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Param1z klymetinden dU~UrUiecek deUildir Tarih Kurultayznzn faaliyeti 

B l · k l Diin de dokuz Profesor alaka ile 
u asz szz §agzagz ~~ aran ar dinlenen tezlerini izah ettiler 

hakkznda takibai gapzlzgor 
Milli paranm k1ymeti l 
etrafmdaki 3ayialar 

Butiin diinya memleketleri para· 
larrnrn kzymetleri iizerinde degi· 
fiklikler yaparken biz altm 
karfzlrgile takviyesine ehemmi • 
Yet verdigimiz paramzzzn kzy • 

metini tutmagz esas prensip 
ittihaz etmif bulunuyoruz. 

('E5) a~vekalet vekili ve 1khsad Ve
(g} kili Celal Bayar milli para • 

mn kiYmetinde guya bir deii;i • 
§iklik vuku bulacagma dair olarak ~u son 
gUnlerde agtzdan agiZa dola~tmldti!I i~
tilen ~ayialan en kat'i lisanile tekzib ey· 
lemi~tir. Milli paranm k!Ymetini dii~r • 
rnek i~i ancak hiikumetc;e verilecek ve 
Mecli~e tasdik olunacak bir kararla ola
bilir. Bunun haricinde milli paramtz by· 
rnetinin kendi kendine ktymetinden az~ok 
bi~ey kaybetmesine imkan yoktur. Bu • 
na kar~1 be~ alh ytldtr hiikumetc;e en kat'i 
tedbirler ahnmt1hr. 1hracat ve ithalat i1· 
lerimizdeki ikhsadi hareketlerin hemen 
kaffesi milli paramn ktymetini muhafaza 
etmek esasma gore !ekillendirilmiltir. Bu 
Yiizden baz1 gU~liiklere katlandtgtmiZ bi· 
le oluyorsa bunlann hepsi milli para kly· 
rnetinin mahfuziyeti hahn i~indir. BiitUn 
bu hakikatler gOZ oniiodeyken para kty
metinin yalntz hUkUmetc;e yaptlabilecek 
herhangi hir tahavviilUnU mevzuu hahset· 
meii;e bittabi imkan olmamak lazundu. 
N 1tek1m hUkumetin en salahiyettar 1ah • 
siyeti bu imkanSIZltgt, kat'i surette ifade 
etmi~ de bulunmaktadJr. 

Milli para ktymetine kar§l hUkumet 
cephesinin hath hareketi bu olunca aca
ba paramiZin kendi kendine ktymetinden 
kayhetmesine ihtimal var m1d1r? Bizce, 
ne olsa mahdud kalacagt §Uphesiz olan 
kara borsanm elalh faaliyetlerine rag • 
men, huna ihtimal vermek imkam yok • 
tur. Milli para ktymeti Uzerine miiessir 
olacak bajhca ami! bUyUk ol~UlU para 
mUnakaleleridir. Gerek ticari sahada, 
gerek alehtlak tediye muvazenesine dahil 
diger mUnakalelerde. Bunlann hepsi 
tiir!U kay1dlarla hagh oldugundan hiiku· 
metin malumah haricinde muvazeneyi 
ihlal edecek bUyUk para rniibadelelerine 
imkan yoktur. Kara borsamn al!p sata -
bilecegi para miktan, paramtzm ktymeti
ne asia tesir edemiyecek ufaktefek ra -
kamlar hududunu kahil degil g~emez. 
Zaten bu kadan da caiz olmadtgmdan 
hiikUmet perde arkasmda oymyan bu 
ufaktefek oyunculan takibden bali de de
gildir. 

lki 11kkm yukanki tahlili gosterir ki 
rnilli TUrk parasmm k1ymeti i~in herhan
gi bir endi1eye asia mahal yoktur. Vazi
yeti bu suretle tesbit ettikten sonra para 
k1ymeti Uzerinde daha geni1 ve daha ra• 
hat konujabiliriz. Bu vadide ilk soz ola
rak ~unu soyliyecegiz ki para klymetinde 
herhangi bir degi1iklik vukuu esasen mut· 
laka korkulacak bir mevzu olmaktan da 
~lkm1~1Jr. Harbsonu dUnyasmda bUtUn 
rnilletlerin paralan mUteaddid defalarla 
altUst olmu~tur. fngiliz ve dolar altm 
esasma l:iagh kalmaktan vazge~erek kiY· 
rnetlerinde % 30 la 40 arasmda bir te
nezziiiU bilerek ve istiyerek kaydetmi1ler· 
dir. fkhsadi vaziyetJerin onUndeo ka~I • 
lamaz icharile F ranstz ve 1svi~re frank • 
larile F elemenk florini dahi altm esasm1 
terketmijlerdir. F rans1z frang1 hir sene 
once Leon Blum hUkumetince daha 
dU1Uk hir ktymetle teshit edildikten sonra 
son gUnlerde yeniden yeniye dU1UklUkler 
arzetmektedir. DUnya biliyor ki bu dii • 
!UklUkler pek yakm bir zamanda hUku • 
rnetin mUnasib gorecegi bir had Uzerinde 
tesbit olunacakllr. Cereyan etmi1 ve et • 
rnekte olan bUtUn bu hadiselerden anla • 
!thr ki para ktymetinin ~u veya bu hadde 
tutulmaSI meselesi milletlerin ikhsadi va· 
ziyetleri icab1 olan ve fakat herhalde 
ehemmiyet ve itina ile yap1lan alelade i~
leri zUmresine dahil olmujlur. Bu haki • 
katler hUkumetimizce de me~hul degil • 
dir. Biz .aten altma nazaran ktymeti 

YUNUS NADI 
[Arkasa Sa. 3 sutun 4 te] 

istanbul Kambiyo Borsas1, (yuvarlak i~inde) Ba§vekalet Vekili Celru Bayar 

iktisad ve Maliye Vekillerinin 
kat'i ve siddetli tekzibleri 

' 
«Bu senenin ilk yedi aymdaki ihracabmtz ge~en 

seneye nisbetle 14 rnilyon lira fazladtr)} 
Baz1 iktJsadi ve mali mehafilde i1iti • 

len astlstz bir §ayia, hUkumetin, TUrk pa· 
rasm1 loymetten dU1Urmege karar verdi
ii"i veya vermek iizere bulundugu §eklin • 
de, milli menfaatlere tamamen aykm 
ve ~irkin bir esasa istinad ettirilmi§ ve 
BaFekil lsmet !ooniiniin bir bU<;uk ay· 
l.k mezuniyeti de i!" ltanthnlarak bu 
§ayiaya tamamen kuyruklu bir yalan 
mahiyeti verilmi§tir. Bu kuyruklu yala • 
nm, biran i~in uyandnacagi jiiphe ve te· 

reddUdden lstifadeyi umanlar, kabine a· 
zast arasmda bu yolda bir ihtilafm da 
mevcud oldugunu ilaveye kadar ileri 
varmt§lar ve BafVekalet Vekililigine tayin 
edilen 1kbsad Vekili Celal Bayann bu 
meseleyi bir bu.;uk ay zarfmda hallede· 
cegini ima yoluna sapm1§lard1r. Bu uy • 
dunnalarla, lmsuoi mekoadlar gozeten • 
lerin, edebilecekleri istifade ise, mesell 
borsa haricinde hulunan albn fiatlan 

!Arkan Sa. 9 siltun 1 del .......................................................................................................................... 

Mussolini ile Hitler 
Almanyada bulu~tular 
italy a 

bir 
ile Almanyamn bugiinlerde askeri 

anla~rna irnzalarnalan muhterneldir ...... ...-.... 

Musolini ve Hitler bundan evvel Vendikte vuku bulan ilk rrriilakatlan s~rasiDda 

Roma 24 (A.A.) - M. Mussolini, Mil
nih ve Berline gitmek Uzere hususi 
trenle saat 12,30 da hareket etmi§tir. 

Florance'da 
Roma 24 (Hususi) - Ba§vekil M. 

Mussolini bu sabah ogleyin Romadan 
Almanyaya hal'fket ederek ogleden 

sonra Florence §ehrine muvasalat et • 
mi§tir. Ba§Vekilin g~tigi biitiin istas -
yonlar bayraklarla donan:ml§tlr. AI -
manyada da hududdan itibaren biitiin 
istasyonlar italyan ve Alman bayrak
larile siislenm~ir. 

[Arka.n sa. 9 aiitun S t•l 
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ismet inonii Ankarada 

Evvelki giin hareket eden Ba~vekil ismet inoniiniin diin, Ankaraya vard.J
gml ve mcrasimle kaqllandigffil vazm1stlk. Resmimiz. Basvekilin Ankarada 
istikbalinden bir inttbachr, 

Ecnebi profes<irler yarm 
ak,arn Ankaraya hareket 

ediyorlar 
fkinci TUrk T arih Kurultay1, diin sa

at 14,30 da be~inci umumi toplanttsmt 
Profes<ir Afetin riyasetinde yapb. Ku -
rultay sekreterligini MUnire Giirer ve 
F aik R01id if a ediyorlarc:h. Bir evvelki 
toplanbmn zaph okunduktan sonra reis, 
Profes<ir Cabriel' e s<iz verdi. 

Selfuk mimarisi 
Sel~uk mimarisine mUteallik olan etii· 

i:lii ~ok alaka ile takib edilen profes<ir ez
cimtle tunlan .Oyledi: 

«- Anadoludaki Sel~uk abideleri KurultaYID diinkii riyaset divaru Reis Prof. Afet (ortada) Prof. Faik 
bugiine kadar laylkile tamnmaml§br. Re§id (sagda) ve Bayan Miinire Giirer bir giin evvelki zaptt okuyor " 

lkinci derecedeki ,ehirler ihmal edilerek, tasaTlanmJ§ olup her oolgenin ye~tirdigi I OYffiUl, yahud ki hendesi ,ekiller vererelt 
yalmz sultanhgm merkezi olan Konya malzemeyi manbki kaideler dahilinde tug]a kullanmlf, veya duvarlan renk 
tetkik edilmi1, ve Sel~uk ekoluna, hilhas- kullanm!jtn. Yollar iizerinde malanan renk., parlak nakl!larla sUslemi1 olsun, her 
sa, yabanct bir ekolun sadece devam1 na- kervansaraylar muhtejem kompozisyon - yerde, tezyinatm tekli orijinalliii;ini ispat 
zarile baktlnutbr. Halbulci fran ve Suri· lara tekahUl etmekte ve orta ~;ag §ark me- etmektedir. Hassaten nakl!larda, insan 
ye sm~rlanndan Bizans kapilanna kadar, deni mebanisinin en manidarlan arasmda bir taknn cUretkar ve kudretli ifade va • 
Konya kralhgt, XII ve XIII iincU asir· bulunmaktadu. s1talan karttsmda kahr ki, bu kreasyon • 
larda, iizerlerinde yepyeni bir ruhun te- «Nihayet, tiiTbeler, ehram hi<;imlndeki [ann babas1 Tiirkler olduiiunu inkar 
siri bulunan orijinal eserlerin yiikseldigini saktflarile, gerek payitahta ve gerek eya· miimkiin deii;ildir, 
g(irmii!tUr. Camiler ve medreseler, Ana· let merkezlerine bir hususiyet vermek i<;in 
dolu iklimine u~un. fUuri tiplere gore ba§l!batma kafidir. San' atkar, onu ta§tan [Ark481 Sa. 8 sQtun 1 de] 
.................................................................................................................................................................................. ........ 

Elektrik ~irketile miizakereler 

Komisyon hududu Nafia v ekili bu hususta 
diin tesbit etti • t• • h d• 

Suriye • Liibnan hududu 

Giimriik karakollari 
iizerinde konu.uluyor 
J\dana 24 (Hususi muhabirimiz • 

den) - Suriye - LUbnan hududu, bugUn 
Trablusta toplanan komisyon tarafmdan 
tesbit edilmi~. giimriik karakollan tesisi 
mUzakerelerine ba~lanml§br. 1ki memle • 
ket i~in ayn ayn para hastmlacakllr. 
Hatay i~in de hususi bir para ~1kanlma· 
" dU§Uniilmektedir. ............................................................ 

Antant ve 

Macaristan isleri 
' 

Diin Prag' da uzun 
i~tirna aktedildi 

bir 

Prag 24 (Hususi) - Cumhurreisi Dr. 
Bene§ bugiin Romanya Ba§vekili M. 
Tataresco ile Yugoslavya BB§vekili M. 
Stoyadinovi~'i kabul etm~tir. Miilakat 
esnasmda KU~iik Antant ricali beynel· 
mile! vaziyeti ve Macaristan i§lerine 
kaq1 Kii~iik Antantm takib edecej!i 
halt! hareketi tetkik etm~tir. 

M. Bene§ bilahare FranSlz Ba§vekil 
muavini M. Leon Blum'ii ve Sovyet 
murahhaSI M. Souritch'i kabul etmi§tir. ............................................................ 

Elazizdeki ihtilas 

Y akalanan su~lularin 
say1st 12 yi buldu 

Elaziz 24 (Hususi muhabirimiz 
den) - o~ gUn evvel meydana ~lkan • 
Ian I 00 bin lira dan fazla bir para Uze · 
rindeki ihtilas su.;lularma aid tahkika 
g~letilmektedir. lhtilas su.;una adlar 
kan~rak yahlananlann saym on ikiy 
bulmu1tur. ~ebekenin Diyarhekirde de 
baz1 su.; ortaklan hulundugu anla~tlmt~ 
ve hepsi yakalanarak buraya sevkedil • 
mi§tir. ............................................................ 
Bel~ikada kabine istifa 

ediyor 
Briiksel 24 (A.A.) - lndependance 

Beige gazetesinin bildirdigine gore, M. 
Van Zeland bu ak~am kabinenin istifa • 
Sin! Krala verecektir, 

Bu istifadan sonra kabinenin M. de 
Man tarafiDdan te1kil olunacagl ihtima· 
li olduk~a kuvvetlidir. TaraftarlarJDJD 
bUtUn ISrarlanna ragmen M. Van Ze· 
~nd iatifadan :yy.gc,.m~~ 

son vaz1ye 1 1za e 1yor 
«Ankaraya gelen heyete tekliflerirnizi tahriren 

•• 
bildirdik. u~ giin zarfmda cevab bekliyoruz» 
HUkfimetle Elektrik ~irketi arasmda I 

muallakta bulunan meselelerin halli 1~in 
evvelce ba§lam~ olan miiz.akereler de • 
vam etmekted.ir. 

~irket, ltUkumetin kat'i bareketi iize
rine muallak meselelere bir ~are bulmak I 
maksadile Ankaraya fevkalade salahi • 
yetli bir heyet g<indermi§tir. Bu heyetle 
Nafta Vekaleti arasmda mUzakerelere 
ink1tas1z bir §Okilde davem edildigi an -
~tlmaktadtr. 

Evvelce de yazdtKtmtz gibi Nafta 
Vekiileti 1irketin §Brtname ve mukavele
nameye uymJYan bazt hareketlerile §irket 
tesisahmn gene 1artoameye muhalif olan 
vaziyetini ve 1irketin halktan nizams1z 
olarak ald!&1 para miktanm tesbit ehni§
tir. 

~imdi her§eyden evvel hu makavele -
ye uygunsuz i§lerin halli ve fnla abnan 
paralann iadesile tesisabn tslah: istenmek
ted:r. N af1a Vekili Ali <;:etin hya An • 

Naha Vekili Ali «;:etiokaya 

karaya dondokten sonra bu mUazeke • 
relerin yeni bir h1z alacagt tab:idir, 

[Arkan Sit. 9 .Utun 4 te] 
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Kad1koyde bir facia 
bir 

yerinden 
baba iivey 
b1~kbyarak 

ktzim dort 
oldiirdii 

Maktul Reyhamn annesi muharririmize cinayeti anlabyor 
Evvelki gece KadtkoyUnde mUessif 

bir cinayet olmu§, gene bir ktz Uvey ba
bast tarafmdan b1~akla yaralanmak su • 
retile oldUriilmU!tii,. Biitiin Kad1koy ve 
havalisini mUteessir eden hadise §oyle ce
reyan etmi§tir: 

Kad1koyiinde Cevizlik sokagmda 16 
numarah evde 38 ya1lannda Cevadm h· 
nst Sabiha dordii iivey olmak uzere 
be§ ~;ocugile birlikte oturmaktadn. 

Sa..hlha. ~ Parglheda~J _ ~J!is!ler~en 

Celal Yakubla evli iken bundan be§ 
S(ne evveJ kocasmm o[me>iie dul kalm11 
ve Maarif mUdUriUgUnde memur olan 
Cevadla cvlenmi1tir. Cevad rak1ya faz
la dU~kiin oldugundan bir gUn amirini 
iskemle ile dovmU~ ve bu 0jzden i1inden 
~lkarilml hr. Sabihamn tomdtgt aile do!!· 
Ian tarafmdan Cevad Y alovada bir me
muriyete tekrar almmif, fakat orada da 
~ok durm1varak Kadtkoyiindeki eve gel· 
mil~ .[Arkan $a, :Z ritun (o teJ 



CUI\IHURIYE:t· 

Osmanh Rasputini 
~ehir ve Memleket Haberleri ) 

CD1ri1«:D H©«:©l 
Tarihi tefrika : 35 Yazan : M. Turhan Tan 

Osmanh saray1nda bir dudu! 
Cinci Hocanm diizeninden dogan 180 kiloluk 
dudu, Deli ibrahime bir siirii delilikler yaptmyordu 

hte Osmanh sarayt. ta;;hinde igre.n~ I h~r. h~w ;livekar Dud•t i~io f_eda etmi~ 
bir sahife tejkil eden Stvekar Dudu, Cm- g1btydt. Arttk gerdekten gerdege ko§mu
ci Hocamn bu diizeninden dogdu ve De· yordu, kadmdan kadma dola~rmyordu, 
li Ibrahim, o dudu yiiziinden bir siirii de- gecesini giindiiziinii §i§man sevgilinin y•· 
lilikler daha yaptl. gmt koklamak, terini i«mekle g~iriyordu. 

Dudu diyoruz. <;:iinkii niifus yazthyor- Devlet i~lerile de ugra¥J!tyordu. Sadn-
m~ gibi miisamahastz bir ihtimamla ev azamt, Cinci Hocayt yagroa Hasamo bii
ev, hatta k~ k~e atam!arak ve koca regi oyununda serbest btrakmt§b. Onlar 
htanbuluo biitiin ktzlan, kadmlan • im· kopebiz koyde degnekstL gezer gibi dav· 
kan1n miisaade ettigi ni.bette - gozdeo ranarak boyuna memuriyet sabyor!ar, ha· 
g~irilerek boyca bo~a, irilik ve ~i§man- zineler diiziiyorlardt. 
hk«& cyegane» goriiliip •araya geti - Cinci Hoca, yeni gozdenin hiinkara 
rilen bu kadm bir Ermeni ktztydt. daima giizel goriinmesi i.;in «~irinlik» 

Onu bulanlar gibi gorenler de hayretten musk alan yazmakt.tn geri kalmtyordu ve 
pannaklanm tstrmttlardt. Zira ktzcagtz, bu bahane ile ;livekar ducluyu tenhalar • 
~am az.mam tabirinin geni~ mefhumuna da giirerek fmldtyordu: 
da stgmtyacak kadar uzun ve k:lmd;. - Ahkhk etme, ftrsab ka«trma, para 
Boyu iki metreye yakla§lyordu, agnhg1 topla 1 

yiiz seksen kil~ a.§l.Y~~du. • -Si~;nan kadm, ktndi me§rebine de uy-
Hasba, bu eJ51Z mhgtne ve kalmhgtoa guo dt;sen bu og4dlere gore hareke. et -

raiimen zeki idi. Padi1ahm huzuruna "t- mekte gecikmedi, her katre terini bir in
kanlmadan Cinci Hocayla yapbgl ktsa ciye, kabn dudaklmmn k.>:tl buselerin . 
bir kon~a •onunda ha.Jtna ko~a~ dev· den herbirini bu yai<ut par~asma satmaga 
let k~unun mrmt kavraytvermt§b ve 0 ba§ladt. Hiinkar arhk bu tabiate orkm 
kU§u iirkiitmemek ~in nastl davranmak mahluk tarafmdan iki tiirlii mdm!.yor • 
laz1mgelecegini anlamt~tl. du. Fakat herif a~k alnken ve para ve • 

F akat bu kavraYila ve anla}'l§a ibti • rirken sJZmaktan memnunrlu, dev ciisseli 
yae da yoktu. 0, ~i~man bir bz suretioe Sivekanna kainah feda etmekten «ekin-

• temessiil etm~ Maveraii§!ems hiikiimdan miyecek kadar tutkunluk gosteriyordu. 
Ezreka Banu olarak degil de sade hi~ $i§rnan dudu, in•afs1z ve amzdt. Deli 
«diJi» diye •araya gotiiriil•eydi gene Deh adamm kendine baghhgmt istismar et -
lbrahimi Ztvan~da~ "'k~r.ac~k, ~~~tr ,tktr mekte derece derece ilerliyor ve i1i kii• • 
oyna~caklt. <;:u~ku h.enfm t~eahne ta • tahltk saytlacak bir hale getiriyordu. Bir 
mamile uygun btr hactmdeydt. giin teninin biitiin agnhgtnt kullanarak 

Nitekim o halet, o •evine feveram ilk Sultan lbrahimi bir iyi bunaltt1ktan sonra 
kaJltla~ada vukua geldi, Padi1ah, Sa- uzuo ve kahn kollanot ac;b, sersemle1mi§ 
matyanm bir k~e5inden <;tkanhp sokak· deliyi o demir k1skac; ic;ine ald1: 

lara stgrotyan bir nahil gibi bin tiirlii - A.Jamm, dedi, benim adtm ne? 
gii«liikle saraya ta§mabilen bu aiitr mah- Obiirii hem mahzuz hem harab bir 
Juku giiriir gormez deliliktea ahkhga ge· vaziyette inledi: ' 
~er gibi oldu: giiliinc bir Jekilde ~fallad1, _ $ivekar 1 
sonra '<e~ren _dola.Jtlmaz. tepes~~ ula- - Onu biliyorum aslamm. Ogrenmek 
§llmaz btr dag seyreden fare tela§tle kt· i•tedigim ba~ka ad 
zm yanma sokuldu, iri ayaklanna bak - _ Hangi ad y~vrum? 
b, kahn baldtrlannt iil"u;, kal~alanm ka- - T urhana M uazzeze Haticeye 
n§lad1, beline kolunu kemer yapmlya Dila§uba, Giilfeme, Dilrubaya verile~ 
c;al~b, parmaklannm ucuna basmak su- adlar g~bi bir ad 1m yok mu benim? 
retile kendine verdigi irtifa ile onun o- 0 I H k" d" I 

I ··k 1 • • 1 b - n ara ase 1 tyor ar. muz anna yu se mege ugrajl ve u uzun D k be d H k" · 
d "b b" h k - eme n e ase tytm. muayene sonun a gan tr eyecana a- _ Elbette 

1 

Maarif tayinleri 

istanbul mekteblerine 
nakledilenler 

Maarif Vekaleti, lise ve ortamekteb 
muallimleri ara•mda ye,.iden bazt nakil 
ve tayinler yapml§hr. Bildiriyoruz: 

ptlarak odada bulunanlara haykndt: 

- <;:tktn, dagtlm, beni Erzeka Banu 

Har.darpa§a lisesi taoiiye muallimli -
gine Universite kimya doc;enti Ubeyd, 
Oskiidar iic;iincii ortamektebi tiirkc;e mu
allimligine Osmaniyeden Hilmi Giingiil, 
Istanbul san' at mektebi fizik muallimli -
gine erkek lisesi fizjk muallimi Behc;et, 
istanbul san' at mekteb kimya muallim • 
ligine erkek lisesi kimya hocas1 Refik, 
Kabata§ lisesi resim muallimligine Gelen
beviden Ziya, U,kiidar birinci ortamek
teb ingilizcc muallimligme F abna, f:lay
darj>aja lisesi tarih muallimligine Oni -
versite edebiyat doc;entlerinden Hilmi 
Orner, Haydarpa§a lisesi Kimya mual
limligine fen doc;entl<rinden T ahsin 
Rii§tii, k1z lisesi tarib muallimligine ede
biyat fakiiltesi doc;entlerinden Y usuf Zi
ya, Cumhuriyet ortamektebi riyaziye 
muallimligine Karstan Bahriye, Ankara 
Gazi enstitiisii fen bilgisi muallimligine 
istanbul ktz ortamektebden N azmi, 
Oskiidar ii~iincii ortamekteb tarih mu -
allimligine Tiirkiin, Kad1koy iic;iincii 
ortamekteb fen bilgisi muallimligine Si • 
!tfkeden Avni, Taksim ortamektebi ta
rih cografya muallimligine Nebahet, 
Beykoz ortamektebi tabiiye muallimli -
gine Tekirdagmdan Agah, Ka51mpa§a 
ortamektebi tiirk~e mua!limligine Knk • 
larelinden Remzi, Kumkapt musiki mu
allimligine Edirne ktz muallim mektebi 
muallimlerinden Nuref~an, Vefa lisesi 
fran51zca muallimligine Bahkesirden Ze
ki, lstanbul ktz lisesi fen bilgisi muallim
ligine Srvastan F ahriye, Kumkapt orta
mektebi tarib muallimligine Knklarelin
den Osman, Kabata~ lisesi fizik mualim· 
ligine Konyadan Arif, T aksim ortamek
tebi musiki muallimligine Edremidden 
N e1' et, Baknkoy diki1 ve bic;ki muallim
lii!ine Esk~ehirden Hamide, Siileyma -
niye ortamektebi riyaziye muallimliiiine 
Vefadan Nimet, ktz muallim mektebi 
yurdbilgi•i muallimligine Hila!, Hay -
darpa§a lisesi felsefe muallimligine eski 
muallimlerden Cevdet, B01ikta§ ortamek
tebi almanca muallimligine Halide, Ve
fa riyaziye muallimligine Siileymaniye 
ortamektebinden Arif, Ioonii ktz orta -
melctebi tarih muallimligine lstanbul bz 
lisesin<len Rauf, F atih ortamektebi riya• 
ziye muallimligine Kuleliden Attf, lno· 
nii k1z ortarnektebi riyaziye muallimli • 
gine lstanbul ktz lisesinden Nafta, Sii • 
leymaniye ortamektebi riyaziye muallim
!igine Kumkaptdan Niliifer, Haydar -

- Kac;mc1 Hasekiyim? pa§a lisesi ingilizce mual'im!igine Gel eo • 
Hasekilik c;ocuk doguran gozdelere beviden Refik, F atib ortamektebi tabiiye 

verilen bir unvan oldugu halde ~i1man muallimligine Pertevniyal lisesi doktoru 
sevgilisini memnUII etmek istiyen Hiinkar Nihad, Vefa lisesi tarih muallimligine 
yalan siiylemekten ~ekinmiyerek ona da kiitiipane memuru Necati, Gelenbevi or-

ile yalmz btrabn 1 
Onu cin diyann<la ta~d1gma inandtgl 

isimle andtgt halde tam bir insan, daha 
dogrusu miistesna bir kadm olarak kabul 
ediyor ve o yolda muamelede bulunuyor· 
du. Soyunu, sopunu sormuyordu. Mave
r•ii§!ems'den nasu geldigini anlamtya lii
zum giirmiiyordu. Lehc;e•inde beliren Er
meni pve•ile alakalanmtyordu, yalmz ko
l<l.lP ok§amak istiyordu. 

Samatyah audu, kuvvet baktmindan 
ila bir harikaydi. T ek b~cagm1 ktmtldata
mtyan, iki kolile belini sara.•rnyan, ayak· 
ta bulunduklan mada dudaklan ancak 
giigsiinde dola§ahilen ctltz Hiinkan bir 
"ocuk gibi kueagma ahyor, koJe ko§e do
)qtmyordu. 

lbrahim, bu iri mahlukllll yanmda bir 
tahtakurusu saadeti ya~tyordu. 0 pis ha· 
~re kanla g1dalamr. Ibrahim, terle te • 
gaddi ediyordu. <;:iinkii yiiz seksen kilo
luk sevgilisi gece giindiiz ter i"indeydi. 
Deli Hiinkar, onun ardt arast kesilmiyeo 
ve pek ba1ka bir koku DO§reden terini ta
hammiil olunabilir bir hale sokulmak ic;in 
amber sarfiyatma germi vermi,, yatak o
da•mt daima yanan buhurdanlarla dol -
durdugu gibi •evgilisinin koltuklan altma 
da kafesvari yap1lmt§ alttn ve yam am
ber mahfazalan koymu~tu. 

Erzeka Banu admt arttk kullanmlyor
ou. ter doken ve ter doktiiren •evgiliyi 
<'$ivekar» diye "agmyordu. Evvelee bu 
em klZlna s1k s1k k1hk degijtirtmegi, sa
bahleyin esmer ise ogle vakti kumral ve 
geceleyin san~m yapm~yt tasarlarkeo 
~imdi bu degi~ikliklere de liizum gormii -
yordu. <;:iinkii ;livekann rengmden mim 
mini bir giille hacminde olan topuklarma 
kadar her ~eyi hojuna gic!iyordu. 

G1da51m alm11 bir tahtakuru sersem -
ligine ugray1p da jijman sevgilinin ta§ktn 
yaglan arasmda dolalamad1g1, yorgun 
yorgun onun bir bacagma sanltp yatbgt 
malarda Maveraujjems diyan hakkmda 
konu§mak istedi. F akat $ivtkann cevabt 
daima lll ktsa ciimleden ibaret kahrdt: 

- Unuttum, eski giinlenmi bitevi u
nuttum. Simdi yeni dogmu1 bir c;ocuk gi
biyim. Y almz •izi tamyorum 1 

Deli Ibrahim, bu deg :,miyen ceva ~~ 
aldtk~a susard1, iki koltle •anld1g1 kahn 
bacagm nemi ic;inde uzun bir zaman SIZlp 
kaltrdl. 

Padi§ahhk zevkinden ba!ka her §tyi, 

ayni payeyi bir nurnara ile verdi: tamektebi miidiir muavinligine beden 
- Yedinci 1 terbiyesi muallimi Osman Necati, Siiley-
- Ben birinci olmak isterim. maniye ortarnektebi tanh yard1mc1 mu-
Ha•ekilik k1deme gore numaraland1g1, allimligine Azize, Kadtkoy ikinci orta

Turhanla ortaklan da bu kaide mucibin- mektebi tabiiye muallimbgine Behire, Fa
ce hirer numara aldtklan i«in hi« yoktan tih Ortamektebi bixoloji yardm1ct mu· 
araya giren $ivekiinn birioci Haseki sa- allimligine F aruk, Uskiidar birinci orta
ytlma5tna imkan yoktu, ayn ayn ytllarda mektebi miidiir muavinligine ve beden 
dogmu~ c;ocuklardan en kii~iigiinii biiyiik terbiyesi buallimligine Kad1koy iic;iincii 
saymak ve saydtnnak nastl miimkiin de- ortamektebinden Memduh, Vefa lisesi 
gilse ha•ekilerin de yenisini eskisinden almanca muallimligine Haydarpa1adan 
oumara itibarile iistiin tutmak kabil ola- F ehmi, Cibali ortamektebi yard1mc1 mu
mazdt. Deli Ibrahim, i«ine kapandtg1 k15- allimligine Giilnar kaymakarnt Sabri ta
kaem nemli tazyikt alttnda dahi bu im • yin edilmi§lerdir. 
kanstzhgl dii~iinmekten geri kalamadt. "----....:...._;.:.;.__M--:0-:-T-E_F_E_R_R_I_K 
Fa kat $ivekar Duduyu mahzun btrak -
mak da istemedi: lkbaad V ekaleti Miiate§ar1 

- Sen, dedi, gene yedinci Haseki ka- Ankaraya gitti 
lacaksm. Lakin riitben onlardan iistiin o- Almanyadan geldigindenberi §ehrl • 
lacak. mizde bulunan fkhsad VekAieti Daimi 

Kadm, ete ~1k sevgili•ini bir dizi ter Miiste§art Faik Kurdoglu diin ak§am 
daha yutmaga mecbur olacak kadar gog- Ankaraya hareket etm~tir. 
siine yapt$hrarak sordu: lstanbul bro1iirii 

- Ne riitbesi bu? Fazla seyyah celbi ic;in Belediye Tu-
- Ben yanndan tezi yok, biitiin ha • 

sekilere hirer sancak, sana ise koca bir 
eyalet verecegim. 

Sivekar bu bah1i~ten bir§ey anlamad1· 
ih i~in somurtmaga haztrlamrken Deli 
Ibrahim maksadmt izah etti: 

- Benim iilkemi sancak beyleri, eya· 
let valileri idare ederler. 0 beyler, o va
liler, ba1mda bulunduklan sancagm, vi· 
layetin gelirioi ahrlar, harearlar. <;:oktan
beri dii iiniip duruyordum. Benim miil -
kiimiin iradma bir talrnn heriflerin ortak 
olmalanna k1z1yordum. 0 irad •araya 
gel•e daha iyi olmaz m1 ? .. Simdi sen ba
n a yo! gostermi, olduo. Hemen yann ha
sekilere hirer sancak bagljhyacagun, sa
na da gtliri ~ok bir eyalet verecegim. 

- Bize vereceginiz miilkiin irad1m 
nas1l tophyacagtz? 

- Vekil gonderirsiniz. 
- Demek ki beni obiir k1zl ardan iis-

tiin tuttnak ic;in ba1ak c;are yok. 

- $imdilik yok gibi. lleride bellci bir 
yo! buluruz. Sen hele sabtrlt ol, biraz da
ha li~manlamaga ~ah1. Zaytfladtgm giin 
goziimden dii1ersin, 

(Arl<a.n var) 

rizm §Ubesi fstanbula aid haZlrlachgt 
mufassal bir brO§iirii muhtelif Avrupa 
memleketlerine giinderecektir. Bu bro
§iirde istanbula aid mufassal malfunat 
vard1r. 

Munazaah ~iftlikler 
E§hasa aid baZl c;iftliklerin istimlak 

edi!erek kiiyliiye tevzii hakkmdaki emir 
gelir gelmez senelerdenberi kiiylii ile 
arazi sahibleri arasmda miinazaah olan 
birc;ok c;iftlikler istimlak edilerek muh
tac koyliiye tevzi edilecektir. 

SEHIR ISLER/ 
Otomatik kapd1 tramvaylar 

Tramvay §irketi eski arabian bozarak 
kaptlan otomatik bir tarzda kapamr va
ziyete sokmakta idi. Bu arabalarm sa -
y1st onu bulmu§tur. Belediye, bunlarm 
§eklinl bejienmemi§tir. Otomatik ka -
pth olanlar yalmz Fatih - Beyaztd hat
hnda i§liyeceklerdir. 
Barbaroa Hayreddin tiirbesi 

Belediye, Be§ikta.Jta Barbaros Hay
reddin tiirbesinin etrannt tanzim et
mek ic;in bir proje haztrlarnt§hr. Tiirbe 
etranndaki magaza ve diikkanlar istim
Uk edilecek, burada giizel bir bah>e 
viicude getirilecektlr, 

--~ ---- --
Dogru degil mi? ~l 
Gene ~ivi meselesi ~ t 

1 Kiipriiniin iistiine ve Karakoye 
:11 saplanan "iviler yiiliinden, bilhma 
I ak~amlan, 5aat be§le altt arasmda, 
1 

1ehrin ba1hca g~id yeri ii7,erinde, 
diiziinelerle miinakale va51ta51, ol -
duklan yerde "ivilen!p kahyorlar. I 
Oyle dakikalar oluvor ki, i1inin ba-

1 jtndan donen yiizlerce in•an, ve 
Kopriiniin biitiin miinakalatt bazan 
tek bir adamm, kollannt sal!.ya •al
hya bir kaldmmdan oteki kaldmma 
raha~:«a g~ebilmesi i~in, duruyor. 
Diinyamn hi~bir yennde, hi~bir sey
riisefer kaidesi bu i§kenceyi zaruri 
ktlamaz. 

Kopriiniin ~ivilenmesini, sagm1 
1 solunu bilmiyenlerio geli!i guzel bir 

yandan ote yana ge~mesine mani 
olarak kazalann oniinii almaga ma
tuf bir tedbir diye kabu! ettik. Fa· 
kat bu tedbir, biitiin bir ~·hir hal • 
kmt, ~ehrin en biiyiik mUnakale hat· 
b iizerinde, uzun uzun bekletmek 
gibi ihmal edilemiyecek bir mahzur 
dogurmu~tur. Avrupanm oir«ok 
~ehirlerinde de kalabal1k ge"en yer· 
lerinde bOyle "iviler vardtr. F akat 
buralardan, tek bir adam ge,.ecek l 
diye umumi ge«i§ dunnaz. ~ 

Kaldmm degi§tirecek olanlar, 
hep bir araya toplanarak hatm ••· 

, YJhr bir kalabahk haline gelince, ve
rilen i~aret iizerine, kar§l tarafa ge
c;erler. 

Bizim "ivili koridorlarda i•e, bOy· 
le olmuyor. Bazan i1siz, gii~!iiz bir 
serseri, hatta i~in ala}'lnda olan bir 
muzibin hattn ic;in bile, g!di§ ve geli§, 
inkttaa ugnyor. Halbuki Galatasa
ray viraimda, «ivi olmad1g1 halde, 
i1aret memurlan, bir kaldmmdan 0-
teki kaldmma ge'<!tllek miisaadesini 
vermek i~in en az, be§ on kij;nin o
raya toplanmasmt bekliyorlar. 

Demek istedigimiz judur: <;:ivili 
mmtaka ihdas edilirken ammenin 

1 
menfaati dii§iiniilrnii§tii. Halbuki, 
bugiinkii vaziyete gore, ~iviler, am· 
meoin menfaatini iblal etmege ba§ • 
lamt~lardtr. 

Bir tek yoleunun habn i«in, teh
rin iki biiyiik 5erntini birle§tiren bir 
koprii zerinde, kesif bir halk kiitlesi, 
tramvaylar ve otomobiller daki -
kalarca bekletilernez, ve bekletilme· 
melidir. 

Eger, dedigimiz gibi, Galtasaray 
ko~sinde tatbik edilen nobetle~e gec;
me usulii, Koprii i~in de kabul edi
lirse, bunun iki biiyiik faydast olur. 

I - Halk, gidecegi ve duraca
gt istikamete gore. kendi yolu iize· 
rindeki kaldmmt sec;er ve bu su
retle bir yandan ole yana g~ek 
kiilfetindeo miimkiin oldugu ka
dar kurtulmaga «ah§!T. 

2 - Bir tek hatta miinham kalan 
§ehir miinakale•i, inkttaa ugramaz, 
diyoruz. 

Dogru degil mi? 

Nahiye miidiirleri araamda 
yeni tayinler 

Karagiimriik Nahiyesi miidiirii Rii§
tii Qelik, Erenkoy nahiyesi miidiirliijiii
ne, Sinekli nahiyesi miidiirii Akif Tan
dtr Karagiimriik nahiyesi miidiirliigii
ne, Vekalet emrinde bulunan Eyiib ka
zast eski nahiye miidiirii AI! Rtza Er • 
man Sinekli nahiyesi miidiirliigiine, 
Ye§ilkoy nahiye miidiirii Halid Sezer 
Ala~ah nahiyesi miidiirliigiine, Hopamn 
Kemalpasa nahiyesi miidiirii Feyzi Gii
liimser Biiyiik~ekmece nahiyesi mii -
diirliigiine, Vilayet Sicil memuru Muh
sin Giilojilu Yenikoy nahiyesi miidiir -
liigiine tayin edilmislerdir. ...... 

Gene bir otomobil kazaai 
Diin sabah saat 11 de Cibaliden ge~

mekte olan §Ofor Eminin idaresindeki 
3285 numaralt otobiis 12 ya§larmda Ali 
oglu !smaile ~arprnt§hr. Kazada ~uk 
tehlikeli surette yaralanmt~ ve basta -
neye kaldmlmt§trr. $ofiir yakalanrnt§ -
hr. 

Mardin de yard1m 

Azth bir kamyon 
•• 
u~ kaza yapbktan sonra 

gii~ bela durduruldu 
$ofor· 1brahim, odun yiiklii 4073 nu

marah kamyonla sabahleyin Haydarpa
§a hastanesi oniinden ge<;erkcn vatman 
Hasamn idaresindeki tramvaya ~arp -
Ml§tlr. Bu c;arpma ~ok §iddetli olrnu§ 
ve tramvayda bulunan Miiriivvet, R~id, 
Fikriye, Necati, Tayyar admdaki yo! -
cular yaralanmt~lardtr. 

~ofor ibrahim, kazadan sonra durma
mt§ ve yoluna devam etmistir. Bu sefer 
de yoldan gitmekte olan Hasamn ara -
basma ~arpmi§, arabaYJ parc;alarnt§, 
durmtyarak tekrar yoluna devam et -
rni§tir. Biraz ileride bir tramvayla da· 
ha kar§tlasan !brahim, o tramvaya da 
~arpm1~. fakat bu sefer kamyonu da ha
sara ujiradtjimdan ka~majia muvaffak 
olamtyarak yl!kalanmt§tlr. Yarahlar 
hastanede tedavi edildikten sonra ser -
best btraktlrnt~!ardlf. Yaralart hafiftir. 

ADLIYEDE. 

Mevkuflari gezdirenlerin 
davaaJ 

t5mer, Remzi ve Hiiseyin adlannda 
ii~ suc;luyu, elleri kele~esiz oldugu 
halde, bir taksi otomobiline bindirerek 
Beyojilunda serbest~e gezdiren ve Edir
nekapl meyhanelerinde sarho~ ettikten 
sonra, Tevkifaneye getiren, Adliye Ka
ptaltt jandarmalarmdan Ali Onba§t ile 
nefer Ahmedin diin, birinci as!iye ceza 
mahkemesinde duru§malarrna devam e
dildi. 

Katilden on seneye mahktlm Bayram 
ojilu Koca Hiiseyin, yeminsiz §&hid ola
rak dinlendi. Koca Hiiseyin, her §eyi 
inkar temek !stedi: 

c- Ben §tra i~tim. Sarho§ degildim. 
1Bir yere de gitmedim> dedi. 

Su~lu jandarma Ahmed, bir arahk 
kendisine: 

c- Kaptalllnda dondurma yiyen ken
dis! dej!il miydi?. diye sordurdu. Hii -
seyin, buna da: 

c- Ha}'lr!> cevabmt verdi. 
J and arm a Ahmede ne diyecej!i 

ruldu: 
so • 

c- Efendim, dedi, ben bunlar1 tahli
ye edilmi§ sandtm. Ellerinde kele~e de 
yoktu. Mevkuf olduklanru bilmiyor • 
dum.> 

Su~lulartn Mecidiye kOyiindeki son 
bir ra A emln n onra apia Ina 
dondiikleri anla§tlmt§, mahkeme, dige• 
§ahidlerin c;agmlmas1 i~in dur~mayt 
baska giine btrakmt~tr. 

Ovey k1zmi olduren adam 
Ferikoyde iivey k1Z1 Remz!yeyl ol • 

diiren Orner Tiril haklondaki tahkikat 
neticelenm~tir. 

Diirdiincii sorgu bakimligi, Orner Ti
rilin bu cinayeti, ~ok canavarca bir his
sin tesiri a1tmda i§ledigi kanaatine va
rarak, ceza kanununun 450 nci madde • 
sinin ii~iincii bendine tevfikan su~luyu 
idam talebile Ag,rceza mahkemesine 
sevketmi§tir. Orner Tirilln yalonda mu
hakemesine ba§lanacakllr. 

Kiliaenin camlarim kiran 
mahkiim oldu 

Gedikpa.Jadaki Ermeni protestan ki
lisesinin camlarrm kmnaktan suc;lu A
raksinin muhakemesi, diin, ii~iincii as
liye cezada neticelendirilmi§tir. 

Araksi, ojilu Biinyaminin, kilise ka -
ptctSI Flor tarafmdan doviilinesinden 
hiddete gelerek, kilisenin kaptSI iistiin
deki eamlar1 par~alamaktan su~lu idi. 

Mahkeme, suc;u sabit gordii ve Arak
sinin bir ay hapsine ve kendisinden bir 
lira ceza almmasma karar verdi. 

Bir banka tahaildarJ tevkif 
edildi 

Evvelki gece Kumkaptda, bir yara -
lama vak'ast olmus. $iikrii isminde bir 
gene, beraber ya§adtklarr Virjiniyi los
kanchk yiiziinden ustura ile ajitr suret
te yaralaml§tl. 

Bir bankada tahsildar oldugu anla§I· 
Jan ~iikrii, diin birinci sorgu hakimligi 
tarafmdan isticvab edilmistir. Hakim, 
sorgu neticesinde $iik-Xiniin tevkifine 
liizum gormii~tiir. 

-- ·..,---.. goren yavrular 

Mardin (Hususi) - Halkev!, mekteblerdeki fakir talebeye steak ojile ye· 
mekleri vermektedir. Bu yardtm oniimiizdeki ders yilt daha gen~ surette tat
bik edilecektir. Gonderdigim resim fakir talebeyi yemek yerken gostermektedir, 
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Siyasi icmal 
Musolini • Hitler 

•• •• • goru!fmesi 
D talya ile lngiltere arasmda lngilit 0 Ba~vekili Ne,ille Chamberlain'in te' 

1ebbii•ile ikinci defa beliren anla,m•• 
Akdeniz konferanst, ltalyanm ve AI • 
manyanm arzusu hilafmda toplantp b 
denizin biiyiik ac;tk sulannda murakab• 
i~inin lngiliz ve Franstz harb gemilenn• 
hasredilmesi yolunda verdigi kararla ye
niden suya diijeceii;i bir strada, lngilter• 
ile F ransa i talyamn Akdeniz a~1k sula ' 
nnda bilakayd ve ~art miisavat hakktJII 
tantmt~ olmalarile tekrar kurtulmu~tu. 

Bu netice, daha ziyade, lngiltere ile 
ltalyanm arasmt iyile~tirrni§, fakat ltalya 
ile F ransa arasmdaki gerginlik salah bul• 
maml§h. ;liiphesiz gene !ngilterenin 
F ransa iizerinde yapltgt tesirle Cenevre
de F ranSiz Hariciye N azm Delbos'la 
ltalyanm mii~ahid miimessili Scoppa a • 
rasmda iistiiste yap1lan temas ve miiza • 
kerelerin neticesi olarak ltalya ile Fran• 
sa arasmdaki ~uitefehhiim bertaraf olmul 
ve ii~ biiyiik Akdeniz devleti deniz mii• 
tehasstslanmn P ariste toplanarak bu de
nizin biitiin seyriisefer yollanm kontrol 
i~in yeniden bir plan kararla§llrmalann• 
hkbir engel kalmamt§ttr. 

lki latin milletinin lngiltere araya gi • 
rerek aola~malan saye•indedir ki T unus
ta ltalyan mekteb gemileri miirettebatile 
buradaki komiinistler arasmda ~tkan kan' 
It arbedeler diplomasi zorluklanna sebeb 
olmarntjtrr. Fraosada ~ ba,mda bulunan 
sollar grupu Halk cephesinin ve bahusus 
bunuo miifrit azas1 komiimstlerin zorile 
kabinenin, lspanya i1lerine dogrudan 
dogruya miidahalede bulunmast ve 1s • 
panyanm biitiin sahillerindeki kontro!UJI 
kamilen kaldmlmas1 iizerine F ramantn 
dahi kara kududundaki kootrolu kaldll' 
maSI i~in 1iddetli bir tazyik yapthyordu. 

Cenevredeki miizakerelerde, ltalyan 
miimessili, bu devletin, lspanya toprak• 
larmda gozii olmadtgmt ve ba§ka taraf• 
tan yeni bir hareket yaptlmad1iit takdir • 
de, ltalyadan lspanyaya yenideo gooiil• 
Iii gonderilmiyecegini temin ettiginden 
F rans1z kabinesinin mevkii, F ranStz ko • 
miinistlerinin zoruna muvaffakiyetle mu• 
kavemet edecek surette kuvvetlenmi~tir. 

hte ltalyanm lngiltere ve Fransa iJe 
miinasebatt iyile~ip Akdenizde ii<; ve ls• 
panya i§lerinde Almanya ile birlikte dorl 
devlet aras1nda birlilr.te ~ah1ma ve tleri• 
de biitiin garbi Avrupanm sulhunu ko • 
rurnak i~in anlasma imkam ha•d olunca 
Mussolini Hitler'i ziyaret i"in Alman • 
yaya hareket ebni~tir. Bu seyahatin, dorl 
biiyiik garb devleti arasmda bir uzla.Jma 
havast estigi bir zamana tesadiif etme•i• 
bunun, Avrupa ve diinya sulhu i~in teh• 
did mahiyetinde bir tezahiir 1eklini a! • 
masma mani olmu~tur. 

Mussolini 1934 senesinde Hitler'in 
Venedikte kendisine yaphg1 ziyareti iade 
i~in Almanyaya gitmi§tir. Bu ziyaret 
yalmz iki devlet arasmda degil; ayni za• 
manda her iki millet arasmda stkt dost • 
luk ve i~birliP;i temin edecektir. <;:iinkii 
Hitler'le Mus•olini yalmz hiikumet §ef• 
leri degil; ayni zamanda Alman ve hal• 
yan milletlerinin dahilen vahdetlerini te
min eden fa~ist ve milli sosyali•t partileri• 
nin liderleridir. Bundan ba,ka iki tara • 
f1n ordulan arasmda stkt bir rabtta tesis 
edecektir. Cunkii ltalya GenelkurmaY 
Ba§kam Mare§al Badoglio dahi ayni za• 
manda Almanyaya gelmi§tir. Mussolini, 
evvela, milli sosyalizmin dogdugu yer 
ve halen de merkezi olan ve ayni zaman
da Alman giizel san'atlanmn be1iiii bu • 
lunan Miinih'i ziyaret edecektiT. Sonra 
da Almanyanm devlet ve politika merke
zi Berlini ziyaret edecek ve dort bu~u!li 
milyon Berlinlinin kendisini gormesi te • 
min edilecektir. Daha sonra 1imali AI • 
manyadaki biiyiik ordu manevralarmda 
haztr bulunacakhr. !talya ile Almanya 
Avrupa ve diinya politikalarmdaki son 
muvaffakiyetlerini, kendi aralannda ve 
J aponya ile olan birlik ve tesaniide med· 
yun bulunduklanna nazaran, Mussolini
nin seyahati bu devletler ara•mdaki i1bir• 
ligini bir kat daha kuvvetlendirecektir. 

Muharrem Fevzi TOGAY 
...... 

KOLTOR ISLER/ 
Ortamekteblerle Iiaelere 

kaydedilen talebe 
Bu sene !stanbuldaki ortamekteb1e • 

rin birinei smtftna 24,484, liselerin bi• 
rinci smtfma da 3,544 talebe kaydedil• 
mi~tir. 

latanbul Konaervatuarinda 
kaYidlar 

istanbul Konservatuart ay basmdan 
itibaren talebe kavdma bashvacakhr. 

NiisbaSJ 5 lrurustur. 

Abone $eraiti { n:~~v• ~:~e 
Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. 
Alb avh.k 750 • 1450 • 
Ce avhk 400 • 800 • 
Bit ayl.tk 150 • Yokttu 
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SON HABER LER 

ispanya hadiseleri ve Akdeniz 

Italya, goniilliileri geri 
~ekecek mi? 

Deniz konferansmda bulunacak olan heyetler 
Parise hareket ediyorlar 

Londra 24 (A.A.) - Cenevrede bu
lunmakta olan ve ltalya namma siiz soy
lernege salahiyettar bulunan Bovascopa, 
Delbos' a bun dan bOyle lspanyaya bir 
tek goniillii gondermiyecegi hakkmda te· 
minat verirken Ciano da Romadaki ln • 
giliz maslahatgiizanna ayni teminall ver· 
rni,tir. 

Londranm diplomasi mehafili, bu ha
diseleri, ileriye dogru ahlml§ bir ad>m 
1elakki etmekte ve bundan dolay1 iftihar 
duyulmasl lazun gelecegini, ~iink.U ger· 
ginligin zevaline medar olan bir ami! 
oldugunu beyan etmektedir. Bu mehafil, 
~u teminatm, miizakerenin ilk safhas1 ol
dugunu ve ikinci safhasmm goniilliilerin 
8eri ~ekilmesi neticesini doguracag>m ila· 
Ve etmektedirler. Ayni mehafil, Londra· 
01n Delbosun gorii§melerine miizaheret 
•decegini beyan etmektedirler. Haliha • 
Z•rda bu gorii§melerin muvaffakiyeti Lon· 
dray1 ve F ransay1 miizakereleri ileri go· 
liltmekte serbest b1rakmaga sevketmek
ledir. 

Ayni mehafil, Paris tarafmdan faydah 
addedildigi takdirde Londranm ii~ !araf
h miizakereye giri§mege ve Romada ki 
niifuzundan bilistifade noktai nazarlar 
leatisine yardlm etmege amade ol~ugu
nu beyan etmektedir. 

Esasen gosterilen memnuniyet, biraz 
lhtiyat ve temkinle kan§•ktlf. 

ltalyanm «tabiyevl miilahazalan> da • 
ki hattJ hareketini ogrenmenin pek ziya
de memnuniyete sebeb olacag1 meydan· 
dad1r. 

Ayni mehafil, ltalyanm hath hareke· 
ti hakkmda Mussolini'nin Berlin seya
hatinden ve tejrinievvel ba,lannda ademi 
llliidahale komitesinin i~timamdan sonra 
daba iyi bir hiikiim verilecegi miitaleasJ
nl ileri siirmektedirler. 

Bir Franszz gazetesine gore ... 
Epoque, diyor ki: 
«- F ransamn tam amen mutmain ol

lllasJ i~in, ltalyanm ispanyadaki yeni 
sevkulcey§i mevzileri kat'i surette terket· 
lllesi icab eder. Memleketimiz, §imali Af. 
rika ile miinakalatmm inkttaa ugramasJ· 
DI kabul edemez. Franco'nun muvaffaki
Yetini arzu edenler, bu muvaffakiyetin 
F'ransa i~in muhatarah bit hal sureti ol· 
lllas1m istememektedirler.» 
Oeniz konferansma istirak edecek 

lngiliz, Franszz heyetleri 
Londra 24 (A.A.) - Paris deniz 

llliitehasSJSlan konferansmda lngiltereyi 
Deniz ErkamhaJ1biyesi lkinci Reisi Ami· 

ral Sir William James ile Harekat da
iresi reisi miralay Philips temsil eyliye • 
cektir. lngiltere delegeleri cumartesi gii
nii Parise hareket edeceklerdir. F ransa
Y• da Amiral Oarlan, Amiral Godofroy 
ve miralay Delburze temsil edecektir. 

H iikiimetr;iler ilerliyor 
Valansiya 24 (A.A.) - Miidafaa 

N ezaretinin bir tebligine gore, hiiku • 
met kuvvetleri, Biescas mevkiile Hues • 
ca'nm ~imalinde bulunan Escuera mev• 
kiini zaptederek ileri hareketlerine devam 
etmektedir!er. 

Gavin' de ki.i~iik bir asi grupu kiEseye 
tahassun ederek heniiz mukavemete de • 
vam etmektedir. 

$irnal cephesinde Leon mmtakasmda 
asiler, hava kuvvetleri tarafmdan takvi· 
ye edildikleri halde 1562 rak.mh tepeye 
varml§lard•r. Hiikumet kuvvetleri yap • 
hklan bir mukabil taarruzda bir~;ok mal
zeme elde etmi>lerdir. 

Bir asi generali yanrlr 
Madrid 24 (A.A.) - Di.in ak§am 

Cerro Garabitas' daki asi bataryalarma 
kaf!l hiikumet bataryalan tarafmdan ya
pJlan taarruz esnasmda Madrid cepbe
sindeki asilerin kumandam General Va
rela'mn 3 yerinden yaralanml§ oldugu bil
dirilmektedir. 

Y aralardan birinin ag1r oldugu ve ci· 
ger nahiyesin.de bulundugu soylenmek 
tedir. 

Almanya biiyiik elr;isi 
Salamanka 24 (A.A.) - Almanya 

Biiyiik El~isi von Stohrer General Fran· 
co'ya itimad mektublanm takdirn etm;§. 
tir. 
Franco, lngiltereye nota verdi 

Londra 24 (Hususi) General 
Fran co, lngiltere hiikiunetine bir nota 
vermi, ve Biiyiik Britanyada nasronalist 
1spanya konsoloslanmn tamnmasm1 isle· 
mi§tir. 

lngiltere goTiifmelere hazrr 
Roma 24 (A.A.) - Fransa ve In • 

g-iltere maslahatgiizarlan, birlikte yap -
hklan bir ziyaret esnasmda, halyan hii -
kumetine, Cenevrede M. Delbos ile M. 
Bovascopa arasmda yap1lan gorii.mele • 
rin gerek Londrada ve gerek Pariste 
memnuniyetle karjllanmt§ oldugunu ve 
Cenevre iptidal goriijmelerine mevzu lej· 
k1l eden lspanyol hadisesi meseles.ile a -
liikadar olarak diplomatik yolla yapJla
cak ii~ tarafh gorii§melere i>tirake lngil • 
terenin ham bulundugunu bildirmi•ler • 
dir. 
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Biiyiik Yugoslav 

manevralar1 

Harekata motorlii 
kuvvetler de girdi 

Belgrad 24 (A.A.) - Avala aian • 
&tndan Yugoslav ordusunun Kupa Nehri 
lllmtakasmdaki manevralan, Harbiye 
Nazm General Maritch'in ve ecnebi 
askeri heyetlerin huzurile devam etmek
tedir. 

Diin sabahleyin cenub 01 dusu, jid -
detle hiicuma ba§hyarak §imal ordusunun 
Yerle•mi• oldugu mevzileri zaptetmi;tir. 
Bundan ba§ka cenub ordusu, tarassut 
tayyarelerinin harekatma mani olmujtur. 

Diger taraftan, ogle vakti, bir~ok born· 
bardtman tayyareleri Novomesto'ya kar
§• bir~;ok taarruzlar yapmt§lardlf. Dafi 
bataryalann derhal ha:ekete ge~mesine 
ragmen bombardunan tayyareleri jehrin 
iizerinde uc;maga ve bombalar allnaga 
llluvaffak olmujtur. 

ltalya Harbiye Nazm ve 
Yunan heyeti 

Belgrad 24 (Husu;i) - Yugoslav
Ya ordusunun yapmakla oldugu ma -
nevralarda ham bulunacak olan halya 
Harbiye N azm ile maiyeti ve Yunan 
E'.rkamharbiyei umumiye reisi ve heyeti, 
diin buraya gelmi§ ve resmi merasimle 
brsdanmljtlr. 

Emniyet te§kilabna girmek 

istiyenler arhyor 

Ankara 24 (Telefonla) - Emniyet 
te§kilab kanununun mer'iyete girdigi 
"!1iindenberi Emniyet te~kilatmda ga • 
h§mak iizere haricden yap•lmakta olan 
miiracaatler artml§lir. Emniyet mua . 
melat ktsmi kadrolan tamamen dol • 
"nlu~tur. Kanuni ~eraiti haiz kimseler 
•arasmdan polis memurlan ahnacaktir. 

Suriyede endise 
' 

ve karisikhk 
' • 

Cebelidiiruzda hadise 
~Ikmasmdan korkuluyor 

Adana 24 (Hususi muhabirimizden)
Cebelidiiruz meselesi kan§tkhgmt mu
hafaza etmektedir. Muhalif Cebelidii . 
ruzlular, muhaftzhga Hasan Atra§in ge
tirilmesini istemektedir. Vataniler bu • 
na muanzd1rlar. 9am, Atra§in muhafiz
hga gelmesini kabul etmekle beraber 
meb'uslarm Vataniler tarafmdan tak • 
yid olunmasm1 ileri siirmii~tiir. Sultan, 
Atra~in 9amdaki muzakereleri inkitaa 
ugram,~ttr. Bu yiizden Cebelidliniz, Su
riyeye kar~1 daha ~iddetli bir cephe al
ffil§hr. Ciddi hii.diseler gtkmasmdan 
korkuluyor. 

Maliye V ekaleti memur 

alacak 
Ankara 24 (Telefonla) - Maliye Ve

kaleti, Vekalet dairelerindeki a~tk me· 
muriyetler igin 30 eylulde bir imtihan 
a~acakhr. 

General Kazim Dirik 

Selanik Fuarmda 

Selanik 24 (Hususl) - Trakya U
mumi Miifetti•i General Kaz1m Dirik, 
fuara giderek Tiirk paviyonunu gezmi1 •. 
komite tarafmdan verilen ziyafette bu • 
lunmu>tur. General, bu miinasebetle bir 
nutuk soylemi,tir. 

PARiS BORSASI 
Paris 24 (Hususi) - Paris borsasmm 

bugunkii kaparu§ fiatlan junlardrr: 
Londra 144,625, Nevyork 29,25, Berlin 

1174,50, Briiksel 492, Amsterdam 1616,50 
Roma 153,90, Lizbon 131,48, Cenevre 
671,375, kUf§Un 20,11,10 1/2, baktr 
57,10,58.10, kalay 257,5, altm 140,6 1/2, 
giimii§ 19 15/16, ~;inko 20,05, 

Hfidiseler aras1nda 

Musadag1 ve Fransiz 
delegesi 

Uzak§arkta muharebe HEM NALINA 
MIHINA 

ataydan gelen sesler, son 
anl8.§mamn verdigi biitiin 
sevinc;leri unutturacak ka • r 

Japonlar 
bir 

<;in 
~ehri 

muka vemetini kird1lar, 
daha ele ge~irdiler J\tatiirk me~tebi 

a ldnci Tarih Kurultayt, yalwz alim· 0 lerin yeni yeni tezlerini ilim diinya • 
dar ac1d1r. Hergiin gazetelerimize 
akseden elim vak' alan biliyorsunuz. 
Orada bulunan ve Kandemir imza -
sile bize mii§ahedelerini yolhyan 
arkad8.§1m1z, Cenevrede siiriilen si • 
yasi rnerheme ragmen kanamaga 
devam eden bu miDi yaramn biitiin 
safhalannt yalundan goriiyor ve ya-
Ziyor ••.•..• 

Evvelki giinkii Cumhuriyette o· 
nun Musadagt hakkmda bir ropor • 
tajr !flkh. Muhabir arkad8.§1m1z, Mu
sadagmda her sene, eyluliin on be • 
§inde, Suriye Ermenileri tarafmdan 
yaptlan bir §enlik bozuntusunu ya • 
kmdan ve ibretle seyretmi§. Bu yay· 
garanm adr: «Tiirklerden lrurtulu§ 
bayramt» imi§. Musadagmda, herbiri 
kimbilir ka.; mas urn T iirk !focugu, 
Tiirk kadtru ve Turk ihtiyan bogaz
hyan bir ytgm canavann mezan zi • 
yaret ve hahralan takdis ediliyor. 
Muhabirimizin de i§aret ettigi gibi, 
bu itin en anl8.§tlmaz taraf1, Hatay • 
daki Franstz delegesi M. Roger Gar
reau'nun da bu niimayi§lere resmen 
i§tirak etmesi, hatta, canavar komi • 
tactlann oliileri lehine sozler soyle • 
mit olmasidll', Eger ash varsa bu ga
rabetin sebebini anlamak istiyen ar· 
kadattml%a, Fransl% delegesinin ver· 
digi cevab §udur: 

«- Eger Musadag.nda, hize, 
Fransl%lara kal"§l harbetmi§ Alman • 
!ann mezarlan bulumayd1, ben, 
o giin oraya da gider, kendi ailemle 
bu oliilerin mezarlanna bir !felenk 
koyardun.» 

Eger b1,1 sozleri soyledigi dogru ise 
M. Roger Garreau, Musadagmda 
le§leri yatan !fetecilerin, harb cephe
sinde vatani ve milli vazifelerini 
yapiill§ olan herhangi bir diitman 
askerile mukayese edilemiyecegini 
bilmiyor. Ne Alman, ne de Franstz 
askerleri, bu komitactlar gibi, masum 
koylere geceyanlan baslanlu yapa· 
rak, ahaliyi parampan;a do8ramt§ 
degillerdir; canavarhkla muhariblik 
b8.§ka ba§ka §eylerdir. Sonra, Mu • 
aadagmdaki niimayi§ alelade bir me· 
zar ziyaretinden ibaret de kalmr,ror: 
Tiirklerden lrurtulu§un yudoniimii 
lrutlulanmak isteniyor. Fransl% dele
gesinin Tiirklere kar§l dii§manca bir 
har;ekete resmen i§tirak etmesi, bir 
dii§manhk hareketinden b&§ka hi!; -
bir§eyle tefsir edilemez. 

Bu siizleri &Oylemi§se, M. Roger 
Garreau, Musadagmm yama!rlarmr 
tlnnantrken, bir lilhza dii§iinmemi.§ 
midir ki, Cenevre anl8.§mal!mdan 
sonra, kendisini Hatayda bulundu -
ran en biiyiik siyasi vazife, anastr 
arasmda nifak tohumlan eken hare· 
ketleri tqvik etmek degil, bilakis, o
rada, ahenk ve asayi§ amili olmak • 
tlr. Daha Sancak itilafmm miirekke
bi lrurumadan, zaten hergiin asayi§
sizlik ve huzursuzluk i!finde y8.§ama 
emniyeti allakbuUak alan Hatay 
Tiirklerile oteki unsurlar arasmdaki 
ahengi bozaca.k hareketleri te§vik et
mek, yarm !ftkabilecek elim hadise -
lerin en biiyii¥ mes'uliyetini yiiklen· 
mek demektir. 
~u halde M. Roger Garreau, bil • 

med'igi ve ogrenmege mecbur oldu· 
gu §eylere §Unu da ilave etmelidir: 
Biz Tiirkler, Cenevre anla§masmdan 
sonra, her i§ bitrni§tir diye Sancaga 
arkamJZI donmii§ degiliz; oradaki si
yasi manevralan en kii~iik teferrua
hna kadar, hususi bir dikkatle takib 
ediyoruz. Tiirklerden lrurtulu§ bay • 
ram1m lrutlulamaga ko§an Frans1z 
delegesinin bu jestini unutmtyacag•z 
ve biiyiik milli kararlanmtZl verir • 
ken, Musadag1 le§lerinin dostlanna 
kar§I alacagumz vaziyette, bu nok 
tayt bilhassa hahrhyacag1z. 

PEYAMI SAFA 

Ankaradaki tayyare hangart 
Ankara 24 (Telefonla) - Ankara 

Hava meydamnda yap•lmakta olan han
gar in~aah bitmi~tir. lstasyon binas1 
igin haztrlanan proje eksiltmiye konul
mu~tur. 

Y eniden tenzilat yapdan 

iptidai maddeler 
Ankara 24 (Telefonla) - 937 mali ytb 

tptidai maddeler tenzilat cetveline it -
hal edilmedigi anla§Ilan bazt madde -
lere de tenzilat tatbik olunmast Heyeti 
Vekilece kararla~tmlmJ~ttr. Tenzilat 
nisbeti ~udur: 

Tahta kutu, kundura ve tahtadan 
imalat yapan biitiin sanayi i~in %10, 
do~emelik mu§ambalar i~in '7o28, elbi
selik mu§ambalar igin %30, kur§un ka
lem igin %30 .•• 

I 
T 

$anghayda sokak barikadlarmdan biri 

Londra 24 (Hususl) - Uzakjarktan 
alman son haberler, J aponlann umuml 
taarruza devam ettiklerini gostennekle • 
dir. $anghay cephesindeki muharebeler, 
bir bogu§ma halini alml§llr. (inlilerin IS· 
rarh miidafaalan, J apon k1t' alanm baz1 
yerlerde mii1kiilata dii~ar ediyorsa da J a• 
ponlar, planh taarruzlannda muvaffak 
oluyorlar. 

Bu sabah gelen bir telgrafa gore, ]a· 
pon k1t' alan, Paotingfu oniinde (in mu· 
kavemetini k1rm1§ ve saat 9,45 te 1ehre 
girmi1lerdir. Bi~ok Japon gemileri 
Tchekiang sahiline yakla§ffil§lardJr. Bir 
ihtimale gore, J aponlar bir ihra<; hare
ketine hamlanmaktad1rlar. 

Hava harbinin bilc'inr;osu 
Cin - J apon muharebelerinin ba§ladJgl 

14 agustostan 22 eylule kadar merkezi 
Cinde 284 Cin tayyaresi kaybolmu§, 152 
tayyare dii§mii§, 120 si de i§e yaram1ya• 
cak halde muharebe harici kalml§tlf. 48 
Cin hang an harab olmujtur. J aponlarm 
kaybettikleri tayyarenin saym 38 dir. 

Diin, Kanton iizerinde u~an bir Japon 
tayyare filosu, Bahriye Zabit Namzed· 
Jeri mektebini bombard1man etmi§lir. 
Y angtse nehrine Cinliler tarafmdan rna· 
yinler konulmu~tur. Japon makamlan, 
gemilere miiteyakk1z olmalanm bildir • 
mi§tir. 

Japonya 23 ler komitesine 

bardunanlara ragmen kendilerile gorii§
mek iizere gelmi~ olduklanndan ve bil • 
hassa cihan matbual!nda (inin Japon ta
arruzuna kar§l yapmakta oldugu miica• 
deleye miiteallik dogru malumattan do
lay• ecnebi muhabirlere le§ekkiir etmi§· 
lerdir. 

Chiang-Kai-Ghek, demi§tir ki: 
«- Cin, dokuz devlet muahedesi 

prensiplerile Milletler Cemiyeti mukave
lesi prensiplerini miidafaa etmek i~in mii· 
cadele etmektedir. Binaenaleyh ona mii· 
zaheret etmek bu muahede ve bu muka
veleyi imza etmi§ olan devletlere dii§er. 
Bunlardaki taahhiidatm unutulmam1~ ol· 
duguna kaniim.» 

Mare§al, bu muahede ve bu mukave· 
le mer'iyette bulunduk~a bitarafhk me
selesinin nazan itibara almm•yacagml 
siiylemi~ir. 

Japan hava kuvvetlerine 
verilen emir 

Tokyo 24 (A.A.) - Hariciye Ne • 
zareti namma soz soylemege salahiyettar 
bir 'jOt. (inde bulunan Japon hava kuv· 
vetlirine gayrimuhariblerin bilhassa ec· 
nebi devletler tebaalarmm hayat ve mal
lanm muhafazaya dikkat etmeleri hak • 
kmda ~;ok kat'i emirler vermi~ oldugunu 
beyan etmi~ir. 

Milletler Cemiyetinin faaliyetine tel
mih eden bu zat, ]aponyamn mevcud ih-

girmiyor tilafm Cin ve J aponya arasmda halle-
Tokyo 24 (A.A.) - Hukumet, Ce- dilmesi hususundaki karanmn sars1lmaz 

nevrede toplanacak olan isti§ari 23 let bir surette baki kaldlgiDI, ~iinkii J apon· 
komitesine heyet gondermemege karar yanm diger bir devletin mevcud ihtilafa 
vermi~tir. miidahalesinin vaziyeti daha vahim kll-

Tchang-Kai-Chek Nankin'den maktan ba§ka bif!ey yapnuyacagma ka· 
ayrzld1 mt? ni oldugunu ilave etmi,tir. 

Tiyen~in 24 (A.A.) _ Domei aian- Kavganm Londradaki akisleri 
smdan: Heniiz teeyyiid etmiyen bir ha· Londra 24 (A.A.) - Geceyamma 
here gore Tchang-Kai-Ohek, beraberin • dogru 200 ki§i kadar tahmin olunan bir 
de birka~ samiml dostu ile mill! askeri grup J apon sefaretinin pencereleri oniin
meclis azas1 oldugu halde sah sabah1 tay· de Nankin ve Canton'un bombarduna • 
yare ile Nan kin' den hareket etmi~ ve nma kar§l niimayi§ yapml§lardtr. Polis 
Monchang' a gitmi~ir. niimayi~ileri dagttmt§ ve bunlardan bi· 

Cin Bafvekilinin beyanatr rini tevkif etmi~tir. 
Nankin 24 (A.A.) - Chiang-Kai- Hankow da bombarJ.rman edildi 

Chek, §U beyanatta bulunmujtur: Londra 24 (Hususl) - Japon tay• 
«- Nan kin bombard•manlan, aske- yareleri bugiin de Hank ow §ehrini bom

rl vaziyet iizerinde tesir icra etmiyecek • ban::hman etmi,lerdir. Bornbard1man ne
tir. F akat (in halkmm ve ~iitiin diinya ticesinde 100 ki~i olmii1, 200 ki~i yara· 
milletlerinin J aponyamn hath hareketinin lanml§hr. Son giinlerde J aponlann bir
ne oldugunu iyice anlamalarma medar o- ~ok yerlerde zehirli gaz kulland1g1 haber 
lacakllr.» verilmektedir. 

sma sunduklan bir kongre degildir. 
Dolmabah~e saraymm o biiyiik bir cami 
ihti§aml arzeden eski M uayede salonun
da Kurultay miinasebetile kuruhnu§ o • 
I an T arih sergisi de, aynca miikemmel 
bir ilim miiessesesidir. Kongrede okunan 
tezler gibi sergide te1hir edilen e~ya ve 
resimler de ~k ogretici bir ktymeti haiz• 
dirler. 

Diin sabahtan ogleye kadar tarih og· 
retmenleri kafile kafile bu sergiyi gezdi
ler. MiitehassiS profesiirler tarafmdan 
ogretmenlere ~;ok k1ymetli malumat ve• 
rildi. bgretmenlerle beraber dinledigirn 
bu krsa konferanslar cidden ~ok istifade
liydi. Adem babamiZin ceddi, lngiliz 
alirni Darwin'in iddias• gibi, maymun o

lup olmadlgmt bilmiyorum amma ceddi 
alamwn ormanlarda agaclann iizerinde 
dola§an ve ellerini kullanan sincab gibi 
bir hayvan oldugunu diin ogrendim. 

Tarihten onceki devirlerdell' itibaren 
ba§hyan bu k1sa, fakat canh konferans • 
!ann diinkii serisi, Uygurlara aid bsllll• 
da nihayet buldu. 9 dan 12 ye kadar ge• 
~en li~ saat i~inde insanhk tarihinin bii • 
yiik bir k•sm1 bir sinema 1eridi gibi goz • 
lerirnizin oniinden ve kafamlzm i~inden 
g~i1ti. T arih lhocaltnmn istifadesi 
benimkinden elbette daha biiyiik olmut
tur. (iinkii, onlara, zaten a~ok bildik • 
Jeri mevzulardan hahsedihni§, bilgilerl 
yenilenmi§: ve eksik noktalan :varsa ta• 
mamlanml§tlt, 

Serginin eski devirlere aid IOsimlar 
gibi, Cumhuriyet devrine aid k1sm1 da 
~ok giizel tertib edilm~tir. G~en yaz 
Sovyet Rusyada muhtelif miizeleri ve 
bilhassa Leni~rad' daki lbtilal Miizesi· 
le Moskova'daki Asker! Miizeyi gezdik· 
ten sonra yazdJgun bir yaz1da, bizirn de 
lnktlab ve Cumhuriyet devrindeki faali
yetlerimizi giisteren bOyle terbiyevl kly· 
meti haiz miizeler yapmamlZI temenni et• 
mi1tim. Diin bu temennirnin daha alasile 
tahakkuk ettigini gormekle bahtiyar ol • 
dum. 

Ba,ka bir temenni daha: Saraydaki 
sergi kapanchl:tan sonra, bu grafikleri, 
resirnleri ba§ka bir yerde halka te~hir et· 
melidir. 

Birka.; y1l evvel, Alman ve onlardan 
naklen Fran!lz gazetelerinde matbaamn 
Gutenberg tarafmdan degil; ba1ka bir 
Alman tarafmdan icad edildigi hakkm • 
da bir miinaka§a ~·km•§ll. Hatlrunda kal• 
d.gma gore, Mayans'h olan Gutenberg' e 
kat§! Kolonya'h ba§ka birini ileri siir • 
mii~lerdi ve matbaaYI icad eden adamm 
kendi hem§erileri oldugu §erefini iki AI· 
man ~ehri bir tiirlii payla§amaml§lardJ. 

Halbuki diin T arih sergisinde mat • 
baanm, Almanlardan ~ok evvel Uygur• 
lar tarafmdan icad edildigini ve Avru • 
pa, heniiz cehil, taassub, hatta vah§et 
i<;inde yiizerken Uygur koyliilerinin bu. 
kuki mukaveleler yapacak ve bunlari 
kag1d iizerine ge.;irerek teati edecek ka· 
dar medeniyette ileri gittiklerini ogren • 
dim. 

Tarih sergisi bir mektebdir: Atati.irlt 
mektebi .• ,. 

Chiang • Kai • Chek, ~imdiki hat • Japonlar Cangr;eu'yu J.a aldrlar 
h hareketinin Arnerikan;n hakiki hat- Tokyo 24 (A.A.) - Domei aian. Silahlart btrakma meselesi 
h hareketi olmad•gml beyan etmi1 ve 51010 bildirdigine gore, Japon k1t'alan, Cenevre 24 (A.A.) - tl'.;futcii komis
Amerikan milletile Amerika hiikiuneti • bugiin saat 18,20 de Tientisin • Pukeu yon, silahlan btrakma meselesi hakkm
nin adaleti, hak ve nizam1 dairna mii- demiryolu iizerindeki (ang~;eu'yu zap • da lo.sa bir miizakereden sonra mahdud 
dafaa ve uzun Cin - Amerikan dostluk tetmi1lerdir. bir komiteye, ~ima! devletleri tarafm • 
tarihini hahrhyarak Cine, Japonyaya kar· Cin sularmda Amerikan lilosu dan verilmi~ olup azadan olan devlet· 
11 yapmakta oldugu miicadelede, sempa- Va§ington 24 (A.A.) _ Amerika Jerden silah, miihimmat ve barb mal • 
ti ve yard•m gostereceklerine kani bulun· s· 1 k zemesi imalinin ve ticaretinde milli 

It e§i devletlerinin Asya filosu, Cin • kontrolun tesis edilmesini istihdaf eden 
dugunu soylemi•tir. J 1 1 • ·h 1 ' apon an a~maz 1gmm m a yet enmesine karar suretlerini tetkik ve itmam ede-

Cbiang-Kai-Chek i]e refikas1, born • k d r· I d k I k 
=,.,,.,,.,.,...,..,..,..=,..,..,..,..,..,..,..,;,a~a~r,;;"'~m~s~u~a~n~n;;;;;a~a~ac~a:;;,;t;•r~. ""'""'=""I rek komisyonun cumartesi giinii ogle· 

den sonraki i~timama yeti~tirilmege 

Milli paramn k1ymeti etrafmdaki ,ayialar memur etmi~tir. 
Su~lu Seyid, Ankarayi 

saytkhyor 
LBagmakaleden devamJ 

maliun bir seviyede bulunan para 
m1zda degi~iklikler vuku bulmamas1 esa· 
s1m muvaf1k bulduk ve onu giidiip gidi· 
yoruz. Tiirkiye para i~inde korkoriine 
hareket etmiyor. Memleketimizin de ken· 
dine gore bir para siyaseti vard1r. 

Cumhuriyet hiikfimeti, bilhassa bu pa· 
ra siyasetini dorlba§l mamur olarak takib 
etmek i~indir ki Cumhuriyet Merkez 
Bankasm• tesis etmi~ ve kendi s1k1 neza
reti altmda paranm idaresini bu biiyiik 
miiesseseye tevdi eylemi§tir. Biitiin diin
ya memleketleri kendi milli paralanmn 
ktymetleri iizerinde degi.iklikler yapar -
ken biz gittik~e ~;ogalan bir altm kar;1h· 
ii;ile takviyesine ehemmiyet verdigimiz 
paramiZin k1ymetini tutmag1 esas prensip 
ittihaz etmi§ bulunuyoruz. Belki bir giin, 
biz de, yalmz §ani itibarile ihracatlm1z1 
kolayla§hracak tedbirler dii§iinebiliriz. 
.';lani paranm harici klymetidir. Malum • 
dur ki paralar k•ymetinin iki tiirlii ol~iisii 
vard1r: Harice kar§l ~ani k1ymeti, dahil
de miibadele vas1tahg1 ktymeti. Teknigi 
,ok ileri memleketlerde iki k1ymet iize • 
rinde ayn ayn tasarrufa imkan vard1r. 

Fa kat biz halihaZitda paramn §ani kiY • 
metine dokunmag1 dahi hatmm1za ge • 
tirmemekte bulunuyoruz. Bu sarih siya· 
set kar11smda, Turk parasmm klymetine 
a~d ol:n de_dikodulann kulak verilmege 
b1le deger blf ktymetleri olam•yacagl ~ok 
meydandadlf. 

Milli paralann k•ymetleri meselesi ka
ranhklarda nsddajllan mlar olmaktan 
,lkml§hr. Bu mevzu biitiin diinyada ol
dugu gibi bizde de a~1k konu,ulabilir, ve 
boyle yap1hnca yukanki miilahazalar, 
ak1l ve mantlk sahibi herkesin goziinde 
i>te bu kadar sarahat ve kat'iyetle tesel
siil eder. Osttaraf1 hakikaten Ia£ ve gii· 
zaftan ibarettir. YUNUS NADI 

Hatayda hiikiimet daireleri 

tskenderuna ta§Intyor 

Adana 24 (Hususl muhabirimizden)
Hataydan alman haberlere gore yaz 
miinasebetile Antakyaya nakledilen hii
kfimet daireleri, tekrar iskenderuna ta
§tnmaktac!Jr. Sancak Delegesi!e maiye

Elaziz 24 (Hususl muhabirimiz • 
den) - Mevkuf sergerde Seyid R1za 
bugiinlerde hep dogiinmekte, vaktile de
hale! etmedigine yanmaktad1r. 

Su~lu Seyid, durmadan Ankarayi sa· 
y1klamakta ve oraya gonderilmesini IS • 
rarla istemektedir. Muhakemeye ~ok ya· 
kmda ba,lanacakhr. 

Amerikan boksorii galib 
N evyork 24 (A.A.) - Arnerikan bok

sorii Apostoli Avrupa §ampiyonu Fran
SIZ Marcel Thi!e'i yenerek yartagtr Av· 
rupa §ampiyonu olmu~tur. 

Hakem, Frans•z boksOrii goziinden 
yaraland•gmdan magt onuncu ravund
da tali! et~ ve Apostoli'yi galib ilan 
eylemi§tir. 

~ -

Saat 6 dan sonra 
Gazetemizde 

Her i~ • • 
I~In 

ti, §imdilik yerlerinde kalacaklardtr. 
Merkezin tamamen Antakyaya kaldml- l~ 
mas1 pek muhtemeldir. _i);;til;,._..,...,...,.., ...................... """_"""""'--""""""'!1 

24298 e telefon ediniz 
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] [ ~~~~~~ Bir <;in hikayesi ·RADVO 
( Bu ak~mki program ) ~:========================= ~erif HuiOsl 

cGenc ktzlar, bir gill kadar temiz kok ma!tsmtz. Bunun i,in, nefsinizi yedi gii- Gloria Swanson art1k evlenmiy nahtan koruyunuz!> Budda ISTANBUL: 

Cinli Ma-Ku-Liu, gene J apon klZlna: 1en tabiat degildi, ben de bilmedigim baz1 
- Budda mabedlerinden uzak bir ye- 1eylerin hareketini, hatta i~imde ayak ses

re, ormanlara gidelimi dedi. Sana nefsi- lerini i1itiyordum. 
ni 1eytanlann elinden lr.urtaram1yan bir «Evet, bugiinkii kadar giizel bir gun
insamn felaketlerini anlataeag1m. Sakm, dii. Arkama iizerine beni giinahlardao 
aglama I N efsini yenemiyeeelr. kadar za- koruyaeak en kuvvetli ve canh ejderha
Ylf olanlara Budda bile ac1madl, sen ne Ian i1ledigim beyaz ipek elbisemi giyd1m. 
diye ac1yacaksm. Annem yiiziinde ve gozlerinde gizliyem•-

Yuvarlak yiizlii, ve gozlerinin i~i gii- digi bir annelik gururile beni yanaklanm
len kii~iieiik k1zla, hrnaklan uzaml§, a- dan optii. Sa~lanm1 kendi elile tarad1, 
vurtlan ~okmii1, yiizii giinah lekelerile kii~iiciik topuzumu o yaph, dayanamad1, 
buru~u1 ihtiyar kadm mabedlerden u- bu sefer almmdan optii. Giizelligimi ay
zak bir yere dogru yiiriiyorlard1. !htiy •r nada seyretmek istedim. Her kadm gibi, 
devam ediyordu: bugiin ilk defa giizelligimin 1ohvetini 

«- Sehrin biitiin bahc;eleri, insanlan duymak, kendimi giizelligimle aldatmak, 
hasta etmelr. ic;in en tahrik ediei c;i~ekler- ve bugiiniin hatnasm1 bir m olarak ic;im
le bezenebilirdi, giine1 kameriyelerm al- de saklamak istemi1tim. Bu ihtiyae beni 
tmda gelinlik elbiselerine ibri1imden ej • doyurmad1. Ak,ama dogru giin kar11 
derha i1liyen k1zlann gogiislerine ve ku- daglarda k1zanrken, uzaktan, memleke -
caklarma riiyalanmlzl aldatan SJcakhgl timizin tammad1g1 insanlardan biriniu 
serpebilirdi, tabiat bizi kendine c;ekmek g~tigini gordiim. Oturdugum odamn 
icin biitiin sihrini ve a§ifteligini lr.uilanabi- penceresine, ve sonra da bana c;ok dik
lirdi; fak<1t hic;bir gene luz bu c;ic;eklerin katie bakh. Birka~ giin, gene pencereye 
kokusile, giin01in Sleakhgile, tabiatin fet· bakar, diye gece ile giindiiziin kavu~tugu 
tanl1gile bir erkegin arzulanm sondiirmek saatleri bekledim. Hie; gec;medi, penc<
ic;in boy olc;ii~emezdi. llk ve son sevgilisi reye bakan olmad1. Giinleree goziim ken
clan kocasmm kucagmda bir giil kadar disine bakacak insam beklemek ic;in yo -
temiz ve 1hk bir koku ile kokmahyd1. Vii- ruldu. 
cudiiniin hic;bir uzvu erkege arzulann «Evvelce, bir ~ocuk ruhu kadar der:n 
1iiphesini telkin etmemeliydi. Onun ic;in bir siikun i<;inde devam eden uykumu, 
diinyanm hic;bir yerinde gene k1zlar, <;in- 1imdi gecede birh~ defa gordiigiim rii -
dekiler kadar korpe ve laze degildirler.» yalar, yiiziinii ve viicudiinii uyand1ktan 

N ehrin kenanna, biiyiik bir bahc;enin sonra hayal meyal hahrladlglm bir insa
kameriyeleri gibi, dizilmi~ olan koyiin nm etime arad1g1 rahathg1 veren ok,ama
sarma~Jklarla siislii evleri epey uzakta kal- Ian ve bu ok~al'!!alarla ba~hyan zengin b;r 
ml!ll. !htiyar kadm uzaml§ brnakh par- zevk anlan buland~rmaga ba§laml~h. Sa
maklarile alnma dokiilen sac;lanm biike- bablan kendimi yataktan kalkam1yacak 
rek, fesad dolu gozlerile gene k1za bakll derecede yorgun hissederdim. Ka,ki, bii
ve: tiin gene k1zhg1mm sarho§luklan bu rii-

- fnsanlardan uzaktay1z, dedi. Su yalarda gomiilii kalsayd1, ve ben arzu
yamacm arkasmdaki ormanda bir su ba- lan riiyalar haricinde ya§amaktan igre
fl vard1r. Orada bizi hie; kimse gormez. nen, c;apkmhklanm insanlardan oldugu 

Bir Slm oiirenmek tecessiisile buraya kadar, kendinden de sakhyabilen, ve ha
kadar gelen gene klZln gozlerinde bariz tJrlandJgl zaman yiizii k1zartmlyan en ba~ 
bir endi1e seziliyordu: dondiiriicii zevkleri beslemi§ bir in san 0 • 

- Uzaklara gitmiyelim, dedi. Or- larak ya~1yabilseydim! Bunu yapamad1m. 
manlardan korlr.uyorum. Cin giine,leri in- Kendimi, riiyalanmdan ~1kmaga zorh • 
sand a deh~et ve endi~e uyandmyor. $u- van hen miydim? Y ahud bir ba~kaSJ mw-
racJkta bir yere oturahm. d1? Bunu da bilmiyorum. 

- Sana C:in giine~lerinin mnm anla- «Gene bahar sabahlanndan biriydi. 
tacag1m. Beni anamdan babamdan, k1z- Her taraf1mda tuhaf bir takun bislerin 
]Jglml sevebileceklerden, en kotiisii, a1k yorgunlugile uyanml§llm. Annem odama 
sarho,luklanndan biitiin hayat1mca uzalr.- girdi. Mahmur gozlerini ugu~turan beni 
la!llran insamn, giizelligim i<;in methiye- operek: 
ler siiyliyerek iffetimi aldatllgl suyun ba- - Ma-Ku-Liu yavrum, gii0lerdeni>e-
§ma gidecegiz. ri evde hpamp kahyorsun I dedi. Seni eg-

Genc luz fazla JSrar etmedi. Yiiriidii- lendirecek bir i! buldum. Kahvahmi yap
ler, yamac1 a~lllar, orman goriindii. Biraz llktan sonra bah~edeki ~i~ekleri suhya • 
daha yiiriidiiler, en parlak ve ~mltJh yer- caksm. ' 
Jeri yosunlarla ortiilii suyun ba§ma geldi- - Annecigim I dedirn, c;i<;ekleri <;ok 
ler. Bir ta1m iistiine oturdular. Gene k1z seve rim. Fa kat, sabahlan, ak§am beni 
kii<;iiciik ve parmaldan gizli hislerin i1ti- uykuya siiriikliyen yorgunluktan daha 
basile gerilmi1 ayaklanm suyun giine§te fazla bir ag~rhkla uyamyorum. Bunu ya
parhyan yerlerine daldnd1. lhtiyar kadm pamJyacagJm. 
suyun I§lk darnlalan gibi iistiinde parla- «Kadmhk hyatmda kocasmdan ba1ka 
d1g1 bu giizel ayaklara baktJ. Sonra, c;o- sevgili tammam11 olan annem biraz dii • 
rabm1 <;1kard1, siyahla~ml§ ayaklanm y1- 1iindii; ve zannediyorum, gencligindeki 
kad1, suya daldnd1. Uzun miiddet suyu bu yorgunluklan hat~rlad1. Bir§ey .Oy • 
ve sudaki ayaklan seyrettiler. Gene k1z lemedi, ve bir daha da c;i<;eklerin lafm1 
bekaretin yiize bir kumlZlhk halinde yiik- a<;mad1. Ben gene hergiin, pencerenin ke
selen utanga<;hgml gizliyemiyordu. !hti- narma oturuyor, elirndeki orgii ile ug -
yara hi<;bir sua! soramad1. Biraz ileride- ra§lyordum. Sa<;lanmda ve kucag1mda 
ki agaclarda birka<; kUi emldad1. £traf- giine§ 111klannm temasm1 duyuyordum. 
ta her§ey, c;1plak viicudiinii giine~ don- Bu haz bana riiyalanmm yorgunlugunu 
diirmii§, ~1kta y1kanmamn sevincini du- unutturuyordu. Miitemadiyen beklemek -
yuyordu. ten yorulmu§ gozlerim, bir giin birdenbire 

!htiyar kad1n, imrenerek ve genclilc ar- ortaya <;1kacak miiphem hayali, ye§illik
zularile bu lr.orpe J apon k1nmn lath goz- lerde bir bugu halinde yiikselen giin01 Sl· 
lerine balr.h ve: cakhgmm e~yaya verdigi u<;uculukta a-

- hte bOyle giizel bir giindii I diye nyordu. Baz1 giinler, bir serinlik ihtiya
ai)ze ba,ladi. 0 zamana kadar ne bahar, Cl zorile olaeak, korunun biraz ilerisin -
ne yaz, ve ne de giine§ ic;ime beni hayata de akan 1rmak kenarmda, su iistiinde u -
davet edecek bir sihirle girememi§ti. E- <;u•an beyaz kU§lan seyre gidiyordum.» 
;~-imiz bir korunun i<;indeydi, buraya baha- fhtiyar kadm, klllli(mm bu giizel ha
nn her sene kolunda bir ba1ka giizel- t~ralann1 dinliyen, gozlerinin rengine ka
likte sevgilerle geldigini goriirdiim, fakat dar arzulann burkulmalanna yabanc1 
bende sevmek arzulan muhakkak baha- gene k1za bakh, ince uzun parmakh elle
n inkar etmege meclmrdu. Ben ka<;hk<;a rini tuttu. Onlan ihtirasla optii. C:inli k1z 
pe§imden ko~ar, riiyalanmda bile beni ra- tuhaf bir hisle iirperdi ve: 
hat b~rakmazd1. - Annem beni bOyle opmezdi! de -

«Bende bir hahra b~rakml! senelerin di. 
on birincisiydi. Annem k1§m bana, o se- lhtivar kadmm gozleri va!ard1: 
nenin yeni ipligile dokunmu1 beyaz bir - Evet, yavrum, gi:izlerinin rengi ba-
elbise yapm1~1l; evimizin, penceresi bah- na her~ye yabanc1 oldugunu anlahyor. 
<;eye bakan odasmda, san ve solgun yap- Kendini annenden ba~kasma optiirme. 
raklanm topraklara giimmii! agaclarm «Ne diyordum? Irmak kenanmn se
ye~recegi 1hk ve ye1il giinlerde giyece- rinligi ho~uma gitmi1ti. Ogle Slcaklannda 
gim bu elbiseye, bilinmedik bir tabm ar- evde oturmaktan SJbhnca, oraya gider -
zular duyarak, beni felaketlere lcar§l ko- dim. Sularda neler gi:irmedim? Hele gor
ruyacak en giic;lii kuvvetli ejderhalardan diiklerimden biri ~ok miithi~ti. Bir giin 
birini i§ledim. Onu benim kadar canh ha- ak,amiistii, yorulmu~tum. Otlar iizerine 
le getirmek ic;in biitiin zevkimi, bazan gc- uzand1m. Giine~ kar11 tepelere yakla1 • 
celerimi feda ettim. m1~11. Suya bak1yor, dibindeki nebatla -

- Kendinizi sularda seyretmege halr.
bmz var. Bc:t bile, gozlerinizi ve dudak
larmlZI lr.ucagmda salhyan bir akar su 
olrnadlglrna teessiif ediyorum. 

Artist: «Saadet gok 
benzer ki 

ku~agmm yedi renkli 
kokii kalbimizde 

«Bu ciimle beni sarho~ etti. F akat, 
klzml~hrn. Bana sokulmak istiyen bu in
san! kendime uzak bulmu~tum. Derhal 
ayaga kalkt1m, koruya dogru yiiriimege 
ba,Jadlm. Beni takib etmesini istiyordum: 

ucuna 
olmazsa ona eri~emeyiz!» diyor 

12,30 pllkla Tiirk muslklsl • 12,50 hava· 
dis - 13,05 muhtelll pldk nt~rlyatl - 14,00 
SON - 18,00 Ik!ncl Tiirk Tarlh KurultaYI" 
om ne§rl (Kurultaym miiteak.ib top!antl 
giin ve saatlerl her toplant• sonunda bil• 
dlrllecektlr) - 18,30 pldkla dans musiklsi • 
19,30 konlerans: Dr. Salim Ahmed (Maddi, 
manevi !yl yetl!;meklll!'lmlze mdnl olan hal• 
ler) - 20,00 Cemal Klmll ve arkad..,larJ ta· 
rafmdan Tiirk mus!klsl ve balk ~arkuo.n• 
20,30 Orner R1za tarafmdan arabca sOy .. 
lev - 20,45 Belma ve arkada~an taralrr.dall 
Tiirk mus!kls! ve halk §arkllarl, (Saat aya• 
r1) - 21,15 tango ve caz orkestras1 - 22,15 
Ajans ve Borsa haberlerl ve ertesl giioiln 
program• - 22,30 pli!.kla sololar, opera ve 
operet par~alan - 23,00 SON. 

Etmedi. Miiteessir bir halde eve don -
diim. Odama kapand1rn. Aglamak isti -
yordum. 0 zaman duydugum bu ihtiya
cm, ~imdi manas1m anhyorum: Sevil -
mekl 

«Giinler ge<;ti, bahan yaz, yaz1 son -
bahar kovalad1. Kar~1ma, beni sarho~ 
edecek, bir gene kiZI en can ahc1 yerin -
den vuracak ciimleyi soyliyen bir erke
gin <;1kmasm1 bekledim. Arhk, hislerirn, 
daha a~lkc;a soyliyeyim, iffetim aldan -
mag1 arzular hale gelmi~ti. Budda'y1 ve 
emirlerini unutmu§tum. Din degi~tirmi1 
bir insan'dun: Zaten kadmlar dinlerini, 

Gloria Swanson, i1te size dogru .Ozlii, 
dogru ozlii bir kadm.. N e 39 ya1mda 
oldugunu, ne de 24 senedir beyaz per
dede faaliyet gostermekte bulundugunu 
saklam1yor .. !deal bir koca bulmak i~in 
dort defa evlendigin~ dordiinde de .a
adete eri~medigini ise her yerde uluorta 
soylemekten ~ekinmiyor .. Son zamanlar

da Herbert Marshall ile ismi s1k Slk bir 
arada zikrolunmaga ba~laml!IJ. Herkes 
onu be~inci defa evlenecek ve bu !ng,]iz 
artistile de mes'ud olup olam1yacagm1 
tecriibe edecek zannediyordu, lakin bu 
tahminler bo~a ~1kt1. lki senedir hi<;bir fi. 
lim de <;evirmedi. Fa kat 1imdi yeniden 
~a],~mak sevdasmda .. 

dinleri gibi kendilerini kolayca degi1tirir- «- Dinlenmege hasrettigim iki sene 
ler. lc;imde biiyiik bir bo1luk vard1; ar - zarfmda, diyor, c;ok dii~iindiim. Her za
zulanm bu bo,luga ellerini uzatm1~lar, man sa ate bak1p dald1m. Fa kat akreb!e 
ondan kendilerine gore, baz1 taleblerde yelkovana degil.. Saniye ignesine .. Neti
bulunuyorlardl. cede anlad1m ki hayatta hal yoktur .. 

«Su, ilerideki devrilmi~ <;am agacm1 Mevcud alan mazi ve istikbaldir. lnsan• 
p;oriiyor musun? hte, o agac bana bii • lara istikbal i~in <;ah,mak laz1md1t. Bina
yiik bir felaketin, yiiziime bakhgm za - enaleyh tekrar miicadeleye at1lmak, mu· 
man p;ordiigiin igrenc; c;izgilerin manasm1 vaffak ve mes'ud olmak arzusunday1m.» 
hahrlahr. Giinahkarhguru, gene klzhgl • Hususi hayatmda Gloria halihamda 
m1, p;ozya1lanmla da elsa, hallrlamak pek de bedbaht say1lmamak icab eder. 
i<;in arama buraya geldii!im olur. Elleri- <;iinkii yuvasmda ii~ tane yavrusu var
mi uzaklara, mazime do~ru uzatlr, ka • d1t. Gene k1z olmak devrelerine gelen ve 
ranhk ve karmakan~1k haayller arasm • annesinin ismini ta~1yan Gloria .. Bu k1z, 
dan gencligimi, sa an annesi tarafmdan ilk kocaSJ Herbert Somborn • dandlf. Vak
oriilen bir zamank1 Ma-Ku-Tiu'yu ku • tile evlad edindigi Joseph ise 14 ya~ma 
caklanm. 

basml!IIT. Son kocaSJ Michael F armer'den 
«Gene giinlerden bir giin, SJcaktan alan Michelle ise 5 ya1mdad1t. 

bunalml~, annemin zorile su kenanna 
gezmege ~lkhm. Civarda othyan siiriiler Y eniden ba~hyacag1 san' atkarane ha
arasmda dola,mak i<;in buralara kadar yatmda da muvaffak ve mes'ud olacag: 
uzand1m. Saf c;oban bana agacdan kiT- §iiphesizdir.. <;iinkii temsil hayahna 
basile su ikram .etti. Sonra da, arama bu- Mack Sennett'in komedilerinde oyna-

~ 

Gloria Swanson 

makla ba,hyan Gloria zeki, metin ve ira
deli bir kadmd1r. Sessiz «Madame San
Gene» i Frans1zlann me~hur Rejane'1 
kadar miikemmel oynam1~, gene sessiz 
« Y agmur» filminde ise Sadie Thomp -
son'u mahirane ya~alml§h. 

«- Bundan sonra, diyor, tabiidir ki 
gene k1z veya vefas1z kadm rollerine ~~
kamam .. Gayem, beyaz perdede insani 
tipleri canlandnmak olacakhr. Benim 
fantezicilikle i~im yok.. His, teessiir, he
yecan nerede varsa ben oraday1m .. Ru
humda bu temayiilii duymam11 olsam 
muhakkak ki hic;hir ~ey yapamam. <;iinkii 
saadet ve muvaffakiyet, gok ku1agmm 
yedi renkli ucuna benzer ki, onun kokii 
kalbde olmaymca insan kabil degil ona 
eri~mezi» 

vlYANA: 
18,50 l<.arc,1k yaym • 20,15 ASKER! BAN• 

DO - 21 ,05 CAZBAND TAKIMI • 22,05 mu• 
slklll c!nayet hlkdyesl - 22,45 MUSOO • 
23,15 muhte!!l haberler - 23,25 MLENCE• 
Li KONSER. 

BERLIN: 
17,05 MUHTELiF MELODiLER - 19,05 

gramofon, gilniin aklslerl - 20,20 MLEN· 
CELi MUSOO - 21,05 haberler - 21,15 1\IU• 
SIKILi PIYES - 23,05 hava, haberler, spor· 
23,35 dans muslklsl. 

PE:STE: 
18,35 ORKESTRA KONSERI - 19,35 ro• 

portal - 20,10 Macar halk 3ark1lan - 20.55 
komedl, haberler, hava - 23,05 OECE KON• 
SERi: • 24,05 CAZBAND TAKIMI - 1,10 son 
haberler. 

BUKRE:S: 
19.05 ORKESTRA KONSERI • 20,10 gra • 

moron, konferaru, dans pl~klan • 22,10 
MUSOO - 22.35 hava, haberler, spar - 22,50 
KONSER - 23 ,50 haberler. 

BELORAD: 
18,05 balk ~rkJlarl, kon!erans, gramo • 

!on - 19,35 VIYOLONSEL KONSERi: • 20.05 
gramofon, ulusal yaym, haberler, S1rb ge .. 
cesl - 22,35 DANS MUSOOSI - 23,05 tJa· 
berler - 23,25 KONSER - 24,05 DANS MU• 
SIKiSi. 

LONDRA: 
19,05 MUSiKI • 20,0S ORG KONSERI • 

20,25 kan~1k yaym • 21 ,05 AQIK HAVA 
KONSERI- 22,45 konu~ma - 23 ORKESTRA 
VE :SAN - 23,30 DANS ORKESTRASI, lstl· 
rahat esnastnda haberler, hava ve sa1re. 

PARis [P.T.T.J: 
17,35 ORKESTRA KONSERf • 19,35 gra· 

mofon, haberler, e~lenceli yaym - 21,35 0· 
PERET YA YIN! - 23,35 haberler, gramo -
ron, hava - 24,05 komedl. 

ralarda, bizim memleketten olmlyan bir ( B . I. k I. 5 a t I r I a ) 
adamm dola1t~iim,, tuhaf b~r badise diye I r 
anlatt1. Epeydir unuttugwn aldahlmak '------------------------------

ROMA: 
18,20 MUSOO - 18,55 kar,.,lk yaym-21.45 

KARI:SIK MUSiKi - 22,05 OPERA YA· 
YIN!, lstlrahatlerde haberler, en sonra 
daM mus!k!sl. arzulanm kam~Jlanml~ll. Arhk, annemin 

JSranna liizum kalmadan, kendi istegimle 
buralara kadar gelmege ba,ladlm. 

«Bir sabab, otlar, agaclar heniiz Is -
lak, beyaz kuzular henUz mahmurken, 
arkamda itina ile i1ledigim ycdi eider -
hah elbisemle buraya geldim. ~u dev -
rilmi1 c;am kiitiigiiniin ijstiine oturdum. 
l~1kla beraber yere inen ve gittik~e bana 
yakla,an sesleri dioliyor, ve ic;imde anla
tdmaz bir hazzm sevincini duyuyordum. 
Gi:izlerimde, senin giizlerindeki kadar 
saf bir eda, bazan aynada seyrine doya
mad1g1m bir JS!akhk hissediyordum. Bir
den arkamda bir ses .. Ondan sonra ha -
reket olarak vaki olan ~eyleri hahrlaml· 
yorum. Yalmz, dudaklanmda ba,lryan 
ve beni bilmedigim sevinclere gotiiren 
garib bir veced i<;indeydim. Viicudiim -
de, dudaklanmdakine benziyen sonsuz 
bir rahathk hissediyordum. Erkekten 
fark!J oldugumu bildigim giindenberi sa
bahlan yorgun olan hislerim, 1imdi, tath 
bir huzur ic;indeydiler. Veced, rahatlrk, 
huzur, ve bu hisleri saran sevinc hi~ 
bitmesin istiyordum. Goz kapaklanm1 a
raladlm. Derhal, onlan bir daha ac;Jlma
mak, ebediyen korle1mek iizere kapamak 
istedim. Beni iipen, beni ok~1yan, viicu -
diimii hislerile saran 'nsam, hulyalanmm 
insan1 zannediyordum. Beni open biitiin 
kasabamn tamd1g1 me~ur Si-Ra-T u 
idi, ve bu adam, Budda mabedinden ko
gulmu~tu. Beni yalmz kuzular, giine1 ve 
agaclar gordii, zannederek teselli bulma· 
ga c;ah~1rken, evde annemin, babamm be
nimle konu~mad1klanm, bana bir giinah
kara aCJr gibi bakhklanm gordiim. 

«hte o giindenberi, Budda mabedine 
giremiyen, bu mabede girmiyen biitiin fe
nahklan yapan bir insamm. Beni kimse 
sevmedi, ben <;ok sevdim. Beni herkes 
kogdu; ben, bana kotiiliik etmi§ hahra • 
lan bile i~imden kogmaga c;ah$lllad1m. 

«Bal renkli giizlerini, bundan sonra, 
bir<;ok kotii hayaller buland~rabilir. 0 . 
nun i<;in, gozlerini fazla 1~1ktan koru! 
Sac;lanm, baki§larile bile elsa, ba~kala -
nnm ok,amalanndan esirgemelisin I Ha
hrla ki, beni bir cad1 haline sokan arzu, 
gozlerimin karanhkta bile ba~kalarma 
bakmak, sac;lanmi anneme taratmak ih
tiyacile ba,ladl.» 

Gene J apon kllile, ihtiyar cad1 agu 
agn yiiriiyerek tepeyi indiler. lkisinin de 
gozleri ya1hyd1. Biri mazisine, diger is
tikbaline aghyordu. 

« Venedik» sergisinde 
alman neticeler 

«Venedik» sinema sergisinde gosterilen 
fiiimlerden mtikafat kazanan ball korde
lal~rdan muhtelif zamanlarda miiteferrik 
surette bahsetmi~tik. Bugiin oradaki neti
celeri umumi bir ~tkilde hulasa etmek isti
yoruz: «Volpi» kupasm1 Emil J anings\n 
«Der Herscher» filmi, ecnebilere mah.
sus M ussolini kupasm1 F ran!1zlann «Bir 
Balo Hahrasl)) kordelaSI, ltalyanlara 
mahsus M ussolini kupaSJm Scipio Africa
nus filmi, milletler kupasm1 !ngilizlerin 
<<Biiyiik Victoria» kordelaSI, Halk Kui
tiirii Velcaletinin kupasm1 fngilizlerin 
«Fil Hizmet~isi» filmi ve ftalyanlarm 
«Sinyor Max» korde!aSJ, miitebaki mii -
kafatlan da FranslZiann «Biiyiik Ha • 
yah>, ve <<lngiltere Tacmm !nei • 
Jeri», !talyanlarm «Conditorei» korde
laSJ, Amerikan artisti Bette Davis'in bir 
filmi, Walt Disney'in «Micky Maus» 
Ian kazanm1~lard~r. * Danielle Darieux Amerikaya ha
reket etmezden evvel son filmi «Emniyeti 
Suiistimal» kordelasmm senaryosunu yaz
IDII clan franSJzca «Paris - Soio> gazete
sinin muharrirlerinden Pierre Wolf' a ve
da i<;in gazete idarehanesine gitmi1, o 51-

rada oraya ziyaret ic;in gelmi~ olan Ra
mon Navarro ile gorii!mii1. tam~m11hr. 
Ramon, Danielle' e Holivud hakkmda 
unmuzad1va malumat vermi~tir. 

«Fanny» Amerikada 
yeniden ~evrilecek ... 
«Topaz», «Cesar» ve «Marius» pi

ye•Ierinin mtiellifi ntiktedan muharrir 
Marcel Pagnol'un vaktile Fransada filim 
olarak ~evrilmi! alan «Fanny» nammdaki 
eserinin Amerikada kordela yapdmak 
hakkm1 M. G. M. §irketi sahn alm1~tn. 
Ba§rolii oymyacak olan erkek artistler 
de §imdiden se~ilmi§tir. Wallace Beery 
franSlzca kopyaSJnda Raimu' nun ve 
Frank Morgan da Charpin'in temsil et• 
tigi rolleri eanlandnaeaklardn. 

Te§ekkiir 
Refikam ge~enlerde sokaktan ge~er • 

ken bir evden atJ!an ttifekle varalan -
mi§ 1. Kend1sine ilk miidavati yapmak 
hususunda istical ve gayretini gordUgti
miiz Baktrkoylii doktor Bay Pe~temal
ciya, hadisenin failini derhal bulan za
bita memurlarma ve l(iinlerce siiren te
davisi esnasmda hiiyiik ihtimamlar sar
feden !stanbul finiversitesi ikinci cer
rahi ve goz seririyatlan ordinaryiis 
profesiirlerile dor;ent ve asistanlanna, 
Haseki hastanesl Ba~hekimi ile biitiin 
hekim ve hastabak.Jcllarma, hahr sor • 
mak lutuf ve nezaketinde bulunan dost• 
lanmizla akrabam1za kar~t derin min -
net ve ~iikranlartmtzt arzederim. 

Borsa Komi,erlijti Kamb;yo - Niikud 
miidiirii Hasan Tahsin Erez 

* Pariste bulunan William Powell 
FransJZ gazetecilerini kabul ederek onla
ra Amerikaya dondiigii zaman ic;inde 
ba~rolii oymyacag1 filim hakkmda rna
lumat vermi§tir. William bu kordelada 
muhayyel bir devletin ba~vekilinin u~ag1 
roliinii temsil edecek ve baz1 nagihani Miiessif bir oliim 
vak' alar neticesi ortaya miihim bir tahsi- Servetifiinun (Uyam~) gazetesinin 
yet olarak c;1kacakhr. Bu filimde parto- abone ve postaclSI, Ahmed !hsan Mat • 
neri 1imdiye kadar hi~ tammad1g1, yal- baasmm k~rk senelik emektar memuru 
mz «Sabahm Kanadlan» nammdaki in - Ahmed Rahmi uzun zamandanberi 
gilizce filimde seyrettigi Annabella ala- mtiptela oldugu hastallktan kurtulamt· 
cakhr. yarak vefat etmi~tir. Cenazesi diin Ka-

* F d 10 t · · ld ,.rh SJmpa~adaki hanesinden arkadaslarmm ransa a e~nmevve e ,<\.... e~ .. · 
· B'b' · · d b' fT .1 • b goz yaslan arasmda kaldmlarak Ku • 

n - 1 1» lSmm e If 1 lm ~evr~ mege a~- laks1zdaki medfeni ebedisine tevdi o-
lanacakhr .. Bu kor~e~~nm. sesSIZ yapll.ml! lunrnu~tur. Allahtan kendisine rahmet 
clam vakhle ~ok buyuk biT muvaffak1yet diler, kederdide ailesine sab1rlar dileriz. 
kazanm1~h. Seslisinin <;evrilmesini rejisor 
Leon Mathot deruhde edecek, ba~rolii 
Pierre F resnay ovmyacakhr. 

En son zaferi alan 

•ARKADA~I 

KiTARALAR 
~ALARKEN 

S1cak1 Rahat, Temiz1 

Emln, LUks, En gUzel1 

Repertuvar1 en zengln 
S I N E M A : 

,-- iSTANBULDA 

'-ALEMDAR 

TiNO ROSSi 

BUG 0 N 

MELEK 

Ahenkdar ve ba~diindiiriicii fil
minde en tath ve nefis ~arktla

rim siiyliyecektir. 

onUmUzdekl pazartesl 
ak,am• 

SUMER sinemas1nda 

NAMUS BORCU 
( Frans1zca s6z1U) 

Hl~blr masraflan ~eklnllmedl 

ERTUGRUL SAD! TEK 

Oymyanlar: 

ROBERT 

Bu gece 
(BfiYfiKDERE) 
Aile tiyatrosunda 

(Artistler reviisii) 
ve (KILIBIK) 

BARBARA SfANWYK 
ve 

T A Y L 0 R 
«Giinler ge<;ti. Ejderhalar birlcen iki, nn su cereyanlan tesirile her an degi§en 

iki 1ken lie; oldu, beni yedi nevi giinahtan ~ekillerini takib ediyordum. Birden, su
kurtaracalc bu cehennemi §eytanlara ha- da, ~ekli riiyalanmdaki miiphem hayale 
yah bah~ttmek i<;in lurmlZI ile mavi ren- c;ok ben"Ziyen bir cismin hareketini gor - A$K• SAADET ve GUZELLiK $AHESERI 

gikullandun. diim.Bunu.~ariistiin~hlr~~~bb EnurumDeft~dan 1:=::::::::::::::::::~:::::::::::::::~::::::::= 
Sinemas1nda 

«Bahc;ede ilk badem ~ic;egini gordii • etti. Arllk suya bakmag" a cesare! edem,·- Erzurum Defterdan N aci Sir a) ted a vi 
J:iim giin, ayni <;ic;egin dalmda bir biilbii- yordum. Uyuyor muydum? Uyumad1 - i~in !stanbula gelmi§tir. 
liin ottiigiinii itittirn. Hi~bir biilbiil sesi g1ma emin olmak i<;in arkama da balcaml
bana bu kadar yakm gelmemi,ti; hi~bir yordum. Fa kat, hislerimi biiyiilemi~ bir 
badem <;i<;egi, tazeligini, bana, bu dereee varhgm yammda veya c;ok yak1mmda bu
fisunla kabul ettirememi§ti. Kendi kendi- lunu~undan bir Slkmh duyuyordum. Ge
me: «Bu sene bahar beni korkutuyor, he• ne otlarda bir h1~1Th oldu, ve sonra, riiya• 
s~nekinden daha f azla bir c;ekiciligi var!» lanmda · 

OLOM 
Abka miiesseseleri !stanbul §Ubesi 

§efi Ari.fin babaSJ ve Akba sahiblerin -
den Bilalin day151 Yanyah !brahim Ha-

Gedikpa~a <;ar~1kap1 AZAK • sinemasi 
Yeni aezona ba,Iam•,hr. lstanbulda ilk defa: Htrlcesin bah·ettij!i bilyiik Jonpromye GRETA GARBO'nun 

oevdij!i ROBERT TA YLOR'un aon filimlerinden 

KADINLIGIN SIRRI 



25 Eyiui 1937 

« Dunyamn en betbaht adam1 » 

<< (;elik cigerli » adam 
hatiratini yaz1yor 

iki defa oliip dirilen zavalh Fred Snide, bir kiil~e
den ibaret viicudiine, enkaz seyreder gibi bak1yor 

Amerikah bir milyarderin oglu olan 
F'red Snide'in, Pekin'de bulundugu es
nada felce ugradigmi ve hastahgm ci -
iierlerine kadar sirayet etmesi iizerine 
kendisinin c~elik ciger• denilen sun'l 
teneffiis makinesi i~ine konuldugu ma
lilmdur. 

Biitiin omriinii bu ~elik ciger i~inde 
gC9irmege mahkfun alan Fred Snide'in 
hayah hakkmda, hastabakictsi Mis Ga
doh, bir talnm hahrat ne§retmi§tir. 

Bu hatrratta, Snide'in hayatma dair 
~ok §ayani dikkat tafsilat vardir. Mis 
Gadoh, ·~elik cigerin• iiliimden ilk kur
tardif:t bu hasta hakkmda ezciimle §Un
lan siiyliiyor: 

c- Uzun zamandanberi hastabalo -
Cthk ediyorum. Mesleki hayatrmda ilk 
defa ~iddetle miiteheyyi<; oldum. Birin
cisi M. Fred Snide'in iildi.igiinii gordii -
gum zaman. ikincisi, M. Fred Snide'in 
ikinci defa iildiigunii gordiH(iim zaman. 

Evet, kat'iyetle soyliyebilirim ki, M. 
Snide iki defa olmii§tiir. 

!ik vefab, Pekin'de vuku buldu. Ge
r;irdigi tayyare kazasi neticesinde, ken
disine felc geldi. Nefesi durdu, kendi -
sini hayata avdet ettirmek i~in, sun'i 
bir teneffiis cihazma miiracaate mec -
bur kaldtk. Ikinci oliimii §anghayda -
thr. Son defa, kendisini Amerikaya ge
tirirken, vapura bindirecegimiz Sirada. 

M. Snide'i, gemiye bindirebilmek i9in 
tnakineden dt~ari <;tkarmak icab etmi§
ti. yikanldiktan birka~ saniye sonra 
iildii. Cigerleri arhk teneffiis etmiyor, 
kalbi ~arprmyordu. tl'9 dakika sonra, 
onu, gemide bulunanlar diger bir rna -
kinenin ic;ine yerle§tirdigimiz zaman 
tekrar teneffiise ba§ladi, yani, ii~iincii 
baya!Ina adtm ath. 

F'red Snide'in hayati inamlrmyacak 
bir garibedir. 27 ya§mda alan bu gene, 
hastahgmm biitiin deh§etini bildigi hal
de, kendi rnevcudiyetine, mesela Porn -
'Peyi harabelerini, yahut biiyiik bir fe
iaketin btrak!Igt enkan seyreden bir 
seyyah gozile bakmaktadtr, 

Basta, bir camekana yerle~tirilen kihbt 
yatbf:t yerde okumak suretile 

vakit ge~iriyor 

Her sabah, uykudan uyandtktan son
ra, benden gazeteleri ister ve ben, belli
ba§h gazetelerin siitunlanm, bir ayna 
tertiball sayesinde, onun giiziiniin 6-
niinden ge~iririm. Bir saat kadar bu 
miitalea ile vakit g~irir. Sonra, bir 
miktar su ve alkolle yiiziinii, sade a! -
kolle de, makinenin i~inde kalan viicu
diinii temizleriz. 

Bundan sonra, kahvalhsmt eder. Ay
namn oniine konulan diiner masa iize
rindeki yemelkerin arasmdan begendi
gini intihab eder; elleri makinenin i~in
de mahpus bulundugu i~in, yemegini 
agzma ben veririm. 

Hastan1n viicudii tarnamen silindir i.~e· 
risine yerle~tirilmekte ve yalruz knfas1 

haricde btrakdmaktadtr 

Bu i§ de bittikten sonra, Fred Snide, 
katibine yaz1 yazdtrmaga ba§lar. Bu 
yazt, hastamn hahrabdtr. Snide, cDiin
yanm en bedbaht adam!> ismile bir ki
tab halinde ne§retmek istedigi bu ha
tlrahnda, hayattan istifade edemiyen 
bir insan i~in, hayatm oliim demek, 
hatta iiliimden de beter bir §ey demek 
oldugunu, hastahgmm, ba§ka hasta -
hklarla kat'iyyen kabili ktyas olmad1 -
gmt, iiliimle hayat arasmda bir hat 
mevcud oldugunu, kendisinin de o ~iz
ginin tam iizerinde ya§tyan, sadece giir
mege, tema§a etmege, korkmaga ve at
lamaga mahsus bir ~ift gozden ve ira
desine itaat etmiyen, kiil9e halinde bir 
uzviyetten ibaret oldugunu anlatacak
hr. Snide, kendisini, bir u9uruma yu
varlanrm§, fakat dibe giderken bir ka
yaya tutunm~ dag seyyahma benzel -
mekte, bu kaya)'l da ha lroptu, ha ko
pacak §ekilde sarsan bir kaya diye tarif 
elmektedir. 

Snide'in makinesi, bo§luk esaSl iize
rine imal edilmi§tir. Makine i§ledik~e, 
i~erisinde hast! alan bo§luk, hastanm 
giigsiinii §i§irmek surelile, agzmdan ci
gerlerine hava dolmasmi temin ediyor 
ve dakikada yirmi teneffiis hareketile 
hayahm kurtariyor. !lk zamanda, hasta 
c;ok zor teneffiis etmi§tir. Alti ay, bu 
sun'i teneffUse ah~amam1~, makinen-in 
her harekelinde dilini yutacak gibl st
kmhlar gec;irmi§ ve buna mani olmak 
i9inde, dilini di§arida tutmak icab et -
mi§tir. 

Fred, miikemmel surette c;ince og -
rendigi i~in, 9inceden Konf~ius'un ha
yatma dair bir eser terciime etmekle 
me§guldiir. Fakat bunu, babasindan giz
li yapiyor. <;iinkii, ol(lunun, giiniin bi
rinde bu sun'i teneffiisten de mahrum 
kalacagmt, miitemadiyen zaYifhyan ke
miklerinin, bir giin gelip makinenin 
tazyiklna tahammiil edemiy~gini hi
len babasi, onun 9ah§IP yot'tilmasm1 is
temiyor. 

Fred'in hayatmdan iimidi kesmiyen 
tek ki§i <;inli doktor King'dir. Doktor 
King, hastanm kaburgalarmi ~ekip ite
rek cigerlerde tabii teneffiis hareketin
den farksiz bir §ehik ve zifir tevlid et
tmek suretile i§liyen, altm kargilarla 
miicehhez bir alet icad etmi§tir. Fred'i 
bu sayede kurtaracagma kat'iyyen ka -
nidir. 

Maamafih, Fred'in babasi, <;inli dok
torlara asia itimad gostermiyor. <;iinkii, 
hastamn teneffiisii i~in liizum goriilen 
c~elik ciger• Peiping §ehrinden altmp 
•gotiiriildligii zaman, bir <;inli doktor 
buna itiraz etmi~, hatta, Peiping'in ye
giine tcneffiis cihazmi yabanc•lara ver-
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Goz pmarlan dolu dolu olrou~tu. Me
like, miiteessir olu~una ~a~umtjh. Sana • 
toryoma girmezden evvel, hastayken, si
nirleri bozukken, her~ye miiteessir olu -
yor, gozleri ya~anyordu. Her~eyden ah
ntjt, gozlerinin dolu dolu oluveriji, i~inin 
iiziiliiliinden, dolgunlugundan ziyade, si
nirlerinin bozuklugundandt. Sanatoryo • 
rna girip de, uzviyetile birlikte ruhu da 
dinclejince, bu altm~lar, goz sulam~lan 
kalmamtjlt. 

$imdi, neden ana sevgisini ozleyiver
mi&ti) Demek ki hastayken anasmm ve 
ana sevgisinin yoklugunu umursamtyacak 
kadar sinirleri bozukmuj I Normal bir in
san olunca, biitiin normal insanlann nor
mal sevgi ihtiyaclanm ruhunda duyma
ga ba1ltyordu. 

Mel ike, buna da sevindi; ~iinkii bu ye
ni sevgi ihtiyacmt da, kocastmn sevgisile 
tatmin edecekti; ve kocasmt eskisinden 
daha ~ok sevecekti! 

Melike, odasmda yemegini c;ar~abuk 
yedi ; hem yeni odasmt bir kere gormek, 
hem de odanm eski misafirini gormek is
tedi, vukan kata c;tkti, hemjire Sabahati 

aradi. 
Hemjire Sabahat, Melikeyi yukan 

katm sofasmda goriince ~ajtmltjh, yiizii 
birden hzardt: 

- Nastl oldu efendim, siz burada? 
Melike, acele anlatmtjh; hemjite Sa

bahat, oniine bakarak her zamanki asil, 
sessiz nezaketile giiliimsiiyordu: 

- Biliyorum ... Sizin yukan c;tkma • 
mzt biz de istiyorduk. Hem1ire Safiye 
Hammla ben, bu sabah doktor beye ha
ttrlatttk. 

Melike, egi]erek, hem1ire Sabahate 
dikkatle baktyordu: 

- Demek, beni siz hattrladtmz, oyle 

mi? 
Gene hem1ire, bir su~ iistiinde yaka -

lanmt& gibi ktpktrmtzt olmu!IU: 
- Elbette efendim. Biz, sizi daima 

hattrlanz. Buraya gelmek istediginizi bi
liyorduk; bizim kata ~tkmanm da isti -

yorduk. 
Gene kadm, kendini tophyamam1~1t, 

kekeledi: 
- Pardon, hem1ire Safiye Hanun mi, 

dediniz? 

CUMHURlYET 

-
iktlsadi hareketler 

Y unanistanla ticareti
mizde yeni bir safha 
Tiirk • Yunan ticaret miinasebah bu 

sene g~en seneye nazaran daha biiyiik 
bir inki§af gostermektedir. Yunan ga -
zeteleri bundan memnuniyetle bahsedi
yorlar. Kom§umuz kadar buna biz de 
seviniriz. fki memleket arasmda Iicari 
miinasebatm 90k, amma pek ~ok geni§
lemesi arzu edilen bir §eydir. 

Yunanistana giren Tiirk maHan bu 
memleketin Tiirkiyeye gonderdigi mal
lardan daha fazladtr. G~en sene Yu -
nanistana 2,026.000 lirahk ihracat yap
IDI§ ve ancak 574,000 lirahk Yunan mah 
almi~hk. Arada tabiatile 1,452.000 lira
hk bir fark hast! olmustur. 1935 sene -
sinde de gene 1.487,000 lirahk ihracat 
fazlamiz vard1. ~u vaziyet iki tarafm da 
elinde olmadan husule gelmektedir. 
Ciinkii, Yunanistanla memleketimizin 
ihrac mallart hemen de birbirinin ayni 
olmakla beraber memleketimizden Yu
nanistana ihrac edilecek bazt mamulat 
ve masnuat bulunrnaktadir. Oyle bir 
kanaat var ki, eger Yunanistan mem -
leketimize satacak daha ~ok seylere ma
lik bulunsa ve Tiirkiyeye Yunan mah 
ihracah artsa, o nisbette Yunanistana 
bizim de ihracahmiz artabilecektir. Fa
kat iki memleket ricalinin miiteaddid 
defalar yap!Iklan temaslar ve ortaya 
koyduklan ~areler ancak bugiinkii ne
ticeyi verebilmi!;tir. 

!§are! etmek istedigimiz nokta, bun
da yeni bir vaziyet dolaytsile husule ge
len tahavviildiir. 

Son zamanlarda, hiikiimetimizin ta
vassutile, ihrac mallarimiz Yunan §i -
leplerile ahci memleket limanlarma 
gonderiliyor. Bu suretle dost bir mem
leketle te§rik.i mesai ehnek haznm Yu
nanistanla yeni bir doviz miibadelesi 
yolu bulunmasmm vejdigi memnuni -
yet tamamhyor. Filhakika, bu 1ekille, 
bu sene sonunda Iicari miibadeledeki a
~tk farkmm §ileplerin alacag> olan do -
vizle kar§tlanmi§ olacagi goriilecektir. 
Bunun ne miktara kadar yiikselecegi 
kestirilemese bile her halde iki taraf 
i~in de begenilecek mahiyette olacak!Ir. 

Bu suretle, iki dost ve miittefik mem
leketin ticart i~ birligi de siyast sahada
ki ilerleyi~le hemahenk olabilecek bir 
tezahiir giisterecektir. 

F. G. 

Amerikada ecnebi aermaye-
leri 8 milyar dolar 

, Va§ington 24 (A.A.) - Hazine Na -
ZITI M. Morgenlhau Amerikanm ecnebi 
paralarmdan riisum ve vergiler istifast 
i~in miitekabiliyet esasma miistenid 
itilafnameler haztrlamakta oldugunu 
beyan ehni§tir. 

Ecnebiler tarafmdan Amerikada ya -
tmlml§ olan sermayeler, sekiz milyar 
dolar talu:nin edilmektedir. -···· OLOM 

Trabzonun saYin tiiccarlanndan Ra
sim Oguzlunun e§i Trabzonda Biirhan 
Oguzlu ve Trakyada miiteahhid Kenan 
Oguzlu ve Erzincanda tiiccardan Os -
man Oguzlunun anneleri Bayan irfan 
Oguzlu per§ernbe giinii saat 19 da sektei 
kalbden rahmeti rahmana kavu§mu~ ve 
cenazesi diinkii cuma gimii Taksim Ta
limhane meydamndak.i apar!Imamndan 
kaldmlarak namazi Agacimisinde eda 
edildikten sonra Edirnekapidaki ~ehid
lige defnedilmi§tir. Kederli ailesine be
yani taziyet eyleriz. 

anenin, yiizlerce hasta <;inliyi oliim -
den kurtarmak ·ihtimalini selbetmek 
demek oldugunu bir Amerikan milyo -
nerinin hahn i9in de bOyle bir §ey yap
.mamn dogru olmadtgmt siiyliyecek ka
dar ileri gitmi§tir. 

- Evet. Cok gordiiniiz, tamrSlmz. 
Y almz, yukan kattan pek aynlamaz. 
Cok iyi kalbli, c;ok hbar bir kadmdiT. 

Melike, hem~ire Sabahatin ellerini tut· 
mujtu: 

- <;ok lejekkiir ederim, dedi. Size de, 
Safiye Hanuna da ... Mademki sizin ar· 
kadajtmzdiT, hem~ire Safiyenin c;ok iyi 
bir insan olacagma hie; ~iiphe etmiyorum. 
Tekrar lejekkiir ederim. 

Gene hem1ire, ba1mt online egmi1ti, 
Melikenin yiiziine bakamtyordu: 

- Ne demek efendim, rica ederim, 
vazifemiz ... 

Beynine binbir aci hatiTamn zehirli hr
naklan bahveren Melike, Ishrabla bajtnt 
salladt: 

- Beni, kendi kendiliginizden, sessiz
ce, i~inizden gelen bir sevgi ile dii1iin • 
mii~siiniiz. Kendisinden ba~kalarmt boyle 
dii1iinen insanlar, ~ok az, demege bile 
korkuyonnn, hem en hem en yok gibi ... 
Sonra, bOyle dii~iiniilmii§ olmanm •aa
detini size anlatabilecegimi de pek urn -
muyorum. Ciinkii bu saadeti duyabilmek 
ic;in de, benim gibi, c;ekmi§, c;ok c;ekmi1 
olmak laztm gelir ... 

Onlar, merdivenba,mda konujuyor • 
lardt; orta ara kaptya biti1ik odanm 
kaptst ac;tldt; gene, tombul bir ktz go • 
riindii, etranna bakmdt. Hem1ire Saba
hat, Melikeye: 

Mekteblerde askeri ders 
Maarif Vekaleti orta mekteb, lise ve yiiksek 

mekteblerde yeni ihdas olunan askeri 
derslerin tam programm1 ne~rediyol"'-· 

Kiiltiir Bakanhgt, yurd miidafaasma 
hazulanmalanm temin maksadile, orta
mekteb yedinci simftan itibaren, lise, yiik
sek mekteb ve Oniversitede kiz talebelere 
askerlik dersleri verilmesini kararlajltrmtj 
ve diin telkilatma bildirmi&tir. 

Emir, bu ders yth bajt alan 1 ilktej
rinden itibaren tatbik edilecek ve bu 
mekteblerin muadili alan meslek, san' at 
ve hususi mekteblere de 1amil olacaktu. 

Devam, Slmf ge~me ve mektebden 
mezun alma hususlannda erkek talebe
lere tahmil edilmi~ alan mecburiyetler 
kiZlar ic;in de tatbik edilecektir. Ancak, 
askerlik dersleri yalmz, Tiirkiye Cum
huriyeti vatanda~t olanlara verilecektir. 

Ders saatleri, ya]mz bu seneye mah
sus olmak iizere tekmil smtflarda, ktz ta
lebe ic;in bir saattir. 

Bu ders ytlmda, ktz talebe ic;in tertib 
edilen ve orta ehliyetname tedrisahnt ih
tiva eden hususi bir program tatbik edi
lecektir. 

Birinci program yalmz yedinci smtf
ta, I ve 2 nci programlar sekizinci stm f
tan itibaren yukanya dogru biitiin Simf· 
larda, Oniversite ve yiiksek tahsilin her 
smtfmda okutulacakhr. Bu sene i~in bu 
programlann hassaten geri hizmetlere aid 
olan ktstmlan Oniversite ve yiiksek mek
teblerle liselerin son smtflannda geni1 bir 
surette okutulacaktu. 

Bu suretle yalmz bir sene i~inde birin
ci ve ikinci program! an bir arada okuyan 
biitiin SIDiflar talebesine orta ehliyetna
me verilecektir. 

Bu dersler ic;in ihtiyac goriilecek mu
allim subaylar, erkekler ic;in oldugu gibi 
mahalli komutanhk tarafmdan sec;ilecek 
ve usulii dairesinde tayin edilecektir. 

Oniversite ve yiiksek mekteblerin ktz 
talebeye aid tedrisab bu seneye mahsus 
olmak iizere talim taburlannda yapilma
ytp bunlar ic;in de mekteblerde tedrisat 
yapmak iizere okutulan derslerde ihti
sas!J subaylar tayin edilecektir. 

Y edinci stntf askerlik dersi 
programt 

Ordu te~kilah: Harb nedir? Harb 
neden zaruridir? Hazari ordunun Iii -
zumu. Harbin icablarma gore cins ve 
askere ve Simflara ihtiyac vardtr? Mu
harib ve yardtmci smif!ar hangileridir? 
Gene! surette odevleri. 

Askerlik kanunu; askerllk kanunu 
nedir? Orduya asker toplamak usulleri. 
Tiirk ordusunun esas1 ne zaman kurul
mll§ ve ne gibl degi§iklikler g~irmi~ -
tir? Askerlik kanunundan istisnalar var 
mi? Bed eli nakd! nedir? 

Askeri terbiye: (Dahilii hizmetten) 
ltaat, disiplin, arkada§hk, iiste kar§I 
saygi ve selamlama, bayrak ve sancak. 

Silah bilgisi: Silahlarm taksimah, 
kesici ve ate§li silahlar, siliihlarm de
gi§ik olrnasmm sebebleri, ag1r ve hafif 
siliihlar, hafif makinelitiifekler hakkm
da malumat. 

Ah§ bilgileri: Ab§ i~in ilk bilgiler, 
beden azalart, tiifegin tarifi ve par~a
lan, piyade mermileri, cinsleri, hedef
Ier ve cinsleri, ni§an almamn tarifi ve 
dikkat edilecek hususlar, at!Igm1 vur -
mak i~in bilinecek hususlar. 

Topografya: Harita neye derler? 
Cografya ve topografya haritalan; mik
yas nedir, nasi! kullamhr? Cihet tayi -
ni (muhtelif vasttalarla). 

Seferberlik: Ordu seferberligi ve 
milli seferberligin ehemmiyeti. 

Yurdda§larm seferberlik odevleri. 
Yurd mi.idafaasmda kadmlara dii§e -

cek odevlerden: 

- Affedersiniz, dedi, bir dakika mii
saade edin. Matmazel, bugiin gidiyor; 
ne istiyor, soray1m. 

Melike, tombul gene km tammtjh: o, 
Samiyenin odasma biti1ik odada yatan 
N emidenin arkadajtydt. 

T omhul gene ktzm duru~unda, s6z 
s6yleyi1inde, giilii1iinde garib bir kekele
yi! vardt; giilmege, sevinmege ~ekiniyor, 
korkuyor gibiydi; fakat sesi, bir kahkaha 
kadar ne1' eliydi. 

Hem1ire Sabahatle konu~urken aiitr a
giT yiiriiyorlardt; Melikenin yamna ge -
Iince durdular. 

Tombul gene ktz, Melikeyi a1ina bir 
giiliimseyi!le selamladt: 

- lnamr mtstmz hammefendi, bugiin 
buradan aynlacagtma adeta i.i1.iiliiyorum. 
lnsan evine giderken cam stktltr, iiziiliir 
mii? 

Bajini saga sola di:indiirerek; uzun, 
dar koridora, merdiven sahanhgma, mer
diven pencerelerinden goriinen bahc;eye, 
kii1ke baktyordu: 

- Buraya ~ok ah1ttm. Bu ay biterse, 
buraya geleli tam bir sene olacak. Az 
mt? Ah1sam da aytb degil. 

Tombul gene ktz, aylardanberi, gece 
ve giindiiz, gormege ahjbgt, biraz sonra 
kendisi i~in arhk bir hayal olacak alan 
yerlere, dalgm bir uyamkhkla bakarken, 
gozlerini bir an kapadt, hahrhyan bir sil-

A) Mahalli havadan korunma i§leri 
(Akti£ pass if). 

B) Sthhiye hizmetleri. 
C) Muhaberecilik ve istihbarat. 
D) Levazrm. 
Bu hizmetlere aid umumt bilgiler. 
Harb tarihi; !stiklal Harbi, Kosva, 

Nikbolu (mill! duyguyu takviye edecek 
~ekilde). 

Yaya hareketler: Esas vaziyeti, se -
lamlar, miinferid yuruyu§, donii~ler, 

manganm te§kili ve yana§Ik diizen ha
reketleri. 

(Bu program, bu yii diger stmflar -
da da okutulacak!Ir.) 

Sekizinci srntf askerlik d ersi 
program! 

Ordu te§kilah; birlikler ne suretle 
te§kil edilir? Muhtelif birliklerin SITa 
ve isimleri. Ordudaki riitbeler hangi -
leridir? (Erba~lar dahil). Riitbe alamet
leri. 

Orduya er nastl altmr? Orduya su -
bay nastl yetiitirilir? Muvazzaf ve ye -
dek. 

Askerlik kanunu: Muhtelif stmfla -
rm askerlik miiddetleri. Muvazzafhk 
ve ihtiyathk nedir? 

Askeri terbiye: (Dahili hizmetten) 
namus, §eref, dogruluk, cesare!, soguk
kanhhk, mahrumiyete katlanma. 

Silah bilgisi: Ai!tr makinelitiifek hak
kmda bilgi. Born balar hakklnda bilgi ve 
bombalardan korunma. 

Ali§ bilgisi: Birinci programm tek -
ran. Ni§an vaziyetleri. tl'G ko§e nisan, 
ni§an almak ve tetik dii§iirmek, tiife -
ge yaptlacak muamele. 

Topografya: Topol(i'afya hartalarm -
daki i§aretler, arazideki sun'i ve tabii 
anzalar hartada nastl gosterilir? Har
taYI cihetine koymak. 

Muharebe bilgisi: Yigmak, bunun 
~abuk olmastnm ehemmiyeti, sefer, 
harb, muharebe, miitareke nedir? Yii
riiyii§, mola, muharebe hakktnda ktsa 
bilgi, taarruz, miidafaa, ~ekilme hak -
Janda lnsa bilgi. 

Seferberlik: Sulh zamamnda sefer
berlik haztrhgi. Yurdda~larm seferber
lik iidevlerini yapmamalarmm zarar -
Jan. 

Yurd miidafaasmda kadmlara dii§e
cek odevlerden: 

A) Mahalli havadan korunma i§le-
ri. (Aktif passif). 

B) Sthhiye hizmetleri. 
C) Muhaberecilik ve istihbarat. 
D) Levaztm. 
Bu hizmetlerin tC§kiliit ve vazifeleri 

daha teferruath olarak okutulacak!Ir. 
Harb tarihi: Timurun Ankara mu -

harebesi, 1stanbulun zapii. (Millt duy
guyu takviye edecek §ekilde). 

Yaya hareketler; Birinci programm 
tekran ve ~eviklik talimleri. 

(Bu program, bu yd birinci ile bera
ber biitiin smtflarda okutulacakhr.) 

DENIZ ISLER/ 

Akaym aonbahar tarifeleri 
Akay idaresi sonbahar tarifesini onii

miizdeki per§embe giiniinden itibaren 
tatbika b8§1Iyacak1Ir. Y eni tarife ile 
Yalova postalan giinde ii~ten ikiye in
dirilmektedir. §irketihayriyenin sonba
har tarifesi de ay ba§tndan itibaren 
tatbik olunacakbr. 

Trabzon limarumn idaresi 
Trabzon limamnm idaresi gelecek cu

ma giiniinden itibaren istanbul Liman 
idaresi tarafmdan yapilacak!tr. Trab -
zan limamnda - i!eride bir proje yapi
lmctya kadar - §imdilik ihtiyac nisbe -
Iinde vasitalar bulundurulacak ve te -
sisal yapilacakhr. 

kini~le Melikeye sordu: 
- Benim odaya, siz geliyorsunuz, de· 

gil mi? 
Melike, ba~mt egerek: 
- Evet, dedi. 
Tombul gene ktz, hararetle anlatmaga 

ba,IamJjtt: 

- Ah, geliniz, benim odaya geliniz ... 
Coii ugurlu odadu. Bu hastahane a~tltr 
a~tlmaz, ilk ben geldim. On bir bu~uk 
ayd.tr, buradayim. Ben, c;ok istifade et
tim, dogrusu ... Buraya geldigim zaman, 
nastldun, biliyor musunuz? Bir deri, bir 
kemiktim. Kuk dart, ktrk be1 kilo var 
yoktum. 0 da esvabla. $imdi yetmi~ dart 
kiloyum. Kilo almamak istiyorum, inadt
na ahyorum. Buraya geldigim zaman, oy
le stktlmt~. oyle Siktlmtjhm ki ... 

Gozlerini kapJyor, ellerini gogsiine bas
bnyordu: 

- Hergiin eve mektub yaztyordum; 
eni1teme telefon ediyordum, hmtmdan 
saatlerce aghyordum. 

Birden yiiziinii Melikeye yakla§LIT
mt~h: 

- Doktor yok mu: o, sihirbaz gibi bir 
adam ... Giin oldu, giiler yiiz gosterdi: 
giin oldu, ka1lanm ~attt. Hem korkuyor, 
hem seviyordum. Bana kar~t, ailem ka
dar yakmhk g<isterdi. Giin gec;tikGe ya
bancthgt unuttum, ah~maga ba,ladtm 
$imdi, buradan aynlmak istemiyorum. 

Auguste'iin iki bininci 
yJldoniimii 

M e~hur Cesar'm yegeni ve varisi 
olup eski Rmna cumhuriyelini 
tmparatorluk ~eklinde, fakat 

bir cumhur reisi gibi - tam elli ytl - idare 
etmi~ olan Auguste'iin iki bininci ytldo
niimii miinasebetile Romada ~enlikier ya
ptldtgt gazetelerde okundu. 

Astl adt Octave iken diktatorliigiinii 
kurduktan sonra «saygtdegen> manasma 
gelen ve her miistebid Rama hiikiimdan· 
mn unvanlan arasma kattlan Augu!~ la
kabt kendisinde bir ad gibi yerlejen bu 
tarihi ~ahsiyetin ismi biitiin milletler gibi 
bizim de dilimizde dolajtr durur, fakat 
bu dola1ma ne bize, ne de italyanlardan 
ba1ka bir millete Auguste'ii hattrlatmaz. 
Auguste bizim ve ltalya!t o!mtyan her 
medeni millet iGin (agustos) tan ibarettir, 
sade bir ay adtdiT. 

Evet, temmuzdan sonra gelen, Fran· 
stzlar agzmda aout ~klini alan aym adi, 
miladdan 63 ytl evvel Romada dogmu§ 
ve gene Romada yanm am diktaiorliik 
yapmt~ alan Auguste'ten, daha dogrusu 
latince augustustan geliyor. $u halde son 
giinlerde yaptlan §enliklerle Roma, yal• 
mz bir diktatoriin iki bininci ytldoniimii• 
nii degil, agustos aymm da tarihe dogu• 
munu kutlamlj olqyor! ... 

*** Auguste veya Augustus derin tahlille-
re miitehammil bir ~ahsiyettir. Birinci kon

'siil stfatile biitiin ordulann, tribun olmak" 
haysiyetile biitiin idari tejekkiillerin ba'!"' 
rahibi bulundugu ic;in dini miiesseselerin 
amiri oldugu halde basil bir hayat gec;i· 
rirdi. Palatinos'taki evinden ba1ka otura• 
cak yeri yoktu, tugadan baska bir1ey giy
mezdi, onu da ailesine ordiiriirdii. Sofra· 
st herkese ac;tkh, fakat bu sofrada iic; 
kabdan fazla yemek bulunmazdt, evine 
teklifsiz gidilirdi. Bir dilegi olup da ka
pisma gelenleri memnuniyelle kabul eder
di. Bir giin bir vatanda~m korka k01ka 
arzuhal sundugunu gorunce stkt!mtj, 
«Romahlar bi'rbirlerinden c;ekinmeli mi
dir ?» diyerek herifi utandtmttlh. 

Lakin diktatordii. Senatoyu siis diye 
muhafaza etmi1 ve Roma devletini im
parator kelimesine sonradan verilen miis· 
tebid manaya uygun bir ~kilde idare eyle
mi§ti. BiitGeyi kendi yapar, kanun kuv• 
vetinde emirnameler c;tkam, devlet maki
nesini elinde bulundururdu. Konsiillerin 
her sene yeniden sec;ilmesi laztm iken ken• 
disi o vazifeyi i:iliinciye kadar yapmi! ve 
cumhuriyetin yegane hakimi stfatile ya,a
mtjh. 

Auguste'iin oliimii de dikkate deger 
bir hadise mahiyetindedir. Son demlerinin 
yakla1hgtm sezince bir ayna getirterek 
sac;lanm diizeltmi1, yuzunu dostlanna 
c;evirip: «0yun bitti, roliimii iyi yapttm 
mt» diye sormu1 ve sonra: «Memnun ol• 
duysamz alk~laymtz» demi1ti I 

Onun olihn do~gi oniinde toplananlar 
kendisini alkt!ladt!ar mi, bilmem. Fa kat 
Roma, iki bininci yildiiniimii miinasebeti• 
le i1te 1enlik yaptyor ve hahrasmt hanl 
han! aiki,!tyor. 

M. TURHAN TAN 
H: 
Diizeltme: 
Dtinkti fikramm 19 uncu satmndan son 

ra. blrkac satu d.lzllmeml!, at.Janm~tu
(0 giin) keltme<;lnl [Yapraklar klmildama 
dt, blr hasta nefesl kadar bUe riizgAr esme 
dl. Aym be~lncl giinti kopacagt takvimler 
de okunan btldrrcm geciml ftrttnasi da ~tk 
madi] ciimlelerl taklb edecektl, Okuyucu 
lanmm mtisamahasmt dillyerek ve hergti 
bOyle oluyor dememelerlnl rica edere 
diizeltlyorum. M.T T. 

Biraz evvel tambul gene kiZin ~tkllg 
oda kaptst tekrar a~tlmtj, iri kara l!oz 
·Iii, ince yapth giizel bir gene ktz goriin 
mii1tii, elile c;agmr gibi ~a ret ediyordu: 

- Eliz, seni, kom§u arkada110 ~agm 
yor. 

Tombul gene k1z, durdugu yerde si~ 
radt, Melikeye dogru, acele: 

- K1zkarde§im, dedi. Beni almag 
geldiler de ... 

Ve ince yapth gene ktza dogru ko11u: 
- Nemide mi? 

- Evet. 

Melike, tombul gene klZln k~u~un· 
dan, agtr hasta arkada~ma kar~t alan 
baiihhgmi anlamtjlt. Bunu anladti!;n 
gene kadmm bak1~lanndan sezen hem~ire 
Sabahat, ba§tm salladt: 

- Matmazel Eliz, ~ok iyi kalhli ktz 
du. 

- Belli ... Goriiniiyor. 

- Y almz, ~ok titizdir. Hele mikrob 
kalmadtgmdanberi, kendisinde miithi~ bi 
sinir ba,Iadt. Kra1uvarctyt odasma sok 
maz. Eli bir yere dokundu mu, iki, ii 
sabun ytkar, ondan sonra da kolonyalar 
Ia da silinir. Biitiin bu korkusuna, ~ekin 
mesine raRmen, agtr hasta arkada mi 
hatmm ktrmamak i~in, mikrobu dujun· 
mez. onun odasma glrer. 

(ArkaSt var> 



•• 

Pehlivan de gil Balkan giire§lerinin 
miisabakalari kalpazan rovan§ 

Bir Bulgar, Pariste, Meh
istanbul muhteliti bugiin Belgrad ve Zagreb med Arif ismile giir~iyor 
muhteliti, yarm da A tina muhteliti ile giire,ecek ve oniine gelene yeniliyor 

Musabakalar Taksim stadyomunda yap1lacak 

Cohan !'tlehmed bir rakibinin snhru yere getirirken 

istanbul mmtakas1 tarafmdan tertib !kinci rna~: istanbul muhteliti - Ati-
edilen istanbul, Atina ve Belgrad §e - na muhteliti. 
hirleri arasmdaki temsili giire§ miisa- 26 eyliil 937 pazar saat 15 te Taksim 
bakalan bugiin ve yarm Taksim stadyo- stadmda. 
munda biiyiik torenle yaptlacaktlr. 2 - Miisabakalardan evvel oolgeler 

1zmirde Balkan g(ire§ miisabakalanm arasmda merasim yaptlacak ve miisa • 
yapan taklmlarm !stanbuldaki bu kar- btklar takdim edilecektir. 
§ll~malan, ayni giire~iler arasmda re- 3 - Gi§eler saat 12 de a~!lacaktlr. 
van§ mahiyetinde tekrar edilmi~ ola - Fiatlar: Balkon ve saha 100, tribiin 50, 
cag,ndan her halde biiyiik bir alaka ile duhuliye 25 kuru§tur. 
kar§ilanacakhr. T. S. K . istanbul bO!gesi giire§ ajan-

Giire§ feder8.SY')nu misafir taklmlarm hjpndan: 
kuvvetini nazan dikkate alml§ ve yap- 25 eyHll 937 cumartesi giinii !stan bul 
bg1 kii~iik bir tadille !zmirde rniisabaka muhtelitile Belgrad - Zagreb giire§ 
yapan kadroyu giirC§tirmege karar ver- muhteliti arasmda yaptlacak temsili 
m~ir. ma~lar i~in, 

Bugiin ilk miisabaka Yugoslav takl - 56 kiloda Hasan Tahsin ve Kii~iik 
mile yaptlacakhr. Hiiseyin, 

Kar§IIa§hklan iki miisabakada birbir- 61 kiloda Ya~ar 
lerlni yakmdan tamtnl§ olan giire§~i - 66 kiloda Yahya, 
IPrh revan§ mahiyetinde yapacaklar1 72 kiloda Saim, 
miisabakalarm ~ok ~etin olacag, tahmin 79 kiloda Ankerah Hiiseyln, 
olunmaktad1r. 87 kiloda Mustafa, 

56 kiloda Balkan "18mpiyonlu/!unu Agtr: Samsunlu Ahmed. 
kaybeden Kenanm 1zmirde saYI hesa - Sporcularm cumartesi giinii tarhl -
bile maglub oldugu rakibi Yunanh Bi- mak iizere tam saat 12 de Tepeba§mda 
ris'le yapacagt miisabakaya ayn ve bii- Londra otelinde ve 26 eyliil pazar gii • 
yiik bir ehemmiyet verilmektedir. nii istanbul giire§ rnuhtelitile Atina 

Bu rnevsim zarfmda, uzun miiddet muhteliti arasmda yaptlacak ma~lar 
miisabaka yapmami§ olan Saimin 72 i~in, 
kiloda hem Yugoslav, hem de Yunanh 56 kiloda Kenan, 
giire§~ilerle yapacag1 miisabakalar da 61 kiloda Y~ar, 
hayli enteresan olacakhr. 66 kiloda !zzet, 

Saimin bugiin eski formunda olma - 72 kiloda Sairn, 
mas1, yapaca~1 iki miisabakamn da ta- 79 kiloda Ankarall Hiiseyin, 
rafrm1zdan kazamlmas1m biraz zorla§- 87 kiloda Mersinli Ahmed, 
tlracakbr. Ag1r: <;:oban Mehmed. 

79 kiloda giire~ecek olan Yunan ve Yukanda isimlerl yazl11 giire§~ilerln 
Yugoslav giire§~ileri ilk defa kaqlla - miisabaka yapacaklan pazar giinii tar
nna ~tkacak olan Ankarah Hilseyinle blmak iizere tam saat 12 de gene Lon
kapah giire§mege mecbur olacaklarm- dra otelinde bulunmalan teblig olunur. 
dan bu iki miisabaka onlar i~in ayn bir 2 - Her siklet smrn i~in iki kilo to -
heyecan, bizim i~in isc bir avantaj tev- lerans kabul edilmi§tir. 
lid edecektir. 3 - Hakemler: 

Yan ag1rda has1mlarile tekrar ~arp1 - Yugoslav federasyonundan M. Rich-
§acak olan Mustafamn, kazanacag1 gali- ter ve Beka~, 
blyetlerin gii~ olm1yacajpm tahmin edi- Yunan federasyonundan M. Vekusis 
yoruz. ve Yerekakis 

Bugiin agu siklette <;:obanm yerine TUrk federasyonundan Ahmed Fet-
Samsunlu Ahmed giire§ecektir. Daha geri A§eni, Sadullah <;:iftecioglu, Seyfi 
ziyade serbest giire§e yatkln olan Sam- Cenab, tsmail Vefa, Kemal, doktor Sa
sunlunun kuvvetli Yugoslav rakibi kar- ib ve R1za Sueri. 
§lSmda nastl bir derece alacagt merak Miisabakalara tam saat 3 te ba§lana-
edilmektedir. cagmdan miisab1klarm ve hakemlerin 

iki giin dcvam edecek olan bu mii - vazifelerine iutfen vaktinde gelmeleri 
sabakalann giire§ hareketimize yeni bir rica olunur. 
htz verecekleri §iiphesizdir. Davudpafa Gencler Birliginden 

Giirefler hakktndaki tebligler Saharruzda gayrifedere kuliibler ara-
T. S. K. istanbul oolgesi ba§kanhgm- smda lik usulii terlib edilen kupa ma~-

dan: Ianna Aksaray, Fatih, Mevlanekapt, 
Yugoslavya ve Yunan giire§~ilerile Alemdar ve Sirkeci Ratay taklmlan i§

lstanbul giire~~ileri arasmda yap1lacak tirak etmi§lerdir. Fikstiir ~ekilmek iize
temsUi ve resmi rna~larm program! a- re tekrar 29/9/937 ak§am1 toplanb ya
ta!Pda gosterilmi§tir: p1lacagmdan yeniden girmek azru eden 

1 - Birinci rna~: istanbul rnuhteliti - kuliiblerin murahhaslanm rnezkfu gece 
Belgrad ve Zagreb muhteliti. Aksaray Hekirnoglu Alipa§adaki birlik 

25 eylul 937 cumartesi saat 15 te Tak- merkezine acele gondermeleri rka olu-
sim stadmda. nur. 

" SEHER VAKTi 
Ceviren: Yazan: I 

Maurice Dekobra - 28- Hamdl Varofilu 
, 

- 0 halde SIZe bir tek!ifte bulunma
ma miisaade ediniz, M•tmazel Belkis. 
Bu mevzu, ehemmiyetine binaen, tele -
fonda konujulup halledilemez. Biraz son
ra, nezaretten ~1k1p eve gidecegim. Saat 
be1 bu~ukta, benimle bir fincan ~ay i~mek 
sure tile beni taltif eder misiniz? 

- lkimiz yapyalmz, ba~ba1a m1 ~ay 
i~ecegiz? 

- byle ya!. .• 
- Saat be1te bir menecerle randevum 

var. Siiz veremem ... 
- Gelirsiniz, gelirsiniz. Saat alt1 bu

~uga kadar Belvedere caddesinde 136 
numarada sizi bekliyorum. 

- Gelmege gayret ederim, miralay. 
Te1ekkiir ederim. 

Sybil. telefonu elinden btrakti. Metr
dotel muhavereyi dinlemilti. Pek mem -
nun goriiniiyordu. 

- Matmazel, dedi, hadiseler, hiik -
miimde yamlmadi~mu gosteriyor ... Dii~
lnan, kendi ayagile geliyor. 

- <;:ay davetini kabul ettigim IYl 1I1l 
oldu? 

- Evet. Kaleye bir an evvel ginnek 
laz1m. T ahkikah ikmal etmek i~in iinii -
miizde ktrk sekiz aaat vakit kaldt. Bel -
vedere caddesine gitrneden evvel, beni 
herhangi bir bahane ile gene buraya ~a
glTlntz ... Size bir maymuncuk verece -
gim .. Siiyliyecegim bazt sozler de var. 
Simdilik gidiyorum. Odamzda fazla kal
miyayim; nazan dikkati celbeder. 

Metrdotel ~tktl. 

*** Miralay von Pennwitz'in ko1kii, 
Schoenberunn parkt civanndaydt. Birinci 
kattaki ~ah$11la odasmdan bakmca, bu 
koskoca bah~enin nefis manzarast gorii -
liiyordu. Ko!kiin i~i. Marie Therese sti
lile dii1enmi$. Alman ~inilerile, porselen
lerle ve imparator saraymdakilerinden a
!agt kalm1yan baz1 cam e§ya ile siislen • 
mi!ti. 

Saat tam be,te miralay nezaretten kot-

Diinya turuna ~1kan ve burada ii~iin
cii derecede bir serbest giire§~imiz bu
lunan Molla Mehmede bile Bahkesirde 
yenilen cenubi Arnerika §atnpiyonu Bul 
Komar son defa Paris ringlerinden bi
rinde Mehmed Arif isrninde bir TUrk 
pehlivanlm on iki dakika gibl ~ok k1sa 
bir zamanda yenerek FranslZ giire~ a
leminde miithi§ bir muvaffakiyet ka -
zanm1§! 
Bize verilen malumata gore, Mehmed 
Arif adm1 t~1yan bu pehlivan halis 
muhlis bir Bulgardan ba§ka bir §ey de
gildir. Ge~en sene Parisin Palais des 
Sport salonunda blr beynelmilel ser -
best giire§ turnuvas1 tertib eden orga
nizator, giire§tirdigi muhtelif millet -
Jere mensub pehlivanlar arasmda bir 
de Tiirkiin bulunmastm istemi§, hula -
manu§, bunun iizerine Bul~ar §amp! -
yonu Dan Kolof tiirk~e bilen Teodor 
Bankof adh bir vatanda§ml Mehmed 
Arif nam1 altmda bu turnuvaya sok -
mu§ ve bundan sonra Gospodin Teodor 
Mehmed Arif namtm rnuhafaza ederek 
Pariste miiteaddid giire§ler yapml§llr. 

Para mukabilinde yenilen Turk peh
Iivanlarl ikiyi bulmaz ve bunlar i~in da
hi mill! haysiyetimiz rencide olur, ga -
leyana gelirken profesyonel de olsa bir 
Bulgar pehlivarunm Tiirk oldugunu ld
dia ederek burada pa~avraya ~evrilen 
Bul Komara yenilmesine hi~bir Tiirkiin 
taharnmiil edeceglni zannetmiyoruz. 

Profesyonel serbest giire~ilerimizi 
de bir te§iklat altma almak s1ras1 arllk 
gelmi§tir. Bu te§kilat bir taraftan pro
fesyonel serbest giire§~ilerimiz arasm -
da disiplini temin, diger taraftan da 
kendini Tiirk diye satan ecnebl pehli -
vanlara kar§l miicadele edebilecek bir 
makam olmahdlr. 

Serbeat giire§ miiaabakalari 
tehir edildi 

Pazar giinii Tiirkiye ba§pehlivanhjp 
ikincisi Miilayimle kar§lla~acak olan 
HindU giir~i ~ehrimize ge1rni§tir. 

!stanbul, Atina ehirlerl arasmda ya
pi!acak temsili giire§ miisabakalan do
laylsile Hindli ile Miilayim arasmdaki 
miisabaka gelecek pazara birakllml§hr. 

Istanbul futbol ajanh8-t 
Bir rniiddet evvel istanbul futbol a

janhjpndan ayrllan Zeki R1zanm istl
fast kabul edilmi§ ve keyfiyet kendi -
sine bildirilmi§tir. Oniimiizdeki hafta 
i~inde yeni bir ajan s~ilecektir. 

lki Yunan atleti ceza ald1lar 
Yunan atletizm federasyonu Biikre§

te yap1lan sekizinci Balkan miisabaka -
lannda itaatsizlikleri goriilen rne§hur 
atletlerinden Balkan disk atma rokor -
cusu Sillas'a ii~. ko§ucu Stefano'ya alb 
ay boykot cezas1 vermi§tir. --·-----· Bedri Rahmi 
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GtlZEL SAN'ATLAR AKADEMiSt 

NE$RiYATINDAN 

Biitiin Kiitiibhanelerde Bulunur. 

~ - -
ke avdet etti ve emirberi Meinl' e 1\1 emri 
verdi: 

- Saat be1 buc;ukta iki ki1ilik ~ay ha
mhyacaksm ve ben seni ~agtrdtglrn za -
man getireceksin. <;:in ~ay1 olacak. Bis -
kiii ile re.;el de isterim. Vazoya da c;i~ek 
koy. Anladm m1 odun kafah ~ 

- Anlawm, efendim. 
- Saat be1 buc;uga dogru bir madam 

gelecek. Salona ahrsm. 
- Ba1iistiine, efendim. 
- Binba11 Herzen bur ada 1I1l? 
- Evet efendim. <;:al11ma odasmda. 
- Pekala; c;ek arabam! 
Meinl selam verdi, yanrn sola done -

rek odadao <;Ikh. Miralay IShk ~alarak, 
birinci kattaki ~ah1ma odasma girdi. Bu
ras!, sigara salonuna benziyen, geni1 bir 
odaydt. Duvarlarda askeri resimler go

riiliiyor, koskoca kiitiibhanenin raflann
da, koyu renkli kablarile, ciddi isimli ki
tablar duruyordu. 

Binba11 Herzen, yazt masasmm ba -
110daydt. Miralaym M;eri girdigini g(iriin
ce ayaga kalkn ve selam verdi. Resmen 
~iincii ordu erkamharbiyesine merbut o
lup, muvakkaten Viyanadaki Mukabil 
Casusluk T "'kilah emrine verilmi1 olan 
binba11 Herzeo, Pennwitz'in en yak1n 

Duymad1klar1m1z ve 
bilmediklerimiz 

T erciimanlar 
Terciimanhk, mu

hakkak ki en gii~ 
i§lerden biridir. 

Haf1Za kuvveti b~
ta olmak iizere, 
nabza gare §erbet 
vermeg1, tepeden 
lnme vaziyetlerden 
kurtulmag•, icabmda en dikenli sazii, 
kaqlSlndakine bol yaldtzh bir hap gi
bi yutturup i§l tathya baglamajp bil -
mek, terciimanhk denilen laf ebeligi -
nin ba§hca ~artlarmdandtr. 

Milletler Cemiyetinin, hatibin H\klr
dlSl biter bitmez onu harfiyyen ba§ka 
bir dilde okuyacak kadar bu i§te behre 
sahibi hirer ucube olan terciimanlan, 
i§te bu sayd1g1m evsafi fazlasile haiz 
kimselerdir. 

Bu me§hur terciimanlara dair bir 
hayli ftkra dinledim. En giizellerinden 
bir ikisini siiyliyeyim. 

t,timalardan birinde, bir murahhas, 
kiirsiide sonu ,r;relmcz bir nutuk verme
ge ba§lamt§. Uzadlk~a uzayan nutuk, 
manas1zhk itibarile de bir §ahesermi§. 
Nihayet, bitmi§; stra, terciimana gel -
mi§. Haz1run, terciimenin de bir o kadar 
devam edecegini kemali yeisle dii§ii -
niirlerken, berik.i, o manaSiz ve upuzun 
nutku §Oylece hulasa edivermi§: 

- ... Murahhas1 hi~bir §ey sayleme -
mi§tir. 

Ba§ka bir i~timada, erkenden topla -
nan murahhaslar, ogle vakti ~oktan 

ge~tigi halde, miizakerenin bir tiirlii 
sonu gelmemesinden dola)'l iiziiliir, slz
larurken, i'lerinden biri, konu§Ulan me
selenin ehemmiyetine binaen b~ka bir 
celseye taliktm teklif etmi§. Terciiman, 
bu teklifi §Oyle terciime etmi§: 

- ... Murahhas1, yemek vaktinin gel
digi miitaleasmdadtr. 

Gene Milletler Cemiyeti terciiman -
larmdan birine, bu irticali terciimeleri 
yapmak hususundaki meharetinden sl
tayi§le bahsedilince, §U miitevan ce -
vab1 vermi§: 

- Biz, makine gibi ~ah§IMZ, anlama
dan terciime ederiz. Eger saylenen siiz
lerin manasm1 anlamt§ olsaydlk, ~ok -
tan z1vanadan ~1kard1k! 

Bulgaristanda Turk mual
limler maa§ alam1yor 

Sofya 24 (AA.) - Bulgar ajans1 bil
diriyor: !kbsadi buhran neticesinde hu
susi Turk mekteblerinden bir<;o u mall 
rnii§kiilata maruz kalml§lardtr. Bun -
!arm bir k1sm1 iigretmenlerin ayhklari
m muntazaman veremiyecek ve diger 
masraflan da kar§lhyamtyacak bir va
ziyete dii§mii§lerdir. Kiiltiir Bakanhg, 
bunlara bir kolayhk olmak iizere ve e
sas masrafln da ogretmenlerin ayhgt 
oldugunu nazar1 itibara alarak bu mek
teblere §imdilik bir yard1rn olmak iize
re hazineden rnaa§ alan Bulgar egret -
menler tayinine karar vermi§tir. 

Grandi'nin ziyafeti 
Londra 24 (Hususi) - italyan el~isi 

M. Grandi, Londrada bulunan Due 
d'Aoste §erefine bir ziyafet vermi§tir. 
lngiliz Krahnm karde~i Due de Kent'le 
karl§l, BS§vekil M. Chamberlain, Ha -
riciye Nazm M. Eden, Erkamharbiye 
reisi, lngilterenin eski M1su fevkala -
de komiseri Lord Lloyd ziyafette bu -
lunmu§lardu. Siyasi mehafilde ingiliz 
ve italyan ricali arasmdaki bu ilk te -
masa biiyiik bir ehernmiyet atfediliyor. 

ingilterenin Harbiye Nazm M. Duf 
Cooper, gelecek hafta Akdenizde bir 
gezinti yaparak Venedige ugnyacakbr. 
Nanrm orada 1talyan ricalile gorii§e -
cegi sayleniyor. 

M111r, Bingazide konsoloaluk 
atriyor 

Kahire 24 (Hususi) - MlStr hiikO. • 
meti Bingazide bir konsolosluk a~m1ya 
karar vermi§tir. 

mesai arkada$tyd!. T elrinievvelin ilk 
giinlerinde Viyanadan aynlm11 ve Rus 
cephesine vazife ile gonderilmi§ti. D~ giin 
evvel nezaretin emrile gene buraya gel -
mi1 ve Pennwitz'le birlikte 1ifre i1inin ik
mali ~in ~ahpnaga ba,lamt!IL Miralay, 
bu ~i. kendisine kar11 fevkalade itimad 
besledigi bir kimseye tevdi etmek iste -
mi1ti. Bu sebeble Herzen'i intihab et -
mi,ti. <;:iinkii Herzen, ismi alt!nda Penn
witz'in, U~ ay evvel idama mahkum et -
tirdii!i adamm hiiviyeti gizli bulunuyor
du. 

Filhakika, binba11 Herzen, hiyaneti 
vataniye ciinnile mahkum olup idam edi
len miiteveffa yiizba11 Rudolf Hen -
nings'in ta kendisiydi. Sadakatine miika

faten binba11hga terfi etmi1 ve Pennwitz 
tarafmdan, en nazik vazifelere memur 
edilmi§ti. 

Hennings sekizinci topc;u ala}'l binba
'"' bulunuyordlL Casuslann nazan dik -
katini celbetmemek ~in ~ehresini dei!i1 -
tirmi1ti. Sivri bir sakal biraknu§, goziine 
renkli bir g(izliik takmi§, tamnmaz bir ha
le gelmi1ti. !dam sahnesinden sonra bir 
miiddet Viyanadan kaybolmu1. sazde 
Bulgaristana baz1 hususl vazifelerle gon
derildi~i i~in cepheye bizzarur gee; i!ti -
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BAY-BAYANLARA 
En mii§kilpesent mii§terileri rnemnun eden 
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rni§ olan 1936/1937 mekt.eb senesine mahsus ye~il kartlar 1937/1938 senesi 
i~in degi§tirilecegipden, Universite ve Yiiksek mekteb talebeleri 15 ilkte§rin 
1937 tarihinden evvel yeni kartlanm almak iizere Tramvay l:lirketinin Ga -
latada, Tiinel arkasmda, Sogiid sokagmda Hareket Kalemine vesikalarilP 
birlikte gelmeleri ilan olunur. 

DIREKTORLUK 
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Di~leri sabah ogle ve ak~am her 
yemekten sonra gunde 3 defa 

nicin f1rca1amak 1az1md1r! 
----------·----------

CUnkil bir defa di~ler harlcde ahnan mikroblara k~t miidafaas1idu,' 
saniyen ajpzdaki •Salya• denilen mayide milyonlarca mikrob doludur. 

Salyada bulunan Liiab di§lerin en 
birinci dii§mamd1r; di§lere yapl§arak 
yosun peyda eder- Mineleri B§lndtrlr, 

yava§ yava§ di§leri ve kokleri ~iiriitiir, 

di§ etlerindc iltihablar peyda olur. 
Di§lere yapi§an yemek arllklan ve 
ecnebi maddeler de temizlenmezse 
hirer mikrob yuvas1 haline gelir. 
Eger di!jler muntazaman ve giinde en 
az 3 kere cRadyolln• le flr~alanmadl· 
g, takdirde ~ok ~abuk mahvolmaga 
mahkl1mdur. 

Bu muhtemel ak1hetleri vaktinde bertaraf eder. 
Sabah, ogle ve akliam her yemekten sonra giinde 

3 defa di~ilerinizi fm;alaymtz •• , 

hak etmi! bir zabit Slfatile ii~iincii ordu 
erkamharbiyesine gonderilmilti. 

Hennings'in as1l hiiviyetini bilen, Har
biye Namile biiyiik riitbeli iimeradan 
birka<;I ve iic;iincii ordu kumandamydi. 
Sabtk Rudolf Hennings ve lahik bin -
ball Hertzen, bu 1ekilde vatamna daha 
fazla hizrnet ettigine kani bir asker sifa
tile, biitiin ba1ma gelenleri biiyiik bir te
vekkiille kar§Ihyordu. Fa kat, hakikatte, 
hadisatm zorile siiriiklendigi bu feci mas
karahktan, son derece mustaribdi. Verdi
iii .Ozii ve aldtib emirleri dii1iinerek ii~ a
ya yakm bir zamandanberi bi~are kan • 
sma vaziyeti haber verememi1 olmaSl o -
nu biisbiitiin iiziiyordu. Sybil'in de, ko
casmm namussuzluguna degilse bile, §e
refsiz bir tarzda oldiigiine inandtgl mu
hakkakh. 

Amirlerinin tayin ettigi miihletin bir an 
evvel bitmesini dort gozle bekliyordu. 
Bu miihletin nihayetinde, hakikati kansl
na bildirmege salahiyeti olacakh. Her 
ge<;en giin, Hennings'i bu ~ilenin sonuna 
biraz daha yaklallmyor, kocasmm ha -
yatta bulundugunu Sybil' e lisam miina -
sible anlatmaga Bern' deki ata1emiliteri 
memur edecegi dakika ile arasmdaki faSI
Ia gitgide azahyordu. 

Hadiseden sonra, iic;iincii ordu umu-

mi karargahma giderken, Pennwitz ken
disine !iiyle demi1ti: 

- Dostum, Ishrabmi anhyorum ve sa• 
na actyorum. F akat ban a itimad et. Bu 
mecburi siikut miiddeti ge.;ince sana on 
be1 giin izin verecegim, Madam Hen • 
nings'in yamna gidip kendisini teselli e • 
debileceksin. Senin i~in de, bundan bii• 
yiik miikafat olmaz zannederim. 

*** 
Pennwitz, yaz1 masaSlrun ba§tna, me-

sai arkada,mm yanma oturdu. Masamn 
iistii kagtdlarla doluydu ve bu kagtdlann 
iistiinde rakamdan ba§ka bir,ey goriin • 
miiyordu. Y eni §ifrenin anahtan «Pi», 
yani Yunan alfabesinin hendesede 
3,1416 rakarnma muadil olan on altmct 
harfiydi. F akat, 1ifrenin a~tlmasmt gii~
!e,tirmek maksadile, bu anahtar, her yir• 
mi harfte bir degi,iyordu. 3,1416 raka • 
mmm yekunu 15 olduguna gore, mesela 
A harfi, 1ifreli telgrafta, A dan sonraki 
on be§inci harf, yani 0 oluyordu. F akat, 
yirminci harften sonra gene bir A tesadiif 
ederse o zaman anahtar degi1iyor, 
3,14,16 degil 3,1417 oluyordu. Bu ra• 
kamlarm yekunu 16 olduguna ve A dan 
sonraki 16 nc1 harf de P olduguna gore 
A harfi, 0 degil, bu sefer, P olarak bu-
lunuyordu. <Arkan var) 
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Yugos av 
Alntanlar 

ordusu i~in 
ne diyorlar? 

---------------------Alman askeri muharrirleri Yugoslav ordusunu cenubu 

ordusu addetmektedirler sarki 
' 

Avrupan1n en 
0 0 

IYI 

I 

Bundan evvelki yazilanm!zda (20 ve 
22 eylul tarihli niishalanmizda) Yugos
lav ordusunun te~kilatt ve mevcudlan 
hakkmda malumat vermi1tik. Bu yaz1 • 
ID!zda da Alman askeri muharrirlerinin 
Yugoslav ordusu hakkmdaki miitaleala· 
nn1 hulasa edecegiz. F akat,daha evvel, 
Y ugoslavyamn, birka~ senodenberi, biit
~esinin yiizde 20 sini mill1 mii:lafaaya 
tahsis ettigini kaydedelim. 1936-37 biit· 
~esinde milli miidafaa i~in, 2 milyar 309 
milyon dinar konulmu§lur. Bir stne ev
velki mill1 miidafaa biit~esi 2 milyard1. 
1937 biit~esinde, aynca, yeni teslihat ve 
le~hizat i~in, 687 milyon dinar daha var
d,r. Boylece, bu sene, mill1 miidafaa i~in, 
fazla konulan tahsisat 997 milyon dinara 
vanru,l!r. Bu para da bilhassa piyade, 
tank ve havac1hk i~in modern silahlar 
ledarikine tahsis edilmi1tir. 

lkinci derecede harb endiistrisinin in· 
kisafma ehemmiyet verilmektedir. Bor • 
daki bak!T ve Zenica' daki demir imaiat· 
hanelerinin biiyiitiilmesi takarriir elmi!
ltr. Kabine 3,000 kilometroluk demiryo
lu daha yapmaga karar vermi1tir ki bu 
Yeni hatlann miihim bir kmm, sevkulcey· 
11 yollar olacaktlr. Sokol denilen genciik 
ve spor tejkilan da takviye edilerek bun
lara iyi bir askeri talim ve terbiye veril
mege ba,lanml§tlr. 

Almanlara gore 
;limdi Almanlann miitalealanna geie

lirn: Biiyiik Harbde, S~tb ordusunun 
gosterdigi kahramanca mubvemeti unut· 
mami§ olan Almanlar, dost ve miittefik 
Yugoslav ordusundan daima takdirle 
bahseder. Nitekim, bir Alman mecmu
""• «Yug<>slav ordusu, cenubu§arki Av
rupamn en iyi ordusu addedilmektedir» 
diyor. 

Alman askeri muhllr:-irleri, gencligin 
askerlige hazulanmaSI hususunun heniiz 
tt~kilatlandmlmadigiD1; fakat kuvv~t!i 
Sokol te§kilahmn, gencl;gin bedeni ter· 
biyesini temin esttigini ve genclilc arasm
da vatan sevgisinin, vazife hissinin di • 
~iplin, feragat ve fedakiir:Ik duygulan· 
nm 1iddetle muhafazasma ~ah§hgmi ya• 
21yorlar. (Halbuki, son zamanlarda, 
gencligin askerlige hamlanmas! isi de 
ta,kilatlandmlmaga ba,lamt§hr.) 

Alman askeri matbual!, muvazzaf Yu· 
goslav ordusu ve ordu teskilah hakkmda, 
bizim bundan evvelki m•kaielerde verdi· 
gimiz malitrnah teyid ediyorlar. Y almz 
baZJ fazla tafsilat var ki onlan ahyoruz. 
Her y1l askerlik ~g1na giren efradm 
miktan 80,000 ile 90,000 arasmdad1r. 
Fakat tasarruf maksadile silah altma ah
nan efradm miihim bir k1snu, k1sa miid· 
detle orduda kalmaktadular. Almanlar, 
ordu mevcudu hakkmda ~u rabmlan 
veriyorlar: 8,400 zabit 9,500 kii~iik za· 
bit 90,000 nefer, jandarma, aske-ri mek· 
tebler ve hudud muhafizlarile beraber 
130,000 ki1i. Y almz b;r mecmua ordu 
mevcudunun, bunlarla beraber 148,000 
oldugunu yaziYor. 

Piyadenin 590 biiliigiinden 135 bO • 
liik makinelitiifek bOiiigiidi.ir. 

Her piyade f1rkasmm topc;usu, tank • 
lar1, nrhh otomobilleri, motorlii nakEye 
kollan vard1r. Harb zamamnda ilk hat 
ordusu 800,000 ki~idir ve t1lim ve terbi
ye gormii~ ihtiyatlarile beraber biitiin or· 
du, mevcudu 2,500,000 ki11dir. 

Ba,kumandanltk ve zabitan 
kadrosu •·-

Harb zamam i~in ordu Ba~kumandan
hgi F ranSiz usulii iizere te1kil edilmi§tir. 
Almanlar, Ba1kumandanhk lejkilatmm 
miinhaman F ranSiz ordusundan ilham 
alarak te§kilatlandmldiglm yaztyor ve 
bunu tenkid etrniyorlar. 

Almanlar, zabitlerin Bel8rad harbiye 
mektebinde ii~ y1lhk bir tahsilden sonra 
iyi yeti~tiklerini yazd1kt•n scnra Snb 
zabitlerinin an' anelerine bvvetle bagh 
bulunduk1ar~m, birbirini miiteak1b ii~ 
harbden muzaffer ~1kan memleketlerinin 
§anh mazisile miiftehir olduklarml ve 
mesleklerini biiyiik bir a?kla sevdiklerini 
kaydediyorlar. Yugoslav zal>iti, vazi!e • 
sinin biiyiikliigiine iman etmi~tir. Onun 
i~in, vazifesini dairna muvaffakiyetle ba
~armaga ~ah§n, umumi ve askeri malu
matlru arhrmaga ugra§Ir ve nihayet heye
canh, ate§li, kuvvete tapan ve tehlikcye 
e.hlmaktan zevk duyan askderdir. 

Meslekten yeti~e kli~iik zabitler, va· 
zifelerini candan yaparlar vt miikemmel 
addedilebilecek bir vaziyett~dirler. 

Askerin kabiliyeti 
Almanlar, S~rb askerinin birind Simf 

3-

Yugoslav ordusunun yeni tanklan resmi ge~idde 

bir harb unsuru oldugunubbulde miitte· 
fiktirler. Askerler, umumiyet!e koylii smi· 
fma mensub olduklan i~in f.traten kuv • 
vetli ve miiteharnmildirler. Sokol spor te§" 
kilah tarafmdan bedenen ve manen yeti§· 
tirilmektedirler, Yugoslav neferi, kanaat
kar, mukavirn, disiplinli, amirlerine yii
rekten bagh ve son derece vatanperver • 
dir. <;ok dayamkh yiiriiyii~li ve miikem
mel nisancidtr. Almanlar, Yugoslavya • 
Y1 tt~kil eden halklar arasmda birlik nok
sam oldugunu ve bunun bir zaf teskil et· 
tigini soyliyerek 14 milyon i~inde S1rp· 
!arm yalmz 6 milyon oldugunu ve urnumi 
niifusun ancak yiizde 43 iinii te~kil etti· 
gini kaydediyorlar. 

lhtiyatlar 
Almanlar, barb zarnamnda, 17 den 

55 ya§ma kadar herkesin asker olacaguu 
yazd1ktan 90nra, Yugoslavyamn, Avru • 
pada, niifusuna nisbetle en fa;la asker 
~Ikarabilecek millet olduguau soyliiyor
lar. lhtiyatlar, talirn ve terbtye i~m silah 
altma ~gmldtklan zaman, manevralar
da, yiiksek bedeni taharnmlilleri ve mii· 
kernrnel maneviyatlar1 sayesinde yorgun· 
Juga ~ok iyi mukavemet ederler. 

1htiyat zabitleri, mekteblerde ogren • 
dikleri askeri malumal!, talim ve terbiye 
devreleri i~in silah altma ~gmldiklarJ 
zaman yenilemege ve tamamlamaga ~· • 
h§nlar. 

Muhtelil srmllardan en iyisi 
piyade 

Almanlara gi)re, piyade, Yugoslav 
ordusunun en iyi sm1f1dn. Bununla be • 
raber, piyade de diger s.mflar gibi, muh
tac oldugu modern silah ve t~hizata 
malik degildir. (Bunlar~n tedank ve ik
mal edilmek iizere oldugunu yukanda 
yaZJD!!Ilk) Teslihat ve te~hi1at umumi • 
yetle, son harbin ganaiminden oimak ii
zere Avusturya • Macaristandan alman 
malzemeden ve ltilaf §ark ordusunu te§· 
kil eden muhtelif ecnebi ordularmm Se • 
lanikte bnakhklan stoklardan temin edil
mi§tir. 

Y ugoslavya, silahlarim yenilemek, 
modernle§tirmek ve tevhid etmek i~in 
biiyiik fedakar!Iklar yapmakta ise de, 
mali kaynaklar1 mahduddur. Takriben 
12 milyarhk biit~esinden ordu ve donan· 
masma ancak 2 milyar dinardan fazlaSim 
verebilmektedir. (Bu hususta da maka • 
lemizin ba1mda daha yeni tafsilat var
dir.) 

Yugoslav hiikumeti bu teslihat mese
lesine azami ehernrni~et vermekte ol
dugu i~in, son zamanlarda, ~ok bii • 
yiik terakkiler elde edilrni~t:r: fakat, bii
tiin Alman miitehass1Siarinm fikrince, 
eksikleri tamamlamak i~in, daha yap!la
cak i1ler ~oktur. Almanlarin fikrince, 
yollann azhgtndan ve motorlejmenin ki· 
fayetsizliginden dolay1, k1taatm nakli 
uzun siirecegi gibi baz1 birliklerin ate1 
kudreti, binnisbe Za}'lfcadir. 

Almanlara gore, Yugoslav hududlan 
da ~ok uzundur (2,280 kilometre kara 
hududu ve 1.590 kilometre sahili var • 
d1r). Ve bu uzunluk yiiziinden kolayca 
g~ilebilir. T ahkimat §ebekesi, Alman • 
larm fikrince hi~ kafi dejiildir ve mevcud 
olanlar1n da biiyiik k1yrneti yoktur. 

, • . Havacrlrk 
Almanlar, Yugoslav havac1hgm1 da 

hem takdir, hem tenkid ediyorlar. Pilot
Jar ~ok cesur ve ciir' etkardn, fa kat mal • 
zeme noksandu; uzak mesafelere ehem· 
miyetli bomba hiicumlan yapamazlar; 
diyorlar. Alman askeri matbuahmn ba • 
z1lan Yugoslavyanm 650, diger baz1lan 

da 830 tayyaresi oldugunu yaztyorlar ki 
bu son rakam daha yeni ve daha dogru
dur. 

Alman matbuahna gore, <:ek ve 
Rumen hiikumetleri, hava kuvvetlerini 
modern bir 1ekle sokmaSI ~in Belgrad 
hiikumetinin Kii~iik !tiliif namma, dos -
tane bir surette nazan dikkatini celbet -
mijlerrni,. 

Ge~en ilkbaharda Ba§vekilirnizin Yu· 
goslavya seyahati esnasmda vaki olan 
sahsi mii,ahedelerimize gi)re, Yugoslav
ya tayyarecilikte de biiyiik bir hamle 
yapm1~hr. Gordiigiimiiz tayyareler son 
sistern olduklan gibi, tayyareciler de; en 
m~hur Avrupa tayyarecileri kadar yiik· 
sek u.;u~ ve akrobasi kabi!iyetleri gi)ster· 
mislerdir. Bir Yugoslav zabiti, bana «bi
zim pilotlanm1z F ransada olsalarru, 
onlara miithi1 reklamlar yap1hr ve ~h ~ 
retleri F ranSIZ meslekta,lannki gibi, diin
yayr tutard1. Fa kat biz, askerlikte bOyle 
reklamlara liizum gorrniiyoruz» derni~ti 
ve bu sozleri kuru bir tefahiirden ibaret 
degil; ~ok dogruydu. 

\ Endiistriyel harb kudreti 

Almanlara gore, Y ugoslavya bir en
diistri memleketi degildir; silah, miihim
mat, harut fabrikalan ve Fizir' de tayya· 
re imalathaneleri kurmus olmasma rag • 
men, ham madde ve silah itibarile, he • 
men hemen gene harice muhtacdtr. 

Alman miitehasmlan, bugiinkii harb 
endiistrisi vaziyeti devam ederse, miis • 
takbel bir harbde Yugoslavyanm, birka~ 
haftal1k mliharebeden sonra, ciddi ve 

miiessir bir 1ekilde harbe devarn edebil
mesi i~in, haricden silah, malzeme ve ceo 
pane getirmek mecburiyetinde kalaca • 
g1 fikrindedirler. Boyle bir harbde, Yu • 
goslavya i~in, en hayati meselenin, <;e
koslovakya ve bilhassa F ransa ile mu
vasala hatlarim muhafaza etmek oldu • 
gunu yaz1yorlar. 

Mill1 miidafaa baklmmdan Almanla· 
nn Yugoslavyada gordiikleri bazr silah 
ve malzeme noksanlanm, dost ve miittefik 
memlelcetin !<'fieri de giirmii, ve bunlan 
itmam i~in biiyiik fedakarhklara katlan • 

makta bulunmu,lardn. Bu yolda, k1smen 
tahakkuk sahasma girrni$ olan mesainin 
hangi sahalara aid oldugu, yazimizm ba
$IDda gosterildiiii i~in tekrara liizum gor· 
miiyoruz. 

Bir harb vukuunda dost ve miittefik 
milletin, Biiyiik Harbde oldugu gibi, 
miithi1 bir vatanperverlikle ayaklanarak 
biiyiik ve zengin devletlere nisbetle ga .. 
yet tabii olan baz1 malzeme noksanlanm 
yiiksek kahramanhgile telafi edecegi 
muhakkakhr. Biiyiik Harbde, S~rb or • 
dusu, bugiinkii Yugoslav ordusile k1yas 
kabul etmiyecek kadar biiyiik mahrumi • 
vetler i~inde, muzafferane harbetmi,ti. 
Dost ve miittefik ordu, diin yaptrklanm 
icab ederse, yafln da daha fevkalade bir 
tarzda tekrarhyabilecek kudrettedir 

ABIDIN DAVER 

Tramvay amelesinin komiir 
avans1 

Tramvay §irketi, her sene tramvay a
melesine kiimiir paras! olarak avans 
vermekte idi. !dare, il~ senedenberi pa
ra yerine ameleye kiimiir dag11tyordu. 
Fakat bu sene ne para, ne de komiir 
vermemi~tir. Amele oteye, beriye ba§· 
vurarak bunun teminini rica etmi§ler
dir. 

Kadikoyiinde 

bir facia 

Sarho, bir baba iivey 
kiZlDl dort yerinden bi
~akbyarak Oldiirdii 

<Btl#aratt 1 I1ICI aa1llte4el 

!kind kocasmm evine ve ~ocuklarma 
bakrnadtgm1 teessiirle goren Sabiha ay· 
rilmaga karar vermi1. bund•n be~ ay ev• 
vel 17 ya§lannda bulunan ve !talyan 
mektebinde tahsilini bitirm!J olan bzt 
Reyhana mahkemeye verilecek istida}'l 
yazdnmt§br. lstida mahkemeye verilmi§, 
fakat Cevad, Reyhana bu istida}'l yaz· 
d1gmdan dola}'l kizmi§Dr. BeJ ay evvel 
Ce-vad bir aksam eve gelmit ve Reyhana 
bt~kla hiicum ederek elinden yarala • 
m1§hr. 

Fa kat a ray a girenler tarafmdan mese
lc kapahlmi§Ilr. Cevad mahkemenin ka· 
rar giinii olan 1 te§rinievvel yakla§l!k~a 
hiddetlenmege ve: 

«- Reyhanm suratrn1 kezzabla ya .. 
kacaguu. Keskin bi~aldarla viicudiinii 
kesecegim.» 

Diyerek ev halkm1 tehdide ba§lam1~1Ir. 
Evvelki giin Reyhan, C. H. P. Ka· 

d1koy 1ubesinde a~I1an daktilcgrafi imti
hanmda muvaffak olmu1 ve diin i§e ba§" 
larnak iizere kendisine tebligat yapiimit
llr. Ak1amiistii evine giderken Reyhan 
~ede kendisini kaq1hyan annesine: 

«- Ovey babadan ayba1mda ayrtl· 
d1ktan sonra benim kazanacag1m para ile 
ev tutacagtz. Oradan birlikte mehtabt 
seyredecegiz ve sarh01 bir baba tarafm
dan daima rahatSIZ edilmiyecegiz.» 

Diyerek irntiham kazandt8m1 miijde • 
lemi§tir. 

Bu mada evin alt katJnda bulunan 
Cevad, herzamanki gibi sarho~ oldugun
dan birdenbire yerinden nrlam·~ ve Rer 
hamn iistiine hiicum. etmi,tir. KizcagiZI 
bir miiddet dogdiikten sonra eline g-=-;ir· 
digi b1~kla Reyham yarahm~tn. Bu 

Katil Cevad Maktul Reyhan 

hali gi)rcn Sabiha aCI 9ghklar kopararak 
Cevarun iistiine anlm~a da iizen kanlar 
i~nde kalmiJ, ku.cag121 kurtararn811Ufl!r. 

Bunun iizerine sokaga ~1kan Sahiha: 
«- lmdad, adam oldiiriiyorlar. Biri· 

cik k1ztm oliiyorl.» 
Diye feryada ba§lam1t, fakat ne bir 

bek~i. ne bir polis imdada gelememi§tir. 
Kadmcag1z deli olmu§ bir vaziyette 

ana caddelere kadar 9k1D11 ve nihayet 
feryadlan iizerine Hur1id ve Hiiseyin a
dmda iki bek~i imdada ko~u§lardu. 

Fakat bek.~iler vak'a mahalline ancak 
Cevad, iivey ku.tm d<irt yerinden agir 
surette yaralad1ktan sonra gelebilmi§ler
dir. Gene o mada imdada gelen Devlet 
Derniryollan memurlanndan bir zal!n 
miidahalesile Cevad, elinden kanh b~
gt atarak bu adamt kovalamaga ba1la • 
ID1§hr. Bt~k o mada yerde yatmakta 
olan Cevadm kii~iik ~ocugunun ayagma 
isabet etm~ ve yaralam1§tlr. 

Nihayet hadise civar karakollardan 
da duyulm111 ve s~lu yakalanml§llr. 

Reyhan hastaneye kaldmlrnt§Sa da 
orada olmii1tiir. Katil baba diin Kad1koy 
Muddeiumumiligine sevked_i!mi§tir. Hak
bnda tahkikata deva.m edilmek.tedir. 
Reyhanm annesi Sabiha diin kendisile 
gi)rii§eo bir arkada§IIDIZ! §UnJan soy • 
lemi§tir: 

«- Ktzun biiyiidii. Kocamdan ayn • 
lrp rahat bir hayat ya§IYarak onun ka .. 
zand1g1 para ile ge<;inecektik. Fa kat §im
di sefil olduk. ;lehir tiyatrsl)ndan almak· 
ta oldugum siit paraS! 15 lirayr da kes
tiler. Allah yarduncun olsu~.» 

Maktul Reyhan Kadtkoyiin gene ve 
giizel kizlarmdandi. Diin lcenrlisini seven 
arkada,lan evine gelerek dakikalarca ag· 
laml§lardu. ------
Fransada sosyalist partiainin 

bir miiracaati 
Paris 24 (A.A.) - Sosyalist partisi 

komiinist partisine miiracaat ederek 28 
eylulde iki parti arasmda bir toplanh ya· 
pdmaSim teklif etmi1tir. 1ki partinin tek 
bir parti halinde birle~esi esaslaflm ha· 
mlamak iizere bir komisyon te1kili ve 
bu komisyonun ise ba,IamaSl tarihi bu 
toplanhda tetkik olunacakllr. 

~imali ltalyada feyezanlar 
Roma 24 (A.A.) - ~imali !talyada ha· 

valar ~ok fena gitmektedii'. Devamli 
yagmurlar neticesinde bir~ok nehirler 
ta§nu§, demiryolu ve otomobil nakli • 
yah inkitaa ugram1§tlr. Birka~ ki§inin 
de feyezanlara kurban gitti~i bildiril • 
mektedir. 

'1 

jBu.yiik davalar I 
Cin meselesinde Rusya, 

lngiltere ve japonya 
- 3 l*l-

T emizlik icraal!nm; ittihad dahil olup seleri anhyabilmek i~in, Stalin tarafm • 
i~lerinde biiyiik Ruslar bulunrn1yan rom• dan 1936 senesinde ilan edilen kanunu e• 
takalarda bilhassa iirnans1z bir ~ekilde sasinin tarif ettigi demokratik rejimin, 
devam edi1i manidardir. Komiinizrn reji- oniimiizdeki te§rinisani aymdan itibaren 
minden, dinle miicadeleden ve Stalin'in tatbik edilecegini hahrlamak gerektir. 
diktatorliigiinden usanan Sovyet Ru;ya Bu kanunu esaside, biitiin milletin, mii • 
inhilale temayiil etrnektedir. Muhtariyet savat dairesinde, dogruda.n dogruya ve 
fikri, T r~ki ve T r~kizm ile hi~ alakas1 gizli olarak rey verecegi musarrahhr. 
olm1yan terakki adtmlan allyor. Sovyet ,Siiphe yok k.i, i1i idare edecek olanlar, 
Rusya Miidafaa Karniseri Mare§al Yo· Stalin'in mutemedleri olanlarrur ve de • 
ro§ilof, orduya verdigi bir emirde, 1 mokrasi, yabancuarm goziinii boyamaga 
hazirandan 4 ternrnuza kadar cereyan e- matuf bir dolabdan ibarettir. £sasen, 
den T uka§evski ve diger generallar dava- miintehibler ernirle hareket edecek.ler ve 
51 hakkmda, sahih olmaSI muhtemel baZJ tarassud edileceklerdir. Maamafih, tek 
ufak telmihlerde bulunrn~ ve demi§tir bir degi§iklik olacakl!r. F abrika i~ileri 
ki: «Parti ve hiikumet idarecilerini ol· muhiti, T ro<;kizmle fazla zehirleruni~ bu· 
diirrnek iizere» bir suikasd hamhyorlar· lundugundan, Stalin, yeni Rusyayt, bil· 
dt. «KlZllorduyu zafa diisiirmek istiyor· hassa koyliilere istinad ettirmek istiyor. 
lard1. Y abanc1 bir devletin askeri ve fa· Stalin' in ve J ejov'un bugiin tatbik ettik• 
sist mehafili olan patronlanndan yard1m Jeri biiyiik tasfiyc ameliyesinin hedefi bu 
bekliyorlarru. Bu yardnna mukabil de, derin istihaleyi hamlamalctu. T asfiyeye 
Sovyet Ukraynasm1 verrnege, memleke- ugriyan bi~arelerden pek az1m biliyoruz. 
timizi par.;alamaga iirnade idiler. Safla- £min olabiliriz k.i, gazetelerin, «Halk 
nmlZI, fa1ist kirinden ve casusluktan tat· dii§mam» veya cTr~kist kopeb dire 
hir ediyoruz; bun dan sonra, bu derece tavsif ettigi kimselerin hepsi kuquna di • 
namussuzca hiidiselerin tekerriiriine mey• zilmi~ hi~ olmazsa siiriilmii§tiir. Bunlar• 
dan vermiyecegiz. Ordumuzu, bu pislik· dan kimisi idarecidir, diplomattu, devlet 
Jerden temizlemek suretile, onu daha memurudur, yiiksek riitbeli zabittir, ki • 
kuvvetlendirmis oluyoruz, daha maglub misi d~ i~idir. Bu meyanda ik.i ay zar • 
edilemez bir hale koyuyoruz.» fmda 238 §imendifer memuru, Uzak§8rk 

Bu abes casusluk vc fa1izm hikayele· vilayetlerinde kuquna dizilmi§tir. Su~ • 
rini bir tarafa birakaltm; ortada, (kat'i- lan, Japon • Tr~k.ist tethi1 ve casuslulii 
yetle .Oylemek imkam olmad1gma gore) te§kilatma dahil bulunmalanrur. Dagis • 
aglebi ihtimal, Stalin'e kar§l bir suikasd tanda miirsidlik edenler: «Her i1~i. halk 
te§ebbiisile, bilhassa, Rus olm1yan mem· dii1manlannm mahiyetini meydana koy • 
leketlerde, milliyet ve iftirak hislerinin mak ~in, bir ~ekac1 olmahd1r» diyorlar. 
biiyiimekte oldugu meselesi kahyor. Be- Rejim hakkmdaki hissiyahnda geV§Ct 
yaz Rusyadaki komiinist idarecilerin hep- davranan koyliiler de sabotajla itham edi· 
si degi§mistir. Kafkasyada, Dagistanda, lerek tasfiyeye tabi tutuluyorlar. 15 tem• 
Azerbaycanda, T r~kist veya kulak ol· muzda Volga • Moskova kanahnm a~1· 
duk1an .Oylenen baz1 kimseler tarafm- h1 resmi yapiid1. Bu miinasebetle, kana! 
dan, gazetecilerin ve devlet mernurlan· in§aahnda ~ah§bnlan 55,000 siyasi siir• 
nm katledildiklerini urnuyoruz. Dagistan giin affa nail oldu. Bunlar, kazancla • 
gazetelerinden . biri 1oyle yaz1yor: «Pro- rindan bir kim~mi bir kenara koyduklari 
Jeter diktatiirliigiiniin miintak1m lohc1, ve Stalin'in 1928 den 1930 senesine ka· 
onlann ba,Janna, merhametsizce inecek· dar tatbik ettigi toprak ortakhgt sistemine 
tir; zira, sagCl T r~k.ist hazeleyi, hi~ ac1- muanz olduklan i~in cezaen ve muhake· 
madan, kokiinden kaZIYlP imha etmek Ia· me edilmeden kiirege mahkum ediien sa• 
Zimdir.» y1s12 kulaklardan hayatta kalabilenler • 

£ger, Rusyadaki gayrirncmnunla- dir. Ucuz amele kullanrnak i~in gayet 
rm, teseyyiib ve irtikab erbahmm hcpsini miikemrnel bir usul. £ski Asuri hiikiim· 
imha etmelc Jaztm gelseydi, Sovyet Rus· darlarmm ve M1m Fir'avunlanmn tatbik 
yada kimse kalmazdii ettikleri bu usul, ~ok. eski devirlerin vah• 

!dareciler mehafilinde, yandan fazla §etile beraber tarihe kan§f!l1~ zannedili • 
yordu. 

teheddiilat yapiim~tu. Eski bol§evist er- hte, zahiren demokratik gi)riinen bir 
kamharbiye bugiin mevcud degildir. Ma· k 1. 1 

b 
1 

· 1 · 'I 
ra 1ye u muazzam e!Diz erne 1craah e arif Korniseri Bubnof, Lenin zamamn • 

bOylece kurulmaktad1r. 

~~~- i~~: f6e~:=~z~:la~e~{;~a~i!!li: Daha dogrusu, bu rejim, Hitler reji " 
mile baz1 yakmhklar gostermekle hera ~ 

Halk Komiserleri ,SfuaSI Reis Vekili be A 1 1 kt · d A 1 r, vrupa 1 o rna an z1ya e sya 1, Rudzutar menkubdur. Lenin'in samirni 
t nev'i §ahsma miirmastr yeni bir reiimdir. dostu ve zvestia ga.zetesi muharriri La· 

Fa kat Rusya, halihaznda, tam bir istiha• pinski, Smhiye Komiseri Kaminski, Sta-
le, t~kilat ve t~izat buhram gec;.iriyor. lin'in mutemedlerinden diye tanmm1~ o-
Bu §erait dahilinde, ba~hca riiesaSI kur· 

lan £liava ve daha. niceleri tevkif edildi. §Una dizilen veya siiriilen, temizlik halin· 
Stalin, §&yam hayret bir azirnle yeni bir d b' d 'I So t R U k e n or u 1 e, vye usyanm, za • 
hiikUmet kuruyor ve bu hiikitrnetin komii· kt b' h be · · · ih · Ide sar a 1r ar gm§meS! hma n u• 
nist taraf1, sadece cephesidir. Kendisi, zak gibidir. Bir memleket ki, ahalisinin 
nasyonalisttir, merkeziyet~idir ve dikta • k' 

yans1, Cite 1 yansm1 gammazlar, ordusun• 
torliik taraftandn. «Celik Adam>> m yap- da itimads1zhk ve §iiphe hiikiim siirer, 
lli!t i1 bir ihtili.ldir, fakat marksist ihtilal bOyle bir memleketin bu vaziyeti, harbe 
degildir. Sosyalist veya komiinist olsun, te*ebbiis etmesine imk&n hirakmaz. 
her proleter ihtilalinin fena taraf1, memur S 

ovyet Rusyanm, <;ine miihimma.t, 
bollugu, cahil biirokratlarin kurdugu ~ir· ham malzemesi verrnesi ihtirnali varrur;; 
kin istibdad ve tahammiilfersa gururdur. fakat, kendisi, rejirnin zararh ~tkacagi 
Stalin, i§te bu stmf1 ortadan kald1rmak 

muhakkak olan bir maceraya a1Ilm1ya • 
ve yaln1z kendi kudretini idame etrnek is· cakhr. 

tiyor, yani umurni ara ile s~ilmi1 halk dik- Esasen Rusya J aponyaya harb ilan 
tatorliigii. Tasfiyeye tabi tutulan unsur-

ettigi takdirde, Almanyanm • memleket 
lar arasmda ekserisinin Yahudi olmaSI dahilinde herhalde birka~ lane daha kal• 
manidardu. Stalin, koyu Yahudi aleyh· IDl! olmast mlimkiin • Tr<><;kist yarduni • 
taridu ve bu noktada dii~mam Hitler'e le, Balt!k tarafmdan tazyika te§ebbiis et• 
benzer. Tesis etmekte oldugu rejim na;- mesinden korkar. 
yonal • sosyalizmle ayni soydandu. Pur Bunu Japonya da biliyor, belki de 
kin gibi, vaktile buriuva diye amlan kla- neticeye bir an evvel u!a1mak i~in i!i tes
sik biiyiik muharrirlerin resmen goze gi- ri etrnesinin sebeblerinden biri de budur. 
ri§i, Rus milli duygusunun beynelmilel (Revue des deux Monds) 
marksizm zararina olarak uyand1gma --:------::- Rene Pinon 
kat'i delildir. ( •] ilk yaz!la.r evvelkl giinkil ve diiukit 

Bugiin Rusyada cereyan eden hadi • niishalaruntzda ~tkmllJtir. 

Dar1cada biiyiik bir siinnet diigiinii 

Danca (Husust) - Parti ve Nahiye Miidiiriimiiziin ve halkm alakalarile 
86 gii~men ve fakir ~ocugunun siinnetleri yap>lm!!tlr. Tertib edilcn diigiine 
incezas, caz ve hokkabaz talrnnlan getirilmi~. aynca pehlivan giire§leri de ya
ptlrm~tll'. Gonderdigim resim siinnet edilcn ~ocuklardan bir klsmtru toplu bir 
halde gostermekted.ir, 



8 CUMHURiYET 

Kurultay1n dUnkii 
[Bilf~~ra!~ 1 lnct •ahl/ede] I zekalanndan ziyade pasif ~ir mukave ."I 

<~~adolunun gobegmde, hanedanla • met sayesmde hayat 1damesme muktedu 
nn mhit~t ve suku~dan sonra d~ ya§I • olan bir<;ok Tribii'ler, biiyiik bir kiitle ve 
y~cak bu ar merkez1 yaratan T urkler • kalabahk te1kil eden bu tipin tarihi, mu • 
du. . . azzam atalet kudretine ragmen terakkide 

«Sel~uk abJdelen, yurdun ;osyal du • biiyiik bir pay sahibi degildir. 2) Ken -
rwnu hakkmda da b1ze malumat ver • dilerile beraber eski kiiltiirlerinin tohum • 
mekte~irler. • . lanm ta~Iyan tipler. Bunlar mecburiyetle 

«Eger: h~sus1 . terbba~I ne olursa ol • yeni fetihlere ve istil.ilara mecbur olmu1· 
·~· .caml •.• ~•ze ~ID tarih1 bakunmdan ye- lardu. Ve zengin vadilerde kendilerine 
m bu§ey ~gr.~m.uyors~ d~.' «medr~s~» .ve tabiat tarafmdan hamlanm11 mes'ud bir 
~unun te~amulu,_tedm mu~sse~elennm 1k- talih bulmujlardu. Buralarda muayyen 
bsab e~Ii oldugu ehemmJyeh goster • bir zaman zarfmda zenginlik ve rahat nis
mekteclir. betinde yiiksek bir kiiltiire sahib oldular. 

«Bimarhaneler (hastaneler) o devrin, Sonra miiacdele ruhunun kaybolmas1 
mutena vesait ve miihim varidatla miiceh- bunlan iki cesur ve zinde yeni istilac1 dal
hez nev'ama sosyal yard1m tejkilahm a- galann hiicumuna maruz buakll. Saydi
yanbeyan tebariiz ettirmektedir. . . . gimJz bu sebebler A syamn proto-histu • 

«Nihayet kervanlara konak vaz1fesmi var'1 hakkmda bizi tenvir etmiyor mu? 
giire~ ha.n v;ya k~rva.n~raylar .da mem· Orta Asyadan kopup gelen Sumerlerin 
leketm bean faahy~hm ykc;a .'fade, ve tarihi, Etilerin tarihi ve nihayet Oguz • 
Anadolunun muhtehf bOlgelenle kom§u Selc;uklann tarihi bizim i<;in en giizel mi· 

- -~------J 
Prof. Sevket Aziz 

iilkeler arasmda ticart miibadeleyi kolay
l~brma arzulanm teyid eylemektedir. 

«l3oylece, Sel~uk mimarisinin ehemmi· 
yeti sadece artistik k1ymetinde degildir. 

«Viiz,h ve miidellel vesikalann ekse • 
riya mefkud bulundugu bu orta ~glar 
ic;in. medreselerle bimarhaneler (hasta • 
neler). kervansaraylarla kopriiler, kale 
harabeleri, c;ok yiiksek seviyede, siyast, 
sosyal ve ekonomik bir hayabn mevcudi
yetini ispat eden tarihi abidelerdir. 

«Bizans aleminin enkaz1 iizerinde, 
XI inci asuda hirer fakir kasabac1k men· 
zilesine dii1en eski zamamn o biiyiik bel
delerinin yerinde, Tiirkler, YJgmla abi • 
delerinden herbiri canh bir vesika te§kil 
eden bu mamureleri kurdular. 

«Yabanci bir ekolun muakkibi bulun· 
maktan <;ok uzak olarak, Selc;ukilerin an, 
oyle oriiinal §ekiller ve tezyini ifadelerle 
oyle bariz bir karakter arzebnektedir ki 
Tiirkler, XII ve XIII iincii amlara aid 
Anadolu abidelerine oz kendi eserleri, 
ve 1anh mazilerinin muhte§em miras1 cli
ye bakabilir.» 

Kurultay reisi, bararetle alkJ§lanan 
profesore te1ekkiir ettikten sonra, Sel • 
c;uk Tiirkleri hakkmda antrepolojik bir 
tetkik hamlam11 olan profe.Or -5evket 
Aziz Kansuya soz verdi. 

$evket Azizin tezi 
Profe.Or Gabriel' den sonra .Oz alan 

1 
Sevket Aziz, tezinde bellibaih §U nokta· 

1 Ian izab etti: 
( 

«- Miladi XI ve XII inci amlarda 
~ (I 040 • 1150) biiyiik Sel~uk impara • 
l torlugunu kuran bu Tiirkler pek iyi bi • 

lirsiniz ki garb Tiirklerinin Oguz veya 
Cuz Tiirkleri §ubesindendirler. Biz garb 

c Tiirklerinin Uygur ve Karluk Tiirkleri 
admt ta§Iyan ziimrelerinden ziyade Oguz 

t Tiirklerinin hiiviyeti ve tabiati iizerinde 
t duruyoruz. C:iinkii Asyanm ~ok geni~ bir 
f sahasmda Selc;uk imparatorlugunu kuran 

lslam ve Tiirk aleminin • hatta biitiin ci· 
I han tarihinin • mukadderab iizerinde kuv

vetle tesir icra eden ve Anadoluyu nihat 
5 surette Tiirkle$tiren Tiirkler hemen umu· 
"' miyetle Oguz Tiirklerindendir. 

«Keza c;ok kesif Oguz kiitlelerinin 
cenubu garbiye muhaceretleri neticesi o • 
larak teessiis eden Selc;uk devleti kiSa bir 
zaman zarfmda ~arkt Tiirk elinden Mar· 
mara ve Akdeniz ktyalanna, Kafkas 
daglanndan biiyiik Hind denizine kadar 
muazzam bir Miisliiman - Tiirk impara· 

II torlugu ~eklinde inki1af etti.» 
E «Anadolu tarihini 1iddetle alakadar 
f, eden bu Oguz • Selc;uk muhacereti Tiirk 
r. tarihinin ve hatta geni1 bir tabirle Asya -
b Avrupa tarihinin kurulu1 mekanizmasmm 
SI ~er<;evesi ic;inde vukua gelmi1tir. 

«Paleolitik epoklan bir tarafa bnaka-
1~ hm, Asyanm neolitik prohistuvar ve bu 

epoku takib eden proto-histuvar'mdan 
itibaren Asyadan Avrupaya ve Ameri • 

v kaya vuku bulan be1er muhaceretlerinin 
iklim 1artlarmm degi1mesine ne dereceye 

!; kadar Sib bir surette bagh oldugunu pek 
n iyi biliyoruz. Orta Asyadaki ve Milad • 

dan 9 bin ytl onceye c;tkan en eski kiil • 

sallerdir. 

*** 
«Cihan tarihinin umumi aki§t iizerinde 

~iddetle miiessir olmu1 biiyiik tariht bir 
hadisenin sebebleri olan Sel~uk Tiirkleri 
hangi be§er tipine dahildirler? Biz bugii
ne kadar miispet bir surette cevab1 veril
memi§ olan bu suale cevab vermek isti • 
yoruz. Ve bu cevab1 verirken kuvvetle de 
zannediyoruz ki baz1 k•ymetli tarihc;ileri
mizin yazd1klan ve dii1iindiikleri gibi 
«Selc;uklann mesela Azerbaycan ve A • 
nadoluyu istilalan, Caznevilerin Hind is· 
tilas1 gibi askeri ve muvakkat bir mahi • 
yette olmay1p, o havalinin nki simasm1 
biisbiitiin degi§tiren» bir hadise degildir. 
Y ani biraz sonra izah edecegimiz iizere 
Sel~uk Tiirkleri Anadoluya geldikleri 
vakit ta neoliti.k-prehistuvar ve protohis • 
tuvar' danberi Anadoluda biiyiik bir ek • 
seriyetle ya1amakta olan kendi nkta,lan
m buluyorlard1. Filhakika yurdlan olan 
Orta Asyadan neolitik Pre-histuvar'dan· 
beri harbe dogru gOt;en ve gc; izlerini de 
bugiin oldukc;a iyi bir surette takib ede
bildij:iimiz yuvarlak kafah Proto Tiirk 
(Antroloji), Arkeoloji ve Lenguistik de· 
lillerle, unsurlarm <<Alpinler» muhace -
ret yolu, gOt;lerini tarihi zamanlarda yap
Mil olan Oguz • Selc;uk Tiirklerinin ma
haceret yolunun aynidir. 

«Selc;uk Tiirkleri Antropoloji bak1 • 
mmdan bize ne ogretiyor? .Simdi bu su • 

Prof. fsmail Haklu 

ale dogrudan dogruya cevab verebiliriz. 
Bunun ~in Ankarada Sel~uklara aid Y e
diler mezarhgmdan 1935 y1hnda hazi • 
ran aymda meydana t;~kardiguruz Sel • 
cuk Tiirklerine aid iskeletler iizerinde 
yaphg1m tetkiklere istinad ediyorum. 
Tiirk Tarih Kurumunun daima haYJrh 
ve giizel olan yard1mile yapm11 oldugum 
b utetki.k derhal .Oylemeliyim ki daha ilk 
bir ad1mdn. Oguz Sel~uk Tiirkleri ii • 
zerine ha§lanan bu tetkiklerin devam1 
ve miktarca !;Ogalhlmasi c;ok lazundu. 
Bugiin oniimiizde tetkik neticelerini .Oy • 
liyecegim Sel~uk iskeletleri I 0 tanedir. 
Bu iskeletlerin «3» ii kadm, diger «7» si 
de erkek iskeletidir. Burada tekrar zaid 
olan birc;ok Karaniyometrik ve Osteo • 
metrik olc;iiler sayesinde hesab edilen ka· 
rineler ve nisbetlerle bu « 1 0» Selc;uk is • 
keletinin antropolojik gene! karakterlerini 
huliisaya c;ah,acagim. 

«Bu iskeletleri nahiye nahiye kafa, ko1 
ve bacak kemikleri (etraf) olarak ma 
ile tetkik edecegiz. 

«Selc;uk Tiirklerinin he§eri hiiviyetk'ri
ni tayin etmek i~in dayandtgimJz esasla • 
nn neler oldugunu gordiiniiz. Bu ara§hr· 

Tarat>yadaki ~ay ziyafetinde Prof. Pittard te~ekkiir nutkunu irad ediyor 

malann sonunda Oguz Sel~uklanm Fisik I <<Arazi sisteminde Sel~uk Tiirkleri 
olarak karakterize eden hususiyetleri ¥iY· Anadoluda arazii emiriye denilen devle
le hulasa edebiliriz. te aid toprak usuliinii ta tbik etmi~ler ve 

a) Sel~uklar yuvarlak kafah, ince u • toprag1 icabma gore 1kta yani timar ve 
zun burunlu, kafa dam1 yiiksek, yiizleri has, vak1f ve miilk olarak taksim etmi§" 
orta boyda ve orta boylu insanlardl!. Bu lerdir. 
insanlar bu Fisik karakterlerile beyaz If· «Sel~ukilerin Anadolu istilasmi miite· 
km <<Alpli» dedigimiz ziimresine girmek- abb ba,I.yan bu usul Anadolu beylikle
tedirler. Orta Asyadan haynak alan rinde de aynen yapilmi~hr: Ar~ivdeki 
Alpli'ler bize gore Proto-Tiirklerdir. muhtelif defterhane kayidleri Karaman, 

b) Tarihi zamanlarda Anadoluya gel- Mente§e, Candar, Aydm, Saruhan Er. 
mi1 olan Oguz • Sel~uk Tiirkleri kendile- gullanmn ayni yolda yiiriidiiklerini bize 
rind en evvel ve Prehistorik caiilarda Or- gostermektedir; keza bu tam 10rkta Ak
ta Asyadan garba dogru g()c;etmi1 olan koyunlularda ve cenubda Dulgadirhlar
Proto-Tiirklerin g()c; yollanm takib et • da da gormekteyiz. 
mi~lerdir. «Bu bsa izahattan sonra on dort 

c) Oguz • Selc;uk Tiirkleri Anadolu • ve on be1inci amlardaki halk vaziyetine 
yu istila etmekle ihya edildigi gibi Ana • bakahm: 
dolunun lfki simaSim tamamen deiii1tir • 
mit degildirler. (:iinkii Sel~uk Tiirkleri 
Anadoluya geldikleri vakil bu toprakla
nn 1arki Anadoludan ta Ege kiy1lanna 
kadar biiyiik ekseriyeti Alpli yani Proto
Turk olan be1er unsurlan tarafmdan 
Protohistuvar' danberi meskun oldugu bir 
taraftan Antropolojik, diger taraftan Ar
keolojik vesikalann tetkikile anla~Jlmak· 
tadl!.» 

,Sevket Azizin tezi de ~ok alki,landJ. 
Kongre reisi bu tezi takdir ederek dedi 
lei: 

«- Simdiye kadar Sel~uk Tiirkleri 
hakkmda boyle bir tetkik yapilmami§h. 
Bu itibarla tez sahibine te,ekkiir ederim. 
Bu etiidler devam edecektir.» 

lin Asyamn trk tarihi 
Bundan sonra kiirsiiye gelen profesiir 

H. Vallais, On Asyamn Irk tarihi hak • 
kmdaki tezini izah etti. 

Profe.Or Vallais tezinde hulasa ola • 
rak §unlan siiyledi: 

«- lrklar iizerinde etiid yapmak zor 
bir i1tir. Bu mevzu iizerinde Asyada, Fi
listinde ve Mezapotamyada tetkiklerde 
bulundum. 

«Orta Asyada beyazlar ve baz1 si • 
yahlar vardir. F akat bunlar kolelerden 
ibarettir. Sumerlerin beyaz ve siyah ol· 
duklanm siiyliyenler vardir. Filistinde 
neolotik devrinde Neander Tolensis is • 
minde hususi bir tip ya§Iyordu. Bu devri 
takib eden mezolotik devrinden kalan is
keletler brakisefal ile biiyiik bir mii1a • 
behet arzeder. Dolikosefal lfki sonradan 
gelmi1 ve bir tak1m istihaleler gec;irmi1 • 
tir. Brakisefal 1Tk1 bu Irk! tedricen mah
velmi§tir. Bugiin de dolikosefaller gittik
~e azalmaktadl!. 

«.$imalt Anadoluda brakisefaller var• 
dir. Halbuki Orta Anadoluda her iki Irk 
mevcuddur. Cenubda ise dolikosefaller 
vardl!. Bedevt Arablar dolikosefal IT • 

kma mensubdur.» 
Bizans kaynaklar1 lie Tiirk tarihi 

Tezini tiirkce olarak irad eden Macar 
profesiirii Moravesik ezciimle dedi ki: 

«- Tiirk tarihinin hall devirleri i~in 
k1ymetli kaynaklar vazifesini gorebilecek 
olan Bizans kaynaklan hakkmda faydah 
ve bymetli izahat veren profe.Or, Tiirk 
kavimlerile Bizans miinasebetinin • harb 
veya sulh halinde • bin y1h miitecaviz 
bir zaman devam ettigini siiyledikten son· 
ra, Tiirk kavimlerinin eski tarihlerine aid 
yallh vesikalarm harab olarak ortadan 
kaybolmasma, ve Bizans kaynaklannda 
ise miitemadiyen Tiirklerden bahsedil • 
mesine gore, bu kaynaklann Tiirk tarihi 
ve lisaniyall i~in k1ymetli bir tetkik vas1· 
taSI te1kil edebilecegini .Oylemi1tir. 

Macar profe.Orii tezinin iradmdan 
;onra uzun uzun alki§landJ. 

Prolesor Ismail Hakkrnrn tezi 
14 ve 15 inci amlarda Anadolu bey· 

klerinde toprak ve halk idaresi mevzulu 
ezini izah eden profesiir, tebliginde $UD· 
an soyledi: 

«Toprak yukanda .Oyledigimiz gibi 
devlete aiddir; koylii de bu topraga mu· 
vakkat tapu ile sahibdir; topragJ i1leyip 
oziirsiiz olarak bo, bnakmadigl miiddet· 
~e toprak kendi miilkii gibidir. Oldiigii 
zaman erkek evladma intikal eder, ozrii 
olmadan toprag1 i§lemezse toprak elin • 
den ahmp ha§kasma verilir. 

« T opraga bOylece sahib olan koylii 
topragm baSilahndan devlet hazinesine 
verecegi ii1iir ve resmi oraya vermiyerek 
o vergi devlet<;e kime tahsis ve terkedil
mi§Se on a verir; yani koyliiniin i§ledij:ii 
toprak t1marh sipahiye aidse ona, vakil
sa vakfa, miilkse ii§iir ve resmini miilk 
sahibine verirdi. Bazan bu has1lat ve re· 
sim hem sipahiye ve hem de vakfa aid 
olarak iki k1sma holiinerek ikisine birden 
verilirdi. Bu kaytdlara g()re balk 1lcta ra
yasJ, vak1f rayasJ, maJikane rayaSI Ve 
yahud bunJardan her ikisinin rayaSI oJa
rak dort SimftJ. 

«Ball topraklann ii§iir ve resimleri ya 
tamamen veya kJSmen bir k!Sim koyliile
re terkedilerek onun mukabilinde onlar • 
dan hizmet beklenirdi: Mesel: derbend
leri beklemek, av ku§lan yeti1tirmek, 
madenleri i§lemek gibi hizmetler bu ka
bildendi. 

« T oprag1 i1liyen ray a sipahiye, vakfa 
ve miilk sahibine hizmet ettigine gore a • 
razi iizerindeki muvakkat tasarruf hale • 
kina aid tapusunu ondan ahrd1. T opra • 
g1, i,Iedii!i miiddet<;e hi~bir suretle dir • 
lik sahibi kendisine dokunamazd1; ara • 
lannda ihtilaf c;•karsa bu ancak mah • 
kemece halledilirdi. 

«Topragi i§liyen koylii Avrupada ol· 
dugu gibi derebeyinin kolesi vaziyetinde 
degildi: T oprak devletin oldugundan 
her ikisi de devlete kar11 hizmetle miikel
lefti; dirlik sahibi hizmet gormezse azle· 
dilir ve koylii oziirsiiz olarak cah1mazsa 
toprag1 elinden ahmrd1. 

«Bu icmali hulasa edecek olursak A· 
nadolu beyliklerindeki toprak halk ida • 
resi Osmanlilann aynidir. Ve bu bey • 
liklerin tatbik ettikleri usul Selc;uk dev • 
letinin arazi usuliidiir ve 1arktan gelmi1· 
tir; beyliklerdeki toprag1 idare 1eklile 
koyliiniin hukuki vaziyeti muasm olan 
Avrupa halkma nisbetle c;ok adilanedir.» 

Profesor lsmail HakkJ Uzu~ar11h • 
dan sonra celse 15 dakika tatil edildi. 

lkinci celsede Kurultay, Asba,kanlar· 
dan Hasan Cemilin riyasetinde topland1. 

llk siiz alan profesor Alfoldi idi ve 
Nomadbarda cifte krallik mevzuundaki 
tezini, miitemadi bir alaka ic;inde izah 
etti. 

Ekber Gurkan 
Bundan sonra .Oz alan profesor Hik

met Bayur Egirgiirkan, XVI nci amda 
dini ve sosyal bir ink1lab te1ebbiisii mev
zulu tebligini yapb ve c;ok allo!landi. 
Profesiir bu tezinde ba,hca 1unlan soy • 
ledi: 

«- I - Ekber Curkan 1556 da 
13 ya§mda tahta c;•kar. 

2 - 1560 a kadar atal~1 Bayram 
Han Tiirkmen devleti idare eder. 

3 - 1560 da Ekber idareyi bizzat 
ele almak ~in onu azleder. 

1 tiirlerin bu iklim 1artlanmn tahavviiliine 
bagh olarak yer degi,tirdiklerini de bili
yoruz. Bu esas amilin be~trl diyecegimiz 
dii(er bir faktorle de elele vererek Asya 
tarihinin te~ekkiiliindeki roliinii anlamak 
kabildir. Filhakika Asyada iki tip be1er 
nazan itibara alabiliriz. 1) F aaliyet ve 

«- Y ap1lan tetkikat neticesinde A • 
1adolu beyliklerindeki arazi ve halk i • 
daresinin Osmanhlardakine benzedigini 
gordiim: Buna nazaran Osmanhlar, top
rag! idare usuliinii kendilerinden yanm 
am evvel meydana ~tkm11 olan bazJ A· 

I 
nadolu beyliklerinden alm•1lardir. Hu • 
dudlannm biti1ik olmas1 dolayJsile bu • 
nun Cermiyan beyliginden ahn101§ ol • 

4 - 0 devirde miisliiman Tiirklerin 
elinde bulunan Hindistamn en biiyiik 
kismmda vaziyet !Ud\lr: 

A - Ulema miitehakkimdir ve hit; • 
bir yolsuzluktan ~ekinmezler. 

Pror. ,, , .. . '.li 

mas1 ~ok muhtemeldir. 
<<Anadolu beylikleri biitiin idare tarz· 

· nr.da Anadolu Sekvkilerini ve onlar da 
·:k " 1 1 

· • ~ i ;..: r,.. ... \.- Vi'IPIT''Iilardn. 

B - Rica! daima isyana hamdtr. 
Hizmet mukabili kendilerine verilen top
raklan istedikleri gibi tasarruf daiyesin· 
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faaliyeti 
I dedirler. Feodal bir mahiyet almaga te-l Konferan~ta . S·~iye ~ ekili Refik 
mayiil ederler. Saydam, lkmct Turk Tarih KurultayJ 

C - Halk iic; s1mfa aynhr: Ba,kam Bayan Afet ve daha bircok gii• 
a - En altta pek azim ekseriyeti te1- zide zevat hazl! bulunuyordu. 

kil eden Hindu ve diger gayrimiislimler, S1hhiye Vekili, Madam Pittard', ha• 
b - Ortada yerli veya yerlile1mii muna takdim ederek, kendisinin <;ok k1y• 

miisliimanlar, metli bir Tiirk muhibbi oldugunu ve 
c - En iistte bizzat veya nihayet iki memleketimizi gezerek profe.Or Pittard· 

gobek once 1imalden gelmi1 Tiirkler. la beraber c;ok k1ymetli bir eser ne§retti• 
Hemen biitiin biiyiik makamlar ve ordu gini, FransiZ edebiyat aleminde Noel 
bunlardadn ve adedleri bir iki yiiz bin Roger unvanile miihim ve kendisine has 
ki,iyi ge~mez. fikirlerle dolu edebt eserler nejrettigini 

3 1/ 2 amdn ah§Ilm11 olan bu miisa • siiylemi1 ve verecegi konferansm, 193Z 
vatSiz vaziyete kar11 Hindulann sabm1z· senesinde Tiirkiye hiikumetinin de ilti • 
landiklan anla§Jlmaktadir . .$imali Hin • hak ettigi «Musibetlere Beynelmilel 
distanda biiyiik mikyasta Hindu hakimi- Y ardun» te§ekkiiliine aid oldugunu ve 
yetini iade i~in son 30 sene ic;inde iki te • bunun esaslanmn ne tarzda dogdugunu 
1ebbiis vuku bulur: izah edecegini ilave ebni§tir. 

«Birincisi C:itor racaSI Rana Sanka Bunu miiteak1b Madam Pittard, kiir• 
tarafmdan yap1l.r ve 1527 de Kanva siiye ge]mi§, Tiirkiye ve Tiirkler hak • 
muharebesinde Ekber'in biiyiikbabasi 
Babur tarafmdan ezilir. 

«lincisi bizzat Ekber'in cocuklugunda 
Efganh Sur hanedamnm veziri iken Del
hi ve Agray1 zapteden ve miistakil hii • 
kiimdarhga kalki1an Himu larafmdan 
1556 da yap1hr. Ekber'in atahg1 Bayram 
Han tarahndan Panipat muharebesinde 
ezilir.» 

Hatib bundan sonra Ekber'in siyasa 
ve prensiplerinden bahsederek demi1tir 
ki: 

«- Ekberin' yenilikleri arasmda di
ni miir1idlige attld1ktan sonra yapllklan 
ya§amlyacak ve 0 oliir iilmez ortadan 
kalkacaktn. 

«Digerleri uzun zaman ya§Iyacak 
devletin intizamtm ve Hindulann sada
katini temin edecektir. 

«Ekber'in iic;iincii halefi Evrenkzib 
Alemgir ( 1654-1707) mutaasSib bir 
miisliimand1. «Sulhu Kiil» esasm1 ve 
Miisliill\anla Hindularm miisavabm or -
tadan kaldl!dL ,Sahsi kabiliyeti sayesinde 
imparatorluk binbir dahili fitne i~inde 
ya1adi, hatta epey de biiyiidii. F akat o 
oliince y,k,]d,. Bunda yeniden alevlen • 
dirilen miisliiman Hindu dii1manhgmrn 
tesiri miihim oldu.» 

Proleaor Ra,oni'nin tezi 
Hikmet Bayurdan sonra profe.Or 

Ra1oni «Orta (;agda Erdelde Tiirkliik 
lzleri» mevzulu tezini anlatt1 ve Karpat 
daglarmm cenubu 1arki ko§esinde bulu • 
nan Erdelin, muhaceret zamamnda Hun 

Prof. Moravesik 
ve Avar Tiirklerine yurdluk ettikten son· 
ra Bulgar Tiirkler ve miiteakiben Ma • 
carlar tarafmdan i1gal olundugunu siiy • 
ledi. Profesiir, Macarlann bir Tiirk par· 
~aSI olan Sekellerin bu eyalet tarihinde 
en ehemmiyetli rolii oynadiklanm, Pe<;e
neklerle Kumanlann da izleri goriildii • 
giinii soyledi. 

Bundan sonra Comte Zit;i soz alarak 
Macar kavminin men' 1eine dair olan te
zini anlatt1. 

Her iki profesor de hararetle alkiilan
diiar. 

Bugiinkii toplantt .. , 
Kurultay bugiin saat 14 te son toplan· 

tiSIDI yapacakllr. Bugiinkii toplanhda 
Profesor Afet, Tiirk • Osmanh tarihinin 
Karakteristik noktalanna bir bak1~ mev· 
zulu miihim bir konferans verecek; pro -
fesor Hartmann da Y eni Tiirkiye isimli 
bir tez irad eyliyecektir. Son olarak Ku
rultay Ba,kam bir nutuk .Oyliyecektir. 

Madam Pittard'm 
Halkevindeki konferans1 

Profesiir Pittard'm refikas1 Madam 
Pittard, diin Eminonii Halkevinde bir 
konferans vermi1tir. 

Hikmet Bayur 

Prof. Gabriel 

kmda gayet giizel bir ba,langi<; yaparak 
beynelmilel te1ekkiiliin esaslarm1 izab et
mi§ ve bu musibetlerin vukuundan evvel, 
fennt tetkikat yap1larak be1eriyeti biiyiik 
!Sil!ablardan kurtarrnak esas1m ihtiva e • 
den beynelmilel vesikay1 giizel bir li • 
sanla anlalml§ ve c;ok alki!lanmi§hr. 

Ecnebi profesorler yarm 
Ankaraya gidiyorlar 

lkinci Tiirk Tarih Kurultayma i1ti • 
rak eden ecnebi delegeler yarrn, T arih 
Kurumunun misafiri olarak Ankaraya 
gideceklerdir. 

Muhterem misafirler Ankarapalas o • 
telinde misafir edilecekler, Ankara ve ci· 
vanm, bu arada C:ubuklu baraim1 geze· 
celclerdir. Ecnebi alimler refine An • 
karada biiyiik bir ziyafet verilecektir. 

Tarabyadaki ~ay ziyafeti 
Kurultay miinasebetile 1ehrimizde bu

lunan biiyiik alim lsvic;reli profe.Or Pit· 
lard 1erefine diin ak,amiizeri T arabyada 
T okatl1yan otelinde bir ~ay ziyafeti ve· 
rilmi§tir. Bu ziyafet lsvi~rede tahsilde 
bulunmu§ olan talebe tarafmdan tertib 
olunmll§tur. Ziyafette; lsvic;rede tahsil 
eden ve profe.Oriin talebesi olan profesor 
Afetle Uyu§lurucu Maddeler lnhisan 
miidiirii doktor Hakki Hayri, doktor 
Sedad, Ticaret OdaSI Katibi Umumisi 
Cevad N izami; h Limited 1irketi mii • 
diirii Bedri; profesiir Serif; 11 BankaSl 
memurlanndan Ziibeyde Osman; daha 
bir<;ok zevat; davetliler ve bu arada fs. 
vic;re sefiri Hanri Marten ham bulun • 
mu§lardn. 

Ziyafet ~ok derin bir samimiyet hava• 
s1 i~inde gec;mi1tir. Miirettiblerinin ha§m
da bulunan Hamza Osman ktsa bir nu • 
tuk siiylemi§tir. Profesiir Pittard bu nut• 
ka cevab vererek ziyafeti tertib edenlere 
te1ekkiir etmi1tir. 

T oplanh ba,ladJgl gibi samimi bir ha· 
va i~inde nihayet bulmu1tur. 

Denizalb gemileri 

Bogazdan ge~emez! 

Bir ingiliz muharriri, bu 
kadar miikemmel tertibat 

gormedim, diyor 
Daily Express bildiriyor: 
cTiirkiye, denizalh gemilerinin Ka • 

radenize ge~mesine mani olmak i~in 
<;anakkale bogazm1 tayyarelerle, harb 
gemileri, sahil gozetleme ve muhafaza 
istasyonlan ile abloka altma almi§hr. 

Diin gece ve bu sa bah, Achaia gemisi
nin gi.ivertesinden karakol tcrtibahm 
hali faaliyette iken gordiim. Akdeniz • 
de bunun kadar miikemmel ve tamam 
karakol tertibatma raslamad1m. 

Marmara denizinin her iki mahreci de 
oyle iyi muhafaza edilmektedir ki bir 
gemi veya denizalh gemisinin goriin • 
meden girebilmesi i~in asgari yar1m 
diizine gozcii ve karakolu atlatmas1 Ja
zimdir ki tabii bu da imkansJzd1r. 

Sahi!de, her birka~ mil mesafede fa· 
aliyete gec;miye haz1r toplar stralanrnJ§
tJr. 

Karakol gemileri gi.iniin yirmi dart 
saatinde durmadan Bogaz1 tarassud et
mektedirler. <;anakkale civarmda 500 
mil murabbahk bir sahada limanlara 
gomiler girmesi mcnedilmistir .• 
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Paramtz ktymetind611 dU~Urulecek degildir 
• c1karanlar ... 

~rk hududumuzda 
iki giizel kasaba 

Elektrik ~irketile 
miizakereler 
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T ortum ve Olti giinden· Naf1a Veki1i bu hususta 
giine terakki ediyorlar son vaziyeti izah ediyor 
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Qar§lkapida Makosgllar caddestnde ti • 
caret.hane sahib! Arttn Qamglk, Aram Ni • 
§an ve Horan imzalarlle ald1~muz mU~ • 
terek blr mektubda denlliyor ki: cCadde • 
mlzde iitedenberi (ltleden sonra saat lkl· 
den alqlamm dokuzuna kadar pazar kuru ... 
luyor. Esna!m kbfesi, mall duk.kanlnnm• • 
mn k.aplSml kapamakta ve tlcaret.im.!ze 
man! olmaktadJrlar. 

CBa~tarafl 1 tnel sahlfedel 
iizerinde oyun yapmay1 tasarlam1~ olma· 
land,r. Cumhuriyet hUkiimetinin, Turk 
!>arasmm k1ymetini konma yolundaki a· 
zim ve hassasiyeti kat'i ~ekilde malum 
oldugundan, bu kotii maksadlarla ha
hareket edenlerin ~ayialan da, umduk • 
Ian tesiri yapamam1~tlr. Sadece altm fi • 
ah, 1065 kuru~tan 1080 kuruja tereffii 
etmi1tir. Bu da, yukanda kaydettigimiz 
gibi, altm ahm satlmmm borsa haricin· 
de olmasmdand1r ve nitekim, dun bu fiat 
da gene borsa di§IDda 1070 e kadar dii~ 
rnu~tiir. 

Kambiyo ahm sahmma gelince, Tiirk 
ParasJm koruma kanunu hiikiimlerile kon· 
tro] altmda bulundugundan, §ayialann 
kambiyo borsasmda hi~bir tesiri olmami~
hr ve esasen bir santim];k spekiilasyona 
dahi meydan yerilmiyecek tedbirler aim· 
rnJ~tlr. 

Esham ve tahvilat k!Smmda da esasb 
bir hareket olmami§; yaln1z bu arada 
baz1 bankalar, Tiirk borcu tahvilbrim 
e!Ierinden ~Ikarmi!Iardn. 

Ankaradaki hassasiyet 
Ankara 24 (Telefonla) - 1stanbul· 

da, Bor.a mehafilinde Tiirk para•mm 
kiymetinin du!urulmesi ihtimalini ileri 
suren, yalan, ~irkin oldugu kadar da yer· 
siz 1ayiay1 ~1karanlar hakkmda, SJki bir 
tahkikat giri~ilmi~ oldugu anla~1hyor. Og· 
rendigime gore, morkezden verilen emir 
iizerine istanbul Vilayeti, baz1 ga • 
zerelere de aksetmi1 olan bu ~ayiamn 
siiruciileri ve yay•c•lan hakkmda let • 
kiklere ba~lam1~hr. 

Diger taraftan, Tiirk paraSI k1yme· 
linin dii§urulmesine, ihracat yekununun 
tutturulmas1 zarureti gibi bir sebebin 
bu ~ayiay1 takviye etmek iizere ileri su • 
riildiigu 'gorulmii§tiir. Milli menfaatleri· 
mizin paramlZin hymetini korumak yo
lunda oldugu gune§ gibi a1ikar bir ha • 
kikat olmakla beraber, d11 ticaretimize 
aid son istatistikler, bu nokta)'l da tama· 
men ~iiriitecek rakamlan ihtiva etmekte• 
dir. 

Siyasi Miiste~arrn beyanatr 
1khsad Vekaleti siya5i muste§atl Ali 

R1za Tiirelin, bu hususta bizzat verdigi 
rakamlan ve maliimatl aynen bildiri • 
yorum: 

«- Son d1~ ticaret istat!stikleri 1937 
senesi ilk yedi aybk ihracahmiZID 59 
milyon 880 bin liraya yiilcselmi§ oldugu· 
nu gostermektedir. 1936 senesinin miite
nazlt aylarma nazaran yukseli1 fark1 13 
milyon 664 bin liradJr, 

Bu artJ§tan Almanyanm hissesi, yal • 
mz bir milyon 94 bin lirad1r. Geri kalan 
12 milyon kiisur bin lira diger memle 
ketler hissesine isabet etmektedir.» 

T ahkikat yaprlryor 
J3a§vekalet Vekili Celal Bayar para· 

m1z hakkmdaki aSJ!SJz ~ayialar iizerine 
derhal lstanbul vilayetine bu ~ayialan 
~1kran ve yayanlann mcydana ~·kanlma• 
sm1 emretmi1tir. Vali Muhiddin Ostun· 
dag dun bu mesele ile 1ahsan me§gul ol
mu~tur. Diger taraftan ~"hrimizde bu • 
lunan 1khsad Vekaleti daimi muste~an 
F aik Kurdoglu, tahkikatm safahatilr 
yakmdan me~gul olmmlur. 

T ahkikah, i1in taalluku dolay!Sile filen 
Borsa ve Osmanh BankaSJ komiserh~i 
yapmaktad1r. Komiser lhsan Rifat dun 
sabah bankalan gezmi1 ve temaslar yap
ml§tlr. Bundan sonra komiser ha21 acen· 
talann ifadelerine miiracaat etmi~tir. 

Elde ettigimiz malumata gore ilk ka
naat §ayianm evvela borsa haricinde ~·
kanldigi merkezindedir. Maamafih tah
kikat ehemmiyetle devam etmektedir. 

Eger bu 1•yia borsa ic;inden ~·kmi§Sa 
sudulan borsa kanunu mucibince tee • 
ziye edilecektir. Eger ~ayianm ba§langicl 
hallcta ise ~1karan ve yayanlar Tiirk pa
rasmm bymetini koruma hakkmdaki ka-

rarnamelerin ihtiva ettigi cezai hiikiimler Erzurum (Hususi) - Saha itibarile 
mucibince derhal Cumhuriyet Muddeiu- Bel~ih Kralhgmm sa!hi mesahasma ya· 
mumiligine verilecektir. km biiyiiklukte olan vilayetimizin en 

Alakadar makamlar ag1zdan ag • iyi ve verimli iJ~elerinden 0\an T ortum 
za teselsul ederek gazetelere kadar bu ve Olti kazaldarma seyahat bilhassa bu 
i1in kimler tarafmdan yayJid•gmi tesbite mevsimlerde ~ok enteresand1r. Muhitimiz 
~·h~maktad!rlar. 0 kadar 51k SJk manzara degi1tiriyor ki 

Ba~vekalet Vekili ve Maliye bu zengin dekorlu yolculuk insana ba§· 
Vekili ne diyorlar? ka bir alemde imi1 hissini veriyor. Oto • 

Bu miinasebetle Ba,vekalet Vekili mobil yepyeni §OSeler iizerinde kayarken 
Celal Bayann Cumhuriyet hiikumetinin eski devrin hi~ bakmad1g1 ve anrnad•g• 
milli para uzerindeki ha5sasiyetini goste· bu sahalarda Cumhuriyet idaresmin ya· 
ren beyanahm kaydediyoruz: rattJg1 eserler kar§ISmda derin heyecan -
«- Bu §Oyialan ~1karanlar bulamk lar duymamak kabil olam1yor. Erzuru • 

suda bal1k avlamak ve spekiillisqon qap· nmn ~orale daglan, Karga mtlanm arka
mak isti_ven bir tak1m hainlerdir. Bu ~a- da b~takarak Tortum yaylaSina inince si· 
.liialan ~1karan ve qaqanlann me.11dana zi yepyeni bir saha kar§•hyor: Y e1illik:e 
~1kanlma51 i~in emir verdim. /cab1nda bezenmi1 vadiler, aga~larla siislenmi§ 
borsalan kapatmaktan (ekinmem.» daglar. Nihayet yeni binalarile ufac•ok 

;lehrimizde bulunan Maliye Vekili 1irin Tortum kascabaSJ goriiniiyor. Uzun, 
F uad Agrah da diin miistemirren bu i1le ~1plak ve 51cak yollardan sonra bu ye§ll 
me§gu] olmu§tur. Pazar giinu Ankaraya daglann ~~eveledigi bol sulu derenin 
hareket edecek olan Maliye Vekilimiz de kty•lanna yaslanm•! Tortum kasabasma 
bu munasebetle !U sozleri soylemi1tir: g1pta etmemek kabil mi? 

«- Baz1 devletler biinyelerine ve ikll- T ortuma girerken ornek karakolu 1i· 
sadi vaziqetlerin muvat1k geldiiiinden rin ve temiz yuzile insana guluyor. Or • 
devaliiasyon .vapJyorlar; fakat bu hare • nek fidanhg1, yeni yapllan Hukumet Ko
ket bizim biinyemize :JI/1/Un cleiNdir. nag! ve kay:nakam evile antreye yap1lan 
Deva/iiasyon hallr ve ha_valimizden ge~- bir ornek yeni bin alar yeni T ortumun ilk 
memi1tir. Milli T iirk poraSI saiilamd~r.» modem binaSJ olmak ~refini kazanm11lar. 

Diinku boraa liatlrr T ortumdan Oltiye giden !Ooe iizerinde ye· 
Bu ~irkin ~ayiamn uyandJtabild!iii ni kopruler yap1lmakta, her tarafta imar 

miisbet tesirler de dun tamamen zail ol- faaliyeti var. Cah,kan Vali Ha~im h~a 
mujtur. lay1k arkada1 olduklanm isbat eden Tor· 

Diin borsada Turk borcu tahvil!eri I tum ve _Oiti kaymakamlan kaza smnla-
14,05 lirada a~1lm1~ 13.85 lirada ka • nnda h1~ bo1 durm1yarak ~ah1m1§1ar. 
panmi§Ilr. Bir gun evv~lki Tiirk borcu Olti tarihi bir kasaba. 93 harbinden 
birinci tahvillerinin kapam§J \4,1 0 lira sonra ana yurddan aynlmak ac!Sina u • 
idi. zun muddet katlanan Olti kasabaSI y1l • 

Frank Londra borsasmda bir 1ngiliz !area Car Rusyasma hudud askeri garni
liraSJ kar~1hg1 per§embe giinu 144,96 zonlugu yapmi§. Kasaba Olti deresinin 
frank iizerinden kapanm•!h. Diin 142,68 ikiye boldiigii iki par~adan ibaret. Gene 
de a~Ilmi§, bir arahk 144,59 liraya kadar kaymakam1 F evzi Hamurcu i1ine dort 
~·khktan sonra 144,65 frankta kapan - elle sanlm11 bir idare adam1, kazanm her 
ml§tlt. Bu fiat Istanbul borsasmda 23,3, baknndan ileri gitmesine ~ah,maktadJr. 
25 kuru1 olarak tesbit edilmi1tir. Halkevinde, memurlar, mahfilinde gorii-

CeJaJ Bayar Ankarada len biitiin sosyal hareketler hep onun ese
ridir. 

Ankara 24 (Telefonla) - Ba,ve • Kasabanm tertemiz bir belediyesi vat, 
kalet vekili ve Ikhsad Vekili Celal Ba- ~ok 1ehirlerimizin belediye binalanna 
yar, bu sabah saat onda ekspres; takiian nisbetle iyi balumh olan bu binanm tan· 
hususi vagonla 1ehrimize geldi. lstas • ziminde ince bir zevk eseri var. 
yonda, Ba,vekil ismet Inonii, Meclis Kasabaya hakim Eski kale ve salk1m 
Reisi, 1ehrimizdek.i meh'uslar, · • 

SJyasl siigiidlerin giilgesinde hoi sulu derenin 
miiste§arlar, Vekaletler erk.im, Vali, sesini dinliyerek uyuyan giizel Biiyiik ca-
Kumandan, Polis mudurii ve diger bir • minin ~er~eveledig; yem}e,il Olti kasa -
~ok zevat tarafmdan kar,,landl. baSI istirahate susamJ~ insanlarm dinlene-

Ba§vekil 1smet 1nonii, Ba§vekalet ve· ce~i tertemiz ve konforlu bir kasaba. 
kili Celal B<~yan otomobiline alarak, be- Muhitinde her tiirlu me)'\'a yeti1en, guzel 
raberce Ba,vekalet binasma gittiler. Ba1- hububat yeti~tiren kazanm verimli top • 
vekil Ismet 1nonii bir miiddet sonra Ba1· raklan ve komiirle kuyumculukta kulla -
vekalet binasmdan aynld1 ve Celal Ba- mlan mt~hur Olti ta1Ian ve her tarafta 
yar, Ba,vekalet makammda bir miiddet ~ok siiriilen pireotu me•hurdur. 
me~gul oldu. 

Ba,vekalet vekili Celal Bayar, ogle • 
den sonra, tekrar Ba,vekalete giderek, 
ak1am R"<; vakte kadar mtilitelif i1ler 
iizerinde mesaide bulundu. 

Fransadaki ~iipheli 
yabancilar 

Paris 24 (Hususi) - Eski muharibler 
birligi tarafmdan se9ilen bir heyct, bu
gi.in BaFekili ziyaret ederek, yabancl
larm Fransadaki faaliyetlerine nihayet 
verilmesini, ~i.ipheli yabanc1larm hudud 
haricine 91kanlmasJru, yabanc1larm u
mumiyetle daha s1k1 bir kontrola tabi 
tutulmalanm istemi~tir. 

Kay1b generalin kar1s1 tevkif 
edildi 

Paris 24 (A.A.) - Di.in, ortadan kay
bolmu~ olan General Kobline'in kanSJ 
Madam Skobline tevkif edilmi~tir. Ge
neral Skobline'in, General Mil!er'in or
tadan kayholmasmda bir rol oynam1~ 
olduj:!una dair ortada bir tak1m §tiphe -
ler mevcud oldugu siiylenmektedir. 

Mussolini il~ Hitler 
Almanyada b• lu~tu1ar 

CBastarat• 1 1ne1 •olttteael 

lmzalanacak protokol 
Roma 24 (Hususi) - !talyan Bawe · 

kilini kar§Ilomak iizere Miinih'e gitmi~ 
olan Giornale d'!talia gazetesinin Ba•
muharriri M. Gayda ga1etesine ~ektigi 
bir telgrafta sunlan bildiriyor: 

cAlmanyadaki nasyonal sosyalist ve 
italyadaki fa~ist rejimlerine ka;st her 
hangi bir taarruz yamld1i(J takdirde Al
man ve lta!yan ordulan otomatik bir 
•e'<ilde birleseceklerdir. 
. !talyan ve Alman devletleri reisleri 
Berlinde her han!(i yeni bir anlasma 
yapm1yacaklar. sadece iki ordunun oto
matik surette birlesik hareket edecek -
lcrine dair bir protokol imzahyacak -
lard1r. 

Amerikada yar1~larm gordiigii rag bet 

M. Mussolini'nin Berlin ziyareti mti
nasebetile resmi teblig nesrPdilonive • 
cek, sadece ziyaretin son .l(iinti iki dev· 
let reisi tarafmdan hirer nutuk irad e
dilecektir.• 

Mussolini bu ak•'1m Mii,ih'te 
Miinih 24 (A.A.) - italyan htikumet 

reisi M. Mussolini 25 eylul cumartesi 
l(iinii sabah saat 10 da hususi bir trenle 
buraya gelecek ve istasyonda bizzat 
Hitler tarafmdan kar<tlanacak, iki dev
let adam•. aksam saat 19 da beraberce 
Berline hareket edeccklerdir. 

lngiliz matbuatr ziyarete 
ehemmiyet veriyor 

Londra 24 (A.A.) - lngiliz gazeteleri 
miittefikan Mussolini'nin Berline yapa
cagJ ziyaretle me'i!rlli olmakta ve bey· 
nelmilel siyasetin mevzuunu te§kil e
den gtiniin btittin meselelerinin bu mti· 
lakat esnasmda gi:iri.i~iilecegini ve bu 
meselelerden her biri hususunda iki 

(Ba~tarat• 1 lncl sahttedel 
$ehrimizde bulunan Nana Vekili 

Ali <;etinkaya dun, oir muharririmize 
bu muzakereler etrafmda §U beyanatta 
bulunmu~tur: 

<<- Elelctrik 1irketi 1imdiye kadar va
zifesini durust olarak yapmamJjtlr. Biz 
evvela bu noktayt tesbit ettik ve ediyo -
ruz. $irketin tesisah kamilen harab, nok
san ve tamire muhtacdlt. Bunu gorduk. 
Bu tesisahn 1Siah1 i~in asgari 7, azami 
10 milyon lira istiyoruz. Bun dan ba1ka, 
1irketten halktan mukavele harici ve usul
suz olarak kutu kiraSI, bran1man ucreti 
ve saire namlan altmda 3 kiisur milyon 
lira para tahsil etmi1tir ki biz bunlan da 
1irketten istiyoruz. $irketin son defa An
karaya gelmi§ olan murahhas heyetine bu 
istediklerimizi ve tekliflerimizi tahriren 
bildirdik. Ve kendilerine ii~ gunliik bir 
cevab miiddeti verdik. ~imdi onlarm ce
vabmJ ald1ktan ve bu iki kalem iddiam•z 
tesbit edildikten sonra 1irketin son mev
zuu bahsettigi 23 milyon Tiirk lira ser • 
mayesini kendilerile bir!ikte miitalea e
decegiz. 

Bu surelle bu u~ mesele aram1zda ta
ayyiin ettikten sonrad1r ki hiikumetin 
1irkete vaz1yed etmesi m: lazJmdlf; yok· 
sa ~irket icab eden muhasebeyi yaphk -
tan sonra kendisi mi imtiyazm1 terkehne
lidir? Bu noktalar o zaman takarrur ede
cektir. $imdiki halde muzakereler, bah • 
settigim esaslar ve §artlar dahilinde de -
vam etmektedir.» 

Ali <;etinkaya yeni a~1lacak hatlar 
hakkmda da junlan soyiemi§tir: 

«- Zonguldaga kadar bitmi1 olan ye• 
ni hatl!n a~•lma toreni Cumhuriyet bay
rammda yap1lacakhr. S1vas - Erzurum 
hath iizerinde <;etinkayadan Malatyaya 
kadar olan k!Sim evvelce tomamlanm•lh. 
$undi bu hat Divrige kadar ikmal olun -
mu~tur. Bu k!Smi da Cumhuriyet bayram1 
akabinde merasimle a~acag1z. Diger 
hatlann i01aah da biiyuk faaliyetle iler
lemektedir.» 

Naf1a Vekili yeni biten fstanbul- Lii
leburgaz yolu i~in de demi1tir ki: 

«- Istanbul Liileburgaz yolu ta • 
mamland•. Bunu onlimlizdeki pazartesi 
giinii a~acag1z. A<;ma merasimine, Ba1· 
vekil ve Bajvekil vekili Ankarada bu • 
lunduklan i~in ben riyaset edecegim.» 

Ali <;etinkaya, 1ehri:nizde bulundugu 
gunlerde Istanbul telefon 1irketinin va· 
ziyetile de me§gul olmu§tur. Vekil mu· 
· 1rririmizin bu husustak: ~ua line de ~u 
cevab1 vermi1tir: 

«- T elelon §irketindeki tetkikahm 
teferriiat ve tesisata aid §eylerdi. Binay1 
dar ve Sib!•k buldum. Bina civarmdaki 
baz1 yerlerin istimlaki i~in emirler ver • 
dim. Bu binalar istimlak edildikten son· 
ra binanm arkasmda Mahmudpa§aya 
dogru bir kap1 a<;Jlacak ve yeni bir kiSJm 
yamlacaktir.» 

C Yeni Eserler ) ·-----Epikiir'iin Bah~eai 
Anadol Fransm ger9ekten bir san'at 

bedias1 olan bu cseri Serve! Yesari oglu 
ile ~air Mithat Cerna! tarafmdan tiirk· 
~eye 9evrilmi~tir. Miiellifin biiyiik 
kudret ve §6hreti gibi mi.itercimlerin de 
ktymeti malum oldugundan terciime • 
nin nefaseti hakkmda fazla soz siiyle -
mege li.izum gormtiyoruz; sadece eserin 
inti~anm haber veriyoruz. 

Pol ve Virjini 
Biitiin meden! diinya iki yiiz yildan

beri Pol ve Virjini hikayesini b1kma -
dan, usanmadan okur. <;:tinkii bu eser, 
en ince hislerin ve en temiz duygulann 
nas tutmaz bir aynast say1lmaktadJr. 
Hilmi kitabhanesi, eseri yeni ba•tan 
terctime ettirmekle Tiirk okuyucula -
rma da taze bir zevk mevzuu sunmu~ 
oluyor. 
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Soldan sa~a: 
1 _ Derdler kendtslne arkad"f olmuf o

lan cmiirekkeb kelime). 2 • Mllsaade, :rev
gill. 3 • Yok de~ll, eskl TUrk "flretlerinden 
blri. 4 - Manas1z JSrar, sestn doniip iell~i. 
5 - Haflt de~ll. gok del a • ~te> kellme.sln
den evvel gelen tAblr. 6- Borcunu vermek. 
7 • Basit blr muslkl t.letl, tenasill m&hsu
lil. 8 - UzuvlartmJZdan, !Jklr t!lur. 9 • Bil
ha&Sa ayafpmJZda olur, Allaha L!m&rladtk 
demeklllr.. 10 • Blr edat, dar de~U. 

Yukandan a~ajiJya: 
1 - M1h1 yertnden g1karan (miirekkeb 

kelime). 2 - Anlama kudreti, i~ uzuvlart • 
miZdan blri. 3 • Bl.r clns para, tnsan yu • 
vao1, nota. 4 - Gen!4lik, bir oyunun merak
lJSI. 5 • Varldat. 6 - Krali~e. altabenln !kl 
hart! yanyana. 7 - iranda eski blr biikiim
dar sil!Aiesi, blr hayvan. 8 • Kopek yavru
su. ziyatet. 9 - Blr cln.s takunya, inglltere
nin klbar ka.d1m. 10 - BalJA'Inl yutmamalJ, 
ytizii.m.Uzi.in tezyinatindan. 

Evvelkl bulmacanm ball~dilmi~ $etll 
234rtfl1fl(~ltl 

ist. Borsa1u 24/9/937 
PABALAR 

Attllli KapatlJll 
S!Prlln 625.- 630.-
Oolar 123.- 127.50 
Frank 83.- 88.-
Liret 114.- 114.-
Bel~ika Fr. 80.- 84~ 
Orahml 18.- 23.-
lsviere Fr. 570.- 580.-
Leva 20.- 21.-
Florin 65.- 70.-1 
Kron Cek 74.- 84.-
Sllin Avusturya 21.- 23.50 I 
!\Ink 28.- 31.-
Zlotl 20.- 23.-
Pen ~to 21.- 25.-
Ley 16.- 16.-
Dinar 48.- 52.-
Krnn tsv~ 30.- 32.-
Allin 1068.- 1070.-
Ban knot 260.- 261.-

CEKLER 
A(rlq Kaplllll$ 

Londra 628.- 628.-
New· York 0.7880 0.7872 
Paris 23.025 23.0325 
Milano 14.9713 14.9760 
Briiksel 4.6830 4.6830 
A tina 87.0225 87.0225 
Cenevre 3.4320 3.4317 
Sofva 63.6942 63.6942 
Am•terd. 1.4764 1.4764 
Pra11: 22.5955 22.5955 
Viyana 4.1688 4.1688 
Madrid 117038 11.7038 
Berlin 1.9R42 1.9642 
Var~ova 4.1735 4.1735 
Budapeste 3.9810 3.9810 
BiikrPS 107.0063 107.0063 
Belvad 34.355 34.355 
Yokohama 2.7356 2.7356 
Moskova 20.3375 20.3375 
Stokholm 3.0884 3.0884 

ESHAM 
Ar~hs Kanants 

Asian ~lmrnfo 10.65 10.60 
IS'fiKRAZLAR 

AtihS Kapan"i 
l'flrk borcu I Pe<ln 
• • I Vadrli 13.95 13.80 

~rrranf 96.- 96.-
~1VAt:-~r711Mlm I 98.50 98.50 
% 5 Haziru• 30.50 

TAHVILAT 
30.50 

At•llli J<apants 
Anndolu J p,u~in 41.70 41.70 

• n PPsln 41.70 41.70 
• • m Pr~in 40.50 40.50 

Beledlyentn pazar yerlerinl yenlden ta· 
yin edece~ §u s~ralarda bu halln da nazart 
dlkkate almmasm1 ve oimdlye kadar ~ek· 
tiglmtz s•kwtllardan kurtanlmak!JgmuZJ 
rica ederlz. 
Tarauslular ilkmekteb istiyorlar 
Tarsus okuyuculammzdan Hakkt Dbrt

lemez lmzaslle ald1gumz mektubda denili
yor kl: c:ilkmektebe devam ~a~a gelen 
gocuklart okutacak mekteb bulamtyorU2. 
25 bln niifuslu kazamtzda be~. daha az nii· 
tuslu villyet merkeztnde Jse dokuz illl:mek
teb var<hr. Yurdda§lar oltuma gagma gel<n 
gocuklarm• okutmagi kanuni bir hak bllir· 
lerken bu haklanru lstlmal edecek vasJta
larm bulunmamasiiil kabnl edemlyorum. 

Mlkta kalan yavrularllDIZ& blr gare dii• 
§ilnmelerl l~ln alAkadar makamlarm dlk· 
kat nazarlarm1 gekmentzl dilerlm.> 

Bu sokak boyle kalmah mt? .• 
Ayazpa§ada. oturan karilerlmlzden blr· 

~o~un imzasile a!dJtimiZ blr mektubda. 
denillyor kl: cBizlm mahallemlz ~ok §iiklir 
§lmdlye kadar bol toz ve gamur ned!r bll
mPZdi. Fakat arsalardan moloz t"ftyan a
rabala~dan doktilen toprakiarla bugUn cad· 
dentn bl.r lusmlle Giim~uyu hastaneslnln 
yanmdaki evvelce tertemlz olan sokak blr 
toz deryast hallne geld!. K~1n da tabU bl.r 
batakl1k olacak!.tr. Blr miiddet evvel kay. 
maka.mhga. v~kl miiracaate y!kamp temtz. 
Jenece~i vadolunmw;tu. Bu vald henuz ye• 
rlne getirllemedi. :;!ehrlmlztn temlzll~ ve 
halkim1zm sthhatl namtna bu valdln bl.r 
an evvel tntazm1 dileriz .• 
Kulahlar susuzluktan tikayet!;i 
Kula karllerimlzden Hasan Cabar lmn

slle aldi~tmiZ mektubda deniliyor kl: <Ka
sabamiZID l~me ve salr su ihtiyacmJ yaJ
niZ kuyular temln ederler. Son deta goru
len tlfo vak'ala.rt Uzerine bUtUn kuyular 
kapatJldJ ve au lhtlyacmiZl k~rlardakl ku -
yulardan tedarlk edinlz den!ldl. Fakat bun
Jar da pek kJSa bir zamanda ihtlyac kaqi• 
smda kurudular. :;!lmdl biz susuz kald1k, 
hem de tam manasile. Boyle bir karar ve
rlllrken netlceleri dU.,tlnillmeUcllr. !cab 
eden tedblrlertn iicUen almmas1 hususun
da a!Akadarlarm dlkkat nazarlarml gek • 
menlzi dllerlm.> 

I AKBA 
Ankarada Kltabevi KA~d~rhk 
Biitiin mekteb kitablarmm san~ 

yeridir. Mekteb lortasiye <;esidlcri 
en miisaid sartlarla temio edilir. 

Tel: 3377 

Kad1koy ikinci sulh hukuk hakimli -
ginden: 

Kad1koyi.inde Alttyol agzmda Kara • 
dut sokagmda 9 No. da mukim Ha~ik 
klz1 Nunik Ohanyamn slat hastah~ do· 
la)'lsile hacir alhna almarak ayn! so • 
kakta 10 No. h hanede oturan oglu !s· 
tepan Ohanyamn 20/9/937 tarihinde 
kendisine vasi tayin olundugu ilan olu
nur. 

,, ·'l- Orolog- OperatOr .-

-0~. OSMAN -S" ONER 
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... idrar Yollar1, Bel SoQuklug;., ;:
•. H4stahkfan MUtehasstsl ·. ·~ 
·· Muap·ne ·· : Emin.jn·u '· Artlll.nla~· ·edde.i _. ~ 

Arpacalar UaH . 'SaUl ; 12 _- i9 

A~1k artbrma ile tevkalade sab' 
1937 eylultin 26 nc1 pazar gilnti saat 

10 da istiklal caddesi No. 373, Beyoglu 
Osmanll Bankas1 tizerinde Banka ha. 
nmm 9 No. h dairesinde mevcud ve 
muteber bir aileye aid miikemmel e§ -
yalarm a91k arthrma ile sahlacagJ. ilim 
olunur. 

Bir dolab ve iki komodinden miirek· 
keb zarif bir yatak odas1, eski <;;in klua· 
zonesi, kanton ve sair vazolar, kestane 
agacmdan mamul ve 10 par9adan ibaret 
gayet zarif bir yemek oda taklmt, Halid 
Bey ve sair me§hur ressamlardan im • 
zall yagh boya tablolar, oymah ceviz a· 
liacmdan Louis XV gayet guzel salon 
tak1m1, yepyeni emaye salamandra so
basi, Goden kalorifer, Bloblan duvar 
tabaklar1, okside ve sair elektrik avi • 
zeler, m~hur arabesk hayli esyalar, 
maden ve kristal hayli biblolar, iki aded 
Japon etajeri, cedid musambalar, mavi 
storlar, hayli bronz ve terkuit heykel· 

Rus ediblerinin en ileri gelenlerin • ler, Mapple !ngiliz ktittibhane safi rna· 
den Lermontof'un bu lsmi ta~1yan 90k ( 1)41:1i("=P• lrt fSI F.:RI ) vundan, bronz ve demir karyolalar, ~il· 
nefis bir eseri bu kere ti.irk9eye 9evri • '---------------- te ve yorganlar, aynah ve aynas•z do • 
lerek Hilmi kitabhanesi tarafmdan ne§· Eminonii yabanct askerlik lablar, banyo i<;in su kazam, yaldlzh 
redilmi<tir. Edebi eser merakhlarma bevaz ayna, mutfak tak1mlan, port • 

• fUbesinden · · b' k ]" 1 I tavsiye ederiz. manto ve sa1r II'9Q uzum u e~ya ar, 
Eminiinti, Fatlh ve Eyiib mmtakalarmda Horasan, Tebriz ve sair Acero hahlar1. 

Havaclllk Ve Spor ikamet eden yabanc1lardan lise mezunu o-
Pey stirenlerden 100 de 25 teminat ah· lup daha yiiksek blr mektebe glrmlyen kl-

Havac•hk ve Spor mecmuasmm 15 sa hlzmetll ve tam. ehllyetnamelllerin Yc- nit. Sa tis PCsindir. _ 
eylul sa~~s1 <;•kmJsbr. Bu sa)'lda. hava- dek subay Okuluna 7 eyltll 1937 nlbayeti· 
cJbk haftasma. Tiirkku~unun <;ahgma . na kadar sevkleri !~In tekrar emir aim • 
larma, Trakya manevralannda Ti.irk m1~tJr. Bu glbl lusa hlzmetlllerln diploma 
h I • 'd .. 1 1 ve ehllyetnamelerl ve yii.koek mektebl ter

avacJ •gma a• guze yaz1 ar ve resim- kedenlertn mektebl terkettlklerine dalr o-
lerle, !spanya i9 harbi ve Fransa • ~am kullarmdan alacaklan vesalkle birllkte 
tayyare miisabakasma dair makaleler sevklerl yap1tmalt Uzere §Ubeye miiracaat
ve Frans1z hava ordusuna aid arkada- Jeri !IA.n olunur. 

DOKTOR ~iPRUT 
Cildiye ve 

Beyoglu 
kar§Jsmda 
Meymenet 

Ziihreviye miitehassrst 
Yerli Mallar Pazan 

Posta soka~ ko§ede 
apartunam. Tel: 43353 

"m1z Abidin Daverin bir yaz!Sl, Teg • 
men Adamm 16,445 metroya nas1l <;lk· 
t•- 'erlevhah hahras1, yelk~n ucu§lan: 
R 1 milli miisabakast hakkmda bir SATILIK V APUR 
yany1 ihtiva etmektedir. 
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··~· 
devlet adammm mii§terek bir hath ha- -.-• 
reket tayin edecegini tahmin eylemek- • 
tedir. Okz jen kavnak bilenler terelh 

Denizyollar1 i~Ietmesi Miidiirliigiinden: 
!daremizin ~ilep olarak kullamlmaga elveri§li olan cVatan• vapuru pa

zarhkla satilacakt!l'. 
Amerikada yan~lar btiyiik bir ragbet gormektedir. Clevelend §ehrinde 

tertib olunan hava yan~lanm seyredenlerin adedini yan& mahallinin yam 
ba~mda bekliyen ~u deh0etli otomobil tarlasma bakarak kolayca tahmin ede
bilirsiniz. 

!'l£!_liz matbuah Hitler -
miilakabmn neticesini byi.ik 
ile beklemektedir. 

Mussolini 
bir alaka 

edilecek. Sa k1msogiid Demirkapt 
caddeoi 7 No ya miiracaat. 

Pazarhk 1 te$rinievvel 1937 gilnii saat 15 te ldaremiz Levaz1m ~efligin
de yapJlacaktll'. 

~eraiti ogrenmek istiyenlcr hergtin Levaztm $efligimize miiracaat et-
melidirler. (6499) 
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·--- T iir k Kad1nlari 

Be~ikta~ Bi~ki, Diki~ Yurdu 
15 inc! sene mezunla.rmm viicude getirdikleri diki§ ve eli§leri sergisl 

a~tld1. Umuma serbesttir. Giizel bi~ki ve diki§ gormek istiyenlere tavsiye 
olunur. 

Yeni sene iGin talebe kaydl ba§laml§ttr. Diki§ bilenler t~in ii~er ayhk 
aynca klsa devreli kurslar a~t!mt§ttr. Talimat ve program1 gonderilir. 

Adres: Be§ikta§ Akaretler. No. 87. 

Ankara Valilii!inden: 
Ke~if bedeli (17715) lira (66) kuru§tan ibaret bulunan Ankara Klzt!ca -

harnam yolunun 18 + 710 - 40 + 895 inci kilornetreleri arasmda yapt!acak 
25 rnenfez kapah zarf usulile eksiltmiye konmu~tur. 

Eksiltme 27/9/1937 tarilline rashyan paza.rtesi glinu sa at 14 te Ankara 
Vilayet Daim' Encumeninde yapllacakttr. 

lst~kliler, teklif mektubla.r1, Ticaret OdaSI vesikas1 ve 1328 lira 67 ku· 
ru§luk rnuvakkat teminat mektub veya makbuzlan ve Nafta Vekaletinden 
ald1klan 1937 yuma aid muteahhidlik ehliyet vesikalarile birlikte ayni gun· 
de saat 14,5 a kadar Daimi Encumen riyasetine vermeleri. 

lstekliler ke~if evrakile §artnamesini hergiin Naf1a Mudurlugunde go. 
rebili.rler. •3322• (6103) 

Kocaeli Naf1a Miidiirliigiinden: 
1 - Arlfiyede yapt!acak meyva istasyonu binas1 in~aatl 36 bin lira mu • 

hammen ke§if bedeli iizerinden vahidi fiatla, kapal1 zarf usulile eksiltmeye ko· 
nulrnu§tltr. 

2 - Bu l§e aid evrak §Unla.rdtr: 
A - Eksiltme ~a.rtnamesi, 
B - Mukavelenarne. 
C - Baymd1rhk i§leri genel $arblarnesi, 
D - Fenni ve hususi §a.rtnarne, 
E - Ke§if, ruetraj, huliisai ke§if defter!, 
F - Proje. 
3 - !hale S0/9/1937 per§embe giinii saat 15 te Kocaeli Nafla Mudiirlligu 

dairesinde yapliaca)j:ttr. 
4 - lstekliler bu l§e aid dosya muhteviyatnn Kocaeli Nafta Miidurlii -

gu c!.airesinde bedelsiz gorebilirler. 
5 - Eksiltmeye girebilmek i~in isteklilerin 2600 lirahk teminat vermelerl 

ve Tica.ret Odasmc!.a kayidli olduguna dair vesika ile 937 senesi i~in rnuteber 
bina taahhudlerine aid Naf1a Vekaletinden almrnl§ rniiteahhidlik vesikasnn ha· 
mil olacakla.rdtr. 

7 - tsteklilerin 2490 numarah kanun rnucibince ihzar edeceklerl evrak -
Iar1ru eksiltme giinii olan 30/9/937 per§embe giinii saat 14 e kadar Kocaeli Na
fJa Mudiirlugune vermeleri Hizrmdtr. (6205) 

CUBUKLU HASAN BEY GAZiNOSU =1 
Yarmki pazar glinii hususi bir rnusamereye tahsis edildiginden mutad 

saz heyeti icrayl abenk etmiyecegini ve Jelecek pazardan itibaren I 
Sayan M U A L L A mn i~tirakile 

memleketimizin en tamnrn1~ san'atkiirlarmdan murekkeb !NCE SAZ HEYET1 
seanslanna devam edecegini saym mu~terilerimize bildirir ve te§riflerini 

bekleriz. 

S1hhat Vekaletinden: 
1 - Orta Anadoluda yapt!acak go~men evleri ihtiyaCl !~in iki bin met

re mikab kereste satm ahnacaktir. 
2 - Bu kerestelerin cinsi ~am, veya koknar olacakttr. 
3 - Bir metre mikab kerestenin Samsun - Stvas hattl iizerinde her 

hangi bir istasyonda teslim edilrnek iizere muhammen fiatt ( 40) Uradir. 
4 - Bu teahhiidun muharnmen bedeli (80) bin lira olup muvakkat te· 

minat miktan (6000) liradtr. 
5 - !stekliler kereste fenni §artnamesini ve idarl ~artnameyl ve eb'at 

listesini gormek iizere tatil gijnlerinden ba~ka hergun tskiin Umum Mudiir
lugu Fen Heyetine, lstanbul ve Sarnsun lskiin Mildiirlliklerine miiracaat 
edebilirler. 

6 - Paza.rhk 30/9/1937 per§embe giinii saat 15 te Sthhat Vekaletinde top· 
lanacak Kornisyonda yapt!acakttr. ·3362• (6211) 

TtffiK BAVA KURUMU 

BOY OK PiYANGOSU 
6 DCI Ke$ide 11 Birincite$rin 937 dedir. 

Biiyiik ikramiye 2 0 0. 0 0 0 Lirad1r. 
Bundan ba§ka: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 lirallk ikramiyelerle 

(200.000 ve 50.000) lirallk iki aded rnukiifat vardtr. 
D f K KAT: 

Bilet alan herkes 7 birincite~rin 937 glinii ak§amma kadar biletlnl 
degi$!irmi~ bulunmahdtr. Bu tariliten sonra bilet iizerindeki hakkl 
salot olur. 

Ankara Valiliginden: 
1 - 6/9/937 pazartesi glinii saat 15,5 ta eksiltmesi yapt!acak iken talb 

~tkmiyan Ankara - Ktr§ehir yolunun 56+00~9+300 iincu kilometro)a"' 
arasmC.a yapllacak toprak tesviyesi, smai imalat ve §Ose in§aat ve esash tami
ri !§Jeri 7/9/937 den itibaren bir ay muddetle pazarhga konulmu~tur. 

2 - Ke~if bedeli ·33427• lira •53· kuru§tur. 
3 - 1steklilerin Ticaret Odas1 vesikas1 ve 2507 lira 6 kuru§luk muvakkat 

teminatile N ana Vekiiletinden aldiklar1 937 yuma aid rnuteahhidlik fenn! e~ -
liyet vesika•ile birlikte her pazartesi ve per~embe giinlerl saat 15,5 ta Vila • 
yet Daimi Enciimenine miiracaat etmeleri. 

4 - tstekliler ke&if ve §artnameyi hergun .Nafta Mudiirlugunde gozden 

c·bm•~lar Umum =~~iirliigiinden: "j 
Pa§abah<;e Muskirat fabrikasmda mevcud 600 aded bo$ bidon 8/X/937 

tarihine rashyan cuma gunu saat 10 da pazarhkla satllacakttr. lsteklilerin, 
mah herglin mahallinde gorebilecekleri ve pazarhk i~in de tayin olunan giin 
ve saatte 7o 15 tcminat paralarile birlikte Kabata$ta Levaztm ve Muba • 
yaat $ubesi Mudilrlugundeki Sat!~ Komisyonuna gelrneleri iliin olunur. 

•B.• (6476) 

P. T. T. Levaz1m Miidiirliigiinden: 
1 - !dare illtiyact i<;in 50,000 M. Haketal tel a~Ik eksiltme ile satm ah

nacakhr. 
2 - Muhammen bedeli 5000, muvakkat teminatt 375 lira olup eksiltmesi 

11 te&rinisani 937 per&embe glinu saat 15 te Ankarada P. T. T. Umum! Mu -
durHil(u Satmalma Komisyonunda yaptlacakttr. 

3 - Tstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ve ka. 
nuni vesaikle birlikte o glin saat 15 te mezkU.r Komisyona muracaat eyle -
yeceklerdir. 

4 - $artname.ler, Ankarada P. T. T. Levazrm, lstanbul Beyoglunda P. 
T. T. Ayniyat $ube Mudilrlul\iinden parasiZ verilecektir. (6475) 

Yiiksek Miihendis Mektebi Sabnalma 

Komisyonundan: 
Mekteb icin resmi rnucibince yaptmlacak olan •22• aded istorlu dolab 

ile bunlann vaz'ma mahsus merdivenle beraber do&eme ve dort aded yazt ve 
dort aded daktilo rnasaSI a~1k eksiltmeve konulmu$tur. ilk teminat 116 lira 
ve muhammen bedeli 1541.03 liradtr. Eksiltmesi 1/10/937 tarihine rashyan 
cuma giinu s~at 14 te yap!lacakttr. $artnamesini gormek istiyenlerin hergun 
ve eksiltmeye gireceklerin belli giin ve saatte Giimu§suyunda mekteb binas1 
dahilindeki Komisyona rnilracaatleri iliin olul}ur. (6011 ) 

Cumhuriyet 
~inkografhanesi 

Fennin son terakkilerine uygun biiyiik miiessescdir. Renkli ve 
renksiz her cins kl~e inmlab ve her nevi cinko~tTaf ~Jeri lcin 

siparis kabul olunur. Telefon: 24290. 

Hakikalen; ne giizel ve ne beyaz 
di§lere malik bulunuyorsunuzl.. 

•Jale•, Kolynos di$ rnacununu di§lerinizi 
ne ~abuk beyazlatmi§ ve parlatrnt§ 
old.uguna hayran oluyorum. Bu tecrubeyi 
gi:irdukten sonra emsali arasmda donuk 

ve sararmt§ di$leri SONA.18)f 
kadar beyazlatan ve parlatan bir e§ine da· 
ha rasgelrnedim. Sanki oz terkibinde bir 
genclik kaynag1 var!.. 

Kullanmast ~ok idareli ve herkesin sevdigi ve ho§landi&l Arnerikan 
K 0 L Y N 0 S di§ macunu kullanmiZ!., 

Cankiri Vilayet Enciimeninden: 
1 - Eksiltmiye konulan i§: <;ankm !I Merkezinde yaptlacak Hastane 

paviyonuna aiddir. Ke§if bedeli 36569 lira 80 kuru~tur. 
2 - Bu i§e aid §artname ve evrak §unlard1r: 
A - Eksiltme ~artnamesi 
B - Mukavel projesi 
C - Baymdtrhk i§leri gene! §artnamesi 
D - Fenni §artname 
E - Hususi 'lfiT!name 
F - Ke§if cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli 
G - Proje ve grafik. 
istiyenler bu evrak ve ~artnameleri <;anktr1 l!i N afta Miidurlugiinde go

rebilirler ve iki yuz kuru& multabilindc hirer suret alabilirler. 
3 - Hastane ill§aat bedelinin yirmi bin lirast 937 senesi but~esine mev

zu tahsisattan verilecek miitebakisi 938 senesi butc;esindeki tahsisatmdan 
tediye edilecektir. 

4 - Eksiltme 15 birincite~rin 937 cuma glinii saat 16 da <;ankm Villi
yet Dairni Encumeninde yaptlacakttr. 

5 - Eksiltme kapah zarf usulile yapt!acakttr. 
6 - Eksiltmiye girebilrnek iGin isteklilerin 2742 lira 73 kuru§ rnuvak

kat teminat vermes!, bundan ba§ka en az on be~ bin lirallk yap1 i~i yapml§ 
olmast ve N afta Vekaletinden almml§ ehliyet vesikast ibraz etrnesi ve Ti
caret Oc'.asma kayidli bulunmast §arttlr. 

7- Teklif mektublan yukanda 4 iincu maddede yazth saatten bir saat 
evveline kadar Eksiltme Komisyonu Rcisligine rnakbuz mukabilinde verile· 
cektir. 

Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet 4 iincu rnaddede yazlli saate 
kadar gelmi~ olrnast ve d1§ za.rfm muhiir rnumile iyice kapatt!=~ olmast la-

~-~:~·:: ~;::wB::~asi llanlar:~., I 
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~-v~ 
Mide guddelerinin ifra
zahm tahrik etmek, i§
tahl a~mak ve iyi bir 
haz1m hazulamak i~in 

En milkemmel 
bir kuvvet ve 
s1hhat eksiri 

olan 

QUINA LAROCHE 
dan kUqUk blr 
kadeh lqlniz. 

BQtUn eczaaelerde aatlllr 

Ankara Yiiksek Ziraat 
Enstitiisii Rektorliigiinden: 

1 - Kurumumuzun ihtiyact olan a§aiftda isimleri yaztlt e§ya satm ahn· 
mak iizer<: u~ grupta ayn ayn a~tk eksiltmiye konulmu§tur. 

2 - Ihale 1/10/1937 tarihine rashyan cuma glinu her grup ba§mda gos
terilen saatlerde Yuksek Enstitu rektOrluk binasmda Komisyon odasmda ya
pt!aeakttr. 

3 - Muhammen bedel hizalarmda yazt!t olup rnuvakkat teminat % 7,5 
gudur. 

4 - Numuneleri gormek ve parastz §artname alrnak istiyenlerin Enstitii 
Daire Mudurlligune muracaatleri ilan olunur. (6140) 

Cins 
Yatak 
Yorgan 
Pamuk kilo 

(1) grup saat 14 te 
Aded Beherinin fiatt kuru§ 

200 1100 
200 585 
300 55 

Yeldln tutan lira 
2200 
1170 

165 

Esas No. y e r i No. s1 Nev'i Depozitosu ________ ....:::::::_ __________ _::====:13~53!!]51,.:::_:=:-' 
Eski: 17, 19, 21 T.L. 

c. 24 Be§ikta§ Koyi~i, Yeni: 7/9, 52, 56 lki dukkam rnu§· 600 
Mah. Koyi~i sokagt ternil konak 

Yeri yukanda yazth gayrimenkul pe§in para ile ve a~tk artttrrna usulile 
sattlacakttr. !hale 4/10/937 pazartesi giinu saat ondadtr. lsteklilerin bildirilen 
gi.in ve saatte §Ubernize gelrneleri. (6327) 

Miitercim ve Katib Aran1yor 
Orman F akiiltesi Dekanhgmdan: 

Fakulteye 125 lira ucretli bir •Mutercim ve Katib• ahnacakttr. 
TurkGeden alrnancaya, almancadan turk<;eye salahiyetle tercumeye ve 

daktilografiye muktedir olan isteklilerin 1/10/1937 gilniine kadar evrakl -rnus· 
bitelerini Biiyukdere - Bah<;ekoy Orman Fakultesi Dekanhgma gondermeleri. 

Evrak1 kabul olunan namzedlerin 4/10/1937 paza.rtesi giinu saat 10 c!.a 
tercume ve daktilodan imtihan olmak uzere Fakliltede bulunmalart. 

derecede muvaffak olanlar arasmda bir ikinci dil bilen tercih 
(6381) 

istanbul Vak1flar Direktorliigii ilanlan I 
Muhammen 

Cinsi ' Miktan bedeli 
kalem Lira 

tlk teminat 
Lira 
135 

!hale glinu 

Defatir ve evrakl 
matbua 

55 1800 
1/10/937 cuma 

saat 15 te 

Gureba hastanesine llizumu olan yukanda cins ve miktan yazth defatir 
ve evralo matbuaya teklif edilen fiat Komisyonca haddi layikmda gi:irulrne • 
diginden illalesi on gun uzattlmt~tlr. ihalesi yukanda yazll1 glin ve saatte Ko
misyonda yaptlac~kttr. $artnamesi hergun Levazrm kaleminde gorlilebilir. 

(6415) 

SATILIK DUBA 
Akay i~Ietmesi Miidiirliigiinden: 

H31icde Piripa§a ile Camialtmda !daremizin mah bulunan ve su kesi • 
minden 30 santim vukariSma kadar bak1r kaph muhtelif dort dubaya veri -
!e:1 401 dort yuz bir lira fiat bilahara % 25 fazlasile 501 be~ yuz bir liraya 
taliLi uhdesindedir. Artt~rma 29 eyh'll 937 ~ar~amba glinii Akay $efler En
cumeninde saat 15 te ba~hyarak 16 c'.a bitecektir. Taliblerin §artnameyi gor· 
mek uzere i&Ietme $efligine ve ra 7,5 guvenme ve artt~rma paralarile o gun 

("':;::~:nv aktflar Direk!Orliiiiii iliinlan''"" I 
Muhammen 

k1ymeti 
L. K. 
25 70 

67 33 

239 59 

545 60 

Muvakkat 
teminatt 
L. K. 
1 90 

5 05 

17 97 

40 92 

Mahalle s l 

tl'skudarda Solaksinan Sepetc;i~tkmazt eskl 20 yeni 
32 a.rsa. 
fisklidar Yenimahalle Nuhkuyusu caddesl eski 167 
veni 217 arsa. 
tlskudar Rummehmedpa§a Strakahveler eski 18/20 
yeni 30 arsa. 
fiskuda.r Beylerbeyi Carnhca caddesi eski 24 yeni 60 
maa bah~e ev. 

Yukanda rnevki ve cinsleri yazth vaklf yerler sablrnak uzere a~Ik a.rttlr
mtya ~Ikart!mi§ttr. lhaleleri 27/9/937 pazartesi giinu saat 15 tedir. !steklilerin 
Kadlkoy Vakrllar Mudurlilgune muracaatleri. (6105) 

.,.._BiR YEMEK ODASI TAKIMI--... 
Bir buyuk bufe, bir kontr bufe ve 6 aded maroken sandalyadan ibaret 

Alman mamulab agtr ve kibar bir yernek oda taktrnt ehven fiatla sattllk
br. Taliblerin Ayaspa§a Gilmu§suyu lzzetpa~a sokak No. 24. <;ampalas 

Cins 
Battaniye 

Cins 
Duz yernek ta bag• 
<;ukur yemek taba~ 
Su bardagt 
Surahi 
<;ay bardagile tabak 
Gay ka§I/ll 
Ka§tk, ~atal, ) 
bt~ak takrmt ) 

( 2) 

Aded 
100 

(3) 

:Aded 
500 
300 
500 
250 
400 
150 
200 

grup saat 15 te 
Beherinin fiatt kuru§ 

1650 

grup saat 16 da 
Beherinin fiatt kuru§ 

45 
45 
30 
80 
35 
15 

1020 

Yekiln tutan lira 
1650 

Yeldln tutan lira 
225 
135 
150 
200 
140 

22,50 
2040 

2912,50 

Kapah 

Uzunkonrii 
Zarf Usulile 

Belediye .. 
Eksiltme ilam 

Reisliginden: 
1 - Eksiltmiye konulan i§: 

•Uzunkopru kasabasmm Nafta Vekaletind,en musadda:K elektrik projesi 
mucibince elektrik tesisatl.• 
Tahmin .edilen bedeli: 

A - Bedeli ke~fi: 13.300 lira olan Lokomobil ve teferrliat1. 
B - Bedeli ke~fi: 19.486 lira 50 kuru~ olan alternator, tevzi tablosu, irtibat 

nakilleri, santral tenviratl, be~ tonluk pon rulan §ehir ~ebekesi ve 
montaj ki cem'an 32,786 lira 50 kuru§tur. 

2 - Bu i§e aid ~artname ve evrak ~unlardtr: 
A - Ek~iltme §artnarnesi 
B - Mukavele projesi 
C - Fennt ~artname 
D - Ke§if cetveli 
E - Projeler. 

!stiyenler bu ~artname ve evrak1 be§ lira bedel mukabilinde Uzun -
koprli Belediye Muhasebesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme kapalt zarf usulile olup 27/10/937 tarihine tesaduf eden ~ar
§amba gunu saat 16 da Uzunkoprli Belediye Dairesinde yaptlacakttr. 

4 - Eksiltmiye gi· ebilmek l~in isteklinin 2459 lira rnuvakkat teminat ver. 
mesi ve bundan ba$ka a$agtdaki vesikalan haiz olup gostermesi laztmdtr: 
2490 sayth kanunc1 yazth vesikalarla beraber Naf1a Vekaletinden a
hnmt§ ehliyet vesikasm1 ibraz etmek §artttr. 

5 - Teklif mektublan yukartda yazth saatten bir saat evveline kadar U· 
zunkopru Belediye Dairnl Encumeni Reisligine makbuz mukabilinde 
verilecektir. 
Posta lie gonderilecek mektublann u~uncu maddedc yazth saate kadar 
gelmi§ olmas1 ve di§ zarfm rnuhiir mumile iyice kapattlml§ bulunmas1 
~arttlr. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (6267) 

istanbul Oniversitesi Artbrma ve Eksiltme 
Pazarhk Komisyonu ilanlan 

1 - Universite Fen Fakultesi laboratuarlarma almacak olan ecza ·~m 
23/9/937 tarihinde yapt!an kapah zarf eksiltmesinde verilen fiatla.r yuksek 
gorlildugunden 30/9/937 per§embe giinu s~at 16 da pazarhkla almacakttr. 
!stekliler 771 lira rnuvakkat teminatlarmt illaleden evvel Universite vezne· 
sine yattrmi§ olrnahd1r. 

2 - Fen Fakliltesi Kimya Enstitusune almacak alet i~in 23/9/937 ta -
rihinde yapllan aGtk eksiltmede verilmi§ olan fiat yuksek goruldilgunden 
ek•iltme on gun uzattlmi~ttr. 

!steklilerin 135 lira muvakkat teminatlarile 4/10/937 pazartesi giinii saat 
15 te Universite RektOrlugunde bulunrnalan ilan olunur. (6480) 

Kad1koy K1z Enstitiisii Direktorliigiinden: 
Enstitii ve Ak~am okulu talebe kaydma devam etmcktedir. (6185) 
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HER SABAH 
DAHA 
GENC! 

B U A K ~ A Terkib!nde Vi • 
y M : yana tl'niversite-

si profesorii doktor Stejskal'in cazib 
ke~fi cBioceh cevheri bulunan ve 
yegane cild unsuru olan pembe ren
gindeki Tokalon kremini kullammz. 
Hiiceyreleri canlandrran bu eevber, 
kemali !tina ile s~ilm~ gene hay -
vanlardan istihsal edilmi§tir. Hali
hazrr fenni sayesinde, buru§ukluk • 
!arm, eildin tabu unsuru olan bu 
cevherin kaybolmasmdan ileri gel -
digi anla!jilml§hr. Binaenaleyh To
kalon kremi, terkibindeki Biocel 
cevherl siz uyurken, eild·inizi besler 
ve onu gencle§tirip yumu§atrr. 

VARIN SABAH 
ilk kullam§mda, eildinizin ne ka -
dar tazele§ip yumu§ad1gm1 gore -
eeksiniz. Birka~ giin sonra, buru -
§Ukluklar kaybolmaga ba§lar ve 
bir hafta nihayetinde senelerce 
gencle§m~ goriineceksiniz. Sabah • 
Jan da (yagSlz) beyaz Tokalon 
kremini kullanm1z. Siyah nokta!an 
eritir. Ve eildi beyazlal!p yumU§a -
hr. 

50 ya§lanndaki kadmlar, gene klz
larm bile g!pta edecegi sehhar bir 
tene malik olurlar. 

Almanca - Tiirk~e 
Mtill:ml BiR FiRMA tarafmdan miimkiin mertebe derhal i~e bqla

mak iizere DAil\ll BiR VAZiFE ic;iN, BiRiNCt SINIF BiR Mtl'TERCW 

(erkek veya kadm) aranmaktad1r. Maa$ talebi ve klsaca hal tercUmesini 

bildiren mektubla istanbul posta kutusu No. 35 e miiracaat. 

C. H. P. Seyhan ilyonkurul Ba,kanbgmdan: 

Pazarbkla Arsa Sabs1 llan1 . , 
7 eylul 937 trihinde kapah zerf usulU ve arthrma yolu ile sal!§ ve ihalesl 

yapuaca~ i!an olundugu halde isteklisi ~1km1yan C. H. P. em!Akinden Ada
nada vatri eski Oruzdibak arsas1 bu kere pazarhkla sali~a ~lkan!mJ§lir. 

1 - Satilacak maim cinsi: Hudud ve evsaf1 ~artnamede gosterilen •1440• 
bin dart yUz k1rk metre murabbamdaki eski Oruzdibak arsas1. 

2 - Muhammen bedeli c20.000· yirmi bin liradrr. 
3 - i;lartnamesi C. H. P. Seyhan !Iy.iinkurul BUrosunda paras!Z olarak 

verilir veya posta Ucreti gond.erildigi takdirde adresine yollanrr. 
4 - Arsamn sat~ ve ihalesi pazarhkla yap1lacaktrr. Teklif edilen ve ve• 

rilen fiat haddi Iav1kmda goriildUgii takdirde kat'! !hale 12 birlncite~rin 937 
sah giinii saat •17• de Adanada Parti Kuragmda llyonkurul Ba§kan ve iiye
leri huzurunda yapilacaktrr. 

5 - Muvakkat teminat ak~esi miktan: •1500• bin be§ yiiz liradtr. 
C. H. P. emlakinden Adanadaki eski Oruzdibak arsasmm tamam1 yukan

daki madd.elere gore pazarhk usulile sal!lacaklir. isteklilerin hergiin saat c17• 
den sonr~ Parti Kuragmda ilyonkurul Ba~kanhgma miiracaat etmeleri ve 
kat'i ihale i~in gosterilen giin ve saatte bizzat veya noterlikten tasdikli ve· 
kiiletnameli vekillerinin C. H. P. Seyhan ilyonkurul Kuragmda hazrr bulun
malan 11an olunur. (6217) 

PROFiLAKSiN 
Belsoguklugu ve frengiden korur. 

Kars Vila vetinden: 
1 - Sankam1s kasabasmda yap1lacak 80011.71 lira bedeli ke~ifli Igdrr 

kasabasmda yapuacak 84612.63 lira bedeli ke~ifli mecmuan 16704.34 lirahk 
elektrik tcsisah i~i kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - Bu tPsisatm heyeti umumivesine teklif yap1labildigi Igdrr, Sanka· 
m1~ kasabalart tesisatlan i~in de ayn ayn vaki olacak teklifler de kabul edi
leccktir. 

3 - Eksiltme 13/10/937 tarihine musadif c;ar~amba giinU saat 15 te Kars 
Vilayeti Daimi Enciimenince yap1lacakhr. 

4 - Muvr.kkat teminat umum tesisat !~in 9486 !irad1r. 
5 _ Bu miiMkasanm istinat ettigi plan, ke~if, fenni ~artname, miina

kasa ~artnamesi, baymd1rhk isleri gene! ~artnamesi ve hususl ~artname 824 
lira bcdel mukabilinde Kars Naf1a Miidiirliigii tarafmdan verilecektir. 

6 - Para tedivesi sartlarl, hususi ~artnamede yaz!lmJ~hr. 
7 - Jstekli olanlann kanuna gore hazJrbyacaklan teklif mektublarile 

birlikte Husus! !dare namma yatmlm15 teminat makbuz veya mektublarml 
ve Ticaret Odast kayid varakast, en a~ai(J 80000 lirahk elektrik tesisat1 yap
tiklarma dair Naf1a Vekalctinden alm1~ oldugu ehliyet vesikasmt bir zarfa 
koyarak miihiirlii olarak yukanda yaZJb miidd.etten bir saat evveline kadar 
Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde vermeleri veya posta ile gonder • 
meleri ilan o!unur. (6077) 

EOKALMiNA 
GRiP -NEZLE - NEVRALJI 

BA$ ve Di$ agrllarl • ARTRiTiZM 

Giimriik Muhafaza Genel Komutanhg1 
istanbul Satmalma Komisyonundan: 

1 - istanbul Giimriiklerl l£in 80 ton somikok ve 100 ton kriple komii-
riiniin 11/10/937 pazartesi giinii saat 10 da a~1k eksiltm~i yap1lacakhr. 

2 - Tasmlanan tutan 3270 lirad1r. 
3 - $artname ve evsaf Komisyondad1r, gorii!ebilir. . 
4 - 1steklilerin 246 lirahk ilk teminat makbuzlarile ve kanuni vestka. 

larile birlikte Galata eski ithalat Giimriigii binasmdaki Komisyona gel • 
meleri. {6488) 

CUMHURiYET 11 

Denizyollar1 
I$LETMESI 

Acentalan' Karakliv Koprilba$1 
TeL 42862 • Sirkeci Miihiirdarzade 

Han. Tel. 22740 

iSKENDERUNLU 
MERSiN POST ASI 
28 eylulden itibaren Sirkeciden 

sab giinleri saat 10 da kalkacak 
Mersin postalan programlarma ila
vetm iSKENDERUNA kadar gi • 
deceklerdir. 

.,. __ Operator 

RIZA UNVER 
Dojjum ve ked1n hestel1kler1 

mUteh•••••• 
Ca~a!o~lu, Nuruosmanlye 

No. 22, Mavl yap! 
T elefon : 22683 

istanbul birinci icra memurlugun 
dan: · 

Kad1koy Alhyol agZI Kal!J~a Betar 
sokagmda 32 No. da Osman Nuri oglu 
Ali R1zaya: 

Siileyman Aziz Tamrgana 385 lira 
borcunuzdan dolaYJ hakklmzda yapbg1 
takib iizerine teblig edilmek iizere mii
b~ire veri!en Odeme emri arkaSlna 
gosterilen adreste bulunmadtgm1z gibi 
ikametgl'lhlnlzm da m~hul bulundugu 
§erh verilerek iade edilm · oldugundan 
30 giin miiddetle ilanen tebligat icrast· 
na karar verilmi~tir. 

~bu ilan tarihinden itibaren 30 giin 
zarfmda borcunuzu masraflarile birlik
te Odemeniz laztmdtr. Borcun tamamJ
na veya alacakhnm takib talebine kar§t 
bir ltirazmJZ varsa otuz giin zarflnda 
37/3164 dosyaya bildirmeniz, bildirme
diginiz takdirde gene bu miiddet !~in
de !era ve iflas kanununun 74 Uneil 
maddesine tevfikan mal beyanmda bu
lunmamz, bulunmazsamz hapisle taz • 
yik olunaeal!Jmz ve hakikate muhalif 
beyanda bulundugunuz takdirde ha -
pisle eezalandmlacagmtz, miiddetinde 
itlraz etmez ve borcunuzu odemezseniz 
gJyablmzda cebri icra yapllacal!J odeme 
emri yerine kaim olmak iizere ilanen 
tebli~ olunur. 

Bi~ki ve Diki§ 
Esasll surette ogretib musaddak 

diploma veren 

Nektar K. Zarukyan 
talebe kaydma ba§lanmJ§tir. Pa· 
zardan maada her giin 9 • 12 ve 
14 • 18 e kadar miiracaat kabul o
lunur. 

Adres: Beyoglu Altmbakkal 
Babil caddesi sav1 63. 

Meric sulh hukuk mahkemesinden: 
Mericde kahveci Hasan Oktay tara • 

fmdan, merkezi kasabada fabrika civa
rmda malumiilhudud, 50 metro murab
bastnda bir klt'a arsamn, tapuca namJ
na te~il edilmesi hakkmda, Alpullu 
Seker fabrikasmda ~~ii Dimetokah 
Tole Ahmed aleyhine a~1lan, mahkeme
m1zm 937/94 esas saYJ tahhndaki da -
vamn cari muhakemesinde, dava olu
nanm ikametgahmm me<;hul olmasm • 
dan dolaYJ hukuk usuliiniin 141 ve mii
teaktb maddeleri mucibince, ilanen ya
pilan tebligat iizerine, g~yabmda duru
~ularak, miiddeabih arsaya aid tapu 
kaydmm celb ve tetkikine ve muha -
kemenin 12/10/937 sah saat 10 a talikt
na ve miiddeaaleyh Ahmed hakkmda 
muameleli g~yab karar1 tebligine karar 
verilmi§ oldugundan, muayyen giinde 
mahkemede haztr bulunmadll!J, teblig
den itibaren be§ giin i~inde itiraz et -
medigi takdirde muhakemeye kabul o
lunmtyaca~ ve davamn g~yabmda go
riilecegi ilanen teblig olunur. 

SARAf;HANE BA~INDA HORHOR CADDESINDE 

Erkekler k1sm1: Miinirpa~a kona~nda - K1zlar k1sm1 ile ilk kiSffil : Y eni yaptlan binada 

e:!K HA YRiYE LiSELERi ~~~~~~ 
Ana • Uk • orta • lise k1Slmlarm1 hav!c!.ir. Fen ve edebi vat ko!lan vardrr. 1Ik smlflardan ltibaren ec:nebl Uaam 

meeburidir. Miinirpasa kona~ erkekler klsmma, Miinir pas a kona~ karsJSmda ley!J blr Useye !hun olan biitiin 
miistemi!At1 bav! biiyiik bahGeli yenl vapilan bina da k1Z Usesile ilk klsma tahsis edilmistlr. Klzlar losmmda 
tedrlsat tamamile aynd1r. Nehar! talebeden arzu ed.enler mektebin busus! otobiisile naldolunurlar. Kayld mua • 
melesine ba~lanmu;trr. Hergiin sabah. saat 10 dan aksam 5 e kadar miiracaat kabul olunur. Telefon: 20!i30. 

OKULLAR GUNE$i 
1stanbulun en eski ve ciddi ozel okuludur. Leyli ha yah ic;in bina ~ok miisaiddir. Yuva • ilk - Orta kls=lara 

hergiin tale be kaydolunur. Talim heyeti degerli ogretme nlerden miirekkebdir. hk klsrmda da eenebi lisaru vard.u'. 
Pek yakm zamanda otobiisler okulun oniinden . Be~iktas YildJz, Tel. 4,2282. 

istiklal lisesi direktorliigiinden: 
1 - !!k, Orta ve Lise kls!lDlanna giindiiz ve yatl. klz ve erkek talebe kayd1na devam olunmaktadrr. 
2 - Heniiz milracaat etmiyen eski talebenin kaYJdlan kapanml§tli'. Bund.an sonra yapuacak miiracaat 

kabul edilmiyecektlr. 
3 - lstiyenlere mektebin ka}'ld ~artlarliU bildiren tarifname paras!Z gonderilir, 

Adres: $ehzadebas1 Polis karakolu arkSSL Telefon: 22534 

BAS vE oi~ AGRJLARJ GRiP 
• 

VE NEZLEYI 

DfRHAL G£(,iR_iR..._ 
:.-- . 

• 

~ifteler Haras1 Direktorliigiinden: Uiinyada birincihiJ kazanBil 

1 - Hara lc;in 32862 kilo bakla ile 45 bin kilo mJSir 25 ey!Ul 937 den 
itibaren 15 giin mUddetle ac;1k eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - Baklanm muhammen bedeli 3286 lira 20 kuru§ olup muvakkat te
minah 246,5 liradrr. MlSlrm mullammen bedeli 2700 lira olup muvakkat te
minah 202 lira 50 kuru§tur. 

3 - !hale 11 te~rinievvel 937 pazartesl giinU saat 14 te Eski§ehir Ve
teriner Direktor!Ui!Unde yapilacaklir. 

4 - 1stek!ilerin 2490 say1h kanunun 2 ve 3 iincil maddelerindeki §art
lart haiz olmalan ve teminatlarm1 keza bu kanunun 17 nci maddesine giire ver· 
meleri laz!lDdir. 

5 - Bu i~lere aid ~artnamelerl gi:irmek lstiyen !ste'dilerin pazardan 
maada hergiin istanbul ve Eski~ehir Veterin~ Mahmudiyec!.e Hara Direk • 
ti:irliiklerine miiracaatleri ilan olunur. (6485) 

istanbul Merkez Komutanhgmdan: 
Cumhur Riyaseti bandosundan lstanbulda bulunanlarm 25 

_at 10 da Merkez Komutanhgma miiracaatleri, 

HAYRE7T~ 
~lztR 

ey!Ul 937 sa· 
(6496) 

saatlendir. 
Heryerde arayimz. 

155 birtnci mukitat. 

• • 
1r1 



CUMHURIYE'l 

Avrupamn hayat, ve terkibi mecrhul crocuk gtdalan yerine saf ve halis ve taze hububattan istihsal olunan 

• 

ZLU UNLARI I yediriniz 
Bebelerin ana siitiinden sonra yiyecekleri gtdalar c;ocuklann hayati ve tabii gtdalan 

1 Hasan Pirin~ •• •• 1 Hasan Yulaf •• •• ozu unu ozu unu 
2 " Arpa " 2 .. Bezelye .. I 

3 " Bugday " 3 .. Mercimek .. 
4 .. M1s1r .. 4 " irmik " 
5 .. Palates .. 5 " ~avdar " 
6 .. Tiirlii .. 6 .. Bad em .. 

Kalorlsl ve vitaminl ve kudreti gtdaiyesi ~ok ve yiiksek evsafa malik Hasan Ozlii Unlan yavrularm giibriiz, tombul ve canh ve sthhatli olmastrul temin eder. Beynelmilel sergilerde kazandtit altm madalyalar ve zafer 
ni~anlarile ve birincilikle ibraz ettigi diplomalarla cihan~iimul §ohret k azanm~tu, Yalmz ve musuren Hasan markasuu isteyinlz. 

EV OZi 
ile ge~er. 

c;ektigi tsbrablar bu 
hakikati ogreninciye 

lft.ii:l'Uii:ll siiriip gidecektir 

NEVROZiN 
Biitiiu agn, stzt ve 
sancdan dindirir. 

Ba§ ve di§ agnlarile 
nezleye, u§iitmekten 
miitevellid tsbrablara 

kar§t bilhassa 
miiessirdir. 

icab1nda giinde 

istanbul T elefon Direktorliigiinden: 
' 4000 ad.ed Ankara Telefon rehberl bastmlmak Uzeredir. Memleket 

i~ ve cb~ma tevzi olunacak bu rehberin i~ adamlan ve ticarethaneler j~ kuv
vetli bir propaganda vasttast o!acagmt izahtan miistagni giiriiriim. 

!Ian ~eraiti istanbul Telefon rehberinin ayrudu. Kayid muamelesi ve iza
hat almak i~in Miidiriyet Abonman Dairesine bizzat veya (02) numaraya te
Icfon edilmek suretile miiracaat Iaztmdrr. Rehber klsa bir zamanda tab'a ve
rilecegi i~in istical buyurulmaslDl rica ederim. 

Miidiriyet 

r- SEHiR TiYATROSU BALE HEYETi -, 
1- Bu ak§am S U A D i Y E Plajmda ..J 

Tiirkiyedeki Hatayldara iHin 
Dahiliye Vekaletinden: 

Sancak arazisl aahilinde ao~U§ olanlarla, babalar1 Sancak arazisi da· 
hllinde dogmu~ olup da, Sancak Statiisiiniin meriyete girecegi 29 te~rini -
sani 1937 taribinde 21 den 8§8~ ya~ta bulunan kimseler, bu Statiiniin 12 nci 
maddesi ahkamt mucibince, Sancak Vatanda~hgtm iktisab edebileceklerdir. 
Bu ~artlar1 haiz olanlardan Sancak vatanda~ltgmt iktisab etmek istiyen • 
Ierin 29 te§rinisani 1937 den itibaren Sancaga gidebilecekleri ilan olunur. 

c3486> (6329) 

GUNE~ • RiiZGAR ·DENiZ 

U~ SIHHAT KAYNAGI 
Bir iki hafta sonra salon hayatma dalacak bunlann cilde 

yapaca&"t tahribattan miiteessir degiller ~iinkii 

KREM PERTEV 
ile yapb&'t masajlann cildlerine verecegi taravetten - ge~mi~ 

senelerin verdigi - tecriibe ile o kadar emindirler k i 

Ankara Valiliginden: 
Ke~if bedeli 22798 lira 75 kuru~tan ibaret olan Cerikli • Sungurlu yolu

nun 0 + 000 - 7 + 00 inci kilometreleri arasmda yaptlacak smai imalat ve 
§Ose in~aah kapah zarf usulile eksiltmiye konmu~tur. 

Eksiltme 27/9/937 tarihine rashyan pazartesi glinii saat 14,5 ta Ankara 
ViHiyet Daiml Enciimeninde yaptlacaktrr. !stekliler teklif mektublan Ti -
caret Odas1 vesikast ve 1709 lira 91 kuru~luk muvakkat teminat mektub ve
ya makbuzlan, Na:fta Vekaletinden aldtklart 937 ytlma aid miiteahhidlik eh
Iiyet vesikalarile birlikte ayni glinde saat 14,5 a kadar Enciimen Riyasetine 
vermeleri, istekliler ke~if evrakile §artnamesini herglin Nafta Miidiirliigiin
de gorebilirler. ·3321> (6104) 

BugUn ve yar1n 
Giizel rnusiki ve temiz hava merakltlarmm gidecekleri yer 

Sanyerde ANLI BALIK 
Lokanta ve Birahanesidir. 

En me~hur Rus San'atkarlarmdan miite~ekkil Sef Petro£ idarcsindeki 
RUS BALALAIKA'smm neiis musikisini ve giizei ~arkliartm dinliyerek 
ho~ vakit ge~ireceklerdir. Her ak~am zengin repertuvar - Telefon : 32-90 

BUtUn bakkaliye tte eczanelerde bulunur. 

Siz de bu kremden 
f&fmaym•z I 

KANZUK 

Biitiin cihanda elli senedlr dalma O.s
tiin ve e§Siz kalnu§tlr. 

KREM BALSAMIN 
Biiyiik bir bilg! ve uzun bir tecriibe 
mahsulil olarak viicude getirilm~ ye
gane s1hh! kremlerdir. 

KREM BALSAMIN 
i;15hretini soz ve §arlatanltkia degil, 
slhhl evsaflDln Londra, Paris, Berlin, 
N ev • York giizellik enstitiilerinden 
yiizlerce krem arasmda birincilik mii· 
kafatlDl kazanmt§ olmakla ispat et
mi§tir. 

DiKKAT: 
KREM BALSAM!N 

GUndUz i~in yags1z, gece i~in yaglt 
ve halis actbadem kremleri olarak dort 
nev'i vardlr. 

KREM BALSAM!N 
6tedenberi tan~ hususi vazola • 

nnda sattldtit g!bi son defa sureti mah
susada imal ettirdigimiz gayet ~1k ve 
beraber t~tmiya elveri~li husust tiip • 
ler deruniinde dahi satllmaktadlr. 
Fiat~a daha ehven oldugu kadar pek 

kullam~h ve zarif olan: 
KREM BALSAM!N 

Tiipleri biitiin nevilerile tanmmt~ ec· 
za, ttriyat ve tuhafiye magazalarmda 
bulunur. 
!NGIL1Z KANZUK ECZANESI 

BEYOCLU - 1ST ANBUL 

DiKKAT! 
Y avrulanmn saghgmt 
dii§iinen annelerin na 

zan dikkatine: 
<;ocuklar i~in en iyi g•da ana sil· 
tiidiir, fakat her hangi bir sebeble 
bu oiitten mahrum kalan ~ocukla
r a verilecek en iyi ve mii kemmel 
!!'1da Amerikada miitehassis dok 

torlar nezdinde hazJr· 
lanan ve memleketi • 
mizin doktorla r~nca 

t akdir edilen 
S. M. A. markah 

ViTAMiNli SUTTuR. 
Fazla tafsilat istiyenlere: Meccanen 
literatiir gonderilir. Galata pasta 
kutusu 1255. Her eczanede sabhr. 

LON ORA 
Birahanesi 

Kiral1kt1r. 
Miiracaat : Saat 10 dan 12 ye kadar 

14/ll!l 11<1 B4f111U/Iartfrl: Yunru Nadi 
u muml ne§f'tyah !dare eden Y<IZI /flen 

Mildllrll : Hikmet Miinil 

c _umhuny•' matbaa.n 

• 
I 

Magazas1 

27 EyiOI Pazartesi 
yap1lacak a~Ilma torenine sizi davet eyler. 
istanbulda ilk defa olarak, toptan fiatlarlle 

rekabet edebilecek kadar ucuz 

ipekli, yiinlii ve pamuklu 
kuma,lardan lbaret gayet zengin blr ~efld 

emrinize amade bulundurulacaktlr. 

Mevsimlik ve ki§hklannizi 
tedarik etmek ir;in 

YENi MEVSiM 
magazasma geleceginizi iimid ederek size §imdiden te§ekkfir 
ederim. K1ymetli vaktinizi israf etmemek emelile FiATLA· 

RlMlZ kat'i surette MAKTU olacakbr. 

D I K K A T : Blr ziyaret, mallar1m1Z1n ucuzluOu hakktnda fikir 
edlnmenlze kAfi gelecektir. 

YENi MEVSiM MAGAZASI 
I tanbul, 91refen I ca I IZ Bey Han No 13 

SABETA Y KAMHi 

Zile ~arbaybgmdan: 
300 hektardan ibaret ve 5000 lira bedeli ke~ifli Zile kasaoasmm hallhazrr 

haritast Nafta Meclisinin 13/3/936 T. ve 29 saylh kararile tasdik olunan ~art
name mucibince tanzimi 20 giin mUddetle mUnakasaya verilmi§tlr. !hale gii
nii olan 15/9/937 de talib zuhur etmediginden ibale on be§ gUn talik edil
rni§tir. Bu rniiddet zarfmda Beled.iye Riyasetine rnUracaat etmeleri. (6316) 

ADEMi iKTiDAR 
ve BEL GEV$EKLiGiNE KAR$1 

HORMOBiN 
Tabletleri. Her eczanede aray1n1z. 

Pc,st:a kutusu 1255 Horumobl) Galata Istanbul 

Doktor 

Tashih - 23 eylfrl 937 taribli niishamtzm 9 uncu sahifesinde ne_~redilen: 
(iKTISAT VEKALETi tc;: TiCARET UMUM MiiDORLUCONDEN) 
serlevhah cReji J enera) Do ~omen Do Fer E Travo Publik - Regie General de 
Chemins de _ Fer et Travaux Publics) §irketirtin Tiirkiye umumi vekilligine 
Bay A. BILIOTTi'nin tayini hakkmcl.a ne§redilen ilamn. (A. B1L10J'T1) ismi 
sehvi tertib olarak A. DtLtOTTt §eklinC.e dizilmi§ olmakla tavzih ve tashihi 
keyfiyet olunur. 

Naz•m $akir 
r ~~~~- BEY AZ P ARKT A a~:m --l._::·:!:.::·::.a.v.da•t•e•tm•l••t.lr •• 

VEDA EGLENCE GECESi 
!?ehrlmlzln en yUksek artislerlnln h;tlraklle 

ALATURKA KONSER, caz ve eglenceler 
Konser sa at dokuzda ba,hyacak hr. Duhuliye serbeattir. 

VAZiFEYE DAVET 
istanbul Vak1flar Ba~miidiirliigiinden: 

Ytllardanberi vazifesine alaka gostermiyen ve adresi tdaremizce belli ol
mtyan Muytab esnafmdan Akif (ef.) Para Vakfmm miitevellisi Galib'in 1da
remize miiracaatle vakfma aid muameleyi takib ve hay1r §artlarmt ifa et • 
mesi i~in ilanen vaki tebligata icabet etmedi.'(inden kendisine ilan tarihin -
d.en itibaren on be~ giin daha mehil verilmi~tir. Bu mUddet zarfmda da gel
medigi takdirde hakklnda kanunl muamele yaptlacagt ilanen ihtar ve teblig 
olunur. (6478) 

~Q~ 
Porselen - Emay 

(Beyoglu §ubesl - tstiklal cad. 326) 
Her nevi hediyelik e~ya, sofra 

taklmlan, kristal vesaire. 

Tecriibe edilmi§ ucuz ve tehlikesiz 
benzin ocaklanmtn ta vsiye ederiz. 
Yeni ~tkan taklidlerinden 

Hastallkler1n menba1 mutbak ve banyolarda 

Fena 
GIDERIR 

ve mikro plarl 
l)LDURUR 

oksUrenlere ve 
gogUs nezlelerlne 

toplanan p1sl1kler ve p1sl1kler1n yapt1g1 fena ko
kulardlr. PURO nam1ndak1 Amer1kan mamulat1 f ena ko
kularl g1der1r • Havay1 tasf1ye ederek,m1kroplar1 
~ldUrUr. PURO mamulat1 QOk ucuz ve gUzel kokuludur. 
S1hhat1n1 seven herkes mutlaka ev1nde bundan bulun
durmall~r. Taleb Uzer1ne tar1fname bedava g~nder1-
l1r. Umum1 depoau lSTANBUL,BahQekapl ! ~ Bankasr ar
ka~ P~5 . Mizrahi • Telefon 21031 

Xae~a 19~ Acenta.a~anlyor. 
lat. Yen! Po1tane arkumda N. 47 Muon ve Botoa ecu. depoau 

KATRAN HAKKI EKREM 


