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l-la~blardan bakiyye 
Bir mutaass1b hortlag1 
Kar~Ismda miyiZ? 
a skenderun - Antakya ve havalisi da
D vasmm Cenevrede makul ve adil bir 

Hariciye V ekilimiz diin sa bah geldi 

Dr. Tevfik Rii§tii Aras 
merasimle kar§tlandt hal neticesine baglanmas! Fran&ada 

ekseriyetle pek iyi telakki edilmi§ oldu
gu hal de F rans1z Akademisi azasmdan Vekil, Dolmabah~e 
M. Henry Bordeaux'yu yeislere garket-

saraYina giderek Atatiirke 
tni§ ve hep kendi hayali i~inde ya§ad1g1 
anla~tlan bu edibin derdlerini debretmi§· 
tir. M. Henry Bordeaux ahiren 
Echo de Paris gazetesinde inti§ar 
eden {iskenderun ve g~mt§m u • 
nutulu~u) adh makalesinde yalmz bu 
tneselenin Tiirkleri tatmin eder bir §ekil· 
de halledilmi§ olmasma k1zmakla kalma
Ylp bize kar§l kin ve husumetini Umumi 
Harb safhasma kadar c;1karmakta ve ls
tiklal Mucadelelerimiz ic;inde dola§hr 
tnaktad1r. Simdiye kadar bu mertebe ka
ra bir taassubla zifiri karanhk bir ruha 
tnalik oldugunu bilmedigimiz M. Henry 
Bordeaux'nun yaziSI, insanm kulagma 
sanki Orta<;:tg hac;hlanmn mezarlanndan 
Yiikselen me§'um bir sada gibi aksediyor. 
F rans1z edibinin affetmedigi §ey musta
kil Turk ve musluman mevcudiyetidir. 
Piyer Lermitlerin butun Avrupada ayak· 

arZI tazimat 
kendisine 

etti. Sehrimizdeki 
' 

bir buket takdim 
Hatayldar 
ettiler 

land1rarak §arka saldtrdiklan ha~hlar Hariciye Vekilimiz Sirkeci istasyonunda kar~rlayrctlarile beraber 
dahi aynen bOyle du§iiniiyor ve boyle ha- I 

d Hariciye Vekilimiz Dr. T evfik Rii§tii nin muvasalatJ malannda Romany a e ~ reket ediyorlard1. M. Henry Bor eaux 
Aras, refakatinde Cumhur Ba~kanhgt c;isi de istasyona gelmi§ti. onlann bir hortlag1 gibidir. 

Umumt Harbde Muttefikler Bogazla- Umumt Katibi Hasan R1za oldugu hal- Dr. Aras kendisini istikbale gelenle -

11 zorhyamaml§lar ve <;anakkaleyi kara· de, dun sabah 7,35 te Sirkeciye muvasa- rin ellerini hirer hirer stkmt§, Hatayhla
dan dahi iskata muvaffak olamami§lar. lat eden ekspresle §Chrimize gelmi§tir. nn takdim ettikleri buketleri almt§ ve ai-
M Sirkeci istasyonu bayraklarla donat!l • k1•lar arasmda istasyondan aynlmt§tlr • . Henry Bordeaux'nun kafasmda ve • 
goziinde bu muvaffakiyetsizliklerin mes- mt§, bir bando ve bir asker! mufreze Ha- Hariciye Vekilimiz dogruca Perapala~ 
ul ve muatebi biz Tiirkler imi§iZ gibi go· riciye Vekilini sela!lllamak iizere garm oteline gitmi§ ve bir miiddet sonra Dol-

ic;inde yer almi§h. Istikbale .. gelenier me-. mabahr .. sarayma gelerek Atatiirke arzt ri.iniiyor. Sanki neye oyle muvaffak ve C h B k 1 - B r-
yanmda urn ur a~ an Igi a§yaven tazimat etmi§tir. 

oalib bir miidafaa ile . Miittefikleri Ca· H K 1 o· k ·· ·· s·· ., d Celal, usus! a em ITe toru ureyya, D T vfik R .. f" A .. ~led 
nakkale oniinde hezimete ugrattm1z e- 1 b I K d G I H 1. b. r. e U§ u ras, og en son-

b stan u uman am enera a IS, tr- ld h . . d b I D hif 
rnek ister gibi bir lisan kullamy?:· ~e ~ ~ok saylavlar ve yurdlannm kurtulu§un • ra o:~ e §C n~z e u unan . a .. IY~ 
rnuvaffakiyetsizlig-in hmcmt Fihshndeki y k I kk V kil P ..... Gene! Sekreten ~ukru dan dolaYJ Hariciye e i ine te§C iire e I ve a,., '>~ 
lngiliz muvaffakiyetlerile almaga miisa· gel en Hatayhlar gaze ~arpiyordu. T re • Kay a ile de gorii§mii~tiir. 
raat ed.erek derhal F ranstzlarJn orada ln-- ····································································•••••••••••••n••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

enne n arelee s1ra an va-
ziyeti tizerinde duruyor. 

M. Henry Bordeaux'nun askerlik ve 
vatanperverlik meseleleri iistiindeki olc;ii· 
leri Franstzlara veya ba§kalanna aid ol
dug'lma gore ba§ka ba~kadu. F rans1z 
harbederse, taarruz veya miidafaa ya
Parsa, bu hadiseler ha§ka bir milletin top· 
raklan iizerinde gash ve garet §eklinde 
olsa dahi kahramanhkt1r. Eger Tiirkler 
harbederse, bu barb aziz vatan toprakla
rmm miidafaas1 ic;in dahi olsa, fenadtr ve 
adeta e§klyahkt!r. 

M. Henry Bordeaux'ya gore Suriye
de lngilizleri istihlaf eden F ranS!Zlar ka
fi kuvvet kadrolarile te~iz edilmemi§ 
olduklan halde Mara§ta, Urfada, Gazi 
Antebde, Pozannda isyan eden Tiirkler
le ne biiyiik fedakarhklar ihtiyar ederek 
ne yiiksek kahramanhklarla vuru§mU§iar 
Ve muvaffak ta olmu§lar. Buna ragmen 
evvela Fraclin Bouillon muahedesile 
Ankarada F ransa Kilikyada pek ~ok a
taziyi Tiirklere terketmi~. s.onra da 1smet 
lnonii Lozanda ne istediyse garb devlet
lerinden hep koparm1~, Montreux' de Bo
gazlara ve §imdi Cenevrede lskenderun 
Sancagma yeni rejim kabul olunmu§. 
'furkiye lehine biitiin bu fedakarhklara 
lnuvafakat etmek ic;in M. Henry Bor
deaux Kilikyada Mustafa Kemalin 
tnillt kuvvetlerile kahramanca ~arp1~an ve 
iilen F ranstzlann hatuas1 ni~in unutulu· 
Yor diye 'hayJf!amyor, ve biitiin bu soz
lerine tuz ve biber olmak lizere Tiirk 
dii§mam mutaaSSlb huistiyanlar ic;in mo
da olan Ermeni i§lerini de araya kan§h" 
~I}" or. 

Nafta cephesin eki 
Dumluptnarlartmtz 

Cumhuriyet Tiirkiyesi 'im~iye kadar 
2706 Km. tuliinde demiryolu yapmlfbr 

Yazan: Naf1a Vekili Ali ~etinkaya 

Londrada ~rkan The Financial 
Times mali mecmuasmda N afra 
V ekilimiz Ali ~ etinkaya T iirk 
nafrasrnrn bugiinkii vaziyeti ve 
ba§ardrgr i§ler hakkmda miihim 
bir makale yazmr§lrr. Bu yaz1· 
nm ehemmiyetli klSimlarrm air· 
yoruz: 

Tiirkiye 1923 temmuzunda imzaianan 
Lozan muahedesile istiklalini kazand1. 
F akat bu tarihte memleket harab bir 
haldeydi. Koyler, kasabalar yakilmi§, 
kopriiler, yollar bozulmu~. hatta Anka
ra §ehrile istasyon arasmdaki yo! bile 
g~ilmez bir haldeydi. 

Memleketi imar faaliyeti, Cumhuri • 
yetin N af!a V ekaletine terettiib eden bir 
vazife bulunuyordu. 

V ekalet ilk zamanlarda i§e, be§ oda • 
h bir binada ba§ladt, Maiyetinde birkac; 
miihendis ve memur bulunuyordu. Biit • 

~edeki tah:isat ta k1th. N af1a V ekale • 
tinin tam kadrosile te§kili ve yeni binas1· 
na nakli 1934 ytlmda ikmal olunmu§tur. 

Naira Vekilimiz Ali Cetinkaya 
kudreti hakkmda daha iyi bir fikir has1l 
edebiliriz. 

Demiryollari 
Demiryolu siyasetimizin on iic; senelik 

bir mazisi vard1r. I 935 y1hmn sonunda i~
letmeye ac;1lan yeni hatlann tulli 2399 
kilometrodur. 1936 sonunda bu hatlar 
2706 kilometroyu ve sarfedilen para da 
301 milyon lirayt bulmU§tur. 

Ermeni i§leri elleri kanh bir tak1m em
Peryalist devletlerin bu cemaati kendi 
Vatanlan olan Tiirkiyeye kar§t tahrik et· 
ltii§ olmalanndan dogan ve Ermeniden 
~iYade, hie; olmazsa onlar kadar Tiirk- ~~••nuun•nm•••nu•••mu•unm••••nuu•mu•llnm••nn•m•n1111tllllll 11111111 '""'"'''nm•nm•mnm•••nmmmu••mu•nn•u•••unu••um••um• 
~~re de kurban verdirmi§ olan bir faciadu 

N af1a Vekaletinin ba§ard1g1 i~lerle el
de mevcud nak1s imkanlan mukayese e
decek olursak Cumhuriyetin yapicihk [Arkcm Sa. 'l siltun 4 te] 

•1 onun hakiki izaht yalmz Tiirkiye ha
l'lcindeki medeniyetc;ilerin yiizlerini ki
~artabilir. lnsamn kendi nefsini miidafaa· 
~ en tabii hak olmadan evvel ve ondan 
}3~ha kuvvetli olarak en tabit harekettir. 

1~ Umumi Harbde biitiin hududlan
~~~da ve onu miiteak1b Turk varhgma 
. a.va]e edilen Sevres suikasdini ytkmak 
i~in biitiin diinyaya kar§t vatammlZln her 
rantnda bize dii~anhk edenlere kar§l 

ahramanca dovii§tiik. 

r Kilikyada, Pozantlda, Urfada, Ma-
;~th ve Gazi Antebde F rans1zlara kar§t 

s:; namma ellerine ne g~tiyse onlaria 
~1 k~l eden Tiirklerin degil, bu Tiirk top· 
~e ~ armda ak11lannca hakimiyet tesis et
t' ge gelmi§ olan F ranstzlann hareketle-
lne §a§mak laz1m gelir. Ellerinden siiah-

!an almd1ktan sonra gtrtlaklarma b1<;ak 
dayamldigim goren Tiirkler can hevlile 
miidafaa harikalan yaratmt§lar ve niha
yet Mill! Misak hududlan dahilinde va· 
tanlanna sahib olmu§lardir. 0 zaman M. 
Briyan'm ve daha sonra biiyiik asker 
Guro' nun Tiirkler hesabma biiyiik kah
ramanhk ve biiyiik vatanperverlik olarak 
kabul ve ilan etmek merdligini gosterdik
leri bu hareketleri, goriiliiyor ki, M. 
Henry Bordeaux anltyamtyor. 0 ancak 
kendisinin c;ok al~ak olan idrak derecesi
ne bir miyar olabilir. 

Te§~kkiir olunur ki Fransada M. 
Henry Bordeaux gibi bOyle kara ve ku
ru dii§iinceli adamlar c;ok degildir. Nite
kim son Cenevre anla§masmdan sonra 
gerek bu neticeden, gerek ondan evvel
kilerden memnuniyet gosteren F rans1zlar 

ekseriyeti te§kil ediyorlar. 
Tiirk milleti biitiin tarihinde buyiik 

haysiyet ve asaletile yliriimii§ bir millet· 
tir, ve bu itibarla F rans1z milletini takdir 
etmi§ ve onun dostluguna k1ymet vermi~
tir. M. Henry Bordeaux gibi Ehlisalib 
devirlerinden yadigar kalmt§ bir miiste· 
base manzaras1 gosteren kimseler insanla· 
nn hayatlan ve milletlerin iyi mi.inasebet
leri i~in ancak me§'um rol oymyan bay
ku§lar sayilabilirler. Onlan harabelerin· 
de otmege bnakarak bizler, yani iyi di.i
§iinen ve dogruyu goren Tiirkler ve Fran
sizlar, iki milletin daha ziyade yakla~ma 
ve anla§!!lasma ve binnMice insanhgm se
lamet ve saadetine hizmet edecek parlak 
ufuklara mi.iteveccih giizel yollanm1zda 
giile oymya devam edebiliriz. 

YUNUS. NADI 

ispanya dahili harbi 
Malaga iizerine hii
cum devam ediyor 
Son hafta i~inde ispan· 

yaya 16000 italyan 
askeri ~1km1~ 

1 -"~~-·· ·~'"" 
Madriddeki ingiliz setarethanesinin bom
bardtman edildikten sonra aldtgt manzara 

Teneriffe 7 (A.A.) - Bura rad • 
yosu, asilerin yedi kolunun Malaga'ya 
kar§t yap1lmt~ olan taarruza i§tirak et • 
mi§ olduklanru bildirmektedir. Ancak 

[Arkast Sa. 'l sutun 3 te] ···························································· 
Romanya Hariciye 
Naz:rrt M. Antones
co yartn gelmiyor 
Naztr, ani surette hasta
Jandigi i~in Ankara se

yahatini tehir etti 
Biikre§ 7 (A.A.) - Anadolu A· 

jansmm husust mu'habiri bildiriyor: 
Romanya Dt§ 1§1eri Bakam M. An

tonesco s.oguk algmhgmda'n mustarip ol· 
dugu ic;in doktorlanmn tavsiyesi iizerine 
dort be§ giin yatagmdan ~lkamJyacaktJr. 
Bakan, Ankara seyahatinin Atinadan 
donli~e talikini Tiirkiye hiikiimetinden 
rica etmi~tir. Bundan dolay1 M. Anto
IIlesco aym 20 sinden sonra Ankaraya 
gidecektir. 
llllltlltl Ill Ill 111111 I 111111 lttt Ill 111111111111111111111111 

Romanya Meclisin
de hararetli bir celse 
~ekoslovak el~isinin yaz
mr~ oldugu bir kitab mii-
naka~ayr mucib oldu 
Biikre§ 7 (A.A.) - Rador ajanst 

bildiriyor: 
~ekoslovakyamn Biikre§ orta el~i~i 

M. ]an Seba tarafmdan ne~redilen ki
•tab hakkmda muhalefet meb'uslannm 
overdikleri takrirler iizerine diin Mecliste 
uzun bir mi.izakere cereyan etmi§tir. Ki
tabm sahibi, bu miinaka~alarda Roman
ya siyasetini tenkid ve tamamen Ro -
manyaya aid bulunan meselelere mi.ida
hale etmek ve resmi beyanata uytmyan 
amalarda bulunmakla muahaze edil -
mekte idi. 

[Arkast Sa. 4 sfltun 3 te] 
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Miistakbel harbler 
nasd olacak? 

Bir Alman Erkan1harb 
zabitinin miihim sozleri 
Berlin 7 (A.A.) - Doersen Zeitung, 

dun Harbiye N ezaretinde askeri ikhsad 
erkfuuharbiye reisi olan albay Tho -
mas'm riyaseti altmda siyasi Alman 
iktisadiyah cemiyetinde verilen bir 
konferansm mevzuu hakkmda uzun mii 
talealar serdetmektedir. Almanlarm rna 
lik olduklan arazi sahas1 o kadar mah
duddur ki bu saharun her hangi bir 
noktasmdan azami surette istifade et -
mek i~in askeri kuvvete miiracaat et
mek mecburiyeti hastl olmaktad1r. 

Albay Thomas bundan sonra M. Hit
lerin 30 kanunusanide si:iylem~ oldugu 
nutkun bir f1krasmm medlulunil tasrih 

[Arkas1 Sa. 4 sutun 3 te] 

Bir F rans1z gazetesine gore 

Hitlerin vasati ve §arki 
Avrupada gOzii varmt§! 

Almanya miistemlekelerini geri istemek i~in pek 
yak1nda ingiltere ile resmen temasa giri~iyor 

Berlin 7 (A.A.) - D. N. B. Von Rtb -
bentrop'un Londraya musternlekat me
seleleri hakkmda sarih malfunatla ge -
lecegini tasrih etmekte ve ancak bu za
tm hamil olacag1 talimatm Almanya 
tarafmdan ingiltere hiikfunetine verile
cek bir muht1ra mahiyetinde ohmyaca
gt. bildirilmektedir. 

D. N. B., Fiihrer'in nutkundan sonra 
mustemlekat meselesi ortaya atllma • 
smm gayet tabii oldugunu beyan et -
mektedir. D. N .B., $ark misa:kmdan 
bahsederek Von Ribbentrop'un Noel -
den evvel Fran51z - Sovyet misaknm 
bais oldugu m~lab M. Eden'e bildir
mi§ oldugunu hatirlatmaktadlr. 
F rannz gazetelerinin miitalealart 

Paris 7 (A.A.) - Echo de Paris ga • 
zetesinde M. Pllliinax diyor ki: 

c- Alman istChbarat biirosu, ingilte
re hiikfuneti tarafmdan eski Alman 
miistemlekelerinin iadesi talebi hak • 
kmda istenilen malfunata dair Von Rib
bentrop'a talimat ge~ oldugunu ha
ber veriyor. Bu talebi izah etmek gii~
tiir. <;iinkli M. Hitler ~ledigi nutukta 

Yakmda Almanyamn miistemlekelert t~tn 
Lord Halifa:t'la temasa gtri~ecek alan 

M. von Ribbentrop 
dort senelik planla Alman milletinin 
seferber hale konmasi hakkmdaki ka • 
ranndan geri d1inmiyecegini tasrih et -
mi§tir. Halbuki ingiltere ile Fransamn 
Almanyaya mtistemleke imtiyazlan ver 

[Arka.n Sa. 'l sutun 4 tel 
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Suriyeliler Turk dostlugunu 
takdir etmege ba~lad1lar 

Halebde bir Tiirk - Arab 
kuruldu. Bir Suriye 

karde~lik cemiyeti 
gazetesi Trablus~am 

ilhakm1 istiyor 

Antakyamn kar altmda altnmtf yeni bir resmi 
Antakya (Husust muhabirimizden)- tay davasmda gosterdigi alakadan dolayi 

Hatayhlar zafer miinasebetile Turk bii- te§ekki.irlerini bildirmi§lerdir. 
yiiklerine ~ektikleri telgraflara cevab al- Bununla beraber iki aydanberi kanun· 
maga ba~lami~lardJr. Halk, bu cevabla- suz olarak tevkif edilen Ti.irklerin heniiz 
n biiyiik bir sevincle kar§Ilamaktadir. hepsi serbest biraktlmi§ degildir. Simdilik 

Hatay gencleri, tliccarlan, esnaflan, tahliye edilenler §unlardir: 
fabrikatorlan C umhuriyet muhabirini zi- N ecib Abdiilvahab ile oglu, Halil. 
yaret ederek Cumhuriyet gazetesinin Ha- [Arkas1 Sa. 6 siltun 5 tel 
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F ener, Galatasarayt, 
Giine§ te Be§ikta§I yendi 
Oyun ~amurlu bir 

4- 1, Giine~ 
sahada oynand1, F enerbah~e 
te 2 • 1 galib geldiler 

Galatasaray kale.si. oniinde heyecanlt bir an 
Senenin en miihim lik ma~lan dUn yeti stadyoma iit; binden fazla seyirci 

T aksim stadyomunda yap!ld1. Sabahtan toplamt§h. 
ba~hyan yagmurun gittik'>e artmasma ve Giine§. 2 • Be§ikta§: 1 
iistli muhafazas1z duhuliye tarafi bilet - hk mi.isabakayt Giine§ ve Be§ikta§ 
lerinin 50, tribiinlerin 100 kuru, olma • tak1mlan yapttlar. Hakem Sadi Kana• 
~rna ragmen bu miisabakalann ehemmi· [Arkasl sa. 6 siltun 1 cte] 



2 CUMHURiYET 8 ~ubat 1937 

Tarihf tefrika : 26 Yazan : M. Turhan Tan 

Herkes uyumu~tu 

F akat koca sarayda o gece yalntz dort ki'i 
giin dogana kadar gozlerini kirpmamu~lard1 

- Y a siz benim nemsiniz efem? I yudu, nobet~i1e:_ yo~~lup uyudu, b~tiin 
- A §'km! hayat uyudu, dort k1§1 uyumad1 : Hun-
- Valide Sultan efendimiz, Haseki- kar, Hurrem, Hafza Sultan, Haseki 

niz, halayiklanmz, koleleriniz, U§akla - Mahidevran!.. Si.i1eymanla sevgilisi ye
nmz da beni bOyle mi taniyacak1ar? megi unutmu~lar, ic;megi unutmu§lar, 

Hiinkar sustu ve somurttu. Kendini hatta kendi1erini unutmu§lardi, ylirekle -
j]jgine kadar teshir eden §U oynak kadma rini kanad yaparak istigrak aJemine yiik· 
evet diyemezdi, c;i.inki.i ona sundugu ve selmi§lerdi, binbir heyecan merhalesi do
ondan kar§Iligmi ald1gma inandigi a§k, la§arak sabah1 bulmu§lardi. Giine§ iki 
hududsuz bir zevk ifade etrnekle beraber genci erimi§ bir durumda buldu ve on -
ne Hurreme bir hak temin, ne de kendi- !ann dirili§i gerc;ekten yeni bir dogum 
sine bir vazife tahmil edebilirdi. 1kisinin oldu. ikisi de ha§ka bir hayata goz ac;1· 
kalbi §ekerle siit gibi kan§rni§ ta olsa yormu§ gibi tath bir hayret ic;indeydi. 
siitiin ash ba§ka, §ekerin ash ba§ka idi ve Siileyman, dedeler mirasi taht! ile ol • 
herkes Hurremi halayik, kendisini Pa • c;iilmesine imkan olmiyan yiiksek ve pek 
di§ah tamyacakti. A~k., esir ile sahibi a- yiiksek bir tahta sahib olmu§ gibi ruhi 
rasmdaki farkt gideremezdi. bir irtifa sezinsiyerek beyin donmesi ge -

Siileyman, bu hakikati dii§iinerek su- ~iriyordu. Hurrem, goz kama§tiTiel a1em· 
suyordu, somurtuyordu, fakat dizine ya- lerin bir erkek k1hgma temessiille koynu
pi~tk duran o parlak aim yava§ yava§ na sigi§hgm1 sanarak benliginde hudud
yuhelerek gumii§ bir levha gibi dudak - suz bir enginle§me, bir geni§leme gorii -
lanmn hizasma gelince dayanamadJ, du- yor, gurur buhran1anna kapthyordu. 
daklarmt uzatti ve kekeledi: Hi.inkar, yamha§mda uzanan kadmm 

- Sana Hi.inkann gozdesi, gozbebegi mes'ud bir sersemlik ic;inde bulundugunu 
diyecekler yavrum. gordli, taze bir cezbeye tutuldu .. 

- Ba kalanna da oyle diyorlar efem. - Hurrem, dedi. giin dogmu§!.. Se-
Ben, beni size baghyan zincirin a<lmt nin ylireginde bir§eyler dogmuyor mu? 
ogrenmek istiyorum. o. mahmur mahmur giili.imsedi: 

- Sevgi! - Benim gun urn diinden dogdu 
- Onu yalmz biz goriiruz. Beni se· efem, bir dahi kararmaz o! 

venlerin, sevmiyenlerin de gorecekleri bir - Senin giini.in ne c;e§id §ey? 
bag! a beni baglamaz rrusm1z? - Goktekinden daha nurlu, daha 

Siileyman, tepeden tirnaga kadar sar- gi.izel, daha kuvvet1i I 
S!ldi, ktztn ne demek istedigini anlamt§ • - A§k m1 bu? 
t1 ve bu anlayi§ onun biitlin benligini hay· - Sizsiniz efem? .. Ben a§ki sizin ba-
ret ic;inde buakmi§t.I. A§k yolunun ilk kt§imzda, sizin konu§U§unuzda buluyo • 
:merhalesinde nikaha temas eden Hur - rum. 
remi §imdi yalmz glizel, zeki, duygulu - Demek ki a§kt artlk g-Ordiin; an -
degil, tehlikeli de bu1uyor ve bir kat da· ladm, memnun musun bari? .• 
ha meshur oluyordu. <;;iinkii kendisi ya- - insan, karanhktan I§Iga ~1kar da 
radih§ ve terbiye dolayisile barb meftu- sevinmez mi efem. 
nu bir adamd1, bu m~ftunluk onu tehlike - Sevincini bana da tathr oyleyse!.. 
sever bir insan yapmi§tl ve Hurremde Hurremi ona eskisinden yliz kat fazla 

c eehlr ve 
Tiirk - Yunan 

turizm isleri 
' 

~ehrimizde bir toplanb 
yapdarak giizel temenni

Ier izhar edildi 
Ti.irkiye Turing Kuli.ib idare heyeti 

diin §ehrimiz Yunan konsolosu Gafos'un 
nezdinde toplanarak iki memleket ara
smdaki turist mi.inasebetlerinin artm1ma
SI hakkmda mlizakerelerde bulunmu~1ar
dir. 

Bu mlizakerelerde Tiirkiye Turing 
Kuli.ib reisi RC§id Saffet, Y usuf Razi, 
Cumhuriyet Merkez Bankasi direktorle
rinden Nazi£, Tiearet Odasi umumi ka
tibi Cevad, Belediye turist ~ubesi direk
torli Kemal Rag1b, Liman 1daresi direk
torii Raif, Tiirkofis direktorli Subhi ile 
Dr. Varsamis, F otiadis, t1yasko, F ufas, 
Siskidis, Vavalais ve Semiryotis hazir 
bulunmu§lardir. 

Mlizakere netieesinde Tiirk - Yunan 
turist mi.inasebetlerinin inki~af1 ic;in a§agi· 
daki temenniler izhar olunmu§tur. 

I - Pasaportlann vize harclanmn a· 
zalti!masi, 2 - Transit vizesinin lagvi, 
3 - T uris tier i~in otel fiatlannda ten
zilat, 4 - istanbul· • Selanik - Atina a
rasmda hergi.in muntazaman yatakh va
gonlar i§letilmesi, 5 - 1stanbul • Atina 
arasmda dogrudan dogruya hava posta
st tesisi, 6 - 1ki memleket arasmda 
Turk, yahud Y unan ve yahud muhtelit 
bir deniz hathnm tesisi, 7 - Seyyahlar 
i'<in Turk ve Y unan rehberlerinin birlikte 
ne~redilmesi. 

Bu temennilerin tahakkukuna c;alt§ -
mak liz ere Kemal Rag1b, Si.ikrii, F ufas 
ve Siskidis'ten miirekkeb bir heyet se<;H
mi§tir. Mi.izakerenin sonunda R~id Saf
fet, Tiirk hlikumetinin Balkan mlimessil
lerine seyahat edeeekler i~in vize harcla
nm azaltrnagi arzu etmekte bulundugu
na clair 1ktisad V ekili Celal Bayann bir 
tezkeresini okumu~tur. 

Bursa Halkevinin azas1 
~ogaltyor 

tehlike sezince ona aid sevgisi de tabi'l- sevdiren de ba§kalannm sustugu yerde Bursa (Hususi) - Buradaki Halkevi
tile ~ogahyordu! konu§abilmesi, ba§kalarmm uyudugu da- nin aza sayiSim gogaltmak ve ~hrimiz-

Bununla beraber kadmm masum bir kikalarda uyamk gorlinmesi idi. ~imdi de miitekasif bir halde bulunan miinev-
d l•w w b .. de onun bu hi'ssAl m' cell'kleri·nden katre ver kiitleyi Evin \;atlsl altma tophyarak sa e Ige sanp ortaya atbgi u m~tzu u- muhtelif ~belerde kendilerini faal lol-

zerinde durmayi ~nma layik \>ulmadi, katre haz _al~ak ve derece derece sar - mak i c;in Valinin ba§kanhgmd a Bele • 
bahsi degi§tirmek istedi: ho§lamak Jshyordu. Kadm, bu . arzuya diye salonunda 1000 ki§ilik bir ic;tima 

- Sen benim a§kimsm, hlbimin i§l • kar§l uysa] gorlinmekle beraber Ilk saf· yapild1. Doktor, muallim, avukat, emek
g!Sm. Ba§kalarmtn ne diyAteegini di.i§lin· fet demindenberi tebariiz ettirdigi (mak- li siibay, tiiccar, fabrikator gibi kadmh 
me, ne yapacaklanm di!§iin. sadh davram§) sisteminden aynlmadi. erkekli her ~e§id meslek erbabmm i§ti-

- N e yapacaklar "tfem? Zevkin yamnda fikri de hareket ettirdi rak ettigi bu toplantrda Halkevine ye -
- Onlinde igil~kler, etegini ope - ve Siileyman, hayati kainatl unuturken niden 500 ki§i yazJldl ve her biri hirer 

cekler, kulun kiikn olaeaklar! 0 , bir saniye bile emelinden uzakla§IDI" §~beye intisab __ etti. Val~iz ~yl~igi 
- Kula lr~l. koleye ko1e olmak?.. k ki mevzua g..riverdi: bir nutukta; munevver kimselerm bil ~ 

yara es ~... d"kl · · h't al b"' 
Onlara b~ h'a§ gelir amma beni s1kar - ~imdi beni kogacaksm1z, odama :'.keni_I

1
1
1
A mb':- 1 e !faymld :rmm b~nlh u-

f k d v•l . f '\ yu ffil 1 Ir vaZI e 0 ugunu 1 assa 
e em? yolhyaca s1mz egt m1 e emr t b .. tt· d" H lk · · · d b . . k e aruz e 1r 1. a ev1 reJSl e §U e -

H~rikar, verdigi hazzm bedelini c;ok - Odana g1deceksm, fakat a §am lere dair izahat verdi. 
b~a tiirlii odetrnek istiyen zeki kadm1 gene gelmek ic;in I -Halkevimizde gi.izel san'atlar i~in ye· 
bir daha ve biitiin idrakini kullanarak - Sizden koca bir giin ayn kalaca- ni bir resim Jrursu a~1lml§b.r. Aynca is
eiizdii, yeniba§tan titredi. Oper gibi gO- grm ya. Y eter bu ae1 ban a 1.. tiyenlere keman dersleri verilmek i~in 
rlinen, yalvanr gibi gori.inen o g(izlerde - Ben ylireginde de gil miyim? .. bir keman kursu a~llmJ§'tlr. Bu kursta 
derin ve pek derin bir kudret yamyordu. Ni~in aynlrni§ olalrrn. keman muallimi ~efika Kutlay ders 
Hiinkar, bu ate§ten iradesine bula~cak - Ben de sizin ylireginizde olmah - verrnektedir. 
yangtndan korunmak it;in gozlerini ka- y1m ki i.iziilmiyeyim. Bu kadar nakliye masraf1 
pad1: - Bu, bOyledir Hurrem. lnan ve U- 1 ' u? 

- Agk, dedi, dilsizlikten de ho§la • ziilme. 0 ur m · 
mr. Susahm ve... sevi~elim 1 - Beni avutuyorsunuz efem. Yiire· Bursa (Hususi) - 'I'lirk antrasitinin 

* * * ginizde Hasekiler var. Onlar bana yer Bursada ~ok pahah oldugunu bildir -
0 gece, sarayda mumlar yorulup u - verirler mi hir? [Arkasz var] mi§tim. YaptiW.m tahkikata gore, an -

"' trasitin fahi§ denecek kadar yiiksek bir 
fiata satilrnaSinm yegfme sebebi, istan-

SeJ~uk Klz San'at Enstitiisii talebesinin miisameresi bul- Bursa arasmdaki nakliye masrafl
nm hayret edilecek derecede !,;'E.'§id ve 

Selc;uk K1z San' at Enstitiisii talebele·l 
ri <;;apadaki mekteblerinde bir sergi ha
zulami~lar ve bu miinasebetle bir miisa
mere vermi§lerdir. Davetliler evvela ha· 
zulanan cric;ek sergisini gezmi§lerdir. Bi.i
yiik bir itina ve zevkle hamlanmi§ olan 
vitrinlerdeki yapma <;ic;ekler ve kadm 
~apkalan nazan dikkati celbediyordu .. 

Bu sergi gezildikten sonra <:;apa K1z. 
Muallim mektebi salonunda kizlanmiz 
~ok parlak bir mii.samere vermi§lerdir. 
T alebe bu miisamerede F aruk N afizin 
Ozyurd isimli manzum piyesini ve Re -
§ad Nurinin (Bir br eglencesi) isimli 
komedisini oynarni§1ardir. 

Kernan ve piyano konserinden sonra 
(('obanm riiyasi) isimli dans, zeybek 
oyunlan ve canh mankenlerin sahneden 
ma ile gec;erek gosterdikleri hyafet ve 
elbiseler davetliler tarafmdan takdirle 
seyredilmi§tir. 

Cok muvaffakiyetli bir miisamere 
veren talebelerden baz1lar1 

pahah olmaSidir. Mesela, tstanbuldan 
vapura kadar motorle ta§man antrasi -
tin vapura ir'kab masraf1, vapur navlu
nu, bilaha.re Mudanya iskelesine ~Ikan
hrken iskele parasi, aynca iskeleden is
tasyona kadar nakliye, trene b;kab, §i· 
mendifer navlunu, Bursa istasyonunda 
tahliye, istasyonda birkac; giin kalrrsa 
ardiye ve nihayet istasyondan Bursaya 
kadar nakliye masraf1 zarnmedilmek 
suretile bu yckOnun istanbuldaki an -
trasit fiatmdan sekiz, on lira kadar far
kettigi. goriilmektedir. ~u hale nazaran, 
Bursanm Turk antrasitini yakabilmesi 
i~in ya nakliye fiatlannda tenzilat ve· 
ya bu nakliyatm dogruca yap1larak ~e • 
§id masrafla.rm ortadan kaldmlmas1 Ia
Zlm gelmektedir. 

Anamorda doktor yok 
Anamor (Hususi) - tT~ yildanberi 

Seyhan s1tma miicadele mmtakasma 
bagh miicadele dairemizin doktorile 
memuru b~lendigi halde gelmemekte
dir. Buraya vekalet etmekte olan hii -
kumet doktoru da dokuz ay evvel asis
tan olarak aynldJ. ve yerine kirnse gel
medi. 

Kazam1z doktorsuzdur. Eczac1 yok -
tur. Dispanser kapahd1r, hastalanm1z 
ila~ bulamamaktad1rlar. Unutulan bu 
yurd ko§esine doktorlanm1zm gonde -
rilmesini alakadar makamlar1 i§gal e

dcnlerin vicdanlarma birak1yoruz. 

Memleket Haberleri ) Siyasi icmal 

Beyogw lunda bir kumar- ispanya i~I1eri ve 
Sovyet er 

hane meydana I'Jkarildt ·u spanya i§lerinin b~yn~lmilel_politi_ka· 
~ y1 kan~tiran mahiyeti tahmm edii ~ 

mekle beraber, pek te iimid edilmi .. 
Gizli bir evde kumar oyruyan 24 ki~i ciirmii yen yeni bir badise tek_rar vahamet peyda 

• • • etti. Bu hadise dahi, lspanyaya silah ve 
me~hud hahnde yakalanarak mahkemeye verddl goniillii sokulmasmi men ic;in, bu memle

ketin kara sulan haricinde konulacak ab~ 
lukaya benzer bir kontrol i§ine Sovyet 
donanmasmm i§tirak ettirilmesini, Fran· 
s1z hi.ikumetinin istemege karar vermi§ ol· 
masidir. 

Fransa hiikfuneti, bu ablukaya ya AI· 
man donanmasmm i§tirak ettirilmemesini, 
yahud Alman donanmas1 i§tirak ettigi 
takdirde, Sovyet donanmasmm da i§tira· 
kini istemegi ve bunda, sonuna kadar, 
ayak diremegi kararla§lirmi~tlr. Diger bir 
habere g(ire, Sovyet hiikumeti de, Lon· 

Kumar oynamakla maz- dradaki ademi miidahale komisyonu reisi 
nunen yakalananlardan Lord Plymouth'a bir nota verip ispanya 
bir krsmr mahkemeye hariei sulannm mmtakalara aynlarak her 

gotiiriiliiyor mmtakamn lngiliz, Alman, F rans1z ve 
T aksimde hususi bir evde kumar oy-,londa panik olmu§ ve hamundan bir italy an donanmalarmdan biri tarafmdan 

myan 24 ki~i polis tarafmdan yakalan • k1sm1 yukan katlara, digerleri masa kontrol edilmesi usuliine muhalif bulun • 
mi§lardir: Bu dikkate §ayan vak'amn ve kanape altlanna saklanmi§lardu. E- dugunu bildirmi§tir. 
tafsrlatt §udur: vin kapiSI da ac;1larak diger polisler i<;e- Bu haberlerden, Fransa ile Sovyetle· 

Emniyet memurlan kazinocu Rahmi r~ almmi§hr. ~emu;Iard~n Tevfik, ka- rin aralanndaki kar§Ihkh yardim ittifak1 
t8.dmda birisinin gizliee ve geni§ mik _ zmocu Rahmmm ehndek1 taban~ayi al· dolaytsile ispanya i§lerinde, asker! saha· 
yasta kumar oynattigtnl haber almi§lar mt§hr. Kumar oy~1ya?lard~n _h1T _k1srn1 da dahi beraberce yliriimege karar ver
ve Rahminin pe~ine dii~mii§lerdir. Rah- da bakara masasi uze_;mdeki fi§len to • dikleri anla§Ihyor. ispanya i§lerine Sov
mi bu i§ i~in T aksimde Telgraf soka _ parlay1p yanmakta olan sobay~ atrni§ - yetlerin bilfiil kan§IInlmasmi F ransanm 

gw mda 12 numarah evi kiralamt§ ve fa- lard_ tr. __ M __ emu __ rlar soba~a s_u d?kerek a- taleb etmek istemesi !spanya meselesini 
d I f I b k biisbiitiin kan§hracakhr. riinkii 1ta1ya, aliyete ba§lami~tir. Zabita birkac; gece- t~ son urmu§ er ve 1~ enn Ir Ismmi v 

·· ·· d 1'1' I k ·· t I I d Londradaki beynelmilel ademi miidahale 
d b · b · t d It 1 curum e 1 1 o rna uzere op ami§ ar tr. 

en en u evl arassu a ma a IDI§ ve E d 1 t' . d b komi'syonu tarafmdan kararla~tm1an 
b 23 k. · · · d·w· · t b' · v e yap! an arama ne 1eesm e, a· , 

u eve I~Imn gir tgml es Jt eimJ§· k . k b'l £" • 'b' k kontrol proJ'esi· hil.3.fmda, Alman donan· · B d T k · h' .. ara, ts am 1 , n§ ve saue g1 1 urnar 
br. un an sonra a sim na tye mu - 1 1 · b 1 b' k'• b d masinin kontrola i~tirak ettirilmemesine 
d .. ·· K 11 'k' · k · F h · · a et en u unmu§ ve Ir I•a arasm a , 

uru ema e 1 me1 omiser a nnm . . · d 1 d k' b' ]"k ··d d 1 ·1 'd . d .. .. .. k · M d saklanmi§ bu mtktar erom mey ana <;I· ara arm a 1 1r 1 ve tesanu o ayiSI e 
I aresm e uc;uncu omiser ura ' po - k I kat'iyyen razi olacak degildir. 
lis _memuru_ Tevfik S~ayyib, __ Ali RIZ~, an m~~nunlar mahkemede KIZll donanmanm Akdeniz i§lerine 
Ah, Sadethn _ve ~abnden murekkeb btr Evde bulunmu§ olan kazinocu Rah- bilfiil kan§tmlmasma gelince, bunu ital
zabita kuvvetl ~vm etrafim sa~l§tlr. mi, Nuriye ve kocasi Sadik, eczac1 Ar • ya, bu denizde muhafazasmt ingiltere ile 
I\:1e~urlardan b1r k1sn:1 yamndah ~ve tin, kumusyoncu F ranci, kumusyoncu kar§Ihkh olarak taahhiid eyledigi statU· 
girmi§ler ve orad an evm ark a bahc;esme Nizameddin, miitekaid Ziya, F ahri, koya yani mevcud vaziyete mugayir sa
&arkarak arka kapiYI tutmu§lar, diger bir giimriik kumusyoncusu Ziya, Ahmed, yacak ve bOyle bir§eye bi.itiin kuvvetile 
k1smi da ha§ka bir evin damma athya· Said, Kamil Miimin, yogurtc;u Serkis, kar§t duracaktu. Almanya dahi, boyle 
rak orada gizlenmi§lerdir. memur mi.itekaidi Kemal, hususi muallim bir hali kabul etmeyip o zaman ispanya· 

Bu tertibat almd1ktan sonra evin on F ahreddin, ticaretle me§gul Mahmud, da ve §imali F asta kendisini serbest ad
klsmJm gozet)iyen memurlardan T evfik mliteahhid Abdiilhamid, di§c;i ka1fasi Ni- dedecektir. 
ve ~uayyibe her§eyin tamam oldugu ko, memur Sadi ve i§sizlerden Ahmed, Hatta italya, i~in sonu hakkmda §im
haberi verildikten sonra ~uayyib kumar Salim, Marko ci.irmii me§hud mahkemesi- diden §lipheye dii~ti.iglinden her ihtil!lale 
oynatan evin kap!slm ~almi§tlr. Gecenin ne sevkedilmi§lerdir. kar§I General Franco'nun ordusuna ye .. 
ikisinde kapmm ~almmasl i~eride bulu- •Maznu~I.ann _heme? heps~ m~hkeme- niden miihim g(iniillii kuvvetler gonder • 
nanlan tela§a dii§iirmii§ ve kumar oynr de R ahmmm evme buer ves1le Iie gel - mi§ ve bunlar Cadix (Kadiks) limanmda 
yanJardan bir kiSlm pencereJere kO§IJIU§· dikJeri?i soy]emi§Jerdir. . . . karaya inrac ediJmi§tir. ita]yan gonlillii • 
lardu. Kaplda bir yabancmm bulundu· .. Nehc_ede kumarhane ~ahibi Rahm1 be§ lerinin arkasmdan Alman iOniilliilerinin 
w 1 1 k 1 b f gun hafif hapse ve 60 hra para cezasma biiyiik kiitleler halinde gelmesi beklen-
gu an a§I mea, ap1 a<;I mami~, u se er hkA I N · -1 S d k b mel

1
·d

1
·r. 

d k k 
1 

rna urn o mu§, unye 1 e a 1 eraat 
e ar a apiYJ. tutrnU§ 0 an memurlar etrni~ler ve diger suc;lular da be§er lira Fransa, Sovyet donanmasml, lspanya 

kapiYI kirarak R;eri girmi§ler ve taban- para cezasma mahkum edilmi§'lerdir. ve Akdeniz i§lerine faa] bir surette i~ti-
calanm c;ekerek: ~ahid olarak dinlenen polisler de i~e- rak ettirmegi istemek suretile ispanya i§· 

- Eller, yukan !.. ride 100 Hseye yakm yogurt buldukla- lerinin beynelmilel safhasmi yeni bir ihti-
Diye bagiTIDI§lardir. Bu SITada sa - Tlnl soylemi§lerdir. lafa maruz buakuken tngiltere de, ade-

••·•·•··•••··•••·•••···•••····••••·••·•·•·•····••••••••••·•••··•••••••····••••••••••··•••·•·•··•··•••••·····•·•·•••••••••• mi rni.idahale komisyonunun lspanyaya 

I•k d V k•J• goniillii ve silah sokulmasmi men ic;in ha-Nigdede 4 koy 
su alt1nda kald1 

Koyliiler yiyeceksiz kald1, 
zarar 40 bin liradan fazla 

Golciik «Nigde» (Hususl) - Na -
hiyemize bagh Hasa, T1rhan, Alay ve 
Baglama koyleri miithi~ bir su baskmma 
ugrarni§Iardir. Bu yi.izden bu dort koy 
halkt hemen hemen yiyeceksiz kalrni§tlr. 

<:;ok feci vaziyete dli~en koyliiler i~in 
vilayet vas1tasile KIZilay cemiyetinden 
yardtm istenmi§tir. Fa kat bu sene erken 
kar yagmas1 dolayisile koylii §imdiye 
kadar hi~ ekin ekmemi~tir ve tohumlugi
le yiyecegi de su altmda kalmt§tlr. Bu 
itibarla KIZIIayin yapacag1 yard1m mev· 
zii mahiyette kalacakhr. Koyliiyi.i miis· 
tahsil bir hale getirmek ic;in kendilerine 
tohumluk tedarik etmek laz1m gelmek -
tedir. 

Su baskmmm yaptigi zararlar §unlar
dJr: 

14,000 kile zahireyi su goti.irmli§ti.ir.' 
55 davar, 1 kec;i ve I inek bogulmu§ ve 
54 ev yJktlrni§hr. Bu koyler halen iki 
metro su ic;erisindedir. 150 evin yJki!a -
cagma muhakkak llazari1e bahhyor. 
Zira hergiin sudan mliteessir olan evler
den dort be§ ev yiktlmaktadu. Yiki!ma
si kuvvetle muhtemel olan evlerle zara · 
nn 40,000 lirayi bulacag1 urnulmakta • 
dir. De; karakoldan imdada gelen piya
de ve si.ivari jandarmalarla zarar aneak 
yanya indirilmi§tir. 

Bir koyde 5 ev, 7 diikkan 
yandt 

izmir (Hususi) - Odemi~te Adagide 
nahiyesine bagh Bademye koyiinde, ~eo 
rif oglu Ahmedin ~aT§I ic;indeki fmmn
dan ~1kan yangm, koyii bi.iyiik bir teh
Iikeye ve riizgarm fazla olmas1 da hal
kl tela§a du~iirmii§ti.it. Be§ ev, yedi diik 
kan yanmi§hr. Yangmm kazaen vukua 
geldigi anla§Jlmi§tir. Zarar on bin lira 
tahmin edihyor. 

lisa e I I mladJgi kontrol projesini, diger devletle-

h re ornek olmak iizere hemen kabul etmi§-'e rimize geliyor ti. Lakin yeni hadise diger alakadarlann 

Liman i,Ieri hakk1nda 
tetkikatta bulunacak 
lkhsad Vekili Celal Bayarm bugiin

lerde §ehrimize gelmesi beklenmektedir. 
Vekilin bu seyahati; 1stanbul lim an i§1e
ri hakkmda derin bir tetkike matuftur. Bu 
itibarla Liman Umum Miidiirii Raufi de 
kendisine refakat etmektedir. 

1stanbul limanmda miihim birc;ok i§ler 
yap!lacaktir. Derhal yapilmasi laz1m ge
len i§lerin ba§mda nht1m gelmektedir. 

Galata nhtirni Karakoyden Fmd1kbya 
kadar uzatJ!arak geni§h:.tilecek ve esash 
bir surette tamir olunaeakttr. Fmd1kh-

dan Ortakoye kadar olan k1smm tamiri 
ic;in de aynca bir proje haz!rlanmaktadir. 
istanbul tarafi da Sirkeciden Saraybur
nuna kadar geni§letilecek ve tamir edile
cektir. 

Celal Bayar; Londradan gelen ve li
mannmzda yap1lacak tesisat ve in§aah ii· 
zerlerine alan lngiliz mlihendis1erini de 
kabul ederek kendilerile gorii§ecektir. 

!ktisad Vekilimizin birkac; giin bura
da kaldtktan sonra Ege mmtakasmda da 
iktisadi tetkikatta bu1unmak iizere izmi
re kadar seyahatini uzatmasi ihtimali var
dJT. 

lnhisarlar idaresinin lzmirde 
yapbracag1 depo 

!zmir (Hususi) - inhisarlar idare
since Kiiltiirpark civarmda in§a ettiri
lecek biiyiik depo ve imalathanenin 
500 bin liraya ~1kacag1 tesbit edilmi§tir. 
Proje, Naf1a Vekaleti fen heyetinin tas
dikmdan gec;mi~ ve Vekalete sunul -
mu§tur. 

Depo ve imalathane modern olacak, 
reviri, vestiyerleri, yemek salonlan, 
banyo ve y1kanma yerleri, tiitiin tozla
nm tasfiye eden tesisah havi buluna • 
cakt1r, 

lngiltereyi takib etmelerine engel olacak· 
tlr. Komisyonun hazirladigl projede, is
panyadaki iki muharib tarafm ispanyol 
topraklarmda ve kara sularmda herhan· 
gi bir ecnebi kontrolunu kabul etrnemele
ri iizerine, lspanya hudud1anna miicavir 
FranSIZ, Portekiz ve lngiliz topraklarile 
ispanyamn kara sulan haricindeki su • 
larda kontrolun tatbikma liizum gosteril· 
mi§tir. fngilterenin kabul ettigi proje de 
budur. 

ispanya i§leri, bu defa, mf Avrupah 
biiyiik devletlerin gruplara aynhp arala· 
rmdaki rekabetin §iddet bulmasmdan ka
TI§IDI§tlr. Almanya ile italyamn komi.i· 
nistlige kar§I i§obirligi yapmalan ve Fran· 
sa ile Sovyetlere kaT§! miittehid bir politi· 
ka takib etmekte bulunmalan oni.inde, 
Fransa hiikumeti de sol partilerin ve ba· 
husus komi.inistlerin zorile pek ingiltere· 
nin de i§ine gelmiyecek surette Sovyet • 
lerle beraber yiirlimek istediginden 1s .. 
panya i lerile beraber biiti.in Avrupa i§le• 
ri sonu belli olm1yan bir yola girmi~ ~~:ibi 
goriiniiyor. Meger ki son dakikada ln· 
giltere, tekrar Fransay1 kendi istedigi yo
Ia getire. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Doktor T evfik Sag lam 
Doktor General Tevfik Saglam, mes· 

leki tetkikat i~in diin ak§amki ekspres
le Viyanaya gitmi§tir. 

Cumhuriyet 
Niiahasl 5 Kurutlur 

Abo~e I Tii.r~iye 
,era1ti l ·~10 

Senelik 1400 Kr. 
Alb ayhk 750 
0~ ayhk 400 
Sir ayhk \50 

Hari~ 
i~h· 

1700 Kr. 
1450 
800 

yoktur 
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Amerika Cumhurreisine 
yaptlan yeni hiicumlar 

M. Roosvelt'in ali mahkemeyi tslah i~in haztrla
dtgt proje etraftnda tenkidler devam ediyor 

Nev-York 7 (A.A.) - Siyasi me- len dahili hadiselerin en vahimi oldugu
hafille gazeteler, adli 1slahat projesi do- nu beyan etmi§tir. 
lay1sile hayret izhar etmektedirler. Eski Nev-York Times gazetesi layihaya 
Cumhurreisi M. Hoover, bu projenin kar§l sarahaten cephe almakta ve ~unlan 
cumhuriyet miiesseselerinin esasma do- yazmaktad1r: 
kunmakta ve ali mahkemeyi kontrol al- «M. Roosevelt'in bu hareketi, Arne
tina koymakta oldugunu soylemi§ ve rikan demokrasisinin dayandrgl salahiyet 
kanunu esasinin tadili hakkmda bir refe- miivazenesini esash bir surette bozacak
tandum yapllmasl tavsiyesinde bulunmu§· hr. 
tur. M. Roosevelt'in siyasi dostlan ve dii§· 

Nev-Y ork Herald Tribune gazetesi, man! an kendisinin halk1 haberdar etme
bu projenin ayan meclisini, Milletler Ce- den cvvel layihay1 kongreye vermesine 
tniyetile Amerika arasmda vaktile c;Jkmi§ teessiif edecekilerdir. Bu layihaya muha
olan ihtilafa mii§abih bir ihtilafa siiriikli- !if rey verenlerin demokrasiye kar§I sem-
~ecegini yazmaktadn. pati duyduklanm isbat etmi§ olacaklan· 

Gazetelerin tenkidleri na §iiphe yoktur.» 
Nev-York 7 (A.A.) - Amerikan Nev-York Herald gazetesi her zaman-

tnatbuah yiiksek mahkemenin Islahl hak- ki gibi Reisicumhurun siyasetini tenkid 
kmda M. Roosevelt tarafmdan haz1rla· etmektedir. Bu gazete diyor ki: 
nan kanun layihasmt uzunuzad1ya tenkid «M. Roosevelt teessiife .§ayan samimi-
etmektedir. yetle miidahalesinin hakiki sebeblerini 

M. Baltimore bu layihanm parlamen- gizlemek istiyor. F akat hakikatte kimse
toya tevdii Biiyiik Harbdenberi vukua ge- yi aldatmJyor.» 

-·--•-"""'"""'"""010011111llllllllfniJIJIJIIIIJIIIIfllllfllllllfiiiiiiiJIIIIIIfllllllfi1JIIfJI!f!IIIIIIIIIIUUUUmun'"''""'"''"-

Polonyan1n yeni 
sanayi merkezi 

Vistule nehrinin miilte
kasinda olacak 

Var§ova 7 (A.A.) - Gazeteler, Vis -
tule nehrinin mii.ltekasmda ihdas edi -
lecek olan yeni sanayi merkezi hakkm
daki haberleri r;ok miisaid bir surette 
k<1r§Ilama.ktad1r. Malfun oldugu veghile 
bu merkezin ihdas1, bliyiik nafla i§le -
rine aid be§ senelik projeye dahildir. 
Bu mmtaka, emniyet miisellesi i~indo 
bulunmaktad1r. Ve b'u mmtakada esa
sen milli mi.idafaayi alakadar eden bir 
ta.k1m miiesseseler vard1r. Bu mmta -
kaya cMerkezi sanayi• mmtakas1 ismi 
\Terilecekti:·. 

1937 senesi, bu mmtakada yap1lacak 

lardir: 

ve aZirhklara tahsis oluna -
Bu tertibat ve haz1rhklar, §Ull

Su mccralannm tanzimi, gazle i§li -
yen fabrikalara giden yollar iizerinde 
elektri'.kle muteharrik bir tramvay vii
cude getirilmesi. 

Hiikfunet gazeteleri §imdilik projenin 
Ba§vekil muavini M. Eugene Kwiat -
kowski'nin idaresi altmda tahakkuk et
tirilecegini hatlrlatmaktadir. Bu zat, 
Gdynia limamm meydana getiren a -
damchr. Gdynia, on sene ic;inde ufak bir 
hahkc;1 .kasabas1 olmaktan Cflkararak 100 
bin ni.ifuslu b1r §Chir olmu§tur. 

Yeni Japon Ba§vekilinin 
beyanah 

Tokyo 7 (A.A.) - Domei ajans1 
bildiriyor: 

General Haya§i matbuata beyanahn· 
da cezri 1slahata giri~mek niyetinde ol
rnadlgmi ve fakat idare usullerinde ted
rid Jslahata tevessiil edecegini soylemi§• 
tir. 

Ba§Vckil, N am! arm bugiinkii mii~kii
latt milletle tamamen hemahenk olarak 
~enmek arzusunda olduklanm ve diyet 
tneclisile kanunu esasiye uygun bir siya
set takib edilecegini ilave eylemi~tir. 
l>apa radyoda tekrar komii-

nizm ve hitlerizme ~ath 
Vatikan 7 (A.A.) - Havas: 
Papa, hastalandtgmdanberi bugiin l· 

kinci defa olarak diinyaya hitab etmi§ -
tir. 

Papa ge~en 24 kanunuevvelde bir nu
~k soyliyerek dine ve ban~a kar§l hitle
l'l2.rnin ve komiinizmin hatalanm takbih 
etrni~ti. Bugiin de ayni mevzua donmii§
'e de bu temas pek k1sa almu§tur. 

Bu nutuk alh dakika siirmii§tiir. Papa
lttn sesi kuvvetli ve vazihti. 

M. Eden Paristen ge~ti 
<i !laris 7 (A.A.) - M. Eden, saat 18,50 
~ buraya gelmi~ ve bir mii.ddet .kal -
~ ktan sonra saat 2 de Cote d'Azur'e ha
l ke.t C'tmi§tir. 
ranm Parise el~i gonderece· 

gi dogru degil 
lr 'I'ahran 7 (A.A.) - Hiikumet, New 
<i et-ald Tribune gazetesinde inti§ar e· 
~11 Ve hii.kfunetin Parise bir elc;i tayin 
tn ekce,i:(ine clair olan haberi tekzib et • 

e tedir. 

~ eni bir ka~ak~1hk usulii 
Zi , ar§ova 7 (A.A.) - Polonyadan Dan
k:de giden doviz .kac;akgtlan §imdiye 
rae ar tatbik edilmemi§ bir usule mii -
lag::t etmi§lerdir. Bunlar Gdynia'da 
i§let-· atlar satm alarak bu hayvanlara 
tat-b 1 ecnebi banknotlan dolu Iastik 
atla al~7 ~utturduktan sonra Danzig'de 
nonl'I. oldurere.k midelerinden bank -

an ~1karmaktad1rlar. 

Danzing yeni kart
,Ikhklar arefesinde 

A 

Ayan reisi bir nutkunda 
Danzingin Alman kala

cagmt soyledi 
Berlin 7 (A.A.) - Dantzig ayan 

reisi M. Greiser yeni yap1lan Magde -
bourg limamm ziyaret ederken bu mii -
nasebetl e tertib edilen biiyiik bir nasyo
nal - sosyalist niimayi§i esnasmda sayle
digi nutukta Dantzig'in Alman kalaca
gmi tebariiz ettirmi§tir. M. Greiser de -
mi§tir ki: 

«- (:ektigi sefalete ve ikhsadi dii§ -
kiinliigiine ragmen bu §ehir Almanhgmi 
muhafaza edecektir. Almanya halk1 
$ark kopriisiiniin ba§Int asia unutmuyor. 
Dantzig bizim dogdugumuz yerdir. Fa -
kat Almanya bizim vatanlmizdu.» 

Danzing katolik partisi lideri 
tevkif edildi 

Var§ova 7 (A.A.) - Diin ak§am 
Danzig' de merkez katolik partisi lideri 
Dr. Sstachnitz tevkif edilmi§tir. Bu su -
retle muhalif parti liderlerinden ii~ii 
tevkif edilmi§ bulunuyor. 

Maarif Cemiyetinin 
• p1yangosu 

numaraya ii~ bin 
lira isabet etti 

Ankara 7 (Telefonla) - Tiirk Maarif 
Cemiyeti E§ya piyangosu bugi.in bura
da ~ekilmi§tir. Kazanan numaialar1 bil
diriyorum: 

Uc; bin lirahk biiyiik ikramiye 36161 
numaraya Cflkml§hr. 

13210 ve 43326 numaralara biner lira 
c;tkmu~hr. 

7667, 16135, 16835 numaralara be~er 
yiiz lira c;rkml§tir. 

2294, 8641, 16670, 19165, 19694, 21321, 
23159, 23945, 45908, 47867, 50515, 53707, 
56853, 56909, 57094 numaralar da yi.izer 
lira kazanml§lardtr. 

Son rakamlan 62, 70, 75 olan biletler 
birer lira amorti kazanm1§lard1r. 

Finlandiya Hariciye Naz1r1 
Moskova yolunda 

Moskova 7 (A.A.) - Moskovaya 
gelecek olan Finlandiya D1§ Bakanl M. 
Holsti bugiin Leningrada varmJ§tlr. 

Almanlar denize yeni bir 
kruvazor indirdiler 

Berlin 7 (A.A.) - Amiral Hipper 
kruvazorii Hamburg'da denize indiril -
mi~ir. 

Bu kruvazor, Alman ag1r kruvazor -
lerin ilkidir. On bin tonilatoluk: olan bu 
gemi, Va~ington anla§Illasile tesbit edil
mi~? bulunan tiptedir. 

Eski lngiliz Krahni halasl 
ziyaret edecek 

Londra 7 (A.A.) - Krahn halas1 
Prensesle Kont de Harewood, Avustur
yaya gitmi§lerdir. Kendilerinin bu haf· 
tay1 Windsor Diikii ile ge¢rmeleri muih 
temeldir. 

Biiyiik bir kalabahk, kendilerini Vic
toria istasyonunda selamlam1~hr. 

Cibuti limam 1slah ediliyor 
Paris 7 (A.A.) - Miistemleke Neza -

retinin bildirdigine gore, Frans1z So -
malisi makamlan, Cibuti limanmm 1s • 
!ah1 i';;in yap1laca'k 27 milyon Frankhk 
in§aah miinakasaya koymu§tur. 

CUMHURfYET 

Dogu vilayetlerinde 
bayindirhk ifleri 

Umumi Miifetti~ Tahsin 
Uzer, yapdacak i~leri 

anlattyor 
Gec;enlerde Ankarada toplanmi§ olan 

Umumi Miifetti§ler kongresinde memle
keti c;ok yakmdan alakadar eden miihim 
kararlar verildigini yazml§ttk. Kongre -
den donen O~iincii Umumi Miifetti§ 
T ahsin Uzer bir muharririmize §U izahat1 
vermi§tir: 
«- Dahiliye Vekilimiz ,Siikrii Kaya

mn ba§kanhg1 altmda Umuml Miifetti§· 
lerin kongre halinde toplam§l ve sonra 
ayn ayn Vekillerle temaslan, memleket 
i!<in c;ok faydah olmu§tur. Bilhassa Ba§
vekil lsmet lnoniiniin Miifetti§ler kongre
sine onem vermeleri ve onlan giinlerce 
Heyeti Vekile huzurunda dinlemeleri ve
rilen kararlann idare hayahm1zda dikka
te ~yan iyi neticelerle kar§llanacagmda 
~iiphe bJrakmamJ§tJr. 

Ben O«iincii Miifetti§lik mmtakas1 
hesabma ve kendi namtma «ok miite§ek
kir ve minnettar olarak aynld1m. Biiyiik 
Ba§'Vekilin, dogu diyanna verdigi k1ymet 
ve ehemmiyet, bu koca vatan parc;asmm 
da pek ~abuk §enlenmesine, kalkmmasi
na sebeb olacakttr. Mesela bu Yll yal
mz ~imendifer ic;in dogu mmtakasmda 
12 milyon lira sarfedilecegini s<>yler -
sem, bu bile halkm refahma nekadar 
ya1xhm edecegini gostermege kiifidir. 
Bu para miinhaSJTan Divrik ile Erzurum 
oarasmda §imendifer in§aatma sarfedtile
cektir. han transit yolu ameliyesine 
kuvvetle devam edilecektir. Oniimiizde
ki yazdan itibaren en son sistem 36 par
Era kamyon ve otobiis Ti.irleiye ile Iran 
arasmda i~liyecektir. T rabzonda soguk 
et, konservc, bahk ve mii§tekah fabrika
larl, Enurumda iplik fabrikas1 yapilma
Sl da takarriir etmi§tir. Bu in§aat ikinci 
be~ senelik programa sokulmu~tur. 

Celal Bayarm himmetile Hopa iskele
si yapilacak, Kovarsan ve Morgum bakJT 
madenleri i§liyecektir. Karakosenin elek
trigi bitmi§. tenvirat ba§lamJ§br. Daha 
16 §ehir ve kasabamn elektrik projeleri 
bitmi~ olup N aha V ekaletine sunulmak 
<iizeredir. 

Karakose, Sankami§, lgdiT, Pazar ~e
hir ve kasabalannda ortamekteb ac;Jlma
SI takarriir etmi§tir. T rabzon Lisesi bu 
y1! yeniden in~a olunacakhr. 

Dogu s1hha1: te~kilatma da ehemmiyet 
verilmi~tir. Miinhal kaza doktorluklan 
doldurulmu§tur. Seyyar sthhi ekip te~ki
lah da bu y~l doguda tatbik olunacaktr-. 
Y edi kaza ve on sekiz nahiyenin yeniden 
tc~kili, Kars, Erzurum ve Trabzonda 
vali muavinlikleri ihdas1, baz1 miihim na
hiyelerin tam te§ekkiillii hale sokulmast 
Dahiliye Vekilimizin himmetile bu y1l 
mevkii tatbika konulacakbr. 

Erzurum, Erzincan, Kars, Artvin, 
Bayburdda bu Yll hirer Halkevi yaptla
cakbr. Bu i§ ic;in aynlan 240,000 lira 
mahallerine gonderilmek iizeredir. Do -
gunun spor te§kilatma da miihim miktar· 
da tahsisat aynlmi§hr. lgdmn Serdara -
bad baraj1 Tiirk miihendisleri tarafmdan 
<5niimiizdeki yaz mevsim~nde ac;1lacak 
ve lgd1r ovasmm miihim bir ktsmi sula· 
nacakttr. lgdu kii~iik mikyasta bir Nil 
beldesi olmaga namzeddir. Bu yaz 
Trabzonda bir stadyomun yapiimast dii-

'§iiniilmektedir.» 

Y eni isve~ el~isi 
Romaya gidemiyor 

Stokholm 7 (A.A.) - cDagens nyhe· 
der• gazetesinin yazd1gma gore, itimad
namelerin metni meselesi halledilmedi
ginden, !svegin yeni Roma elgisi, i§'an 
ahire degin, vazifesi ba§ma gidemiye -
cektir. Zira bu ·itimadnamelerde, italya 
Krahna cHabe§istan imparatoru:o un -
vamm vermekle isveg, Habe§istanm il

haktm filen ve resmen tammt§ olacak
br. Halbuki isveg, bu meseleyi Millet
ler Cemiyetinin her hangi bir suretle 
halletmesi laZlm geldigi fikrindedir. 
Bunun ic;in, o zamana kadar isv~, Ro

madaki elc;iligini bir maslahatgi.izarla i· 
dare edecektir. 

Mulazimin 
Romani 

Abidin Daver 
Gazetemizde tefrika edilmi§ olan 
bu roman, Kanaat Kitabevi ta
raftndan kitab §eklinde ne§re
edilmi§tir. Resimli ve eildli olan 

kitabm fiatt 100 kuru§tur. 

( s;A~~~A;~ 0TESi 
Halid Ziya Utakhgil .........,......, 

o~ hediye 
Mabeynde nObet tutan katible yaver

den, bir de musahibden ba§ka kime kal
madtgi, Hiinkar hareme ~;ekildikten sonra 
bendeganm da evlerine dag1ldJgi bir sa
atte, yatak odamm kaplSina vurulan elin 
bana nas1l beklenmiyen bir haber getir
mi§ olacagma, bir saniye ic;inde, zihnen 
yiizlerce ihtimalleri devrettim. 

1sticalle kap1y1 ac;t1m; gel en, bir ha
ber degil, Musahib Besim Aganm elle -
rinde Hiinkar tarafmdan bana gonderil
mi§ hediyelerdi: AI canfes bir bohc;a, bi
ri biiyiik biri kii~iik iki §i§e. 

Besim Aga boh~Yl benim ellerime 
teslim ettikten, §i§eleri de masanm iizeri
ne koyduktan sonra serbest kalan sag eli
le temennasm1 savurarak s~ledi: - E
fendimiz size selam ediyorlar, dedi; ge
celeri serin oluyor buyurdular, ii§iimiye
siniz diye size bir htrka gonderdiler. Bir 
de madensuyu. Belki midenizde bir a -
g1rhk hissedersiniz.-

Madensuyunda fazla tevakkuf etme· 
di. Kiic;iik §i§eyi eline alarak ve onu da
ha ziyade dikkatime maruz tutarak izah 
etti: 

- Bu su, bir boya degilmi§. Sa~lara 
siiriiliirse onlara as1l kendi rengini verir
mi~. T ecriibe ederseniz memmm olursu
nuz, diye dii§iindiiler ... 

$i§esinin i~inde bulamk goriinu§unden 
nasd bir fevkalade sihirli bir hassaya ma
lik oldugu ke§folunam1yan bu suya krsa 
bir goz athktan sonra §i§eyi aldrm, tek
rar masanm vzerine koydum, 1'C hemen 
yap1lmas1 icab eden te§ekkiir vazifesim 
ifa ederek en tath tebessiimlerle bu giizel 
gene musahibi kap1ya dogru iki ad1mla 
te§yi ettim. 

Bittabi, muharremin ilk ~nlerinde 
kom§U evden gelen a§ure k.abm1 iade edi
yor gibi al canfes bohx,:amn ic;indeki alm
dlktan sonra geri gonderilmesi dii§iiniile
mezdi. Mazrufile beraber zarn da a!t
konacaktJ, ve, odada yalmz kalmca en 
evvel bo~ay:t a<;tim. 

Bir h1rka !... Bunu zaten ogrenmi§tim. 
Yakasmdan tutarak ayaga kaldmr gibi 
yiilcsekten tuttum, topuklamna k.adar be
ni ortecek uzunlukta ve istenildigi kadar 
kavu§turulabilecek geni§likte, en nefis 
tussor'dan i<;i gayet kahn satin'le kaplan
mi§ bir lurka, daha dogrusu bir robe de 
chambre ki birkac; kere giyildikten ve ar
tik usamld1ktan !Onra ~rrak ~rkanlmaga 
karar verilmi§ oldugunu gosterecek bir 
emaresi yoktu. Hemalde pek giizel, siis
ten ari pek kibarane sade bir~di; o St
rada masamm iizerinde duvarda asll1 ay
nada yiiziimiin miitebessim aksini goriin
ce anlad1m ki bu hediyeden pek ziyade 
mernnun olmu§um. 

0 kadar memnun olmu§um ki bu h1r· 
ka, belki fazla dayamkh oldugu, belki 
de benden fazla itina g()rdiigii ic;in Ylllar· 
ca, a§mmadan, y~pranmad~n devam et
ti. 

Onu hemen yatag1mm ayakucuna ser· 
dim, ve arttk uykum ka~ttg1 ic;in bir siga
ra yakarak madensuyu §i§esile bulamk su 
§i§esinin kar§ISlna oturarak, odamm mah· 
rem siikunu ~ind.e bu iki §i§enin manasm1 
dii§iindiim. 

Madensuyunun ifadesi gayet sarihti. 
Son zamanlann asab1mda tevlid ettigi ih
tilaller neticesile, karacigerden yahud 
safra kesesinden, belki de em'adan ge -
len, ve ilkonce hafif ikazlar hiikmiinde 
kalan, biraz da beni muayene eden tabib
leri kat'i bir hiikiim vermek hususunda 
§a~ntan sancJ!ar vard1. Bunu bendegam 
vas1tasile haber alan Hiinkar, arama, 
mesela maruzattan birine «goriilmii§tiir» 
makammda tarih atarken kagJdt elinden 
b1raktr, ve yanm kalan tarihi sonra bi
tirmek iizere bir tevakkuf devresinde 
«Sandanmz nas1l ?» diye sorard1. Has
tal arm kendi Ishrablarmdan ba§kalanna 
bahsetmesini hic; ho§ gormedigim ~in ha
fif bir cevabla gec;:i§tirirdim. Bir giin ben
degandan biri ban a demi§ti ki: - Efen
dimize rahatsJZhklanmzdan biraz muba
laga ile bahsetseniz iyi olur. 

Evvela bana pek garib goriinen bu 
miitalea iizerine ben ona o bana bakl§
bk, ben izahat ister gibi, o manidar bir 
giiliimseme arasmdan «sebebini siz ki§
fediniz ... » der gi.hi ... 

Hiinkarm JI_lesanesinde ta§ olduguna, 
ki bunun sonralan tesiratl g()riildii, daha 
ba§ka maluliyetleri bulunduguna azc;ok 
vaktfttm; ve biitiin hastalarda goriilen 
bir ruhi haletle ba§kalannm da hastah
gma vaktf oldukc;.:a bir nevi tesliyet his
setmesinin pek be§eri olduguna hiikmet • 
mek kolaydt. Bu gece madensuyu ~i§e· 
sile beraber musahibin onun yamna h1 -
rakhg1 anahtarm1 elime almca bu hediye
nin hlkmetini anlamakta zorluk c;ekme
dim. 

As1l zorluk bulamk suyun manasmt 
lce§fetmekte idi. Her§eyden evvel ona, 
vadedikn sihir mrma asla in~n bir 

§iiphe nazarile bakttm. Bu sadece bir bo
ya idi. Hiinkar benim ~akaklanmdan 
ba§hyarak agarmaga ba§hyan sa«lanma 
dikkat etmi~ olacaktr, fakat beni oldu
gumdan ziyade gencle§tirmek ic;in bu ta
kayyiid eserinin saik1 ne olabilirdi? 

Hep o §i~ye giiliimsiyerek bakiyor· 
dum. Hastahk hakkmda yiiriitiilen mu· 
hakeme bu ya§hhk ve gencJik meselesine 
de tatbik olunamaz mJYdl ~ Zaten birka~ 
kere farketmi§tim, kendisinden bahseder
ken beni de kan§hrarak: «Arttk biz ya§· 
landtk...» kabilinden bir sozle, arada yir
mi Ylldan fazla bir farki siler, ve beni 
kendisile akran mesabesine kordu. 

Bunu ben gayet tabii bulurdum. Niha
yet vusul miimkiin olabilen noktada 
kendisine mukadder mesafenin pek k1sa 
oldugunu gorerek, hayahnm en cevval 
zamanmr mahrumiyet ic;inde, hep tahak
kuk edemiyen emellerin elim intizarlan 
arasmda gec;iren bu adamm gec;:mi~ bo§ 
zamammn, gec;irilecek mahdud istifade 
miiddetinin ac1smt duymakta olmas:na 
pek tabii nazarile baklyor, ve bundan do
laYl onu rikkat ve muhabbetle ihata ede
cek bir sebeb buluyordum. 

Sa~lanma bu bulamk sudan siirmek 
i§ine gelince: Hayalen kendimi §akakia
nnda, ensesinde, penc;e penc;e kma !eke
Jeri goriinen sahte genclik miiptelalan ha
linde g()rdiim, ve bOyle tecessiim eden 
giiliinc halimin kar§tsmda iirperdim. Den 
bilakis agarmaga billilryan sac;lanmt pek 
giizel, pek ho§ buluyordum. Oyle bir ai
lenin <;ocugu idim ki onda erkeklerin ve 
kadmlann sac;lan vaktinden evvel agar
maga ba~lar ve o ailede hic;bir ferdi tam
miyordum ki tabiatin kendisinden emge
mege ba§ladtgi rengia telafisini boyalar
dan alsm. 0 halde bu §i§e tapas1 ac;tlma
dan oylece kalacaktl. Masamn hir kena
rma koydum; fa kat bu, onun ban a boyle 
gece Takti yatak odama kadar gonderil
mesinin sebebini izah etmi§ olmuyordu. 

Onu da anlamakta gecikmedim. Bcl
liydi ki Hiinkar saltanat makamma ge -
ftince sakal salrvermege ba§lami§tt. Gali
ba yalmz Y avuz Sultan Selimden ba§ka 
biitiin Osmanh Padi§ablan bu an' aneye 
riayet ederdi. Sultan Re§adm da sakah, 
sac;.:lan gibi as1! renginden «ok uzakla§mi§ 
ve beyaz olmaga pek yakla§lllJ§h. ,Su hal
de biraderi nastl sakahm, hem pek fena 
bir tarzda boyar idiyse, o da daha meha
retle, ve asi! rengini vcrir diye tavsiye 
edilen bir su ile, nic;in boyamamaltydt? 

Bu tecriibeye giri~meden evvel de e:n· 
sal yaratmak laz1mdt. hte Ba§kiitib ... 
Fakat Ba§katib bu boya i§ine kan§maga 
hi~ yana§acak gibi goriinmiiyordu. Haki
katen o geceden sonra Hiinkar boya §i~e
sinden bahsetmedi amma buna mukabil 
sac;lanmn kenannda, yeni uzamaga ba§
hyan sakalmm boyun tarafmda san bir 
boya lekeleri goriinn.ege ba§ladt. 

*** 
Bir gun, s1k s1k saraya gelen ve huzu-

ra kabul edilen Ahmed RIZa, mulad1 
vec;hile bana da ugradt, hemen oturur c
turmaz dedi ki: - · Hiinkar sac;m1, saka
hm boyamJ§. Kendisine soyl~medini1. 

') m1 ..• 
Hayretle yiiziine bakbm. Biz ne soy

liyebilirdik? .. N ekadar siislere bogulsa 
gene pek naho§ olmaktan bali kalamtya
cak bir itiraz1 tazammun eden bir ciim
leyi nas1l bulmak miimkiin olurdu?.. 

0 ciimleyi, hie; siislemege liizum gor
meden, dosdogru, «ml«Iplak Ahmed RJ
za soylemi§ti. Bunu bana miitefahirane 
anlath. 

Ahmed Rtza pek ziyade nazik, pek 
ziyade zarafet kaidelerine riayetkar, ha
trr ve goniil ok§amakta mahir olmakla 
beraber bunu asrl kii~iiklere, yahud, 
mevkien miisavilere kar§t tatbik eder, ve, 
yiikseklere, kavilere kar§I sert ve keskin 
olmaktan haz duyard1. Hele kendisine 
kar§l sevgilerine emin olduklan hakkm
da hic;.:bir lisan ihtiyattna liizum gormez· 
di. Bana da bOyle ihtarlan olurdu. Hat· 
ta bir gun c;ok sigara i~mekten sararan 
parmaklanmt gostererek: - Hiinkarm 
yannida maruzah bu parmakTarla takdim 
etmek dogru degil; dedi; agtzhk kullan· 
samz c;ok iyi olur ... 

Gayet dogru bir s<>z! Fakat nekadar 
dogru olursa olsun insan s(}ziin c;elik bir 
§i§ gibi saplananam degil ipek gibi yumu· 
§agm1 bekler. Onun Hiinkara da boyle 
ihtarlan olurdu, ve bittabi Ahmed R1za 
gibi inktlabm en miihim bir riikniine ve 
o zamanm Meclisi Meb'usan reisine kar
§1 miiteveccih olmaga liizum goren yeni 
Hiinl:ann, yava§ yava§, onu, nas1l tabir 
etmelidir, serin bir hava ile kar§IladJgma 
dikkat ederdik. 

Bunu da ona ben ihtar ettim: - Ne 
yapaynn, diye cevab verdi; ben bOyle
yim. Eelimde degil! Ba§ka tiirlii yapa-
mam. 

HaliJ Ziya U$AKLIGIL 
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Sulh perisinin rahat rahat 
oturabilecegi memleket 

A merikada «Jkan New York 
Sun gazetesi, Paristeki daimi 
muhabirini Avrupada, miihim 

bir anket yapmaga memur etmi§. Ad1 
M. William Bird olan bu eski ve tanm• 
m1~ gazeteci, Cumhuriyet idarehanesine 
gelerek bizimle gorii~tii. 

Bu Amerika gazetesmm yapttrd1gi 
anketin mevzuu §Udur: 

Avrupa, harbe mi dogru gidiyor, yak
sa sulha mr? H arb olursa, bunun nere
den c;1kmasr ihtimali vard1r? 

Amerikah meslekta§ soz arasmda. 
bize, §UnJan soyJedi: 

«- Eskiden Balkanlar, bir harb o
cagt idi; fa kat ~imdi vaziyetin, c;ok de
gi§mi§ oldugunu goriiyorum. Belgrad ve 
Sofyadaki tetkik ve mii~ahedelerime na
zaran, Y ugoslavya ve Bulgaristan siikun 
i-.indedir. Tiirkiye de oyle. Ben, Avru
pada, yeni bir ha11b patlarsa, bunun Bal
kanlardan ve Tiirkiyeden r;Ikmryacagma 
eminim. Buna mukabil, garbi ve bilhas
sa Merkezi Avrupa, daha heyecanh ve 
daha endi§e verici mmtakalar te~kil edi
yor. Buradan Romanyaya gidecegim. 
Orada da ayni vaziyeti gorecegimi iimid 
ediyorum. Herhalde, Balkanlar ve Tiir
kiye ~ok degi§mi§ ve eskisi gibi harb kay• 
nagt olmaktan !<tkmt§tlr.» 

M. William Bird' e Cumhuriyet Tiir· 
kiyesinin, diinyanm en sulhsever mem
leketi oldugunu, yalmz kom~ularile de
gil, biitiin devletlerle hO§ ge~indigini, bii
yiik kii~iik hir;bir devletin topraklannda 
gozii olmadtgmJ soyledik. Biitiin davala
nmlzl daima diplomasi ve siyaset yolla
rile diiriist ve dostane bir §ekilde hallet
tigimizi anlattlk ve en son davam1z olan 
Hatay meselesini misal getirdik. 

Filvaki, Cumhuriyet Tiirkiyesinin, ha· 
riel siyaset bak1mmdan en biiyiik kuv
veti, sulha baghhgmda ve bu sulh sev
gisinin sahte ve riyakar degil, son derece 
samimi olmasmdad1r. Bu samimiyet ise, 
Tiirkiyenin hi<;.bir memlekete ve mil!ete 
kar§t, hi-.bir dii§manhk ve fena niyet bes
lememesinden ileri geliyor. Kotp~ulanmt
zm topraklarma kar~r asia ihtiras besle
miyoruz, onlarm dahilt rejimlerine asia 
kan~mtyoruz. Herhangi bir macera pe
§inde kat'iyyen ko§muyoruz. Hulasa, 
kimse ile payla§acak hic;bir kozumuz 
yoktur. Bir taktm kan~Ik ve gizli hesabla
ra dayanan menfaatler giitmiiyoruz. Ga
yemiz, kendi hududlanmiz ir;inde c;ah§
mak, yurdumuzu imar etmek, saltanat 
devrinin geri brrakttg1 halkimiZJ mede
niyete, refah ve saadete eri§tirmekten 
ibarettir. 

Yurdunu, istiklalini miidafaa ic;in olii
mii, ehemmiyetsiz bir fedakarhk, hatta 
bahtiyarhk telakki cttigini her fiTSatta 
gostermi~ olan kahraman Tiirk milleti, 
hakikatte harbden, kan dokmekten nef· 
ret eder. 

Bir zamanlar, Avrupada harbi kanun 
ve medeniyet harici yapmak istiyenler ol
mu§; fa kat bu te§ebbiis, gizli ve a!<1k ihti
raslar kar§tsmda, hatta nazari bir neti
ceye bile varamamJ§tl. Tiirk milletinin 
sulhperver vicdam ise tecaviizi harbi ta
mamile afaroz etmi§tir. Tiirkiye, sulh-
perverligini hatta Lausanne muahedesin· 
den evvel, daha Mudanya miitarekesile 
g?.st~rmi~.'. ? vakittenberi kar~tsma c;1kan 
buyuk kuc;tik her meseleyi, her davaYl 
yalmz sulh yolile halletmi~tir. 

~um~uriyet Tiirkiyesinin sulha bag• 
hl~~t,. ac1zden, zaaf ve korkudan degildir. 
T urk1ye, bugiin, maddeten ve manen. 
her zamankinden daha kuvvetlidir ve 
sulhperverliginde, kuvvetinden emin a .. 
damlarm vakur siikun ve itidali vardn. 

. Tiirkiye, ne tecaviizi, ne tedafiii hic;· 
b1r harbe sebeb ve vesile olmtyacakhr. 
\=iinkii, kimseye kar§J hic;bir tecaviiz ar• 
zusu beslemedigi gibi, herhangi bir miite• 
cavizin, kendi yurduna ve istiklaline sal
dtrmak ciiretini ktracak kadar da kuvvet.
lidir. 

Amerikalt meslekta§Jmlz, Tiirkiyenin 
$arkta ve Balkanlarda en biiyiik bir sulll 
amili oldugunu, ne §ahislar, ne de hadi· 
seler tarafmdan tekzib edilmekten asia 
korkmakstzm anketine yazabilir ve A
merika efkan umumiyesine arzedebilir. 

Sulh perisinin rahat rahat otorabilece· 
gi ender memleketlerden biri de Atatiir• 
kiin Tiirkiyesidir. 

Alman bankas1 resmen hii 
kumetin emri altma giriyor 

Berlin 7 (A.A.) - M. ~aht, Balewar 
dere'e giderek 1hrac; bankalar1 reisleri 
nin pazartesi giinkii kungrelerine i§ti 
rak euece.k ve bunlara M. Hitlerin 3 
.kanunusanideki nutkunda si:iyledig 
veghile Reichsbank'm dogrudan dogru 
ya Alman hiikumetinin emri altma gi 
recegini resmen teblig edecektir. 



[=K=U~=Uk====F=·=,===,=====k=====] hi kaye Ir a vun un inti ami 

Arkada§Im, diiriilmii§ iri tiitiin yap -J nun maiyetinde bir memur. Nil vadisin
raklanm and1ran, iizeri hiyerogliflerle de, tabiat hadiselerinden ba§ka her§eyi 
dolu, koyu renkli toman elimden ald1; in- bir tek emrile yaptlran Fir'avun, Nub -
citmekten korktugu mukaddes bir nes - has'la Amontot arasma a§Ilmaz bir u~u
neyi tutarcasma <;ekingen hareketlerle rum kaz!Vermi§ti. 
masamn goziine yerle§tirdi ve dersini F akat, onlar, bu u~urumu bir giin a -
takrire hamlanan bir profesor ciddiye- §Iverdiler. Nubhas'm, saraya gelin ge • 
tile yiiziime bakarak: !irken beraber getirdigi siitninesi, kuca -

- i§te, biraz evvel, fotografm1 hay- gmda biiyiittiigii bu nazh viicudun, ~ek
retle seyrettigin iki ba§h mumyanm bii - tigi ruh i§kencesine daha fazla taham -
tiin esran §U papiriis tomanmn i<;inde miil edemiyecegini anlad1: Onu, sevdigi 
sakhdu, dedi. Bu seferki MISlr seyaha- erkekle bir defac1k olsun bulu§turmaga 
timden, en k1ymetli hatlra olarak bunu karar verdi. 
getirdim. Y az1k ki mumyamn kendisi Lakin, Fir' avun saraymda, her du -
bavula s1gar cinsten bir§ey degil. Y ok - vann binlerce gozii ve binlerce kulagl 
sa, papiriis tomanm el<;abukluguna ge - oldugunu dii§iinememi§lerdi. N ebek • 
tiren fellah, bir yolunu bulur, onu da a- saf'm oda hizmetkarlanndan biri, onun 
§mr, bana satard1. sarayda bulunmadigi bir gun, melike ile 

0 iki ba§h mumyamn ayakucundaki Amontot'un birle§tiklerini kendisine 
gizli gozde ke§fedilen bu papiriis yap - gammazladi. 
raklan, ne filanca Fir'avun'un satvet ve Nebeksaf, bu ihbar uzerine, evvela bir 
azametinin methiyesi, ne mukaddes bir volkan gibi patlad1; hainleri, me§hur 
okiiziin macerayi hayah, ne de saray harn<;lsile dove dove oldiirmek i~in ye • 
Masraf N aimnm hesab pusulalandir. rinden firlad1. Biitiin viicudii hid de tin • 
Asanatika alimlerinin, M1s1r toprakla • den zangir zang1r titriyor; gozleri ate§ 
rmda §imdiye kadar bulabildikleri papi- Sa<;Iyordu. F akat, ofkesini ~abuk yendi. 
riislerin hepsinden daha kiYmetli olan Halk tabakas1 i<;inden ahp melike mev
bu yapraklar, bundan binlerce yii evvel kiine yiikselttigi bir mahlukun, maiye • 
ya§ami§ bir Nil kiZlnm hicran dolu a§ • tindeki adamlanndan birile miinasebette 
kma mersiyeler okuyan matem sahifele- bulunmasi, alelade cezalara ~arpmakla 
ridir. Bu hiyeroglifler, MISlr tarihinin en iktifa edilemiyecek kadar muazzam bir 
biiyiik a§k faciasm1, eski Mismn be§e • ciiriimdii. Bu ciirmiin azametile miitena
riyete kapah kalmi§ bir safhasmt aydm- sib bir ceza bulmak laz1mdi. Ve Nebek
latiyor. saf'm, i§kence icadi i<;in yarahlmi§ zeH-

Arkada§lffi, sozlerinin, iizerimde yap- Sl, bu deh~etli cezayt bulmakta gecikme

hgi tesiri arhrmak ist~r gibi bir lahza di. 
sustu; gozden, k1zgm giine§te kavrulmu§ Nubhas ve Amontot'un affedilmez 
deriye benziyen koyu renkli toman tek- su<;lan, bulu§mak, birle§mekti. Onlar, bu 
rar ~Ikard!; hiyerogliflerin esrarh §ekil • ciirmii birka<; sa at i<;in irtikab etmi§lerdi; 
lerine bir goz gezdirdi ve anlattl: Nebeksaf, gunahkar a§Iklann bu erne -

- Miladdan evvel 1 030 s.enesiydi. lini ebedl surette tahakkuk ettirecek, on
Nil kiyt!annda, on ii<;uncii siilalenin son Ian bir daha aynlmamak iizere birle§ti
evladi alan Fir'avun Nebeksaf saltanat recekti. 
suriiyordu. Buyiikbabasmm on ytlda ol- lblisane dii§iincesini derhal tatbik et • 
diirdiigii miktarda esiri bir ayda ahirete mek iizere Tahnit~iba§Iya haber gonder 
gondermekle iftihar eden Nebeksaf, di 'fe kendisine uzun uzad1ya talimat 

kendisinden evvel gelen biitiin zalimleri verdi. 
frsah fersah geride birakan bir zuliim Nubhas ve Amontot, Fir'avun'a gam
miitehasslSI idi. Apis okuziinu hasedin • mazlandrklarmdan haberdar bile alma· 
den <;atlatacak kadar iri viicudiinii da • drklan i<;in~ haklarmda verilen hukmiin 
ima kuvvetli bulundurmak i<;in her sa • deh§etin1 ancak tahnit<;inin ta~ masas1 ii
bah yaptlg1 spor, yatagmm ba§ucunda zerine k1sbvrak baglandrklan zaman an· 

as1h fil siniri kam<;I ile, esirlerin tun~ ladilar. 
renkli <;Iplak viicudlerinde muntazam, Mimhlar, mumyacihkta pek fazla te· 
klZll helezonlar ~izmekti. En iriyan vii- rakki etmi§ler, bugiin bile malum olm1 • 
cudlu esiri bir vuru§ta deviren, bir bii • yan c;ok miihim usuller bulmu~lardt. Zi
kii§te bilek kuan N ebeksaf, yaphdigi a- ruh iizerinde te§rih ameliyesinde de ayni 

bidelerin yiiksekligini, yukandan fula • derecede iistaddiiar. ~~ 
trhp atrlan esirin cans1z bir cesed halinde Ba§tahnit~i. Fir'avun'un emrile, ta§ 
kuma gomiildiigii nisbetle ol~mek usu • masaya yabrdigl kurbanlan uzerinde, 
lunii icad ehni§ti. A pis okiiziinii her§eyin kuyumculuk kadar ince san' ahm icraya 
fevkinde tutan MISlr, Nebeksaf'm salta· ba§lad1. Nebeksaf'm emrettigi i§ pek 
nab zamanmda, Apis adm1 anmaktan nazikti ve bir haftadan evvel bitmesine 
korkar olmu§tu. imkan yoktu. Ba§tahnit~i. Nubhas'la A-

Kirkayaga say1]amiyacak kadar ~ok montot'u, terkibi bugiinkii insanlarca 
ayak verip YJlam yerde siiriindiiren, fili malum olm1yan bir ilacla uyutmu§tU. 0 
yabani ormanlarda ba§Ibo§ b1rakrp mer giin ak§ama kadar ~ah§h; ertesi gun, da
kebi insanlara esir eden tabiat, Nebek • ha ertesi gun i~e devam etti. Bir hafta 
saf' a hay at ortag1 olarak Nubhas ismin- sonunda, Fir' avun, emrinin nasi! tatbik 

de bir gene klZI miinasib gormii§tii. MI- edildigini gormek kin tahnit~inin dairesi
sum her bakiresi iizerinde hududsuz bir ne geldigi zaman, iblis yiiziinde, agzmi 
tasarruf hakk1 olan Fir' avun, Hazine igren<; bir yara gibi boyluboyuna yutan 
N azmnm kiZI Mmr giizeli N ubhas '1 geni§ bir memnuniyet smtmas1 belirdi. 
melikelige se<;mi§, kuk giin kuk gece dli· Es.er tamam olmu§tu. 

giin yaparak onunla evlenmi~ti. Tahnit~i elile bir i§aret yaptl; ya • 
Nebeksaf nekadar iriyan, zalim, vah- maklar, ta§ masanm ustiinde upuzun ya

§i bir mahluksa, Nubhas o kadar ince, tan kabartmm ortiisiinii ~ektiler; ortiiniin 
merhametli, melek gibi bir krzd1. Nebek- altmdan, Nubhas'la, Amontot'un bal • 
saf, zirvesine canh mahluk ayag1 deg - mumu sanhgmda <;ehreleri goriindii. 
memi§ sarp daglar gibi korkuncdu. Nub· Uykuda gibiydiler. Vucudleri, geni§ sar· 
has, yiiziinii gorenleri, derin u<;urumlar giiarla birbirine baglanml§ll. 
gibi kendine ~ekerdi. Nebeksaf, yata • 
gmdaki <;amurlan siiriikliyerek akan, bu· Tahnit~i bir daha i§aret etti; yamak-
lamk sulanmn dokundugu yeri mahve • lar sargilan <;ozmege ba§lad1lar ve Ne
den, her dalgasma bir kurban ahp su • beksaf'm sabiTSlzhkla a~1lan kanh goz • 
riikliyen bir nehirdi; N ubhas, giizel bir leri online, mel ike ile sevgilisinin birbirine 
goz pmarmda bir an j~in pmld!yan bir yap!§Ik viicudlanm serdiler. T ahnit<;iba
gozya§Iyd1. Nebeksaf, yerde siiriinen, §I, san' ahmn biitlin inceligini gostermi§, 
yakan, kavuran ugursuz bir alevdi; Fir'avun'un emrine amade tuttugu ni§ • 
Nubhas, bir nurdu. Nebeksaf murdar terinin mahir ve ~evik darbelerile, bu iki 
bir batakhkh; N ubhas, o batakhkta ya- viicudu, iki ba§h bir tek viicud halinde 
§amaga mahkum boynu biikiik bir ni • ebediyen birle§tirmi§ti. 

Yazan: li.ifer. 

Babasmm evinde, nazh bir ~i<;ek gibi 
bin itina i<;inde ya§lyan N ubhas, Fir' a· 
vun'un Hassa zabitlerinden Amontot'la 
ni§anhydi. Fakat, Hazine Nazm, kiZim 
MISlr melikesi yapmaga karar veren Ne
beksaf'm bu yiiksek tevecciihii kar§Ismda 
igilmekten ve yer opiip sevinc gostermek· 
ten ba§ka biqey yapamazd1. Esasn, 
Fir'avun'un herhangi arzusuna mukave -
met gC>stermege ~ah§mak, yeryiiziinden 
dilinmek demekti. 

N ubhas, mugannilerin giizel seslerine, 
babasmm mii§fik sozlerine ah§!k kulak • 
Ian, kam<;I altmda can veren esirlerin 
eninlerile ve Fir' avun'un kaba kiifiirle
rile dolarak; giizel §eyler gormege ah§ • 
ffil§ gozleri, kan ve olum manzaralarile 
y1pranarak, saraym kasvetli odalannda 
alti ay ya§ad1. Bi.itiin bu miiddet zarfm
da, yegane tesellisi, bir giin kolaym1 bu
lup sevgilisi Amontot'unu bir lahzac1k 
gorebilmek iimidi idi. Amontot ta, ayni 
iimidle ya§Jyordu. ikisi de sarayda, ayni 
dam altmda olduklan halde, birbirleri
nin yiiziinu gormeleri imkans1zdJ. Nub
has koskoca bir melike idi; Amon tot o-

HAMDIVAROGl.U 

Te§ekkiir 
. ~alih RlfkJ. Ataytn e~i Mehriiba, sev

glll kiZI J ale Akaygenin ac1kl! Olfuniin
den dolaYI kendisine telgraf ve mek -
tubla ba§sagh~nda bulunan akraba ve 
dostlarma, gazetemiz vasttasile, te§ek
kiir ve minnetlerini sunuyor. 

*** 
Haber aldtgrrruza gore Jalenin cena-

zesi Viyanadan §ehrimize gelmek iize
redir. Gomme toreninin yeri ve giinii 
aile dostlarma aynca bildirilecektir. 

VEFAT 
Emekli levaz1m siibaylanndan kay -

makam Fethi vefat etm~tir. Cenazesi, 
bugiin saat 11 de Fatihte Klzta§l cadde
sinde 15 numarah evinden kaldmlacak 
ve namaz1 Fatih camisinde k1hndtktan 
sonra Edirnekap1 kabristanma defne -
dilecektir. 

Uskiidar Hale sinemas1 
UNUTMA BENi 

CUMHURiYET 8 l;iubat 1937 

Romanya Meclisin .. 
de hararetli bir 

celse 
CBa$taratz 1 fncf sahttedel 

D1§ Bakam M. Antonesko, dost ve 
muttefik bir memleketin miimtaz miimes· 
silinin miinaka§a mevzuu ittihaz edilme
sinden dolayi teessiif izhar etmi§ ve Ro
manyada pek az kimseye malum olan 
bir kitab mevzuu bahsolundugunu wy
ledikten sonra <;ekoslovakya miimessi
linin Romanyaya yaphgl hizmetleri ve 
Romanyay1 <;ekoslovakyaya baghyan 
~ok s1k1 rab1talar i<;in temin ettigi inki -
§ah haurlahnt~ ve demi§tir ki: 

«- iki memleket arasmdaki te§ri
ki mesai, faaliyetimizin biitiin sahalann
da tam ve semereli bir ahenk i~inde in
ki§af ederken ve Prag hiikumetinin ihti
ya<;lanmiZI <;ak dogru bir surette anla· 
d1g1 ve memleketimizin acele silahlan -
masr i<;in fill miizaherette bulundugu bir 
mada, bu hiikumetin Biikre§teki mii • 
messilinin parlementoda hiicumlara he
de£ olmasi dogru degildir.» 

Bunun uzerine a<;Ilan miizakere esna
smda muhalefetin biitiin partilerini tem
sil eden Jorjbratyano, Coda, Madgearo 
ve miistakil meb'uslardan M. Seikaru 
ve Pepesko soz alm!§lardir. Hatibler, 
<;ekoslovakya ile alan ittifak ve dostlu
ga bagh!Iklanm teyid etmekle beraber, 
meselenin aydmlahlmasml istemi§lerdir. 

M. Jorj Bratyano ve Goga, kitabm 
hall krs1mlanna i§aret ederek «Roman
ya ile Sovyetler Birligi arasmda bir kar
'§Ihkh yard1m pakhnm mevcud olup ol
madigi» waline te'k.Ilar ortaya a.tmi~ • 
lard1r. 

M. Anoonesko bu suale cevab vere -
rek demi§tir ki: 

«- Gec;mi§e aid olarak size M. Ti -
tiilesko soylemi~ti, ~imdi de hale aid o
lara k ben soyliyorum: «Sovyetler Birli
g; ile kar~Ihkll _ yardim pakt1m1z yoktur 
ve bOyle bir paktm miizakeresine niyeti
miz de yoktur.» 

Nihayet meclis, muhalefet tarafmdan 
verilen istizah kararlannm miistacelen 
miizakeresi teklifini reddetmi§tir. 

Miistakbel harbler nasii 
olacak? 
[Ba~tarata 1 tnct 8ahttede1 

etmi§otir. Fiihrer bu nu1Jkunda hali ha
Zirda kendi kendisine b1ralulnu§ bir e
konomi mevcud ohmyaca~m si:i lerni§-
ti. Bupun manas1 ~u idi: 1 

4- Almanya hii'kfuneti, siyasetin ida
re ettigi bir ekonomi istemektedir. Boy
le bir ·istikamet, asker! ekonominin ba
riz vaSiflarmdan biridir. • 

Albay bundan sonra memleket dahi
linde vukua gelecek bir harbin facia -
lanru miibaHiga etmek hie; te dogru ol -
mtyacagrm, <;iinkii aylardanberi devam 
eden §iddetU top<;u ve hava bombardJ.
manlanna ragmen Madridin hala ayak· 
ta kalml~ oldugunu soylem~tir. Albay 
soziine devamla demi§'tir ki: 

c- Biz tanklarm ve harb tayyarele -
rinin yapmi§ olduklan miicadelelerin 
lnsa siirecegini de pek funid etmiyo -
ruz.:o 

Hatib bundan sonra vukua gelecek 
miista'kbel harblerin ~i.imulii mesele -
sinde J.Srar etmi§ ve demi.§ltir ki: 

c- Bugiin Almanyada san'at erbab1, 
ticaretler, ali.mler ve amele bizi.m as -
keri hiirriyeti.mizi temin i<;in biitiin kuv 
vetlerini sarfetmektedirler. Bu hatt1 
hareket askeri hazrrhklarm fevkalade 
lehindedir.• 

Yugoslav Miinakalat Nazu1 
Praga hareket etti 

Belgrad 7 (A.A.) - Miinakalat Nazm 
Mehmed Spaho, <;ekoslovakya Mi.ina -
kalat NaZirile go~mek iizere Fraga 
hareket etmi§tir. - ' Bugiin TURK Sinemasmda 

2 filim birden: 
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ve 

Venedik Sark1s1 
GuSTAV FROEHLiCH 

TiNO ROSSi N 

A~ 
A 

N~ 

Diinya Endiistrisinde 
Merinosun k1yn1eti 

Tarih, yapag1s1 k1ymetli olan bu koyun neslinin ilk 
once Tiirk topraklarinda ~IkbglDI gostermektedir 

-1-

Bir M erino6 fiftligi 
Koyun yeti§tirmesi, memleket <;ift<;ili - ispanyada Merinos yeti§tiriciligi, mem • 

ginin daima emniyetli bir gelir memba1 leket kibarlarmm spor eglencesi halinde 
olmu§tur. . Y urdumuzun bugiinkii ziral idi. Bir<;ok prensler iyi yapag1 <;1karmak 
biinyesine gore bu yeti§tirme §ubesinin hususunda birbirlerile rekabete giri§mi§ -
biiyuk bir inki§afa miistaid bulundugu lerdi. Memleketlerine biiyiik zenginlik
da muhakkakhr. Tiirkiyede koyunlar - ler temin eden bu mahsulu !spanyollar 
dan otedenl:>eri, memleketin once et ihti- bskan<; bir itina ile muhafaza etmege ~a
yacml ve k1smen de siit sarfiyatlm kar - h§Iyorlar ve di§anya dam1zhk vermiyor
§Ilamak suretile istifade edilmi§, ehem - lard1. 
miyetli bir koyun mahsulu olan yapag1 ispanyadan 18 inci asra kadar diger 
ise umumiyetle ham bir ihrac maddesi o- memleketlere dam1zhk koyun <;Ikmadi. 
larak krymet bulmu§tUr. y almz daha onceleri tngilizler Merinos 

Memleket dahilinde diger sanayi §U - tedarik edebilmi§ ve memleketlerinde de
beleri gibi mensucat endiistrisinin de ku- nemi§lerdi. Fa kat !ngilterenin rahb ikli
rulmami§ olmas1 ve yiiksek evsafta istih- minde yapagmm ince ve asil vasiflanm 
sal edilecek yapagi ihracmm di§ piya - devam ettirmek kabil olmadr. 1skandi -
salarda yabanci ve kuvvetli rakibler kar- nav memleketleri ve Holanda da ayni 
§ISIDda bulunmasi, yerli yeti§tiricilerin ya- menfl neticeyi aldilar. 
pag1 evsaf1 hususunda lakayd kalmalan- F ransada bir yandan hukumet, diger 
m zarurl krlmi§h... yandan biiyi.ik yeti§tiriciler Merinosa 

Son y11larda tiirlii sebebler dolay1sile ~ok merak ettiler. Birinci lmparatorluk 
diinyanm ikhsad sisteminde meydana ge· devrinde lmparatori<;e (J ozefin) Meri -
len degi§iklikler, her memleketi kendi nosla ~ok alakadar oldu. Malmaison'da 
membalarmdan ge~inmege mecbur kilm- kendisi bir Merinos yeti§tirme miiessesesi 
ca, yeni iktisad rejimine intibak eden kurmu§tu. Ayni tarihlerde Almanyada 
memleketimizde koyu bir sanayile§me da onceleri bin mii§kiilatla elde edilen 
hareketile tebariiz eden bir inki§af dev- damizhklarla Merinos yeti§tirilmesine <;a-

·. ~AD¥0 
( Bu aksamki program ) 

iSTANBUL: 
12,30 plakla Turk musikls! - 12,50 hava

dis - 13,05 muhtelif plak ne~riyatt - H,Gil 
son - 18,30 pHi.kla dans musikisi - 1!l,:;o 
~ocuklara masal: i. Gallb Arcan - 20,00 
Rlfat ve arkada§lan tarafmdan Turk mu
sikisi ve halk ~arkJ.lan - 20,30 Bay Orner 
Rtza tarafmdan arabca havadis - 20,45 Sa
fiye ve arkada~lan tarafmdan Turk musi
kisi ve halk sark1lari , saat ayan - 21,15 
f;lehir Tiyatrosu dram k1smt tarafmdan bir 
temsil - 22,10 Ajans ve Borsa haberleri ve 
ertesi giinun program! - 22,30 pHl.kla solo
lar, opera ve operet par<;alart - 23,00 son. 

viYANA: 
18 konser, konu§ma ve saire - 20,05 ha

berler, hava, program haberlerl - 20,25 pi
yes - 22,05 musiki ve dans havalan - 23,15 
haberler, kltablara dair - 23,40 yeni ve es
ki Vlyana danslan. 

BERLIN: 
18,05 §arkilar - 18,35 kitablara dalr eg

lenceli konu§ma - 19,05 gramofonla kon -
ser, kan~Ik yaym - 20,20 musikl - 20 ,50 gu· 
nUn akl.sleri - 21,05 haberler - 21,15 Kolon• 
ya'dan naki! - 23,05 spar, haberler ve sa
Ire - 23,35 Frankfurt•tan nakil. 
BUDAPE~TE: 

18,05 dans orkestras1 - 18,55 seyahat • 
19,25 musiki - 20,05 gramofon - 21,15 fi· 
larmonik konser, istlrahat esnasmda ha
berler - 23,15 hava - 23,20 Qingene orkes -
trast - 24,05 almanca haberler - 24,10 caz· 
band taktml. 

BUKREE;l : 
18,05 gramofon, kiraat - 19,25 muslkl, 

konferans - 20,15 eglenceli konser - 21,35 
piyano konserl - 22,10 ldtablara ve mecmu
alara dair - 22,15 ~an konseri - 22,35 hava, 
haberler, spar ve saire - 22,50 gece kon • 
seri - 23,50 frans1zca ve almanca haberler-
24 son haberler. 

LONDRA: 
17,35 Orta ing!ltere lstasyonu - 20,05 as· 

keri konser - 21,05 hava, haberler ve sa
Ire - 21,35 orkestra konserl - 22,35 piyes • 
23,50 kan§Ik yaym - 24,30 dans orkestra
st - 1.35 hava, haberler ve sa!re - 1,45 gra· 
mofon. 

PARiS [P. T. T.]: 
18,05 Org konserl - 18,35 kuaat, gramo

fon, konu§malar - 20,35 havadis, hava ve 
saire - 21,40 gramo!on - 22 ,05 besteler -
22,35 piyes - 24,35 haberler, hava. 

ROMA: 
18,55 k~ haberlerl, :;;iirler, konu~ma-20,10 

turizm propagandast, haberler, hava ve 
salre - 21,45 komed! - 22,15 konser - 23,50 
dans musik I, lstlrahat esnasmda. haber-
ler. 

resi ha§laml§tlr. h§Ihyordu. 
Endustri plam ba§langu;ta memleke _ . 18 i~ci a~nn. so_nlar~nd~ memleketle - Kadtkoy SUREYYADA 

tin en zarurl olan ihtiyaclarm1 kar§1lama- nne sag getirehildrklen bub~ koyun ve Halk Opereti 
· "hd f k d' k' · · d k~la Almanlar Merinosrulug~un teme- Bu ak"am y1 ISh a etme te 1r 1, mensucat 1~1 e . . ' "" " 

b d d A k .. hm kurdular. 0 zamanlar deniza•m saat 21 de u meyan a 1r. nca sanaynn rasyo - . . ' 
l l b .1 . . . . 1 k h dd memleketlenn rekabett ba§lamami•h ya- Zozo Dalmasm ne o a 1 mest 1<;m, 1§ enece am rna e· ~ k d' • ' 

nin memlekette istihsal edilmesi gerek - paM<;~ para e. 1!~r·d·~·. i§ ira e 
tir. Kurulmakta olart nesic sanayii fab - . ennps , Y~li~tmcihgi · 19 uncu am F L 0 R Y A 
rikalanmn i§liyecegi pamuk ve yapag1 sonlanna. ~ogru biitiin Avr~pada en par- Biiyi.ik aperet 
gibi ham maddelerin istihsali memleket- 1lak devnnt ya§ad!. Macanstan, Rusya, Yarm ak§am 

' talya, Avusturya ve daha bir<;ok mem· AZAKTA 
te bunun i<;in ehemmiyet kazanmi§hr. leketler Merinosu muvaffakiyetle dene- F L 0 R Y A 

~imdiye kadar elde edilen yerli pa • diler. Bilhassa Rusyada, tabiatin ko - Pek yakmda S E • Y E K 
muk ve yerli yapag1, yeni kurulmakta o- 1 1 ~~~::;;:;o;:;:;;:;~:=......;:;~~~ ........... ..,j 1~ yuncu uga o an miisaid §artlan da yar- , .. 
Ian endiistriyi tatmin edecek mahiyette d1m ettiginden, Merinos teksiri siir' atle " 
degildi. \=iinkii yerli yapagi kahn telli ve yapild1 ve 1890 y1lmda cenubl Rusyada 
kaba oldugundan, iyi keyfiyette kuma§ (Askanya - Nova) <;iftliginde 160,000 
yap1lmasma elveri§li degildir. Nesic sa • ana damiZhk bulunuyordu. 
nayiinin arad1g1 yapag1y1· verecek alan Son zamanlarda Avustralya gibi de _ 
Merinos koyununun memlekette yeti§ti - niza§m memleketlerin miithi§ rekabeti 
rilmesi i§i bu yuzden bir mesele olarak ba§gosterdi. Oralarda yapag1 daha ucu
ortaya <;Ikmi§ bulunmaktad1r. za mal edildiginden, Avrupada Meri • 

Biitiin kiiltlir memleketleri ya oz va· nos<;uluk <;ok geriledi. Fa kat bun a rag
tanmda ve yahud kolonilerinde yerli en- men biitiin memleketler yeti§tirme plan
dustriyi besliyecek miktarda Merinos ko- lannda yapt1klan degi§ikliklerle, Meri
yunu yeti§tiriyorlar. Mesela Fransa ku- nostan aynlamadilar. 
rna§ sanayii y1lda takriben (22) milyon Goriiliiyor ki oniimiizde koca bir kiil
kilo yapag1 harcamaktad1r ki, bunun bir tiir diinyasmm bilhassa yerle§tirme i§inde 
bsm1 Fransada, gerisi ise Cezayir veya zengin denemeleri duruyor. Memleke -
diger kolonilerde istihsal olunmaktadir. timizde, yeni ba§hyan Merinos i§inde 

Y abanc1 bir 1rkm yeti§tiriciligini bu - bunlardan ~ok istifade edilmektedir. Me
tun vastflarile yerli ziraate mal etmek rinos her yerde ve ba§langi<;ta devletten 
hayli gu~ bir meseledir. Vatan degi§tir- himaye gormu§liir. Bilhassa Almanya ve 
me, hayvan uklanm yeni geldikleri yer· Rusyada bu himaye <;ok bariz goriilmii§
de ba§langi<;ta biiyiik zayiata ugrahr. tiir. Memleketimizde de Merinos i§i Cum
Bu hal her memlekette ve biitiin mii§abih huriyet reiimimizin nurlu ve feyizli hi
te§ebbiislerde vakidir. mayesi altma girmi§tir. Tiirkiyede Me • 

T arih ilk Merinosu, Tiirkiye toprak- rinos yeti§tirmesini bir memleket ve dev
[anndan ~Ikmi§ olarak gosteriyor. Buna let i§i olarak ele alan ve <;ok yakmdan 
ragmen Merinos evvela ispanyada Pi • alakadar olan Ba§vekilimiz lsmet lno • 
ere d'Aragon zamanmda parlad1 ve mak- niidiir. (Sonu var) 
bul vasdlanm or ada kazand1. Eskiden * * * * 
r 

Albn sesli muganniye GRACE MOORE 
• F rans1zca sozlii 

$AHANE MELODi 
filminde « MARGARiTA ,, filminin 

fevkinde muvaffak olmaktad1r. 

Haydar Rifatm 
esederinden 

Etrlisk Vazosu 
iligin Oliimii 
Efendi 1Ie U~ak 
Vikontun Oliimii 
iklimler 
ilk A§k 
Ki.i<;iik Hikayeler 
Mevud Toprak 
Stalin 
Lenin Mezhebi 
Felsefe 
Tarih Felsefesi 
Anar~izm 
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ROMATiZMA AGRILARININ 
DURMASI 

CHARLES BOYER'nin DEMIR KAPI ~aheserini kim hahrlamaz? 

Romatizma agrisi ilk hissedildigi za· 
man, adaleler, yahut mafsallarda sert· 
lik has1l olunca, u~turmamak §artile 
Slona's Liniment siiriini.iz. Sloan's Li
niment cevelam demi uyandrrrr, agr1 .. 
yan adalelere yeni kan getirir, marazlll 
dogrudan dogruya miivellidi olan kan 
terakiimiine tesir ederek izhrab1 im • 
ha eder. Ugu::~turmaga liizum yoktur. 
~iinkii Sloan's Liniment derhal niifut 
eder, 1S1tlr ve agr1YI teskin eder. l{ii• 
<;iik bir ~i~esi uzun miiddet devam eder 
ve idarelidir. Umum romatizma agrt • 
Ian, lumbago, siyatik, arka agnlafl, 
burkulma ve umumiyetle mafsal agr1' 
Ian ve nevraljiler i<;in Sloan's Linimen· 
ti tecriibe ediniz. 

Bundan 10 kat daha kuvvetli, daha GOZEL 

HALK KAHRAMANLARI 
TUrk~e SoziO • A!!?k • Heyecan • Deh,etli Sahneler 

Nefis ve MUkemmel Bir Film. 

Mazurka· Bitmemi' Senfoni- Maskeli kad1n• KO•• R ERE 
gibi ,aheserler yaratan bUyUk rejisor 

W .1 L y F 0 R s T Fllmlnl yapt1 RENATE MULLER - ADOLF 
WOHLBRUC:<. • JENNY JUGO 

SL@AN'S 
LINIMENt 
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c~-SAGLI-K-BA HiSLE R i 

Nas1l du~ yapmah? 
Yazan: Selim S1rr1 Tarcan 

) 

'( a§l altml§l bulmu§, fakat viicudii bir J dakika uzamp yatmay1 itiyad edinmi§s:
d~hkanh gibi dipdiri, sapasaglam eski I niz banyodan soma 1hk veya soguk~a b1r 
bn dostum bana: - su diikiinmek laz1mdJr. 
«- Azizim ben bu s1hhatimi soguk Me~hur doktor (Kneipp) s1cak su 

1\iya borcluyum. Yaz ki§ soguk su do- banyolarmm 35 dereceyi ge~memesini ve 
kUni.iriim. Hem iiyle soguk su deyip ge~- bu suda I 0 ila I 5 dakikadan fazla durul
llliyelim, kuyudan buz gibi suyu ~ektiri- mamasm1 tavsiye ediyor. 
rUn, sonra ba§Jmdan a§llgl boca ede- Boyle bir banyodan soma suyun man
rUn (I) Nisanda denize girmege ba§la- tanm a<;mah ve dortte ii~ii bo~ald1ktan 
11m, te§rinisaninin sonuna kadar tam sekiz sonra 1hk su ile du§ yapmah ve tedricen 
ay sabahlan giine§ dogmadan banyolan- du§u sogutmah. 
lilt yapanm (!) Oyle spar filan da Du§tan sonra ne yapmah? 
l'apmam, benim sporum bal yiiri.imektir. Du§unuzu sabah yaptmJZSa hemen sile-
GUnde en az iki saat yiiri.iri.im. inamr- ceklere sanl1p gi.izelce ovunmah, biraz 
llltsm §imdiye kadar basta olmak ~iiyle teneffiis hareketleri yapmah ve biraz da 
dursun ( tahtaya parmagm1 vurdu) §ey- vi.icudii i§letmeli ve ~abucak giyinip i§e 
lan kulagma kur§un nezle bile oldugu- gitmeli. Y ok, eger banyo ve du§unuzu 
lllu hatJrlamiyorum» dedi. ak~am yapml§Samz evvela 37 dereceden 

Saghgm canh bir ornegi olan arkada- fazla suya girmemeli ( ~iinki.i uykunuzu 
§ITrun soguk sudan bu kadar fayda gar- ka~1rmak ihtimali vard1r) sonra da sile
lllii§ olmas1 hie; te yabana atllamaz. Y al- ceklere sanhp iiylece, vi.icudiin nemile 
1liz arkada§lma pek faydah olan bu tarz- yataga girip ortiinmeli ve bu vaziyette 
<la hareket bir ba§kasJ ic;in mahzurlu, hat- on dakika kald1ktan sonra kalkmah <;a -
Ia zararh nlabilir. Onun i~in en dogruca ma~1rlan ve geceligi giyip uykuya yat -
hareket du§ yapmadan veya denize girme- mah. 
den once mi.itehasSIS bir tabibin reyini al- Banyoya soguk su doldurup i~ine giri-
lllaktu. lirse bunda bir dakikadan fazla durmak 

Su ister s1cak, ister soguk olsun viicu- caiz degildir. 
db~rniize giine~ gibi, hava gibi, hareket gi- Herhangi bir bi.iyi.ik yorgunlugu miite-
1 lazim bir g1da ve bir devad1r. Yalmz abb, mesela tenis, futbol oynad1ktan 

derimizi temizlemekle kalmaz, sinir has- veya gi.ire§, boks yaptJktan veya bisiklet
lahklarma oldugu gibi had veya miizmin le ata bindikten sonra once viicudiin teri
<laha bir~ok hastahklara kar§J da bir de- ni kurulamah, sonra du§ yapmah. Su ne 
Va olabilir. Y almz ister viicudiin s1hha- kadar soguk olursa y1kanma miiddeti o 
lini korumak, ister bir maraz1 defetmek nisbette az olmah. Ve du§tan sonra gii -
i~in olsun dogrudan dogruya buz gibi su zelce ovunmayr ihmal etmemeli. 
lie i§e ba§lamak muvaf1k degildir. Once- Evlerinde du§ tertibah bulunm1yanlar 
lerj ya s1cak, ya 1hk su dokiinmek laz1m- bildigimiz emzikli bir bahc;e kovasma su
dir. Ve yava§ yava§ suyun hararet dere- yu doldurmah ve biraz giine§te birakhk
tesini sogutmahd1r. Mesela farzedelim tan sonra bir legen ic;ine girip kendilerini 
37 dereceden yani s1cakc;a sudan i§e sulamahdular. 
~a~Iamah, sonra viicudii yava§ yava§ so- Cok temenni edilir ki mekteblerimizde 
~uk suya ah§tJrmah ve soguk sudan ha§· yavrulara yaptmlan jimnastik derslerinin 
land1gmlz zaman artJk uzviyetiniz laz1m sonunda kendilerine du§ yapmak imkam· 
~elen tahammiil kudretini kazanm1§ de • verilsin. Oyle olmad1g1 takdirde kiirpe 
lllektir. Soguk su size hi<; naho§ bir tesir viicudlerin ifraz ettigi ter gene mesamat
l'apmamah ve bunda nekadar tedrice ri- tan ic;eri girer ve hareketle temin edilen 
«<Yet ederseniz a kadar ·~ok taydalamr - fayda belki c;1kan terleri viicudiin masset-
sm1z. mesi yiiziinden zarar olur. 

Du§lara nas11 ba§lamah? Si§manlar ve fazla zaylflarla sinirlerin-
lster 1hk, ister soguk su ile du§ yap- den §ikayetc;i olanlar doktora dam§ma ~ 

tnadan once viicudiin ve bilhassa ayakla- dan §Unun bunun tavsiyesile buz gibi so
lJn Slcak olmaS! §arttJ r. Bunun i~in once guk su doki.inmege kalkarlarsa tehlikeli 
~cudii PlJama iistiinden kuru kuruya bir i~ yapm1~ alurlar. 
giizelce ovmah, biraz da jimnastik hare- Usulsiiz ve yolsuz gorenek suretile ya-
ketleri yapmab. Soguk su dokiiniilen ye- p1lan ~eyler daima tehlikelidir. 
rin havas1 mutedil olmab. Suyu sevelim, viicudiimiizii miimkiin 

Eger evinizin bir banyosu varsa ve siz oldugu kadar s1k sudan gec.irelim, fakat 
de haftada iic., iki, hie; olmazsa bir defa daima ihtiyatla hareket edelim. 
37 ~ 38 derece suda on, azami on be~ SEL.IM SIRRI TARCAN 

Bursada bi~ki yurdlar1na gosterilen ragbet 

Tezel Bifki Yurdu talebeleri 
_l3ursa (Hususi) - ~ehrimizde birc;ok nazari ve ameli ders verilmektedir. 

allelerin ve ev ktzlarmm devam ettigi Yurddan gec;en sene mezun alan iki 
;ezel Bic;ki Yurdu, Maarif miidiirliigii talebe §ehrimizde hirer yurd bile ac;
atafmdan eski Muallimler Birligi bina- mt§lardir. Bu suretle ev kadmhgma 
~a. nakledilmi~ v, buraya aynca Hal- kanJI §ehrimizde gittikc.e ragbet art -
<\evmden de 10 talebe gonderilmi~tir. makta aldugu goriilmekte ve yer yer 

11kara ink1lab Bic;ki Yurdu mezunla - bicki, diki~ yurdlan ac;tlarak kadmhjp.
t111dan Mevhibe Tarman tarafmdan a- m1zm bu vadideki ihtiyaclan ka!1tlan
~11lllt§ olan bu yurdda haftada iki giin maktadtr. 

Cumhuriyetin l~;timai roman•: 114Yazan:HIImi Ziya 

,. l-Iep ayni musallat fikir, ayni hareket- halde oldugunu nic;in yazmadm? 
~~-~ Ve musallat fikir. Mezarhgm 1c.inde - Ne yazacag1m? Herkesin kendi i§i 
~b~lerini diken rencberi kar§Ismda goriir var. 
1 1 oldu. - Y abanc1 giizle mi bak1yorsun? di-
IU[~u pis duvarlar, penceresi kagldla or- ye eline sanldl, benden emin degi[ misin? 
b k karanhk oda, bu vah~i ve muannid Katib, soguk~a elini c;ekti: 
tn:k~I_ar_ onda birdenbire kac;:mak, kurtul- - Eminim! dedi, yalmz senden mi? 
b 1~tihasJm uyand1rd1. Fa kat bununla Hepinizden .. Hepinizden .. Allah raz1 ol
l'~taber bir ti.irlii yerinden bmi!dJyaml· sun. Siz olmasamz, halimiz ne olurdu? 
a'gt, ~endini tahta iskemleye m1hlanm1§ Biitiin okumu*lar, zaten hep bizi dii§iintij:r bJr yiik hissediyordu. Giizlerini bir miiyor musunuz? 
tn~k .O?da~ kac;1ram1yor. Me§gul edebil- Demir, bu ha~in sitemlere mani olami· 
Ili'. h<;m Z1hninden bin ti.irlii sua! gec;ir- yor ve fevkalade eziliyordu: 
ta~l. aide, bunlardan hic:;birini soram1ya- - Rica ederim boyle soyleme! Be
bo~J- _adeta mukadder surette - bir hava ni hakikaten iiziiyorsun. Bu kadar haka
~ekj~gu .t~rafmdan uc;uruma dogru zorla rete lay1k olmad1m! 
g(),.;: lt &lbi o musallat fikre siiriiklendigini Niya,zi Efendi, on a cevab vermek-
1 •«Yordu N"h "h · .. b all! d · 1 ayet, I llyamz, soze a§· ten ziyade kendi kendisile konu§ur gibi 

a an kendini alamadJ: soylemekte devam ediyordu: 
lii- Niyazi Efendi.. Seni rahats1z go- - Bizi nas1l unutabilirsiniz? Zaten 

Yortnn. 
i§iniz bu, degil mi? Hie; bizi unutabilir 

:: H~yJr, bir~yim yok! misiniz? Sonra ekmek nereden gelecek? 
RJca ederim boyle soyleme! Ne Halk1 tutmak ic;in kendinize nereden 

CUMHURIYET 

I Arnavudkoyiinde 
bir cinayet oldu 

Bir kad1n yiiziinden iki 
ki,i yaraland1 

yarathg1 yen1 Iran •C/1 ~ 

Evvelki gece Arnavudkoylinde bir bi
rahanede kadm yiiziinden kavga olmWj, 
ve Latif admda birisi tabanca ile iki 
~oforii oliim halinde yaralarnl§tlr. 

Bir muharririmizin yaptJg1 tahkikata 
gore hfidise §iiyle cereyan etmi~tir: 

Siyam isminde bir §Ofiir, Giilizar is
minde- bir kadmla beraber ya§amakta
dir. Bundan iki, iic; ay evvel Siyamla 
Giilizann aras1 ac;Il.nu§ ve aynlmu~lar • 
dtr. 

Giilizar, §Ofor Siyamdan aynld1ktan 
.90nra Latif isminde birisile y~amaga 

ba'?lamJ§tlr. 
Evvelki gece, §Ofor Siyam yamnda 

dort erkek ve bir de kadm oldugu hal
de Arnavudki:iyiinde Markonun biraha
nesine gitmi§tir. Siyam ve arkada§lan 
bir masaya dogru ilerlerken birahane· 
nin localarmm birinden nara ile birlik
te :}U seS duyulmu;]tur: 

- Bana Latif derler. Ben insana ne
fes ald1rtmam. 

Bu ses iizerine locaya bakan Siyam 
eski dostu Giilizarla birlikte daha dort 
erkegin orada oturmakta olduf,runu gi:ir
mi.i~, fakat bu si:izlcrc bir cevab verme
mi~tir. 

Latif, locadan savurdugu palavraya 

Yaralrlardan ,olor Styan 
cevab verilmedig·ini goriince; 

- Haydi, buradan c;abuk ~1km, diye 
bir tehdid daha savurmu§tur. 

Siyam ve arkad~lan bu ikinci teh -
did kar§ISmda da seslerini <;!karma~ 
Jar ve ba§ka bir yere gitmek iizere bira
hane kaplSlna dogru yiiriimege b~la
ml§lardir. 

Bu Strada Latif her nedense taban -
casm1 ~1karm~ ve Siyamla arkada§la -
rma at€'§ etmege ba§larnt§br. Taban -
cadan c;1kan yedi kur§undan ikisi §Ofi:ir 
Siyama, ikisi de arkad~x §Ofor Halide 
isabet ederek tehlikeli surette yarala
rnt§br. Diger iic; kur§un ba§a gitm~tir. 

Silah sesi iizerine birahanede oturan
lar arasmda pan1k olrntl§ ve m~ • 
teriler c;ilyavrusu gibi dagilmt~lardtr. 
Bu arada· Latif te yanma arkadas;larm· 
dan Oduncu namile amlan Recebi ve 
Mehmedi alarak kac;rnt§tlr. 

Sokakta otomobil ic;inde Siyam1 bek
liyen diger bir §Ofi:ir siHlh sesi iizerine 
birahaneye ko~mU§ ve yaras1 daha ag1r 
alan §Ofor Halidi otomobiline koyarak 
hastaneye gi:itiirmii~tiir. 

Vak'ayx haber alan devriye polisler 
birahaneye gitmi§lcr ve yarah Siya -
m1 da "Beyoglu hastanesine kaldirrni§ -
lard1r. 

Suc;lu Latif, 0Dtaki:iyde bir '<C§me ba
§mda arkad~l Receble birlikte yaka -
lanml§llr. 

Ilastanede §afor Halide ameliyat ya
ptlarak viicudiinden kur§unlar <;Ika -
nlm1~br. Zavalh konu§amtyacak dere
cede yarahdtr. Siyama heniiz ameliyat 
yapJlmamt§tlr. Emniyet mi.idiirliigii ta
rafmdan tahkikata devam edilmekte • 
dir. 

Sad1kzade vapurunun dok· 
toru oldii 

lzmir 7 (Hususi muhabirimizdoen) 
Sadtkzade vapurunun doktoru ibrahim 
~ahin, vapur istanbuldan buraya ge -
lince kalb sektesinden i:ilm~tiir. 

mevzu bulacaksm1z? 
Demir: 
- Ne diyorsun Niyazi Efendi, ne 

diyorsun? diye bag1rd1. Oteki, onun heye
canile alakadar olmadan muttasii soylii
yardu: 

- HakkmlZ var! Size merakh bir 
vak'a laz1m. Halki heyecana siiriiklemek 
ic;in tam yerinde bir felaket, bir ac1 mev· 
zuu bulmamz laz1m. Korkmaym! Biz, 
efendilerimize bunlan her zaman verme· 
ye hazmz. Binlercemiz kmhp gideriz. 
Ne zarar var? .. Bu size yeni bir ~eref 
kazandJTdi? Evet.. Sizinle nekadar o· 
giinsem az !.. Biiyiik adamlarsm1z." Y az1· 
larmlZI biitiin diinya okur. Adm1z her 
yerde soy Ienir! 

Demir onu susturmak ic;in son gayretini 
sarfedip: 

- Niyazi Efendi! diye siizilni.i kes
mek istedi. F akat art1k her§ey beyhudey
di. Bu. bir duvar kadar samit adam, §im· 
di durmadan dinlenmeden ve yiiziine kan 
<;Jkarak inadma soyliiyordu: 

- Efendilerimiz, §iiphesiz bu biiyi.ik 
§ohretlerini neye borclu olduklanm bili
yorlar ( Kanlan pahasma on ian yiiksel
ten bu adamlan tamyorlar degil mi? 
Hadi iiyleyse, lutfen bu kiic;i.ik hizmete 

Bir Frans1z mecmuas1nda dost iranda yapdan biiyiik 
inkdablari belirten giizel bir yaz1 inti~r etti 

Modern Tahrandan bir 
Pariste C.Jkan L'illustration mecmu -

asmm 30 kfmunusani tarihli ni.ishasm -
da dost iran hakkmda c;ok giizel bir ya
Zl vard1r. Bu yaZiyl aynen ahyoruz: 

cHezimetten c;ekip C.Jkardigl, astrhk 
rehavet ve gi:ireneklerden kurtard1g1, 
biisbiitun degi~tirip yenile§tirdigi, adet
lerini, mi.iesseselerini ve ekonomisini 
modern bir hale soktugu Tiirkiyenin 
mukadderahm, Atatiirk, yani (Tiirki -
yenin Babas1) adile idare etmekte bu -
lunan Mustafa Kamalm, Biiylik Barb
den sonra, birkac; sene ic;inde, Tiirkiye
de ba§ard1~ harikulade eser kar§tsmda 
- pek hakh olarak - hayranhk duymak 
adet olmu~tur. Fakat iramn, a§agt yu
kan, ayni zamanda sahne oldugu buna 
benzer bir himmetten daha az bahse -
dilmektedir. Halbuki, bu himmet te, a
zameti ve neticcleri itibarile, otekinden 
geri kalmaz. 

Birkac; sene evvel, eski Tiirkiye kadar 
geri, onun kadar garb medeniyetindcn 
uzak, onun kadar dahili ana!1i ve ha • 
rici ihtiraslarm tehdidine maruz bir 
memleket alan bu Asya devleti de $e -
hin§ah Rtza Pehlevinin ~ahsiyetinde, 

Atatiirk · gibi, halaskanm, miiceddidini, 
istiklal ve siikunetin kurucusunu ve te
rakki hamlelerinin yarahctstm bul -
mU§tUr. 

$ehin§ah R1za Pehlevinin, Serdar1 
Sipah unvanile 1923 senesinde Ba§ve · 
kaleti ihraz ettigi zaman ilk ~i orduyu 
tensik ve onu, asri vesaitle tec;hiz, asri 
bilgilerle talim etmek olmu§tur. Rtza 
~ah, mecburi hizmeti ihdas etti, as
keri mektebler vi.icude getirdi, hava ve 
deniz ordulan kurdu. 26 nisan 1926 da 
iran tahtma ciilus ettikten sonra ise, 
asll programmx tahakkuk ettirmege 
ba!;iladt. Te§kil etti~F milli ordu ve kuv
vetli zab1ta, iranhlarm hic;bir zaman 
gi:iremcdikleri dahili asayi§i temin etti. 
ArtJk merkezi hiikfunet, memleketin 
her tarafmda niifuzunu kullanabiliyor
du. Bundan .90nra, $ehi11§ah R1za Peh
levinin yapicthk siyaseti ba§hyordu. 

En acil i§lerden birisi adliyenin lSla
ht idi. $ehin§ah yeni bir kanunname 
yaph; ~er'i mahkemeleri hi.ikfunet mu
rakabast alhna koydu ve kapitiilasyon
lan kaldird1. Tahsilat intizama sokul • 
mak suretile maliye 1slah edildi. Ame
rikah ve Alman miitehasstslarm yardi
mile idari kadrolar viicude getirildi ve 
iran harici borclarmm azh~ da inzi -
mam ederek biitc;enin tevaziinii temin 
olundu. 

Diger taraftan 29 may1s 1928 tarihli 
kanun mucibince bir milli banka tesis 
edildi ve bu banka, c;tkardt~ evrakl 
nakdiye ile, kaq1hg1 giimii§ alan milli 
paray1 kurtard1. Bu hamleden evvel, 
imperial Bank of Persian isimli ingiliz 
~irketinin imtiyazm1 satm almak icab 
ediyordu. Bu da serbesti yolunda bir a
dtrndl. 1933 te kurulan Ziraat Bankas1, 
devletin ikinci bankas1 olarak bu vadi
deki himmeti ikmal etti. 

!ran endiistrisi de yeni bir hamle ile 
ileri ahlrni§ bulunuyordu. Son seneler
de, iranda, 6 §Cker fabrikas1, 9 iplik 
fabrikas1, 4 biiyiik yiinlii kum~ fabri
kast, 5 kibrit fabrikas1, 9 biiyiik deri 

kar§1hk sizden bir§ey istemelerine miisa
ade ediniz! 

Zorla yerinde duran bir kemik kiil~esi 
halindeki adam, birdenbire f1rhyarak 
canh bir hayalet gibi odanm ic;inde dola§· 
maga ba§ladJ. 

- Ne istedin de esirgedim? Nic;in 
boyle soyliiyorsun? diye Demir Sabrinin 
son derecesinde, tmdan mutlaka bir cevab 
almak i~in kar§Isma gec;ti. fki adam, iki 
vah§i kurd gibi gozgoze geldiler. 0 za
mana kadar farkma varmad1klan gizli 
bir kinin meydana <;IkmasJ iizerine, pu
suya yatan iki dii~Il1an halini almJ~!ardJ. 
Birbirine emniyetsizlikle, endi§Cyle bab
yorlardt. Demir, bu tehlikeli beklemeden 
yorularak gene eski yerine oturdu. Y a
va§ yava§ gev~edi, siikunet buldu ve 
hafif<;e katibin kolundan yakalad1. Onu 
pek hafif, fakat gene adeta zorl1yarak 
masaya dogru c;ekti. Ag1r ag1r tekrar ye
rine oturmaga mecbur etti. 0 heniiz ka
pamk ve muannid tavnm b1rakmiyordu. 
Bununla beraber gittrkc;e gev§iyor. Par
maklan, kenedlenmi§ agz1 a<;Ihyardu. Sa. 
bit ve vah§i gozlerinin yerine gene yor
gun ve karanhk bab§I geldi. Bu mada 
o, her zamanki golge halinde sessiz katib 

oluvermi§ti. Demir: 

goriinii~: Milli Banka 
fabrikas1, 18 trikotaj ve c;orab fabrikas1, 
1 c;imento fabrikas1 ve daha ba§ka bir 
c;ok fabrikalar kurulrnu§tur. 

Milli endiistri alan hahc1hk muhtelif 
§ekillerle te§Vik edilmektedir. 

Fakat, iran ekonomisinin en miihim 
meselesi petroldiir. iran petrollerinin 
imtiyazma sahib ve irana sadece yi.izde 
on alb gibi ciiz'i bir hisse vermekte o
lan ingiliz petrol §irkeh, gene $ehin • 
§ahRtza Pehlevinin himmetile, elinde -
ki altm1~ sene ic;in muteber mukavele 
yerine iramn hukukunu gozeterek ya
pllmt§ yeni bir mukavele akdetmege 
mecbur olrnu§tur. 

iramn, on sene zarfmda 20,000 kilo
metro yol in§a etmcsi §eklinde tezahi.ir 
eden yol siyaseti de R1za ~ah Pehlevi -
nin diger icraab kadar §ayani takdirdir. 
Fakat Rtza ~ahm bu vadide en biiyiik 
hedefi, be§ sene sonra ikmal edilecek o
lan 1500 kilometroluk demiryoludur. 

iran, siyaset sahasmda da, ~ehin§a -
hlna pek c;ok §eyler borcludur. iran1 
ingiliz himayesinde bir memleket, ya
hut Rusyamn bir vilayeti veya hie; ol -
mazsa bir ecnebi miistemlekcsi olmak
tan kurtaran odur. 

$ubatm 21 inde, 1921 deki darbei hii
kfunetin ytldi:iniimiinii tes'id ic;in dona
nacak olan Tahran, R1za ~ah Pehlevi -
nin icraatl sayesinde, pek ktsa bir za
man zarfmda biiylik degii;ikliklere maz 
bar olmWj bir ~ehirdir. Tahran, §imdi, 
miikemmel caddeler ve bi.iyiik binalar
la siislii, zarafet ve konfar itibarile bir 
c;ok Avrupa payitahtlarile rekabet ede
bilen biiyiik ve modern bir §ehirdir. Bu 
§ehrin inki~fma mani olan bir tek §ey 
vard1 ki o da su meselesi idi. 1931 de 
yer altmda yaptlan 36 kilometro uzun
lugunda bir kanal sayesinde bu miiijki.il 
de halledilrni§ ve Tahran bol suya ka -
VU§IDU!?tur. 

i§te $ehin§ah R1za Pehlevinin asrile§· 
tirdigi iran.:. 

Siverekte kurdlar §ehre 
indiler 

Siverek (Hususi) - On bir ytldan • 
beri goriilmerni§ bir §ekilde bastlran 
kar dolaytsile daglarda ac; kalan kurd 
siiriileri §ehrin kenar evlerine kadar 
inrni§lerdir. Bunlarm bir k1sm1 §Chrin 
ic;ine de girerek Hc1i:imer mahallesi ca
misinin oniinde ki:ipeklerle bogu§maga 
ba§laiTII§lar ve onlar tarafmdan i:ildii • 
riilrnii§lerdir. 

Kurdlarm civar koylere de baskm 
yaparak koyun siiriilerine hiicum et -
tikleri soylenmektedir. 

Ankara Hukuk talebesi 
lzmitte 

izmit (Hususi) - Ankara Hukuk Fa
kiiltesinden 25 ki§ilik bir talebe grupu 
ba§larmda profesorleri de oldugu halde 
§ehrimize geldiler ve burada Mimar Si
nanm Yenicuma camisini ve Kagtd 
fabrikasm1 gezdiler, ak§am da Halkevi 
Giizel San'atlar §Ubesinin Halk sinema
Sl salonunda verdigi konserde bulun -
dular. 

- !§in yok mu? diye sordu. 0 sade
ce: 

- Ac.1ktayJm, dedi. V e biraz sonra: 
Oc. aydanberi.. diye tamamlad1. Demi

rin mutlaka kendisine yardnn etmegi dii

~iindiigiinii farkedip, hemen sozii degi§· 

tirdi: 

- Bekir Beyleri gordiin mii? 

- Evet .. 

- Nuriye Hammt?. 

- Hay1r. 

- Gene kocasma donmii§ degil mi? 

Oyleyse giiremezsin! 

- Belki de .. dedi. Bekir Bey bu ak
§am evlerine gitmek i<;in bekliyor. 

Katibin gozleri parlad1. Y eniden yi.i -
ziine kan <;Ik1yor. Fa kat bu sefer hiddet
le di§lerini s1kacak yerde kahkahalarla 
giiliiyor, goriilmedik ta§kmhkla masaya 
vurup bagmyordu: 

- Demek onu goreceksiniz ~ Kimbi
Iir ne hale gelmi§tir! Sizden biisblitiin ij. 

midini k'esmi~ti. Demek goreceksiniz? 
Allah a§kma, kurtann onu bu adam dan! 

BabasJ gideli o zarars1z biicek biiyiidii, 

biiyiidii koca bir engerek oldu. Kurtarm 

bu adam dan onu! 

I I 

~iikredelim 

azetelerde §oyle bir haber var: 
«Son bir sene ic;inde Tiirkiye 
dahilinde seksen defa yer sar

smllsi olmu§tur. Bu sarsmhlann kn"kbiri 
bat! vilayetlerinde, yirmi sekizi dogu ille
rinde, onbiri orta Anadoluda sezilmi§" 
tir.» 

Tannya §iikredelim ki gazetelere ge
<;en bu haber, tarihlere gec;miyecektir. 
Ciinkii tesbit olunan 80 sarsmtmm hepsi 
yerin esnemesinden, biraz gerinip gev~e~ 
mesinden ibarettir. Fa kat yer, arama ne
fes darhgma ugrar, korkunc ihtilaclar ge
<;irir, uzun uzun kivramr ve o zaman ii
zerinde ya§lyanlar i~in - mevzii de olsa -
afet kesilir. 

istanbul, bu nefes darhgmm sadmele
rine s1k s1k ugram1~t1r. T arih biitiin o 
sadmelerin hikayesini itina ile kaydetmek
te ve ger<;ekten tiiyler iirpertici hadiseler 

anlatmaktad1r. Sehir, heniiz inki§af dev
rine girerken biiyiik bir zelzele gec;irdi, 

bir piskopos, SJgmdJgl mihrabla beraber 

c;ukurlara gomiiliip kald1. 0 vakit ikin
ci Kastantm imparatordu. Diirdtincii as
rm ortasmda vukua gelen bu zelzeleyi 
398, 402, 447 ylllarmdaki sarsmtiiar ta

kib etti. Fa kat 44 7 ydmda ve ikinci T e~ 
odor zamanmdaki zelzele, eskilerini es

neme hiikmiinde b1rakt1, fstanbulun alt!
m iistiine getirdi. Sehri c;evreliyen kale, 

elli yedi kule ve bir siirii abide yJkllmJ§· 
ll, koca Bizans enkaz y1gmma donmii§

tii. 478, 484, 487, 527 ydlanndaki zel
zeleler a kadar miihim degildi. F akat 
533 ve 558 y1llan ic;inde istanbul, boyu

na sar' a g~irdi. T opragm samlmadJgi 
giin yoktu ve Ayasofyanm kubbesi de bu 
sarsmtJ!ar i<;inde yJkdmJ§ll. 869 da Bi

rinci Bazil devrinde k1rk giin ve kJTk ge
ce sarsmtJ duyulmu~tu. I 034 te ve Diir

diincii Mi~l'in hiikiimdarhg1 masmda 
sarsmtJlar 140 gi.in kesilmedi, birc;ok ki· 
liseleri ve sarayl an devirdi. 

Osmanblar de·vrinde vukua gelen zel
~eleler ic;in~e miihim alarak tarihe ge<;en 
Ilk sarsm!J Ikinci Beyaz1d1 Edirneye ka

~Iran afettir. Dervi~ me§rebli Hiinkar, 
korkudan solugu Edirnede almJ§Sa da 

oraya adJm atar atmaz ayni afetle kar§J
la~h~ndan ve balk, kendisinin zelzeleyi 

istanbuldan Edirneye getirdigini teveh
hiim ederek soylenmege ba~Iad:gmdan is
ter istemez payitahtma donmi.i§ ve bol pa-

ra dag1tmak suretile hakkmdaki suizan
lan diizeltrnege c:;ah~ml~h. 

I 718 de ve Oc;iincii Ahmedin !ale 
devrini ya§ad1g1 giinlerde bir zelzele da
ha yiiz gosterdi ve istanbulu harabeye 

c;evirdi. Hergi.in ii~er dakika siirmek iize
re iic; giin tckerriir eden sarsmllda yikii
mJyan ko§k, c;atlam1yan duvar kalmamJ§· 

h. 1763 te bir ze' zele haftas1 gec;irildJ, 
!stanbul 7 gi.in sarsmh ic;inde kald1. 0-
c;i.incii Mustafa zamanmdaki biiyiik bir 
zelzclenin kurbanlan on binlcri bulmu~-
tu. 

Bundan sanra tarihin kaydettigi bii· 
yiik sarsmh elli ya§ma varan istanbul
lulann bildiklcri ve korkusunu hafJzala
nndan hala c;1kanp atamadtklan 1894 
zelzelesidir. _Bu afet, ba~ta Biiyiik~ar§I 
almak iizere Istanbulun bir<;ok binalanm 
topraga ~evirmi~ti. 

T ekrar ediyorum: Gazetelerin kay
dettigi 80 sarsmtJ yerin esnemesinder., 
gerinmesinden ibarettir. Bu haberi ve es
ki zelzelelerin ya§athgi facial an akUl ken 
yiiregimizi T annya ac:;1p ~tikretmemck 
miimkiin mii? 

M. TURHAN TAN 

Demir, ta~kmhgma iimidsizlikle bak1· 
yordu: 

- N e yapabilirim? Gelmek istemez· 
se .. Ne yapabilirim? 

Katib yumruklanm s1k1p, goriinmiyen 
birini bogacak gibi ellerini uzatmJ§: 

- 0 cehennem zebanisidir diye siiy
leniyor, biitiin halk elinde ktvramyort 
Sefaletimizden yalmz o mes'uldiir. Bizi 
bu hale koyan odur!.. 

- Bo~una zihnine girmi§, diye siizii· 
nii kesecek oldu. F akat o, biisbiitiin ta
~arak yumrugunu YUruyor: 

- Birini unutmad1m. Ac1·lan burada 
sakhyorum!.. 1c.imde birikenleri bir gor· 
sen, titrersin! ... diye bagmyordu. 

Soma tekrar f1rlay1p Demirin iistiine 
yiiriidii. Onu iirki.itecelc kadar §iddetle 
omuzundan sarsh: 

- Yiiregin yok mu Demir Bey! Ne
lerini ald1 bu adam? Seni ne hale kodu! 
Bu adam ... 

- Sonra birden gozi.i c;ekip iki silah 
c;:1 kard1, yere koydu: 

- Bunlan a!! Cit onu oldiir! diye 
bitkin, )'Jg!ldi. 

Demir, hayretle silahlara bak1yor. 0, 
boguk sesle agJr agJr soyliiyordu: 

f Arkast l"'"T 1 
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I 
[Ba~tarata 1 tnct sahlfedeJ 

nm idaresinde ba§hyan bu mi.isabaka 
talomlar §U §ekilde c;tkttlar: 

Ci.ine§: Cihad - F aruk, Retad • Da
ni~. Rtza, ibrahim - lsmail, Salahattin, 
Rasih, Rebii, Melih. 

Be§ikta§: Mehrrwd Ali - Hiisnii, Fa
rule. • F uad, Hakkt, F eyzi - Hayati, 
Sulhi, Naztm, ~eref, E§ref. . 

Ilk be§ dakika Be§ikta~hlann ~~ 
canh ve giizel hiicumlarile gec;ti. F akat 
bu hal. birinci devrede, yalmz b~ da· 
kika si.irdii. Bundan sonra Ciine§liler 
yava~ yava§ ve gittikc;e ac;tlarak tam bir 
hakimiyet tesis ettiler. Be§ikta§tan mer• 
kez muavin oymyan Hakkmm bir tiirlii 
muvaffak olamamast bir taraftan takt • • 
mtm mii§kiil v~ziyetlere sokuyor. bir ta· 

· · · Be•ikta•lrlartn neticesiz kalan hiicumlanndan biri raftan da rakib muhacim battmm l§lnl ., ., 
kolayla§tlnyordu. Bir arahk oyun tama· Faztl • C~vad:. Angelidi.s, Mehmed Re· Bundan sonra, devrenin sonuna ka -
mile Cune,lilerin hakimiyeti altma gee;· ~a.d - N act, Bulend, Ah Rtza, Esad, dar, mac; c;ok durgun bir §ekilde oynan-

Ftkret ru. Haftayma bir dakika kala Calatasa-
Giinefin birinci golii Galatasaray: Avni • Lutfi, Re~ad - raym merkez muavini Salim, Cevadla 

Suavi, Salim, E§fak • Danyal, Ha§im, bir c;arpt§ma neticesinde sakatlanarak o-

ti. 

On i.ic;iincii dakikada Rebiinin derin - Biilend, Siileyman, N ecdet yundan c;tktt. 
Ierne hir pasma «;Ikt§ yapan Mehrned A- San la4 ct'verdlt'lert'n vuru~t'le oyun ba•· lk' 0 d F · 'k' o 1" 1 ~ • mel evre ve enerrn l met go u 
li topu ayagile uzak a~tmnak istedi, fa· ladt. Mac; hakkmda bir fikir edinmege Galatasarayhlar ikinci devreye Sa -
kat muvaffak olamadt ve Rasihe pas ka4 f1' b1'r zaman gPrmeden, hakemt'n, en 1· d h I k k' · 'I b I ...,. tm en rna rum o ara on I§I 1 e a§ a-
verrni§ oldu. Rasih bu pastan istifade e- kiic;iik hatalara bile goz yummadtgt gO., dtlar. lki dakika sonra bu oytmcu to -
derek bo§ kaleye bir plase vuru§ile topu ru"ldu". 11 L • • k · d d h pa tyaru oyuna J§bra ethyse e a a 
soktu. Galatasarayhlar sagac;tklarile yapttk- yerini almadan F enerbahc;eliler Biilend 

1-0 maglub vaziyete dii§en Be~ik • Ian akmlara F enerliler iic; ortalarile ~u- vautasile ve Avniyi kontrpiyede yakah· 
ta§hlar bir aksiilamelle mukabele et • kabele ediyorlardt. Bu vaziyette Galata- yarak ikinci ve galibiyet gollerini attJ -
rnek istedilerse de muvaffak olamach • saraYJn hiicumu daha kolayhkla inki,af Jar. 
lar ve muvaffak olamadtklanm gori.in - ediyor, Fenerbah~e taktigi ise rakib mii- Oyunun yirminci dakikasmda Salim, 
ce htr~mla§arak zaman zaman c;ok sert- dafaanm i§ini kolayla§ttnyordu. birinci devrede kendisini sakathyan Ce • 
lf§en bir oyun tutturdular. Y edi ve sekizinci dakikalarda her iki vadm iizerine yiiri.idii. Hakem, Salimin 

/kinci Jevre taktm hirer gal fmah yakaladtlarsa da bu hareketini. kendisini ayundan c;lkar • 
lkinci devrenin ilk be§ dakikasmda istifade edemediler. makla cezalandmnca Galatasaray takt -

Be§ikta§hlann oanh ve gi.izel hiicumlan Galata•araym golii mt, rna~ sonuna kadar on ki~i ile oynamak 
~ori.ildii. Bundan sonra gene Cline§ a - 15 inci dakikada Galatasarayhlar zaruretinde kaldt. 
kmlan ba§laymca birinci devredeki va - sagdan yapttklan bir akmla topu Fener Fenerin Ufuncii ve dordiincii golleri 
ziyetin tekerri.ir edecegi zannedildi, fa - kalesinin oniine kadar getirdiler. Sol ta· Yirrni be§ dakika Fenerbahc;eitin kar
kat Rebii. kale onlerinde demarke va - raf oyunculanndan birinin c;ektigi §Ute §IStnda on ki~i ile oymyan Galatasaray bu 
ziyette yakaladtg1 tapa ters bir vuru§ Biilend bir st~rama ve hiicum vaziyetile miiddet zarfmda iki gol daha yedi. D -
yaptp ftrsatt kacx!Tmca siyah beyazhlar i§tirak ederek Hiisameddini §a§trtb ve c;uncii gal §U suretle yaptldt: Avni kale
oyuntm merkezi s1kletini rakib niSI£ sa· top bu sene ilk defa olarak F ener kale - sind en bir hay!i a~Ilarak bir top yakaladt 
hay a intikal ettirmege muvaffak oldu - sine girdi. ve degajman yapmak istedi. F akat top 
lar. F enerliler derhal harekete gee; tiler. on sekiz crizgisinin iki metro ac;tgtnda du-

Giine~in ikinci golii D~ ortalarile yaphklan akmlar esnasm· ran Ali Rtzaya kadar gitti. Kalenin bom-
20 nci dakikada Rasih, Salahaddin- da topu zaman zaman Naciye de gec;ire- bo, oldugunu goren bu oyuncu derhal 

den aldtgi bir past siiriip B~ikta§ kale- rek oyunu a~mak imkanlarrn1 elde etti- ~andelle kaniiK bir vuru, yaparak topu 
sine kadar getirdi. <;ektigi §Ute Meh - ler. Ga)atasarayhlar rakiblerinin bu ~a - Galatasaray kalesine gonderdi. Bu k188 

med Ali, bir blonjon yaparak mukabele h§malanna ~a!t§makla mukabele edecek- miiddet zarfmda. Avninin kalesine ge~e
etti. Fakat topu iyice yakahyamadtgt lerine uyu§uk bir oywt oynuyorlar ve ta- miyecegini dii§iinen Lutfi, Ali Rtzamn 
ic;in uzanmt§ oldugu yerden ikinci bir ktm oyununu dii§iinmeden ferdi hareket vuru~na kafa ile yeti§emiyecegini anh-
hamle daha yaptt. Bu mada Rasih te 0 ediyorlardt. yarak topu elile tuttu ve bir pencdttya se-
ciyara yeti~mi§ bulundugundan her iki F enerin birinci golii bebiyet verdi. Fikret penalttyt c;ekerek Fe-
oyuncu kale · diregine c;arphlar. Top 26 net dakikada N acinin ortaya ka • nerin uc;iincii goliinii yapmt§ oldu. 
Mehmed Alinin kuca~nda olmakla be- c;arak c;ektigi §Ute Avni, havadan avuta Dorduncii go!, hahn say1hr bir takt -
raber kalenin ic;inde veya dt§mda oldu _ gidiyor diye aldm§ etmedi. Halbuki top mm miidafaasmda yer alan oyuncularm 
gu belli degildi. Bu vaziyet Ciine~ le • iist direge c;arparak geri geldi ve onu her vakit kolayhkla defedebilcceklerini 
hine go] saytldt. ac;tk olan Biilendin online dii§tii. Avni zannettigimiz bir akmla yaptldt: Bi.ilend, 

•Adt'se d muvaffak olamadt Bu"lend p]a· gogviis ve bacak kuvvett'le topu Lu•tft', Su-Be§ikta§hlar, itirazlanntn dinlenme- ..... e · • 
digini gori.ince oyunu §irazesinden «;lkar- diyse de muvaffak olamadt. Biilend pia- avi ve E§faktan sokerek Avni ile kar§l· 
dtlar. Hakem HakktYJ oyundan c;tkardt. se bir VUnJ§la F enerin beraberlik saylSlm kar~tya kaldt ve F enerin dordiinci.i golii

Y aptian favullerden biri Be§ikta§ aley- yap_tJ,~ . .._..,.....,...,--:-~~,.....,.. ...... ..,............,....,..._nii attt. Mac; ta bu suretle 4 • 1 F ener -

ltine verilen bir penaln ile cezaland1 • 
nldt. Rasih bu ftrsah iyi kullanamad1, 
topu Mehmed Alinin kucagma ath. 

Bundan sonra siyah beyazhlar da bir 
akm esnasmda bir penalh kazandtlar. 
Hi.isnii bunu stkt bir §title gole ~evirerek 
vaziyeti 2-1 §ekline soktu ve mac; 2-1 
Ciine§in galibiyetile neticelendi. 

F enerbah~e 4, Galatasaray 1 
S1ra ikinci ve daha mi.ihim mac;a ge -

Iince herkesin heyecam yi.izi.inden belli 
olmaga ha§ladt. T ak1mlar taraftarlan • 
nm alkt§ ve bagtrmalan arasmda sahaya 
c;tkt1lar. Milli taktmm antrenori.i ve diinkii 
ma~t idare eden Mister Boods kalelerin 
intihabt ic;in parayt atti ve tak1mlar kar§l· 
hkh §U §ekillerle dizildiler: 

F enerbahc;e: Hiisameddin • Y a§ar, 

Buna Asyqh iifiiriikc;iiler «Sihirli ol» 
ismini verirler. Bir zeytin tanesi biiyiiklii
giinde olan bu garib meyvayt eziyorlar ve 
bir hamur haline getirdikten sonra tesirini 
c;ogaltmak ic;in ya ha§ha§la, yahud af
yonla kan§tlnyorlar. 

- Siz bu hastanm, ayni mablutla ze· 
hirlendigine kanisiniz, demek I. 

- Evet. .. Bunu ag1zdan verrnek te 
kabildi amma o zaman mide ve bagtr· 
saklarda bi.iyiik anzalar yapar; mukabil 
tedbirlerle belkl online ge~ilebilirdi. 
Halbuki biz daha miihim bir tekamiil 
kar§IsmdaYJz. T ahrib edici bir gayesi ol
makla beraber bunu da bir tekamiil ad
detmek mecburiyetindeyiz. Evet... Zehi
ri bu adam4 a§thyan adam onun biitiin 
ak1betlerini, neticelerini pek iyi bilen biri
si imi§. Bir Lotos meyvas1 alarak cinsini 
pek tayin edemiyecegirn yeni bir uyu§· 
turucu madde ile kan~hrmt§, sonra bu 
mayii dii§manm dogrudan dogruya kam
na a§tlamt~ ... 

- Damara yaptlan bir §mnga ile oyle 

Galatasaraytn bu akznr F enere golle neticelenmi,tiro 

mi? 
- Buras1 muhakkak aziz meslekta • 

§UTI ... 

Sonra elile kolun altmdaki pikiir yeri
ni nobetc;.i doktoruna gostererek ve tuttu
rarak doktor F uad devam etti: 

- f§te pikiiri.in tatbik olundugu nok
ta, Size §Unu kat'iyyen temin ederim ki 
bunu zerre kadar tereddiidii olm1yan ve 
bu i§de ihttsast, tecriibesi alan birisi yap
mt§tlr. 

- fnantlacak §ey degil!. T edavisi 
yok mu~ 

- Kanm tasfiyesi ... 
- Yani~ 

- Birk~ seansta hastadan kan al -
mak, sonra kaybettigi kanlann yerine ta
ze kan verrnek... 

- Kan naldi meselesi .. 
- Evet, bol miktarda kan ald1ktan 

sonra ba§kastmn kanile damarlan dol -
durma'k ve temizlemek. Ba§ka c;are yok
tur. 

- Bunu yapacagtm iistadtm. T t>crii-

benize ve hazakatinize itimad etmemek 
nankorliik ve cahillik olur. 

- lstagfirullah... iyi netice ahr al
maz bunu hemen bir raporla Ettbba ce -
miyetine bildirmenizi rica ederim. Mes
lekta~lann hepsini ~iddetle alakadar ede· 
cektir. Ben de size refakat ederim. 

Hemen o ak§amdan itibaren hasta, 
doktor F uadm tavsiye ettigi usulle teda· 
viye ba§lanml§h. Doktor F uad haztrdJ ... 

Hasta ameliyathaneye nakledilmi§, 
orada tedavinin tatbikt i in miihim ted • 
birler almak ikttza etmi~ti. {_;iinku doktor 
F uad ameliyat strasmda hastanm hissini 
iptal ettirrnemek tavsiyesinde bulunrnu§
tu. Onun fikrince hissin iptali yolunda 
yaptlacak te§ebhtislerin asabi merkezler
de yeni ihtilatlar viicude getirmesi tehli -
kesi vardt. Bundan dolayt kan almak i
lerledikc;e hasta ~iddetle mukavemet et
mek istiyor, fakat stktca bagh oldugu i~in 
mukavemeti kmhyordu. 

Bundan sonra hastayt birkatt saat ken
di haline btrakmak ve ana tonik Kkiler 
vermck icab etti. Derken ma kan nakline 
geldi. Saglam ve kam i§e yanyacak adam 
bulmak, onu razt etmek hayli mesele ol
du. Biitiin diinyada kamm bol bol ver -
mege ham ve hastanelerin emrini bekli -

bah~elilerin galebesile neticelendi. 
Nasrl oynadtlar? 

F enerbah~e takimi, bilhassa Gala tasa
ray on ki~i kaldtktan sonra galibiyeti hak 
eden giizel bir oyun oynadt. Niyazinin 
yerinde, <;arnur oyuncusu . oldugunu Ro
manyahlara kar§l <;tkardtgl oyunla is -
bat eden N aci, arkada§tnl hie; aratma
dt. Her vakit iki ac;1k vasttasile hi.icum 
edip topu rakib kale yakmlarmda ortaya 
gec;iren F enerbahc;e hiicum hath di.in 
daima ortadan oynamak suretile biisbii
tiin ha§ka bir tarz tutturdu. Bu hiicurn 
tarzmm degi§tirilmesi, Salim oyundan c;t
tktp Galatasaray miidafaallolnm ortast 
bombo§ kalmca, muvaffakiyetli bir hal 
ald1 ve semeresini verdi. 

Galatasaray tak1mma gelince: Gi.in • 
diiz Kthcm oynamamast taktmm hiicum 
hattmt zaafa ugratmt~bt. San-Ktrrnlzt 
hiicum hattmda en muvaffak oyuncu 
Necdetti. Birinci devrede Siileymanm ge
riden c;tkardtgt toplan uzun paslar §ek· 
Iinde iyi kullanabilmesi F enerbahc;e mii
dafaasmm sol tarafm1 zorluga ugratlyor
du. Biilend birinci devrenin bir ktsmm
da gosterdi~ canhltgt dakikalar ilerle
dik~e kaybetti. Ha§imle Danyal bi.itiin 
oyun imtidadmca bir i§ goremediler. Ha
§imin bu muvaffakiyetsizligini sahamn 
haddinden fazla <;amur olmast yiizi.inden 
top kontroliinii kaybetmesine hamlediyo
ruz. 

Muavin hattt, talummm oyunu iizerin
de miiessir olamadt. Salim, oyundan c;t
kmcJya kadar canlaba§la ~ah~tt, fakat 
bu c;ah§ma]an miidafaaya yardtm etmek
ten ibaret kaldt. Muhacirnlerini hit; bes
liyemedi. E§fak, rakib muhacim hattmm 
ortadan oynamast yiiziinden Fikretle 
miicade!e etmek mecburiyetinde kalma
dt. Diin San-Ktrrntzt taktmm, en fena 
hath mudafaa hatttydt. Lutfiyi vuru§la
nm biisbutiin kaybetmi§ bir §ekilde gor
diik. Butiin c;ah§malan kar§tsmdaki o -
yuncudan topu kapmaga inhisar etti. Bu 
i§te muvaffak oldu. Fa kat uzun vuru§ • 
larla topu uzakla~trrnadtgt idn kalesi 
daimi hiicumlara maruz kaldt. 

Avni, miihim bir mac; degil, bir id
man yapiyorrnu§ gibi hareket etti. Fener
bahc;e muhacirnlerinin belli ederek c;ek • 
tikleri ~iitlerden birka<;ml rnuntazam blo
kelerle veya yatarak tuttu. Fakat mar;m 
ve topun seyrini takib etmedigi gibi,icabt 
hale gore de hareket etmedi. Birinci ve 
ii~uncu gollere sebeb olmamahydt. 

Siileymaniye: 9 - Eyiib: 0 
Seref stadmda ilk kar~tla§ma Si.iley -

maniye ile Eyijb talumlan arasmda ol
du. Eyiib tak1rn1 ma~J on ki§i ile oyna
manm cezasmt dokuz gal yiyerek gor
dii. 

Anadolu: 3 - T opkapi: 1 
1kinci mac;t T opkapt ile Anadolu ta -

k1mlan yapttlar. Birinci devreyi T opka
pthlar I -0 galib bitirdilerse de ikinci dev
rede Anadolulular kendilerini toplaytp 
iic; go! atttlar ve mac;t 3 • I kazandtlar. 

lkinci kiime ma~lari 
Taksim stadyomunda yaprlan Fener -

ytlmaz - Doganspor ma~,;m1 F enerytlmaz· 
hlar 4 - 2, Seref stadyomunda yaptlan 
Altmordu - Davudpa~a mac;m1 da Altm
ordulular 5 - 3 kazandJlar. 

Y unan giire§~ileri Sofyaya 
gidiyor 

Atina 7 (Hususi) - Yunan ve Bulgar 
federasyonlar1 arasmda husule gelen 
itilaf iizerine amator Yunan giire§c;;ile
rinden murekkeb bir grup yak1p.da Sof
yaya giderek Bulgar amator giirC§gilc
rile miiteaddid miisabakalar yapacak -
lardrr. 

yen insanlar ti.iremi§ti. Bunlardan bir ta
ne de istanbulda Culhane hastanesinde 
vardt. Fa kat hmirde boyle bir haytrper
veri bulrnak hayli gi.ic; i~ oldu. N eden 
sonra kuvvetli bir adam bulundu. 

Hususl bir aletle ve asrl vasttalar, ted
birlerle bu adamm kant hava ile temas 
etmeksizin hastamn damarlanna gec;miye 
ba§ladt. 

Mec;hul adam bu ameliyeden sonra 
hemen bir odaya ta§mdt ve doktor tecri.i
benin iyi neticeler verrnek iizere oldugunu 
farketti. 

V akta hastanm kuvveti gayet agtr o
larak yerine geliyordu. Vakla hararet 
c;ok yava§ dii§iiyordu. Amma · ikisi de 
muntazam olarak tabii seyrine girdigi gi
bi hastamn ktsmen veya tamamen haftza
smt bulacag1 da anla&tlmaga ba§lmt§tl. 

Hasta iki sual sordu: 
- N eredeyim, ne geldi benim ba§I -

rna? 
Dikkatle etrafma baktmyor, yanmda 

dola§anlan tammaga c;alt§tyordu. Bnu -
dan sonra doktor Fuad yaya§<;a ve onun 
mufekkiresinde yer etmesini temin edecek 
bir surette suallere ba§ladt. 

Evvela ba§tna gelen kaza hakkmda 
hi~ bir§ey hanrlay1p hattrlamadtgml sor-

B ~u'6af 1937 

Suriyeliler Turk dostluQunu 
takdir etmege ba~lad1lar 

Tiirk • Arab karde,Iik cemiyeti Halebde bir 
kuruldu. Bir 

Iimantnin 
gazetesi Trablus,am 

ilhakini istiyor 
Suriye 
Suriyeye 

[Ba$tara1' 1 fnci sahifede) 
Abdiilkadir, Rifat Nuh oglu. Diger mev
kuflann da bugunlerde tahliye edilmesi 
beklenmektedir. 

Mii§ahid heyet hala burada faaliye
tine devam etmekte ve raporlanm hergi.in 
muntazaman Cenevreye bildirmektedir. 
ihanet ve hiyanetle me§hur Belediye Re
isi Hact Ethem Civelek rni.i~ahid heyel 
~erefine Belediyenin kasasmdan bir ziya
fet vermi~tir. Ve bunun i~in kanunsuz o
larak 200 Suriye altm1 masraf etmi~tir. 

Hainlerle Franstz mi.istemleke memur
larmm Hatay maliyesinden son htrstzltk
lan yapmakla melfgul olduklan istihbar 
edilrni~tir. Sahte rneb'uslarla diger baz1 
hainlerin hala bir taktrn entrikalar c;evir
mege <;abalildtklan sezilmektedir. 

Butiin Turkiyede Hatay ic;in bayram 
yapthrken Hatay!t Ti.irkler, istedikleri 
miisaadeyi alamadiklanndan ni.imayi§ 
yapmarn1eylar ve bu mutlu giinii kendi a
ralarmda sakinane kuhlulamt~lardtr. 

Halebde vaziyet 
Haleb (Hususi muhabirimizden) 

Hatay meselesinin halli iizerine Suriye 
ve Arab aleminde hast! olan ilk ihtilaf 
tesirleri, giin gec;tiktte zail olmaktadtr. 
Cerek Halebde, gerek Sarnda yaptlan 
niirnayi~ler sana ermi§, her tarafta diik -
kanlar a<;1larak herkes i§ ve giicile me§· 
gul olmaga ba§lamt§tlr. Zaten yaptlan 
ni.imayi§ler iki giine miinhastr kalmt§ ve 
buna ancak bir kmm talebe i~tirak et • 
mi§ti. Miitemadi grevlerden c;ok zarar 
gorrnii§ ve cidden sarstlmt§ alan Suriye -
nin ikttsadi vaziyeti esasen boyle yeni 
bir harekette bulunmaga miisaid degil -
dir. Halk, bir taktm entrikactlarm P'iine 
dii§mekten ve §imdiye kadar memleket 
ic;in hic;bir faydah netice elde eclileme • 

mekten cidden miiteessir ve meyustur. 
Suriye halkt, §imdi her§eyden evvel ek • 
mek istiyor. Birc;ok mmtakalarda halk 
mahsUs bir mai§et darhgt ic;inde bulun
maktad!T. Bazt yerlerde de adeta ac;ltk 
ba§ogosterrni~tir. Suriye hiikumetinin ha -
rice un ve bugday ihracm1 rnenetrni§ ol • 
masma ragmen ekmek pahahhgmm onii· 
ne g~ilememektedir. 

Hatay meselesi miinasebetile Tiirkiye 
Ba§vekili ismet lnonuniin Biiyuk Millet 
Meclisinde verdigi nutuk, Suriye gazete
leri tarafmdan biiyiik untularla ne§redil
rni§lir. Cerek Suriyenin ve gerek biitiin 
Arab aleminin hakiki haytr ve menfaa
tini dii§iinenler, isrnet lnoniiniin bu dos
tane ve haYJrhahane sozleri memnuni -
yetle kar§Ilamt§lardtr. lyi di.i§iinen siya
si mahfiller, Tiirkiye - Suriye arasmda
ki astl dostlugun bundan sonra ba§hya • 
cagmt ve iki memleket arasmda pi.iriizlii 
hic;bir mesele kalmadtgtnt ve ayni za • 
manda Suriye hududlarmm Tiirkiye -
F ransa ve Suriye aralannda akdoluna • 
cak tic; tarafh bir muahede ile emniyel 
altma ahnacagtm kaydederek Suriye 
hukumetine basiret tavsiyesinde bulun -
maktadtrlar. 

Suriyede Ti.irkiyeye kar§t esasen mev • 
cud olan sempati, son giinlerin hadisele
ri uzerine bir kat daha inki:}af etmi§tir. 
Mernleketle en ziyade alakadar alan a
gtrba§h SIDl'f arasmda c;.ok samiml bir 
Turk severlik duygusu vardtr. Bunlar 
Suriyenin, tealisi ve istikbale emniyetle 
bakarak aldtgt istikJalden mi.istefid ola -
bilmesi ic;in ancak Turk dostluguna da -
yanabilecegi kanaatindedirler. Bu mak
sadla heniiz resmi olmarnakla beraber, 
Halebde (Cemiyyetiileha, Arabi ve 

du. Mec;hul adam: 
- Hayn, hie; bir§ey ... Otomobi! ka-

zalan mi? 
Diye cevab verdi. 
- Haynl Tayyarede idiniz ... 
Doktor, birden sual sormaktan cazge-

cerek izahat vermek suretile ondan malu
~at almak yolunu sec;ti. 

Hasta gozlerini tavana dikerek: 
- Evet, evetl dedi. Ekseriya tayyare 

ile seyahat ederirn. Pek mi.imkiin .. Belki 
tayyare kazasma ugramt§lm. 

- T ayyarede ndii§mi.i§suni.iz. 
- Dii§IDU§ miiyi.im? 
- Evet, tayyareden denize ... 
- Ha, sahi ... Evet, evet ... Di.i§ti.irndii 

galiba ..• 
Fakat hastadan o giin ahnan malu -

mat bundan ibaret ka!dt. Ancak birkac; 
giin sonra ve yeni bir kan nakli iizerine· 
dir ki basta biraz daha kendine gelmi§, 
§Uuruna sahib olmu§liq. Bu §UUr, ana ev· 
vela c;ok uzak gunleri, ~ok eski vak' alan 
hattrlahyor, ~ocuklugunu goziiniin onli
ne getiriyordu. Fa kat kirndi, ismi neydi? 
N ereden geliyordu L · 
Y>cuklu~nu, ailesini du§iinebildigi ve 

bunlan tarif ettigi halde isimlerden hie; 
birini bulamadt. Alkma, evlemin odala -

Turki) yani Turk - Arab karde§lik ce ~ 
miyeti namile bir kurum te§ekkiil etmir 
tir. Buna aza olanlann saytsl gittikc;e 
artrnaktadJr. 
Suriye gazetelerinde yeni bir te,; 

Haleb (Hususi rnuhabirimizden) -
Suriyede c;1kan ve her nedense Ti.irk a• 
leyhtarhgmt kendisine meslek edinen El· 
kabes gazetesi son giinlerde birdenbire 
agztm degi§tirmi§ ve yeni bir yol tutmu~· 
tur. Bu gazete 29 kanunusani tarihli ntis· 
hasmda artJk iskenderun meselesinden 
bahsetmemekte ve yeni bir tezi miidafaa 
eylernektedir. «Eikabes» gazetesinin ileri 
si.irdiigi.i yeni tez ~ylece hulasa edilebi· 
lir: 

«Frans1z - Suriye muahedesi, 1sken • 
derun anla§masile degi§tirilmi§ olduguna 
gore, bu rnuahedenin yeniden gozden ie* 
c;irilmesi laztmdtr. Suriye, limanstz kal ~ 
mteyttr. Trablus§am limammn Suriyeye il· 
hakt laztrndtr. Gerek hak, gerek insaf ve 
gerek hukuku diivel baktmmdan bu taleb 
dogrudur. Liibnan T rablus~amt btrak .. 
rnakla hic;bir zarara ugramtyacakttr. Sll" 
riye ise bu limana kat'iyyen rnuhtacdtr.)} 
H atay fzalk miime$sillerinin ga:cfl"' 

temize gonderdikleri lefekkiir 
mektubu 

Irk ve matbuahmtzm ~erefi biiyUk iis• 
tad, • 

I 8 y1lhk miithi§ bir zindan karanhgl 
i~inde bunalan Hataya, goz gozii gor • 
miyen bu zifiri esaret gecelerinde nur ka• 
leminiz ilahi bir me§ale oldu. 

V a tan sevgisini biiyiik rni.ir§id N amtk 
Kemal, Tiirkiin ruhunda kara sevda ha• 
line getirrni§ti. 

Hataym be§ikteki ~ocugu lmk !sparta• 
)1 kahramana parmak mrtacak eritilmrt 
bir vatanperverlik kernaline c;tkaran mu• 
cizevi rub ve imanla yugurulan fecirden 
renk ve nur alan mubarek kalemlerinit 
yarattt. 

Hatay karanhkta kaldtk~a en ktzgtn 
ternrnuz giine§inin I§Iklanm ta§tyan apay• 
dmhk gazeteniz en onde ko§tU. 

Hatay, istibdadm azi ahlandt za· 

lim i~kence giinlerinde, yeis gosterdigi 
§ehrahlann iizerinden azim ve iman cen• 
netlerine ko§tU. 

On sekiz y1lhk garnh ve esir HatayJ 
bugiin diigiin evine ~eviren biiyiik istik!al 
miijdesinin mukaddes sarho~lugu icrinde, 
ana kadar §efkatli, Altm Ordu kadar 
muzaffer kalemleri, derin bir minet ve 
co§kun bir sevgi ve sayg~ ile hahrhyorut· 

Turk inktlab tarihinin Sakaryaya e§• 

<,:ok §anh bir zaferi olan Hatay, bu ka• 
lemlerle onlara biricik ilh;m kaynagt o· 

Ian Tiirkiin ve Hataym Yiice Atasma 
sevgi ve sevinc duygulanm ifade edebil· 
mek i~in edebiyat aletlerini dilsiz bul • 
maktadtr. 

Y a§asm Yiice Onder Atatiirk, 
Y a§asm onun ve hepimizin ~anh kaleJ1l 

ordusu, 
Ya§asm Hatay. 

Hatay Halk Miimessilleri Heyeti 

Bir kadm tramvay altmda 
kalarak oldii 

Kumbarac1 yoku~unda Terciiman sa
kagmda 32 numarada oturan di§ dokt01' 
ru Pistof'un anast Vasiliki evvelki gun 
Galatada Ayanikola kilisesi civanndll 
caddcden_,g~c;erken atman Abdullahlfl 
idarcsin'deki tramvaym altmda kalara~ 
ag1r surette yaralanmi§ ve nakledildiS1 

Haseki hastanesinde Olmii§tlir. 

n, bahc;esi, hizmetc;ileri bile geliyor, fa• 
kat bunlann yeri, isimleri gelmiyordll· 
Nihayet mektebi, stmflan, hocalan hilt 
aklma geldigi halde bunlara aid tafsiJ3t 
veremedi. Kendisine bir gazete verdiJer• 
son derece agtr ve hece)iyerek barfleri• 
kelimeleri c;tkardt. Sonra biraz daha ac;1' 
larak okumaga ba§ladt. F a~at kendi is' 

mi bile bir ti.irlii aklma gelmiyordu. 

Buna ragmen etrafmdaki doktorlar 
memnundular. Daha iki hafta evvel bll 
adamm bir agacdan farkt yok~u: yiyorr 
uyuyor, uyamk oldugu zaman bir okij~ 
gibi gozlerini saga sola dikiyor, hie; bir§1' 

yi anlamadan, hi~ bir§ey]e me~gul olJ1l1' 

dan ya~tyordu. Halbuki §imdi oyle d•~ 
gildi. Hitt olmazsa etrafmdakilerle ali' 

kast uyanmtstl. 

Doktor F~ad, tedavisinin bu neticesill' 

den de memnun ve miiftehir, kendisini tJ• 
yarete gelenlerin Lotoslar ve Lotofail•' 

hakkmdaki suallerine cevab veriyordll· 

Hanzay1 imha eden droglann veril ' 

digi dereceye gore yakm ve uzak hatitll' 

larm kayboldugunu doktorlar biliyorla( 

dt. 
Urkasz tJarl 
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Deniz yzLlzklarzna gore 

Tiirkiyenin deniz 
kuvvetlerine bir baki§ 

Y eni, eski 18 gemiden miirekkeb filomuzun umu
llli tonaj1 53,720 ve miirettebab da 9,200 ki~idir 

-2-

Denizaltr lilomuz 
5 denizaltr gemin 
1 - Dumlupmar ( 1931) 950 ton • 

crektigi su 4.3 metro, makineleri suyun 
Yiiziinde 3000, dalmt§ken I 000 beygir 
kuvvetinde, siirati suyun yiiziinde 17,5, 
dalmt§ken 9 mildir. 6 kovanla miicehhez
dir. 

(Oteki salnamelere gore, Dumlup1 -
llar suyun yiiziinde 920, dalim~ken 1150 
tondur, makineleri suyun ylizi.inde 3000, 
dalm1~ken 1400 beygir kuvvetindedir. 
Siirati suyun iistiinde 17,5, dalm1~ken 
9,5 mildir. Bir tane 10,2 lik top, bir 
tane hafif makineli top, 6 tane 53 liik 
kovam vardlr. 40 tane mayin ta~1r. Bir 
defada aldlgr mahrukatla, denizin iize
:tinde saatte 10 mil siiratle 4000 mil ka
tedebilir. Kumanda kopriisii denizin 
sathmdan 5,30 yiiksektir. Periskopunun 
Uzunlugu 12,50 metrodur. 80 metro de
rinlige dalabilir. 12 tane mayin kutusu 
Vard1r.) 

2 - Sakarya ( 1931) 950 ton - ~ek
tigj su 4 metro. Makineleri suyun yi.iziin· 
<le 1600, dalmi§ken 11 00 beygir kuvve· 
tinde ve siirati suyun yiiziinde 16, dal • 
nu~ken 9,5 mildir. 

(Diger salnamelere gore suyun yli
zunde 610, dalmi~ken 940 tondur. 10 
mil siiratle katedebildigi mesafe 
4000 mildir. Top ve kovanlan Dumlu -
pmarm aynidir. Yalmz mayin ta~1maz. 
120 metro derinlige kadar inebilir.) 

3 - Giir { 1930) 750 ton • alt1 tane 
53,3 liik kovan. 

.. (Alman salnamesine gore, suyun yli
zunde 750, dalm~ken 960 ton, makine
leri suyun yiiziinde 2800, dalaarrtl§ken 
1000 beygir kuvvetindedir. Siirati su -
Yun yiiziinde 20, dalmi§ken 9 mildir. 
benizin iistiinde 6 ila 9 mil siiratle 
14,900 mil, denizin altmda 4 mil siiratle 
lOO mil katedebilir. Bir tane 10,2 lik 
top, bir tane 2 lik hafif makineli topla 
lniicehhezdir.) 

4 - Birinci lnonii, 5 - 1kinci !no· 
nu ( 1927) suyun yiiziinde 505, dalmt§" 
ken 620 ton, ~Jektikleri su 3,5 metro, 
suyun yiiziinde 13,5, dalmt§ken 8,5 mil 
siirat. Alh tane 45,7 lik kovan. 

(Alman salnamesine gore, bu gemi
lerin su iistii makineleri 1100 beygir 
ltuvvetindedir ve siiratleri suyun yii -
Zi.inde 14,5, dalmi~ken 9,5 mildir. 
tli:r tane 7,5 luk top ve bir tane de 
2 lik: hava dafi topile miicehhezdir. Sa
atte 10 mil siiratle suyun yliziinde 7500 
lnil, denizin altmda da saatte 5 mil siir
atie 80 mil katedebilirler. Miirettebleri 
29 ki§idir. Felemenkte yapilmt§lardir. 
~rans1z salname miiretteblerinin 48 
ki§i oldugunu yaz1yor.) 

F ilonun umumi tonajt 
Milletler Cemiyeti Ask~ri Ytlhgma 

gore Tiirk donanmasmda aynca gam • 
bot, mayin gemisi, karakol gemisi nev'in
den 24 gemi daha vardtr. Donanmanm 
Yukanda ismi ge~en gemilerinin umumi 
lonaj1 §U kadard1r: 

2 mhh 33,1 00 
2 kruvazor 7,200 
9 muhrib ve torpitobot 9,760 

-2.... denizalt1 gernisi 3,660 
18 yekun 53,720 

Murettebat miktan da §U kadardrr: 
Zabit 1,200 
Cedikli 1,000 
Efrad 7,000 

Yekun 9,000 

I{.. Diger gemiler 
ucum botlart 

S
• 193 7 tarihli Alman Deniz salname -
tne .. 3 

1 
gore tane hiicum botumuz vard1r: 

k - Dogan, 2 - Mart!, 3 - Deniz 
b ~§u. ( 1931 ) 30 ton, 34 -44 mil siirat· 
n lr

1
. tane 7.6 hk top, iki tane hafif maki-

e 1 top "k' 45 I. . lllak" • ~ I tane tk torptto kovan1, 
. ~nelen 1500 beygir kuvvetinde ii~J 

motor H b". 8 rvy.. · er m tane su bombast ta§Jr. 
t urettebleri 1 0 ki§i, V enedikte Breda 
ezgahlannda yaptlml§ttr. F rans1z sal • 

Muhriblerimizden biri sert havada 
• denizleri yarark ilerliyor 

namesi miirettebatm 2 zabit, 8 neferden 
miirekkeb oldugunu, hirer tane 53,3 liik 
kovanla mlicehhez olduklanm ve iki§er 
torpil ta§Idiklanm yaziyor. 

Y ardrmcr gemiler 
Y ard1mci gemilerim1ze gelince, Al • 

man ve F rans1z salnamelerine gore ~un • 
lardu: 

Mayin gemileri 

I-Yard1m (sabik Nusrat): (1912, 
360 ton -1200 beygir kuvveti 15 mil sii
rat- iki tane 5,7 lik top -25 mayin-
2- Uyamk (sabtk lntibah): {1886) 

€>00 ton -12 mil siirat- 20 mayin. 
3- Ras1d, 4- Selanik: Mayin ge

misine t;evrilmi§ romorkorler • 
Mayin tarayrcr gemiler 

1 - Hmrreis 2 - lsareis 3 - Ke -
malreis: (1911 - 12) 413 ton makine
leri 850 beygir kuvveti, 14 mil siiratr 
ii~ tane 7,6 hk, iki tane 4,7 lik top, iki 
tane hafif makineli top. 

H1zmeis top~u mekteb gemisidir. lsa
reis ve Kemalreis giimriik muhafaza te§
kilatma devredilmi§tir. 

Gam bot 

Aydmreis -(1912) 502 ton, 14 mil 
siirat- iki tane 7,6 hk top, iki tane 5,7 !ik 
top. 

Yag gemisi 

Golciik - ( 193 5) Golciik tersane· 
sin de yaptlan bu gemi 1260 tondur. 10 
mil siiratindedir. 

Denizaltt ana gemisi 

Erkin -(1923) 940 ton- 4200 beygir 
kuvveti, 13 mil sura t. 

Motor gambotlar 

1 ila 8 numaralar: { 1926) 25 ton, 
su bombalarile miicehhez. 

11-14-15-18 numaralar: (1911, 
13) 12 ton, 140 beygi kuvveti, 11 mil 
siirat, 1 hafif makineli top 

21 numara: ( 1913) 15 ton, 140 bey
gir kuvveti, 11 mil siirat, 1 hafif maki
neli top. 

Miitelerrik gemiler 

Necmi§evket: 2800 tonluk eski kii!;iik 
zuhh, sabih kt§la. 

Muinizafer: 2200 tonluk eski kiit;i.ik 
zuhh, torpito mektebi. 

Nakliye gemileri 

Re§idpa§a: 4458 ton, 1 0 mil si.irat. 
Giresun: 3050 ton, I 0 mil stir at: Ma-

yin deposu. 
Yatlar 

Ertugrul: ( 1903) 900 ton, 21 
siirat, 8 tane 4,7 lik. 

Sogiidli.i: ( 1903) 188 ton, 14 
siirat. 

mil 

mil 

Y aprlmakta ve yaptlacak olan 
gemiler 

Almanlann 193 7 sa,Jnamesine gore 
yapilmast mukarrer ve yapt.Jmakta olan 
gemiler §unlardn: 

2 kruvazor: 8000 ton. 
4 muhrib: T onajlan met;hul. 
tJ denizalt! gemisi: T onajlan me~hul. 

CUMHURiYET 

Malaga iizerine hii
cum devam ediyor 

[Ba~taraft 1 tnct sahftede1 

bu kuvvetler, miittehid bir cephe te§kil 
edememi§lerdir. 

Radyo, cumhuriyet~Yilerin Cordoue e
yaleti istikametinde miihim askeri hare
kat icra etmi§ olduklanm bildirmekte • 
dir. 

Radyo asilerin §iddetle taarruzda bu· 
lunmu§ ve cumhuriyet~Yileri firara icbar 
eylemi§ olduklanm ilave etmektedir. 
Malaga iizerine yaptlan yiiriiyii§ hare • 
keti esnasmda asilerin, cumhuriyetc;ilerin 
§iddetli mukavemetlerine ragmen mlihim 
mevziler elde etmi§ olduklanm da bil • 
dirmektedir. 

Son haltada lspanyaya 16000 
ltalyan askeri ftkmtf 

Paris 7 (A.A.) - Cebeliittank'tan 
Royter Aiansma bildiriliyor: 

Bu sabah Cebeliittank'a gelen bir !n
giliz, diin Kadix' de I 0 bin lta:lyamn ka
raya t;Ikttgmi ve ge~en per§Cmbe giinii de 
diger iki vapurdan alh bin italyanm 
karaya ~tkttgmi gormii§tlir. 
Fransrz sahillerine diisen cesedler 

Noirmoutier (Fransa) 7 (A.A.) -
Sekiz giindenberi halk, Atlas Okyanu
&unun sahillerle atmakta oldugu cesed
ler dolaytsile heyecan ic;indedir. Bu ce-
6edler, idam edilmi§ kimselerin cesed -
leridir. Bu cesedlerin ba§lan, kollan ve 
yahud elleri yoktur. Birka~ hafta sular 
i~inde kaldtklanndan deniz hayvanlan 
bu cesedlerin otesini berisini kopanp 
yemi§ler. Deniz de bir hayli kemirmi§tir. 
Son cesed, ~ar§amba giinii ak§aml Pre· 
fail Les'de bulunmu§tur. Bu cesedin sol 
bacagile iki eli yok'tu. Cesed, lie; tane 
gemici diigiimii ile gayet mahirane bir 
surette baglanml§h. lki giin sonra tenez

ziihe ~1km1§ olan iki kimse, Saint Jean 
Monts'da bir cesed daha bulmu§lardn. 
Ertesi giinii deniz, karaya iki cesed da• 
ba atmt~ttr. 

Bu cesedlerin lspanyol olduklan tah
min edilmektedir. Son defa denizin ka· 
raya athg1 cesedin iizerindeki liiks gom
legin kolunun i<;erisinde <<Alicante Ba· 
talla Catabazanes Santander» kelimele· 
ri yazth idi. Pantalonunun diigmelerin· 
de Elaguila markast vardt, 

Bu cesedlerin ne gibi §erait ve ahval 
i!;1nde denize atl!mJ§ olduklan bilin
memektedir. Y almz bun! ann birka~ 
hafta evvel F ransaya gotiiriilmek iizere 
Saint • Nazere' e gelmi§ olan ~srarengiz 
gemilerden birine bindirilmi§ olup yol • 
da idam edilmi§ ve denize attlml§ olduk· 
Ian tahmin edilmektedir. 

Deniz canavarlan, cesedlerin muhte
lif noktalara ati!masma sebebiyet ver • 
mi§tir. 

Belfika Sosyalist partisi umumi 
katibi de lspanyaya gitti 

Briiksel 7 (A.A.) - Peuple gaze • 
tesi sosyalist ftrkast umum! katibi M. 
Jean Delvigne'in diin lspanyaya hareket 
etmi§ oldugunu yazmaktadtr. 

Bu zat dahill harbin sonuna kadar 
sosyalist amele enternasyonalile beynel • 
mile! sendikalar federasyonunun daimi 
tnurahhas1 vazifesini gorecektir. 

M. Delvigne'in vazifesi enternasyo • 
nailer tarafmdan g(inderilen ia§e ve s1h· 
hiye mevaddm1 tevzi ve beynelmilel !iva 
ile irtiban muhafaza etmektir. 

Bir Sovyet gemisi torpillendi 
Londra 7 (A.A.) - Valladolid 

radyo istasyonunun haber verdigine go
re, Akden1zde asi lspanyol harb gemi
leri, bir Sovyet gemisini torpillemi§tir. 

Zonguldak Halkevinde 
edebiyat geceleri 

Zonguldak 7 (A.A.) - Zongul -
dak Halkevi T arih, Di! ve Edebiyat 
'§ubesi edebiyat geceleri tertibine karar 
vel1lM§tir. Birinci edebiyat gecesi 5 §U· 
batta 86 ya§tna ~iren biiyiik Turk 

§airi Abdiilhak Hamide tahsis edilmi§tir. 
Ha,lkevi okuma salonunda yaptlan bu 
roplannda memleket miinevverlerinden 
ve edebiyat severlerinden biiyiik bir din

leyici kiitlesi ham bulunmu~tur. Halke
vi ba~kam Akm Karauguzun bir soyle
vile at;tlan bu gecede Muammer Tarhan 
ve Halis Erginer engin bir alaka ile din

lenen ve <;ok alkt§lanan konferanslar ver
mi§lerdir. Konferanslarda Hamidin mii· 
ceddidligi, vatanseverligi, Tiirk~iiliik, Ia· 
iklik, halk<;Ihk v~ cumhuriyet~ilik yolun
da yiiksek hizm~tleri anlattlmi§ ve biiyiik 
~airin ancak Atatiirk devrinde layik: ol

dugu degerle tamndtgl belirtilmi§tir. Top
lantt salonunda Halkevi gencligi adma 
Hamide kutlama telyamr ~ekilmi§tir. 

ikisi Hamburg_da, ikisi lzmitte in§a edil
mekte. 

4 mayin gemisi: 1 000 ton . 
Turk donanmas1 hakkmda Milletler 

Cemiyeti Askeri Ytlhgile en son Alman 
ve F ranstz deniz salnamelerindeki ma!U.
mat bundan ibarettir. 

Bir Frans1z gaze
tesine gore 

[ Bastaratl 1 tnct saht!ede] 
meleri ancak M. Hitler emtia ve serma
yelerin serbest<;e tedaviil etmesine mu
vafakat ettigi takdirde ~ayani kabul o
labilir. Fakat miistemleke isterken M. 
Hitler acaba samimi midir? haldkatte 
Ftihrer'i bir tek miistemleke meselesi 
me§gul ediyor. 0 da vasati ve §arki Av
rupanm miistemlekele~tirilmesidir. 

M. Hitlerin ingiliz kabinesini tazyik 
ederken pazarhk unsurlarm1 da srrala
d1gm1 dii§iinmek caizdir.• 

Humanite, Almanyamn bu talebin -
den endi~e etmekte ve §Unlan yazmak
tadtr: 

<~Lord Halifax'm yarm M. Eden ta -
rafmdan yapilmasi arzu edilmemi§ olan 
bir i§le me§gul olmasmdan korkuyo -
ruz. Bu iki tarafh miizakerelere ba§lan
maSl i<;in Londra fena bir zaman inti -
hab etm~tir. M. Gobbels'in Hitlerci §ef
lerinin hi<;biri tarafmdan §imdiye kadar 
yapilmarni§ bir ~okilde sulhu tehdid et
tigi bir s1rada nasyonal - sosyalistlerin 
te§ebbiislerini tebrik etmek pek yersiz 
olur. !ngilterenin miistemleke sahasm
da esasll imtiyazlar verecegi iimid edil
mezse de giri§ilecegi s<iylenen miizake
relerin yalruz Kamereron ve Tanganyi
ka miistemlekelerine inhisar etmemesi 
de vard1r.• 

La Republique gazetesi M. Eden'i 
Lonrd Halifax ile kar§Ila§tirmaktan bir 
fayda has1l olmiyacagiru yazma.ktadl.r. 
Bu gazete diyor ki: 

cBu iki hiikfunet adanunm d~iince
leri arasmdaki farklar ne olursa olsun 
ingilterede garbi Avrupanm sureti kat
iyede hududlanm tayin edecek olan 
garb paktl ismile bir pakt akdini elzem 
added en biiyiik bir ekseriyet vardir. • 

Diger miitalealar 
Paris 7 (A.A.) - Miistemleke mesele

leri hakllonda yakmda Londrada miiza
kerelere ba§lanacagma dair olan haber
ler hakla.nda tefsiratta bulunan Echo 
de Paris ga:retesi, barb mes'uliyetini Al
manlara yiikliyen Versay hUkmiiniin 
kalianaSl lehinde bir makale ne§retm.i§· 
tir. 

La Republique gazetesi, Lord Hali
fa:kx'm Almanya ile anl~mak liizumu
na kani oldugunu ve fakat miimkiin o
landan fazla bir§eyi vadetmiyecegini 
yaztyor. 

Y omra nahiyesi hallonm 
bir dilegi 

Trabzondan Hasan iskender, :;laban Hay
dar, Mehmed Eroglu, Mehmed §en, ihsa.n 
iskender ve Osman ~n 1mzah ve 442 keli
meli ~;ok uzun blr telgraf aldik. Bu telgraf
ta denillyor ki: 

cTrabzona bagll Yomra nahlyeslnln nil
fus fazlallgi, ehemmiyetl ve hallun hilkii
m.etle temM ictin uzak mesafelerden Trab
zona kadar ge!melerindekl m~kulft.tt gozo-
niinde bulundurup burasmm ka.zaya tah
vil1nl tstemi~tlk. Cum.huriyet hiiktlmetlmiz 
bu hakh miiracaatt nazan 1t1bara alarak 
Yornranm kaza olmasmi muvaflk goriince 
merkezin nerest olacaA"l meselesl ortaya 
c;Ikti. 

Yurdun bu ko§Csl §a!kta.n garbe 30 ve 
denlz kenarmdan cenuba doA"ru da 60 kl
lometroluk uzunluk ve derinll~e mallktlr. 
Dlrona QaqlSl bu nuntakanm tam orta
sma tsabet ettl~ gibl •~Ida gestereceiU
mlz sebeblerden dolaY1 da kaza merkezl 
olma~a en elver~li blr yerdir, 

1 - Kazanm cenubuna tesadU! eden 23 
koyiin munaka.lft.t 1ctln 1stifade ett1kler1 
Kodil yolu Dlrona ctar/ilSindan gec;er. 

2 - Dlrona C(RI§l.Sl merkezt vaztyette ol
duguna gore yeniden te§ek.kfil edecek na
hiye ve k.oylere mii.sav1 uzakllkta buluna.
cagmdan inzlbat noktal nazarmdan en 
musaid mevkidedir. 

3 - Dlrona car§lSI garbln on 1k1 koyiine 
en ya.km bir mesafededlr. 

4 - Dlrona. c;ar§l.Sl "l(ornrarun pazar ye
rlrllr. Halk her tiirlil mabsuliinii burada. 
sa.tma.kta. ve 1htlya.clarml buradan temin 
etmektedir. 

5 - Dirona koy1le ctB.l11 c1va.rmdakl ba.
takl!klar evvelce halk tarafJ.nda.n kurutu
larak buralarl nuntakamn en slhh1 blr ko
§Csl hallne getlr~tlr. 

6 - Yom.ranm kaza. olmasl hu.susundaki 
dileklerlnin kabul edllecegtni anllyan halk 
on bin lira bedell ke~lfll blr orta.mektebln 
yapl.Sma. ba§Iaml§ ve ~lmdlye kadar alt1 
bin llral!k tn.,aat bi~tlr. Gene bu ctim
leden olmak iizere on lkl bin !Ira bedell ke
:;;lfil Hukfl.m.et Kona~mm da. yapiSl Uerle
mektedlr. 

Vazlyet bu nerk.ezdeyken kaza merkezl
n1n ba~ka. blr yerde ve koylere gayrlmiisald 
ve uzun mesa!ede blr yerde te~ekkiil ede
ceglni duyduk. Blzler Yom.ranm kaza olma
stru tsterken Trabzonla temasm gii~;l!i~iinU. 
en miih1m sebeb olarak ilerl surmii~tilk. 
Yen! kaza merkezlmizle Trabzondan daha 
guc;:liikle temas edeceg!mize .!liiphemlz yok
tur. 

Bu lddiamtzm sthhat1n1 isbat l~;ln masa
rlfl blze aid olmak iizere VllA.yet Encu
meni ta.rafmdan muntehlb b!r heyetin ge
lip, gezlp tetklkat yapmas1ru tekli! edlyo
ruz. 

Yukartki maruzatimtzm yiiksek ve alft.
kadar makamlarm d!kkat nazarlarma lb
lag etmenizl rica eder!z.:. __ ,..., ......... ,_ 

Midyathlarm Adana 
seylabzedelerine yardtmi 

Midyat (Hususi) - Kasabanuz mer
kez mektebinin talebe ve hocalari ara -
larmda yirmi bir lira ylrmi lie; klllW} 
tophyarak Adana seylabzedelerine bir 
yardun olmak iizere K1z1lay Kurumuna 
gondermi§lerdir. 

'1 

Naf1a cephesindeki 
Dumlup~narlanmiz 

Cumhuriyet Tiirkiyesi 'imdiye kadar 
2706 Km. tuliinde demiryolu yapmisttr 

. ' 
[Bastara/l 1 tnct sahtted.eJ 

Bugiin elde edilen mevcud demiryol -
Ian §unlardu: 

Eski geni§ hatlar: 
Yeni hatlar: 
Eski dar hatlar: 
Y eni dar ha tlar: 

3840 kilometre 
2670 » 
245 » 

36 » 
6791 » 

Cumhuriyet hiikumetinin m§asm1 ya -
km bir istikbalde teemmiil ettigi yeni 
hatlar §unlardtr: 

Muhammen 
masraft 
milyon 

Kilometre lira 

Zonguldak • Eregli hath 45 1 0 
Diyarbekir • Cezre hath 250 18 

Diyarbekir - Siird hath 454 40 

nan neticeler, bizi bu i§ hakkmda aydm
latacakhr. • 

Devlet hava yollarr ve nakliyatr 
Devlet Havayollan 1933 te Milli 

Miidafaa Vekaleti tarafmdan ihdas o -
lunmu§tur. Hava! hatlar 1935 te Nafta 
Yekaletine devrolunmu§tur. !ngiltereden 
alman. Dr<~;gon-Rapid tayyarelerile An
kara tie Istanbul arasmdaki seyahat 
~iiddeti bir saat elli dakikaya indirilmi§
l!r. 

. B~ndan ba§ka memleketin birc;ok §e • 
htrlen arasmda hava hatlan tesisi dii§ii -
niilmektedir. Y abanc1 hava hatlarile 
Tiirk hava hatlanm birle§tirmek ve Tiir
kiyenin, Avrupa ile Asya arasmdaki ha
v~ seferlerinde rol oynamas1 gayesinde-
YIZ. Burdur -Antalya ve sair 

hatlar 186 

935 
14 Bunun i~in Devlet Havayollan daha 
82 biiyiik tayyareler sipari§ini dii§iinmekte -

dir. Limanlar ve rrhtrmlar 
Hiikumetin in§astm derpi§ etmekte ol

dugu limanlar ve nhtunlar da a§agtda 
gosterilmi§tir: 

Muhammen masrah 

1 - Eregli !imam 1 0 mil yon lira 
2- Trabzon !imam 3,5 » 
3 - M ersin !imam 17 
4- Samsun !imam 13 

Yekun 43,5 
Hiikumet tarafmdan in§a edilen yeni 

demiryollan, eski zamandan kalma imti
yazh §imendiferlere ve limanlara ula§ml§ 
oldugundan hiikumet eski liman ve §i • 
mendifer tesisahm kamilen sahn alarak 
hepsini hiikumet kendisi i§letmege ba§la
mt§br. 

-5imdiye kadar mubayaa edilen §imen· 
difer hatlarile Istanbul ve lzmir liman -
Ian i§letme imtiyazlan hiikumete g~tik
ten sonra ve tarifelerde yaprlan tenzilat 
sayesinde kar getmr bir hale ifrag olun· 
mu§ bulunmaktadir. Bu hatlardan kalan 
Hrlar mubayaa §artlannda yazth ode -
me ta,ksitlerini kolayhkla tediyeye kifayet 
etm~kte oldugu gibi devlet demiryollan
na da yiizde iki bu~uk fazla kar btrak -
maktadtr. 

Devlet derniryollanmn her§ey dahil 
oldugu halde ktymeti 500 milyon Turk 
liras1 tahmin ~dilmektedir. Senevi gay -
risafl kar miktan ise 23 milyon Tiirk li
rasJdu. 

Devlet derniryollan i~in konulan ser -
mayeye mukabil yiizde iki nisbetinde fa
iz ahyor, dernektir. 

Demiryollarr nakliyaft 
T arifelerdeki tenzi!at iki sebebden 

dogmu§tur: Depresyon ve otomobil nak
)iyatmm rekabeti. Ayni zamanda yolcu 
nakliyatmda muhtelif hatlarda yiizde el· 
li ile altmt§ arasmda tenzilat yaptlmt§hr. 

T enezziih seferlerinde bu tenzilat 
yiizde 75 le 92 arasmdad1r. Y ap1lan 
tenzilattan biiyiik istifadeler elde edil • 
mi§tir. Devlet Demiryollan 1934 sene
sinde 1 ,620,342 bilet sat)ni§, 1935 te 
sahlan bilet adedi 2,274,255 e c;1kmi§" 
hr. Artan yolcu adedinden 1934 sene -
sine nazaran fazlai varidat ise 540,763 
Ti.irk lirastdJr. 

Ayni zamanda e§ya nakliyat tarifele -
rinde yaptlan tenzilat sayesinde 1935 yt~ 
lmda 3,778,224 Tiirk lirahk fazla vari
dat temin olunmu§tur. 

Y ollar, kopriiler ve bakrmlarr 
Y ollann ve kopriilerin in§a ve batk1m1 

da N aft a V ekaletinin vazaifindendir. 
Bu i§leri ba§armak i~in a1man yo! ver -
gisine hiikumetin verdigi tahsisat ta ilave 
olunmahdn. Vilayetlerce toplanan yo! 
vergisinin ancak yiizde on be§i N aftay a 

devrolunmaktadtr. Cumhuriyetin ilamn -
danberi N aft a Vekaletinin in§a etmi§ ol
dugu §Oselerin yekun tulii 827 kilomet • 
rodur. 

Y ol vergisinin miihim bir klsmi vila -
yetlere, gene yo! in§aatl i~in terkolun • 
maktad1r. Kii~iik kopriileri de vilayetler 
in§a etmektedirler. 1935 mali senesi zar
fmda kopriiler ic;in 6 milyon lira sarfo -
lunmu~tur. 

Tiirkiyedeki ~oselerin tolii 30,792 ki
lometrodur. Bunlardan 7550 kilometre· 
su muhtacJ tamir olup 14,064 kilometre· 
suna da ta§ doklilmemi§tir. -5imdiye ka· 
dar 59 biiyiik koprii in§a olunmu§ ve 
3,800,000 lira sarfolunmu§tur. 24 yeni 
koprii hali in§ada olup 20 yeni koprii i -
11in de miinakasa ac;tlmak iizeredir. Bu 
44 koprii I ,586,000 ]iraya mal olacak-
hr. 

Otomobil ve kamyon nakliyalt 
Otomobil ve kamyon nakliyahm miim

kiin oldugu kadar demiryolu nakliyah -
nm miitemmimi olarak kullanmak arLusu 

beslenmektedir. lrandan T rabzona ka • 
dar olan §OSe iizerinde kamyonla yolcu 

nakliyal! bu husmta yaptlan biiyiik te · 
§ebbiislerden biridir. Bu tecriibeden ah· 

. Halkr hava yolculuguna ah§hrmak i· 
~m tayyare seferlerini miimkiin oldugu 
kadar ucuza yaptyoruz. 

Posta ve telgraf 
. ~e.vlet, memleketin biitiin §ehirlerini 

btrbmne posta, telgraf, telefon ve telsiz 
telgrafla baglamak i~in biiyiik bir gayret 
serfetmektedir. Posta i§leri giinden giine 
inki§af etmektedir. Postanelere 639 tane 
ilave olunmu§, pul satan biirolar da 259 
tane fazlala§hnlmi§hr. Koylerdeki posta 
kutulan §imdi 28,481 adedi bulmu§tur. 
T elgraf muhaberahna da c;ok ehemmiyet 
verilmektedir. Memleket dahilindeki tel
graf hatlanmn yekunu 68,041 kilomet· 
royu bulmu§tur. 327 §imendifer istasyo • 
nunda telgrafhane mevcuddur. 

Radyo istasyonlarr 
Istanbul ve Ankara radyolan on se

nedir hali faaliyettedir. -5imdi her iki is
tasyon da Posta idaresi tarafmdan i§le -
tilmektedir. 

Ankarada 120 ve 60 kilovathk iki is
tasyo~ tesis edilecektir. Avrupa i~in de 
20 ktlovathk ktsa dalga transmisyon is • 
tasyonu ac;tlacaktJr. Bunlar 700 bin 
Tiirk lirasma c;tkacakhr. 

1935 te satin alman Istanbul Telefon 
§i:ket~ !'osta idaresine tevdi olunmu§tur. 
~rmd1k1 halde 11 bin abone kabiliyeti 
vardtr. T evsi edildikten sonra biiyiik bir 
inki§afa mazhar olacakttr. 

. -5ehirler~rast telefon tesisatma biiyiik 
b1r ehemmtyet atfetmekteyiz. Gelecek 
seneler zarfmda Suriye, fran, Irak ve 
Rusya ile telefon tesisatma gayret edi • 
lecektir. 

Umumi hizmet firketleri 
. Eski .re~im altmda hidemati umumiye 
~rketlen s1yasi emellere istinaden tesis 0 -

lunurdu. Bunlann ba3hca gayesi halka 
hizmet degil, miimkiin oldugu kadar c;ok 
para kazanmaktJ. 

Maamafih Tiirk Cumhuriyeti bu hu· 
susta ecnebi sermayesinin avantajlanm 
takdir ederek haricden sermaye gelmesi· 
ni te§vik etmektedir. Ayni zamanda mil· 
li sermayenin de bu gibi i§lere yatmlma
smJ tervic; ediyor. 
. lmtiya:h .. hidemati umumiye §irketle -

n.nden hukumet 1stanbuldaki Su ~irketi· 
m, .~ elefon §irketini, _!stanbul Rthhm §ir
~ettm satin alml§hr. Izmir Liman §irke • 
tt}e Kadtkoy Su §irketinin mubayaas1 j. 
c;m de miizakerelere giri§ilmi§tir. 

Cumhuriyet rejiminin hidemah umu ~ 
miye i§lerinde ve halkm ihtiyacat ve me· 
nafiine kar§I, lmparatorluk rejimi gibi 
hareketsiz ve ihmalkar olamtyacagt mu· 
hakkakn. Bu gibi §irketlerin millile§tiril
mesi bu itibarla gayet tabiidir. 

Elyevm 340 kasabadan 145 i elek • 
trikle§tirilmi§tir. 0~ §ehirde havagazi te· 
sisati vard1r. T ramvay, otobiis, yeralti 
§imendiferi olan §ehirlerimiz mahdud • 
dur. 

Tiirkiyede imtiyazh §irketlerin §imdi • 
ye kadar koyduklan sermaye 57 mil yon 
485,166 liradan ibarettir. 

Su ve sulama ifleri 
Bu hususta Vekalet ba§hca §U saha .. 

larda faaliyete g~mi§ bulunuyor: 
1 - Bursa ovastm tslah. Projenin 

ta ~~~kma 1919 ytlmda ba§lanmt§ ol up 
~1lufer ~aymm ta§masim men ic;in ted
buler almmaktad1r. Ayni zamanda tesi· 
sat sulama i§lerini de nazan itibara ala -
rak ilerlemektedir. Sona ermek iizere bu
lunan bu i§ 3 milyon liraya malolmak -
tad1r. 

2 - Menderes batakbklanm kurut • 
mak ve bilhassa Cellad goli.inii tslah l't • 

mek. Bu proje 3 but;uk milyon liraya 
~tkmaktadJr. 

3 - (:ubuk baraj1: Ankara civann· 
daki (:ubuk baraj1 bitmi§Lir. 4,000,000 
Tiirk lirasma malolmu~tur. 

Ayni zamanda ic;ilecek su meselesinin 
halli it;in de <;ubuk barajmda 600.000 
lira sarfile siizge~ tertibatJ viicude getiril
mi§tir. 
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Hava tehlikesine kar§I 
halkih alacag1 tedbirler 

idare ve Belediyelerle halktn yapacaklar1 
tedbirlere aid bir kanun ~Ikartlacak 

Gelecek harblerde tayyareler, ~ehir • [ 3 - Ag1r tahrib bombalaTI: 
.ere, kasabalara, fabrikalara, biiyiik is· I 00 kilodan fazla ag1r bombalard1r 
tasyonlara, hatta ekinlere, has1h orduya ki ~ok kath evleri ta bodrumlanna kadar 
ve memlekete laz1m olan her kaynaga tahrib eder. 1 000 kiloluk bir bomba ise 
bomba atacaklard1r. biitiin hir ev blokunu tamamen y1kar. 

Buna kar§I ba~ka milletler gibi biz de Biiyiik bombalann en ~ok tesirleri, pat· 
tedbirlerimizi ahyoruz. lama esnasmda yaphklan ~ok ~iddetli 

Bu tedbirlerin bir k1smJ askere aid • hava tazyikiledir; bundan daha fazla da 
dir. Bir k1sm1 da halka ve belediyeiere toprag1 yarma ve itme §Cklindeki tahrib 
aiddir. Bunlann hepsine birden «Hava kuvvetidir. 
saldmmlanna kar§I korunma tedbirleri» 2000 kiloluk bir bomba 150 metro 
diyoruz. ldare ve belediye makamlannm ~evresindeki biitiin evleri ~okertmek §ek
ve halkm yapacaklan tedbirlere «Passi{ Iinde tesirini gosterir. 
korunma tedbirleri>> ne dair ~ok yakmda Bir tayyare ne kadar bomba ta,tr? 
bir kanun ~Ikacakllr. Bu kanuna daya - Bu, tayyarenin cinsine ve yap!]d1g1 
nan talimatnameler, devletin belediyele· maksada gore degi~ir. <;ok ~evik ve ha
rin ve halkm yapacaklan i§leri ve ala · fif olmalan lazim gelen (av tayyareleri) 
caklan tedbirleri gostereceklerdir. Ha • pek az bomba alabilirler. Ke$if veya 
va korunma tedbirlerini almakta ileri giindiiz bombard1man tayyareleri 500 
gitmi§ olan milletlere gore bizim geri kilogram kadar bomba ta§Jrlar. En ~ok 
kaldigimiza ~iiphe yoktur. Fakat buna bomba ta~1yan tayyareler agu ve bii -
mukabil, biz daha evvel haZITlanmi§ olan yiik ve siiratleri de az oldugundan ancak 
milletlerin bilgilerinden ve tecriibelerin- geceleri u~bilirler. Bunlara gece born -
den kolayca istifade edebiliriz ve etme· bard~man tayyaresi denilir. Bunlar 1000-
liyiz. 2000 kilo bomba ta~ular. 15000 kilo -

Kendi kanun ve talimatnamelerimiz gram bomba ta~lyanlar da vard1r. Umu-
~Ikmciya kadar ecnebi memleketlerde miyetle kabul edildigine gore 800 • 1200 
hava korunma i~lerine dair halka neler 

kilometro uzakta olan bir hedefe 2000 
ogretildigi ve ne tedbirler almd!~ hak • 
kmdaki faydah bilgilerden istifade ede· kilogram agirli~nda bomba gotiiriiliip 

ahlabilir. rek halkimizi ve alakah miiesseseleri bu 
sahifelerde tenvire ~ah§acagiz. Herkes 
i~in ~ok faydah olan bu yaz1lan okumak 
ve ogrendigini ba~kalar_ma da ogretmek 
bore sayilmahdir. 

Avusturyada neler ogretiliyor? 
Hava hiicumlanna kar~l hallon can 

ve mahm ve memleketin servet ve varhk 
kaynaklanm tdhlikeden korumak «sivil 
korunma» demektir. 

Bombard1man tayyareleri mevcud ol· 
duk~a hava tehlikesi de durmadan arta
caktu. Hie; harbetmeyi veya bir sava§a 
kan§Mayl dii§iinmiyen bir millet bile bir
denbire taarruza ugnyabilir. Bu sebeble 
hava korunmas1 lazimdir, ve fena kurul
maga asia tahammiilii olm1yan bir i~tir. 

BaZJlan diyebilirler ki, «hiikumet ve 
ordu, halk1 korumakla miikelleftir.» Fa
kat yap1lan biitiin hava manevralarl 
gosteriyor ki sald1ran tayyareleri kar§I • 
lamaga ve korumaga mahsus miidafaa 
tayyarelerile toplar mevcud oldugu ve 
i~e giri~tigi halde dahi taarruz eden tay
yareler gene hedeflerinin iizerine geliyor
lar ve askeri miidafaaya ragmen bir §eh· 
ri bombahyabiliyorlar. hte o takdirde 
vuku bulacak hasar ve zaran asgari had
de indirmek i§i sivil korunmamn kendi • 
sidir. 

!§in dikkate lay1k ciheti §Uras1d1r ki 
en c;ok hava kuvvetlerine malik olan dev
letler bu sivil korunmaya en fazla ehem· 
miyet veriyorlar. Hava kuvvetleri zaytf 
olanlarm ise, sivil korunmaya nekadar 
fazla ehemmiyet vermeleri laz1m geldigi 
arhk kendiliginden anla§Ihr. 

Halkm havadan ugnyacag1 tehlikeyi 
ve derecesini anlamak iGin tayyarenin 
~a§Idigi bombalan bilmek lazimd1r. 

T ayyare bombalarr 
Bunlar, tahrib, yangm ve gaz hom 

balandu. 

T ahrib bombalan hafif, orta, agu 0 • 

lur. 

1 - Hafif tahrib bombalart: 
Bu da ikiye aynhr. Birincisi 1 • 2 ki

lo ag1rhgmda « T ayyare faresi>> ad1 
verilen bombalard1r. Bunlann delme 
kuvvetleri pek azdu. Ancak canh hedef
lere kar§I parc;alanarak tesir yaparlar. 

lkinci nevi hafif bombalar «50» ki -
logram ag1rhgma kadar olanlard1r. Bun
Jar norma] bir beton evin c;atlSlm ve bir
kac; katJm delerler. Tayyarelerin ~ogu 
bu c;e~id bombalan ta~Iyabilirler. 
2- Orta !ahr!b bombalaTI: 
50 - I 00 kilogram ag1rhgmdaki hom· 

balar olup 3 - 4 katb evleri y1karlar. 

1 Kilometro murabba1 geni§ligindeki 
evler blokunu tahrib i~in «500» kilo • 
gram aguh~nda «I O<:h> bombay a ihti -
yac vardu ki bu kadar bombay! ancak 
25 a~r bombardiman tayyaresi ta§Iyabi
lir. 

Viyanada I 00 kilometro murabba1 
geni§likte evler sahasm1 tahrib 1~m 
«250<:h> ag!T bombard1man tayyaresi ve 

mesela Gra~ §ehrini tahrib ' i~in 500, 
Linz §ehrini tahrib i~in 250, Salzburg 
§ehrini tahrib i~in 120 ag!T bombard1man 
tayyaresi lazJmdJr. Bu hesablar ise bu 

§Chirleri · miidafaa i~in tertibat almmami§ 
olduguna goredir. Bir ag1r bombard1man 
u~ag1 biiyiik bir para ile yap1hr. Bu se
beble miidafaa edilen hedeflere kar~1 
bunlan ~ok miktarda kullanmak o kadar 

biiyiik cesarettir ki toplu halde kullaml -
malan miimkiin olamaz gibi goriiniir. 
Halbuki miihim bir tesir yapabilmeleri 
de, ancak ~ok ve toplu kullamlmalarile 

kabil olur. Bu takdirde, kolayca anla§I
hr ki, biiyiik tahrib bombalanndan gele
cek zarar, en biiyiik zarar degildir. Ko
runmak i~in ancak 2 - 5 metro kalmh

gmda beton ortiilere ihtiyac olan agJr 
tahrib bombalan yukandaki miilahaza -
lardan dolayt ancak en biiyiik hedeflere 
kar§l kullamhr. Bunlar da askeri mii -

himmat depolan, silah, cepane fabrika • 
Ian, buyiik istasyonlar, endiistri yerleri, 
hiikumet binalan ve benzerleridir. Daha 
kii~iik tahrib bombalanmn miinferid te -

sirleri ise azd1r. Bunlar ~ok ahlsalar bile 
korunma c;areleri nisbeten kolaydu. Bu 

bombalara kar~1 en ziyade caddeleri ter
ketmek ve evlerin gaz~ kar§J muhafazah 
bodrumlarma girmek en iyi c;aredir. 

Hatay 
. Hataym istiklaline kaVU§tugu giin 
Izmir telgraf muhabere memurlarmdan 
Eylib Sabri Levenderin bir erkek c;;o _ 
cugu diinyaya gelmi§ ve yavruya Hatay 
ismi konulmu§tur. Bu Turk yurdunun 
i'imini ta§lyacak olan yavruya uzun o
mi.irler ve S1hhatler dileriz. 

Y1hn kitabt ~1ktl 

Sagllk ag1zdan baslar 
Yazan: Di~ Hekimi B. Malhas DUz 

Maruf OpPrator Gen. Cemil'in 
onsozU ile 

Her kiitiibhane, salon ve evlerde 
okunacak bu halk kitabm1 heryer

de araym1z. 

CUMHURIYET 

GUNUN BULMACASI 
1 2 3 4 ~ 6 7 II 9 10 

1 I l I I ,., I '+.1 2_1_1_1 I I I I I 1•1 
a I I IBI I I I I I 
4 I I I 1•1 I I I I 
5 1•1 I I I 1•1•1 I 

I f, I I I 1•1 I I 1•1 
7 I 1•1 I I I I I I I 
8 •I I I 1•1 I I I I• 
91 I II I 1•1•1 .I I I 

10 _L _l~l I I J I 
Soldan saga: 
1 - 86 nc1 ya§ml idrak eden biiyiik §al

rlmiz, mii.stesna mahluk. 2 - Habe~istarun 

en biiyiik ~ehrl. 3 - Siislii, b!rbirile ayn1 yo
lu takib eden !ki hat. 4 - Gaye, b!r emir. 
5 - Bir emir, eskl MISirlllarm en biiylil; 
llahlanndan b!rl. 6 - Kiiciik zerre, kLSa kl
l!c. 7 - Alfabede b!r harf!n okunu~u. 111m 
eneiimeni. 8 - F!!llere gelen hikll.ye edat1, 
kuvvetli. 9 - ii;ilnden tereyag1 \ilkanll.r, blr 
say1. 10 - Ki:ile, mahkeme azas1. 

Yukandan B.l?a~Jya: 

1 - Kiictik hayvanlar, blr emir. 2 - A
yagm blr de!a atlll§I, dokunma. 3 - Japou 
hiikiimdarJ, fena degll. 4 - Dumanm b1rak· 
t1g1 kir, glydigimiz §eylerden bir kiSml. 5 -

Evln iistiinii i:irten. 6 - A~acm dallarm1 ke
slp dtizeltmek. 7 - Mahkemede gi:iriilen §ey, 
tav1r. 8 - Bir emir, atik. 9 - Alesta, cocuk
larm ~ok seV'digi blr sinema artist!. 10 -
~arete miitealllk, filllere gelen blr edatm 
tersl: 
Evvelki bulmacantn halledilmi§ §ekli 

G'OZEL BiR CiLDE MALIK OLMAK 
tf,;iN MUKEMMEL BiR TEDBiR 
Me§hur Parisli miitehasSis JEAN DE 

PARYS'nin uzun ve yorucu tetkikatl 
neticesinde, biitiin diinyada biiyiik bil 
muvaffakiyet kazanmi§ olan yeni bir 
GUZELLiK KREMiNiN imaline mu -
vaffak olmu§tur. Be§ milyondan fazla 
kadm tarafmdan kullamlmakta olan bu 
kremin ba§hca hassaSl chavalandml
rni§• olmas1drr ki bu sayede cild hii
ceyratmm teneffiisiine miisaid kllar. 
Giindiiz SiAMOiSE CREME'·i tene mat 
ve tabii giizelligi verir, pudrayi bii
tiin giin sabit kalmasma medar olur ve 
ya§hhgm C>izgilerini giderir. Cildi toz -
lardan ve siyah kabarc1klardan temiz
lemek iC>in yiizii §ayani hayret bir Cold 
Cream olan GECE SiAMOiSE KREM! 
ile temizlemek kafidir. Muvaffakiyet 
teminathdrr. Aksi takdirde paramz iade 
olunur. 

CREME SiAMOISE 
Her yerde sabhr. 

Kadm terzisi 

CEMAL BuRuN 
Bugiinden itibaren mevsim sonu mii

nasebetile modellerini ehven fiatla el
den C>Ikaracagml mii§terilerine bildirir. 

ALLAHIN YARATTI(H TABit VE 
SAF (.;OCUK GIDALARI 

Pirinc:, yulaf, mercimek, bugday, 
irmik, patates, m1s1r, arpa, c;av -
dar, tiirlii, badem 

HASAN ozlii 
Unlarile 

~ocuklartniZJ besleyiniz ve bii -
yi.itiiniiz. Vitamini ve kalorisi bol 
olan bu ozlii unlardan istedik • 
lerini ve sevdiklerini bikhrm1ya • 
rak degi!ltire degi§tire yediri • 
niz. <;abuk biiyiirler, !;abuk di§ 
'rlkarular. 
Hasan markastna dikkat. Ba§ka 

marka verirlerse almayuuz ve 
aldanmaytntz. Biitiin eczanelel' 
ve bakkallarda bulunur. Hasan 
deposu: Istanbul, Ankara, Be
yoglu, Be§ikta§, Eski§ehir. 

Ne kadar mUtecessis 
Bir Bayan degil mi ? 

(_;iinkii oniindeki sofrada konU§U· 
Ian miihim bir mevzuu dinliyor. 
Giiniin en miihim meselesi Grip 
hastahgmdan ve ihtilatahndan bah
sediyorlar. Sofrada oturan Bayan 
yeni hastahktan kalknu§tll. u._ 
giin zarfmda yataktan kalkmaga 
muvaffak olan bu bayan her giin 
3 ka§e 

NEVROZiN 
ahm§ ve Grip ihtilatatmdan 

'-•••• kurtulmu§tur. 

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

kullantniz. 
VENUS miistahzarah nam ve §ohretini sozle degil, malm1 biitiin diin

yaya beyendirmek suretile ispat eden §ayani itimad yegane markad1r. Umumi 
deposu: Eyliyazade Nureddin Ecza, Alat ve Itnyat deposu, istanbul 

iktisad V ekaletinden: 
Te,viki Sanayi Kanunundan istifade eden 

S1nai Miiessese Sahiblerine 
Te§viki Sanayi kanunundan istifade etmekte olan Smai Miiesseselerin 

kanunun 30 uncu maddesi mucibince vermekle mlikellef bulunduuklan 936 
takvim y1h i§ cetvellerini bir istidaya rapten azami 937 mart nihayetine kadar 
mahallinde en biiyiik miilkiye amirine vermeleri, aksi takdirde i~bu ilfm §ahsi 
teblig makamma kaim olacagmdan, bu miiddet zarfmda i§ cetvellerini ver
miyen miiesseselerin muafiyet ruhsatnameleri sozii ge~en kanunun (36) nc1 
maddesi mucibince istirdat edilecegi ilan olunur. (715) 

r 

8 §lubat 1937 

Bayanin hakk1 var 

RADYOLiN 
Dil}lcri ve dill etlerini temizleyip pulanta 
gibi parJatmak ve UZUD omiir temin etmekte 
rakibsiz bir kudrete malik di!} macunudur. 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden· _I 
[ - ~artnamesi mucibince 26 X 48 eb'admda 500.000 aded 11arab 

mantar1 pazarhkla satm ahnacakbr • 
II - Pazarhk 10/11/937 tarihine rashyan ~ar,amba giinii saat 15 

te Kabata11ta Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Ko -
misyonunda yaptlacakbr. 

Ill - ~artnameler parastz olarak hergiin sozii ge~en ,uheden 
ahnabilir. 

IV - lsteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 
giivenme paralarile birlikte adt ge~en Komisyona gelmeleri 
ilan olupur. (528) 

_.._ 
200 kilo litapon 
900 kilo alc;1 
900 kilo reC>ine. 

I - Yukanda cins ve miktar1 yazli1 3 kalem malzeme §artnamesi muci
bince pazarhkla satm almacaktlr. 

II - Pazarhk 16/II/937 tarihine rashyan sah giinii saat 15 te Kabata~ta 
Levazun ve Mubayaat :;lubesindeki Alun Komisyonunda yap1lacaktrr. 

III - :;;artnameler parasiZ olarak hergiin sozii gec;en §Ubeden almabilir. 
IV - 1steklilerin pazarhk ic;in tayin edilen giin ve saatte yiizde 7,5 gii -

venme paralarile birlikte ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (690) 

Tiirk Hava Kurumu Aydin 
Subesi Baskanltgtndan: 

Ay dm merkez kazasile <;ine, Bozdogan, Soke, Nazilli ve Karacasu kaza
larma aid kurban deri ve barsaklan 25/1/1937 tarihinden 15/2/1937 tarihine 
kadar miizayedeye konmm;itur. 

Buna aid §artnameler, izmir, Aydm, Denizli, istanbul, Manisa, Turgudlu, 
Mugla, Milas, U§ak Hava Kurumlan :;;ubelerinde goriilebilir. 

Taliblerin ihale giinii Aydmda bulunmalan veya o giin telgraf muhabe -
ratile miizayedeye i§tirak etmeleri ilan olunur. (625) 

Ziraat V ekiletinden: 
Yiiksek ve Orta Ziraat ve Ziraat Makinist Mektebi mezunlarmdan 

olup ta Vekaletimiz te,kilab haricinde ~ah,makta bulunan ve yeni 
a!rtlacak ziraat i~lerinde vazife almak istiyen meslek miintesiblerinin 
ii!rer ktt'a fotograflarile mezun bulunduklart mektebi, mezuniyet ta
rihlerini, ~imdiye kadar iizerinde !rah~hklart resmi ve hususi vazife 
ve i~leri ve bu vazife ve i,Ierden aynlma sebeblerini ve i~e ba~lama 
ve ayr1lma tarihlerini gosteren bir beyannameyi bir istidaya baghya· 
rak tez elden Vekaletimize gondermeleri ve muvazzah adreslerini 
bildirmeleri ilan olunur. «31» (156) 

SAC 
BAKIMI 

Giizelligin 
En birinci §arbdtr. 

PETROL NiZAM 
Kapah Zarf Usulile Eksiltme ilan1 

Naf1a V ekaletinden: 
9/4/1937 tarihli cuma giinii saat 16 da Naf1a Vekaletinde gose ve Kopriiler 

Reisligi Eksiltme Komisyonu odasmda (136,000) lira ke§if bedelli Erzurum 
Vilfiyetinde Erzurum - Agn transit yolunda ve Aras suyu iizerinde yap1lacak 
demir horasan kopriisii in§aah kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu§tur. 
Eksiltme §artnamesi ve buna miiteferri diger evrak c680» kurus bed~l muka· 
bilinde :;;ose ve Kopri.iler Reisliginden ahnabilir. 

Muvakkat teminat (8.050) lirad1r. 
Eksiltmiye girebilmek ic;;in isteklilerin miiteahhidlik vesikasm1 ibraz ve 

demir koprii in§aatmda ihtisas1 olan Fabrika olmas1 veya bir taahhiidde yap
hgi ki:iprliniin bedeli en az 50,000 liraya balig olup bu taahhiidiinii iyi bir 
surette yaphklarm1 ispat etmeleri me§ruttur. 

Teklif mektublannm 9/4/1937 cuma giinii saat 15 e kadar Komisyon Re-
isligine verilmesi lazJmdir. c240• (613) 

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

ahnacak 166 kmlemden ibaret hudavat malzemesi ihtiyact a~tk eksilt· 
miye konulmuflur. Eksiltme 12/2/936 cuma giinii saat 16 da Istanbul 
Yenipostane binas1 birinci katta Istanbul P. T. T. Mi.idiirliigiinde 
Mi.itetekkil Ahm Sattm Komisyonunda yaptlacakhr. Muhammetl 
bedeli 972 lira 80 kuruf, muvakkat teminat 72 lira 96 kuruflur. b· 
teklilerin fartnamesini gormek ve muvakkat teminatlarmt eksiltme 
giiniinden evvel yattrmak iizere hergiin mezkur Miidiirli.ik idari ke.• 
lemine miiracaatleri. (503)) 



s· 
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Ziraat V ekaletinden: 
Sivil ve Askeri San' at mektebinin makine ve demircilik ktstmlarm

dan mezun ve yahud ta !tiftliklerde ve ziraat miiesseselerinde traktor 
ve ziraat makinelerini kullanmagt hakkile ogrenmit olup ta yeni a~t
lacak ziraat islerinde istihdam olunmaga talib bulunanlardan San'at 
mektebi mez~nlarmm fehadetname suretlerini, digerlerinin ehliyet 
vesikalarmt ve her iki k1Slm talibin de timdiye kadar bulunduklar1 
itlerden almtt olduklan hiisnii hizmet vesikalarile ii!;er ktt'a fotograf
larmi bir istidaya baghyarak tez elden Vekiletimize gondermeleri 
ve muvazzah adreslerini bildirmeleri ilan olunur. «32» (157) 

liirkiye Ziraat Bankasi 
istanbul Subesinden: 

' HO.kiimete aid olup bankanuz namma Haydarpa~aya gelecek olan bug-day-
lardan bir sene zarfmda degirmen veya depolara sevki icab edecek kJSmmm 
nakli hakkmda evvelce ilan edilen ac;1k eksiltme glinti 19 §Ubat 937 cuma gii
nli ogleden sonra saat 14 e btrakllmt~tlr. ~artnamesi herglin ogleden sonra 
r~ubemiz bugday servisinde gorlilebilir. Teminat akc;esi 500 liradrr. isteklile
rin mezkfrr giin ve saatte bankam1zda haz1r olmalan ilan olunur. (670) 

Yiiksek ikbsad ve Ticaret 
Mektebi Direktorliigiinden: 

Okulumuz eski okurlarmdan tasfiyeye tabi olup ta evvelce ilan edilmi§ 
olan muayyen vakit zarfmda mliracaat edenler ic;in 15 ;~ubat 1937 den 21 §Ubat 
1937 tarihine ka~ar devam etmek tizere son bir imtihan devresi ac;Ilml§ oldu-

.gu11inlidiiiaiiinliliii5il~iiiuiiibiiialit lilli931i7•tliallrilih•in•e•k•allda•r•mlillle•k•te•b•e•m•u• .. r•a•c•aa•t•le•r•i.•••••(•6•60. 

.. 

En hot meyva tuzudur. tnkxbaz1 defeder. Mide, 
Baraak, Karacigerden miitevellid rahats1zhklan 

onler. Hazmi kolaylattmr. Canhhk verir. 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESi 
BEYOCLU- ISTANBUL 

• 

I Devlel Demiryollan i,lelme Umam Miidiirliiitinden 
Derince limanma bir sene zarfmda vurud edecek maden ve kok 

komiirlerile muhtelif etya ve malzemenin 12 ameliyeden ibaret tahmil 
ve tahliye iti bir sene miiddetle &faixda takribi tonaj miktarile her 
ameliyenin hizalarmda yazxh tahmin bedelleri iizerinden 11/2/1937 
pertembe giinii aaat 15 te Haydarpatada Gar hina11 dahilindeki Bi
rinci ltletme Komisyonu taraftndan kapah zarfla eksiltmiye kon • 
muuttur. 

AtaiJda her ameliyenin hizaamda yazth tonaj miktan takribidir. 
Bu miktar ihaleyi miiteakxb akid ve imza edilecek mukaveleye eaaa 
tetkil etmiyecek ve miiteahhid hir sene zarf1nda Derince Jimamna 
viirud edecek maden ve kok komiirlerile muhtelif etya ve malzeme· 
nin tahmil ve tahliyeaini taahhiid edecektir. 

Bu ite girmek istiyenlerin 1718 lira 27 kurutluk muvakkat temi • 
natla 2490 aayth kanunun tayin ettigi veaaik ve Reami Gazetenin 
7/5/1936 tarih, 3257 numarah niishasmda intitar etmit olan ta • 
limatname dairesinde ahnmif vesika ve tekliflerini ayni aiin saat on 
dorde kadar Haydarpatada Gar binasx dahilindeki Birinci ltletme 
Komisyonu riyasetine vermeleri la:umdtr. 

Teklif mektublarmda atagidaki listede gosterilen ameliyelerin va • 
hidi kiyasi fiatlarmm her birine yiizde nisbetinde yapdan tenzilat 
gosterilecektir. Bu tekilde verilmemit mektublar kabul edilmiyerek 
red ve iade edilecektir. Bu ite aid tartnameler ve mukavele projeleri 
parastz olarak Komisyondan dagiblmaktadJr, (435) 

Tahmln 
Maden 

klimiirii 
Ameliyenin ton 

cinsi 

1 - Vapur da· 56.844.195 
hilinde vinc;le 
supalan yap • 
mak bu ameli • 
yede r1hhm ve-
ya silo iskelesi • 
ne veya vapur 
giivertesine ver· 
mek buakmak 
ta dahildir. 
2-Supalandan 75.050.545 
a~tk vagona 
tahmil ve miite· 
kabilen vagon • 
dan supalan 
yapmak ve ida
re vincile va • 
gondan denize 
vermek veya 
miitekabilen de
nizden almak. 

3- Vine itti • 7.174.040 

raki olmaksizin 
r1hhm veya si
lo iskelesine ve· 
ya giiverteden 
vagona tahmil 
etmek vey& mii· 
tekabilen. 
4- Supalan • 40.037.740 

dan ahmp &!tlk 
araziye nakil ve 
istif etmek mii· 
tekabilen. \ 
5 - Silo isk:e • 
lesine yana,mit 
vapur giiverte· 
sinden veya ai· 
lo iskelesinden 
nakil ve yerlet· 
tirmek. 

6- Vine itti • 44.487.260 
raki olmakSJzin 
vagondan tah • 
Iiye ve a!tik ara· 
ziye, magaza • 
ralara nakil ve 
istif ve miite .. 
kabilen. 
7-Vagondan 
idare vincile a• 
crxk araziye na· 
kil ve istif ve 
miitekabilen . 
8 - Vincsiz 4.683.260 
merakihi bahri· 
yeden kiifeler· 
le veya arkahk 
veya elle ~tka • 
rtlarak vagona 
tahmil a!ttk a • 
raziye, maga • 
zalara nakil ve 

istif ve miite • 
kabilen. 

be deli 
beher 

ton i~ln 
Kr. 

7 

5 

15 

16,5 

3 

5 

3 

14 

3 9- Vagondan 
olukla tahliye. ------31.871.352 

10 - Saatle miiteahhidden ah • 
nacak amele 

11 - Y evmiye ile ahnacak amele 
12- Vagonda, magazada veya 
vapurda dokme zahire ve saire • 
nin ~uvallama ve !tUvallarm di • 
~ilmesi. 

Tahmin Muhtelif Tahmin 
Kok bedell etya hedeli 

komUr beher ve mal- beher 
ton ton lcln zeme ton i~in 

Kr, ton Kr. 

4.658.120 27 25 

10 15.508.109 7 

22 3.193.545 10 

14 7 

9 5 

20 2.098.027 14 

5 1.019.910 5 

1.283.160 20 10.051.761 13 

5 9 

5.941.280 228.277.040 
Saat V. K. bedeli 

46 13 kr. 

Giin 
36 110 kr. 

Beber ton 20 kr. 
i!tin V. K. 

ROMATiZMA 
LUMBAGO 

SiYATiK 
Omuz, s1rt ve Kuyruk 

aokumu a§r•lar1n1 

TES KiN ve 
izale eder. 

I I. --•E•m•l•a·k~v·e-E•y•ta•m-•B•a•n•k•a•s•I llll!i!llla•n•l•a•n--1 
KiRALIK EMLAK 

ESAS NO.SI MEVKii VE NEV'i DEPOZ!TO 
c. 17/1 Galatada K1lmc;alipa§a mahallesinde <;opllikiskelesi 

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

343 Burgazadasmda Halik volisi. 38 ,. 
Mevkileri yukanda yaz1h yerler bir yahud ti<; sene mtiddetle kiralanmak 

iizere ac;1k arttmmya konulmu§tur. 
!steklilerin 15 ~ubat 1937 taribine musa(iif pazartesi gilnii 10 da §Ube • 

mize gelmeleri. c454· (653) 

_HEYVA T 

INKIBAZ 
ve ondan miitevellid ba§ airtlannl de
feder. MinE ve barsaklan kolayhkla 
bo~lhr. Son derece teksif edilmi§ bir 
toz olup MOJ\.IASiL MtiSTAHZAR • 
LARDAN DAHA <;ABUK, DAHA KO
LAY, ve DAHA KAT'I tesir eder. Ye· 
meklerden sonra almtrsa BAZIMSIZ· 
LI{H, MinE EK~iLtK ve YANl\lA -
LARINI ~tiderir. MIDE VE BARSAK· 
LARI ALI~TJRMAZ. 

Ag1zdaki kokuyu ve tatstzhit defe -
der. MAZON isim ve HOROZ marka· 
sma dikkat. 

Kti~iik §i§esi ~Ikmi§tir, fakat biiyiik 
~~~esi ekonomiktir. 

Ak,ehir ~arbaybgtndan: 
Ac;Ik eksiltme ile sab§: 
<;ah§tr ve hlisniihalde bulunan c60• beygir kuvvetinde ve mazutla ~ler 

§akuli sistem bir aded Somtidizel motorile Bergman markah 220 volt mute • 
madi cereyan iizerine <;ah§Ir iki tevzi tablosu ve iki aded dinamonun ayn ayn 
ve pe§in para ile 29/1/937 den itibaren on be§ glin i<;inde sattlmak lizere arttlr
m1ya konulmu§tur. 

Bunlardan motoriin denizde c;ah§an vasttalarla kullamhr nevidendir. Ta· 
liblerin 2490 numarah eksiltme ve arttrrma kanununun hlikiimleri dahilinde 
Ak;~ehir Belediyesine mliracaat etmeleri ilan olunur. (617) 

ZARAFET 
DEGi~iKLiK 

Asri par~omen abajurlu elektrikli 
divar 

LAMBALARI 
Kordonu, fi'i ve 60 wathk limbasile 

Pe$in 295 kr$. 
s A T i E' DE 

Tel. 44963 

~ubeleri: Beyoglu, T iinel meydan1 
Istanbul Beyaz1t, Elektrik 
Evi 
Kadtkoy Elektrik Evi iske
le cad. 
Oskiidar iskele ge~idi 
Biiyiikada iskele meydan1 

Eskisehir Orman Direktorliiviinden: 
1 - Eskisehir Hinde Mihah!t!ttk tl!resinde hududlar1 tartnamede 

yaz1h Degir~endere Devlet Ormamnda numaralanmtt ve ol!<iilmiit 
558 adede muadil 1532 M3, 592 Dsm3 dikili ve 416 adede muadil 
377M3 767 Dsm3 devrik ki ceman 1910 M3 362 Dsm3 gayrimamule 
muadil 974 aded No.h ~am agact yirmi giin mii~detle artbrm1ya ko· 
nulmustur. 

2 -· Arthrma 17 ~ubat 1937 !tar,amba giinii saat 15 te Eski,ehir 
Orman Direktorliigiinde yapJlacaktlr. 

3 - Dikili ve devrik agaclarm beher gayrimamul metre mikabx -
mn muhammen bedeli 457 kurul!tur. 

4 - Muvakkat teminat «655>> liradtr. 
5 - Sartname ve mukavele projesini gormek istiyenler bu miid

det i!tinie hergiin Eski,ehir Orman Direktorliigiine ve Ankarada Or· 
man Umum Miidiirliigiine miiracaat edebilirler. (567) 



H A 
Safiyeti ve lezzeti itibarile cihantiimul bir tohrete sahibdir. ~erbet 
gibi tathdu. Tababette i!rmek suretile kulJamhr, yemeklerde, sala -
talarda, mayonezde, tathlarda nefasetine payan yoktur. Kum, taf, 
bobrek, mesane idrar yolu, bilhassa safra, sarthk ve karaciger basta· 
l•klannda, zaaf1 umumide bol bol HASAN ZEYT1NY AGI i!riniz. 

~itesi 50, biiyiik 75, tam litrelik teneke 115, tite 125, 
7 ! litrelik teneke 600 kuru,tur. 

Hasan deposu: Istanbul, Ankara, Beyoglu, Betiktaf, Eski,ehir. 

... ·R E 0 s· . · l~ ... t,··:··-. ::.· 
.. ::. . . . ·. . . .· .. ; . 
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... Oksiiriik; Nefes darhg•; Soguk -:. 
alg•nhg• ve Gogiis . nezlelerinden . 

· si~i kurtaracak en eyi n.a~ buc:tur. 
Her Ec~aneden israrla · isteyiniz. 

\skeri F abrikalar Ticaret 
Kaleminden: 

Fabrikalar ihtiyac1 i~in miktart ne olursa olsun «levha, boru, ~ubuk veya 

kiilt;e halinde. hurda kur§un satm almacakhr. Bu nevi kur§un satmak istiyen

lerin pazarhk i~in istanbulda Fmdtkhda Askeri Fabrikalar Yollama Amirligi
ne, Ankarada Ticaret Kalemine miiracaatleri. (672) 

istanbul Liman isletme idaresinden: 
' 1 - idaremiz muhtelif tonluklarda 10 parqa mavna, 14 par<;a da giiverteli 

dul:.a in§a ettirecektir. 

2 - Bunlarm pazarhgt 15 §Ubat 1937 pazartesi saat 10 da idare ~efler En
ciimeninde yaptlacakhr. 

3 - c5000• lirahk teminah muvakkatenin pazarhk giiniinden bir giin ev
vel idare Veznesine yahnlmas1 laztmdtr. 

4 - Pazarhga gireceklerin bu i§lerin ihhsaslan dahilinde olduklarmt tev
sik etmeleri laztmdtr. 

5 - Bu i§e aid kroki ve §artnameler ve fazla tafsilat Galatada Haydar 

hamnda Fen Servisi Sefliginden almacaktJr. (594) 

BUNDAN BOYLE 

KENDi REKLAMINI 
KENDiYAPACAK 

Evvelce de iJan edildigi iizere, biiyiik YENiCE pi
yangosu 15 ~ubatta ~ekilecek ve 30 Sonkanun ta
rihine kadar 1dareye teslim edilen kuponlar muka
bilinde ahnmt~ biitiin kur'a numaralan bu ke~ideye 
dahil olacakbr. 

30 Sonkanun 937 tarihine kadar teslim edilmiyen 
kupon I arm mezkur tarihten sonra hi~bir hiikiim ve 
k1ymeti yoktur. 

Yenice Piyangosunun gordiigii biiyiik ragbet bu 
sigaranm yiiksek evsahnm saym halkimJzca laytkile 
tamndtgma ve takdir edildigine delildir. 

Arhk YENlE reklamdan miistagnidir. 
YEN.CE, harmanmm nefaseti ile kazandtgt mii~terile
rini bundan boyle muhafaza edecektir. 

A R T I K 
Y E N i C E 

Kendi reklam1n1 kendi yapacak 

inhisarlar idaresi 

CUMHURfYET 8 ~ubat 1937 

GRiPiN 
Soguk algmhgma, ba, nezlesine ve 

diger nezlelere, gripe, ku1khga, 
iitiitmekten miitevellid biitiin 

Iztlrablara kar~I bilhassa 
miiessirdir. 

GRiPiN 
En tiddetli baf ve dit agriiarmi 

derhal dindirir. 

GRiPiN 
Bel, sinir, romatizma agr1larmda 

hararetle tavsiye edilmektedir. 
icabmda giinde 3 ka§e ahnabilir. 

GRiPiN, RADYOLiN di!? macunu 
fabrikasmm miitehass1s kimyager
leri tarafmdan imal edilmektedir. 

BQ.T~N 
DUNYADA 

HER KES 

Dr. Hafiz Cerna) 
Lokma11 H ekim 

Dahiliye miltehassun 
Pazardan ba~ka giinlerde o~leder 

~onra saat (2lh tan 6 ya) kadar tstan· 
bulda Divanyolunda (104) numaral 
hususi kabinesinde hastalanru kabul e 
der. Sah, cumartesl giinlerl sabat 
c9 1f.! • 12~ saatleri hakiki flkaraya mah· 
sustur. Muayenehane ve ev telefon 
22398. Kt~hk 21044. 

II 
BOE3REKLEPDE 

t,.(UM-W~mn 
L..<AT'i DEVA../1 

GCJT~N 
D~NYADABUHA.S TAUt.<6ZERiNDE 
MALUM Vc Mt'J.S TAMEL OLMAMI~ 
YENi BIP TERl.<iPOLAN 

ityazol fcmildtr 
LiTY AZOL CEMLi 

Kum sanc:tlarm1 keser. Bobrek· 
lerde kum te§ekkiiliine mani olur. 
Te§ekkiil etmi~ bulunan kum ve 
ta§larm dii§mesini temin eder. 
Kabiliyeti tedaviyesi S1hhat ve 
t~timai Muavenet Vekaleti nam1 · 
na profesorlerimiz tarafmdan ya · 
pllan tecriibelerle resmen tasdik 
edilmi§tir. 

YENl BIR KE~IFTIR. 
Umumi sab§ deposu: 

SARK MERKEZ ECZA T.A. ,irketi 

r Dr. ihsan Sami ---
1ST AFILOKOK A~ lSI 

tstafilokoklardan miitevellid (Er
genlik, kan ~tbam, koltuk alt1 1;1 • 
bam, arpac1k) ve btitiin cUd hasta
Liklarma kar~I pek tesirli bir asH:hr 

Divanyolu No. 113 

ZAFER • 
I PH I L C 0' nun 

21/12/36 da Ankara HALK PARTiSi GENEL SEKRETERLiGi 
tarafmdan tertib edilen fenni miisabakada P H i L C 0 radyolar1 
12 rakib aras1nda BiRiNCiLiGi kazand1. Daha a,agi fiatlara teklifte 
bulunan ba,ka markalar olduguna ragmen PHiL C 0 radyolar1nm 
YUKSEK EVSAFI nazan itibara ahnarak sipari' PHiLCO'ya verildi 

Umumi mi.imessillik : 

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

Y eni Telefon numaram1za dikkat: 44616 

ADEMi iKTiDARA FORTESTi 
Erken ihtiyarhyanlarJ gencle~tirir, yorgun viicudleri dincle~tirir. Belgev~eklig-ini ge~irir, ~elik 1ibi bir viicud kazandmr 

~ • EGE • EGE • EGE • EGE • EGE • EGE • EGE • EGE • EGE • EGE • ~ 
E Tiirk Tokath ldaresinde yenl a~llan E 

! E G E ! 
G G 
E Lokanta ve Birahanesi E 

I ~ok temiz ve nefis alaturka, alafranga yemekler ve mutena mezeler. Birlnci stntf servls I 
E ~ok mUsald fiatler, bir tecriibe kafidir. Adres: Bah~ekap1, Arpac• Han l~inde E 

~ • EGE • EGE • EGE • EGE • EGE • EGE • EGE • EGE • EGE • EGE • ~ 

Oksurenlere: KA TRAN HAKKI EKREM 

En gtizel di§ macunudur, 

Sahib ve Ba$mufl.arnrl: Yunu• Nadr 
Umuml neqnyatt tdare eden Ya21 l~ten 

Mii.dii.ril: Hikmet Miinif 

Cuml!.un11e' matbaas~ 

MFYI07it4 
Grip hastahgmm yegane ilactdtt• 

h 
h 


