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Tiirk inktlabt hakktnda ~imdiye 
kadar yaztlmJt eserlerin en miikem
melidir. Franstz parlamentosu reisi 
Herriot ve doktor Kopriilii Fuad eser 
i~in birer mukaddeme yazmt~lardtr. 
Her gancin elinde bir tane bulan
mahdJr, 

Telefon: Ba§muharr1r ve evl: 22368 Tahr1r heyetl: 2i298 idare ve matbaa klSm11e Matbaactllk ve Ne§rlyat ~1rket1 24299 _ 24290 

Diinkii yagmurda Dolmabah~eden bir manzara Tiinel meydamndan Galataya inen yoku1un hali Kabata1ta gol halini alan garaj oniinde badilbotla gezinti 
/ -............ ~- --~· ..................................... , 

Montro zaferi 
Sulhun da 
Zaferidir 

Diin de Istanbula Tufan 
gibi yag.m.urlar yagd1 

T iirkiyepin di§ siyasasi, Montrode 
parlak bir zafer kazand1. Bo
gazlardaki gayriaskeri mmtaka, 

Yeni Bogazlar mukavelenamesinin imza-
6ile beraber ordumuz tarafmdan i§gal e· 
tlildi. Bu suretle 24 temmuz 1923 tenbe
ri yaln1z fedakar jandarmalarimiz tara
fmdan muhafaza edilen Bogazlann mii· 
tlafaasmi, 21 temmuz 1936 sah giinii og
leden itibaren kahraman ordumuz deruh
tle etti. Boylece, on lie; yiidir, a~1k duran 
evimizin kap!Sl, §imdi <;elik penc;eli bir ka
J>Icmm eline gec;mi§tir. 0 kap1cmm bu 
kap1y1 nasii muhafaza ettigini 1915 yi
lmda ,bizimle beraber, biiti.in diinya da 
sordiigii ic;in, artJk rahat uyuyabiliriz. 

Ti.irk tQplan ve Tiirk siingiileri Bogaz 
Jn IIanna dayanmakla beraber, Bogazla
nn tahkimi ic<in hazirlanmll olan kanun 
layihalan da 30 temmuzda toplanacak o
lan Biiyi.ik Millet Meclisinin tetkik ve 
tasvibine arzedilecektir. Bu kanun layi
halan . Bogazlarda eski gayriaskeri ve 
herkese ac;1k mmtakalar yerine, §imdi 
lniistahkem mevkiler ve herkese kapah 
tnemnu mmtakalar tesis edecegi gibi, yeni 
tahkimat ic;in liizumu olan tahsisah da 
~erecektir. 

Bogazlarda yap1lacak tahkimahn sii
l'atle ba§anlacagma §iiphe yoktur. <;iin· 
kii Tiirk ordusu, kan§ kan§ miidafaa etti
gi Bogazlarm nas1l tahkim edilmesi laz1m 
~eldigini kanh ve ~anh tecriibelerle ogren
~i§tir. Y eni tahkimat yapilmciya kadar 
da kara, deniz ve hava ordulanmiz, Bo
Razlan pekala miidafaaya kadirdir. Onun 
ic;:in, Bogazlann yeni vaziyeti sayesinde 
bizim de, dostlammzm da nekadar kuv
:\'etlenmi~ oldugumuzu tetkik edebiliriz. 

Bogazlarm askerile§mesi, memleketimi
~1n miidafaasJ bak1mmdan son derece 
l'ni.ihimdir. M. Tituleskonun dedigi gibi 
~,ogazlar mmtakas1 Tiirkiyenin kalbidir. 
C"terhangi bir dii§manin evvela kalbimize 
&aldtrmak istemesi gayet tabii olduguna 
~ore, Bogazlann i§gal ve tahkimile Tiir· 
kiyenin kalb nahiyesi emniyet altma alm
~1§ oluyor. istanbulun ve Trakyanm mii
. afaast temin edilmi§ demektir. Kara ve 
deniz kuvvetlerinden miirekkeb bir dii§· 
lnan kuvvetinin ani bir baskmla Bogazlan 
~ec;:ip !stanbul online gelmesi ve Turk 
rr~usunu Anadolu ve T rakyada iki miin-
end grup halinde, birbirinden ayn bir 

Vaziyete dii§iirmesi tehlikesi kalmami§hr. 
bo Dun, Tiirk ordusu sefeber olmadan 

''yle fena bir sevkulcey§i vaziyet kar§I
~n~a kalmamlZln ihtimali vardt. Bugiin, 
d. 0 &az1 baskmla ele ge<;irmek ve Bogaz

an gec;mek miimkiin degildir. Bogazla
kn i§gal ve tahkimi Turk ordusunun sev
Alcey~i vaziyetini c;ok kuvvetlendirm!§tir. 

rtJk ordumuzun gerileri emniyetted1r. 
r . Ayni vaziyet Sovyet Rusya dostumuz 
!;.~n de vakidir. Eski Bogazlar rejimine 

ll:ore S R b' h .. ·~· ~ • ovyet usya u arbe gm§hgi 
killlan, geni~ bir Karadeniz cephesi te~
' 
1 etmek mecburiyetinde idi. Akdenizden 

Abidin Daver DAV'ER 

Sehrin biitiin miinhat . caddelerini sular bastJ, 
seller caddeleri bozdu, bir~ok ytldtrtmlar 

dii~tise de insanca zayiat yoktur 

., 

bi sokaklarda padJ!botla gezenler oldu. 
Diinkii yagmurda vuku bulan zararlan 

ve kazalan a§agiya yaz1yoruz: 
Bir kuyu yrkrldr, bir 

kadm yaralandr 
Sabahleyin saat 8 de Akbiyikta F1 • 

run sokagmda I 0 numarah evin alt ka
tlnda Hatice admda bir kadm !fay pi~i
rirken yagmurlarm tesirile mutfaktaki 
kuyu <;okmii§tiir. Bu arada Hatice de 
topraklarm altmda kalarak yaralanm1~ -
tJr. Y arah kadm imdadt s1hht otomobilile 
hastaneye kaldmlmi§IIT. 

Istanbul cihetinde 

Evvelki gi.in, go
riilmemi§ bir §iddet -
le yagan yagmur, bir 
afet halini ald1ktan 
sonra ak§ama dog -
ru dinmi§ti. Evlere 
dolan sular, sellerle 
pathyan lagimlar, mo
lozlarla dolan cad • 
deler itfaiye ve te -
mizlik amelesi ta -
rafmdan temizlen -
m e g e ugra§Ihrken 
diin gene mi.ithi~ bir 
bora patlad1. Gok -

k Eminoniinde Mollahiisver mahalle -
giiriilti.ileri, §im§e -
ler ve yildmm • sinde F atmanm ah§ab evi bsmen ~ok -

mii§tiir. Sanasaryan hamnm alt katJm su
lar arasmda gokten 
sel halinde bo§anan lar basmi§Ilr. Sular ~ogalmca pencere • 

Jerden caddeye akmaga ba§lami§tlr. 
yagmur biitiin faa - Aksaray, .?ehremini, Samatya ve di -
liyeti durdutmu§tur. ger civar yerlerdeki evlerin alt katlan su 

Ogleye dogru yag- i~tinde kalmi§hr. 
mur di.inkiinden da-. Yenibah!fede evlerin alt katlan sula -
ha §iddetli bir vaz1 • h rm iicumuna ugrami§hr. 
yette yagmaga ba§ - K b ara a~ mahallesindeki evler de ayni 
!ami§, adeta bir tu- vaziyete dii§mU§lerdir. 
fan §ekli. almi§hr. 

T ramvaylar bir Y emi§te de sular bir~ok dukkanlarm i-
miiddet y1ldmm teh- ~ine girmi§ ve bir~ok mallan harab et -

mi§tir. 
likesinden dolayi i§-
liyemediler. Bu ara- Beykoz ve civarrna yagmur 
da yi.iksek yerlerden yagmadr 
sularla beraber gele- Tophane caddesinin seller geflikten sonraki hali 1stanbul ve Adalarda yagmur tufam 

rek caddeleri dolduran ta§ ve toprak YI• Ya kadar yiikselen sulann istilasi altmda andmr bir deh§etle devam ederken Bey
gmlan yiiziinden Eminonii • Bebek tram- kalmi§Ilr. koz ve civanna yagmur yagmami§, hava 
vaylan bir miiddet i§liyememi§tir. Cad- BaZI caddelerde sular o kadar yiik • burada hep giine§li ge!fmi~tir. 
deler, bir giin evvelki gibi, yanm metro- selmi§ti ki resimlerimizde gordi.igiiniiz gi- [Arkas1 Sa. 7 sii.tun 3 to!] 
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Yunan partileri yeni 
bloklar te§kil ediyorlar 

<;ift~i partisile Komiinistler, Ahali partisile de 
Liberaller birle,iyor. B~jttihad kabinesi kurulacak 

Partilerini yeni bloklar halinde birle~tirme ge c;all§an Yunan partileri §eflerlnden 
Papanastasiyu, Sofulis, Kajandaris ve Rallis 

Hitlerle Musolini 

Be,Ier konferans1na i,ti~ 

rak i~ini gorii~tiiler 

Almanya Afrikada miis
temleke, ltalya da Ak
deniz anla§masmm kal-

duilmasmi istiyor 

~--------------J 
Londra 26 (A.A.) -Sunday Chro

nicle gazetesinin yazd1gma gore, Muso
lini ile Hitler Be~ler Konferansma vaki 
olan davet hakkmda telefonla gorii§mU§· 
lerdir. 

1ta!ya mezkur konferansa i§tirak i~tin 
Akdeniz anla§malarmm tamamile ka!dJ
nlmasmi istemekte, Almanya da Af ~ 

[Arkast Sa. 6 sii.tun 3 te I 

[Arkast Sa. 4 sii.tun 4 tel 

U~urumun Kenar1nda 

Yazan: Hiiseyin Rahmi 
I<t~etli iistadm bu giizel 

htkayeaini bugiin 4 iincii 
.. hifemizde bulacaksxntz 

A tina 26 (Hususi) - Sofiyanopulosun I larda §U a§ag1daki gayelere yeti~mck 
lideri bulundugu Zi.irra partisile komii- ic;in gah§a~ag1m program halinde ne~ -
nistlerin birle§erek cHalk cephesh un- retmekted1r: 
vam altmda yeni. bir parti tesis ettik - 1 - Yunanistamn halk hakimiyetin: 
leri bugiinkii gazetelere verilen bir teb- miistenid bir cumhuriyet devleti halim 

II I Ill I 1•1 Ill II II 11111 Ill 11111111 II I II II I II IIIII I II I I I Ill Ill 
Dinarh Mehmed- Cim 
Londos ma~t tehir edildi 

ligle ilan edilmektcdir. almas1, .. 
Gazetelerin yazd1klarma gore, ko - 2 - Ahalinin hi.irriyet ve serbestlSI -

mi.inistler boyle bir birle§meyi elde et- nin kanunu esasi ile tahkimi, . 
mek igin kendi programlarmdan eliem- 3 - Erkekle kadm arasmda tam btr 
miyetli fedak&rhklarda bulunmu~lar - miisavatm tesisi, 
dtr. 4 - Devlete mensub miistakil miies -

Halk cephesi bundan sonraki intihab- [Arkasi Sa. 5 sutun l de] 

A tina 26 (T elefonla) - Dinarh 
Mehmedle Cim Londos arasmda bugiin 
yap1lmas! mukarrer olan mi.isabaka halkm 
fevkalade tehacumii ve hamlanan tribiin
lerin azhg1 kar§Ismda, tehir edilmi§tir. 

Mi.isabaka, 2 agustos pazar gi.inii ya -
()llacakhr, 

I." .......... ""." ...... """""." ...... " ....... "" ........... " ......................................... , ........ . 
ispanyadaki dahili harb 

lki .taraf ta vaziyete hi· 
kim olntaga ~ah§Iyor 

Fransa, hiikumete; italya asilere yard1m ettikler: 
haberlerini tekzib ettiler. Sen Sebastiyende 

kanh muharebeler devam ediyor 

ispanyada 1932 isyamm haztrltyan vr. son isya~t uzerine ispanyaya tayyare tle 
donmekte iken dii§erek olen General Sanjurjo kansi ve ~ocugile Mraber 

Madrid 26 (A.A.) - San Sebas - lideri Moles hemen idam edilmi§tir. 
tiende §iddetli muharebeler vukua gelmi§ Madridde siikun hi.ikiim siirmektedi 
oldugu haber verilmektedir. Orada jan - Otellerin ~ogu hastane haline getirilmi, 
darma lnyafetine girmi§ olan gene fa§ist- olup milis kuvvetleri tarafmdan i§gal e -
ler, garnizonun tara~asma mitralyozler dilmektedir. 
yerle§tirmege muvaffak olmu§lardu. Harb devam ediyor 

Hukumet kuvvetleri, bunlara kar§I ta- Madrid 26 (A.A.) - Di.in vaziyet· 
arruza ge<;mi§ ve bir saat siiren bir mu - te bir degi§iklik yoktu. Eyaletlerden pek 
harebe olmu§tur. Muharebenin sonunda az haber almabilmi§tir. Y almz hiikume . 
fa§istler, beyaz bayrak ~ekmi§lerdir. Bu- tin biraz muvaffakiyet kazanmi§ oldugu 
nun iizerine askerler garnizona yakla§ - bildirilmi§tir. 
m1~larsa da §iddetli bir tiifek ate§ile kar - Albay Mangadanm kumandas1 altm· 
§IlanmJ§lardJr. Bunun iizerine muharebe da bulunan hiikumet kuvvetlerine Ovila 
daha biiyiik bir §iddetle yeniden ba§lami§ i.izerine yiiriimeleri emredilmi§tir. 
ve fa§istler yeniden beyaz bayrak ~ek - Ancak bu kuvvetler, Villacastine dog· 
mi§lerse de askerler onlari tam hezimete ru ileri hareketine devam etmi§ler ve 0 • 

ugratmciya kadar muharebeye devam et- radan Leon ge<;idini ge<;mege te§ebbi.ic 
mi§lerdir. Diri olarak ele ge<;irilen fa§ist [Arkast Sa. 3 siitun 1 de 1 
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Istanbul at ko§ulari 
Diinkii dehsetli 

' 

\J ragmen "" yagmura 
muvaffakiyetli bir surette yapdd1 

Dunkii at yarr~lartndan bir manzara 

istanbul at ko§ulanmn birincisi diin mizde iyice kokle§mege ba§lad1gm1 gos -
Velefendide yap1ldJ. Saat bir bu~ukta terir. 
~a~lay1p tam ko§ulann ba~hyacagi saat 
u<;e kadar devam eden muthi~ yagmura 
ragmen, ko ~u yerine kalabahk denilecek 
kadar seyirci gelmi§ti. Bu da sporlarm en 
kiban Ye zarifi olan at~1hgm memleketi • 

Birinci kosu 
Birinci ko§u: 3 ya§md,aki yerli yanm

kan lngiliz erkek ve di§i taylara mahsu. 
Bu ko§uya giren atlar 600 liraya sabhkh. 

[Arkast Sa. 4 sii.tun 4 te] 
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Tarlhi tefrika: 105 M. TURHAN TAN 

( eehlr ve 
~ark Simendiferi 

' 
kongresi toplantyor 

M mleket Haberleri ) 
(:ok faydah bir te~ekkiil 
Karacabey haras1 

Kara Mehmed P~., savas akabinde ada~nt aratm1~, H tt t 1 karart · ... a In sa 1 mast 
fakat onun agtr yarah oldugunu haber almt~b bu toplanbda verilecek Memleketin hayvan neslini tslah eden bu miiessese 

Kiic;:lik Mehmed, hafakanlar gec;iri - kilmesini ve di.i§man piyadesinin Ti.irk ziraat islerinde de rehberlik etmektedir 
yordu, bogulur gibi oluyordu. Bu vazi- penc;esine dii~mesini inta~ etti. ,Sark §imendiferleri umumi heyeti o • > 

yette babasmm ellerine yap1~tJ: Arhk Mohac galiblerinin, Varna ve ni.imiizdeki aym altmnda fevkalade su - ---.... - ---
- Sen olme, dedi, yerine ben ole- Kosva muzafferlerinin torunlan ic;:in rette toplanacak ve hattm satJlmas1 hak-

d d 1 · JA k ¥ II ld kl " bndaki karann1 verecektir. Bu kongreye yim. Lakin kara baht1m beni senin ar- e e enne ay1 ogu ar o u anm gos-
t k I · t' v h f b' k i•t1'rak edecek murahhaslar bir iki gline dmda diri korsa sozi.inli ne yapip yaplp erme mas1 ge IDI§ 1 e er ne er n o- , 

H lAd t'l ']Ah k II d kadar Parisien geleceklerdir. yerine getirecegim. ca IZH ce a e 1 e s1 a u amyor u. 
S · d VI k I I Verilecek karan mi.iteahb •irket mu -Yigit Sipahi, merd ruhlu oglunun iki evmc en ag amaya oyu mu~ o an • 

K M h d P I. d k Jl rahhaslanm tayin edecek ve hiikumetle gozi.ini.i optii ve koynundan mahud el - ara e me a§a, e m e IZI a§ml§ 
b . k I d" t k y· resmi miizakerelere ba•hyacakllr. mas yi.iziigli c;:1kard1: 1r 1 1c, or yana O§uyor ve 1yana , 

_ A!, dedi, bu da sende kalsm. Er- rezaletinin hmcm1 c;1karmaga sava§an as- Son zamanlarda bilhassa Miifetti§lik 
k · · h I .. I ] k t' k te•kilatt dolayJsile T rakyada gori.ilen far del Kralmm rahmetli Deli Murad am- enm eyecan I soz ere ~ev e ge ume ' 
· · d F k t b b" 1 b' t 'k aliyet ~ark •imendiferleri iizerinde tesi -can a verdigv i armagv and1r. On dan padi§a- Jshyor u. a a una, 0 Y e Jr e§VI e Y ' 

1.. k T" k k 1 h 1· rini gostermi•tir. Bununla beraber. hi! • ha, padi§ahtan anana ve sonra bana gee;:- uzum yo tu. ur am ga eyan a m- ' 
d d . h 1· k k · k t hassa Edirne asfalt yolunun in§aSmi mi.i-ti. Bi.ilbiil Hatunla ba§JIDJZ saga c;Jklp ey I ve er enge I ya ara • entere a a-
1 d · k 1 fl' 'h b' teahb ~ark •imendiferinin hududlanm1z bir yashg¥ a ba§ koysayd1k ylizi.igv ii vere- ar an m1ras a an ~ere 1 tan e 1r yap- Y , 

k d h h I d dahilinde, faaliyet ve k1ymeti c;:ok azal-
cektim. Aylar ge<;ti, ahdimi yerine geti- ra a a am Iyor u. 
remedim. Ben oliirsem einaneti sahibine Nihayet kesilecek ba§ kalmadJ, harb 

sen ver. 
Ve c;:ocugu bir kere daha kucakhya

rak vasiyetini tekrar etti: 
- Art!k deli gibi ard1ma di.i~i.ip ken

dini di.i§mana parc;alatma. Bir seldir aki
yor, online gec;:mek kolay degil. Bir ev
den de bir kurban yeter oglum. Ben ole
yim, sen ya§a. ic;imde yanan hmcJ son
di.ir, ruhumu sevindir. 

0 mada Kara Mehmed Pa§anm c;:a
VU§Iarmdan biri geldi, di.i§manm yakla§
!Jgml haber verdi. Sipahi, oglile vedala§-
tl: 

- Anahgm1, dedi, Cigerdelen pa • 
langasma goti.ir, Cebeciba~mm evine 
koy. Sava§tan sag donersem kendini ora
da bulurum. 

Fa kat c;:ocugu barb zevkinden mahrum 
ctmenin bir sue; oldugunu di.i§i.inmemek te 
elinden gelmedi, bu suc; u bagi§latmak is
tiyerek gamh gamh ilave etti: 

- Yurd ic;:in gi.ile gi.ile olmek borcu
muzdur. Seni sava§lan uzakla§tlrmak is
teyi§im daha bi.iyiik sava§a giri§ebilmek
ligin ic;indir. Hi.inkan devirirsen ~imdi 
duydugun acJyJ unutursun oglum. Hay
di kal gi.ile gi.ile!.. 

Biraz sonra ki.ic;iik Kara Mehmed, 
erkek bhgmdaki anahgile Cigerdelen 
palangasma girerken babas1 palasm1 c;ek
mi§ti, i.ic; bin yigit Tiirkiin ba~mda dii~
man alaylarma dogru haykua hayk1ra 
ko~uyordu. 

Viyana donii§iine bagh vak1alar ic;in
de bu ilk Cigerdelen sava§l - Tiirkb he
sabma - bir hamaset §aheseridir. Kalen
bergde gaf!ete, ihanete ve cehalete kur
ban olan Tiirk dilaverleri eteklerine si.irii
Jen kiri dii§man' kanile temizlemek ic;in 
fmat bekliyorlardi. $imdi bu fmat on
Jerinde alay alay uzamyordu ve onlar 
elbette milli vazifelerini yapacaklard1. 

Dii§man kumandanlan sade bir taar
ruzi ke§if yapmak emelini giitmekle 
beraber Viyanadaki ornekten iimide di.i
~iip Cigerdelen onlerindeki Tiirklerin 
- kendilerini gori.ir gormez - savu§acak
lanm da hesaba katmami~ degillerdi, o
nun ic;in fazla giiriilti.i yapiyorlardJ, bo
yuna gosteriye giri§iyorlardJ, fakat iic;: 
bin yigitin tek bir viicud gibi sahneye fu
lamasl ve iir; bin k1hcm yapJ§acak ha -
yat anyan ecel hrnaklan gibi beyaz bir 
k1vnh§la kar§IIarmda parlayJVermesi iize
rine bu hesab suya dii§tii ve miicadele 
ba~lad1. 

Dii~man kendi muvaffakiyetini athla
nmn yapacag1 tazyiktan bekliyordu. Fa
kat Tiirkler, Hind ovalarmda fillere diz 
c;:okti.iren eski Irkta§lan gibi dayamlmaz 
hamlelerle atlan ite c;evirmi§lerdi ve b
sa bir mi.iddet ic;inde yiizgeri etmi§lerdi. 
Ne mh, ne kalkan tamyan ve indigi 
noktayi tari.imar eden Tiirk kihei dii§ -
man atlanm korkak bir insandan daha 
fazla tela~a di.i§i.irdi.igi.inden Lehli, Nem
seli, Bavyerah siivariler birbiri ardmca 
yere yuvarlamyorlard1, kendi atlanmn 
ayaklan altmda c;igneniyorlardi. hte bu 
vaziyet dort bin si.ivarinin sahneden c;e -

Gazi Antebde 

de bitti. 0~ bin Tiirk sekiz binden faz
la dii§man tepelemi~ti. En dogru sozlii 
tarihc;iler bu sava§ta mi.ittefik orduya 
mensub bi.iti.in piyadelerin bhcdan gec;i
rildigini, si.ivarilerin ise selameti kac;mak
ta bulduklanm yazarlar (¥-]. Viyana 
bozgunlugunun umulmaz bir kazadan 
ba§ka bir~ey olmaehgml dosta da, di.i§ -
mana da isbat etmi§ olan Ti.irk firkasJ, 
ne yaz1k ki, yi.izde elli nisbetinde §ehid 
vermi§ti. 

Kara Mehmed Pa§a, Jan Sobyeski 
tarafmdan bu kolorduya armagan edilmi§ 
olan mma i§lemeli bi.iyiik bayrak ba§ta 
olmak i.izere elde edilen bayraklan, Meh
terhaneleri, ~;ad1rlan ve hayli kiymet
li e§yay1 toplatuken ada§IDI arath, §U 
cevab1 ald1: 

- Kara Mehmed Aga ag1r yarah. 
Birkac; dost onu timar etmekle oyalam
yorlar. 

Yigit vezirin bi.iti.in sevinci sogudu, 
iligine kadar 1shrab ic;:inde kald1 ve he
men ada§Jnln bulundugu yere ko§tu. En
di~esi biiyiik ve pek biiyiikti.i. Ciinkii iin· 
Iii Sipahinin olur olmaz yaralarla bir ko
~eye yigihp kalmJyacagml biliyordu, o • 
nun hareketsiz kah~1 ve acele timara 
muhtac olu~u tehlikeli bir duruma dii~ • 
ti.i~iinii ihsas ediyordu. 

Mi.i~ahede bu sezi§i dogru <;tkard1 ve 
Kara Mehmed Pa~anm 1 l!rab1 yuz kat 
ziyadele~ti. Yigit Sipahi, gen;:ekten bit • 
kindi, a! kanlar ic;inde yahyordu. Kendi
ne yashkyaphgl ta§, gene kendi kanm • 
dan, benek benekti ve bu kml noktalar 
0 beyaz ta§ iizerinde lekesiz bir omriin 
altmdan i§lenmi§ hahralanm andmyor -
du. 

Oliimiin c;elik bedenleri nas1l yiktJgml 
birc;ok tecriibelerle ogrenmi§ olan dost • 
lar, kollanm kavu§turmu§lar, gamh gam
h kahraman Sipahiyi tema§aya dalmi§
IardJ. Kara Mehmed Pa§a atmdan yere 
s1c;nyarak onlara sordu: 

- Koti.i mi.i yaralan ';I 
lhtiyar bir Sipahi, ic; r;eki§ine benzer 

bir sesle mmldand1: 

- (:1km1yan candan timid kesilmez 
aroma goriinii§ koti.i l 

Yigit vezir hemen yere c;omeldi, bay
gm ada§Imn ba§ml kendi dizine yahrd1, 
gozya§larile onun yiizi.inii 1slata 1slata 
yalvard1: 

- Bak bana, bir kez olsun bak bana. 
Kara Mehmed gozi.inli yorgun yor • 

gun ac;h, mezardan hayah seyreder gibi 
derin derin bakt1 ve gi.ili.imsemege <;ah§a
rak cevab verdi: 

- Su testisi su yo] unda kmhr pa§a. 
Benim de sonum boyle olmak gerekti. 

Ve dogrultmaya <;ah§hgl ba§ml ancak 
ada§mm gogsi.ine kadar kalduabildi: 

- Beni, dedi, palangaya ta~1t. Bi.il
biil oradad1r, timanma bakar. Sen de 
kii<;i.ige mukayyed ol, ociimii almasma 
yard1m et. 

[ ArkaSI "ar] 

[• J Silahtar tarihi C: 2. S: 101. 

teskilat1 
' 

IDI§hT. 
Otobi.is miinakalah tahdid edilmezse 

Trakya nakliyat i§leri tamamile asfalt 
sose ii~inden yap1lmaga ba§lanacaktir. 

MOTEFERRIK 
Donanmam1zdan bir k1smi 

geldi 
(:anakkaleyi ziyaret eden donanma • 

m1zdan Hamidiye mekteb gemisile iki 
torpito diin Haydarpa§a ac;:Iklarma gele
rek demirlemi§tir. 

Ana gemisine sancak ~ekme 
merasimi 

Denizalh gemilerimiz ic;:in Almanyadan 
alman ana gemisine bugiin merasimle 
sancak <;ekilecektir. 

Merasime Halicde, demirli bulunan 
gemide saat 15 te ba§lanacakhr. 

T eslim ve teselliim muamelesi bittigin
den ana gemisi bir iki giine kadar do -
nanmam1za iltihak edecektir. 

Hariciye Vekili bugiin 
gidiyor 

Montro Konferansmdan avdet eden 
Hariciy~ V ekilimiz T evfik Ri.i§ti.i Ara
sm bugiin Ankaraya hareket etmesi muh
temeldir. 

Ankaraya donen Hariciye 
memurlart 

Hariciye Vekilimizin maiyetinde Mon~ 

tro Konferansma gitmi~ olan Hariciye 

memurlanmiz di.in ak§amki trenle Anka
raya donmli§lerdir. -···-<;ocugunu hogan ana 

mahkemede 
!zmir (Hususi) - Tepekoyi.ind<'n 

Sabriye nammda bir kadmm yeni do
gan c;ocugunu bogup oldi.irmek suc;ile 
fzmir Ag1rceza mahkemesine verildigi-
ni yazm1~hm . Bu kadmm kocas1 vak -
tile delirmi~, tedaviden sonra kendisini 
bo~am1~hr. Fakat kadm1 M.mile b1rak-
ffil§tlr. Dogum esnasmda kadm, 10 ya
~mda oglu Hakk1y1, kom§ulardan slit 
almaga gondermi§ ve eline parasm1 da 
vermi§tir. <;ocuk si.iti.i ahp gittikten bi-
raz sonra ayni kom~uya tekrar gelmi~; 

- Annem dogan c;acugun bogaz1m 
sikh, ~ocugun dili d1~anda kald1 ve sesi 
kesildi, demi~tir. Hadise bu suretle Ad-

liyeye aksetmi§tir. Sabriye, c;ocugun a
lii dogdugunu soylemekte ve boyle bir 
cinayet i~lemedigini soylemektedir. Do 
gum esnasmda nic;in kom§ulara haber 
gondermedigi sorulunca: 

- Oglum Halili yollami~hm. Galiba 
utanmi§, soyliyememi§ olacak! . Yahut 
ta kendileri gelmediler, demi§tir. 

0 ziimlerimiz i§lenerek ihra~ 
edilecek 

!zmir (Hususi) - Ti.irkofise gelen 
bir habere gore, Vekiller Heyeti, kuru 
iizi.imi.in i§lenmeden ihrac; edilmemesini 
kararla§hrml§br. Buna sebeb, yabanc1 
tizi.imlerin TUrk mahsuli.i ile kan§tln -
larak yeni bir tip yapllmasma ve bu su
retle Turk tizi.imi.ini.in piyasada zarar 

gormesine mani olmaktlr. 
Adapazarmda yakalanan 

Karacabey Harasrnda yaprlan park ve evlerin goriiniifii ve 
manej yapan Binicilik mektebi talebesi 

Bursa (Hususi muhabirimizden) -
Karacabey harasm1 yalmz, yan§lan ka
zanan atlarmdan ve gazetelerdeki ilan -

larmdan tamnz. Halbuki hemen biiti.in 
Tiirkiyenin at, inek, koyun gibi hayvan-

lanm 1slah etmek ve onlara milli bir tip 
vermek; ayni zamanda hernevi ziraat i§

lerinde koyliiye ve §ehirliye rehber olmak 
i~in kurulmu§ olan haray1 bugi.inki.i ha -
lile tammamJZ lazJmdJr. Sekiz yJ) once, 
muhterem Ba§vekilimiz ismet inoni.ini.in 

haray1 ziyaretinde refakatlerinde bulun -
mu§tum. 0 zaman gordi.igi.im manzara 
§U idi: Her§eyi oldugu gibi harayJ da 

harab bir Sultan c;:ifhgi ~eklinde devir al

IDl§hk. 0 gi.indenberi goremedigim bu 

mi.iessese ~imdi tipk1 eski Ankara yanm
da yeni Ankara kadar tanmm1yacak bir 
hale gelmi~ .. Pek c;ok yeni tesisat yapll
ml§, muazzam binalar kurulmu§ ... Arttk 

hara ~ag1 yukan Ankaradaki Orman 
~iftligini andmyor. 

Haranm miidi.iri.i Sefikle birlikte ev -
vela Binicilik mektebini geziyoruz. At 
baklml, at hlfzJSS!hhasl Ve bini~ OgreniJen 
bu mektebin tic; s1mf1, k1rk talebesi ve id
mana almml§ yetmi§ iki hayvam vard1r. 

Hele 8-9 ya§mdaki minimini jokeyler 
gori.ilecek §eyler.. Modern tavlarlarda 
birer gene k1z taravetile insanm yiiziine 

giilen yanm ve saf kan atlarla kiSfaklara 
bak1yorlar. Burada yeti~tirilen Karaca • 
bey 1rh pek miikemmel bir at nesli ol -

mu~. Ayg1r tavlalanndaki damll.hk ay -
g1rlar Karacabey harasmm en k1ymetli 
unsurland1r. Y eni yap1lan bir ayg1r de

posunda telkihi smal laboratuan da go • 
ri.ilmege deger... Burada tecriibeler bir 

nevi beyaz fareler iizerinde yap1hyor. Bu 
fareler i<;in de birc;ok hiicreler yapilmi§. 

Bu usulii di.inyada Sovyet Rusya ile biz
den ba§ka tatbik eden devlet yokmu§. 

Haradaki hayvanlar r;ok §ansh mahluk
lar .. <;iinki.i; kendilerine bir insandan c;:ok 
daha iyi bir itina gosteriliyor. Haranm 
Merinos yeti§tirme c;iftligi de var. Bu 

~iftligin faaliyeti hara ir;in ehemmiyetli 
bir me§gale te~kil ediyor. 

At ve koyunla inek nesli tizerindeki 

bu ameliyelerden ba§ka haramn ehemmi
yetli olan diger i§i de 110 bin doniimliik 
arazi i.izerinde yap1lan geni~ mikyastaki 

ziraatc;:iliktir. Hasad zamanmda ~ok bii
yi.ik bir faaliyete sahne olan haramn bu 
arazisi bir milyon kilo hububat veriyor -
IDU§. 

Haranm aynca yi.iz elli doni.imli.ik, a -
gaclan hirer s1ra i.izerine dikilmi§ meyva 
bahc;:esi, Tiirkiyede heni.iz bu geni§likte 
ve bu intizamda muhtelif meyvalan bir 
araya tophyan bir bah~enin olmadiglm 
gosteriyor. iki yi.iz doni.imli.ik bagl da oy
le ... 

Hara mi.idiirli diyor ki: 
«- Meyva bahc;esi mahsul vermege 

ba§laymca civann meyva ihtiyacm1 he • 
men yalmz hara temin edebilir. Bittabi 

harice de sevkiyat yapacakhr.» 

Bu bah~elerin yamnda gi.ibre ile c;am 
ve c;:i~ek yeti§tiren bir bah<;e daha var. 

Y eti§en c;:amlar hara mi.iesseselerinin or -
tasmda yap1lan parka neklediliyor. 

Hulasa, §imdi hara bir <;oli.in ortasmda 
medeni bir koye benzetilmi§tir. Elektrigi, 

kaloriferleri, kazinosu, pansiyonu, tenis 
ve futbol sahalan, park! ve bu parkm et
rafmdaki memurin evlerile hara; ~ehri 
hic; aratm1yacak bir yer olmu§ .. Y eni ya
p!lan pansiyonda banyolar, dans yerleri, 
yemek salonu, kazino, ki.itiibhane gibi 
her§ey var. 

Biiti.in bu te§kilat ve tesisat ic;:inde mi.i
diiriinden en ki.i~iik i§c;isine kadar bin ki§i 
c;ah§Iyor. Herkes burada daima i§inin 
ba§mda. <;i.inki.i, evi dairesinin yanmda. 

Ziraat Vekaletinin gozbebegi gibi 

bakhgl bu giizel ve modern mi.iessesenin 
daha birc;:ok noksanlan varmi§. F akat bu 
noksanlann ikmali senelere taksim olun-

mu§ olacak ki, def' a ten haramn hi.iku -
metc;:e tasavvur olunan §ekli viicud bul -
muyor. 
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Ada kimin? 

Oniimiizdeki ay i~inde ii~ Evkaf idaresinin 
bin di~~inin i~tirakile aleyhine a~bgt 

Maliye 
dava 

Viyanada toplantyor devam ediyor 
Di§tabibleri kongresine i§tirak edecek 

olan 17 di~tabibimiz bugi.in Romanya 
vapurile Bi.ikre§e gidecekler, oradan Vi

yanaya hareket edeceklerdir. 

2'1 Temmuz t93t 

Siyasi icmal 
Lehistan ve Danzing 
~ .AiJ illetler Cemiyeti meclisinin soi'i 
U W U toplantlsmda, Danzig serbest 

hiikumetinin ba§mda bulunan 
Nazi partisinin ekalliyette bulunan sosya• 
litlere ve diger partilere kar§l aldtgl va~ 
ziyet ve tedbirleri kanunu esasiye muga· 
yir sayan buradaki Milletler Cemiyeti 
miimessili lrlandah Mister Lesterin mil ~ 
racaat ve §ikayeti i.izerinde dahi gori.i§iil .. 
mii~ti.i. Komisyon ayni zamanda, mecliste 
haz1r bulunan Danzig hi.ikumet reisi M. 

Greise Milletler Cemiyetinin ve mi.imes• 
silinin mi.idahalesi, bu hukumetle Lehis "' 
tan arasmdaki mi.inasebata bakmaga mi.in• 
haSIT kalmas1 icab ettigi halde, memleke· 
tin ic; i~lerinin teferruatma bile kar§1ld1• 
gml sert bir sesle soylemi§ ve bundan 
sonra boyle mi.idahalelere mi.isaade ede• 
miyecegini haber vermi§ti. 

Danzig hi.ikumeti remmn Milletler 
Cemiyetini ve komiserini istihkar eden bu 
tarZJ hareketi, meclisin hem reisi hem de 
Danzig i§lerinin mazbata muharriri bulu· 
nan ingiliz D1~ Bakam M. Edenin so " 
gukkanhhgt sayesinde vahim bir vaziyet 
ihdas etmemi§, meclis, komiserine beyanl 
itimad etmek ve ingiliz, F rans1z ve Por· 
tekiz mi.imessillerinden ayn bir komisyon 
te§kil etmekle iktifa etmi§ti. Bu komisyo~ 
nun da reisi bulunan M. Eden heni.iz bu 

heyeti toplamaga liizum gormemi§tir. 
Fa kat M. Greiser, Cenevreden Danzi· 

ge doner donmez tehdidini fiile ~1kard1. 

Nazi partisi haricindeki bi.iti.in siy asi par· 
tileri ve bunlarm gazetelerini kapattJ. AI· 
manyada oldugu gibi hi.ikumetle partiyi 
birle§tirdi ve her i§de birligi temin edecek 
tedbirler ald1. 

Danzig hukumeti hi.iki.imranhk huku· 
kunu tam manasile tatbik etmekle beraber 
Lehistan devletile olan miinasebahm ve 
bu devletin Danzigdeki menfaatlerini mii· 
teessir edebileck herhangi bir hareketten 
i<;tinab etmektedir. 

F akat Danzigdeki sosyalistlerin ve ko· 
mi.inistlerin sJkl§hnlmasJ Lehistandaki 
sosyalist ve demokrat partileri harekete 
getirmi~ ve bunlann bazi tezahiirat ve 

niimayi§ler yapmalarma sebeb olmu§tur. 
Lehistan hiikumeti ise, meseleyi Danzi~ 
gin dahili bir i~i addederek kendi menfa• 
atlerile alakah gormedigi ic;:in mi.idahale 
etmemi§tir. 

Boylece Lehistan hiikilmetinin kan§Jk• 
hgt ve gerginligi arhracak bir hareket ve 
te~ebbiiste bulunmamas1 Avrupa sulhunu 
yeni bir gail eden kurtard1. F akat Alman• 
yamn dii~mam olan ecnebi hi.ikumetler ve 

bu memleketlerdeki sosyalist ve komi.inist 
partileri, Lehistan hi.ikumetine ve bahusus 
D1§ Bakam Miralay Becke §iddetle hii • 
cum ediyorlar. 

Lakin Lehistanm ba§mda bulunanlar 
bu memleketin maddi menfaatlerine ve 
bariz hukukuna dokunmiyan harici hler· 
le me~gul olmakta bir fayda gormi.iyorlar. 
Bilakis devletin dahili vaziyetini saglam• 
la~hrmaga ve miidafaa kudretini arhrma· 
ga fevkalade bi.iyi.ik ehemmiyet veriyor
lar. 

Lehistan, mali, ikt1sadi ve siyasi mi.ihirn 
Jslahat yapmak ic;:in ahiren kabinesini de· 
gi§tirmi~ti. Y eni kabinenin ba§ma General 
Sklad Koviski isminde memleketin mii• 
dafaa ve idaresinde r;ok tecri.ibeli bir as• 
ker getirilmi§ti. Y eni hi.ikumetin Mare§ul 
Pilsudskinin halefi ordu umum miifet• 
ti~i General Rudz Svinglynin tensibile 
kuruldugu gizlenmemi§ti. 

Simdi de ne§rolunan bir emirname i!e 
Lehistanda Cumhurreisinden sonra emri, 
her daire ve memur tarafmdan dinlenecek 
ikinci devlet adammm General Rudt 
Svingl_y oldugu ilan edildi. Malumdur ki 
yeni kanunu esasi biitiin kuvvet ve sala " 
hiyetleri Cumhurreisinin elinde toplamW 
h. Y eni emirname ile ordu miimessili da .. 
hi fevkalade salahiyetleri resmen eline al• 
ml§ oluyor. 

Bu suretle Lehistanda parlamento ve 
demokrasi ~ekli mahfuz kalmakla beraber 
otoriter bir hi.ikumet ve asker! hakimiyet 
yerle~mi§ oluyor. Bir<;ok . menfaatlerin• 
cereyanlann ve unsurlann c;arpl§hgi bt.J 
yeni bi.iyiik devlet, her§eyden evvel. da• 
hilen saglam esaslar i.izerine kuvvetle~: 
megi ve miidafaa kuvvetini arhrrnagl du 
~iindi.ig~nden haricde, memleketin ~alnl: 
hakiki menfaatlerini korumagi, politJkll51 kalpazanlar 

Adapazan (Hususi) -

Trabzonlu Mevlud nammda 

Polisimiz, 

birini kalp 

;;imdiye kadar toplanan di§tabibleri 

kongresinin en mi.ihimi olan bu kongre -

nin mevzulan mi.ihim meselelere temas 

etmektedir. Bu kongre mi.inasebetile bii

yiik bir sergi de ac;Jlacakhr. 

Ada · arazisinin aidiyeti meselesinden 
c;:1kan dedikodu tekrar tazelenmi§tir. Ev
kaf idaresi Ma!iyeyi dava ederek Ada 
arazisinin tamamen kendisine aid oldu -
gunu iddia etmi~tir. Evkaf idaresi mah -
kemenin son celsesinde bu arazinin 
kendine aid olduguna dair Sultan Beya· 
z1d vakfma aid bir vak1fnamenin sure -
tini gostermi§tir. Maliye Vekaleti ise 
bunlan kafi gormemi~ ve vak1fnamenin na esas tutmu§tur. 
asbm istemi§tir. Mahkeme, vak1fnameyi Muhar7'em Fey:i Togtd 

Gazi Anteb (Hususl) - Belediyemiz, bag bek<;iligi yapanlan bir araya top
hyarak kendi te§kilah arasma almi§hr. B undan sonra bekc;:iler halktan para al • 
rn1yacaklar, Belediyenin maa§h adamlan olacaklardir. Yukanki resim, kendile -
rine bir ornek elbise verilen bag belc;:ilerini, mufetti§lerile beraber gostermektedir. 

para si.irerken yakalaml§hr. Karakola sev

kedilen Mevludun i.istii ba§I aranml§ ve 

bir mendil ic;:inde kalp bir tek lira ile 

brk lane elli kuru§luk bulunmu§tur. 
Y ap1lan incelemeler neticesinde kalp 

paralarm Akyazmm Y ongalar koyiin • 
den Mevludun amcazadeleri Kadir ve 
Ri.i§ti.i tarafmdan bas1lmakta oldugu 
anla§Ilmi§ ve mezkur koyde yap1lan ara§
tlrmalarda tek liralarm kahb1 ile birkac;: 
kalp lira bulunmu§tur. 

Sahte elli kuru§luk kahbm, firar eden 
Kadirle Rii§di.iniin beraberlerinde oldugu 
zannedilmektedir. 

Bu kongreye muhtelif memleketlerden 

3000 e yakm di§tabibi i§tirak edecektir. 

Viyana Di§c;i mektebi i.ic;ii kongreden ev

vel, iic;:i.i de kongreden sonra olmak iize

re alh gi.in devam edecek bir kurs ac;: • 

maktadir. Bu kursta di§ tababetinin te • 
kami.il eden k1sm1 ve yeni tedavi usulleri 
gosterilecektir. 

Kongreye di.inyanm hemen her tara -
fmdan gelecek murahhaslar i§tirak ede -
ceklerdir. 

Kongre agustosun ikisinde ba§hyarak 
sekizine kadar devam edecektir. Kongre
den sonra Viyana ile civanm gezmek ii
zere bir program hazJrlanmJ§tJr. 

gormek iiz.ere davayi ba§ka bir gi.ine te- -._ ........ -------"""""""!!'!"'-~--·~ 
hir etmi~tir. 

Ziraat Fakiiltesi talebesi 
Edirnede 

Edirne (Hususi) - T ekirdagmdaki 
tetkiklerini bitiren ziraat faki.iltesine men
sub otuz gene ger;enlerde buraya geldi
ler. 

T ertib edilen program a gore genclere 
§ehrimizin tarihi abideleri, fidanhk, hu· 
susi meyva bah~eleri gosterilecektir. Bun
lardan sonra Karabekirin <;eltikleri gezdi
rilecek ve kendilerine orada bir kuzu zi
yafeti verilecektir, 

Cumhuriyet 
Niisha11 5 Kuruttar' 

Abane I Tfirkiye haric 
'eraiti ' i~io ~~ 

Senetik 1400 Kr. t:100 l(r. 
Alta ayhk 7SO t450 
o~ ayhk 40() 800 
Bir ayhk 1 SO yoktur 
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ispanyadaki dahili harb 

lki taraf ta vaziyete hi
kim olmaga ~ah§tyor 

Fransa, hiikumete; italya asilere yard1m ettikleri 
haberlerini tekzib ettiler. Sen Sebastiyende 

kanh muharebeler devam ediyor 
1Ba~tarat1 1 tnc~ saht!ede] llannm harb ve tayyare malzeme~i satm 

etmi§lerdir. almak i.izere son zamanlarda Panse gel-
Guadarramadan gelen milisler hi.iku - mi~ olmaland1r. 

met tayyarelerinin asilerin topc;u kuvvet - Ticaret tayyareleri ihracat1 serbest bJ-
lerinin bulunmakta oldugu Pierto Leon rablml~tlr. 
gec;idini bombard1man etmi§ oldugunu Fransa miihimmat vermiyecek 
beyan etmi§lerdir. Paris 26 (A.A.) - Sag cenah ga -

lyi malumat almakta olan mehafile zeteleri, N azular meclisinin ispanyaya 
gore Cuipuzcoa eyaleti tamamile hiiku - mi.ihimmat verilmemesi karanndan dolay1 
metin elindedir. Asiler ise Navarrea ha- memnuniyet izhar etmektedirler. 
kim bulunmaktad1rlar. Maamafih Populaire gazetesi, bazl 

Madride erzak yeti~tiriliyor ahvalde mesela K1Z11 Ruslara kar~1 kal-
Madrid 26 (A.A.) - Madrid bele - kan Beyaz Ruslar !chine miidahalede bu

diye reisi, k1thktan ve erzak yoklugun • lunulmasml istemek hususunda sag cenah 
dan endi~e edilmemesi lazlm geldigini gazetelerinin onayak olmu~ olduklanm 
ve Valansdan Madride dogru elli biiyuk hahrlatmaktadu. 
kamyon erzak yola ~1km1§ oldugunu bil- Jtalya, asilere yardrm etmemif 
dirmi~tir. Roma 26 (A.A.) - «Giornale d'ha-

Fa.sistlere hudud kapatrlryor lia>> !talyamn Hamburg tarikile General 
M;drid 26 (A.A.) - Phebus ajan· Frankoya tayyareler gondermi§ oldugu 

smm ogrendigine gore asi General Mola- haberini tekzib etmektedir. 
nm kans1 Biarritze hareket etmi~tir. Ge - Alman tebaasrmn hukuku 
neral Molamn kumanda etmekte oldu - Berlin 26 (A.A.) _ Yanresmi Cor-
gu kuvvetin Guadarrame mmtakasmda respondance Politique et Diplomati : 
2000 ki§i telefat vermi§ oldugu soylen - que, !spanya vekayiinden bahseden bu 
mektedir. F a~istlerin gec;mesine mani ol - yaziSlnda diyor ki: 
mak ic;in N avarredeki 1spanyol hududu fspanyada bulunan birc;ok Alman! a -
tamamile kapahlacakhr. nn akJbeti, hakh endi§eler uyandumak-

Bir asi rei.si oldii tad1r. 
Madrid 26 (A.A.) - Albacetedeki Almanya, !spanyadaki Almanlarm 

a~iler reislerinin muntazam kuvvetlerin hayat ve mallanna misafirperverlik hu -
§ehre girmi§ olduklanm ogrenir ogrenmez kuku ve beynelmilel temayi.iller mucibin
lcendilerini oldi.irmi.i§ olduklan bildiril • ce hiirmet ve riayet edilecegini beklemek
mektedir. tedir. Gayrimes'ul bir tabm kimseler ta -

Frans1z muharrirlerinden Andre Mal- rafmdan son gi.inlerde yapJIIDl§ olan ba-
raux, buraya gelmi§tir. z1 suiistimaller, Alman hi.ikumetini ve 

Kadmlar da askere alzmyor sair devletleri, harb gemileri gondermek 
Madrid 26 (A.A.) - Hi.ikumet, mi- suretile, tebealanm himayesiz b1rakma • 

lis te§kilah vi.icude getirmek i.izeredir. mak hususundaki azimlerini gostermege 
Hususi bir kadm taburu vi.icude geti - mecbur etmi§tir. 

rilmi§tir. Bu tabur sosyalist ve anar§ist lhtiyat tedbirlerin tamamile tatbik 
kadmlardan mi.irekkebdir. edilmesine ihtiyac has1l olmiyacagmi ve 

arbiye N azm, Carthagenedeki iis • pek yakmda vaziyetin gerek lspanya -
siibahriyi ziyaret etmi§tir. Oradaki hli - mn ve gerek diger devletlerin menfaati
kumet kuvvetleri, naz1ra hararetli bir ka- ne si.ikun bulup normalle~ecegini i.imid 
bul resmi yapmi~lardir. Madrid, Alican- ediyoruz. 
te, Murcie, Carthagene ve Albac~ta _a • Alman selaretine verilen talimat 

f h b I · k lm1• Berlin 26 (A.A.) - Avusturya, 1s-rasmdaki tele on mu a ere en es1 ~ 
· vee;, Almanya hi.ikumetinden lspanyada 

hr. 1 . 1 
Albacetada hayat, normal §ekli~i a- bulunmakta olan Avusturya ve sve<;: te-

ITII§hr. Asilerin bir tayyaresi Algemasda baasm1 muvakkaten himayesi altma al • 
Yere di.i§i.iri.ilmli§ti.ir. Milislere ekmek ye- masm1 iltimas etmi~lerdir. 
ti§tirmeleri ic;in fmnc1lara kat'i emirler ve- 1sve~ hi.ikumeti de lsve<; tebaasmm 
rilmi§tir. !spanyadan hareket edecek Alm.an ~a: 

!syan hareketinin ba~langJCmdanberi purlarma binmelerine miisaade ed1lmesmJ 
Barceloneda olenlerin miktan 310 a ba- iltimas eylemi~tir. 
lig bulunmaktadu. Alman hiikumeti, !spanyada Alman 

Fransrz kabinesinin karart sefarethanesile konsoloshanelerine icab e-
Paris 26 (A.A.) - FranSIZ kabinesi, den talimah vermi~tir. , 

t Ordu mu"lettisi asiler elmdc 
diinku toplanhsmda spanyaya silah ihra· · 

I ¥ k Pari's (Husus't) - Hi.iku_ m. e_te s_adi_k catJ yap1 mas1m menetmege arar ver • 
llli§tir. kalan i.i~.i.incli ordu mufeth~mm_ asilenn 

Kabine, !spanya vakayii hakkmda eline di.i~ti.igi.i haber verilmektedu. 
llli.izakeratta bulunarak, F ransanln diger Saragos iizerine yiiriiyorlar 
devletlerin dahili i~lerine kan§mamaktan Paris (Hususi) - Barselonda~ h!l-
'b • · d d' ')d·~· .. B I nun antJfa~1St 1 aret olan an anevi s1yasetine evam e - m 1gme gore arse o . ~ 
dilmesini karar altma alm1~hr. kit'alan Madridden yollanan hlrc;ok a;n 

Bu meselenin ortaya ahlml§ olmasmm bombard1man tayyareleri ve yiiz _kt ar 
sebebi lspanyol hi.ikumetinin baz1 aian -. pilotla Saragos i.izerine yi.iri.imektedn er. 

_ ................. .,,.,,,,,,...,,.,,.,,,,,llillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllttuu•u••""""""""'""-'-

<;anakkale hala 

bayram yap1yor 

Tiirk ve ecnebi askerleri 

HAdiseler aras1nda 

G idenler ve G elenler 
Tiirkiye, geni' topraklar iistiinde 

seyrek insanlarm dolafhgr bir 
memlekettir. T enhalrgr tembellige ve 
tembelligi gerilige baglryan bu niilus 
azlrgi{e ne derece miicadeleye mec • 
bur oldugumuzu evvelce birka~ kere 
yazmr.,trm. 

Benim yazmam kali degil, bu mev
zuda on altr milyon fU kadar Tiirkiin 
agzrndan ~rglrklar kopmak la:zrmdrr. 
Hep bir agrzdan haykrralrm: ~ogal • 
malryrz, befiklerimiz tabutlanmrz • 
dan, kundaklarrmzz kelenlerimizden 
lazla olmalrdrr. (jfmekten ziyade dog 
masrnr ogrenmeliyiz. 

Medeniyeti yapan ,ey, kiit;iik bir 
toprak parfasr iistiinde biiyiik bir in
san kalabalrgmrn srkrvmasrdrr. 

Yeryiiziiniin toparlagrna foyle bir 
bakrnzz; topragr bol ve insanr az 
krt'alarda inkira:z Ve oliim goriirsii • 
niiz: Asya gibi. 

Topragr kzt Ve insam bol krt'alar • 
da yavama ve ilerleme goriirsiinii.z: 
Avrupa gibi. 

V e bu ikinci krt' amn srkr,rk, ~alrv • 
han ve atrlgan insam, elbette ki ate
kinin bol, geniv ve ellenmemif top • 
ragrna saldrracaktrr. 

«Malum!» diyeceksiniz. Hayar, o 
hadar malum degil, yani her hangi 
bir likrin irade haline gefmesi lfln 

lazrm oldugu derecede bu niilus i11i • 
nin ehemmiyetini bilmiyoruz. 

«~aresi? » diyeceksiniz. Ilk miihim 
sual budur. Cevabmr Almanyadan a
lalrm. Onun miiracaat ettigi tedbirler 
fUnlar olmuF Evlenenlere ikramiye, 
fOcuk sahibi olanlara lazla maaf, ver
gilerinden biiyiik mikyasta tenzilat 
ilii ... V e bunun neticesi 1933 ten 1935 
tarihine hadar iki senede 300,000 kii
~iik Alman lazlasr! 

«Para Uizrm !» diyeceksiniz. Eh, 
zannederim. ~ocuk denilen mahlUk 
evvelii meme, .fiOnra para ister. «Bu 
parayr kim verecek ?» diyeceksiniz. 
Tek cevabrm 11udur: Behar! 

Bu parayr bekar verecek. Vermeli
dir. Bekarrn ve ~ocuksuz babamn 
maasrndan - hi~ tereddiid etmiyelim! • 
yiizde kzrka, elliye hadar keserek fO• 
cuklu memurun ve i,~inin maa,rna ve 
iicretine zammedecegiz. Bekarrn ve 
~acuksuz babamn vergisine de ilave· 
ler yapacagrz. (Evlinin ve ~ocuk ba • 
batrnrn vergisinden indirmeyi unut -
mamak sartile!) 

Ben d~ha ileri gitmege taraftarrm: 
Mazeretsiz bekiirlara ve ~ocuksuz in
sanlara if vermemege kadar! 

PEYAMI SAFA 

F evzi <;akmak 

Canal<kaleye 

gidiyo1· 

Mare~al, <;anakkalede 
tetkiklerde bulunacak 
Bogazlarm tahkimi karan uzerine Ca

nakkalede tefti~lerde bulunmak uzere 
Genelkurmay Ba~kam Mare~al Fevzi 
Cakmak bu sabah saat 6 da Canakkale
ye hareket edecektir. Mare~ah goti.irmek 
i.izere Tmaztepe muhribimiz di.in Kadl
koy civannda demirlemi~tir. 

Mare1al, l;anakkalede biiyiik 
merasimle kar1tlanacak 

Canakkale 26 (Hususi) - Y ann is
tanbuldan Tmaztepe torpitosile buraya 
gelecek olan Genelkurmay Ba~kam F ev
zi Cakmak bi.iyi.ik merasimle kar~1lana • 
cakt1r. 

Mare§al burada btaatJ tefti§ edecek 
ve tahkimat hawbklan hakkmda tetkik
lerde bulunacakhr. 

Bir Alman vapuru batb 
«Cumhuriyet)) in 

ne~riyatt 

Sovyet Rusyada biiyiik 
bir ehemmiyet ve ala.ka 

ile tak1l, ~•mektedir 

Danzig 26 (A.A.) - 14 tcmmuzda 
hamulc ile Leningraddan harekct eden 
W algrien admdaki Alman vapuru mu -
rettebatile birlikte Estonya sahilleri ac;Jk

nin mezarlartna mera- larmda batm1~t1r. 

Moskova 26 (Hususi muhabirimiz -
den; telsizle) - Dunki.i (Cumhuriyet) 
Ve ( Repi.iblik) de Ba~muharrir Y unus 
Nadinin makalesi bura siyasi mehafil ve 
lnatbuahnda bi.iyi.ik inhha lar has1l etti. 
l'v1akalenin, Ti.irk - Sovyet mi.inasebatl
lla temas eden noktalan, di.in ~ece rad
Yolarla teblig edildigi gibi bu sabahki 
Razetelerde de iri puntolarla dercedildi. 

Pravda ile hvestiya Y unus N adivi 
(( ... 

guz.1de gazeteci» tabirile tavsif etmek
teclir. 

Montro miizakerah mi.inasebetile 
«Curnh · · · d y N . unyet» te mtl~ar e en unus 

adl Ve Abidin Daverin yazllan da bu
l'ada dikkatle takib edilmektedir. lki 
lnern]eket miinasebatma ( Cumhuriyet) 
~azetesi tarafmdan atfedilen ehemmiyet, 
cl~r, efkan umumiyesince <;ok takdir e-
1 tnektedir. 

simle ~elenkler konuldu Mtstr- ingiliz anla~masi
<;anakkale 26 (Hususi) - Kahraman 

orduya kavu§an <;anakkale htila bayram 
yapmaktadtr. Sokaklan dolduran balk. 
bayraklarla slislenmi~ evler ve takla:·l~ 
donanm1~ olan ~ehir, gelinlik elbisestnl 
strtmdan <;1karam1yan bir gene k1z V":l -

ziyetindedir. 
Birdenbire askerlc~§en ~ehirde bliyi.ik 

hareket ba~ladr, U<~an tayyareler, as -
keri kamyonlar ve miitemadiyen gelip 
ge<;en askeri miifrezeler 21 ytl evvelki 
kahraman Canakkaleyi yeniden yarath 
Her bucagma askerlik ruhu sinmi~ ol~m 
bu tarihi ~chir bu hali hit;: yadtrgamt -
yor. 

M ezarlara konulan ~elenkler 
<;anakkale 26 (Hususi muhabirimiz 

den) - Tiimgeneral Hi.isni.i Kllki§In ri
yasetinde kumandanla_rla zabitlerden 
miirekkeb bir heyet, Ingiliz, FransJz 
Alman ve Turk mezarhklanna mera -
simle <;elenkler koymu§lardrr. 

Bu muhte§em ve giizel o;:elenklerin ii
zerinde <Canakkalede kahramanca o
len askerlere) ibaresi yazthd1r. 

ntn askeri ah ~ami 
Kahire 26 (A.A.) - MISlr ve lngi

liz murahhaslan muahedenin askeri ah
kaml hakkmd~ mutab1k kalmi~lard1r. 

MISirdaki Ingiliz kuvvetleri. mevcu -
di.i on bini gec;memek i.izere kana! mm • 
takasmda tecemmi.i edecek ve yirmi se
ne miiddetle hurada knlacakhr. Bu mi.id
detin hitammda MISlr kuvvetleri mezkur 
mmtakay1 mi.idafaaya kabiliyet gaster • 
digi takdirde lngiliz kuvvetleri <;ekilecek
tir. ihtilaf takdirinde Milletler Cemiye -
ti h" kemlik yapacakttr. 

halya - Polonya ticaret 
anla~masi 

Var~ova 26 (A.A.) - Maliye, Zi
raat ve Ticaret Bakanltklan mi.imessil
lerinden mi.irekkeb bir grup italya ile 
bir ticaret muka velesi mi.izakere etmek 
i.izere Romaya hareket etmi~tir. Polonya
mn ltalyadan 20 milyon frankhk bir a
lacagJ oldugu tahmin edilmektedir. 

Bogazlarin tahkimi miinasebetile 

<;anakkalenin gazi ve 
galib bataryalart 

Biiyiik Harbde, <;anakkaleyi 37 senelik eski usul 
kargir ve toprak tabyalar ve agtr ate~li 

battal toplarla miidafaa etmi,tik 
1-

Muzatfer toplarz sonradan tahrib edilmi§ olan o me§hur ve kahraman Dardanos 
bataryaswdan Boyazm gorii.nii.~ii. (Bu bataryaya ~onradan $ehid zabitlerinin 

ismi verilerek Hasan • Mevsuf tabyasl denilmi~tir.) 

Bogazlardaki gayriaskeri mmtakalarm jlan da k1sa say1hrsa da Bogazm o za -
ordumuz tarafmdan i~gali ve tahkimata manki tahkimatmda 22 c;ap tuli.indeki 
yeniden ba§lanmasJ mi.inasebetile bi.iti.in toplarm yamnda bunlara uzun top deni
milletin gozleri Canakkale Bogazma liyordu.) 
c;evrildi. Gazetelerde, 18 mart kahrama
m taby alann isimleri zikredildi; 13 sene
dir metruk blrabldlgl i<;:in, harabe haline 
donmi.is siperleri ve benim ~ehid dedigim 
kmk toplarile bu gazi tabyalann re -
simleri basJ[dJ. Bu mi.inasebetle, Canak
kale Bogazmm Bi.iyiik Harbdeki tahki
mati ve mi.idafaa tarz1 hakkmda okuyu
culanm•za biraz tafsilat vermek istiyo
rum. Denizden vaki olan hi.icumlara kar
§1 Canakkale mi.idafaasmm hangi vasJta
larla yapildiglnl uo;: makalede hulasa ede-

37 senelik tabyalar 
Biiyi.ik Harb seferberligi ilan edildi

gi zaman, Bogazdaki tahkimat 1877-78 
(yani 1293 tarihlerinde) lngiliz ve Fran
SIZ mi.ihendisleri tarafmdan yap1lm1§ es· 
ki usul, 37 senelik kargir tabyalardan 
ibaretti. Bu tabyalarm kargir kazematla
n online kahn toprak ylgmlanndan siper
ler yap1lm1~ ve toplar iki siperin arasma 
oturtulmu§tu. Sahil bataryalan, umumi
yetle, tabyalann in§a edildigi tarihte do
kiiiJllii~ Krupp toplan idi. Bu toplar, a
gJzdan dolma toplardan sonra, ilk imal 
edilen kuyruktan dolma toplar olup kal
kansJz, ag1r ate~li, c;ap tulleri hsa bina· 
enaleyh menzilleri de k1sa idi. 1877-78 
tarihinden sonra da bazJ yeni tabyalar 
yap1lm1~h amma bunlar da Avrupadaki 
modern emsali gibi beton ve c;elik istih
kamlar olmad1g1 gibi toplan da c;ok uzun 
menzilli ve seri ate§li silahlar degildi. 
Y eni tahkimat ta modem usulde, fakat 
topraktan yap1lmJ§ tabyalard1 ve ic;leri
ne konulan 1885 modeli toplann da c;ap 
tulleri ve menzilleri digerlerinden biraz 
daha uzundu. Baz1 mevkilere de mestur 
bataryalar yap1lm1~. 'buralara Krupp oblis 
ve havanlan konulmu§tu. 

Biiyiik Harb seferberligi ilan edildigi 
zaman, Canakkale tahkimatJ Bogazm iic; 
bogumuna uygun olarak i.ic; grupa aynl
IDI§h: 

M ethal grupu 
1 - Methal grupu: Anadolu tara -

fmdaki Kumkale ile Rumeli k1y1smdak.i 
Seddilbahir arasmda, geni~ligi 3500 olan 
hu sahanm iki tarafmda methal batarya
larmdan mi.ite~ekkil olup dart tabyadan 
ibaretti. 

A - Anadolu tarafmda, Kumkale 
ve Orhaniye tabyalan: 

Kumkale tabyasmda 1 0 tane kisa top 
vard1: 2 tane 28 lik k1sa, 2 tane 26 hk 
hsa, 2 tane 24 li.ik k1sa, 2 tane 21 lik 
k1sa, 2 tane 15 lik k1sa. 1 tane adi ate§li 
Krupp topu tayyare ic;in (Ba~ka vesika
lara gore Kumkaledeki toplar 8 veya 9 
tanedir.) 

Orhaniye tabyasmda 2 tane uzun top 
vard1: 2 tane 35 c;ap tuli.inde 24 li.ik. 

B - Rumeli tarafmda Ertugrul ve 
Scddilbahir tabyalan: 

Seddilbahir tab.vasmda 6 tane k1sa 
top vard1: 2 tane 24 li.ik k1sa, 2 tane 26 
l1k k1sa, 2 tane 28 lik k1sa, 6 tane de 8.7 
lik mantelli Krupp topu. 

Ertugrul tabyasmda 2 tane u1.un top 
vard1: 2 tane 35 c;ap tuli.inde 24 luk uzun. 

Seddilbah1rde kadro harici olarak 
6 tane 15 lik havan, 15 tane de adi a
te~li Krupp sabra topu, 2 tane de 3,7 lik 
gemi topu vard1. 

(Siviller ic;in istitraden ~unu soyliye -
lim ki c;ap tuli.i k1sa toplar, eski sistem 
ve mcn1illeri azd1. Bu k1sa toplann he
JIIlen hepsi 22 c;ap tu!Unde idi. Uzun top
lara gelince, bunlann da ekserisi 35 <;ap 
tuli.inde toplardJ. Bugi.inki.i 45, 50 hatta 
55 c;ap tuli.indeki uzun toplara nazaran, 
Canakkalenin 35 c;ap tuli.indeki uzun top-

Merkez grupu 

2 - Merkez grupu: Canakkale • 
Kilidilbahir arasmda, geni§ligi 1300 met
rodan ba§hyarak en geni~ yeri 6500 roet· 
ro olan sahanm iki k1y1smdaki 7 batar
yadan mi.irekkebdi. 

A - Anadolu tarafmda, Anadolu 
Hamidiye, Cimenlik, Anadolu Mecidi
ye tabyalan: 

Bogazm en kuvvetli kalesi olan Ana
dolu Hamidiyede 9 uzun top vard1: 2 
tane 35 c;ap tuliinde 35 bu<;ukluk uzun, 
7 tane 35 c;ap tuli.inde 24 li.ik uzun top. 
4 tane 8,7 lik sahra, 2 tane 3,7 lik kli
c;iik top. 

Cimenlik tabyasmda 4 top: 1 tane 35 
c;au tuli.inde 35 buc;ukluk uzun, 1 tane 
35 buc;ukluk k1sa, 1 tane 24 li.ik k1sa, 1 
tane 21 lik k1sa. 

Anadolu Mecidiye tabyasmda 9 k1sa 
top: 2 tane 28 lik k1sa, 3 lane 24 liik ki
sa, 3 tane 26 hk k1sa, 1 tane 21 lik k1sa. 

B - Rumeli tarafmda Rumeli Meci
diye, Rumeli Hamidiye ve Namazgah 
tabyalar1: 

Rumeli Mecidiye tabyasmda 6 top 
vardt: 2 tane 28 lik k1sa, 4 tane 35 c;ap 
tuli.inde 24 liik uzun, 

Rumeli Hamidiye tabyasmda 2 top 
vard1: 2 tane 35 c;ap tuli.inde 35 bu<;:uk
luk uzun. 

N amazgah tabyasmda 16 top vard1: 
2 tane 26 hk k1sa, 2 tane 35 <;ap tuliinde 
24 li.ik uzun, 5 tane 21 lik hsa, 7 tane 
24 li.ik k1sa ve 2 tane 3, 7 lik kiic;iik top. 

Diimdar grupu 
3- Nara grupu: Naraburnu ile Ru

meli sahilindeki Kilya arasmda geni~ligi 
1400 olan sahada Nara grupu denilen 
Anadolu tarafmdaki tabya ile Rumeli 
tarafmda Degirmenburnu tabyasJ vard1 
ki bunlar son mi.idafaa hathm te§kil edi
yorlardl: 

N ara tabyasmda 7 k1sa top vard1: 6 
tane 24 li.ik k1sa, 1 tane 21 lik. k1sa, 
6 tane 3,7 lik ki.ic;i.ik top. 

Degirmenburnu tabyasmda 7 k1sa 
top vard1: 6 tane 24 liik k1sa, 1 tane 21 
lik k1sa. 

N ara grupundan sonra Marmaraya 
dogru tahkimat namma hic;bir §ey yoktu. 

T ahkimatstz ktsrm 
Methalden Kepezburnuna kadar ya -

ni merkez grupile methal bataryalan ara
Sl da hemen hemen ho§tu. Bu kiSlmda A
nadolu tarafmda Kepezburnu civannda, 
Dardanos bataryasmda 2 tane 45 c;ap 
ttili.inde 15 lik uzun topla Kepezburnun
da 3 tane 7.5 luk hafif gemi topu, 3 tane 
5,7 lik ki.ic;i.ik gemi topu ve 6 tane 8,7 
lik mantelli denilen agu ate§li sahra topu 
vard1. 

Rumeli tarafmda ise Havuzlar (YJ!
dlz) mevkiinde 4 tane 21 lik havan ve 6 
tane de 15 lik k1sa k1zakh top, 2 tane 6,5 
luk ~iii dag topu, 6 tane 8,7 lik mantelli 
top vard1. Soganhdere agzmda da 4 ta
ne 8.7 lik mantelli ve 4 tane de 7,5 luk 
seri ate~li gemi topu tabiye edilmi~ti. Bu 
kiic;i.ik 'oplar, torpito muhribleri, hafif 
kruvazorler, mayin tarayJcJ gemiler ve 
denizalt1 gemileri ic;in konulmu~tu. 

Boylece Umumi Harb seferberligi ilan 
edildigi zaman Bogazdaki biitiin ag1r 
toplar 15 likten 35 buc;ukluga kadar 88 
taneden ibaretti. Aynca k1smen kadro 
harici 6 tane 15 ve 4 tane de 21 lik ha· 
van vard1. Biiyi.ik toplann kJsm1azam1 -
nm menzili 7.500 ile 9,600 metro ara
smda idi. En uzun menzil 16,900 metro 
idi. 

Abidin Daver DA V' ER 
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HEM NALJNA 
MIHINA 

Ankara 
Tiirkiyedeki yeni olutun bir izah1 

D
b stanbulda mi.inferid veya mi.i§terek 

h!_mm~tlerle Avrupa klasiklerinin ter
cumesme c;ah§lhrken Ulus gazetesi de 

bir << T erci.imeler Kitabhanesi» k.urdu, 
garbin en yeni ve en gi.izel eserlerini dili
mize gec;irmege k.oyuldu. Pol Morandan, 
profesor Pitardan, Andre Marlodan, 
Anatol Franstan yapdan bu terci.imeler a• 
rasma en son giren eser, A vusturyamn 
Tiirkiye elc;iligi eski mi.iste§arlanndan 
Norbert fon Bi§of (Norbert von Bi
schoff) un «Ankara - Ti.irkiyedeki yeni 
olu§un bir izahJ» adh kitab1du. 

.Sohreti dillerde gezen bu giizide kita
bm dostum Bi.irhan Beige tarafmdan di
limize <;evrilmesi bir hizmettir. Ben bu hiz
metin milli kitabhanemize getirdigi ka
zancm degerini ancak bugi.inlerde olc;e
bildim. C::iinkii kitab1 heni.iz okudum ve 
ger<;ekten haz duydum, istifade ettim. 

F on Bi§ofun «Ankara» Sl ozii tarih
ten, kelimeleri §iirden almarak nesco
lunmu§ modern bir Kozmogonidir. Ka
inatm -sonsuz gori.inen kararlarile, k.or
ku veren denizlerile, saylS!z yJldJzla· 
rile, muhte§em gi.ine§ile- nas1l vi.icud 
buldugunu s1k s1k di.i§i.inmekten kendi
lerini alam1yan eski milletlerin hemen 
hepsinde kendi di.i§i.incelerindeki darhgt 
veya geni~ligi de temsil eden hirer 
Kozmogoni vard1r. Atati.irki.in binbir 
kan~1k hadiseyi yugurarak, birc;ok var
hklan y1k1p yerine yenilerini koyarak ya• 
rathgt yeni Ti.irkiye de, t1pk1 kainat gibi 
mi.ifekkireleri hayret, muhayyileleri hay• 
ranhk ic;inde b1rakhgJ ic;in, Ki.irenin her 
ko~esinde bu yeni diinyanm yaratJh~mda
ki esrann tahmin ve tesbitine c;ah§IlmJ§· 
hr. i§te bu <;ah~malarm muhassalalanm 
ben birer Kozmogoniye benzetiyorum ve 
fon Bi§ofun «Ankara» sm1 da onlardan 
biri olarak kabul ediyorum. 

Kitabdan anla~i11yor ki fon ~f bir fi. 
lozoftur ve tarihle ic;timaiyah felsefe zavi
yesinden tetkik etmektedir. Fa kat ruhun· 
da ~iire de derin bir temayUI var. Onun 
ic;in eserinde felsefe hakimdir, tarihle §iir 
o hakimiyetin peyki olmu§lardir. Hi.iki.im· 
lerdeki fazla §ahsiyetin ve Uslubdaki ca• 
zib giizelligin sebebi de budur. 

Biz Tiirkler, Atati.irki.in dehasma ve 
o dehadan dogan eserlerin azametine 
candan hayran olan c;ok mi.inevver, <;ok 
bilgili ve gerc;ekten san'atkar bir yaban· 
cmm, duydugu hayreti ilham kaynag1 
yaparak yurdumuzdaki yenilikleri izaha 
kalkJ~masmJ sevincle, gururlar kar§Ilanz. 
Muharririn Atati.irki.i ve eserlerini tahlilde 
hakikatten inhiraf etmeyi~ini ise takdire 
lay1k buluruz. F on Bi§ofun <<Ankara» st
na ki.itiibhanelerimizde yer vermek bu ba
kimdan borcumuzdur. 

Lakin bu gi.izel eserde di.i§i.incelerimi
ze, kanaatlerimize ve hatta bilgilerimize 
uygun dii§miyen fikirlerin de bazan yer 
aldigml soylemek mecburiyetindeyiz. 
Mesela Anadolunun tarihine tahsis olu
nan sahifelerin bir bsm1 oyledir. Biz, me
deniyetin dogu~u ve yay1h~1 bahsinde 
yepyeni bir tez sahibiyiz. Turk tarihi 
T etkik Enci.imeni de bu tezi tesbit ve ta• 
mim i~;in kurulmu§tur. Medenile§me ve 
medenile§tirme 'ineselesinde Ti.irki.in her 
milletten iisti.in rol oynad1gma inanmaktan 
ibaret olan bu tezimize tevafuk etmiyen 
herhangi bir nazariye ve faraziyeyi -dost 
agzmdan c;1ksa da· dogru bulamaylZ. 

Sonra bu eserde Ti.irklerin goc;ebelige 
baghhgmi iddia eden satular var. Mi.iter· 
cim, bu iddialara cevab verilecegini tah
§iye etmekle beraber, kitabm sonuna va· 
dettigi cevab1 koymamJ§tlr. Eski ve yeni 
baz1 tarihc;ilerin de s1k s1k ortaya attJklan 
bu iddia tamamile sakathr. Goniil isterdi 
ki bu kadar giizel bir eserde bu kadar 
c;i.iriik bir fikir yer almasm I 

Bununla beraber kitab, gerc;ekten ne
fistir, tath tath okunuyor ve hemen her 
sahifesinde heyecan duyuluyor. Dostum 
Bi.irhan Beige, felsefenin hakimiyeti ve 
tarihle §iirin o hakimiyete peykligi yiiziin• 
den hayli <;etinle~mi§ olan i.islubun gi.izel
ligini hozmadan eseri terci.ime etmekle 
ger<;ekten bi.iyuk muvaffakiyet gostermi§
tir. Onun bu i§te <;ok yoruldugunu, araSJTa 
gosterdigi miisamehalardan anhyoruz. 
Mesela bir yerde: « T amam bir tal an dan 
gec;:irdilen> diyor. T alan, yagma, garet ve 
c;apul demektir. Bu kelime, «k1hcdan ge
c;irildi» soziinde oldugu gibi gec;irilmek 
filile ifade olunamaz. 

M uharririn ancak tarihte tebahhur e
denlerin anhyacagl telmihlerini muterci
min notlarla iz.ah etmemesi de bir zi.ihul
di.ir. Mesela 277 nci sahifede Apokalip
tik ~ehirlerin yedi tanesi Anadoludadu 
~eklinde bir ha~iye var. Apocalyptique 
nedir, bu §ehirler nerededir?.. Mi.iterci
min bunlan kaydetmesi laZJmd1. 

Lakin bunlar kusur degil, nihayet zi.i
huldi.ir. Yoksa eserin ash gibi terci.ime de 
nefistir. Hele mevzu ve tasvir <;ok heye
canhdJr. Bi.iti.in okuyuculanmm bu nefa
setten ve bu heyecandan hisse almalanm 
dilerim. 



CUMHUBIYET 

KU~;Uk 

Hlklye U~urumun kenar1nda 
HUseyln Rahmi 

, 
Asabiye doktoru Bay Sadi hastalan-~ pas, ~u.ra~t~l da bir confessionnal far

m nobetle kabul ettigi s1rada muayene zedebihrsmiz. 
odasma narin, boylu, ahmh, kibar edah Bayan baygm siizii§lerle etrafma ba-
giizel bir kadm girdi. Mi.i§teri ve hekim kma bakma: 
hafif hirer reveransla salamla§blar. - Burast her strn yutan derin bir 

Doktor maroken geni§ koltugu i§a - kuyudur de gil mi? 
retle: - Emin olunuz, oyledir. 

- Buyurunuz hammefendimiz, dedi. Manolya §imdi daha sarardt. Kii~iik, 
Kadm zarif inhinah bir oturu§la kol- fakat haleti nez'i andmr ve miihim bir 

tuga ili§ti. Odaya hafif bir menek§e ko- s1r tevdi edecegini anlahr bir tebessiim
kusu yaytldt. Halsiz bir eda ile elini a!- le tekrar doktora igildi, aglar gibi: 
mna gotiirdii. Yanm dakika yumdugu -Ben kocamt sevmiyorum ... dedi. 
gozlerini a~mca nerede bulundugunu Doktor bilaihtiyar tekrarladt: 
anlamak istiyen bir tecessiisle etrafma - Kocamzt sevmiyorsunuz ..• 
bakmd1. Sonra ba§Im igerek di.i~iiniir - Sevmiyorum. Olecegim, sevcmiye-
bir taVIr ald1. cegim .. 

Bir doktorun dikkati kar 1sma ilk ~~- - Sebeblerini sormak miisaadesini 
kt§ta g~irilen bu, ki.i~iik bir heyecan veriyor musunuz? 

Bibliyografya 
Y eni Psikoloji 

Pedagoji 
ve 

lzmir Halkevi Ne§riyatt- 1936 
Fiatt 10 kuru§ 

Mustafa Rahmi Balaban terbiye ale • 
mimizde tamnmt§ bir simadtr. Onun 
biitiin ne§riyatt birbirinden daha fay -
dahd1r demek miibalilga olmaz. Bu deb 
izmir Halkevi ne§riyatmdan olarak 
basbrdtgt c Yeni Psikoloji ve Pedagojh 
Cenevre Universitesi Psikoloji profe -
soru Claparede'in eseridir. Mustafa 
Rahmi psikoloji hadiselerini son ilmi 
esaslara gore inceleme usuliinii tesbit 
eden bu c Yeni Fonksiyonel psikoloji> 
yi tiirk~em ize nakletmekle ~ok degerli 
bir hizmette bulunmu§tur. 

Paikoloji Dersleri amyd1. - Sorabilirsiniz ... 
Betbeniz manolva ,..i,..eg"i solgunlu - - Te§ekkiir ederim. Kac; ya§mda - 150 K 

J " " Semih Lutfi Kitabevi 1936 - Fiatt . 
gunda. Sima, elmac1k kemiklerini ha - stmz? 
fif~e belirten bir si.izgi.inliikte .. Laciverd - Yirmi sekiz .. , 
akisli koyu gi.ir sac;larm c;en;evesindeki - Ya o? 
bu c;ehreye uzun kirpikli iri iki siyah - Ktrk be§ ... 
gi:iz bakhkc;-a insam alan ~aheser b:r - Kac; vakittenberi evlisiniz? 
tablo gi.izclligi vermi~ .. Manolya yap - - Dort yll oluyor .. 
ragma and1ran diiz nefti glase ipek el- - <;ocuk var mt? 
bisesi o c;ic;ekle mi.inasebetini biisbiitiin - !ki tane dii§iirdiim. 
artmvor.. ~ Bu adamt sevemiyeceginizi ona 

Robile ahcnkli §apkasmm kenarmda varmazdan once anhyamamt§ mtydt -
gene o ~ic;ekten yalmz bir gonca var. mz? 

Yiiziinde pudradan eser goriilmiiyor. - Anlaml§tlm. Sadece sevmemek de-
Ne de dudaklannda yak1s1 heniiz kal - gil ... ~oylece bir antipati degil .. Nef -
dmlmt§ ~ig bir yara ktz!lhgi.. Boynun- retler ic;inde boguluyordum .. Ben da -
da kedileri, kuzulan k1skandtracak bon ha ilkmektebe giden kii~iik bir ktzken 
cuk dizileri yok. .. Elleri manikiirsiiz. bana goz koymu§. Zengindir. Babamm 

Modanm sun'iyetinden yara§Ir yara~- nezdinde tiirli.i entrikalar c;evirmek ic;in 
maz giizelliklerine cila anyan kadmla- ortaya avu~larla para dokmekten ~e -
nn zevksizliklerinden kac;an bir sade - kinmedi. Goz ya§lan i~inde ~trpma ~lr-
l.k h k 1· pma beni onun kollan arasma atttlar. 1 ey e 1 ... 

Boyle sade kalabilenler tabii giizel - Ah doktor zaylflan, masumlan koru -
liklerine giivenenlerdir. Yiizlerini res - mak i<;in yap!lan metinler kanunname 
sam paletine ~evirenler giizelliklerine sahifelerinde kapah dururken beriyan
herkesten once kendileri inanmad1kla- da orta ya§ zuliimlerini andmr vah~i -
rmm alem huzurunda bir nevi itirafmi yane haks1zhklar oluyor. Kanun bir kl
yapiyorlar demektir. hcdtr. Onu kullanacak el ister. Halk i-

Bu tuvalct dii!?ki.inleri tabii hallerile ~inde ya§t, akh, kiiltiirii bu i§e erer, bu 
sade goriinmekten o kadar korkuyor - eskrime idmanh ka~ ki§i bulunur- Ve 
lar ki vapurda, trende, tramvayda su - sonra dimaglan eski an'anelerle bes -
ratlanm mahud siingere yalatmadan lenmi§ hakimlerin fikirlerini kadma 
be§ dakika rahat duramtyorlar... tam hiirriyetini verecek yeni ahlakm 

Cemil Sena Ongun bu kitabl eLise ve 
'Oniversite talebesile bilgi merakhlarma 
yardtm i~in• bir~ok Frans1z maniielle -
rinden ve franstzca kitablardan istifade 
ederek yazmt§br. Kitabm on s<iziinde 
burada metafizik fikirlerin ihmal edil -
digi, ~iinkii bu ilmin felsefe ile alakast 
kalmarni§ oldugu kaydedilerek eserin 
cher hangi bir bahsin bir digerile altt
kast yokmm~ gibi. yazildigl ve ehem -
miyetleri dolaytsile baz1 bahislerin ter
cihan tafsil edildigi ilave edilmektedir. 

cEserimde miisbet bir psikoloji i~in 
zaruri olan bitaraf gorii§ii kaybetme -
mege c;ah~uken bu ~etin mevzua dair 
en yeni malumah toplamak i~in fazla 
yoruldum• diyen Cemil Sena Ongunu 
bu himmetinden dolay1 tebrik ve bu 
dort yiiz kusur sahifelik bi.iyiik kitabt 
mevzula alakadar olanlara tavsiye e -
deriz. 

Psikoloji 
ikbal Kitabevi 1936 • Fiatt 125 kurU§ 

Bu levend endamh, mcnek§e kokulu icablan lehine ~evirmek miimkiin mii
kadmm okc;esi de alelade idi. On iki diir? Diinya nekadar biiyiik inktlablar
santim topuk uzerine bindikten sonra Ia altiist olursa olsun, diinyada erkek 
kendilerini selvile§mi~ sanan bodur daima hakim, kadm daima onun emir
kadmlarm saffetleridir ki bu muZir mo- beridir. Kocan, karde§in, oglun tepen
day1 ebcdile~tirip gidiyor. de birer kiistah amirdirler. Hayat pi • 

Bayanm yiiziinde modanm yapmac1k yasasmda kadmm degeri dii§i.ikti.ir. Her 
satafatlarma tenezziilsiiz tabil gi.i.zelli - gi.in sokaklarda ktskanchk vah~etile ko
~inden bir gurur gezindigi sec;iliyordu. calan, amanlan tarafmdan b1~aklana - bilir. 

Doktor bu (nurasthenique) hastayt rak cesedleri kaldtnmlara serilen ka - Hatemi Senih cEsash psi!?ik fonksi -

Son zamanlarda psikolojinin aldtgt 
istikametlerin bununla ugra§anlan §a -
§lrtacak derecede farkh oldugu malum
dur. Bu mevzua dair kitab okumak ve 
hatta okutmak istiyenlere bir kolayhk 
olmak uzere Hatemi Senih, A. Cuvil • 
liernin eserini esas tutarak viicude ge
tirdigi bu kitabda diger bir~ok memba
larm izah tarzlarmdan da istifade et -
mi§tir. Fazla olarak kitabda bir~ok mii
tefekkirlerin eserlerinden ufak ufak 
metin par~alan ahnmt§hr. Bunlardan 
da muhtelif suretlerde istifade edile -

muayeneye hazJrlamr bir taVIr alarak: dmlarm felaketlerini gazetelerde oku- yonlar• I ihtiva eden bu birinci kital?~ 
- Miisaade eder misiniz, dedi. muyor. musunuz? Bu saytsiz vak'alara muteakib cMudil psi§ik fonksiyonlar• a 
Bayan bu istizane kar~1 menfi el i§a· mukabil hic;bir erkegin sehpada cina • dair olan ikinci cildi de ~1karacagm1 

retile bir: yetinin cezasmt ~ektigini i~ittiniz mi? bize teb§ir etmektedir. Bilmeyiz aynca 
_ Haytr... Az bir siizgiinli.iktcn sonra bayan he- tavsiyeye liizum var rot? 
tnledi. Doktor biraz taacci.ible dur - yecanla yumrugunu havaya kald1rarak .......................................................... .. 

du. Havtr m1? 0 halde hastamn bu mu· devam etti: 
aYene ~dasmdaki huzuru ne ile tefsir - Boyle vak'alarda kanunun §efkati 
olunabilirdi? Doktor bu suali gozden erkekler i~indir. Ya ani tehevviir, ya 
goze siikuti bir bak1~la sordu. akli bozukluk, falan filan nev'inden 

<;abuk intikalli zeki kadm cevab mazeretler katilin imdadma yeti§ir. 
verdi: Kanunun metni erkek zihniyetine gore 

- Bcnim derdim muayene ile anla - kadm aleyhinde tefsir edilir. Bir kadm 
§llmaz. Rec;ete ile tedavl edilmez. Has- kocasmm, amanmm iistiine ba§ka bir 
tahihmm ilac1 eczane kavanozlannda erkek sevmi~ .. Vayyyy... Bu miithi§ 
bul~nmaz. Ttbbi hydrotherapie, mas • meylin agtr giinahile arbk zangJr zan -
sage, cacodylate defer, bromure serum, g~r yer gok titrer. Goniildi.ir bu efen -
falan filim topyekfm g~iniz hep bun - dim, sevemez mi? Tabiatte senpati, an
lart.. Presyonuma bakarsm1z. Nabztmt tipati yok mu? Sinirlerimizi, cinsin cin
sayar mtz. Kalbimi dinlersiniz. Fakat se kar§J duydugu aktl ermez cazibe ga
bu merkczi uzvin ag1hp toplanma ha - rabetlerini biz kendimiz mi yaratlyo • 
yati harcketi astl derdimin deh~etin - ruz? Gi:iniildiir bu goniil... Operada nn
den size hi~bir ~ey takrir etmez. Onu z1ka ile bagirmtyorlar m1? 
bana sormahsmtz. L'amour est enfant de Boheme 

Oturdugu koltugun iki yamna daya - il n'a ;amais connu de loi 
narak asabi bir j!'Stle yerinden kalkb. Maazallah maazallah. Kocas1 kansm1 

BandirmaYI gezen 
Edremidliler 

Bandirma (Hususi) - Edremid Hal
kevi azalarmdan kJTk be~ ki~ilik bir lea -
file ge~enlerde buraya gelmi~ ve Hal -
kevimiz azalan tarafmdan merasimle kar
~IIanmi~tJr. 

Geldiklerinin ertesi giinu misafirleri • 
mizle sahilde yiizme yan~lan ve denizde 
eglenceli musabakalar yapilmi~. geceleyin 
de Edremidliler larafmdan Ordu Evin· 
de muvaffakiyetli bir temsil ile bir kon
~ei verilmi§tir. 

1kinci giin misafirlere Erde'kle Edincik 
gezdirilmi§ ve Savat bah~elerinde bir k1r 
liyafeti c;:ekilmi~tir. Geceleyin §ereflerine 
verilen baloda bulunan Edremidliler er
tesi gun cO§kun tezahiiratla ugurlanm1~ -
lard1r. Tekrar oturdu. Doktora dogru igildi. bir erkekle yakalamt§. Kadm korku -

Derin bakt1?larla onun goz.lerini arad1: sundan kanapenin altma kac;mt§. Fakat 
- Ben bugiin buraya cismani hasta - vahi§ herif tabancay1 ~ekmi~. dan .. dan.. c - - •· -

hklar miitehaSSlst bir doktordan deva dann, zavalhyt bir kiil~e heline getir - kegin vah§eti~i, kadmm mazlumiyetini 
ricastna gelmedim. Gizli giinahtmt iti - mi~. bagtracakhr. Insanhgmt tammakta ~ok 
raf cdecck bir papas anyordum. Ma~.- Doktor beyefendi tahtalann iizerin£> geri kalmi§ mutaass1b bir erkek boyle 
sadlm ttbbi bir muayene odasma deg1l, akan bu klZ1l kan tabiatin gonuller iize- vak'alar l:aqtsmda ~oyle gokrer: 
cidarlan sagtt bir confessionnal'e stgm- rindeki yenilmez hakimiyetini, senpati , c- Gebertmi§ kahbeyi .. Oh ~ok aHi 
maktir. antipati denilen esran etud eden yeni etmi§. Emsaline ibret olsun ...• 

_ Peki hammcfcndimiz, beni bir pa~ vicdanlar tazannda k1yamete kadar er- (ArkaSl yann) 

Be§i ktrk iki ge~e maddenin tesiri g~er gec;mez, muhakkak 
ka<;maga muvaffak olmu~tu. Ciinkii onun 
ic;:in yaptlacak bi.iyiik bi~ey yoktu ki: (). 

tcCrnnhuriyeb in aabrtQ rom<~na: 117 dadan <;1k1p kendisini wbga atmaktan 

Yazan: Charles de Richter 
ba ka. 

Fa kat, ya duvardaki deligi gorerek 
merak etmi§se? Lakin Muriel bu ihtimali 

Muriel o kadar bitkindi ki, ~ofore ta- dogru bulmad1, zira o takdirde delik.anh 
limat vermek mecburiyetimle olmad1g1 geri donerdi. 
ic;in sevindi. Diger taraftan da.ba bir~ey· Muriel Smith gozlerini kapadt, dudak-
den korkuyordu: Adama SOl; oylemek Ianna bir isim geldi: Cedric Lacy! 
ic;:in onun ka!1Ismda durmak mecburiye - Cozlerini ac;:hgt zaman, yi.izi.inden bu
tinde kalmca, bcnzinin uc;:uklugile vucu- yi.ik biiyi.ik ya~ damJalan ahyordu. Ken
diiniin titremesi, bazl vakayiin gec;mi~ ol- disini otomobil aynasmda gordugu zaman 
dugunu ~fore iha edebilirdi. hafif hafif giilumsedi. 

Otomobil, ISSIZ sokaklardan biitun sii- Berlinin gobegine yakla~Iyorlardl. Az 
ratile ~tu. Gene kadm, adeta uyurcasma sonra Atlas oteline gelecc:klerdi. 
uzun bir mi.iddet dinlendihen sonra, ce • Cebinden mendilini '<1kard1, biraz evvel 
binden bir i~e <;Ikararak ~indekini biiyi.ik i<;inden ic;tiii ~i~e ile Islatl! ve kendisine 
bir susuzlui:la ic;ti. Bu sayede r~ngi yerine sokak kadm1 hali veren yiizi.iniin boyasJ
geldi, Muriel, viicudiindeki yeni bir ha - m temizledi. F akat kendisi o lea dar sol -
yatm akmaga ba$ladJgini hissetti. Birden- mu~ ve suratmm c;izgileri o kadar gerilmi~
bire, istemiyerek, biraz evvel ge~en ahne ti ki, hu halde durmasma imkan yoktu. 
goziiniin online geldi. Gene tadm bu ha- siirunmege ba~lad1. 
tiranm tesiri altmda iirperdi. Fa hi kur· Tuvaletini bilirdik.ten birkac; dakih 
tamu~ oldugu aJam1 dii~i.inerek, gozi.iniin sonra otomobil durdu. Zira otelin online 
onunde canlanan manzarayJ bertaraf et- gelmi~lerdi. 
ti. !lk ad1mlanm metanetle atam1yaca -

Simdi o adam nerede idi} Uyu§turucu I gtndan korkmu§fu, falat ki.iuli.in tesiri 

altmda biraz. kuvvet k:azanml§t1. Uyuk -
hyan otel kaplCISI Muriele dikkat bile et
medi. Asansorci.iye gelince, gene. kad1m 
tamdigi ic;:in , bir§ey sormadan onu kendi 
kattna <;Ikard!. 

Muriel Smtih uzun koridoru tak.ib etti. 
Tam dairesinin kapismi ac;:acag1 mada 
duraklad1. En kiic;:iik bir hi~Irhyi bile ka
<;ITmiyan kulaklan hafif bir pahrd1 duy -
mustu. 

ic;eri girmekten vazge~ecekti, fakat da
ima tehlikeye vogiis germege ah~km ol -
dugu ic;:in kaplyl a~tl ve e~igin onunde 
dimdik durdu. 

Kalbi. biran kadar durur gibi olduktan 
sonra, tekrar kuvvetle ~arpmaga ba~la
mi~h: Bir adam, heniiz a<;mi~ oldugu bir 
c;:ekmecenin oniinde ayakta duruyordu ~ 
Bu, C~dric Lacy idi. 

••• 
Siikutu bozan Cedric Lacy oldu, 

c;tlgmcasma: 
- Thaisa! diye haykirdi .. 
Delikanl1 dogrulmu~ ve gene k1za dog

ru bir ad1m atmi~h. 
Muriel Smith, goriini.irde gayet sa kin 

bir hal takmarak kap1y1 kapatmi~h. 
Delikanlt, kaf1Ila~tigi hakikate hala i

nanamiyaral:: 

Istanbul at ko§ulari 
Diinkii dehsetli 

' 

'J yagmura 'J ragmen 
muvaffakiyetli bir surette yapdd1 

Diinkii Istanbul at yarr~larrnJan bir goriinii, 
[BQ4 tarata 1 tn~ sahttedel 

Mesafe 1200 metro. 1kramiye: Birinciye 
130, ikinciye 50, iic;:i.ici.iye 20 lira. 

N etice: Yalmz iki at ko§tu. Birinci 
Gi.ilizar, ikinci Geyik. Zaman I dakika 
30 saniye. Atlar arasmdaki mesafe 4 at 
boyu. Ko~udan sonra mi.izayedeye <;Ika -
nlan Gi.ilizar sahibi binba~t Cebbara kal· 
di. 

lkinci ko~u 
ikinci ko§u: 1936 senesinde kazand1g1 

ikramiyelerin yekunu 500 liray1 doldur -
m1yan haliskan lngiliz ayg1r ve kiSTaklara 
mahsus. Mesafe 1600 metro. 1kramiye: 

birinciye 15~. ikinciye 55, i.ic;:iinci.iye 20 
lirad1r. 

Netice: Birinci Akifin Kazbadalyasi 

(58,50) kilo. 1kinci Prens Halim Saidin 

Kupeni (60 kilo), i.ic;:iinci.i Ahmedin So

ramposu ( 60 kilo). 

Plase olmiyanlar: Ban~ .. Leven d. Sal· 

vator, Ede~. Zaman I dakika 54 saniye. 

Birinci bir at boyu, ikinci bir at boyu 

mesafelerle gelmi~tir. 

V~iincii ko~u 

O!;iinci.i ko§U: 1936 senesinde hie; ko -

§U kazanmami§ yerli Arab ve yanmkan 

Arab at ve bsraklara mahsus. 1kramiye 

birinciye 11 0 lira, ikinciye 30, i.ic;iinci.iye 

15 lira. Mesafe 1400 metro. 

N etice: N ecibin Dervi§i ( 60 kilo) bi
rinci, Mehmedin SadasJ (60 kilo) ikinci, 
Hi.iseynin Ejderi (58 kilo) uc;:iinci.i. Za -
man 1 ,52. Atlar arasmdaki mesafe: 3 at 
boyu, 4 at boyu. Plase olm1yan: Gulizar 
II. 

DorJiincii ko~u 
Dordi.inci.i ko§U, Handikap: o~ ve 

daha yukan ya§ta halis kan ingiliz ay -
g1r ve k1sraklarma mahsus. Mesafe 2000 
metro. ikramiye 180, 55 ve 20 lirad1r. 

Netice: Akifin Tomrusu (54 kilo) 
birinci, Akifin Markizi (57 kilo) ikinci, 
Bekar (60 kilo) iic;:iincii. Zaman 2,44. 
Atlar arasmdaki mesafe: I at boyu, iki 
at boyu. 

Be~inci ko~u 
Bqinci ko§u: Handikap: Dort ve da

ha yukan ya~ta yerli yanm kan ingiliz 

ayg1r ve bsraklanna mahsustur. Mesafe 

1800 metro. ikramiye 180, 55, 20 lira. 

Netice: Ahmed Azatlmm Ceylam 

(63 kilo) birinci, Emir S1rlmm Alemda

n (65 kilo) ikinci, Prens Halim Saidin 

Boras1 (50 kilo) iic;i.inci.i. 

Plase olmiyanlar: Semiramis, Erten, 

Guier, Olga. Zaman: 2,16. Atlar ara

smdaki mesafe: Y anm at boyu, 6 at bo
yu, I at boyu. 

SABRI 

Montro zaferi sulhun da zaferidir 
[Ba3makaleden devam] 

gelecek kuvvetli bir donanma, Sovyet 
Rusyamn Karadeniz sahillerini tarac ede
bilir, buralara asker <;Ikarabilirdi. Boyle 
fena bir ihtimale kar&I koyabilmek 1~m 
Sovyetlerin, Karadeniz kiyilarmda kolor
dular hatta ordular bulundurmasl laz1m 
gelecekti. Bugi.in ise, Sovyetler, Karade
nizin kapJClSI olan dost Tiirkiye sayesin
de, Karadeniz sahillerinden emin olabilir
ler ve oralara y1gacaklan biiyiik kuvvet
leri ba~ka cephelerde kullanabilirler. Ay
ni zamanda, Karadeniz, Sovyet deniz ti
caretine barb. zamamnda dahi a'<1k kala
caktu. Demek ki Bogazlann tahkimi, 
Sovyet Rusyanm Karadeniz cephesini e
min ve rahat bir hale koymaktadir. 

Dostumuz ve miittefikimiz Romanya 
ic;in de vaziyet Sovyet Rusyanmkinin ta
mamile aynidir. Bogazlardaki Turk ba -
taryalan, Rumen ordusunun da gerile -
rini muhafaza etmektedir. Tuna yolunun 
sevkulceysi ehemmiyeti nazan itibara a -
hmrsa, Bogazlarm bir harbde kapah ol
masiDID hatta <;ekoslovakya, Macaristan 
ve A vusturya gibi Tuna devletleri i.ize -
rinde de biiyiik tesiri vard1r. 
Kom~umuz Bulgaristanm vaziyeti de, 

oteki Karad~niz devletlerinkine benzer. 
Karadenizdeki Bulgar sahillerini Akde -
nizden gelecek herhangi bir taarruza kllr
~~. gene Bo~azlar koruyacaktJr. 

- Thaisa! diye tekrar haykud1. De
mek Muriel Smith, intelligence Servicein 
kadmi, casus sizsiniz ha, oyle mi? 

Cedricin yiiziinden bir deh§et okunu
yordu. Bu, Muriel Smithin benligini 
maddi aCidan fazla h1rpalad1. 

Gene k1z, yava§c;a ba§m1 oniine egdi. 
Delikanh tekrar etti: 
- Sizsiniz ha! Demek sizi ingiltere

de buakhktan sonra §imdi Berlinde bulu
yorum, oyle mi? 

Cedricin sesinde oyle bir hakaret tonu 
vard• ki Muriel Smith irkildi: 

- Nas1l, buakiiibmz gene k1z mr di
yorsunuz, terkettiginiz deseniz daha iyi 
olur. 0 zamanlar size sikintimi haykumi§
tlm. Hatta a~kimza bile hitab etmi~tim. 
Bana ~u sozlerden ba~ka soyliyecek bir
~ey bulamami~hmz: «Vazife, vazifem 
her~eyden iistiindi.ir! » 0 va kit size de -
mi§tim ki, eger muvaffak olmam ic;:in bana 
yard1m etmek istemezseniz ben gene mu
radtma ererim, faht fenahk sayesinde. 
,Simdi eserinize bakarak onunla iftihar e
debilirsiniz. 

Muriel Smith delikanhya dogru ilerle
mis ve onun yanmda durmustu. 

Cedric Lacy, sanki bu kelimeler kal -
binin gizli bir telini ihtizaz ettirmi1 ve ar-

Yunanistanla Yugoslavya Balkan an
la§masma dahil olan bu iki dost devle -
tin, Karadenizde sahilleri olmamakla be
raber, Bogazlann tahkimi onlan da yan 
ve gerilerinden ~evrilmek tehlikesinden 
s1yanet etmektedir. Arnavudluk bir nevi 
italyan himayesi altma girdikten sonra, 
Adriyatik denizi kapah bir italyan de -
nizi haline gelmi§ oldugu ic;in, yeni Bo -
gazlar rejimi, bilhassa Yugoslavyanm 
vaziyetini kuvvetlendirmektedir. Boylece 
Bogazlann tahkimi, Balkan Andla§ma -
smm sevkulcey~i vaziyeti iizerinde de, 
c;ok mi.ihim ve lehte bir tesir husule ge -
tirmi§tir. Balkan Pakti devletleri, arhk, 
Karadeniz tarafmdan emin olabilecek -
lerdir. 

Ti.irkiyenin. Sovyet Rusyanm ve Bal
kan devletlerinin sevkulcey~i vaziyetleri
n; bir anda kuvvetlendirmi~ olan yeni 
Bogazlar rejimi, boylece §ark sulhunun 
en kuvvetli amili olarak Avrupa sulhu 
i.izerinde de miiesssir bir rol oymyacak -
tJr. 

Bogazlara Tiirk toplanmn hakim ol -
mas!, bu kadar ehemmiyetli bir hadise • 
dir ve onun ic;indir ki sulhu sevenler, bu 
hadiseyi biiyiik bir memnuniyetle kar§I • 
lami§lardtr. 

Montro zaferi yalmz Ti.irkiyenin de -
g1l sulhun da zaferidir. 

AbiJin Daver DA v• ER 

t1k donmez sand1g1 bir maziyi uyandu
m1~ gibi, bir sandalyeye yikilmJ§, ba~m1 
elleri arasmda tutarak di.i§i.inuyordu. 

Thais a! Thaisa Strafford I Delikanh
nm sevmi~ oldugu zengin, bahtiyar gene 
kiz giiziini.in oniinde canlamyordu. On -
dan sonra birdenbire vulwa gelen hailele
ri hatirladi: Ayni saatte ika edilen iki 
cinayet ve onun arkasmdan da, Thaisa -
nm iiveybabasmm oldi.iri.ilmesi j tuhaf de
gil mi, o, Scotland Y arddaki mevkii do
dolayisile, ni~anllSlm, bizzat tevkif etmek 
mecburiyetinde kalmi§ti; hele efkan u
mumiye bu il}le nekadar alakadar olmu§ 
ve bu hususta nekadar heyecan gostermi§~ 
ti! Sevgilisinin idama mahkum olacagmi 
zannettigi giinlerdekj endi~esini dii~i.indii. 
Sonra gazetede, Thaisanm kac;hgi hava
disini goriince nekadar ~a~Irtnl§h. Y ava§ 
yava~. bir gecenin bi.iti.in teferruah go -
zi.inun oni.inde, bir fotograf netligile can

lanmaga ba~lad1: Thaisanm annesinin ce

sedinin yathgi eve tahkikata gitmi~ti. 0 
gece Thaisa delikanhya gozukm~ ve o

na, beraberce kac;malanm teklif etmi§ti. 

0 zaman nic;in vazife, a~ktan daha lmv· 

vetli olmu~tu? Thaisa hath hareketini on a 

anlatmam11 ve yaptrgl cinayederin, eski 
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·RADYO 
( Bu aksamki program) 

ISTANBUL: 
18 dans mus!kisi {plB.k) - 19 ha.berler .., 

19,15 Bethofen dokuzuncu senfon1 (plAk) ., 
20,30 sttidyo orkestralan - 21 ,30 son habe:r .. 
ler. 

Saat 22 den sonra Anadolu Ajansmtri 
gazetelere mah.sus havadis servis1 verne .. 
cektir. 

viYANA: 
18,40 muhtelif milletlerin halk ~arkllan .. 

19,15 konu!?malar - 20,05 haberler, hava 
raporu - 20,15 konu~ma, saat, yen1 hayat • 
21 ,05 askert konser - 22,05 a~tzdan ilfleme 
il.letler orkestras1 • 23 ,15 dUencel! yaym "' 
23 ,25 musiki • 24,05 konu~ma - 24,20 geed 
konserl. 

BERLIN: 
17,35 keman konser!, ~arkllar • 18,25 ko"' 

n~ma ve muslki - 19,05 e~lenc('li must .. 
ki - 20,05 dtzdan iifleme aletler orkestra.. 
Sl - 21,05 haberler • 21,15 pHl.j l*!nlikleri .. 
23,05 haberler - 23 ,35 balet musikisi - 1,05 
gramofonla dans havalan - 2,05 gece kon. 
ser!. 

BUDAPE§TE: 
18,05 konu11ma • 18,35 plyano ve fli.it kon .. 

seri - 19,25 salon orkestrasi - 20,35 kon!e ,. 
rans - 21,05 Qingene musikls! - 21 ,45 ha • 
berler • 22,05 gramofon - 24,35 cazband ta
ktml • 1,10 son haberlcr. 

BU'KREI;l: 
19,05 saat, hava raporu, havadis - 19 ,10 

havad!s - 19,20 konser _ 20,20 konser - 20,40 
konserin devam1 • 21 ,15 konferans • 21 ,30 

piyano konseri - 22 k!tablara dair - 22,10 
~;Jan konseri - 22,35 haberler - 22,50 man • 
dolin orkestras1 • 23 ,25 gcce konser! - 23 ,50 
haberler [franstzca, almanca ve rumenceJ, 

LONDRA: 
17,05 orkestra konseri - 17,50 piyano ve 

keman konseri • 18,20 <;ocuklarm zamaru, 
havadls, National istasyonu - 21 ,05 konser. 
22,05 dans muslklsi - 22,35 orkestra kon • 
seri - 23,15 spor, havad!s - 23 ,35 dans mu. 
s!kisi - 24,35 havadis, edebiyat. 

PARIS [P. T . T.J: 

18,05 orkestra konseri, haberler • 18,45 
konll.j;malar - 19,05 orkestra konseri • 19,35 
havadis • 19,45 konser!n devamt - 20.25 ha• 
vadis - 20,40 orkestra konseri • 21 ,05 edc· 
biyat - 21,20 slyasi haberler - 21,30 ~ark!. 
Jar 21,35 plyes - 24,05 havadis. 

ROMA: 
19,25 yabanct dillerde konu~ma • 20 ,05 

Napollden naklen eglencell musiki ve gra
mofon - 20 ,10 seyahat haberleri - 20,25 eg· 
lenceli musikl - 20,50 franstzca haberler • 
20.55 Yunanistan i<;in yaym • 21,10 hava • 
dis, gramofon - 21,45 viyolonsel konserl, 
seyahat haberler! - 22,25 koro konseri -
23,35 dans musikisi, istlrahat esnasmda 
haberler - 24,20 lspanyolca haberler. 

Nobet~i Eczaneler 
Bu gece ni:ibe~l olan eczaneler $\lnlar

dJr : 
istanbul cihetindekller: 
Aksarayda (Ziya Nurl), Alemdarda (All 

Rtza), Bak1rkoyde (Merkez), BeyaZldda 
(Sttkt), Em!noniinde (Hi.isnii Haydar), Fe. 
neroe (Ar!t), Karagiimriikte (Ar!f), Kii • 
giikpazarda (Hikmct Cemil), Samatya, Ko. 
camustafapa~ada (Ridvan), l;lehreminin • 
de (A. Hamdil, l;lehzadeba§mda. (Univer .., 
site). 

Beyoglu cihetindekiler: 
Galatada (Yigopulol, Haskoyde (Nesim 

A.seo), Kas1mpa9ada (Mi.ieyyed), Merkez 
nahiyede (Matkovig), (Vinikopulo), §l~ilide 

(Pertev), Taksimde (Kemal Rebiill. 
Uskiidar, Kad1koy ve Adalarda.kller: 
Biiyi.ikadada (Merkez), Heybelide (Yu • 

suO , Kad1koy, Alttyolda (Merkez), Moda
da (Modal, Uskiidar, Ahmed!yede (Ahme • 
diye). 

Kad1koy StlREYY A Bah~esinde 

HAL K 
OPERETl 

Bu ak,am 
21.45 te 
TELL t 

TURN A 
Buyuk operet 

3 perde 

Umum1 duhuliye 35 kuru' 
MasalarmJZI ayrm1z. Tel. 43703 
Yarm akfam Taksim bah~esinde 

DENtZ HAVASI 

bir kan davasmdan dogma bir ocalmadan 
ba~ka bir~ey olmadJgmi gostermemi~ miY" 
di? F akat Cedric silah altma almmi§ bir 
asker gibi, muharebe meydamndan kac " 
maga raz1 olmami§tl. Halbuki kabul et" 
tigi hatt1 hareketin neticesi orada, kar~I" 
smdayd1. Hay1r, o gecenin tek bir hattra" 
Sl olsun aklmdan c;:Ikmami§IJ. • 

Thaisanm, ~u sozleri soyliyen sesin~ 
hal a duyar gibi oluyordu: «EldivenilJll 
talihin suratma firlatiyorum, fakat bir gUn 
olacak ki bunu size atacagim.» 

Onlan birbirlerinin kar§Isma dikec.e~ 
olan gi.in i~te gelmi§ti. Hem de ne g~bl 
~artlar dairesinde! Cedric bu gizli serY15e 
mensubdu, halbuki Thaisa bu servise sa• 
dece alet oluyordu. ~imdi ise gene kttln 
ihanet etmi§ olmasmdan §iiphe ediliyor • 
du. 

Delikanh ba~m1 kaldudigi zaman. ha; 
kiki ismi olan Thaisa diye tamd1~1. ged'• 
k1zm derin baki~h gozlerinin kend1s1n~ hi~ 
kilmi~ oldugunu gordii. Muriel Sm1t z;i 
elmacikkemikleri atesten kizarmt~, ~n n 
fena halde atmi§tJ. Cedric, gene .. ~:u 
<;ehresinin bu soluldugunu goriince urrni 
ve yalmz ge~mi§ giinleri hatirhyarak e 

1 

uzatti. 
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Meseleler 

Bir lise mezununa 
a~Ik mektub 

Meslek se<;menin size verdigi tered -
diidleri bildiren mektubunuz, biiliin lise 
lllezunlan arasmda mii§terek bir meseleyi 
kurcaladlgl i<;in, istediginiz tarzda «ka
Pah» bir cevaba a<;Igmi tercih ve sadece 
hiiviyetinizi if§adan <;ekinme!: suretile za
l'uri buldugunuz mahremiyete riayet edi
Yorum. 

Meslek se<;mek ic;in yap1lan hesablarm 
~ogu, ekseriyetle, zihni safhada kalm1~ ol
lllalanndan dolay1, istikbali kaba bir tah
tnin plam i<;inde <;izgi i<;ine sokan yanh§ 
bir hendeseden dogar. i stikbalin • sad1k 
bir fotografisi zannedilen bu resim, haki
katte onun ezbere yapilml~ ve dogru bir 
lllii ahedenin biitiin ~izgilerinden mah -
tum, ~irkin bir karikatiiriidiir. c;unkii bu 
hesablar, m~slegini taym etmek istiyen 
~encin hakim i~tiyakile hayatm sayJsiz 
ttnkanlan arasmdaki en k1sa miinasebeti 
ke~fe ve tayine yanyacag1 yerde, sadece, 
~a tamamile ameli, ya tamamile romanesk 
tndi~elere ve arzulara dayamr: Ada let 
i§lerine karst hususi hic;bir temayiili.i olma
~.t~t halde, mf, hukuk tahsilinin diger 
Universite faki.illelerinden bir sene daha 
tz bir zamanda takib edilebilmesinden 
gelen kolayhgml dii~iinerek onu tercih 
tden gender pek <;oktur; edebiyata, fel
'efeye, gi.izel san' a tiara aid temayiillerini 
bo&arak, mf, memlekelin miihendise olan 
ihtiyacmt hesabhyarak, yalmz kazanc en
di~esile mi.ihendis meklebine girenleri de 
giiri.iyoruz; yahud da mf gazete ve tarih 
lohretlerinden gelen cabize ile ~air yahud 
asker olmak istiyenler yok degildir. Y a
tadik<;a siz de boyle yanrn N apoleonlara, 
teyrek Hamidlere, -galiba ol<:;i.iyi.i fazla 
tutuyoruz- rnilyonda bir Pasteurlere tesa· 
diif edeceksiniz. 

Ben tiiccar oldugu halde i<;i giizel san
atlara aid hasret ve kabiliyetlerle dolu, 
Yahud aksine, re am oldugu halde ameli 
\le merkantil hesablannda kuvvetli insan· 
lar <;ok gordiim. 0 kadar <;ok ki, mernle
ketimizde ekseriyetin meslegini yanh§ se<;

tigini, yani kendisini yanh§ tamdigmJ soy-

D
lemekle hi<;bir insafstzhk yapm1~ olmayJZ. 
. ~ktorlanmtz i<;inden edebiyata, gazete· 

tlhge, aktorliige, politikaya gec;enlerin 
Q lugu, meslege aid 1lk fikirlerin ve ka

rar!ann sonradan bastanbasa tashih edi
lecek kadar yanh§ olduklar;na a~1k delil
lerdir ki misallerine Avrupada da tesadiif 
~dilir. 

Meslek se~erken yalmz ameli hesabla
ta, yahud da yalmz romanesk arzulara ta
bi olmaktan gelen bu tahrnin isabetsizligi, 
lahsiyetle i§ arasmdaki inttbakSIZhgm, 
b~ni muvaff~k~yetsizligin . hemen hemen 
lr tek sebebidir. Meslek msanm hakikl 
~ektebi ve meslek sec.;mek, insamn kendi
ll~i bilmesinin ilk ve son imtihamd1r. Bil
~llerin en zo~u ?Jan bu bilginin tecri.ibeden 
a~ka mualbm1 olrnadJgi halde, en gene 

1'.e tecriibesiz cagtm1zda bu imtihana giri
IIrniz, bahtJn bir zulmi.i gibi gori.iniir. 

l-:Ia!buki rneslek se<;erken yapl!~bm1z 
tn biiyiik hata, ilkonce bu «meslek se<; • 

~e~>} .irade.sin~e~ ~elir. Biiyiik bir «ken
III btlrne Jlrni>> Jstlyen bu se<;me iradesi-

~e sahib olrnaga mahkum olsayd1k, yiiz
e doksan dokuz hepimiz aldamrd1k. Ha-

.l'ltl B k . k' ff k' · ere et versm 1 rnuva a 1yete nam-
~td • I d . 1 ~· • · , ans ar a msan mes egmt sec;mtyor, 
llleslek ins am sec.;iyor! 

1 .~u noktaya dikkat ediniz. lnsan mes
e~Je beraber dogar demek i~temiyorum · 

(l t k . . . • 
h a d1rde c.;ehrell11Z kadar rnuayyen bir 
, \lsusiyetimiz i.isti.inde hi~bir tercih zorlu-

~~~a dii ~e-~ize luzun: kalmazdt; fak~t 
11 
~~ a, goru~e ve terb1yeye aid yi.iz bm 
~n kiilc;esi iGinde ~eklini bulan galib 

''Curnhuriyet., in tefrikast: 19 

Peyami Safa 

ternayiil -ki buna istidad denrnesi dogru 
degildir, zira istidad kelimesi ekseriya sa
dece dogu~a aid bir kabiliyet fikri uyan
dmyor- bizi haberimiz olmadan meslegi
miz ic.;inde bulundurrnahdtr. Biiti.in soz 
bu temayi.ildedir ve meslek onunla konu
~acakhr. ManhgimJZ ve dar hesablanm1z 
araya girerse, birbirini seven <tiftin izdi
vaclanna rniidahale eden mutaasstb ana 
babamn sebeb oldugu felaket ba~gosterir. 

Muvaffakiyet dedigirniz §ey, rneslek. 
f1rsat ve insan arasmdaki ahengin c;ocugu
dur. Meslegini bulan insanm ad1mba§m· 
da ftrSatlara teadiif edecegine de ekseri

ya §iiphe yoktur. 
T ekbasma hesab ve tekbasma hay a! 

mahsulii ~lmamak ~artile, §ah~iyetin bii
tiiniinden dogan kavrayJcl bir hnsla ic.;ine 
girilen rneslek herkesi rnuvaffakiyete go
Liirecektir. Hatta kabiliyet dedigimiz §ey, 
~ahsiyelin biitiinile meslek arasmdaki a
hengin kendisine <;ok benziyor. 

Iki kelirnelik bir hulasaya talibseniz, 
her hulasanm eksikligine aid mes'uliyet 
benim iizerimde olmarnak ~artile diyebi
lirim ki muvaffak olacagtmz yegane mes
Ick, «sevdiginiz i§» tir. c;unkii sevgi yal
mz meslege degil, hayata aid biiti.in ka
nunl.an hulasa eder. 

PEYAMI SAFA 

Yunan partileri yeni 
bloklar te~kil ediyorlar 

[Ba~taratz 1 inci sahftedel 
seselerin lagv1, 

5 - Fa!?ist te§kilatlarmm W.gv1, 
6 - intihabatm daima nisbi usu1le 

icras1. 
Nesredilen bu programda her hangi 

bir e~peryalisl tecaviiz harektlti Yu -
nanistanm bi.iti.in milli kuvvetlerini se
ferber ederek milli istikltllin ve tama -
miyeti mi.ilkiyenin mi.idafaa ve muha -
faza edilecegi bildirilmektedir. 

Programm en sonunda «Halk cep -
hesh nin yava~ yava~ bankalarla fab -
rikalan devletle~iirecegi de zikredil -
rnPktedir. 

lttihad kabinesi kurmaga dogru 
Atina 26 (Hususi) - Milli Ah li pa -

tL~i lideri Teodokis di.in de partilei·in 
birlefierf'k mi.ittehid bir kabine kurrna
lan hakkmdaki faaliyetine devam et -
mi~Lir. Teodokis dun Kondilis partisi -
nin en ileri gelenlerinden eski Maarif 
N azm Turkovasili ve Islahat<;l Ahali 
partisi Jideri Rallisle de bu husus ha1{
kmda gori'1~mi.i~tiir. . . 

Siyasi mahfi1lerde arhk ?ir emn vak1 
nazarile goriilmekte alan hberal ve .. ~~1-
li ahali partisinin birle~mesine kuc;~k 
partilerin de ithal edilerek te~kil ed: • 
lecek kabinenin geni~ bir ittihad kabt ~ 
nesi ~eklinde ortaya ~Jkaca!;fl kanaatJ 

beslenmektedir. . 
Diin umumi bir i~tima yapan .Ah~ll 

parlisi esas itibarile partilerin birle§:P 
bir ittihad kabinesi kurmalnni tasvtb 

etmistir. 
Te~akkiperver partisi lider~ K~fan · 

darisle j~c;i ve <;iftc;i partisi ltd en .. Pa -
p:mastasiu di.in Sofulisle uzun mud~et 
gori.i~mi.i)lerdir. Bu. iki lider gazetec: • 
Jere pariilerin birle5mesi meselesile 
kendilerinin ali\kadar o]madtklanm 
sciylemi~lerdir. 

Diktatorliik ~ayiast tek::ib ediliyor 
Atina 26 (Ilususi) - Hi.ikumetin di~

tatOrliik ilanma haz1rlanmakta oldugu 
hakkmda baZl gazetelerde gori.ilen ne~
riyat Harbiye Nezareti mi.iste~ari Ge -
neral Papadimas tarafmdan tekzib edil
mekledir. 

V enizelosun evi aatrn alrndt 
Atina 26 (Husus1) - Mi.itevaffa Ve • 

Abtdfn Daver DAV'ER 

~ll~:~~et Erciimend ~~ndin!~.to~ladt.! §ey ?~gil_ Erci.irnend Bey. Kocam, sizin 
Qoj nm kar§Jsmda gosterdtgl zaftan c;ok IYJ b1r arkada§ ve kibar bir gene ol-

a:yl kendi ken dine klzmt§tl: dugunuzu soyli.iyor. 
~itl· Y apttg1m, gi.iliinc ve sa~ma ... Si - Erciimend yararnaz ve §eytan bir <;O· 
IIi erl!n gev~edi ... Uykusuzluktan ... Be- cuk gibi yiizunii buru§turdu, sanki <<sizin 

SPt~] bu!uyorsunuz degil mi? kocamz bana VIZ gelir» demek istiyordu. 
Vab antha gi.iliirnsi.iyordu. T athhkla ce - Ali Daymm kar!SI, otele gel en rnii§ • 

'Verdi: terinin odasm1 haz1rlamis, doniiyordu. 
bll k V adediyorsunuz degil mi? Art1k Saniha: · 
-atr <;ok oynam1yacakstmz. - Uykum geldi, F atrna HammcJgtm, 

hi~. hi b'dediyorum, ne poker, ne tavla, ben gidiyorum, dedi. i§i yoksa, garson 
• So ~ Ir§ey oynamJyacagirn. beni otele kadar gi.itiirsi.in. 
lllak nr_~ ke~dine has ani bir degi~iklikle, - Onun ~ok i~i var; sizi ben gotiiri.i-
ltl'ara~o.z~ennde bir §eytanhk I§Igl par - rUm. 

tlave etti: Saniha, Erciimende elini uzattt, dost 

lllad';k Y ani siz ba~a ka.:~~ la~~~Y? kal - bi1 sesle: 
Q~l~e ~;ave bana alaka gosterd1gmJZ mi.id- - Geceniz hayrolsun, dedi. Bunu 

S ?YnamJyaea{hm. soylerken de i<;inde, gene zabitin otele 
..... anlha b1"raz bozuldu· k d F H I b b k d ._ a ar ·alma amm a era er en isi-

Silhan1~izi?l.e alakadar oiu§umun sebebi, ne refakat etmesini istiyen gizli bir arzu 
51Zl ~ok sevmesinden ba§ka bir vardt. F akat Erciimend, gene kadmm 

CUMHURtYET 
--- - ------- -~-- - -··---

ltalya .. Almanya hava
pakbnin ehemmiyeti 

Vapur iskelesinde 
feci bir • ctnayet 

Bir adam kartstni ve 
dostunu yaralad1 

Akdenizden ~imaldenizine ge~en bu mii,terek ha va 
yolu, Fransa-Sovyet hava irtiballnt yarmaktad1r 

Kocas1 tarafzndan sokalc ortasmda ustura 
ile yaralanan Muazzez 

Dun ak~am iisti.i Kopri.iniin Kad1koy 
iskelesi iizer inde feci bir cinayet ol _ 
m~tur. 

Saat 16,30 da Kad1koy iskelesinde 
halkm gozii oni.inde Seyfi isminde bir 
adam kans1 Muazzezi ve kansmm dos
tu olan Yusufu ustura ile yiizlerinden 
agrr surette yaralami§hr. 

Vak'a §Oyle olmu~tur: 
$ehrcmininde kahvecilik eden Sey • 

finin gene ve giizel bir kans1 vard1r. 
Scyfi bir miiddcttcnbcri kans1 Muaz _ 

zezden §iiphelenmektc ve onu takib et· 
mektc idi. Diin de Scyfi, kansm1 takib 
etmi~tir. 

Kad1k6y iskelesinde Muazzezle dostu 
~usufu gi~eden berabcrce bilet allrken 
goren Seyfi birdenbire cebinden ustura 

smt c;Ikarrni? ve kansmm iizerine atila
rak usturay1 rasgele yi.iziine vurmaga 
ba§lam1~tir. Bu s1rada Muazzezin sol 
kulag1 dii§mii§, ~enesi ve elleri kesil . 
mi~tir. Muazzczin dostu Yusuf, bu man
zarayi goriir gorrnez derhal gi~enin 6-

ni.inden f1rhyarak kaqmaga ba§larnl§, 

bir taraftan da b1~agm1 qekmege ~ah~ -
m1~hr. Fakat, Seyfi daha cvvcl yeti§
mi§ ve usturayr §iddetle Yusufun yiizii-

ne vurmu~tur. Bu ani darbe iizerine 

Yusufun gozii1 u 1 k 11 m n boga
zma kadar alan krsmr kesilmi§ltir. 

Yusuf yarah bir halde kac;maga ba~ • 
larn1~sa da kadmm kocas1 tckrar pe§in
den ko~mu~, fakat o strada yeti~en po
lis mcmuru Alaeddinle halktan birka~ 
ki§i mutaarnzm edinden usturasm1 al

rni~lar ve kcndisini Eminoni.i merkezi -
ne sevketmi~lerdir. 

Ag1r yaralanan gene kadmm yiiziin -
den fazla miktarda akan kanlar gi§ele
rin oniini.i doldurmu§tUr. Her iki yarab 
Karakoy eczanesine kaldmlarak imda
dl s1hhi otomobili gelinciye kadar ilk 

mi.idavatlan yapilm1~txr. 

Temps gazetesinin, italy a - Almanya 
hava anla~mas1 hakkmda Roma rnuhabi
rinden aldtgl bu makaleyi ehemmiyetinc 
binaen aynen naklediyoruz: 

1 italya uzun senelerdenberi, miistakbel 
' ihtiyaclan da gozoni.indc tutarak, biiyi.ik 

I 
bir havai irtlbatlar faaliyeti gostermekte
dir. Bu cihetten ge<;en 26 haziranda, Ge-
neral Vallcnin Berlindeki ikameti esna
smda imzalanrnt~ alan italya - Almanya 
hava anla~mas! c.;ok biiyi.ik bir ehemmiye· 
ti haiz bulunrnaktad1r. 

italyanm resmi havac1hk gazetesi olan 
Vie Dell'Aria bugi.in bu anla~manm e -
sash noktalarmt nqretmektedir. 

Yeni hava mukavelesi 7 may1s 1928 
de imzalanm1~ bulunan ve gayesi Milan
T rente • Munich arasmda miitekabil bir 
havai irtibat tesis alan anla§manm kty -

rnetidir. 
Y eni rnukavele mucibince on sene ic;in 

V enedik ve Miinih tarikile Roma ve 
Berlin arasmda ve Frankfurt tarikile de 
Roma ile §imaldenizi arasmda havai irti
bat temin edilrni~ oluyor. 

Bu sonuncu hat Skandinav rnemlcket
leri ve lngiltere i<tin bir irtibat merkezi 
te§kil eden Amsterdamda nihayet bul

rnaktadtr. 
Anla§mada italyanm Frankfurt -Ams-

terdam hattt yerine Frankfurt - Berlin 
veya Frankfurt - Hamburg hatlanndan 
birini ikarne edebilecegi de kabul edil -
mektedir. 

Bu hatlarm en miihim ciheti Akdeniz
den .';iimaldenizine kadar (Amsterdam 
ve Hamburg) Merkezi Avrupa iizerin
den gec;meleri ve Fran sa ile Rusya arasm
daki biiyi.ik haval irtibat yollanm yarma· 
land1r. italya nihayet bir istinad noktas1 
bulrnu~ oluyor: Hamburg. 

italya ile Alrnanya arasmdaki bu el -
birligi yalmz Avrupaya inhisar etmiyor. 
Hamburga mukabil italyanlar da Alman
yaya Akdenizdeki Oniki Adalardan bi· 
rinde bir iskele terkediyorlar. italya bu 
suretle Alrnanyamn oni.ine ~ark! Akde
nize dogru bir hava yolu a<;m1~ oluyor. 

Bizce bu hadise son derece bi.iyiik bir 
ehernmiyeti haizdir. Filhakika Almanya 
Italyamn kendisine bah~ettigi bu Akde
nizde yaytlrna imkanmdan c;ok istifade 
bekl emektedir. 

Biiyiik Harbden evvel Almanyamn en 
bi.iyiik hulyast Balkanlan, Akdeniz ya
km~arbnl, Anadoluyu geni§ bir ikttsadi 
malikane haline koymak de gil rniydi? 

Bagdad demiryolu hikayesini biliyo
ruz. .';iimdi, havacthk sayesinde daha ko
layla§ml§ br ~ekilde bu hikaye tazelene -
cek mi? Bununla beraber rneselenin esast
mn orada oldugunu zannetmiyoruz. Esas 
mesele bu hava anla§masmi imza etmrk 
suretile Berlinin ltalyanm Akdenizdeki 
siyasetini tasvib ettigi fikrini hast! etrnesi
dir. 

. Halbuki bu siyaset ise ((ok bariz bir ~e
k!lde lngiltere aleyhine bir neticeye ula§
mak temayi.ili.inii gosteriyor. 

Yarah~arm ikisi de Beyoglu Zi.iklu' 
hastanesme kaldmlmt§lard1r. Polis, diin 
geg vakte kadar tahkikata devam et • 
mi~t.ir. A~denizin en canh noktasmda bulu -
-------------==-~-.-~- nan ltalya bu denizde hast! olabilecek 
nizel.osun Kifisia caddesindeki evi 60 her tiirli.i yeni vaziyetle son derece alaka
bin Ingiliz liras1 bedel mukabilinde 1n- dar olrnaktad1r. 
g~lter~ t~rafm~an satm almmi~tir. Bu !t I k · "h 1 b 1 
bma IngJlteremn Atina sefarethanesi a. yaya ar~I Ith az o unmu~ u unan 
itiihaz edilPcektir. sanksJyonlann ilgasma dair irad ettigi bir 

Demek oluyor ki ltalya sanksiyonlarm 
kaldmlrnasmm Akdcniz rnuvazenesi iize
rinde hic;bir tcsire malik bulunmad1g101 
bilmektedir. Halbuki bu rneselenin c;ok 
miihim oldugu bedihidir. ltalya ic;in miis
ternlekesile irtibatt tcmin etmek biiyiik bir 
ihtiyacdtr, halbuki italyanlar bu i~ ic;in 
yalmz bir yola malik bulunuyorlar: Si.i
vey~ tariki. Buna binaen ltalyan efkan 
~mumiyesi Cebelitankla Siiven arasmda 
Ingili?.lerin her tiirlii hareketini biiyiik bir 
dikkatle takib etmektedir. itaylanlar hak
h veya haks1z olarak lngilterenin kendi
lerini bir <;ember ic;ine almak siyasetini 
gi.iltiigi.inii zannediyorlar. 

Sanksiyonlar devresinde ingiltere tara
fmdan kurulmu~ alan Akdeniz ittifakla
nmn italyayl c;cmberliyen ikhsadi muha
saranm kaldmlmasmdan sonra dahi de -
varnh bir §ekilde ve italya aleyhinde bir 
sistern halinde tebelli.ir etmek tehdidimle 
bulundugu soyleniliyor. 

Umumi kanaat ingiltercde bunun boy
le olrnasmt her nc pahasma olursa olsun 
ternin etmck arzusunu besliyen bir idareci 
stmfm rnevcud bulundugu rnerkezindedir. 

Y eni italy an imparatorlugu, Akdeniz
de ve .<;iarki Afrikadaki ingiliz menfaatle
ri i<;in tehlikeli telakki olunmaktadtr. 

Montroden <;Ikan bir habcrle lngilte
renin Moskova ile Sovyet barb gemileri· 
nin Bogazlardan girip ((tkrnasmda tarn bir 
serbesti temini hususunda anla§ml§ bulun
dugunu bildirdigi son giinlerde bu ka -
naat daha kuvvetlcndi. italya bu habere 
kar~I ?erhal bi.iyiik bir alaka gosterdi; 
bunu lngiherenin Akdenizde !talya aley
hin~e takib ettigi siyasetin bir inki~af1 
§eklmd~ gordi.i: diger bir if a de ile, Ro -
mada lngilterenin son kanunuevvelde 
Akdenizde vukua gelecek herhangi bir 
Italyan taarruzuna kar~t koyabilmek ic;in 
~apmt~ .oldugu anla§malara bir yeni aza 
daha 1lave etmek istedigi, Sovyet Rusya-
rt bu anla~malar c;w;evesine dahil ederek 
ltalyaya kar§t alan bu cepheyi kuvvetlen
dirmek arzusunda bulunduil;u kanaati var
dlr. 

La Tribuna diyor ki :Y eni bir Bogaz
lar reiimine mii.teallik bir muahedenin 
hatlan c.;izilmi bulunuyor. 

!ngilterenin Sovyet Rusyaya ve Tiir -
kiyeye kar§I inamlrnaz bir tehaliikle bah
§etmi~ oldugu rni.isaadeler biitiin bu itin 
-yani Lozan muahedesinin tadili hakktn• 
daki Turk talebinin- lngiltere Bahriye 
N ezaretinin yard1mile ingiltere Hariciye 
Nezareti elinden ~1km1~ oldugunu rneyda
na koyuyor.» 

Bu vaziyet kar tsmda ltalya - Alman
ya hava anla§masl c;ok hususi bir ~ekilde 
tenevviir ediyor. Eden 19 haziranda 1n
gilterenin Akdeniz paktlanndan vazge~ -
rnemis oldugunu soyledi. 

22 haziranda Montro konferans1 ba~
ladJ. ltalya 26 haziranda Almanyaya Ak
denizdeki Oniki Adalarda bir hava iske
lesi tahsis etti. Bu iskelenin rnevkii Bo • 
gazlarm cenub ucundan pek uzaga dii~
mernektcdir. Dernek oluyor ki !talyanm 
bu hareketi Montrode rniinaka§a edilcn 
ingiliz Akdeniz paktJna kar~I pe§in bir 
cevab telakki edilebilir. 

Rornanm teklifini kabul eden Berlin 
ise Akdenizde ltalyan siyasetini tasvib 
etmekte ve kendisinin Rusya aleyhindeki 

5 

desikler 
' ----

IF::!!. renwich rasadhanesinin kurulu· 
~ ~undan ve cografi tul daireleri-

. ni o rasadhanenin kubbesinden 
~e<;JTrnek .. yolu a<;tlmazdan herhalde ~ok 
once. msfunnehar dairesi iizerinde bir de
receltk mesafenin uzunlugunu olc;iiti.irmii§ 
alan Haru~o?l~ _Memun ki.i~iiliigiinde 
~~k h~§an Idt, Iler1de bir ilim adarn1 ve 
1h~ hizmetkan olacagma ihtirnal verdir· 
mJyecek fekilde miinasebetsizlikler yapar
d~. ~O§, bu ruhi ha anhk onun dol~un 
bir dlmag sahibi olu§undan sonra da de
vam etmemi~ degildi. Halaytklara erkek 
kostiimii giydiren, koleleri yapma kaki.il
lerle kadma !;eviren ilk ~ark hi.ikiimda 
odur .. Tarih .. bu .. ha~anhklan hep ter ge; 
mek tster. c;unku Memun, bir yandan ak
la SJgmaz hoppahkJar yaparken obiir 
yandan bir alirni kazanrnak. bir filozofu 
kendi payitahtma getirtmek i~in harb a<;a
cak kadar ilrne baghhk gostermi§tir: Le
on adh bir fen adamm1 Bagdada gon -
dermemesi iizerine Bizans lmparatoruna 
barb ilan etmege kalkt(masi gibi!.. 

l~te bu i.inlii adam hcniiz tahsil c;agm
da tken hocalanna binbir c;e§id oyun di.i
zer ve zavalhlan canlanndan be7.gin bir 
hale. g~tirirdi. Bir gi.in ders ahrken gene 
muZibhk bahaneleri aramaga ha§ladl. 
Fa kat icad kabiliyeti o gi.in kmrla•ml§tl, 
orijinal bir oyun rnevzuu bularnJ;ordu. 
Halbuki ic.;inde bir•eyler yapmak arzusu 
da §ahlanrnt lt. Nihayet goziine hoeanm 
ciibbesindeki ki.ic.;iik bir delik ili~ti ve ka· 
pah duran zihni de birden a<;tld1. 

$imdi parmagmt o delige sokmu§tu, 
hocamn manhk kaidelerini heyecanla an· 
latmaga koyulma mdan istifade ederek 
yava§ yava~ biiyiiltrnege c;ah§Jyordu. Ho
ca uzun rniiddet bu i§in farkmda olmad1, 
delik te bir el stgacak kadar biiyi.idii. Ar
ttk Memun i~in c;ektigi zahmetin bedelini 
almak sHaSI gelmi~ti. Y apt1g1 i~i hocaya 
sezdirecek ve onun gosterecegi hiddetle 
-bol bol gi.ili.ip- eglenecekti. 

Bunu da hocayt §a§Jrtacak bir soru ile 
yapmaga giri§ti. 

- Hoeam, dedi, deli neye derler? 
Damdan di.i§ercesine yap1lan bu soru • 

nun verdigi §a§kmhk ic;inde hoca, ciibbe· 
sine ac;dan yaray1 gordii. ve §U cevab1 ya
pi~hrdJ: 

- Kiir;iiciik delikleri oya oya biiyiil
tenlere deli derler!.. 

*** 
fstanbulun yalnlz goze goriinmez ko-

§elerinde degil, en i;lek caddelerinde de 
muhtelif sebeb ve bahanelerle ac;Jlan de
liklerin, de§iklerin gi.in ge~tik~e c;ogaldt
g!nl gi:irdiik<;e hep bu fikray1 hahrlanrn. 
Bana oyle geliyor ki sokaklan §U veya bu 
zaruret yiizi.inden eleleyip de§eleyenler 
birer Memun zevki ta~Jyorlar. <;i.inkii on
larda boyle bir zevk olmasa ac;hklan de
likleri gi.izelce orterlerdi. en i~lek caddele
ri boyle yamnyumru ve delikde~ik bJrak
mazlardJ . 

Bu arada gozden ka~mlmamas1 laz1m 
gelen nokta ~udur: Memunun deliligi ni
hayet hocasma zarar vermi~ti. Su i~in, e· 
lektrik icin. telefon ic;in, lag1m i<;in a<;Jian 
delikleri Memunvari yiiziistii b1rakanlar 
~ehrin giizelligini hasara ugrahyorlar. 

Zaten Istanbul. bir hoea ci.ibbesi de 
degildirl .. 

M. TURHAN TAN 
0 d 

nutukta Eden, lngiltere lmparatorlugu -
r uya alrnan generaller nun: 

Afina 26 (Husus!) - Kondilis zama -
nmda ordu kadrosu haricine ~1kanlmi~ 
olan General Mazarakis Petridis Ka· 
teniodis, Panayotakis ve' Turgulisi'n or
du .ka~rosuna ithal edilerek yi.iksek as
ken §Ura azahklanna tayin edildikleri 
hakkm~aki emirname bugiinku resmi 
gazete 1le ne~redilmistir 

siyasetini de inki,af ettirmektedir. ------""'!!""~~""!"!~ ...... ""!""--..... 
Avrupa ~ansoliyclerinin italya - AI -

manya miinasebetlerinin derecesini birbir
lerine sormakta olduklan bir anda bu ha
va anla§mast giizel bir cevab te§kil et -

nizde lngiliz siyasetine kar§I. Almanya ile 
ltalya ticari siyasi ve askeri elbirligini 
tesis ve tespit etmektedirler. 

. . 

1 - Akdenizde paktlar politikasmdan 
vazgec.;mi~ olmadigmt, 

2 - Akdenizde, ltalya - Habe~ ihti
lafmm zuhurundan evvel mevcud bulu
nan deniz kuvvetlerinden daha fazla bir 
kuvvet bulundurrnak niyetinde bulundu
gunu, soyledi. 

kendisine uzanan elini parmaklannm u - m1sm ?>> diye bakarlardi. 0, bu baki§la
cundan hiirmetle oprnekle iktifa etti. ra omuzlanm silkerek cevab verir, Cite • 

0 zaman, Saniha, ba§ile masay1 gos- kiler 1srar etmezlerdi. Fa kat en fazla po· 
terdi, endi~eli bir tav1rla «oynamak i~in ker di.i§ki.inii olan mi.iteahhid Oktay Ab
m; kahyorsunuz ?» demek istedi. diisselam Bey geldigi zaman i§ degi§ir

Erciimend, bu hareketin manasml an· di. 
!ami~h: Saniha, bu isminin yariSJ Ti.irk, yans1 

- Mi.isterih olunuz. Poker oynam1· Arab adarndan, Tiirklerle Tiirk, Arab
yacagtm. .'?imdi, k1§laya doni.ip yataca· !aria Arab olan bu kan§Jk Suriyeliden 
g1m. Y almz kalmaga, hulyalara dalma· ho§lanrnJyor, hatta ondan nefret ediyor· 
ga ihtiyac1m var. du. Kirernid rengi kostiim. mavi gomlek 

Ve giizel ye§il gozlerinin pmarlan tek- giyen, ye§il kravat bagltyan Oktay Ab-
rar ya§larla buland1. diisselarn, parrnaklarmdaki elmas, yakut 

- 1 0 _ ve ziimri.id yi.izi.ikleri, §i§man gobeginin 

0 eceden I d 
. • iistiinde yeleg~ini'n b!"r cebinden otekine 

g sonra, ara arm a sam1m1 
bir arkada§hk ba§l~d1 . uzanan kahn kostegi, iri markah pembe 

Art1k kazinoda hernen her ak§am bu- ipek mendilinin yanmda altm kur§unka
lu§uyorlardJ. Erci.irnend zabitana mah - !emile laciverd stilosu, kravatmm iistiin· 
sus salonda arkada§larile beraber yeme- deki at nah §eklinde p1rlantah ignesi ve 
gini yedikten sonra, pokercilerin toplan- agzmt dolduran altm di§lerile servetindcn 
d1g1 salon~n bir ko§esinde, oyun masa - ziyade zevksizligini te§hir eden bir adam· 
smm semtme bile ugramadan onlan bek- dt. Saniha, ona «Fil>> tsrnmJ vermi§ti. 
lerdi. {.;i.inki.i iri viicudii, koca kulaklan, agzi-

Saniha ile kocas1 onun kar§mnda bir n:1 dogru horturn gibi sarkrni§ burnu ve 
kanapeye otururlar, Pnlanta, hammmm gii<;i.ici.ik gozlerile file benziyordu. Kazi
ayaklan dibine klvnbr yatardt. Biraz nodan i<;eri girdi mi, kii<;i.ik gozlerini si.i
sonra pokerciler gelir, masanm ba§ma zerek, okkah gobegini <;Jkararak, hsa 
toplamrlard1. Bu, heyecanh bir and!. kollanm salhyarak, acele acele nefes a· 
Hepsi gozlerile Erciimende «nasJl var llarak kendisine bir oyun arkada§I arar -

mektedir. 
Avrupada Fransa - Rusya anla§rnasi· 

na kar~I de~ilse bile hir.; olmazsa Akde-

d1. Fil, kar~1sma ilk <;Jkanla masa ba~ma 
ge~er, sabahtan ak§arna, ak~amdan gece
yansma kadar vaktini oyunla ge~irirdi. 
Poker, bezik, ah<;t iskambili, tavla, her
~ey oynard1 ve galiba onun ic;in mi.iteah· 
hidlik kadar kurnarbazbk ta karh bir i§ti. 
Oyun oymyacak kirnseyi bulamad1 m1 
fena halde sinirlenir, k1zar, herkesle kav· 
ga eder, hiddetini zavalh <;aganozdan ve 
kundura boyaciSJ c;ocuklardan <;Jkanrdt. 

Saniha, onun ir.;in, 
- Oyun oymyacak kimseyi bulama-

dJ m1 azgm bir file benziyor, derdi. 
Ka<; defa <;aganozu himaye etmi§, 

ka<; dcfa lostraCI c.;oeuklan onun daya • 
gmdan kurtarml~tl. 

Abdiisselam Efendi oradan oraya ko
sarak; ken dine oyun arkada§I ararken 
Saniha, kocasma veya Ereiimende ya • 
Va§<;a, 

- Fil, gene yutaeak lokma 
derdi. any or' 

Kurnarbaz miiteahhidin iri gobegi ka
pmm oniinde gori.indii mi.i Saniha ile Er
ciimerld mi.istehzi bir giili.i§le birbirine ba· 
karlard1. 

Abdi.iss_elam Efendi, i<;eri girince §ap
~~~~~~. gen.ye atar, stk s1k Suriyeye ge~ -
bg1 t<;m b1r tiirlii unutamad1g1 bir itiyad-

26 haziran tarihli ftalya - Alrnanya 
hava anla,masmm imza edilmesi Avrupa 
siyasetinin kat'i bir doniirn noktasmda ol
dugu rnanasm1 ifade edebilir. 

--
Ia, kandilli bir temennah eder. Hortum 
burnunun kanadlanm ac;1p kap1yarak, 
kii<;iik gozlerini siizerek: 

- Erciimend Bey var m1sm? derdi. 
Gene zabit, miiteahhidi §Oyle bir sii· 

ter. Sonra, onu hi~e sayan bir tavula: 
- Ben mi? der, beni kim zannedi • 

yorsunuz Hact Efendi, haydi ba§ka ka

plya ..• 
Abdiisselam Efendi, fena halde i<;er

ler, derin bir nefes ahr, baga saph YJlal\ 
agac1 bastonunu §iddetle yere vurur, son· 
m ic;inden: 

- t ~ tanbullu Hamrn gittikten sonra, 
gene elime dii~ersin kii<;iik bey. 0 za -
man sana gosteririm. der gibi Erci.imendle 

SanihayJ hm<;lt bir bak1~la si.izer, ~ekilir, 
ba ~ka oyun arkada~I aramaga giderdi. 

Fakat Abdiisselam Efendinin bu kin
dar bak1~ma ikisi de ald1rmazlardi. Sa

niha, gene zabite, rniiteahhidin davetini 

reddettigi ic;in te, ekki.irle bakar; deli • 

kanh da, yaptlgmdan <;ifte bir zevk du· 
ynrd1: Bu nazik ve giizel kadmt mem • 
nun etmi~ olmak ve ayni zamanda zen • 
gin Ye parasma magrur m\iteahhidi hid· 
detinden kudurtmak zevki ... 

[Arka.n var] 
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OLiMPiYADDAN 
MEKTUBLAR 

Sporcularimiz Berlinde 
merasimle kar§Ilandi 

Berlinde futbolcularimiZJD Norve~ tak1m1ni yene· 
cegi zann1 hakim. Giire,~iler erimege ~ahftyor 

Olimpiyad miisabakalarrnrn yaprlacagr stadyomun 
tayyareden alrnmrf resmi 

Berlin 23 (Sporcu kafilemizle giden 
arkada~umzdan) - Alman - Polonya 
hududunda Olimpiyad komitesinin bir 
miimessili bizi hududda kar§tladt. Bura -
da samimi merasim yaptldt. Bugiin saat 
7,15 te Berline muvasalat ettik. !stasyon
da <;ok biiyiik tezahiiratla kar§tlandtk. Al
man Olimpiyad komitesile sefaretimiz er· 
kam, daha evvel buraya gelmi~ olan sii
vari zabitlerimiz, Berlindeki Tiirk tale -
beleri ve daha pek t;ok kimseler sporcu • 
lanmlZl kar§Iiamaga gelmi§lerdi. T reni • 
mizi istasyona girerken Tiirk bayrakla • 
rile siislemi§tik. istasyon da bayraklarla 
siislenmi§ti. Sporculanmtz, trenden iner 
inmez safflharb nizammda dizildiler. 
Bando mlZlka istiklal mar§tmtzt t;aldt. 
Mar§tmtz biiyiik bir hiirmetle dinlendik -
ten sonra Olimpiyad komitesi erkamndan 
bir zat, bir nutuk soy]iyerek sporculan -
mtza beyam ho§ amedi etti. Kafilemiz re
isi Siireyya Genco bu nutka tiirkt;e mu
kabele ederek Almanlarm gosterdigi 
hiisnii kabule te§ekkiir etti ve iki mem -
leket arasmdaki dostluga i~aret ~derek 
Hitler Almanyast namma sporculanmtzt 
ii<; defa «ya§a» diye bagtrmaga davet 
etti. 

Tiirk sporculanmn hep bir agtzdan 
<<ya§a» Ian koca istasyonda akisler u -
yandtrdt. Bu merasim• bittikten . sonra 
sporculanmtz, kendilerine tahsis edilen 
otomobillerle Olimpiyad koyiine gittiler. 
Koyde de sporculanmtz biiyi.ik merasim
le kar§tlandt ve bayragtmtz hiirmetle di
rege t;ekildi. 

<;ocuklar, koyde kendilerine tahsis e· 
dilen yerlere yerle§tiler. Y anndan itiba
ren antrenmanlara ha§hyacaklardtr. Gii -
re§t;ilerimiz, yolculuk esnasmda fazla ki
lo aldtklan it;in miisabaka tarihine kadar 
erimege t;ah§acaklardtr. Basketbolcular 
da toprak pist iizerinde antrenman yapa· 
caklar ... 

*** 
Berlin, 11 inci Olimpiyadlar it;in hum-

mali bir §ekilde haz!Tlanmaktadtr. ;lehir 
ha§tanba~a bayraklarla donanmt§ltr. 0-
limpiyada i§tirak edecek olan milletlerin 
bayraklan, biiti.in caddeleri. sokaklan, 

binalan siisliiyor. Bunlarm arasmda §anh 
bayragtmtz en §erefli yerlere astlmt§ dal
galanmaktadtr. 

Burada herkes Olimpiyad it;in .;ah§t· 
yor; Olimpiyad ic;in haztrlamyor. Her -
§eyin fevkinde Olimpiyadlarm miikem • 
mel olmast dii§iincesi ha.kim .... 

Berline daha §imdiden 700 binden 
fazla ecnebi gelmi§. Oteller, pansiyonlar, 
her tara£ tutulmu~. 1 agustosa kadar ge • 
lecek ziyaretc;ilerin bir buc;uk, iki milyo
nu bulacagt iimid ediliyor. Almanlann, 
bu m~zzam i§ ic;in nast! hamlandtklanm 
anlatmak kabil degildir. 

*** 
F utbol mi.isabakalannda milli taktmt-

mtztn kar§ISina N orve<; milli taktmmm 
dii§tiigiinii haber almt§stmzdtr. Mac;m 
galibi Almanya - Liiksemburg mac;mm 
galibile oymyacakttr. Eger futbolculan • 
mtz Norvec;i, Almanlar da Liiksemburgu 
yenerlerse Tiirk • Alman milli taktmlan 
kar§t kar§tya geleceklerdir. Buradaki in
ttba, Ti.irk taktmmm Norvet;i yenecegi 
merkezindedir. F utbolculanmtz Alman -
larla kar§tla§abilmek i in mutlaka Nor -
vec;i yenmege ~,:ah~mahdtrlar. F utbolda 
!ngiliz milli taktmmm kar~lSlna da <;in 
milli taktmi isabet etmi§. F utbol ma~la -
rmda iyi surprizler olacak galiba. 

Giire§ fikisturii birkat; gun sonra kur· a 
ile tesbit edilecektir. Gtire§c;ilerimiz bii • 
yiik bir azim ve imanla musabakalara in
tizar etmektedirler. Hepsinin kuvvei ma
neviyesi c;ok yi.iksektir. Omuzlanna ylik
lctilen vazifenin kutsiyet ve ehemmiye -
tini c;ok iyi biliyorlar ve milletimizin §C • 
refile mlltenasib neticeler alacaklanm u -
mid ediyorlar. 

Ahmed IHSAN 

<;ooan Mehmedi Amerikaya 
gotiirmek istiyorlar 

Amerikadan §ehrimize gelen bazt 
mektublarda agtr stklet §ampiyonumuz 
<;oban Mehmed hakkmda malumat iste· 
nilmektedir. Bu mektublardan <;oban 
Mehmedin bazt mlisaid §artlarla Ameri
kaya gotiiriilmek istenildigi anla§tlmak • 
tadtr. 

Burnova Bi~ki Yurdunun Sovyet Rusyada diploma 
yeni sene mezunlar1 alan talebelerimiz 

Bi~ki Yurdunun mezunlan 
ve talebeler bir arada 

.. 

lzmir (Hususl) - Bu sene, §ehrimiz

de diki§, bi«;ki yurdlanndan epeyce gene 

k1z yeti§mi§tir. Bunlann arasmda, kendi 

ba~lanna derhal atolye ac;mak kabiliye

tinde olan bir.;ok Turk ktzlan vardtr. 

Burnovadaki Diki§ Yurdunda da bu 

sene 12 talebe mezun olmu§tur. Bu mii· 

essese, senelerdenberi agtrba§h ve verim· 

li bir c;alt§ma ile muhitin alaka ve sevgi

sini toplaml~hr. 

Moskova 26 (A.A.) - Mensucat sa
nayiini tahsil eden 69 Turk miihendis ve 
ustaba§tsmm diploma tevzi merasimi diin 
yaptlmt§ltr. 

Merasimde Tiirkostroi miidiir muavini 
ve ba§miihendis Ziglin, Tiirkiye masla -

hatguzan ve konsolosu, dt§ komiserlik 
miimessili ve diger bir~ok zevat ham bu
lunmu~tur. 

Ziglin merasimi a«;l§ nutkunda Turk 
talebenin teknik tahsilinde elde edilen 
parlak neticeyi kaydetmi§ ve Nazilli kom· 
binasmm vazifelerini ba§aracaklan kana

atile Turk miitehasstslanna tevdi olundu
gunu si:iylemi§tir. 

!ki dost Cumhuriyetin .$efleri §erefine 
ic;ilmi§tir. 69 talebeden 62 si pek iyi ve 

yedisi de iyi derece ile tahsillerini bitir -
mi§lerdir. 

Avusturya Nazilerinin bir 
niimayi§i 

Viyana 26 (A.A.) - Linzde Avustur
ya - Almanya itilafmm akdi iizerine si· 
yasi mahpuslarm serbest btrakilmast 
miinasebetile Naziler tarafmdan bir nii
mayi§ yapilmi§ttr. 

Serbest btraktlmi§ olan mahpuslann 
ana, babalarile dostlan, kendilerini ha
pisaneden r;tkarken cya§asm Hitler» 
nidalarile alki§lami§lardir. Polis, bu nii
mayi~e miidahale etmege liizum gorme
mi§se de niimayi§r;ilerden birisini tev
kifle hapse atmi§ttr. 

CU1\1HURiYET 

Kanadablar i~in 

yapdan abide 
Montro zaferintn 

haricdeki akisleri 

Diin, ingiltere Krahn1n ve Tiirkiye, sulh sever ar· 
Fransa Cumhurreisinin zular besledigini biitiin 

huzurile a~IId1 diinyaya ispat etmi~tir 
Portsmouth 26 (A.A.) - Kral Seki -

zinci Edvard, Calaisye gitmek iizere sa
at 1,37 de Enchantress yatma binmi§ -
tir. 

Abidenin a~rlr¥ merasimi 
Paris (Hususi) - Harbde olen Kana

dahlar ir;in Vimide yapllan abidenin 
kii§ad merasimi ingiltere Krall Seki -
zinci Edvardla Fransa Rcisicumhuru 
Alber Lobroniin huzurile yaptlmi§br. 

Dini merasimden sonra Sekizinci Ed
vard abidenin ortiisi.ini.i bizzat r;tkarml§ 
ve bir nutuk soylemi§tir. 

Mtz1kanm matem havasmdan sonra 
iki c;l.akika si.ikut edilmi§ ve bundan son
ra Fransa Reisicumhuru ingiliz Kralma 
cevab vermi§tir. 

Vimy 26 (A.A.) - ingiltere Krah se
kizinci Edvard tahta <;1kttktan sonra ilk 
defa olarak Fransay1 ziyaret etmi§ ve 
Fransa Cumhurreisi de oldugu halde 
Vimyde harbde olen 11 bin Kanadah i
r;in dikilen abideyi ac;mt§hr. 

Vimy tepesi esash bir miidafaa hath 
olmu§ ve burada biiti.in barb miiddetin
ce r;ok kanlt miisademeler cereyan et -
mi§tir. 

Fransa hiikfuneti bu araziyi Kanada
ya hediye etmi§tir. 
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Hitlerle Musolini 
[Ba~taratz 1 tnct sahttede] 

rika da kendisine ittisa hakkmm veril • 
mesini ~art ko~maktadtr. 

ltalya, lmparatorlugun tanm
masmr fart kofmamlf 

Rom a 26 (A.A.) - Baz1 yabanc1 ga -
zeteler, !talyanm Avrupa i§ birliginde 
mevkiini yeniden almas1 i<;in koydugu 
§artlar arasma, zetri tedbirlere mii§a -
bih son tedbirlerin kaldmlmasm1 ve 
Afrikadaki italyan imparatorlugunun 
kat'i surette tanmmasm1 da ithal et -
mekte oldugunu yazmt§lardir. 

!yi haber alan mehafilin bildirdigine 
gore, bu son §art muhakkak suretie ina
mlmlyacak bir mahiyettedir. Zira ital -
ya higbir zaman Habe§istanm elde edil
mi§ olmasmm tanmmasm1 istememi~ 
ve fakat yalmz emri vakiden devletleri 
haberdar eylemi§tir. -----1940 olimpiyadlari 

Paris 26 (A.A.) - Olimpiyad oyun -
lan komitesinde Fransay1 temsil eden 
eski Bahriye Nazm M. Pietri, diin M. 
Yvon Delbosu ziyaret ederek 1940 se
nesi olimpiyadlanmn tertibi maksadile 
yakmda Londra, Tokyo veya Helsinski-
de akdedilecek olan komite ic;tima1 hak 
Ianda gorii§mii§ti.ir. 

lkbsad V ekilinin tetkikleri 
Kutahya 26 (A.A.) - ikttsad Ve

kili Celal Bayar bu sabah buradan ge<;· 
ti. Salt ak§am1 Kiitahyamtza gelecek, rna· 
den sahalarmt gezecektir. 

Pariste t;tkan haftahk La Tribune des 
Nations gazetesi, Montri:i konferansmm. 
Buyuk Harbden sonra miispet neticeye 
ula§abilen yegane konferans oldugunu, 
«dairei faside>> nin arttk bozuldugunu ve 
Montrode alman dersten istifade edil • 
mesi laztm geldigini yazarak ezciimle di
yor ki: 

Bir muahede tadil ve yeni siyasi §e • 
raite uydurulabilmi§ bulunuyor. Nic;in? 
c;unkii, Tiirkiye, sulhperver arzular bes
ledigini biitiin devletlere ispat etmi§; a • 
razi iEtilast ve hukuku be§erin ihlali siya
sctini gil.yet ac;tk bir surette takbih ederek 
pakt miimzisi s1fatile uhdesine dii§en 
mes' uliyetlcri tamamen kabul etmi§tir. 

c;unku Tiirkiye, muahedenin tadili ta
lebinin haklt oldugunu, ciddi ve diiriist 
delillerle ispa t etmi§, bu del aile ne teh -
did, ne de cebir tezahi.irleri ilave etmi§ • 
tir. 

V e c;iinkii Tiirkiye, beynelmilel hukuk 
kaidelerine tevfikan miizakere ve kayde· 
dilmi§, mii§tereken tasvib olunmu§, biitiin 
alakadarlar tarafmdan §ayam kabul bir 
Bogazlar reiimi istemi§tir. 

Yunan Basvekilinin beyanalt 
Atina 25 (Hususi) - Ba§vekil Ge

neral Metaksas Belgradda c;tkan Vreme 
gazetesi muhabirine verdigi beyanatta ri· 
yasetinde bulundugu kabinenin dahili 
meseleleri tesviye i~in i§ ba§ma geldigini 
ve bu hususta takib ettigi gayeyi anlatttk
tan sonra demi§tir ki: 

«- Yunanistan Montro konferansma 
i§tirak eden biitiin devletler arasmda iti
laf husule geldigini gi:irmekle bahtiyardu. 
Malum oldugu iizere memleketimiz Turk 
tezini evvelden kabul ederek Turkiyenin 
hakh olan talebinin tahakkukunu konfe
ransm ba§mdanberi mi.idafaa etmi§tir. 

Yugoslavya ile Yunani~tan arasmdaki 
dostluga gelince, bu da Belgradda vaki 
olan son miilakatlar iizerine daha ziya -
de kuvvetlenmi§tir. iki dost ve miittefik 
memleket Balkanlarda kendilerini alaka • 
dar eden biiti.in meselelerde tam bir em • 
niyet ve itimad ruhile me§hu olarak te§ • 
riki mesai etmektedir.» 

<;anakkale, lise istiyor 
(:anakkale (Hususi) - Bugiinkii or

tamekteb <;anakkaleye zaten yetmemek
te idi. Bu sene talebesi c;ogalan mektebin 
liseye kalbi ic;in alakadar makamlar nez
dinde tesebbiislerde bulunulacakttr. 

Elazizde imar i§leri 
Ela1iz (Husisi) - .- Halkevimizin itti 

salinde biiyiik ve asrl bir parkla genclik 
spor sarayt, ac;tkhava sahne ve sinema te
sisatt ikmal edilmek uzeredir. 

Bu in§aat bitince, Elaziz, garb vila • 
yetlerimizin c;ogunda bulunmJYan yeni bir 
taktm miiesseselere kaVU§IDU§ olacakttr. 

Hindistanda garib bir manzara 

Hindistanda Kalkuta §ehrinde garib bir manzara .. En miikellef liiks otomobil
lerin arasmda yabani bir e§egin c;ektigi bir ge1inti arabast. 
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Diinyan1n en uzun kopriisii 
. - ~ 

·-·-~-·--- , 

Diinyamn en uz.un kopriisiiniin in§aSI ameliyesi bitti. Bu ki:iprii Amerikada 
San F ransisko ~ehrile Y erba Buena ada stm birbirine baglamaktadtr. Boyu ~eh
rin ve adantn iizerindeki klSlmlar da da hil olmak iizere 25 kilometroya yakmd1r. 

27 Temmuz 1936 

Avusturya • Alman anlasmas1 
Loid Core «Avrupa sulhu i~in 
~ok hay1rl1 hir i~h) diyor 

«Arbk Fransa ile birle§ip Almanyaya harb a~mak im· 
kam kalmami§br. Danzig ve Memelde muharebeye Iii· 
zum kalmadan Almanyaya avdet edecegiz. Bunun i~in 

kimse elini ate§e sokamaz.» 

M. Loid Core ingiliz ·~ ise manaSIZ sozlerden hie; 
gazetelerinden b i r in e '.. ho~lanmtyan bir adam• 
yazd1g1 bir yaz1da AI- .., dtr. 
manya - Avusturya mu- * * * 
karenetini Avrupa sui - F ransa ile fngiltert 
hu ic;in bir fali haytr Avrupa sulhunu saglarn 
addetmektedir. Eski in- ve esash temeller iizeri• 
giliz BaFekili diyor ki: ne bina etmek ftrsatla " 

Avusturya ile AI • nndan ~imdiye kadar 
manya nihayet birbir • birt;ogunu kaybetmi~ler• 
lerine el uzatarak dost- dir. Acaba bu son ftr• 
luk ilan etmi§ bulunu - sat! da kaybedecekler 
yorlar. Bu; bin;oklann- mi? 
ca gee; kalml§ bir yakm- F ransamn Rusya ile 
la§ma addolunsa yeridir. Loid Core akdettigi muahede hi~ 
Avr~p~m ortasmda yanyana ya§lY~~ I §li~hesiz ki Fransaya bir tak1m avan• 

ve her tkts1 de Cerman trkma mensub 1k1 taJlar bah§etmektedir. F akat buna mu• 
devlet ki lisan, trk ve tarih baglarile bir· kabi) Almanya da Lehistam Fran • 
birine merbut bulunuyorlar. Onlar Bii • sadan ayLrml~, son zamanlarda da niifu• 
yiik Harbde, sava§ ve hezimette de yan- zunu Macaristen ve Balkanlara dogrtl 
yana yer almt§lardt. yaJ;maga ba§lamt§ttr. 

Sulhtan sonra bu iki devleti birbirin • Italya, kendisinin Milletler Cemiyeti 
den uzakla§tlrmak ic;in birc;ok mesai sar· tarafmdan azarlanmt§ olmasma dartla • 
fedilmi§, ikisi arasma nifak sokmak i.;in rak Almanya ile bir taahhiide girmek fik• 
c;ok ugra§tlmt§ltr. Bunlarm gayesi, iki 1 ini miilayemetle kabul etrni§tir. Maama· 
devletin birle§erek kuvvet bulmalanmn fih daha bir.;ok seneler i talyanm eli ko• 
online gec;mek.ten ba~ka bir§ey degildi. lu Habe§ i§ile bagh kalacagt i.;in Avus• 

Fransa ve ltalya, bu iki devletin ayn turyada <;1kacak herhangi bir karga§ahk 
dii§melerini Versay muahedesinin bir Ia- muvacehesinde kalmaktan miimkiin ol • 
ztmi gayrimiifarikt addetmekte idiler. A- dugu kadar c;ekinecektir. Hie; olmaz~a 
vusturya ile Almanya birbirlerile ticari bir zaman ic;in Almanya ile AvusturyaYI 
mahiye~te bile bir anla~maya yeltendiler birle§tirmek suretile bu tehlikenin onune 
mi i§e Italy a ve Fran sa kan§arak pazar- gec;mi§ olmak ftalyanm i§ine gel en bir 
hgt bozmaga muvaffak oluyorlardt, in- meseledir. Maamafih bir Alman - A ~ 
giltere de buna z1mni muvafakat goster- vusturya ittihadt esasta h1c;bir zaman f • 
mek budalahgmda bulunuyordu. talyamn ekmegine yag siirecek mahiyet• 

Ve nihayet Almanya ile Avusturya a- te addolunamaz. 
c;1ktan ac;tga kavga ettikleri zaman Av -
rupa Ba§vekilleri c;at1aralannda gizlenen 
yarasalar gibi sevincile kanad c;up1yor -
lardt. 

F akat, Avusturya ile Almanya ara -
smdaki gec;imsizlik Avrupayt senelerce 
karga§ahk ve harb korkulan ic;inde ya -
§atmt§tlr. 

*** 
Daha on giin evveline kadar Avustur· 

yada ba§gosterecek herhangi bir buhra -
nm Alman miidahalesini intac ederek bir 
Avrupa harbinin c;1kmasmdan korkulu -
yordu. Bu korku Avrupa Hariciye Ne -
zaretlerini miitemadi bir asabiyet ve ha
raretli bir endi§e ic;inde ya§atmakta idi. 
Ticari karaTSizhklar gayrivazth ikttsadi 
vc mali vaziyetler biitun borsalara hakim
di. Daha garibi de bu karga§a!Lklarm 
Almanya ve Avusturyadan ziyade bu iki 
memleketi birlestirmemek gayesi pesin -
de kosanlan m~teessir etmekte olu§~dur. 

;lim.di ise M usolininin miidahalesile 
Almanya ve Avusturya birle§mi§ bulu • 
nuyor. 

Bu birlesmeden Fransa ku§kulanml§llr. 
<;ekoslovak.ya memnun goriinmek §Ikkmt 
ihtiyar etmi§, ingiltere ise harb tehdid • 
lerini bertaraf eden bu birle§me neticesi 
ferah bir nefes almt§tlr. Herhalde en kor
kulu bir mesele ortadan kalkmt§ bulu -
nuyor. 

*** 
Acaba A vusturya • Almanya muka -

reneti Avrupa siyaseti iizerine ne gibi 
tesirler yapacakttr? Bu mese!e tamamile, 
ingilterenin Lokarnoda alacagt vaziyete 
tabi bulunmaktadtr. 

Eger Almanyanm silahlanmas1 ve Re
nin i§galini bir emrivaki olarak kabul e -
derse • ki bunun aksini iddia tamamile 
beyhudedir- ve konferansa Almanyayt da 
miisavi hak ve salahiyetlerle Rusya ile 
birlikte davet edecek olurlarsa; bu tak • 
dirde insaniyet ic;in yeni bir sulh ve sa· 
lah ufkunun ac;tlt§lm gi:irmek nasib ola • 
cakttr. 

Bunun aksine olarak inadct, hodbin 
ve tamamile budalaca §eyler iizerinde IS

ran §iar edinen Franstz politikasmt takib 
ederek Yersay muahedesine ki:irii koriine 
bagh kalmak istendigi takdirde de A • 
vusturya - Almanya mukarene~i harb i -
c;in ba§ka bir cephe almmasmt intacdan 
ba§ka bir i~e yaramamt§ olacakttr. 

Acaba Britanya hiikumeti mumessil -
leri bu sefer F rans!Z siyasi ricalinin onli
ne c;tkarak hakiki vaziyeti onlara izah e
dip hakiki vaziyetten tebaiid halinde in
giliz miizaheretinden iimid kesmelerini 
kat'i olarak soyliycbilecekler mi? . 

1ngiliz hiikumeti bu hususta ikiye ay -
nlmJ§ bulunuyor. Bir ktsJm rica[ Avru -
pada sulhu temin gayesile Almanyayt 
Avrupamn garb hiikumetlerile uyu§tur • 
mayt, diger k!Slm da F ransa ile birlikte 
Almanyaya kar§l dii§man muamelesi tat· 
~ik edilmesini tervic; etmektedirler. 

Esas tehlike de i§te bu iki z1d noktai 
nazar arasmda vukua gelecek zaytf bir 
anla~madan dogacakttr ki bu takdirde 
Almanya gayrimuvazzah ve bo§ ciimle
lerle tatmin edilmek istenecektir. Hitler 

*** 
Alman - Avusturya dostlugunun in • 

ki§af1 Avrupa sulh ve asayi§i it;in fayda• 
hd1r. Her Hitlerin bir harbe hahi§ker ol• 
duguna inanmaksa, budalaltgm en so!l 
mertebesi olur. 

Dmid edelim ki Alman diplomasi mu• 
vaffakiyetleri harb tehlikelerini bertaraf 
etmege muvaffak olsun. 

Bugiin Almanya tekrar silahlanarl~ 
kuvvetli bir hale gelmi§tir. Ona kar§t kor• 
ku ile kan§tk bir hiirmet beslenmektedir. 
Saari geri almt§, Reni tekrar i§gal etmi~. 
Lehistan ve Balkanlar iizerinde nufut: 
tesis eylemi~ ve nihayet Avusturya ve 
dolay1sile italya ile anla§ma akdine mu• 
vaffak olmu§tur. 0 biiti.in bunlan tek bir 
kur~un atmakstzm temin etti ve bugiiD 
arttk Almanyaya tecaviiz kolay kolaY 
mevzuu bahsolamaz. 

Almanyanm silahlan son derece ku'l" 
vetlidir. Dostlan da keza. Bu itibarla o• 
nunla daiml esaslar iizerinde ' anla§ma~ 
eskisine nazaran t;ok daha kolay olacaktit• 

*** 
Fran sa ile anla§arak Almanyayt i 4 

hata etmek siyaseti de iflas etmi§ bulu • 
nuyor. Renin tahkimi, Lehistanla ve §irn• 
di de Avusturya ile anla~ma neticesind.e 
Alman hududlartmn kolay tecaviiz edt• 
lebilen gec;idleri kapatml§l!r. Uzagt gor• 
miyen siyaset neticesi <;ekoslovakya git • 
gide Cerman niifuzuna giren devletler 1J' 

rasma suriiklenmektedir. Bu itibarla 
Fransa da bundan boyle bu memlekete 
bel baglamtyacakttr. Biitun bu inki§af • 
!an sulh lehine kaydetmek laztmdtr. s.o!l 
birkac; sene zarfmda Fransayla mlitteftk~ 
lerinin Almanlara kar§l tedafiii bir har 
acmalarmdan korkuluyordu. Bugi.in ar.' 

• • J1 
ttk AlmanyayJ kuvvetlendirmemek tlf1 

bit harb ac;mak tehlikesi tamamile ber • 
taraf olmu§tur. 

*** 
Diger taraftan Almanyanm Fran!aY3 

tecaviizii ic;in de makul bir sebeb Y0~.: 
tur. Alsas • Loren i•gali ·, devam ettJgl 

' h"S' esnada da, sonra da Almanya ic;in . ~ , 
ranla netice vermi§tir. Esasen Her Htt ~r 
rin garbde hic;bir gayesi olmadtgtna dal, 
olan beyanatmt samimi olarak kabul e 
denlerdenim. 

\1' 
F ransa bun dan sonra §arktaki kortl~ i 

k · setJ!l sunun ya~ama hakk1m tamma stya r• 
takib etmelidir. Y akm bir istikbalde : , 
ta Avrupada bir harb ihtimali de yo 5j 
tur. Almanya ve Avusturyanm birle§rtlt 
muslihane bir §ekilde tamamlanacakti[' de 

~una mukabil Danzig ve ~emBu , 
tchltkeli mmtakalar addolunabtltr. I 0 • 

ralara c;ok gec;meden Almanyanm e g • 
zatmast ihtimal dahilindedir. Buna t 351 

men b~nlardan .bii~ii~ bir harb . c;t ;un• 
da haktkaten ba1d thttmallerden~1r,' Ge' 
!ann her ikisi de Alman §ehirleri~1~· .,.a· 
ne her ikisi de Milletler Cemiyetlnln ~o· 
mam altmda kendi kanunu esasilenneltal· 
re idare edilmektedirler. Ve nihaY~\rne~ 
ya ile Habe~ i§inde muhasama~a ~·1J)et • 
tehlikesini goze ald1ramtyan bLr . ~e•t' 
ler Cemiyeti de elbette ki Danzt.S 50t• 
lesinden dolay1 elini Alml\n a~~R' 
mtyacakttr. LOID 
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E f e I i k t e n e f e n dIll g e [~:tarafl 1 tncf sahi!ede) Pa~akoyunde de seller iki kopriiyii 

Biraz ya§hlar, Odemi§i c;ok iyi bilir • 
ler... Me§hur <;;akircah Efesile onun ya 
c;tragt veya hasmt olan zeybekler, bir za· 
tnanlar (Aydm) muhitine has telakki e
dilen efelik unvamm bu muhite hasretmi§ 
gibiydiler. !nsan soymak, yo! kesmek, 
insan oldurmek fecialannm ruhlarda u -
Yand1rdig1 korku nishetinde §Ohret bulan 
bu efel;r, bir zamanlar o kadar <_;ogalmi§• 
lard! ki, kumandanlann muvaffakiyetleri 
Ve baZilarmm terfileri bunlan tedibde 
gosterdikleri netice ile ol~tiiliirdii. Eski 
Yemen, Suriye, Kiird isyan hareketlerine 
gosterilen alakaya yakm bir hareket, 0-
demi§ muhiti it;in de gosterilir, buralara 
tnufrezeler gonderilir, fuka kumandanla
nna karargahlar kurdururlar, husust di
Vamharbler te§kil edilir, askerler ve jan
darmalar yetmiyormu§ gibi yamba§lann
da (K1r Serdan) denen sivil ve kopuk -
larda.n ve hatta hapisanelerde mahkum 
olduklan cezay1 henuz bitirmemi§ katiller
den miirekkeb kafileler icad edilir, mem
leket, insanlarile ve tabiatile c;ok zengin 
Ve giizel memleket e§kiya ile onu kovah
Yanlann binbir tazyikt altmda ezilir, du
rurdu. y almz <;;akircalmm oldiirdiigii in
sanlann miihim bir mezarhk te§kil ede • 
cek kadar ehemmiyetli oldugunu hikaye 
'eder er, 

Efelikte cesaret hie; §iiphesiz vard1r. 
F' a kat ben efeligin merdlik olduguna asia 
kani olmad1m. Has1m oldugu kimseyi bu
larnaymca c;ocuklanm oldiiren, kendini 
hiikumete haber vereni ele gec;iremeyince 
kansmt ve babasm1 ve hatta siilalesini 
Vah ice par~tahyan, insan soyan ve 
ev basan hir zeybegin merdligine degil, 
hatta insan olmadtgma hiikroedilmek la
Zimdtr. 0 zaman hiikumetlerinin, bilhas
sa Ahdiilhamid devrinin bu zeyhekler 
kar§Ismda takmd1g1 aciz ve meskenet tav
l'J., bugiiniin nesilleri tarafmdan tasavvur 
bile edilemiyecek kadar fecidi. Eski Sad
tazamlardan Kamil Pa§amn valiligi za
lll.anmda Oglu Said Pa§ay1 ayagma ka
dar getiren bir Caktrcah devrile, kendisi
lle teslim olmas1 Miitareke zamanmda 
leklif edilen Y amk Halil ibrahimin «Ben 
leslim olurum amma, hapisanelerde, §a• 
tavetten, katilden, uzc1hktan mahkum ve 
tnaznun daha 116 arkada§tm vard1r, on
lal'J. da umumi bir surette affediniz>> diye 
tnukabelede bulunmasim hiisnii telakki 
tclen aciz hukfunetler devrinden t;ok §ukur 
lllaklarda kald1k. 

Bu memlekette e§kiyay1 tenkil etmenin 
l:lrogramsizhgi o dereceyi bulmu§lu ki. 
devletin nizami kuvvetlerinin i§e yarama
~tibnt ilan eden siiflt bir ruhla <;;almca-
1111n viicudiiniin kaldmlmas1 Anzavur 
Ahrnede verilmi§, o da bir tak1m <;erkez 
~~Pulculanm yalmz (:aktrcahmn degil, 

1 tr~ok Turklerin kamm dokmek i~in kul~ 
antnl§tt. v ak1a Cak1rcah oldiiruldu, bu

tun temin ettigi cahil §Ohret ba§Jmtza mil
Y d~vada bir Anzavur hadisesi <;Ikard!. 
b··enn~ olmtyan bir muvaffakiyetin ta• 

11 neticesi hastl oldu. Biitiin bunlan hika
hden maksad1m, bu muhitin tarihe kan
t~n §akavet hayahnm c;:irkin safhalarmdan 

1Irkac;.tm burada tesbit ederek bir zamant Turk idaresinin ve Turk halkmm i<:<in-
e hocaladJgt devre ile, ic;inde ya~aml -

tnakta olan mes'ud ve sakin devrin muka
:Yesesi yapilabilsin. 

f t~k o k!!;dar uzak olmtyan o devrin e
Pe ktinden Odemi§te, Tirede hala ya§Iyan 
he _c;oklan var. F akat bugiin bunlann 
tnekine birden (efe) yerine (efendi) de
be daha muvaf1k oiur. Cunku, Umumi 
'"llrb b' 'k ,. Jth ten sonra e~kiyahklanna de -
~~ edenlerden c;ogunu bizler, Milli Mi.i
ll:J ele .~a~anmda Y unanhlara lcar§J koy
le~ gorduk. Y unanhlarla birle~nleri 
~/b etmek hakkimiza mukabil, bizimle 
~e: er ~ah§anlara hiirmet borcumuzu o
dell .. B1r zamanm e§kiyasi, Milli Miica
~deTn· ~ahramanlan; bugiin hay at mii
~ e estntn hirer temiz nas1yesi olarak c;a-
lUo~~r. ~~di c;alt~nlarken valr.tile mu· 

a lyetlerme destek yapbklan silahlan 

Yunus Nadiye -
bnakml§lar, mazilerinin herkes yiireginde 
buakhgt korkutucu vaziyeti istisman dii
§Unmemi§ler, hayatlanm t1pk1 memleke • 
tin oz ve temiz evladlan gibi ~ah~arak 
kazanmaga ba~lami§lardtr. Bugiin bun • 
lar ic;inde namlarma hiirmeten koy isim
leri konan (Gokc;en) ler oldugu gibi 
muhtarhk yapan ve bu suretle devlet ve 
halk i§lerini kanun c;er<;evesi dahilinde 
gorenler de, tiiccarlar da vardtr. 

Duniin uzun piiskiillii fesi ve fesinin 
iistiinde oyah yazmas1, beli ku§akh ve 
silahhkh ve ayagt k1sa donlu, SITh c;:ep • 
kenli korkunc simalan yerine; bugiiniin 
§apkah, pantolonlu ve k1ravath medenile
rini gi:iriince; sihirli bir kuvvetin butiin 
camia huviyetinde tath bir degi§iklik ya
pan feyzini goruyor ve hayretle soruyo
ruz: Bu neden ve nasil? 

Cevab, sualle heraber vicdanlanmiZ -
da beliriyor: Rejimden ve rejimin temin 
ettigi kuvvetten. 

i!;timaiyal~ttlar miicerred bir rejimin, 
cemiyet ruhunda umumt bir tahavviil 
yapamiyacagml -iddialartm ispat eden 
delilleri gostererek- soylerler. Bu hakikati 
inkar edemeyiz. Dinler, prensipler, felse· 
feler, rejimler kendi kendine hirer deva 
ve reb.a vas1tast olamazlar. F akat bun
Jar, bir milletin, ruhiyatma muvaftk su • 
rette telkin edilirse ·ve bu telkinler, devle
tin ~ian olan emniyet ve kuvvetle o milleti 
te~kil eden ferdlerin yiireginde §uurla§hn
hrsa, her i$te ve her§eyde, i~te diinun 0-
demi~indeki efelerinde oldugu gibi, hu • 
giinkii efendilik tecelli eder. 

Her sahada bu efendilik tecelliyahn -
dan ruhi zevkimizi ahyorsak bu zevki ar· 
urm1ya mecburuz. Bu mecburiyet, hi.« 
~iiphesiz reiimimize muhabbe~le, onun bt
ze emrettigi fazilet ve terakktye a§kl~ .sa
nlmakla ancak yerine getirilmi§ olabtltr. 

6deml§ Oi:ilcli~ii 

REFIK JNCE 

izmirde sahte izdivac 
simsarlar1! 

tzmir (Hususi) - Gegenlerde bir ka
dmm mevhum bir doktor oglunu iz -
diva<;' vesilesile ileri siirerek birc;ok 

kimseleri dolandtrdigtnt bildirmi~tim. 
$imdi, buna yakm bir hadise hakkmda, 
Adliyeye bir §ikayet vuku bulmu§tur. 

$ikayet~_;i Namazgahta Emine namm -
da gene ve dul bir kadmdtr. Dava ettigi 

kadm da kendisinden 40 lira dolandt • 
ran Ay§e isminde ihtiyar bir kadmdtr. 

$ikayetc;i diyor ki: 
- Bu kadm, beni, kanst olen bir 

miiftii ile evlendirecegini soyledi. Miif
tiiniin iki oglu varmt§, biri 1stanbulda 
mektebde, digeri de yamnda imi§. Razt 

oldum ve iitr defada bu kadma 40 lira 

verdim. 
Bir gi.in geldi ve beni miiftii ile ko -

nu~uracagmr soyliyerek: 
- Haydi c;abuk giyin, siislen! dedi. 
Ben de dedigini yaptrm. Bir eve git

tik. Orada bir erkek vard1. Ay§e ikide 
bir: 

- Nastl birbirinizi begeniyor musu • 
nuz? 

Diye sorduyordu. Mtiftii oldugu s<:iy

lenen erkek, izdivac hakkmdaki fikri -
ni bilahare bildirecegini s<iyledi ve be· 
raberce <_;tktp gittiler. Gidi§ o gi~. Bi-

lahare haber aldtm ki, bu kadm, benim 
gibi birc;ok gene dullan ve klzlart kan
chrmi§ ve dolandtrmt§. 

<;anakkalede Lozan giinii 
<;;anakkale (Hususl) - Dun ak§am 

saat 20 de askeri miZlhnm i§tirakile 
Halkevinde Lozan giinii kutlulanml§ttr. 
Merasimde nutuklar soylenmi§, bugiinkii 
mes'ud giinii yaratan ve Tiirk istiklalini 
tamtan biiyiik giin miinasebetile tezahii -
rat yaptlmi§tir. 

Merasimde kumandan, vali, memurlar 
ve bir~ok balk bulunmu§tur. 

Kadtkoy taraflarrnda parc;:ahyarak enkazm1 ahp gotiirmii tiir 
Y agmurun en c;:ok zaran dokunan yer- T arlalar harab oldu · 

Jerden biri de Kad1koy ve civan olmu1 • lki gundiir yagan yagmurlar yiiziinden 

tur. . v §ehrin muhtelif yerlerindeki bahc;:e ve 
Burada, S1vastopol sokagmda 3 nu • bostanlar c;:ok zarar gormli tiir. Mahsu • 

marah Vasilin evi sular ic;:inde kalmi§ • liin hemen hepsi ha ara ugrami§hr. 

tlr. Diifen yrldrrrmlar 
Kurbagah mahallesindeki evlerin ta - Odun i kel inde b ~I d M h-

b. · · k 1 · · d k 1 ag 1 uran a 
mamen mnc1 at an su 1c;:m e a mi§ - mud kaptanm motoriine y1Jdmm isahet 

tir.i . v • .. .. .. .. ederek motoriin diregini parc;:alam1~hr. 
hrahimagadaki tren koprusunu de sel- Be§ikta§ta 361 numarah tramvay di· 

ler basmistlr. reg~1·n y Jd d" k h 'b · · , e 1 mm U§ere ta n etm1 hr. 
Ucuz atlatrlan kaza Car amhada da bir agaca y1ldmm dii-

lbrahimagada koprii civanndan ge<_;en serek agac1 devirmi§tir. 
bir tramvay yollanr. sel taraf1ndan kap - Edirnekap1ya giden bir tramvaya y1]-
lanmasi yiiziinden yoldan c;:1kffil§Sa da, dmm isahet etmi~, kablolanm yakarak 

Allaha §ukur, devrilmemi§tir. Tramvay - Tophanede sellerin tahrib ettigi parke cadde tramvay1 muattal hir hale getirmi tir. 
da bulunan yolculardan bir k1sm1 kendi· F atmasultan mahallesinde (:ay1r •oka-
lerini di§anya sulann it;ine atarak kat; - Fa kat biiyiik bir tesadiif eseri olarak kasmda 18 ev sular ic;:inde kalarak tehli - gmda 30 numarah eve, ayni sokakta 
mi§lardir. Bir k1smt da imdadlanna yol- firunanm §iddetine ragmen Adaya .k.ar· keli bir hal alml§tlT. Polisler tedarik ettik- Madam Levanti ve Kalyopinin evlerine 
lanan otobuslerle tramvaydan ~ttkartii • puz gotiirmekte olan Ahmed reisin moto- leri amelelerle sulann bir kismm1 ak1tma· ytldmm dii~erek sa<;aklan tahrib etmi~
mi~lardu. ibrahimaga <;aym da tamamen rundekiler kazazedeleri gormu~ ve dort ga muvaffak olmu~lardtr. Civarda biitiin tir. 
sular altmda kalmt§hr. saattenberi denizde bulunan iki karde§i sokaklar, yagmur suyu ve c;:amur i~tinde- Akbiyikta Degirmen sokagmda asma 

Kadrkoyi.inde su basan yerler kurtarmt§lardir. Sandaldar dogru Bii • dir. koprii yamndaki bir eve di.i en ylldmm 
Haydarpa§ada Devlet Demiryollarma yukadaya gotiiriilmu§, orada t~avi altma Fmd1kh - Kabata - Dolmabahc;:e • binay1 k1smen ytkmi~tlr. 

aid biiyiik depo Saraclar<;e§mesi dere - ahnmt~lardir, Be§ikta$ caddesi bir dere halini almi§ ve Amerikan sefaretanesinin paratoner • 
sinden gelen §iddetli sellerle kamilen sular Beyoglu taraltnaa sular c;ekildikten sonra molozlar kalmt hr. lerine alt1 y1ldmm dii~mii§tiir. Civarda· 
i<;inde kalmi~hr. Beyoglunda da caddelerde seller ak • Tophane ve Bogazkesende seller cad- ki dort yere de y1ldmm dii~erek direkler; 

Frndrkltda torpito gibi sulart yararak giden bir otomobil 

- mt§, mlinhat mahalleleri su basmt§tir. 

Kastmpafada su basan evlerden 
ka~an aileler 

Ayni dere kenannda bulunan bir evin 
alt katt da sularla dolmu§tur. 

Kad1koyndeki kumluk ve meydan sel
lerin getirdigi molozlarla ge~ilmez bir 
hal almt§hr. Bu yuzden tramvaylar i~li • 
yememi~tir. Alt;ak mahllelerdeki evlerin 
hemeq hepsi hala sular ic;:indedir. 

Adalar ve civarrnda 
Adalarda yagmurlar yiiziinden seller 

hasii olmu§ ve bir klSlm !okaldar tepe • 
Jerden gelen topraklarla gec;ilmez bir hal 
alrnt§tlr. Dun pazar olroastna ragmen ha
vanm muhalefetinden dolay1 Adalara 
gezme.?e gidenler pek az olmu~tur. 

Denizde 
Kii~iikmustafapa§ada Alibey cadde • 

sinde oturan sandalc1 Rtflu ile karde~i 
$evki iit; gun evvel <;ahnan sandallarm1 

arama.l.o i.izere Bi.iyiikadaya dogru hir 
san.dallar yola ~tkm§Ilardir. 

Bayramyeri mahallesine o kadar su dol

mu~~ ki itfaiyenin c;:ah§malanna rag • 

men daha tamamen temizlenmemi~tir. 
Kasimpa~ayi diin gene tamamen su 

uasmi§tlr. Dere derhal ta~ml§hr. 

Kasimpa§ahlar, belediyenin biran ev• 

vel Kastmpa§a deresini Islah etmesini is
temektedirler. 

Dolabderede Karabatak sokagmda 
Petrolll.ln ve maliye memurlanndan Ce

vadm, Bostan mahallesinde Tiryandafi
lanm evlerini sular basmi§hr. 

Yeni§ehirde Hactil sokagmda 490 nu
maralt evi sular istila etmj,, seller evin 
bahc;esindeki tavuk kiimesini tavuklarile 
birlikt~ ahp goturmii~tiir. 

Besiktas ve civarr , , 
Yild1zda Harb Akademisi caddesinde 

fuhnadan bir agac devrilrni~tir. 
Umumt hatta elektrik teli kopmu§sa da 

irket tarafmdan tamir edilmi§tir. 

Ortakoyde T a§merdivenba~mda ana 
lagim patlami§hr. Bu yiizden cadde 
berbad bir hale gelmi§tir. 

Ak<uetlerde Be§ikta~ spor kuliibii ar • 

Kabata~ caddeainde kara ve deniz nakil vasttalart yanyana 
deleri fena halde tahrih etmi§tir. 

Koyi~i, <;;elebi sokagt, lhlamur, De -
girmen mahalleleri ayni haldedir. Bu -
ralardaki evlere de sular dolmu§tur. 

Hactmusa caddesinde Niyazinin 15 
numarah evine sular hiicum etmi~, bu a
rada evin tavam c;okmii§tiir. lnsanca za
yiat olmami~hr. 

Ortakoyde Ayazmada iit; evi sular 
kaplamt~tJr. Hasanpa§a deresinde 43 nu· 
marah Feyzibey aparhmanui alt katmi 
sular basmt§tir. Bir miiddet sonra sular 
ap~tlmamn temelinden delikler a<;arak 

dt~anya sokaga hiicum etmi§tir. 

Be§ikta~ta Hasfmn caddesindelr.i fm
nm elektrikleri kontakt yapmt§tlr. 

Halic taraflarrnda 
Kagtdhane deresi ta~m1~ ve derenin 

her iki sahilinin alc;:ak taraflan su altm
da kalmt§tlr. Eyiibde biitiin sokaklan su
lar basmi~ttr. Bir~ok evler y1ktlmt§hr. 

Kartal ve civarmda 
.Samandna koyiinde ytldmmm dii me

sile biiyuk bir agac devrilmi~tir. Agacm 
altmda bulunan Atiyenin koyu nsiirii -
siinden iki koyun agacm altmda kalarak 
olmii§tUT. 

Caddede sellerin hiicumuna 
ugnyan bir agac 

tahrib etmi~tir. 
Sehirde dam1 akm1yan hi bir ev kal • 

mami§ gibidir. istanbulaa uzun ydlar • 
danberi bu kadar §iddetli yagmur goriil
memijtir. 

Diin saat ikiye kadar devam eden id
detli yagmur yiiziinden hie; kim e gez
mege gidememi§tir. Saat ikiden soma 

yagmur dindigi hal de gokgi.iriil tiileri de
vam ettigi ve hava daima karanl1k ve 
yagmaga ham bir vaziyet gosterdigi ~in 
kimse evinden c;1kamami§ ve bu pazar bo
§Una gec;:mi~tir. Halkm bir k1sm1 ancak 
ak~amiizeri hava a~hktan sonra sokak • 
lara dokiilmu§tiir. 

DUn geceki miithit sis 
Dun gece saat ondan itibaren §ehrin 

all;ak yerlerini ve bilhassa limam bir sis 
tabakast kaplamaga ba lam1 hr. Sis saat
lerle ilerledik~e kesafetini artlrarak §eh
rin yiiksek yerlerine de sirayet etmi§lir. lki karde~ tam Moda a<;Iklannda fn

tmaya tutulmu§lardll. Bir miiddet dal • 
galar ve yagmurla ugra~tiktan sonra san
dal parc;alanmJ§, ic;indekiler d,enize dii~ • 
mii§lerdir. «imdad» diye bir hayli ba • 
girdtktan sonra sahilden kimsenin gelme
dini gorunce, iimidsiz bir halde, oliiroii 
bekleroege ba§laml§lardu. Kasrmpa~ada gol halini almtf bir meydamn manzarast 

Gece gec;vakit Beyaz1d, F atih, Beyog
lu, T aksim ve ~i§li gibi yi.iksek yerlerde 
bile, birka<; metro ilerisi goriilmiyecek 
hdar sis nrd1. Bu yiizden limandaki 
hareket durdugu gibi, caddelerde oto • 
mobil servisi de pek mi.i~ki.ilatla yaptla -
bilmi§tir. 
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Burgazadahlarm t;ikayeti 
Burgaz adasmda Gezinti sokagmda Si -

nan oglu Mehmed Imzasile aldlglmlZ m~h.
tubda deniliyor ki: c Adamtz miikemmel 
korulan, yaylast, Heybeli ile aradakl oo -
gaz1 ve buradaki giizel gazinosu, plaJI ve 
uzun bir gezme nhttmile l}irin bir yazlik
trr. Fakat yollanmtz bozuktur. Burada bir 
metroluk bir diizliige rasgelemezsiniz, ter 
taraf yan bele varan otlarla kaplanmt~tlr. 
Bundan 5 sene kadar evvel gelen Nahiye 
Miidirile halkm elele vererek dlktigi agac 
fidanlarmm c;ogu otlar arasmda mahvol
mak iizeredir. Digerlerl de susuzluktan ii
liime mahkfundur. 

Sivrislnek mii<;adelesl yoktur, gecelerl 
uyku uyunmaz. Iskeleye halk hiicum eder, 
intizam yoktur, herkes itl/iir kak!~ll'. Ala
k.a.darlarm biraz k!ffitldanmalanm hara -
retle yalvarrrtm.> 

Maarif Vekaletinin nazan 
dikkatine 

Rlzenin Pazar kazasma tabi Kostanavat 
koyiinden Ahmed Y!lmaz imzaslle aldtgl
nuz mektubda deniliyor ki: cKiiyiimiizle be
raber Sokita ve Hamidlye koylerlnin mii§.. 
terek blr ilkmektebi vard1. Tiirkiyenin her 
tarafmda yen! yeni mektebler al(!lll'ken 
maattees.siif bu birlcik mektebimiz kapa -
tild! ve yavrulannuz maarif nurund:m 
ma.hrum edildiler. 

Mektebsiz bir muhitte yeti§en gencligin 
ne zararlara gireceglnl koylii kafam d~ii
niiyor.sa da anlatamtyor. 

Aid oldugu makamlarm dikkat nazarla
nru. ~kerek muhitimizde yeniden bir mek
teb ac;tlmasma delalet buyurmamzt ben iii( 
koyiin ev!ildlanm okutmak istiyen ana ve 
babalan namma yalvannm.:o 
~irketihayriyenin nazart dikkatine 

Uskiidarda Baglarba§mda Kurd~telebi so
kagmda 11 numarada oturan topc;u gcdik-
11 erba§larmdan Emin Qellker imzasile al
dtiPnuz mektubda denlliyor ki: cKopruden 
ak§allliistlerl Uskiidara biri 6,50 de, dlgeri 
de 7,25 te hareket eden iki vapur var. Diik
kanlar saat 7 de kapandlgl ic;in 6,50 va -
puru bombo§, 7,25 vapuru ise t1k11m ttkl!m 
dolu hareket etmektedlr. ikincl vapura bin
met mecburiyetinde olanlar hem c;ok s1 -
klnt1 c;ekiyorlar, hem de alt kamaralara 
ld.mseciklerin gitmeyip iist giivertede birik. 
m.elerinden miivazenesiz blr ~kilde hare
ket eden vapurdan hayli korkular ge<;lrt -
yorlar. 

Bu vapura vaki tehaciimii tarif miirnkiin 
deglldir. Zilin c;alma.si kesildigi halde balk 
miitemadiyen· vapura blnmekte devam cdi
yor. Her seferiru:ie biitiin yolcular bilet -
c;llerin bu hususta nazan dikkatlerinl cel
bederek !ilkayette bulunuyorlarsa da tarlfe 
bir tiirlii degl~tirillp 6,50 vapuru daha son. 
raya almmamaktadJr. 

Hem yolcularm 1stirahatlerinl dii~iin
mek, hem de pek havaleli hareket eden 7,50 
vapurundan blr kaza ~1kmamas~ !~In §irk-a
tin tarifeyl degi~tirmesinl selamet ve tstJ. 
rahat! umumiye namina rica ederim.~ 

Meyva Haline gelen yemif kiifele-
rinin mlSlr ~uvah gibi ahlmast 

do~;u mudur? 
Karamiirselin Pazarkiiy bagctlarmdan K. 

Akgiin imzasile aldlglmlZ mektubda §Un -
lar yazllt bulunmaktadrr: 

<Yiiz bin me§akkatle meydana getlrerek 
istanbula gotiirdiigiimiiz meyvalarlffilZ mo. 
torden istanbul Merkez Hal lskelesine c;l
ka.nhrken ID!Sll' t;uvah g!b1 attlmaktadrr. 

Bu yiizden kii!elerin agm a~tlhyor, l~;in
deldler diikilliiyor ve bereleniyor, netlcede 
mal klymetlnden kaybediyor. 

Biraz degil, t;ok dikkat edilmesini ve 
Ral hamallarmm daha insafllca hareket 
ettlrilmesin,i bu l§lerle alakadar biiyiikler. 
den rica edl!rlm.:. 

Bir cevab 
Karilerimlzden A. Dogana: 
Nimresmi li.9eler mezunlar1 da resmi 11-

.sel.er mezunlarmm sahib olduklan hak ve 
salahiyetlere mallktirler. 

GONON BULMACASI 

'f-rl I 1 1 1•1 I 1-=; 
2 I I 1•1 I I I I I• 
3 I I 1•1 I I I 1•1 
• I 1•1 1•1 I I I I 
5 1•1 I I 1•1 I I I 
& •I 1•1 I I I 1•1 I 
7 I I 1•1 I· 1•1 I I 
8 I 1•1 I I 1•1 I I• 91t[l I I 1•1 I 1•1 I 

o I I l 1 I l•L I I I_ -Soldan saga: 
1 - Birka~; giindiir gokten c;ok diikiilen 

~Y. yagmaktan emir. 2 - Ecdad, bir bahk. 
3 - Qalgt, uyanmaktan emir. 4 - Beyaz, ga
ribe. 5 - Blr peygamber ismi, birlikte do -
~n iki c;ocuk. 6 • Duvarci aletlerinden bi
rl, Slfat edat1. 7 - Sagm aksl, i~aret edat1, 
budala. 8 - Memnun bir adamm tekrar et
tig! kelime, elbisede e~ya konmak !~tin ya. 
p!lan yer, bir binek hayvam. 9 - Sert top -
rak part;asl, senenin on ikide biri. 10 - A
!tJktan at;Iga, mahkemeye ac;tlan §CY. 

Yukartdan a§aglya: 
1 - Memnu, biiyiik degnek. 2 • Oniinii 

ardml di.i§iirlmeden soz ooyliyen adam, ve. 
rem mikrobunu bulan adam. 3 • Uc;ucu 
madde, al!abede bir harfin okunu~u. 4 -
Yummaktan emir, lnsanm hayat1. 5 • Bii
yiik, Habelill. 6 - Uykuda goriilen §eY, per. 
ta.vs1z. 7 : J?,ram, isim. s..- Kemirilmi~J yer, 
sert ve buyuk ta§. 9 - Oz tiirkc;e cgiizel 
san'ab, nakliye vasttalarmda onunla se -
yahat edlllr. 10 • Hissed!§, nota. 
EtnJelki bulmacanrn halledilmif fekli 
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TERi KESMEKTENSE Ill 
Evet teri kesmektense, onun koku· 

sunu gideriniz. Bunun i~in de yammzda 

ku~uk bir ~i~e VENUS K OLON
y ASl bulundurmak kafi gelir. 

Bir damlasi, bin damla terin verdi-

gi JsbrabJ bir anda kesen VENOS 
ESANSLARJ, bu s1cak yaz giin

lerinde sizi ~i~ek bah~eleri i~inde do
la~hracakbr. 

Deposu : Nureddin Evliya zade Ticarethanesi 
Istanbul, Bah~;ekapt 

Kastamonu vil3.yetinden: 
1 - Kastamonu Vilayeti merkezinde ve Olukba~I mevkiinde ke11fi 

mucibince ~eniden yap1lacak ktrk yatakh haatanenin kargir iu
,aati kapah zarf usulile eksiltmiye konmu,tur. 

2 - Projesine gore yap1lacak inl(laatm ke,if bedeli 25,225 lira 50 
kuru,tur. Bu i,e aid ,artnameler ve evrak !iUJ,llardtr: 

A - Eksiltme ,artnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafta i,Ieri 'eraiti umumiyesi 
D - Tesviyei tiirabiye ve kargir in,aata dair fenni ,artname 

E - Hususi l(lartname 
F - Ke,if cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli 
G - Proje grafik. 

lstiyenler bu 'artnameleri ve evrak1 140 kuru' mukabilinde 
Kastamonu Nafta Miidiirliigiinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 8/8/936 tarihine musadif cumartesi giinii saat onda 
Kastamonuda hiikumet dairesinde Daimi Enciimende yaptla -
cakttr. 

4 - Eksiltme kapah zarfla yaptlacakttr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin 1882 lira muvakkat te • 

minat vermesi, bundan ba,ka a,agtdaki vesikalart haiz olup 
gostermesi lazimdtr. 
«Bu in,aah yapabilecegine dair fenni ehliyetname ile sicilli 
ticarete kayidli olduguna dair Ticaret Odastndan vesika.» 

6 - Teklif mektublart ~ukartda ii~iincii maddede yazth saatten bir 
saat evveline kadar Vilayet makamtna getirilerek makbuz mu
kabilinde verilecektir. Posta ile gonderilecek mektublarm ni. -
hayet ii~iincii maddede yazth saate kadar gelmi, olmas1 ve dtt 
zarfm miihiir mumile iyice kapattlmtl} bulunmast laztmdu. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 4201) 

Bi~ki Dersleri 
Hocas!Z ve crok kolayhkla evi 

nizde kendi kendinize kadm elbi
selerinin nastl bicrilecegini ogren
mek i.sterseni.z Bc§ikta§ Diki~ 

Yurdu direktorii 1?iikrii Can -
alm Bi9ki Dersleri ve Yiik -
sek Bi9ki Kaideleri adlarmda -
ki metod kitablanm ahmz. Cok 
sade ve anlayi§h bir tarzda yaz1 -
lan bu kitablann birinci cildi 2, 
ikinci cildi 2,5 lirad1r. Yalmz Be
~ikta§ Diki~ Yurdunda satihr. Be
deli gondP.rildiginde ta§raya der • 
hal gonderilir. 

Adres: Be§ikta§ Diki~ Yurdu: 
Akaretler No. 87. Telefon 43687 

Dr. Haftz Cemal 
Dahiliye miitehasslSI 

En ho§ meyva usarelerile hazir

lanmt~tJ.r. Hazmi kolayla~tmr. tn
kibaZI izale eder. Kam temizliye

rek vi.icude tazelik ve canlilik 
bah~eder. 

tNGtL!z KANZUK ECZANESt 

Beyoglu - !stanbul 

Pazardan baska ~nlerde oiileden 
sonra saat (21,2 tan 6 va) kadar !stan 
bulda Divanyolunda (104) numaral! 
hususi kabinesinde hastalanru kabul e
der. Sali, cumartesi ~nleri sabab 
c9 1h - 12. saatleri hakiki f1karaya mah
sustur. Herkesin haline gore muamele 
olunur. Muayenehane ve ev telefon: 
22398. (Yazhk Tel: Kandilli 38 - Bey-~ 

lerbeyi 48) -----------•1 
Devlet Bastmevi Direktorliigiinden: 

Kiiltiir Bakanhgt yaymlarmm genel sabcthgmt ii~ ytl siire ile iis· 
tune almtf bulunan «Vakil» idaresile yaptlmt' olan mukavelename
nin hiikmii 25 temmuz 936 giinii sona ermektedir. 

Bundan sonra Kiiltiir Bakanhgt yaymlarmm sab,t yalmz kitab -
ctlar elile yap1lacakttr. 

Bu yaymlartn satu;mt iistiine almak istiyen kitah.ctlarm ya bulun
duklart yerin Kiiltiir Direktorliigiine veya Devlet Bas1mevi Direk -
torliigiine basvurarak sahs sartlarml ogrenmeleri ilan olunur. ( 4283) 

istanbul Be!,.,f:.,,..; hitnlart I 
Asgari 200 du; lastik beherinin tamiri 200 kuru~ 
Asgari 200 i~ lastik beherinin tamiri 10 kurus 
100 tane hortum deligi yamast beheri 20 kuru~ 

~ubat 937 senesi nihayetine kadar Belediye vesaitine aid i~ ve d1~ 
lastiklerle itfaiye hortumlarmm tamiri i,i a~1k eksiltmiye konulmu'
tur. ~artnamesi Levaztm Miidiirliigiinde goriiliir. istekliler kanunun 
tayin ettigi vesika ve 45 lirahk muvakkat teminat makbuz veya mek
tubile beraber 7 agustos 936 cuma giinii saat 15 te Daimi Enciimen
de bulunmahd1r. «B.» (4215) 

Ticaret ve Zahire Borsas1 intihabab 

intihap heyetinden: 
Miiddeti hitam bulacak olan Ticaret ve Zahire Borsast heyeti ida

resinin yeniden intihabatJ 27 temmuz 936 tarihine musadif pazartesi 
giinii saat on birden bire kadar icra edileceginden hakkt intihab1 
haiz olanlann Borsa tdare Heyeti salonuna gelerek reylerini istimal 
etmeleri ilan olunur. 

$irketi Hayriye 
idaresinden • • 

Cumartesi ak§amlart son postalarda ve Pazar sabahlan ilk postalarda 
gidi§ geli§ bilet iicretlerinde tatbik edilen yi.izde elli tenzilli tarifeye 
kar§I s·aytn Istanbul halktmiztn gosterdigi fevkalade ragbeti nazara alan 
~irket idaresi : 

Temmuzun 24 un·cu Cuma gi.inii sabahtndan itibaren yaz tarife
sinin devam1 miiddetince hergi.in sabahlart kopriiden Anadolu ve 
Rumeli cihetlerine hareket eden saat 6,20 ve 7,10 daki 2,8 ve 14 numa
rah seferlerde ayni yiizde elli tenzilath tarifeyi tatbika karar vermi§tir. 
Bu pastalara mahsus gidip gelme biletlerin donii§ par~alartmn ayni giinde 
istimal edilmesi me§ruttur. 

Cumartesi aktamlarl ile Pazar sabahlart tatbik edilegelen ve 
donii§ hakk1 Pazartesi gi.inleri saat on ikiye kadar muteber olan 
yiizde elli tenzilath tarifenin tatbik ve icrasma kemakan devam oluna -
cakbr. 

S1 hhi Miiesseseler 
ve Eksiltme 

Artt1rma 
Komisyonundan : 

Az1 (;ogu 
kilo 

2200 2800 
750 1050 

5700 7000 

Tahmini Garanti thale 
fiatt muvakkat saati 

63 Sanatoryom ile (;ocuk 
hastanesi, Ebe Yurdu 
ve Kuduz tedavi mii -
essesesi 

Zeytin y3g1 
Zeytin 27 337,18 14 

Niimune Has. Heybeli 
Sanatoryomu, Kuduz 
Tedavi miiessesesi 

Sa bun 

Toz teker 
Kesme teker 

11900 15500 
6500 8000 

35 

27 
29 

Barbunya 1100 1500 13,5 
Aytekadm 3300 4500 13 
Cah 2200 3100 14 
Bamya 900 1300 15 
P1rasa 3000 4100 4,5 
Lahana 2200 3100 5 
Bakla 1500 2700 5 

487,~ 15 

hpanak 4400 6000 5,25 229,25 16 
Smk domates 3900 2800 6 
Y er domates 3900 5400 . 6 
Enginar aded 3500 4500 6 

tstilaiye hastanesi ve Saktz kabak 2400 3500 8,5 
Heybeli Sanatoryomu Pathcan 5500 7500 9 
t~m Semizotu 700 1100 4,5 

Yukar1da adlarJ yazxh sthhi miiesseselerin kapah zarfla eksiltmiye konulan 1936 mali yth zeytin ya· 
g1, zeytin, sabun, toz feker, kesme ~eker ve yal} sebzelerinin bir ktsmtna teklif edilen fiatlar fazla go· 
riilmiit ve bir kiSmma da hi~ talib ~tkmamtf olmasma binaen pazarhk suretile yeniden eksiltmiye ko· 
nulmu,tur. 
1 Pazarhk 5/8/936 giiniinde hizalarmda gosterilen saatlerde Cagaloglunda Sxhhat ve t~timai Mu

avenet Miidiirliigiinde kurulu Komisyonda yaptlacakttr. 
2 Zeytin yagt, zeytin ve sabuna aid fartname 120 kurut bedel mukabilinde ve digerleri parasJJ 

olarak Komisyondan ahnabilir. 
3 - lstekliler her miiessese ihtiyact i~in ayrt ayri pazarhga girebilirler. 
4 - lstekliler cari seneye aid Ticaret Odas1 vesikasile 2490 sayth kanunda yazth belgeler ve bu ite 

yeter garanti makbuz veya Banka mektublarile birlikte belli giin ve saatte ~omisyona gelmeleri· 
(4193) 
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!'f Temmuz 1936 

Devlel DemiryollarJ ve timan tar• i9letme U. idarasi llinlarJ I 
ldarenin Eakitehirde bulunan talebe panaiyonu ihtiyacx i~in a•a

i•da cinsi, miktarl ve muhammen bedelleri, teminatlarx yazxh bet 
grup yiyecek ve i~ecek her grup ayrt ayr1 ihale edilmek iizere 30/ 
7/936 pertembe giinii saat 15 te Haydarpafada gar binas1 dahilin· 
deki Birinci itletme Komisyonu tarafmdan a~1k eksiltme ile satm 
ahnacakhr. 

Bu ite girmek istiyenlerin hizalarmda yazxh muvakk~t tern~?~~ 
vermeleri ve kanunun tayin ettiii vesikalarla birlikte eksxltme gunu 
aaatine kadar Komisyona miiracaatleri lazxmdxr. Bu ite aid ,art : 
llameler Haydarpafada Komisyondan ve Eskitehirde Talebe Panat· 
Yonu Direktorliigiinden parastz olarak dagxhlmaktadtr. 

G R U P 1 
Cinsi Aza Coiu V.K.Fi. 

Kg. Kg. Kuruf 
Sadeyagt 700 1000 85 

Muhammen bedeli 
L. K. 
850 

Zeytinyaga 400 600 55 
Beyaz peynir 450 600 35 
lyi dna ~ay 7 10 300 
Pirinc 800 1100 20 
Mekarna 300 500 22 t 
~eker 1200 1500 29 
Un 900 1200 12 
Tuz 300 450 5 t 
Bulgur 200 250 9 
Kuru aogan 1500 2000 5 
Palates 2000 2700 6 
Sal~a 120 150 15 
Re~el 120 185 40 
Tereyagt 30 50 65 
Pirin~ unu 25 40 25 
lrmik 45 70 22 i 
~ehriye 15 22 22 t 
Yumurta 17000 22000 1 25 
Sirk~ 100 140 15 
Limon 1500 2000 7 
Sarmasak 25 40 20 
Kuru faaulye 450 700 15 
Kara mercimek 100 150 15 
Nohud 150 200 15 
Kuru barbunye 100 150 15 

ICuru amasya bamyeai 25 40 120 
Sabun ~amattr i~in 480 600 35 
Sabun bulat•k ~~in 300 450 27 t 
il'ahin helvaa1 80 120 40 

330 
210 
30 

220 
112 50 
435 
144 

24 75 
22 50 

100 
162 
22 50 
74 
32 50 
10 
15 75 
49 50 

275 
21 

140 
8 

105 
22 50 
30 
22 50 
48 

210 
123 75 

48 
3898 75 

Yukarxda yazth 30 kalem erzaktn muvakkat teminah iki yiiz dok • 
san iki bu~uk liradtr. 
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ISM t 
G 

Az1 
Kg. 

14000 

R U P 
Coiu V.K.Fi. Muhammen bedeli 

Kg. Kurut L. K. 
Ekmek 20000 10 50 2100 

Muvakkat teminab yiiz elli yedi bu~uk liradtr. 

G R U P : 3 

t S M I 

l<oyun eli 
l<uzu eti 
Dana eti 
Stgtr eti 
t,kembe 
l<araciger 
Pa~a 

Azt 
Kg. 

4000 
150 
100 
300 

~ogu 
Kg. 

5500 
250 
140 
500 

V.K.Fi. 
Kurut 

30 
25 
25 
20 

Muhammen oeCieli 
L. K. 

1650 

aded 
» 

50 
100 
500 

70 
140 
700 

5 
15 
5 

Muvakkat teminab 144 lirad1r. Yiiz kxrk dort lirad1r. 

G R U P : 4 
~ S M I Az1 

Kg. 
Coiu ISM I 

~YtekadJn ve 
~ah fasulye 
~l'lginar 
~olmaltk kabak 
faze bakla 
Setnizotu 
't aze ve aalamura 
)aprak 
~ aze bezelye 

athcan 
~olmahk biber 
'Panak 

Kg. 

4SO 600 
so A. 70 

200 280 
2SO 400 
200 300 

80 125 
50 75 

500 A. 800 
150 225 
soo 700 
25 40 

300 450 
l\ok kereviz 
~oltnal1k domatea 
f l~e barbunye 
t'•ulye 100 140 
~-Lana 400 650 
raaa 300 500 

1-t,~s: 150 225 
~arna~ahar 70 100 
'~aid iiziim 350 500 

~iraz 50 70 

Taze aogan 
Maydanoz demet 
Dereotu » 
Salatahk marul 
Gobekli marul 
Hiyar 
Kuru iiziim 
Kuru incir 
Erik kurusu 
Malatya bytsl 
kuru au 
Ceviz i~i 
Badem i~in 
F1nd1k i~i 
Cam f11hg1 
Portakal 
KompoatoluK elma 
Kavun 
Karpuz 
Armud 
Ayva 

62 50 
35 00 

100 00 
3 so 

21 00 
35 00 --

1907 00 

Azi Coiu 
Kg. Kg. 
125 175 
soo 800 

50 70 
700A.1000 
100 » 200 
80 )) 110 

250 350 
1SO 225 

30 45 

20 35 
45 70 
25 35 
30 45 

2 3 
400 A. 600 
350 500 
350 500 
350 500 
50 70 

40 70 

k YukariC:Ia yaz11J 39 kalem aebze ve meyvantn muhammen bedeli 
1l'l bet yiiz lira, muvakkat teminab yiiz on iki bu~uk lirad1r. 

G R U P : S 
I S M I Az1 Coiu V .K.Fi. Muhammen be deli 

S Kg. K. Kurut L. K. 
lit 800 1200 10 120 00 
~0iurtl 700 900 15 13S 00 
~lae yoiurCiu 150 225 kase 10 22 50 
.(j. I<r. kuelerde) 277 50 

l' l'ukanda yazdt aut ve yojurdun muvakkat teminab yirmi bir 21 
~ (3907) 

n BBltiOli:N 
~ erfsi kuru, ~atlak ve gev§ek olanlar bir tecriibeden sonra ba§Jta bir ila~ veya 
~ ettt ~anmalanna irnkan kalmaz. Qiinkii DERMOJEN yalmz krem degil tam 
"'~asue cildin devastchr. Her nevi egzemalar, yaralar, bereler, ~atlaklar, sivil
til ~. Ustura yaralan, yaruklarda birebirdir. Mikroblardan, soguktan, giine§ten 

clJ. Dluha!aza eder ve deriye yen! can verir, 40 kuru§a her eczanede bulunur. 

CUMHUR:tYET ' 
Ha~arat oldurucu bir mayi afdt~mtz vakit 

FLIT olmas1nda israr ediniz 
"Fena ve teslrslz"'ha~at \enekeler l~erlstnde sa-
oldiirlicii maviler almakla hfdrglnl hatrrrnrzda tutu· 
paraniZI beyhude yere Is- nuz. Bu tenekeler muhUr-
raf etmeylnlz ve FLIT'In Iii oldugundan her tilrlu 
sahtelerlnden sakrnrnrz. hlyleden arldlrler. Haklki 
Aldanmamak l~ln yalnrz FLIT kullanrldrkda blitiin 
bir FLIT oldugunu ve siyah ha$aratr oldiireblllrslnlz. 
ku~aklr asker reslmll san 

Deliklerl ViJ yanklara FLIT tuu korunuz. Ha· 
~rat, toza temas ec/$r etmez derltal 6/urler. 

umumr deposu : 1 CRESPIN. lslanbul. Calala, Vorvoda Han r. 

Van V aliliginden: 
Vilayet dahilinde 250 go~men evi yapJlacaktlr. 
1 - Vanxn Havaraar ovasmda ve Van ile Edremid aras1nda hii • 

kumet~e gosterilecek mevkilerde yapxlacak go~men evlerinin beheri 
566 lira 77 kurut bedeli ke,fi olan ve 141,692 lira 50 kurut tutarh 
250 go!rmen evinin kapah zarf usulile miinakasasmda talib zuhur et
mediginden 16 temmuz 936 dan itibar~n bir ay miiddetle pazarhk su· 
retile eksiltmiye konulmuttur. Taliblerin 16 agustoa 936 giiniine ka
dar Van Valiligine miiracaatleri. 

2 - Bu ife aid plan, ketif, tartnameler Van Vilayet Makamm • 
dan ahnacakhr. ( 4203) 

Nordloit Seyahat Acentas1 
HANS WALTER FEUSTEL 

Diinyan1n her taraf1na 

TREN- V APUR · UCAK 
BiLETLERi 

Galata: R1htlm caddesi No. 45 Kefelihiiseyin han. Telefon: 44848 

Eksiltme· ilani 
Bursa Viliyetinden: 

1 - Eksiltmiye konulan it: Bursa - Y enitehir ve Bursa • Ban • 
duma yollarmm bat taraflarmdan ceman 3553 metre kxsmmm esas· 
b surette tamiri ve iizerine asfalt kaplama in,ast. 

2 - Muhammen kesif bedeli 57,252 lira 49 kuru,tur. 
3 - Bu ife aid ifart~ameler ve evrak tunlardir: 

A - Eksiltme ,atlnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Hususi f&rtname 
D - Silailei fiat ve ketif cetveli 
E - Eksiltme ilam. 

istiyenler bu sartname ve evrakt 144 kurut bedel mukabilinde 
Bursa Nafta Mii~liirliigiinden alabilirler. 

4 - Eksiltme 4/8/936 tarihinde salt giinii saat 15 te Bursa Vi • 
layeti Daimi Enciimeni odasmda yapxlacakhr. 

5 - Ekailtme kapah zarf usulile yapilacakhr. 
6 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin 4113 lira muvak • 

kat teminat vermesi ve bundan batka yukar1da yazth evrak1 imza • 
lamast ve &fagxda yazth resmi vesikalart gostermeai laz1mdxr. 

2490 numarah kanunda yaz1h vesikalarla beraber 1/6/936 tari -
hinden sonra Nafta Vekaletinden ahnm•• ehliyet vesikas1n1 ve mii
hendis veya fen tnektebinden mezun olduguna dair resmi belgeyi 
veya ruhsatnameyi ve bir mukavele ile laakal altmif bin lirahk k1rma 
ta, fOse ve tesviyei turabiye ve imalatt smaiye ve otuz bin metre mu· 
rabba soguk asfalt yol intaah taahhiid. etmit ve bu taahhiidlerin hiis· 
nii auretle ikmal etmis olduguna da1r taahhiidiin ifa edildigi Vi -
layet Naf1a Miidiirliigii~den ahnrnif resmi belgeleri. 
7- Teklif mektublarl yukartda ·dordiincii maddede yaz1h aaatten 

bir saat evveline kadar Vilayet Daimi Enciimeni Reisligine makbuz 
mukabilinde verilecektir. Posta ile gonderilecek mektuhlarm niha · 
yet dordiincii maddede yazth saate kadar gelmit olmas1 ve d•t zar · 
ftn miihiir mumile iyice kapatiim•t olmas1 laz1mdir. Posta ile olacak 

ler kabul edilmez. ( 4175) 

TURK HAVA KURUMU 

BOYOK PiYANGOSU 
~imdiye kadar binlerce kitiyi zengin etmittir. 

4 iincii ke,ide 11 Agustos 936 dad1r 

. Biiyiik ikramiye 3 5. 0 0 0 lirad1r 
Ayrica: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle 

(20.000) lirahk bir miikifat vard1r ... 

Umum Miidiirliigiinden 

idaremiz ihtiyac1 i!rin tartnamesi mucibince 10,000 metre Ameri -
kan bezi 31/VII/936 tarihine rashyan cuma giinii saat on bette pa• 
zarhkla satm ahnacakttr. fsteklilerin fartnamesini gormek iizere her· 
giin ve pazarhk i!rin de tayin olu.nan giin ve saatte % 7,5 ~iiv~n~e 
paralarile birlikte Kabatatta Levaztm ve Mubayaat ~ube11 Mudur
liigiindeki Ahm Komisyonuna miiracaatleri. (3991) 

MIW 

ldaremiz ihtiyacl i~in tartnamesi mucihince 60,000 metre diiz be • 
yaz kanavi~e 3/Vlll/936 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 15 te 
pazarhkla satin ahnacakbr. lsteklilerin farlnamesini gormek -~zere 
hergiin ve pazarhk i~in de tayin olunan giin ve saatte % 7,5 guven • 
me paralarile birlikte Kabata~ta lnhisarlar Levazxm ve Mubayaat 
~ubesi Miidiirliiiiindeki Ahm Komisyonuna miiracaatleri. ( 4011 ), 

Tiirk Hava Kurumu 
lzmir ~ubesinden: 

1 - lzmirde Kiiltiir parkta para,iit kulesi yaptmlacaktJr. 
2 - Kulenin tahmini ke,if bedeli «39,590» lira «h kuru,tur. 
3 - Plan ve fartnameler «25» lira mukabilinde lzmircb T. H. K. 

lzmir tubesinden, lstanbulda T. H. K. Istanbul tubesinden alma • 
cakttr. 

4 - Eksiltme 3 agustos 936 giinii saat on alllda kapah zarf usu • 
lile lzmirde Hava Kurumu fUbesinde yapilacakttr. 

S - Miinakasaya girebilecekler: 
Diplomah mimar veya miihendis olmalar1 ve intaat miiteahhidi ol· 

duklarma dair mukayyed bulunduklar1 Ticaret Odasmdan vesika ib· 
raz eylemeleri v~ iktidar1 malilerini gosterir bir banka referann ver
meleri ve timdiye kadar bu tekilde miihim bir betonarme intaab yap
rnlf olduklarm1 vesaikle ispat eylemeleri ve bu vesaiki miinakasa ta
rihinden itibaren asgari yedi giin evvel Tiirk Hava Kurumu tzmir 
tubesine ibraz ederek miinakasaya girebileceklerine dair vesika al· 
malart tartttr. 

6 - Talibler «2970» lirahk muvakkat teminat mektubu ve ehli • 
yet vesikalarile birlikte teklif mektublarint 3 agustos 936 saat «15» e 
kadar Hava Kurumu lzmir ~ubesi Batkanhgma teslim etmelidirler. 

(4207) 

TORKiYE ZiRAAT BANKASI 
Miifetti~ Namzedligi 
ve ~ef Na . zedligi 
Miisabaka imtihani 

TURKiYE ZiRAAT BANKASINDAN: 
1 - Bankamtza miisabaka ile ve miisabakada gosterilecek 

muvaffakiyet derecesine gore liizumu kadar miifettit namzedi ve 
fef namzedi ahnacaktJr. 

2- Bu miisabakaya girebilmek i~in Siyasal Bilgiler «Miilkiye» 
veya Yiiksek Ticaret ve lktJsad okulasmdan veyahud Hukuk Fa
kiiltesinden veya bunlarm yabanct memleketlerdeki benzerlerin • 
den diplomah olmak gerektir. 

3 - Miiaabaka 3, 4 ve 5 agustosta Ankara ve l&tanbul Ziraat 
Bankalarmda yazile yap1lacak ve kazananlar yol paralar1 verite· 
rek Ankaraya getirilip sozlii bir imtihana tabi tutulacakttr. 

4 - Miifettit namzedlerine «140» ve tef namzedlerine «130» 
lira ayhk verilir. 

Miifettif namzedleri iki senelik bir stajdan sonra miifetti,lik 
imtihamna girecek ve kazamrlarsa 17S Bra ayhkla miifettitliie 
ge!ririleceklerdir. Ankarada Umum Miidiirliik servislerinde ~a • 
h,tmlacak olan tef namzedleri ise bir senelik stajdan sonra eh • 
liyet imtihantna girecek ve kazantrlarsa terfi edileceklerdir. 

5 - fmtihan programile sair tartlarJ gosteren matbualar An • 
kara, Istanbul ve tzmir Ziraat Bankalar1ndan elde edilebilir. 

6 - lstekliler, arantlan belgeleri bir mektubla en son 27/7 /93fl 
pazartesi giinii aktamma kadar «Ankara Ziraat BankasJ Teftif 
Heyeti Miidiirliigii» ne gondermek veya vermek suretile miiracaat 
etmis bulunmahdxrlar. (3967) 

Mugla Vila yeti Naf1a Miidiirliigiinden: 
1 - Mugla Cumhuriyet meydanmda mevcud kaide iizerinde A· 

tatiirk amh i~in bir kongur a!rtlmitttr. 
2 - Bu kongura biitiin heykeltra,Iar girebilir. 
3 - lstekliler meydanm umumi vaziyet planile antl kaidesi plan

lartnt Mugla llbayhgmdan paras1z olarak alabilirler. 
4 - An1t ii~ bu~uk metre uzunlugunda askeri iiniformah Ata

tiirk heykeli olacakbr. 
5 - Heykelin durut vaziyeti heykeltratm diitiiniitiine gore ser

best buakilmitllr. 
6 - Amt bronzdan dokiilecek, montaji heykeltr&rta aid olacakttr. 
7 - Miisabtklar teklif mektublarile resim ve tabii cesametin 1/5 

kiit;iikliigiinde al~Idan modellerini nihayet 1 eylule kadar Mugla n . 
bayhgma gondermit bulunmahdular. 

«Teklif mektublarmda eserin bu tartlar i~inde yap1lmast i~in is • 
tenilen para miktar1 sarahaten yaztlmahdJr.» 

8 - 1 eylulden sonra gelecek teklifler kabul edilmiyecektir. 
9 - Teklifler Mugla tlbayhgmdaki Enciimence birletecek ha • 

kem heyetince birinci ae~imi yaptld1ktan sonra abideler Komisyona 
gonderilecektir. 

10- Abideler Komisyonunca kesbi kat'iyyet edince eseri begeni. 
len san'atkara 150 lira, ikinciye 100, ii!riinciiye 75 lira miiki.fat ve • 
rilecektir. 

11 - Eseri birinci derecede begenilen san'atkarla 2490 sayxh ka· 
nunun hiikiimlerine gore muka vel eye giri,ilecek, ikinci ve ii~iinciiniin 
eserleri ahkonularak digerleri isterlerse sahiblerine iade edilecektir. 

(4174) 
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Yeni Paslanmaz 
asan t1ra$ b1ca ..... 

Biitiin diinyada emsaline hi~bir zaman 
tesadiif edilemiyecek derecede biiyiik mu • 
vaffakiyet kazanan Hasan Trat bt~aklart 
yeni ve kat'iyyen paslanmaz nev'ini piyasa
dan mustrren isteyiniz. Yeni Hasan Trat ma
kinelerile birlikte Hasan Trat bt~aklan tra' 
olduktan sonra kat'iyyen silmege ve kurula • 
maga hacet yoktur. Ve bu trat b1~ag1 hi~ bo
zulmamak tartile gayet kolayhkla ve huzuru 
net'e i~inde yiiz defa trat eder. Diinyanm hi~· 
bir trat b1~agmda bu meziyet yoktur. Ve bu
na ancak Hasan Trat bt~agt muvaffak ol -
muttur. Markasma ve i11mine dikkat. 1 adedi 
6, 10 adedi 50 kuruttur. Hasan Trat Sabu • 
nu - Hasan Trat Kremi - Hasan Trat 
Pudrast - Hasan Trat Kolonyast da ~ok 
zevk ve nete veren yard1mc1 ve miikemmel 
va11talardtr-

HASAN DEPOSU: 
istanbul, Beyoglu, Ankara 

SUmer Bank, EmiAk ve Eytam Bankas1n1n sigortas1 

G 0 V EN 
Sermayesi tamamen Tiirk, en giivenilen Sigorta ,Sirketidir. 

Tiirkiyenin en biiyiik sigortalar1 ( G ii V EN ) dedir. 
SigortalarJniz i<;in emniyetle ( G 0 V EN ) i hahrlayinlz. 

Galata, Voyvoda caddesi SUmer Bank blnas1nda. Tel. 44966 

Dr. RiFAT ~AGIL 
Gureba hastanesi sinir miitehassJst 

Ankara caddesi No. 71 

I Dr. Mehmed Osman Saka 
Gogiis ve dahili hastahklar 

miitehaasisl 
Cenevre timversttestnden mezun, 

Cenevre Ttb Fakultes1 ve hal.k 
sanatoryomv. sabtk aststant 

Belediye kar,Jamda Sinanaga 
dain-eleri. tlgleden sonra iki'<len 
itibaren hastalann1 kabul eder. 

T elefon: 23565 

I • 
Istanbul T elefon Miidiirliigiinden: 

Y er alb kablo ve sa ire tesisat ve tamirab miinasebetile Istanbul 
Vilayeti hududlar1 i~inde bir sene zarfmda yaptlmast icab edecek 
tahminen 500 M2 adi ve 3000 M2 parke kaldmmla 50 M2 ~imento, 
25 M2 asfalt, 50 M2 ,ose ve yaya kaldtnm tamirah bir sene miiddet 
ve 2000 lira muhammen bedelle a~tk eksiltmeye konulmu,tur. 

Eksiltme 3/8/936 pazartesi giinii saat 15 t~ Istanbul Telefon Mii • 
diirliigii binas1 i~inde yaptlacakhr.llk teminat 150 liradtr. Fenni tart· 
name malzeme dairesinden parastz ahnabilir. Eksiltmeye girecekle· 
·in bu i~leri yapabileceklerine dair Istanbul Belediyesinden verilmit 
ehliyet vesikast ve teminat paralarile ayni giinde saat 14 e kadar mii • 

(4063) 

.. 

ORMANLARIMIZI KORUMAK i~iN 

ODU YAKMAYINIZ 

TOPRAKLARIMIZI AGA~LANDIRMAK 
i~iN 

I 

ODON YAKMAYI z 
MiLLi SERVETE KIYMAMAK i~iN 

ODUN 
• 

AZ PARA 

A 

YAKMAYINIZ 

iLE ~OK 
· i~iN 

ISINMAK 

y IZ 

TiirkAntrasitininKUvveti, Parlakh
gi, Sicakhgi. Hi~ Bir ~eyde Y oktur. 

S I H H t BALSAMiN KREMi ,, , ., , 
6UlELLI6/N 

SIRRI 

Esmer, sari§ID, kumral her t.ene 
tevafuk eden giizellik kremleridir. 
S1hhi usullerle haztrlandigtndan 
cildi besler ve bozmaz. ~il, leke, 
sivilce ve buru§ukluklart kamilcn 
giderir. 

4 §ekilde takdim edilir: 
1-Krem Balsamin yagh gece 

i~in pembe renkli , 
2-Krem Balsamin yags1z giin· 

diiz i~in beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin ac1badem 

gece i!<in 
4- Krem Balsamin ac1badem 

giindiiz i~in 
Kibar mahfillerin takdir ile kul· 

landiklari yegane s1hhi kremlerdir. 
iNGiLiz KANZUK ECZANESi 

Beyoglu • istanbul 
Hami§: Meccani niimunelikler 

ti.ikendiginden 20 temmuz 936 tari
hinden sonra gelecek talebnamele· 
rin is'afi kabil olamiyacagmi ar· 

fl. otenasl.,_;blf:.!"Enda.~ 
.0. Rouoool Kor~olorl (Oolftl) •• K•·~ 

~trlerl vDcudu 11kmektiZift tenuDbD"" 
tomllt odor. Sovlmll~lfto holol golmok· 
alzln •Dcutu yumut•tlf VI l"celtlt. 

Ftyotl" : Komori or tl llrodart.• 
Kornlor (Oolno) outronlo bortb" • 

, 2!5 llrodon ltlboron. 

aet1• Jeri rain IK I 

Dans Dersleri 
Hususi ve miinferiden (asri dans 

dersleri) Beyoglu, Karlman kar§tSm • 
da eski Polonya Nur Ziya sokak No. 3. 

Mi.iracaat saatleri: 12 • 14 • 17 • 20. 
Profesiir Panosyan. 

A~ karruna bir kahve ka§lgt almd1kta 
KABIZLIGI DEFEDER 

Yemeklerden birer saat sonra almlr· 
sa HAZIMSIZLIGI, mide ek§ilik ve 
yanmalartru giderir. Ag1zdaki tatSJzhk 
ve kokuyu izale eder. HOROS markah 
ambalajma dikkat. 

Deposu: Mazon ve Botton ecza depo· 
su, Yenipostane arkast A§ir Ef. Sok . 
No. 47. 

GAZO~ UNU VE MADEN SUYUNU 
HER YEROE TERCIH EDINIZ 
GALATA ARABOGLU N~ 6 

R E K.L A M L A R I 
Ucuz ve taksitle 

NECiP ERSES 
Galata : Sesli Han I 

~~---------------i$ Bankas1na memur 
al1naca·kt1r 

Turkiye is Bankas1ndan: 
BankalariiDIZin merkez ve §Ubelerinde ~ah§hnlmak iizere lise veya ticaret 

liseleri mezunlarmdan miisabaka imtihanile memur almacaktu. Bu imtihanda 
kazananlar arasmda ayrtca yi.iksek tahsil giirmii§ olanlar ve yabanc1 lisanlarl 
iyi bilenler tercih olunacakhr. 

Ahnacak memurlara, imtihandaki muvaffakiyet ve tahsil derecelerine gore 
70 ile 100 lira arastnda ayhk verilecektir. 

Yaz1 ile imtihan 15 agustos 1936 cumartesi giinii saat ONDA ANKARA, 

iSTANBUL ve iZMiR §Ubelerimizde yapllacakbr. En son yaZilma tarihi 10 
agustos 1936 dadtr. 

tstekli olanlar, girme ve imtihan §artlarma aid izahnameyi bankamtzm An• 
kara, istanbul ve izmirdeki §Ubelerinden alabilirler. Ba§ka yerlerde bulunan• 
lar bu izahnameyi bankam1zdan tahriren de taleb edebilirler. Ancak bi.itiill 
taliblerin ~ok vazth adres vermeleri laztmdu. 

Nefis 

OLiMPOS 
GAZOZLARINI 

Tercih ediniz. 
Emsalinden temiz ve saft1r. Birinci nevi maddelerle 

I mal edilmektedir • .. -
Karacabey Merinos Y eti~tirme 

Ciftligi Miidiirliigiinden: 
Haramn lsmetpafa mevkiinde Hara arastnda bulunan Ceribnti 

azmagt iizerinde yaptlacak bir aded koprii a~tk eksiltme usulile mii .. 
nakasaya konmuttur. 

Ketif bedeli yedi bin dort yiiz dokaan lira otuz alb kuruttur. 
Eksiltme yeri Karacabey Haras1 Merkezinde miitetekkil Me " 
rinos Yetittirme Ciftligidir. Muvakkat teminat olarak 561 lira 75 
kurut ahnaC'akllr. Eksiltme giinii 14 agustos 936 cuma giinii saat on 
altldtr. lstiyenlerin ketif ve projeyi gormek iizere Ciftlik Miidiir , 
liigllne m{iracaatleri ve isteklilerin eksiltme giinii teminat ve vesika• 
larile Harada miite,ekkil Merinos ~iftliginde bulunmalar1 ilan o
lunur. (4204)' 

Slnlrll ve clgerlerl zay1f olanlar 
Bunaltaca sacaklarda rahat nefes almak ve sinirleri teskin 

etmek c • 
Losyonunu 
kulJamnaz, 

Cigerleri temizler. ~am agacantn biitiin tifai tesirlerini haizdir. 
<;am losyonile banyo yapmtz, cilde giizellik verir. Kokulan izale 

eder. Asabi zafiyetleri ge~irir. Ferahhk ve ne§'e uyandanr. 
$itesi 60 kuruttur. BUyUk eczanelerde bulunur. ~ 

istanbul S1hhi Miiesseseler Artt~rma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Miiteahhidin kanuni miiddeti i~inde muvakkat garantisini kat'i 
garanti miktarma ~1karmamasma ve mukaveleyi yapmamasma bi ' 
naen ihalesi feshedilen Haydarpata Niimune hastanesinin az1 50000 
~ogu 75000 kilo siitii yeniden kapah zarf usulile eksiltmiye konul -
muttur. 

1 - Eksiltme 12/8/9'36 giinii saat 15 te Cagaloglunda Sthhat .;e 

l~timai Muavenet Miidiirliigii binasmda kurulu Komisyonda yaptla• 
cakttr. 

2 - Siitiin beher kilosuna 11 kurut fiat tahmin edilmittir. 
3 - Muvakkat gara.nti 618 lira 75 kuruttur. 
4 - lstekliler tartnameyi hergiin parastz olarak KomisyonCiall 

alabilirler, 
5 - fstekliler cari seneye aid Ticaret Odast vesikasile 2490 111 • 

yah kanunda yazth belgeler ve ite yeter muvakkat garanti makbll,.: 
veya banka mekt.ublarile teklif mektublarmt eksUtme saatinden bit 
saat evvel vermeleri. 

Miisabaka imtihanl 
Tiirkiye Ziraat Bankastndan: · . 

Bankam•z muhtelif servislerinCie ~It,tmlmak iizere miisa " 
baka ile yiizer liraya kadar ayhkla liizumu kadar memur ah * 

nacakhr. Miisabakaya girmek i~in liseleri veya ticaret liselerini 
veyahud Galatasaray lisesi ticaret ktsmtm bitirmit olmak .,e 
18 den ataga, 25 ten yukar1 yatta hulunmamak laztmdtr. 

r- OperatiSr • Urolog Q 
Dr.Mehmed Ali 

Miisabakaya gireceklerden ne gibi belgeler arand1g1 ve ne "' 
lerden imtihan yaptlacagt, Ankara, Istanbul ve lzmir Ziraat 
Bankalartmtzdan elde edilebilecek farlnamelerde yazthd•t· 
Miit~abaka 6/8/936, 7/8/936 pertembe ve cuma giinleri sabab• 
saat 9 da Ankara ve Istanbul Ziraat Bankalarmda yaptlacakt•t• ldrar yollan 

hastahklan miitehasstst, Kop· 
riiba~a Eminonii Han Tel: 21915 -Sah.tb ve Ba~muh.lrrtrt: Yanae Nadi 
umumi ne~riyah idare ede1t. razz i~lerl 

Mildiiril: Hikmet Miinil 

Halt tasfiyede Matbaaclltk ve Ne§riyat 
:furk Anontm ~irkett 

lstekliler aramlan belgeleri bir mektubla birlikte en son 28/ 
7/936 sah giinii aktamma kadar Ankarada Ziraat Bankasl rJe• 
murin Miidiirliigiine gondermek veya vermek suretile miiracaat 
etmi~ bulunmahdtrlar. Bu mekteblerin son stmfmda olup ik, : 
male kalmtt olanlar miisabaka imtihan1 neticesinde muvaffak•. 
yetleri halinde ikmal imtihanm1 verdikten sonra tayin muatne~. 
leri yapJimak iizere imtihana kabul edileceklerdir. (414 


