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Turk Te~ il8t1 
Esasiyesinde tekamul 
Y eni ana vastflann T iirk 
te~kilab esasiyesine gir
mesi Turk milletinin ta
hakkuk etmi§ ana pren
siplerinin ebediyete nam
zed bir devamhhga tev• 
fik ve tesbiti demektir 

Ankara: 6 ~ubat «Telefonla» 
(F\\ iin Tiirkiye Biiyiik Millet 
1.!:::::0 Meclisi tarihi giinlerinden . bi-

rini daha ya§adi. Cumhunyet 
Halk Partisinin alh okla ifade e· 
dilen ana prensipleri T e§kilatJ £. 
sasiye kanunumuza ilhak olunuyor 
Ve gene ayni kanunda devlet te§kila· 
tile milletin i~timai biinyesinde Islahah 
derpi§ eden bir iki tadil daha yap1hyordu. 
Dahiliye Vekili ve Cumhuriy<lt Halk 
Partisi Genel Sekreteri Siikrii Kaya, 
Biiyiik Meclise sunulan teklifleri miida· 
faa ve izah etmek hususunda diinkli ta -
rihi giiniin belliba§h kahramaru oldu. 
Ba§anlan i§ biiyiiktiir ve pek yerindedir. 

Her§eyden evvel §UTasJm belirtmek 
gerektir ki T e~kilatJ Esasiye kanunumuz· 
da diin yap1lan tadillerin esasa taalluk 
eden kiS!mlan herhangi bir hrkanm baz1 
(>rensiplerini kanuna ithal etmekten iba
ret bir i§ degildir. Tiirkiyede Atatiirkiin 
rniiessJSJ ve daimi ba§bugu oldugu 
Parti, herhangi siyasi bir ziimre de
gildir, belki Tiirk milli dehasmm 
nekadar derin ise o kadar da yiik
sek manah bir ifadesidir. Bu ha
kikati iyi kavramak i~in yeni Tiirkiye 
T e§kilah Esasiyesinin kurtulu§ ve istik
lal yolundaki miicahedelerle miitenazu 
olarak viicud buldugunu ve. memle~e~te 
yap1Jan inkiiablarm hep aym gaye~1 IS· 

tihdaf ve ikmal eden hamleler oldugunu 
gi:izoniinde tutmak lazimdir. 

Biitiin bu i§ler Atatiirkiin ba§bug
lugile rnilletin urnurni heyetile bera
ber ve biitiin millete mal edilerek 
gorii1mii§tiir. Demek ki yeni Tiirki
Yenin Te~kilati Esasiyesi filiyat sahasmda 
Yiiriiyen bu prensiplerden ibarettir zaten. 
Bizde Te§kilah Esasiye evvela yapih
:Yor, sonra yaz1hyor demek olur ki §im· 
diye kadar olan §ey de bundan ba§ka 
degi)dir. 

Filhakika yeni Tiirkiye T e!ikilah £. 
sasiyesinin ilk ana fikirleri ta Erzurum ve 
S1vas koP.greleri zamanlarmda tesbit o
lunmu§tu. Ancak o zaman bu ana fikirler 
etrafmda toplanacak millet i~in ilk hedef 
olarak kurtulu§U ba§armak gayesi goste
tilmi§ti. Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi 
ilk kuruldugu tarihte yeni Tiirkiye Cum
huriyet rejimi ile idare olunan bir varhk 
olmu§tu. Fa kat rejimin ad1 o tarihten ii~ 
Ytl sonra soylenmi§ oldu. 

Tiirkiyede kurtulu~ cidalini milli bir 
dava halinde basanrken firkamlZln ad1 
«Anadolu ve R~meli Miidafaai Hukuk 
Cemiyeti» idi. Simdiki Cumhuriyet Halk 
l>artisinin bu cemiyetin miitekamil bir 
safhasJ oldugunu dii§iiniirsek yeni Tiir
kiyeye fank vas1flanm kazand1ran biiyiik 
i§lerin bir parti i§i degil, belki bir millet 
i§i oldugunu kolayhkla anlanz. hte esa· 
sen tepeden t1rnaga Tiirk milletinin mah 
olan bu i§ler ve onlann mesnedi olan fi· 
kirler Bliyiik Meclisin diinkii tarihi top· 
lantJsmda sadece Te~kilah Esasiyeye ka· 
Yid ve ilave olunmu§tur. Bu suretle Turk 
l' e§kilah Esasiyesi milletin kendi benli· 
~ine yapl§Ik prensiplerle en milli ve en 
l'ttiitekami) bir safhaya intikal etmi§ bu
lunuyor demektir. 

Y eni Tiirkiyenin cumhuriyet~iligi, 
devlet~iligi, milliyet~iligi, halk~1hgt, 
l&ikligi ve inkilabcih&l filiyat saha • 
8lnda yiiriiyen hakikatler oldugu i!rin 
bunlar iizerinde uzun uzad1ya dur • 
tnaga liizum yoktur. Su kadarmt 
;.oylemek kafidir ki bu ana vas1flarm 
.., iirk T e~kilah Esasiyesine ginnesi 
1 iirk milletinin tahakkuk etmi§ ana 
llrensiplerinin ebediyete namzed bir 
de'-'amhhga tevfik ve tesbiti demek
lir. 

T oprak ve orman istimlaklerine mah
St!s olarak konulan kay1dlarda en ziyade 
tebariiz ettirilen iki nokta §Unlard!r: 

kl - T opraks1z Tiirk c;ift~ilerinin top
ta landmlmasJ, 

1' 2 - Bundan dolayi tasarruf hakla • 
Ina hale! verilmemesi. 
h ~ilhassa ziraat i§inde Tiirkiye Cum
y~11Yeti hiikumeti ba§hba§ma inkllab sa-

<lcak yeni bir hamleye hamlanmakta· 

YUNUS NADI 
£Arkas1 Sa. 3 sii.tun 8 ciA) 

Balkan Konseyi haztrbgt 

M. Antonesco . sah giinii 
Tiirkiyeye · geliyor 

Ba$vekilimiz Marffa Befgrada gidecek 
Ciano- Tevfik Riistii miilakab Fransiz gazetele· • 

rinde miispet bir ~ekilde tefsir ediliyor 

[Sureti mahsusada Milanoya giden arkada§Imizm yollad1gi resimlerden] 

Hariciye Vekilimiz Milano istasyonunda ltalya Hariciye 
Nazm Kont Ciano ile bir arada 

Dr. Tevfik Riistii Aras1n 1 

• 
Sofyada miihim beyanab 

Cenevreden sonra Tii!lk ~ ltalyan mli· 
nasebat1 hakkmda Milanoda ltalya Ha
riciye N azm Kont Ciano ile konu§an ve 
Belgradda Yugoslav Ba§vekilini ziyaret 
eden Hariciye V ekilimiz T evfik Rii§tii 
Aras bu sabahki A vrupa ekspresile §eh· 
rimize gelecek ve Atatiirke tazimlerini 
sunduktan sonra Ankaraya giderek, sah 

giinli §ehrimize gelecek olan Romanya 
Hariciye Nazm M. Antonesco'yu orada 
kar~IIJyacaktir. 

M. Antonesco salt gi.inii gelecek 
Rumen Hariciye Nazm M. Antones

co sah giinii Romanya vapurile limammi
za gelecektir. Rumen sefiri M. T elema· 

r Arkasl Sa. 7 siitun 3 tel 

[Arkada§Imizm yollad1~ resimlerden] 

Kont Ciano ve T evfik Ri.i,tii Aras 
Milano miilakafl esnastnda 
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Kuleli giire§te §ampiyon 
Askeri liseler aras1ndaki 

finali diin Maltepe 

• 
gure~ ~amp:uyonas1nm 

lisesinde yapdd1 

$ampiyon olan Kuleli Askeri lisesi gi.iref~ileri muallimlerile beraber 
Askeri liseler arasmda devam etmekte lise$inin spor salonunda yapilmi§hr. Mii~ 

olan giire§ §ampiyonasJ diin bitmi§tir. sabakalara ba§lanmazdan evvel mera -
Final miisabakalan Maltepe askeri [Arka&I sa. 6 siitun 3 te] 

BiZ iNSANLAR 
Cumhuriyetin roman1 

Foto: Nam1k Gorgilfi 

Yazan: Peyami Safa (Gazetemizdeki mesai odasmda) 

Bu ay i~inde ne~re ba~hyoruz 

Bir ses 
ve 

Bir mukabele 
rr===\\ iin Suriyeli bir vatanperver 
~ ziimresi, gazeteler ve radyo 

vas1tasile, bize s1cak bir kar~ 
de~ sesi i§ittirdiler. Tiirkiin karakterini 
tamyanlar Tiirk aleminin bundan neka· 
dar memnun kaldigmi tahmin edebilirler. 

Suriyede Tiirkiye aleyhine propagan~ 
da yapildigi ve Suriye genclerinin TUrk
Jere dii§man gozile bakhklan §ayialanm 
tekzib eden bu ses Arab milletinin ekse~ 
riyeti Tiirkii dost ve karde§ tamd1gi ve 
TUrk dli§manlannm mlistemlekeci devlet 
nlifuzu altmda ~ah§an bir ekalliyetten 
ibaret oldugu teminatm1 da veriyordu. 

Bu sozlerin samimi bir his ve fikir 
mahsulii olduguna inanmakla beraber 
derhal soylemeliyiz ki ne Arab milleti
nin Tiirkii dost ve karde§ tammakta ol
masJ, ne de TUrk dii§manlanmn hir ekal
liyetten ibaret bulunmas1 bizi ~u nazik 
dakikalarda mliteyakk1z durmaktan ah· 
koyacak kadar ehemmiyetsiz amiller de
gildir. Hatta dogru dli§iiniip muhakeme 
edilince teslim olunmak lazwd1r ki 
TUrk • Arab dostlugunu y1kmaga ~h
§anlarm en kuduz savletlerle salduacak~ 
Ian zaman bu zamand1r; c;iinkii son va
ziyet bir~ok emelleri suya dii§iirrnli§, bir
~ok tahminleri bo§a c;IkarrnJ§, birc;ok 
menfaatleri inkisan hayale ugratmJ§tJT. 
Baz1 kalbler §U giinlerde kin ve gayz 
hislerile doludur; bunlardan hertiirlii 
mezbuhane hareketler beklenebilir. 

Biz, bundan kendi hesabumza, hie; 
endi§e etmiyoruz. Siyasi inzJbahmJz, 
maddeten ve manen, oyle te9hiz edilmi§
tir ki onlar tarafmdan kabartJhp bize 
g()nderilecek dalgaciklar burada kaya 
gibi saglam bir mukavemete ~;arp1p km~ 
lacaktJr. 

Halbuki uzun mazlumiyet senelerin
den sonra §imdi nekaheti siyasiye devrine 

Ismail Mii,tak MAY AKON 
f Arkast Sa. 6 siitun 4 te] 

Sanayiin teknik ve 
itktsadi kontrolu 
Hiikumet bu isi kat'i • 
~ekilde eline ahyor 

Ankara 6 (Telefonla) - Sanayiin 
teknik ve ikhsadi kontrolunun bir devlet 
vazifesi olarak ele almmasJ takarriir et~ 
mi§tir. Bunda hedef sanayiimizde en iyiyi 
en ucuza mal etmektir. Geli§igiizel hic;bir 
teknik ve ikt1sadi kontrola tabi olmadan 

[Arkast Sa. 4 siltun 3 te] 

Kral Edward 
nisanda evleniyor 
izdivac merasiminde ha

lasile iki erkek karde~i 
haz1r bulunacak 

Sabrk lngiliz Kralr Mm. Simpson 
ile birlikte 

Londra 6 (A.A.) - Krahn halas1 
Kontes of Harewood Leeds §ehrinden 
Londraya hareket etmi§tir. Kontes bura· 

r Arkast Sa 3 siltun 6 dal 

Bugiinkii miihim 
miisabakalar 

Galatasaray - F enerbah~e, 
Be§ikta§ - Giine§ taktmlari 
bugiin Taksim stadyomun-

da kar§lla§lyorlar 

Tafsilat 6 nc1 sahifemizdedir 

ispanya harbi inki~f ediyor 

Ihtilalciler Malaga ceb· 
hesinde ilerliyorlar 

Madrid ve ~imal cephelerinde de milislerin 
muvaffak oldugu soyleniyor. Ras imrunun 

oglu Valansiyada goniillii yazdacak 

Hiikumet milisleri cephe gerisinde 
Salamanca 6 (A.A.) - Ne~redilen Asi kruvazorii Almirante Cervera. 

bir teblige gore asi kuvvetleri Malaga Almeria ile Malaga arasmdaki yolu 
cephesinde I 0 • 12 kilometro ilerliyerek bombard1man etmi§tir. Bundan haberdar 
Zafarroya kasabasile civanndaki or - olan hiikumet tayyareleri gemiyi bombar
manlan ve Los Alcasares limamm zap· dwan ederek yarw saat siiren bir miica· 
tetmi§lerdir. deleden sonra kac;maga icbar etmi§ler • 

Malaga oniiride ~arptfmalar dir. 
Almeria 6 (A.A.) - Havas ajans1 Malaga cephesinde hiikfunete mensut) 

muhabirinden: [Arkast Sa. 7 siitun 5 tel 
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Ankarada cereyan eden 
~irkin bir hidise 

Bazt gene ~ocuklart evlerine gotiirerek teca viizde 
bulunan bir ~ebeke meydana ~Ikardd1 

Ankara 6 (T elefonla) - Her ta ~ 
rafta iyi neficeler veren ciirmli me§hud 
kanununun Ankaradaki tatbikat1 hak • 
kmda Ankara Cumhuriyet Miiddeiumu· 
misi Baha Ankan bana §U izahatJ ver • 
di: 

«- Ciirmii me§hud kanununun tatbi • 
kah tam ve biiyiik bir muvaffakiyetle de
vam etmektedir. Dort ayhk tecriibe bize 
bu kanunun hakiki' bir ihtiyac1 kar§JladJ • 
gm1 riyazi bir kat':iyetle ispat etmi~tir. 
Size verdigim §U rakamlar da bunun be
Jig bir ifadesidir. 

Kanunun ba§ladJgl 1 te§rinievvel 1936 
dan 1 §ubat 937 ye kadar Ankara Adli· 
yesine ciirmii me§hud kanununa tevfikan 
715 ki~i tevdi Qlunmu§tur. Bunlardan 
122 si beraet etmi§, 23 3 ii suc;u i§ledikle· 
ri andan itibaren azami be§ - altJ saat 
sonra mahkumiyet karan almJ§lar, 78 ki
§i hakkmdaki clava, tevsii tahkikat ic;in 
umumi hiikii~ler dairesinde muameleye 
tabi tutulmu§, digerleri hakkmda ise ta • 
kibata mahal olma~Igt ve yahud fera -
gat dolayisile davalarm sukutuna karar 
verilmi§tir. <;ah§hgi evden hanwmm 
mantosunu, ki.ipelerini ~alarak kac;an hiz
met~inin ii~ saat sonra, bir zorbamn, to
katladigi kimsenin daha yiizlindeki tokat 

Hadtse hak.kmda gazetemize beyanatta 
bulunan Ankara Cumhurtyet 

Miiddelumumist 
Baha Ankan 

izi zail olmadan mahkum edilerek hapi• 
sanelere girmelerinin amme hukuku iize • 
rinde oldugu kadar §ahsi hukuk iizerin
deki mlihim tesirleri de nazan itibara ah• 
mrsa ciirmii me§hud kanununun biiyiilC 
faydas1 nazarlarda tecessiim eder.» 

Bu izahattan sonra Baha Ankana son 
giinlerde biitiin Ankarada dedikodulara 
sebebiyet veren c;irkin bir hadiseyi mev " 
zuu bahsederek mahiyeti hakkmda rna "' 
lumat istedim. Ban a ~unlan seyledi: 

[Arkast Sa. 4: siltun 2 de] 
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Giines · Dil teorisile . 
~--Tetkikler--· 

Oval, ovul, ovar, ovarit. •• 
[ Atatiirkiin yiiksek lakdirine mazhar olmu, bir etiid] 

Yazan: Ahmed Cevad Emre 
-2- [•] 

Cline§ - Dil analizile bu ara§tlrrnada 
dahi elde ettigimiz verimleri tiirk~enin 
saklamakta oldugu canh sozlerin tamk • 
hgile tevsik edebiliyoruz. Giine§in hayat 
vericilik vasfm1 ifade eden ana kokten 
geli§en prensipal kokleri ve bunlardan 
tiiremi§ tern ve sozleri idrogen etiidiinde 
(- gen soziinlin etimolojisini ara§hnrken 
gorrnii§tiik. Bu kategorinin tiirk~ede ba§· 
!Jca mumessiJleri §U sozJerdir: agan (ha· 
lik), akang, ~ kang, aka, aga «valit>>. 
agan «doguran», hiin (g) • gun (g) 
«halk, kabile», ogu§ <<kabile, a§iret>>, o· 
gul << 1. evlat, 2. ( anlarda) nesil). 

Bunlara, orada vermemi~ oldugumuz, 

~uva~a evel «ogul» ve arapc;.a samlan 
ayal ve ehl sozlerini de ilave edelim. 

Hayat ve yaratic1hk anlamh ana kok
ten ~Jkml§ olan bu sozlerin prensipal 
kokleri (V. g • h • y ~ v - g ~ k) formiilii 
icmal eder. ~imdi gordiigiimiiz yumurta 
anlamh hindooropeen sozlerin de prensi
pal kokleri ayni formiille icmal edilir; bu 
koklerin de konsonu ayni seriden bir ses
tir (yalmz sert K sesi yoktur). Bu su • 
retle her iki seride ayni tiirk~e prensipal 
koklin kullamldigmJ gormekteyiz. 

Yumurta oyle bir objedir ki, hayatJr 
mahsulii oldugu gibi hayat ta ondan bar 

[Arktl.n Sa. B autun 5 te] 



Tarihi tefrika : 25 Yazan : M. Turhan Tan 

Kirmizi Rusyan1n fettan k1z1! 
Hurrem, Osmanh imparatoru Siileymantn goz· 

bcbeklerinde Yikdmaz bir taht kuruyordu 
Sll!eyman, bu ~ocukc;a soru iizerine j kadmlan sendeleten sebeblerden uzak 

dayanamad1, Hurremi yakalay1p bir en- kalmaktan ibaretti. 
dam aynasmm online gotiirdii: KJrmiZJ Rusyamn fettan ~ocugu, Sui-

- Bak, dedi, iyi bak. ne var orda? tan Siileymanla vukua gel en ilk mahrem 
- Cariyeniz Hurrem! temasmm yorgunlugu arasmda i~te boyle 
- Y ani bir giine§. du§iindii ve biitiin kadmlan yorgunluga 
Ve kiZln cevab vermesine meydan b1- dii§iiri.ip kendisi dine kaldtgt ir;in goniil

rakmadan ba§mi bir kolunun lizerine ya· den goniile dola§mak kudretini muhafaza 
tud1: . eden Hunkan o kudretten uzakla§tJrma

- I§te, dedi, a§k, senin gibi giizel - y1 planma temel yaptJ, sunulan g1day1 
Jerden dogar, karanhk goniillere gecesi azmsaml§ bir kedi sokulganhgile, zafe -
olm1yan bir giindiiz i§ler. rinin humanm hentiz gideremiyen erkege 

Birbirlerini gozbebeklerinde goreeek yana§tl: 
kadar yakm bulunuyorlard1. Hiinkar, - A§k, dedi, riiya lffil§ efem l 
tantanah kelimelerle anlatamadigl a§kl, - N eden? 
hararetli buselerin belagatile ve kulak • - Elde, avucda bir §ey kalm1yor da 
tan degil, dudaktan kalbe in en yolla on dan! 
Hurreme hissettirmek iizere bulunuyor- - Yiirekte de kalm1yor mu bir §ey? 
du. Fakat klZln, gozbebeklerinde beliren - Orada tath bir s1z1 var efem. 
kendi ~ehresini goriince garib bir iirper • - f§te a§k budur Hurrem. Seven yii-
tiye kap!ldJ ve kiz1 yan yatar vaziyetten rek daima s1zlar. F akat bu sizlaYJ§, ba§
a}'1rarak geri c;ekildi. Ba§mdaki tulga ve ka yamklar gibi olmaz. Ho§a sider. 
iizerindeki mh ile a§k yoluna girmekten - Sizin de yiireginiz benimki gibi 
utanmi§tll.. s1zhyor mu efem~ 

Hurrem, dudaklarma kadar yakla§an Bunu so}"lerken Siileymanm ellerini 
sarho§lahcl !aadetin ans!Zln uz.akla§ma - yaka.lamJ§tl, sezdirmemege ~ah§Ir gibi 
smdan §a§ITml§tl, ac;Ik bir ktzgmhkla goriinerek boyuna opiiyordu. Hiinkar, 
Hiinkan siiziiyordu. Onda, heniiz i§gal boyle sokulganhg1 biiti.in hayatmda ilk 
edilmi§ ve tad1 almmadan kaybedilmi§ defa olarak goriiyordu. Hic;bir kadm, 
bir taht hasreti ba§gostermi§ gibiydi. kendisi tarafmdan i§aret edilmedik~e ya
HiinHnn gozbebeklerinde kendini sey~ nma yakla§mami§, hic;bir dudak boyle 
rederken kiirenin en muhte§Cm bir tahtma miisaadesiz teninde dola§mamJ§h. Hur -
yiikseldigini · tahayyiil ediyordu. ~imdi o rem, bu sinanmamJ§ zevki ona tathnyordu 
~kseklikten aynld1gtm gorerek elemle- ve bir tarafh a§klarm. k1ymetsizligine §~ 
myordu. F akat ztkas1 hissine galib bir halile tath bir ornek vermi§ oluyordu. 
mahlfik oldugu ic;in kalbine c;oken S!ZIYI Hiinkar gerc;ekten sarho§luyordu. Dii
sezdirmemege muvaffak oldu, tabil bir §lindiigii ve erne! edindigi gibi Hurreme 
duruma biiriinerek sordu: a§k a§ilaYJp a§IhyamadJgmi heniiz tak -

- Benim gi.ine§ olmadiglmi siz de an· dir edemiyordu. Daha dogrusu bu i§in 
ladmlz, degi] mi efem? oyle bir hamlede ba§anlabilecegine ina-

Hi.inkar, c;Ilgm bir tehaliik ic;inde tul- nam1yordu. Fa kat mi.istesna bir zeka, 
gasm1 attJ, mhm1 c;oziip c;1karmaya ko - miistesna bir hassasiyet ve mi.istesna bir 
yuldu ve homurdand1: cilvekarhkla kar§IIa§tigma iman getirmi§· 

- Giine§ten de parlak oldugunu an- ti. Dii§i.incelerini, duygulanm, dileklerini, 
lad1m ve ... yand1m Hurreml.. hatta yamp yakih§lanm, samhp y1k1h§· 

Biraz sonra kirmJZl Rusyadan gelen lanm saklamaYJ zevk sayan ve a§k mih
ki.ic;iik halay1k, Osmanh lmparatoru Sui- rabma hislerini kefenliyerek yakla§an ka
tan Siileymamn gozbebeklerinae YJkilmaz dmlarla goziinii yiireklerde dola§tlrmak, 
bir taht kuruyor ve bu tahtm temellerini dudagmi damarlann ta ic;ine sokmak isti
ha§metlu hiikiimdarm kalbine atm1§ bu- yen Hurrem arasmdaki engin fark ic;ine 
lunuyordu. 0, giizeller gi.izeli say1lan ha- hem haz, hem hayret ya}'lyordu, beynini 
lay1klarm ytllarca beklemek ve birc;ok ho§ bir sarsmtJya dii§iiriiyordu. 
iiziinti.iler c;ekmek §artile ancak erebildik- Berikiler, o Mahidevranlar ve benzer
leri bir saadeti yedi sekiz ay ic;inde ele Jeri nihayet hirer kahbd1. Hurrem, co§· 
gec;irdiginden dolay1 degil, bu nimetin m1ya ve ta§mtya miistaid bir kalbdi. 0 -
kolak kolav elden c;1km1yacagma kanaat nun bu hususiyeti Siileymamn yiireginde
hasll ettigi ic;in gurur duyuyordu. T abi - ki klVllciml bird en yangma c;evirdi, ru -
atin niimunelik yaratt1g1 kadmlardan biri hundaki i§tihayi artttrdt ve o yangmla o 
olmak kuvvetile Hi.inkarm hissi vaziyeti- i§tiha bir sayha olup dudaklannda tit -
ni ~a~abuk kavrami§h ve onun a~k1 ta- redi: 
rif ederken oldugu gibi telkin ederken de - Yiiregimde oturuyorsun da onun 
samimi davrand1gm1 anlami§h. ~imdi bu nas1l SizladigmJ g(jrmiiyor musun L Go
vaziyetten istifade etmek ve bir kalb ka- ziinii ac; Hurrem, kalbime iyi bak. 0, 
zand1gm1 kuuntulayarak zafer sersemligi yamyor, sen in i~in yamyor 1.. 
gec;iren Padi§ahl o vehmin ve 0 sersem· K1z sanki bu yanan kalbi avucuna 
ligin hazzt ic;inde bunaltmak istiyordu ahp oynamak istiyormu§ gibi sokuluyor, 

T abiatin olgun bir ~akirdi olarak ha - ba§Jm Hiinkann gogsiine day1yarak uzun 
yata gozlerini ac;mi§ olan bu c;ok hassas uzun kok luyordu. Fa kat hesabh davran
ve c;ok dessas kadm, hangi yolun ba§m- maktan geri kalmiyordu, Emeli yanma
da bulundugunu tamamile goriiyordu. dan yakmak, YJkilmadan y1kmak, incin -
Bu yo!, geli§igiizel gozdelik yolu degil· meden yenmekti. Dessas zekasmm biitiin 
di. Eger, kalbini dudaklanna alarak ve 
o kalbi buse yaparak kendine a§k ilan 
eden ~u erkegi daimi bir heyecan ic;inde 
buakabilirse yan ki.irenin hakimi olacak
b. Oniinde i§te bu muhte§em hakimiyet 
yolu ac;Ilmi§tl. Hiiner, ba~ka kadmlann 
bir ti.irlii a§amad1klan ve :,Jk merhalesin
de sendeleyip kald1klan bu yolu a§mak
taydi ve bunun ic;in yap1lacak §ey, obiir 

inceliklerini kullanarak bu emeline erdi, 
gene hiikiimdan inhizamdan inhizama 
ugrattJ, ok§Iya ok§Iya YJprattJ, riiyadan 
riiyaya gec;erek tamamile sarho§lath ve 
sonra tek bir ter damlas1 ta§lmJyan zinde 

almm onun dizlerine day1yarak sordu: 
- Ben sizin nenizim efem ~ 
- A§k1ml 

[Arkas1 varJ 

Mudanya hatt1ndaki ~imendifer kazas1 
' 
~ 

l( 
Y't 

Kazadan sonra lohomotil ve vagonlartn hali 
Bursa (Hususi) - Mudanyadan ge - baZJlan birbirine girrni§ bulunrnakta _ 

len posta katannm 17 nci kilometroda d1r. ~ayani hayrettir ki , bu vagonlar
ve diiz bir sahada siiratle giderken yol- dan birinde bulunan gardofren ezil • 
dan t;Ikarak deVTilmesile neticelenen mekten kurtulmu§ ve garpi§mamn re -
kazada yolcu vagonlarma hi~bir ~ey ol- aksiyonu gardofreni havaland1rarak ye
mad1gm1 bildirmi§tim. re atmi§hr. Esasen gardofrenin biri bu 

Yaphgun tahkikata gore, bu vagon - suretle yaralanmi§'br. Hattm temizlen
larla deVTilmiyen diger vagonlardaki el mesine devam edilmektedir. Maamafih 
firenleri devJ ·lmeye mani bir tedbir kolay kolay temizlenemiyecegi anla§ll· 
te§kil etmi.§tir. Par~alanan ·•agonlarcian maktad1r. 

CUMHURfYET 

[ __ e ___ e_h_i_r_v_e_M_e_m_l_e ... k __ e_t _H_a_b_:_e_r_le_r_i __,) 
Tiyatro Mektebi 

Kayid i~in miiracaat 
kabulii devam edecek 
Ankarada yeni a~1lan Tiyatro mekte

bine girmek istiyen kadm ve erkek talebe
nin se~imleri bugi.in sa at 1 0 da, T epeba
§mda yapJiacakhr. 

Muharrirlerimizden biri, bu mi.inase • 
betle bir iki giindenberi lstanbulda bulu
nan salahiyet sahibi bir zatla §U miilaka
tJ yapm1~tJr: 

- Gazeteler Ankara Tiyatro mek
tebi it;:in k1z talebe bulunamadJgmi yazi
yorlar. Bu dogru mudur~ 

- Mektebe girmek i~in Ankara ve 
istanbulda bize mi.iracaat eden k1z tale
benin adedi kafi degildir. Kadromuzun 
tamamile dolmas1 i~in daha ondan fazla 
k1z talebeye ihtiyae vardu. 

.$imdiye kadar mi.iracaat edenlerin ih
tiyaca kafi olmamas1 meselenin heniiz 
herkes~e haber ahnmam1~ olmasmdan i
leri gelmekte oldugu kanaatindeyim. An
karada belliba~h aile ktzlarmdan epeyee 
miiracaatler geldigi gibi son giinlerde !s
tanbulda tia birkac; iyi aile kJZJ mektebe 
girmek it;:in bize ba~vurmu§lardir. 

- Tiyatro mektebine girecek talebe
Ye ne gibi menfaatler temin edilmi§tir? 

- Tiyatro mektebi devletin c;ok e • 
hemmiyet verdigi bir miiessesedir. Ora
dan c;1kacak talebe devlet artisti olarak 
bareme gireeek ve Universite mezunlan 
hukukuna sahib olacakt1r. Zannederiz ki 
bu, mektebe girecek talebenin istikbali i
c;in kafi bir sigortad1r. 

Bundan ba§ka mesleklerinde fazla mu
vaffakiyet gosterenler yiiksek bir tiyatro 
artistine mukadder olan bi.itiin §artlar ve 
imtiyazlardan istifade edeceklerdir. 

Kendilerinin iyi yeti§meleri ic;in devlet
c;e hic;bir fedakarhktan geri durulmiyaca
gJ muhakkaktJr. 

- Bugiin yap1lan imtihan son mu
dur~ Bundan sonra mektebe girmek isti
yenler gelecek seneyi beklemege mi mee
bur olacaklardir. 

- imtihanlar marta kadar devam ede
cektir. Binaenaleyh namzedler §ubatm 
son haftasma kadar burada alakadarla
ra, Ankara Musiki Muallim mektebinde
ki miiessese direktorliigi.ine dogrudan dog. 
ruya muracaat edebileceklerdir.» 

SEHIR ISLER/ 

Sose1er agaclandtrdacak 
Oniimiizdeki sene i~inde ~ehir harici 

yollarm agaclandmlmasma karar ve -
rUm~tir. Bu maksadla civar koylere gi
den yollar uzerine ceviz fidanlan dild
lecektir. 

Belediye, fidanlann muhafazas1 hu
susunda icab eden tedbirleri almakla 
beraber koyliiler de bunlarm muhafa • 
zasma te§vik edilecektir. Fidanlara Ia
Zlrn olan tahsisat yeni but~eye konrnU§
tur. 

Bina ve arazi vergileri 
tahsilati artti 

Bina ve arazi vergilerinin tahsilatl 
Belediyeye gegtikten sonra tahsilatta 
miihim farklar goriilmege ba§laml§tlr. 
Bu cihet nazan dikkate almarak yeni 
biitc;eye bina vergisi i~in eskisinden 
82,284 lira fazlasile 3,326,638 lira ve ara
zi vergisi igin de 24,400 lira fazlasile 48 
bin lira tnhsisat konmu§tur. 

DEMIRYOLLARDA 

Y e§ilkoy banliyosiinde halka 
kolayhk 

$imdiye kadar her cumartesi gunu 
saat 23,55 te hareket eden son Ye~ilkoy
Sirkeci banliyo treni 13 §Ubat cumar -
tesinden itibaren, halka bir kolayhk ol
mak uzere yanmda tahrik edilecektir. _. .. _ 

lhracat mallarlmlz 
sevkediliyor 

!hracat mallanmiZln sevkiyatma ha
raretle devam edilanektedir. Ege deni • 
zine ·gel en bi.iti.in ecnebi §ileplerinin li
manlarumza ugnyarak mal almas1 te -
min edilrni§tir. ihracat mallanmizm ta
mamen nakli i§inin ay sonuna kadar o
nu almrru§ olacaktJr. 

Son giinlerde Payas ve Mersinden 
3000 tondan fazla hububat sevkedilmi.§
tir. Samsundaki stkt§Jk vaziyet tama -
men bertaraf edilmi§tir. istanbul ve iz
mir limanlarmda da stok mal kalma • 
mi~tlr. _._ 
lzmir sokaklarma verilecek 

yeni isimler 
!zmir (Hususi) - $ehir Meclisi dun 

toplanml§ ve baz1 !zmir sokaklarma ve
rilecek yeni, tarihi isimler i.izerinde tet-
kikat yapan komisyonun raporunu din
lemi§tir. Komisyon, sokaklann, bazt A
merika ve Avrupa iiehirlerinde oldugu 
gibi, numaralarla amlmasm1 istiyordu. 
Bu teklif uzun mi.inaka§alara yol agmi§
•hr. Neticede evvela tarihi isimlerin tes
biti, bunu miiteaktb heyeti umumiye 
halinde meselenin tekrar tetkiki karar
l&§hTihru§tU", 

Dogru degil mi? ----
Devlet otoritesine 
yara~m1yan bir hal 
Diin ak§am saat 9 sularmda 

( $i§li tramvay yolunda hayli garib 
bir hadise olmu~tur. Sipahi Ocag1· 
nm oniinden Hamam istasyonuna 
kadar bir . suru tramvay dizilmi§ 

~ bekliyordu. Tramvay yokulan ile
~ ride bir kaza oldugunu zannederek 
\ arabalardan indiler, yollanna de • 
~ vam ettiler. Hamam istasyonunda 
) birinci mevki bir araba duruyordu. 

Etrafm1 biiyiik bir k.alabahk sarml§, 
yollar hkanmi§tl. Halk birbirine so
ruyordu: 

- Ne var? Ne olmu§? 
Kimse b.u suale cevab veremi -

yordu. En onde duran tramvaym 
' ic;inde birka~ ki§i ile polisler vard1. 

Bu, birkac; ki§iden uzun boylu bir 
bay tramvaym ic;inde si,garasml 
yakml§, yiiksek sesle ve a~iyane 
bir tavula bir§eyler soyli.iyor, hem 
tramvaydan cylkmiyor, hem de ara
banm yiiriimesine mani oluyordu. 
Nihayet, polisler c;ogald1, tramvay 
kontrol memurlan c;ogald1; komiser 
ler geldi ve i§ anla§tld1. 

~endisinin gazeteci oldugunu 
iddia eden ve pek yiiksek perdeden 
konu~an uzun boylu zat, bindigi 
tramvaym on motoriiniin bozulmasl 
iizerine arkadan idare edildigini 
gormii§ ve cam bunu tesbit ettirmek 
istemi§, miitehakkim bir tav1r tab
narak tramvay1 durdurmu§ ve o ka
labahk saatte, biiti.in o mmtakada 
tramvay miinakalatmm alt!m iistiine 
getirmi§. 

V atmanmdan, biletc;isinden tutu· 
nuz da kasketleri iki, iic; mma §e • 
ridli miifetti§lerin, polisinden tutu • 
nuz da serkomiserine varme1ya ka -
dar biitiin zab1ta memurlanmn, 
yiiksek bir tav1rla konu~an ve niha
yet gazeteci oldugunu iddia eden 
mec;hul bir zatm kar§Ismda bu ka • 
dar gev§ek davranmalan hayret e -
dileeek bir~eydir. 

Kimse, bu zatm hiiviyetini sor -
maga cesaret edemiyor, soranlara, o 
da: 

) · «- t(im oldugumu cigrenirsi • · 

1 niz !» diy~ yiiksekten mukabele ,edi
yordu. Kondtiktorlerin, yoleulann, 
tramvay Y'OI miifetti§lerinin ve hatta 
zab1ta memurlanmn isimlerini sora • 
rak kaydediyordu. Kimse, ona ne 
hakla tahkikat yap1yonunuz diye -
miyordu. 

Bu zat, gazeteci miydi ~ Me~; -
hul! Hakikaten gazeteci de olsa, 
seyri.iseferi durdurmaga ne hakk1 
vard1? Bozuk tramvaym nih a yet 
numaras1m kaydeder, gazetesinde 
bir sikayet yam1 yazabilirdi. 

Bi.itiin bu resmi memurlarm boy
le sert konu§an ve gazeteciyim diyen 
herhangi bir kimse kar~!Slnda p;ev • 
§ek ve mntavaatHr bir tavn takm -
malanm, herhangi bir ferdin tram· 
vaylann seyriiseferine ve zab1taya 
aid i~lere miidahale etmesine yanm 

1 saat miisamaha ve miisaade evle • 
melerini devlet otoritesine hi~; te 
yara~tlr;~mad•lc. divor••z. 

Dogru deQ-il mi? 

ADLIYEDE 

lsvi~re sefaretinden ~alman 
hahlar 

Dahiliye V ekili 
Diin geldi, bu ak~am 
Ankaraya avdet ediyor 
Dahiliye Vekili $iikrii Kaya diin sa

bahki trenle Ankaradan §ehrimize gel -
mi~tir. $i.ikrii Kaya istasyonda V ali, Va
li Muavini ve Emniyet Miidiiri.i tarafm
dan kar§Jlanmi§, motorle Dolmabahr;e 
sarayma gitmi§ ve Atati.irke arzr tazi • 
mat etmi§tir. 

Dahiliye Vekilinin §ehrimize seyaha -
tinin Biiyiik Millet Meclisinde kabul 
edilen T e§kilah Esasiye kanunu tadila
hm tasdik i~in Atati.irke arzetmek ve ce
reyan eden miizakerat hakkmda malO. -
mat vermek maksadile olmas1 muht~mel
dir. Parti biirosu ba§katibi Ziya da ken
disile birlikte ~ehrimize gelmi§tir. 

Siikri.i Kayamn yann ak§amki trenle 
Ankaraya avdeti muhtemeldir. 

MOTEFERRIK 
Konservatuar1 bitiren talebe 

muallim muavini oldu 
Konservatuarda muvaffakiyetle ye -

ti§en i.ic; talebe ayni miiesseseye k1rkar 
lira iicretle muallim muavini tayin edil
mi§lerdir. Kendilerine muvaffakiyet te
menni ederiz. 

Y eni tramvay tarifesi 
Tramvay Tarife komisyonu tarafm • 

dan tesbit edilen yeni tenzilath fiatlar 
listesi bir raporla Naf1a Vekaletine gon 
derilmi§tir. Raporun bir baftaya kadar 
tasdik edilecegi umulmaktad1r. 

Yeni tarife, oniimiizdeki ay ba~mdan 
itibaren mer'iyete girecektir. 

SAGLIK ISLER/ 

lstanbulda grip 
Havalarm ani tahavviilii dolaYJsile 

§ehrimizde bir grip salgm1 ba§goster • 
mi§tir. Gripten resm1 ve hususi miles -
seselerle mekteblerde hastalamp gele -
miyenlerin adedi mi.ihim bir yekfula ba
lig olmaktad1r. 

ECNEBI MEHAFILDE 

Yeni Japon el~isi geliyor 
Japon hi.ikfuneti tarafmdan hiikfune

timiz nezdine sefir tayin edilen M. 
Toshihika Taketami aYJn 23 iinde is -
kenderiyeden ~ehrimize hareket ede -
cektir. Yeni Japon eh;isinin aym yirmi 
Sl.!~z.i.nde §!'lhr.im~de bulunmast muh -
temeldir. 

•'I DENIZ ISLER/ 
Posta vapurlar1 ni~in 

gecikiyor? 
Son zamanlarda Denizyollan vapur

larmm seferlerinde fazla gecikmeler ol
makta, bu hal kabotaj hatlarumzdaki 
postalarm matlub intizamla i§liyeme -
mesini intac etmektedir. 

Son hafta i~inde postalarda bu kabil
den biiyi.ik gecikmeler kaydedilmi§tir. 
Giineysu vapuru Mersinden 75 saat, 
Konya vapuru gene Mersinden 58 saat 
Vatan vapuru da Karadenizden 73 saat 
rotarla gelmi§lerdir. 

Halkm i§ine gi.iciine de zarar veren 
bu gecik:melerin bertaraf edilmesi ic;in 
cidd1 tedbirler almacakt1r. -···--Be§ ydhk mekteb programi 

tzmir (Hususi) - Vilayet ve Maarif 
mi.idiirli.igunce, koylerin mekteb ibtiya
ct i.izerinde yap1lan be~ YJlhk program, 
kaza ve izmir merkezine de te§rnil su-
retile gok geni~ ve daha esash bir §ekle 
igrag edilmi11tir. ihtiyac nerede fazla 
ise, in§aata oradan ba§lanacak ve be§ 
YJl ic;inde m£'kteb mevcudu, ilk tahsil 
gagmdaki bi.itiin yavrularm ihtiyacma 
tekabiil edecek ve hig bir mekteb mu-
allimsiz kalmiyacaktir. 

Hiiseyin Cahidin a~bg1 dava 
!svigre sefarethanesinden birkag bin 

lira k1ymetinde alb hah c;almm1~ ve za
bitanm yapt1g1 ar&§hrma neticesinde 
David isminde biri yakalanarak Adliye- iz.mit (Hususi) - Muharrir Hiiseyin 
ye teslim edilmi.§ti. Uzun miiddettenbe- Cahldirt istanbul Valisi Muhiddin Us -
ri yapllan muhakeme dun bitmi~ ve tiindagla gazeteciler aleyhine aytlg1 ha
Davidin sugu sabit goriilcrek bir sene karet davasma §Ubatm 9 uncu sah giinii 
alt1 ay hapse mahkfun edilrni§tir. b~lanacak:hr. 

Pedagoji Enstitiisiinde derslere ba~land1 

Ac;tlacagml haber vermi§ oldugumuz lstanbul Universitesi Pedagoji Enstilusii 
diinden itibaren faaliyete ge~i§ ve kala bahk bir talebe kiitlesi kar§Ismda ilk 
ders verilmi~tir, 
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,Siyasi icmal 
Akdeniz anlasmas1 

' 
geni~liyor 

A kdenizde hayatl menfaatleri 
bulunan italya ile ingilterenin 
yaptJklan anla§ma, lie; kit' amn 

arasmda sJki§mi§ bulunan bu denizde hu· 
zur ve istikrann saglam temelini atm1§tl· 
Bu anla§ma, Tiirkiye, Yugoslavya v~ 
Yunimistamn da italya ile Akdenizdeki 
menfaat ve vaziyetleri iizerinde gorii§ -
melerine yol ac;mJ~tJr. ilk defa Tiirkiye 

ve ltalya Hariciye Namlan Milano'da 
gorii§tiiler ve resml tebligde bildirildigi 
vec;hile aralarmda mi.inazaah bir mesele 

bu~unmadJgmJ mii§ahede ve tesbit ettiler. 
Italya gazetelerinin ne§riyatmdan an

la§Ildigl vec;hile !talyanm Rodosta ve on 
iki adamn diger parc;alannda askeri iis· 

ler bulundurmadJgmJ ve buralardaki bah· 
ri i.islerin ltalyanm Akdenizin §ark hav~ 
zasmdan gec;en muvasala yollanmn 

~imal eenahm1 himaye ve muhafaza 
maksadma mahsus bulundugunu izah et
mi§tir. Tiirkiyenin de !talyayr istihdaf 

eden bir hareket ve tertibatJ bulunmadJgl 
tabiatile anla§Jlmi§hr. Bu suretle Akde -

nizin iki miihim devleti arasmdaki itimad 
ve emniyet tekrar avdet etmi§tir. 

iki devlet arasmda itimad ve emniyet 
bulunduktan sonra i§birliginin §ekil ve 
teferriiattm tayin etmek kolayd1r. Bu a
rada Bogazlara aid yeni muahedeye ital· 

yanm i§tiraki dahi vard1r. Anla§Jlan ltal
ya bunu yalmz ba§ma bir i§ yapmak is

tememi§ ve iki devlet arasmda tanzim e
dileeek biitiin i§lerin heyeti mecmuasi 
arasmda mi.izakere edilerek netieelendi -
rilmsini daha pratik bulmu§tur. 

Milano miilakatJ, Yugo•lavya ve Yu~ 
nanistamn da Akdenizdeki menfaatler ve 
yeni vaziyetler dolay1sile ltalya ile an -

la~malarma zemin hazirlami§ bulunuyor. 
Hariciye V ekilimizin Milanodan avdet 
ederken Belgrada ugnyarak Yugoslavya 
Ba§Vekili ve Hariciye Nazm Dr. Stoya
dinovi~ ile gorii§mesi bunu isbat etmek
tedir. 

Yugoslavya Ba§vekilinin, ayni zaman· 
da meb'usan meclisi mali enciimeninde 
soyledigi sozler dahi, ftalyanm Yugos • 
lavya ile anla§mak istedigini sosteriyor. 

Dr. Stoyadinovic;, Yugoslavya ordusu
nun mevcudunu yarm bir buc;uk mi!yona, 
yani miikemmel talim gormi.i§ ihtiyatile 
birlikte bu azim miktara balig olacagm1 
ve bunlarm Avrupamn ~ok iyi askeri sa· 
yildigmi kaydetmekle bu devletin sulh 
ve salaha haz1r bulundugu kadar cenge 
de kadir bulundugunu hatJrlatml§tlr. Bu 
ihtann derin manas1 vard1r. fngiliz • ital
yan anla§masi iki tarafm sulhperverlik ar 

zusundan ne§'et etmekle beraber iki tara• 
fm harb kudreti arasmdaki muvazeneye 
dayanmJ§hr. ingiliz - italyan anla§ma -

smm bu esaslannm, diger anla§malara da 
ornek olmas1 tabiidir. Hulasa Akdeniz. 

havzas1 huzur ve istikrara kavu§makta 
ilerliyor. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Hali~ vapurlar1 
kar ediyor mu? 
Bir senelik varidat 

masraf1 karsiladl 
' 

Ha•lic vapurlannm Belediye tarafm
dan i§letilmege ba§lanmasmdan itibaron 
gec;en bir sene zarfmdaki has1lat vaziyeti 
kontrol edilmi§tir. T esbit edilen vaziyete 
gore §irket bir sene zarfmda 90 kiisur bin 
lira varidat temin etmi§tir. Sirketin bir se• 
nelik masarifat1 da varidat1 kadard1r. 
Buna gore Halic vapurlan son bir sene 
hastlahm ba~aba~ getirmi~lerdir. F akat 

bu 90 bin kiisur lirada Belediyenin eski 
Hali~; Sirketinden a!hnakta oldugu yiiz
de sekiz hisse dahil degildir. Aynca, Be
lediye eski §irket memurlarmdan birc;o

gunu c;Jkartml~, kadroyu ktic;iiltmu§, ka
lan memurlann maa~lanm da miihim su· 
rette indirmi§tir. Tevaziin bu suretle el~ 

de edilmi§tir. 
Belediye, bu vaziyeti ileri siirerek Ha• 

lie vapurlannm kar ettigini aeri si.irmekte~ 

dir. Eski §irket miimessilleri ise bu va~ 

ziyetin bir kan ifade etmedigi iddiasm
dadJT!ar. 

Cumhuriyet 
NiiahaaJ 5 Kuru$bv 

Abone l Tiirkiye Hari~ 
'eraiti ' i~io l~ia 

Senelik t 400 Kr. t:/00 Kr. 
Alta ayhk 750 160 
0~ ayhk 400 800 
Bir ayhk I SO yoktur 

M. 
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·S~O .. N .;_ .. H·ABERLER ... . . ·" . ' ... ,' 
· .TELEFON ... · TELGRAF ve TELSiZLE 

M.Roosevelt geni§ Isla hat 
te§ebbiislerine giri§ti 

Fakat teklifi !fiddetli muhalefetle kar,dandi 
kendisi diktatorliikle itham edildi 

ve 

V~ington 6 (A.A.) - Kongreye hes miileessir olacakhr. 
verdigi bir beyanname ile M. Roosevelt, Teklil memnuniyetsizlik uyanclrrdr 
ge~enlerde icrai sistemde tensikat yaptl- New-York 6 (A.A.) - M. Roose
mastm tavsiye etmi~ oldugu gibi bu sefer velt'in teklifleri siyasi mehafillerde bir 
de adli sistemde tensikat yapilmasmi ta- bomba tesiri btrakmi§hr. Newdeal'in 
leb etmektedir. taleblerine kar§I firmllllanm kurtarmak 

Reisicumhur bu beyanname ile hera- ic;;in yiiksek mahkemeye giivenen muha
ber ba§hca noktalan a~agtya yazth bir fazakarlar, Reisicumhuru diktatorliilde 
kanun layihas1 vermi~tir. itham etmekten c;ekinmemektedirler. M. 

1 - Bir mahkeme azast yetmi~ ya- Roosevelt'in taraftarlan bile Reisicum -
~tna geldigi tarihten itibaren alii ay zar- huru miittefikan tasvib etmemektedir
fmda istifa etmedigi takdirde Reisicum- ler. 

hur her federal mahkemeye bir yedek a- Bu husustaki kanun layihas1 §imdiden 
za tayin etmek salahiyetini haiz olcak- parlamentoya verilmi§tir. 

hr. Demokrat meb'uslardan M. Boland 
2 - Yiiksek mahkeme federal bida- parlamentoda birc;ok miinaka§alar yapt

Yet mahkemelerinin adli takvimlerine ne- lacagm1, nutuklar soylenecegini, fakat 
zaret etmek iizere idari bir muavin tayin neticede [ayihamn kabul edilecegini soy
etmek salahiyetini haiz olacak ve i§ler Jemi~tir. 

c;ok o1dugu zaman mahkemelere yardtm Hoover, Ruzvelti tenkid ediyor 
etmek iizere yiiksek mahkeme reisi birkac; 
hakim gonderebilecektir. Nevyork 6 (A.A.) - Eski Cumhur· 

- 1 reisi Hoover, Roosevelt'in ali mahkeme 3 - Hicbir federal mahkeme evve • 
k h. k 1 dd · · · · meselesindeki hath hareketini §iddetle ce birle~i ii umet er mii emmumlSlnt 

haberdar etmeden ve federal hiikumetin tenkid etmektedir. 
fikirlerini almadan adli kararlar veremi- Hoover' e gore bu te§ebbiis ali mahke-
yecektir. menin icra kuvvetine tabi tutulmasm1 is • 

4 - Bir mahkeme kanunu esasiye mii- tihdaf etmekte ve bu mesele Amerika 
teallik bir mesele ha~.kmda karar verdigi hiikumet rejiminin esasmt alakadar et -
zaman dava derhal dogrudan dogruya mektedir. Binaenaleyh bu, partilerin si -
yiiksek mahkemede istinaf edilebilecek ve yaseti ~erc;evesini a§maktadtr. Millet ana 
bu mesele yiiksek mahkme tarafmdan di- yasa hakkmdaki tadil hususunda reyiam 
ger i~lere tercihan tetkik edilecektir. suretile istimza~ olunma!tdtr. Va§ing -

Bu proje kabul edildigi takdirde bun- ton' dan gel en haberler, Roosevelt'in bu 
dan yiiksek mahkeme azalannm baztlan hareketine muanz olanlann mii§tereken 
ve bilhassa mahkemenin reisi M. Hug- hareket edeceklerini teyid eylemektedir. 
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M. Ribentrop'un 
Londra temaslari 

Y eni bir Lokarno mUza· 
kerelerine kap1 a~acak 

In • y e oriiliiyor 
Londra 6 (A.A.) - Reuter ajan

smm i:igrendigine gore, M. Ribbentrop 
eski Alman miistemlekelerinin Alman
Yaya geri verilmesi meselesi hakkmda pek 
Yakmda lngiliz hiikumetile miizakereye 
giri§ecektir. Ribbentrop oniimiizdeki haf
ta ic;inde bu miizakereleri hamlamak i
~in M. Eden'e vekalet eden Lord Hali

faks ile gorii~ecektir. Maamafih bu mii
lakat ic;in daha hic;bir tarih tesbit olun
lnamt§tlr. M. von Ribbentrop, Alman
Yantn miistemleke taleblerinde hakh ol
dugunun tamnmasmt arzu eylemektedir. 

Bu meselenin ortaya ahlmas1 M. Hitle
rin nutkunun tabii bir neticesi olarak te
lakki edilmektedir. Vakta M. Rtbben

trop, miistemleke meselelerini miizakere 
etmek ic;in her tiirlii salahiyeti haizse de 
bu hususta lngiltere Harici.ye N ezare • 

tine ne bir nota verecek ve ne de sarih bir 
talebde bulunacakhr. Ogrenildigine go
re, M. Ribbentrop'un hamil oldugu ye· 
lli talimat, ayni zamanda, yeni bir Lokar
llo misak1 hakkmda miizakereleri de ac;a· 
tak mahiyettedir. 

Bir Ticaret Odalar1 bankas1 
te§kil ediliyor 

Ankara 6 (Telefonla) - Ticaret ve 
Sanayi Odalan nizamnamesinin 125 inci 
?n.addesi V ekiller Heyetince degi§tiril -
llli§tir. Y eni maddeye gore Odalar her 

~ene varidatlanndan yiizde onunu ihtiyat 
a.kc;esi olarak aytracaklar ve bu ihtiyat 
a.k~eleri te§kil olunacak Tiirkiye Ticaret 

\>e Sanayi Odalan Bankasmm sermaye
sine tahsis olunacakt1r. Odalar ihtiyat 
a.k~eleri nisbetinde bankaya hissedar o -
la.caklardtr. 

l~tnirde koy muallim mektebi 
Ankara 6 (T elefonla) Maarif 

\t ekaleti tarafmdan lzmirde satm alman 

Arnerikan . Koleji binasmda koy mualli

tni Yeti tirmek iizere bir koy muallim 
lnektebi a~tlacakttr. 
ba.hiliye V ekaleti tefti§ he-

Yeti kadrosu geni§letildi 
\1 Ankara 6 (Telefonla) - Dahiliye 
b. ekaleti T efti§ heyetinin vazife ve sala-

11Yetj hakkmda bir kanun projesi ham· 

4
a.rn1§ ve mevcud 36 miifetti§ kadrosunu 
5 

e c;tkarmt§, T efti§ he yeti reisliginin 
~er~ez kadrosunu da geni~letmi§tir. 
6 roleye gore miifetti§lerin staj miiddeti 

aydan 1 seneye <;Ikanlmakta ve birinci 

:Intf .kaymakamlann bir sene staj gormek 
~~ettle miifetti§ olabilmeleri imkan da • 

tne konulmaktadtr. 

Sancak hakk1nda veri
len kararlar tatbik 
mevkiine konuyor 

Paris 6 (A.A.) - M. Delbos, 

bugiin, fsve~in Paris el~isini kabul 
etmi§tir. El~i M. Delbos' dan fsken
deron Sancagt meselesinde Millet • 
ler Cemiyeti Konseyi raportorii o • 
Ian 1sv~ Hariciye Nazm M. Sand
ler namma, Turk • F ranstz anla~ -
masmln filiyata konmasma matuf 
tedbirler hakkmda malumat aim~ -
hr. 

Amerikan otomobil 
• • • • • 
l·~ISIDID greVl 

Hakim, fabrikalart i!fgal 
eden amele hakktnda 

tevkif karar1 verdi 
Filint-Michigan 6 (A.A.) - Gene· 

ral Motors kompanyasmm avukatlan ta· 
rafmdan verilen bir istida iizerine federal 
hakim fabrikalan i§gal eden grevciler 
ale!yhine bir tevkif miizekkeresi gander -
mi§tir. 

Sherif bu miizekkerenin mevkii fiile 
konmas1 i!iin milli muhaf1zlann yardtmt
m istemi§tir. 

Bir taraftan da kumpanya miimessil
lerile amele murahhaslan arasmda mii • 
zakereler cereyan etmektedir. Fa kat her 
iki tara£ ta miizakerelerin bulundugu saf
ha hakkmda ketumiyeti muhafaza etmek· 
tedir. 

Salahiyettar mahfillerde soylendigine 
gore iki tarafm miimessilleri evvela bir 
miitareke akdetmek sonra da otomobil 
grevinin sona ermesi ic;:in bir hal c;aresi 
bulmak yollanm aramaktadtrlar. 

Amele Birligi reisi de tevkil 
edilecek 

Filint 6 (A.A.) - Otomobil endiis
trisi amele birligi reisi M. Homer Mar
tin aleyhine bir tevkif miizekkeresi kesil
mi§tir. F abrikalar tahliye edilmedigi tak· 
dirde yarm sabah M. Homer Martin'in 
tevkif edilecegi tahmin edilmektedir. 

Gobbels'in nutku Londrada 
iyi kar§danmadt 

Londra 6 (A.A.) - Alman Propagan
da Nazm Gobbels'in dlin Hamburg'da 
soyledigi nutuk ingiliz matbuahm §id· 
detle alakadar etmektedir. 

Times gazetesi diyor ki: 
«G1ibbels'in nutku ~u kanaatimizi kuv 

vetlcndirmi~tir ki, Almanya harici her 
hangi bir tesire mukavemet edebilecek 
derecede kendisini kuvvetli hissetmek -
tedir. Diger taraftan oyle anla§Ihyor ki, 
Almanya ile c;:elmslovakya arasmdaki 
mi.inasebat Sovyet - Gek pakt1 mevcud 
kald1k1;a iyile~miyecektir. 

CUMHURiYET 3 

HAdiseler aras1nda J 

Muharriri anlamak 
I Biiyiik bir Deniz 
1ankasJ kuruluyor 
Bu bankaya koyulacak 
ilk sermaye elli milyon 
Turk liras1 olacakbr 

Bir fikir, muharririnin zihninden 
firlaytp ta, gazete siitununda 

kar§Imtza ~tktnctya kadar hangi en
gelleri &§mttbr? Bir yaztyl okurken 
bunu pek dii~iinmeyiz. Nereden ve 
nasxl geldigini bilmedigimiz bu garib 
yolcunun yolunda ugradtit zorluk • 
Ian yiiziinden anlamak zordur. Hen
dekler athyan bir at gibi solumtyan 
ve terlemiyen fikir, bize diimdiiz ve 
anzasiZ bir yoldan gelenlerin sela
meti ve siikuneti i~inde goriiniir. 
Y orgunsa, ayag1 akstyorsa, bir yam 
sakatlanmi§ ve bir yam kamyorsa, 
bunu, kar§Isma ~tkan engellerle mii
cadelesinin bir neticesi degil, biinye
sine aid bir kifayetsizlik ve bozukluk 
telakki etmek adetimizdir. 

Nekadar yamhyoruz! 
V e alelade, hususi bir mektub ya

zarken bile ~ektiklerimizi nekadar 
unutuyoruz! Hokkamzda miirekkeb 
kalmamast, kaleminizin ucu ktnlma
st, telefon ~almast, bir ziyaret~inizin 
gelmesi, kaplniZtn oniinde bir ~Ighk 
kopmast, midenizin bozuk olmast, 
ba§tniZtn agnmas1 gibi ufaktefek bin 
ti.irlii maddi sebebden tutun da fikri
nize §ekil vermek istediginiz anda et
raftm ~eviren dil, gramer, iislub en
d'i§elerine, karttmzdaki iistiinde yap
maktan ~ekindiginiz fena tesirleri 
bertaraf etmek zaruretine, akh seli
minizin, dirayetinizin, birbirine ztd 
heyecanlanmzm ve habralanntzm 
muhtelif istikametlerden yapbklart 
miidahalelere varmctya kadar bilegi
nize yapt§an daha bir~ok tedbir ve 
ihtiyat jandarmasi vardtr. 

Pek ~cele degilse ekseriya bu i§i 
ertesi giine buakb[jmtz olur. F akat 
hergiin yazan bir muharririn bu ka
darctk bir hiirriyeti bile yoktur; 
ba§agi.smm g~J'llleSini bile bekliye
mez; telefon ~arken de, ziyaret~i
leri girip ~tkarken de, kaptsmm o • 
niinde ~tghklar koparken de l§tne 
bll§lamaga .mecbur oldugu gibi, te • 
ker teker voe sarih bir tarzda tahmin 
etrneniz irnkam olmtyan sayiSIZ en -
gelleri a§mak zarureti i~inde de ka
hr. 

Bunu bilmiyen okuyucu, muhar -
rire mektub iistiine mektub yazar, 
ister, sorar, sinirlenir, ktzar, halden 
anlamaz. Nekadar mazurdur, ~iinkii 
Turk muharririnin halini anlamak 
nekadar zor ve bazan da nekadar 
imkanstzdtr! 

PEYAMI SAFA 

Suriye heyetinin Ba,ve
kile ~ektikleri telgraf 
Ankara 6 (A.A.) - istanbuldan ge<; -

mekte olan Suriye B~vekili Cemil 
Merdlin buglin Suriyeye gitmek iizere 
hareket etmi§tir. Hareketinden evvel 
Ba;?vekil ismet inonline ~agtdaki tel -
graf1 <;ekmi~tir: 

Bll§vekil ismet lnoniZ 

ANKARA 
Samim1 olarak saadet ve refah dile -

digimiz ylice memleketinizden ge<;tigi
tniz s1rada hakktmlZda gosterdigi sami· 
mi kabulden d0layt Tiirkiye Cumhuri
yeti hlikumetine !stanbuldan ayr1hrken 
hararetli te~ekkiirlerimizi arzederiz. 

Ba§vekil Cemil MerdiLn 

Tro~ki Amerika radyosu va
sitasile bir nutuk soyliyecek 

Nevyork 6 (A.A.) - Nevyork Herald 
gazetesi yaz1yor: 

cD1~ Bakanhg1, Tr~ki'nin sah glinli 
Meksiko'dan telefonla si:iyliyecegi nut
kun Nevyork radyosu tarafmdan ne§fi· 
ne mani olmak salahiyetini haiz olup 
olmad1gmm tesbiti i<;in kanunlarm te<t
kik edilmesini mlinakalat komisyonun
dan istemi§tir. 
Komisyon, DI§ Bakanhgmm buna sala

hiyeti olmad1gm1 bildirmi§ ve bunun ii
?:erine mlidahale edilmemesine karar 
verilmi§tir.~ 

lngilterenin yeni Berlin sefiri 
Londra 6 (A.A.) - Hali haz1rda !n -

gilterenin Buenos - Aires sefiri bulunan 
Sir Nevil Ayrick'in ingilterenin Berlin 
sefirligine tayin edildigi resmen haber 
verilmektedir. 

URDDAN 
AZILAR 

Yazan: ismail Habib 

Erzuruma giderken 
Nerede gerilerine ormanb daglar1 gererek ve onle
rine canfes denizi sererek ye,ille maviyi inci di!fli 
bir tebessiimle diigmeliyen sahil beldeleri nerede? 

Meger bir dag degil, bir cografya a!fml,JZ! 

Degirmendere, Trabzon limamm dol
duran ~ay, yetmi§ ytl once !imam dere
den aytrmak i<;in bir mendirek yapltrma

ga kalkmi§IZ; para yok, amele az, men
direk yirmi yilda ancak altmt§ metro 

iler[iyebi!iyor. T rabzon denizine zararh 
olan dere Ziganamn bogrii i'iinde meger 
ne omiir §eymi§. Derenin vadisinden, ha

fif meyiller ve tath kavislerle, iki tarafh 
ormanlarm koyulugu altmda, i~ine giine§ 
inmiyen ye§illiklerin re~ineli serinligine 

gomiilerek, daha derindeki derenin ~a
gtlttlanm dinliye dinliye; bu giizellik 
bitivermesin diye adeta otomobilin htzma 
eseflenir gibi gidiyoruz. 

Ma~ka ile Hamsikoyiinden sonra astl 
dagt hrmanmaga ba~lad1k. Zigana kahn 
govdeli, fakat korkunc degil. T1rmant§ 
otuz kilometroyu buluyor, fakat tehlikesi 

yok. Kapah dag, insam kucakhyor gibi 
emniyetle ta§Iyan dag. Dagm mttnda de
gil karnmda dolamyoruz. Strtla hele
zonla~an yollarm bir taraft a~tkttr, §aku
li ufuklann derinligi g()z kararl!r. Ora· 

larda devrilmek U!imak demek. Burada 
o yok. Y ol dagm i~inde ve i~imiz emni
yette. 

!kibinlerdeyiz. Eflake ser 'iekmi§ giir
biiz ~;amlar seyrekle§mege ba§ladt. Du
ruga yakla§ltgtmiz hir yerde, dolanaca
gtmlz virajm list dtl 'I iistiinde tuhaf bir 

yap1 goriiniiyor. Sekiz on gozlii, kar§tdan 
bir Roma mabedinin alt kahm and1ran 

bir yapt. Fakat harabe degil, betonarme; 
koprii degil, altmdan ge<;iyoruz; tiinel 
degil, bir taraft a~1k. Meger !ilg sundur
mastymt§. Eskiden kimbilir nekadar lc.a-
zaya sebeb olan ~1glara kal'§l yolun iize· 
rine <;ardaklama abanarak gelen ~tglan 
strl! iistiinden ~1ghklar i~inde bo§luga at

mak i~in pehlivan peihlivan bekleyip du
ruyor. 

Duruga vard1k. Kar§Imlza ~tkan man
zara ~ok ha§metli. T a dibdenberi hep 
kendi bOgriinii gosteren kapah dagm bu 
en iisti.inde, cenuba ve garba dogru, dal

gah vadiler arkasmdan, ta uzaklarda, iic; 
bini a§km beyaz zirvelerile keskin keskin 
gokii t1rmahyarak gerilen daglara kadar 

alabildigine bir ufuk uzamyor. Manza
raya bak, goz ferahlaytp ruh geni§lesin; 
bir de dibe bak, yumagmdan OO§anmt§ 
boz hir §erid inceligile kiVTtlarak inen 
yo!; ruh iirperip goz karanyor. 

Berekt yo! iyi ve emniyetli. Dibdeki 
Har~id vadisine varmak i~in bin metro -

dan fazla indik. Zigananm bu yamact 
otekinden biisbiitiin ba§ka. Evvelki kapa-

hydt, bu a~tk. Orada ~tk1lan yolu par~ 
parc;a goriiyoruk; burada inerken biitiin 

yolu. goriiyoruz. Otedeki ~amlar daha 
giirbiiz ve daha stkh, buradakiler daha 
stska ve seyrek. Ormanlar ki daglarm 

giyinmesidir, yalmz Zigana kiirkiinii ters 
giymi§ gibi; bu taraf daha sert ve ote ta

raf daha 1hk oldugu halde kiirkiin kahn 
ciheti oteye, yufkas1 beriye dii§mli§ I 

Haqid deresi ve kaza merkezi olan 
T urul kasabast; denizin maviligine yiiz 

kilometro once veda etmi§tik, arhk ye§il 
agaca da, giile~ beldelere de elveda. 
Nerde gerilerine ormanh daglan gererek 

ve onlerine canfes denizi sererek ye§ille 
maviyi inci di§li hirer tebessiimle diigme

Jiyen sahil beldeleri nerde? Meger bir 
dag degil bir cografya a~t§IZ. 

Har§idden sonra ha§in bogazlar, yal
c;m vadiler ic;indeyiz. ,Su kaleye bak; 
sipsivri tepenin dimdik kesme kayalan 
iistiinde o kayalarm uzahlmasmdan ya-

p1lmt§ gibi sert sert duruyor; oraya kartal 

bile yuva yapmaz. Ye§illigi gee;; haki 

rengin de yumu~agt olur. Buralartn ba
kmmtrak renkleri mhlanmt§lar gibi goz

lerin online kavgah kavgah dikiliyorlar. 

,Siikiir bir tesellimiz var; yepyeni ve pii

riizsiiz yo!. Goziinii a~ a. iiziileceksin; 

g(iziinii yum; bir paten de gibi kay an oto

mobilin i~inde i§te bir hulya gibi aktyor· 

sun. 

N eden sonra bir dere, solumuzda dar 

vadinin i~inden ft§kmr gibi serpilmi§ 

meyva bah~eleri. Giimii§haneye gelmi

§iz. Burast yeni Giimii§hanedir. Be§ alh 

yiiz evlik bir vilayet merkezi. Uzaktan 

arduvazla ortiilmii§ gibi goriinen dik ve 

keskin ~lilt evleri, evlerin beyaz g()vde

leri, ve ~attlann oynak c;izgilerile §imali 

Almanyadan kopup getirilmi§ bir koy gi

bi giiliimsiiyor. Eski Giimii§hane ise §U 

Baktrdag iistiinde, buradan g()riilmiyen, 

yal~m bir kale dibine ~omelm~ ihtiyar 

bir ortazaman ~valyesi gibi unutularak, 

yapayalmz eski hahralarmm ugultulan 

ictine dahp, bitkin argm solumaktadu. 

Y ukardaki eski giimii§ madeni oca

gmdan eski aletler biitiin alacagml almt§. 

Simdi Ankaradaki Maden Enstiti.isile 

Eti Bank, maden ocaklannm iliklerine 

kadar uzanan yeni aletlere yeni damarlar 

bulmak i<;i.n uar~yorlar. Eger umuldugu 

gibi yeni damarlar zengin !ilkarsa, soniip 

te sonra yeniden parltyan yanardaglar 
gibi, §U d1§1 bakmmttrak ve ~i giimii§lii 

dag da, giimii§iin beyazhgmt bir zengin
lik lavJ ~ibi n§kirtarak buralara yeni bir 
hayat vere ven: tiitect:k. 

Bayburda gidiyoruz. $air Zihninin 
memleketine. Hicve naz1mhk, yurd sev· 
gisine §airlik yapamn beldesi. On sekiz 
senelik ilk gurbetten sonra «Mevlam izin 
verdi geldik vatana» diye sevinen ..-e: 

Var mt cihanoo ddeme cennet vatan gfbf. 

diye yurdunu seven adam. K1ymeti var· 
d1; fakat hem diiriist, hem diirii§t oldugu 
i~in diyardan diyara ahlarak. aziller, 
mahrumiyetler ~inde, ~ileli Ye derbeder 
ya§adt: 

Ulemadan, §uaradan, zilrefadan olaytm 
Kalaytm zaru peri$an ne setalettir bu/ 

demekte hakhyd1. Ondokuzuncu astr or
talannda, altmt~ kiisur yllhk omrunu 
Bayburdun topragtna g()mmek i~in: 

Cihanda ~ok 11~cuJ:ik bilmedfk bu yanda 
ne var 

Olilm geleydi gidek bir gorek o ya.nda ne 
var 

diye diye gelirken yolda oldii. 
1829 Edime muahedesile biten Rus 

ha~binde, Bayburd yakmmda yap1lan 
cenkte o da bulundu. !§galin biitiin acila
rmt, hicretin actkh s111l armt tath: 

Leyliism yiitUrmil§ Mecnun misali 
Gezmi$ da{tdan daga yoktur dura{tt 

Bir de i§galden sonraki Bayburdu gO
riince bakll ki belde ytktk, bahc;eler ha
rab, ve kalbler peri§andtr. Me§hur ko§· 
masile verdigi sesin ic;li melali; o §iirin iis
tiinden biitiin bir astr g~mesine ragmen, 
yalmz bu diyann havasmda degi[ §iirin 
semasmda dahi hala kokusu kaybolmiyan 
biiyijlu bir tiitsii gibi dalgalamp duruyor: 

Vardtm Td. bail aglar, bagtban a{jlar 
Siimbiiller pe1'4an, giiller kan a{jlar 
:}eyda bulbul terkedeli b!f. oagt. 

Son ini§i biikiiliip te kt§lalann bir tu
tamhk mamuresini gec;tikten sonra, bura-

Ankara 6 Telefonla) - Bir Deniz 
Bank te§kili i~in uzun miiddettenberi ya· 
ptlan tetkikler nihayet bulmut ve hazn• 
lanan kanun projesi Ba§vekalete veri! • 
mi§tir. Maliye Vekaleti de miitaleasun 
Ba§vekalete bildirmek iizere projeyi tet• 
kike ba§lami§hr. Bu miihim proje ile 
Devlet Denizyollan i§letme5i, Akay, 
Fabrika ve Havuzlar, Kilavuzluk ve 
Gemi Kurtarma gibi deniz miiesseseleri, 
Istanbul ve izmir Liman idareleri Deniz 
Bankta toplanmaktadtr. 

Bankantn bir idare meclisi olacak ve 
merkezi istanbulda bulunacakttr. Kanun 
projesile Deniz Banka konulan ilk ser
maye 50,000,000 Turk !irastd!T. Proje 
iizerinde Ba§vekalet~e yap1lacak nihai 
tetkiklerden sonra Deniz Bank kanun Ja
yihast B. M. Meclisine sevkolunacaktrr. 

Tiirk te~kilab esasiyesin
de tekamiil 

fBamtakaleden devam] 
dtr, ve esas olarak bunun nekadar elzern 
bir i§ oldugunu anlaytp tasdik etmiyecek 
kirrrse bulunmaz. Ancak i§ r;ok biiyiiktiir, 
ve tabii ona gore himmet, dikkat ve de
vamh gayretle takib istiyecektir. Zaten 
diinkii tadillerin bu bahse taalluk eden 
birka~ satm bu biiyiik davanm ancak ilk 
i~areti kabilindendir. Strast geldigi zaman 
onun iizerinde ~ok, amma pek c;oh ~ah· 
§Ilacagmt §imdiden biliyoruz. 

Cumhuriyet devri Tiirk milli hayatl 
~in dinamik bir mahiyet almi§tJr. Dun 
bu yolda tahakkuk etmi§ ve edecek bii· 
yiik i§lerin bir ktsm! daha tesbit edilmi§ 
oldu. 

YUNUS NADI 
••• 

Kral Edward nisanda 
evleniyor 
[B~tara!J 1 tnct lfahtjedeJ 

dan Avusturyaya giderek Windsor Dii· 
kiinii ziyaret edeoektir. 

lzdiva~ tarihinin karan 
Viyana 6 (A.A.) - Windsor Dii

kii ile Madam Simpson'un izdivaclanmn 
tarihi ile ll'erede yaptlaca~ Diikiin hala
SI Prensesin Enzesfeld'e muvasalahndan 
oonr"' klli olacaltu. Prensesin yann En
zesfeld'e gelmesi beklenme.ktedir. Ban 
gazeteler tarafmdan izdivac tarihi ola· 
rak gosterilen 27 nisan Madam Simp
son' un bo§anmasmm muteber olmas1 i~in 
konulan kanuni: miiddetin hitammJ gos
tennek tedir. 

Londra 6 (A.A.) - «Daily Ex
press» gazetesine Viyanadan bildirildigi· 
ne gore Windsor Diikii ile Madam Simp
son'un izdivaclan nisan aymda yapila
cakhr. Diik biraderleri Kent ve Glou
cester Diiklerini davet etmi§tir. Madam 
Simpson nisamn yirmi &rdiinde En
zensfeld'e gelecektir. Y almz medeni m
kah yapilacakttr. --........... __ _ 

Y eni Japon kabinesinin 
program I 

Tokyo 6 (A.A.) - Birka~ giin silnn 
mlizakerelerden sonra, kabine nihayet 
bugiin hiikumet programmt tesbit ede
bilmi§ ve tasvib edilmek iizere !mpara
tora arzedilmi~ir. 

8 §Ubat tarihinde ne§redilecek olan 
bu programm esash be§ noktaSI ~unlar
dtr: 

1 - Milli siyasetin saf ve temiz bir 
hale getirilmesi, 

2 - Harici siyasetin miitecanis bir 
hale getirilmesi, 

3 - Milli miidafaa He endlistrinin ve 
ticaretin inki§af1 yolunda mlitemmim 
tedbirler almmas1, 

4 - Kanunu esasi dahilinde dahill i
darede ban ted.birler almmas1, 

5 - Milli hayatm takviyesi. 

M. Eden Fransada 
Londra 6 (A.A.) - M. Eden, saat I1 

de Fransanm cenubuna hareket etmis
tir. Naztr nereye gidecegini soylemek •• 
ten imtina etmi~tir. 

ya yakm bir yerde dogdugu i~in heniiz 
pek korpe olmasma ragmen gene giirbiiz 
giirbiiz akan (:oruhun iki ktytsma seril
mi§; boz renkli, ta~hk, evlerinin iistii 
dam, sokaklan yamnyumru; ve yandaki 
tepenin kayal1gt iizerine burma bir kavuk 
gururile ~evrelenrni§ ihtiyar kalenin ye
di buc;:uk amhk miyob bakt§lan altmda 
biiziilerek bir harabe arligi gibi duran 
Bayburd ... 

Demek Zihninin nrdigi sestenberi hi~ 
bir§ey diizelm~di orle mi~ Demek bir 

, astrdtr gene: 

Sum'biilii, §ebbUyu, giili.l hdr almt$ 

Oyle mi? Demek gene ortahk y1ktk, 
bahc;eler harab. baglrlar yamk oyle mi ~ 
Evet hala oyle: 

Camlar ~ikest olmu~. meyler dokiilmii§ 
Sakiler meclisten ~ekmt§ ayagt. 

ISMAIL HABIB 
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r KU~Uk hi kaye Kuruntu ] 
~ 

- Agustos ba~langJcmda idi. Dagda I - ,Su gelen Madam Premo! galiba, 
kayak yap1yorduk. Otelde on ki§i ka • dedi, fakat Madam Ancenis ortada yok. 
dard1k. Aram1zda Genevieve Premo! Beraber yola c;1kmami§lar m1yd1? 
ile zavalh Simone Ancenis ve Vignet de - Beraberdiler, gi:iz.iimle gi:irdiim. 
vard1. Lakin Madam Premo!' e bakm nekadar 

Genevieve ile Simone beraber biiyii· topalhyor. 
mii§ler, bir mektebde tahsil gi:irmii§lerdi. Hepimiz di§art f1rhyarak gene kadJ
T abiatleri c;ok ayn olmakla beraber, iki na dogru ko§tuk. ZavalhYJ otele getirdi-
kizkarde~ gibi gayet iyi gec;inirlerdi. gimiz vakit ilk si:izii ~u oldu: 

Madam Premo! gayet ag1r ba§h bir - Aman, hemen gidip Simone'i ara-
kadmdl ... Simone Ancenis'in kocas1 pek ym. 
c;apkm bir adamd1. Zavalh karm c;ok - Nerede o? 
koket hailer almakta bazan mazurdu... - Bilmem. Ben dii§erek ayag1m1 
Gene kadm hakkmda arada mada riva· klrd1m Simone otelden arkada§ almaga 
yetler de dola~JrdJ. gitmi~ti. Ak§am oldu. Geri di:inmeyince 

Soylenilen sozler hakikate nekadar ben zorla, topalhya topalhya geldim. 
yakmd1, bilmiyorum, §imdi onun aziz Hepimiz Simone'i aramaga c;Iktik. 
hatnasma ili~memek ic;in tahkik bile et· Aram1zda yalmz Vignet deli gibi ol· 
mek istemem. mu • gi:igsiine yumruklar indirerek af 

Velhas1l uslu ile c;1lgm son derece iyi dileyordu. 
anla§Jrlard!. Ak~am odalarma c;ekildik· Bir saat sonra otele di:indiigiimiiz va· 
leri vakit c;ocuk gibi giilerlerdi, fakat kit zavalh kadmm cesedini, dar bir ge
yiiksek sesle degil ha! Zira sa at dokuz· c;idin altmda bulmu§lardJ. Y agmur yag· 
dan sonra dag otellerinde giiriiltii edil • ml§ oldugu ic;in gec;idin iistiinde hic;bir iz 
mez. Baz1lan bitkin bir hal de gelerek gi:irememi§lerdi. Y almz. gene kadm elinde 
dinlenmek ister, baz1lan da ertesi sabah c;antasmm kayi§lni hala s1msJb tutuyor· 
erkenden yola <;lkacaklan ic;in vaktile du. <,;:antasm1 bulmak kabil olmaml§tl. 
yatarlar. Dramm vuku buldugu giiniin Demek ki biri ahlarak kay1§lann1 ko -
arifesinde Georges Vignet ile bu sonun- parmt§ ve onu c;alml§h. F akat bu tahmin 
cular arasmda idik. bir tiirlii teeyyiid etmedi .Simone Ancenis 

Gidecegimiz yollart Vignet c;ok IYI oliimile beraber mnnl da gotiirdii. Bugiin 
bildigi ic;in yamm1za ne lamba, ne de onu anan bile yok. Kocas1 ikinci bir kan 
rehber ald1k. ald1. Genevieve, ag1r basta yathktan son· 

!tal~!i hududuna bakan tepelere gel- ra §imdi her zamankinden daha §en. 
mittik.Onde giden Vignet durarak: Kendini htrpahyan, y1pratan Vignet'ten 

- ~u delilere bakm, dedi. kafala • ba§ka kimse kalmad1. Baz1 gece gi:iziine 
nn~ kuacaklar I uyku bile girmezmi§. 

lki kayakc;1, <;1lgm bir h1zla bize dog· * * * 
ru geliyordu. K1yafetleri de gayet ga • Birkac; sene sonra gene ayni otelde 
ribdi. toplanmi§hk. 

<;ok gec;meden oniimiize geldiler. tc;- Geceyansma kadar §atram: oynad1k -
lerinden biri arkada§Jma sordu: tan sonra hepimiz odalanmtza c;ekildik.. 

- Fransada miyJz? Vignet, odasma dogru yakla~an bir 
- Elbette. · <;Jilrd1 duydu. Evvela aldumadJ. Fakat 
1ki adam d~ nefes nefese idiler. Ba§- sonra k.ap1 vurulunca: 

Ian ac;1k idi. Dzerlerinde siyah bir gi:im- - Giriniz. demek mecburiyetinde 
lek vardt. Ayaklannda ne bot ne de kald1. 
~?rab ... Pantalonlan da pek iyi degildi. 1c;eri Genevieve Premo! girdi: 
Obiir adamm iizerinde bir kan lekesi bu- - Odamzda lambanm hala yand1 • 
lunduguna gore yaralanmi~ olacakt1. gmt gordiim. Senelerdir uykusuz b1 -
Yiizi.iniin korkunc bir 1fadesi vard1. Bize rakan kuruntudan vicdammz1 kurtarmak 
tuhaf tuhaf baktyor ve agzm1 ac;m1yordu. istiyorum. Siz, Simone'un o iki ltalyan 

Sordum: tarafmdan oldiiriildi.igi.inii samyorsunuz, 
- Nereden geliyorsunuz? degil mi? Fakat zavalbmn ba§Ina bir 
- italyadan. Hi.ikumetle bazt zor • kaza gelmedigi ne malum? 

luklanm1z oldu da, iic; giindi.ir dagdaytz. - Dogru, fakat c;antast c;almmasay-
Tren istasyonu c;ok uzakta m1? Lyon'a d1 ..• 
gitmek istiyomz. - Lakin Miisyo Vignet, bir c<antada 

- Buradan otuz kilometro tutar. her zaman para bulunmaz, oraya bir 
Ayag1 yarah olan adam di§lerini si • mektub da saklamr. Bu mektub, iki ka-

karak bir kiifiir savurdu. dm tarafmdan sevilen bir adamdan gele· 
Adamlar selam verdikten sonra yol· bilir. hte o zaman aldatilan kadm, raki· 

Ianna devam ettiler. besinin elinden mektubu kurtarmak ic;in 
Vignet arkalanndan: c;antay1, kayJ§lanm koparacak kadar 
- Bahbmz ac;1k olsun, diye seslendi. bi.iyiik bir h1zla c;ekebilir ve obiir kadm 
Arkada§lma yakla§arak: da bu sadmeden muvazenesini kaybede

- Adamlann suratlanm gormedin rek. · • 
mi? dedim. Hahdud onlar. Kimbilir ne Genevieve'in sesinde bir heyecan var· 
yaphlar ki hududu gec;tiler. Vaz.ifemiz d1. Senelerdenberi zaptedilmi§ bir itiraf 
a~ag1 inerek jandarma karakoluna tele- ihtiyacmm verdigi bir heyecan ... 
fonla haber vermektir. <;eviren: 

- Aman sakm boyle bir~ey yapay1m F. V ARAL 
cteme! ----- __ _ 

- Niye? A k d 
- Zavalhlara baksana, iic; gi.indiir n ara a cereyan eden 

dagda imi§ler ... Sonra bize itimad ettiler ~irkin bir hadise 
de ic;lerini ac;hlar ... Bundan istifade ede· 
rek. onlan ihbar etmek alc;akhk olur. 

- Peki ama susmakla onlarm sue; or
tag! oldugumuzu anlam1yor musun. Bu
giin veya yarm onlar yiiziinden dagda 
bir felaket olursa biz mes'uliiz ... 

- Bir felaket mi? ... 
- Trene binmek istiyorlar ... Para • 

Ian yok .. . Etrafta dola§an bir siiri.i si • 
lahsJz ve miidafaas1z kayakc;t var ... 

- Paralan olmadJgmi anlamak ic;in 
ceblerini mi aradm, yoksa katil olduk -
lanm anlamak ic;in vicdanlanm m1? 

Nerede ise birbirimizle kavga edecek
tik. F azla 1srar etmedim. Nihayet bu iki 
adam hakkmda <;ok bir§ey bilmiyordum. 

Otele di:indiigiimiiz vakit o kadar ac;
dlffi ki hic;bir §ey hatulamJYordum sanki. 
Vignet'nin ise dii§iinceli bir hali vard1. 
Kahvesini ic;erken ban a: 

- Belki de hakkm var, dedi. Ya bir 
vak'a olursa ... 

*** 
Ertesi giin gezintiden dondiigumiiz 

vakit. postac1 herkese mektublanm dagl
tJyordu. Madam Premo!' e hic;bir §ey 
gelmemi§ti. Simone Ancenis mektubunu 
okumak ic;in otelden uzakla§mt§tl. Gene
vieve Premol'iin pek sinirli bir bali var· 
d1. Onu hie; bu kadar asabi gormemi§· 
tim. Sebebini sonra anlad1m. 

Simone nihayet geldi. Yiiz.iinden se -
vine ak1yordu. EI <;antasm1 gogsiini.in iis
tiinde oyle bir s1kl§l vard1 ki .. Bunun 
ic;inde her halde en tath a§k mektubla -
rmdan biri olmah idi. 

*** 
Ertesi sabah iki kadm bir tepeye iri§ -

mek ic;in §afakta kalktilar. 

*** 
Ak§am olmu§, hava kararmaga ba§ -

laml§b. Kayakc;1lar yava~ yava§ otele 
di:ini.iyorlard1. Bir arkada§: 

[Ba~tarat• 1 tnct sahttidel 

«- Ziraat Bankas1 Muhasebe U -
mum Miidiir muavini R1fki ile hizmetc;isi 
Ra§idin, bir taktm kii"iik c;ocuklan evle -
rine tophyarak §eni tecaviiz.lerde bulun
duklarl haber ahnml§, bunun iizerine za
bitaca derhal s1ki bir surette tahkikata 
giri§ilerek c;ocuklar R1fkmm evinden <;I -
karken yakalanml§~lr. Kendilerine teca -
viiz edildigini s<iyliyen ve bu cihet maz
nunlann da taht1 itirafmda bulunan c;o
cuklardan ikisinin 15 ya§ml ikmal etme
dikleri anla§Ilarak memuriyetimizce bu 
cihetten derhal i§e vaz1yed edilmi§, tah -
kikata devam olunarak hadisede bakkal 
Ahmed <;avu§la bisikletc;i Ali Osmanm 
da medhaldar olduklan goriilmi.i§tiir. Fii
lin ag1r cezay1 miistelzim suc;lardan ol -
dugu naz.an itibara almarak maznunla -
rm tevkifleri taleb olunmu§; R1fkl. Ra
~id, Ali Osman ve Ahmed ~avu§un sulh 
hakimligince sorgulan yap1larak tevkif -
lerine karar verildiklen sonra haklannda 
hukuku amme davas1 ac;IlmJ§ Ve j§ ilk tah
kikata tevdi olunmu§tur. 

Gerek zab1ta ve gerekse memuriyeti -
mizce bu hadise etrafmda ariz. ve amik 
tahkikat yapilml§tlr. Hadise yukanda 
soyledigim e~hasm dar ~erc;evesi i<;ine in
hisar etmi§tir. Ve ba§ka hie; kimsenin bu 
fiille alakast oldugu tesbit edilmi~ degil
dir. Elyevm ilk tahkikat devam etmekte
dir. f~in pek yakmda mahkeme safhasma 
intikal edecegini umuyorum. Bu vesile 
ile §unu da tekrar etmek isterim ki cez.a 
kanunumuz vatanda~lann iffet ve namu
suna taarruzu mutazammm hareketleri 
biitiin hassasiyetle nazara alm1~ oldugun
dan bu gibi fiil ve hareketlere miicaseret
te bulunacaklann ba§lannda Cumhuri • 
yet kanunlan demirden bir el gibi dur • 
maktad1r.» 

CUMHURIYET 7 !}ubat 1937 

Sanayiin teknik ve 
iktisadi kontrolu 

LRa$taratl 1 tnct sahifede J 

kurulan bir sanayi, himaye tedbirleri kal
dmldigl ve normal ~artlann avdet ettigi 
zaman ne beynelmilel c;ar§tda, ne ic; paz.ar
da tutunabilir. Maliyeti yiiksek ve ma
mula!i aramlan evsafta olm1yan bir sa
nayi ic;in almacak her tedbir ve yaptlan 
her fedakiirhk beyhudedir. hte bu esbabt 
mucibe ile hazulanan yeni proje sanayi
le~me siyasetimizin muvaffakiyetini an
cak ic; ve dJ§ pazarda tutunabilecek kuv· 
vetli ve saglam bir sanayiin teessi.isile 
mi.imkiin gormekte ve ayni esbab1 muci
bede «bunun ir;indir ki sanayiin teknik 
ve ikhsadi kontrolunu bir devlet vazifesi 
olarak ele almak zaruridir ve zamam gel
mi~tir» denilmektedir. 

Bu kanun projesi yer yer goriilen baz1 
~ikayetlere kar~1 da bir tedbir te§kil et -
mektedir. Devletin teknik ve ikhsadi kon
trolla temin edecegi neticeler §unlardJr: 

llmi i~letme ve milli ikt1sad esaslanna 
dayanarak israf membalanm bulup ifna 
etmek ve maliyet fiatlanm dii§iirmek kud. 
reti ve kaliteleri yiikseltmek ic;in istih -
salle sarfiyatJ tevaziin ettirmek mi.ite§eb
bis, tiiccar ve miistehlikin kar§1hkh men
faatlerini tevazi.in ettirmek, yani bir keli
me ile her i§te iktJsadiligi ve verimi yi.ik
seltmektir_ 

Biiyiik sanayi memleketlerinin tecriibe
leri teknik ve ikhsadi 1slahat ve rasyona· 
lizasyon bak1mmdan elde edilen biiyiik 
faydalan gostermektedir. Y almz Al
manyada devlet te§kilah ve hususi te~ki
latla beraber bine yakuJ. rasyonaliz.asyon 
enstitiisii i§lemektedir. Bundan ba~ka bu 
yoldaki c;ab§malan beynelmilel bir cere
yan haline getirmek ve bu sureble di.inya 
iktisadiyatmt rasyonalize etmek maksadile 
1927 de Cenevrede beynelmilel bir ens· 
titii kurulmu§tur. Sanayi §artlan ve sana
yii ileri memleketlerin dogurdugu teknik 
ve iktisadi kontrol ihtiyacmm memleke
timizde daha §iddetle hissedildigi tesbit 
olunmu§tur. Prensip olarak bu kontrol 
neticesinde almmas1 liizumlu tslahat ted
birlerinin biitiin sanayie tatbik1 icab et
mekle beraber bu tatbik hususi sermaye
lere §imdilik bir mecburiyet halinde yiik
lenmiyecektir. 

Ktzdaym izmirde a~hane 

Krzrlay afhanesinde yemek yiyen ameleler 
!zmir (Hususi) - Ktzilay merkezi - linde karmlanm doyunnu§lardtr. Bu a

miz, fabr·ikalarda ve bliyiik imalatbane- ded ertesi giin 300, daha ertesi gun 400 
Jerde mlitekasif Turk i§c;isinin bilhassa ve 500 rakarmm bulmu§tur. 
kt§ gunlerinde vitaminli s1cak g~daya !§<;iler, KIZI!aym, bu yerinde ve eko
olan ihtiyac1 nazari iti.bara almarak, a§- nomik hareketini bliyiik bir §likranla 
haneler usullinii esash bir surette tesis kar§Ilamt§lardtr. Hep beraber, s1cak ve 
ed.erek ilk S§haneyi a<;rnt§hr. ayni §ekilde yemek yemi~ olmanm se -

Ilk a§hane, Halkapmardaki yiin men- vinci, amele arasmda kendisini derhal 
meat ve pamuklu fabrikalarmda kurul- gostermi§tir. Konu§-tugum i§<;ilerden 
m~ur. bazllan; 

Bu iki fabrikadaki amele miktan _ Allah razt olsun, c;ogumuz, ogle va· 
1600 - 1700 kadardtr. A§hane, modern kitlerinde 81cak ye k b 1 duk 

b"yiik' b' tf k h 1' . . me u armyor . 
ve u . II' ~u a a mdedir. Brr Dediler. Haber aldtgima gore, K1z1 • 
k~b eth ,~ tereyagh yemek, ekmek te da- lay, §ehirde biiylik bir santral kurarak, 
h1l oldugu halde be§ ku~tur. Aynca buradan yalmz bu 1·k· f b 'k d ~·1 
h ft d b. 'k ' d f 1 a n aya eg1 , 
akt~ a Jr, I l e a da tath verile • biitiin i§<;i muhitine, ayni zamanda fa-

ce 1r. ukl .. A kir c;oc arm mutekasif bulunduklan 
A~hanenin ac;tldigl birinci giin, ame-

le, sevincle tezahiirat yapml§ ve a§ha - mekteblere yemek tevzi etmegi de dii-
neden daha evvel malumattar olan 200 ~iinmektedir. Boyle bir hareket, !zmir
ki§i, ogle vakti ic;in evlerinden hi<;bir de ic;timai yardtm bakmnndan c;ok bli . 
§ey getirmiyerek be§er kurtl§ mukabi - yiik bir tesir uyand1racaktrr. 

RAD·YO 
( Bu aksamki pro!!'ram ) 

ISTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk muslklsi - 12,50 bava• 

dis - 13,05 mubtelif plak ne§riyatt - 14,00 
son - 18,30 varyete miizigi, Amba.sador'den 
naklen - 19,30 kon!erans: Selim S1rr1 Tar• 
can tarafmdan - 20,00 Miizeyyen ve arka• 
da~lar1 tarafmdan Tiirk musiklsl ve balk 
§arkilan - 20 ,30 Bay Orner R1za tarafmdan 
arabca bavadls - 20,45 Belma ve arkada§• 
!art tarafmdan Tiirk musildsi ve balk :;:ar• 
kJ.lar1, saat ayan - 21,15 orkestra - 22,10 
Ajans ve Borsa baberleri ve ertesi giiniill 
programt - 22,30 plakla sololar, opera ve 
operet par~alart • 23,00 son. 

VIYANA: 
18,35 dans musiklsi - 20,05 baberler, spor 

ve salre - 20,15 ka~lk yaym - 23,25 baber· 
ler, spor - 23,45 k~ spor miisabakalarl - 24 
gramofonla dans muslklsi - 24,35 haberler. 

BERLiN: 
17,15 pazar yaytru - 19,05 opera yaytm • 

20,05 kan~I.k musiki - 20,45 spor - 21 05 
muslkili parc;a - 23 ,05 bava, spor ve sa~e-
23 ,25 spor - 23 ,35 dans muslklsL 
BUDAP~TE: 

18,05 dans orkestrast - 19,25 makale • 
19,55 kon.ser - 21 konferanslar - 21,45 hn· 
berler - 21,55 tenls mtisabaka.s1, spor - 22,35 
orkestra konseri - 24,05 Qlngene orkestra• 
s1 - 1,10 haberler. 

BUKRE1;\ : 
18,05 dans musiklsi - 19,05 bava., konu~

ma, dans musiklsi - 19,50 gram.ofon, nasi• 
hatler - 20 ,35 koro konseri - 21,10 plyes • 
22 ,15 orkestra konseri - 23 ,35 bava, spor, 
haberle!: ve saire - 23 eglenceli kon.ser - 24 
son haberler. 

LONDRA: 
18,05 musik! ve §an - 18,35 c;ocuklann za· 

mam - 19.05 orkestra - 19,50 Org konseri· 
1 

20,05 haflf musiki - 20,35 orkestra konse
r! - 22 dini yaym, haberler ve salre - 23,10 
orkestra - 24,40 son. 

A N N A S T E N 
PARiS [P.T.T.l: 

------- ••••••- 17,35 gramo!on - 18,05 konser - 19,05 mu· \ sikl ve operet havalari - 21,05 havadls • 
Kendi giiz~lligi ve san'atindeki harlkas1 ile 21,35 bava. haberler, zirai yaym, spar -

B A L A L A Y K A 22 ,35 kan~nk yaym - 24,35 baberler, hava • 

F'ransJZca sozlii §ayam hayret filminde, liiks ve ihti§am sahneleri 
ve giizel ~tgan dans ve §ark1lart ile bu hafta 

SARA Y Sinemas1n1 
Her seansda battanbata doldurmakta ve takdir· 

kirlar1n1n alka,larlnl toplamaktadar. 
Harpten evvelki Rusyada ge~en bUyUk bir a,k 

roman• ••• Bir BfiJk kadanmm tarih~esi ... 
iliveten FOX JURNAL son diinya haberleri 

Bugiin saat 1 1 de tenzilath matine 

MAURiCE CHEVALiER 
I I • I I I I I I I I • • I I ile beraber 

1,05 dans musiklsl. 
ROMA: 
18,05 senfonik konser - 20 ,35 kan§tk mu· 

s1ltl, spor, baberler ve salre - 21 ,35 kon!e· 
ran.s - 21,45 kan\llk muslkl - 22,05 o})t'ra 
yaytm. istlrahat esnasmda ingllizce haber
ler, konu~ma ve salre, en sonra dans mu· 
slklsi. 

CaQnlar, konferanslar, kongreler) 
Kongreye davet 

K1z1lay Unkapam Kamunundan: 
Kamunumuzun 937 kongresl 9/2/ 937 sa· 

h giinii ak~am1 saat 20 de C. H. P. Unkapo.
m semt ocag1 kura~mda yap1lacagmdan 
Ktztlayct tiyelerlmlzin te§rlflerlni sayg1 ile 
dileriz. 

~ehzadeba§J TURAN tiyatrosunda 

HALK OPERETi 
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ilk ad1m olmak iizere devletin serma· 
yesile alakadar oldugu fabrikalan sana
yi, maadin ve deniz i~lerile ugra§an bilii
mum miiesseseleri ele almacak ve biiyiik 
sanayiimizin normal i~letme §artlan temin 
edilecektir. Kanun projesinde hususi mi.i
esseselerde yapllmasl Iaz1m gelen Jslaha
hn sadece kendilerine tavsiyesile iktifa e· 
dilecegi zikrolunmaktad1r. Ancak dev • 
letin bu tavsiyeleri nazan dikkate alarak 
ittihaz edecegi fiat tesbiti bu miiesseseleri 

N E $' E Bu ak§am saat 20,30 llin • 
I L E 

filminde 

Islaha sevkedecegi gibi bu kanunla Jslah B .. TURK sinemastnda 
edilmi~ devlet fabrikalanmn elde edecegi r ugun 
rasyonel neticeler de bu miiesseselere bir I $ayana temata 2 bUyiik ve zengin film birden : 

Cuamuu< '"kil <do<<kti<. ) BEETHOVEN'in gUzel ve I BEKA .... R EVLt.LER 
_ ASKERLiK i~LERi muhtetem eseri ve 

KadJkoy Askerlik ,ubesine Lil DAGOVER ve WilLY BiRGEL'in 
~agnhyor 

Kad1k6y Askerlik 1;\ubes!nden: 
25 AI. 3. Bl. Komutanl!gmdan em.ekli 

6nyi.izb~l Yusuf Ziyanm §Ubeye gelmesl 
veya bulundugu yerini bildirmesl. 

~ubeye davet 
Be§ikta§ Askerlik 1;\ubesinden: 
1 - 331, 330, 329, 328, 327, 326 do~umlu 

ve bu dogumlularla muameleye tab! tutu!an 

250 ki§ilik Berlin Opera orkes· 
trasmm i~tirakile fevka~ade bir 

surette temsil ettikleri 

9 NCU SENFONi 
En biiyilk hissiyah be§eriyenin 

Vodvil tarzmda cazib ve eg
lenceli bir komedi, nefis musi · 
ki ve canh ve cevval niikte
lerile biitiin seyircileri eglen-

direcektir. Ba~ rollerde : 

MONA GOY A - PIZEL
LA-GABAROCHE 

sakat, hafifat sa.kat, dairni sakat ve c;iiri.ik-
lerln tekrar muayeneye tab! bulundukla- FranSIZCB soziU film makesi. 

rmdan ikl ktt'a foto~raflarlle ~ubeye mi.i- :~===~B=u~g~u:· n:.s::a:a~t~1!1~d~e~t~e~n:z~i~l!ft~t~h~f•:· a~t:l:a~r~la~m:a~t:i:n:e~::::: racaatlerl. 
2 - Yukanda dogumlan yazllt eratm i- r 

kametgfi.hlarma celb ~Ikartlmt\l ve blr klS
mmm bulunmadtgi zab1taca blld!rilmekte

Bugiin SAKARYA Sinemas1nda 
dlr. Bu kab!l sakat eratm namlarma <;Ikan 
celb yerlne kaim olmak iizere gazete He 1-

Ka~~r~lm1yacak fevkalade ve zengin program• goriiniiz : 

Ja.n edilmllltlr. Miiracaat etmtyenler bak
kmda kanuni muamele yaptlacagt Han olu
nur. 

~~~ 

Be~ikt~ Askerllk f?ubesinden: 
Askerlik ~ubelerin:in kadro noksanlan

m ikmai etmek iizere subay ve a.skeri me
murlardan yedek ya§ hadd!nl gec;memi§ ve 
siclllen tekai.i.d edilmemi§ olanlar ve ~ube 

l~lerine a§ina ve azife§inashgile tanmmi§ ve 
~eralti Jil.zimeyi halz olanlardan lstekll var
sa §'Ubeye miiracao.tlerl llan olunur. 

AL<;AKLIK 

Mazurka· Bitmemi' Senfoni • Maskeli kad1n •• 
gibi ,aheserler yaratan biiyUk rejisor • K 0 R E BE 
W • L y FoRsT Fllmlnlyaptl I RENATE MULLER- ADOLF 

WOHLBRUC ( - JENNY JUGO 

Bugiin i P E K ve M E L E K sinemalarmda zengin ve emsalsiz -mevfn Ik[a hM 
TURK(_;E NUSHASI FRANSIZCA NUSHASI 

SiNEMASINDA iPEK MELEK SiNEMASINDA 
P R 0 GRAM D A: 

OLMiYEN MELODiLER 
AYRICA AYRlCA PROGRAMDA: 

KADIN iSTEYiNCE 
Nefis musiki, danslar ve baiPtiPrle sii1lenmi' 

I a"k ve musiki filmi Ne~Se, zevk ve gii1ellik filmi . Ba§ rollude: 
Maria Paudler • Leo Slezak Lil Dagover - Adolf Vohlbruk 

Aynca programa ilave olarak: 1 - Paramount diinya havadisleri ve 2 - Arllar tehlikede 
• Renkli Miki Mavs. Bugiin saat 11 de tenzilath matine 

da, matine 14,30 da 
Zozo Dalmas ve 

San'atkar Na§idle 

birlikte 
Matinede: 

ESKt HAMAM, 
ESKi TAS 

ENAYiLER 
Pazartesi Kad1koy Siireyyada 

F L 0 R Y A 

Uskiidar Hale sinemas1 
Koenigsmark 

, 

I 

Senenin en bUyUk musiki filmi 

SOVBOT 
( 936 yeni kopyas1 ) 

sevimlilik, his ve teessiir filmi 
olup Altm sesli yildtz 

IRENE DUNNE 
Sehhar tenor 

ALLAN JONES'in 
i~tirakile oynamyor ve dans ediliyor 

Me§hur zenci bariton 

PAUL ROBESON 
Me~hur " Old man River ,. ljarlu 
sm1 pek miikemmel olarak tagan
ni ediyor. 

Bu Fran•Izca si:izlii 11aheser 

Pek yakanda 

Su .• MER sinemasmda 

gosterilecektir. 

T s Marinella • I 
N TiNO ROSSi 
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SiY ASi T ARiH TETKiKLERi 

Italy a nul Akdeniz 
politikas1 ve safhalart 

Kralhk 
1914 

tam vahdet 
e kadar ii~ 

haline geldikten sonra 
devre ge~irdi 

o A styast 
-1-

Yazan : Enver Ziya Karal 
Bugiin siyasl rejimi ve bilhassa <;ok 

faa} d1~ politikasile diinyamn nazan dik
katini celbeden, ltalya, Avrupanm biiyiik 
devletleri arasma <;ok gee; kan~mt~hr. 
lngiltere, Fransa, Rusya daha Onyedinci 
as1rdanberi milll hududlar haricine ya -
~llmaga ba~ladtklan halde, italyanlar 
henuz Ondokuzuncu asnn ilk yansmda 
tnil!i hududlara kavu~mak ve milll bir 
de\'let idaresinde toplanmak ic;in didin -
tnektedirler. Bu didinmenin son safhast 
ancak 1870 de Romamn Papa hakimi
htinden kurtanlarak, 1861 denberi fj. 
len mevcud italya Kralhgma hiikumet 

tnerkezi yapilmasile nihayetleniyor (I ) . 
1870 te istiklal ve ittihadm1 tamamb -

Yan ltalya, biiyiik Avrupa devleti olmak 
llolitikasmt takibe ba§hyor. Bu politika 
u~ ami! in tesirile inki§af ediyor: 

1 ) cografi ami!. 
2) tarihi amil. 

r-------~------~ 

ltalya, miittehid Kralltk 
olmadan evvel 

CUMHURiYET 

Hatay istiklal 
• • 

mar~1 1~1n 
Ratay Erkinlik cemiyetinden: 

Degerli arkad~1m1z Hatayh Ah
med Faik Tlirkmenin 27/12/936 
tarihli gazetelerde n~redilen mar
§1 bayrak ac;ma gtinline mahsustu. 

Bu kere istiklaline ka~an iil
kemizin §erefli mazisini hal ve is
tikbalini ic;inde belirten istiklal 
mar§IffilZl tesbit etmek istiyoruz. 

Bu hususta edib ve §airlerimizin 
degerli yard1mlanru esirgemiye -
celkerinden emin olarak daima 
gi:isterdikleri aiakayi bu yolda da 
gi:istermelerini dileriz. 

Yaz1larm a~ag1daki adrese gon
derilmesi rica olunur. 

.Eminiinii Ham diirduncli kat 
Ratay Erkinlik cemiyeti 

EMiNONU 

'-----------------J 
Hirsiz, hizmet~i imi§ 

izmir (Hususi) - Bundan bir miid • 
det evvel izmir saylav1 Benal Nevzadm 
evinde bir h1rsizhk vak'as1 olmu~, bazi 
e§yalar c;;ahnmi~tl. Zablta tahkikah ne
ticesinde, vak'a failinin, evdeki hizmet
c;;i Hediyc oldugu meydana <;;Ikmi§hr. 

Oziim fiatlar1 

Anadoluda - --
San'at tetkikleri 

AMlD Y OLUNDA 
-15-

Adanadaki Ulucami 
Sehirdeki Tiirk abideleri arasmda en 

goze ~arpam Ulucamidir, bu camide 
Arab ve Turk tarzlan yekdigerine ka -
TI§mi§ ve rekabet edercesine gi.izellikler 
yaratmi§hr. 

Muhakkakhr ki boyle muhim fakat 
kan§tk bir bina iizerinde ilmi bak1mdan 
tahliller yapabilmek ve miicmel neticeler 
c;Ikarabilmek ic;in boyle birkac; saatlik bir 
turist gozii kafi degildir, bu bina roleve 
edilmeli ve biitun hususiyetleri iizerinde 
ciddi bir emek sarfederek resimleri ya
p!lmah, diger taraftan da tarihi iizerinde 
ugra§mahdir, o vakit biitiin mimari ve 
tarihi hususiyetleri tel tel aynlabilir. 

Boyle olmakla beraber ben gene bu 
i§ler i.izerinde ugra§an bir mimar gozile 
goriip tesbit edebildigim noktalan soyle
meden gevemiyecegim, be1ki tetkikatla 
me§gul yurdda§lanma ve Adanada bun
Jar iizerinde c;ah§acak arkada§lanmiza 
faydah olabilir. 

Evvela umumi bir halde caminin pla
nma taslak bir kroki halinde bakahm: 

Ulucaminin mimber 
mozaiklarz 

zma gore yapilmi§hr, minaresi ve bunun 
yanmdaki kap! oldukc;a nefis hirer san
at eserid ir. 

5 

Sthhatsizlige susam1~lar 
a kisi de dayak yemi§e, adamak1lh doD giiliip hirpalanmi~a benziyorlard1. 

Gozleri donuk, yiizleri soluk, kihklan 
bozuktu. Genclik bu tariimar bedenlerde 
kel ba§a takilmJ~ ~im§ir tarak durumun
daydt, pek ac1kh goriiniiyordu. 

Kanepeye bo§ bir c;uval yiglh§ile di.i • 
§er dii§mez ikisi de ufladJ, puflad1 ve biri 
obiiriine derdini yandt: 

- Sofradan on birde, poker masa -
smdan dortte, yataktan on iki bu~ukta 
kalktJm. Bu, hergiin boyle. F akat bir 
tiirlii ab§amiyorum . .Simdi ba~Im kazan 
gibi. Gel de i§ gor! .. 

Dinliyen de ayni §eyi soyledi: 
- T urhalli, bir halliyiz. Benim de 

giindi.iziim gece, gecem giindiiz oldu. A· 
rada uykunun ahengi bozuldu. Gee; yah• 
yo rum, gee; uyamyorum. F akat uykunun 

tadm1 bulam1yorum. Uyumak, benim i • 
-;in ayn bir yorgunluk oluyor. 

3) ekonomik ami!. 
Filhakika cografya bak1mmdan italya, 

lopraklanmn yalmz bir cephesile degil, 
fakat i.i~ cephesile ve tam manasile bir 
Akdeniz devletidir. ltalya yanmadast 

lngiltere ve F ransa bilfiil Akdeniz 
devletiydiler. Birincisi Cebeliittank ve 
Maltayi, ikincisi de 1830 danberi Ceza
yiri hakimiyetlerinde bulunduruyorlar • -
d1. kilde olursa olsun uzla§mak temayiiliinde 

!zmir (Hususi) - Yunanistandan ge
len haberlere gore, Londra piyasasmda 
iiziim fiatlan firlami§hr. Stok azalmi§ 
ve Yunan korent iiziirniinden hie; kal -
mami§hr. Bu sebeble Yunan ihracatc;;I
lan, Londradan yeni sipari§ler bekle -
mektedirler. Bu meyanda ve hepsinden 
evvel Tlirkiye mahsuliinlin loymetinin 
artacag1 anla§Ilmaktadir. 

As1l cami mihrab istikametine amud bir 
mustatil halinde uzanmi§ ve mustatil bo
yunca ortadan bir s1ra ayaklar dikilmi§, 
bu ayaklar yekdigerine kemerlerle bag
lanarak iizeri ~ah ile ortiilmii§ti.ir. 

Bu mustatil planm iki ba§mda hirer 
klSim aynlmi§hr ki soldaki klSim Ra -
mazanoglunun tiirbesi, sagdaki ise bir o· 
da halinde, camiden bir duvarla aynlmi§ 
hususi bir namazgah halindedir. 

Bu cami banisi Halil Bey oldugu 
halde baz1 eksik yerler b1rakm1§ oldugu
nu ve bunlan da oglu Piri Pa§anm ta -
mamlami§ oldugunu mimberdeki kitabe
den anhyoruz. Mimberde itmam tarihi 
olarak (H. 926} 1519 okunuyor. Bu 
kiSimlar arasmda bilhassa mimber ve 
mihrab ktstmlan goriiliiyor ki babasmm 
tamamile Arab tarzmda yaptlrdigi bu 
caminin on i.it; y1l sonra ikmal aksanum 
Piri Pa§a tamamile Osmanh tarzmda 
yaphrmi§hr, sebebine gelince: 

Ramazanogullannm Y avuz Selimin 
Mmr seferine i§tirak ettikleri malumdur. 
hte MISir fethinden iki sene sonra ik -
mal edilmi§ olan bu kisimlann da Os -
manh tarzmda olacag1 tabii degil midir. 
Bu mimber ve mihrabda nazan dikkati 
celbeden yalmz bir hususiyet vard1r ki 
Osmanhlar mihrablanm ya ~ini kari§Ik 
beyaz mermerden, yahud da masif be -
yaz mennerden yaphklan halde burada 
mihrabda MISir kari siyah ve beyaz 
mermerler kan§Ik kullanmt§lar ve gerek 
mihrabda ve gerek mimberde tJpb Geb
zedeki Mustafapa§a camisinde oldugu gi
bi nefis mozaiklar i§lemi§lerdir. Yalmz 
§U fark var ki Mustafapa§a camisindeki 
mozaik tezyinatta dogrudan dogruya 
Arab desenleri de bulundugu halde A • 
dana camisinde Mmrdan gelme ihtimali
ni hahrladtgimiz mozaik i~Kilerini mi -
marlar milli san'at taassubu altmda <;ah§
hrarak onlardan yalmz i§~ilik istemi§ler-

Bunlar s1hhatsizlige susami§ iki bed • 
baht gencdi. Biitiin dunya, ~ok ya§amak 

c;arelerini arayip dururken onlar oliimii 
yakmla~hracak yola dokiilmii§lerdi, genc
liklerini ihtiyarhga c;evirerek mezara 
dogru ko~uyorlard1. ic;im SJZladi, gazete

mi yiiziime kapad1m, kulag1m1 ~ onlann 

dudaklanndaki harharay1 duymamak i -
-;in • tJkadJm. 

*** 
Me§hur Buffon' a sonnu§lar: 
- (T arihi T a bit) nizi yirmi sekiz se

ne de yazdigmizi biliyoruz. Herhangi bir 
ilim adam1, bu kadar uzun bir zaman 
i~inde bOyle bir eser viicude getirebilir, 
diyelim. F akat son eseriniz olan « T abia· 

" Alcdenizde ktsmen merkezi bir vaziyette· 
dir. Sicilya adasile §imali Afrikaya dog· 

Avusturya ve Rusya Onsekizinci am
danberi, siyasi programlarma, Osmanh 
devletinden baz1 yerler ilhak ederek Ak
deniz devleti olmag1 kararla§tirmi§lardi. 
Avusturya, Selanige inmek, Rusya da 
Bog_?.zlara yerle§mek emelinde idi. 

I'll uzamr. T unusla bu ada arasmda an
tak 140 kilometroluk bir mesafe vard1r. 

Bu vaziyet, italyayi bir Akdeniz po
litikasma siiriiklemek i<;in ilk sebebdir. 

T arihi ami!, bu sebebi tamamlayJCI 
- tnahiyettedir. ltalya, kendini, eski de·nin 

Bu biiyii~ devletlerin siyasi menfaat • 
lerine hie; dokunmadan ltalyamn Akde
nizde kuvvetlenmesine ve hele Akdeniz 
imparatorlugu kunnasma hi<; imkan yok
tu. ltalya siyasileri bu imkans1zhg1 derhal 
goremediklerinden ftalya politikast muh
telif merhalelerden ge<;erek inki§af et· 
mek mecburiyetinde kald1. Bu merhaleler 
masile §Unlardir: 

ell. ooyiik imparatorluklanndan Roma 
I lrnparatorlugunun varisi saymaktadu. 

Roma §ehri bu imparatorlugun merke
~i. Latin kiiltiirii bu imparatorlugun kiil
lliri.i Akdeniz de bu 1mparatorlugun bir 

~ go!U olmu~tu. ftalya ileriye attlmak ic;in 
h1z1m geriden ahyordu. 1870 i takib eden 

e ilk anlard~ heniiz miibhem olan ltalyan 
Politikas1, me§hur vatanperver Nazimi 1) tereddiid devri 1870 • 1878. 

2) ii<;lii ittifak devri 1878 - 1890. tar ftnda 1873 te §U §ekilde fonniillw 
liriliyor: Akdeniz lmparatorlugu ltalya

O ll1n degi§mez ideali olacaktJr. Bu lmpa
a tatorluk, akrabalar arasmda taksim edil

illesine imkan olm1yan bir imparatorluk-

3) lngiltere ve Fransaya yakmla§mak 
devri 1890 - 1914. 

1870 ile 1878 tarihleri arasmda !tal
ya biitiin devletlerile iyi ge~inmek politi • 
kasm1 takib etmektedir. Bu hususta ta ~ 
kib ettigi metod her devletle ayn ayn 
anla§arak, hi<;bir tedafiii veya tecaviizi 
ittifaka girmemektir .. 

e lur (2). 

Ekonomik sahadaki kalkmma da, i -
talyanlan N azimi'nin i§aret ettigi ide ale 
to§turacak bir kuvvetteydi. Filhakika Sii
\'ey§ kanahmn a~Ilmamas1 ( 1 869) Ak -
denize ke§iflerden evvelki ehemmiyetini 
tazandinni§ ve bir<;ok italyan limanlan
tuu ticari faaliyeti bu yiizden artmi§h. 
1871 de a~1lan Mont - Cenis ve 1 881 de 
tesmiku~adi yap1lan Saint - Gothard tii-
llelJeri ltalyanm Avrupa ile munasebeti· 
lli o kadar kolayla§hnni§ ve sJkla§tlrml§h 

r lti, ltalyanlar orta zamanlarda oldugu 
~ibi son zamanlarda da Asya ile Avru
banm kumiisyonculugunu yapmanm bir 
~lin miimkiin olabilecegini dii§iinmt>ge 
ba§lami§lardi. 

Bu politika ltalyayi biiyiik bir Akde
niz devleti haline getirecek politika degil· 
di. Ciinkii passif bir politikaydt. !talya ~ 
mn Akdenizde buyiik bir rol oynamas1 
ya Fransa ile Avusturyaya kar§I ve ya
hud Avusturya ile Fransaya kar§I uyu~ -
masile miimkiindii. Halbuki ittihad1 ta -
kib eden senelerde italyayJ bu iki dev -
!etten ay1ran c;ok miihim meseleler vard1. 

Fran sa ile italyayl ay1ran meselelerin 
ba§mda, baz1 !talyan topraklarmm Fran
SIZ isti,Jasi altmda bulunmas1 (Korsika, 
Nis, Monako) ve Fransanm Papahgm, 

cismani hukumetinin yeniden tesisine ta -
raftar olmas1 meseleleri zikredilebilir .• 

• 

Yukanda maladigtmiz ve izah etligi -
llliz amillerin italya politikasi ic;in miisbet 
lesirlerine ragmen N azimi'nin bahsettigi 
Akdeniz lmparatorlugunu kurmak ita!~ 
~anm biiyiik giic;liiklerle miicadelesine 
baghydi. 

Bu gii~luklerden en miihimmi Akde
llh:in siyasi vaziyetinden ileri gelmektey
di. Filhakika bu denizde biitiin buyiik 
Avrupa devletlerinin menfaatleri ~~rpW 
lllaktaydJ. 

Avusturya - ltalya munasebahm ger
ginle~tiren meseleler de ayni mahiyett~y
di. Filhakika Avusturya 700,000 ital -

yam ihtiva eden Trente ve Triyeste ~e • 
hirlerini elinde bulunduruyor ve ltalya -
nm Adriyatikte yay1lmasma engeller ya

rahyordu (3). !talya, qu sebeblerden 
dolay1 1878 tarihine kadar ne Fransa 
ile, ne de Avusturya ile herhangi bir §e· 

Cumhuriyetin i<:timai roman1: 113 Yazan: Hilmi Ziya 

Sedba~mdaki kahveden derenin kabar- disinden ba§ka bir§ey gormiiyordu. Kac;
lllaya ba~byan sulanm seyretti. Renkli mak istedigi §eY onu mukavemet edilmez 
"e S!cak tabiatle beraber diriligin ne~· esi· §ekilde c;ektigi ic;in, nihayet anaya yak! a
lii tathgi giinleri hat!rladi. Her§ey gene §arak yiiziine dikkatle bakmaga ba~la • 
~ ~am an gordiigii gibi yeniden doguyor· d1: Coktanberi aynaya bakmayi unut • 
Ill: Kuru mtlar ye~eriyor, agaclar c;ic;ek- mu~tu. Denebilir ki, farkma varmaksiZin 
btntyor, Gokdere c;agilt!yla ak1yordu. Ba- biiyiik bir ye'se dii~mekten korkuyordu. 
ara ~1kan basta adam! ann yiizunde gii- Fa kat §imdi, ne olursa olsun, bakmadan, 

ll~~le geni§lemi§ hayat ~izgileri vard1. Her hem de derinden derine tetkik etmeden 
h~Ye ragmen, ona biitiin ~ehir giiliiyor gi- kendini alamiyordu. Son giinlerde birden-

1 Reldi. hire ne kadar da c;abuk degi§ivermi§ti! 

s 1\.ahve, hemen hemen bo§tu. Halk bu Biiyiik bir hastahktan kalkmi§ gibi ren
~a~t~ giine§ v~ insanlan gormege ko§tu- gi saranni§ ve gozleri ~ukura ka~mi§ti. 
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. I<;tn burada kendinden ba§kasmi gore- Bununla beraber, onca as1! miihim olan 
c; 'ecek olanlar kahr diye dii§iindii. Ger- bunlar degildi. Gozlerinin kenanm doldu
b~ .ten, duvarlan ku~atan aynalarda bir- ran c;izgilerle, c;ukurla§an yanaklanndan 
i 1.l'lnden aksederek derin bir perspektiv a§agi dogru iki b1<;ak y_aras1 gibi inen de-
t;tnde u "d ·· I h I' · ·· · I I b b l'ii zay1p gJ en yuz erce aya 1m go- rin ~1zgi er e yiiziiniin manasJ iis iitiin 
r1 Yordu. Kahvenin karanhg1 ve aynala - kayboluyordu. 0 §imdi kar§Ismda, kendi 
b~k?asJ yi.iziinden miibalagayla soluk ve fikirlerine ac1 ac1 giilen c;okmii~ bir insan 
di .10 gori.inen c;ehresinden iirktii. Ken- golgesinden ba~ka bir§ey gormiiyordu ve 
d1~1 gormemek ic;in yiiziinii ellerile kapa- hergiin binlercesine raslad!gi bu silik gol-

Rt halde, her tarafta gene yalmz ken- geye, bir miiddet yabanc1 birini seyreder 

bulunmadJ. 
F akat 1878 de has1l olan c;ok miihim 

bir hadise ltalyamn Alman ve Avustur· 
ya tarafma meyletmesini neticelendirdi. 

Bu hadise Rus - Osmanh harbini mii
teakib (I 876 - 1877) de imzalaaan A
yastafanos muahedesinin tadili i<;in, Ber
linde bir kongrenin toplanmasJydJ. 

Berlin kongresi, Rusyamn Osmanh 
lmparatorlugile ba§ba!}a anla§masmt iste
miyen ingilterenin arzusu ve Almanya -
mn te§ebbiisile toplanmi§h. Osmanh im
paratorlugu, Rusya, 1ngiltere ve Alman· 
yadan maada Avusturya, Fransa ve ital
ya da kongereye davet edilmi§lerdi. Ber
lin kongresi her nekadar Ayastafanos 
muahedesini baz1 hususlarda Osmanb 
imparatorlugunun Iehinde degi§tirdiy5e 

de, baz1 Osmanh topraklarmm da tak • 
sim edilmesine vesile te§kil etti. 

Avusturya, Bosna-Hersegi idare et • 
mek hakkm1 elde etti. lngiltere K1bns a· 
dasma yerle§ti. Bismark Fransaya Tu -
nusu i~gal etmesini tavsiye etti. Berlin 

kongresinde Osmanh imparatorlugundan 
sonra en ~ok i.imidsizlige dii§en devlet 
italya idi. Ciinkii, elleri bo§ donmek 
mecburiyetinde kalmi§h. Halbuki ita] • 
ya, Avusturyanm Bosna-Hersekte yer -

le§mesine mukabil Triyeste ve Trente ~e
hirlerinin kendisine biTakilacagmi, bu da 
olmadtgt takdirde T unusun verilecegini 

tahmin etmi§ti. Akdenizde vaziyeti kuv
vetlendirecek mahiyette olan bu yerler 
verilmedikten maada, dogu Akdenitin -
de 1ngilterenin birle§mesi ve F ransanm 

Sicilyamn kar§Ismda, T unusa gelip yer· 
le§mesi ihtimali ltalyayi fevkalade iir • 
kiitmekteydi. ittihad1 bile mi.ittefikler sa

yesinde ba§aran italya, Akdenizin biiyiik 
devleti olmak projesinin de miittefikler 
sayesinde muvaffak olacagm1 1 878 de 

Berlin kongresinde anlad1gmdan bu tarih
ten sonra ittifak sistemine yana§acaktJr. 

(1) Italya ittihadi. Cumhuriyet 1/5/936. 
(2) Bourgeois. Manuel Hlstorique de po

Utique etrangere. Tome ill. 
{3) Pietro Ors!. Htstoire de I'Italle Mo-

derne, Paris 1911. A. Colen. 

Caminin tulani olan bir dtl'mda mih
rab, buna mukabil d1l'mda da avluya 
<;Ikan kap1lar vard1r, bu kapi!ar iic; geni§ 

v: " 
HIO \ ,:;>.-.. .. ... 

Ulucaminin fark kaprstndaki 
kit abe 

kemer halinde buakilmi~. sonradan ah
~ab kmmlarla kapatJiarak kap1lar yapil· 
mi§hr. 

Avluya c;Ikilmca sagda §ark cephesine 
bakan bir kap!SI ve bunun yanmda yuk
selmi§ minaresi vard1r. Sol tarafta da bir 
garb kaplSI vard!T. Avlu etrah siitunlu, 
kemerli revaklar ve medrese odalarile 
<;evrelenmi§tir. 

hte binamn taslak plam bundan iba
rettir ki in§ai safhalanm tesbit edebil -
mek i~in §imdilik yalmz ii~ kitabesini 
miitalea edecegiz: 

1 - Carninin §ark kap1smdaki kitabe. 
2 - Mimberin kapm1_1daki kitabe. 
3 - Caminin garb kap1smdaki kita

be. 
Vaktile Adana abideleri iizerinde tet

kikat yapm1~ olan !slam Eserleri miizesi 
mi.idi.ir vekili Bay Abdiilkadirin yard! -
mile de bu i.i~ kitabenin terciime ve ma
nalan tesbit ettikten sonra cami hakkm
da tahlillere giri§ebilirim: 

Evvela birinci kitabeye bakahm, bu 
kitabenin bulundugu §ark kapisJ binadan 
biraz aynlmi§ olan minarenin yamnda -
d1r, kapmm usti.inde bir §erid gibi dola· 
§an kitabedeki yaz1ya gore camiyi (H. 
913) 1507 tarihinde Ramazanoglu Ha
Iil Bey yaptlrmi§hr. 0 tarihte Adana 
MlSlr memluklerinin hakimiyeti altmda 
oldugu ic;in bu Turk beyinin yaptlrdigl 
bu bina da Kahirede cari olan Arab tar-

gibi bakt!ktan sonra onun kendine aid ol- necek kadar hra§I uzami§, fevkalade za· 
dugunu, daha dUn biiyiik iddialarla yola y1f, peri§an bir adamla kar§Ila§h. Yu
c;Ikan insandan ba§ka biri olmadigmi nanltlara teslim i<;in gelen bir hafiye ol
farkettigi zaman, birden kalbinin durur masmdan korktugu ic;in hala gozgoze ge
gibi oldugunu hissetti. Bu dakika, ads1z- lemiyordu. Dikkatle bakhgJ zaman ta
lar arasma kan§mak, kaybolmak istiyor- md1 . .Siiphe yok bu Niyaziydi. Katib Ni
du. «Kimseye goriinmeden yola ~1kma- yazi Efendinin ta kendisi! Onu tamr ta
b l» diye dii~iindii. Ve ba§Jnl igerek, yan mmaz endi§esi kayboldu ve hemen «Be
sokaklardan kamyonlarm durdugu hana nimle gel!» diye kendi katma ~1kh. 
geldi . .Sofor, onu goriir gormez tamyarak Niyazi Efendi, onu kolundan sarsarak 
ko§tU. Maksadm! ogrenince kulagma: zorla <;evirdigi, «Nereye gidiyorsunuz? 

- Neden olmasm! dedi. Niyet etme- Sizi c;ag1nnaga gel dim» diye seslendigi 
ge gor. Dort yammiZI sarsalar ku§ gibi halde, o hala ko§uyordu. Nihayet dur
u<;ururum! Obiir sa bah giine§ dogmadan, durdu: 

nobet~ilerden az ileride <;e§me ba§mdan - Burda m1 kahyorsunuz? Vazget;in. 
alacagm1 soyledi. Demirse, tamamile e· Allah a§kma beni k1rmaym. Bize gide
min olmak ic;in §ofore pe§in venneyi, sa- cegiz? diyerek cevabm1 beklemeden, o
ati ve yeri tekrar tekrar tenbih etmeyi u- dasmdan bavulunu kap1p yola koyuldugu 
nutmadi. Y olda kimseyle raslas,marnak i<;in, Demir ister istemez onu takibe mec
ic;in, h1zh ad1mlarla dondii. bur olmu§tu.Hakikaten biraz sonra, Bur· 

Birden, adile c;agmldigmi farketti. saya yerle§tigi zaman ilk defa Ali Sabi
T ekrar Y unanhlara c;atma korkusundan re raslad1g1 yo leu hanma girdiler. T avuk
adimlanm sikla§hnp adeta ko§arak ses- lar atlann arasmda e§eleniyor ve ihtiyar 
ten uzakla§Iyordu. Ba§mt ~evirmege cesa- bir kadm ta§ avluyu yikiyordu. Onden 
ret edemeden siiratle otele girdigi mada Niyazi <;!kip, dibdeki odalardan birinm 
sesin ona yakla§tigmi, hemen kulag1 di- kilid"ni a<;h. Y ami ambar, yami beka1 
bin de vaZih olarak «Demir Bey!..» di- odas1 vazifesini goren bu izbelerin oniin
ye c;ag!rdigmi goriince mar edemedi. En- den gec;erken i~inin burkuldugunu duy
di§eyle kap1ya dondii. Orada, sakalb de- du. 

dir. Mimar 
SEDAD t;ETINTA$ 

Mezbahada yenilik 
Damga i~in elektrik 
makineleri getirtildi 

Mezbahada uzun mi.iddettenberi hiis
nii hizmetleri goriilen miidiirle muavin ve 
memurlardan bir k1smmm yeni biitc;ede 
maa§larma be§er lira ile onar lira ara
smda zamlar yapilmt§hr. Bunclan ba§
ka; Mezbahamn daha asri bir hale kon
masi takarri.ir ederek yeniden tedbirler a
lmmaga ba§lanmi~hr. Bu meyanda eski 
usulle etlere vurulmakta olan damgalar 
mahzurlu goriildiigunden elektrik maki
neleri oelbolunmu§tur. Bundan sonra et
ler bu vas1ta ile damgalanacaktJr. Ayn
ca bir de amonyak makinesi getirilmi§tir. 

Bu makinenin kullanilmasi ihtJsasa te· 
vakkuf etmekte ve haricden miitehaSSis 
celbi de dogru gori.ilmemekte oldugu ic;in 
ihhsas yapmak iizere Avrupaya bir ta
lebe gonderilecektir. Bu talebe geldikten 
sonra makineyi kullanacak ve daha ba§
ka mi.itehaSSislar da yeti~tirilecektir. 

tin Devirleri» kitabm1 yetmi§ ya§mdan 
sonra yazdm1z ve on yedi defa tashih et
tiniz, yeniba~tan denilecek §ekilde kale· 

me aldmtz. Bu, nasi! oldu, viicudiiniiz 
boyle bir zahmete nasi! dayand1? 

Buffon'un cevab1 gayet kisadJr: 

- Vaktinde yat!p kalkmakla ve az 
uyumakla!.. 

o. dogru soylemi§ti. Cunku biitiin ilmi 
muvaffakiyetlerini yataga giri§, yataktan 
c;Ikl§ saatlerinin degi§mez bir nizama 
bagh ve uykusunun az olu§una borcluy
du. Muayyen dakikada uykudan kalka • 
bilmek ic;in J ozef adh u~agmdan, bir 
hayli vakit, hakaret gormege bile taham· 
miil etmi§ti. Erken uyanmaga ah§mca 

J ozef' e biiyiik ikramlarda bul undu. N a
sil bulunmasm ki bu sayede seksen bir 
yi} ya§amak ve cildler dolusu ktymetli 
eser b1rakmak imkamm buldu. 

Buffon'un c;agda§I ve hatta a§agi yu
kan ya§Iti olan Biiyiik F redrik te deha • 
smdaki inki§afi, askeri ve siyasi muvaf .. 

fakiyetlerini vaktinde yatlp vaktinde 
kalkmaga, az uyumaga borcludur. 0, 
yaman bir tacidar oldugu halde gun dog· 

madan kendini - soguk su ile Islatiimi~ 
bir havluyu yiiziine atarak - uyandtnnak 
ic;in oda hizmetkanm mezun kilmi§ti. U
§ak, ha§metlu efendisinin uykuya daldigi 

dakikay1 esas tutarak be§ saat bekler ve 
bu miiddet dolunca havluyu Islat!p taci· 
dann yiiziine f1rlatmak suretile onu ya
taktan SI<;ratJverirdi. F redrik, i§te bu sa
yede 46 y1l saltanat siirebilmi§ ve bir giin 
hasta olmadan 84 ytl ya§amt§tJ. 

Oliime degil hayata bel baglamamn 
insanlar ic;in medeniyet borcu oldugunu 
genclerimiz unutmamah ve s1hhatsizlige 
susami§ miitereddi kimselerden igrenerek 
Buffon'lan. Buyiik Fredrik'leri ornek 
tutmahd1r. 

Di.inyaya ya~amak ic;in gelinir! .. 

M. TURHAN TAN 

Odada, kmk bir masa ba~ma kar§Ihkh nadia devam eden eski bir kuvvet tortu· 
oturdular. Dikkatle birbirlerine bak1yor- su oldugunu gosteriyor. Bununla beraber 
Jardt. tkisi de soze giri§mege hamlandi- biitiin giicii yaJmz elJerinde Ve agzmda 
g1 halde, sanki bir~eyden c;ekiniyorlardJ. toplanmi§h. Sonecek bir I§Ik gibi zorla 
Nihayet Demir ba§ladi: panld1yan gozlerine ve harab olmu§ yii-

- Nas1lsm Niyazi Efendi?.. ziine ragmen kenedlenmi§ agz1, iistiiste 
Katib, ac1 ac1 giildii. Cevab verecek s1msikt yap1~m1§ dudaklarile, o hala gizli 

yerde, onceden mangala siiriilmii§ olan bir kuvveti if§a eder gibi duruyordu. Goz
~aydanltgi ahp iki fincanla yerine don- lerinin i(i kinle parl1yor ve dudaklarmm 
di.i. Bir yandan c;aylan doldururken, bir ucu a§agi dogru tezyifle, istihza ile kivn· 
yandan ayni ac1 tebessiimile baktyordu. hyordu. 

Deminki suali bo§ b!Takmanm manaSJZh- Gene bu odalarda Ali Sabirle konu§· 
gmi farketmi§ gibi: tugu zamam hatJrhyarak titredi. Onu 

- Ha, evet iyiyim. t§te goriiyorsun !.. haftalarca kar§Jsma ~hp «biraz hay at §eV
diye adeta kendini te§hir eder gibi ba§I- ki.. Hayata bag! an, daima hayata !..» 
m kaldmp smtarak tekrar bakh. diye bagirdigi halde, gene ayni yerde IS· 

Bu baki§ta o kadar ~ikayet, sitem. hat- tuabm kemirdigi ba~ka bir golgenin o
ta belki de nefret gizliydi ki. Demir a- ni.inde donup kald1gm1. ona soyliyecek bir 
na bir daha «nic;in bu haldesin ?>> diye kelime bulamadigmr gorerek utamyordu. 
sonnaga cesaret edemedi. Ger<;ekten dik- Ona ~imdi ne diyebilirdi? Bir hayalet ha
kat ettik~e. bu kadar k1sa zamanm yii- line girmis. vicdan azab1 gibi kar§Isma 
ziinde ne derin izler birakhgmi farkedi· dikilen bu canh iskeletle ne konu§abilir
yordu. Gozlerinin etrafi biiyiik bir has- di? On a ~imdi ned en bahsetse, biitiin soz. 
tahktan kalkm1~ gibi mosmor olmus.tu. ier kendilii>inden hep ayni mevzua done
Sural! art1k iki p()rsiimii§ deri pan;as1 de· cekmi§ gibi geliyordu. Gozlerinin 1~me 
necek kadar sarklp derine <;okmu>lii. hareketsiz alii gozlerini dikerek bakhgi 
Vah~i bir hayvanm bogazma sanhr gibi zaman yalmz aym ~YI soylemek istiyor 
G•Y fincamnt kavnyaa iri, kemikli el'e- samyord!L 
rindeki damarlar onda ha.Ia sinirle ve i- I [Arkasl var] 



Senenin en miihim ma~
lan bugiin yap1hyor 

Galatasarayla 
Taksim 

Fenerbah~e, 

stadyomunda 
Be,ikta,Ia Giine' 

kar,IIa,tyorlar 
Bugiin T aksim stadyomunda Galata-! 

sarayla F enerbah<;e, Giine~le de Be~ik -
tal} taktmlan kar§Ila§acaklardu. Lik tas -
nifinde a~a~ yukan ikinci. iic;:iincii ve 
dordiinciiyii meydana koyacak olan bu 
ma~lar iki ezeli rakibin, Galatasarayla 
F enerbahc;:enin kar§Ila~masile biisbiitun 
ehemmiyet kesbetmil}tir. 

"" Bugiinkii ma~lar 
Taksim stadyomunda 
Saat 11,30 da FenerYllmaz - Do
~anspor 

Saat 13,30 da Be~lkt~ - Gtine§ 
Saat 15,15 te Galatasaray - Fe
nerbah~e 

Bugunkii ma<;lann neticesi ne olacak· 
br? ~imdiye kadar yenilmek ¥5yle dur
sun hi<; go! yemiyen F enerbah~elilere 
kar§l san kirmlZihlar ne yapacaklar? Bu 
iki suali kendi kendilerine soracaklann, 
meraklanm tatmin ic;:in Taksim stadyo • 
muna ko~caklanm ve bir seyirci rokoru 
tesis edeceklerini kuvvetle tahmin ediyo-
ruz. 

Giine§l - Befiklaf 
F utbolda tak1mlann k1ymeti a~g1 yu

kan bir olursa tahminler neticesinde, §U 
veya bu tak1m galib gelecektir, diye hii
kiimler ileri suriilemez. Be§ikta§la Giine§ 
takimlan hemen hemen ayni k1ymet ve 
kudrettedirler. Y almz siyah beyazhlarda 
biraz idman noksam bulunduktan ba§ka, 
kendileri uzun zamand1r T aksim saha -
smda oynamaml§lardtr. Bugiin oymya -
caklan saha, .Seref stad1 gibi topraksa da 
iizerinde uzun zamand1r rna<; veya an -
trenman yapilrniyan bir oyun yerinin ya
dirganmasi i:htimal dahilindedir. 

Giine§lilere gelince, idmanlan yerinde 
olmakla beraber taknnda gene, yani fut· 
bolda iyice pi§mem~ oyuncu saylSl fazla
cadir. Bundan ba§ka Rebii, Rasih ve 
Salahaddin gibi yalmz bal}lanna ele ah· 
nmca hirer ktymet ifade eden riikiinlere 
ragmen hiicum hatn anla~mamakta, e -
nerjik bir mudafaa kari}ISinda soniik kaJ
rnaktadir. 

Kusurlann bOylece miitekabil olmasr 
bir takirnin digerine iistun vaziyet ala -
mamasma sebeb olrnaktadrr. Bu rna~ i -
kinci devrenin ortalanna kadar berabere 
bir I}Ckilde cereyan ettigi takdirde Gune§ 
takiiDrmn nefesli bulunmas1 netice iize -
rinde bir rol o_ymyabilecegi du§unulurse 
de Be§iktal}hlann bu hale maruz kalma
maga gayret edeceklerini hesaba katma -
hchr. 

Bu ma-r berabere neticelenebilir. Bu 
en kuvvetli ihtimaldir. Galib gelobilecek 
tarafm da bir veya en fazla iki gol far
kile kazanabilmesi muhtemeldir. 

Galatasaray. Fenerbah~e 
Gala tasaray - F enerbahc;:e mac;:1 ic;:in, 

ak1mlan gozoniinde tutup bir silsilei mu
hakematla bir neticeye varmak bizce 
dogru degildir. 

F enerbah~e taknnmm, ~oktandu yan· 
yana oymyan futbolculardan terekkiib 
ettigi, haf hattm1n Tiirkiyenin en kuv -
'Vetlisi bulundugu, Fikretle Niyazinin 
~ok tehlikeli hirer a~1k olduklan, bu iki 
oyuncunun hazirhyacaklan nrsatlardan 
istifade derecesinin iic; orta muhacim o -
yuncunun muvaffakiyetli gunlerinde bu
lunup bulunrnadtklanna gore degi~ebile
cegini, futboldan az.crok anhyan herkes 
bilir. Galatasaray tak1mmm da nisbeten 
gene ve istidadh oyunculardan miirekkeb 
bulundugu, tekniklerine enerjilerini de 
katJp oynamalan ba§hca hasletlerini te§'" 
kil ettigi kimsenin mec;:hulii degildir. 

Galatasaray - F enerbahc;:e mac;! ann -
da, taktmlar kuvvetc;:e birbirlerinden az 
farkh bulunduklan zaman asab hakimi
yetile, azim ve enerjile oynamanm netice 

- Ne iyi kizd1r, degil mi? Ha, unutu· 
yordum, polis miidiirii ile F erdinin tira -
§mdan ucuz kurtulmu~sunuz... Gece bol 
bol konU§UfUZ, degil mi? 

- Evet, evet. .. 

Bu adam, ~imdiye kadar gordiigiim 
adamlann en esrarengizidir. Etrafimi sa
ran hafiyelerin en korkuncu ve en tehli
kelisi o<ll.Jr. Her§eyi biliyor, her§eyi og
renmek i-rin can atryor. Acaba bilmedigi 
bir§ey yok mu? Onu da anlanz. Fa kat 
Hasreti ezip mahveden bu herif kar&Ism
da beni gorecek, beni ergec; bir dii§man 
telakki edecektir, bakahm ... » 

Bir kazazede 
Bir kaptanrn ifadesi: 

«26 nisan 1933 giinii, idaremdeki 
«$iriderya» romorkorii ile Silivriden lz
mire giderken Bogaz ac;rklarmda birbiri
nin arkama giden iki tayyareye rasla -
dtm. T ayyarelerden biri 400 metro ka
dar alc;aktan uc;uyordu ve istanbuldan 
gelen bir yolcu tayyaresine benziyordu. 

~eref stadyomunda 
Saat 11,30 da Altmordu - Da
vudpa~a 

Saat 13,30 da Siileymaniye - Eyiib 
Saat 15,15 te Anadolu - Topkapl 

iizerinde miihim rol oynadigmi hic;bir va· 
kit gozonunden uzakla§hrmamahdir. Bu 
hal bilhassa san kirmizihlar lehine bii -
yiik ~ir avantaj te~kil etmektedir. Nite -
kim diinku B tak1mlan mac;mda bile c;ok 
zay1f bir Galatasaray takiml c;ok kuvvet
li bir F enerbah-re tak1m1 kar§Ismda c;ok 
enerjik bir oyun c;:rkarmaga muvaffak ol
mu~tur. 

Bugiinkii oyunun hakemi rnilli tak1m 
antrenoriimiiz Mister Boods' dur. Kendisi 
ingiliz sistemine gore muhakeme yiirii • 
tiip kararlar verecegine gore faviil say'l -
labilecek sertlige kac;mamak iizere ener· 
jik oyuna musaid davranacak demektir. 
Bu haiin Galatasaray i~in ayn bir avan
taj te~kil edecegini zannediyoruz. 

F enerbahc;:eliler bugiin maglub dahi 
ohalar birinciligi muhafaza edeceklerdir. 
Ciinku san ktrmtzrhlarla siyah beyazhla
rm bir maglubiyetle hirer beraberlikleri, 
Giine~lilerin de bir maglUbiyetle iki be
raberligi vardn. 

F enerbah<;enin maglubiyet veya gali
biyeti bir tarafa brrakrlsa bile bugiin gol 
yiyip yemiyecegi de ayn bir mesele te~ 
kil etmektedir. San krrm!Zlhlar Fen ere 
go) atabilecek yegane te§ekkul olarak 
kalnu§lardu. Be~ikta§la Giine§ buna mu
vaffak olamadrklan gibi bundan sonraki 
takiiDlann da bu i§te muvaffak olmalan 
crok ~uphelidir. 

Bugiin kar~tlacak takrmlann §U kadro
larla <;Ikmalan muhtemeldir: 

F enerbahc;e: Hiisameddin • Y a§ar, 
Fazil - Mehmed Re~ad, Angelidis, Ce
vad - Fikret, Esad, Ali R1za, Naci, Ni
yaZI. 

Galatasaray: Avni - Lutfi, Re§ad • 
Suavi, Salim, E§fak - Danyal, Ha§im, 
Giinduz Krhc, Biilend, Necdet. 

Giine§: Safa- RC§ad, Faruk- Ismail, 
Rtza, Dani§ - Rebii, 1brahim, Rasih, 
Salahaddin, Melih. 

Be§ikta§: Mehmed Ali - Hiisnu, Fa
ruk • F uad, Hakkr, F eyzi - Hayati, Sui
hi, Nazrm, Sere£, E§ref. 

Diinkii B tak1mlar1 ma~Iari. 
Bugiin oymyacak olan kuliiblerin B 

takrmlan dun T aksim stadyomunda kar
§tla§trlar. 

Galatasarayla F enerbahc;:e B taktmlan 
arasmdaki musabaka nisbetsiz iki kuvve
tin kar§rla§masi mahiyetinde olmakla be· 
raber zevkli oldu. San laciverd birinci 
takimmda muteaddid defalar oynamr~ c

lan Muzaffer, Namik, Necdet ve Lebib 
gibi tamnml§ oyuncular F ener B tak1 -
mmda yer alm1~ bulunuyorlardi. 

Galatasarayhlar rakiblerinin bu ferdi 
iistiinliiklerine enerjik bir oyunla muka • 
bele ederek tevaziinii temine muvaffak 

T ayyareden denize bir§ey du§tugi.inii 
gordiim. Bunun ne oldugunu evvela anh
yamadJm. Halbuki merakla gozlerimi 
diktigim bu y1gmm yolculardan biri oldu
gunu hemen farkettim. Hie;: vakil kaybet
meden ~irideryay1 tayyare yolcusunun 
dii§tiigii istikamete c;evirdim. T ayfadan 
ikisinin gayretile deniz iistiinde bocahyan 
ve nihayet batip c;tkmiya, kaybolmaga 
ba§hyan yolcuyu romorkore a I dim. Tam 
bir s~at masaj ve muntazam kol ve ayak 
hareketlerile bu yolcuyu kendine getir -
mek kabil oldu. Kendine getirmek tabiri 
pek te dogru olmasa gerek. <;iinkii zaval
h §uurunu, haf1zasim bir tiirlii bulamadr. 
Sadece hayat eseri gostermege ba§ladr. 

Limana vanr varmaz hastayr <;1kanp 
hastaneye yatlrdtk. -Ozerinde hic;:bir hu
viyet ciizdam, kartvizit veya kim oldugu
nu belli eden bir varaka bulamami§tlk. 
Ceblerinin bombo§ oldugunu gormii~tiik. 
Elbisesi belki denizde didi§mesi yuziin
den berbad bir halde idi. Yiizii de peri

§andi. 

CUMHURiYET 

(Ba~tara/1 1 tncf sahttedel 
sim yapilmi§ ve mekteb bandosu 1stikial 
mar§Im c;almt§hr. Diinkii son musabaka
lan da giire§ antrenorii Pellilen idare et· 
mi~tir. 

Diinkii c;:etin mubarezelerden sonra 
Kuleli 15 puvanla birinci, Maltepe 11 
puvanla ikinci, Deniz lisesi 6 puvanla 
iic;iincii, Deniz gediklisi de 4 puvanla 
dorduncii olmu§tur. 

$ampiyonamn umurnl neticesi §udur: 
56 kiloda T urgud (Kuleli) birinci, 

Sungur (Deniz) ikinci, Kemal(Gedikli) 
iic;iincii. 61 kiloda Kemal (Kuleli) birin
ci, Haydar (Maltepe) ikinci, !hsan(Ge
dikli) uc;:uncii. 66 kiloda Hikmet (Mal· 
tepe) birinci, .Sukru (Deniz) ikinci, Ci
had (Kuleli) i.ic;:iincii. 72 kiloda Cihad 
(Kuleli) birinci, Necmi (Deniz) ikinci, 
Fethi (Maltepe) u~uncu. 79 kiloda 
Mehmed (Maltepe) birinci, Yusuf (Ku
leli) ikinci, Mustafa (Gedikli) iic;:i.incU. 
87 kiloda Hulusi (Kuleli) birinci, $am 
(Maltepe) ikinci, Halis (Gedikli) uc;:iin-
cu. 

Bu miinasebetle, miisabakalara riyaset 
etrnekte clan Maltepe lisesi direktorii er
kamharb miralayr Adil, asker! liseler 
miifetti§i miralay Osmanla, Kuleli direk
torii Rag1ba ve diger misafirlerine mek
teb salonunda bir c;ay ziyafeti vermi§tir. 

Gelecek cumartesi de boks miisaba -
kalannm finalleri yap1lacaktu. 

Ha'Valarm musaadesizligi ve sahasizlik 
yiiziinden gecikmekte clan futbol musa· 
bakalan da neticelenince mart ortasmda 
T aksim stadyomunda buyiik merasimle 
§ehadetnameler ve kupalar tevzi edile -
cek v~ 937 asker! liseler ~ampiyona mil· 
sabakalarmm sonu almmasi miinasebetile 
butiin mekteblerin i§tirakile Cumhuriyet 
abidesine <;elenk konacakhr. 

~imdiye kadar alman neticeler, askeri 
liselerimizin bu sene, gec;en YJllara naza· 
ran spor sahasmda da ilk baki§ta goze 
c;arpacak derecede terakki ve tekamul 
gosterdiklerini anlatmaktadu. 

Sianfu tahliye ediliyor 
$ankhay 6 (A.A.) - <;in ajansrmn 

teblig ettigine gore, General Y angu -
~eng'in lo.taatile <;angsuliang'm eski or
dusu Sianfu'yu tahliyeye ba§lanu§lar -
dlr. 
Yangu~eng g~en sah giinii Sianfu'da 

isyan hareketine te§ebbiis etmi§ olan 
albay Suming§u'yu kur§Una dizmi§tir. 

oldular. 

Birinci devre F enerbah~enin 1 - 0 ga
lebesile neticelendi. ikinci devrede Fe -
nerbahc;e kalesi bir muddet sikii}hysa da 
Galatasarayhlar gol yapamad1lar. 1kinci 
sayilarmi da yapmaga muvaffak olan 
F enerliler hakimiyeti ele aldrlar ve bir de 
penalt1 cezas1 kazand1larsa da bundan 
istifade edemediler. Oyun 2 - 0 F ener -
bah~enin lehine neticelendi. 

Giine§le Be§ikta§ B tak1mlan arasrn ~ 
daki miisabaka da giizel ve heyecanh ol~ 
du. ilk devreyi 2 - I galib bitiren Gii -
ne§liler ikinci devrede daha iyi bir oyun 
tutturarak bir say1 daha yaptrlar ve rna<;! 
3 - 1 kazand1lar. 

Istanbul voleybol 
§ampiyonlugu 

Istanbul Voleybol Ajanhgr tarafmdan 
tertib edilen voleybol §ampiyonasi rna<; • 
Ianna diin Galatasaray kuliibunun kapa
h salonunda ba§lanrni§hr. 

Ortakoyle Anadolu arasmda yap1lan 
mac;r Anadolulular, 1stanbulsporla Da -
vudpa§a arasmdaki mac;:1 da 1stanbul • 
sporlular kazand1lar. 

Galatasarayla Hilal arasmdaki mac;: 
Hilallilerin gelmemeleri yiizunden oyna
namadr ve Galatasarayhlar hiikmen ga • 
lib sayrld1lar. 

Benim bu ifademi tayfamdan Celal ve 
irfan da tasdik ve imza ederler .. » 

~iriderya romorkorii kaptammn bah -
settigi kazazede izmir hastanesine yah -
nld1~ giindenberi de kendine gelememi~. 
daha dogrusu hiiviyetini tayin edecek hie; 
bir§ey soyliyememi§, isminin ne oldugunu 
bile ihbar edememi§ti. Merkezden gelen 
memurlar o giin, ertesi giin daha ertesi 
giinler kazazedenin beyhude yere ifadesi
ni almaga c;ah§IDI§lar, hasta iadei afi -
yet ettigi halde ondan ba§mdan gec;enle
re dair bir§ey ogrenememi~lerdi. 

Doktorlardan birisi onda hummayi di
magl buluyor, diger biri tayyareden de· 
nize du~mesi yuziinden .~iddetli sarsmtmm 
arazmdan bahsediyor. Uc;iincii bir doktor 
da hastanm hezeyana dusar olacagrm ve 
bunu miiteak1b sukiina kavu§aca~m. an
cak tavsiye edecegi tedavi ile §UUrunun 
avdet edcbilecegini iddia ediyordu. Ha
kikatte doktorlar tamamen aldamyorlar
di. Hastanm iddia edilen hastahklardan 
hicbirile alakasr yoktu. 

Bu Strada istanbul - lzmir veya Istan
bul - Atina hattma i§liyen tayyarelerden 
hic;:birinde yolculardan eksiklik goriiliip 
goriilmedigi tahkike ba§landr. Bu tayya
renin yolcu tayyaresi oldugu da sabit de· 

Bir ses 
ve 

Bir mukabele 
[Ba~tarafl 1 fnct sahfjede) 

girmi§ olan Suriye :istiklalinin gene bun
yesi ic;in mesele bOyle degildir; o nazik 
biinye bOyle !<lrsmlllardan c;arc;abuk mu
teessir olabilir. 

Suriye gencliginin Tiirk du§mam ol
madtgmt gormekten pek memnun oluruz; 
fakat daqa yakm zamanda bir misalle 
anlad1k ki politikacrlar bu gencligi ko
layhkla kendilerine alet edebilmi§lerdir. 
Milll kurtulu§ ve yiikseli§ yolculugunun 
temiz ve heyecanh bir h1z amili olarak 
kullamlmasr lazrm gelen Suriye gencligi
ni zararh ve yanh§ sokak politikalannm 
alemdan diye sokaklara dokebilmek ne
kadar tehlikeli biiri}Oy oldugunu Suriye 
vatanperverleri genclik muhitine telkin 
etmelidir. 

Seslerini bize i§ittiren vatanperverler 
zumresine temin edelim ki memleketle
rinde yer yer kaymyan fesad ve tezvir 
ocaklan vard1r. Biz bunlarm nerede kay· 
nad1klanm, kimler hesabma c;ah§tiklanm 
minelbab ilelmilhrab biliriz. Bu ocaklan 
koriikliyenler i~inde temiz milliyetc;:iler 
bulundugu gibi ecnebi parasmm satm al
d!gr kotii kan§hncrlar da mevcuddur. 
Daha gec;:en giin bu fesad ve tezvir zihni
yeti Hatayhlara istiklal bayrammr zehir 
etmi§, sureti haktan goriinerek Hatayda 
kurtulu§ §enligi yaptlmasma mani olmu~ 
tu. Bunlarm hakiki maksadlan Tiirkliigii 
galeyana getirip uklan birbirine vurdur
mak ve Hataym istiklal tarihini daha 
ba§langicda kana boyamaktr. Gerc;i Ha
tay Turkleri alicenab bir tahammiille bu· 
na meydan vermediler. Ancak bugiin 
fiyasko yapan bu hain ve habis maksa
dm yann ba§ka bir fJTSatta muvaffak o
lamJYacagmr kim temin edebilir? 

Demek istiyoruz ki dun bize gonderi
len dostluk ve karde~lik teminatr Tiirk 
mu!hitine yeni bir~ey ogretmemi§tir. As1l 
lazim olan, bu sesin Suriye muhitinde 
makes bulabilmesidir. Orada yanh§ yola 
sapmaktan menedilecek masumlar, haki-

katin ic;yiiziinu hilmiyen miitereddid
ler, inkisan hayale ugrati!arak kalbleri 
rencide edilmi§ sakin ve temiz insanlar, 
nihayet butiin bu kuvvetlerin birle§ip ku
rutaca8J fesad ve tezvir ocaklan vard1r. 
Bunlar iizerinde ~ah§mak i-ki tarafm 
menfaati namma milli ve medeni bir va· 
zifedir. 

Bizim istedigimiz ~ey hakka miiteka
bil bir hiirmet dairesinde dostlugun inki
~fidir. Samm1z otedenberi malumdur: 
Hatayda miistakil bir Turk varhg1 ya§a· 
maktadn; bu varhgm istiklal yolunda 

atacagi ad1mlara ~elme vurmak biitun 
Turk muhitinde der1hal bir aksulamel u· 
yandmr. hte biz bunun bilinmesini arzu 
ediyoruz. 

Heniiz mesele tamamlamp bitmi~ de· 

gildir. Gaye elde edilinciye kadar daha 

bir hayli c;:etin merhaleleri a§mak mec

buriyetindeyiz. Bu yolculuk esnasmda 

Suriye Arabian Turkiye Tiirklerile elele 

yuriirse tahmin edemiyecegimiz kadar az 
bir zaman zarfmda ve butiin diinyayr 

hayret ve takdire icbar edecek derece 

ernniyet ve siihuletle maksada varmak 
miimkiin olur. 

Bundan evvelki bir yazumzda da soy

ledigimiz v~hile Suriyeli karde§lerimize 
bu hakikat ve zarureti anlatmak zamam 

heniiz tamamen g~memi§Se bile herbal

de r;oktan gelmi~tir. 

Dun Suriye muhitinden bize gelen 
karde§ sesine, i~te, bizden onun kadar sa

mimi bir karde§ mukabelesi! 

l•mail Mii,tak MAYAKON 

gildi. Hastamn elbises~ kryafetile hiivi -
yeti veya hangi s1mf im1anlardan oldugu 
da tayin olunamadr. C.:unkii denizle mli· 
cadelesi kiyafetini berbad etmi§ti ve elbi
sesi arttk giyilemiyecek, elle tutulamtya
cak halde idi. 

T abit c;ok ge~ ve agu yaprlan tahki
kattan da bir§ey c;:Lkmadr ve hie; kimse 
!stanbuldan kalkan tayyarelerden bir 
yolcunun eksikligini ihbar etmedi. Hatta 
nihayet izmir polisi romorkor kaptanmm 
yanh§ rnu§ahedede bulunduguna kanaat 
getirdi. 0 halde denizde bulunan bu a • 
damcag1z gokten mi dii§tii? Bu cihet 
m~ul kald1. 

lzmir hastanesinde kazazede ile me§ -
gul olan c;:oktu... F akat bu i§tigal yalmz 
ilml baku,ndan idi. Doktorlar arkada§la
nm da alakadar ediyorlar ve kazazede
nin beyninde bir felc bulundugu, haf1za 
merkezinin atalete dii~tiigii gibi iddialar 
birbirini takib ediyordu. 

On giin g~tikten sonra hastamn vazi
yetinde hic;:bir tahavvul goriilmeyince bi -
c;areyi bir §ifahaneye gondermege karar 
verdiler. 

Tam o SlTalarda hariciye kogu§u dok· 
toru, yolu izmire ugnyan bir doktor ar
kada§ma meseleyi ac;mi§h. Meslekta§I 
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Giines-Dil teorisile 
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'-----Tetkikler --~ 
Oval, ovul, ovar, ovarit ••• 

[Aialiirkiin yiiksek lakdirine mazhar olmu' bir eliid] 
Yazan: Ahmed Cevad Emre 

[Ba$tarats 1 fncf sahttedeJ I yat an Iammi <;ogalma ile ilgiler; ogul • 
lar. Y umurta, bu bakimdan, tohum ve eve), ovul: hayatm c;ogalmasmi temin e· 
c;ekirdekle birle§ir. Ara§hrmamiz bize dendir; ve gerc;:ek, rahme giden telkih!i 
gosteriyor ki, eskiden, yumurta ile to - yumurta veya dogan c;:ocuk hayatm c;o • 
hum (c;:ekirdek ve husye) ayni dil i§are- galmasml temin eden amillerdir· bahk 
tile isimlenmi§lerdir. F arsc;:ada hay a hem yumurtalanna veya an kovanmda viicu• 
yumurta, hem de husyedir; ve astl yu • de gelen yeni nesle ogul denmesi de bun• 
murtaya bu dilin edebiyatmda «ku§ to - !ann kendi cinsleri i!finde hayat1 c;ogalt1p 
h.umu: tohmi murg» denilmektedir. Bu devam ettirmege hizmet etmeleri sebebi· 
c1het goruldukten sonra, tiirkr;ede tohum- ledir. 
c;ekirdek - dane manasile kullamlan soz -
ler arasmda g<irdiigumuz evin - eviin 
soziiniin ovum ile identisi kolayca anla -
§Ihr. Bu sozii Divan ve !stanbulda tara
tJlan uygu_rca Kuran «habbe, dane», 
Uygurca lndeks «tohum»; Radlof ta, 
T eleiit sozu olarak «ebin» §eklinde ve 
«<;ekirdek» anlamile gostermektedir. A -
nadolunun Cenub vilayetlerinde de ayni 
habbe, dane manalarile derlenmi§tir. Bu 
soziin «ovum» Ia, kok<;e ve ek~e, iden -
tisi meydandad1r: etimolojik formiilleri
ne atrlan en sathi bakt§la bu anla§Ihr: 

(l) (2) (3) 
Tiirkc;e eviin: eg + ev + iin 
Latince ovun: og + ov + un 

Unsurlarm semantik ktymetleri: ( 1) 
eg - og ana kokun hayat ve yarahcrhk 
anlamiledir; (2) ev - ov prensipal koku 
ana kokun yerine gec;:erek ayni anlamm 
(3) ego da ve ona yakm sahada tecelli
sini ifade eder. 

No. (T) ohun ve T uhfede goriilen 
diger §eklile (t) okun1 ve bununla iden
tik clan (t) ogum • (d) ogrrm da ayni 
sozun ba~tan bir «et>> unsuru ile terkip e
dilmi§ olmasmdan ibarettir. Bu ba§tan 
terkip (prefixation) dil prosedesinin es
kiden tiirkc;ede cereyan etmi§ oldugu ba§· 
ka misallerle de sabitir: lire - ture mek, 
evir - (d) evir mek gibi. «.T - .d>> ile 
ba§tan ulanmi§ §ekillerde, semantik!fe, 
dinamlzm daha ziyade his olunmaktadrr: 
«devirmek» manaca «evirmek» ten, «tii· 
remek» te «uremek» ten daha kuvvetli
dir. 

Bu dil hadiseleri Gune§ • Dil analizin
deki prensipallerle aynca miitalea edil -
melidir. 

Ogul- ovul 

T elkih olduktan sonra ana rahminde 
ru§eymi veya nebatlarda daneyi te§kil 
eden cisme verilen ovul (fr. ovule) ismi 
«ogul» ile gerek §ekil ve gerek anlamca 
birdir. Ogul bugiinkii konu§ma dilinde, 
erkek evlat demektir; fakat «oguldur -
mak = ogulun durdugu rahim yer», is • 
minin delaletinden «ogul» un tam rahme 
giden «ovul: telkihli yumurta» oldugu 
apac;:rk anla§Ilmaktadir. F onetikc;:e arala· 
nnda goriilen g: v degi§imi normaldir 
(c;uva§c;:ada evel = oguldur). (<;agatay
cada bahk yumurtasma: bahk yumurta
lanm havi olan zara ve ic;:indeki yumur • 
talara da ogulduruk denmektedir.) 

Gune§ - Oil analizile, etimolojik for -
mullerinden gerc;:el (reel) manalan gii -
zelce anla§Ilmaktadir: 

( 1) (2) (3) 
ogul: og + og + ul 
eve!: eg + ev + el 
ovul: og + ov + ul 

(1) Ana kok (- og - eg) hayat anla

miledir; (2) prensipal kok (og- ev- ov) 

ana kokiin yerine gec;:erek hayat anlamrm 
temsil eder; (3) (ul, el, ul} unsuru ha-

bir kere hastayi gormek arzusunu izhar 
etti. 

Doktor Fuad ismindeki bu zat heniiz 
yatakta ve yiizii gozii panstman ic;:inde sa
nh olan hastayr gordu. Gozkapaklanm 
tetkik etti. Gozlerdeki reflekse dikkat e
dince bunlann c;ok zay1f olduguna i§aret 
koydu. Sonra tetkikattm biitiin viicude ve 
azalara te§mil ederek mafsallan oynatt1. 
Pek muntazam i§liyen kalbi muayene et
ti. Sonra sag oyluktaki bezlerin §i§kin ol
dugunu goriince bunu nobet~i doktoruna 
gosterdi. N a zan dikkatini celbetmek is
tedi. 

Nihayet bir kolun yukansmdan a§agr
ya dogru elile s1kr bir muayene yaparken 
kuc;:uk bir diigme kadar iri bir §i§ buldu. 
Burada gayet ince bir ceriha yeri vardt 
ki kapan!Pak iizere idi. 

- !§te mesele, dedi. HastaYJ. bu hale 
dii§iiren bir pikurdiir. Damara yaprlmr§ 
olan bir pikur. 

V e merakla kendisini dinliyen iki dok
tora izah etti: 

- Bu ilac, fennin en son terakkiyatm· 
dan biridir ve mallesef ~ok kuvvetli ve 
gizli bir zehirdir ki bunu ben Habe§is -
tanda, Hindistanda yaptigim seyahatler
de gormii§tiim. 

Oval §ekli 

Y umurta bic;iminde olan §eylere s.fat 
olarak verilen «oval» isminin «al» eki 
de tiirkc;:edir. Bir kere, Giine§ - Dil teo· 
risinde «v. I» unsuruna tahsis edilen «~ii~ 
muh> ktymeti bu sozde tas tamam mev ~ 
CUttur: bir §eyin oval oJdugunU soylemek 
yumurtamn bir hususiyetini (bic;:imini) o 
§eye te§mil etmek demektir. 

Diger taraftan - al ekiyle te§kil edil • 
mi§ daha birc;:ok tiirk~e oozier vardrr: 
kava!, giizel, tiikel, «tam», keval «I~I 
bo§», amal, amul «halim», osal «ihmalci, 
c;:atal, ina! «mutemet» v. b. 

Ovar ~ekli 

Ananm karnmda yumurtalann husule 
geldigi organa ovar • ium (fr. ovaire) 
denilir. Tiirkc;e cinslerin tayinine hizmet 
eden ekleri kullanmadJgmdan bu soziin 
ovar bsmi bu terimden istenilen anlami 
ifadeye kafidir. Etimolojik formulii ~\.I"" 
dur: 

(1) (2) (3) 
ovar: og + ov + ar 

(I) Ana kok ag hay at anlamiyledir, 
(2) prensipal kok «oV>> hayat anlamrmn 
bir obje (burada yumurta) helinde te .. 
cellisini ifade eder, (3) • ar eki de bll 
hayat objelerinin tekarriir ettigi yeri an~ 
latrr ( eskiden mebiz veya halk dilinde 
yumurtahk denilen organ da bundan iba~ 
rettir). 

Turkc;:ede <!:· ar» ekinin ayni fonksi .. 
yonda kullamldlgl ba§ka sozler de var • 
du: otar (Rad. I. Ktrgtzca, Kmm - nO" 
gay) «otlak, merga, c;aym>, astar «elbi· 
sen in astarmda ( = altmda) bulunan 
bez» gibi. 

Ovarit ~ekli 

Yumurtahgm iltihab1 (yangisi demek 
olan «ovarit» de biitiin heyetile tiirk~e ~ 
dir: «ovar» m sonuna gel en dinamik 
«- it» unsuru kelimenin manasma §id " 
detle kendisini hissettiren bir anlam (rz• 
tuap anlamtm) ilave etmektedir. Bu~a .. 

da • it unsurunun (iti siiziindeki) gerc;:el 
manast iyice hissolunmaktad1r: iti {ya .. 

kutc;:a, Pekarski) «sicak, yakici; s1cak .. 

hk, yamHk», (eski Osm. Cag. Krm.) 

«had, sivri». Bunlarm delaletile anhyO" 

ruz ki, iltihaplar ve dolaYJsile had ve ~ 

caglar anlatan trbbi isimlerdeki - it eki 
halis Turk kaynagmdan gelmi§tir. 

Bizi dikkatle takib etmek lutfunda bu~ 

lunan okuyuculann, bu terimler grupun~ 
da da, turkc;enin ana dil roliinii C$ash bir 

surette gormu§ olduguna kanaat getire " 
ceklerini iimit ederiz. 

["'] Bu makalenin sahibi Turk Dili 
Tctkik Kurumu azasmdan Ahmed Ce
vad Emre oldugu halde bir yanh§hkla 
isrnail Mii~tak Mayakon diye gosteril
mi§tir. Tashih eder ve eser sahiblndell 
oziir dileriz. 

Nobetc;i doktoru hayretle: 

- Nasi!? diye sordu. Ne diyorsunuZ 
meslekta§Im ... Bu bir zehir eseri mi~ 

- Hemen hemen k_at'i olarak !OylU " 
yorum. Fa kat onu anhyamaiDI§ olmakta 
tamamile mazursunuz mirim... Haricden 
verilen bir ilacla bu adamda husule geti• 
rilen §Uur noksanmm sebebini ke§fetmek 
bizim bbbi ara§l!rmalanmrzla kabil ola' 
mazd1. 

- Bir zehir oldugundan eminsiniz, 
oyle mi? 

- Evet, evet... Nebati bir zehirdit 
bu. Yeni kullamhyor. Amma yeni ke~fe" 
dilmi§ degildir. Lotos ismini i§ittiniz. de
gil m? Lotofajlann Lotosu!.. 

- Evet, braz ustad1m ..• 

- Bu kiic;iik bir agacdu. Eski zamall 
muharrirleri ic;inde bu agacdan bahseden: 
ler vardtr. Homer ve Pulib bu nebati 
eserlerinde zikrederler ve tath, karab11 

kadar tath bir meyvast, meyvasmm d!!
usaresi olan bu nebatm kendisine verilell 
veya zerkedilenler ustiinde uyu§turu~~ 
tesiri oldugu, nihayet haftzayi imha etttgl 
sabit olmu~tur. Bu nebat Afrikada oldU' 
gu gibi Asyada da mevcuddur. 

[Arkasl varl 
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Balkan Konseyi haztrlu!'I lspanya harbi inki,af ediyor 

Deniz y1lllklanna gore 
Tiirkiyenin Deniz 
kuvvetlerine bir baki§ 

M. Antonesco sah giinii 
Tiirkiyeye geliyor 

Ihtililciler Malaga cep 
hesinde ilerliyorlar 

Ba§vekilimiz Marffa Belgrada gidecek [Ba~tara!a 1 tnct sahffede] 
avo tayyareleri hir asi tayyaresini denize 
dti§tirmii§lerdir. 

besinde harbetmekte ve bu Almanlar, ls
panyol Y abanc1lar Lejionu iiniformasm1 
ta~Jmakta idi. Bu mmtakada vukua gelen 
kanh muharebelerden sonra, bu Alman
lardan bugtin ancak bir alay kadar kal
mi§tlr. 

Deniziistii filomuz, 1 muharebe kruvazorii, 1 eski Ciano· Tevfik Rii,tii miilakall Franstz gazetele I htilalcilerin plant 
Cebeltittank 6 (A.A.) - G1rnata -

dan a§agi}'Ia dogru ilerlemekte alan asi 
kuvvetler Malaga'mn 10 mil §imali gar
bisinde kain Colmenar mevkiine gelmi§ -
lerdir. Cenubdan gelen asi kuvvetler, ha
len hedeflerini te§kil eden Fuengirola'mn 
tic; mil yakmmda bulunrnaktadirlar. Sa -
mldigma giire G1mata ve Fuengirola 
kuvvetleri, Malaga ontinde birle§erek asi 
donanmanm da i§tirakile Malaga iize • 
rine hiicum edeceklerdir. 

ztrhb, 2 eski kruvazor, 4 yeni muhrib, 3 torpitobot, 
iki torpito gambottan miirekkebdir 

rinde miispet bir 'ekilde tefsir ediliyor 
£Ba~taran 1 tncl sahttede) 

que dtin Ankaradan §ehrimize gehni§ Vt! 

istanbul Valisi Muhiddin Osttindagi zi
yaret ederek sah gtinii ~ehrimize gelecek 
alan Rumen Hariciye Nazmna yap!la
cak istikbal hakkmda gorii§mti~tiir. 

Merasim program! bugiin hazirlana
cakhr. 

Rumen Hariciye N azmn1 ~hrimizde 
istikbal i~in Hariciye VekB.leti T e§rifat 
Umum Mtidurtintin bugiin §ehrimize gel
mesi beklenilmektedir. 

Dost Hariciye N azm vapurdan kara
ya c;1kmca Te§rifat Umum Miidirile 1s
tanbul Valisi ve Rumen sefiri kendini 
kar§vhyacak, askeri banda Rumen mar
~mi ~alacak, bir mtifreze asker ve polis 
resmiselam1 ifa ettikten sonra otomobil
lerle Perapalasa gidilecektir. Bir mtid
det istirahat ettikten sonra misafirlerimiz 
ak~amtizeri hususi trenle Ankaraya ha
reket edeceklerdir. 
Dr. T evlik Riiftii Arasrn Solyada 

Yavu:zun ni§an talimlerinde buviik toplartle bir salvosu miihim beyanah 
Milletler Cemiyeti Askeri Y1lhgmm siiratle 5500 mil kateder. 2 makinesi Sofya 6 (Telefonla) - Hariciye 

kara ve hava ordulanmiz hakkmda ver· vardtr. Miirettebatl 300 ki§idir. 70 ta ~ Vekilimiz Dr. T evfik Ri.i~tii Aras bugi.in 
digi malumatl yazmi§hk. Donanmam!Z ne mayin ta§Ir. Deniz talebesi ic;in mek- saat 16 25 te Sofya istasyonuna geldi. 
hakkmda verdigi tafsilah da naklediyo- teb10g2 emil~s~dir. lik ,_. .. . Sofya istasyonunda Hariciye Vekilimizi 

Y I k .. d··~·· .. k m 1metre I-'ll' Zll'h guvertes1 . 
ruz. a mz no san gor ugumuz !SliD • vard F S 1 . b .. kii" .. Bulgaristan BaFekili M. Kose Ivanof, 
l AI F d . I I 1r. ran.s1z a names1 ugun sur- K 
~nm m:_n. rans1: emz sa name e - atinin 14 mil oldugunu, 600 ton komiir ralm mti~avirleri, T e~rifat Umurn Mu -

rmden aldlgimiz malumatla tamamhyo • aldigm1 ve 10 mil siiratle BOOO mil ka • diirii, Yugoslavya, Yunanistan ve Ro • 
ruz. Bu yaz1 iki defada tamamlanacak - tedebildigini, 15 lik toplarmm Krupp, manya sefirleri, Sofya sefaretimiz erkam 
tlr. 7,5 luk toplannm otomatik Schenider ve gazeteciler kar~IIadi. Sofya sefirimiz 

Harb gemilerinin listesi ($nayder) oldu~nu, kumanda kulesi - Ali $evki Berker Hariciye Vekilimizi 
Zrrhlr gemiler nin 120 milimetre, 15 lik toplanrun 112 Bulgar hududunda kar§Ilami~ti. 
Y avuz muharebe kruvazorii: !n§a milimetre, su kesiminin ba§ta, kH;ta 58, Ekpres Sofya istasyonunda ancak do-

tarihi ( 1911 • 1912) 23,1 00 ton • boyu merkezde 88 milimetre kahh~nda bir kuz dakika kaldigi i~in Bulgar Ba§vekili 
186 metro, geni§ligi 29,5 metro, c;ektigi ztrh lru§akla mahfuz bulundugunu ya · M. KO,e fvanof Hariciye Vekilimizle 

Ziyor.) 
su 8,2 metro - beygir kuvveti 52,000, giirii§ehilmek ic;in hususi vagonunu eks -
siirati 25.5 mil- iki tarie 28 lik, on tane Mecidiye: ( 1903) 3•350 ton - boyu prese baglatarak kendisine Sofyadan iki 
15 lik, sekiz tane 8,8 lik top • iki tane I 00·6• eni 12•8• c;ektigi su 5•3 metro - buc;uk saat ileride Kosteves istasyonuna 
50 II.k torpl"to kovanl. 12,000 beygir kuvveti, I 8 mil stirat _ alh k d f k . B . S f a ar re a at eth. u te§yle o ya sefiri-

(Alman Deniz Salnamesi, Yavuz hak- tane 13 luk, dort tane de 7,5 luk top. miz Ali $evki Berker de i§tirak etti. 
kmda fazla olarak ~u malfunatl veriyor: (ALman Salnamesine gore, 13 li.ik top-
'll.. 1 55 tul" d Hariciye Vekilimizi Bulgar hududun-<vJ.akine kuvveti 80,000, siirati 27,1 mil, an ~ap un e, yani r;ok uzundur, 

600 t k .. ·· -'· 10 · da kar~Ihyan Bulgar <>azetecilerine Rti~-- mUrettcbatl 1050 ki§i • 8,8 lik toplan _ on omur CL.Ur, m1l siiratle ka - Y c Y 

111n dort tanesi hava dafi topudur. 4 ta- tedebilecegi azami mesaie 4,700 mildir. tii Aras fU beyanatta h~lundu: 
ne de hafif makineli topu vardir. Miirettabati 365 ki~dir. Gedikli zabit «- !talya Hariciye Vekili Kont Ci -

Frans1z Deniz Yllhgmda ise §U taf _ mektebidir. 25 milimetrelik bir z1rh gii· ano ile Milanoda yapti~m1z miilakatta 
silat vard1r: <;ektigi su 8,53 tiir. Parsons vertesi vardlr. Siirati 22 milden 19 mile halya ile Tiirkiye arasmdaki bii.ttin me
turbinlerile miicehhezdir. 52,000 bey • dii§mii.§tiir. seleleri hallettik. Bugtin ltalya ile ara -
gir kuvvetinde, 4 makinesi ve 4 uskuru Amerikamn Philadelphia §ehrindeki miZda hi9bir ihtilafh mesele yoktur. Za
vardir. 24 tane Schulz Thornycroft ka- Cranp tezgahlarmda yapilml§ olan bu ten ltalya ile aramizda bir dostluk misa-
zan1 ile te<;hiz edilmi,.tir. gemi, Biiyiik Harbde 4 nisan 1915 te 

" Od ·'- k1 vard1. $imdi bu misak1 daha on sene Siirati vas ti olarak 26,8 mildir. Tee- essa a~.LAlarmda mrpile c;arparak 
b t R l .e. uzattJk. ltalya Montro mukavelesine i•-ri.ibelerinde, 6 saat miiddeti vasati ola- a ml§, u ar taraundan ytizdiiriile • Y 

rak bu siirati temin etmi§ ve 4 dakika rek tamirine b<i§lanm.I§ ve ismi Prut tirak edecektir. Bu suretle Balkanlarda 
miiddetle de 27 mil gitmi§tir. Komiir _ konulmu§tur. Rusya ile sulh akdedil • bugtin ftalyaya kar§I btiyiik bir sempati 
liikleri 2500 ton komiir ahr. Bu kadar dikten ve Sivastopol ~gal olunduktan mevcuddur. 
komiirle, saatte 15 mil siiratle 3,000 mil sonra, gemi 1918 de omdan ahmp ts • 15 §Ubatta Atinada toplanacak olan 
katedebilir. cAiman Y1lhg1 3,100 ton tanbula getirilmi§, tamirah burada ik- Balkan Misak1 kongresinde Bulgar -
komiir ve 200 ton yag mahruk aldigiru mal olunmu§tur. 13 liik toplan Rus Vic- Yugoslav dostluk misab g()rii§iilmiye -
ve 14 mil suratle 4,100 mil mesafe kate- kers'leridir. 1930 da tekrar tamir gor - cektir. (:tinki.i bu mesele daha akdedil • 
debildi Xini yaz1yor.• Frans1z Salnamesi, mii§tiir.) 5 mezden evvel misaka dahil devletler ta-
Yavuzun su kesiminin altmda ii<; tane 4 Muhrib 

rafmdan gorii§iilmti§ttir. Bunun §imdi bir torpito kovam oldugunu soyliiyor. Ge- 1 - Zafer, 2 - Tmaztepe: ( 1931) 
b l 50 · t l"k Al defa daha gorti•tilmesine luzum yoktur. ne u sa name san tune re 1 man I 870 ton - boylan' 93,6 metro, enleri 9,3 y 

t ·11 · · 28 ·1 ·· t ·· · t Bulgaristan bu misakla Balkan dev -orp1 ermm, mi sura uzerme an- metro, c;ektikleri su 3,3 metro - 35,000 
zim edildikleri zaman 10,700 metro ve beygir kuvveti, 36 mil si.irat • 6 taPe letlerine c;.ok yakmla~m1~ ve Balkan Mi-
53 mil siiratle sevkedildikleri vakit 5000 sakma girmek i~in bir kap1 ac;mi§tir. 
metro menzHleri vard1r. Yavuzun atl§ 
kontrol tertibatl Alman prensipleri iize
rine yeniden yapllmi§tll'. Harb ic;inde, 
be§ mayin yaras1 almak suretile ciddi 
hasara ugnyan Yavuz, 1927 eyluliinde 
sabih havuza abnml§ ve izmitte (GOl
ciikte) tamir ve tecdid edilmi§tir. Ta -
mir i§'i Frans1z Saint - N azaire Penhoet 
tczgahlarma vcrilmi§ olup gcmiyi ya
pan Hamburg'daki Blohm und Voss 
§irketidir. 

Geminin z1rhlarl hakkmda da Alman 
ve Frans1z salnamelerinin verdigi ma
lumat birbirine uymuyor: Almanlara 
gore, z1rh giiverte 25 - 50 milimetre, 
kumandan kulesi 250, su kesimindeki 
Zll'h lru§ak, ba§ta k1<;ta, 130, ortada 270, 
taretler 150 - 230 milimetre kalmhgm -
dad1r. Frans1zlara gore ise, kumanda 
kulesi ve taretler 254 milimetre, Zll'h 
ku§ak ba.§ta, k1c;ta 102, ortada 208 mi -
limetre, bordalarla merkezde 190 mili
tnetredir. 15 lik toplar 102 milimetre 
kalmhgmda z1rhla muhafazahdll'.) 

Eski T urgud Reis mhhs1: ( 189 I ) 
10,000 ton- alt! tane 27,9 luk, sekiz ta
lle I 0,5 luk top. 

(Toplan lusmen ~Ikar1lm1§ olan bu es
lti mekteb gemisi hakkmda salnameler
d.e tafsilat yoktur. Yalmz Alman Sal • 
l1amesi 15 mil siirati oldugunu ilave e
d.iyor.) 

2 tane kruvazor: 

Hamidiye: ( 1 903) 3,850 ton - boyu 
112,2, eni 14,5 metro, c;ektigi su 4,9 
lnetro - 12,000 beygir kuvveti, stirati 22 
Ini! - iki tane 15 lik, sekiz tane 7,6 hk 
top - iki tane 45,7 lik topito kovam. 

(Hamidiye ic;in Alman Salnamesin -
de, fazla olarak §U malfunat vard1r: in
giltercde Armstrong tezgahlarmda ya -
P1lmi§ olan bu geminin bugiinkii siirati 

53,3 liik torpito kovam. 
(Alman Salnamesine gore, makinele- Bulgaristanm sulhc;u siyaseti biitiin 

ri gift olup 50,000 beygir Jruvvetinde ve Balkan devletleri tarafmdan takdirle 
siiratleri 38 mildir. 350 ton yag mahruk kar§Ilanmaktadir. Ve ben yakmda Bul ~ 
ahrlar ve 15 mil siiratle 3,500 mil gide- garistanm ayni misah Romanya ve Yu
bilirler. ttalyada Tirreno tezgahlarmda nanistanla da akdedecegine inanmakta • 
yapilmi§lardir. Miirettebleri 149 ar ki- y1m. Size ~unu da haber vereyim ki bu 
§idir. Dort tane 12 lik top, iki tane 4 liik mart ayi i~erisinde Ba§Vekilimiz fsmet 
hava dafi topu ve iki tane hafif maki • !nonii ile birlikte Belgrada gidip Yu • 
neli topla miicehhezdirler. Kavanlan --~'!""""'!~~~------~~ 
uc;er iic;er tabiye edilmi§tir. - ·--

FransiZ Salnamesi, siiratlerinin 38 mil leri 6,3 metro, c;ektikleri su 2,85, tee -
uzerine hesablandi~m, fakat tecriibe - rube siiratleri 28 mil, §imdi 20 mil. 70 
lerde 41 mil gittiklerini ve italyanlann ton komiir ahrlar ve 15 mil siiratle 975 
Freceia tipinde olduklanm yaz1yor.) mil gidebilirler. Toplan bir tane 6,5 luk, 

3 • Kocatepe, 4 Adatepe: ( 1931) alb tane 4,7 liktir. Miirettebleri 67 ki§i-
1720 ton - boylan I 00 metro, enl~ri dir. Fransada yapilmi§l&rdll'.) 
9,3 metro, ~ektikleri su 5,7 metro, 2 Torpito gambotu 
40,000 beygir kuvveti, 38 mil siirat • 6 I - Berk, 2 - Peyk: ( 1906) 840 ton -
tane 53,3 Iiik kovan. 5100 beyg.ir kuvveti, 22 mil stirat • iic; 

(A1man Salnamesine gore, bunlar, tane 45,7 lik kovan. 
Zafer ve Tmaztepeden 50 ton kadar bii- (Bir zamanlar, bizde torpito kruva -
yiiktiirler. Toplar1 ve makineleri Zafer zorii, denilen ve Almanyada yap1lml§ 
ve Tmaztepenin aynidir. 360 ton yag olan bu gemilere Almanlar, ctorpito 
mahruk ahrlar. 15 mille 3,500 mil gide- gambotu., Frans1zlar cAvi.zo - torpiyoro 
bilirler. Siiratler-i 52,000 beygir kuvve- diyorlar. Sultan Hamid zamarunda IS -

tile 38 mildir. Ansaldo fabrikasmda ya- marlanan bu gemiler, hakikatte pek kii
pllmi§lardir. c;iik birer kruvazorden veya, o zaman 

Franslz Salnamesi, makinelerinin 45 ic;in siiratlice bir gambottan b~ka bir 
bin beygir kuvvetinde ve 38 mil surat §ey degildi. $imdi mayin gemisidirler. 

Oteki salnamelerde bunlar hakkmda verecek surette yaplld1~ halde tecrii • 
belerde 52,000 beygir kuvvetile 41 mil fazla olarak §U malfunat vardlr: Al.man-
siirat verdiklerini yaziyorlar. Bizim bil- lara gore, iki tane 8,8 lik, dort tane 3,7 
digimize gore, tecriibelerde 43 er mile lik topla miicehhezdirler. 20 §er tane 
yakm siirat temin etmi§lerdir.) mayin t:i§Irlar. 240 ton komur alll'lar. 

3 Torpitobot 10 mil siiratle 2,000 mil gidebilirler. Ma· 
kineleri 5,100 beygir kuvvetindedir. 

I - Sam sun, 2 - Basra, 3 - T a§oz: Fransizlara gore iki tane 10,5 luk, alb 
( 1907) 300 ton - <;ektikleri su 2,9 - tane 5,7 lik top, iki tane hafif makine 
6000 beygir kuvveti, 29 mil si.irat • iki topla miicehhezdirler. 25 er tane mayin 
tane 45,7 lik torpito kovam. tamrlar. Miirettebleri 105 ki§idir. Her 

(Bu eski ve ihtiyata gekilmi§ torpito- ikisi de Biiyiik Harb i~inde torpillen • 
botlar hakkmda oteki salnamelerde §U mi9lerse de tamir edilmi§lerdir. 

goslavya Ba§Vekili M. Stoyadinovic;' e 
iadei ziyaret edecegiz.» 

Hariciye Vekilimizin Bagdad 
ve T ahran seyahati 

Hariciye Vekili Tevfik Rti~tii Ara
sm aym I 5 ~in de Atinada toplanacak 
Balkan Antanh Konseyine i§tirakten son
ra buradan Bagdada gidecegi, oradan se
yahatini T ahrana kadar uzatmas1 muh
temel oldugu soyJeniyor. 

Franstz gazetelerinde miisbet 
telsirler 

Paris 6 (A.A.) - Anadolu ajanw 
nm hususi muhabiri bildiriyor: 

Milano mtilakati burada alaka ile ta
kib olundu. Umumiyetle yap1lan tefsirler 
hay1rhahanedir. Gazeteler Tiirk • ltal
yan mtinasebatinm tarihc;esini yapmakta, 
yakla§mayi, Akdenizde centlement ag -
remen'le ba§hyan salahm mant1ki bir ne· 
ticesi saymaktad1rlar. 

Temps gazetesi diyor ki: 
«Centlement agremen ~arki Akdeniz· 

de fill vaziyetin tanzimi suretile manhki 
bir miitemmirne muhtacd1r. Diger taraf
tan Tiirkiyenin emniyeti ic;in Montreux 
mukavelesinin tam semeresini vermesi de 
ltalyanm i§tirakine baghd1r. Ancak Bo -
gazlann Romanm tabirince Rus emper
yalizmine alet olmamas1 hususunda hal -
yan kaydi ihtirazisi diplomatik yollardan 
kolay hallolacaga benzemiyor. Herhalde 
italya Montreux'ye i§tirakini Tiirk • ftal
yan meselelerinin umumi tanzimine ve 
§ark! Akdenizde iki tarafm emniyetine 
matuf siyasi bir kan§Ikhga tabi tutmak 
arzusundad1r. Sefaretler vas1tasile miiza
kerat, nazik olacak ve hayli zaman istiye
cektir. Binaenaleyh Milano mtilakati ilk 
konu§malar mahiyetindedir. V e ehemmi
yeti yap1lacak anla§IDamn sarih hedefi 
tizerinde iki Nazmn mutab1k kalmi§ ol -
masmdadtr. Bu bir ba§langu; olmakla be
raber devamh salah i~in zaruri alan ma· 
nevi ~eraiti ~imdiden yaratmJ§ bulunuyor. 

Soylendigine gore, hiikumet donan • 
mas1, Malaga ac;Iklannda asi donanma 
ile c;arpi§mak i.izere Kartajen' den aynl
mi~tir. Maamafih buradaki !spanyo] ba~
konsolosu ve bahriye ata§esi, bu haberi 
teyid etmemektedirler. 

$imal cephesinde inkifaf eden 
hiikiimet harekatl 

Jaen 6 (A.A.) - Cordon'un yirmi 
be§ kilometre §imali §arkisinde kain Villa 
Franca ~ehrinin hiikumet kuvvetlerinin 
efine g~tigi teyid edilmektedir. Biraz 
daha uzakta §arkta bulunan Montoro 
kasabas1 ise milisler tarafmdan muhasara 
edilmektedir. Milisler kasabanm ilk evle-
rine girmi§lerdir. 

Madrid cephesinde 
Madrid 6 (A.A.) - Havas ajans1 

muhabirinden: 
Hukumet kuvvetleri ~ar§amba sabah1 

saat be§te ans1z1n yaptiklan bir hticum 
neticesinde Oniversite mahallesinde La 
escalebilla mevkiini zaptetmi§lerdir. Bun
dan sonra asi k1t'alan tarafmdan bu mev
zii tekrar ele g~irmek ic;in yap1lan bii • 
ttin mukabil taarruzlar muvaffakiyetsiz
likle neticelenmi§tir. 

Asiler evvelce bur.ada htikumet mevzi
Ierini kolayca bombard1man etmi§ olduk
larmdan bu mevziin $evkulcey§ noktasm
dan hiiyiik hir ehemmiyeti vardiT. Bu 
mevziin zapb neticesinde, heniiz asilerin 
elinde bulunan hastaneye mtintehi yo] 
§imdi pek daralmi§hr. 

Madrid cephesinde harb 
eden Almanlar 

Madrid 6 (A.A.) - Las Roza ci -
v.annda yap1lan bir hareket esnasmda e
sir edilen 30 kadar asi askerin bildir -
diklerine gore kanunusaninin ilk haftala -
nnda I 0 bin kadar Alman Madrid cep -

Raslmrunun oglu lspanyada 
goniillii yaztltyor 

Valencia 6 {A.A.) - Habe§istanm 
en ha§in muhariblerinden biri olan Ras 
imru'nun oglu Prens Gehdet buraya gel-
mi~tir. 

Prens beynelmilel livaya gontillii ya
zilacagmi beyan ettikten sonra §Unlan i
lave etmi§tir: 

«- fspanyada fa§izmle mucadele et
mek memleketimin istiklalini miidafaa 
etmek demektir.» 

M. Thorezin Valansiyada 
ikinci nutku 

Valencia 6 A.A.) - Dun ak§am 
Valencia'mn sinema salonlarmdan birin· 
de bir nutuk irad eden F rans1z komtinist 
meb'uslanndan M. Thorez ezctimle de
mi§tir ki: 

«- Madrid §ehri ispanyol demokra
sisinin Verdun' u olmu~tur. Sizin ecnebi 
memleketlerinden getirilen fa~istlerle 
kar§Ila§IDI§ oldugunuzu §imdi kimse in • 
kar edemez. Dtigrnanm kendine «millici» 
ismini takmasl korkunc bir yalandan iba· 
rettir. MtidafaaSIZ kadm ve ~ocu1dan ol
dtirenler ve ispanyamn san' at hazinele
rini tahrib edenler bu milletin efradmdan 
sayilamaz. Biz F rans1z komtinistleri hii • 
kumetimizin aderni mtidahale prensipini 
ortaya atml§ olmasmdan muteessiriz. Biz 
F ransanm sergtize§te atilmasmi da iste • 
meyiz. Ancak en iptidai hukuku diivel 
kaidelerine riayet edilmesi laz~mdtr. Biz 
!spanya ile me§ru hiikumetinin ferdi hu~ 
kuk kaidelerine gore muamele gonnesini 
ve k.atillerle kurbanlan arasmda tatbik 
edilen bu wzde bitarafhk siyasetine ni • 
hayet verilmesini taleb ettik. Biz hakiki 
cumhuriyetc;iler, hakiki F rans1zlar gibi 
hareket ettik. (:tinkii Hitlerizme ve fa • 
§izme hr§t memleketirnizin hislerine ter• 
ciiman oldugurnuza kaniiz.» 

izmir telefonu 
Belediye taraf1ndan 220 
bin liraya sabn ahn1yor 

Le )our, Excelsior, Journal, muhabir
leri !talyamn, Ttirkiyeyi Sovyetlerden a
yirmak ve F ransamn Balkanlardaki ye • 
rini tutmak istedigini bildiriyorlar. 

lnformation, ~etit journal, Turk - tzmir (Hususi) - Belediyemizin de 
Rus dostlugunun salabetini teyidliyerek Kont Ciano'nun miilakatlanna tahsis et- yan yanya hissedar oldu~ Telefon §ir· 
buna ihtimal vermiyorlar. halyamn da tigi bir ba§makalede miilakabn beynelmi- ketinin devletge miibayaast keyfiyeti, 
komiinizme muanz olmakla beraber o lea· lei siyaset tizerinde b1rakacag1 akislerin art1k kararla§tm~tll' ve satl§ muka· 
dar sarih bir hasmane politikaya girmiye- pek mtihim olacagm1 tebariiz ettirerek velesi de bugiinlerde tetk:ik ve tasdik e-
cegini samyorlar. «Miilakat italya ile Balkan Antanh dev- dilecektir. 

Humanite, Echo de Paris, Sancak letleri miinasebetleri tizerinde de tesirini Keyfiyet, Belediye Meclisinde de ko-
meselesinin halledilmi~ olmasm1 Fransa - gosterecektir» demektedir. nu§ulrnu§tur. $irketin miimessili, Be • 

K k A T k. Bir Franstz Ayan azastmn Sancak lediye azasmdan eczact Faiktir. Anka • 
nm iic;ii ntanta ve ur Iyeye umu- rada Naf1a Vekaletile ilk mii.zakere ve 
m.I b' k I kl d ktl t kl"f t- meseleat' etraltnda mu"talealart IT ar§I I I yar 1m pa an e I e temaslan yaparak §ehrimize donmii.§ • 
tigini veya edecegini memnuniyetle ka - Paris 6 (A.A.) - Anadolu ajans1 • tiir. Bugi.inlerde tekrar Ankaraya gide-
yidhyarak, Milano miilakatmdan Fransa mn hususi muhabiri bildiriyor: cektir. Sati§ esaslan tesbit edilrni§ gi
aleyhine bir§ey ~1kmiyacagm1 yaz1yorlar. Ayandan Maria Rowtan «Tribun de bidir. tmzay:I. miiteakib §irketin tasfi • 

Partin ax, Echo de Paris' de diyor ki: Nation» da diyor ki: yesi ba§hyacaktll'. $irketin tesisan 220 
«ltalya sahiden sulhperverse bu ko - «Sancak mtizakerahnda ehemmiyet bin liraya satm ahnmaktachr. Yinni 

nu§IDadan istifade edebilir. Milano'da verdigimiz cih~t an'anevi Turk- Frans1z. Yllda, yirmi taksitte odenecektir. ilk 
akdedilmi§ birgey yoktur. Mtizakere se - dostlugudur. Diger bahisler ikinci dere • taksit 7500 lira olacaktll'. Miiteakib tak
faretler vasJtasile olacaktir.» cede §eylerdir. Cenevrenin faydas1, ln - sitler 8000• 9000• 10•000 lira olarak Sll'a1 

lanmaktad1r. Devir muamelesi bitince, 
Saint-Brice, Journal'de, ltalyanm yeni giliz • Frans1z tesaniidii kazanclan ya - tesisat geni§letilecek, baZI ISlahat yapl• 

Ttirkiyenin dogu§Unu ilk alki§hyan mil • nmda bilhassa Tiirk ~ F rans1z dostlugu- lacak, bu meyanda §ehirler arasi tele ., 
let oldugunu, Bogazlar mukavelesinin, nun btitiin k1ymetini muhafaza etmesin - fon muhaverelerinde halk lehine ko ~ 
Ti.irklerle dost olmak ~artile sahildar bti- den dolayi duydugumuz sevinc; c;ok bii - layhklar temin edilecektir. 
ttin devletler ic;in miikemmeliyetini kay - yiiktiir.» $irketin ikinci hissedan Erikson §ir .. 
dediyor, ltalyan projelerinin Habe§istan- ltalya Milletler Cemiyetinin miiza- ketidir. Belediye, tesisat bedelindcn ~ir~ 
da tebelliiriinden Ttirkiyenin memnuni • keraltna i,tirak etmiyor kete borcludur ve bu bore, on taksite 
yetini yazarak bu ban~ta sulh ic;in fayda Roma 6 (A.A.) - Siyasi mehafil. baglanmi§ bulunmaktachr. iki taksiti 
gortiyor. Kent Ciano ile Dr. Rti~tti Aras arasmda odenmi§, sekizi kalnu~tll'. $irketin tas-

fiyesi zarureti dogunca, Belediye bu 
Yunan gazetelerinin Milano vukua gelen Milano mtilakau dolay1sile borcu da tekabbill edecek ve Erikson 

miilakatrna dair nefriyalt yap1lan ve italyanm Milletler Cemiyeti miiessesesile ikinci bir mukavelename 
Atina 6 (Hususi) - Katimerini ga- mesaisine i§tirak eyliyecegini bildiren akdedecektir. $ehir Meclisi %3 faiz e

zetesi Turkiye Hariciye Vekili T evfik tahminlerin esass1z oldugunu tebaruz et - sas1 ve gene 8 taksit iizer·inden mukave-
Rii~tti Arasla italya Hariciye Vekili tirmektedir. le akdi i~in, reise salahiyet vermi§tir. 
II 1111111111111111 Ill II Ill II 11111111111111111 IIIII IIIII IIIII III IIIII 11111111 I 1111111 Ill IIIII IIIII 1111111111111111 Ill Ill II 11111111111 IIIII Ill llllll II Ill lllllllllt Itt lllllllllllll 111111. 

Atlas Okyanusunda miithis 
' 

firtinalar 

Atlas Okyanusunda ~ok •iddetli f1rtmalar hiikiim siirmektedir. Resmimiz, manevralara ~tkan 
dretnotlartn muazzam dalgalarla nastl ~arpl§bgmt gostennektedir. 
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(jiCumhuriyet-.1 
li=1l ©) u k ~ g 11: lb!l li'1l lb!l 

Istanbul zabJtasma te,ekkiir 
Kagldhane ki:iyiinde Topatan sokak 31 

numarada miitekald yiizba~a Osman Nuri 
Kohan imzasile aldJgrmJZ mektubda denl· 
llyor ki: c Bir hafta evvel evlmin kapJS!ru 
k1rarak hlrSJzlar e~ya ve elblsemi c;alml§· 
lard!. Polise haber verdikten blr hafta 
sonra her9ey!m bulundu, ben de iftlhar 
duydum. 

i~l aid oldugu makama c;abucak blldlren 
koyiimi.izi.in karakol kumandanma, daha 
yiiksek makamma ve istanbul Emnlyet Mii
di.irliigiine a.Ienen te9ekki.irlerlmln lblagma 
muhterem gazetenizin delalet etmesini ri
ca ederim.:o 

8 ~ocuklu fakir bir aile 

muavenet istiyor 
Kas1mpa~ada Karanllkc;e§rne Pirlnc;so

kak 42 numarada Necibe imzasile ald!l!;lffilZ 
mektuhda deniliyor ki: «En biiyiigii on i.ic; 
y~mda sekiz yavrumla harabe hallndc, 
rutubetll bir yerde oturuyoruz. Gec;inme
miz on i.ic; ya9mdakt biiyillt oglumun oku
mai!;l b1rak1b hamalhk etmesi ve benim 
c;al!§mamla temin ediliyor, fakat yeti§ml
yor. Belediyeden Allah raz1 olsun, oldul!;u 
zaman bir , iki ekmek veriyor. Ustba§ peri
lian. Giyecek degil, yatarken ortiinecek bir 
::;eylerimiz yak. istanbulda milli bayram
Jar §erefine kimseslz fakirleri giyindiren bu 
kadar haYlr cemiyetl var. Fakat benimki
Iere hie; s1ra gelmedi. HaY!I sahiblerl, ha
ylr cemiyetleri biraz da blzimle me§gul ol
sunlar. Bize uzat1lacak k11Itanc1 ellere 
Allah raz1 olsun derim.:o 

I Istanbul Borsas1 kapam~l 
fiatleri 6 - 2 - 1937 

PARALAR 

1 SterllD 
1 Dolar 

20 FranS12 Fr 
20 Liret 
20 Belclka Fr 
20 DrahmJ 
20 i:;·v1cre Ft 
20 Leva 

1 Florin 
20 Cek ltronu 

1 A VUSt1lrVa 8l 
1 Mark 
1 Zlotl 
1 Penlrii 

20 Lev 
20 Dmar 
Ruble 

Ah~ 
bl5. 
I 0, 
ll3. 
uo. 
·o. 
1!!, 

.65, 
~0 
b3: 
75. 
JO. 
2a 
20' 
~1. 
Ll, 
4!!, 

1 isvec; kuronu dO, 
1 l'Urk altl.D.l WlS. 

_LBanknot Os 9 ~·15. 

Londra 
Nev Yok 
Parts 
Milano 
Briiksel 
A tina 
cenevre 
Sofva 
Amsterdam 
Prall 
Vivana 

Madrl" 
HerllD 
Varsava 
Buctaoeste 
Biikres 
Bellrrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

~EKLER 

I Allli 
ol7, 

u.iU28 
l7.0i25 
15,06~5 
~6 .' 85 

:!!l.o750 
il.4b84 

o4.3435 
1,4471 

~<!.73 
4 .. 65 

11.31> 
l~696 
4,19.5 
4,376J 

108 5~ 
3!.5~25 
~.7o44 

~4.9;, 

uno 

Sah~ 
vJu. 
l 5 
!17. 
LIZ., 
!H. 
:.!;.! 

o?o: 
:.!3. 
66, 
!!0, 

23. 
28 
'/;l: 
llo. 
u. 
oll, 

iH. 
lOH. 
~46. 

Satlli 1 

616 
• .7920 I 

17.0.5 
1o.Ob60 

-l706U 
88 7175 
MHO 

64.45 I 
1.4<192 

2~.76i5 
4.2710 

t1.a67:> 
l.\11~0 
4,20 
4,3830 

t<-8.767& . 
S<i.oclo 
2,71:lt!8 
<4. 91 
3.1485 

I--------------~E~S~H~A~M~-------- 1 
I /I.e;~ Kapani.O 

~n ctmento llllo 14.35 

ISTiKRAZLAR 

Ac;~ Kap~ 
Ti.irk borcu I pe~in <!&,575 :.!2.50 
riirk borcu 1 vadell ll2. 45 22.525 

• :o rr vade! ::11 20 21 do 
-----~~~~~~----

TABViLAT 

I 
Acl~ KaPanl4 I 

Anadolu I vad. ell • 8. 75 39bJI 
:11 II va 6b, 75 B9. 

~~~=~m~u~~v~a~~~el~t~4;1~6~0~~~~4l.ro 

Zahire Borsas1nda 
diinkii muameleler 

1 - ithalat: Bu~day 2'70, arpa 105, c;av
dar 60, yapak 12, un 46, tlftlk 4, pamuk 
4, mJSlr 13 1/ 4, fasulye 2, susam 2 3/4, pey
n1r beyaz 1, k1l 1 ton. 

ihracat: Yapak 77, arpa 108 1/2, tiftik 
3 1/4 ton, afyon 25 kilo. 

2 - satJiila.r: 
Bug,day yum\llillk kilosu 6 kuru~ 25 pa.

radan 6 kurU!$ 27 1/2 paraya kadar, but;
da.y klZllca kilosu 6 kuru§ 10 paradan, 
bu~da.y sert kilosu 6 kuru§ 32 112 paradan 
6 kurUii 35 paraya. kadar, arpa Anadolu kl
losu 4 kuru§ 35 paradan, ca.vdar kilosu 6 
kur119tan, su.sam kilosu 17 kuru§ 30 para
dan, fasulye ufak kilosu 8 kuru!$ 20 para
dan, yulaf kilosu 4 kuru~ 30 para.dan, zey
tinyagi ekstra ekstra kilosu 63 kuru~tan 
65 kuruli 20 paraya kadar, zeytinyag1 eks
tra ekstra kilosu 60 kuru§tan 62 kuru~a 
kadar, zeytinyajt1 lkinci yemekllk 49 ku
ru~tan 52 kuru~ 20 paraya kadar. 

3 - Telgraflar: 5/ 2/ 937 
Londra : M!Sir Laplata ~bat tahmili kor

teri 24 §llin kilosu 3 Kr. 40 s., Londra: Ke
tentohumu Laplata ~ubat tahmili tonu II 
Sterlln 12 1/2 i!$ilin kilosu 7 Kr. 06 s., An
vers: Arpa Lehistan :;;ubat - mart tahmlll 
100 kilosu 123 B. Frang kilosu 5 Kr. 23 S., 

Liverpul: Bu~day mart tahmili 100 Ubresl 
8 ~llin 9 pen! kilosu 5 Kr. 95 s., ~lkago: 
Bugday Hartvlnter may1s tahmll! bU§ell 
133 sent kilosu 6 Kr. 16 s., Vlnipek: Bu~
day Manitoba maYIS tahmlli bu§ell 125 5/8 
sent kilosu 5 Kr. 86 S., Hamburg: ic; fmd1k 
Giresun derhal tahmlli 100 kilosu 155 R. 
Mark kilosu 78 Kr. 58 S ., Hamburg: :tc; fm
d!k Levan derhal tahmil! 100 kllosu 154 
R. Mark 78 Kr. 08 S. 

IIJII-• Ylltn kitaba tt•ktt i 

Sagllk ag1zdan baslar 
Y a zan: Oi:, Hekimi B. Mal has DiJz 

Maruf Operatcr Gen. Cemil'in 
onsozii ile 

Her kutiibhane, salon ve ev· erdt> 
okunarak bu halk kitab1m heryer

de aray1n1z. 

GUNUN BULMACASI 
1 2 a • 5 6 1 8 9 to 

1! II 1 I 1•1 I l 
2 _I_LLI•I I I I I I 

I 

3 I I 1•1 I l 1•1 I 
4 1 I 1•1 I I I I 1•1• 
f, I I I II• I I I I 
,; •1•1 I 1•1 I I I I 
7 I I I I 1•1 I I I 
~ I I IIIII I 1•1 I I 

:11 
I I I 1•1 I 1•1•' 

1 I I• I J I I•L_L_i 
SeMan saga: 
1 - Bir muslki aletl, kahn bir kuma~. 

2 - Eski MJSlr llahlarmdan birl, bir ~eyin 
meydana c;lkmasl. 3 - Yanardagm fl~klrttl
gl, buyiik bir hayvan, bir s1fat edat1. 4 -
Bir emir, co~ zengln. 5 - Erkek kec;i, koo
peratif. 6 - Isim, giiniin ba§ladJgl zaman. 
7 - ~i§manca, Anni Ondra'mn oynad1g1 bir 
filmin ism!. 8 - Tenbih edllen bir§eyden 
sonra daima bu kellme stiylenir bir emir 
ara.bca ck1rm1z1:o. 9 - insan tiyle o!sayd; 
cihan cennet olurdu, k!,SaltlhDl~? blr edat. 
10 - Bir renk, latife, viicudiin adale k!Sml. 

Yukanda.n ~ag1ya: 
1 - Tayyareci, gok. 2 - Bir§eytn viicu

diinii ortadan kald1rma, arzu. 3 - Vidali 
c;ivilerin girlntl ve ClkmtJSJ, uslu. 4 - is -
kambilde bir kag1d, bir hayvan, arkada§. 
5 - Nota, anlay1~ kudreti. 6 - Eskl M1s1rm 
biiyiik ilahlarmdan biri. 7 - Kope!tin ac1 
ac1 bag1rmas1, rusc;;a ceveh. 8 - Ist1rab c;e
ken bir adamm tekrar etti~i kellme, me~
hur b1r hanendemiz. 9 - Bir emir, c;alrm. 
10 - Qal1~kan bir hayvan, laylk. 
Evvelki bulmacanm halledilmi§ §ekli 

1 2 3 • 5 6 7 8 9 10 

ll pIE roiAIGToiJ I i I•IA 
2! t lzl t INI•IYIAIMIAI<;r 
a SIEI.MIAI•IAIKIAI•I I 
4 iiLrAI<; ;•I• '•ILIAIL 
5 TI•IGI•IKIAIBIAIRI I 
6 AIHI•IKIAIBIAITIAI~ 
• VIAIHI t loi•ILI•Icl• 
8 AILIAI•IEIC\EIVI tID 
9ll siE lLIAIMI E 1 T 1•1 B luI 

10 I ILl I IK,•Ivl•'HitlR_ 

CUMHURiYET 

CEMii" ''BfiRUN 1 

Yanndan itibaren mevsim sonu mu

nasebetile modeller ini ehven fiatla el
den Cikaracagim miisterilerine bildirir. 

Kullamlan her ~eyin 
omrii k1sadtr ! 

Yalntz 

RADYOliN 
ile ftr~alanan beyaz, 
parlak ve temiz di~ler 

miistesna 

Hi~ bir iddia 
Aslmda luymetsiz olana 

fazla bir §ey ilave etmez. 

KREM PERTEV 
ifrat ve mubalagamn ifa
desi degildir. Terkibi bir fen 
harikas1 gibi velveleli bir 
tarzda ortaya atllan giizel
lik miistahzarlanm da ken 

disine kar§t hi~bir zaman 
rakib olarak tarumaml§'tlr. 

Bolu icra memurlugundan: 
Bir alacakhya alan borcundan dolayt 

a~1k arttlrmtya «;1karllan ve Bo!uda 
Haklu Leblebici ogluna ihale olunan 
Nub oglu Salihe aid beheri be§ lira luy
meti itibariyesinde 40870 numaradan 
40874 numaraya kadar be§ aded ve 
57046 numaradan 57050 numaraya ka • 
dar be§ aded ve 80961 numaradan 80970 
numaraya kadar on aded ve 92121 nu -
maradan 92200 numaraya kadar seksen 
aded ki ceman 500 lira k1ymetinde 100 
aded Adapazar1 Turk Ticaret Bankas1 
hisse senedleri borclu Nuh oglu Salih e
linde kalm~ ve almamarru§ oldugun -
dan Hakk1 Leblebici oglunun banka -
dan taleb edecegi ikinci niishalann ve
rilmesinde bir mahzur goriilmedigi cle 
dairemizden bankaya resmen bildirildi
ginden borclu Nub oglu Salih elinde ka
lan yukanda numaralan yaz1h hisse • 
lerin iptal edildigi ve bundan boyle bir 
luymeti kalmad1):tl ilan olunur. 

Dort Doktor taraf1ndan 

PUDRA OZERiNDE 

7 ~ubat 1937 

!Adana Pamuk Oretme <;iftligi 
Miidiirliigiinden: 

S;ra 
No. 

Yap1'acak i~in Muliammen ke$if bedeli 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

cinsi Lira Kr. 

Amele evleri 2379 64 
Kiitlii ambart 5611 94 
Su deposu 1546 59 
Tohum ambar1 7030 14 
(;1r!r1r fabrikast 10043 91 
Amele hamam ve halalan 3914 36 
Yekfin 30526 58 

A - Muessesemiz tarafmdan Hactali koyiinde in,a edilecek cinsi, 

nevileri ve kar,tlarmda muhammen ke,if tutarlart yazth in~aata 
22/1/937 tarihinde yap1lan eksiltmede talib zuhur etmediginden 

yeniden kapalt zarf usulile eksiltmeye konulmut ve bu itlere aid tart· 
name ve evrak a,agtda gosterilmi,tir. 

B Eksiltme ,artnamesi. 

C - Mukavele projesi. 

(; - Baymd1rhk isleri genel tartnamesile fenni ve hususi sartna· 
' ' 

meier. 

D - ~artname ve proje «150» kuru, bedel mukabilinde Ada

nada Demirkoprii civarmda pamuk iiretme !riftliginden verilir. 

E - lsteklilerin artbrma, eksiltme ve ihalat kanununun emret • 
tigi biitun evsaft olmahdu. 

F - Muvakkat teminat «2646» liradtr. 

G - Eksiltme 8/2/937 pazartesi giinii saat 15 te Vilayet Ziraat 
Miidiirliigiinde miitetekkil Mubayaa Komisyonu huzurunda yapda

cakttr. Eksiltmeye gireceklerin teklif mektublarm1 tayin olunan gun

de eksiltmeden en az bir saat evvel Komisyona vermeleri lazimdir. 
(534) 

istanbul Liman isletme idaresinden: , 
1 - Karakoy kopriisii agzmdan Galata nhhmmm 150 metrelik k1smmm 

terfi ameliyesi i~in taliblerin 1000 lirahk muvakkat teminatlarile ehliyeti fen
niye ve ihtisas vesikalarma baghyacaklan fiat tekliflerini kapah zarfla 27 ~u
bat 937 saat 10 da ~efler Enciimenine tevdi edeceklerdir. 

2 - Ke§ifnamesindeki vahidi k1yasi esas1 iizerinden yaptlacak olan bu 
tekliflerin tetkikinde teklif sahiblerinin bu gibi i§lerdeki ehliyet ve ihtlsasla
rma aid tercih sebeblerini ara§hracak olan idare i§i en ucuz fiat verene ihaleye 
mecbur kalmiyacaktlr. 

. 
( YENI ESERLER ) yaptlan tetkikat neticesinde 

Terbiyeci ;:~:!o~t: Hakkt Bal- Say am hayret bir inktlab 

3 - Bu i§e aid her tiirlli izahatle beraber §artname ve projeler 5 lira 
mukabilinde Galatada Merkez Rthtlm hanmda idare R1htlm Tamirat Biirosun
dan almacakhr. (722) 

tac10glunun ~1karmakta oldugu bu fi
kir mecmuasmm son saytSl da dolgun 
miindericatla ~tkm1§1;1r. Tavsiye ederiz. 

lmmortalist (Gayri Ahlaki) 
Hikayeci $erif Hu!U.si, maruf Frans1z 

muharriri Andre Gide'in bu eserini gii
zel surette terciime etm~tir. Tavsiye e
deriz. 

Uyantlf 
Reslmll Uyam~ cServetl Fiinun. mecmu

asmm son sayJSl c;ok zengin miindericatla 
inti~ar etti. Bu saYJJCia :;;u imzalar vard1r: 
Ahmed ihsan Tokgtiz, Halid Fahr1 Oza.n
soy, Mehmed Selim, Gavs1 Halid Ozansoy, 
Vahdet Giiltekin, Niyazl Ahmed, Ismail 
Safa Ergin, M. Hulusi Dosdogru, ihsan Be
ran. Ayr1ca san'at, sinema, spar sahifelerl 
v.s ... 

ALLAHIN YARATTIGI TABit VE 
SAF «;OCUK GIDALARI 

Pirinc;, yulaf, mercimek, bugday, 
innik, patates, mistr, arpa, fWav • 
dar, tiirlii, badem 

HASAN ozlii 
Unlarile 

~ocuklarmizi besleyiniz ve bii . 
yiitiiniiz. Vitamini ve kalorisi bol 
olan bu iizlii unlardan istedik -
lerini ve sevdiklerini btkhrmtya • 
rak degi~tire degi~tire yediri • 
niz. «;abuk biiyiirler, ~abuk di~ 
~Ikarular. 

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

Diirt biiyiik doktor, pudrantn cild 
iizerindeki tesiri hakkmda yaptlklan 
fenni tetkikat hitama ermi§tir. Muh
telif ya§larda 467 kadm iizerindeki 
tecriibeler ncticesinde baz1 pudralar
da cild iizerinde siyah benlerle leke
ler husule getiren ve cildi tahri§ eden 
ve mesamah geni§lctcn ufak taneler 
bulundugu anlai;itlmi§hr. Halbuki To
kalon pudrasmm biitiin bu ufak tane-

lerden tamamen muarra oldugu kemali 
hayretle giiriilmli§tiir. Tokalon pud-
ras1 •havalandudmi§» oldu~mdan ca
zip bir hafiflik ve inceliktedir. Muntazaman ve yeknasak bir halde cild lize
rinde yapl§Ir ve cildi ince bir giizellik tabakasile kaplar. Ayni zamanda bu 
Tokalon pudras1, hususi bir usul dairesinde pudray1 sekiz saat sabit tutan 
krema kiipiigii ile kan§tmlmi§ oldugundan, ne riizgiir, ne de yagmur, ne de 
terden kat'iyyen miiteessir olmaz ve tenin «fini mat» sevimliligini hi'< bir va
kit tagyir etmez. Hemen bugiinden Tokalon pudrasm1 tecriibe ve istimale ba§
laymiZ. S1hhi bir surette kontrol edilmi§ oldugundan mutlak bir itimad 
temin eder. 

istanbul Defterdarbg1ndan: 
Cins ve mevkii Muhammen bedeli 

Galatada Kapti~i mevkiinde eski Top~ular yeni Necatibey cadde
sinde 281 numarah Kap1ic;i karakolu binast. 
Aksarayda eski Katibkas1m yeni Yah mahallesinin eski Yah 
bostam derunii yeni Kumsal sokagmda eski 98 yeni 215 kapt 840 

2685 

ada 70 parse! numarah arsamn tamamt. 180 
Yukanda cins ve mevkii gosterilen yerler hizalarmdaki bedeller uzerin -

den bir ay i~inde ayn ayn pazarhkla sahlacakttr. !steklilerin ve tediye §eraiti
ni ogrenmek istiyenlerin 4/1/937 per§embe giinii saat on dorde kadar yiizde 
yedi bu~uk pey akl;elerile Milli Emlak Miidiirlugiinde toplanan Komisyona gel
meleri. cM.:o (720) 

~----~is.ta•n•b•u•I .. B•e•J•e~d.iv•e•s•i•I•·Ia.An•l•a••r•J ...... _I 
Miktan Cinsi Muhammen bedeli ilk teminah 

33 Kalcm ktrtasiye 756,50 56,74 
Belediye ve miiessesatl i~in yukanda cinsi, miktan ve muhammen bedel

leri yazllt alan k1rtasiye a~tk eksiltmiye konulmu§tur. Niimune ve §artna -
mesi Levaz1m Miidurlligi.inde gori.ilebilir. !stekliler 2490 numarah kanunda 
yaZih vesika ve hizalarmda gosterilen ilk teminat makbuz veya mektubile be
raber 8/2/937 pazartesi giinii saat 14 te Daimi Enciime~de bulunmahdrrlar. 

cB,,. (447) 

iktisad V ekaletinden: 
Te~viki Sanayi Kanunundan istifade eden 

Sinai Miiessese Sahiblerine 
Te§viki Sanayi kanunundan istifade etmekte clan Smai Miiesseselerin 

kanunun 30 uncu maddesi mucibince vermekle miikellef bulunduuklan 936 
takvim yl11 i§ cetvellerini bir istidaya rapten azam1 937 mart nihayetine kadar 
mahallinde en bti.yiik miilkiye amirine vermeleri, aksi takdirde i§bu ilan §ahs1 
teblig makamma kaim olacagmdan, bu miiddet zarfmda i§ cetvellerini ver
miyen mliesseselerin muafiyet ruhsatnameleri sozii ge~en kanunun (36) net 
maddesi mucibince istirdat edilecegi ilAn olunur. (715) 

Afyon ilinden: 
Afyon Vali konagmda yaptmlacak 4677 lira 89 kurut ke,if be -

delli kalorifer tesisab 11 tubat 937 tarihinde saat 15 te ihale edil -

mek i.izere a!rtk usulle eksiltmiye konuldu. ~artname, plan, ke~if • 
name Istanbul ve Afyon Naf1a Miidiirliiklerinde goriilebilir. Mu -

vakkat teminat «350» lira «84» kuru,tur. lsteklilerin 11 tubat 937 
tarihinde teminah ve buna miimasil itleri ba,ardiklarma dair vesi -
kalarile birlikte Afyon Vilayeti Daimi Enciimenine miiracaatleri 

ilan olunur. (483) 

istanbul Naf1a Miidiirliigiinden: Oevlel Demiryollar1 i9lelme Umum Miidiirliiii;iinden _I 
Haydarpa~ada Gar binast dahilindeki biife, bah~e ve miiftemila· 3 Mart 937 tarih ~aqamba giinii saat 15 te !stanbulda Naf1a Miidiirliigu 

tl ayhgi 78 lira muhammen bedel iizerinden ve mukavelenin im - Eksiltme Komisyonu odasmda •32.000. lira ke§if bedelli ~ile - Agva yolunda 
zasJ tarihinden 20/4/938 tarihine kadar olmak iizere 18/2/937 betonarme Goksu kopriisii in§aatt kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu§tur. 

Mukavele, eksiltme, Baymd1rhk i§leri genel buyiik kopriiler ve §ose in§a
per~embe giinii saat 10 da Haydarpa,ada Gar binas1 dahilindeki atma clair fenn1 §artnameleri, proje, ke§if hulasasile buna miiteferri diger ev· 
Birinci l,letme Komisyonu tarafmdan a~1k artttrma ile kiraya ve- rak «160. kuru§ mukabilinde dairesinden verilecektir. 
rilecektir. Muvakkat teminat c2400. lirad1r. 

Bu ilfe girmek istiyenlerin 8190 kuru,Iuk muvakkat teminat ve isteklilerin teklif mektublanm ve en az •30.000• lirahk betonarme koprii 
kanunun tayin ettigi vesaikle birlikte artbrma giinii saatine kadar yapbgma dair Nafm Vekaletinden alml§ oldugu mliteahhidlik ve Ticaret Odast 
Komisyona mi.iracaatleri laztmdir. Bu ilfe aid f&rtname ve muka· vesikalanm havi kapah zarflanm 3 mart 937 giinii saat 14 e kadar Naf1a Mii-

vele projeleri Komisyondan parastz olarak dagtblmaktad1r. (529) diirliigune makbuz mukabili vermeleri. (571) r_._. ____ .__. ______ ._._.__.._ __ ._ ________ -. 
OKSURUK PASTiLLERi KANZUK NEZLE ve 

1 • PASTiL ANTiSEPTiK 

KANZUK 
Bogaz ve Akciger nahiyelerini temizler. 

Ses kJsikhgmJ a~ar. Tenetfiis yolu ile ge 

~;:en biitiin hastahklardan korur. Ye~il 
renkli pastillerd1r. 

2. PASTiL LEON 

KANZUK 

TASHiH 
istanbul S1hhat Miidiir!Uglinden 

gonderilen ve 27, 29/1 ve 1/2/937 ta
rihli niisham1zda 471 numara ile «;1-
kan ispen~iyari ve hbbi miistahzarlar 
kanununun numaras1 1267 olarak ya
Zllmt§hr. Dogrusu 1262 oldugu daire
sinden bildirilmi§tir. Keyfiyet tashih 
olunur. (723) 

Zayi - Selimiye kl§lasmdaki 86 net 
piyade alayma vermi§ oldugum koyun 
eti i~in alaydan verilen a§ag1da mik • 
tan yaz1h iic; aded ayniyat mazbatast 
zayi olmu§tur. Yenisini alacag1m. Bun
lann hi.ikmu kalmad1g1 ve bunlartn 
Sirkecide Kopriilii han 32 numaraya ge
tirdikleri takdirde kendisine on lira ve· 

•ilecegini bildiririm. Remzi 
Koyun kilo Ayniyat mazbata :NO· 

73 951045 

72 951057 

206 

351 

951098 

-



7 ~ubat 1937 

KUMBARA 
0 

BIRE 
1000 
VEREN 

istanbul Gayr·miibadiller 

D. No. Semti ve mahallesi Sokag1 

3312 Sanyer Y enimahalle E: ikinci 
Y: Ocak_agasi 

3389 Mahmudpa§a Medrese 

Emlak No. 

E: 3 Mii. 
Y: 5 

6 

• 
1 s y n 

Cinsi ve hissesi 

143,50 metro arsa 

41 metro arsamn 
40/60 his. 

dan· 
Hisseye gore 

230 A~Ik 
art tum a 

360 » 

TARLADIR 
4496 Ortakoy E: P ortakal 

Y: Giirciikizi 

4742 Oui.idar Mehmedpa§a E: DoganCI!ar 

E: 83 
mahallen 

107 
E:47Y:l 

69 metro arsa 50 » 

I 0 metro arsa 20 » 

ADEM • 
I 

.... ..... 
r . 

. -
,, - , ,,, 4/" 

iKTiDAR 
ve BELGEV!?EKLiGiNE KAR!JI 

OBi 

,.r:!'! 
'J ..,~ : 

~. · • 

Y: Bakkal 
Ortakoy Ambarhdere 

cad. 

Beyoglu Kamerhatun E: $erbethane 
Y: Omerhayyam 

Gailata Y enicami Y enicami ve 
Zincirlihan 

Kadtki:iy Ziihtiipa~a T ahtak()prii 

Beyaztd Camctali 

Oskiidar E: Yenima
halle Y: Selamiali 

Balat Karaba§ 

Kad1koy :tbrahimaga 

E: Ihlamu~~esi 
Y: T ahtakoprii 
E: Hasanpa§a 
karakolu 
Y: Ordu cad. 
E: Andonaki 
ve Gemici 
Y: T rablus ve 
Reisiilkiittab 
Kopriiba§J 

Sarayarkasi 

Sarayarkasr 

E: 34-36-
36 Mii. 

mahallen 
66-67 

E: 90 Y: 98 
mahallen 

152 
E: 64-13-15 
Y: 52-13-15 
E: 10 Y: 76 
mahallen 78 

E: 1 .. Y: 78 

E: ve Y: 
108 

E: 6. 52 
Y:6 

E: 13 Y: 31 

E: 49 Mii. 
Y: 2/1 

harita: 2 
E: 49 Mii. 

Y: 2 
harita: 1 

1ki haneyi mi.i§temil iki 
bostanm 3/ 32 his. 

Kargir hanenin 
3/16 his. 

Ostiinde odas1 olan kar
gir dukkamn 40/720 his. 
Maakulii.be tarlanm 
4,50! 15 hissesinin tekrar 
35/ 96 his. 
Od Ian m~temi! bo tamn 
2,50/ 120 his. 
Ah§ab dtikkan 

Bah~eli kargir hanenin 
2/ 5 his. 

240 » 

400 » 

1000 Kapah 
zarf 

400 ~k 
arttJrma 

150 :t 

450 » 

1000 Kapah 
zarf 

arttJrma 
1084 metro miifrez tarla 550 » 

I 084 metro miifm: tar! a 550 » 

Yukanda evsaft yazJIJ gayrimen kuller on giin miiddetle sab~a ~tkanlmt§ br. lhaleleri 17/2/937 tarihine dii~n 

~ar§amba giinii saat on dorttedir. San~ miinhaman gayrimiibadil bonosiledir. 

inhisarlar Uwum 
Osmanh hankas1na memur ~

almak i~in miisabaka 
I L A N I •1•--•l•d•a•re•m-iz•C•i•b•a•li•m•e•r•k•ez•d•e•p•o•s•u•n•d•a•t•a•rt•n•a•m•e•v•e•p•r•o•je•l•e•ri•mr•u•-l 

Osmanh Bankasmca bu kere yeniden 
hizmete ahnacak Tiirk memurlann in • cibince teais olunacak t<8000» lira muh mmen bedelli «2» a· 
tihab1 iqin yakmda bir miisabaka aq~ - ded yiik aaansorii kapah zarf usulile eksiltmiye konulmuttur. 

Tabletlerl • Her eczanede aray1n1z. (Posta kutusu 1255 Hormobln) Iacaktrr. II - Eksiltme 2/111/937 tarihine rashyan sah iiinii saat 15 te Ka· 

..:.::=;-;---~~-;;:-;;:::--;---------------~~-------------liji Y~1 otuzdan ~agr olup bu miisaba- b tla Levazun ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyo • 

V 1•1•..., • d kaya girmek istiyenler namzedliklerini nunda yaptlacakhr. a I IglD en: K i M Y A G E R kaydettirmek ve kabul ~artlanm ogren- III - Muvakkat teminat «600» liradu. 

1- Vilayet Naf1as1 irin buharla i"ler sekiz tonluk cvartzturp markah bir Dr. Cevad Ta SI•n mek iizere ~ubat ayt zarfmda her hafta IV - C:::artname ve proJ'eler «40» kurut mukabilinde aozii geren fU· ~ Y '>' sai1 ve cuma giinleri saat 9 la 10 ara - "f "" 
aded silindir kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu§tur. iDRAR, KAN, KAZURAT smda Osmanh Bankas1mn Galatadaki beden ahnahilir. 

2 - Eksiltme 11 mart 937 per§ernbe glinii saat 15 te VilAyet Daimi Encu- ve sairenin tahlillerini yapar. merkezinde Ki§i !§Jeri Servisine miira- V - lsteklilerin eksiltme guniinden en az on giin evvel fiats1z tek· 
menince yapllacakhr. Divanyolu ortasmda. Tel. 23334 caat edebilirler. lif ve kataloklarmt lnhisarlar Tiitiin Fabrikalar $ubesine veJ'>o 

3 - Muhammen bedeli 6300 liradu. Talibler huviyetlerini musbit evrakla meleri ve tekliflerinin kabuliinu mutazammtn vesika almalarl 

4 - Muvakkat teminah 472 lira 50 kuru~tur. l4 FYR 0 7 j M ~~:~~:~:~~it~~:e·b:a:a~~f~~ V laztmdtr. 
5 - !stekliler bu baptaki ~artnameyi istanbul ve Ankara N afta Mudiir- - ------ istihdam edilmi§seler, hizmet §ahadet- I - Miihiirlii teklif mektubunu ve ayr1ca kanuni vesikalar1 ihtiva 

liiklerinden ve Vilayet Daimi Enctimeninden alabilirler. Grip hastahgmtn yegane ilac1d 1r. namelerini birlikte getirmelidirler. edecek olan kapah zarflar en ge~ ihale giinii tam •aat 14 e 
6 - !steklilerin 11/3/937 giinu saat 15 e kadar teklif mektublarm1 Daimi kadar yukartda ad1 g~en Ahm Komisyonu Reisligine ve -

Enciimen Reisli~ine vermeleri ve makbuz almaian icab eder. • k d y k A I • • y• rilmit olmahd1r. (184) 
7- Posta ile gonderilecek teklif mektublarmm yukanda yBZlh saate I liSa e a etl ·~ ICaret ~ 

kadar Reislige gelmi~ bulunmasJ §arthr. Postada olacak gecikmeler muteber Umum Mu··du··rlu··g-u··nden = I td •• p bah f b 'k •• ( ) k bl d - arem1zm ata !re a r1 ast 1~1n 4000 ton ri e ma en 
degildir. (717) komiirii ,artnamesi mucibince pazarhkla sahn ahnacakhr. 

Tramvay, Tren, vapur, slnema ve mekteb 
gibi kalaballk yerlerd ba,kalarlndan -

Grip, nezle, difteri, kizii 
gibi mikroblan agtz, ve bogaz 
yoliJe giren bulaft~l hastahk· 
lar kapmamak i~in agzmtzda 

AKRiDOL 
bulundurunuz. Akridol agtz ve 
bogaZI mikroblardan temizledi
digi gibi bogaz ve bademcik 
iltihablarm1 da pek ~abuk ge
-;irir. Her eczanede bulunur. 

Kii~iik kutu 35. biiyiik kutu 
70 kuru~tur. 

Emlak ve Evtam Bankas1 ilanlan 

SATILIK EMLAK 
~SAS NO. SI MEVKti VE NEV't DEPOZiTO 

C. 15 Biiyiikderede Buyiikdere caddesinde eski 203, 203, mu-
kerrer yeni 192, 194 No.ll altmda dukkam havi ev. 450 Lira 

C. 18 Kadtkoyiinde Hasanpa~a mahallesinde eski Kay1~dag1 
yeni Abdibey sokagmda eski 1, yeni 19 mukerrer numa-
rall ev. (lJzerindeki taj numaras1 35) 320 • 

TafsilatJ yukanda yaz1h yerler pe§in para ile sablmak uzere ac;tk arttlrmtya 
Itonulmu§tur. ihale 15 §Ubat 1937 tarihine musadif pazartesi giinu saat 10 da 
Yapllacakbr. 

Isteklilerin f;lubemize gelmeleri. (643) 

istanbulda 9akmak9llarda KU,TUYU Fabrikas1ndan: 

Muhimdir, Mutlaka Okuyunuz 
Bu uzun ve soguk ktt gecelerini steak ve rahat bir yatakta gec;ir
~ek hem sthhatiniz i~in faideli ve hem de keseniz i!;in elveri\llidir. 

n ucuz yatak kuttiiyiinden temin edilir. Ku\ltiiyii yatak takrmlart
llltz ~ok ucuzdur. Tecriibe i~in bir kere <;akmak~tlardaki timer Bali 

Ku,tiiyii fabrikasm1 ziyaret kafidir. Tel. 23027 
Ankara Saht Merkezi: Siimer Bank Y erli Mallar Pazan 

Tiirkiye Cumhuriyetile Sosyalist Sovyet Curnhuriyeti ittihad1 Hukumeti II - Pazarhk 12/11/1937 tarihine rashyan cuma giinii saat 15 te 
arasmda aktolunan ticaret ve seyrisefain mukavelesi hukiimlerine tevfikan Kab tatta Lev~lm ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda 
tescil edilrni§ olan S. S. C. i. Muessesatmdan (Soyuzneft Eksport - Neftsendi· yaptlacakbr. 
kat) muessesesi bu kere miiracaatle Tiirkiye umumi miimessilligine miiessese II h I - ~artnameler parastz olarak ergiin sozii ge~en fUbeden ah-
namma yapacag1 i~lerden dogacak davalarda biitun mahkemelerde dava eden nabilir. 
ve edilen ve iic;iincii ~ah1s slfatlarile haz1r bulunmak iizere 31/12/1937 tarihi· 
ne kadar S. S. C. 1. tebaasmdan Teodoro oglu Yakov Bogomolo'u tayin etti#ini IV - lsteklilerin pazarhk i!riD tayin edilen giin ve aatte % 7,5 
bildirmi§ ve laztm gelen evrak1 vermi§tir. giivenme paralarile birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan 

Keyfiyet kanuni hukiimlere muvaf1k goriilmii§ olmakla ilan olunur. olunur. (526) 

AZ CERVAN SARF EDEN, VUKSEK EVSAFLI •••• 

\~ 
DAHA PARLAK VE 
DAHA UCUZ I!?IK VERIR 

I~IK VERMEKTE 
CERYAN SARFINDA 

Tiirkiye Umumt Miimessilligi : 

HE L i 0 5 Miiessesat1 
Istanbul • Galata, Voyvoda Cad. No. 124 • 126 ... 128 

(Yenl blnas1nda) 

istanbul Naf1a Miidiirliigiinden: 
26/2/937 cuma giinii saat 15 te !stanbulda Naf1a MiidurlUgunde cl9,112· 

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

Mukavele, eksiltme, Baymdtrl!k i§leri genel, umumi ve fennt §artname
leri, proje, ke§if hulasasile buna muteferri diger evrak c96" kuru§ mukabilin~ 
de dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat cl434o lirad1r. 
tsteklilerin teklif mektublanm ve en az c10.000· lirahk bu i~e benzer i§ 

yaptlgma dair Naf1a Vekaletinden alrnt§ oldugu miiteahhidlik ve Ticaret Oda
sr vesikalanm havi kapah zarf1 26/2/937 cuma giinu saat 14 e kadar Nafla Mu
durliigune vermeleri. (554) 

~ 

968 kilo lskarta <;ul Ahukap1 Baktmevinde 
2258 » )) » : )) » 
3886 aded <;uval : Kabatat Levaztm M. Muskirat ambannda 
Yukanda cins ve miktarlar1 yazth iskarta malzeme 19/11/937 ta-

rihine rashyan cuma giinii saat 10 da pazarhkla satm ahnacakhr. 
lsteklilerin mallar1 gormek iizere hergiin hizalarmda gosterilen 

mahallere ve pazarhk i!rin de tayin olunan giin ve saatte % 7,5 gii -
venme paralarile birlikte Kabata,ta lnhisarlar Levaztm ve Mubayaat 
$ubesi Miidiirliigiindeki Sabt Komisyonuna miiracaatleri. (537) --Tahminen 8400 kilo hurda ve in§aatta kabili istimal olm1yan kereste: 

Kabata§ !nhisarlar Ba§rniidiirliik binas1 yanmda. 
57 aded eski rnU§amba: Cibali fabrikasmda. 
Yukartda cins ve miktan yaz1h malzeme 16/II/937 tarihine rashyan sah 

gunii saat 10 da pazarhkla satllacaktlr. lsteklilerin mallar1 gormek iizere her 
giin hizalarmda gosterilen mahallere pazarhk i~in de tayin olunan giin ve sa
atte % 7,5 giivenme paralarile birlikte Kabata§ta inhisarlar Levazrm ve Mu -
bayaat :;lubesi Miidiirliigundeki Satt§ Komisyonuna miiracaatleri. (655) 

TURK HA VA KURUMU 

BOYOK PiY ANGOSU 
$imcliye kaclar binlerce kifiyi zengin etrni,tir 

4 iincii ketide 11 $UBAT 1937 dedir. 

Biiyiik ikramiye 5 O • O 0 0 liradu-. 
Ayrtca: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle (10.000 

ve 20.000) lirahk iki aded miikafat vardtr ... 
DIKKAT: Bilet alan herkes 7 $UBAT 937 1iinii aktaml· 

na kadar biletini deiittirmit bulunmahdtr. Bu tarihten sonra 
biJet iizerindeki hakkJ sakit olur ... 
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iPiN 
Nezle, grip, bron,itle tekmil agrllar1n 

yegane ve en kuvvetli ilic• ! 

Harareti siiratle dii~iiriir, 
ii~iitmeden ileri gelen ra
hatstzhklan onler, mideyi 
bozmaz, kalbi yormaz, 

bobreklere zahmet 
vermez. 

GRiPi 
Romatizma ve mafsal agnlarma 

durdurmakta kat'i tesiri haizdir. 

icabtnda giinde 3 ka'e 
ahnabilir. 

Yiiksek ikttsad ve Ticaret 
Mektebi Direktorliigiinden: 

Okulumuz eski okurlanooan tasfiyeye tabi olup ta evvelce ilan edilmi§ 
olan muayyen vakit zarfmda miiracaat edenler i<;in 15 §Ubat 1937 den 21 §Ubat 
1937 tarihine kaclar devam etmek iizere son bir imtihan devresi a<;llnu~ oldu
gundan 15 §nbat 1937 tarihine kadar mektebe miiracaatleri. (660) 

BUNDAN BOYLE 

KENDi REKLAMINI 
KENDiYAPACAK 

Evvelce de ilan edildigi iizere, biiyiik VENiCE pi
yangosu 15 $ubatta ~ekilecek ve 30 Sonkanun ta
rihine kadar idareye teslim edilen kuponlar muka
bilinde ahnma~ biitiin kur'a numaralan bu ke§ideye 
dahil olacakhr. 

30 Sonkanun 937 tarihine kadar teslim edilmiyen 
kuponlarm mezkur tarihten sonra hi~bir hiikiim ve 
kaymeti yoktur. 

Y enice Piyangosunun gordiigu biiyiik ragbet bu 
sigaranm yiiksek evsahnm saym halkamazca layakile 
tanmdagma ve takdir edildigine delildir. 

Arhk YENlE reklamdan miistagnidir. 
YEN1CE, harmammn nefaseti He kazandaga mii§terile .. 
rini bundan boyle muhafaza edecektir. 

A R T I K 
Y E N i C E 

Kendi reklimant kendi yapacak 

inhisarlar idaresi 
istanbul Komutanhgtndan: 

CUMHURiYET 

Kapah Zarf Usulile Eksiltme ilani 

N af1a V ekaletinden : 
1 - Eksiltmiye konulan it: Trabzon • Iran transit yolunun Kara

kose • ~eyhbob arasmda ve takriben 76 + 700 kilometre uzun • 
lugundaki kasmm tesviye, smai imali.t, ekib binalar1 ve makadem 
I}Ose intaatfdJr. 

Kel}if bedeli «788,473» liradu. 
2- Eksiltme 1/3/937 tarihinde pazartesi giinii saat «16» da Na

faa Vekaleti ~ose ve Kopriil.er Reisligi Eksiltme Komisyonu oda • 
smda kapah zarf usulile yap~lacakbr. 

3 - Eksiltme farlnamesi ve buna miiteferri diger evrak 39 lira 
42 kuruf bedel mukabilinde ~ose ve Kopriiler Reisliginden ahnabi • 
lec;egi gibi istiyenler bu tartnameleri Erzurum ve Agr1 Nafaa Mii • 
diirliigiine miiracaat ederek gorebilirler. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~in taliblerin «35288» lira «92» ku
rutluk muvakkat teminat vermesi ve Resmi Gazetenin 3297 sayah 
niishalarmda ~akan talimatnameye tevfikan miiteahhidlik vesikasa 
ibraz etmesi li.zamdu. 

lsteklilerin teklif mektublaram ikinci maddede yaz1h saatten bir 
saat evveline kadar Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde ver
meleri lazamd1r. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. «59» (209) 

L C SMITH ve CORONA TYPEWRiTERS iNC. 
SYRACUSE N.Y. 

Fabrikasmm piyasaya arzettigi yan makinalara 
teknik itibarile hirer harikadJr 

CORONA . L C Smith 
L C Smith ve Corona makinalar1 fevkali.de i§~ilikleri, sessiz. ~ah~ma· 

Jan, malzemelerinin yiiksekligi itibarile emaalsiz bir miikelllmeliyet arzeder 
Bu makinalar, bug;Une kadar yap1labilenlerin hepsinin fevkindedir. 

Sah!J yeri : lsak J. Modiano • Galata, Billiir aokak No. 3 

·-------- Biiyiik Tiinel han altmda ••••••-•Ill 

~Oforler intihab1 
istanbul Ticaret ve Sanayi Odasmdan: 

Ikhsad Vekaletinden alman emirle :feshedilmi§ olan istanbul Otomobil

ciler, $oforler ve I§<;ileri Cemiyeti idare heyeti yeniden umumi bir intihab 

yap!lacakhr. Reylerin hangi giin ve hangi mevkilerde kabul edilecegi. a~ag1da 
yaz1hdir. Cemiyete kayidli azamn hiiviyet ciizdanlarile birlikte sand1k yerine 
bizzat gelerek reylerini kullanmalan bildirilir. 
15/2/937 P azartesi 10 - 12 Cemiyet merkezinde, Galata Bosfor han 
15/2/937 ,. 13 - 16 Eminonii Belediye Miidiirliigu 
16/2/937 Sah 10 - 11 Kad1koy Belediye Miidiirliigii 
16/2/937 • 11.30- 12 U'skiidar Belediye Miidiirliigii 
16/2/937 ,. 13.15- 15 Be§ikta§ Belediye Miidiirliigu 
16/2/937 • 15.30- 17 Taksim Nahiye Miidiirliigu 
17/2/937 <;ar§amba 10 - 15 Cemiyet merkezi, Galata Bosfor han 

KARDOL 
? • 

Biitiin asab yorgunluk
lanna, c;arp1ntdara ve 
sinir buhranlanna kar
~~ damla ilr: ahnan ye
ni ve en son ilacdu. 

-- ---- --- --==--=-=----- -" - -
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llenvieat ~i No:tO 
<( 

Bozulan gozler ~ diizelmez-; 

ler~ Bundan dolay~ gozleri 

Osram ll!ll nin giizel ziyas1. 

ile muhafaza etmek lazzm; 

dtr. Osram !mJ nin aydtnhg~ 
' ucuzdur ve az sarfiyau Vat 

ile teminat alttna alznmz§t~r;) 

Okumak i~in t;ifte ispirallz 

ve 125 (DLm) li . Osram 

m ampulu kullwnlmalzdzr. 

·m 
ampulleri ucuz aydtnllk temin ederler. 

istanbul Defterdarbg1 Oskiidar 
M1ntakas1 Tahsilat Miidiirliigiinden: 

Kad1k6y Caferaga mahallesinin Bahariye caddesinde kain 87 sayll1 aparti
manm mutasarn£1 ihsan Sabihanm 933 ila 936 y!llan Milli Emlak sah~ bedeli 
ve faizinden borcundan bulunan 6002 liradan dolay1 mezkur mahal satlbga <;I
karllmi§hr. ihalei evveliyesi 11/2/937 giiniine musadif per§embe giinii % 7,5 
pey ak(;elerile birlikte Kad1koy kazas1 idare Heyetine miiracaatleri. (560) 

CENYO 
Galata, Karakoypalas kar~Isinda, Tel.: 3937 4 

Eski Sahibi Rahmi Alkan 
tekrar alma,br. Yetmif bef senelik yiiksek ve nezih bir hayat ve 
,ohretle tanmma' ve yemeklerinin, mezelerinin nefaset ve meb • 
zuliyeti ve servisinin miikemmeliyetile de her lokantamn fevkinde 
ragbet kazanmif olan bu lokanta ve birahane timdi de saym 
miil}terilerinden otedenberi gormii' oldugu tevecciih ve ragbeti 
kazanmak i!rin her tiirlii fedakarhga yapmlfhr. Bir defa ziyaret, 
soziimiizii ispat eder. 

istanbul Defterdar 
Eyiibde Giimii§SUyu mahallesinin Bahariye caddesinde Salamon Bogaz 

Ka:fe fabrikasmda vergi borcundan dolay1 haczedilen 120 metro kadm manto
luk kuma§la 200 kilo yiin kuma§ ipligi ~ubatm sekizinci pazartesi giinii saat 
onda tahsili emval kanunu ahkam1 dairesinde sahlacagmdan isteklilerin sah§ 
giinii mahallinde bulunacak memura ve fazla malumat almak istiyenlerin Eyiib 
Maliye ~ubesi Tahsil $efligi.ne miiracaatleri ilan olunur. (716) 

Kendi i§lerile ugra~mak f1rsatl verilmek suretile ordu i<;in iicretli tabib 
almacaktir. ihtiyat ve sivil tabiblerin Komutanhk $. 5 e miiracaatleri. (673) 

------------------------------------~----------------
·I 

IOZ~'" 
En giizel di~ macunudur. 

r Dr. Suphi ~enses "' 
idrar yollan hastallklan mutehassJsJ 

Bevogolu Y1ldJZ sinemas1 kar~ISI 
Leklergo Apt. Muayene 4 ten sonra 

Cumartesl taklrlere paras•z 
••iiiiiiiiii Tel. : 43924 

-
Kimyager Doktor 

Cevad Tahsin 'Tin nezaretinde 

ARIK SU 
Biisbiitiin saf sudur. Biibrek, ka

raciger, damar, ta§, kum hastahk -
larmm en miiessir devastdu. Her 
eczane ve depoda bulunur. Her yere 

I 
gonderilir. Ar1k Su ve §leref isim
lerine dikkat ediniz. Unkapam Fab
rika sokag1 No. 7/9 Telefon: 22773. 

Sahtb ve Ba$muharrtrt: Yunu• Nadi 
Umuml ne~yat1 ldare eden YaZt lflen 

Mild.tlril: Hikmet Miinil 

cumhurtvez matbaast 

·ADAPAZAR.I· 
T~AK•Tj~·JtET• • 


