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t tanbul Altinci lcra Memurlugundan: 
Mustafa ve Fikriy~nin uhdeaind~ olup Emniyet Sandtima birind 

d.erecede ipotek bulunan ve tamamma 1453 lira k1ymet takdir edi
len Uski.idarda Arakiyecimehmed mahallesinde Toplafl caddesinde 
eski 381 yeni 427 numarah sai taraf1 ~ayian uhdelerinde bulunan 
maaahu bah~e, sol taraf1 Dr. Kadri vereseleri han~ bahl<elli ve bazan 
Azmi hane bah~esi, cephesi imam Hasan zevcesi Seher hane bahl<e· 
aile mahdud evaafa &f&iada yaz1h bir evin sahlmu1na karar veril • 
mistir. 

Zemin katmda: Bahlte i!rinde bulunan kap1dan girildikte zemini 
!rimento f&ph bir antre zemlnde eomiilii bir kiip mutfah. kapm olan 
bir oda, ve zemini !rimento f&ph maltlz ocakh, sobah gusulhane ve 
bir merdiven alttna havi olan bir mutfak, birinci katmda bir aofa i!r • 
i!re ge!rilir biri yiiklii ve dolabh iki oda kartismda biri yiiklii dijer 
iki oda ve bir halt nrdtr. Bu kahn iki oda11 altmda ve hanicden 
427/1 numarah kap111 bulunan kmmda zemini toprak bir antre, bir 
mutfak ve bir sofa n bu aofadan rec;:ilir bir odadan ibarettir. Umum 
mesahas1 650 metre murabbaa olup bundan 99 metre murabbat bina 
zemini kalant balt~e olan ahtab bir evin tamamt ll!rlk arthrmtya vaz -

edilmi,tir. 
Arthrma pe,indir, arthrmtya i•tirak edecek mutteriltnin ktymeti 

muhammenenin % 7,5 niab tinde pey ak!reai veya mi.lli bir bankantn 
temin"t mektubunu hamil olmalart icab eder. Miiterakim vergi, tan
zifat, tenviriye ve vaktf borclart borcluya aiddir. Artbrma tartna -
mer;; 25/11/936 tarihine musadif ~attamba gunii dairede mahalli 
mahsusuna talik edilecektir. Bi.rinci arthrma11 4/1/937 tarihine mu
~adif pazartesi trunii dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edile -
cek hirinci arttlrmada bedel ktymeti muhammenenin yu~de yetmit 
hetini bulduiu takdirde ustte btraklhr. Aksi takdirde son arthrantn 
taahhi.idi.i baki kalmak iizere arthrma on bet gun dllha temdid edi • 
lerek 19/1/937 tarihine muaadif aah gunii saat 14 ten 16 ya kadar 
dairede yaptlacak ikinci artbrma neticesinde en ~ok artbranm iiatiin· 
de buakilacakttr. 2004'numarah icra ve iflaa kanununun 126 net mad

desine tevfikan haklart tapu sicillerile aabit olm1yan ipotekli ala • 

cakhlarla diger allkadaranm ve irtifak hakkt aahiblerinin bu hakla· 

rmt ve huauaile fiLiz ve muarife dair olan iddialarmt ilan tarihinden 

itibaren yirmi tUn urfmda evrakt miiabitelerile birlikte dairemize 

bildirmeleri lbamdtr. Akai takdirde haklart tapu aicillerile aabit ol • 

mtyanlar aattt bedelinin paylatmallndan haric kahrlar. Miiterakim 
vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan Belediye riisumu ve 
vaktf icaresi bedeli miizayededen tenzil olunur. 20 aenelik vaktf ica

reai taviz bedeli mii,teriye aiddir. Daha fazla malumat almak iati

yenlerin 35/347 numarah doayad~ mevcud evrak ve mahallen ha

ciz ve takditj ktymet raporunu torup anhyacaklar• il&n olunur. • 
(2770) 

istanbul 3 Uncii lcr M murlu"' und n: 
Evvelce Bakukoy Zeytinlik mahallesi Kilise caddesinde 58 numa

rah evde oturmakta iken bilahare Romanyada Silistirede kocast ti
caretle m "ul Duverminef yantnda oldu ~ u anlaftlan ve orad a d 
bulunmtyan Marik a varialerinden k1z1 Y ankoya: 

26/11/933 tarihinde Bakukoyunde Zeytinlik m11.hal'e ind Zey • 
tinlik ve Kiliaeler caddeainde eski 72 yeni 58, 21 numarah hane mu -
tasarr1ft muriaini~: Marika tarafmdan «1200» liraya kartp birinci de-

recede Emniyet Sand1gma. ipotek gosterilmittir. Vadesi hitam bul

dugu halde bore odenmemit oldugundan alacakh Sandtk rehnin pa

raya ~evrilmesi yolile mezkur gayrimenkul hakkmda icra takibinde 

bulunmu,tur. 
Takib tarihi olan 15/5/935 tarihine kadar maa faiz ve kumusyon 

vesair masraflarla heraber deyin miktart «1405» lira 31 kurufa ha· 

lig oldugu ve bu yekun uzerine ayr1ca icra maaraflarile takdir edi • 

lecek avukatltk iicreti ve o tariht n sonra itliyecek faiz, kumusyon 

vesair masraflarm ili.ve edildiii ve bu borcun tamamma veya bir 

ktsmma veyahud alacaklmtn takihat icrasl hakkmda bir itirazmiE 

varsa otuz giin zarfmda bu itirazmtza yazile veya ,ifahen 935/899 

numarah dosyasile bildirmeniz li.zimdir. Gosterilen miiddette bore 

odenmedigi veya itiraz edilmediii takdirde merhun gayrimenkuli.in 

sat.llacagt odeme emri ve aened sureti tebliii makammda ilan olunur. 
(2762) 
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Bir verirsen bin kazanabilirain. Birini kaybedersen paran heba ol
mamtthr. Hem yii:alerce vatandatmt zengin etmit hem de yurdu -
nun goklerine birka~ Fllo katmif oluraun. Bu yUzlerce zenginden 
hirinln de senip olmiyacai'tnt kim iddia edebilir. 

CUMHURiYE'l 11 

Muzadt taaffiin ve deriyi 

takviye hassalanna malikiyeti 

K.rem Pertevin bugiinkii ~h

ret ve §i.imuliiniin bariz deli

lidir. 

tstanllut 'he§inei iera memurlugua -
dan: 

Yf'minli a-. ehl.i vnkuf tarafmdan ta· 
mamma 5500 lira ktymet takdl.r edllen 
Bogazic;il\de Sartyerde Yenimahallede 
Ftshk ~kafmda eski II yeni 54 • 54 1 
numarah ve te§kilah Hibarile bah~e 

lc:inde btyaz yagb boyah zemin kab 
kirrlr P•ncere&i demir parmakhkh di· 
jer ktstll\lar ah ab pencereler pancur
ludur. l'llyraz taraf1 boyah ~inko kap -
bdtr. Kotk dahili taksimah itibarile 
ikl kiSinthr. Bir ktsJnJnda bir sofa iize
rlnde blr oda bir mutfak ve blr hall 
kurnah hlmam olup on bir merdivenle 
birinci klta stkthyor. 

Ririnci kat bir ~ofa ii~ oda bir haU, 
ikinci katc;ah kah olup bir sofadan iba· 
rcttir. Dlv r ktsmm bah~;cden kapl8l var· 
dtr. Ko§k harem ve selamhk: tarzmda 
kullamhr, Aralarmda kaptlar mevcud
dur. Bu \smm alt. kahnda bir mutfak 
ikl. oda b~ sofa bir hali birinci k:ahnda 
bir sofa i:.erinde iki oda bir bali mev· 
cuddur. '-drum, komiirliik ve odunluk
tan ibaretlr. Kii§k maabag a~tk arthr· 
mtya vazldilmiJ oldugundan 4-1Z·93Z ta
rihine mlsadif cuma riinii saat 14 ten 
16 ya katar dairede birinci arthrmas1 
icra edil .ektir. Arthrma bedeli klyme
ti muhatllnenenin %75 inl buldutu tak· 
dirde m· terisi ii2erine btrakllacakhr. 
Aksi tak irde en son arthranm taahii
di.i baki almak iizere arttuma 15 giin 
miiddctle temdid edilerek 21/lZ/936 
tarihine \usadif pazartesi gilnil saat 
U ten 16 fl kadar keza dairemizde ya
pJlacak llcnci astk arthrmasmda arthr
ma bedellktymeti muhammenenin % 
75 ini bul ad1g1 takdlrde sah 2280 nu
marah kaun ahkamma tevfik:an reri 
btrakthr. •ah'f pe~lndir. Arthrm1ya i · 
tirak etm~,t i tiyenler\Jl ktymeti mu -
hammene•n %7 bu~uk nisbetinde pey 
ak~e i ve milli blr bankamn teminat 
mektubun hilmil bulunmalart laztm • 
dn. Hakl111 Tapu sicillile sablt olmtyan 
ipotekli acakhlarla diier alikadarla
rtn ve irtl\k hakkt sabiblerinin bu hak
Iarmt ve \tsusile fai2 ve ma arife da • 
hil olan idialarmt evrakt miisbltele -
rile blrllk\ iliin tariltinden itlbaren ni
hayet 20 iin zarfmda birlikte daire -
mize bild·meleri lbtmdu. Aksi tak • 
dirde T•l sicillerile sabit olmtyanlar 
sah~ bed~nln payla§masmdan baric 
kahrlar. •aterakim ver~ri, tenviriye, 
tanzifiyedn_ miitevellid Belediye rii -
sumu ve ·~ktf icare i bedeli miizayede
den temil olunur. Daha fada malumat 
almak is~enler 13/11/936 tarihinden 
itibaren lrkesin &orebilme~ i~in da· 
irede a~ bulundurulacak arttmna 
!jartnamC~te &35/2872 nutnarah dos -
yaya millcaatle mezktlr dosyada mev· 
('Ud vesalj (OrebilecekJeri ilan o}unur, 

Operator---• 

R A UNVER 
Dol ve k•dtn hast•hkl•rt 

mDteh•••••t 
Ca~al<\u, Nuruosmaniye caddes1 

No. 22, Mavi yap1 
In rifelefon · 22683 --• 

iata'bul Komutanbg1 
Sabn~a Komls onu illnlati 

lst•"ut Komulanhitna baih 
kttaat \.yvanahnan ia.teleri i~in 
ihtiy&C\Jan 600 ton yulafa tali
binin V\mi• oldugu fiat makam
ca pahll goriilerek tekrar ka -
pah zal suretile ekailtmesi 27/ 
11/936cuma giinu aaat 15 te 
yapalac1(hr. Muhammen tutart 
37500 (adir. ~artnameai oile -
den ~v.1!l Komiayonumu!':dll ro
ri.ileblh' fateklilerin 2813 Hrahk 

ilk temiat makbuz veya mektu • 
bu 2494aay•h kanunun 2 nci ve 

3 Uncii laddelerinde yaz1h ve -

saikle eraber ihaleden en az 

bir ••• evveline kadar teklif 
mektub1rmt Findtkltda Komu • 

tanhk ~hnalma Komisyonuna 
vermelt (2785) 

Mot,rlu V as1talar 
Adn~ Halet Tafplnar 

Otontob kullananlara ve ~ofiir -
Jere, ntot i lerindfl sah§anlara li • 
11m bir ltaphr. Kitapstlardan ara • 
ymn:. 

l Tevzi )tleri: istanbul Kanaat ''e 
ikbal, Bli:,~lu Ha§et Kitabevi. 
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Tabletlerl Her eczanede aray1n1z. u 1255 Hormobin) 

Bur Tic r t v Zahire ETi PALA 
ANKARA 

Bor ............. ....,I Komiserliginden: E.ki Lozan Palas oteli, Eti Pa
las namt alhnda ve yeni bir idare 
ile a~tlmtljhr. Temizlik ve ciddiyet 
itibarile memleketimizin en yiik-

Bonamt~tca a~tk ekailtme ile satin ahnacak kantar, baaki..il, tarh 

ve kefe zinc:irlerinin ekailtmeai on gun daha uzahlmtf oldugundan 

isteklilerin ekailtme gunii olan 13/11/1936 coma gunii aaat 15 te 
Bora ada bulun.malan ilan olunur. (2751) 

sek otellerindendir. 

Muallime Arantyor 

Mudany Ur y1ndan: 
A~tk indinniye konulan Mudanya kaaabast hali haztr haritasmm 

yaptlmaat lfl 2/11/936 cuniinden batlamak iizere 23/11/936 giinune 

kadar ~tkacak ist~klisine pazarhkla. verilmek iizere bir ay miiddetle 
uzattldiit il&n olunur. (2524) 

Kadtkoyi.inde Moda iskel~si ch-arm • 
da oturan bir k1z ~ocuga pazardan rna
ada hergiin ogleden evvel iki saat ilk· 
mekteh ikinci smtfmm derslerini ogre
tecektir. isteklnerin tahsil ve tecriibe 
derecelerile istedikleri iicretlerini ve 
adreslerini (muallime) rumuzile istan• 
bul po ta kutusu (176) ya gondermeleri. 

Is tan b u I Gay rim u bad i lie r K om i s yo n.u n d a n: 
Semti" 
mahallesi 

319 B&kJrkoy 
Zeytinlik 

320 Ortakoy 
Tarabya 
Buyiikdel'f! 

Biiykkada 
Yah 

Biiyiikada 
Maden 

Eynb Ni§anc• 
. 

Sartyer 
Y enim ahalle 
KadJliOy 
Osmanaga 

• 

trenkOy 
c;a.tal~e§me 
Yenikoy 
P&naiya ' 
ArnavudkOy 

U1kiidar 
Yenimahalle 
Ortak6y 

So kat• 

E' Fmn 
Y. Ta§evler 
Karadag 

' ~otuk.su mevkii 
Buy1ikdere ead. 

E. Macar ve 
Kii~ilk .karak.ol 
Y. ~3 niun ve 
Kil~ilk karak.ol 
E. Ayanikola 
Y. Yilmaztilrk 

Detirmen 

Gazino 

E. YoturthaDe 
Y. Muhiirdarfuat 
E. Yo nrthane 

Y. Talimhane 
f;atlllte::me 
Alipa~atariki . 
Q~nar 

Ft~t~t 
Rd•tem 
U~iinciiort& 
Dereboyn 

32 

19 
31 

Emlak 
No. 

E. 132 mii. 
132 • 13{. 
Y. 139 
E. 11·13 
I. 2-15 
Ada 6 
Par el 9 
E. 50 Y. 56 
Ada 193 
Parse! 5 
E. 5·5 
Y. 5-7 

E. 10 

E. 67 
y. 17 
E. 69 
Harita 16 
E. 11-15 
Harit& 67 
E. 18 
Y. 20 
E Ko~k E. 32 
Y. 43 
Y. 6-8-10 

E. 22-24 
E. !1·23 
v.~a 

Cinsi ve 
bissesi 

115 metre ar a 

305 metre arsa 
13778 metre bag yeri 
16:3 metre al'!!a. 

63150 metre arsa· 
nm 72/90 his. 

5244 metro ~amhk 

B011tan ve bostlm eYi 
ve kulilbenin 1/72 his . 
00 metre arsa 

118 metre arsamn 
416 his. 
101 metre ar amn 

4/6 his. 
161 metre arsa. 

160 metre arsa 

248 metre arsamn 
5/8 his. 
58 metre arsa 

373 metre ar!'la 
45,50 metre arsanm 
21 No lu mahalhn 
14/36 ve 23 No lu 
mahallin 3/12 his. 

Hineye gore 
muhammen K. 
~30 A<;1k 

305 
700 
490 

576 

5244 

100 

arthrma 
) 

Rapah 
zart 

320 • 

300 ~ 

100 ) 

160 

160 ) 

60 • 

120 ~ 

60 • 

Yukanda evsaft yaz1h yrimenkuller on n miiddetle satJ~a qtkarJlmt~tJr. Ihaleleri 20/11/936 tarihine •dil en 
cuma gilnfl nat on dorttedir. Satu~ mdnh ll'atl gayrimdbadil bonosiledir. 
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Radyosunun 1937 modeli geldikten sonra 
piyasada radyo miinaka$as•na son verildi 

1937 Modeli 

Radyosunu goriip din
ledikten sonra ba,ka 
Radyo almaga raz1 

olam•yacaks1n1z. ________ .. ______ __ 
Bugiin belki ba,ka Radyo
ya sahipsiniz fakat yartn 
muhakkak surette bir 

• c 
ile tebdil etmege 

kalacaksiniz. 

0. T. T. A. 

Bu kadar tsttrb ~eklp 
gUnUnU zehlr etmege 
yaz1k degll ml ? 

Ya ne yapmab ? 
Derhal blr 

( NEVRO<ZiN) 
alarak sancdardan, ag

nlardan kurtulmah. 

Dlkkat, yahnz 

(NEVROZiN) 
ant tesirlni 

gtistlerir. 

KA ZUK 
Sa~ eksiri 

~ · 

COMOGENE 

mecbur 

By 

RADYO 
veCEP 
LANBALAR /ItA 

NAHSUS 

Df.TA . . 
=PILLeR/. 
Hususi suretde yopilml[flr. 

Parlak ziyah ve 
yanma miiddeti faz

glu, is tiki A 

Sa~lann koklerini kuvvetlendi -
rir. Dokiilmesine mani olur. Ke -
pekleri izale eder. Ne§viiniimasmJ 
kolayla§hrarak hayat kabiliyeti -
ni arttuu. Latif rayihah bir sa!; 
eksiridir. 
iNGiLiZ KANZUK ECZANESi 

BEYO(i.LU - iSTANBUL 

Sahfb ve Ba(TnUharrtrt: Yunaa Nadi 

Umuml ne$1iyatt tdare eden Yaza l1lert 

ladu. Uzun zaman 
saklamakla bozulmaz 
ve kuvvetinden zayi 
etmez. Bilumum mevcud 
pillerden iistiin ve garan
tilidir. 

Pllf rAKthDA PirASA?A ~IKACAkTIR 

• SIR AYE.VIfEL 
BENi 

I<URBAiA 
DERiLi ., 
I(ADIN OI'(E. 
~AGIRIYORLA~D• 

fllmdJ ise, 
clldim ~ayan• hayr~ blr 
derecede a~1k ve ta:a,dlr. 
<;irkin bir tene malik o~n binlerce 

kadmlar; bu yeni ve basit edbir saye
sinde on be§ giin zarftnda ~J.k, taze ve 
yumu§ak bir cild sahibi oll\.ga muvaf
fak olmu§lardu. Cild mUte~ss•slarJ, se
nelerdenberi, cildi tasfiye f1.tek ve yu
mu§atmak il;in en tabii teMr olarak 
sureti hususiyede istihzar dilnti§ taze 
krema ve musaffa zeytinya' tavsiye et· 
mektedirler. Bu unsurlar, lugiin (yag
slz) beyaz rengindeki Toka\n kreminin 
terkibinde mevcuddur. BU trem mesa· 
mata niifuz ederek sabun" temizliye
medigi biitiin gayri saf Jlllddcleri eri

tir, siyah benler zail olUt• ~eyaz ren • 

gindeki Tokalon kreminin, mesarneleri 

kapatan, cildi gen~le§tirete\ beyaz, yu. 

mu§ak ve nermin k1lan "ukavvi ve 

besleyici unsurlan da var~r. 

Beynellllilel 
YiizU haki
ki bir tiiy 
kadar ok
§Iyan diin
yada nadi
de hra§ hi
cagidir. 

kathyan kar 1s1nda 

~liHan 
Fiat• 

650 kuru, 

Hemen yazar 
ve leke yapmaz. 

Her ele uyacak 
kalem ucu v ard1r. 

Kartasiye magazalartndan 
tedarlk edileblllr. 

istanbul inhisarlar 
Ba~miidiirliigiinden: 

Cumhuriyet gazetesinin 20/6/936 giinlii ve 4346 say1h ve Son Posta 
gazetesinin 20/6/936 giinlii ve 2115 say1h niishalarile ilan edilen 
sahibleri bulunam1yan 32 ,ahsa aid denk, paket ve dokiim halinde, 
eski seneler mahsulii «33402» kilo ve 950 gram ve 219 lira 10 kurut 
muhammen bedelli yaprak tiitiinler atrJk arthrm1ya konulmuttur. 

Arthrma 24/11/936 sah giinii saat 14 te Kabatatta inhisarlar Is -
tanbul Batmiidiirliigii binasmda yaptlacakhr. Niimuneler Eyiibde 
tdareye aid Bahariye deposunda ve bunlara miiteallik tartnameler 
Batmiidiriyet Muhasebesinde goriilebilir. 

isteklilerin muayyen giin ve saatte % 7,5 nisbetinde teminat ak • 
~elerile birlikte &atmiidiirliigiimiiz Komisyonuna miiracaatleri. 

(2752) 

Takslm Abide kar,asanda ku;hk 

BELV N DA 
Her ak~am 

Bayan H A M i Y E T Y ii C E S E S 
ve bestekir B i M E N !f E N 

SAZ HEYETi Bunu kul- ~-~ts;,mn'l 
Kemani Necati Tokyay, piyanist !?efik, Ban~o Hasan, Neyzen Nihad. 
Bayanlar: Mahmure, !?Ukran, Ayda, Sevlm, o~<uyucu Haf1z BUrhan 

-~---~~...,e Yahya. Miikemmel servis ve fiatlar emsali miiesseselerden ~ok ucuzdur. 

1anmamak 

d .._La bir atachr. 

I 

/ 
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BUG UN 
2 ncl sahifede: Siyasl icmal. 3 Uncii sa

hifede: Almanyada illm mUesseselerl • 
Adnan Cahid. 5 inc! sah!fede: B!r italyan 
gazete.s!ne gore §arki Akdenlzde Ti!rkiye ve 
Sovyetlerin vaziyeti. 6 nc1 sahlfede: Spor 
haberleri. 'l nci sahifede Nigin kitab oku
muyoruz? - Kandemir. 

iSTANBUL - CAClALOGLU 
Onbirinci Yll sayl: 4488 Telgraf ve mektub adres1: Cumhurlyet, fstanbul - Posta kutusu: fstanbul, No 246 Pazartesi 9 ikincite~rin 1936 

- Zannederim matmazel, bu ilk denlz 
seyahatinizdir? 

- Oh, haYJr kaptanl Ben biitiin bala)'l 
\.. seyahatlerimi denizde yapt\m I 

Madrid dii~tiikten sonra 
Y eni problem'ler 
tP::!! eneral Franko kuvvetlerinin 
~ Madride girdiklerine dair iki 

giindenberi diinyay1 dola§an tel
siz haberleri dogru c;Ikiyor. 

Bu ispanya ihtilali, biitiin ne§ir vasitala
rmJ seferber eden bir ihtJras, bir ideologie 
harbine donmii tii. Milliyeb;ilerin kazan
masmJ istiyenler, aylardanberi, General 
F rankonun nerede ise Madride girece
gini yazd1lar; hiikumet taraftarlarJ da 
<<isyan haddi zatmda o kadar §iimullii 
degildir, fa~istlerin yard1m1 olmasayd1 
bunu bir iki haftada temizlerdik, fakat 
ergec; zafer gene bizimdir.» dediler. 

Akisleri, k1rpmh ve siipriintii halinde 
bizim matbuata kadar gelen bu tarafgi -
rane yaz1lan bir ko§eye atarak vaziyeti 
obi ektif bir §ekilde gozden gec;:irirsek, 
ispanyadaki isyamn iddia edildigi gibi 
para kuvvetile, dJ§andan yard1m kuvve· 
tile ba~anlml§ bir i§ olmadigmi anlanz. 
Oyle olsaydt nihai zaferi mutlaka hiiku
met<;ilerin kazanmalan lazJmdJ. <_;iinkii 
ii<; be§ kuru§ ugrunda vicdamm satan a
damlar bulmak her nekadar kabilse de, 
milyonlar mukabilinde olsun kamm son 
damlasma kadar ak1tacak, camm feda e· 
decek, bir kelime ile olecek tek adamm 
diinya iizerinde mevcud olabilecegini ta· 
savvur etmek c;ocukluktur. 

Propagandamn kiitleler iizerinde, on
Ian altiist edecek kadar derin tesirler ya· 
pabilecegine inanmamahy1z. Eger son 
senelerde, 1spanyada miifrit sol partiler 
bir k!Slm halk tabakalanm kendi hesab
lanna kazanmi§Iarsa bu, sosyal nizamm 
giiniin ihtiyaclarma uymamasmdan ileri 
gelmi§tir. 

ispnyada servetin tevzii, bugiin Avru
panm hic;bir memleketinde gormedigimiz 
bir §ekilde, Ortazaman zihniyetile yap! -
hyordu. Koylii, toprak sahiblerinin elin
de bir esirden farkSIZdi. Halkm biiyiik 
bir k1sm1 sefalet ir;indeydi. Bu vaziyeti, 
milliyet<;ilerin de kabul etmediklerini soy
liyemeyiz. Nitekim General Franko, ih
tilalciler tarafmdan devlet §efi ser;ildigi 
giin soyledigi nutukta ~oyle diyordu: 

«- Kapitalizm sisteminin imtiyazlan
m muhafaza edecegimizi sananlar alda
myorlar. Hir; bir ocak sonmiyecektir, hie;: 
bir i§r;i ekmeksiz kalmiyacakhr. <_;okluga 
malik olanlar, servetlerinin bir k1sm1m 
( daha ziyade arazi mevzuubahistir) hie;: 
bir§eyi olmJyanlara vermege mecbur edi
leceklerdir.» 

hte bu sosyal nizamm ihtiyaclan kar· 
~Jlamaktaki giinden giine artan aczidir ki 
gec;:en sene mubalagah bir reaksiyo~la 
miifrit partilerin iktidar mevkiine ger;
melerine sebeb olmu~tur. 

F akat 1spanyol halh an' aneperesttir. 
Onu dinine, ailesine, mazisine rapteden 
baglar, bugiin General Franko ordulan
nm kazanmakta olduklan zaferleri iza
ha yanyan birinci derecede faktorlerdir. 
Tiirkc;:esi, millet mefhumu, en gii<; §artlar 
ic;inde bile olsa, s1mf miicadelesini yenen, 
bagnnda eriten, ona iistiin bir varhk ol
dugunu bugiin 1spanyada bir kere daha 
ispat ediyor. 

Maamafih Madridin dii§mesile ihtilal 
bitmi§, i§in beynelmilel politik safhasi 
kapanmi§ degildir. 

General Franko biitiin dikkatlerine, 
tedbirli hareketlerine ragmen, ~imdiye 
kadar zaptedilen yerlerde sondiiriilmesi 
aylarca siirecek mukavemet kuvvetlerile 
ugra~m1ya mecbur kalacaktJr. Bundan 
sonra asi ve ihtilalci roliinii oynamak, 
gerek dahilde reaksiyon yapan ve gerek 
heniiz i§ga] edilemiyen yerlerde muka
vemete devam eden komiinistlere dii§ii· 
yor. 

Devlet merkezini zapteden yeni huku· 
metin diger devletler tarafmdan resmen 
tamhp tamnmamasJ da ayn bir mesele. 

Almanya, ltalya gibi fa~ist memleket
ler ic;in bu sua! varid dahi olamaz. F akat 
Fransa ve lngiltere yeni vaziyet kar~l
smda nasi] bir cephe alacaklar? Her 
ne olursa olsun, garb! Akdenizde 
!talya lehine inki§af eden son hadiseler 
bu iki devletin her zamankinden ziyade 
birbirlerine yakla§malanm, aralannda 
daha s1ki baglarla anla~malanm icab et
tiriyor. 

Son telgraf haberleri Madridden tay
yare ile kac;an Largo Kaballero hiikume
tinin Valansiyaya gittigini yaz1yorlar. 
Madridin dii§mesinden sonra bu hiiku
metin takib edecegi yol, beynelmilel siya
set bakimmdan c;ok miihimdir. !spanya 
Cumhurreisi M. Azananm bir miiddet
tenberi, Katalonyanm merkezi Barse
londa bulundugunu biliyoruz. Ba§vekil 
M. Largo Kaballero'nun da arkada~la-

NADiR NADI 
[Arkas' Sa. 2 sutun 2 de] 

Telefon: Ba§muharrtr ve ev!: 22366. Tahrlr heyetl: 24298. tctare ve matbaa klsm1 24299 • 24290 

Madrid i9inde kanlz muharebeier Bir Rumen gazetesinin miihim bir yaz1sl 

lspanyan1n V atikan el~iligi !3~lkan milletl~ri. sulh 
.lk k / II k b v kt. I«;Inde ya§amak Isbyorlar 
I ra I ayragiDI ~e I' Askeri itilaf ,u giinlerde Biikre~te yapdmaktadtr, 

ispanya hiikumeti, ihtilalcilerin eline 
devletin biitiin ihtiyat altintni denize 

ge~mektense 

atacag1n1 bildirdi 
Londra 8 (Hu -

susi) - Diin ve -
rilen marlt haber -
!ere ragmen Madri
din heniiz dii§me
digi anla~Ilmakta -
d1r. Hiikumet mi -
lislerinin hakim nok
talara ve mevkilere 
~;ok iyi bir §ekilde 
yerle~mi§ oldukla -
nndan §ehrin d1~ 
mahalleleri ihtilal -
cilerin elinde oldu -
gu halde merkez, .A. ~ 
hiikumet kuvvetle -
rinin elinde bulun 
maktad1r. 

1htilalcilerin bii -
tiin hiicumlan hii-

. /" 

ederek Madrid-Va-
lansiya muvasalas1~ 

m kestiklerini bil • 
dirmekte idi. 

Havasm Leganes
teki muhabiri, diin 
saat 20 de Madrid 
etrafmda muharebe
nin devam etmekte 
oldugunu bildiri • 
yordu. 

Havasm Avila • 
daki muhabiri bil -
diriyor: 

kumetc;iler tarafin • • 
dan piiskiirtiilmek • Madride taarruz eden nasyonalistler ordusunda kendilerini 

N asyonalistlerin, 
Tala vera ve Arran· 
huez yollan iizerin
deki Manzares kop
riilerini i§gal ede -
rek ve hatta gec;e -
rek, bugiin ogleden 
sonra Madridde ol
duklan resmen te -tedir. · krrdmp duran Arab askerler 

Madridin akibeti me~hiil Tenerif radyosu saat I de, Madrid yid edilmektedir. 
Paris 8 (A.A.) - Bu sabahtanberi hiikumetinin Sovyetler Biiyiik Elc;isi M. $ehirile vaziyet 

Madridden sarih bir haber almamamak- Rosenberg ile birlikte merkezi terketti- Londra 8 (A.A.) - Royter bi!di • 
tad1r. Zira gazetecilerin muharebe hat - gini ve nasyonalistlerin Manzanares kop· rJyor: 
Ianna yakla§malan menedilmi§tir. riilerini ve Vallegas mahallelerini i§gal [Arkasl Sa. 4 siltun. 4 teJ 
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KENDI KENDIMIZt TENKID 

matbuatznz Nasreddin Hocanzn 
henzetmekten 9ekinelim I 

Son glinlerde guya matbuatm mesle- mak istiyen baz1 a~1kgozlerin icranm o 
ki te~ekkiil olarak tekemmiiliinii tezek- i§e aid ilamru en okunmaz bir gazetede 
kiir etmek ic;in yap1lm1~ bir toplantlda ne§rettirmege gayret ettiklerini gozi:ini.i
gazetelerin tevzi ve ilan i§lerine dahi ne almak kafidir. En okunmaz bir gaze
devlet ve kanun kuvvctile ~ekidiizen tede ne~rolunan ilan yalmz dosyasma 
vermek istiyen baz1 haYJrhah zatlar zu- konulmak ic;in iiyle yap1hr, ve ac;1kgoz 
hur etmi~ oldugunu iigrendik. Ancak bu marifetinde muvaffak olursa halkm 
hususi his ve hesablarm mahsulii olan hukukuna tasalh'.it edilmi§ bulunur. Bi
bu haytrhahhklarm Tiirkiyede biitiin zim memleketimizde bi.iti.in devlet daire
nczahetile inki§af yolunda olan mat • lerinin Hanlan bu misale k1yas oluna -
buatJ baltalamasmdan bihakkm kork • bilir. Onlarm sureta ne§irleri degil, 
mahd1r. miimkiin oldugu kadar fazla adam tara-

Kemalist rejimin matbuatJ, bizzat fmdan gorii.lmii§ olmalan matlub ve 
Biiyiik ~efin tarifi dairesinde rejim zih- mii.ltezemdir. 
niyetine inhbak §artile, adeta mutlak Devlet i§lerinde en hayati ehemmiyeti 
bir hiirriyet diisturuna istinad ettigi haiz olan arthrma ve eksiltme muamele
halde aram1zda maatteessiif bunu heniiz lerini muhtevi kanun asia beyhude de
layikile kavnyamtyanlar ve gene ma- gildir. 
atteessi.if basis hesablarla matbuatm Hususi ilanlara gelince, herhangi ha
burnunu, kulagmt keserek onu Nasred- y1r maksadile olursa olsun bunlara ka
din Hocanm ku~una benzetmek istiyen- nun kuvvetile el uzatllmaga nic;in ve 
ler vard1r. Akh ba§mda olan kimseleri nasll cevaz olabilecegine ak1l ermez. 
bu cereyana kapilmaktan tahzir etmek Milliyet gayreti gibi, burada tamamen 
lazimd1r. yersiz yald1zh hesablarm mesleklerin • 

Gazetelerde resmi ve hususi - ticar1 - de muvaffak olm1yanlarm muvaffak o· 
olarak iki tiirlii ilan inti§ar eder. Matbu- lanlan ~ekemiyerek onlara c;elme at • 
at Cemiyet veya mtidiriyetine varidat mak ihtrraslarmdan yugurulup hazirlan
temin etmek bahanesile bu i~lerin §U d1gm1 her zaman ve btitiin an'anesile is
veya bu §ekilde idaresini teklif edenler pat etmek miimklindiir. 
arasmda miiddealanm milliyet gayretile Ana yasay1 c;ignedigine bile bakm1ya· 
tezyin ve teyid eden kimseler dahi go- rak sureti haktan goriinmege c;ah§an o 
rlilmektedir. Yani, sizin anhyacagm1z, parlaktan ziyade kaypak siizlerin altm
bir miiddettenberi bu matbuat i~inde da zehirli bir engerek ytlam sakhchr. 
her kafadan bir ses c;tkmaga ba§lami§hr. Eger bu kli~iik oyunlar yiiriirse, Tiir· 

Muhterem bir zat, resmi ilanlarm bir kiyede matbuata ilk defa olarak en bii· 
nevi devlet siibvansiyonu say1lacagm1 yiik darbenin biiylelikle vurulmu§ ola
soylemege kadar Heri giderek bunun ii- cagmt §imdiden ac;tk soylerni§ buluna • 
zerinde dilendigi vec;hile tasarruf oluna- hm. Ancak matbuahn bu yolla darbe -
bilccegini iddia etmi~tir. Halbuki haki- lenmesi ihtimali kar§tsmda bu soziimiiz, 
katin boyle olmadigmt anlamak ic;in me- son siiziimiiz degildir. 
sela herhangi basit bir icra i§ini kapat- * * 
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Be~ikta~ Galatasarayi 2 • 1 magliib etti 

Galatasaray - Be~ikta~ ma~mdan heyecanlz bir enatan.tane 
[Bu maga gok geg ba§landigi ve hava karard1g1 i~in 
fotografglmlz lyl resimler alamami§tlrJ 

[Tatsilat altmcz sahifemizdedirl 

Kad1nlann askerligi 
Hazirlanmis bir 

' 
layiha yoktur 

Ortaya atdan haberler 
tamamen yanb~ttr 

Ankara 8 (Telefonla) - Tiirk 
kadmmm ordu hizmetlerine de a
lmacagl hakkmda ilk defa verdigi
miz haberi bir hayal mahsulii taf
silatm takib ettigine i§aret etmi§
tik. 

Bir sabah refikimiz, bu layiha • 
mn hatta hususi bir komisyon ta
rafmdan tetkikine ba§landigmi ya
zarak evvelce esaslan hakkmda 
vermek istedigi hayal mahsulii taf
silah teyid etmek sitemi~tir. 

Refikimizin yamld1gr nokta §U
dur: Evvela Tiirk kadmmm asker
ligi hakkmda, yazlld1gr gibi Sthhiye 

[Arkast Sa. 5 sutun 3 te] 

CocuklarimiZI Tiirk 
mektebine verelim 
Laik H1ristiyanlar kon
gresi ~ok hararetli oldu 

Laik Tiirk Hristiyanlan cemiyeti u • 
mum! heyeti fevkalade olarak diin Be • 
yoglunda Frans1z tiyatrosunda toplan • 
mi§IJr. Tiyatro salonu cemiyet azalarile 
hemen kamilen dolmu§tu ve burada §eh • 
rin ileri gelen azhk mensublan goze .;ar· 
p1yordu. 

Kongreyi cemiyet reisi David Y1lmaz 
ac;tJ ve s1k s1k alkJ§Iarla kesilen c;:ok he • 
yecanh bir nutuk soyledi. Laik htristi -
yanlann reisi, ezciimle dedi ki: 

«- Biz Tiirkiiz ve k1yamete kadar 
Tiirk kalacagiz. Tiirk olmak demek, ce· 
binde Tiirk pasaportu, Tiirkiye Curnhu

riyeti hiiviyet ciizdam ta§Imak demek de
gildir. Tiirk olmak i<;in kiiltiirile, ya§ayJ· 
§ile, dilile, dii§iinii§ile ve kalbile Tiirk ~ 
!erie birlik olmak demektir. Boyle ol -
miyanlar Turk degildir ve bu temiz top
raklarda yeri yoktur.» 

Bundan sonra cemiyetin umuml kati
bi Aram Aslanyan <;ok alki§lanan bir 
nutuk soyledi. 

Aram Aslanyan, bilhassa azhk mek
teblerinde okuyan laik h1ristiyan c;:ocuk • 
Ianna i~aret ederek dedi ki: 

«- N eden c;ocuklanmizi elan hususl 
azhk mekteblerinde okutuyoruz? <_;o -
cuklanmiZa Tiirk <;ocuklanndan ayn bir 
kiiltiir mii vermek istiyoruz? Bu mek • 
tebleri artJk kapatahm. Cocuklanm!ZI 

[AI'kas: Sa. 'l siitun 3 te] 

bunu ikbsadi itilaf takib edecektir 

Bukre:Jte toplanan Balkan Antantt erkamharbilteleri it;timama giden Mare~aZ 
Fevzi Qakmak Biikre~ istasyonunda kendzsini kar§tltyanlar arasmda. 

Biikre~le ~rkan «Le M omenl» gazete· 
si, dost Yugoslavya Ba§Vekilinin Anka • 
rayt ziyareti miinasebetile « Y eni Balkan 
anla~malartna dogru mu? Y. - B. - T. ?>> 
ba§l!RI altrnda ~u makaleyi yazzyor: 

«Biiyiik devlet merkezlerinin matbua • 
!J, Balkan meselelerinden bahsetmege ve 
Dr. Stoyadinovic;in Ankara ziyaretini tef
sire devam ediyorlar. 

Avrupada bugiin iki tiirlii tefsir var · 
d1r: Birincisine gore, Bulgaristamn A tina 
paktma kabul edilmesi i<;in bir formiil 

bulmak mevzuu bahsmi§; ikincisine gore. 
Ankara, Sofya ve Belgrad arasmda Bal· 
kan ittifakmm yerini tutabilecek bir itila! 
dii§iiniiliiyormu§. 

Bu ikinci tahmin neye istinad ediyor~ 
:{.:{.:f. 

Balkan iti!a.fJ miimessillerinin Bel• 
gradda toplandiklan malarda da 
Y unanistanm me§kuk oldugu iddia 
edilen hareket tarzma kar§l, Y u~ 
goslavya muhitlerinde §iddetli bir 

[Arkast Sa. 6 siitun 5 tel 
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Alman harb oliilerinin 
kemikleri diin gOmiildii 
Y apdan torene Turk 
miirettebatt ve Alman 

askerleri, Emdenin 
kolonisi i~tirak etti 

istanbul Kumandan Vekili Korgeneral Ali Fuad mezarltkta nutuk soylerken 

Umuml Harbde Canakkalede olen 
Alman askerlerinin kemiklerinin !stan • 
bula getirildigini yaznu§tJk. Bu kemik
ler diin T arabyadaki yazhk Alman se
farethanesi bahc;:esine biiyiik merasimle 
gomiilmii§tiir. 

Alman sefiri, ~ehrimizdeki Alman ko
lonisi ve Emden kruvazorii kurnandanile 
zabitleri ve askerleri, Alman mektebi ta· 

lebeleri Sirketi Hayriyenin 71 nurnarah 
vapurile diin sa bah saat 11 de T arabya· 
ya gitmi§lerdir. 

1stanbul Kumandan Vekili Korgene· 
ral Ali F uad, Deniz Kumandam T alat, 
bandosile birlikte bir boliik piyade de 
merasime i§tirak etmi~lerdir. Merasim sa· 
at 11 de ve ~u §ekilde olmu§tur: 

[Arkast Sa. 7 siltun 1 deJ 
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( Tiirk Dili iizerinde J 
~-----TETKiKLER-------

Kimya sOzii de tiirkc;edir 
~imdiye kadar hic;:bir dile male

dilmiyen sozlerden biri de «Kimya • 
Chimie» kelimesidir. 

«Larousse du XXeme siecle» bu 
kelime hakkmdaki izahahna §i:iyle 
ba§hyor: «Chimie (bas lat. chimia: 
gr. chemia ou chumia d' orig. dou • 
teuse) .» 

Diger taraftan da Walther Prell
witzin grek~enin etimolojik lugatile 
Emile Chatelainin Latin • F r:in~ais 
diksiyoneri gu sozii. hi~ almJyor. 

Baillynin Cree • F ranc;:ais diksiyo
neri de (Chemia) y1 almaz, ancak 
(chumia) y1 (khumeia) §eklinde 

dercederek ona «bir<;ok usarelerin 
halitasJ = melange de plusieure 
sues, mixtion» diye mana veriyor ve 
(khumos) soziine baghyor, buna da 
kok olarak «dokmek, a~mak» mana· 
sma (khu -) lafzm1 gosteriyor. 
(Khumos) sozii. «mayi veya erimi§ 
bir halde bulunan her§eyin bu hali, 
yumu§akhk, tabii usare, tad, tad 
duygusu» gibi anlamlara gelir. 

L. Cledat dahi frans1zcamn etimo· 
lojik diksiyonerinde konumuz olan 
kelimenin tarifine «Chimie, d' origine 
incertaine» diye girieyerek kaynagm1 

[Arkast Sa. 2 sutun 1 del 



2 CUMHURiYET 

( va 3ehir Memleket Haberleri 
.... Tiirk Dili iizerinde ) 

'----TETKiKLE Halicde yapdan 
yeni vapurlar 

in~aat ilkbahara kadar 
ikmal edilecek 

l«;ki dii§mani gender 
Kimya sOzii de tiirk«;edir Oiin Halkevinde ydbk kongrelerini 

kararlar verdiler l.aa~tarat~ 1 tnct sahttedej 

me§kuk g<>steriyor. 
Bu dort mehazm §ehadetile (kim

ya) soziini.in kaynagma heni.iz va -
rJlamadigmi anhyoruz. Biz bu kay • 
naga acaba Giine§ • Oil metodile e • 
remez miyiz? Bir deneme yapahm: 

Biliyoruz ki Gi.ine§ - Oil metodile 

bir kelimenin ti.irk«;e ile alakasmm 
derecesini tayin edebilmek i«;in ilk 
once onun, miimkiin mertebe, eski 
anlam ve ses k1ymetini tayin etmek 
laz1md•r. 

Kelimenin anlam k1ymeti. -
Chimie sozi.inii, <<Larousse du XX 
erne Siecle» bugiinkii telakkiye gore 
§Oyle tar if ediyor: «Cisimlerin, zer • 
relerindeki atom tevezziiii ve tabiat 
itibarile, farkh diger cisimlere tahav

viiliinii miitalea eden bilik.» 
Bu tarif kimya biliginin bugiin er

mi§ bulundugu tekamuliin bir ifade· 
si oldugu cihetle kelimenin arkaik 
delaletine dair bize bir§ey soylemez. 
Biz kimya soziinun eski delaletine 

ancak tarihin k1lavuzlugu ile yakla • 
§abiliriz. 

Yukanki tarifi aldigimiZ eser 
«Chimie» hakkmda verdigi tarihl 
bilgilere §U tarzda ba§hyor: «Bedi • 
hidir ki kimyamn orijini en arka 
~aglara kadar «;Ikiyor. Milattan «;ok 
once Cinliler madenleri isletmeyi, 
barut ~apmasmi ve seramik san'ati· 
ni bilirlerdi. Misirhlar altm, gumii§ 
ve daha bir «;ok madenleri antmak; 
tezhib, ziiccaciyecilik, resim gibi san
atlara a§ina idiler ... » 

Dikkat edilirse goriiliir ki miiellif 
gerek <;:inlilerin ve gerek MJSJrhlann, 
kimya kadrosu i«;ine almabilen mari
fetlerinden bahsederken en ba§ta 

maden i§lemesini amyor. 
« T arih» in birinci cildinin 1 3 • 14 iin
cii sahifelerinde §U malumatl bulu -
yoruz: «Avrupadaki insanlar heniiz 
gol kasabalan ve dolmenler in§a ede

d: . -~:~klan zamanlarda, §arkta Turk· 
ler en muhim san'atlan doguran bir 
kesifte bulunmu§lardi. Orta Asya 
yaylalarmda, daglarmda, ormanla • 
nnCla ya§Iyan Tiirkler tabiatte saf o· 
larak altm ve bak1r madenlerine te
sadiif ettiler. Bu madenleri ate§te eri
terek onlara istenilen ~ekli verebil • 
mek miimkiin oldugunu anlad1lar. 
Bu kesif Miladdan en az 7000 sene 
kadar ~v~el vukubuldu Bundan son
ra madenleri, beraber bulunduklan 
unsurlardan ayu1p «;Ikarmak san'atl
m ogrendiler. Alti?, sus e§yasi ima· 
Iinde kullamldu> 

«Larousse>> tan, ilk kimyasal mu
amelenin madenlere tatbik edildigi
ni, T arihten de bu muamelenin basit 
bir izabeden ibaret bulundugunu og· 
rendik. Su halde (kimya) nm ilk 
anlaml «eritmek>>, «herhangi kah 
maddeyi akici bir hale sokmak, yani 
ona suyun vasfmi vermek» olmasi 
icab eder. 

Simdi artlk, kelimenin etimolojik 
~eklini tesbit ederek mehazm1 Gii · 
ne§ • Dil esaslarma gore verebiliriz: 

(I) (2) (3) (4) 
Khumeia = ug + uk + ug + urn + 
(S) (6) 
ey + ag 
Kimya = ig + ik + 1g + im + iy+ 
ag 

Not - Grek«;e (khumeia) sozun
de (m) den evvel gelen (u) vokali 
uzun okunan bir (u) yani (ug) ol
dugundan etimolojik ~ekilde ona ay
n bir yer vermek mecburiyeti basil 
olmu§tur. 

I) Ug, 1g: (su) anlamma ana 
koktiir. 

2) Uk, ik: suyun vasfmi tebariiz 
ettirir. (Suv) zaid (Ik), nasi! (s•· 
v1k) olup «su gibi» yani «mayi» an
lamma geliyorsa, (ug) zaid (uk) ta 
ayni §ekilde «mayi» manasma ( u
guk) oluyor. (agatay leh«;esinde bu
nun (1klk) §ekli «seyyal>> demektir 
(B. T. L.). 

(Uguk, 1g1k) terkibleri fonetik bir 
tasfiyeye ugnyarak (uk, ik) olmu§
lardir. Bunlarm hirer varyantl olan 
(ak-) ve (•k-) temleri bildigimiz gi
bi, suyun karakterini anlatan (ak -
mak ve (•kmak) sozlerinin te§kiline 
yanyor. Latince {aqua) dogrudan 
dogruya «su» manasma geldigi gibi 
deniz, go!, nehir, yagmur gibi dola
yisile suyu hatnlatan mefhumlan da 
ifade eder. (Diet. Lat. Fr. Chate
lain.) Grek«;e (ik ·mas), rutubet, u
sare, viicudiin mayi kisimlan de
mektir. 

3) Ug, ig: Ek olarak manay1 ta -
mamhyan bir unsurdur. (ulc + ug 

veya ik, + ig) terkibi gene foletik 
icab1 (kug), sonra (kuy), (kly) ve 
(ki) olmu§tur. Manas1 «su haline 

getirme» veya «bir §eye suya has o
lan hareketi verme, yani ak1tma.» 

Filhakika: 
1 - Kuy- mak = dokmek (Bo

lu, Gerede) 
2 - Kuy - mak = dokmek «S.em 

k1ymek» mum eritip dokmek, yani 
«mum yapmak» (Rad. II. «Kaz.») 

3 - Koy • mak = izabe etmek 
(T. D.) 

4 - Grek~e: kheo ( cezri khii-) = 
dokmek, yaymak. 

4) urn, im: Simdiye kadar meyda
na «;Ikan manayt bir objeye maleden 
bir ektir. {Kuy+um) demek (kuy) 
fiilinde bir objenin maruz kalmas1 
demektir. 

1 - Kiyim, kuyum (Rad. II. 
«Kaz.! (ag») aynen ( der Cuss von 
Metallen) yani maden dokme». 

2 - Kuyun = (Rad. II. «Osm.») 
giimii§ ve altm masnuat1. 

3 - Kuyumcu = (Bizim leh«;e -
de, r:"IUm.) 

Halic, cumhuriyet devtinde .ususi 
bir ehemmiyet atfedilerek 1slah ve inki
§afma «;ah§IJan denizciligimiz ic;in ogi.i
ni.ilecek iki ayn faaliyete sahne olmakta• 
d1r. Bunlardan biri iktJsad Vekaleti de
niz fabrika ve havuzlarmda yap1lmakta 
alan Van goli.ine aid vapurlar, digeri de 
Sirketi Hayriyenin Haskoyde kendi tez
gahmda yapmakta oldugu yeni vapur • 
dur. 

Van Golii l§letmesi ic;in yap1lm!kta o
lan kiic;Uk vapurlann §imdiki halde ye
dek parc;alan ve tekneleri hazitlanmakhl· 
d1r. Bu vapurlann pervaneleri de dahil 
olmak iizere biitiin aksamt burada yapi
lacak, yalmz bir iki miihim par«;asi ha· 
ricden haz1r olarak getirtilecektir. Van 
golii vapurlan buradan parc;a halinde 
ambalaj yap1larak gonderilecek ve gol
deki biiyiik atelyede montaj1 yaptlacak
tir. 

Sirketi Hayriye fabrikasmda yap1l • 
makta olan 75 numarah vapurun da in· 
§aah ikmal edilmek iizeredir. T eknesi 

kizaklanmi§ alan bu vapurun kazan ve 
bolmeleri, omurgalan bitirilmi§tir. Simdi-

4 - Kiytm«;t = (kazan leh«;esin- ki halde ba§ ve kl<; bolmeler yapilmakta
de, Radloffa gore) Metallgiesser, 
maden dokiici.i. d1r. Pek yakmda makinenin montajma 

5 _ Grek«;e: khii.mos = yumu ba§lanacakhr. Bu vapur dort, be§ aya 
§akhk, gev§eklik, usare v. s. kadar tamam olacak ve oniimi.izdeki yaz 

5) ey, iy: Dokiim san'atma, mevsiminde postalara ba§hyacakttr. Sir-
6) ag: Bu san' attan bah sed en il- keti Hayriye bun dan sonra ikinci vapu

me i§aret eden isimlendirici eklerdir. runu in§aya ba§hyacakhr. 
Neticede (Kuyumeyag), Grekle

ri nagzmda (khumeya) ve (khe
mia) §ekline girmiey, (kiyimiyag) da 
incelerek bizde (kimya) olmueytur. 

Kimya ilmi basit bir madencilik • 
ten kurtulup, bugiinkii haline gelin
ciye kadar, bir tecriibe ve ara§tlrma 

vas1tas1 diye kullamldigt «;aglarda 
«tecriibe ve miyar» mefhumlanm da 
ifade etmieytir: 

Adapazarmm Lokman He· 
kimi tevkif edildi 

Adapazan (Hususl) - Adapazann

da yeni bir Lokman Hekimin esraren • 

giz seromlarla biitiin hastahklara deva • 

lar buldugu hakkmda dedikodulara mey· 
dan verdigini ve §ikayetler tizerine de 
S1hhat Vekaletince takibata ba§landtgt-

1 - Kern = endaze, mizan 
II. «Alt.; Tel.; Leb. v. s.») 

(Rad. m bildirmi§tim. 
Sthhat Vekaletinin. Vilayet 

2 - Kimap = imtihan, 
(Rad. II. «Tat.») 

tecriibe Direktorii vas1tasile yaptirdigt tahkikat 

devam t:dedursun, daha once Mi.iddeiu-
3 --.- Kemyu = mizan 

«Tel.») 
(Rad. II. mumilik«;e bu zatm muayenehanesin • 

de bir ara§tuma yapilmi§, Mahmudpa§a 
4 - Kemyii = endaze (Rad. 

<<Alt.; Tel.; Leb.; Tar.») 

Demek oluyor ki (kimya) sozu 
Giine§ - Dil teorisi bakimmdan, «ha
ZJ !leyleri eritip dokmek san'atmm 
biligi» manasma gelir ki tarihe gore 
de kelimenin orijinel mefhumu bun
dan ba§ka bir§ey olamaz. Binaena -
leyh kelime som tiirk«;edir ve Tiir • 

kiin eski ve ana kiiltiiriine de canh 
bir §ahid te§kil eder. 

Dr. M. ALl ACAKAY 

isportalanm and1ran serom ampullerile 
dolu masasmdan alman ampuller S1hhat 
Vekaletine gi:inderilmi§tir. Simdi bu am· 

pullerin memlekete ithali memnu seFom· 
lar oldugu anla&lml§ ve lgneci doktor, 

Lokman l:Iekim diye adlandmlan dok • 

tor Hiiseyin Hiisnii Sezer, tevkif edile • 
rek iki gece Adapazan hapisanesinde mi· 

safir edildikten sonra bu sabah istanbu.· 
Ia, 9 numarah ihtJsas mahkemesine ka • 
«;ak«;1hk su«;ile gonderilmi§tir. 

Y eni Lokman Hekimimizin hikayesi, 
§imdilik Adapazanm1zdan istanbula go«; 
etmi~ bulunuyor. 

yaparak bir~ok 

Dii.nkii. kongrede bulunanlardan bir krsmt 

Y e§ilay Gender kurumu diin E- viicude getirilmesi teklif edilmi§tir. Bu 
minonii Halkevi konferans salonunda teklif alkt§larla kabul edilmi§tir. Bun -
toplanarak y1lhk kongrelerini akdetmi§- dan sonra da rti§tiinii ispat etmiyen ve 
lerdir. Kongreye hep bir ag1zdan soy - ortamektebi ikmal etmemi§ olanlarm bu 
lenen istiklal mar§ile ba§lanmi§ ve kon· cemiyete dahil edilmemeleri etrafmdaki 
greyi doktor profesi:ir F ahreddin Kerim teklif te aynen kabul edilmi§tir. 
a«;ml§ ve «;ok heyecanh bir nutuk si:iyle • Kongre nihayete ererken Atatiirke, 
mi§tir. F ahreddin Kerim bu nutkunda lsmet inonune, S1hhat ve Maarif Ve -
Tiirk gencligini i«;ki ile miicadeleye da- killerile Y e§ilayda uzun miiddet «;ah§an 
vet etmi§ ve bu mticadelede kat'iyyen ih- Urfa Valisi Attfa kongre miinasebetile 
malin yer bulamtyacagmi soylemi§tir. saygl telgraflan c;ekilmesi kararla§tml -

ic;ki taraftarlannm yapttklan propa • ffil§tlr. 
gandanm «;ok geni§ oldugunu anlatan Beynelmilel f«;ki Aleyhtarhg1 cemi -
profesor, Tiirk gencligini mukabil pro • yetinden Tiirk y e§ilay cemiyetinin iyi c;a
pagandaya davet etmi§tir. h§tlgm1 yazan ve bu cemiyet azalanm 

F ahreddin Kerimin nutkundan sonra 93 7 de Var§ovada yaptlacak kongreye 
cemiyetin Umuml Katibi Miikip Ku • davet eden bir mektub gelmi§tir. Mek -
tatgu tarafmdan yilbk «;ah§ma raporile tub heyeti umumiyeye arzedilmi§tir. 
yi!hk vezne raporu okunmu§ ve rapor • Bu mektubda aynca muhtelif millet -
Jar i.izerinde konu§malar yap•ld1ktan 
sonra dilekler bahsine gec;ilmi§tir. Dilek· !ere aid alan i~ki aleyhtarlanndan bir 
ler bahsinde mi.ihim olarak bir aza tara· grupun memleketimize gelmek arzusun • 
fmdan muhakkak bir Y e§ilay mar§! da oldugu zikredilmektedir. 
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ADLIYEDEj 
Ayasofya Muzesinin kur§un• 

larm1 !rahyormu§ 
Ayasofya MtizesfnTri K.tir§unlarini: ~a':? 

Iarak kac;mak istiyen Kamil isminde 
biri yakalanml§ ve dlin iic;iincii sulh ce
zada 7 ay hapse mahktim edilmi§tir. -···-Kaybolan giivey bulundu 

Bursa (Hususi) - Tam evlenecegi 
mada ortadan kaybolan ve giinlerden • 
beri aranan damad nihayet bulunmu§ 
ve meydana <;Ikml§tlr. Bursa halkmm 
bi.iyiik bir merak ve alakas1m tophyan bu 
hadisenin kahramam meger Ak§ehre git· 
mi§ imi§. Polis araytp tar ami§; nihayet 
damad Ak§ehirden «;lktp gelmi§tir. F akat 
oraya nic;in gittigi ve bu seyahati tam 
evlenecegi giin neden ihtiyar ettigi bir 
tiirlii anla§tlamamaktad!r. Bunu kendisi 
de soylememektegir. 

MOTEFERRIK 

Dahiliye Vekili Ankaraya 
gitti 

Evvelki "gun §ehrimize £•~len Dahiliye 
Vekili $iikrii Kaya diin ak§amki trenle 
Ankaraya diinmii§ ve Haydarpa§a ga -
rmda Vali, Emniyet miidi.irii, hi.ikumet 
ve Parti erkam tarafmdan ugurlanmi§----Kalb sektesinden iki <:Hum 

Uskiidarda <;anakc;1larda oturan k1z 
mektebi hademelerinden 60 ya§larmda 
Huriye evin halasma girerken sektei 
kalbden dti§iip olmii§tiir. 

Kad1kiiyiinde Muvakkithane cadde -
sinde 15 numarada oturan Kastuki oglu 
70 ya§mda Aleksandros, Moda vapu • 
rile istanbula gelirken lizerine fenaltk 
gelerek dii§iip iilmii§tiir. 

Yap1lan muayene neticesinde iiliimiin 
sektei kalbden oldugu tesbit edilmi~tir. 

Madrid dii~tiikten sonra 
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[Ba~makaleden devam] 

rile beraber oraya giderek Katalonyanm 
istiklalini ilan etmesi ve yeni bir devletin 
ba§Inda fakat ayni gaye ugrunda miica· 
deleye devam etmesi miimkiindiir. Bu 
da, c;oziilmesi giic;, yeni yeni beynelmilel 
problem'ler dogurur. Katalonya'nm is· 
tiklali meselesi eski bir davad1r. Sendika
listlerin ve anar~istlerin hakim oldugu bu 
havaliyi asd ispanyadan aynlm1ya sev
keden ami! sadece rejim farki degildir. 
Hatta Katalonya anar§ist ve sendika
listleri M. Kaballero hiikumetinin temsil 
ettigi mi.ifrit sol partilere olduk«;a da mu· 
anzd1rlar. 

M. Kaballero burada, lspanyada ol
dugu kadar kuvvetli bir miicadele birligi 
kurabilecek mi? 

Sonra, Katalonya hiikumetinin tanm· 
mas1. 

General Franko, §i.iphesiz memleketin 
bir ko§esinde tehlikeli bir miicadele kay
nagmm ya§amasmi istemiyecek, onu im
ha etmege c;ah~acakhr. Katalonyayi res
men tamyacak alan devletler bu vaziyet 
kar§tSinda bitaraf kalabilecekler mi? 

Gi:iriiliiyor ki hangi cepheden bakihr
sa bak1lsm Madridin almmas1, ispanya 
meselesini ortadan k1;1ldirmi§ degil bila
kis en nazik bir safhaya sokmu~tur. 

Kat') hiikiimler verebilmek ic;in vazi
yetin as1! ~imdiden sonraki inki&afmi dik
katle takib etmeliyiz. 

NADiR NADI 
Not - Son gelen telgraflardan bazi

lan, Madrid §ehrinin heniiz tamamile 
zaptedilmediginden bahsediyorlar. 

Kenar mahallelerde devam ettigi ileri 
siirlilen muharebenin yukandaki dii -
§iinceler iizerinde miiessir olam1yaca -
gm1 buraya kaydetmeyi li.izumlu giir
diim. 

N. N. 

Cumhuriyet bayramtndan inttbalar 

Antakya • iskenderun ve havalisinde Cumhuriyet bayra
mmm biiyiik ve co§kun tezahiiratla kutlulandigmi yazml§tlk. 
Antakya hususl muhabirimizin gonderdigi yukanki resimler, 
bu mes'ud giine aid intibalard1r: Yukanda sagda Halkevin
de Atatiirki.in resmi altmda toplanan gender, pe«;esini ata-

, 

rak nutuk si:iyliyen bir Tiirk kadmt, kumlZI beyaz renkler
den yaptlmi§ bayram!tk elbiselerini giyen Tiirk yavrulan, 
a§ag1da sagda bayrama i§tirak ic;in §apka giyerek Halkevine 
gelen Tiirkler, solda Halkevinin bahc;esinde Atati.irkiin biistii 
etrafmda toplanan minimini Tiirk kizlan gi:iriilmektedir. 

--~--~----~-------
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. 
Siyasi icmal 

ingiltere - italya 

M Musolini, MilanodaH nut· 
a kunda Akdenizin italyamn 

canevi oldugunun tanmmas1 
esas1 iizerinde ingiltere ile anla§maga ha· 
w bulundugunu soylemi§ti. ingiliz Ha • 
riciye N azm da verdigi cevabda, Ak • 
deniz italyamn cam oldugunu tasdik et
mekle beraber ingiliz imparatorlugunun 
da candaman bu denizde bulundugun • 
dan Akdenizde iki biiyiik devletin or • 
takla§ma esas1 iizerinde, anla§maga ln • 
gilterenin taraftar oldugunu bildirmi§ti. 
Simdi si:iz mas1 italyadadu. 
• Bununla beraber ingiltere ftalya ile 
diger meselelerde M. Musolininin di • 
leklerine uygun bir surett<'! uzla§mak is • 
tedigini §imdiden bilfiil ispat etti. A • 
dis-Ababadaki ingiliz sefaretinin general 
konsolosluga tahvil edildigini ve Habe§ 
imparatoru nezdine memur olup §imdi • 
lik mezun bulunan ingiliz sefirinin bir 
daha Adis·Ababaya donmiyecegini in • 
giltere hiikumeti resmen italyaya haber 
verdi. Ingiltere '-lu hareketile Habe§is • 
tanm italyaya ilhakm1 bilfiil tammt§ o • 
luyor. 

Bu suretle ftalya Kralhgmm impara • 
torluga c;evrildiginin devletler tarafmdan 
tanmmasma di.inyamn en bi.iyiik impa • 
ratorlugu tarafmdan yo! ar;Ilmt§ oluyor. 
Y ani ingiltere, italyaya en biiyiik ce -
lnileyi gostermi§ bulunuyor. Diger ta • 
ra ftan zecrl tedbirlerin kaldmlmasmdan 
sonra ingiltere ile italya arasmda ilk 
defa bir ticaret mukavelesi akdedildi. Bu 
mukavelenin italya i«;in sonsuz ktymeti 
vard1r. (::iinkii ingiltere biiyiik zararlara 
ka tlanml§tlr. 

italya zecrl tedbirler dolaytsile tedi • 
yesi tatil edilmi§ ticari borclan derhal 
ve para ile odemek istemedigini kat'! 
surette ingiltereye bildirmi§ti. Odemek 
istese bile mali ve doviz vaziyeti buna 
miisaid degildir. ingiltere ise pe§in para 
istiyordu. Bu hesablarm bir karara bag• 
lanmamas1, i talyamn diinya piyasala • 
rmdaki ve bahusus diinya para i§lerinin 
merkezi Londradaki mali itibannm dii· 
zelmesine mani oluyor-::lu. 

Halbuki italya bir taraftan zecri ted· 
birlerin ag1r darbelerile «;ok hirpalanmi§ 
ve sarsilmi§ olan ikhsadi vaziyebm ve 
harici ticaretini diizeltmek ic;in haricden 
ve bahusus ingiltereden biiyiik kredi1er 

almak ziiru"ii~ti kaqlSlnda bulunuyordu. 
Diger taraftan Avrupadaki ltalyan top· 
raklannm be§ misli biiyiikliigiindeki Ha
be§ iilkesinin iman ve tabii servetlerinin 
i§letilmesi i«;in ltalyanm azim miktarda 
ecnebi kredisine ve istikrazlanna ihtiya· 
c1 vard1r. ingiltere, italya ile ticaret mu· 
kavelesi akdine raz1 olmakla italyanm 
ayni zamanda biiyiik mali ihtiyaclannm 
tatminine yo] hazirlami§hr. 

ingilterenin, italyadan biitiin istedigi 
Akdeniz iizerinde anla~makhr. Bu an • 
la§manm ana hattmi lngiliz Hariciye 
N azm si:iyledi. Lakin bunun teferrruatl 
Avam kamarasmdaki miinaka§a esnasm· 
da meydana <;1kt1. ingilterede hakim 
parti muhafazarkarlann soziig~en en 
biiyiik liderlerinden Mister (::i:irc;il Mis • 
ter Edenin nutkundan sonra soz almi§ 
ve Akdenizde bi.iyiik donanmalan bulu· 
nan devletlerin birbirinin bu denizden 
gec;en muvasala yollanna taarruz etme· 
megi kar§Ihkh taahhi.id ederek bir misak 
akdetmelerini teklif eylemi§tir. <;or«;il 
teklifini daha ziyade izah ederek 1 ngil· 
terenin takib edecegi gayenin Akdenizin 
serbestisini ve sulhunu muhafaza etmek, 
biiyiik Akdeniz devletlerile saglam ve 

salim miinasebetler tesis eylemek oldu • 
gunu si:iylemi§, Sovyetlerin bu i§lerde a· 
lakadar edilmesi meselesine de temas e· 
derek daha evvl Sovyet Rusyadaki ah· 

valin inki§afl neticesini beklemek icab 
ettigini beyan etmi§tir. 

ingi) tere, italy aya yaphg1 miisaadele· 
rin ve Akdeniz anla§mas! i~in ileri siir • 
diigii tekliflerin iyi kar§Ilanacagma emin 
goriindiigiinden yeni Lokarno misakmm 
akdi ic;in italyaya, Almanyaya ve bun· 
larla birlikte eski misakta imzas1 bulu • 
nan devletlere yeni tekliflerde bulundu. 
Arttk, ingiltere yapacag1m yapmt§ ve 
soyliyecegini si:iylemi§tir. Akdeniz tize • 
rinde anla§mak ve Avrupa politikasmda 
i§birligi yapmak ic;in ltalyadan cevab 
bekliyor. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Cumhuriyet 
Niishaa1 5 Kuruttur 

Abo~e. 1 T~~iye 
,era1t1 ( ·~o 

Senelik 1400 Kr. 
Alta ayhk 750 
0~ ayhk 400 
Bir ayhk 1SO 

Hari~ 
i~ip 

1700 Kr. 
1450 
800 

yoktur 
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SON I-IABE~LEQ ••• 
TEI.EFON 7EI.Gil.A.J' ve 1'ELSiZLE 

Lehistan Ba§vekilinin 
Londray1 ziyareti 

Leh gazeteleri ingiltere- Lehistan 
dostlugundan hararetle bahsediyorlar 
Var§ova 8 (A.A.) - Leh gazetele

l:i, M. Beckin, Londray1 ziyareti hakkm
da uzun miitalealar serdetmekte ve bun
lardan Express Poranny, bu ziyaretin 
!ngihz - Leh te~riki mesaisini daha ziya
de kuvvetlendirecegim yazmaktad1r. 

Gazeta Polska diyor ki: 
«ingiliz siyasetile Leh siyaseti arasm-

da bi; c;ok mlinasebetler vard1r. · 
Avrupada vaziyetin yeniden inki~af e

decegine dair olan nikbinlik, muhas1m 
devletler arasmda ideolojik mii~abehet • 
ler esasma miistenid bloklar ve mukabil 
bloklar viicude getirilmesine kar§l aym 
nefret ve ayni realizm. 

ingilterenin nazarmda, Sovyet Rusya 
ile Almanya arasmda bir muvazene si • 
yaseti takib etmekte olan Lehistan, sul
hu zaman altma almakta olan c;ok mii • 

him bir amildir. 
Avrupanm vaziyetinde miitemadiyen 

artmakta olan gerginlikler, siyasetleri 
sulh terazisinde ag1r basabilen devletler 
ve hiikumetler ricali arasmda ~ahsi te • 
maslan her zamandan ziyade zaruri ktl
maktadir.» 

Polska Zbrojne, ilave ediyor: «Dost· 
lugu kazanmak gii<;.tiir, fakat bir kere 
kazamld1 m1 devamh olur.» 

M. Bek Londrada 
Londra 8 (A.A.) - Lehistan D1§ 

Bakam M. Bek Londraya gelmi~ ve is • 
tasyonda ingiltere D1~ Bakam M. Eden 
ile Lehistan Btiyiik elc;isi tarafmdan kar
~Jlanml~tJr. 

M. Beke, Lehistan D1§ Bakanhg1 Ba.ti 
Avrupas1 ~ubesi direktorii Kont Potski 
refakat etmektedir. 
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Hususi kefalet 
sand1g1 kurulacak 
Bu hususta haztrlanan 
layiha Meclise verildi 
Ankara 8 (Telefonla) -!era ve if

las kanununun altmc1 maddesinde: <<M u
tazarm, sabit olan zarar ve ziyamm ku· 
suru yapandan veya kefilinden ister, 
bunlardan istifasl mumkiin olmazsa dev· 
!etten ister. Bu takdirde Hazinenin as1l 
mes'u]iyetlerine ve kefillerine riicu hak
kl mahfuzdur. Devlet mes'uliyetine i§ti
rak ettigi vazifedarlardan teminat istiye
bilir» denilmi§tir. Halbuki 2489 say1h 
kefalet kanunile memurlardan nakdi ve 
§ahsi kefalet almmas1 usulii kaldmlmt§, 
kefaleti miiteselsile esas1 konulmu~tur. 
Bundan dolayJdJr ki icra ve iflas kanu -
nunun altmc1 maddesile aramlan temina· 
ta, kefalet kanununa uygun bir &ekil ve· 
rilmesi zarureti hast! olmu§tur. Bu se • 
beble, icra ve iflas kanununun 6 net 
maddesinin kasdettigi hususlara miinha • 
m olmak iizere hususi bir kefalet sand1· 
g1 tesisine dair kanun layihasJ hamlan • 
m1~, Meclise verilmi§tir. Sand1k Adliye 
Vekaletine bagh olacak, ikisi Adliye ve 
birisi M aliye V ekaletince sec;ilecek iic; 
ki§ilik bir heyet tarafmdan idare edile • 
cektir. 

Sand1gm sermayesi: Devletin mes'u -
]iyetine i§tirak edecegi vazifedarlann rna· 
a§lan emsali has1lmm veya iicretlerinin 
msfmdan (bu mslf be§ ayda ve be§ mii
savi taksitte kesilecektir) ve bu taksitle -
rin odenmesi bittikten sonra maa§lan em
sali has1lmm ve iicretleri tamammm 
% 2 si nisbetinde ve her maa§ veya iic· 
retin tediyesi s1rasmda kesilecek meba -
ligden, layihanm be§inci maddesi muci· 
bince almacak cezalardan, sandtk ser • 
mayesinin tenmiyesinden miitehassll kar
lardan terekkiib edecektir. 

Layihadaki muvakkat maddeye gore, 
bu kanunun ne§ri tarihinden evvel vuku 
bulmu§ hadiseler dolayisile tanzimi te -
beyyiin eden fakat heniiz tazmin edil -
memi§ olan paralann tazmin §ekli de bu 
kanun hiikiimleri dairesinde olacakhr. 

Uyiha Adliye enciimeninde tetkik o
lunmaktadJT. 

Turk filosu 27 te§rinisanide 
Yunanistam ziyaret edecek 

Atina 8 (A.A.) - Turk filosunun 
Mal tad an donii§te 27 te§rinisanide Fa -
lere muvasalal! beklenmektedir. 

Amerikadaki grevler teh
likeli bir vaziyet ald1 

Honoliilii 8 (A.A.) - Royter: 
Deniz grevi iizerine vaziyet vahimle~

tnektedir. 600 yolcu yoluna devam ede • 
memektedir. Bunlarm c;ogunun fazla bek
lemege miisaid paras1 yoktur. 

Yiyecek fiat! arlmaktad1r. 
Fransiz vekiller toplanbsl 
Paris 8 (A.A.) - Diin Blum, So

tan, Delbos ve Daladienin i~tirakile ya
p!lan Bakanlar toplantlsmda, milli mii -
dafaa meseleleri ve ezciimle Belc;ikanm 
bitarafhgt iizerinde, F ransanm orta ve 
dogu Avrupasmdaki taahhiidlerine uygun 
olarak almmast muhtemel tedbirleri tet· 
kik etmi~tir. 

Filistin asilerinin reisi 
Bagdadda 

Tedavide kullantlan 
teknik cihazlar 

Miitehass1s olanlar tara· 
findan kullanilabilecek 
Ankara 8 (Telefonla) - Radyom, 

rontgen l~tgl ve diger elektrik cihazlan -
nm tedavi ve te§his vas1talan olarak kul
lamlmasJ teknigi son zamanlarda c;<Jk i • 
lerlemi§, heryerde oldugu gibi, memle • 
ketimizde de bunlara aid tesisat c;ogal • 
ml§hr. Bu vas1talar te~his ve tedavi yo -
lunda c;ok degerli faydalar temin et • 
mekteyse de. ihhsasJ olmJyanlann eksik 
teknik veya gayrimuntazam tesisatla c;a
h~malan hem kendileri, hem de hastala· 
rmm hayah bak1mmdan c;ok tehlikelidir. 
Bu vaziyet, hatta oliime de sebebiyet 
verdigi cihetle bu vasJtalann miihim tat
bikatml ihhsas sahiblerine hasretmek lii
zumu has1l olmu§tur. Her tabib tarahn· 
dan yap!labilecek basit tatbikatta ise, vu· 
kuu miimkiin anzalan kar~tltyacak ter -
tibahn mecburi olmast takarriir etini§tir. 
Bunlardan ba§ka tesisah kontrol altm -
da da bulundurabilmek ic;in bir kanun Ia· 
yihas1 haztrlanml§, Meclise verilmi§tir. 
Meclisin Sthhat ve lc;timai Muavenet en· 
ciimeni layihayi tetkik ederek ve baz1 
degi~iklikler yaparak Adliye enciime • 
nine havale etti. 

Layihanm birinci maddesi bu sahada 
miiessese ac;mayt S1hhat Vekaletinin iz· 
nine baglamakta, ikinci maddesi de bu 
imin ancak miitehassts vesikas1 almt§ 
doktorlara verilebilecegini kaydetmekte
dir. 

Rontgen, radyom ve elektrikle teda -
vi mUesseselerinde, hastalan kayda mah
sus ve Saghk Bakanhgmca hamlanan 
orneklere uygun protokol defterleri tu -
tulmast mecburi olacaktJr. 

Hekimler ve di§ hekimleri muayene -
hanelerinde yalntz tedavi altmda bulu -
nan hastalarda te§his i~in kull amlmak ii
zere rontgen te§his aletleri veya tedavi i
c;in faradizasyon, galvenizasyon, diya -
termi ve sair cihazlan bulundurabilecek
lerdir. Bu cihazlarm konuldugu yerler 
hertiirlii anzalara mani olacak tertibatJ 
haiz bulunacakhr. Hekim ve di§ hekim· 
leri bu cihazlan iyi kullanabildiklerini 
bir vesika ile ispat edecekler ve yahud 
bir miitehass1sm yanmda en az iic; ay 
kurs veya staj goreceklerdir. 

aukre§te yapdacak tezahiirat 
Biikre§ 8 (A.A.) - Alman Ajans1 

bildiriyor: 
Gazeteler milli hiristiyan partisinin ya· 

rm yapacag1 tezahiiratt biiyiik bir alaka 
ile takib etmektedir. 

Partinin orgam Porunka Vremie ga
zetesi, kongreye i~tirak eden 150,000 ki
~inin Biikre~e dogru yolda oldugunu bil
diriyor. 

Almanyada mahkum olan 
komiinistler 

Magdeburg 8 (A.A.) - 1934 ten bu 
sencnin bidayetine kadar komlinist fa
aliyetile maznun 20 k~inin muhakeme
si bitmi§ ve bunlar bir seneden alh se
neye kadar ag'lr hapse mahkum olmu§
lardlr. 

Yunanistanda yagmurlarm 
zararlar1 

CUMHURiYET 

HAdiseler aras1nda 

, Ankarada bir sergi 
Avrupa teknigi bi:ze miicerred riya-

Almanyada ilim 

Berlin Devlet 
miiesseseleri 

kiitiibhanesi 
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HEM NALINA 
MIHINA 

ziye ve makine halinde gelmedi, 
beroberinde Avrupa milletlerinin, 
bafla F ranar:zlarrn eatetigini ve :zev • 
kini de getirdi. Teknikte Avrupalr ol
mak, :zevkte alafranga olmakla bir 
gidiyordu. Bi:ze kol kola gelen bu iki · 
yabancr misafiri birbirinden ayrrmak, 
Ziya Gok Alprn taaarladrgr hadar ko
lay bir ~ey degildi. f,;iinkii maaam:z -
daki lambanrn ampuliinii yapan Av -
rupa, ona kendi :zevkinin tayin ettigi I 
bifimi de verryor, teknigini ve eateti- 1 
gini birbirinden ayrrlma:z biitiinler 1 

halinde herkeae kabul ettiriyordu. 1 

Makinenin biitiin diinyada mii~terek I 
bir estetik ve :zevk standarr yarattrgr-

2,650,000 cildlik kiitiibhane nasd idare ediliyor? • i,in sonundaki karlart 

Bir senede yar1m milyon 
teskilah . . nen1n • 

gen1~ 

okuyucu - Kiitiibha
tasnif ve isleri • 

f'E5J ugiin birinci sahifemizde fspan· 
(g} ya hadiselerine aid bir resim 

var. Bu resirv, Madride taarruz 
eden nasyonalist ordusundaki Arab as
kerlerini gostermektedir. Bu askerler, !s
panyamn F as miistemlekesinde dev§irilen 
I?iisliimanlardir ki daha birkac; yJ] evvel 
lspanyol nasyonalistlerine kar~t Emir 
Abdiilkerimin kumandasmda c;ok kanh 
bir miicadele yapmJ~lardJ. Ayni adam
Jar, §imdi, nasyonalistlerle omuz omuza 
harbediyorlar. 

na fUphe edileme:z. Sade bi:z degil, 
her medeni millet, muaferetin, deko
run ararulusal tiplerini benimaedi. 

Mazlumlann, zalimlerine bu tarzda 
yard1m edi~i ilk defa goriilmii~ bir§ey de

l gil?ir. Mii~te~l~kelerden toplanan asker
lenn, kend!lennm ba~ma bela olan, mem
leketlerini ve Jstiklallerim ellerinden alan
larla birlikte ba~kalanna hiicum etmek 
~uursuzl~unu gosterdiklerine s1k stk ~a
hid oluyoruz. 

Fakat gene her medeni: millet, bu 
mii~terek :zevk yamnda mill! kiiltiirii
niin ve aan'atrmn mahaullerini koru -
mrya fOlrfryordu. Buhar ve elektrik 
sanayiinin inkifafr her tarafta, mesela 
Fransada da hem ekonomik, hem de 
eatetik bakrmdan, el aan'atlarrnr buh
ran i~inde brraktr. Fransr:zlar hala 
makine ile rekabet edeme:z bir hale 
gelen bu milli aan'atlarr korumak i~in 
tedbir alryorlar. 

Berlin Devlet kiitiibhanesi 
Bugiinkli Alman kiiltiirliniin viicude muntazaman ne~retmek. Aynca gene 

gcli§i ve inki~af1 uzerinde kiitlibhane- klitiibhane dahilinde c;ah§makta olan 
lerin oynad1klan bliyiik roli.i anltamak bcynelmilel bir komisyon matbaac1h -
ic;in ornek olarak Berlindeki devlet ki.i- gm ilk zamanlarda basJ!rn1~ olan ve 

Umumi Harbde, biiyiik miistemleke
ci devletler, tazyik ve zuliimleri altJnda 
inlettikleri Asya ve Afrika kavimlerin
den yiiz binlerle askeri cephelere siirmii§. 
vaktile kendilerinin tepeledikleri yeti§mi
yormu~ gibi bunlan bir de dti.~manlanna 
ktrdJrmi~lardJ. Bu devletler, harbi gali
bane bitirdikten sonra, kendi ihtiraslanm 
tatmin ve zaferlerini temin ic;in dereler 
g1bi kanlanm doktiirdiikleri -kelimenin 
her iki manasile· zavalh milletlerin is
teklerini reddetmisler ve icabmda onlara 
kars1 silah kullanmaktan zerre kadar c;e
kinmemi~lerdJ. 

Bi:z, makinenin ve alafrangamn 
topragrmua fethinden sonra yerli 
:zevkimi:zi tamamile unutur gibi ol -
duk. Turk motifi fehirlerden koylere 
ve modern maga:zalardan ~ar,r ifle • 
rine, bitpa:zarlarrna dogru ka~ryor, 
ya bir koylii kr:zrnrn fistanrna, ya bir 
Y iiriigiin falvarrna srgrnryordu. On, 
on bef Ilene evvel lstanbulda dogan, 
hele bir ecnebi mektebJnde okuyarak 
bir Beyoglu apartrmanrnda yafryan 
gene Tiirk ~ocugunun bu milli zevk 
orneklerinden haberi yoktur. $ehir • 
lerde alrcrsr kalmryan bu aan'atlar e
konomik bakrmdan iflaa ve estetik 
bakrmdan inhitat halinde idi. 

Ankarada at;rlan Eli~leri aergisi bu 
iflasr Ve bu inhitatr onlemekle kalmr
yor, Avrupa kiiltiiriiniin iistiinliigii 
altrnda aararlan milll benligi tahkim 
etmek gibi ayrrca biiyiik bir terbiye ve 
telkin i,ini de yapmrya baflamr~ olu· 
yor. 

Sergiyi iki defa ge:zdim. Yurdun 
her bucagrndan gonderilen binlerce 
eaerin gii:zellik ve iffilik itibarile ne 
harikulade 'leyler olduklarrnr burada 
teker teker anlatmrya muktedir degi
lim. Gormiyen go:zler it;in kolemin ki
fayetsiz tasvirlerile bu eserleri kry • 
metten dii,iirmek korkuau beni boyle 
bir ya:zr oyunundan alrkoyuyor. Y al
m:z fUnu aoylemek iaterim ki bunlar, 
bildigimi:zi :zannettigimi:z halde bil -
medigimi:z ve tasavvur edebilecegi -
mi:zi :zannettigimi:z halde tasavvur e
demiyecegimi:z hadar gii:zeldir. 

Yurdun en uzak kofesinden, buca
grndan biitiin bu mahsulleri toplrya • 
rak bir araya getirmek it;in yaprlan 
harikulade biiyiik himmete de ayrrca 
hayran olursunu:z; Salahaddin Refik 
gibi bir aan'atkarrn elinde serginin al· 
drgr zaralete ve tasnif, tertib, lefhir 
miikemmeliyetine de bir bakrfla hay· 
ran olursunuz. 

lktrsad Vekili Celal Bayara kimbi
lir kat;rnct defa, fakat bir kere daha 
borclu oldugumu:z fiikranr biiyiik bir 
tehaliikle bildirdikten a.onra ayni aer
ginin birt;ok veya bellibaflr fehirleri
mi:zde de halka at;rlmasrnr temenni e· 
deri:z. Bu, ya:zdrklarrmr:za her hangi 
bir mubalaga ianadrndon da bi:zi 
kurtaracaktrr. 

PEYAMI SAFA 

Bulgar Krah bir 
tehlike atlatt1 

Sofya 8 (A.A.) - Royter ajansmm 
muhabiri bildiriyor: 

Karadenizde Krah hamil bulunan yat 
tehlikeye dii&mii~ ve imdadma destroyer " 
ler ~onderilmi~tir. 

Kral. yatm seyrini bizzat idare ederek, 
dort saat siiren tehlikeli bir vaziyetten 
sonra limana girmi~tir. 

Kont Ciano Viyanaya 
hareket etti 

Roma 8 (A.A.) - Kont Ciano ile zev
cesi ve Avusturya sefiri M. Berger Wal
denecg, Viyanaya harekct etmi§lerdir. 

Fransiz sosyalistlerile komii· 
nistlerinin anla,masl 

Paris 8 (A.A.) - Komiinist f1rkas1, 
sosyalist f1rkasma bir mektub gondere
rek sosyalist - kornunist anla§masl ko
mitesine tayin etmi§ oldugu azanm 
kimler oldv)tunu bildirmi§tir. Bu mek
tubda komiinist f1rkasmm halk~1lar 

cephesine olan merbutiyeti teyid edil • 
mekte ve §Oyle denilmcktedir: 

Bizim istedigimiz §ey, halk~Ilar cep
hesi prograrnmm tatbik1d1r. 

Zonguldakta komiir bayram1 
tes'id edildi 

tilbhanesini (Die Preuss1sche Staats ha!en muhtelif memlcketlerde bulunan 
bibliothek) ele almak laz1md1r. Zen • eski ve k1ymetli kitablarm (inkuna -
ginligi ve geni§ te§kilatl itibarile dun - beln) katalogunu yap1yor. Biitlin bu 
yanm en bliyiik kiitlibhaneleri arasmda i§lerle ugra~anlarm, iiniversitc tahsi -
say1Ian bu miiessese 17 nci asrm orta - linden sonra aynca iki, iiry sene kiitlib
larmda kurulmu~tur. ilk zamanlarda hanecilik ve bibliyografya ihtJsas1 yap
Berlin saraymm bir kabm i§gal eden IDI§ ve imtihan vererek cklitlibhane me 
kiitiibhane, 1780 de opera meydanmda- muru~ olmaga hak kazanrnl§ ihtlsas sa
ki eski yerine, Umumi Harb ba§larmda hibi memurlar oldugunu bilmek bizde 
da in§aatl o s1ralarda bitirilen buglinkli yap1lan tasnif i§lcrinin matlub neticeyi 
binasma ta§mmi§br. meydana ryikaram1yacagm1 a§agt yuka-

lspanyol nasyonalistleri de ~imdi, 
kenr :1eri ic;in can veren Arablara kim • 
bilir ne vaidlerde bulunmu&lardu? F akat 
bu muhtariyet ve istiklal vaidlerinin so
nunda F as Arabian i~in mukadder olan 
sev, S(ene lspanyol bombas1 ve siingiisii
diir. Onlara iyi kotii bir muhtariyet, ver
se verse, simdi devirmeil;e c;ah~hklan hii
kumet Yerirdi; voksa nasyonalistlerin i~

lerini bitirdikten ve mevkilerini saglam
la~tJrdtktan sonra, Arablara verecekleri, 
dediP.imden baska bir~ey olamaz. Y al
mz, i~in sonunda F as Arablanna iki zevk 
ve kar kalm1s olacakhr ki bunlar da, si

yasi akidesi her ne olursa olsun, bu pa
tirhda, bir miktar !spanyol tepelemi& ol
mak ve Tank ibni Zeyyaddan bilmem 
kac; sene sonra, Endiiliis ~ehirlerini bir 
daha fethetmekten ibarettir. 

Berlinin me§hur caddesi Untcr den n tahmin etmek demektir. 
Lindenin i.izerinde ve Universitenin Diger lie; dairenin yani memleket i
yamba!imda bulunan bu binamn bir c;indeki kiitiibhaneler arasmda kitab 
k1smim miistakil Universite klitlibha _ mubadelesine ve ecnebi klitiibhanele -
nesi, bir bir kism1m da !lim Akademisi rile Alman kiitiibhaneleri arasmdaki 
i~gal ediyor. kitab mlibadelesine vas1ta olan iki da-

Almanyadaki klitlibhaneler iki bi.i- ire ile seryme ve satm alma dairesinin 
ylik sm1fa aynhr: 1 _ !lim kiitlibhane- i§lerinden burada bahsetmiyecegim. 
Jeri. 2 - Umumiyetle halkm okuma ve Devlet klitlibhanesinin butiin Alman 
aydmlanma ihtiyacmi tatmin eden ki.i- kutlibhaneciligini alakadar eden ve bir 
tiibhanelcr. Berlin devlet kliti.ibhanesi- k1sm1 da idari olan bu geni§ tc§kilatm
ni bu birinci s1mf miicsseslerin ba§mda dan ba§ka bir de hususi te§kilah, taksi
saymak Hizimdlr. Filhakika dahili ni • mah vard1r: 
zamnamesinde de tasrih edildigi gibi Dahili idare ve harice kitab iaresi i§
klitiibhane ilmi gayelere hizmet etmegi lerini idare eden daire, kataloglar kls
esas vazife olarak kabul ediyor. Bu iti- mi, basma kitablar dairesi, yazmalar 
barla mliessese ilim adam Janna ve Uni- dairesi (56 bin cild) , her dildeki ilmi 
versite talebesine her zaman i~in ac;Ik- mecmualan muntazaman takib eden 
hr. Bunlardan duhuliye almm1yor. Ay- daire, matbaac1hgm ilk zamanlarmda 
nca her hangi ilmi bir mesele iizerinde ~asilan kitablara aid kisim, musikiye 
~alt§mak istiyenler ufak bir ucret ve- aid eserlcri ve notalan ihtiva eden ki
rerek kiitlibhaneden istifade edebili _ s1m, haritalar dairesi ( 400 bine yakm 
yorlar. harita), §arka aid eserler ve §ark yaz-

Bu buyiik ilim miiessesesinin yaptrg1 malan dairesi. 
i§leri ktsaca anlatmak ic;in evvela ra- Her k1s1m o sahada ihhsas sahibi o
kamlardan istifade edecegim: Klitiib - Ian memurlar -ve mlitehass1s bir miidlir 
hanede 3,650,000 eser vard1r ve her sene tarafmdan idare edilmektedir ve her 
bu say1 on binlerle yiikseliyor. Mlies • klsmm hususi bir dairesi ve okuma sa
sesede c;ah§an memurlarm ve mlite - lonu vard1r. (Dart yliz ki§ilik umumi 
hass1slann saylSl ury yiizden fazlad1r. salondan ba§ka). 
Kiitlibhaneden senede vasati olarak ya- Bi.iylik k1t'ada folioband 3600 cild 
nm milyon okuyucu istifade ediyor. muntazam katalogu ihtiva eden daire
I~Jk tertibab ve c;ah§ma imkanlan en de okuyucular istediklerini bizzat ara -
mlikemme! §ekilde tanzim edilmi§ olan yabiliyorlar ve aynca mevcud olan fi§ 
okuma salonlannda bin ki§i rahat ra - kataloglanndan da istifade edebiliyor
hat c;ah§abiliyor. Yalmz ge~en sene ha- Jar. Bu kataloglar o kadar muntazam -
rice 690,000 kitab iare edilmi~tir. Bu d1rlar ki bir okuyucu iryin kiitlibhanede 
suretle istiyenler mliessesenin kitab - mevcud oldugu bilinen veya tahmin e
lanndan evlerinde de istifade edebili - dilen her hangi bir eseri aray1p ta bu -
yorlar. Bu rakamlar yalmz miinevver - lamamak mesclesi mevzuubahs degil -
lerin, daha dogrusu ilim adamlarmm dir. Aramlan eser kiitiibhanede mev -
istifade ettigi tek bir kiitlibhanenin ra- cud olmasa bile memurlar o kitabm 
kamlandtr ve bu itibarla manidard1r: bulunabilecegi yerleri derhal tesbit edi
Bizde hayret ve g~.pta uyand1racak yorlar. 
kadar. Diger klsimlar arasmda bizi en ziya· 

Devlet kiitliphanesinin ba§mda bir de alakadar edeni §ark yazmalan da -
umumi mi.idlir bulunmaktadlr. Bu mii- iresidir. Burada 4 bini tiirk<;e, 8 bini a
diir ayni zamanda Almanyadaki klitiib- rabca, 3 bini acemce ve geri kalam eski 
hanecilik i§lerine naz1mhk vazifesini Hind, <;in ve sair §ark dillcrinde olmak 
gorliyor. Esasen bu ki.itubhanenin geni§ iizere 19 bin yazma vard1r. Tiirk~e yaz
mikyastaki te~kilatmm bir hikmeti de malar arasmda maalesef vaktile bizden 
Almanyadaki diger kiitiibhanelere mer- satm alman c;ok nadir eserler de mev -
kez olu§u, bunlar arasmda irtibat tesisi cuddur. 
vazifesini de lizerine almi§ bulunmas1 - Blitiin bu geni§lige vc zenginlige rag
dJr. Umumi mlidlirden sonra birinci di- men Berlin ki.itiibhanesi c;ok muntazam 
rektor ve muhtelif kisJmlarm amirleri i§liyor ve aksam1yor. Okuyucunun kli
geliyor: tlibhane dahilindeki hlirriyetine, iste-

Alman klitlibhaneleri istihbarat bii - digi kitab1 raflardan bizzat ahp kart§ -
rosu, kataloglar dairesi (ta.snif i§leri), hrmak hususundaki serbestisine muka
dahili miibadele ve ecnebi memleket - bil klitlibhaneden ~1karken listii ba§I, 
lerle miibadcle daireleri, ilim klitiibha- <;antas1 iyice aramyor. Bunu da hakh 
neleri i<;in haricden satm almacak ki - ve llizumlu gormek laZlm. 
ta?lan se~en ve satm alan daire. Ayni binamn diger bir k1smm1 i§gal 

Istihbarat biirosunda bibliografi rna- eden t!niversite klitlibhanesinde de bir 
lumah geni§ mi.itehass1slar c;ah~Iyor ve milyondan fazla eser vard1r. Bu suret
bunlar her hangi nadir bir eserin veya Je bu muazzam bina ii<; buc;uk milyon 
filan meseleyi aydmlatacak bir yazma- cildlik bir ilim hazinesini ihtiva ediyor. 
mn, hatta bir makalenin nerede, dlin - Biiti.in istanbul klittibhanelerinin ancak 
yamn hangi klitlibhanesinin tozlu bir 500 bin cild kitaba malik oldugunu di.i
rafmda veya hangi eski bir koleksiyon- §tinm<'k bu ki.itiibhanenin mahiyetini 
da sakh oldugunu §ifahen veya tahri • daha iyi anlatabilir. Berlinde ve Al • 
ren soranlara cevab vermek vazifesile manyada bu kabil messeselerin haricin
miikellef bulunuyorlar. Bu i§in ehem- de bir de halkm okuma ihtiyacm1 tat • 
miyetini, liizumunu, glic;li.iglini.i, sonra mine c;ah§an zengin §ehir kliti.ibhane -
nasll bir malzeme, bilgi ve ihhsas i§i Jeri vard1r. 
oldugunu bibliyografile ugra§anlar bi- Hakiki bir ilim miiessesesinin mahi -
lirler. Bu biiro yalmz 1935 senesinde yetini ve ic;ylizlinii anlatrnaga <;ah§lr -
12,000 suale mlisbet cevab vermi§tir. ken i~imden, bizim kitab hazinelerimizi 

Y unan Ba~vekilinin 
' Girid se~,.ahati ., 

M. et~ ksas Hanyada 
rn;;h;,.., l,.: ... "'utu'~ CtQ"<"l"'di 

Atina 8 {Hususi) - Ba~vekil Me • 
tabas diin Hanyaya varm1s ve ahali ta
rafmdan hararetli surette kar~Jianmi~ttr. 
Hanva Belediye Reisi soyledi~i bir nu· 
tukta Giridlilerin canla ba~la hiikumetle 

birlikte olduklanm soylemi&tir. Belediye 
meydamnda toplanan ahaliye hitaben 
General Metaksas bir nutuk sovliverek 

riyasetinde bulundugu hiikumetin hicbir 
partiye mensub olmiyarak millici bir .hii· 
kumet oldu~unu ve bu sayede ii<; ay gib1 
nisbeten az bir miiddet esnasmda memle· 
ketin hayrma matuf biiyiik neticeler al
dtgmi bildirmi~tir. 

Biiti.in Amerikan1n 
birle~mesine dogru 

Rio - Janeiro 8 (A.A.) - Matbuat, 
Amerika Cumhurreisi Ruzveltin cenubi 
Amerikay1 ziyaret edecegi haberini ha
raretle kar~Ilamakta ve bunu Pana • 
merikanhk lchinde dostane bir hareket 
olarak telakki eylemektedir. 

Frans1z demokratlar kongre
sinde halk cephesine hiicum 

edildi 
Paris 8 (A.A.) - Demokrat birligi 

kongresi, ittifakla kabul etmi§ oldugu 
bir takrirden sonra mesaisine hitam 
vermi§tir. Bu takrirde halkc;1lar cephe
sinin siyaseti takbih edilmekte ve §i:iyle 
denilmektedir: 

«Halkc;Ilar cephesi, hi.irriyetleri kal
dmlml§, mlilkiyet hakkm1 ihJ.al etmi§, 
maliye i§lerini berbad etmi§, hayat pa
hal!hgml arttrrm1~ ve Fransay1 ecnebi 
ittifaklardan mahrum etmek muhata -
rasmt tevlid etmi§tir.~ 

Takrir, ic;timai sulhun, cumhuriyet 
miiesseselerinin serbestc;e i§lemesinin 
temini, kadmlarm intihabata i~tirak -
Jeri, nisbi temsil esasma istinaden in -
tihab usuli.inun 1slah1m, blitc;ede muva
zene vlicude getirilmesini istemekte · 
dir. 

Londra 8 (A.A.) - Filistindeki Arab 
asilerinin reisi Fevzi Bey, Bagdada gel
Tni§tir. ingiliz gazeteleri bu adarna bir 
nurnarah devlet dii~mam ismini ver -
mekte idiler. Buna ragmen ihtilafm 
rnuvakkaten halli iizerine tngilizler ha
reketine mani olmaml§lardlr. 

Atina 8 (Hususi) - Evvelki giin ya
gan §iddetli yagmurlann sebeb oldugu 
zararm diinkii tahminden fazla ol
dugu anla~llmaktad1r. Atinamn civar 
semtlerinden <;i~ifies;, Eski mezbaha, 
Poligon ve Glifadadaki y1ktlan evler -
den baska Atinanm kenar mahallele -
rinde 2Z7 ev ehemmiyetli hasara ugra
rnJ~br. Hiikumet meskensiz kalanlan 
barmd1rmaga ugra~maktad1r. 

Zolguldak 8 (Hususi) - Bugi.in Ti.ir
kiyede komi.iriin ke§fedilmesinin 108 in
ci ylldonumu Halkevinde bi.iyiik mera
simle kutlulanrnl§hr, 

Kataloglar daircsi de ehemmiyetc;e de rutubetten, ha§erattan, tozdan bir 
bu biirodan a§ag1 kalmtyor. Bu daire - kelime ile mahvolmaktan kurtaracak 
nin vazifesi §Udur: Her sene on binlerce ve onlan degerli ellerle ilim alemine 
yeni eserle zenginle§en Alman ilim kii- tamtacak bir buylik devlet kiitiibhane
tlibhanelerinin umumi tasniflerini yap- sinin hayalini kurdum. 
mak ve bu tasniflere aid kataloglan ADNAN CAHID 

lngiliz Amirah Kellynin na§I 
denize abld1 

Londra 8 (A.A.) - Bliyi.ik Amiral 
Kellynin na§i buglin bliyi.ik merasimle 
Portsmouth ac;1klarmda denize ahlmi~
hr, 



[ 
Kii~iik 
hi kAye c;ama§Irci kad1n ve atlar ••• ~ 

<.;ama§Irci F atma kadm, buyiik lege
nin i:iniinde ayakta duruyor, iri, kem1kli, 
morarmi§ ellerile, ~ama§ulan ugu§turu ~ 
yor, <;itiliyor ve durmadan anlatJyordu: 

- Kor bogaz 'doymak bilmiyor ki; 
herif bir, ortagiiD iki, ii~; te ~cuk, ken
dimi de adamdan sayarsam alb k.i~iyiz. 
Oglanla k1z mektebe gidiyorlar. Eh iist 
ister, ba§ ister, gogiisliiktii, yak.ayd1, pa~ 
bucdu hepsi laz1m. Ben .:;ah§Iyorwn, hay
vanlar c;ah§Iyor, k.or bogaz doymuyor, 
vessel am. 

Ocak ba§mda yemek pi§Iren kadm, 
ic;ini c;ekti: 

- Y a§amak zor 1 
- Zor ki zor hamm. Hele bizim gibi 

olursa; herif tern bel, ortak ay1 gibi, 
doymak bilmez; ~ocuklar, §unu isteriz, 
bunu isteriz diye bangir bangu bagmrlar. 
Ben, zavalh, SISka, kuru, kadm tekba§I
ma bu kadar milleti nasi! doyuray1m? 
T ahtaya, c;ama§tra, badanaya, ev te -
mizligine ko§uyorum, ko§uyorum aroma, 
ben benden gec;iyorum, .:;ok zamanlar 
siidiim kesiliyor, kiic;iik aglamaga ba§h
yor, eh aglar ya, memeler kuru, pi)steki 
gibi. <;ek c;ek bir damla siid akm1yor. 
l§te o zaman diinyaya, anama, bahama 
bas1yorum ki.ifi.iri.i. 

Allahtan ki iki tane araba ahmiz var. 
Arada bir yiik, ta§, moloz filan ta§JYor
lar da, bana yardunlan dokunuyor. On
Jar c;ah§Iyor, ben c;ah§Iyorum, gene doy~ 
muyoruz hamm. 

<;ama§ulan s1karak, sepetin i.:;ine yt

gJyordu: 
- <;ocuklan gorsen hamm, hayvan

larl benim kadar severler. Oglan, kap1 
kapl dola§IT, kavun karpuz kabugu top
Jar. K1z, .:;ay1r, bay1r demez gezer, ot 
yolar, demetler getirir. Ki.i.:;i.ik k1z :yok 
mu, hani senin kiic;iik hamm se>'iyor. l§te 
o · topragm iistiinde siiriinerek atlann 
y~nma gider, onlarm ayaklan dibinde 
dola§Ir, «mama, mama» bacaklanm ok
~ar. <;ocuk kJsmi, biiyiikten daha akilh 
oluyor. Baz1 g\inler ben c;ah§amam, kii
c;iik k1z §eker ister, alamam elbette. Ak
§ama bekle k!Zim, hayvanlar i§ten done
cek, baban kazand1ib paray1 raktya ver~ 
mediyse, sana §eker almm diye onu avu~ 
turum. Cocuk bu yiizden atlan seviyor 
i§te... Aroma, hayvanlanm1z da f1stik 
gibidir. Y emeyiz yediririz, ne yaparsm 
hanun, insam satsan be§ para etmez, ba
~in clara gelirse bayvamm satarsm. 

Y orgun y ic;ini c;ekerek sustu. 
Legende c;ama§Jr kalmarni§ti. Sabunlu 
suyu musluk ta§ma bo§altti. Legeni tek
rar s1cak suyla doldurdu. SOze ba§hya
caktt. Fa kat arkasma doniip bakmca §a~ 
§Irdi. Hamm, mutfaktan <;Ikmi§ll. 0 -
muzlanm silkti: 

- Benim derdimi dinliyecek "degil 
ya, para verip c;ama~uim ak ederken, ne 
diye elin derdile ic;ini karartsm ... 

Mutfak penceresini ac;h. Sokak gi.ine§ 
ic;indeydi. <;ocuklar ko§uyor, oynuyor

lardi. 
Giine§, c;ocuklann oyunlan onu ke -

yiflendirmi~ti. ~ark! soylemege ba~ladJ. 
Fakat, bu keyfi uzun siirmedi. Kar -

§idan ko~arak gelen oglunu gormihtii. 

Bu ak~am 

TURAN Tiyatrosu 
HALK GECESi 

Na$id, Halide, Fahri 
Ustad besteklr 

Muhlis Sabahaddio 
blrle9lgl 

HATIRIM iQiN 
Biiyiik Operet 3 perde 
Localar: 100 heryer 20 paradi 10 kr 

MA Vi V ALSLAR 
Herke11 taralrndan goriilecek! 

MA Vi V ALSLAR 
Herkes taral,ndan soylenecek! 

MA Vi V ALSLAR 
Herkes taralmdan dans edecek! 

Pek yaktnda 

SAKARYA 
Sinemastnda 

Hami~: Yarmki sah giinu sabah 
saat 11 de bu filmin gosterilecegi 
hususi bir searu;a bilciimle matbu
at miintesibinile sinema ve filim 
miiesseseleri, direktorlerinin te§ -
rifleri rica olunur. 

FERAH sinemada-
tlri biiyiik film birden 

V 0 L G A 
MAHKUMLARI 

ve 

Kadtn 
Muvaffakiyetle devam ediyo" 

II 
(:ocuk pencerenin onune gelince durdu, 
gozleri ya§ i~indeydi. Soluk soluk iistiine 
ahyordu: 

- Ana... (:abuk gel.., 
Kadm, .:;ama§m birakmi§h: 
- Ne var? Ne oldu? 
- HayvammlZln biri oliiyor. 
- Geldiler mi? 

- Haydi .:;abuk yeti§. Belki sen kur-
tarabilirsin. 

Kadm, fnhyarak mutfaktan, biraz 
sonra da evden ~Ikh. 

~¥-¥-

F atma kadm, c;ama§Ir yJkactigi eve bir 
saat sonra domp.ji§tii. Evin hanlffiJ sor
du: 

- N ereye gittin F atma kadm? 
F atma kadm, cevab veremedi. Goz

Ierinin ya§t kurumamJ§, h1.:;kmklan din
memi9ti. 

- T esadi.ifen mutfaga inmeseydim, 
kaynama kazanmdaki <;ama§ular yana .. 
cakmi§l 

Fatma kadm, boynunu bi.ikmii§ti.i: 
- ·- Kusura bakma hamm. Haber ver

meden gittim. ~ama§Irma ziyan geldiy
se, param1 verme ... 

-Hayir bir§ey olmam1~. Bereket ver
sin zamanmda yeti§tim. Sen nereye git
mi§tin? 

- Nereye olacak hamm? Eve. Og
lan geldi, c;abuk yeti§ diye haber verdi. 
Atm biri oliiyormu§. Ne oldum hamm, 
diinya ba§Ima yikiidi, dort yamm kara -
nyordu. 

- Hayvana ne olmu§? 
- Sababtan bir yap1ya ta§ ta§imaga 

gitmi§lerdi. Ogle paydosunda, herif git
mi§ rak1 i9Ili~. Ustaba§I, onun sallandi
gmJ goriince, yan giindeligi eline vererek 
kogmu§, herif, o para ile de ic;mi§, ara~ 
banm ic;ine yatarak SIZmi~. Hayvanlar, 
evin yolunu bilirler. Sahiblerinin kipuda
madigmt goriince, arabaYJ alarak eve 
gelmi!ller. Cocuklar babalannm olii gibi 
yatbgm1 gori.ince basmi§lar c;Ighgi, orta
gtm da en kijc;iik kiZimla beraber gezme
ge gitmi§. Oglanla k1z, babalanm siiriik
leyip kald1rmak istemi~ler, herif sarho§, 
yerinden hpudar m1? Onu kaldtramtya
caklanm anlaymca bu sefer, atlan c;oze
lim de c;aytrda otlasmlar demi§ler. Ko
~umlan yanh§ c;ozmi.i§ler, hayvamn biri 
kayi§lann ic;inden <;Ikamiyarak yere yu
varlanmJ§, ben, evin oni.ine vardiglffi za· 
man hayvan neredeyse olecekti. Hemen 
k~arak eve girdim. Bir bu~ak a!arU.,. 
abn bogazim s1kan l{o~umu kestim. Hay
van yerinden f1rhyarak kalkn. <;ocuk -
lari gorme hamm, babalan olii gibi ya
tiyor da ona, ac1y1p aldirmiyorlar, at g:
berecek diye avaz avaz aghyarak, do· 
viiniiyorlardi. Eh haklan var c;ocukla -
nn Babalan eline gec;en paraYJ c;ok za
ma.nlar rak1ya, kumara veriyor. Halbuki 
hayvanlarm karmm doyurdun mu ?. Y_ o: 
rulmak; raki. kumar bilmezler. !31r ~k1 
sene sonra, arabay1, hayvanlan oglan ~~
letecek. Babalarmdan haytr yok. Onun 
ic;in benimle, atlann yasamasi laz1m. Biz 
oliirsek c;ocuklar ac; kahr ... 

CAHID UCUK 

SiNEMA 
' . Bugiinden ~tibaren bu senemn 
yeni filimlerine ba~hyor 

MONTE KARLO 
K R A L I 

Ronald Kolman tarafmdan 
Atk .. ihti~am .. ve Ne,'e filmi 

Aynca: iki ahbab komik 

PAT ve 
PAT ASON'un 

' en yeni filimleri 

KIZ HIRSIZLARI 

GUSTAV FROHLiCH 
LiDA BAROWA 
GEORG ALEXANDER 

.... ~_AP_KI_N _MO_LA_Zi! 

MARiE BELL 
ve 

HENRi ROLLAND 

Oldiiren Giizler 
filminin kahramanlarldir. 

Pek yaktnda 

S 0 M E R sinemas1nda 

CUMHURiYET 9 ikincite~rin 1936 

lztnirde • • 1nc1r ve 
sat1slari •• •• uzum 

' 
Bir hafta zarftnda borsa

da 6705 ~uval kuru 
iiziim sa ttldt 

Madrid i~inde kanh 
muharebeler 

RADYO 
( Bu aksamki pro$l'ram :=) 

[Ba$taratl 1 tnct saht!ede I 

izmir 8 (A.A.) - Bu hafta borsada 
yedi kuru§ on paradan yirmi iki bu.:;uk 
kuru§a kadar alh bin yedi yi.iz be§ c;uval 
iiziim ve alh kuru§ otuz paradan on sekiz 
kuru§a kadar yedi bin dokuz yiiz elli 
c;uval incir satJlmi§tlr. Mevsim ba§lan • 
g1cmdan bugiine kadar iic; yiiz yirmi be§ 
bin altJ yiiz kuk .:;uval iiziim ve yiiz alt
mi§ bir bin altmJ§ c;uval incir sahlmi~hr. 
Sati§lar hararetini muhafaza etmektedir. 

Madridden ogle vakti gonderilen tel
graflarda, biiti.in magaz:alann kapah ve 
fakat kahvelerin ac;1k oldugu bildirilmek
tedir. Giine§li sokaklarda kalabahk halk 
kiitleleri dola§maktadir. Sakin bir gece -
den sonra to?<;u ve tayyareler Madrid et
rafmdaki asi mevzilerini bombaya tut -
mu§lardir. 

Royterin asiler nezdindeki hususi mu
habiri bildiriyor: 

Harbin ha§langtcmdanheri en cretin 
muharebeler §imdi Madrid etrafmda ce -
reyan etmektedir. Milisler betondan ya -
pilm1~ olan saglam siper §ebekesini i§gal 

Habsburglarin iadesi ve etmekte ve mi.ikemmel bir cesaret goster-
Fransa mektedirler. Miitemadi bir bombarduna

na ragmen, hiikumet htaah, diinkii muha-
Paris 8 (A.A.) - Habsburg hane- rebeler esnasmda Afrikablarla lejiyoner

dammn yakmda iade edilecegi hakkm- lerin oldugu yerden ktmtldC~nmalanna 
daki §ayialar iizerine, salahiyettar mah • miisaade etmemi§lerdir. 
filler, Fransamn tamamen Kii~i.ik Anla~- Royterin Madriddeki hususi muhabi -
mamn hattJ hareketine uyacagmi hatirlat- rinden gelen bir telgrafta deniliyor ki: 
maktadular.Bununla beraber, son ay - Hiikumet k1taan, Mozanares nehrinden 
Iar zarfmda bu hususta hic;bir gorii§me otedeki asilerin bi.itiin gayretlerini akim 
vaki olmad1g1 gibi Kiic;i.ik Anla§ma dev- b1rakmakta olmakla beraber nehrin ba -
letleri de F ransa nezdinde bu hususta hie; hsmda biitiin gun kanh muharebeler de -
bir te§ebbiiste bulunmami§lardJr. vam etmi§tir. Milisler bir mil ilerledik -
Yunan Ba§vekiline verilen lerini bildirmektedirler. 

yeni salahiyet Bugi.in ogleden sonra mi.itemadiyen 
Atina 8 (Hususi) - Bugiin ne~redilen Madride obi.is dii§mii§tiir. 

bir kanunla Ba§vekil ve Maliye Ve - Fran sa bi.iyi.ik elc;iligi iizerine de bir 
kiline tasarruf maksadile memuriyet - obi.is di.i§mii§se de zayiat miihim degildir. 
lerin ilga ve yahut i§lerin birle§tiril - ihtilalcilerin hedeli 
mesi salahiyeti verilmi§tir. 1 

LiZJbon 8 (A.A.) - Buraya ge en 
Frans1z sosyalist f1rkasinin haberlere gore, asilerin diinkii hedefi 

toplanbsi Madridin tam i§gali degil, Madrid yaki-
Paris 8 (A.A.) - Sosyalist f1rkas1 mndaki bazl esas mevzilerin i§gali idi. 

milli meclisi acrJlmi§hr. Meclis, miis - !spanya merkezinin gobegine dogru ya -
temlekat meselesini tetkik etmi§, hii - pilacak ileri hareket bu mevzilerden ya ~ 
kfunetten matbuat hiirriyetini temin et- p!lacaktJr. 
mesini taleb etmege karar vermi§, ha- Her ev bir kale 
rid ve dahili siyasete miiteallik miiza-
kerelere giri§mi§tir. Paris 8 (A.A.) - Paris gazeteleri-

Pariste meydana ~Ikarllan nin hususi muhabirlerinin Madridden ver
dikleri haberlere gore, Madridde §iddet-

gizli bir silah deposu li sokak muharebeleri ba§lamJ§tJr. Her 
Paris 8 (A.A.) - Paris - Midi gazete- ev bir kale haline c;evrilmi~tir. 

sinin ya~hgma gore, Toulouse meyha- Diger taraftan alman bir habere gore, 
nelerinden birinde bir marksistin tesis elc;ilerin en eskisi olan ~iii biiyiik el~isi, 
ettigi gizli bir silah deposu bulunmu~- hiikumet nezdinde bir demar§ yaparak 
tur. Bu depoda bir~ok tabanca ve mit- Madriddeki diplomatlann yerlerinde kal
ralyoz ele ge~mi§tir. mak istediklerini bildirmi§ ve Nasyona -
F ransiz Hariciye N aziri bir li~tler ~ejhri .i!iglll " ed.~rl~rken re~in,«;)er\n 

nutuk soyliyecek oldiiriilmemesi i~in. tedbirler ahnmasmJ 

Paris 8 (A.A.) - Hariciye Bakam istell},i~tir . .. 
Delbos oniimiizdeki cuma giinii ayan Madrid miidalaa komitesinin 
hariciye enciimeninde beynelmilel va- faaliyeti 
ziyet hakkmda miihim beyanatta bu - Madrid 8 (A.A.) _ Hi.ikumetin Va~ 
lunacakhr. d 

lansiyaya hareketindenberi Madrid e 
Sovyet Rusyada bir tayyare biikumetin heyeti olarak kalan Madridin 

kazas1 mi.idafaas1 komitesi bu gece ilk toplantJ -
Moskova 8 (A.A.) -Konigsberg ile s1m yapml§tir. 

Moskova arasmda hava seferlerini temin Komite, biitiin Madrid ahalisini enerji 
eden Rus • Alman sosyetesinin bir tay- sarfma c;ag1ran bir beyanname ne§rini ta -
yaresi Moskovaya 90 kilometre uzakhk - savvur etmektedir. 
ta di.i§mi.i§ ve ic;inde bulunan pilot Kob- Heyet General Miahonun ba§kanh -
zefle makinist Evdokimof ve ikisi Japon gmdadtr. 
ve be§i Sovyet vatanda§J olmak iizere ye- General Frankonun beydnnamesi 
di yolcu i:ilmii§tiir. Salarnankue 8 (A.A.) - General 

~------------------------, ALBERT PREJEAN ve DANiELLE DARRiEUX 

VOLGA A TE.?LER i~iNDE 
FranSizca sozlii filminde goriineceklerdir. Pek yakmda 

s A R A y SiNEMASINDA 

EHLi SALiB 
MUHAREBELERi 
Tamamen Tiirk~e sozlii 
Turk tarihinde miihim bir rol oy~ 
myan Sultan (SEL.AHADDtNt 

EYYUBt) nin diinyayi tutan 
,ohretinin dogurdugu, heyecanh, 

muhtetem filmi 

tlni.imiizdeki ~artambadan itibaren 

M i L L I 
SiNEMADA 

lPEK sinemasi bi.iyiik fedakarhklarla biitiin 
Istanbul halkmm aradtgi 2 filmi 

BUGON matinelerden itibaren gosteriyor. 

1 - M A Z l KA 
POLA NEGRi 

2 -CAP KIN GENC 
HENRY GARAT- DANiELLE DARRiEUX 

Franko bugiin Madrid ahalisine hitaben 
bir beyanname ne~retmi§tir. Radyo ile 
ne§redilen ve tayyarelerle ~ehre dagJh!an 
bu bey ann arne §Udur: 

Madridliler, 

Madrid kurtulacaktJr. Sakin olunuz 
ve ate§ hattmdan uzakta durunuz. <;ocuk
larmlZI evlerde tutunuz. Disiplinli milli -
yetperver htaat sizi himaye edecekler -
dir. Kimsenin tela§a dii§rnesi ic;in sebeb 
yoktur. Biz yalmz ciiri.im i§liyenleri ceza
landiracagiZ. SilahlarmlZI hirahmz ve 
sizi aldatanlan takib etmeyiniz bizimle 
birle§iniz ve « Y a§asm !spanya» diyiniz. 

lkinci beyanname 
Salamankue 8 (A.A.) - General 

Franko, Madrid ahalisine bir beyanna -
me daha ne§retmi§tir. Bunda nasyonalist
lerin, Madridin Manzanarasin sag hyist 
i.izerinde bulunan mahallelerini i§gal ettik 
Jeri, §imdi §ehrin merkezine c;ok yakm me
safede bulunduklan, mukavemet de -
vam ettigi takdirde muttarid bir surette 

bombardimana balilanacagJ, ahalinin mu· 
harebe, siiel mevziler ve mi.ihimmat de -
polan gibi yerlerden uzakta bulunmalan 
icab edecegi bildirilmekte ve muharib ol
miyanlarla yabandar.a daha az tehlike
ye maruz bir mmtaka gosterilmektedir. 

Franko, bundan sonra, elc;iliklerle 
hastahane vesairenin mi.imkiin oldugu ka
dar gozetilecegini ilave etmektedir. 

Vatikanda tezahiirat 
Roma 8 (A.A.) - Vatikandaki is -

panyol biiyiik elc;iligine Kralhk tacile bir
likte San - KirmiZJ bayrak c;ekilmi& ve 
balkonda donanma hazirhklan yapilmi§
tJr. 

Gayda, 1 urnal d'ita!ia gazetesine, 
Frankonun «En manhki biiti.in Avrupa 
hiikumetleri tarafmdan» tamnacagm1 
zannetmekte ve Burgos hiikumetinin yal
mz silahlann zaferine degil, ayni zaman
da milli ordunun miimessili olarak halk 
kiitlelerine de dayandJgmi bildirmektedir. 

Hiikumetin kararr kat'i 

iSTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk musikisi - 12,50 hava• 

dis - 13,05 plakla hafif muzik - 13,25 muh. 
telif plak ne~riyat1 - 18,30 plakl~ da~ 
musik!si - 19,30 «;ocuklara masal, I. Gall~ 
tarafmdan - 20,00 Rifat ve arkada§lan ta• 
rafmdan Tiirk musikisi ve halk :?ark!lan .. 
20,30 Safiye ve arkada§lan tarafmdan 
Tiirk musikisi ve balk $arkiS! - 21,00 or " 
kestra - 22 ,00' plakla sololar - 22,30 Ajans 
ve Borsa haberleri - 23,00 son. 

ViYANA: 
18,35 §an konseri - 18,55 piyano konse • 

ri - 19,15 yen! piyeslere dair - 19,40 ingi • 
lizce ders - 20,05 saat, haberler, hava ra
poru, gramofon • 20,50 konu~ma • 21,05 
musiki - 22,05 senfonik konser - 23,15 ha• 
berler, hava raporu • 23,25 kitablara da • 
ir - 23,40 eglenceli musiki • 24,30 dans mu .. 
sikisi. 

BUDAPE§TE: 
18,05 tango orkestras1 - 19,05 hikayeler .. 

19,35 §openin eserleri • 20,10 konu~?ma • 
20,40 konser - 21,15 filarmonik konser, is.. 
tirahat esnasmda haberler - 23,25 Qingene 
orkestras1 - 24,05 almanca haberler, gra• 
mofon, son haberler. 

BUKRE§: 
18 05 orkestra konseri - 19,05 saat, haval 

rapdru, haberler - 19,15 konser, konferans.. 
20,25 gramofonla ~?arkilar, konferans • 
21,30 oda musikisi • 22,05 konferans • 22,10 
§an konseri - 22,35 saat, hava raporu, ha· 
berler, spor • 22 ,50 orkestra konseri - 23,50 
fransiZca ve almanca haberler - 24 haber .. 
ler. 

LONDRA: 
17,40 §an konserl - 18,05 vasati ingilte .. 

reden nakil - 20,45 tiyatrolardan nakll • 
21 ,05 saat, haberler, hava raporu • 21 ,35 
oda musikisi - 22,05 zenci §arkllan - 22,2!:1 
musiki - 23,05 orkestra konseri - 23,40 spor .. 
24,40 haberler, hava raporu, saat, spor, ko• 
nu$ma - 1,10 dans musikisi - 1,35 saat, ha .. 
berler, hava - 1,45 gramofon. ( 

PARiS [P, T. T.l: \ 
18,05 Org konserl - 18,35 edebi yaym, 

§arkilar - 19,05 senfonik konser - 19,35 
gramofon, konu§ma. - 20,05 senfonik kon .. 
serin devam1 • 22,05 musiki - 22,35 piyes .. 
24,35 haberler, hava raporu. 

ROMA: 
18,20 dans muslktsi, hava. raporu, §llr • 

ler - 19,25 yabanCI dillerde konlliima, fa "' 
§izm haberleri - 20,25 haberler, hava ra " 
poru, saat ve saire - 21,45 Org konseri ,. 
22 ,45 turizm haberlerl - 22,55 koro kon • 
seri, konferans - 23,35 karll?Ik yaym, ha .. 
berler, dans musikisl. 

Paris 8 (A.A.) -fspanya Biiyiik el- NOBET~i ECZANELER 
~iligi a~ag1daki beyanatJ ne§retmi§tir: 

«Hiikumet zafere kadar harbe devam Bu gece nopetgl olan eczaneler §unlar .. 
d1r· 

edecektir. Zira hakk1 kuvvetlidir. Milli i;tanbul cihetindekiler: 
hazinenin biiyiik bir kismJ hiikumetin elin- Aksarayda (~ref), Alemdarda (All Rt. 
de bulunmaktad1r ve nasyonalistler her j;,Za)" Balnr~o:yde (MerJ_ce~), Beyazldd~ (A .. 

• . • . I sador Vahram), Emlnonunde (A. Mmas • 
ne olursa olsun, bun dan b1r santtm bt!e yan), Fenerde (Hi.isameddin), Karagiim ,. 
elde .edemiyeceklerdir. Hiikumet altm ih- riikte. <Kemall, Kiic;tikpazarda CNecaW, 
· d I' 1 1· Samatya Kocamustafap~~t~da (RJdvan)~ 

hyat mevcu ~nu nasyona 1st ere tes 1m et- ~hremi~inde (A. Hamdi), ~hzadeba~m· 
mektense demze atacakhr.» da ("Universite). 

Fra!!llko hiikumetinin tamnmasi Beyog-Iu cihe~indekiler: .. 
Gala tad a (Ylgopulo), Haskoyde (Nesim: 

Paris 8 (A.A.) -Franko hiikumeti- Aseo), Kas1mpa~ada (Miieyyed), Merke~ 
nin hukukan tanmmas1 meselesi hakkm- nahiyede (M;~.tkovigl, {Vinkopulo), e,\§U .. 

d d.. p · !Ah' hf'll . b de (Pertevl, Taksimde (Kemal • Rebiil), 
a un ans sa a 1yettar rna 1 en, u Uskiidar Kad!koy ve Adalardakiler: 

meselede Madridin zaptmdan sonra hie;- Btiytikadada (§inasil, Heybelide (Ta "' 
bir degi~iklik olmiyacagm1 Ingiltere ve na~), Kad1koy, MtWakkithanede (Saadetl 4 
F h"kA 1 · · b h• Kad1koy, SoF;tidlUc;e§mede (Hulfrsi Osman>. 

ransa u umet ermm u ususta tama - Uskiidar, Iskeleba~?mda (Merkez). 
men mutab1k olduklanm, bununla hera-
her kat'i bir karann heniiz verilmemi~ bu
lundugunu bildirmekte idiler. 

lspanya hiikumet azasi ·~ ~ -
Valansiyada 

Madrid 8 (A.A.) - Valansiyadan 
alman malumata gore, Bakanlar oraya 
varmi§lar ve Bakanlar Meclisi ilk top -
lanttsmi yapmi§tir. 

Katalonyada bir Sovyet cumhu
riyeti mi te,ekkiil edecek? 

Paris 8 (A.A.) - Gazetelerin ek -
serisi Madridin bilkuvve zaptedilmi§ ol~ 
dugu miitaleasm1 serdetmekte ve bir Ka
talonya Cumhuriyeti ilan edilip edilmi -
yecegini sormaktad1r. 

Petit Parisien gazetesi, diyor ki: Nii
v,esi Katalonyada olmak i.izere bir Sovyet 
Cumhuriyeti ilan edilmesi c;ok muhte • 
meldir. Bu cumhuriyet, kendisini biitiin 

memleketlere tamtmaga ugra§acaktJr. 
F ransamn boyle bir te~ebbiisi.i a.:;1kc;a 
reddetmes) icab eder. 

Echo de Paris, ispanyadaki Sovyet 
sefiri M. Rosenbergin kat'i rolii Kata -
lonyada olmak iizere General Frankoyu 
zaafa diic;ar etmege c;ab§makta oldugunu 
yazmaktad1r. Bir Katalonya Sovyet 

Cumhuriyeti ihdas1 ic;in Sovyet sefirinin 
riyasetinde yap1lacak olan askeri diplo
matik faaliyet Barselonda sarfedilecektir. 

$imalde farpl,malar 
Bayonne 8 (A.A.) - Bask milis -

lerinin taarruzu, muvaffakiyetle devam 
etmektedir. Milisler, Placeneia ve Ver
gayi zaptetmi§lerdir. Bu mevkiler, Bil -
baonun §arkmda ve oraya k1rk be§ kilo
metro mesafededir. 

lspanya sulaTlndaki Alman 
harb gemileri 

Berlin 8 (A.A.) - Ispanyol sui a -
rmdaki Alman barb gemileri degi§tirile-

TAKSIMDE - M A K S t M 

tiyatrosunda 
H A L K 

OPERETt 
16 ikincite~rin, 
den itibaren 
? • • k'l .•• llfhra 1 e 

Pl~ICA 
biiyiik opere~ 

Y eni Kadro - Y eni Bale 

F rans1zca dersleri 
K1~ mevsimi yabanc1 dillere bol bot 

crah§mak icrin en miisaid devredir. Pra .. 
tik bir metoda malik diplomah bir Fran
SIZ bayam, miisaid §artlarla, ders ver .. 
mektedir. Gazetede (F) riimuzuna tah• 
riren muracaat edilebilir. 

Te§ekkiir 
Uzun y1llardanberi mide hastahgm .. 

dan mustaribdim. Son giinlerde artJk 
hayabmdan iimidimi kesmi§ bulunu • 
yordum. Bu kere Haydarpa~a Niimune 
hastanesinde pek degerli doktor opera
tor Feridun 9evket tarafmdan yapllan 
ve iig bucruk saat siiren biiyiik ameli • 
yat sonunda bu hastahktan tamamen 
kurtuldum. Diyebilirim ki hayata yeni
den gelmi~ bulunuyorum. 

Hastanede gi:isterilen ihtimam ve §ef• 
kat ve intizam her tiirlii takdirin fev .. 
kindedir. !§te bundan dolay1 hayahmt 
kurtaran yiiksek ve mahir doktor O• 

perati:ir Feridun 9evkete ve mesai ar. 
kada§larma minnet ve §iikramm1 SU• 
nar1m. 

Kad1ki:iy Ku§dili imalathanesi sahibl 
Salim Siislii 

OSMANLI BANKASI 
ILAN 

cektir. Deutschland z1rhbsmm yerine Ni.i- %3 faizli, 1911 ihrach MlSlr Kredi 
Foru;iye tahvillerinin 1/12/1936 tarihinrenberg kruvazorii, Kolt kruvazi:iriini.in 
de yapllacak itfa crekiminde ba§a ba~ 

yerine Konigsberg kruvazorii ve ikinci fi- tediyesi tehlikesine kar§l, Osmanh Ban-
lotillamn yerine de 3 iincii filotilla ge - kas1 Galata merkezile Yenicami ve Bey
lecektir. Bu filotilla Tiger, Wolf, !his oglu §Ubeleri tarafmdan pek iyi §artlar
ve 1 aguar destroyerlerinden miirekkeb • la sigorta edilecegi, mezkur tahviller 
dir. Amiral gemisi olan Scheer mhh ~ hamillerinin malumu olmak iizere ilan 
SI ise sonradan degi§tirilecektir, olunur, 

' ' . 
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Bir italyan gazetesine gore 
~arki Akdenizde Tiirkiye 
ve Sovyetlerin vaziyeti 

«Tiirk ordusu gerek aded, gerekse Tiirk askerinin 
cesareti ve rrk1n harbculuk evsafr nazarr dikkate 
ahnarak hesaba katdmasr laz1m bir kuvvettir» 

italyanca ha[tal1k <<L'Illustrizione 
ltaliana» mecmuasmm ~arki Akdenizde 
si.llasi ve asker[ vaziyeti tahlil eden yazl
~mm ilk k1smmt cumartesi giinkii niisha· 
mrzda ne~retmi~tik. Bugiin de ikinci kLs
mLm ne~rediqoruz. 

Tiirkiyeye gelince, bu memleket t;o -
cuklugunda 1stuab t;eken bir ~ah1s vazi
yetindedir. Onu pan;ahyan Sevr mua .. 
hedesi, Halife ile Atati.irk taraftarlan • 
nm dahili miicadeleleri, - bu miicadele, 
o zaman Fransa ve ingiltereye kar§l he
men hemen hasmane bir vaziyet ahnma
sma sebeb olmu§tu - ve nihayet Yuna • 
ttistanla yap1lan harb, Tiirkiyenin gii~ ve 
her~eyden §i.iphe eden, golgelere viicud 
veren ve her yerde kendine dii~man go -
ren bir karakter iktisab etmesine sebeb 
olmu§tur. 

Uzun senelerdenberi, Tiirk muhayye • 
lesini h1rpahyan golge, - tasavvur edilsin 
k! - ltalya olmu§tur. 0 1talya ki Ti.irkiye 
Cumhuriyetile hit;bir hususi ihtilaf sebebi 
yoktur. 

Tiirklerin bu beyhude me§galelerine 
kar§l diplomatlanmiZ!n muhtelif beya • 
natlan pek ciiz'l netice vermi§ veya hi<;
bir fayda temin etmemi§tir. Diplomatla· 
nm1zm Anadolu yahud T rakya toprak 
veya denizlerinde italyanm kat'iyyen ve 
kat•beten goz dikmi§ olmad1gma clair 
sozleri de gene Tiirkiye nezdinde - hal
yaya dost olm1yan devletlerin bize kar§l 
alevi koriiklemek menfaatlerine uygun 

oldugu it;in - hic;bir semere has1! etme -
mi§tir. F akat mesele bu derece kolayhk
la i§tiale mi.istaid olduguna gore, ak1beti 
encam §akamn tehlikeli bir mahiytet ik
tisab etmesi de miimkiindiir. 

Elyevm Bogazlar rneselesi, ltalyanm 
temsil edilmedigi ve ihtirazi kayidler der
miyan eyledigi Montro konferansmda 
hal ve fasledilrni§tir. Tiirkiye Bogazla -

rm her iki sahilinde de tam ve gayrika -

hili miinakaa§ bir hakimiyet tesis eylemi§ 
ve bu sahilleri diledigi ~kilde miidafaa
ya baz1rlamak, ve tahkim etmek hakkm1 
temin eylemi§tir. Bu mesele Tiirkiye ic;in 
siyasi, iktJsadi ve asker! bahmdan ~aya
m dikkat bir muvaffakiyettir. Maamafih 
bununla Tiirkiye, siyasetini Sovyet Rus
ya ve bilhassa 1ngiliz siyasetine tevcih 
etmi§ bulunuyor. Sekizinci Edvarddm 
~ark denizlerindeki devamh seyabati ve 
Tiirkiye Cumburiyetile Biiyiik Britanya 
arasmda, neticeleri ~imdiden goriilebilen 
rniinasebat ta bu miitaleay1 teyid eder 
mahiyettedir. 

Beklenilmedik ve seri bir ~ekilde ((Ok 
uzun zamandanberi degi~miyen bir me -
sele iizerinde fngilterenin elastikiyen gos· 
termesi de ayn bir delildir. 

Sovyet Rusya siyaseti bir rejim mese
lesi olarak, fngiliz siyaseti de bilahare 
tahlt! edecegimiz sebeblerle Tiirkiyenin 
endi~elerini kuvvetle koriiklemekten ( el
de mevcud meseleyi her zarnan taz.e bu
lundurmak maksadile) bali kalmamak -
tad1r. 

Tiirkiyenin kuvveti 
Y akm§arkta Avrupa ve Asyanm bir

le§tigi bir noktada i~gal etmekte oldugu 
sevkulcey§i vaziyete nazaran Tiirkiyenin 
yalmz asker! kuvvet bak1mmdan degil, 
ayni zamanda zati kudreti bak•mmdan 
da bu mesele dikkate ~ayand1r. Filhaki· 
ka bir muharebe kruvazorii, (Biiyiik 
Harbde Frans1z ve ingilizlerin kurmu~ 

'olduklan tuzaktan mucizevi bir §ekilde 
yakasm1 kurtaran sah1k Goben), otuz. se
nedenberi hizmet gormii§ iki hafif kru • 
vazor, muhriblerle denizaltl gemilerin -
den miirekkeb ve on par<;a tekneden iba
ret bahriyesile Tiirkiye denizden kabili 
ihmal bir haldeyse de; ordusu esliha ve 
umumi malzeme baklmmdan biiyiik Av
rupa devletlerile ba§aba§ mukayese edi -
lemezse de; §a yam dikkat bir askeri var
hk arzetmektedir. Tiirkiyenin bir milyo
na yakm asker <;1kanp bunlan te<;hiz e -
debilecegi hakkmdaki miitalealar muh • 
tac1 teyidse de muhakkaktJr ki bugiin 
Tiirkiye Cumhuriyetinin hazan ordusu 
- ki 2 I piyade f1rkasile 3 siivari f1rka -
smdan miirekkebdir - gerek aded gerek
se Tiirk askerinin kanaatkarhgi, miite • 
hammil ve cesur olu&u ve 1rkm harbcu 
evsah nazan dikkate almd1g1 takdirde, 
hesaba kat.Imas1 icab eden bir kuvvettir. 
Ayni zamanda 300 • 400 tayyareden 
miirekkeb olan hava kuvvetlerinin de 
artmakta ve miidafaa i&lerinin inki&afi ve 
asrile~tirilmesi yolunda Avrupah miite -
bass1slarm yard1mile Marmara havzasile 
Anadolu sahillerinin iyiden iyiye tahki
mi giinden giine ilerlemekte oldugu da 
~ayam ka:viddir. Ba&hcalanm 1zmit, fs
tanbul ve fzmirdekiler te5ki letmek iizere 
hava ve deniz iisleri de ~iidafaa i~lerinin 
on planmda grlmel:tedir. 

Sovyet Rusya 
Simdi de diger devletlere ge<;elim vc 

Sovyet Rusyadan ba~hyahm: 
fspanya qadiselerinin ald1g1 vec;he kar

§Ismda sinirlenen, Blum kabinesinin ko
mi.inizme kaq1 besledigi rivayet olunan 
muhabbetten pek te emin olm1yan bu 
rnemleket artlk zamirini izhara ba~laml§
tlr. insan bugiin Rusyamn kar§lsmda sii· 
kununu birdenbire kaybedip oyunun 
kendisi it;in iyile§mesine imkan kalmadl

gm• anhyan bir kumarbaz muvacehesin
cle oldugun~ hissediyor.' 

Litvinofun Cenevr~de Pari,, YF l.pn
dra hiikumetlerinin eski hatalanndan 
ve bugiinkii tereddiidlerinden istifade e
derek kii~iik devletlerin, bu daima gay
ri~emnun unsurlarm ba~ma gec;ebilmesi, 
Habe~ cesedlerine zahiren can verebil • 
mesi ve Moskova gazetelerinin de fa§ist 
ve ;toriter rejimlere kar§l bir demokrasi
ler ehlisalibi at;maga ~ah§masl hep bu 
yiizdendir. 

Uzun zamandanberi Tiirkiye Cum -
huriyetile iyi miinasebat idame ed~n, 
F rans1z politikasile kolkola gezen ve ln
giltere ile iyi gec;inerek onunla birlikte 
italyaya kar$1 muhtelif vesilelerden bilis
tifade muannid ve hasmane bir vaziyet 
alan Sovyet Rusya siyaseti, elbette Av
rupanm bu noktasmda has1l olan hula -
mkhklarm miisebbibidir. 

Stalin • Hitler muarazasmm hal ve 
faslmda Lehistanm kendi topraklanm 
bir harb meydanma inblab ettirmek hu

susunda besledigi arzusuzluk, uzak bir 
ihtimal de olsa Berline en k1sa yolun Ro
madan ge<;mekte olduguna clair - hayal 

vadisinde her ~ey kabil olduguna gore -
bir kanaat uyand1rabilir. 
Sovyet Rusyamn askeri kuvvefleri 

Sovyet Rusyamn askeri kuvvetine ge

lince; adedler §Unlard1r: 
Kara ve hava kuvvetleri diinyanm en 

heybetlisidir. Bir buc;.uk milyon asker her 

Cumhuriyetln ic:timai romann 27 Yazan: Hilmi Ziya 

Gozleri dolmu§tu. Demir, yiiziine bak
mamak ic;in ba§lm yere indirdi. Art1k 
kendini tutamadan miitemadiyen soylii -
yordu: 

- Hic;. kimse beni sevmiyor. Hit; kim
se bana dost degil. Herkes benim mah
volmam i<;in c;ah§•yor. Bilmezsiniz I Bii
tiin bu §ehir beni mahvetJ;nege hamlanl
yor. Hi~ kimse bana dost degil, hatta t;o
cuklanm bile. Onlardan bile korkuyo -
rum! 

Demir, insanlarm bu zayd saatinde 
bir saylklama nobeti gibi olt;iisiiz, dizgin
siz bo§alan sozleri hemen takib edebile
cek nedamet hissini dii~iinerek gozlerini 
Yerden aynam1yor, Zeki Bey kaymbaba
Simn ta§kmhgmdan utanm1~ gibi yapma
Cik bir tak1m tav1rlar ahyordu. Katib ge
ne her zamanki tavrile ellerini ugu§turup 
kekeliyordu: 

- Dogru degil.. Nit;in boyle olsun) 
Elbet sizin de dostlanmz var. 

Kurdoglu 1srar ediyor: 

- Benim dostum yok!.. Onlar m1) 
diye ac1 ac1 giiliiyordu. Kulaklanmla i
~ittim! Onlar bana halktan dah_a fazla 
kiZiyor. Belki de hakhd•flar. Ciinki.i her 
saat, her an yamba~larmda, gozlerinin 
oniindeyim. Ben onlar ic;in yiikiim!. Ha
yir ondan da fazla .. Bir ba§ belas1, bir 

felaket. .. 
Damad, kulaklanna kadar kiZarml§ 

oldugu halde bird en geri <;ekildi: 
- Fakat beybaba, ay1b ediyorsunuz. 

Nic;in boyle soyliiyorsunuz? dedi. 
Bekir Bey, <;ocuk gibi h•t;k1rmaga ha-

2'1T oldugu bu dakikada en zay1f nokta· 
sma dokunuldugu i~in artJk dayanam1 • 
yor; yiiziinii karanhga ~.;evirmi~. belki de 
aghyarak: 

- Utamyorsun degil mi? Bana men
sub oldugundan utamyorsun, diyordu. 

Bu anda, meclisin tads1z bir §ekilde 
bitmesine mani olmak i~in ne Niyazi E -
fendinin mahcub yalvan§lan, ne de 
Mehmed Demirin olc;iilii ve ~ekingen ta-

CUMHURiYET 

Kad1nlar1n askerligi 
Hazn-lanm1s bir 

' 
layiha yoktur 

Ortaya atdan haberler 
tamamen yanh,br 

[Ba$tarah 1 !ncl sahitedel 
Vekaletince haz1rlanarak Ba~vekalete 
verilmi~, sonra da hususi bir komisyon 
tarafmdan etrafh bir fetkikten ge<;i -
rilmesi miinasib goriilmii~ bir layiha 
mevcud degildir. Vekaletler miimessil
lcrindE>n miite§ekkil komisyonun tet -
kike haz1rland1g1 layiha, bir igtimai mu
avcnet kanun projesidir. Harb halin -
de devlet mekanizmasmm muhtelif ~u
belerinde <;ah§an vatanda~lar bittabi 
askerlik miikcllefiyetlerini ifaya gagl
nlacaklar ve yurdun miidafaas1 gibi 
kutsi bir vazife ba§ma ko§acaklardtr. 

Her vekalette te§kil edilmi§ olan se
ferberlik §Ubeleri sefer halinde devlet 
mekanizmasmm ayni intizamla i§leme
si igin almmas1 laz1m gelen tedbirleri 
ara~tirrni§ ve miihim esaslar tesbit et -
mi§lerdir. Bu esaslar arasmda, a<;Ilan 
yerlerde <;ah§abilecek vaziyette miite
kaidlerin ve ya§1tlan askerlige ~agml
marni§ olan ayni meslekte vatanda§la
rm ikamesi de vard1r. Mesela bir mah
kemcnin durmamasi i<;in askere aim -
mami§ eski bir Adliyeciye veya bir a
vukata vazife verilmesi icab edecektir. 

Ancak bu esaslar tesbit edilirken or
taya kanuni bir miieyyide konulmas1 
liizumlu goriilmii§tiir. Bu suretle miin
hallerde t;ah§masl tensib edilen vatan
da~larm bu vazife ihtiyarlarma b1ra -
kilrniyacak kanuni bir mecburiyet ola
cakbr. Adliye, hukuk, hb ve idare gibi 
vazifelerde hayata ablmi§ Tiirk kadm1 
da bulundugundan bittabi harb halinde 
bu kadmlanm1za da devlet mekaniz -
masmda veya hastane gibi mi.iesseseler
de hizmetler verilecektir. i§te komis -
yonca Jetkik edilecek layiha, harb ha
linde l:liitiin milletin vazife alacagt bu 
it;timai muavenet i§i hakkmdaki hi.i -
kiimlcri ihtiva etmektedir. 

Bu haber, yanh§ olarak verildigi gibi 
kadmlarm askerlik yapmalan tasavvur 
ve karan iizerine de heniiz haz1rlanmi§ 
bir proje yoktur. 

zaman silah altmdad1r. 
90 1 piyade, 23 ii siivari olmak iizere 

113 f1rka askeri vard1r. Tank a dedi 
4000, tayyare adedi 5000 dir. Maamafih 
§Unu da soyJemek Jaz1md1r ki adedler her 
zaman i<;in kat'i netice iizerinde miiessir 
olan kat'i amiller degildir. Mesele biraz 
da zatl kuvvet i§idir. Bu, boyle olma -
sayd1 1904-1905 harbinde Rus ordulan 
JaponyayJ altiist, 1914 - 1918 felake
tinde ise Almanyay1, Avusturyay1 ve ni
hayet Macaristam diimdiiz ederlerdi. 
Fa kat vaziyet bunun tam aksine teza • 
hiir etti. 

llave etmek laz1mdu ki biiyiik Rus 
cumhuriyetinin hududlan bir taraftan 
J aponya, Man<;urya, Efganistan, !ran, 
Tiirkiye; diger taraftan, Romany a, Le
histan, Litvanya, Estonya, Finlandiya, 
lsve<;, N orve~ memleketlerine day an • 
maktad1r. Bu vasi iilkenin herhangi bir 
ko§esinde i~tial edecek ate, maballen 
sondiiriiliip kalamaz. Yiizde doksan bir 
ibtimalle herhangi hudud boyunda t;J • 
kacak bir barb yalmz memleketin degil. 
Avrupanm bir tarafmdan Afrikanm ve 
Asyanm obiir taraflarma kadar sirayet 
edecektir. 

Sovyetlerin Karadeniz donanmasma 
gelince, 1 muharebe gemisi, 5 kruvazi:ir, 
7 muhrib, 11 denizalt1 gemisinin hepsi de 
1919 dan evvel in~a edilmi~ teknelerdir. 
Bunun i~in harb hymetleri azd1r. Son 
sistem olan denizalh gemilerinden 7 ta
nesini belki bu kayidden miistesna tut • 
rnak kabildir. 

(Arkas1 var) 

v1rlan Hfi gelebilirdi. Bu anda mut • 
!aka onlan ha§ka mecraya siiriikliyecek 
bir§ey olmah, hepsini ayni zamanda 
me§gu] edecek bir hadise meydana ~~k • 
mahyd1. 

Gerc;ekten, tam l-u mada babc;e kap1s1 
h1zh h1zh ~almmaga ba§lad1. Biitiin dik· 
katleri, kendiliginden, bu vakitsiz ve gu· 
riiltiicii ziyaretc;iye donmii§ oldugu s1 • 
rada, a§ag1dan tela§h hareketler, konu§
malar, ayak sesleri geliyordu. Herkesin 
gozii merakla kap1ya ~evrilmi§ti ki, Ay • 
§e kap1 arah!bndan ba§IDJ uzath ve u • 
sulca: 

- Kamil Efendinin oglu I dedi. 
Bekir Bey, yerinden firlaylp k1s1k, 

iirkek, hiddetli bir ton! a: 
- Evde yok deyin, benim ic;in evde 

yok deyin!.. diye soylendi. F akat ~ocu
gun arkasmdan F ahriinnisa da girmi~. 
hatta odamn ortasma kadar ilerliyerek 
Zeki Beyin kulagma htrc;m tavula bir -
§eyler flsJ!daml§h. Ane daha gitmeden, 
F ahriye babas1m iknaa c;ah§1yor: 

- imkam yok! ic;eri ald1k. Zaten 
evde oldugunu biliyormu§, diye ayak di
reyordu. 

- N e yiizle geri c;eviririz! diyor. 0 
mada elleri cebinde, ba§l yukanda do -
nup kalml§ gibi duran kocasmJ siiriikle • 

Dogu viliyetleri mes'ud 
bir istikbale hazu lan1yor 
U~iincii Umumi Miifetti~ Tahsin Uzer, Doguda 

yap1lan ve yapdacak olan i~leri anlabyor 

Dogu vilayetlerimizden Beyazrdrn merkezi Karakoseden bir manzara 
Oc;iincii Umuml Mi.ifetti§ T ahsin U- Iii iyi i§aretler gostermekte, Suriyeye 

zerin §ehrimize geldigini yazml§hk. Bir yiiksek fiatlarla hayvan satl§l dogu hal
miiddet ~ehrimizde kalacak ve • Umumi bm sevindirmektedir. 

Miifetti§lige aid baz1 i§leri burada takib ldari vaziyet 
edec.e~ ~Ian T ~hsi~ l!zer ?iin ~ir mu- Dahiliye Vekili ;3iikrii Kay a gerek 
hamnm1ze Dogu 1llenndeb vazlyet ve Miifetti§lik gerek vilayetlerin dileklerini 
yapdan ve yap1lacak i§ler hakkmda §U yerine getirmekte en ileri giderek idare • 
beyanatta bulunmu§tur: • cilik hayat ve diisturlanna niimune ol -

«- Dogu illerimiz cidden her Tiir- mu§tur. Muvaffakiyet diye soyliyebile · 
kiin gormesi laz1m gelen cennet gibi yer- cegimiz idarl i§ler onun eserleridir. 
lerdir. Buralarm ba~hca kusuru ge<;en K k" S k B d t 'd' · 1 d · . . ara ose ar rn u apes esr rr 
dev1r er e 1hmal ed1lml§ olmasldlr. · · . 
C burl.yet h""kA 1· · k b" Doguda ne var, ne oluyor sualme kl-

um u ume mm en ya m IT b . · · b" 1 .. 
· ve ref h k t k · · 1· sa bir ceva verey1m; yum1 1r y1 once, 
1mar a a avu§ urma I<;m gece I . . 1 

··ndiizlii rah~~~~ Dovu diyannm Ka· Karakoseden g~erken b1r tek petro 
gu " ~ g• g lA b b I B ·· K k" 
rad~niz klyllarmda ve yayla k•smmda am asl u amaml§hm. ugun ara ~ : 

d ve zeki b' h lk ya•amaktad•r. A- senin, Budape§tenin kiic;iik bir c;ehresm1 
mer 1r a , .. d·~· · .. 1 h" k" · k 
tatiirke hr§l sonsuz sevgi ve saygl bes- g?s.ter •gml soy ersem ~~ •msenm te . 

I. · k lAb h k · · "lk h 1 z1bmden korkmam. 1yen ve m 1 a are etmm 1 azu an-
d1g1 bu yerlerin artlk talihi ac;11m1§hr. Onun i~in bilhassa genclerimizi, mii • 
Bunilardaki kalkmma hareketi bundan nevverlerimizi dogu illerini gezmeleri ve 
on alh ay evvel ismet inoniiniin yaptlgl bu koca vatan par<;asmm, Atatiirk diin • 
sey; le ba§lam1~ say1lmaktad1r. U • yasmda nas1! bir refaha dogru ilerledi -
mum! Miifetti§lik program! da bu biiyiik gini tetkik etmesini istiyorum, bunu bir 
§eflerin izi ve eseri iizerinde yiiriimekten baba, bir idare agabeyi gibi tavsiye ve 
ba§ka bir§ey degildir. rica ediyorum . 

DoguJa asayi1 Dogu Vniversitesi 
Dogu illerinde emniyet ve asayi§ mev

zuu, hiikumet dilinden uzakla§ml§, hal
km hukuku siyasiye ve vataniyesi olarak 
benimsenmi§tir. Bu, §U demektir ki, halk, 
Cumhuriyete bilakayid ve §art inhbak ve 

ittiba etmi~tir. Asker ve jandarma kuv• 
vetile temin edilen asayi§ tam yap1lm1§ 
bir i~ olamaz. 

S1vas - Erzurum hattmm Erzurum -
dan da ba§lamlmasi ve siiratle ilerlemesi, 
transit yolunda ba~tanba§a in§aata germi 
verilmesi, yeni Erzurum mahallesinin ve 
istasyonlarmm kurulmas1, bir<;ok kasaba 
ve §ehirlerin elektrik ve i~me sularmm te· 
mini Dogu diyannm t;ehresini degi~tire· 
cek kadar k1ymetli cumhuriyet eserleri • 
dir. 

Bilhassa N af1a V ekiliml'z Ali Cetin • 
kayanm Dogu diyannm baymduhk i§le
rine gosterdikleri ihtimami burada hiir -
me~le kaydetmek isterim. 

Ikhsad Vekili Celal Bayar ve Mali
ye V ekili F uad Agralmm k1rk elli giin
liik Dogu seyabatleri iizerinde tevakkuf 
etmek icab eder. Murgul, Kuvarshane 
bak1r madenlerinin i§letilmesi hareketi, 
Trabzonda soguk et fabrikasmm tesiSI 
dii~iince~i. lgd1rda ihracat ticaret bir -
liklerinin kurulmasi, kooperatifler te&kili, 
lgd1rda iplik, Erzurumda kaba §ayak fab 
rikas1 kurulmasJ kararlan ve bunun gibi 
daha bir tak1m ikhsadi ve ticarl dii§iin· 
celer bu iki k1ymetli V ekilin B a§vekilden 
ald•klan ilham iizerine yaphklan seya • 
hat neticeleridir. 

Dopu ticareti 
Bu ytl fmd1k mahsuliiniin c;okluguna 

ragmen fiatlar on senedenberi goriilme· 
mi§ yiikseklige c;1km1§hr. Tiitiin mahsu -

Doguda bir iiniversite kurulmas1 mu· 
karrerdir. Bu, Biiyiik Dahinin, Atatiir
kiin fikridir. Y apt1g1m gezilerde lise tah
silini yapml§ fakat iiniversite tahsili gor· 

memi§ yiizlerce gencle kar§lla§tlm. Dogu, 

maarif a§kile <;1rp1myor. 

Oniversite, Van golii ktyJSJnda veya 
herhangi bir yerde yapdacakhr. Fa kat 
muhakkak olan §udur ki dogunun bir ii· 
niversitesi olacakhr. 

Doktor istiyoruz 
Dogunun en biiyiik ihtiyac1 doktor ve 

eczaC1d1r. iki mi]yon niifuslu bu vatan 

par<;asmda 69 doktor, 6 eczane var. 

Halbuki 240 bin niifuslu Beyoglu ka -

zasmda 800 - 1 000 doktor kayidli. 

Maamafih bu taraf1 da halledecegiz. 

Cumhuriyet hiikumeti ic;in mii§kiilat yok· 

tur.» 

Kastm girdi 
Dun, Kas1mm biri idi. Eskiler 186 

giinliik bir H1direllez devresinden sonra 

ba§hyan Kas1mla kl§I da ba§laml§ ad -

dederek hava nas1l olursa olsun yiin fa

nilelerini, ki§hklanm, kiirklerini giyer

ler, fakat Kas1mm birinci giiniiniin na

sll bir hava i<;inde girdigine de dikkat 

ederlerdi. Eger bugi.in hava iyi ise ki

~m <;ok hafif ge<;ecegine, kapah ve so

guk ise ki§ID §iddetli olacagma - tecrii

belere istinaden - inamhrdi. Eger bi.itiin 

bunlar dogru ise, istanbullulara §imdi

den (goziiniiz aydm!) diyebiliriz. <;iin
kii, Kasim diin bir bahar giiniinden 

farks1z, 1hk, bir hava i~inde girmi§tir. 

yip: 

Ko§! 
bagmyordu. 

Ben ya§ad1k<;a bu adamm bir daha evi
Babam §imdi gliyor l diye me a yak basmas1m istemem! Anhyor 

KIZcagiZ ~oktan inmi~. ve damad ne· 
den sonra herekete gelip otomat halillde 
d1§an <;1km1~h. Bekir Bey, gozleri falta
§! gibi ac;Ji1p arkalarmdan bakakalm•§tJ. 
Bu halinde, agzm1 ac;am1yacak kadar 
hiddetli oldugu anla§Ihyordu. 

F ahriye, bo§una ugra§lyordu. Bekir 
Bey bitkin bir halde koltuga c;okmii§, bir 
fikri sabite saplanml§ gibi yuvasmdan 
fuhyan gozleri bir noktaya dikilip kal -
m1~t1. Bu sl.klcl sahne daha nekadar de
vam edecekti? Bir arahk garib, hatta 
giiliinc buldugu ir;in seyretmeden ho§ -
land1g1m zannederken, §imdi kendi ken
dine kJZJyor; «ne .tuhaf adamim! Bu bir 
Y•gm hastanm arasmda ne i§im vard1 ?» 
diye dii§iiniiyor; belki de tads1z bir aile 
sahnesine §ahid olmamak i<;in hemen r;1· 
k1p gitmeyi zihninden g~iriyordu ki, 
tam bu mada infilaka haz1r olan bom
bayJ patlatmak ic;in F ahriyenin bir nok
taya dokunuvermesi kafi geldi. 

Hakikaten, bir arahk ayni sozleri tek
rara ba§lar ha§lamaz, Bekir Bey: 

- Daba ne istiyorsunud B1rakm! 
diye hiddetle dola§ITken bagmyordu. 
Ondan ban a bahsetmeyin demedim mi? 

musunuz? 

Bu §iiphesiz, Demirin hi<; te §ahid 
olmay1 istemedigi aile sahnelerinden bi • 
riydi. Fa kat bu adam kimdi? Onun eve 
gelmesine Bekir Bey nic;in bu kadar of· 
keleniyor, adeta hakarete ugraml§ gibi 
hiddetleniyordu? N eden o geldigi za • 
man ev halb birbirine girecek kadar te
la~a dii~i.cy or, ve ned en F ahriinnisa ba
basJm kand1rmak ic;in bu derece 1srar e
diyordu? Demir biitiin bunlan dii~iiniir
ken, kan§•k bir sahne ir;ine zorla itilmi§ 
ve perde kalkar kalkmaz §a~km bir hal· 
de ortada kalml§ olan garib bir seyirci 
gibi duruyordu. Onlara kan~anuyor, ~e
kilemiyor. Birr;ok ~eyler soylemek iste -
digi halde hepsini manasll. bularak hay
ret ic;inde bakmJYordu. 

F ahriyenin yalvaran nazarlanm gor -
memek i<;in ba§mi pencereye c;eviren Be
kir Bey, surab as1k, gozleri bir noktaya 
dikilmi§ duruyordu. Gene kadm haki • 
katen bo~una ugra§1yordu. Onun bu 
me<;hul misafiri kabul etmemege karar 
verdigi meydanda idi. Ayni nazarlarile 
kah Niyazi Efendiye, kah Demire ba
k.yor ve ad eta «ne olursunuz? Beni yal· 
mz b1rakmaym. Mii§ki.il haldeyim>> de-
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Mezartaslar1 
' 

1648 y1lmm agustos aymda ve o a • 
ym sekizinci giiniinde T opkap1 sarayt 
giiriiltiilii ve pek heyecanh bir sahneye 
§ahid oluyordu: Hak, haya, edeb §ah • 
lanmi§h. HakSIZhgl, hayas1zhg1, zulmii, 
i~rah sorguya c;ekiyordu. AnsiZln hakim 
Yaziyetine gec;en hakkl, hayay1, edebi, 
Y enie~ri ve Sipahilerle hocalardan se • 
c;ilmi§ bir heyet, suc;lulugu da Deli lb • 
rahim lemsil ediyordu. 

Muhakeme uzun siirdii. Su~lu, baha 
ve dede miras1 olarak tamd1g1 muhayyel 
haklara istinad ederek kafa tutuyordu, 
uluorta soyleniyordu, tohmet kabul et -
memek istiyordu. Bir arahk bag1rd1: 

- Bre hainler, bre nankorler, bu ne 
i§tir. Ben herbirinize ihsanlar etmedim 
miL ;3imdi beni ha§Imzdan atmak nu 
dilersiniz. Ben padi§ah degil miyim L 

Bu haykm§, o heyeti biraz tereddude 
dii§iiriir gibi ol urken hocalardan biri i • 

Jeri atlldi: 

- Hayu, dedi, padi§ah degilsin. De· • 

liliginle ciham harabe verdin. Geceni 

giindiiziinii oyunla, eglence ile, fisk ile, 

fiicur ile gec;irdin. Rii§veti ortaya fa§et • 

tin, zalemeyi aleme musallat eyledin, 

beytiilmali israf edip bitirdin. Kuamd1 • 

gm koz, i§lemedigin kepazelik kalmadJ. 

Sen padi§ah degilsin! .. 

Osman!. tarihinde e§i mukayyed ol • 

m1yan bu celadeti Karac;elebizade Ab • 
diilaziz Efendi gostermi§ti. Fa kat saray 

onun bu ag1r hiicumunu, bu ag1r hamle· 

sini unutmad1, affetmedi, fusatmt bulup 

Sak1za siirdii, y11larca siiriindiirdii. Me • 

den! cesareti kadar bilgisi de kuvvetli o· 

Ian Karac;elebi og]u, nekbet giinlerini 

eser yazmakla gec;irdi, Ravzatiilahbar 

ve Siileymanname gibi giizel tarihler ka· 

leme ald1 ve gene siirgiin olarak Bursa • 

da bulunurken oldii. 

* * * 
Mezar mezar dola§arak tarih vesika· 

Ian toplamaga c;ah§an degerli bir dost, 

Bursada bu iinlii tarihcinin ne mezann1, 

ne de mezarta§ml bulamad1gm1 yana 

yana bana anlath. Belediye mi kaldu • 

ml§, mezarlan orta mali say1p ta - olii • 

lerin kefenJerini sayan ahiret yolu h1r • 

sJZ!an gibi - ta§lan sokiiP. gotiirmekte 

mahzur gormiyenlerden bir\ mi a§ITmi§, 

ne olmu§sa zavalh Abdiilazizin ta§l da 

SIT o)up gitmi§!.. 

Ba§ka yerlerde bu gibi insanlarm ol • 

diikleri giinlerde merasim yap1hr, me • 

zarlanmn ba§ma gidilerek nutuklar sOy

lenir. Halbuki bizde mezarlann imhas1 

adettir. Rahmetli E§ref te galiba bu a -
deti - binbir ornek goriip ve duyup- tes· 

bit etmi§ oJacak ki §U k1t'ay1 soy)emi§: 

Kabrim! kimse ziyaret etmesin Allah ~tn 
Gelmesin, reddeylerim, billaht oz karde$fmt! 
qozlcrim ebnayi ademden 0 rutbe y!ldtkim.: 
Jstemem ben tatiha, tek t;:almastnlar 

t«$'m'!" 

Maarif Vekaletinin tarihi k1ymet ta • 
~1yan mezarta§larmm c;almmamas1 1~10 
bir c;are bulmas1m dilemek isterim. Bun· 
lar, hiTSIZiar tarafmdan yagma olunaca· 
gma bari miizelere kaldmlsm! .. 

M. TURHAN TAN 
H· 

• §i§liden imzasJZ olarak hikaye i§ine dalr 
bana mektub yoll!yan gene okuyucu.ya: 

Ufaktefek pnr9alardan bir eserin hak!ld 
deger! anla§Ilamaz. Sonra gazetede bu l,f~ 
ler i9in .sOz Ba~muharririfi ve Sekreterin• 
dir. Eserlerinizi onlardan birine gonderme-
nlz muvaf1k olur. M. T. T. 

mek istiyordu. 0 mada kap1 araland1, 
ve Zeki Bey k1s1k, tela§h bir sesle ka • 
TISIDI c;ag1rd1. 

Gene tads1z, bogucu bir sessizlik ba§• 
lami§h. Demir, arllk bu sefer kendini a• 
kmlldan kurtaram1yacagm1 hisse,lerek 
can s1kmhsile yamba§mdaki sandalyaya 
t;oktii. Buraya ni<;in ve nastl geldigini bi· 
le unutmu~tu. ;3imdi bir intizar odasmda 
ge<;en ezici saatlerin azabmdan ba§ka 
bir§ey duymuyor, muttasll yere bak1p 
asabi bir ra§e ile ayagmt salhyordu. 

Baba ic;eride, anud ve kiiskiin dur ~ 
makta 1srar ediyor. Onlar, iimidleri git• 
tik<;e kmlml§ olacak ki bir daha ic;eri gir
mege kalkmJyorlar, ve sesleri yava~ ya• 
va alc;ahp uzakla§lyordu. 

Demir, bu sefer mutlaka gitmek isti• 
yordu. izin almaga vesile olsun diye sa· 
atine bakh. Kurdoglu, birden yerinden 
ftrlay1p tel:i§ ir;inde eline sanldt: 

- lmkam yok, bu saatte gidemezsi· 
niz! Daha bundan sonra konu§aca~z. 
diyordu. Onu yerle§tirmege c;ah§uken 
kendini mazur gostermek ic;in yapt1g1 
beceriksiz hareketler i~inde: 

- Kusura bakmaym, size anlataca • 
g1m; size her§eyi anlatacag1m! diye yal· 
vanyordu. 

rArk~ var) 
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Bir Rumen gazetesinin miihim bir yaz1s1 

Be~i ta~ Galatasaray1 diin 2 - 1 yendi 

Balkan milletleri sulh 
i~inde ya§amak istiyorlar 
Askeri itilaf ~u giinlerde Biikre~te yapilmaktadir, 

bunu ikbsadi itilaf takib edecektir 
Fener Eyiibii 
Anadoluyu 4 

3 - 0, 
1 

Siileymaniye Hilali 2 - 1, Giine' 
ist anbulspor 2 

Topkap1y1 6 • 0, Beykoz 
kalmi~lardir 

I Ba$tara!l 1 !net sahttede 1 

memnuniyetsizlik uyanm1~h. Belgrad
da Yunan hiikumetinin Atina pak
tma merbut mukavelelerdeki asker! bazt 
maddelerin otomatik olarak meriyete gee;:· 
mesine dair resmi taahhiidlere giri§tigi 
dogrudur; fakat, ayni zamanda Yunan 
hiikumeti, biiyiik bir bahri devletle, yani 
ac;tkc;asi italya ile kendisini kar~1 kar~tya 
getirecek herhangi bir harekete i~tiraki 
kasdetmedigini kat'i surette beyan etmi§· 
ti. 

yay1lmasmdan daima korkuyor ve Yuna· 
nistanla ittifakmm Ankaraya menfaatsiz 
bir taktm mecburiyetler yiikleyip yi.ikle • 
miyecegini kendi kendine soruyor. 

Vefa ile 2 hera here 
Di.in Seref stad1 heyecanh giinlerin • 

den birini daha ya§adi. Dort be§ bin ki
§ilik kalabahk bir seyirci kiitlesi oniinde 
Galatasarayla Be§ikta§ tak1m1 bu sene 
icinde yapacaklan ilk ve son hk mac;:m• 
oynadilar ve neticede Be§ikta§ 2-1 galib 
geldi. 

- nun en biiyiik delilidir. Galatasaray hii· 
cum hattmm bugiinkii kuvveti ve ahenk· 
tar, enerjik oyunu, gec;en seneki oyunun· 
dan e!! az bir misli daha yiikselmi~tir. 
Y almz bu hat biraz daha miiessir ve gol
cii olmaga c;:ah~mahdtr. 

T abmlar, sahaya ~u kadro ile <;lkh
lar: 

Galatasaray: Avni - Lutfi, Re§ad -
Suavi, Hayrullah, Sali!ll - Danyal, Bi.i
lend, Giindiiz, E~fak, Necdet. 

Be ikta§, biitiin rivayetleri alti.ist ede
rek §U ~ekilde idi: 

Mehmed Ali - Hi.isnii, Nuri • F eyzi, 
HakkJ, F aruk • Cerna!, Sulhi, N az1m, 
Seref, E§ref. 

Galatasaraym muavin hatt1 vasattan 
daha dun bir oyun gosterebildi. Bilhassa 
sol taraf1 iyi i§liyemedi. Lutfi ile Re§ad
dan miirekkeo miidafaa hatt1 bu yi.izden 
c;ok yorulmak mecburiyetinde kald1. 

Be~ikta~a gelince, iki gal at1p galibi
yeti sigortaladi~: tan sonra kendini daha 
ziyade yormaga liizum gormiyerek mii
dafaaya miistenid bir oyun oynad1. Su
nu da ilave edeyim ki oyun ekseriyetle 
iki kalenin miidafaa hatlan oniinde ce • 
reyan ettigi halde kalecilere c;ok az i~ 
diieytii. Ne Avni, ne de Mehm~d Ali bir 
tek bile mi.ihim kurtan~ yapmad1lar. Gii
niin en iyi oyunculan, Galatasaraydan 

Goriildiigii gibi, taktmda bulunmiya
caklan iddia edilen Nuri, Hakk1 ve hat· 
ta Hiisnii eski yerlerini alrnJ§tl. Be§ikta§
hlarm bu siirprizleri herkesi oldugu gibi 
Galatasarayh oyunculan da ~a§Irtll ve 
rna<;, futbol ba§ antrenori.i W oodun ha
kcmligi altmda bu haleti ruhiye ic;inde 
ba§lad1. 

Galatasaray _ Be§ikta~ maqmt idare eden ba§ta Salim olmak iizere Lutfi, Giindiiz, 
milli taktm antrenoru M . Wud Danyal, Biilend ve Necdet, Be~ikta~tan 

Oyunun ilk kzsmz ve 
Be~ikta~zn golleri 

Be§ikta~ takiml, taraftarlarmm te§vi· 
kile ilk dakikalarda hakimiyeti adama -
ktlh eline ald1. Dart be§ dakika sonra 
Galatasaray kalesi bir c;ember ic;ine alm· 
d1. Bilhassa sagdan yap1lan hiicumlar 
Galatasaray ic;in c;ok tehlikeli oluyordu. 
Be~ikta§In enerjik hiicum hattile Gala • 
tasaraym §a§ITml§ mi.idafaasi arasmda 
cereyan eden 20 dakikahk bir miicadele 
neticesinde Be~ikta§ biri onuncu dakika
da N az1mm, digeri yirminci dakikada 
Sulhinin ayagile iki gol <;Ikarmaga mu · 
vaffak oldu. 

Bu iki golden sonra herkes Galatasa -
raym panige ugnyarak hie; olmazsa daha 
ii<; dart go! yiyecegini hesablarken vazi -
yet hie; te bu §ekilde inki§af etrnedi. Ga
latasarayhlar yava$ yava§ kendilerini 
toplamaga ve mukabil hiicumlar yapma • 
ga ba§ladilar. 

Oyunun 30 ve 35 inci dakikalannda 
Galatasaraym sag ic;i E§fak iki fevkala
de flTSat kac;Irdi. ~imdi art1k oyun ta • 
mamile mlisavi bir manzara alml§li. A • 
kmlar miitekabil oluyor, top ma ile kale
den kaleye gidiyordu. Galatasaray mii
dafaasmda bilhassa Salimin c;ok fedakar 
ve giizel oyunu Be§ikta§m sol tarafm1 ta· 
mamile atJI biTakmi§h. Ve birinci haf
taym bu §ekilde Galatasaraym gittik<_<e 
§iddetlenen hiicumlan ve tam manasile 
iistunliigii ile sona erdi. 

lkinci devre 
ikinci haftaym ba§lar ba§lamaz, Ga

latasarayhlar Be§ikta§ kalesine aktilar ve 
5 inci dakikada E§fak, Giindlizden aldi
gJ giizel bir pas1 Be§ikta§ kalesine soka
rak gi.iniin son goliinii yaptl. 

Vaziyet 2-1 olunca Be§ikta§hlar ga • 
libiyetin tehlikeye girdigini gorerek bi -
raz kendilerine gelir gibi oldular. Gala
tasarayhlar da goliin ne§esile gayretlerini 
biisbiitiin artJrd1lar. Mac;, fevkalade he
yecanh bir safhaya girmi§ti. Galatasara
ym gene muhacimleri tamamile miidafa
aya c;ekilmi§ bir vaziyette oymyan Be
§ikta§ID kuvvetli, tecriibeli ve sert oym • 
yan miidafaa hatli arasmda mekik doku
yorlardJ. Bu arada Danyal - Biilend 
Giindiiz kombinezonu bilhassa goze c· 

p1yordu. E§fak fen a oynad1gmdan N ec
detin akt&lan miiessir olam1yordu. 

Fa kat 45 dakika devam eden bu seri 
oyun bir netice veremedi. V e Be§ikta§ 
hikum hattlm delemedi. 

Buna mukabil ikinci haftaymda Be -
§ikta~ hiicum ha til ancak iic; dort defa 
Galata?aray kalesini ziyaret edebildi. 
Be§ikta& hiicum hatli s~ taraftan, Ce
rna! - Sui hi - F aruk miisellesile i§liyebi
liyordu. F evkalade bir oyun oymyan ve 
birinci haftaymda mf §ahsi gayretile bir 
iki gole mani olan Galatasaray sag haf1 
Salim, ~eref ve E§reften miite~ekkil Be
§ikta§m sol tarafml tamamile ali] birak -
IDI~h. 

Oyunun sonlanna dogru biisbi.iti.in 
sert oynamaga ba§hyan Be$ikta§hlar o • 
yunun zevkini ka<;Jrdilar. 1kide bir oyun· 
cular hatah bir ~ekilde <;arpl§Jyorlar, bu 
yiizde.n oyun hirer, iki§er dakika ink1taa 
ugruyordu. Mi.isabaka, muayyen vaktin· 
den otuz be§ dakika gee; ba~ladigl ic;in 
hava da gitgide karanyor, topu takib et
mek giic;le§iyordu. 

Oyunun bitmesine bir iki dakika ka
la Be§ikta§m sol ac;Igl E§ref Salime <;ok 
hatah bir §ekilde c;:arph. Salim zedelene
rek oyundan <;ikh. Hakem de hatah o • 
yunu tevali ettiginden dolayl E§refi <;I· 
kard1. 

Son bir iki dak1ka da neticesiz hiicum· 
larla gec;ti ve mac; bu netice 1le sona er· 
di. 

Oyun naszl oldu? 
Oyun, son on be& dakika istisna edik

cek olursa heyecanh ve giizel oldu. Bi· 
rinci haftyam ekseriyetle Be§ikta§, ikinci 
haftaymda ise Galatasaray tak1m1 daha 
hakim oynad1. 

Galatasaraym aldtgi bu netice, en 
kuvvetli kadrosile ve kendi f'lha&mda 
oymyan Be&ikta§ kar§Ismda alacag1 nor• 
mal bir neticedir. Galatasaraym hiicum 
hath, ancak bir gol <;lkarabilmesine rag • 
men <;ok canh ve iyi idi. T amamile gene 
ve seri oyunculardan mi.irekkeb olan bu 
hattm giin gec;tikc;e daha iyi oynad1g1 ve 
daha miiessir oldugu ac;1kc;a goriilmek 
tedir. 

ikinci haftaymda Mehmed Ali, Hiis
nii, N uri, Hakki, F aruk ve F eyzi gibi 
lstanbulun en kuvvetli bir miidafaas1 
kar&Ismda muvaffakiyetle ~ah~masi bu· 

endik eki beyaz ev 
Zab1la roman1m1z: 74 

, 

- Maamafih, dedi, ne bekliyoruz? kapmm ic;inde bir hareket, bir nefes, bir 
Deli Orner haydudu esranm bu evin her sua! ve tela& umarken o da <;Ikmaymca 
ko~esine yayacak degil ya ... Haydi, §im- kap1y1 ac;h. Ki.i~iik lambasmi ic;eriye coe· 
di tehlikeli ise ba§hyoruz. virdi. 

Ve geldikleri kap1dan <;1karak kar§Iki Ko§ede yer minderinden ve kenarla • 
odalara dogru yiiriidiiler. Bu iki odadan nnda dart sandalyesinden ba§ka hie; bir
sagdakinde lamba gormii&lerdi. Simdi §eyi olm1yan kiic;iik bir oda ... Buras1 SI· 
oras1 da l§lkSJZdJ. Demek ki dola§an tek cakh. Sobas1 olmadigi halde bu hararetin 
adam da yatmi§tl. Kutsinin tahminine nereden geldigini Kutsi c;abucak anlad1. 
gore bu evde Deli Orner, metresi Diir- Y andaki odaya <;1kan bir kaptsi vard1 ve 
dane ve yardag1 ikamet edivorlard1. Evin bu kap1 kahn bir perde ile ortiilii idi. 
ba~ka katl olmad1gma gore bunlardan Hemen lambasm1 sondi.irdii ve ic;eri g1-
birinin bodrum katmda yatmas1 melhuz- rerek dogru kapmm perdesini kaldud1. 
du. Maamafih bu sert havada bunu Arkasmdaki kap1 kanatlarmm arahk ol
miimkiin gormiyerek Kutsi, girecekleri dugunu anlad1. Kulagmt bu arahga da
iki odanm ikisinde de adam bulacagma yaymca yandaki odadan gelen hi§Irhlar· 
kanidi. Birinde metresile Deli Orner, di- dan ic;:eride birinin uyudugu belli oluyor-
gerinde Hakh du. F akat bir ki§i mi, iki ki&i mi? 

Soldaki odanm tokmagmi bir elile c;e- Mesele bu da degildi. Uyuyanlar kim 
virmege <;ab§Irken diger elile silahm1 tu- veya kimlerdi? Kutsiye laz1m olan bunu 
tan Kutsi bu derin karanhk ve sukun ogrenmekti. Burada yatan iki haydudsL 
i<;inde bir se- bekledi. Hie; bir ses i§it • Bunlan anlamak i<;in biiyiik bir azim ve 
meyince daha buyiik bir cesaretle tokma· cesa!etle ic;eriye girmek icab ediyordu. 

· i Y. durdu. Bir 'ki d kika J.fahk ' Kutsi, arkasmda nefes bile almadan du-

Hi.isnii, Nuri, Hakkl, Faruk, Nazlm ve 
Sulhidir. 

Hakem, oyunun biraz sert cereyamna 
miisaade etmesine ragmen miisabakayt 
iyi idare etti. Gori.i~leri giizel ve isabetli· 
dir. 

Oyun ba~larken Galatasarayhlar, 
Nuri ile Hakkmm Ankarada ba~ka bir 
kuli.ibe intisab ettiklerini ve Cemalin de 
miiddetini doldurmadJgmJ ileri siirerek 
itirazda bulunmu~lardir. Bu iddiamn ne 
dereceye kadar dogru oldugu ileride an
la§JlacaktiT. 

M.S. 
Vefa 2, lstanbulspor 2 

Seref stadmda oynanan V efa-!stanbul 
spor ma<;mda ba§langicda V efa daha a
giT bas1yor bilhassa sagdan akmlan ~a
ha tehlikeli oluyordu. Bu akmlardan b1 • 
rinde Vefadan soli<; Latif ilk Vefa golii· 
nii attl. Sonra, fstanbulspor akmlara 
ba lad1. Kale oniinde gi.izel bir flTSat ya
kahyan istanbulspordan Kemal Abbas 
beraberlik sayismi <;1kard1. Oyun miite • 
vazin bir sekil almish. V efamn ortadan 
bir akmmda Gazi kaleciyi atlatarak Ve· 
fanm ikinci goliinii ath. Birinci devre 2 • 1 
Vefanm iistiinliigile bitti. ikinci devreye 
istanbulspor iyi ba§lad1. Vefa aleyhine 
bir serbest vuru§tan F ahri istanbulsporun 
ikinci beraberlik saylSlm <;1kard1. 

Bundan sonra her iki tak1m birc;ok fw 
satlar kac;nd1lar. istanbulspor daha ha • 
kim oynad1. Fa kat netice 2 - 2 berabere 
bitti. 

F enerbah~e 3, Eyiib 0 
Kad1koy sahasmda yap1lan bu miisa • 

bakaya hakem N urinin ida resile ba§lan· 
dl. 

F enerbahc;e: Hiisameddin - F az1l. Le· 
bib - Re§ad, Ayten, Cevad • N aci, .$a • 
ban, Ali RJZa, Esad, Fikret §eklinde <;Ik· 
II. 

F enerbahc;e bu mac; a zay1f ve isteksiz 
bir oyunla ba§lad1. Oyun bir miiddet Fe· 
nerin hakimiyeti altma girdi. 

Ali R1za, .$a ban ve N acinin yaphgi 
birkac; hiicum bo§a gitti. Oyunun sonlan· 
na dogru Fikretin ortaladigi topu yaka -
hyan N aci ilk golu yapt1. Devre 1 - 0 
F enerin lehinde bitti. 

ikinci devre ba§laymca, . F enerbahc;e 
kuvvetli hucumlar yapmak suretile Eyiib 
kalesini hayli sarsan bir oyun gosterdi. 

ran Kadriye, aradan birka<_< dakika ge<_<· 
tikten sonra papuclanm uzath ve fisildJ
diyarak: 

- AI §Unlan; dedi. Ben i<_<eriye gire
cegim. 

F akat o suada a§agidan merdivenleri 
ag1r ag1r <;1kan bir adamm ayak sesleri 
i§itilince ikisi de olduklan yerde, yiizleri 
kap1ya miiteveccih mJhlandilar, kaldilar. 
Y ukan c;1kan adam kar§tki odaya girdi, 
kap1y1 kapad1. Fakat orada kalamtyaca
gl muhakkkll. <;iinkii, kar§Jki odalarda 
yatak yoktu. 

Kar§Ida ayak sesi, sakin bir halde de
vam ediyordu. Kendisini gizlemege Iii • 
zum gormiyen bir adamm ayak pabrtiSI. 

Der!cen bu ayak pahrt!Sl sofaya gec;
ti, yakla§h; yanlarmdaki kapmm tokma
gi c;evrilince iki memur birden silahlan -
ni kap1ya c;evirdiler. Bir anda: 

- Klrnildama ... 
Emrini vermege hamlandtlar. 
Aldanml&lardl. Gelen adam onlarm 

bulundugu odaya degil, biti§ik odaya 
gec;:mi§ti ve buraya ah§Ik birisi oldugunu 
belli edecek bir c;eviklikle elektrigi yak· 
tl. 

Bu hareket o kadar c;:abuk yapllmi§Ii 
ki gelen adamm bir erkek olduguna, a· 
d1mlarmm keskinligile de §iiphe yoktu. 

Bu vaziyete ragmen Eyiib tak1m1 kuvvet
li bir miidafaa yapmak suretile bu hii • 
cumlann bin;ogunu atlatmaga muvaffak 
oldu. Biitiin gayretine ragmen say1 yapa· 
m1yan F enerbahc;e bir parc;a asabi bir o -
yun oynamaga ba§ladl. 

Oyun hlZim kaybetmi§, hatta tatSJZ bir 
§ekil bile alrnl§h. Mac;m sonlanna dogru 
Fenerbahc;e iki say1 daha yaparak bu ma
c;; 3 - 0 kazand1. 

Giine§ 6, T opkapl 0 
T aksim stadyomunda yap1lan bu rna -

c;m ilk devresi kar§Jltkh hi.icumlarla gee;· 
ti. Devrenin ortalarmda Salahaddin Gii • 
ne§in ilk saylSim yapll. 

iki tarafm miitekabil akmlanna rag • 
men devre sonuna kadar vaziyet degi§ · 
medi. ilk devre I - 0 Giine§in lehinde bit
ti. 

ikinci devrenin ba§langJCmda T opkapl 
bir miiddet oyuna hakim bir vaziyet ala • 
rak Gi.ine§ kalesini sJki§Ilrdi. <;ok k1sa sii
ren bu hiicumlardan sonra Giine§ tak1m1 
oyuna tamamile hakim olarak i.istiiste bcs 
go! yaomak suretile ma<;I 6 - 0 kazand1. 

Beykoz 4, Anadolu 1 
Bu miisabaka diin T aksim stadmda 

yap1ld1. ilk devre oyun c;ok• zevkli bir W 
kilde cerey an etti. 

Anadolunun giizel oyununa ragmen, 
Beykoz bir say1 yaph. 

ikinci devrede oyuna tamamile hakim 
olan Beykozlular iic; say1 daha yaparak 
oyunu 4 - 0 bir vaziyete soktular. Son da· 
kikalara dogru kuvvetli birkac; hi.icum ya
pan Anadolu penalhdan bir say1 yapa -
rak ma<;J 1 - 4 kaybetti. 

Siileymaniye 2, Hila! 1 

Biz, Belgrad konferans1 kapamr ka -
panmaz toplanan mahrem bir ic;timada ec
nebi bir matbuat grupu oniinde salahiyetli 
bir Yugoslav reciilii tarafmdan bu mem
nuniyetsizligin ac;:•kc;:a izhar edildigini be· 
yan edebiliriz. 0 zamandan itibaren Tiir· 
kiye ile Yugoslavya arasmdaki miinase -
betlerin daha sikla~tmlmasJ temayiilii gos· 
teril mi~ti. 

Yugoslav hiikumetinin bu hareketi -
ne muvazi olarak, Sofyada da Bulgaris· 
tanla Yugoslavya arasmdaki miinase -
betlerin artmlmasm1 ve Tiirk - Bulgar 
miinasebetlerinin Islahm1 hedef ittihaz e -
den ba~ka bir arsJulusal politika inki~af 
etmi~ti. Bu te~ebbi.is baz1 muhitlerde Yu
nan - Tiirk baglanm gev§etmege matuf 
bi1 tecriibe tel.3.kki edildi. 

*** 
Bu vahalara daha biiyi.ik ehemmiyet-

te- bir tanesi daha ilave edilebilir: Dokto: 
Ri.ieytii Arasm Atinay1 ziyareti. 

Ti.irk Hariciye Vekilile Yunan Ba§ • 
vekilinin temasmdan sonra doktor Riistii 
Aras, Ankara ile Atina arasmdaki m~s· 
takbel miinasebat meselesini ac;:•kc;a ortaya 
att1. Anlatmak istedi ki Tiirkiye hiiku -
meti Y unanistamn Rom a hiikumetine 
giinden gi.ine fazla hiisnii kabul goster • 
mesinden hie; memnun degildi. Tiirkiye 
daima !talyan adalarmdan Anadolu b · 
y1larma tevcih edildigini sand1g1 italyan 

Tiirkiyenin Sofya ile bir ittifak yap • 
mak i<;in izhar ettigi soylenen arzusu bu· 
radan dogmu§ olabilir. 

Fa kat bundan, kii<;iik bir iic;ler ittifa • 
kmm Atina paktm1 tasfiye edecegi neti• 
cesine vanlabilir mi? Boyle bir netice <;I" 
kacagmdan §iiphe ettirecek sebebler val"' 
ilir. ' 

Tiirkiyenin yalmz Akdeniz tarafmda 
ve karada de~bl. Karadeniz tarafmda da 
menfaatleri vardtr. Ve bu denizde Tiirk 
menfaatleri Sovyet Rusya ve Romanya 
menfaatlerile birle§iyor. 

Yugoslavyanm Balkanlarda oldugu 
kadar Orta Avrupada da endi§eleri var
dir. Orta Tuna bolgesindeki menfaatleri 
isc <;ekoslovakya ve Romanya menfaat· 
lerile alakadard1r. 

Yukanda bahsettigimiz muhtelif tefsir
lere ragmen Balkan paktmm geni§letilme· 
sine ~ahid olmarniZ ihtimali vardiT. 

Balkan milletleri uzun miiddettenberi 
birbirlerile sulh i<;inde ya§amak istiyorlar; 
muvakkat bir sulh degil, kar§Ihkh dostlu· 
ga miistenid kat'i bir huzur ve siikun an· 
yorlar. 

Balkanlar organize olmak, askeri ve 
ikt1sadi bi.iyiik bir kudret te§kil etmek ar
zusundadtr. • 

Asker! itilaf §U giinlerde Biikre§te ya· 
p1lmak iizeredir. Bunu ikbsadl itilaf ta -
kib edecektir. 

Y akm§arkta devamh bir eser viicude 
getirmek ve boylece diinyaya bugiin Av-
rupanm bu bolgesinde hiikiim sliren birlik 
kuvvetini gostermek, Dr. Stoyadinovic;le 
Balkan Antanh diplomatlan ic;in §erefli 
bir i§ olacakhr.» 

Dr. S. ULPIA 

Bu miisabaka F enerbahc;e stadmda 
yaptld1. Oyunun ilk sayiSlm Siileymaniye 
yaptl. 

Hila! takimi bu say1dan sonra diizgiin 
oynamaga ba§ladl. Bu devre Siileymani· 
yc bir gol daha y.aparak devreyi 2 - 0 bi· 
tirdi. 
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Giire,~i Y a,ar1n arkada, IarJna verdigi ziyafet 

ikinci devre daha giizel oymyan Sii -
leymaniyeliler, Hila! miidafaas1 oniinde 
<;-ok ugra~maga mecbur kaldtl.ar. Bu a -
rada toplu bir hiicum yapan Hila! bir sa· 
y1 yapll. Mac; bu suretle 2 • 1 Siileyma
niyenin gal ~besile bitti. 
Altmordu 3, Karagiimriik 1 

ikinci kiime ma<;I olan bu oyun T ak • 
sim stadmda yapildJ. Oyun zaman zaman 
miisavi bir ~ekilde devam. etti. Devrenin 
sonlarma dogru daha giizel oynamaga 
ba§hyan Altmordulular bire kar§I iic; say1 
yaparak galib geldiler. 

Anadoluhisar 1, Galata 
Gender Birligi 0 

F enerbahc;e stadmda yap1lan Anadolu • 
hisarla Galata Genclerbirligi arasmdaki 
ma<;I Anadoluh1sar tak1m1 1 - 0 kazand1. 

F enerydmaz 3, Beylerbeyi 2 

Kendi s1kletinde diinya §ampiyonu ol an giire&c;i Y a§ar, evvelki gece Cline' 
kuliibiinde arkada~lanna bir ziyafet ver mi§tir. Y a& ann ziyafetinde 150 davetli 
bulunmu~ ve ge~ vakte kadar devam etmi~tir. 

Yukanki resim, ziyafette bulunanlard an bir kismm1 gostermektedir. 

.)eref stadmda yap1lan bu ikinci kiime !'". -----------------------------""'!"""! 
ma<;J, Fenery!lmazm i.istiinliigii altmda E dirnede Atatiirk kupasi 
devam etti. Beylerbeyinin atllgi iki gole ma~lar1 
F eneryJlmazhlar iic; go lie mukabele etti· Edirne 8 (Hususi) _ Edirne kuliib-
]er. Oyun Fenery1lmazm 3 - 2 galebesile leri arasmda Hava Kt~rumu tarafmdan 
sona erdi. tertib edilen ve iki haftadanberi devam 

Kuleli 4J Deniz Lisesi 1 eden Atatiirk biistii mac;lanmn sonuncusu 
Kuleli askeri ve Deniz liseleri arasmda bugiin Edirnesporla Yavuz arasmda c;ok 

yap!Ian askeri liseler futbol §ampiyonlu - kalabahk bir seyirci kiitlesi oniinde ya
gu miisabakasmda giizel bir oyun goste - plld1. Mac; 1 • 0 Edirnesporun galibiye-
rcn Kuleli 4 • 1 galib geldi. tile neticelendi. Oguz 

Kutsi, perdenin ve kap1 kanadlannm ara· 
smdan gelen adam! yandan goriince ar
kasmdaki Kadrinin kolunu §iddetle sik
maktan kendini alamad1. 

Bu adam orta boylu, llknazca ve sag 
eli k1sa, c;:olak bir adamd1: Deli Orner. 

Ne Kutsi, ne Kadri Deli Omeri gor
memi§lerdi. F akat yap1lan tarifler bu ha
rici e§kale ~ok uyuyordu. Zaten onun 
ortagmm girdigi ve i~inde bir 0 markas1 
bulunan bu evdeki ~olak adamm ondan 
ba§ka birisi olmas1 hie; te umulacak §ey 
degildi. · 

Kutsi bir taraftan Deli Omerin yan 
gozle harekatmt takib ederken diger ta
raftan karyolaya bir goz atli. Orada gene, 
san§m bir kadm yat1yordu. Geni§c;:e oda
da biiyiik bir c;ini soba yand1g1 i<;in ka
dm sereserpe yatmakta idi. Fa kat vazi
yeti onun yiizi.inii Kutsi ile Kadriden giz
liyordu. Maamafih Kutsi bu kadmm te
nini, sac;larmm rengini gordi.ikten son • 
ra Giine~li hastanedeki Diirdaneyi derhal 
hatJrladi. Bu da o idi ve odada bu iki ki· 
~iden ba§ka kimse yoktu. Demek Deli 
Omerin yardag1 ya evden <;lkml§, gitmi§; 
yahud ba§ka bir kattaki odasma c;ekilmi§· 
ti. 

Colak adam1 uzun miiddet yandan go
ren Kutsi bir lahzada tam kar§idan go • 

riince hayret etti. T emizce, beyaz sa~ h. 
geni§ almh bir esnaf yiizii. A§agi yukan 
elli be§, altml§ ya§lannda kadar gorii -
niiyordu. Sekiz on giinliik sakah bile be
yazdi? 

Bu sakin yiizlii adam Deli Orner ol • 
sun? .. 0 zaman nas1! miithi§ bir hilekarla 
miicadele ettigini iyi anlad1. Bu herif 
kendisine bir kuyumcu siisii vermekte ne 
kadar muvaffak olmu§tu ... Kimbilir bel
ki yiizlerce ki§i onu kuyumcu Hapik o
larak tamyor, belki hakikaten Car§Ida 
bir de diikkan i§letiyordu. Kutsi bu a
damdan her §ey umulacagma kanaat ge • 
tirerek gordiigii yiiziin . verdigi emniyete 
aldanmad1. 

Sahte kuyumcu, cebinden saatini <;I· 
kanp bakll. Y eleginin di.igmelerini, gom
legini ~ozdi.i. Sonra lambay1 sondi.irme -
den <;Jkti, kar§Jdaki kap1lardan birini a<;-
11. 

Herifin ayak sesi kesilince Kadri: 
- N e yapacag1z, iistad1m? diye sor

du. 
Kutsi de heni.iz karanm verememi§ti. 

Zihni birc;ok tahminler, ihtimallerle me§· 
guldi.i. Birdenbire baskm yap1p bu herifi 
yakalamak miimkiin olacak m1yd1? Boy
le bir adam alt1 yedi ayd1r i§gal ethgi 
bu evi ne hale koymaz?. Kimbilir ~u 

Hilal kuliibiiniin kongresi 
Hila] Spor Kuliibiinden: 
Ekseriyet olmad1gmdan dolay1 top • 

lanam1yan kuliibi.imi.iz senelik kongresi 
le§rinisaninin 14 iincii cumartesi gunu 
saat 16 da Erenkoyiindeki kuliib mer• 
kezinde toplanacakhr. Oyelerimizin be· 
hemehal kongrede bulunmalanm dile
nz. 

bulunduklan odada, yanmdakinde, kar
yolada, masada nas1l §eytan cihazlan 
vard1? 

Deli Omeri bir kur§unla yaralama.k 
kolay. F akat ic;eriye bir ad 1m ahnctya. 
kadar yukandan, a§ag1dan, belki bilme
dikleri bir kap1dan yardagmm yeti~mi • 
yecegi ne malum? 

Kutsi, bu eve girerken di§anda hazir· 
hk yapmad1g1 ic;in habersizce dJ§aTI <;Ik· 
mak imkamm bulurlarsa miihim bir zab1· 
ta kuvvetile evi abluka etmegi, sonra. 
haydudlan takib etmegi daha muvaf1k 
buldu. 

Deli Orner tekrar doniip te yatagma. 
girinciye, hatta horlamaga ba§laymciya 
kadar hareketsiz durdular. 

Ortahk, gene derin bir karanhk i~in

deydi. Ki.ic;:i.ik odayi iyice hafJzalanna 
nak&ettikleri i~in geriye dogru yiiriidii • 
ler, kap1dan <;Jklllar. Merdivenleri teker 
teker ve son derece ihtiyatla indiler •. 

A§ag1daki sofada Kutsi: 
- Gidecegiz, dedi. Miihimce bir kuv• 

vet tedarik etmeden baskm yapmiyahm. 
Fa kat art1k geldigimiz yoldan ~1kmaga. 
liizum yok. Bir kere de a&aibki kat1 goz· 
den gec;irir, evin kapiSlndan <;:1kanz. 

LArka&t varl 
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NiCiN KiTAB OKUNMUYOR? <;ocuklarrmrzr Tiirk 
mektebine verelim 

Dr Mazhar Osman kaba • [Ba:;taratz 1 tnct sahttedeJ 
• Turk mekteblerine verelim.» 

hati kitahc1larda buluyor! 
«Bizde kitab yazmak ve basbrmak, kar ~oyle dursun 
bir ev i~in adeta y1k1m say1lacak bir kiilfettir» 

Miitefekkir, doktor, profesor, gazete-~ 
ci, miiellif, nihayet... hatta tabi Mazha1 
Osmanm bu bahiste hemen hemen e
mindim ki soyliyecek bir hayli sozii, hem 
de olgun SOZU bulunacakahr. 

Gecenin siikuna gomiilmii~ bir saatin
de ba§ba§a kahp ta onu dinlemege ba§la
ymca, tahminimde hie,: te aldanmarnl§ ol
dugumu anladim. 

- Bu mesele beni senelerdenberi ala
kadar ediyor. 

Diye soze ba~ltyan tamnm1~ profesor, 
, fikirlerini, du§iincelerini anlatmaga ko -

yuldu: 
«-Muhakkak ki, bu, i~timai bir has

tahkhr. Onun i<;in ~aresini biitun mi.ite -
fekkirlerin birlikte dii§iinmeleri, beraber 
bulmalan laz!md!r. 

Her hastahkta oldugu gibi, bunun da 
goriiniirde bir, fakat bin;ok ta yard1rnCI 
sebebleri vard1r. Bunlardan birine ehem
miyet verip digerlerini ihmal etmek dog
ru olamaz. Bana geliyor ki, bu hastah
gm en biiyuk sebebi okuma yazma bile
nimizin azhg1du. Bunu idrak ettigimiz 
i~indir ki harflerimizi degi§tirerek, lisa -
mmlZI sadele§tirerek, herkesin okuyup 
anhyabilecegi bir hale sokuyoruz. Bu 
yolda yiiriidk~e elbette giinden giine o· 
kuyanlanmiZ artacakhr. 

lkinci sebeb, ~ocuklanmiZa okuma 
zevkini kiic;iik ya~tan ba~hyarak a~Ilaya
mayl§ImiZdir. Avrupada ve biitiin mede
ni memleketlerde, soylemege hacet var
ffil ki, bir adamm en buyuk zevki oku -
~akt1r. 

Bizde ise, okuyanlann ~Ogu, bunu bir 
z11hmet ve yuk telakki ederler .» 

Kahvelerimizden birer yudum daha 
ald1ktan sonra, muhatab1m, son ciimlesi

. ni bir misalle tevsik etmegi faydah bul
du: 

Profesor Mazhar Osman 

«- Memlekette azc,:ok okumu~ yaz -
mi§lardan oldugumuz halde bizim de ne 
kadar noksanlanmiz oldugunu her daki
ka goriir, miiteessir olurum. 

Mesela, Avrupaya gidi§imde her sey· 
yaha benzemek i~in Luvr saraytm, Pi -
nakotekleri gezerim. 0 milyonlar degen 
tablolann oniinde bir resmigec;id yapa -
nm. Fa kat, i§te ac,:Ik soyliiyorum, o, her 

Avrupahyt saatlerce ga§yeden miistesna 
san'at eserlerinden nekadar anladigim! 
itiraf etmekten §imdi bile utamyorum. 

Biiyiik kilise mimarileri, heykeller de 

bana pek az §ey soyliiyor. Musiki 1c;m 
de hemen hemen o derece bahts!ZIZ. 

Avrupada hatta bir opereti tekrar tek· 
rar gormiyen, onun musikisini ezberle -
miyene rasgelmek giic,:tiir. Biz bu zevke 
de ah~amad1k. 

Aram Aslanyanm bu teklifi tasvib ve 
takdirle alki~land1. 

Bundan sonra hatib soziine devarnla 
dedi ki: 

«- Hala m1 azhk haklanndan istifa
de etrnek iddiasmda olanlar var? Turk 
kanunlan bize azami haklan vermiyor 
mu? 

I 
Bu lopraklarda azami hiirriyeti gori.i ~ 

yoruz. Fa kat bun a mukabele edemiyo ~ 
! ruz. Bir tek dogru yo! vardtr: Ataturkiin 
I aydmlattJib yo!. Her Tiirk vatanda§I i· 
~in bu yolda yiiriimek bir borcdur.» 

Bundan sonra cemiyet reisi heyeti ida· 
renin gayeye siiratle varmak i~in iyi c,:a
h§amadigmdan istifa ettiklerini bildirdi 
ve yeni idare heyetinin se<;ilmesini istedi. 

Kongreye Karakin reis ve Leon Y u • 
van ikinci reis s~ildiler. V e reis kisa bir 
nutuk soyliyerek azaya te§ekkiir etti. 
Y ap1lan idare heyeti se~iminde gene 
David Y1lmaz ve Aram Aslanyamn da· 
hi! oldugu bir heyet i§ba§tna getirilerek 
yaptlacak i§ler hakkmda te§ebbiis sala -
hiyeti idare heyetine verildi. 

15 kilo kur§un ~almi§lar 
Abdurrahman ve ibrahim admda iki 

arkada§ ellerinde bulunan 15 kilo kur

§Unu Divanyolunda bir le~ebiciye sat
mak isterlerken yaklanrnl§lardtr. Ya -
p!lan tahkikatta 1brahim ve Abdurrah

manm bu kuqunlan Ayasofya mahze -
ninden c;aldtklan tesbit edilmi§tir. Suc;
lular hakkmda kanuni takibata ba§lan
IDI§hr. ----Bir tavzih 

24 birincite§rin 936 tarihli Cumhuri
yet gazetesinin 2 nci sahifesinin 3 i.incii 
siitununda 88 sab1kas1 alan bir yanke

sici ba§hgt altmdaki yaztda 89 uncu 
vak'asm1 yapan Ya§arm esld Mst. Mv. 
kumandanlanndan Zihni Pa§amn oglu 
oldugu yazthdtr. Erkek olarak ne haki
ki ve nede manevi evladtrn yoktur. Bir 
iltibas ve yanh§hga meydan kalmamak 
iizere bu cihetin muhterem gazetenizle 
tasrihini diler, saygllanm1 sunanm. 

Erzurum Mst. Mv. K. Tgg. 
Zihni Toydemir 

Alman harb oliilerinin 
kemikleri diin gOmiildii 
Y apdan to rene 
miirettebab ve 

Turk 
Alman 

askerleri, 
kolonisi 

Emdenin 
istirak etti 

' 

Alman asherlerinin hemihleri Alman mezarlrgrna ta~rnryor 
LBa$taratt I inct sahitede I 

Canakkale harb sahasmm muhtelif 
yerlerinden toplanan 50 Alman askeri ~ 
nin kemikleri iizerleri siyah ortiilerle ve 
Alman bayraklarile sanh sandtklara ko
nulmu§tu. 

Onde Turk asker! mtzikasi vard1. Bu
nu Emden kruvazoriiniin bandosu takib 
ediyordu. Arkada da 50 sandtgi ta§tyan 
Alman bahriyelileri geliyordu. Sandigi 

!an Tiirk askerleri, ve bunlar meyanm • 
da en ilk safta Tiirk milletini kurtaran ve 
kendisine mahsus e§siz meziyetleri kendi
sini yeni kurulan devletin resikarma ge -
tiren Atatiirk, Tiirkiye vatanmm topra -

gm1 kmlmaz ve egilmez bir cesaret ve 
kahramanltkla miidafaa etmi§lerdi. Kendi 

memleketlerinin bu miidafilerinin yamn -
da Alman askerleri en sad1k bir ittifak 
rab1tasile ayni cesaret ve istihkan mevtle 

Tii.rh asherlerinin sallart arasrnda hemihlerin mezarlara nahli 
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Soldan saga: 
1 - Tayyareden kendini atanm a!;tlgl 

§emsiye, flillere gelen bir sual edati. 2 -I A<;maktan bir fiil, harb. 3 - Z1barmaktan 
emir, yanardagm flrlattig! §eY. 4 - Iyiyi 

I 
kotiiyii ay1rd etme~e yanyan kuvvet, dik
katli bakma. 5 - T!kamaktan emir. 6 - Ku
rumlu, arabca cbaba,, 7 - Her zaman i<;ti
gimiz liey, farzedllerek soylenen §ey. 8 -

I Pratik, vas1ta. 9 - Bo§ lil.kirdi, yakiimak
tan emir. 10 - inadc1 bir hayvan, Fransada 
bir §ehir. 

Yukandan a§aj1;Jya: 
1 - Tatll giinii, blr ba~ka giin. 2 - Ka

palmm aksl, haftanm bir diger giinii. 3 -
Bagl!l!k, izmirln eskl kabadayJ..!an. 4 _ Fa
sila. 5 - ~l!rlerln her satlrmm sonunda 
okunll§u birblrlne benzlyen kelime veya 
heceler. 6 - Merkez, dalamaktan emir, be
yaz. 7 - ~ans, uzak. 8 - Hil.dise, ka~larla 
sat;m aras1. 9 - Bir renk, evveldenberi mev. 
cud olan. 10 - Me:;;guliyet, subay, 
Evvelki bulmacanrn halledilmi, fekli 
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( YENi ESERLER ) 
Haritac1lar mecmuan 

«- Pek ~oklanm bilirim ki, bana, 
sinirlerindeki rahats1zhklardan ~ikayet e
derek geldikleri vakit en miihim sebeb o
larak (fikir me§guliyetini) ileri siirerler. 

Size garib bir misal soyliyeyim: Pa -
riste Mogador operetinde yer bulabilmek 
ic;in dort giin evvelinden miiracaate mec
bur olmu§tum. Ayni oyun be§ yi.iz ge
cedir ... Evet be~ yiiz gecedir, her gece 
oynamyormu§... Gittigim gece de tiyat

roda yer yoktu. istanbula avdetimden bir 
miiddet sonra bu oyunun Beyoglundaki 
Frans1z tiyatrosunda bir ecnebi trup ta

rafmdan verildigini duydum. 

caanlar, konferanslar, kongreler ta§tyan Alman askerlerinin etraf1 silah
lanm matem alameti olarak namlulanmn 
ucu a§agi gelmek iizere omuzlanna tak
Inl§ olan askerlerirnizle ku~atJ1mJ~h. Da
ha arkada Alman kolonisi ve diger da ~ 
vetliler vardt. Alay m!Zikanm c,:aldigi rna
tern havasile yava§ yava§ iskeleden yaz
hk Alman sefaretanesi bahc;esine ve ora
dan da I 0 dakikahk bir mesafebe bulu
nan mezarhga kadar gitti. Burada bsa 

Harita Gene! Dlrektorlii~iince ii!; ayda bir 
t;Jkanlan bu mecmuanm birincite:;;rin 1936 
sayiSl t;J.kmJ§tir. K1ymet11 fenni yaz1Ian a
rasmda General Abdllrrahman Aygiiniin 
Mezopotamyada dogup oradan MISII'a ve 
Yunanistana ge!;en Tiirk riyazl bilginleri
nin cihan haritacil!gmda'ki teslratma bir 
baki:;; ve Plri Relsln Amerika haritasmdaki 
yaztlan bilhassa dikkate §ayandlr. Haxi
taclllk ve tarlh merakhlarma tavslye ede
rlz. 

ve herbirisi digerini te§vik ederek ve be· =~~~~~~~~~~~~~~ 

Halb'uki otuz ii~ seneye varan hekim
hgim smda okumaktan bir ki~inin bi
le hasta oldugunu gormed' . Bu so -
ziimde asia mubalaga yoktur. 

<;oklan, bu (fikir me~guliyetini) d.e 
§oyle ifade ederler: <<Okumagl c,:ok sevi
y'orum. Gazeteyi ilk sahifesinden, ilan -
lanmn nihayetine kadar okuyorum. 0 
nun ic,:in sinirlerime zafiyet geldi». Bu 
zihniyet, daha farkh bir surette en miite
fekkir gec,:inenlerimizde de vard!T .. Hal
bukL ba~ zaten bo~ durmaz. Ded1kodu 
ile, manas1z oyunlarla, tembel tembel 
dalga gec,:mekle vakit Oldurecegine, ,;ne. ~ 
deni adamm bo~ vaktinde yapacag1 I§, 

sadece okumakhr ... 
Okumak, ve spar. 
Birisi fikri, oteki viicudli kuvvetlendi

. rir. Her ikisi de sthhi terbiyedir. 
BiZ/.le de okumagi sevda ve itiyad ha

line getirmek laztmdtr. Bir evde lamba, 
karyola, <;atal b1<;ak nasi! laz1msa kitab 
ve gazetenin de oyle bir medeniyet ve 
hayat lazimesi oldugunu herkes anlama
II ve okuma hevesi artmahdtr. Bu husus
ta mekteblerimizde talebenin ba~mda bu
!unanlann yard1m1 biiyuk olacakt1r. T a· 
Jebeye agtzdan alacaklan dersle i~tif.a 
etmemelerini telkin ederek, bir bahs1 ki
tab kar1~t1rarak kendi kendilerine etiid 
etme yollanm ve kiitubhanelerde <;ah§ma 
·ve ara~hrma zevkini verebilmeliyiz. 

Dikkat ediyorum ki, biitun genclik, 
ilim ogrenmek istiyenlerimiz, adeta zah • 
metsizce, ag1zdan kapmak, ve not tut : 
mak usuliinii tercih ediyorlar. Vakta 
bunda amil olan bir<;ok sebebler var: 
Mesela elde klasik kitablar yak. Sonra 
lisan bilmiyorlar. Bu suretle o~u~a .ze~-

. ki ...Ogrenmek istiyenlerde bile· tptidai bir 
halde kabyor. hte bu, en bi.iylik derdle· 

rimizden biridir.» 
- Acaba kitab bol olsa, okurlar mi 

dersiniz? 
Degerli muhatab1m, bu sualimin ceva· 

bm1, tecrubelerinde buluyor: 
«- Evet, birc,:ok yeni yeni kitabl~rm 

telif ve terciime edildigini, ~ahmet edile
rek basildiipm gori.iyoruz. ltiraf etmek 
Jaztmdir ki heniiz bunlar hi« birimizin 
zevk ve tecessiisiini.i gtcikhyamtyor. Hat
ta paraSIZ, hediye edildi!!;i. h~lde bile .ka
Tl§hTlp okumuyoruz. VaktimlZ yok, dtyo
ruz, beni alakadar etmiyen bir mevzu, 
diyoruz. Bir bahane bulup bir kenara a
hyoruz. Halbuki bu astrda bir ihttsas da
hilinde fikri daraltmaktan ziyade umumi 
kultiirle geni~letmek matlubdur. Onun 
ic,:indir ki Oniversiteden ziyade lise tah
siline eheminiyet vermek gerektir. Umu
mi malumat sahibi olduktan sonra hususi 
bir sahada yi.iriimek daba verimli olur.» 

Burada, profesor, bir ba§ka misalle 
vaziyeti izah etti: 

Senelerce Avrupada oturmu~ rnusiki 
ve edebiyattan pek iyi an n ka
da§lffi bu tiyatroya gitmi§ler. Bana dedi
ler ki: «Oyunun esas1 giizel amma, ak ~ 
torler be§inci, onuncu dereceden §eyler 
olacak. Hie; iyisi bize gelir mi ?» 

Ertesi ak§am bir misafirimle tiyetroya 
gitmi§tim. Aktorler Parisin Mogador ti
yatrosunda gordi.igiim o me~hur birinci 

smtf aktorlerdi. Bunlan isimlerile, §ahts
larile tamyordum. T abii tiyatro da bo§
tu.» 

Ve giiliimsiyerek fikrini hulas a etti: 
«- Umumi kiiltiir meselesi... Her 

sahada, edebiyatta da, musikide de, fen
de de ayni illetle maluluz.. Cunkii oku· 
muyoruz. Miinevver tabakamtz bile oku

ma zevkini adamak1lh tatmami§hr. Bu ~ 
rada tenkidleri de gozden gec,:irelim: 

KitablnmiZ karilerce begenilmiyor, fay
dalt goriilmiiyor, diyenler bulunabilir. 
Ben bunu da kabul edemiyecegim. <;i.in
kii bizimkileri okumtyanlar, ba§kalanm 

da -hatta c,:ok iyi lisan bildikleri halde
okumuyorlar ve bunlarm nazarmda li -
san, ancak bir salonda bilgiclik satmak 
ic;in i§e yanyan bir nesnedir. 

Sonra; lisamm!Zln gii<;liigii ortaya ah
ltyor. Bu da dogru degil. Bahusus ~imdi 
hie,: dogru degil. (iinkii dilimiz c,:ok sade
le§mi~tir. 

Bakmtz, almanca; sat1rlar dolusu 
ciimlelerle mukatta yaz1ldigi halde yiiz· 
lerce milyon halkm begendigi ve kitab -
lanm kapt§a kapt§a okudugu bir dildir. 

Pahahhk derlerse, o da dogru degil, 
yevml gazeteler ve mecmualanmJZ he -
men hemen Avrupadakilerin fiatmad1r . 
Fennl ve edebi kitablanmiZ ise Avrupa~ 
dakilerden nisbet kabul etmiyecek dere
cede ucuzdur. 

Orada yiiz liraya sahlan bir kitab yi.iz 
binlerce okuyucu buluvor da, burada o
nun terciimesi -hem de dedigim gibi pek 
ucuza satddtgl halde- on ki§i okumuyor.» 

Bir lahza dii~iinen profesor, derdin bir 
ba§ka tarafma dokunuyor: 

«- Belki kusurlanm1z da vard1r. Fa
kat onlan bu meselede o kadar buyiit 
mege degmez sanmm. Mesela tab!lan
m!z o kadar glizel degildir. Sonra tashih 
hatalan tadSJZhk verecek derecededir. 
Kariin okurken boyle bir imla hatasma 

fikrinin ili§mesi elbette bir can SikmtlSI 
verir. Bununla beraber, bu, ancak oku
mamak ic,:in bir mazeret olabilir. Y oksa 
okuyacak adam bu kusurlan ho§ goriir. 

F akat.... En biiyiik kusurumuz ne§ri
yahmiZI propaganda, reklam etmeyi§i -
mizdir. 

Babtali caddesindeki camekanlarda 
gordiigum o giizel kitablarm c,:1ktigmdan, 

Beyoglu Halkevinde 'muallimler 

Beyoglu Halkevinden: 
isteklilerln !;O~almas1 dolaytslle Evlmiz. 

de tiirk!;e ogretmek l!;ln yenl bir kur daha 
a!;tlk. 

YazJ..!ma 10/11/936 da b~lar, 20/11/936 
da biter. 

Yaz1lmak istiyenlerln niifus tezkereleri
le Evimizln Tepeba~mdaki merkez kura -
gma gelmeleri. 

yamba§mda oturdugum halde, benim bi
le haberim olmuyor. 

Bu hususta en biiyiik kabahat kitab -
Cilanmizdadir. Mesela bizde kitab yaz
mak ve bastlrmak, kar §oyle dursun bir 
ev ic,:in adeta ytbm say1lacak bir kiilfet
tir. Sizin kafamzda otuz k1rk senede ha~ 
Zirlanrni§ bir irfan hamulesi var. Bir~ok 
kitablan da kan§hrarak bu hamuleyi, 
geceli giindiizlii sayinizle biiyiituyor, bir 
eser yaz1yorsunuz. Kli§esine, kag1dma, 
tab'ma avuc dolusu para veriyor, iki ii~ 
defa zzat tashihlerine baktyorsunuz. 
Nihayet bin emekle kitab meydana c;Ikl ~ 
yor. hte o zaman, kitabmiZI satacak ki· 
tabc1 sizden koydugunuz fiatm dortte 
birini ister. Buna mukabil de zahmet e
derek kitabm!Zl camekanlanna koyarlar. 
Ne uzunuzadtya ilana, ne de mli§teri 
bulmaga ~ah§lrlar. Masrafma ve zahme
tine kat'iyyen i§tirak etmedikleri halde 
yalmz camekanlannda bulundurmalan 
ic,:in sizden fiahn yiizde yirmi be§ini ahr
lar. Sonra da siz matbaaya, kag1da, her 
yana parayt pe§in verdiginiz halde, ki -
tabc1dan boliikborc,:iik ve pek giic,:li.ikle 
para alabilirsiniz. Bu, elbette yazana 
yeis veren bir haldir. 

Bir de Avrupadaki kitabcilarl du§ii • 
niin. Orada boyle bir kitab c,:1kh m1 uzun 
uzadtya ne§riyat yap1hr, bununla da ik
tifa etmezler; kataloglar, bro§iirler basa
rak diinyamn her yanma dag1hrlar. Hat
ta sormakstzm, tanmml§ adreslere yo! -
larlar. Bu adreslerin bir k1srn1 kitabi iade 
etse bile biiyiik bir klsm1 ahkor, satm a
hr.» 

Arada en tath bahislerle bezenen ve 
iki saatten fazla siiren bu gorii~memiz, 
nihayet, degerli profesoriin §U s<>zlerile 
sana erdi: 

«- Vakta Harbi Umumidenberi o
kuma zevkinin diinyada azald1gmdan, 
temasta bulundugumuz Avrupah mute
fekkirlerin c,:ogu da act act §ikayet edi • 
yorlar. 

Fa kat on! arm §ikayetlerile bizimki a
rasmda pek bi.iyiik bir fark vard1r. 

Biz, bu ivtimai hastahglrniZl bir mem
leket meselesi yaparak, miitefekkirlerimi
zin, biran evvel bir c;are bulmak i<(in, et
raf.l.Jlda tonlanmasm1 temin etmeliyiz.» 

KANDEMIR 

~ li 
~~ 

heri digerine rekabet ederek ayni gaye i
~in kendi son kuvvet ve cesaretlerini sarf 
sure tile harbetmi§lerdi. N e kahramanl1k! 
hte bugiin yaphglmlz bu ulvi merasim 
onlar i<;indir. 

Olumlerile vazifelerine kar§I sadakat 
ve cesaretlerini tahtim eden bu fedakarlar 
bu seneye kadar sava§larmm ve oliimleri· 
nin ~ahidi, ve Tiirkiye evladlarile ve on· 

Kemihleri havi sandrhlar mezarlCZTa indirilirken 
bir din! ayin yap1ldiktan sonra 50 san - !arm Alman silah arkada§larile beraber, 
d1k Mare§al Fon der Go!<; Pa§anm me- askerlik vazifesine sad1k olarak taarruzda 
zanmn yanmda hazirlanan yere konul- bulunan ve toprak iistiinde dii§manken o
du. liimde dost olan has1m muhariblerini de 

Alman Bii.yii.h el~isinin nuthu 
Evvela Emden kruvazorii subaylarm· 

dan bir gene zabitle Almanya Biiyiik 
Elc;isi hirer nutuk soylediler. 

Alman Bi.iyuk Elc,:isinin soyledigi nu· 
tuk §udur: 

«- Sozlerime ba§lamadan evvel hu -
zurlarile bu merasime ~eref veren muhte
rem Korgenerale ve Turk heyetine gerk 
hiikumetim namma ve gerek bizzat am 
te§ekkiirii bir vecibe bilirim. 

Bu tabutlar onunde nazar, bundan 
yirmi sene evveline riicu ediyor. 0 dev -
rede muhariblerin en iyi evsafm1 haiz o • 

sinesine almt§ toprakta gomiili.i idiler. 
Tiirkiyenin her tarafmda kahramanhk 

olumiini.i Tiirklerle yanyana ihraz eden 

Alman muhariblerile <;anakkale oliileri -
mizi bugi.tn birle§tiriyorsak bunlann Tiirk 

karde§lerile olan rabttasi her zaman ic;in 
aynlm1yacak bir tarzda baki kalacaktJr. 
Bunlar ebedi istirahatlerini, evveldenberi 
oldugu gibi, Turk memleketinde, fakat 
ayni zamanda, bugiin dii§uncelerile sev • 

diklerini anyan kendi Alman vatamnda 
geri birakttklanmn nazarlarma daha ya • 

km olarak Alman topragmda bulmakta -

Delin toreninin 
Alman 

sonunda yaptlan resmige~idde 

bahriyelilerinin ge~i~i 

diT!ar. 
!nsanlara mahsus faniligin sizden geri 

b1rakttgm1, sizi dindarane bir hiirmetle 
du§iinerek, kemali sadakatle tahh muha -
fazamiZa ahyoruz. Heyecam kalble, me
zarhklarm en giizelinin sinesinde sakladt· 
gl sizlerin iizerinizden, olmi.i§ muharible -
rimizin dinlendikleri diinyanm her tara -
fma sa~Ilml§ milyonlarca mezarlara ba -
ktyoruz. Kalbimiz onlann vatanlan ic,:in 
hayatlanm feda etmesinden mahmulii 
§ukrandir. Bu mevkiden dii§uncelerimizi 
ebediyen kalmas1 laz1m gelen ve onun i
~in kendilerini feda ettikleri Almanyaya 
tevcih ederiz.» 

Korgeneral Ali Fuadrn nutku 
Sefir nutkunu bitirdikten sonra Tiirk 

ve Alm~n milli mar§lan c,:almd1 ve arka
smdan Istanbul Kumandan Vekili Kor· 
general Ali Fuad §unlan soyledi: 

<<Aziz oliiler, 

Sizi 1stanbul k1taati kumandam nam1· 
na sevgi ve sayg1 ile selamlanm. <;anak· 
kaleyi, Tiirk vatanmm kapiSlm miida • 
faa ic;in Tiirk silah arkada§larile yanya
na, omuzomuza dogii§iirken olen bu kah
raman Alman askerlerinin hattrasm1 ta· 
ziz ederim. Canakkale muharebesi Umu· 
ml Harbin seyrini, tarihin seyrini c,:eldi. 
Umumi Harbin saytlmaz muharebeleri, 
dramlan ic;inde bir §ahika gibi yiikselen 
yenilmemi§ ve yenilmez Canakkalede 
yiiz bine yakm Tiirk askerinin kanile su· 
lanan Canakkale topraklarmda cesur 
Alman askerlerinin kam da akt1. 

Canakkalede akan bu Alman kam 
iki ordu arasmdaki silah ve kan arkada§· 
hgm1 miihi.irledi. Karargah1 ebedilerine 
te~yi ettigimiz bu oluler, silah ve kan 
arkada§hgmin bir semboliidiir. 

Bu oliiler diger bir Bogazm bu 
giizel sahillerinde diger bir Tiirk kalesi
nin hemen yamnda Tiirk kurmaymm 
eski muallimi Mare§al F on der Golc;un 
mezan yanmda yathklan miiddetc;e Al
man - Turk arkada§hgmm aziz hahrasl 
da Tiirk askerlerinin kalbinde payidar 
olacakhr. 

Aziz oliiler, ebedi karargahtmzda si· 
zin i~in ebedl saadet dilerim.» 

Bundan sonra Alman kolonisi nami
na Dr. Guges bir nutuk soyledi ve geti • 
rilen c,:elenkler mezarlann · iizerlerine ko
nuldu ve miZika tekrar Tiirk ve Alman 
mar~lanm <;aldt. 

Merasimden sonra Alman oli.ilerinin 
mezarlarma bir~ok c;elenkler konmu~tur. 
Bu c,:elenkler arasmda Harb Akademisi
nin de bir c;elengi vard1. 

Merasime Tiirk ve Alman askerlerile 
Alman kolonisi ve Alman mektebi tale
besi tarafmdan yap1lan bir resmige<(idle 
nihayet verildi. Torene i'§tirak edenler 
Sirketi Hayriyenin 71 numarah vapurile 
~ehre dondiiler. 
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8 CUMHURIYET 9 tkinelte§rin 1936 

r 
HASAN 
KUVVET 3URUBU 
Zaaf1 umumi, kanstzhk ve 

kemik hastahklarma ,ifai te -
sirleri !roktur. 

~ocuklar, gender, gene ktz· 
lar ve ihtiyarlar her yatta is • 
timal edebilirler. 

HASAN DEPOSU: 
Istanbul. Ankara, Beyoglu 

1936-1937 ba~mahsulii 

NORVEC MORiNA 
BALIKYAGI 

Halis Morina bahgmm ci -
gerlerinden ~tkardm1ftlr. 1!< • 
mesi kolay ve nefistir, mideyi 
bozmaz. Gayet temiz ve mu • 
akkam ve yeni Hasan markah 
fitelerde sabhr. Taklidlerin -
deri sakm1mz. 

1/4 litre 40, 1/2 litrelik 60, 
1 litrelik 100 kuruttur. 

HASAN DEPOSU: 
Istanbul, Ankara, Beyoglu 

Bay~ 

"T~ayfve Tek"~kslra•s•ifher 
ehlikeden'koruyor, I, 3, 6ive~2 li~ 

3,mbalajlard<\teczanelerde bulunur'$ 

Eski,hir i~me Suyu Tesisat ve in,aat Eksiltmesi 

Dahiliye V ekiletinden : 
Eski~ehir dahilindeki 11ebeke i!rin icab eden malzemelerin tedariki 

ve boru fer~iyatmm icrasile sair buna miiteferri imalatln yaptlmas1 
lcapah zarfla eksiltmiye konulmu,tur. 

1 - isin muhammen bedeli 71,670 lirad1r. 
2 - l~tekliler bu i11e aid ~artname, proje ve sair evrak1 360 Kr. 

mukabilinde Dahiliye Vekaleti Belediyeler lmar Heyeti Fen ~ef • 
liginden alabilirler. 
3- Eksiltme 23/XII/1936 tarihine rashyan !rartamba giinii saat 

on birde Dahiliye Vekaleti binasmda toplanacak Belediyeler lmar 
Heyetince yapilacakbr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin afag1da yaz1h teminat 
vesaiki ayni giin saat ona kadar Komisyon Reisligine teslim etmit 
olmalan laz1md1r. 

A- 2490 sayth kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 4833 li
ra 50 kurutluk muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettigi vesikalar, 
C - Kanunun dordiincii maddesi mucibince eksiltmiye girmiye 

bir mani bulunmadigma dair imzah hir mektub, 
D - Naf1a Vekaletinden tasdikli fenni ehliyet vesikas1, 
5 - Teklif mektublar1 ihale giinii saat ona kadar makbuz mu • 

kabilinde Komisyon Reisligine verilecektir. Posta ile gonderilecek 
teklif mektublarmm iadeli taahhiidlii olmas1 ve nihayet bu saate ka
dar Komisyona gelmit bulunmas1 lazimdtr. 

Bu i~ hakkmda fazla malumat almak istiyenlerin Belediyeler lmar 
Heyeti Fen ~efligine miiracaat etmeleri. (2734) 

I istanbul Harici Askeri Kdaab illlnlar1 

Cinsi Miktari Tahmin fiatt Teminah lhale tarihi Saati ~ekli 
Kilo Kurut San. Lira 

Un 332000 14 50 3611 12/11/936 15 Kapah zarf 
)} 123000 14 50 1338 13/11/936 11 » )} 
)} 306000 14 50 3328 13/11/936 15 )} » 
» 581000 14 50 5463 14/11/936 10 » » 
~anakkale Miistahkem Mevki K1taah i!rin ekmeklik un yukartda 

yaz1h tarihlerde kapah zarfla ~anakkale Miistahkem Mevki Satin· 
alma Komisyonunda ahnacakhr. lstekliler kanunun 2, 3 iincii mad
delerinde yaz1h vesaikle teminat ve teklif mektublarmi ihale sa • 
atinden bir saat evvel Komisyona vermeleri. ~artnameleri Istanbul 
Levaztm Amirligi ve ~aakkale Sahnalma Komisyonlartnda gorii -
lebilir. «419» (2466) --ROMANYA SEYRiSEFA1N iDARESt 63064 met.ro yatak k1lifltgv1 bez I fl I k "h l • 20/ Hareket edecek vapurlar: 1 zar a a maca hr. I a es1 

RECELE KAROL vapuru 10 te§rini- miiteahhid nam ve hesabma a~1k 11/1936 cuma giinii saat 16 da 
sani salr saat 18 de (Fire, Beyrut, Hayfa eksiltme ile satm ahnacaktu. Hep· lzmirde kitlada Miistahkem 
ve iskenderiye) ye. sine bi!rilen ederi 20,029 lira 13 ku- Mevki Satmalma Komisyonun -

ARDEAL vapuru 12 te§rinisani per - ruttur. lhalesi 17/11/936 sah gii~ da yap1lacakhr. Tahmin edilen 
§embe saat 18 de (Hayfa, Trablus, Bey- nii saat 11 dedir. ~artnamesi para- mecmu bedeli 26378 lira 75 ku • 
rut, Portsaid ve iskenderiye) ye. 

Berlin, Breslau, Dresden, Londra, s1z olarak Komisyondan ahmr. ru~tur. Ve ilk teminah 1978 lira 
Brliksel, Lahey, Lwaw ve Warszawa Ilk teminah 1502 lira 18 kuruftur. 41 kuruftur. ~artnamesi hergiin 
i~in tenzilath fiatlarla miittehid bilet • Eksiltmeye gireceklerin kanuni te- Komisyonda goriilehilir. t tiyen
ler verilir. Biiti.in Romanya, Polonya minat ve 2490 saydt kanunun 2 ve lere 132 kuruf mukabilinde ,art
ve Tuna l~ru:Ian ig~ ve Tiirk~y.e - 3 iincii maddelerinde yauh beige- namesi verilir. hteklilerin ·2490 
Romanya hukumetler1 arasmdaki Ihlilf 1· I b' l"kt 'h 1 ·· ·· t• 1 k 2 3 .. " dd .b. k A k• A 8 er e 1r 1 e 1 a e gunu ve saa In- sayt 1 anunun , uncu ma e-muci mce mer ez1 ve §Sr • vrup A • 

igin tenzilath fiatlarla e§yayi ticariye de M. M. Vekaleh Satmalma Ko- lerinde ve tartnamesinde yaz1h 
sevk ve nakledilir. Fazla tafsilat i~in misyonunda bulunmalan. vesikalarile birlikte teklif mek • 
Galata Yolcu salonu kaqlSlnda Ta • «431 » (2583)' tublarmt ihale saatinden en az 
hirbey hamnda istanbul umumi acen- :t-¥-¥- bir saat evvel Komisyona ver • 
tahgma miiracaat. Telefon 44827/8 Miistahkem mevki kttaab ih • m~ bulunacaklardtr. 

«442» 

Dr. Mehmed Osman Saka 

(2668) 

almom D .. APOSTEL 
O 
•. kDr. ~hksanSSami b ;/ ~1 ic;i::24500 k~~o ~n :a~~

siiru . uru u 
Oksfuiik ve nefes darhgt, bo~ • 

maca ve kizamtk oksiiri.ikleri ic;in 
pek tesirli ilacdir. Her eczanede ve 
ecza depolannda bulunur. 

SIHHi KANZUK BAL 
SAMiN KREMLERi 

Esmer, sar1~m, kumral her tene 
tevafuk eden gUzellik kremleridir. 
Sthhi usullerle hazxrland1~ndan 

cildi besler ve bozmaz. ~iJ, lekc, 
sivilce ve buru§ukluklan kamilen 
giderir. 

4 §ckilde takdim edilir: 
1-Krem Ba1samin yagh gece 

i!;iD pembe renkli 
2-Krem Balsamin yagsu: giin· 

diiz i!;in beyaz renkli 
3-Krem Balsamin ac1badem 

gece i~in 
4- Krem Balsamin ac1badem 

g\indiiz i~in 
Kibar mahfillerin takdlr ile Jru}. 

landiklari yegane s1hhi kremlerdir. 
INGiLtz KANZUK ECZANESl 

Beyoglu - tstanbul 

Sahib ve Ba~muhaTTtrt: Yunua Nacli 
Umumt ne~rtyatt fdare eden Yazt 16len 

Milclilril: Hikmet Miinil 

Ayd1n 

Gogus ve dahili bastalzklar 
miitehass1s1 

C'enevre Ontversttestnden mezun, 
C'enevre Tz'b Fakultest ve hal1c 

sanatoryomu sabzk aststant 

I Belediye karf!smda Sinanaga 
daireleri. i)gleden sonra iki.den 
itibaren hastalanm kabul eder. 

Telefon: 23565 

istanbul ikinci icrasmdan: 
Mahcuz ve paraya c;evrilmesine ka • 

rar verilen Eyiib, Silahtaraga 27 nu • 
marab tugia harmanmda ve iki fum i· 
!;inde bulunan yiiz ktrk bin pi§memi§ 
tngla ilc on ton komiir mahallinde 11/ 
11/936 !;ar~amba giinii saat 9 dan 10 
bu~uga kadar ikinci a'>1k arttnma ilc 
i~bu '>iY tugla ve komiir halihazxrile sa
hlacakhr. istiyenlerin mahallinde ha • 
zu bulunmalar1 ilan olunur. 

(27217) 

Miidiirli.igiinden: 
1-Eksiltmiye konulan it: Aydm ilinde Memleket Haatanesi pavi-

yon in,aatld1r. Bu i'in ke,if bedeli «15,690» lira «45» kuru,tur. 
2 - Bu ite aid fartname ve evrak tunlardu: 
A - Eksiltme tartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C- Baymduhk i,Ieri genel tartnBmP<~i. 
D- F enni fartname, 
E- Ke,if, metraj cetvelleri, 
F- Projeler. • 
lstiyenler bu evrak1 Aydm Naf1a Miidiirliigiinde gorehilirler. 
3 - Eksiltme 22/10/936 tarihinden 12/11/936 pertembe giinii 

saat on he,te Vilayet Daimi Enciimeninde yaptlacakbr. 
4 - Eksiltme kapah zarf usulile yap1lacakbr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin «1176» lira «78» ku

rufluk muvakkat teminat vermesi, bundan batka atag1daki vesika • 
lar1 haiz oldugunu gostermesi laztmdn. 

A- Vekaletten alman miiteahhidlik vesikasi, 
B- Bu gibi yap1 in,aah yaphgma dair ehliyet vesikasJ. 
C- Ticaret Odasmda kayidli olduguna dair vesika. 
6 - Teklif mektublan ii~iincii maddede yazth saatten bir saat 

evveline kadar Enciimene getirilerek makbuz mukabilinde verile • 
cektir. Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet iic;iincii maddede 
yazth saate kadar gelmi, olmas1 ve d1• zarfm miihiir mumile iyice ka
natdmJS olmas1 lazJmdJr. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(2623). 

HAYAT 

J\l\l.li KLOPEDI.tl 
TURKIYEDE CIKMI~ 

YEGANE ANSiKLOPEDiDiR 
------------... 1------------

Cumhuriyet miiesseselerinin nefrettigi 10 cildlik HAYAT 
ANSIKLOPEDISI her evde, her miiessesede mutlaka bu· 
lunmas1 laz1m gelen bir eserdir. Ecnebi dillerde bir~ok ve 

muhtelif ansiklopediler vard1r. Fakat Tiirkiyede yalmz bir 

ansiklopedi vard1r. 0 da Hayat Ansiklopedisidir. ~imdiye 
kadar bu ansiklopediyi alm1tsamz, biran evvel bir seri te

minine ~ah~m1z. ~iinkii elimizde mevcud tam tak1mlar pek 
mahduddur. Sonra bulamamak tehlikesi vard1r. 

Hayan Ansiklo
pediai, evini:zin aii
aii ve :ziynetidir. 
~ocugunu:za vere
bilecegini:z en gii
nl hediye H ayat 
Anaiklopecliaidir. 

Eski.den almmt!! perakende niishalartnr.z 
varsa noksanlarrmzt tamamlayrmz 

Sdihat ve Itcimai Muavenet Vekaleti 
iskan Umum Miidiirliigiinden: 

1 - Orta Anadolu vilayetlerine yerle~tirilen go~menler i~in fen
ni ,artnamesi dahilinde (5000) aded pulluk imali eksiltmeye konul
mu\ltur. 

Bu pulluklara aid fenni ve idari 'artnameler Ankarada lskan U
mum Miidiirliigiinde ve lstanbulda lskan Miidiirliigiinde mevcud o
lup talibler resmi tatil giinleri haric olmak iizere hergiin saat dokuz~ 
dan on yediye kadar bu fartnameleri alabilirler. 
2- Pazarhkla ihalenin 10/11/936 sah giinii saat 15 bu~ukta S1h

hat Vekaletinde hususi komisyonda yapilacagt. «2625» 

KUMBARA 

5000 SAHiFE 

5000 DEN FAZLA 
RESiM 

10 CiLD 

Biitiin talcm on eildden 
miirekkebdir. Hepsi de ~Ik
mtthr. On eildin birden fiab 

Lirad1r. 

Kolaylik'-$•kl•k 
Her ••yden ewYel kolayha• ... .._! 

)'Itt IPO" merakh11 Bayanl•r, onlu 
l~ln yasulml' alan bu atnt01"-ltQl 
lotler-• glytrek flkllal d• umln et 
mit olurlor. Hututu lneoltlr YO 
cudun tenttDbGna dOultlr vt '" 
••dld horokollordo bllo klt'lyyol) 
••rmu: 

FlyoU 1 7 1/2 llrodon ltlboronl 

Sat•• r••l r•l"'"' o fJ 

~ 
ISTANBUL, Btroglu 

TOnti meydtnl 12 No. lu. 
Maiaram,z• zlyar'tl tdlnlz veya 
12 No .l u lorlfomlrl lotoylolz. 
Flyatltrtmta.da bOyD II ltnzlltt • . 
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