan i§ittigim c;ok modern, c;ok ib
retbah§ §U masal, taassub dedikleri ka
ra cehaletin alabildigine, dolu dizgin 
gittigi, biitiin i<;timaiyat ve ahlaklm1za, 
hatta siyasetimize kadar dal, budak sa
rarak maddiyat ve maneviyatlm1za na
fiz ve hakim oldugu devrelerde, yobaz
hk zihniyetindeki caliyet ve miirailige 

ve sevincle kar§IIadiiar. 
Her§ey gene eski halinde. Ay§e giile

rek havuzun kenannda kahvesini getirdi. 
Asma dallan ye§enni~ ve bahc;enin etra
fim c;iy renkli amz c;ic;ekler kaplami~h. 
Ev, ona bir gyn once buakmi§ gibi gO
riindii. 

Bekir Bey, eskisinden daha sakin, fa
kat belli olacak kadar yorgun ve ihtiyar· 
d1. Goze c;arpan Zeki Beydeki degi~
meydi: Kihgm1, mlizamm1 kaybetmi~. 
yiiksekten baki§I yerine bariz bir di:i.§kiin
liik gelmi§ti. l<;.!ravatm1 itina ile diize1te· 
cek rerde, ihmalli bir tarzda bogarak ya
ka diigmesinin altma dii~livermi§ti. Y ele
gin iki yanmda muntazam kavislerle sal
lanan kostegi bile ag1r bir yiik gibi alt 
cebinden sark1yordu. 

Otekilerin hala goriinmeyi§ine bakihr
sa, bir yere c;Ikmi~Iar diye dii§iindii. 
Birazdan eve dondiikleri zaman ne diy-e
cekti? All! ayda ona bir omiir kadar u
zun gelen hadiselerle kendini oyle yor
gun hissediyordu ki, §imdi onunla kar§I· 
la§hgt zaman gene hararetle konu§abile
cegini ummuyordu. Hakikaten bu seya
hat hie; dli§iinulmeden, ansiZln oluvermi~
ti. Eger o, buhran ic;inde birden yola <;!· 
kacak yerde, alt1 ayda ne kadar y1pran-

giizel bir niimune olmas1 itibarile bunu 
nakletmeden gec;emiyecegim. 

Buyurunuz, cBayramdere~ koy kah
vesinden bana hediye ettikleri hikaye 
~udur: 

Eski zaman kad1larmdan biri, memur 
ve hakim oldugu memlekete giderek 
yerle~ir, oturur. Makammda sekiz, on 
giin katibile beraber pinekler, uyuklar. 
Memleket ic;inde kavga yok, cerh yok, 
cinayet yok. Ve bir mesele tahaddiisii • 
ne imkan dahi yok. Dii§iiniir. Olacak gi
bi degil. Nafaka, diinyahk c;tkm1yor. 

Miiba§ir (muhzir) dediklerini c;agira
rak: 

- Bana bak evlad, der. Bu, ne rezil 
memleket bOyle ... Hadi, sen §i:iyle c;ar -
§lyl, pazan bir dola§, bakahm ... i§ yok, 
dava yok. Fetva saran yok. Bari biz a
rayahm ... 

Muhzir, nrlar. Caminin oniinden ge
c;erken musallata§mda bir cenaze yat
bglm, namazr k1hnmak iizere herkesin 
hanl hanl abdest almakla me~gul oldu
gunu goriince, sorar: 

- Bizim kahyanm av kopegi ... 
Derler. Bunu duyan miiba§ir, birkO§U 

tersyiiziine donerek solugu kadmm hu· 
zurunda ahr ve i§i anlabr. Kadmm, 
kallavi kavugu ba~mdan f1rlar. Tepe • 
den tlrnaga kadar titriyerek hiddetle: 

- Neuzubillah! Vay kafir kahya 
vay ... c;abuk olun ... NamaZl menedin. 
0 hmz1n da buraya iletin ... 

emrini verir. KahyaYJ. getirirler. Ka
dl, bagda~ kurdugu minderinden s1c;r1 • 
yarak ate§ piiskiirmiye ba§lar. Hiddet
ten agz1 ki:ipiire kopiire: 

- Bre namerd, bre yezid, bre kafir 
herif! Hitab ve itabile kiifre koyulur. 
Allaha §irk ko~arsm. Utarunaz m1sm, 
sen? Kopege cenaze namaz1, ha?. Bu, 
nerede gi:iriilmii~tiir? Sayle bakahm. 
Sen hangi dindensin? Sen, cehennem 
Iruyularma dii~eceksin. Senin o kopek 
dilini zebaniler koparacak. Ondan ev -
vel, ben senin bacagma bir ip baglata • 
rak §U memleket ic;inde sokak sokak 
kopek gibi siiriitecegim. Miisliimanlar 
ibret alsm! Mel'un kopek! 

Kahya, gayet sogukkanhhkla: 
- Aman, kad1 efendi diye ba~lar. 

!zin verin anlataYJm. Bu, sizin bildigi -
niz, anlad1jpruz kopeklerden degildir. 

- Hele bak! Sus ... Hala soyliiyor. Ko· 
pek de gil mi bu? 
~ Evet, amma ... c;ok miibarek bir ko

pekti... 
- Tovbeler olsun yarabbi... Mel'un! 

Kopek miibarek olur mu? 
- Durun, efendim. Ben, bu kopegi 

iki ayhk yavru ald1m. Ald1g1m giin bu
na bir koyun hediye ettim. Onun siitile 
biiyiidii. Fakat, ate taraftan koyun da 
her sene do~urm1ya, yavrusunun yav -
rusu ... Derken iiredi. On, on iki sene 
ic;inde bizim kopek, otuz, kirk koyun -
luk bir siiriiye sahib oldu. Olmeden ev
vel bana §i:iyle bir vasiyette bulundu: 

- Ben, dedi. Bilavaris oliiyorum. 
K1rk koyunumdan otuzunu memleke -
tin kad!Slna, on tanesini de katibe mi -
ras b1rak1yorum. 

- Hay, Allah rahmet eylesin... Ey, 
sonra? 

Oteden zab1t katibi sorar: 
- Merhumun ismi §erifleri? 

- cSert. bendeniz ... 
- Istagfirullah... Bendeniz ne de· 

mek? 0, carum1z, cigerimizdir. 
Kad1: 
- Aman, kahya birader, der. Boyle 

yumu§ak huylu, melek haslet, cennet 
mekan bir kopege cSerh demek giinah 
degil mi? Hele biraz durun. Cenaze na
mazmi ben de eda edeyim. Savabd1r! 

Nas1l, avc1 arkada§lar? Hikaye ho§U· 
nuza gitti mi? 

Bedri Ziya AKTUNA 

digml, gozlerinin biitiin manastm kaybet
tigini, nefsine itimadmm biisbiitiin yikil
digmi hatii'lami§ olsa, imkam yok buna 
cesaret edemezdi. Beni ~imdi nasi] kar§I· 
hyacak? diye dii§iiniirken, burada nas1l 
olup eski bir dost evindeymi§ gibi rahat, 
oturduguna §3~tyordu. 

Bekir Beyin - Birazdan sofra hazir· 
hyacagiz. lstersen evi dola§lVer I demesi 
tam zamanmda imdadma yeti~ti. 

Bahc;e yanmdaki selamhktan, list kat
ta yatak odasma varmc1ya kadar biitiin 
evi gezdi. Odalar ona hatuayla, sesle do
lu, adeta konu§uyonnu§ gibi ~ldi. Ke§ • 
ke ycmiden kar§Ila§maya, yeni bir insam 
tammaga mecbur olmasam da, bu munis 
odalarda biisbiitiin kalabilsem diye dii • 
§iindli. Gece §arkile dinledigi cumbanm 
ve bir ak§am hic;kmgmm ic;inde, ba§ml 
dizlerinde dinlendirdigi sedirin kenarmcJa 
uzun uzun kald1. $imdi bu odalar ona 
kendi evinden daha steak, daha yakm 
goriiniiyordu. !c;inde bir§eyin ta§tlgmi 
duydugu zaman artik bir daha <;Ikmak is
temiyormu~ gibi dizleri inad ederek sedi
rin kenarma <;okiiverdi. 

Fakat birden, zihni ba§ka bir noktaya 
tak,Jdi: Hal a ayagmm bo§lukta oldugu
nu hatirladt. Sehpaya gitmeden bir gece 
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0 rman meselesi, bugiiniin onem
li mevzularmdan biri oldu. 
Y eni bir kanun layihas1, or -

manlan • biitiin §Umulile - devlet mah 
masma koyuyor ve onlara inki§af hakk1, 
ya§amak imkam veriyor. 

Ormanlar, tabiatin bahc;eleri say1hr. 
Kendi eserimiz olan bahc;:elerin ayak al • 
tmda kalmamasma, c;:ic;eklerimizin hirpa
lamp koklerinden kurutulmamasma nas1l 
dikkat edersek ormanlarm da uluorta 
tahrib edilmemesine o derece itina gos -
termemiz gerekti. Ne yaz1k ki uzun a -
mlar, bu itina gosterilmedi, ormanlar 
boyuna hirpalandi, yakJldi, yikJ!dJ ve 
daglanmlZin c;ogu, sac;lan dibinden ke -
silmi§ besleme ba~ma c;evrildi. Eger 
Cumhuriyet devrinde onnanlan koruma 
usulii nizam ve intizam altma almmasay· 
d1 bugiin (8,816,299) hektar olarak tes
bit edilen ormanlanmiZln mesahasi, hie;: 
§iiphe yok, dortte bir nisbetinde eksik o
lurdu ve bu eksiklik yaramaz c;ocuklar 
elinde alabildigine biiyiiyen delikler gibi 
gittikc;e geni§lerdi. F enne ve idari zaru -
retlere uygun bir dikkat, on dort yildan
beri ormanlanmJZI inhitattan korudu, ye· 
ni kanun onlan miitezayid bir inki§afa 
mazhar edecektir. 

:f. !>f. :to 

Ormanlanmtzm bir zamanlar nas1l 
tahrib olundugunu gosteren bir mii§ahe· 
demi anlatmadan once bugiinkii onnan 
vaziyetini klSaca tesbit edeyim: Antalya 
vilayeti 674 bin hektar ormanla birinci 
mevkii tutrnaktad1r. fc;el, Bahkesir, Zon
guldak, S1vas, Bolu, Kastamonu, Ko • 
caeli, Sinob, Giresun, Mugla, «428», 
4 1, 378, 361, 353, 337, 278, 209 
171, 164 bin hektarla ikinciden on bi • 
rinciye kadar malamrlar. Vaktile di.inya
nm en biiyiik ormanlanm ihtiva eden 
Erzurum mmtakasmda bugiin 127 bin 
hektarhk annan vard1r. Giimii§hanede bu 
rakam1 sekiz bine dii§mii§ buluyoruz. 
Halbuki oras1 da birkac; yiiz y1l once or
manlar yatag1 idi. 

~imdi, nakletmek istedigim ve vaktile 
gordiigiim faciaya gec;iyorum: Orta A ~ 
nadolunun belliba§h giizelliklerinden bi
rini te§kil eden T ecer daglan mmtaka • 
smda dola§tigim bir giindii, geceledigim 
koyde vakitsiz bir §afak klZllhgi belirdi 
ve beni uykumda belinleterek yataktan 
sokaga firlath. Manzara, vah§i bir gii -
zellik ta§Iyordu. <;iinkii koyu karanhgm 
bogri.inii yararak yeri, gokii kiZII bir I§Ik 
ic;inde b1rakan bu ~afak, o civardaki bir 
onnamn tutu§masmdan doguyordu. Ev -
lerin, konaklann, saraylann yanmasma 
hie; te benzemiyen bu orman tangm1, mil
yonluk hazinelerin kiVIIcimla§arak, alev
le§erek ve dumandan bulutlara sannarak 
uc;u§unu, sonra kiil olup yere dokiilii§iinii 
ifade ettigi ic;in c;ok acikhydi. 

Bir c;obamn kuzu c;evirmek ic;in yak -
tigi ate§ten c;tkllgi anla§Ilan yangm, tam 
bir hafta siirdii ve koca bir ormam silip 
siipiirdli. 

Ben o giindenberi «orman» denildik -

c;e iligime kadar titrerim ve o yangm ge· 

cesini hahrlanm. Yeni kanun, i§te bu fa· 

cialarm da tamamile online gec;mek ic;in 
yap1hyor. Hay1rh olsun! 

M. TURHAN TAN 
H: 
Faik Deniz imzall mektub sahibine: 
Beni gok muteessir e<ien sitemlerinize ne 

suretle liyakat kaza.n<hgiml takdir edeme
dim. Evvelce bir mektubunuzu almadiglma 
gore kendimi yalmz mazur degil, mag:iur 
dahi goriiyorum. M. T. T. 

evvel, afyonla uyu§turulmu§ mahkumla
rm gordiigii tath riiyalar gibi ona c;ok 
munis gelen bu odalarda biran, bulundu
gu hali unutmu§tu, pencereden bakll. 
Kulagma uzaktan bir yangm sesi, bir 
halk giiriiltiisii gelir gibi oldu. 0, mii -
cadeleye buradan ba§lami§, ilk darbeyi 
burada almi§. Onu tamir ic;in §imdiye ka
dar ugra§arak meydana getirdigi biitiin e
seri biran ic;inde tekrar yikihp gitmi§ti 
<;uriik bir iskele iistiine bina kurmaya 
kalkllgJ ic;in, hangi tarafa basacak olsa 

bir c;okiintiiyle kar§Ila§Iyordu. 

«Hakikaten bina m1 c;iiriik, yoksa ben 
mi hastay1m ?» diye dii§liniiyor ve bir 
tiirlii kestiremiyordu. Ariik paray1 k1zgm 
bir demirle dag1hp §ifa bulmadan ba~ka 
<;are goremiyordu. Ordu yaylanm niha· 
yetine kadar c;etilse d~. dag tepelerinde 
kiitleyle bir olmak ;onyordu. Ardmdan 

siiriikliyecegi tek kimse olmasa, yalmz 

zaflanm yenmek ve ic;indeki §eytam ol

diirmek ona gurur veriyordu. 

Bir kiil kedisi gibi sinip kalamtyacagl

m dii§iindiigii zaman, yeniden c;atalh bir 

yolun ba§ma ge]ip dikiliyor: «Benimle 

gelmek ister mi ?>> 
rArkast varl 



CUMHURlYET 4 ~ubat 1937 

Bulgaristantn yeni ( Serbest Siitun ) Bir sene ic;inde cer eyan 

F utbo da miihim bir 
dogru 

sene biit~esi 
Miidafaa biit~esine 900 
milyon leva ilave edildi yenilige Sofya (Hususi) - Bulgaristamn ye· 

ni sene biitc;esi Heyeti V elcilece tasdik 
olunmu§tur. ingilizler, ma~lar1 iki 

idare etmek 
orta hakemile 

istiyorlar 
1937 bi.i~esinin urnum yekunu miis · 

takil demiryollar miidiriyeti biitc;esile 
muhteli£ sandtklar bii~eleri haric olmak 
iizere 6, 912,900,000 levadtr ve 1936 
biitc;esine nazaran 327 milyon leva faz
ladtr. 

Futbolda 1ki bakem meselesini kavn -
yabilmek 1~tin biraz futbol tarihinden bi
raz da g~enlerde bu siitunlarda Futbol 
F ederasyon reisinin bahsettigi Diagonal 
sistemden ve bu sistemln umulan fayday1 
vermediginden bahsetmek laztmdn. 

Eskiden futbolda iki hakem vardz 
F utbolun eski tarihini §oyle bir kan~

hracak olursak goriiriiz ki oyun bugiin
kii miikemmeliyete gelebilmek it;in biiyi.ik 
bir istihale devresi gec;irmi§tir. ilk zaman· 
larda futbol, hududsuz, smmtz bir saha 
dabilinde, ve ~ok zaman kalelerin biri 
bir koyde, oteki de ba:rka bir koyde ol
mak iizere, koyler ve kasabalar arasmda 
oynamrm1~. T opu, rakib koyi.in kalesine 

sokmak iQn uzun ve yorgunluklu bir se
yahat yapmak ]cab edermi§. Mac; sonun· 
da yenilen koy kendini §erefsiz sayar ve 
bu yiizden bi.iyiik kavgalar ve arbedeler 
c;Ikarmt§. Bittabi bu kadar biiyi.ik bir sa
hada cereyan eden oyunu bir hakemin 
takib etroesine imkan olmadigtndan rakib 
takunlar, hirer hakem tayin etmek sure
tile oyun ilci hakem tarafmdan idare o
lunurmu~. 

T ek hakem me•elen 
Bilahare kabul edilen tek hakem siste

mi iki sebebden dogmu~tur: 
A - Sabamn kiic;iiltiilmesi, 
B - F utholun terbiyevi hymetinin 

yiiheltilmesi. · 

Halbuki epey uzak maziye dayanan 
ve bugiin i9n miiessircyetini ve hikmeti 
vi.icudiinii kaybeden bu sebebleri degi§en 
~artlara gore, 1slah l!zimchr. 

A - Birinci sebeb olan sahamn kii· 
c.; iiltiilmesine mukabil futbol, eskisme na· 
zaran miitbi§ bir siirat peyda etmi§tir. 
T aktik ve teknigin degi§mesi, oyunun bir 
anda sahanm bir ucundan ta obiir uouna 
kadar inki§aft ve kaidelerde bu siirati te
min it;in yap1lan miisaadeler, bugiin mat; 
idaresini bit hakemin batarabilecegi bit 
i~ halinden ~1karmt tu. 

B -T ek bakemle oyun hie; ~iiphe yok 
ki futbolun terbiyevl k1ymeti ve ideal ba
klmmdan c;ok §aymt arzudur. F utbolun 
sadece beden i~tin bir idman olmadtgi, 
ayni zamanda karakter iizerindeki fay
dalan da dii§iiniiliioce tek hakemin ve

recegl htikiimlere itirazs1z inktyadm 
sportmenlik bakurundan k1ymeti elbette 
biiyiiktiir. Halbuki bu faydaya mukabil. 
tek hakemin oyun iizerinde fazla muessir 
olamayi§I da favullii futbola yo! at;arak 
birinci fayda ve mtilahazayt alti.ist ettik
ten ba~ka oyun kaidelerinin tamamile 
tatbibru da imkansiZ bir hale getirmek
tedir. Bundan-ba§ka yenmek ve yenilmek 
meselesinde de -gol olup olmadigmi u
zaklardan kestirmek t;ok gut; oldugu i~tin
haksizltga yol ac;maktadtr. 

D. l . ~ raS!ona srstem idare 
iici hakem meselesi, ingiliz futbol ale

mini, birka<; senedir, me~ul eden bir 
mesele~ir. Degi§ikliklere giit; nza goste
ren lngi]izler, beynelmilel mecli -
se, bu sene zarfmda teklif edilece -
gini haber aldig1mlz iki hakemle idare 
meselesinden evvel bir de Diagonal siste
mi tecri.ibe etmi§ bulunuyorlar. Diagonal 
sistem, oyunu hakemin tac t;izgisi boyun
ca gidip gelerek degil de ko§eden kow 
ye ve saha)'l yanlamasma katederek ve 
sahamn guya daimi surette dortte iic;iinii 
kontrol altmda bulundurmasmt temin ic;in 

ileri si.iriilen bir usuldiir. Halbuki mese
le riiyet zaviyesi meselesinden ziyade to
pa yakm bulunabilmek ve bu suretle fa
vulleri daha yakmdan ve daha kolay go
rebilmek olduguna gore oyun, tabiye ve 
kombinezonun son senelerde iktisab et
tigi siirat Diagonal sistemden beklenilen 
fayday1 temin etmemi§tir. 

Bu sistemin beklenilen faydayt temin 
etmedigini de gene fngiliz gazetelerinin 
futbol miinekkidlerinden ve bunlann ya· 
zilarmdan amlyoruz: 

~oyle ki; lngilterede kuliibler. mac; -
tan sonra, futbol birligine, hakemin ida
resi hakkmda gizli bir rapor verirler. Bu 
gizli raporda hakemin kusurlanm, ondan 
memnun olup olmadtklanm bildirirler. 
ingiltere lik mac;lannda be§ aydanberi 
tatbik olunan Diagonal sistem de eski §i
kayetlerin oniine gec;mit degildir. lngilte
re futbol birliginin favullii futbolun onli
ne get;mek ve oyunu daha ideal bir idare 
altmda cereyan ettirmek gayesini Diago
nal sistemle de temin edemedigini itiraf 
etmekte olduguna ve gerek. birlik. rem 
Mr. Rous gerekse lik ikinci ba~kan1 Mr. 
Sutcliffe haziranda beynelmilel meclise 
miiracaatle agustosta yap1lmast mutad o

lan antrenman mac;lanm iki hakemle ida· 
re sisteminj teklif etmek emelinde olduk
lanna gore, bu meselede ilk hatve ahl -
mak uzere demektir. 

I ki hakemle idare cereyam 

Miidafaai Milliye ve hava miidiriyeti 
fasdlannda g~en sene biitc;esine naza • 
ran 900 milyon leva fazlahk vardtr. Bu 
900 milyon leva Bulgari!tamn son za • 
maniarda haricden yapmaga ba~Iad1g1 
teslihat ic;in kullamlacakhr. 1937 biitc;e· 
sinin hand borc;lar faslmda, hamiller ile 
yapt1g1 son anla~madan sonra, Bulga • 
ristan 600 milyon leva bir tasarruf elde 
etmi§tir. Diger taraftan 1937 biitc;esinin 
varidat k1smmda da 300 milyon leva 
fazla bir tahsilat yapacakhr. Bu suretle 
1937 senesi biitc;esine Bulgaristan tesli
hah ic;in 900 milyon leva gibi oldukc;a 
miihim bir yekfut koyabilmektedir. Bu 
900 milyon leva Bulgar biitc;esinde si • 
lablanma ic;in goriinen resml rakarndn. 
Bu resml rakamdan ha§ka Bulgarlar si
li\hlanmalan ic;in biitc;vde miistakil olan 
ve umum yekunlan iki milyar levaya va· 
ran muhtelif sand1klar biitc;elerinden de 
500 milyon leva kadar bir para almakta· 
dtrlar. Bu miistakil sand1klar biitc;eleri 
Bulgar biitc;esinin bir hususiyetidir. Muh· 
telif i~ttimal i~ler ic;in biitc;eden ayn ola
rak pul ve taksalar ile toplanan bu para
Jar iki milyar levay1 hulmakta n bunla
nn ancak bir bu~uk milyar IevasJ yerle· 
rine sarfedilmektedir. Diger 500 milyon 
levast gizli olarak Bulgar harbiye bi.it -
~esine girmektedir. 

kuvvetlidir lzmitte i~timai faaliyet 
lici hakemle idare meselesile fngiltere izmit 3 (A.A.) - Vilayetimiz Parti 

futbol idarecileri ciddiyetle mewtl ol • tlyonkurulu uyesinden Dr. Ali R1za, 
anaktadular. Birinci lik ba~kan1 Mr. Akye§'il ve idman Yurdu i1e Halkev·ine 
Houvarth, Daily Mail spor muharririne mensub sporcu genclerile Halkevinde 
verdigi beyanatta, kuliiblere gonderilen bir milsahabe yapm1~hr. Musahabede 
bir tamimle gelecek agustos yalmz an· gencligin ihtiya~lan iizerinde gorii§iil • 
trenman mat;lannda degil, 193 7-38 fut· mil.§ ve ala.kadarlan.n bu husustaki fi -
hoi mevsiminin bir kismt, yahud biitiin kirleri ayn ayn derlenm~tir. Neticede 

ilk ~ nlarnk ~elwimizde kapah bir id -
mevsim imtidadmca bu usuliin tatbi • man salonu yap1hnaS1, buraya gencligm 
lo aleyhinde bir diyecekleri olup ol • faydah konferanslar ve hareketlerle 
rnad1gmi sormu~tur. Kuliiblerin, e$ki tee- toplanmasx kararla§tmlmi§t:u-. Bu top • 
riibelere giire yapacaldan it1razlann iki lanttda Parti b~karu Hamid Oskay da 
hakeme verilecek fazla para meselesine genclerle gch·ii~rnu§. Vilayetimizde hsa 
miinham kalaca~ §iiphesiz addedilmek.- hir zamanda miikemmel bir stadyom 
tedir. yapllmasl kararla§hnld.tgmt soyle~ 

t ve seksen bin nfituslu biiyilk merkezle-
ngiliz futbolunun en ileri gelen ida- rirnize nazaran pek kii~k bir mevklde 

recilerinin mac;lann hiisn\i idatesi husu - kalan ~ehrimizde bOyle bir stadyomun 
sunda nmf sahalarda icrayi faaliyet ede· kurulmasma sebeb, sizlerln spor alan -
cek iki hakemden ba§ka c;are gormeme- larmda kazandt~z muvaffaidyetler -
Jeri bizce futbol nam ve hesabma mem - dir, dem~ ve stadyom hakktnda §U fza
nuniyetle kar§ilanacak bir tedbirdir. 0- hatta bulunmtl§tur: 
yunun siirati ve favullerin arkast ahnma- c- Stadyomun hemen in§astna ba~ • 

st babmmdan iki hakemden baika ~are ld.aana.bbilmahesl icrin <f~l~dmakt tta.JdYJ.klZ. Ydaktnb • 
k Am ·k f bol d t .1 u s arun yerlll e e er e u • 

yo .tur. en an. ut un a ve .n~ te- lunmak ve stadyomun planlanm ~lz -
renm Rugby demlen futbolunda 1k1 ha- mek iizere bir mutehass1s gelerek i'e 
1kem sistemi c;oktanberi muvaffakiyetle b~hyacakttr .• 
ta tbik edilen bir usuldiir. Ayni usuliin - ' •' • 
futbola tatbik olunmasmda esash hi~ Zavalh ~oeuk 
bir mabzur yoktur. Kil~ayasofyTada tizbekler 8<1ka~m • 

· . hu ']d·~· da oturan Muharremln o~lu Ugur man· 
B~ynelm~lel mechsc;e . ka I edt • tgt gala dii§erek Yanmi§ ve f?i§li Qocuk ha.s-

takdirde, b1zde de ~a~btkma mecbunye~ tanesine kaldmltnl§SB da. yaralaruun a
basi] olacak olursa 1k1 hakem meselest g1rhgt dolay1sile dun sabah olmu~t\ir. 
kuvveden fiiJe ~1katsa futbo)un kaJitesi Ve • ,. - 0 • 

0 
-

oyunun ahengi mutlalc surette yi.iksele;- Mdh taktmtmtz temmuzda 
cektir. Belgrada gidecek 

NVZHET ABBAS Belgrad (Fususi) - Yugoslavya Fut-

Voleybol §ampiyonast 
ba,hyor 

istanbul Voleybol ajanh~ tarafmdan 
tertib edilen ~ampiyona ma~larma onU· 
miizdeki cumartesi giinii saat 14,30 d.a 
Galatasaray kuliibiiniin kapah salonun
da ba§lanacakttr. 

bol federasyonu bu sene seidz milli rna~ 
yapmak ic;in mukavele akdetm~ir. Bu 
macolar Macar, Belgika, Fran!a, ~eka. 
lovakya, Lehl!ltan, Bulgarimn, TUrki -
ye ve Romanya milli tak1mlarile yapt• 
lacakt:u-. Tiirkiye millt taklmile yaplla
cak macr 4 ternmuzda Belgradda ola • 
cakttr. 

rifin tayyareye bindisini bile F erdi hah-

l.nde . . I ra defterine hydetmiJ ... e m rlnln esrarl t,te poli, miidiriyetindeki isticvabim 
- Zab1ta romana : 43 ________ _.K bOyle bitti ve ben gece aevgili Semahat 

Birdenbire komiserin soziinii kestim: 
- ;lu deh§etli hadise nedir Allaha~kl· 

na? 
Komiser Nedim, Ferdiye donerek: 
- Anlat F erdi .. dedi. 
- Beyefendi, kibrime dokunan ve 

izzetinefsimi c;ok rencide eden bu 
bahsi hie; kimseye ac;mak istemiyorum 
amma size anla!!Jnya mecburum.. Ben 
bindigim tayyarede 24 saat sonra geri· 
ye geldim. Bu yirmi dort saat ic;inde, ne 
oldugunu, ne gec;tigini hie; hahrlamiyo -
rum, bilmiyorum. Y ammdaki iki arka -
da,la, Samoilofla, sizin yerinize oturan 
adamla nereye gittik, yirmi dort saat na
si! gec;ti? Tam amen met;huli.imiizdiir ... 

- Geriye dondiigiiniiz zaman Samo
ilof ve katibi nerede idi ~ 

- Ne onlardan, ne de pilottan eser 
vard1. Hit;birini bulamarni§lar 

Miidiir F ahri, bikayeyi tamamlad1: 
- 1ki arkada~ile birl ikte derin bir uy

kuya dalmt~ olarak onlan tayyarede ya)· 
n1z bulduk. Boyunlannda hirer t&bela 

vard1. Bu tabelada: «Miirsilioe iade» 
yaz1hyordu. 

F erdi inliyerek: 

- Bizde ne haysiyet btraktJlar, ne 
§ere£ birakhlar. 

Pek meyus bir halde dedim ki: 
- Zavalh F erdicigim. Maalese£ ben 

de sana bu w.esele hakkmda i1ine yanya
cak malumat veremiyorum. <;Unku bilmi
yorum. Halbuki anlaiilan sen bana t;Ok 
giiveruni~sin. 

- Maalesef Azmi Beyefendi, biitiin 
iiimidim sizde idi. Hep sizin avdetinizi 
gozliiyordum. Ba,tmdan g~enleri iyice 
ogrenip bir ipucu yakahyarak rezil he • 
rifleri tutmak ve baysiyetil.!li kurtarma~ 
istiyordum. Halbuki sizin sozleriniz de 

bize hie; bir~ey ogretmedi. 

Komiser N edim de teyid ve tekrar et
ti: 

- Evet, hi~ bir~ey ogrenmedik: hi<; ... 

Azmi Bey ktyafetine giren, onun ismini 

ta§Iyan ha_ydud ne oldu) Halbuki bu he· 

Niganmla bulugmak iimid ve heyecam 
i~inde, yalmz onu dii~iinerek miidiriyetin 
kapmndan ~tktig1m zam.an i~imi stkan 
gizli bir endi§eden de kurtulmut olmak 
saadetile derin bit nefes ald1m. 

*** 
Miihim meselelerden biri de bizim 

miidiriyete gidip i~in ba~tna g~em o • 

lacalcb. <tfatanhul Millt Tutiin §irketi» 

miidirinin oradaki memurlarla dostlugu, 

miinasebet tekli, i§lere vukufu az mesele 

midir ~ Hit; bilmedigim, hi~.t tanunar;hgtm 

bu bit sUrU insanla nastl gor\i§ecegim? ••• 

As1l evimden, yani hakiki Hasan Az

minin baz1 geceler ugradt~ ve bazt ge • 

celer de i~inde yatbg1 evden bahse pek 

liizum gormiiyorum. <;iinkii orada yalmz 

bir UJagt varmtf, k.i onu da hemen c;ikar· 

dtk ve yerine bizim Ismail kaim oldu. 

Meselenin biiyiigii dedigim gibi idare

haneye yerle§mek, orada falso yapma -

maktJ. 

Baltkhane nerede d b t k t 
yapdmabd1r? e en Za I a VU ua I 

Muhterem gazetenizin 1 ~ubat 937 
giinlii niishasmm ikinci sahifesinin dor
diincii siitununda « Yeni Bahkhane ne
rede yapllacak• b~h~ altmdaki yaZI)'l 
okudum. Memleket baltklan ve bahk
~1hgm1 tetkik etmi!f ve halen mevcud 
olm1yan ilmi bir miiessesede ii~ sene ec
nebi miitehasstslarla beraber ~al!.§rnl§ 
olmakhglrndan, bize de bir soziin dii -
§ecegine kanaat getirerek bu i§e dair 
olmu~ ve tetkik ed.Urni§ bir vaziyetten 
bahsetmegi miinasib gordiim. 

Yazmtz1n birinci fdcrasmda, cSthhat 
Vekaletinin Bahkhane civanndaki la -
gt.m sulanmn .kart§Ik, bulundugu deniz 
sularile bahklarm y1kanmasrmn sthha
te muz1r oldugu ve bu iddiamn ne de
rece dogru oldugu malfun degildir.• de
nilmektedir. A§ag1da yazd1grm ve biz
zat §ahidi olarak iizerinde ~ah§hgtm va
ziyet; Sthhat Vekaletinin bu hususta 
nekadar hakh oldugunu gosterir. 

Bundan birka~ sene evvel Yunanis · 
tana bahk i:hracatl yapan miiesseseler -
den birinin hafif tuzlu olarak fie<tlarla 
sevkettigi bahklarm bozuldugu haber 
ahrum~tl. Goriilen Hizum iizerine, bu 
bozulmamn neden ileri geldigini anla
mak gayesile tav:z;if edilerek ve birkac; 
giin de c;ab~arak sorullturmalar yapll -
rn1~ ve ayni zamanda i~in ~nu da, i1 -
ml. bir tetkik neticesile baglanrnl§h. Ba
hkhanenin yakmlannda ve sahilde bu • 
lunan miiessesenin sevkettigi ve hafif 
tuzlanm1~ baltklartntn y1kanmast ve sa
lamuraSl, terkos suyile degil, temiz ve 
akmhh bir denizin suyu oltmyan ve ~
hir lagmuarmm kan§tl~ Halicin sula
rile yap1lm1§h. Bu sularla bahk ylkan
makta oldugu bu·gun bile vakidir. Ay -
ni zamanda o giinlerde bahk ge~imi ol
dugundan bu gec;im vaziyetini ilmi cl
hetten ta.kib etmek maksadile Bogazda 
ve Bogaz agtzlarmda yap1lan Pilank -
tonik taharriyat (deniz sularmdakl ba· 
hk yemi olabilecek uzviyetleri topla -
mak) i§i Halicin birk~ noktalarile 
Kas1mpa~a ve Bahkhane civarmdaki sa· 
halann sularma da te§mil edildi. Bil -
hassa bu sahalarda pilankton aletlerile 
toplanan bu uzviyet niimunelerinin ya· 
pllan mikroskopik tahlili; bize arad1gt· 
m1z bahk yemi uzviyetlerinden ziyade, 
lagtmlarda mebzulen bulunan cTenia 
Hydratide~ ve cBothriocephalus• ve 
emsali gibi hayvanlann siirfelerile ve 
meslek harici olarak clnslerini tefrik e
demedigimiz bakterilerin mebzul bu • 
lundugunu gostermi~ti. Bu nfunune, di-

ger niimuneler gibi ve cgoren goz Iala
vuz istemez. soziine gore saklanml§hr. 

$u vaz·iyete nazaran; lagun hayvan -
ctklannm siirfelerini ve bu kanallardan 
gelen bakterileri bolca bulunduran Ha
licin sularile bahk temizligi yapan bir 
ticaretihanenin baltklarlllln neden bo -
zuldu~ pek a~k olarak anla~hr. 

Gerek tstanbuldaki ufak bahk~Jltk 
sanayiimiz ve gerekse bahk yiyen hal -
lrunlZln s1hhatini d~iinme cihetinden, 
uzun soziin klsas1 olarak ~unlan s&yle
mek laztm gelilr. 

1 - Meyva Halinin bulundugu yerde 
bahkhanenin yap1lmasm1 muhakkak su 
rette istiyenler olacak olursa ve bu tek
llfi uygun bularak bu cihete gitmek i$
tiyecek bir komisyon varsa, kararlanm 
vennezden evvel yukat'lda ba.hW.tigim 
ve bugUn sa.klt bulunan bu numuneyi 
germeleri ve yahud bu oivarda ayni ~e-
kilde bir ufak tetkika.t yapt1rmalar1 tav
siye olunur. 

2 - Bahkhan~ yeri i~in, Bogazm ce
reyanlannm donem~ yeTi olan Saray
burnundaki Sevkiyat ambarmm bulun
du~ mahal pek uygundur. Buradaki 
deniz sulan temfzli~fnt ve degi~ikligini 
muhafaza etti~inden bahkhane i~fn de 
istifade edilir. 

3 - TuzlaytCl ve taze sattet gibi bahk 
i~ile babkhane oivarmda ugr~an diik· 
lcln ve ticarethanelerin aynl mahalle ve 
C!ivarma kaldmlmalan ve §ayet buna 
1imdilik imkan gi:iriilmeue, Halicin pis 

Miikemmel, etrafh bir plan tanzim e
dildi. Bu plam inceden inceye tetkik et
tim. Gene bana bildirildigine gore mii • 
diriyetin mudure mahsus aynca bir mer
diveni varmt§. Bu merdjvenden yalntz 
miidiir bey inip c;1karrm~. Maksad me • 
murlarla kar§tla§mamasim temin Jmlif. 

Hasan Azmi Beyin ihtiya.ta pelt faz.la 
riayet ettigine en batiz. delil bu idi. Ba· 
na verilen plAnda idarenin biitiln adam• 

!an tarif ediliyor, hepsi hakkmda ayn 

ayn izahat verilerelt benim k.~ndilerile 

hususiyetimin derecesi, rnuamelemin tek

li tasrih ediliyordu. 

Daha birk~ hafta evvel lstanbuldan 

utak, diinyadan bile uzak bir k<>!eye ~e
kilerek sefalet ic;inde, adeta dag hayat1 

ya§ark.en daha dogrusu olmek iizere. iken 

~imdi iiniformah bir kaptct oniinden ge -. 

~ip ltoskoca. bir biiroya yerle,mek, orada 

bin;ok memurlann tazimlerini kabul et , 

mek tuhaf degil mi) Y anlbattmda nefis, 

enfes bir daktil~. gUidulc<;e diinyayt cen· 

net gibi gosteren bir de gene ktz vardt. 

Bu vaziyeti de pek ~abuk henimsedi

gimi soyl~mege liizwn g()rmiiyollliil. Bir 

Biitiin Tiirkiyede 1819 cinayet, 266 miihim h1rstzhk 
vak' as1 ve 938 seyriisefer kazas1 olmu~tur 

Daha evvel yazm1' oldugum bir ya • 
z1da lstanbul ~ehrinin zabtta vulmat1m 
hula~a etmi§tim. Bu yaz1mda da, Turki
yenin bir senelik zab1ta vukuahm tetkik 
edecegim. Tiirkiyede bir sene ic;inde 
I 819 cinayet i~lenmi§'tir. lstanbulda ise 
ancak 12 cinayet hadisesi vuku buldu -
gundan §ehrimiz polisi ic;in bu iyi bir 
nottur. 

Gene Tiirkiyede bir senede 1400 ya
ralama hadisesi, 266 miihim hlTS!Zhk ile 
407 zorla alma hadisesi cereyan etmi§tir. 
Bunlarm biitiin failleri yakalanml§tir. 
Y almz su<;Iulann ele ge<;mesi ic;in otuz 
defa zab1ta memurlan ile suc;Iular ara -
smda rniisademe olmu~tur. 

Bunlardan ba§'ka I 00 uza get;me, 43 
eve kundak solt.ma, 4 degirmen yakma, 
5 I eve taarruz hadisesi olmu~. 53 ki§i 
hapisten ka~mt~ ve 163 memura te<:aviiz 
vaki olmu§, I 69 kumarhane kapahlm,,, 
73 para kalpazanhg1 vak· as1 meydana 
<;lkanlrni§hr. Bu arada bir kalpazan c;e -
tesinin ele gec;mesi ic;in buyiik gayretler 
gosteren bir emniyet miidiirii taltif edil
mj~tir. 

Ve nihayet 2 defa kadm ve c;ocuk ti
careti yapan lcimseler meydana <;Ikanl -
m1~, 2 Kadirilik, 5 Bekta~ilik, 6 Alevi -
lik, 2 Nak~ilik ayini yapthrken me~ud 
ciiriim yapJlmt~hr. 

Seyriiseler ka~alarr 
Bit sene i~inde 938 seyriisefer kazas1 

olmu~. bu kazalarda 1121 ki§i yaralan -
mtf, 505 kiti de olmii§tiir. 

Hiikumetin yeni seyriisefer kanunu 
sayesinde oniimuzdeki sene bu rakamlann 
daha soniik olacagl muhakkaktJr. 

Fuhuf 
Zabtta kuvvetleri uyu§turucu madde 

k~ak<;tlarile nastl §iddetle miicadele edi
yorsa fuh~un kokiinii kmmak ic;in de 
ayni gayretle <;ah~maktadular. Bu yiiz -
den umumi evlere 39 lcaclm girmi1 ve 29 
kadm bu meslekten c;ekilmittir. 4 yaban· 
c1 §aht5 ta fuhu~ i§lerile ugra~tlklanndan 
budud harici edilmi~tir. 

Siycui laadiseler 
Bu sene zarfmda biri lstanbulda, di -

geri lzmirde olmak iizere iki grev hadi· 

se!i olmuttur. 3 ic;timat, 1 spor, 6 ticari, 
2 kiiltiirel cemiyet fesbedilmi~tir. 

382 ki~i muhtelif sebeblerden dolay1 
vatanda§hktan <;Ikanlmi§, 159 yabanc1 
da hudud barici edilmi§tir. 907 ki§i de 
emniyeti umumiye nezaretine almrnl§tlt. 

Vukuati tahlil 
Goriildugii iizere Cumhuriyeti kendi

ne iilkii edinen Tiirk zab1tasmm geceli 
giindi.izlii t;a!I~masi ile memlekette bir se# 
nede olan vukuat diinya devletlerine, 

balta kom§U devletlere nazaran normal • 
d1r. Yalmz seyriisefer kazalanm bun • 
dan baric tutmak mecburiyetindeyiz. 

Bir sene ic;inde gosterdikleri vazife' 
§inashklanndan dolayt 33 memura para 
miikafatJ, 419 memura da takdirname ve' 
rilmi§tir. 

Emniyeti umumiye miifetti~leri tara " 
fmdan 30 vilayetimizde tefti§ yap1lmw 
hr. 16 memura ibtar, 26 memura maai 

kat\ 58 memura k1dem tenzili ve 124 
memura da meslekten ihrac cezast ve • 
rilmi~tir. 

Vazife esnasmda 12 fedakar zab!la 
memurumuz malul kalml§hr. 

Zabttantn ~tordiiiii diger i,ln 
Zab1ta memleket asa i il i · · 

derken bir~ok munzam i§fer de gonnii§· 
tiir. 

Bu cumleden olarak bir sene i<;indc 
231 sinema filmi kontrol edilmi§tir. Bun· 

lardan 204 tanesinin halh gosterilme • 

sine izin verilmi~. 1 0 tanesinin tadiline 
luzum goriilmii§, 1 0 tanesinin de mem • 

leketimiz dahilinde gosterilmesine miisa· 
ade edilmemi§tir. 

Hi.ikumet otoritesini her zaman hak· 
kile temsil eden. her felakette mii§fik ko• 

lunu halka uzatan fedakar zab!ta amir 
ve memurlanna olan efkan umumiyedeld 

sevginin bir senelik vukuah gozden ge· 
'tirdikten sonra daha kuvvetlenecegi mu· 
bakkakhr. 

Nejad FerlaaJ 
-- -- --

deniz sularile bahk f1kanmasmm onli
ne ger;mek Uzere bu diikkan ve ticaret
hanelerde bahk temizligi i<;in mutlaka 
terkos musluklan bulundurtulmastm 
mecburi ktlmahdtr. 

Aalakadar makamlardan bu ~ iize -
rindeki diikkan ve ticarethaneleri te -
mizlik cfhetlnden ~iddetll kontrol al -
tmda tutmalarmt ve bahkhane i§ini bi· 
ran evvel halletmelerini gerek ufak ba
ltk~Ihk sanay·liml2in temlzli~l ve ge • 
rekse halktm1zm sihhati lc;in rica etsek, 
bu her halde haklnrntzdlr. 

Bu vesile lle llaygilarlrni 1unarlm. 
JJ. A. 

gi.in ge1di ki bepsi bana c;ok tabil geliyor 
ve adeta bu hayat i~inde dogmtl§, biiyU -
mii~ bir insan gibi goriinmege ba~hyorum. 

Ba,katibim Necati i'minde birisi idi. 
<;ok zarif ve kibar bir gene olan bu Ne

cati ile Utibem, daktilom Perihan ara • 

smda bir§eylet oldugunu ve bu zatm 

gen<: krza kur yaphg!Dt sezdim. Dogrusu 

onlann evlenmesi hie; te miinasebetsiz 

clegildi. 

9dadan ic;eti ilk girdigim zaman on • 
lar bathata idi. Geoc lmm sac;lan da • 

gtmlth. Beni goriit gonnez Necati top • 

Iandt ve hiraz bozul~u. Koltugunda kir

mtzt bir cildbencl Yard1. 

Lahyd ve sogult bir tavula: 

- N e var, ne yok N ecati 1 
Diye sordum. 

- Beye{endi, fevkal!de hi~bir fey 
yo\.:. Hemen zatt alinize ht.btr vermege 
liizum g(iriilecek hi~ir hadise ve bir me~ 
sele yok ... 

-Ala, aiL. 
- Burada bulunmad1gmtz mada ya-

pilacak §eyler Laklmdaki emirlerinizi 

harfi harfine yerine getirdik. T elgrafla 

Anadoluda tiddetli soguklar 
Konya Aksarayt (Hususl) - Hafta • 

lardanberi yagan karm 1 metroyu bulan 
ittifa1 burada bir~ok m~kiilata sebeb ol 
maktad1r. Milyonlarca kilo bugday nak· 
ledilememek yiiziinden giiriimek tehli• 

kesine maruz kaldlgt gibi ~eker, tuz, 
kahve gibi ihtiyac;lar da giic;liikle tetnin 
edilmektedir. Komiiri.in kilosu 10 kurU" 

~a kadar ~1kffi117br. 
Kat brtmaSlnm §-iddeti bir 

kadar artm~ttr ki postane 
i¥ goremem~tir. 

arallkO 
ongiill 

vaki olan i§'arlanmz da yaptlmi§tlr. 

- Vay, vay ... Demek ben Atinada. 
ik.en ikidebir telgrafla emirler vermi~irn 
de baberim yok. Boyle olunca beni~ 
mes'uliyetim, daha dogrusu itlerim bayh 
muglak bir hal alacak demektir. Ben 
bunlann i~inden nas1l ~1kar1m? •.• 

Necatinin bana arzettigi i§leri merak• 
!a, fakat hit;hir 'ey anlamadan tetkik et• 

tim. Ondan sonra !smail vasttasile bildi' 

rilen taliman daiwinde bu i§ler hakktn• 

daki direktiflerimi verdim. 

N ecati kemaH hiirmetle sordu: 

- Beyefendi, Jan Diyamandi ile xnii• 
lakabntz ne netice verdi~ 

- Miilakatirniz pek samimi oldU· 
Tam bit itilaf... Bununla beraber bell 
kendisine hjt;bjr vaidde bulunmadtm. 

- <;ok isabet I 
- Kendimizi istikbal ic;in ihtiratll 

bulundurmaga mecburuz Necati. 

Nihayet Necati ~ekildi ve ben oniW 

deki sepette bir ytgm mektub duran pe• 
rihan Hammla yalmz kaldtm. 

[Arkatt t~arl 
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Italy a Leros tahkimab YeniJaponkabinesi Y eni memurin kanunu 
kakk;nda teminat verdi ~h~maga ba,IadJ tetkik ediliyor 

litiCumhuriyet.] 
lf=il ©1 u ~ ~ lYJ 'lt: lYJ IFil lYJ 

[B~tarat• t fnct 1ahttedeJ 
iade etmek maksadile Ankaraya gide -
cektir. 

Bu gece Hariciye Vakilimizin §erefi
ne me~hur Skala operasmda biiyiik me ~ 
rasim yaptlmt§hr. 

DOCAN NADI 
Miizakerelerin esast 

Milaoo 3 (A.A.) - Havas bil ~ 
diriyor: 

M. Ciano ve T evfik Rii~tii Aras ara
smdaki ilk gorii§me bugiin saat 1 0,30 da 
vuku bulmu§tur. Bu gorii§menin mevzuu, 
ltalyanm Akdeniz statiikosuna daima 
rniisaid olan maksadt hakkmda Tiirkiye
yj temin etmektir. Lerios' daki ltalyan iis
sii taarruzi vaziyette tertib edilmi~ ileri 
bir kale degil. ingilte~enin K1bnsdaki 
ussii gibi, miinhaman Italyan gemileri ~ 
nin miibadele ve ia§elerini temine mah
sus bulunmaktad1r. 

iki nam te§riki mesaisinin siyasi §art
lanm, Tiirkiye tarafmdan dogu Afrika
S! imparatorlugunun filen kabulu ve bir 
ticaret anla§mast akti meselelerini teati 
edeceklerdir. 

T riyesteden hareket eden ltalyan ge
mileri Tiirk limanlarile ve hatta Bogaz
lardan g~erek Karadenizle muhim mik
tarda i§ yapmaktadtrlar. Bu menfaat ve 
munasebetlerin e§kali bugiinkii goru~me
de esas mevkii i~gal edecektir. 

Bununla beraber, italyan matbuatl 
birkac; sene evvel i talyan siyasetinin ha -
kim unsuru olmu§ olan Roma - Ankara 
Ankara - Atina, Atina - Roma miiselle
sini hatirlatmaktadtr ki bu ne§riyat bu 
sisteme, bir Roma - Belgrad anla~mas1 
ile tamamlanmt§ olarak avdeti miistebad 
Qlmadtgml farzettirmektedir. Fakat bu
nun tahakkuku, !talyanm Balkan Pakh 
hakkmda itimadaver olm1yan hath ha -
reketini tadil etmesini istilzam etmektedir. 

H ariciye V ekilimize halkrn 
tezahiiratat 

Milano 3 (A.A.) - Anadolu Ajan
stmn hususi muhabiri bildiriyor: 

Hariciye Vekili Dr. Aras, bu sabah 
saat 1 0,30 da Kont Ciano ile vilayet ko~ 
nagmda gorii~mii§tiir. . . . . 

Ogleyin Kont Ciano Vek1ln~u~m .. §:
refine 75 ki§ilik bir ziyafet verml§hr. Og~ 
leden sonra Hariciye Vekilimiz Mec;hul 
Asker abidesine bir c;elenk koymu§tur. 

iki ariciye Nazm saat 17 de tekrar 
bulu~arak bir teblig ne§retmi§lerdir. Sa
at 19 da Belediye dairesinde Dr. Aras 
~erefine bir kabul resmi yap11m1~hr. Bu 
a.k~am Operada gene Hariciye V ekilimiz 
§erefine bir gala suvaresi verilecektir. 

Hariciye Vekilimiz yann sabah Mila
llo'yu terkedecektir. Miilakatlar ~ok sa -
lnimi olm.,11~tur. Halk her tarafta Vekili
lllizi biiyuk tezahiiratla kar~11Iyordu. 

ltalyan matbuahmn dostane 
ne~riyatr 

Roma 3 (A.A.) - Stefani ajansi 
bildiriyor: 

Gazeteler, Milano miilakatma birinci 
3ahifelerinde muteahhid sutunlar tahsis 
ttmekte ve geni~ tafsilat vermektedirler. 
Miilakatm derin samimiyeti tebariiz ettiril~ 
lllekte ve iki memleket arasmda yeni i§ 
birliginin iyi bir hava i~inde ba§laml§ bu
h.mdugu kaydedilmektedir. 

Belgradda miitalealar 
Belgrad 3 (Hususi} - Tiirkiye Ha

l'iciye Vekili T evfik Ri.i§tii Aras yann 
Milano' dan hareket ederek dogruca bu~ 
ta.ya gelecek ve Ba~vekil Dr. Milan Sto
hdinovi~'le gorii§ecektir. 

Gorii§melerin T evfik Rii§tu - Ciano 
~~lakatmdan sonrC~- olmas1 bu temasa 
Uyuk bir ehemmiyet vermektedir. Ayn

ta iki naz1r arasmda cereyan edecek ko
llll§malann 15 ~ubatta Atinada toplana
tak Balkan Konseyi mevzulnna temas 
~decegi de haber verilmektedir. 
t· Biitiin Belgrad gazeteleri Rii§tu Aras-

Iano miilakatma biiyuk ehemmiyet ver
lllektedirler. Bunlar hic;bir miitalea ilave 
~ 1tneden sadece ftalyanm Balkanlarda 
llUfuzunun kuvvetlendigine i§aret etmek-
1t>dirler. 

Ciornale d'italyanrn bir makalesi 

1. Romada inti§ar eden Giornale d'ita
la., Milano miilakatmm, Ti.irk - ltalyan 
~Unasebatmt, bir vuzuh ve itimad havast 
~~inde yenilemek maksadile, birka,, haf
j evvel Ti.irkiye tarafmdan haztrlat.ml§ 

() dugunu soyliyerek diyor ki: 
d «Bu miilakat, Avrupay1 alakadar e -
s ~n ba§hca mesaille Turk - italyan me· 
~U!!leri iizerinde se~inetli .ve dos_!_ane Abir 
k §ahedeye hasredtlecekttr. Bu mula -
atta h 'k' f 'k' I k '. IAk d • er 1 1 tara , 1 1 mem e ell a a a-

1 a.rd eden meseleleri mevzuu bahsedecek· 
er · 

d' 
1
lr. Bu meseleler, bilahare, mutad 

tp 0 1l'latik usullerle halledilecektir. 

la. ~nkara hiikumeti, Tiirkiyeye Bogaz
tr t Uzerinde tam hakimiyet veren Mon -
is:UlC mukavel.esine ltalyantn i§tirakini 
nllemektedir. Italya, Tiirkiyenin arzusu
ll1 dostc;a kar§lhyabilir; fakat, Montreux 

eselesi ltalyan - Tiirk miinasebatmm u-

diger meselelerle ayni zamanda halledil-
melidir. _ 

· Nazan ibbara almacak meseleler iki 
nevidir. Biri umumi mahiyette olup, 1tal
yan • Tiirk miinasebatmm, ic;inde inki§af 
edecgi havayt, manevi ve pratik bak1m· 
lardan hamlamak §ek1inde hulasa edile· 
bilir. Hususi mahiyette olan diger nevi 
ise iki memleket arasmda muallakta bu
lunan meselelere taalluk eder.» 

Giornale d'italia, M. Musolininin 
1928 de Milanoya vaki olan seyahatin· 
den, ayni sene mayts a}'lnda imzalanan 
ve 1932 de tecdid edilen Turk - !talyan 
paktmdan bahsederek Tiirk - italyan 
miinasebatmm k1sa bir tarihc;esini yap • 
t1ktan ve Tiirk - Yunan ban§mt teshil 
ic;in !talya tarafmdan gosterilen gayret
leri zikrettikten sonra, makaleye §Oyle 
devam etmektedir: 

«Dostlugun ilk §arh miitekabili itimad. 
d1r. Tiirkiye ~una kani olsun ki, italya
nm Tiirkiye hakkmdaki siyasetinin ruhu, 
M. Musolini tarafmdan Milano' da 1928 
senesinde izah edilen ruhun ayni olmak• 
ta berdevamd1r. F a§ist italy a, Turkiye
de, Tiirkiyenin, itimada miistenid ve fay• 
dali dostlugundan ve elbirliginden ba§ka 
bir§eY aramtyor. Bu itimad havas1 viicu
de getirildigi zaman, her iki memleketi a. 
lakadar eden meseleler gorii§ulup halle
dilebil ecektir.» 

Bu makale mevzuu bahsettigi mesele -
Jeri Montreux meselesi, ltalyanm impa• 
ratorluk bak1mmdan yeni vaziyeti, Tiir
kiyedeki italyan mi.iesseselerinin vaziyeti 
Ve saire gibi muhte1if meseleler halinde 
sayd1ktan sonra §U suretle neticeleniyor: 

<<Akdeniz, Avrupa siyaseti tarihinin 
mihverlerinden biri haline gelmektedir. 
Akdeniz memleketleri arasmdaki miina • 
sebetleri aydmlatmak bunlann kendi ifa
de ettikleri imkanlan ve Avrupa siyase· 
ti bak1mmdan mevcud imkanlan artlrmak 
demektir.» 

*** 
Hariciye Vekilimizin E;eyanafl 

Halen Milano'da bulunmakta olan 
Hariciye Vekilimiz Dr. T evfik Rii~tii 
Aras dost italyan matbuatma vaki olan 
beyanatmdan, telgraf haberi olarak ktsa
ca bahsetmi~tik. 

Italy an matbuatl, bugi.in de T evfik 
Rii~tii Arasm Milano z_iyarel:i iizerinde 
ehemmiyetle durmaktad1r. 

G.zeteler, T evfik Rii~tii Arasm Ce -
nevrede bulunan italyan gazetecilerine 
verdigi beyanah ne~r~tmektedirler. Bu 
gazetelere gore T evfik Rii§tu Aras de
mi§tir ki: «italyan Hariciye Bakam Kont 
Ciano'yu §ahsan tammak fmatma nail 
olacag1mdan fevkalade memnunum. Go~ 
rU§memizin Milano'da cereyan etmesi bu 
memnuniyetimi bir kat daha arhrmakta
dlr. Zira Milano'yu ilk ziyaretimde, ora~ 
dan c;ok iyi hahralarla aynlmi§hm, ve 
o defa asnn en biiyuk adamlanndan biri 
olan !talya Ba§vekili M. Musolini ile 
Milano' dE- gori!§mii§ ve onunla birlikte 
ftalyan - Tiirkiye dostlugunun temeileri
ni kurmu§tuk. Bu temeller o zamandan ~ 
beri gec;irdikleri pek c;ok tecri.ibelere ve 
maruz kaldtklan pek c;ok darbelere rag
men saglam kalml§lardtr. Bu itibarla duy~ 
dugum sevinc iki tiirliidi.ir. Evvela muhte~ 
rem bir zah tamyacag1mdan ve sonra da 
~ok sevdigim bir ~ehri yeniden gorecegim
den dolay1. <;iinku Milano, bize 1talya
mn buyiik devlet adammin ilhamile hare~ 
ket etmek fmahm bah~decektir. Ben 
§ahsan Musoliniye kar§l, daima hayranhk 
hisleri beslemi§tim.» 

T evfik Rii§tii - Kont Ciano mi.ilaka ~ 
tmda hangi mevzua temas edecekleri su
aline, Tiirkiye Hariciye Bakam §U ceva~ 
bt vermi§tir: 

«Her~yden bahsedecegiz.» 
italyan hiikumetinin bilhassa bu mi.ila

katta Montreux mukavelesini imza etme
si meselesinin goru§ulecegi bildirilmi§tir. 
Bu dogru mudur? sualine kar§I da Tev
fik Rii§ti.i qemi§tir ki: 

«- Tiirkiye Cumhuriyeti hakikaten 
oy)e bir talebde bulunmU§ ve italya hu
kfimeti de bu talebe dostane bir cevab 
vermi§tir. Ajans1m1z bu mevzua temas 
etmek istemi§ ve hatta !talyan hiikume
tinin Montro mukavelesi modalitelerini 
de izah etmi§tir. F akat tekrar ederim ki 
Milano' da, iki memleketi alakadar eden 
biitun meseleler gozden ge~irilecektir.» 

- Sancak meselesinden de bahsolu· 
nacak mt? 

- Tabii, !talya}'l alakadar eden bii
ti.in noktalara temas edilecektir. 

T evfik Rii§tii Aras, Habe§istanm il· 
haktm tammak meselesi hakkmda kendisi· 
ne sorulan suale de §U cevabt vermi§tir: 

«-Ti.irkiye, Adis-Ababadaki i§ gii
derini geri ~ag1ran ilk devlettir. Tiirki • 
ye, Adis-Ababa i§gi.iderini lagvetmi§ ol
dugu gibi aynca da bir konsolosluk ih • 
das edecektir. Kalan meselelerde umid 
ederim ki ilkbaharda asamble tarafmdan 
hollolunacaktiT.» 

Ordu tahsisabna dair 
kanun degi~iyor 

Tokyo 3 (A.A.) - M. Hirota ka
binesi tarafmdan diyet meclisine tevdi 
edilmi§ olan bi.itc;e ile kanunlar geri ah
nacak ve Hayashi kabinesi tarafmdan 
meclise yeni kanun layihalan tevdi edi
lecektir. 

Ordu ve donanma i~in daha fazla tah
sisah ihtiva eden M. Hirota'mn but~e 
projesine kar§l yaptlan muhalefetin Hi • 
rota kabinesinin sukutuna sebeb olmu§ 
oldugu hattrlardadu. 

Milano miilakall 
V esilesile Tiirk -
italyan miinasebetleri 

[Ba§makaleden devam} 

halde iki dost Akdeniz devletinin muna
sebetleri eski samimiyetini almahydt. h
te yeni Turk ~ italyan dostlugu faaliye
tinin ba§langici. Ve i§te diindenberi Mi~ 
lano'da Kont Ciano ile Dr. Tevfik Rii§tii 
Aras arasmda tetkikine ba§lamlan siya
set ufuklarmm alab-ildigine geni§ saha
lan. 

Bu miilakatlar henuz hitam bulmami§ 
olmakla beraber onlann esasen dostane 
olan mahiyetlerini biz pek iyi biliyoruz. 
Nitekim Cumhuriyetin hususi muhabi
rine Kont Ciano'nun bu sayimtzda 
okunacak beyanat~ vaziyeti biitiin sara
hat ve ehemmiyetile gostermege kafidir. 
ltalyanm gene Hariciye Nazm Akde
nizin garbmdaki ernniyeti ~arkmdaki 
emniyete baglam~Jbr. Bu, biitiin Ak
denizin emniY'eti demektir, ve !;Ok 
dogrudur. Sulha ktymet veren devlet
ler ve devlet adamlan i§te vaziyetleri 
bu kadar hakiki ve bu kadar geni§ go
riirler. 

Zaten Akdenize aid olarak daha ev
vel akdolunan ingiliz - !talyan anla§
masmt da biz ayni miinada telakki etmi§ 
ve ona ayni ehemmiyetle alakadar olmu§
tuk. Hedefi sulh ve siikfin olan siyaseti
miz ~imdi !talyadan ayni mukabeleyi 
gormektedir. $ark! Akdenize aid Tiirk ~ 
Italyan anla§masl italya kadar fngiltere 
ile de dost olan Balkanlar manzumesinin 
Akdenizdeki k1ymet ve ehemmiyetlerinin 
rollerine mevki vermek, yani netice itiba~ 
rile bi.itiin Akdeniz miivazene ve emniye~ 
tine en biiyiik ad1mm1 attumak demektir. 

Cenevre'nin Sancak - Hatay anla§ma
smdan sonra sulh lehine ne biiviik ve ne 
kuvvetli bir tezahiirdiir ki §imdi Mila
no'da !talyan - Turk dostlugunun yeni
den teyidi hesabma butun Akdenizde u~ 
mumi ve §ami] bir anla§manm en saglam 
temelleri ahlmaktadu. Bu hadiseler kar~ 
§tsmda bedbinliklerden s1ynlmaga dogru 
gitmekte hakstz degiliz. :Sutun diinyada 
sulh aleyhine almabilecek c;ok fena ala
metlere ragmen 193 7 senesi sulhun istik
rarma hizmet edecek parlak belgelerle 
de insanhga giizel ve parlak umudlu ufuk· 
lar a~an boyle manzaralar arzediyor. Bu 
umudlu sahnelerin faktorii o1an milletler 
bu suretle insanltga ifa ettikleri hizmet
lerden dolay1 kendilerini bahtiyar say~ 
makta hakhdtrlar e1bet. 

YUNUS NADI 

Merkez Bankas1 umumi 
heyeti toplanbsi 

Ankara 3 (Telefonla) - Cumhuriyet 
Merkez Bankas1 umumi heyeti yarm 
saat 14,30 da fevkalade bir ic;tima ak -
dedecektir. Bu toplantl ruznamesinde 
Merkez BankaSI nizamnamei esasisinin 
19 uncu ve 20 nci maddelerinin tadil • 
leri vard1r. Esas nizamnameye baZl hii
kiimlerin ilavesi de teklif olunmakta -
drr. Toplantlda Umum miidiir muavini 
sesimi de yapliacaktrr. 

Sir Clerk tekaiid oldu 
Londra 3 (A.A.) - Hariciye Ne ~ 

zareti, Sir Phipps'in tekaiidunu ihtiyar 
etmi§ olan Sir Clerk'in yerine Paris bii • 
yiik elc;iligine tayin edilmi§ oldugunu bil· 
dirmektedir. 

[ CUMHURiYET - Sir Georges 
Clerk, Parise gitmezden evvel, uzun 
miiddet !ngilterenin Ankara bi.iyuk elc;i -
li~ini yapmt§h.] 

Vilayetlerin bu sene yapa· 
caklar1 i§ler 

Ankara 3 (Telefonla) - Dahiliye Ve
kaleti vekalet dairelerinin 1937 sene • 
sinde yapacaklan i§leri gosterir birer 
listeyi alakadarlardan istemi§tir. 

Akdeniz anla§masmi ovmi.i§ ve demi§tir 
ki: 

«- ingiltere ve !talya, bu anla§ma 
ile gene! ban§a biiyiik bir hizmet etmi§ • 
lerdir. Bu, sizin §efinizin bir ban§ tara£~ 
tan oldugunu gosteren parlak bir eseri
dir.» 

Turkiye Hariciye Nazm, Balkan an
tantt konseyi reisi stfatile diger Balkan 
devletlerile italya arasmdaki miinasebet
lerden de bahsetmi§ ve bu munasebet ~ 
lerin inki§afmm ayni derecede memnu • 

ilave etmi§tir. 

Kay1b aramyor 
K1bnsm Leymesun kasabasmda 

Muvakkat Enciimende 
gozden ge~irilmesine 

kanunun 
ba~landt 

' 

giirnriik gardiyanlarmdan Hiiseyin im
zasile aldlglmiz mektubda deniliyor ki: 

cBenim 1927 de Akhisarda bir karde
§im vard1. Bana bir rnektub gonderdi. 
Cevab verdim. Fakat bu mektubuma, a
radan on sene g~mesine ragmen hi<;bir 

Ankara 3 (T elefonla) - Memurin 
muvakkat enciimeni toplanarak, yeni me
murin kanun layihastm miizakereye ba§
ladt. Esaslanm tamamen ne§retmi§ ol • 
dugumuz bu layiha, memurluga ve me· 
murlara aid biitiin hiikiimleri on iki fa
st! i~inde toplamaktadtr. Y eni layiha il~ 
azil cezas1 da tekrar ihdas edilerek inzi· 
bat cezalan arasma konmu§tur. Buna 
mukabil, k1dem indirmek cezas1 inzibat 
cezalan arasmdan c;1kanlmi§hr. Sebebi 
de, bu cezamn, bu suretle tecziye edilen 
memur tarafmdan, uzun seneler gec;tik
ten sonra ve ancak kidem hakkmm kul
lamlmast laz1mgeldigi vakit hissedilmesi· 
dir. T esiri g~ ve az olan bu ceza, kendi
sinden beklenen faydan veremiyecegin
den c;Ikanlmt§hr. Azil cezasmm yeniden 
ihdasmm sebebi de §Udur: 

Her devlet te§kilatmda geni§ bir tatbik 
sahast bulan ve idare hukuku kitablannda 
hirer hususi fast! te§kil eden «idareten 
azil» tedbirinin, bugunki.i memurin ka • 
nunile ilga edildigi giindenberi idare o
toritesi, amme hizmetini iyi gordiirmek 
hususunda o kadar giic;liiklere maruz kal· 
mt§tlr ki, nihayet ortaya yeni bir kanun 
mevzuu §eklinde (V ekalet emrine alma) 
muamelesini koymu§ ve bazt kanun! ta
diiJerle bu muameleyi inzibat cezalann
dan tamamen ayn bir mahiyette kokle~
tirmi§tir. Halbuki vazifesinde kusuru go
rulen bir memurun, amme hizmetini Jslah 
maksadile i§ten uzakla§tmlmast - bu u· 
zakla§tlrma muamelesine ne isim veri • 
lirse verilsin - hakikatte azilden ba§ka 
bir §ey ifade etmemektedir. Bunun ic;indir 
ki idare i§lerinde normal bir tesir goster• 
mi~ olan ve hakikatte dahi c;ok faydas1 

Miistemleke talebi 
[Ba$taratz 1 tnct sahtfede) 

bahki haftahk toplanhsmda ademi mii -
dahale meselesi ye M. Hitler'in nutku ve 
bilhassa Almanyamn mi.i'Stemlekelere aid 
metalibatile i§tigal etmi§ oldugunu beyan 
etmektedir. 

Bir lngiliz el~isi Almanyaya 
miistemleke verilmelidir, diyor 
Londra 3 (A.A.) -Times gazetesi, 

lngilterenin eski Lizbon biiyuk elc;isi 
Russel'in Alman miistemleke metalibati 
hakkmda bir mektubunu ne§retmektedir. 

Russel, Alman mustemlekelerinin ia -
desinin mevzuu bahsolmiyacagmi, c;unku 
ne ingilterenin T anganika' dan, ne de 
Kap hiikumetinin cenubu garbi Afrika ~ 
smdan vazgf911esine imkan bulunmadJ -
gm1 yazchktan sonra mutavass1t bir sure• 
ti hal bulunabilecegini kaydediyor ve di~ 
yor ki: 

«- fngiltere Almanyaya garbi Ni -
geria'mn bir ktsmmt denize bir mahrecle 
birlikte terketmelidir. F ransa Kame • 
run'un b-ir k1smmi, Bel~ika Kongo'nun ve 
Portekiz de Anfolo'nun bir ktsmtm ver
melidirler. Eger bu meselenin halli iste· 
niyorsa !ngiltere bu yolda bir misal gos~ 
termelidir.» 

Londrada telakkiler 
Londra 3 (A.A.) - Evvelce alman 

malumat hilafma olarak diplomasi me -
hafili, M. Hitler'in putkunun baz1 nok -
talanmn hakiki manasim tayin e mek i ~ 
c;in ingilterenin Berlin nezdinde bir te ~ 
§ebbiiste bulunmastm ihtimal haricinde 
addetmektedir. Umumiyetle zannolun -
duguna gore lngiltere, hie; olmazsa AI ~ 
manyamn Avrupa ile olan miinasebetle
ri bahsinde «diplomatik bir hareketsiz ~ 
lik» devresine dahil olacaktlf. Mustem -
lekeler bahsine gelince bugunku i~tima
mda kabinenin c;ok geni§ bir itilafm mii
temmim eczaosmdan olm1yan herti.irli.i 
miistemleke veya sair arazi terkine a -
leyhtar oldugunu teyid edecektir. ~imdi
ki halde kabinenin biitun mesaisini is -
panyol meselesinin halli noktasmda te -
merkiiz ettirecegi tahmin olunmaktad1r. 

Holandanrn bir ~e~ebbiisii 
Amsterdam 3 (A.A.) - Holanda 

hiikumeti Berlindeki miimessiline, M. 
Hitler'in Holandanm bitarafhg1 hakkm~ 
da 30 kanunusanideki beyanatl hakkm
da mutemmim malumat almasmi emret -
mi~tir. 

• •• 
Tiirkiye • Suriye ticaret 

anla§masi 
Ankara 3 (Telefonla) - Tiirkiye • 

Suriye ticaret anla~mas1 bir miiddetle 
uzatilmi~ ve giimriiklere tebligat yapll
ffil§tir. Bu husustaki miizakerclere de -
vam olunmaktad1r. 

Mahalli idareler bankas1 
Ankara 3 (Telefonla) - Dahiliye Ve

kaleti ileride kurulacak mahalli idare -
ler bankasma koylerin de i§tiraklerini 
temin i~in bu sene koy biit~e1erine %5 
nisbetinde bir tahsisat konmasm1 ka -
rarla§tmni§tii. 

goriilmii§ olan azil cezas1 tekrar konul -
mu~. V ekalet emrine almak muamelesine 
de hakikl manasma tetabuk edecek bir 
~ekil verilmi§tir. 

Bugiinkii memurin kanununda ise bu 
muamele tam bir ceza mahiyetinde hu -
ki.imlere tabi tutulmu§ bulunmaktad1r. 
Halbuki V ekalet emrine almmak, gerek 
siyasi ve gerek idari mi.ilahaza1ann do -
gurdugu bir netice oldugundan kendisi
nin kusuru olm1yan bir memura bunun 
bir ceza §eklinde tatbik1 dogru goriilme· 
mi§tir. 

Memurlara her sene bir ay izin veri -
lirken bu iznin iic; seneliginin bir araya 
toplanmasmda, amme hizmetinin sekteye 
ugramast gibi tecrube edilmi§ bir zarar 
tahaddi.is etmekte oldugundan, yeni la
yihaya senelik iznin ancak ikisinin bir a
raya toplanabilecegi esas konulmu§tur. 
Sadece hariciye memurlarmm hizmet 
mevkilerine ve hususi vaziyetlerine gore 
senelik izinleri iki aya kadar uzattlabile
cektir. izin muddetini g~irmek hususun
da mi.ibalats1zhga meydan vermemek pek 
luzumlu goriildi.igiinden, inzibati ceza -
dan ba§ka, ge~irilecek her giin i~in iki 
giinluk maa§m kesilmesi ve iznini 15 gun
den fazla gec;irenlerin istifa etmi§ say1l· 
mas1 ic;in idareye salahiyet veren bir mad-' 
de de kQ!!mu~tur. 

Ecnebilerle evli ya§amanm kultiir ii
zerindeki tesiri du§iinulerek bu hal, me
murluga mani ~artlar arasma ahnml~ ve 
Turk tabiiyel;ne gec;erek ondan sonra 
nikahlanmak suretile memurlarm hayat1 
arasma kan§mak istiyen . ecnebilerin bu 
tiirlu te§ebbiislerinin de oni.ine gec;ici ay
n bir madde haz1rlanmi~hr. 

Meclisin diinkii toplantlst 
Ankara 3 (Telefonla) - Meclis bu • 

giin saat 15 te topland1. Samsun S1tma 
miicadelesi si.hhat memurlarmdan Ab
durrahman hakkmda Adliye Enciimeni 
mazbatas1 okundu. Bartmm Sarma§lk 
koyiinden Asurun ve Giresunun Bay -
oombey koyiinden Kadirin oliim ceza -
larma ~arptmlmalar1 hakkmdaki tez -
kereler kabul edildi. Ttirkiye ile Yugos 
lavya arasmda imza1anan afyon an19.§ ~ 
masmm tatbikma dair kanuna ek layi
ha ve ogretici ve teknik filimlere dair 
layiha kabul edildi. Gezici tapu sicil 
memurlan ihdas1 hakkmdaki layiha 
Adliye Enciimenine verildi. Bundan 
ba§ka birc_;ok layihalarm birinci miiza· 
kereler.i yap1larak kabul olundu. 

Meclisin bugtinkii toplantlSlnda mii
zakere ve kabul edilen maddeler ara-

cevab alamad1m. . 
Dort sene evvel Akhisar muhtarma 

bir mektubla miiracaat ettim. Verilen 
cevabda orada boyle bir kimse bulun -
mad1g1 bildiriliyordu. Kaybolan karde
~irnin ad1: Saniye ibrahimdir. Lcyme -
sunun Piskobu koyiinde dogmu§tur. 

Bilenlerin insaniyet namma yukan -
daki adresime veya gazetede Re§ada 
bildirmelerini yalvannrn.~ 

Eski~ehir Belediyesinin 
nazan dikkatine 

islm ve adresinin bizde sakh kalmasm1 
istiyen Eski§ehirli blr karilmizden ald1g1 -
m1z mektubda deniliyor ki: cTii.rl.iycnin 
her yerinde oldugu gibi Eski§ehlrde de 
Ratay ic;in bir mlting yaptldL Bu biiyi.ik ve 
sevincli giini.imiizde hit; kimsenin ho~una 
gltmlyen bir vaziyetle kar111la~tlk. 

1;\ehlrde biri askeri, digerl slvll olmak ii
zere iki bando oldugu halde mitingde pa
ra lie tutulmu§ lie; ki~i davul zurna <;alarak 
bu vazifeyl gordiiler ve :i:.stiklal mar.;am1Z1 
bunlar caldilar. Bu hal bandosu olm1 •an 
koy, kaza merkezi ve hatta §chirlerde ola
bil!r, fakat Eski~ehre yakl§mlyor.:t 

!Istanbul Eorsas1 kapan•§l 
fiatleri 3 - 2 - 1937 

PARALAR 
Ah!l Sah'l 

1 Sterlln ulu. oJv. 
1 Dolar t'l4 50 1:!4 50 

20 Franm Fr lH. ! 17. 
20 Llret uo. 1<15, 
20 Belc1ka Fr tO, b·1. 
20 Dra.hm1 liS, :H. 

· 20 1svtcre Fr ;.65. 575. 
20 Leva 20, <13. 

1 Florin 63, 66, 
20 Cek kronu 7:>, ~0. 

1 Avusturva S1 20. 23. 
1 Ma.rk 20, 28. 
1 Zlot1 20. 2:?. 
1 Penru ;11, ;!6, 

20 Lev 11, 14. 
· 20 Dinar 4!S. 62, 

Ruble 
1 isv~ kuronu 30, 3J, 
1 Tllrk altlDl 10'20, 1022. 
1 Banknot Os B ~45. :146 

«;EKLEK 

I Allli Sa till 
Londra 616, 61651 
Nev Yok li,/95:J5 .. 1~325 
Parts 17.16~[) 17.1U 

I MilAno Lo.lOio 15.015 
Briiksel 4,7l75 4. 705 
A tina :i8.7175 88 50:!5 
Cenevre 3,4768 d,46St 
So tva 64,935 64.7175 

·Amsterdam 1..45<!5 1,4!9J 
Prasz ~<1.7875 ;!2,7~2,j 

Vivana 4,t5 4.21 
Madrt~ 11,3675 ll,li.l 

BerHn L:J7tSO l,U125 
Varsava 4,20 4,1\1 

j Budaoe3te 4,465 4,453l 
Biikres 108.7662 Lt8,f>02.l 

I Belln'ad 
SUit if> 3~.195 

Yokohama Ue~ 2.782..> 
Mo.skova 24.9J ~4,9t; 

Stokholm U485 3_1410 

ESHAM 
Kapanl§ 

Sinda Ti.irk ceza kanununun ve bu ka- Anadolu §m. 
% 60 vadell 24,30 24 SO 

nunun mer'iyet mevkiine konulmas1 Asian ~1mento 1HO 14. 5 
hakkmdaki kanunun baz1 maddelerinin Merkez BankaSJ \19. lOJ. 

degi§iklik1eri yap1lmasma aid layiha ~ l~---,;;;,t..;;s_T_t_K.,..R~A"'!'Z_I_ .. _A_R:-::--:-~ 
larla Tiirkiye • ~"'ekoslovakya, Tiirki • Acl.lJ.lj Ka.p~ 

or l'iirk borcu l vadell 2 ~. 775 :l2.~~ 
ye - Yugoslavya ticaret muahedelerile :. :. Ir vadel 21.40 21.60 

daki .. ' 1 :. :. m oe 21,30 21 30 Tiirk - Finlandiya arasm mun a - :. ., m vadeli 21,00 21:so 
kid ticaret ve seyrisefain muahedesine j T A H v i L A T 
mii-zeyyel itilafname ve munzam pro
tokolun tasdiklerine aid layihalan da 

bulunmakta idi. 

<;ocuk Esirgeme Kurumu
nun yardimlari 

Ankara 3 (A.A.) - <;ocuk Esirge· 

me Kurumu Genel merkezi tarafmdan 

1511 tarihinden 1/2/937 tarihine kadnr 

2154 c;ocuga yard1m edilmi~tir. 
Bunlardan 245 hasta c;ocuk ve anne 

gene! merkezin polikliniklerinde bak1lmi§ 

ve tedavi edilmi§tir. 
Aynca di~ bakim evinde 332 c;ocugun 

di§lerine bakt!m1§ ve tedavi edilmi~tir. 
1478 c;ocuk ve anne genel merkezin 

banyolanndan istifade etmi§tir. 
Sut damlasmdan hergiin 92 c;ocuga si.it 

verilmi§ ve I 5 giinde yekun olarak 918 

kilo bedava sut dagililmi§\IT. 

Y ardrm ic;in gene] merkeze ha§vuran 

yoksul yavrulanna para yard1m1 yap1l ~ 

mt§ttr. 

v£Z~ 
G~zella~~+ h • mus 0 ZOr"011 

Pari• • Londra ~ Am•terdam'da 
biiyiik muvaffakivet gormii§ 

ted a vi usulii 
Meccani tecrUbe t;ahsan 

Bayan MARGRET taraf1ndan 
lstiklat caddesi 319121 

P. BEHAR MAGAZALARINDA 
4 $ubat Per~embe 
5 !?ubat Cuma 

saat 4- 6 arasmda randevu 
iizerine yapilacak 

I ac~ Anadolu I vadell b9.30 
:. n va. 39.d~J 
_mil_~ v_adell 42_ ~~-

Kapanl§ 
3.•.:>v 
3\J,50 
4._ 

Zahire Borsas1nda 
diinkii muameleler 

1 - ithalat: Bugday 233, arpa 45, c;av
dar 90, tiftik 10 1/2, yapak 8, ku§yemi 15, 
beyaz peynlr 8, k~ar 2 1/2, ketentohumu 6, 
fasulye 54, ic fmd1k 27, 1<; ceviz 1 ton. 

ihracat: Bugday 850 ton. 
2- Sati~ar: 
Bugday yum~ak kllosu 6 kurU§ 25 pa -

radan, bugday sert kilosu 6 kuru~ 30 para
dan, arpa Anadol kilosu 4 kuru~ 32 lt 2 
paradan, c;avdar kllosu 6 kuru~tan, m1S1r 
san kllosu 5 kur~ 6 paradan, ku§yemi ld
losu 14 kuru~tan, susam kilosu 16 kuru~ • 
tan 18 kuru§a kadar, yapak Anadol k1r -
k1m kilosu 62 kuru.,tan 65 kuru~a kadar. 

3 - Telgraflar: 2/2/937. 
Londra mtslr Laplata ~ubat tahmm kor

ter1 22 ~l. 4 1/2 pe. Ki. 3 Kr. 17 Sa., Lon -
dra ketentohumu Laplata ~ubat tahmili 
tonu II Ster. 10 §1. Ki. 6 Kr. 99 Sa., Anvers 
arpa Lehlstan l)ubat, mart tahm!li 100 :ci
losu 122 B. Frank Ki. 5 Kr. 18 Sa., Liverpul 
bugday mart tahmili 100 Iibresi 8 ~i. 1 7/8 
pe. Ki. 5 Kr. 56 Sa., ~ikago bugday Hart -
vinter maYlS tahmili bu~ell 128 1/4 se:1t 
Kl. 5 Kr. 93 Sa., Vinipek bugday Manitoba 
maytS tahmili bu?cll 121 3/8 sent. Kl. 5 
Kr. 61 Sa., Hamburg it; fmd1k Giresun dcr
hal tahmil 100 kilosu 155 R. Mark Ki. 73 
Kr. 46 Sa., Hamburg ic fmdJk Levan der
hal tahmil 100 kllosu 154 R. Mark Kl. ':7 
Kr. 95 Sa. 

r ' \.. ...) 
thtiyd Qfrad yoklamaSl 

Eminonii Askerli\r ~ubesinden: 
1 - T~rr.. .sub,;-Jerinden gelmi§ olup ta 

istanbulda bulunan Fatih, Emlnonii, Eyi.i.b 
kazalan mmtakalarmda oturan yabanc1 
308 ila 329 dcgumluya kadar olan erlerin 
ihtlyat yoklamalan yap1Imak icin ni.ifus 
ciizdanlan ve terhis tezkerelerile Sultan -
ahme-dde Dikllita!? kan;asmda Eminonu ya
bancl Askerllk ~ubes!ne miiracaat edcrck 
yoklamalanm yaptlracaklardlr. 

2 - Hangi giinlerde ~ubeye miiracaat e
deceklf'ri nahiyelere verllm!l) olan listcde 
yaztlldlr. Nahiyelcrdcn r:elcceklcri giinle~in 
~renilerek ~uoe,ve miiracaat etmelcrl 1l:'m 
olunur. 
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GUNUN BULMACASI 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 I Tl I I I l I~ 
2 I I I 1•1 I I I I ! 
a -~-1-1•1 I I I 1•1 
4 I I I 1•1 I I I I 
l 1•1 I I I I I 1•1• 
6 •I I• I I I 1•1 I I I 

i I I 1•1 1•1 1•1 I I 
! I 1•1 I I I I I I 

I 

Soldan saga: 
1 - c;ocuklarm seV'digi bir~ey. 2 - Ro -

manyada bir millet, bir hesab cetveli. 3 -
cBey:. in yerine kaim alan, gev§ek degil. 
4 - Tayyare, evli degil. 5 - Sari blr hasta
llk. 6 - FransiZ alfabesinde bir harfin oku
n~u. cilve. 7 - Otomobillerde olur, bir so
ru edat1. 8 - Bir emir, kuzunun kon~ma -
s1, postada kullaml!r, nezir. 10 - :;;eref, ka
pilarda kullaml!r. 

Yukandan a~ag1ya: 
1 - Bir tiitiin ic;me vas1tas1, diger bir 

tiitiin ic;me vas1tas1. 2 - Eczanelerde bulu
nur, yasa. 3 - Bir kill sporu vas1tasl, bir 
slfat edatl. 4 - Keyfi yerinde olan bir ada
rom tekrar ettigi kelime, iskambilde kuv
vetli bir kagid. 5 - Kirli bir yer. 6 - Encam, 
fransiZCa cgob. 7- Birer birer, arkasma blr 
ckodu:t kelimesi gelirse giiriiltiiye sebeb 
olur. 8 - Bir vekllin soy adl, e§ya. 9 - Fr:m
S!Zca ckansizl!b. 10 - Uc;ucu bir madde, 
miisliimanlarm mallarmdan vermege mec
bur olduklan liey. 
Evvelki bulmacanm halledilmi~ §ekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1r~ruiB 
2.AINIA 

AITI•lKI Ils IAj 
oloiLiul•luls 

aiRIUIHI•IYIAIRIAI•Iu 
4'AITIAIKI•IFIAIKI i IR 
5 BluiRIUIKI•IBI•Isl t, 
e •ILI•ILIAIHiiiNI•I• 
I ~IUIHI•I~IAIYIAIKI• 
~ II~IIIKI•IMIEIDIEID 
91'R'•IRIEIHIAI•I tIKI t I 

10 AjFJlllTIAIMI i IRI~ 
-

( Qagnlar,. konferanslar, kongreler) 
Kizilay Beykoz fUbesi kongresi 
Beykoz kazas1 Kl.z!lay ve c;ocuk Esirgeme 

Kurumlarmm ylll!k kongreleri 14/2/1937 
pazar giinii saat 11 de Beykoz 40 mc1 ilk
okul salonunda yap!lacagmdan iiyelerin bu 
toplantlda bulunmalanm ehemmiyetle di-
leriz. * * * 

Kizila_y Cemiyetl Balat Nahlye §ubesin
den: 

Klz!lay Cemiyetl Balat Kamun ~ubesinin 
936 - 937 Ylh genel meclisi 6 §Ubat 937 cu
martesi giinii saat 20 de Oumhuriyet Halk 
Partisi Fener Kamun Kuragmda toplana
cagmdan bi.itiin iiye arkada§larm gelmesl
ni dileriz. 
Eminonii Halkevinde konferans 
Eminoni.i Halkevinden: 
Bu y!l ic;in di.izenlediglmiz serl konferans

lann dOrdiinci.isii 4/ 2/ 937 per11embe giinii 
saat 17,30 da Evimlzin Cagalog!undaki mer
kez salonunda avukat Necib Aslm tarafm
dan (Hayatm Sirlari) mevzuu i.izerinde ve
:rilecektir. Davetiye yoktur. Herkes gelebilir. 

( YENi ESERLER ) 
Konya 

Konya Halkevi tarafmdan ~Ikarilmakta 
buhman bu ayllk mecmuanm ii~iinci.i sa
YJSlm da gordi.ik. Daima ciddi ve degerll 
yaz!larr ihtiva eden mecmuamn bu saYISm
da Selg.uk tar!hlne, Konya eserlerine dair 
ger~ekten faydall makaleler va:riChr. Mem
leketin tarihile, edeblyatile alakah olanla• 
nn bu mecmuay1 okumalarm1 tavslye ede
riz. 

Allahm yaratbkJ tabii ve saf 
~ocuk g.dalan 

Pirinc, yulaf, mercimek, bugday, 
irmik, patates, misir, arpa, c;av • 
dar, tiirlii, badem 

HASAN ozlii 
Unlarile 

~ocuklannlZl besleyiniz ve bii -
yiitiinitz. Vitamini ve kalorisi hoi 

olan bu ozlii unlarmdan istedik • 
Ierini ve sevdiklerini biktmmya • 
rak deii§tire degi§tire yediri • 
niz. ~abuk biiyiirler, !,;&buk di~ 

!,;Ikanrlar. 
Hasan markasma dikkat. Ba§ka 

marka verirlerse almaylDlZ ve 
aldanmaym.IZ. Biitiin eczaneler 
ve bakkallarda bulunur. Hasan 

deposu, tstanbul, Ankara, Be • 
yoglu, Be§ikta§, Eski§ehir. 

istanbul 6 nc1 icra memurlugundan: 

Bir borcdan dolaYJ mahcuz olup bu 

kere par&ya ~evrilmesine karar verilen 

hall, sandalye, kanape, ve saire muhte

lif ev ~yasrmn 8/2/937 pazartesi giinii 

saat 10 ila 12 ye kadar Beyoglu Cihan

girde Siingii soka'k 9 No. h Kasab apar

trmarunm 3 No. h dairesinde ilk a~1k 

arttll'llla suretile sahlaca~an tallbl~

rin yevmi mezkurda mahallinde bulu • 

nacak memuruna muracaat etrrteleri 

ilan olunur. 935/2679 

Dr. Hafiz Cerna) 
LokmaPI Hekim 

Dahiliye miltehassiSl 
Pazardan ba$ka giinlerde ojtleder 

sonra saat (21,2 tan 6 va) kadar !stan· 
bulda Divanyolunda (104) numaral 
bususl kabinesinde hastalanru kabul e
der. Sah, cumartesi giinleri sabal 
c9 lh • 12. saat'lerl hakild nkaraya mah· 
sustur. Muayenehane ve ev telefon 
22398. Kl§hk 21044. 

Malkara Belediye Ba,kanhgindan: 
1- Bakanhk~a musaddak projesi muc:ibince Malkarada yaptlacak 

elektrik tesisah 17/1/937 tarihinden itibaren ktrk bet giin miiddetle 
ve kapah zarf usulile eksiltmeye konmuttur. 

2 - Bu ifin ketif bedeli 11,300 lira olup muvakkat teminat 
847/5 lirad1r. 

3- Bu ite aid evrak afagidadtr: 
A- Proje ve teferriiah. 
B - F enni 11artname. 
C - Ke,ifname. 
D - Hususi tartname. 
F - Eksiltme kaimesi ve mukavele ornegi. 
Talibler bu evrak1 Malkara Belediyesinden paras1z alabilirler. 
4- Eksiltme 3/3/937 tarihine musadif ~artamba giinii saat 14 te 

Malkara Belediyesi Enciimeninde yaptlacakhr. 
5 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin muvakkat teminah ve teklif 

mektublarmt kanundaki e11kal dairesinde ihale saatinden bir saat ev· 
vel makbuz mukabilinde Belediyeye vermeleri lizimdtr. 

6 - Eksiltmeye girmek i~in 2490 sayth kanunun 3 iincii maddesin
de gosterilen vesaikten maada elektrik tesisabm taahhiide salahivet· 
tar olduklarma dair Naf1a Bakanhgm1n rulisatnamelerini ibraz .et • 
mege mecburdurlar. (423) 

~IK veKiBAR FAMiLY ALAR 

tercih etmeleri sebebsiz degildir. (:iinkii Veniis miistahzarah nam ve ~ohretini 
siiz ve !mrlatanhkla degil mahm biitiin diinyaya begendirrnek suretile isbat 

eden ~ayani itimad ve tecriibe edilmi§ yegiine markad1r. 
Evliyazade Nu.reddin: Kimyevi ecza alat ve ~triyat deposu !stanbul 

CUMHURiYET 

En ho11 meyva tuz~dur. lnk1baz1 defeder. Mide, 

Barsak, Karacigerden miitevellid rahatsizhklarl 

onler. Hazmi kolayla,tmr. Canhhk verir. 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU- ISTANBUL 

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

ahnacak 166 kalemden ibaret h1rdavat malzemesi ihtiyaci a~1k eksilt· 
miye konulmuflur. Eksiltme 12/2/936 cuma giinii saat 16 da Istanbul 
Yenipostane binas1 birinci katta Istanbul P. T. T. Miidiirliigiinde 
Miite,ekkil Ahm Sattm Komisyonunda yap1lacakhr. Muhammen 
bedeli 972 lira 80 kuruf, muvakkat teminat 72 lira 96 kuruflur. Is· 
teklilerin fartnamesini gormek ve muvakkat teminatlartm eksiltme 
giiniinden evvel yahrmak iizere hergiin mezkur Miidiirliik tdari ka
lemine miiracaatleri. (503) 

I 
.~ .',~ ,.,; ·-(·: . . .. : 

REOSiL'· 
Oksiiriik; Nefes darhg•; Soguk 

algtnhg• ve · Gogiis nezlelerinden 
sizi ·kurtaracak en eyi ila~ budur. 

I ' - . • 

· · :.· ./· Her Eczaneden israrla isteyiniz. 

Mudanya Uray1ndan: 
1 - Eksiltmeye konan i': Mudanya Belediyesi vapur iskelesinin 

5680 lira 30 kuruf ke,if bedelli demir aksammm tamiri ve de· 
mir kaz1k yenilenmesidir. 

2 - Bu ite aid tartname ve evrak ~unlard1r: 
A - Ketif cetv~li. 
B - F enni 11artname. 
C - Mukavele. 
D - Eksiltme fartnamesi. 
fstiyenler bu evrak1 Mudanya Belediye Dairesinde ve p.,r-.,a. iii 
Nafta Direktorliigiinde gorebilirler. 

3 Eksiltme a!<Ik eksiltme usulile yapilacaktir 
4 Eksiltme 11/2/937 pertembe giinii saat 15 te Mudanya Bele • 

diye Enciimeninde yap1lacakbr 
5 Eksiltmeye girebilmek i~in isteklilerin 426 lira 6 kuruf muve-k

kat teminatlarmt ve 2490 sayth kanuna gore laztm gelen vesi
kalari ve ili.ndan sonra Naf1a Miidiirliigiinden ahnmtf belge -
yi gostermeleri ~arthr. 

6 - fsteklilerin besinci maddedeki vesikalarile beraber dordiincii 
maddedeki sa~tte Mudanya Belediyesi Enciimeninde bulunma
lari ilan olunur. (398) 

KiRALIK EMLAK 
ESAS NO.SI MEVKii VE NEV'i DEPOZiTO 
C. 17/1 Galatada K1hn~alipa§a mahallesinde Qi:ipliikiskelesi 

sokagmda 4 numarah depo. 30 Lira 
C. 17/2 Ayni yerde 8 No.h depo. 30 ,. 

343 Burgazadasmda Halik volisi. 38 :. 
Mevkileri yukanda yaz1h yerler bir yahud ii~ sene miiddetle kiralanmak 

iizere ac;1k artbrm1ya konulmu§tur. 
tsteklilerin 15 §Ubat 1937 tarihine musadif pazartesi giinii 10 da §Ube -

mize gelmeleri. c454· (653) 

MA~ON MEYVA TUZU 
tNKIBAZI, HAZIMSIZLIGI, MiDE 

EK~iKLIK ve Y ANMALARINI 
giderir. Hi!;bir zararh ve miishil maddesi 
voktur. Seker hastahgt olanlar bile alabilirler. 
MtDE ve BARSAKLARI ALI~TIRMAZ 
t~ilmesi Iatif, tesiri kolay ve miilayimdir. 
yerini hi!;bir miimasil miistahzar tutamaz. 
MAZON isim HOROZ markasma dikkat 

4 ~ubat 1937 

1- inhisarlar Umum Miidiirliigiinden I G --------·---10000 kilo kahn vakum yag1 (Otomobil) 
(Dizel i!rin) 5000 )) )) » » 

5000 » » makine » 
I. - Yukar1da cins ve miktan yaz1h ii!r kalem malzeme fartna~ 

mesi mucibince pazarhkla sahn almacakhr. 
II. - Pazarhk, 5/11/937 tarihine rashyan cuma giinii saat 15 te 

Kabata,ta Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda 
yapilacakhr. 

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

IV. - lsteklilerin pazarhk i!rin tayin edilen giin ve saatte % 7,5 
giivenme paralarile birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (454) --Cibali fabrikamtzda mevcud ve !rtkhk~a verilmek 11artile 1500 

aded bot bobin sand1klarx 16/2/937 tarihine rashyan sah giinii 

saat 10 da pazarhkla sahlacakbr. lsteklilerin mallan gormek iize~ 

re hergiin Cibali Fabrikamiza ve pazarhk i!;in de tayin olunan giin 

ve saatte % 7,5 giivenme paralarile birlikte Kabatatta lnhisarlar 

Levazim ve Mubayaat ~ubesi Miidiirliigiindeki Satu;; Komisyonuna 

miiracaatleri. (519) 
~ 

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

tin ahnacakhr. 

II - Pazarhk 19/11/931 tarihine rashyan cuma giinii saat 15 te 

Kabatatta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komis • 

yonunda yapilacakbr. 

III - ~artnameler para&IZ olarak hergiin sozii ge!;en fUbeden 

ahnabilir. 

IV - lsteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 
giivenme paralarile birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri 

ilan olunur. (527) 

---I - Pa§abahc;e !spirto fabrikas1 i~in §artnamesi mucibince 4800 lira mu -
hammen bedelli 9 aded istim konti:irii a~1k eksiltme usulile satm 
almacaktrr. 

II - Eksiltme 22/III/937 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 15 te Kaba· 
ta§ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1 • 
lacakhr. 

III - Muvakkat teminat 360 lirad1r. 

IV - :;?artnameler paraSIZ olarak hergiin sozii gec;en §Ubeden almabilir. 
V - isteklilerin miinakasa tarihinden be§ giin evveline kadar fiats1z fenni 

tekliflerini !nhisarlar Miiskirat Fabrikalar :;>ubesine vermeleri ve mil· 
nakasaya girebilmek ic;in de miinakasadan azami bir giin evveline ka
dar verilen tekliflerin muvaf1k bulunduguna dair mezkur §Ubeden 
vesika almalan laz1md1r. Son giin vesika verilmiyecektir. 

VI - isteklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaik ile yukanda yazl" 
h vesika ve % 7,5 giivenme paralarile birlikte tayin edilen giin ve sa· 
atte ad1 gec;en Ahm Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (656) -Tahmfnen 8400 kilo hurda ve in~aatta kabili istimal olm1yan kereste: 

Kabata§ inhisarlar Ba§miidi.irluk binas1 yanmda. 
57 aded eski mu~amba : Cibali fabrikasmda. 
Yukanda cins ve miktan yaz1h malzemEe 16/II/937 tarihine rashyan sall 

giinii saat 10 da pazarhkla sahlacakhr. tsteklilerin mallar1 gormek iizere her 
giin hizalarmda gosterilen mahallere pazarhk ic;in de tayin olunan giin ve sa
atte % 7,5 giivenme paralarile birlikte Kabata§ta inhisarlar X.,evazrm ve Mu -
bayaat ~ubesi Miidiirliigiindeki Sah§ Komisyonuna miiracaatleri. (655) 

CENYO 
Galata, Karakoypalas kar,Isinda, Tel.; 39374 

Eski Sahibi Rahmi Alkan 
tekrar almtftlr. Yetmi' bet senelik yiiksek ve nezih bir hayat ve 
tohretle tanmmif ve yemeklerinin, mezelerinin nefaset ve meb -
zuliyeti ve servisinin miikemmeliyetile de her lokantanm fevkinde 
ragbet kazanmtf olan bu lokanta ve birahane timdi de saym 
miiflerilerinden otedenberi gormiif oldugu tevecciih ve ragbeti 
kazanmak i!;in her tiirlii fedakarhgt yapmttbr. Bir defa ziyaret, 
soziimiizii ispat eder. 

izmir iii Daimi Enciimeninden: 
Kapah eksiltmiye i{onulan it ~ 

Ketif bedeli: (13372) lira 80 kr. 
Bu ite aid tartnameler ve evrak 
atagida gosterilmittir: 

Catal - Baymdir yolunun o+ooo-
4 + 30Q kilometrolart arasmdll 
kaldu1m yapist. 

A. - Eksiltme tartnamesi. 
B. - Mukavele projesi 
E. - Baymduhk i11leri genel ,art• 

namesi. 
D. - Fenni tartname. 
C. - Ketif ve proje grafik. 

lstekliler bu fartname · ve evrak1 lzmir - Ankara - Istanbul Bay:.n • 
d1rhk Direktorliiklerinde goriip inceliyebilirle\-. 
Eksiltmenin yapilacagJ yer, ta • 
rih, giin ve saati: 

Muv:ikkat teminat: (1 003) !ira 
Eksiltmiye girebilm--k i~in gere
ken belgeler: 

15 subat 937 pazartesi saat 11 de 
tzm'ir IIi Daimi Enciimeninde. 

Baymduhk Bakanhgmdan 937 y•h 
i!rin ahnmit miiteahhidlik belge • 
sile Ticaret Odasi belgesi. 

Teklifn· .. , :::Ia " iincii maddede yazxh saatten bir saat evveline kadar 
lzmir tii Daimi Enciimeni Batkanhgma makbuz mukabilinde veri ~ 
lecektir. ____ (3~ 

y·~··~ek jJ<\h~ad ve Ticaret 
Mektebi Direktorliigiinden: 

Okulumuz eski okurlarmdan tasfiyeye tabi olup ta evvelce ilan ediJmi:? 
alan muayyen vakit zarfmda miiracaat edenler ic;in 15 ~ubat 1937 den 21 ~uba~ 
1037 tarihine kadar devam etmek iizere son bir imtihan devresi ac;Ilm1~ oldU 
gundan 15 §Ubat 1937 tarihine kadar mektebe mtiracaatleri. (660) 
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4 ~ubat 1937 CUMHURiYET 9 

Grip, nezle, ba~ ve di~ agrdar1n1n kat'i ilac1 Keskin Ka,eleridir. Bah~tkaptda Depesu Salih Necati Eczanesi. 
Kapab Zarf Usulile Eksiltme lan1 

Siimer Bank Umumi Miidiirliigiinden: 
1 - Nazilli Basma fabrikast miittemilatmdan 3 aded evli memur a

parbmanile bir aded bekar memur aparbmam ve iki aded ame
le paviyonu temel intaab vahidi fiat esasile ve esas bina in • 
taah ise toptan gotiirii olarak eksiltmiye ~tkartlmttbr. 
Bu iflerin tahmin edilen bedeli 175.023,21 liradtr. 

2 - Bu i,e aid evrak ,unlardtr: 
a) Eksiltme tartnamesi 
b) Mukavele projeai 
c) Umumi tartname 
d) Fennl tartname 
e) Metraj ve ketif hulasas1 
f) Projeler. 
lstiyenler bu evrak1 8, 75 lira mukabilinde Siimer Bank Mua
melat Miidiirliigiinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 8/2/937 pazartesi giinii saat 15,30 da Ankarada 
Ziraat Bankast binasmda Siimer Bank Merkezindeki Komis
yonda yaptlacakttr. 

~ - Ek~iltme kapah zarf usulile yaptlacaktir. 

5 - Eksiltmiye girebilmek i!;in: 

6 

a) isteklilerin 10001 lira 16 kurut muvakkat teminat verme -
leri laztmdtr. 

b) ihale giiniinden 3 giin evveline kadar ihaleye mevzu olan 
ite miimasil it yapbgma dair vesaiki bankaya ibraz ederek 
bu eksiltmiye girebilmek i!<in bir ehliyet vesikas1 alacak· 

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

- Teklif mektublart yukar1da yazth giin ve saatten bir saat ev • 
veline kadar Miinakasa Komisyonuna verilmi!f bulunmahdu. 
Posta ile gonderilecek mektublann nihayet ihale saatinden 
bir saat evveline kadar gelmit ve zarfm kanuni tekilde kapa· 
ttlm•t olmast laztmdtr. (472) 

TiFOBiL' -•zw 
Dr. ittSAN SAMi 

P·----------------------•-..1 Tiiccar- Terzi 

Tifo ve paratifo hastahk•arma tu
tulmamak i~in a~1.zdan abnan tifo 
hablaud1r Hi~ rahats1.zhk vermt>z 

• Herkes alabilir. Kutusu 55 Kr • 

Beyoglu suluh 3 iincii hukuk Mkim -
liginden: 

Foti Kendros, fsmet ve sairenin mii§
tereken mutasarnf olduklan Beyoglun
da Hiiseyi.naga mahallesinde ati.k Tar
lab~! caddesinde cedid Itrr sokagmda 
atik 19, cedid 20 numarah ve 4000 lira 

DUN HiLL 

Me,hur DUNHiLL PiPOLARI gelmi,tir. 
ADEDi 15 LiRADIR. 

Satt, yeri : Sultanhamam Kebabct kar,tsmda 

PiPO PAZARI 
muhammen ktymetli evin tamaml ~ii- Anadoludan arzu edenlere tediyeli gonderilir. 
yuun izalesi ic;in ac;tk arttmlllya konul- ••••••••••••••••••••••••••••••• 
dugundan 8 mart 937 pazartesi giinii 
saat 15 ten 16 ya kadar Beyoglu sulh 
mahkemesi ba§katibligince miizayede 
ile sattlacaktlr. Arttrrma bedeli muham 
men bedelinin %75 ini bulursa o giin 
ihale edilecektir. Bulamadtgt takdirde 
15 inci giinii gelen 23 mart 937 sah saat 
15 ten 16 ya kadar icra olunacak ve en 
c;ok arttlrana ihale edilecektir. 

1 - Evin evsaf1 mahkeme ba§katibi 
nezdindeki 936/29 numarah dosyada ya
zth oldugundan anlamak istiyenler ora. 
dan okuyabilirler. 

2 - 1haleye kedar biriloni.i maliye, 
belediye vergileri, vaku icaresi, tella -
liye ve 20 senelik evkaf taviz bedeli 
mii§teriye aiddir. 

3 - Arttlrmtya girmek istiyenler mu
hammen bedelin %7,5 u nisbetinde te -
minat akc;esi veya ulusal bir bankarun 
teminat mektubunu getirmeleri §arttrr. 

4 - Arttirma bedeli ihaleden itibaren 

Adana Pamuk Oretme ~iftligi 
Miidiirliigiinden: 

S1ra Yap1lacak iliin Muhammen ke~;if bedeli 
No. cinsi Lira Kr. 
1 Amele evleri 2379 64 
2 Kiitlii ambarr 5611 94 
3 Su deposu 1546 59 
4 Tohum ambart 7030 14 
5 Ctr~tr fabrikast 10043 91 
6 Amele hamam ve halalart 3914 36 

Yekun 30526 58 
A - Miiessesemiz taraftndan Hactali koyiinde inta edilecek cinsi, 

nevileri ve karttlartnda muhammen ketif tutarlart yazth in,aata 
22/1/937 tarihinde yaptlan eksiltmede talib zuhur etmediginden 
yeniden kapah zarf usulile eksiltmeye konulmut ve bu itlere aid ,art· 
name ve evrak ataitda gosterilmi,tir. 

J. iT KiN 
En giizel koleksi· 
yonunu lelJkil eden 

MEVSiM 
kuma~lanm 

muhterem mu~teri
lerinin enzan tak
dirine arz ediyor. 

Beyoglu - lstiklal 
Caddesi 405 

Telefon : 40450 

r--1937 Y1hn Kitab1 ~1kb -· 

Sagllk ag1zdan baslar 
Yazan: 

Di, hekimi B. MALHAS DOZ. 
Maruf operator Generl Cemil'in 

ONSOZiLE 
40 mev.zu, 150 resim ve renkli tablo 
Halk dilile yazllmu; bu kitab 
her mUessese, kUtUphane, 
salon ve evlerde okunacak 

biricik Kltab AlbUmUdUr. 
(Ankara, Istanbul, l:zmir) de: 

Merkez kitabcdarda veya miiellifte 
bulunur. (lstiklil caddeai, 

Anadolu han). 
Fiatt her vnde 1 lirad1r. 

Fatih sulh iic;Uncii hukuk hakimli • 
~inden: 

• 
yirmi giin i~inde mahkeme kasasma ya-

0 K E R ••••••••• tmlacaktir. Aksi takdirde ihale bozula
• w rak fark1 fiat, zarar ve ziyan, faiz bila-

hiikiim kendisinden ahnacakttr. 

B - Eksiltme tartnameai. 
C - Mukavele projesi. 

C - Baymdtrhk itleri genel tartnamesile fenni ve hususi tartna· 
meier. 

Cerrahpa§ada Hobyar Ta§mekteb so
kagmda 8 say1h evde mukim Lutfi og
lu Salahaddinin hacrile ayni evde anas1 
Diiriyenin mahcurun bilumum umuru 
vesayetini ifa etmek iizere iyile§inci -
ye kadar 25/1/937 tarihinden itibaren 
vasi tayin olundugu ilan olunur. 

T1ra' b1~aklar1 
SERT SAKALLARI 

YUMU,ATIR. 

ve cildi pamuk gibi yapar. 

POKER PLAY 
markas1na dikkat edlniz. 

iktisad Fakiiltesi Dekanhg1ndan: 
istanbul Universitesi iktlsad Fakiiltesi a~Ili§ ders ve toreni 4 §Ubat 937 

Per§embe giinii saat 17 de Hukuk Fakiiltesi birinci stmf dershanesinde yap1 -
laca ~ n 1kttsad Fakiiltesi talebesinin bu saatte hazrr bulunmalan ilan 
olunur. (641) 

Avrupaya talebe 
gOnderiliyor 

Maden T etkik ve Arama Ensti
tiisii Genel Direktorliigiinden: 

Miisabaka giinleri uzatdmJ~tJr. 
Taliblerin dikkat nazarlar1na 

1 - «20» Maden miihendisi ve «10» Jeolog yetit~tirmek iizere mii· 
&abaka ile Avrupaya «30» talebe tahsile gonderilecektir. lsteklile
rin atagtdaki ,artlart haiz olmast li.ztmdtr. 

A - Tiirk olmak, 

B - Maden ocaklarmda ~ahtabilecek kabiliyette ve sthhati tam 
olmak «Sthhi muayene Ankarada yapdacakhr.» 

C - Lise mezunu olup frnstzca, almanca, ingilizce dillerinden 
hirisini okuyup yazabilmek, 

D - Yafi 18 den atagt ve 25 ten yukart olmamak. 
2 - Maden miihendisligi i~in miisabaka imtiham 26 tubat 19'37 

"e Jeologluk i!<in 2 mart 1937 giinlerinde Ankarada M. T. A. Ensti
liisiinde yap1lacakbr. 

A.~tlacak miisabaka imtihanlarmda kazanmtt olmakla beraber 
a'onderilecek talebelerin ihraz ettikleri derece itibarile Maden mii
~endisligi i!<in «20» ve Jeologluk i~in «10» arasmda bulunmak tartbr. 

3 - Maden miihendisligi i~in imtihan: Hesab, hendese, cebir, 
~ihanik, fizik, kimya ve yukartda yazth dillerden birinden, 

4- Jeologluk i!<in imtihan: Riyaziye «Hendese, cebir», hayvanat, 
llebatat, jeoloji, fizik, kimya ve yukanda yazdt dillerden birinden 
hP.tlacakhr. 

5- Tahsile gonderilecek olanlar, ileride tahsil miiddetleri kadar 
~ecburi hizmete tabi olduklarmdan, bu hususta miikellefiyetlerini 
~ltaik etmek iizere bir taahhiitname verecekler ve bunun i!<in de 

llteber kefil gostereceklerdir. 

6 - Maden miihendisligi i!;in: 
Son miiracaat 20 tubat 937 cumartesi ogleye kadar. 
Sthhi muayene 26 tuhat 937 cuma, 
lmtihan 27 tubat 937 cumartesi 
Jeologluk i~in: Son miiracaat 27 tuhat 937 cumartesi ogleye 
kadar. 
Sthhl muayene 1 mart 937 pazartesi, 

lrii 1 • lrntihan 2 mart 937 sah 
; er1 olarak tesbit edilmittir. 

teh. ~ihlerin niifus hiiviyet ciizdamm, hiisniihal varakasmx, mekteb 
toa: rna~esini veya bunlarm tasdikli hirer suretlerini 4 ktt'a fo -
~. A ve d•lek~elerini son miiracaat tarihlerine kadar Ankarada M. 
lleler· ~~atitiisii Genel Direktorliigiine gondermeleri ve sxhhl muaye-
41\par~ l!;tn de tayin edilmi' olan giinlerde ogleden evvel Bay Hasan 

llllantndaki Enstitii Dairesinde bulunmalar1 ilan olunur. 
«89» (318) 

5 - 2004 numaral1 icra ve iflas kanu
nunun 126 nc1 maddesine tevfikan gay. 
rimenkul iizerindeki ipotek sahibi ala
cakhlarla diger alacakltlar gayrimen -
kul iizerindeki haklarnn, hususile faiz 
ve masarife dair olan iddialarml ispat 
ic;in ilan giiniinden itibaren yirmi giin 
ic;inde evraki miisbitelerile birlikte sa
tl§ memuruna miiracaat etmeleri, aski 
takdirde haklan tapu kiitiigile sabit ol
mtyanlar satt§ paraSirun payl~masm • 
dan haric; kalrrlar. 

6 - ~artname mahkeme divanhane • 

D - ~artname ve proje «150» kurut bedel mukabilinde Ada
nada Demirkoprii civannda pamuk iiretme ~iftliginden verilir. 

E - lsteklilerin arttmna, eksiltme ve ihalat kanununun emret -
tigi biitiin evsaft olmahd1r. 

F - Muvakkat teminat «2646» liradtr. 

G - Eksiltme 8/2/937 pazartesi giinii saat 15 te Vilayet Ziraat 
Miidiirliigiinde miitetekkil Mubayaa Komisyonu huzurunda yaptla
cakttr. Eksiltmeye gireceklerin teklif mektublarmt tayin olunan gun
de eksiltmeden en az bir saat evvel Komisyona vermeleri laztmdtr. 

(534) 

E Dr. Suphi 1iienses -a 
idrar yollan hastallklan mutehaSSISI 
Bevo~lu Y1ldJz sinemas1 kar~lSl 

Leklergo Apt. Muayene 4 ten sonra 
Cumartesl faklrlere paras1z 

... liliililililllll Tel. : 43924 

sinde herkesin gorebilecegi yere as1l - ~:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;============:;;:;;:;;:;;;;;;;;~;-
ml!?hr. Fazla malumat almak istiyenle • 

Aldanmamak i~in 
rin 936/29 say1sile b~yazganhga miira
caatleri ila.n olunur. 

7 - Gayrimen.kuliin hissed !lmnd 
yalmz Bayan ismetin hissesi ipotekli • 
dir. (23870) 

istanbul asliye ikinci ticaret mahke -
mesinden: 

Zingal Anonim ~irketi vekili avukat 
Halil Etem tarafmdan Petro Elefteri • 
yadis ve Todori Askit oglu Kereste tica
rethanesi 1stanbul, Ci:bali Fener caddesi 
No. 52 de mukim aleyhlerine ikame o
lunan davanm cereyan eden muhake • 
mesi srrasmda: Miiddeaaleyh Todori 
Askit oglunun ikametgahmm mec;huli
yetine binaen gonderilen davetiye teb
lig edilemediginden il~nen tebllgat icra
sma ve muhakemenin de 4 mart 937 ta
rih saat 14 e talikma karar verilmi.i ol
makla keyfiyet teblig makamma kaim 
olmak iizere ilan olunur. (23874) 

Grip hastahgmm yegane iHictdu. 

5 $ubat • 5 Mart 
Mobilye merakhlanna miijde 

Beyoglunda Faikp~a caddesinde Acl
c;e§me yoku§unda 2 No. h mahalde (A
gahamam ve Yeni~Br§l caddesinden gi
dilir) mevcud bulunan ~ok loymetli, 
liiks ve modern birc;-ok mobilyalar pa
zarhk suretile 5 ~ubat 937 den 5 mart 
tarihine kadar her giin sabahlan saat 
10 dan ak§amlan saat 18 e kadar elden 
satl~ yaptlacagi ilan olunur. 

<;ok zengin ve iiltra modern yemek oda 
takimlar1, maun agacmdan dii§es tuva
lotli direktuvar yatak oda tak1mlan, §i· 
-ionyer ve komodlar, m~e Amerikan ve 
kristalli ministir yaz1haneler, dosya do
lablari, yaz1hane taklmlan, koltuklar, 
bri~ mas alan, merdivenler ve saire ... 
Mobilya fabrikalarmm nazan dikkati.ne 

Altmi§ ki§i c;ah§abilecek vaziyette 
son model makineler, tezgahlar ve mo -
bilye fabrikalan iqin laz1m olan bilciim-
le alat ve edevat yukanda yaz1h oldu
gu vec;hile pazarhk suretile satilaca -
gmdan, ele g~mez olan bu f~rsattan is
tifade ~tsinler. 

Tahminen 700 metro murabbru Macar 
mamulatmda:n parke agaclan, mevcu -
dii pek c;ok fazla olan muhtelif cins 
kaplamalar. 

Fazla malfunat almak istiyenler Ye • 
nic;ar§Ida 40 No. h magazaya miiracaat 
etsinler. Telefon: 41292. 

E:MiR e • e ~~ Bu;agt. kuUanma.kla olur 
lli B hu y~de cu:a. 

Yer I ra~ l~agl' ~erakende 10 tanesi 15 kuru~tur. 
~~~~~~ 

Verilen teyle ahnan kar~t· 
hk arasmda, biiyiik bir mii
badele fark1 bulunmasma 

dikkat etmek li.ztmdtr. 

Krem Pertev'in 
degerini onu aevenlerce ev· 
vel olcriilmiit ve kullanmaga 
karar vermit olanlardan 

sorunuz. 

Oksurenlere: KA TRAN HAKKI EKREM 
• • 
Istanbul Gayrimiibadiller Komisyonundan· 

283 

1137 

1589 

1599 

1692 

2193 

3398 

5083 
M" u. 

5680 

5707 

5847 

5901 

7606 

Semti ve mahallesi 

Beyoglu Kamerhatun Sirket 

Burgazadas1 

Ye~i1koy 

Beyoglu Y eni~hir 

Ortakoy 

Aksaray Yah 

Kurtulu~ 

Ortakoy 

Oskudar Selamiali 

F ener Seferikoz · 

, Eminonii Ah1~lebi 

Y e§ilkoy Koyi~i 

Kumkapt Cadirciah-
med~elebi 

Mezarhk 

Ye§ilyah 

E: Papaz 
Y: Filesof 

Zincirlikuyu ve 
Deginnen 

E: Bostanderunu 
Y: Kumsal 

Kurtoglu 

Ta~cagi 

E: Papaz 
Y: Selamet 

Fener cad. 

Limoncular 

Yah 

Ciftegelinler 

Emlak No. 

E: 23 Y: 25 

16 

10/1 

E: 20 Mii. 
Y: 30 

E: 33 Y: 27 
ve 1 

E: 176 
Y: 139 

E: 28 Y: 48 

E: ve Y: 29 

Cinsi ve his. 

54 metro arsa 

I I 48,50 metro arsa 

Bah~eli ah~ab bane 

Hane 

Kargir hane ve diikka
nm 111/720 his. 

45,50 metro arsa 

Hisseye gore 

muhammen K. 

110 A~tk 
arttmna 

230 » 

180 » 
550 » 

250 » 

230 » 

ll 0 metro arsa 330 » 
T arlanm 7 doniim muka- 440 » 
taah mahallinin 30/120 ve 
icareteynli 8 doniim mahal-
linin 40/120 his. 

E: 18 Bah!;eli ah§ab hane 300 » 
Y: 26 

Y: 128-132 

E: 66 Y: 35 

E: ve Y: 10 

E: ve Y: 6-8 

I 30 No. lt dukkamn 
havasm1 mii§temil altm· 
da diikkant olan bah~eli 
Hrgir iki hanenin 4 te 
1 his. 

Kargir diikkamn 1462051 500 Ay1k 
14 77 440 his. arthnna 

Altmda diikkar1 olan ah- 1200 Kapah 
~ab bane ve bah~· zarf 

Bah~eli kargir fmn ve ar· 1000 » 
samn 19 I 120 tam hir pul 
ve 4 humus pul hissesinin 
16 sehim tertibile 9 sehmi 

Yukanda evsaft yaz1h gayrimenkuller on giin miiddetle sah§a ~IkanlmJ~tir. ihaleleri 15;2;937 tarihine tesadiif 
eden pazartesi giinii saat 14 tedir. Sat!§ miinhaman gayrimubadil bonosiledir. 



• 
10 CUMHURiYET 

c nun ZAFER • 
I p 

21/i2/36 da Ankara HALK PARTiSi GENEL SEKRETERLiGi 
taraftndan tertib edilen fenni miisabakada P H i L C 0 radyolar1 
12 rakib arastnda BiRiNCiLiGi kazandt. Daha a,agt fiatlara teklifte 
bulunan ba~ka markalar olduguna ragmen PHiL C 0 radyolartntn 
YUKSEK EVSAFI nazart itibara abnarak sipari' PHiLCO'ya verildi 

Umumi miimessillik : 

Li 
Yeni te§hir safonlannuz1 ziyaret ediniz. GALATA VOYVODA Cad. No. 124 - 126 • 128 

Y eni Telefon numaram1za dikkat: 44616 

ACELE SATILIK PANE' 
Nuruosmaniyede ikbal laraathanesi 

altmdaki Alibaba sokagmda 15 numa • 
rah ti.c; kath bti.yiicek dort oday1 ve iki 
sofa ve her katta apteshane ve ta§hk 
ve mutfak ve kuyuyu havi elektrikle 
miicehhez bir bab kargir hane ve ya -
mnda bir evlik miktan bahc;e ile be -
raber sat1hk oldugundan taliblerin ar
ka taraftaki Vezirham caddesi 45 nu -
marah kundurac1 dti.kkamnda Bay Tu
rana mti.racaatleri. 

KiMYAGER 

Dr. Cevad T ahsin 
IDRAR, KAN, KAZURAT 

ve sairenin tahlillerioi yapar. 
Divanyolu ortas1nda. Tel. 23334 

Soguk ve Rutubetli havalarda 

GRiP, NEZLE, BOGAZ OLMAMAK 
vc soguk algmhgmdan korunmak i~in 

AKRiDOL 
kullammz. Akridol, bula!jiCI has· 
t~hklarm almmasma mani oldu
gu gibi bogaz ve bademcik ilti • 
haplarmi da pek ~abuk ge~irir. 

Her eczanede bulunur. 

15 tanelik kutusu 35, 40 tanelik 
kutusu 70 kuruttur. 

~ ...... 
Sa at 
7 de . 
:;iayan1 hayret bir ten ile ge 
ve taze g6r0ndll. 
Cirkln yQz ve burun parlakh~l 
marnen zall oldu. En kOr;:Ok 
'ukluklar bile kayt:,oldu. Bir defa 
pudralanmak Ufldir. <;:Dnki bu pudra 
gayet lnce ve son derece sabiHir. 

Son derece yap1~ma hassasi 
ve gayet ince olmasi itiba
rile bu pudra, cildinizde o 
kadar giizel ve muntazam 
yapifir ki mevcudiyeti bile 
fark edilmez. En samimi 
dostlarmiz bile teninizin ca
zib giizelligini adeta tabii 
telakki edeceklerdir. DI~arl· 
da, yagmurda, giinette ve 
deniz banyolarmda ve tenis 
ma~larmda, dahilde en s1 • 
cak halo salonlarmda dans 
ederken bile daima tenini • 
zin cazib giizelligini muha • 
faza edersiniz. Bu pudra, 
suya, giinete ve tere miite
hammildir. Kat'iyyen miite
essir olmaz ve yiizde leke ve 
pli.kalar te,kil etmez. Siz 
de bu sihriamiz, gayet ince 
ve cildinize son derece ya· 
ptfan «hirde dorl» Tokalon 
pudrasmt israrla isteyiniz 
ve muntazaman kullammz. 
Neticesinden son derece 

memnun kalacaksmtz. 

SA<; 
BAKIMI 

Giizelligin 
en birinci ,art1d1r. 

PETROL NiZAM 
ICOZ~iH 

En giizel di§ macunudur. 

Sah.fb ve Ba~muharriri: Yunu1 Nadi 

Umumf ne$Ttyatt tdare eden faZI IAleri 

Mildilrfl: Hikmet Miinil 

4 ~ubat 1937 

A A A 
Safiyeti ve lezzeti itibarile cihantiimul bir tiihrete sahibdir. ~erbet 
gibi tathdtr. Tababette i~mek suretile kullamhr, yemeklerde, sala -
talarda, mayonezde, tathlarda nefasetine payan yoktur. Kum, ta!j, 
bobrek, mesane idrar yolu, bilhassa safra, sanhk ve karaciger hasta• 
l1klarmda, zaah umumide bol bol HASAN ZEYTiNYAGI i~iniz. 

~i!jesi 50, biiyiik 75, tam litrelik teneke 115, lji!je 125, 
7 t litrelik teneke 600 kurul}tur. 

Hasan deposu: istanbul, Ankara, Beyoglu, Be!jikta!j, Eski!jehir. 

istanbul Oniversitesi Artt1rma,· Eksiltme 

ve Pazarhk Komisyonundan: 
Ceiket, Pantalon ve Kasket 

En az En c;ok 
198 205 

Palto En az 
25 

En c;ok 
25 

Bir takun ceket ve etek 
En az En c;ok 

60 62 

Bir talammm muhammen fiatt 13.70 

Bir paltonun 10.50 

Bir takrmmm 10.20 

28/1/1937 peqembe gti.nti. ihale edilmek iizere ac;ik eksiltmiye konulmu§ 
olan yukanda yaz1h elbiselere talib <;Ikmadtgmdan 8/2/1937 pazartesi gti.nii 
saat 15 te talibine ihale edilmek iizere tekrar eksiltmiye konulmu§tur. §)art -
name bergti.n Rektorliikte goriilebilir. (661) 

ROMATiZMA 
LUMBAGO 

SiYATiK 
Omuz, s1rt ve Kuyruk 

sokumu agr1lar•n• 

TES KiN ve 
izale eder. 

Zarann oniine ge~iniz, ve 

Elektrik sarftyatL ile ziya 

kuvvetini gosteren ampul-~ 

leri kullanrnrz. 0 s ram IOO] 
ampullerinin dibinde Vat ile 

elektrik sarfiyatr, ve Deka

lumen (D Lm) ile de aydlnlzk 

kabiliyeti gosterilmi§tir. Her 

zaman ve bilhassa 0 s r a m1 

1001 ampullerini isteyiniz~ 

'wlumenli 

ampulleri asgari. sarfiyatt Vat ile gosterilmi§tir. 

{' 
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