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6 oCt sahifede : Futbol ve ~ocuk 

7 nci sahifede : Asked bahisler 
Agadir hadisesinin 
mahiyeti 

8 inci sahifede : Lavrens bab.ralarmrn 
igren~ enkazt 
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Guma 29 ikincikanun 1937 

HAT 
iskenderun, A ntakya ve 
HARiTA 

Istiklaline kavu~an Tiirk Autak
yasmm mufassal haritas1 

Fiatt 25 kuru~ 
KANAAT KiTABEV_i _) 

Vurdun her yeri -sevinc icinde , 
idari te~kilatimizda degi~iklik 

Y eniden 22 kaza ve 
57 nahiye kurulacak Hatay davamtzin 

Hallinden sonra 
Tiirkiye • Suriye 

Miinasebetlerimiz en sa· 
lim ve en saglam yeni 

bir cereyana dahil 
olmak lanmdtr 

Milletlerarast hayabna ye
ni dogmakta olan gene 
Suriye devleti bundan 

ancak istifade eder 

J'E:S> iz bu mes'ud hadisenin iki. ~?m
~ ~u memleket miinasebetler~ ~z~-

rinde en ileri derecesinde lYl bu 
tesir husule getirecegini §iiphesiz sayiyor
duk. Suriyenin baz1 yerlerinde vaziyetin 
boyle telakki edilmi§ olduguna dair se
~nc verici haberler de almi§Izdu. Ancak 
diger baz1 Suriye merkezlerinde de, san
ki bekleniimiyen bir vaziyet kar§ISmda 
hhmlmi§ gibi, ilk giiniin durgunlugunu 
tahrik olunan mekteb c;ocuklanmn gala
hm ~eklinde bir giiriiltii takib etti. Baz1 
:Yerlerde protesto 'manasma gelmek iizere 
<liikkanlann toptan kapahlmasi gibi nli
hlayi~ler yapildigim telgraf haberlerin · 
uen ogrendik. Hulasa bir nevi rahats1zhk 
§ekli, ki vehleten manasim anlamakta 

tniitehayyir kald1k. I 
!sk derun • Antakya ve bavalisinden 

iba.reteHatay iilkesi §eklen Suriyeden \ 

----------~----~~---Ba§vekil lsmet lnOnii bugiin Meclis 
kiirsiisiinden Cenevre · zaferine 

dair millete izahat verecek 
Kaza ve nahiyelerin ekserisi ~rk vilayetlerinde 
te~kil edilecek, bu husustaki layiha haztrlandt 
Ankara 28 (T elefonla) - !dari te§

kilat!miZda degi§iklikler yap1lmakta ve 
ekserisi §ark mmtakasmda olmak iizere 
kazalar te§kil edilmektedir. Yeniden ku
·ulmakta alan bu 22 kaza ve nahiyeler 
::lolayisile kadrolarda da bazt degi§iklik
er yap1lmaktadu. Bu husustaki kanun 
ayihasmm hamhklan tamamen bitmi~-
tr. 

Bu layiha ile Erzurumda A§kale, 
(arayazl, Horasan, T rabzonda Yum • 
·u, Rizede Ozanlar, <;oruhta Vi<;e, Ar 
:lonot;, Kuklarelinde Pmarhisar, Edir 
1ede Hosa, Tekirdagmda Miirefte, <;a
nakkalede <;an, T uncelinde <;alan ve 
Ba§vartenik, Bengolde <;e§me, Bit!iste 
Kasvik, Narsen, Urfada Mizar, Siirdde 
Melefon, Vanda Tazlat, Nargak, Di -
y arbek.irde Karacadag, Mardinde Ha-
7. il kazalan te§kil edilmekte, Elaziz vila
yetine bagh Karak~an kazas1 biitiin na· 
hiye ve koyleri ile Bengol vilayetine bag
lanmaktadu. Bu kazalarla birlikte ye • 
niden elli yedi nahiye kurulmaktadrr. 

Dahiliye Vekili ve Parti Gene! Sekretert 
§iikrii K aya 

Bunun i<;in 936 biit<;esine yedinci dere• 
ceden elli be§er lirahk 22 kaymakamltk, 
14 dereceden yirmi§er lirahk 22 tahrirat 

[Arkasz Sa. 9 siitun 3 te] 
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· Y ar1m mil yon ki§i 
kurtarilmiya ~ah§Ihyor 

Amerika Harbiye Naztrt felaket sahas1na 35,000 
kamyon sevketti, bogulanlar1n ve hasta· 

tillna.mile aynlmt§ degildir ki bu tela~ ve I W.••• 
nurnayiilerin aebebi ve manast olabilsin. 
Dahili idaresinde milli icablara gore 
tamamen miistakil alan Hatay iilkesi 
devlet ankyi§l baktmmdan Suriyenin bir 
ciiz'iinii te§kil ediyor. Son deli! olarak 
Milletler Cemiyeti Konseyince ve 
ondan once Fransaca kabul ve tasdi
kma mecburiyet elvermi§ oldugun· 
dan da pekila anla§tldtg1 ve!rhile Ha
tay ulkesi en az lark amhk bir Turk 
Yurdudur. Oyle oldugu i~indir ki biz 
cenub hududlanmiZl c;izerken ta 1921 
den ba§hyan bir itina ile orasmm Tiirk 
rnahiyetinden hic;bir fedakarhk edemiye· 
cegimizi her vesile ve fusatta gosterdik, 
've nihayet Suriye istiklal miizakereleri· 
l"lin vardtgl netice meydana c;1kmca abid
lere miistenid alan hakkimlZtn dahi ta
btnmasmi istedik. Nispetle k1sa bir za
tnan zarfmda c;ok ~etin safhalar arzet· 
rni§ alan bir iddia ve ~iidafaanm nihayet 
ber taran memnun etmek laz1m gelen 
sonucu bu ihtila£1 hal ve fasleylemi§ bu· 
lunuyor. Hataym Suriye ile alakas1 mah
fuz ve hatta mii§terek garantilerle teyid 
e?ilmi§ alarak, yalmz milli haklanna sa~ 
htbligi ve hakimligi tasdik kilmmi~ bulu
fatak. Diinkii karde§lerimiz alan Suriye
tlerin bu neticenin neresine k1zmaga 

bktan olenlerin miktarl arbyor 

~endilerindet hak bulduklanm anhyama· 
d1bm1zi itiraf ederiz. 

E:.ger vaziyeti oldugu gibi ahrsak Ha

~ay. rnilli Tiirk haklanmn temini muvace
eslnde gosterilmek istenilen bu biddet 

~e §iddetten dolayr Hatay davasmdaki 

~ at~l hareketimizin isabetine yepyeni bit 
ehl!e bir daha inanmakhgimrz laztm 

~elir. Oyle ya, Hataym milli Turk 
<\ltlannm tammnasma kal'§t hiddet 

ttiate 'I • ~ b • S • 1'1 • tl' 11 mesr, eger u 1§ unye 1 enn 
ti ltte htralolsa bu haklara zerre kadar 

t'<\:tet olunm1yacag1mn qikir alame

i 
1 

iibi almabilir. Zaten bunun ister 

•8~elll.ez az~ok bOyle olacagmi bildigjmiz 
;llldir ki biz oldumolasiya Hataytn 1rki 

e~ llli!Ii haklan itibarile istiklaline azami 
h ern.miyeti vermi§ bubmuyorduk, ve bu 
t uslllsta daha ilk ba§langtcda sag lam e-
as a k 

ta h t oymu§ ve onlar ic;in F ransadan 
bi: hiidler almi§hk. Hak ~ok aziz 

t,,~~"Y olmakla beraber beter maatte· 
le. 'if heniiz hakstz olmaktan kurtu· 

t\ta.tn ld ~ • • ~ I t\t' lf o ugu 1~m onu sag am te-
~~ata baglamak bir zarurettir. 

~e u rni.ilahazalardan fazla olarak son 

llle~\lte karan kar§Ismda baz1 Suriye 
~ ezlerinin gosterdigi aksiilamele ba§· 

~~~~behler de yak degildir. Otedenberi 
tlerinden hakh olarak §ikayet ede· 

Atatiirkiin · te,ekkiirii 
istanbul 28 (A.A.) - Cumhur BCI§

"kanhgt Genel Sekreterliginden: 
· Ratay davamiZln lehimizde halle -
dilmesi mU,nasebetile .yurdun her ta~ 
rafmdan Atatiirke gelen telgraflarda 
-yurdda§lar, yiiksek heyecan ve te • 
miz hislerini bildinnektedirler. Bu 
yaz1lardan miitehassis olan Onderi -
miz te§ekklirlerinin iblagma, Anado
lu Ajansm1 tavzif etmi§lerdir. 

Sap·ka~~. ~ ·1-iirkler fecaviize ugradz · 
Gosteri~i - ··ya~nl~~,.. il!atay~ Jstila_ et~k · .. i~in 

hiiki'imetten · silah· istemisler! 
f ' t ' 

.. 

Biitiin memleket 
mitlngler haz1rbyor 

Ankara 28 (T elefonla) Biiyiik 

Raleb 27 (Rususi) - Ratay hakkm • 
da Konsey karar1 Ralebd.e beklenilmi • 
yen akisler husule getirmi~ir. 26 ki · 
nunusani sail giinU Haleb c;ar§ISI ba§tan 
b<l§a kapanmi§, niimayi§c;iler kafilesi 
konsoloshanelerin onunde durarak teza
hlirlerde bulunmU§lar ve Rataym Su
riyeden ayt1lmasmt protesto etmek is
temi§lerdir. NUmayi§ esnasmda tes~diif 
edilen §apkall Tlirkler tecavlize ugra ':'. 
mi§lardir. Nfunayi§i yapan kafileler hii
kfunette silah istemi§ler ve alacaklar1 
silahlarla Ratayt istila 'edeceklerini oil-
dirmi§lerdir. ' 

Millet Meclisi yann saat 15 te toplana
caktJr. Meclisin yannki toplanhsmda or
man kanun layihasmm miizakeresine de
vam olunacakhr. Bu toplanttda Ba§vekil 
lsmet !noniiniin muvaffak.iyetle biten 
Hatay davas1 etrafmda izahat verecegi 
anla§Ilmaktadtr. 

Memleketin her yerincle mitingler 

Raleb~eki bu nlimayi§ Stiriye Vatani 
liderlerinden Sadullah Cal;Jiri ve ,Ab • , 
durrahman Kiali tarafmdan tertib edil
mi§tir. 

Ankara 28 (Telefonla) - Hatay 
muvaffakiyetini kutlulamak maksadile 
yurdun her tarafmda mitingler hazu -
lanmakta oldugu gelen haberlerden an · 

[Arkasl Sa. 9 siltun 1 de] 

H alktan ilmiihaber istiyorlarmtf"! 
Rama 27 ·(Hususi) - BaZl jandanna

lar Kiirddagtnda Metinli, Dervi§an; 
Kurdkulak, Meranll ve diger koylerde 
muhtarlan tophyarak bundan sonra 
§apka giymiyecekleri hakkmda i.mzah 

Niimayf~t terttb eden Sadullah Cabfrt 

ilm.iihaber almak istediklerini bildirmi~ 
lerdir. Muhtarlardan maada halla da 
tazyik etmektedirler. Ralk slikfinetle 
mukavemet etmektedir. 
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geldigimiz F rans1z miistemleke memurlan 
Suriyelileri Hataydaki Tiirk haklarmm 
tanmmiyacagi fikrine ah§hrmt§lar, ve on
Ian bizim davamiza kar§t tahrik etmege 
ugra§arak baz1 Suriye muhit ve smifla
nnda bize kar§l bir nevi miicadc!ie havasi 
yaratmr§lardl, Bu yanlr§ fikrin Ha
tayhlara -ve kimbilir ihtimal ki biz 
Turklere ka111 bile- ~eteler tetkilini 

tasavvur edecek kadar ileri goturiil
mii§ oldugundan etrafile haberimiz 
vardtr. Miistemleke memurlarmca 

yarahlmi§ alan bu cereyan, Cenevrenin 
karan kar§ISIDda apl§lp kalmadan once, 
§a§kmhk alameti olarak az~ak giiriiltiilii 
bir manzara arzetse tabii goriiliir. 

Bu zemin iizerindeki hissiyat karga§a· 
hklanmn t;e§idleri i.izerinde ISTar ederek 

fazla durmak istemiyoruz. As1l anlatmak 
istedigimiz §udur: ,Su sebebden ve bu se· 
bebden bir par~a aksiilamel tabii bile go
riilmek laz1m gelse Suriyeliler ortadaki 

mevzu i.izerinde hakikati ~abuk kavrama
hlar ve iki kom§u memleketi bilakis yek
digerine daha ziyade yakla§hran bu 

mes 'ud badisenin hal ve istikbal ic;in te· 
min edecegi c;ok biiyiik faydalan olanca 
§iimul ve ehemmiyetile takdir eylemeli· 
lerdir. Bizim sarih ve kat'i kanaatimize 
gore Hatay da-vamtzl en makul ve en 
adil ~eklinde halleden son Cenevre ka· 
ranndan sonra Suriye • Tiirkiye miinase~ 
betleri en salim ve en saglam yepyeni bir 
cereyana dahil olmak laz1mdu, ve Mil
letlerarasi hayabna yeni dogmakta olan 
gene Suriye devleti bundan ancak istifa
de eder. 

Biz niimayi§lerin ~imdiki §ekil ve dere· 
cesine fazta, hatta hi~;bir ehemmiyet ver· 
miyoruz, ve onlann bu kadarla kalacagi· 
nt kuvvetle i.imid ve tahmin ediyoruz. 
Bizim goziimiizde Hatay davasmm hal
linden dolay1 gerek Tiirkiye ile Suriye 
ve gerek F ransa ile Tiirkiye arasmda a· 

<;Jlan yeni dostluk ufuklanmn nurlu ~
faklan parhyor. Bu §a§aah tulular erg~ 
elbet Suriyeli kom§ulanmtzm da gozleri

ni aydmlatacakttr. Bunun gee; almamasi

m, bilakis erken olmasml dileyoruz. 

.YUNUS NADI ~ 

Milano · telakisi 
daha simdiden 

' 
semere haztrbyor 
Kont Ciano da ilkba· 

harda Tiirkiyeye 
gelecek 

Rariciye Vekilimizin ~ubatm ii
c;Unde Milanoda italya Rariciye 
N azm Kant Ciano ile miilakatta 
bulunacagt yaz1lmn~tl. 

Rama sefirimiz Hiiseyin Ragrb 
da bu miilakatta haZir bulunmak 
Uzere Milanoya gelecektir. Kant 
Ciana'nun bundan sonra memle • 
ketimize gelerek iadei ziyarette 
bulunacagl soylenmekte ise de a
lakadar mehafilde ve italya sefa • 
retinde henuz buna dair malfunat 

fArkast Sa. 8 riitun 6 da] 

Amerika feyezanlarile bir srrada lngilterede bat;ltyan tugyanlar: 
T aymis nehrinin istiUi ettigi yerler ... 

Va§ington 28 (A.A.) Harbiye N a· Bu sahamn tulii, takriben 2,000 kilo· 
zm M. Woodring, Mississipi nehrinin metrodur. Harbiye Nazm, otuz be§ bin 
80 kilometro yakmma kadar olan yerler kamyona vaztyed etmi§ ve binlerce in • 
de oturan 500,000 ki§inin hemen nak • sam seferber hale getirmi§tir. 
ledilmesini emretmi§tir. [Arkast Sa. 4 siltun 4 te] 
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Madridin tazyikt 
devam etmektedir 

Malaga' dan don en ingiliz konsolosu, bu ~ehirde • 
miithi~ katliamlar haztrlandigini haber . veriyor 

Madridin bombardrmantnt uzahtan tahib eden 
ihtilalci humanda heyeti 

Madrid 28 (A.A.) - Diin ogled en l ITierkez mahallelerine birka<; obiis dii§ • 
sonra .. payitahtJn garbinde miithit bir top- mii§, niif~ telefata sebebiyet ver. me • 
~u duellosu olmu§tur. Cece, payitahtm [Arka.n Sa. 4 siltun 4 te] 
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·I (..__~..;._,e_h_i_r_v_e_M_e_m_l_e.ket Haberleri J . ' 

Siyasi icmal 
~~egilmii Anadolu tahvilleri . Almanya - Fransa 

Tarihi tefrika : 16 Yazan: M. Turhan Tan 

Beyaz bayrak oniinde 

Posta kongresine 
gelen murahhaslar Gazetecinin ~ektigi 

sikintdar 
I birdenbire yiikseldi 0 ngiltere, F ransa ve Almanyamn en 

miihim devlet adamlan, iic; biiyiik 
devletin ve bah usus F rahsa ile Al• 

Tiirk ak1n1 
mutlak 

-------------------
bird en 
bir miitavaahn 

c;iinkii 
idi • remz1 

Rumen murahhas1 mem
bu leketimiz hakk1nda giizel ' 

~eyler soyliiyor 

Dun istihbarat servisine <_;Ikan 
arkada§lanmrzla foto muhabirleri- I 
miz, ak§amiistii idarehanemize don
dtikleri zaman kend'iler·ine verilen ' 
i§lerden yapamad1klan hakkmda 
§U izahah verdiler: 

Diin borsada ~ok hara-
retli muameleler oldu, 

layiha Meclise verildi 

Sovalyeler dilediklerini yapmak kud-~ de diz c;okerek bu abidenin eteklerini o-
retini ta§Jyan Ti.irklerin birc;ok tebligi pi.iyordu. . . . 
kar~ISinda biitiin i.imidlerini kaybetmi§ - Hiinkar, h1c;brr kuvvetm - zafa, acze 
lerdi iliklerine kadar titremege koyul - ve yalvan§a kaq1 §efkat gosteren - ordu
rnu§l~rd1, lakin diplomasi entrikalan c;e· yu arhk yiiriitemiyecegini takdir ettigi 
virmege yeltenmekten gene geri kalm1 - ic;in -?adra~ama bir ~aVU§ yolla~J,. §Oval
yorlard1. <;i.inkii Papadan yard1m bek - yeler~n tesh?l. olmak ~akkmdak1 .~Icala~I~ 
liyorlardi, Avrupanm herekete g~ece • m dmlemesm1 emrettJ. Rodos burclenm 
gini umuyorlard1. Bu sebeble iki .!i.izli.i Y.Ika~, .. hendeld~rini a~an Tiirk ~rdusu, 
davranmak yolu tutuldu, Sultan Suley - §JmdJ §ovalyelenn hayatmi tekefful et -
mandan be§ on giin daha miihlet istendi mi§ oluyordu ve Sadrazam, kalelerden 
ve bu miisaade ahmr almmaz, heniiz gelen murahhaslarla gorii§i.irken 0 alice· 
Tiirkler taarfmdan i§gal olunm1yan yer- nab kefilin heysiyetine hi.irmet etmegi bore; 
lerin tahkimine giri§ildi. tamyordu. 

~valyeler, Cern Sultanm oglu Mu • Rodosa ilk Turk giillesi 8 temmuz 
rad1 Rodos adasile degi§tirmek istiyor - 1522 de dii§tii, beyaz bayraklar ise 21 
Iard1. Hiinkarm buna muvafakat etmi - kanunuevvel 1522 de c;:ekildi. Demek ki 
yecegini ve etse bile ordunun adadan kale tam be§ ay Tiirklere kar§I koydu ve 
'<1km1yacagmt sezince filOrlerini degi§tir- Tiirkleri yordu, ~m ~ii.z elli giin ic;inde 
mi§lerdi, Prensin adadan ka<;mlmast c;a- Kara Mahmud re1s g1b1, Elbasan alay 
resini aramaya koyulmu§lardi. Tabak - beyi Murad gibi her biri bir Rodos de -
kuk eder gibi goriinen felaketin kat'ile§- gerinde birkac; dtiziine kahraman Turk 
mesi halinde bu Prensten istifade edile - §ehid olmu§tu, Y enic;eri agas1 Bali Bey 
rek Ti.irklerden intikam almaYJ tasarh - gibi tek katre kanmm degeri yilzlerce 
yorlard1• §Ovalye degen yigitler ag1r yaralar almi§" 

Her gi.in Hurremden mektubla bir bu- lard1. Y1kdan biir~lerin yamnda Tiirk 
se alan yaman bir vuslat i~yakma ka - §Chidlerinin mezarlan yiikseliyordu. Har 
p1lan Hiinkar, miihlet devresinin sonunu cal)an para hesabsJzdi, kantarlarla barut 
iple ~;ekiyordu. ,5ovalyelerin i§i gene sav- sarfolunmu§ ve binlerce giille heder edil
saklamak ve yeniden mi.ihlet almak iste- mi§ti. ~ovalyelerden diri kalanlar ve ~ehir 
diklerini goriince, sogukkanhhgmt muha· halkmdan onlara uyanlar biitiin bu he • 
faza edemedi, hayktrdi: sablan odemege mahkum bulunuyorlar-

- .SOz artlk ordunundur. Ben susu - d1. F akat du§mam yen en ordu dti§mam 
yorum, Si:ivalyeler gidilerile gaziler ko - affetmek buyiikliigi.inii de gosterdi ve Ro

dosu mudafaa edenlerin hayahm bag!§" 
lad1. 

nu§SUll. 

Gaziler, di.i§manla konu§mak i<;in za· 
ten kii~iik bir i§aret bekliyorlard1. Hi.in· 
kann §U soziJe 0 i§aret veriJmi~ oJdu VC 

ordu, zafer yoluna ahldi. ,5imdi yiiksek
lerden a§ag1ya dogru bir siiziilii§ ba§la -
mi§h. Evvelce yerden goke c;1kar gibi 
irnkansrzhklan yene yene kalenin hakim 
noktalanna yilkselen §ehbazlar, bu sefer 
gokten yere agiyorlardt. Manzara, bir 
ba§ i.istiinde ki.imelenmi§ bulutlann kalbe 
dogru ini§ini and1racak bic;imde idi ve 
kale §Cklinde tecessiim eden bu kalb, ~ar
c;abuk Yildmmlarla oriili.ivermi§ bulunu· 
yordu. 

Ortada artlk ne bii~. ne hendek var
dt, Tiirkler §ehrin kaptlanna dayanml§ • 
lard1 ve bu kap1larm ger~ekten mucize -
ler halkeden Tiirk k1hcma dayanmasma 
imkan yoktu. Ostadiazam, bu durumda 
- yanm ilah c;ahm1 satan - General Gu • 
yot de Marsehac'la kendi alemdan Han· 
ri Mauselli'e yalvararak onlardan inhi -
zam1 zafere ~evirecek besalet harikalan 
bekliyordu. Tiirklerin sert bir hamlesi a
nun yalvan§lanna ve bu umu§lanna da 
nihayet verdi, Generalle alemdar, ba§la· 
nnda bulunduklan fukalarla beraber bir 
c;ukurun ic;:ine gomi.ildu. Rodos, artlk di.i
§iiyordu. Bunu yi.iksek bir noktadan he
yecanla seyreden Hi.inkar da, sJgmdigl 
son siperden aghya aghya tema§aya da
lan Ostad1azam da anlamt§lardi. Fakat 
beklenen hadise, umulan anda vukua gel
medi ve binbir renkli dalgalarla kabara 
kabara, online tesadi.if eden her §eyi par
~ahya par~hya yilriimekte olan co§kun 
su, ans!Zin durdu, dalgalar gene kaba -
nktJ, lakin yilriimi.iyordu. 

Hiinkar, §ehre girmek iizere bulunan 
ordunun birdebire duraladJgmi goriince 
§a§lrrnl§tl, yamba§mda yer ahp kendisi 
gibi hayret i~inde kalan Hasodaba§I lb
rahime tela§ ile soruyordu: 

- Ne oluyor boyle?-.. 
tbrahimden once rikab agalanndan 

biri cevab verdi: 
-- Beyaz bayrak c;ekildi, ordu yil • 

• riiyemez arhk. 
Dogru soylenmi~ti, §Ovalyeler ta§tan, 

demirden, kaz1ktan, zincirden yapiltru§ 
bi.itun engelleri silip siipiirerek, canh ve 
canstz tesadi.if ettigi her seddi soki.ip ata
rak ilerliyen Tiirk dilaverlerine kar§l ko
nulamiyacagmi anlar anlamaz yer yer be
yaz bayrak c;ekmi§lerdi. Galib ordu, i§te 
bu durumda online a§J)maz bir uc;urum 
a~IImi§ gibi hareketten kalmi§tl, yerinde 
SaYJyordu. 

Yekpare ta§lardan yap1lma ehramva
ri duvarlarm, i~i su dolu geni§ hendekle
rin yilriimekten ahkoyamad1g1 bir ordu -
yu iic; beyaz bayragm hareketsiz b1rak -
mast garib goriini.ir. F akat bu hal de ga· 
rabet degil azamet ve ha§metli bir rikkat 
vard1r. <;unkii zafa, acze ve yalvan§a 
deger veren insan kuvveti, haki ve fani 
olmaktan c;1kar, semavi ve lahuti bir k1y· 
met ahr. Tiirk ordusu da Rodos k1yila -
rmda YJkici, ezici, mahvedici bir co§kun 
sel olmalCtan ansiZ!n uzakla§rni§tl, her 
zerresinde medeni olgunlugun I§Igi ya -
nan bir uliivvii cenab abidesi haline gec;
mi§ti. Cesur ~valyeler, koca bir baha -
d1rhk tarlhi ve bi.itiin Rodos, kendilerini 
temsil eden, ii~ beyaz bayragm golgesin-

T eslim mukavelesini hazuhyan Sad
razam Piri Pa§a gibi o mukaveleyi imza
hyan Padi§ah ta ordunun dilegine boyun 
egmek mecburiyetinde idi. Bu sebeble 
mukavele, maglublann lehine oldu ve 
Ti.irk uliivviicenabt, resmi vesikalarla da 
tesbit edildi. lmza edilen vesikalara gore 
butiin §ovalyelerin - e§yalarile beraber • 
adadan «;Ikmalan i~in Tiirkler tarafm -
dan gemiler tedarik olunacakti, Adada 
kalacak Rulll ve Latinlerin §ah1slanna, 
mallanna, mi.ilklerine ve mezheblerine 
hiirmet edilecekti. Herhangi bir korkuya 
mahal verilmemek ic;in ordunun, e§igin -
de bulundugu §ehir kaptlanndan bir mil 
geri <;ekilmesi de ayn bir madde ile taah
hi.id edilmi§ti. 

Hiinkar, ada murahhaslarile miiza -
kere masmda Cern Sultan zadeden bah
solunmamasmt Saduazama emretmi§ti. 
Adadan yalmz §Ovalyelerin ~1kmasma 
nza gosterildigi ic;in prensin nas1l olsa e
le g~ecegini tahmin odiyordu. ~ovalye
ler ise onun adm1 agza almaktan tama • 
mile c;ekinmi§lerdi. <;unkii Hiinkarm, 
amcas1 oglunun bagl§lamlyacagml hili -
yorlardt ve §ehzadeyi gizlice ka~umtya 
haztrlamyorlardt. 

£Arkas1 var] 

Cumhuriyetin 
Adana feliiketzedelerine 

yard1m listesi 
Gazetemizin Adanada felakete ug

nyan karde§lerimiz tc;m ac;t1g1 1a· 
ne listesi biiyiik milletimizin c;ok 
biiyiik alakasile kar§Ilanmi~hr. Bil
hassa mekteblilerimizin gilndelik -
lerini feda ederek aralarmda top -
ladiklan paralar, §iiphesiz hamiyetin 
en buyuk misallerini te§kil ediyordu. 
Uzun miiddettir devam eden bu liste
yi, bugiin kesiyoruz. Bu vesile ile 
muhterem halkimiza, felaketzedeler 
ve kendi nam1m1za bir daha te§ekki.iri.i 
bore biliriz. 

Esami 

Eski yekun 
Tek!rdag inecik yatr mektebl 
talebelerl 
Zonguldak Namlk.kemal ilk· 
mek:tebi b!rlncl ve be§lnsi smrf 
talebelerl 
Yozgad ismetpa~a mektebl 
3 Uncii smrf talebeleri 
Darende Hacrpa§a mektebl 
talebe ve mual!lm!eri 

Kuru~ 

549,166 

517 

380 

350 

175 

550,598 

$imdiye kadar gazetemize gonde -
rilen paralar 7 defada Turkiye Kml
ay kurumu Istanbul miimessilligine, 
makbuz mukabili, teslim edilmi§tir. 
Bundan sonra yard1mda bulunmak is
tiyen vatanda§lann dogrudan dogruya 
K1Z1laya muracaat etmelerini rica ede
nz. 

Edime Erkek Muallim mektebi ta
lebelerinin teberruunu listemize yazar
ken yanh§hkla Orta Erkek Muallim 
mektebi talebeleri diye yaziimi§hr. 
Diizeltiriz. 

Balkan Antantile Ki.i<;iik Antant mu
rahhaslannm i§tirak ettigi istanbul pos -
ta ve telgraf kongresi diin de c;ah§mala -
nna devam etmi§tir. Diin saat dorde ka
dar istanbul Posta miidiirii Mazhar, Ne
cati ve Posta ve T elgraf idaresi miihen -
disi Eminden miite§ekkil Tiirk heyeti mi
safirlerini §ehir ic;inde otomobillerle gez
dirmi§lerdir. Bu arada Topkapl miize -
sile Ayasofya camisi ve miizesi de ziya -
ret edilmi§tir. Tiirk musikisi hakkmda 
misafirlere bir fikir verebilmek ic;in diin 
gece bir arahk Ambasadorde toplaml -
m1~hr. 

1 - Ticaret filomuzu yenilemek 
iizere Almanyaya yedi vapur sipa
ri§i ic;in Devlet Denizyollar1 idare- 1 

sinde yaprlan toplantmm cliizumu ~ 
yoktur. diye resmini aldmnad!lar. 

2 -Balkan Antantr posta ve tel
' graf kongresi ic;in malumat alma -

ga giden arkada§a, bizim murah -
, haslar malumat vermedikleri gibi 
· kom§U devletlerin murahhaslarm- ~ 

dan malumat almamiza da mani ol· 
mak istediler. Bu miimanaat, Bal
kan murahhaslarmm hayretini mu- ) 

1 cib oldu. ) Ecnebi murahhaslar bugi.in Arkeoloji 
miizesile diger miizeleri gezecekler ve 
ak~ama da istanbul Posta ve T elgraf ' 
santralinde tetkikatta bulunacaklardir. 
Cumartesi giinii son toplanhy1 miiteak1b 
Bogazic;inde bir gezinti yap1lacaktu. 

3 - Hatay zaferini kutlulamak i- ) 
c;in pazar gi.inii bir miting yap!la - I 
caktir. Bu mitingin program1m I 
haz1rlamak iizere C. H. Partisi , 
merkezinde vilayet ve kaza mu - j 

i rahhaslarmm i§tiraklerile bir ic;ti- I 

Hiikumetimizle Anadolu Demiryollan 
ve Haydarpa§a !imam Anonim ~irketi 
hamilleri arasmda beklenen anla~mamn 
husule gelmi~ olmas1 Borsada fevkalade 
bir tesir husule getirrni§tir. T e§rinisani 
ba§mdanberi faizleri odenmediginden 
dolayt k1ymetleri miitemadiyen di.i§en bu 
tahviller iizerinde diin birdenbire c;ok ha
raretli muameleler olmu§ ve fiatlar yiik
selmi~tir. Anadolu tahvillerinin gerek ob
ligas:ron gerek miimessillerine kar~I bi.i -
yiik bir taleb vard1. Borsa salonunda, 
borsa k\pamnc1ya kadar heyecanh mu -
ameleler olmu§tur. Borsa komiseri 1hsan 
Rifat salonda bizzat muameleleri takib 
etmi~tir. 

Evvelki ak§am Borsada 35,75 te ka
panmJ~ olan Anadolu miimessil 37,90 a 
kadar, obligasyon 40 - 41 liradan 42 li
raya yiikselmi$tir. Yi.ikselme hareketinin 
devamh olacaF;1 anla~IlmaktadJr. Rumen murahhasrmn beyanatz 

Rumen murahhas1 ve Romanya Post'l 
ve T elgraf idaresinin ikinci direktori.i M. 
Rene Rosca diin kendisile gorii§en bir 
arkada§Imiza memleketimiz hakkmdaki 
inhbalanm §U §Ckilde if a de etmi§tir: 

«-- Avrupanm hemen her yerinde 
muhtelif ve miiteaddid seyahatlerde bu -
lundum. F akat, Tiirkiyede gordiigiim 
kolayhk, nezaket ve misafirperverlik be-
ni hakikaten hayrette b1rakh. !)zun za
mandanberi, bilhassa kanmm marile 1s
tanbulu ziyaret etmek arzusunda idik. 
Hatta gec;en sene paskalya yortulann -
dan bilistifade giizel memleketinize gel
mek istemi§tik, maalesef baz1 miihim se
beblerden dolayi seyahatimizi talik et -
mek mecburiyetinde kald!k. Kanm baz1 
§ark ve miisliiman memleketlerini evvelce 
ziyaret ettiginden Turkiyeyi ve bilhas-
sa lstanbulu da manzara itibarile o mem
leketlere benzetirdi. F akat fstanbulun e§
siz manzaralan, ince bir zevk ve san' at 
mahsulii olan cami ve abidelerile kar
§Ila§mca muhayyelemizin bizi tamamen 
aldathgmi memnuniyetle gordiik. Bu ~i' 
rin memleketle bihakkin iftihar edehilir• 
siniz. Buradaki hayat ve ya§aYI§ tam 
bize hie; yabanc1 gelmedi. Memleekti -
mizdeki hayahmlZln bin;ok omek ve mi
sallerile burada her dakika temastay1z. 
Hele bugiin havamn giine§li olmas1, gii
zelliklerini tarif etmek ic;in sifat hula -
madJgim istanbulu tamamile gormemize 
ve bulunmaz giizelliklerini doya doya 
seyretmemize yardrm etti. 

Buradaki c;ah§malanmiza gelince: 
Murahhas arkada§larla anla§ma c;ok ko
lay oldu. Hele anla§ma ve uyu§ma ar -
zusile burada topland1ktan sonra mesele 
kalmami§ demektir. Burada yaphgimiz 
§eyler, dii§iindiiklerimizi resmiyete dok -
mekten ba§ka bir§ey degildir. Bunun ic;:in 
de konu~malanm1z tam bir gorii~ muta
bakati ic;:inde cereyan etmektedir.» 

Bundan sonra M. Rene Rosca fstan
buldaki yiyecek ve ic;ecek fiatlarmm Ro
manyadakinin hemen hemen ayni seviye
de oldugunu, yalmz otellerin biraz pahah 
bulundugunu ilave etmistir. 

MUTEFERRIK 

Y eni polis elbiseleri 
Polis elbiselerinin yeni §ekli Dahili

ye Vekaleti tarafmdan btittin vilayetle
re bildirilmi§tir. istanbul Emniyet mti
dtirltigti kadrosu memurlan ic;in bu ye
ni elbiselerden Ismarlanmi§hr. Bir ay 
sonra btittin polisler yeni elbiselerile 
vazife goreceklerdir. 

Deniz Ticaret miidiirliigiinde 
giizel bir kiitiibhane viicude 

getirildi 
Deniz Ticaret mtidtirltigtinde deniz -

cilige mtiteallik giizel bir kiitiibhane 
vticude getirilmi§tir. Bu ktitiibhaneye 
deniz ve deniz nakliyat ve ticaretine 
mtiteallik birc;ok eserler konulmw~tur. 
.K,i.itiibhane ic;in Avrupadan liizumlu 
birc;ok kitablar da satm almacakt1r. 

Kuvvetli lodos riizgar1 . es1yor 
Bol bol kar getiren §imal riizgarm • 

dan sonra hava degi§mi§ ve evvelki ge
ceden itibaren ~iddetli bir lodos esme
ge ba§lamt§tlr. 

Lodos f1rtmas1 bilhassa evvelki gece
yansmdan sonra nadir gortilen bir §id
det kesbetmi§tir. Lodos, havaYJ lSltiDI§ 
ve karlarm bakiyesi de bu suretle ta -
mamen erimi§tir. 

Lodos ytiziinden Akay vapurlar1 se
ferlerinde m~ktilat c;ekmi§lerdir. 

A~1k muhabere 
Z. N. imzasile Ba§muharririmize 

mektub yazan zatm idarehanemize gel
mesi rica olunur. 

rna yaplldt. l 
Toplantmm bir resmini c;ekmek . 

istedik. Fakat vilayet murahhas -
larmdan biri cresim istemez, lii
zum yok• dedi. Program hakkmda 
tafsilat istedik. cBiz sizden daha 
iyi di.i§i.iniiriiz; sonra gonderece - (' 
gizt cevab1 verildi. I 

Bir misal olarak yalmz diin vu- j 
ku bulan iic,; tanesini zikrettigimiz 
bu manas1z miimanaatlar, gazete
ciye gi.ic;liik <_;Ikarmalar, her gi.in 
olagan ve goriilen i§lerdendir. 

Bir §ikil.yetleri ve derdleri oldu
gu zaman, hemen ellerimize san -
lanlarm kendilcrinden bir resim 
veya iki sahrltk havadis istedigi -
miz zaman takmd1klan bu anla§Il· 
maz miistagni ve magrur tav1r ne
dir? Yapmak istedigimiz tenkid ve 1 

muahaze de degildir; kendilerine I 
ve yaptrklan i§lere hizmettir. Ef- I 
kan umumiyeyi tenvir ederek 
memleketc hizmcttir. 

Zikrettigimiz lie; misalin iic;iinde 
de ne devlet s1rr1 vardrr; ne de ba§
ka bir mahzur! Sadece baylarm 

1 kaprisi vc baz1 kimsclerin ilikleri-. 
ne kadar i§lem~ olan gazete ve ga
zeteci dii§manhgr!.. 

Bu c;e§id mintarafillah gazete ve 
gazeteci dii§mam olanlara daha 
evvelki gi.in Hariciye Vekaleti ve
kili ve Adliye Vekili $tikrii Sara
coglunun soyledigi §U sozleri ha
hrlahnz: 

«Bu srrada istedim ki davamrzm 
biiyiik avukatlarr ve bugiinkii zafe
rin biiyiik neferleri alan Turk gaze
lecilerinin de ellerini srka_qrm.» 

Hasbetenlillah bize dti§manhk e
denlere, biraz Adliye Vckilimizden 
ders ve ibret alsamz; diye bagm
yoruz. 

Dogru degil mi? ~ 
J 

DENIZ ISLER/ 

Bir F elemenk harb gemisi 
limamm1za gelecek 

Felemenk hiikfunetinin Hertag Hen
dirk ismindeki 4371 tonluk bir zrrhhsr 
bu aym be§inde limammrza gelecek ve 
aym onuna kadar burada kalacakhr. 

Gemi limamm1z1 mutad merasimle 
selamhyacak, siivarisi resmi maka • 
mat1 ziyaret edecektir. Gemiye bilmu
kabele iadei ziyaret edilecektir. 

Kad1koyde elektrik konacak 
sokaklar 

Kad1koy cihetindeki havagazi lamba
lar-mdan bir krsmmm kald1nlarak bun
larm yerlerine elektrik lambalan kon
masi ve kald1nlan havagazi lambalan -
nm hie; lamba olm1yan sokaklara yer -
le§tirilmesi takarriir etmi§tir. 

Mukavele Meclise verildi 
Ankara 28 (Telefonla) -- Anadolu 

Detniryollan ve Haydarpa~a liman §ir • 
ketleri sahn almma mukavelelerinin baz1 
maddelerinde tadilat yapilmasi hususun· 
da §irketle Maliye Vekaleti arasmda 
mutabakat hasJ] olarak mukavele yapil
dJgml yazmi§tik. Bu mukavelenin tasdi
kma clair olan kanun layihasi Meclise 
verildi. 

SEHIR ISLER/ 
----~----~------

Y eni kopriiniin ayaklari 
Bundan bir miiddct evvel Gazi kop

rlisiiniin tecriibe kazrklan yerlerine 
konmak istenmi§se de bu i§e laztm O· 

Ian \;imentolar heniiz gclmcdigi ic;in 
yaptlamami§h. ~imdi !rimentolardan 
bir k1smr geldiginden bu ayba§t bunlar 
yerlerine konmaga ba§lanacaktlr. Geri 
kalan c;imetolar da yolda olup yakmda 
hcpsi gelmi§ bulunacaktlr. 

Anadolu yakasmda ruam 
miicadelesi bitti 

Kad1koy ve tlskiidar cihctlcrinde ya. 
prlmakta. olnn ruam miicadclcsi bitmi~
tir. Yakmda Adalar ve Beykozda mii • 
cadele:ye ba~lanaqakhr. Gesen ve ev -
velki senelerle bu sene yap1lan mtica -
deleler neticesinde bugi.in yiizde elli 
nisbetinde salah es~r-i oldugu meydana 
c;Ikmi~tir. Miicadeleye !stanbul ve 
Trakya havalisinde iki sene daha de -
vam edilecektir. iki sene sonra ruam -
dan eser kalmiyacagi tahmin edilmek -
tedir. 

ln§aat kalfalartnin imtihani 
in§aat kalfalarile ustalarmm ihtrsas • 

lara tefrik ve imtihan edildikten sonra 
ellerine ehliyetname verilmesi Bele -
diyece takarriir etmi§ ve bu hususta bir 
talimatname haZirlanmaga ba§lami§h. 
Rir miiddettenberi tetkik edilmekte o
lan bu talimatname bitmi§tir. $ehir 
Meclisinin §Ubat devresinde miizakere 
olunacaktrr. 

Bak1rkoyde Arteziyen kuyu
lari a~1lacak 

Baktrkoyiinde ac;Ilmas1 takarriir eden 
Arteziyen kuyularmm sahasl Belediye
ce tesbit olunmm;tur. f;)ubatta i§e giri
§ilerek kuyular ac;rlmaga ba§lanacaktJr. 
Biiyiikadada da bu kuyulann ac;I1mas1 
mukarrerdir. Buradaki saha iizerinde 
de tetkikat yaprlmaktadir. Tesbit edil
dikten sonra kuyular ac,;Ilacakhr. 

Niimunelik s1gmak 
Belediyece §ehir dahilinde niimune -

lik umumi bir s1gmak yap1lmasma ka -
rar verilmi~ti. Bu i§e lazim olan tahsi -
sat miktan $ehir Meclisinin §ubat dev
resinde tesbit edilecek ve ondan sonra 
da almacak tahsisatm miktarma gore 
srgmagm nerede yaprlmas1 muvafrk o
lacagr dii§iiniilecektir. 

Mekteb talebelerinin hediye edecekleri tayyare 

«istanbul mekteblileri» namile orduya bir tayyare hediye etmek iizere §ehri
miz mekteblilerinin faaliyete gec;tiklerini yazmi§hk. ilk olarak 40 lira toplama
ga muvaffak olan Ni§anta§I K1z ortamektebi talebeleri, sec;tikleri ii<; arkada~lan 
vas1tasile diin Tiirk Hava kurumu Vilayet merkezine bu paray1 teslim etmi~ler
dir. Resimde Hava kurumuna para teslim eden yurdsever k1zlanmiz gori.inmek
tedir. 

manyamn uzla~Ip anla§malan, politika 
ve iktJsad sahalannda birlikte <;ah~malan 
i<;in neler dii§iindiiklerini ve ne gibi ~art· 
lar arad1klanm ac;1k nutuklarla kar§Ihkh 
olarak birbirlerine ve dolayisile bi.iti.in 
diinyaya anlatJyorlar. ingiltere Hariciye 
N azm Mister Edenle F rans1z Ba§vekili 
M. Blum fikirlerini §imdiden soylediler. 

ArtJk ma M. Hitler' dedir. Alman 
devlet §efi de nutkunu Bavyeradaki isti· 
ratgahmda hazirladiktan sonra Berline 
geldi. Almanyanm umumi parlamentosu 
olup nadiren ve pek k1sa toplanti!ar ya .. 
pan Reichstag'da yarm nutkunu soyli .. 
yecektir. Sozleri, ingiltere Hariciye Na· 
zmna ve bilhassa F rans1z Ba§vekiline ce• 
vab olacakhr. 0~; biiyiik devletin dii~i.in .. 
celerinde nekadar mii§terek nokta bulun
dugu, Avrupa ve diinya sulhu ic;in daimi 
bir tehlike te§kil eden Alman • Frans1z 
miinasebatmm iyile§erek iki bi.iyi.ik kom· 
§U devletin Avrupa politikasmda her za
man ~arpi§malarma arhk sebeb kahp 
kalmiyacagJ, M. Hitlerin nutkundan an
la§Ilacakhr, say1hyor. 

1ngiliz ve F rans1z devlet adam! an AI
manya ile anla§mak ve beraberce <;ah§ .. 
mak istediklerini nutuklannda tasrih etti
ler. F akat meseleyi vazedi§leri ve bah u
sus F ransanm ileri surdiigii ~artlar, hie; te 
Almanyanm fikrine ve telakkisine, ~imdi
ye kadar takib ettigi prensiplere uygun 
dii§memektedir. M. Eden, Avrupamn 
mukadderah, bi.iyiikliigi.inii ve kudretini 
takdir ettigi Almanyanm elinde oldugu
nu, lakin bu devlet miifrit ukc;1hk ve mil
liyetperverlik cereyamna tabi bulundu • 
gundan sonu, nereye varacag1 tahmin edi· 
lemiyen bir istikamete siiriiklenip gittigini 
ve Almanyanm kendisini tecrid edilmi§ 
bir halde bulundurmak yahud devletlerle 
samimi olarak i~birligi yapmak §Iklann .. 
dan birini intihab eylem~si zamam geldi
gini soylemi§tr. 

Bu sozlerden adeta Almanyamn i§bir
liginden kac;hgt ve bugiinku kan§Ik ahva
lin miisebbib ve mes'uli.i oldugu manas1 
c;Ikanlabileceginden Almanlar memnun 
kalmamJ~lardir. 

M. Blum'iin sozlerine bahhrsa Fransa 
Almanyaya kucagmi gayet geni§ bir su
rette ac;mi§hr. Fransa Ba§vekili. Fransa
nm Almanyaya her tiirlii ikhsadi yard1m 
ve miisaadelerde bulunmaga ve bu mem· 
leketle i§birligi yapmaga ham bulun .. 
dugunu bildirmi§; fakat bu biiyi.ik dost
luklann, i~birliginin ve bahusus ikhsadi 
milsaadelerin yalmz sozde kalmamasJ ve 
filen de tahakkuk edebilmesi ic;in yeni 
Almanyamn di§ politika prensiplerine 
uymJYan usuller ve §artlar ileri si.irrnii§ .. 
ti.ir. M. Blum, mesela Almanyamn her 
devletle ayn ayn anla§ma yapmay1p 
«Avrupa sulhu pan;alanamaz» esas1 uzo
rinde birc;ok tarafh bir anla§ma rnisakl 
yapmasm1 istemi§ ve F ransanm kendi em· 
niyetini, Almanya ile ayn bir muahedede 
degil; alakadar devletlerin ve bahusus 
kendi miittefiklerinin dahil olacag1 mi.i§• 
terek ve umumi bir misakta arad1gJni 
soy lemi§tir. 

Halbuki AlmanW'-, Lehistanla 1934 
senesinde akdettigi on senelik ademi te· 
caviiz ve hakem misakt ba§ta olmak i.ize
re, suasile yalmz iki§er tarafh muahede• 
ler yaparak kom§u ve yakm devletlerle 
miinasebatmi tanzim etmek yolunu tut .. 
mu§tur. Almanyanm takib ettigi usulle 
F ransa Ba§vekilinin teklif ettigi tarz, ta• 
bantabana z1ddir. 

M. Blum, Almanyanm ikhsadi mii§' 
ki.ilatm1 pazarhk vesilesi yapmiyacagllll 
nutkunun bir tarafmda tasrih etmi§ oldu,.. 
gu halde, diger tarafmda, kendisine ya• 
p1lacak ikhsadi yard1m ve kolayhklar i<;ill 
silahlanmak faaliyetini azaltmasm1 §art 
koymu§tur. Hulasa, Almanya ile Fran ' 
sanm noktai nazarlan telif kabul etmet 
gibi goriini.iyor; fa kat bunun kat'iyetle 
boyle olup olmadigi M. Hitler'in nutkuiY 
dan anlasiiacakhr. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Miikrimin Halil iyile§ti 
Bir kaza neticesinde yaralanarak haS· 

taneye yatmlan k1ymetli tarihc;ileri ' 
mizden Miikrimin Halil iyile§erek has· 
taneden c,;Ikmr~hr. Miikrimin Halil 6 

f?Ubattan itibaren tekrar Edebiyat Fa ' 
kiiltesindeki derslerine b~hyacaktJr. 

Cumhuriyet 
Niiahaa1 5 Kuru1tar 

Abone I Turkiye Hari' 
eeraiti ' i~in i~ip 

Senelik 1400 Kr. 1700 Kr. 
Alb ayltk 750 t450 
0~ aybk 400 800 
Bir ayhk t SO yoktur 
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29 ikincikanun 1937 

CUMHURiYET -
S'O·N · HABERLER •.. 

. TELEFON . TELGRAF ve TELSiZLE 

Almanyan1n 

Hldiseler aras1nda 

flllatbuaf kanunu 

Matbuat kanununun baz1 madde· 
lerini tadil ettirmek i~in Biiyiik 

Millet Meclisine bir teklifte bulunul
du. Bu vesile ile bir arkadB§tmtz da 
ayni kanunun diger bir maddesinden 
bahsederek §U sa brian yazdt: . 

HEM NALINA 
MIHINA 

Sadaka istemiyoruz! 
• Nafta Vekfli Ali (}etinkayaya -

Ziraat V ekilinin Meclisteki beyanat1 

OrmanlanmiZI bugiinkii 
vaziyetten kurtarmahdu · o n bir sene c;ah§ml§ 90 lira ay-

ingiltere 
dair 

ve Fransa 
heyecanh 

meclislerinde 
miizakereler 

teslihata 
oldu 

«Bu madde yiiziinden gazetelerde 
garib bir taktm badiseler, oliimler 
goriilmege ba§ladt. Mesela « ••• ismin
de bir adam, diin ak§am evine ~ok 
miiteessir bir halde gelmi§, odasma 
kapanarak bir miiddet oturduktan 
sonra yasbgmm altma koydugu ta
bancasmt eline alarak otesini berisini 
kantbruken birdel1hire ale§ alan ta
bancadan ~akan kur§Un zavalhmn 
§akagma isabel ederek derhal oldiir
mii§tiir» ve yahud: «... vapurunun 
giivertesinde duran bir ktz ..• a~akla
rmda muvazenesini kaybederek de
nize dii§mii§, yiizme bilmediginden 
bogulmu§tur.» 

y • k h } k b ~ hkh bir memura 53 lira .... eDI Orman anUDU az1r a01r en U Hayatmdan kirk be§ senesini, 

Londra 28 (A.A.) - Muhafazakar den mi.irekkeb 150 filo vardu ve Alman 
rneb'uslardan M. Simmonds, diin ogle • tayyarelerinin mecmuu 2000 dir. {_;iinkii 

d K d · l bunlara Lufllhanson'nun tayyarelerini de en sonra Avam amarasm a verm1~ o · 
dugu bir takrirle hava mudafaasma mute· ilave etmek icab eder. Gec;en te~rinisani 
allik muzakereleri a<;ml§tlT. Kendisi bu aymda bizim tayyarelerimiz rniktannm 
takririnde hiikumetin hava mi.idafaasma Alman tayyareleri miktanmn iki slili.isi.i -
aid programm1 tasvib etmekte, ancak ne balig olmad1g1m soyledigim zaman 
rnemleketin bir hava taarruzuna muka - mubalaga m1 etmi§ oluyordum? 
vemet edecek derecede silahlanm1§ ol • Asia! <;;unkii o tarihte tayyarelerimiz 
mad1gm1 beyan ve tayyarelerin acilen ar· miktanmn Alman tayyareleri miktarmm 
ttnlmaslm taleb eylemektedir. yansma miisavi olmasmdan ~i.iphe ediyor-

M. Simmonds, tayyareler miktanm dum. Goriiyorsunuz ki mi.isavattan bahse 
1750 ye c;Ikarmagl derpi§ eden hiikumet imkan yoktur. Ve c;ok korkuyorum ki 
programmm tahakkuk sahasma isal edil- memleketimizin emniyetini temin etmek 
rnesinin §imdiki in§aat sisteminin devami ic;in on sene gec;mesinden endi§e ediyo -
takdirinde iic;: sene siirecegini beyan et - rum. Zira hiikumetin bOyle tehlikelerle 
rnekte ve Almanyamn hava kuvvetlerinin dolu olan bir devirde muvakkat tedbirle
satvetini ehemmiyetle kaydeylemektedir. re miiracaat etmekte oldugunu goriiyo -

T akrir sahibi diyor ki: rum.» 
«l't.1manyanm 150 askeri tayyare Kontramiral Suettr, M. Wintson 

rneydam vardtr. Bunlann her birinde en Churchill'in zikretmi§ oldugu rakamlann 
az1 ) 00 tayyare bulunur .» dogru oldugunu tasvib etmi§ ve celse, 

M. Simmonds, iptidai maddeler teda· amele firkasmdan Fletcher'in soylemi§ 
riki sisteminin yeniden tensik edilmesi ve oldugu baZJ sozlerden sonra hitama er • 
bu maddelerin en iyi yeti§en ecnebi mi~tir. 
rnemleketlerden ithaline mi.isaade ed:l - Fransrz Milli Miidafaa biit~esi 
rnesini istemektedir. Paris 28 (A.A.) - Milli miidafaa 

Hiikumet namma cevab veren Sir hakkmdaki bi.iyiik mi.izakereler, bu sabah 
thomas lnskipp, hiikumet programmm saat 9,30 da meb'usan meclisi ikinci reisi 
donanma tayyareleri haric olmak iizere M. Ducos'un riyaseti altmda ba~lami§ -
tayyarelerin miktanm 1750 ye <;1karaca· tlr, Hi.ikumet malanndan M. Daladier 
g1m hahrlatml§tlr. Thomas, hiikumet ile M. Cot ve M. Gasnier - Duparc bu
planmm tatbik1 keyfiyetinin gecikmi~ ol· lunuyordu. 
dugunu, daha 24 filo te§kil edilmesi icab Demokrat cumhuriyetc;:i birliginden M. 
etrnekte bulundugunu ve bunlarm onii - Beaugitte, hududdaki ahali namma, bii
rniizdeki temmuz aymda haztr olacagm1 yi.ik miinakalat yollan §ebekesi tesisine 
soylemi§tir. muvazi olarak ordunun motorle§tirilmesi 

Sir Thomas lnskipp, bu taahhurun li.izumunda tsrar etmi§tir. 
rnakine ve cihazlarm dessinlerini yapacak Sol cenah demokratlanndan M. Chap
kimseleri bulmakta ugramlan mii~kiilat - pedelaine. Fransamn son senelerde 57 
tan ileri gelmi§ oldugunu, saniyen hava milyar, Almanyanm ise 150 milyon sar-
f'l 1 .. d ·1 · · de fetmt' • oldug~ unu beyan etmi•tir. Hatib, 
I o annm Akdenize gon en mesmm • , 

bu hususta bir amil te§kil etmi§ bulundu- Sovyetlerin 1937 biitc;:esinin 95 milyar 
8-unu soylemi§tir. ' A oldugunu ilave etmi§tir. M. Chappede • 

Sir Thomas, smai seferberhk planmm Iaine, netice olarak teslihah tesri etmek 
del"pj§ etmekte oldugu fabrikalann son ic;in milli mlidafaa sanayiine aid ktrk sa· 

hahardan itibaren istihsalata ba~ltyacag1- atlik i§ haftas1 kanununun feshini is~e • 

t1 Ve bunJann motor imalatmm oni.imi.iz • mi§tir. 
deki k~n';Inusani aymda ba§hyacagml ila- Hatib, hududun emniyet ve mesturi-
ve etmt§hr. yeti hakkmda endi§eler izhar etmi§ ol -

N aZJr, izahatm1 gayenin yeniden silah- dugundan M. Daladier, §U cevabt ver 
lanma olmadiglru, ancak meselelerin mus- mi§tir: 
lihane bir surette hallini istihdaf eden si· «- T ahkimat, bugi.in hic;bir an; taar
Yasetin bir ci.iz'iinden ibaret bulundugu- ruz korkusuna mahal buakm1yacak dere· 
nu soylemi§ ve netice olarak bOyle bir cede miikemmeldir.» 
tesviye sureti elde edilinciye kadar !n- Radikal sosyalist meb'uslardan Geor
gilterenin miisellah kalacagml ilave et - ges Potat, seferberlik talimlerinin daha 
rni~tir. ziyade stir' atle icra edilmesini istemi§tir. 

M. Churchill'in tenkidleri Pari - Mid~ gazetesi, ordu enciime -
Londra 28 (A.A.) - Di.in hava ninin milli miidafaamn Ba§vekalette san

tniidafaasl hakkmda ogleden sonra yap!- tralize edilmesini iltizam eyliyecegini is
ltan mi.izakereler esnasmda ekseriyet, Sir tihbaratma atfen yazmaktadir. 
nskipp'1n izahatJm alki§lami~ ve onu Bu gazete, hava ve bahriye enciim'!n-

tniiteaktb M. Winston Churcill, M. Sim- lerinin diin toplanml§ olduklanm ilave 
~onds'un iddialanna muzaheret etmi§ - etmektedir. Bu enci.imenler, nezaretler a
br. rasmdaki faaliyetlerin daha geni§ mik • 

M. Churchill, bilhassa §oyle demi§tir: yasta tanzim edilmesini kabul ve t!!slim 
. «- Son yap1lan yirmi filo, heni.iz ip- etmekle beraber daha birkac; sene ge<; -

tida! haldedir ve birguna muharebe k1y- meden evvel tek bir kumandanhk ihda
lllen yoktur. ;iu halde 46 filo eksik de- smm mii§ki.il olacagmi ehemmiyetle kay
tnektir. Almanyada her biri 12 tayyare • detmi§lerdir. 

.... - .............. ,,. .. ,""'"""""lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllftn"'""'""""'"""'"'""'""'-

Maliye memurlar1 
aras1nda terfiler 

17maznunun 
idam1 istenildi 

l\tuhtelif muhasebe me· Moskovadaki muhakeme 
tnurlar1 terfi ettiler karara kald1 

\1 Ankara 28 (Telefonla) - Maliye Londra 28 (Hususi) - Moskovadan 
k tkaleti hukuk mii§avirligi hazine avu - bildirildigine gore, Radek, Sokolnikof
'1..>-att lela! lstanbul hazine avukatbgma, la diger 15 suikasd maznununun mu -
l\.Qc 1' F h hakemesi bugiin bitmi~tir. Miiddeiurnu-
ro.· Ke l avukatlanndan Si.ileyman e - mi §iddetli bir iddianame okuyarak 17 
t~]· ocaeli hazine avukathgma, milli maznunun da idamtm istemi§tir. 
tn ak rnemuru Hami Adliye muhasebesi Mahkeme heniiz karanm vermemi§ -
,.., tll'lh urluguna tay1n edildiler. Oniver.;ite t' 
''1\l b IT. 
la ase e miimeyyizi Remzi, deniz filo- Maznunlar Japonyadan para 
1 .. ~ tnuhasebe memuru Hayri, lstanbul 

Arkada§tmlZ boyle birka~ misal 
daha saydtktan sonra gazetelerimiz
de slk stk goriilen bu garib oliimle
rin, «durup dururken ale§ ahp sahi
bini §akagmdan oldiiren tabancala
rm, duvara ~arptiktan sonra geri do
niip beyne saplanan kur§unlarm se
beb oldugu oliim vak'alan» haberle
rine tamamile nihayet vermek miim
kiin oldugunu ilave ediyor. Nasal? 
Matbuat kanununun intihar vak'a
laram yazmayt meneden maddesini 
degi§tirmek suretile! 

Bu kanundan sonra hakiki intihar 
vak'alannm azalmami§ olmasa da 
gazete yapragmda tevehhiim edilen 
biiyiik telkin kudretinin liizumundan 
~ok fazla mubalaga edilmi§ oldugu
nu gosterir. Sinema ve roman, sekiz 
sabrhk bir gazete haberinden !;Ok 
daha kuvvetli tesirlere sahibdir; inti
bar iradesini te§vik eden muhayyile 
unsurlanm harekete getirir. Onlara 
mubah goriilen bir hareketin gazete 
istihbaratmda su!r telakki edilmesi, 
maksad aleyhine bir miisavatsazhk 
degil midir? 

Kalda ki ne sinema, ne roman, ne 
tiyatro, ne de gazete haberi be§eri i
rade iistiinde, insan bahtmm kendi 
inki§afmdan ve tecellilerinden dogan 
kararlara degi§tirebilecek, dimdik ve 
gokten inme tesirlere sahib degildir. 
Boyle olsaydt e.yni vasttalarm miis
pet ve ahlaki telkinlerile diinyayi or
dusuz, jandarmas1z, mahkemesiz ve 
kanunsuz idare etmek imkam bulu
nurdu. 

Son matbuat kanunu ne§redilir
ken, o zaman bir iki gazetenin bazl 
aykan ne§riyatmdan dogan mubala
gah endi§eler, yalmz intihara degil, 
diger bir~ok noktalara aid maddelere 
de agrr kayidler ilave edilmesine se
beb oldu. Bilhassa «Basm Birligi» 
kanunu gibi matbuatm kendi i~inden 
disiplinini temine matuf tedbirler al· 
maya hazulandigJmiz bugiinlerde, 
son matbuat kanununun bir!iok mad
delerinde tadilat yapilmasJ, kendi 
haysiyetini miidrik V'e ba,kalarmm 
haysiyetine riayetkar, rejimin temel 
prensiplerine bagb Turk gazetecileri 
iistiinden !;Ok agtr bazt kayidlerin ve 
miilrellefiyetlerin kaldmlmas1 da, sl· 
rasa gelmi§ken temenni edilecek §ey· 
dir. 

PEYAMJ SAFA 
H - Urfa saylav1 muhwrem lo'uad 

Gokbudak bana gonderdigi bir mektubda 
udi Nevresten bahsederken §U satrrlari tHi.
ve edlyor: cMerhum bana blr arzusunu 
tevdl etml§, csiz ya:;;arsamz udumu islam 
Asan miizeslne koydurunuz.~ deml§tl. Bu 
ud, sede!lerle mtizeyyen ve kendlslnln c;o
cugu gibi sevdigl, ytllarca yiice gontiine 
makes olan blr A.letml§. Ben bu saz1 gor
medim ve bllmem. Yalmz azlz ve biiyiik 
oliiniin hatmmda kalan emelinl -slzin de
lalet ve yardimmizla tahakkuk sahasma 
koymak lsterim.~ 

"•az almr,lar 
ll1td ltn .amirligi muhasebe katibi Mt"h - Moskova 28 (A.A.) - Yiiksek mah -
~· 1 Sehrn, yi.iksek mektebler muhasebe- keme, maznunlardan Tnioze, Turok, 

Ben de bu satlrlan, merhumun sagligm
da ve oliirniinden sonra biiyiik kadlreylnas
hk eserleri gi:isteren Muhiddin Ustiindagla 
Kon.servatuar dlrektorii YusU!f Ziyanm ve 
allesinln g6zlerl oniine koymayi, vaslyetl
nin yerine gelmesl lc;ln, kA.!l buldum. 1 ~~:atih· H.. .. 1 A • 

1:-. l usnu, sta:tbul levaz1m am1r • P§un, Rata§aki isti~vab etmi§tir. . 
·~ tn" 35 b r~'j· . Uzneyyizi Biirhaneddin, Konya E- Kniozef'le Turak Japonlardan m 
~ 1SI rna! "d" .. N · f k h ruble aldtklanm soylerni§ ve demiryol-

b~ilikl . mu uru un, Ir a mu Tase • larmdak·i suikasdlerini anlatmu;lard1r. 
fik trt katiblerinden Mehmed ev- Pu§in, Tro~kicilerle Alman casuslan ,..., _________ .,. 

ha;e~e~al,~ ~~ed, ;levki •. kolord~ ~u- arasmda mutavasstthk yaptlgmt soyle
~Ub 51 kattblermden Halt! Vehb1, Dr- mi§tir. Ratai§ak ta kimya enstitiisiinde 
ltrd' tnalrniidiirii Abdullah terfi etmi§ - yaphg1 tahribatl izah etmi§tir. 

It, Mahkeme bu isti~vablardan sonra 
1 Bursa 'd R 'd hafi bir celse akdederek infilaklar ve 
stanb l van at kontrol memuru a§J hasarat hakkmda ekspreslerin §ehade -

'!..>-""' U Varidat kontrol memurlug· una, l\.""ato, tini dinlemi§tir. Ekspreslerin raporlan 
ru S k Ustafapa§a eski tahakkuk memu • ve §ehadetleri biitiin infilaklarm kasdi 
8ine ltl 1 Erzurum tahakkuk §Ubesi ~eili- oldugunu tesbit etmi§tir. 
ri}'a't c;el varidat kontrol memuru Zeke- ..,.......;;_ _____ ..;;..-"'!~--~~ 
~\Ina stnb~l varidat kontrol memurlu §efligine, Gebze tahsil memuru Mehmed 
~anb~J skud~r tahsil at §efiCevdet ls N az1m Kiitahya tahsilat §efligine, <;;orlu 
~una Au! mudiirlugii kontrol memurlu- tahsil at memuru N evzad T ekirdag1 tah
M,h~ ll'lasya bugday koruma memuru silat §efligine, Balo tahsil memuru Bekir 
lts Var'dd Arnasya tahsilat §efligine, Bit- Elaziz tahsilat kontrol memurluguna ta-

1 at rni.idurii Salim Siird tahsilat yin edildiler. 

P. S 

? yani biitiin omriinii §irkete vakfetmi§ 75 
milli servet i~in neler dii~iiniildii. lira ayhkh yetmi§lik bir ihtiyara 110 

lira ... 
Tiirklere boyle gi.iliinc ikramiyeler ve

rilmek istenirken ecnebilere de kapah 
zarf ic;:inde miktan mec;hul, fakat §Up • 
hesiz, binlerce lira . .. 

Eski Sark Demiryollan kumpanyas1, 
bu memlekette senelerce para kazand1k· 
tan, hem de bu paralan Tiirk yurdda§ -
lannm almterile kazand1ktan sonra, c;Ik!p 
giderken emektar i§c;ilerine ikramiye de
gil; sadaka vermegi dii§iiniiyor. Tiirk 
memurlan, sadaka degil haklanm isti • 

yorlar. 
Kumpanya miidiiri.i M. Paskal, Fran• 

sada bir demiryolu kumpanyasmm di -
rektoru olsayd1, memurlarma tazminat ve 
ikramiye olarak boyle giili.inc paralar ve
rebilir miydi? 

Asia!.. Nitekim, buradaki mill etta§ -
Ianna verdigi maa§lar da, ikramiyeler de 
ve verecegi tazminat ta Tiirklere veri! • 
mek istenilen sadakalarla k1yas edilemi· 
yecek kadar yiiksektir. 

Ormanlarrmrzr bir giin boyle fenni ~ekilde tanzim Sirket, her y1l, seneba§mda memurla-

edilmi~ halde gorebilsek... ~ nna 10,000 lira ikramiye vermek mec -
Y eni orman kanununun Biiyiik Millet prensipler dogurmu§tur. Bu prensipler buriyetinde oldugu halde bu sene, mu -

Meclisinde miizakeresi masmda Ziraat orman kanununun karekterinden dog • kavelenamesi feshedildigi i~in onu da 
Vekili Muhlisin uzun beyanatta bulun - mu§tur. vermemi§. Halbuki bu ikramiyeler, 1936 
dugunu yazml§tik. Ziraat Vekilinin be • Arkada§lanmm bazt soyledigi §eyler daki c;ah§malara mi.ikafaten verilecegi 
yanatmm mi.ihim kiSlmlanm hulasa edi - maddelere taalluk eden meselelerdir ve ic;in §irketin onlan vermemege hak ve sa-
yoruz: cevablanm masmda arzederim. Mesela lahiyeti yoktur. 

«- OrmanlanmlZin bugiinkii vaziye- tahdid i~inde 250 bin hektar mese - Kumpanya, anla~Ilan, mukavelena • 
ti iizerinde c;ok taassub ve itina ile dur • lesi, biitiin ormanlannuz sekiz milyon mesinin feshi miinasebetile memurlanna 
maktay1z. Ye bundan sonra da beheme- hektar olduguna nazaran 20 senede bu maddeten ve manen vermek mecburiye • 
hal duracag1z. Bu noktai nazardan size i§ hallolunacakhr diyorlar. Halbuki bu tind bulundugu tazminatJ, 1936 senesi 
mevcud ormanlanmlZin kabataslak b!r 250 bin hektar ilk seneler ic;:in en asgari ikramiyelerile gec;i§tirip atlatmak istiyor. 
tahminini arzedeyim. 8 - 8,5 mil yon hek- bir had olarak konmu§tur. Onun altmda Fa kat, Sark Demiryollan hletme ~ir
tar ormammlz vardlr. Bunun iki milyon bir flkra vardu ki, be~ senede yap!lacak keti, Tiirk memurlann hakkmi yemek is
hektan korudur. Diirt milyon hektar ba- diyor, belki ha§langicda bir miktar ola • terken miihim bir noktayt unutuyor ki 0 
takhk. iki buc;uk mil yon c;ahhkhr ki, bilir. F akat te§kilatJ kurduktan sonra da, N ana Vekaletinin ba§mda ~li <;e • 
memleketimizin viis' a tine nisbetle yiizde iibiir senelerde onun <;ok iistiine gec;ecek tinkaya gibi, devletin, mille tin ve yurd • 
ondur. Halbuki memleketimizin viis' a • bir. rakamla tahdid i~ine ba§lanabilir. da~m hakkmi kimseye yedirmemegv e and 
· d 1 · b d Istimlak meselesinde ve daha baZJ me· tme nazaran mevcu o masJ Ica e en ic;mi§, hakikaten kaya gibi bir Yekil bu-

orman sahasmm nisbeti yiizde otuzdan selelerde arkada§lanm izahatta bulundu- lundugudur. 
a§agi dii~memesi Ja z1md1r. Bir memleket- lar. Bunlar hakkmda enciimen arkada§· 
te orman nisbeti yiizde yirmiden a~ag1 lanm daha fazla izahat verecekleri i<;in Ad li (:etinkayamn, $ark Demiryolla • 

d ben bl'r •ey so"ylt'yemJ'yecegvl·m. Yaln!Z nn a omi.ir ki.itah etmi~ memurlann hak· ii~erse o memlekette orman azhgmm za- ' 1 
Zl.ya Gevher ada•Ima arzi cevab ede _ armt on parasma varmc1ya kada araya-

rarlan giize c;arpar. Bizim orman vazi - ' v k d 1 h' 
yetimizin memlekette dag1h~1 da c;:ok fe- ceg1m. cagma ve umpanya an a acagma 1~ 
nadir. Adeta memleketin dort c;evresinde Kendileri esbab1 mucibenin diger ta- ~ii~he ef4iyoruz. Bu i§te, bizden yard1m 
dar bir §erid halindedir ve orta yerde raflanna giizel yaZilmi§ olan bazi sattr-1 Jshyen 00 memur ve mustahdem miis
orman hie; yok denecek kadar azd1r. Bu Ian buakarak ondan yalmz sakat k1sm1 terih olarak bekliyebilirler. 

c;evre dahi bir taraftan sahilden, bir ta • <;Ikararak bizi edebiyat yap1yorlar diye 
raftan dahilden vaki olan tahriblerle mii- itham ettiler. Amma aflarma magruren 
temadiyen azalmaktadlr. soyleyim ki. biraz da kendileri edebiyat ~~~---------~~~-... -== 

OrmanlanmlZin keyfiyeti de maatte • yaphlar. Belki miibalagah kelimeler ko· Murad Sertog"' lunun 
nulmu§tur. Fakat bu orman mevzuunu 

essi.if kemiyeti kadar dii§likti.ir. Haki - • 
katen guzel orman diyebilecegimiz kt • canlandtrmak ]c;in orman kanunu kuv • lrana dair konferansJ 
s1mlar malumdur. Bunlar da ancak sa - vetli bir esbabJ mucibesi olmak i.izere ya· Arkada§IIDIZ Murad Sertoglu diin E-
biilmiirur olduklan ic;in balta girmiyen Zilml§tlr. Bu esbaba bmaen bunu bag!§" minonii Halkevinde kalabahk bir din -

lamalanm rica ederim. 
Yerlerde kalm1• bulunmaktadir.» leyt·c· k"tl · k d d"nk" b ~ Arkada§lm §ahsiyeti hiikmiye mesele- · 1 u esi ar§ISin a < u u ve u-

Ziraat Vekilimiz, bundan sonra beya- .. k" t 1 b ' k f 
nahm teJhis ederek §Unlan soyJemi§tir: 

sine temas ettiler. Bu Vekaletten aynl - gun u rant mevzu u rr on erans 

mi§ bir nokta degildir. ;limdiden soyli -
«- 1 - Her§eyden evvel ve her~- yebilirim ki arkada§lmm fikrine daha §u

yin fevkinde ormam koruma ve onu c;o - mulli.i olmak iizere i§tirak edilebilir fik -

galtma, rindeyim. Maddesi geldigi zaman aynca 
2 - Ormanm gerek dogrudan dogru- gorii§iiriiz. 

ya bir ham madde kaynagi olmak ve ge- Sonra orman 1§leri i~in ayn vekaiet 
rek dolaytsile memleketin ekonomisine, te§kil edilmesi meselesi iizerinde duran 
ziraatine ve s1hhatine, ic;timaiyatma ve arkada§Ima cevab arzedeyim. 
yiiksek mi.idafaasma tesirli hayatiyetine Arkada§lmm bu miilahazalanm ehem-
dokunmamak kaytd ve §artile, ondan miyetli gori.iriim. Fa kat §imdi heniiz bir 
memleketin ihtiyacm1 en azami bir suret- ba§lang1c; oldugu ic;in orman i§lerindeki 
te ve en emin ve en devamh surette tmin makadt umum mi.idi.irliigiin temin edebi-
etme. lecegini zannediyorum. 

Arkada§lanma §Unu derhal si:iyliyebi- Bir arkada§Im kec;iden bahsettiler, 
lirim ki, kanunda derpi§ etmi§ oldugu - maddelerde buna aid kayidler de var -
muz tedbirler almmca bugiinkii orman d1r. Enciimen arkada§lanm bunlan izah 
bugiinden daha c;ok verimli olacak, daha ve arzedeceklerdir. Sonra agac; yeti§ti -
c;ok kereste temin edecektir. Ve bu de • rilmesinden bahis buyurdular. Bunlar 
vamh olacakhr. Halbuki ormandan bu- hakkmda da maddelerde kayidler var. 
giinki.i istifade §ekli onu yakm bir za - Arkada§lanm miisaade buyururlarsa bun
manda tahrib etmege mahkum eylemek- !ann tafsilatma §imdiden gec;miyelim. 

verrni§tir. 

Konferansta iran konsolosile !ran ko

lonisine mensub birc;ok §ahsiyetler de 
haztr bulunmu§lardir. 

Arkada~Imlz bugiinkii iram anlatma

dan evvel diinkU !ranm krokisini c;izmi§ 

ve diinle bugiinu mukayese ederek 9e -

hin§ah Rtza Pehlevinin azmile tramn 

bugiin elde ettigi yiiksek mevkii teba • 

riiz ettinni§tir. Alaka ile dinlenen kon

ferans alki§lar arasmda §U ciimlelerle 

sona ermi§tir: 
c- Bugiin, §ark, en ba§ta Tiirkiye ve 

onun iyi dostu !ran oldugu halde iler-

Ierne yolunda birbirile yart§ll'Casma ge

ni§ adtrnlar atmakta, muazzam hamle • 

ler yapmaktadtr. 
Diin, garbden geri idik. Bugiin onlara 

yeti§mi§ bulunuyoruz. Fakat yann size 

ternin edebilirim ki bize yeti§emiyecek-
tedir. Oyle derler ki orman iyi i§ledigi Maddeler miizakere edildigi vakit e-

leri kadar c;ok ileride olacai{:lz .• 
takdirde bitmez, tukenmez bir ham mad- mirlerini bekliyecegim. 0 zaman aTZJ 
de kaynag1d1r. F akat usulii dairesinde malum at ederim. 
idare edilmezse inamlm1yacak k1sa bir Son soz olmak iizere soyliyeyim ki, 
zamanda sonen bir mevcudiyettir. Or - orman kanununun biiti.in giic;li.iklerini id
man kanunu arzeyledigim bu karakteri rak ediyorum. Fa kat bi.itiin bu gii~li.ikleri 
ormam muhafaza, usul ve §eraiti dahilin- yenmek ic;in en bi.iyi.ik kuvvetim yiiksek 
de ondan istifade ederek devletle§tirme, Meclisin miizahereti ve itimadt olacak -
kontrol ve muhafaza teskilah gibi birc;ok hr.» 

Resmi Devairin 
nazar1 dikkatine 

Avrupaya fazla doviz ver • 
mege sebeb olan fazla kagad 
sarfiyahm tahdid edebilmek 
i~in ~imdiye kadar biiyiik pun· 
tolarla dizilen ilanlar Ulus re
fikimizde oldugu gibi 1 ~ubat 
937 tarihinden itibaren kii!;iik 
puntolarla dizilecektir. Pun -
tolarm yani hurufat eb'admm 
ku~iilmesinden dolay1 resmi 
ilanlarm gazetede istiab ettigi 
yer nazar1 dikkate ahnarak bu 
nisbet dairesinde tesbit edilen 
iicretler netice itibarile eski 
ucretin ayni olup hi~ bir 
fazlahga havi bulunmadtgtm 
ilan ederiz. -------· 
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I~ KU~iik hi kAye 
. 

Oteki adam 
-Rudyard Kipling- den 

J ( Kitablar aras1nda ) 

Bekledigimiz eserlerden 
frengi dersleri 

Madridin tazyik1 
devam etmektedir 

Bombay'a geldigim gi.indenberi, sa ·I daha kendi. i~ine c;ekile~e~ herkesten u • 
bahtan ak§ama kadar at iizerinde gez • zak, ayn bu hayat ge~myordu: ~ 
digini gordi.igiim gene kadmm kim oldu- Dans etmesini bilmezd~: eahll oldug~ 
guna nedense pek merak ediyordum. Bir ic;in hic;bir zaman uzun ~unak~_§alara gi
gi.in, on be§ senedenberi Hindistanda bu- ri§emezdi. Esasen fev~_al~~: gu~el. olmi· 
lunan bir dostumla beraber kahvede o - yan yi.izii hastahkla busbutun c;nkmle§ • 
tururken gene kadm gene gec;ti. Arka • mi~ti. Miralay da . kansmdan usanarak, 
da§Irnm onu tamyaeagmi i.imid ederek hayatmda boyle b1r korkuluk olaeagm1 
derhal sordum: nas1l olup ta evlenmeden evvel anhyama-

ilim kiitii.bhanemiz pek fakirdir. !lmin 
her hangi bir §Ubesinde r;ah§mak, bir 
§ey ogrenmek ic;in nereye ba§vuraca -
gmda insan §a§Irir kahr. 

Bir yabancl dil ogrenmemi§Seniz, an
cak mektebde ogrendiklerinizle kalmak 
mecburiyetindesiniz; halbuki bu og -
rendikleriniz birkac; yil sonra oyle eski
mi§ bulunur ki onlarla amel etmege 
kalkarsamz vay halinize! Hele bir dok
torsamz size ba§vuracak zavalhlarm 
vay haline! 

Malaga'dan donen 
miithi~ katliamlar 

• iSTANBUL: 
lngiliz kODSOIOSU, bU sehirde 12,30 plakla Tiirk musikisi - 12,50 hava-

' dis - 13,05 muhtelif plak ne~riyat1 - 14 

hazirlandtgiDl haber veriyor son - 18,30 ptakla daru; musikisi - 19,30 
spor musahabeleri: E~ref 9efik - 20 Ve -

- Kim bu kadm kuzum? Ni~in dai- d1gma eseflenip dururdu. 
ma atla geziyor? Bir yaz, miralay Schneider, zeveesini 

£Ba$tara!t 1 tnct !ahttedel 
mi§se de biiyiik hasarlar ika etmi§tir. 

Elpardo mmtakasmda asiler, tah§i -
datlanna devam etmektedirler. Asiler, 
birc;ok taarruzlar yapmi§larsa da hepsi de 
akim kalmi§lir. 

de, hava i§lerinde r;ah§mak iizere tayya
re karargahmda ve bu mmtakanm de -
mir madenlerinde bulunan Almanlann 
miktan 150 ki~iden ibarettir. Melilla 
tayyare karargahma girilmesi menedil-

dia R1za ve arkada§lan tarafmdan Tilrl': 
musikisl ve balk ~arkilan - 20,30 Cemal 
Kamil ve arkada§lari tarafmdan halk 9ar· 
ki..lan ve Tiirk musikisi, saat - 21 6mer 
R1za tarafmdan arabca havadis - 21,15 or
kestra - 22,10 ajans ve borsa haberleri ve 
ertesi giiniin program! - 22,30 pHi.kla solo-

mi~tir.» tar, opera ve operet parc;alan - 23 son. 
Arkada§Im anlatb: Simla' da buakarak taburile ba§ka bir 
- Bu gene k1z ailesi tarafmdan ade- yere gitti. 

ta zorla miralay Shneider'le evlenmege Onun hareketinden birkac; hafta son
razi edilmi§ti. Miralay, gene k1zdan an- ra, «Oteki adamm» c;ok basta oldugunu 
cak otuz otuz be§ ya§ kadar biiyiiktii. ve iyi]e§mek iimidile Simla'ya gelmek is
Oldukc;a mi.ihim bir servet sahibiydi. S1h- tedigini haber ald1m. Bic;are hemen he • 
hati de mi.ikemmeldi, yalmz soguk hava- men oliim halindeymi~. 
da cigerlerinden, s1cakta da kalbinden Bir gece, bir i~ ic;in gee; vakte kadar 
rahatSIZ olurdu, amma oldiirecek kadar (Dovedel!) otelinde kald1rn. 0 giin hava 
degil, ~oyle birka~ gi.in yatiTacak gibi bir yagrourlu oldugu halde Madam Sehnei· 
hastahk. Ben rniralayda hic;bir kusur der istasyon caddesinde atla bir a§agi bir 
bulmuyorum dogrusu. Gayet iyi bir ko • yukan dola§Iyordu. 

ilmin her §Ubesi oyle dev adtmlarile 
yfuiiyor ve her §Ubede oyle yeni haki -
katler meydana c;Ikiyor ki bu §Ubeler -
den birinde miitehassts olmak istiyen 
bir adamm yalmz kendi §Ubesine aid 
yenilikleri glinii giiniine takib etmesi 
bile oldukc;a gli<,; ve yorucu oluyor; fa
kat takib edilmiyecek olursa, o §Ubede 
bil eeahil kalmaYl kabul etmek laz1m 
geliyor. Okumak, i§in tutmadtgt zaman
larda hep okumak: i§te her Him ada • 
mmm her glinkii. eglencesi. 

Aranjuez mmtakasmda asilerin biitiin 
taarruzlan piiski.irti.ilmii§tiir. 

Jean' dan bildiriliyor: Cumhuriyetc;iler, 
muvaffakiyetli bir taarruz yapmt§lar, ii~ 
kasaba zaptetmi~ler ve Grenade yolunda 
ilerlemi§lerdir. Bundan ba§ka cumhuri -
yetc;iler, Cordoue cephesinde bir taraftan 
Pozoblanco mmtakasmda ilerlemek, di • 
ger taraftan Porcuma oni.ine vasll olmak 
suretile mevzilerini tslah etmi~lerdir. 

Bir ihtilalci gemisinin 
bombardrmam 

Lord Cranborne, bu memnuiyetin se - viYANA: 
bebi ne oldugunun ogrenilmemi§ oldugu- 18 konu§ma, ~ocuklara. eli~leri - 18,20 
nu beyan etmi~tir. konser, spor - 19,20 seyahat, kon~ma. -

• b" k 20,05 hava., haberler ve saire - 20,20 Ulusal 
ingilterenin yem lr te lili yaym - 20,35 askcri konser - 21,30 gramo-

Londra 28 (Hususl) - lngiliz hi.i - ton - 21,45 eglencell yaym - 22 senfonik 
kumeti 1spanyaya gi:iniillii gonderilmeme- konser - 23,15 ha.berler, ha.va. - 23,25 kon
si meselesi hakkmda alakadar be~ dev- ser - 24,35 son haberler. 
lete yeni birer nota v,ererek, gi:iniillli gon- BERLIN: 
derilmesini yasak edecek kanunlann se- 18,05 gramofon, konu§mala.r - 19,05 mu-

slkl, gelecek haftamn progranu - 20,20 §an 
rian tatbikm1 temenni etmektedir. k.onseri _ 20,50 giiniin aklsleri, haberler -

Malaga'ntn feci hali 21,15 konser- 22,05 eglencell muslki - 23,05 

Diin ~ehrimize gelen Daily Ekxpress spar, haberler ve sa.ire - 23,25 spor • 23,35 
konser. 

cayd1. Hasta oldugu zaman biraz titiz • Kuli.ibden <;1karken, yammdan htzla 
lenirdi. Ayda on yedi on sekiz gi.in ka • bir kira arabas1 ge~ti. Merak edip te i • 
dar .. 0 kadarctk titizlik te nihayet her c;inde kim var diye bakroad1m. Zaten 
erkekte bulunur, de gil mi? baksam da karanhkta bir§ey goremez • 

Kocasmm bi.itiin bu meziyetlerine rag- dim ya! Biraz ileride, gene kadmm a • 
men gene kadm rnes'ud olamad1. Ci.inki.i rabayt beklemekte oldugunu gordiim, 
miralayla evlendigi zaman zavalh ki.ic;iik fakat ald1rmadtm. Tam van sokaklar • 
kalbini ba§ka bir adama kaphrrni§h. Bu dan birine sapaeagtm mada miithi~ bir 
adamm ismi habnmdan c;Ikh, laztm 0 ] • kadm c;Ighgile yerimden su;radtm. Der· 
dukc;a (Oteki adam) deriz. hal sesin geldigi tarafa ko§tum. Araba 

(Oteki adam} m ne paras! ne de is • durmu~tu ve gene kadm c;amurlann ic;ine 
tikbali vard1. Y akt~tkh da degildi. Va • yi.izi.ikoyun uzamDI§, bagtra bagtra ag • 
zifesi, hatmmda kald1gma gore istasyon hyordu. 
memurlugu idi. Bi.itiin bunlara ragmen Arabaet, arabanm ic;inde, bir eli ya
gene ktz onu ne c;ok seviyordu bilsen!. nmdaki demiri tutarak dimdik oturan bir 
Hatta mira lay k1za talib oldugu zaman oli.iyii.r gostererek: 
ni§anlanmak iizereydiler. Fakat miralay - Bu Sahib, Simla'dan iki istasyon 
ortaya c;tkmca bu ni§an birdenbire unu • evvel oldi.i, diyordu, di.i§mesin diye iple 
tulmu§ ve ondan kalan biitiin hahralar, baglad1m, boylece geldik. ~imdi bana 
izler de ktz~ annesinin doktiigi.i gozyat- bah~i~ kim verecek? 0 · cesedi gostere
larile yikanmi§, silinmi§ti. Zaten bu ka- rek • iki «rupee» vereeekti. 
dm, evini gozya§lan vas1tasile idare e - Oliini.in yiizi.ine dikkatle bakmca, «0-
derdi. KlZI bu hususta kendisine c;ekme- teki adamt» tamchm. Sanki, sevgilisine 
mi§ti; hie; aglamazd1, hatta di.iglinlinde yapt1g1 bu siirpriz ho§una gitmi~ gibi yii -
bile aglamami§h. ziinde mi.istehzi bir tebessi.imle sakin sa· 

«Oteki adam» kederini, ic;ine sindire kin oturuyordu. 
sindire sessizce c;ekti. 1lk i~i kendisini Zavalh kadmt ba&ka bir arabaya ko
miimkiin oldugu kadar fena bir istasyona yarak evine gotiirdiim, attan du§erek 
naklettirmek olmu~tu. 0 berbad iklimde kendisini kaybettigini soyledi,m. 
mi.ithi§ bir Sltma nobetine yakalandt. Bel- Dogrusu, iyile§eceginden pek iimidim 
ki bu maddi 1shrab, bir miiddet ic;in rna- yoktu, fakat birkat< gi.in sonra kendisini 
nevi aeiSlm unutturabilmi§tir. F akat kal- toplad1. Sevgilisile ilk ve son randevusu
bi iki tiirlii hastahga tahammiil edemedi. nu unutmu~ gibiydi. 1~te o zamandanberi 
Sttma ile a~k elele vererek zavalh ada • biitiin giinlerini at iizerinde gec;irir ve san
rot harab ediyordu. ki bir yolcuyu kar~Ilamaga ~1km1& gibi 

Gene bz ise, evlendilden sonra s1k 51k nemli gozlerile etraf1 ara~tmr. 
basta olmaga ba§ladi. Herglin bir par<_:a lhsan S. Tanar 

Bu sene Bulgaristandan 
gelecek muhacirler 

1zmir (Hususi) - Bu sene vilayeti -
mize Bulgaristandan 4000 muhaeir daha 
gelecektir. Seferihisardaki Galinos c;ift -
ligi arazisi gOc;menlere dag1tilacaktu. 
<;iftlik 7500 liraya istimlak edilmi§tir. 

Menemendeki Arab c;iftligi de ayni 
suretle taksim olunaeak ve bu iki c;iftlik 
yakmmda koyler kurulacaktJr. Milli Em· 
lak idaresine aid bi.iyi.ik toprak parc;ala . 
nnm tesbiti ba§lamt§hr. Y eni koy in~a e· 
dilecek yerlerin tesbitine memur komis • 
yon, T orbahdaki i~ini bitirmi§tir. lskan 
mi.idiirii de bu civarda evvelce iskan edi
lenlerin vaziyetlerini tetkik etmi§ ve c;ok 
iyi bulmu§tur. 

Bursada komiir fiatlart 
Bursa (Hususi) - tstanbulda tonu 22 

liraya satrlan maden komiirii Bursada 
29 liraya verilmektedir. Alakadarlar 
ve maden komiirii alanlar bu fiat far -
kmm yalmz nakliye masrafmdan miite
vellid olmasma hayret etmektedirler. 
istanbuldan Bursaya kadar bir ton ko
miiri.in 7 liraya nakledilmesi, Deniz • 
yollan idaremizdeki nakliye i.icretinin 
yliksekligine bir deli! say!lmaktadir. 
Bunun indirilmesi ve bu suretle ayni 
zamanda ormanlanmizm muhafazast -
na hizmet edilmesi yolunda umumi bir 
arzu ve dilek tezahiir etmektedir. 

<;amalb tuzlas1mn filmi 
ahndt 

1zmir (Hususl) - <;:amalh tuzlasm
da tuzun istihsal §ekli, makine faaliyeti 
ve teferruat, lnhisarlar Vekaletince e • 
sash bir ~ekilde filme almmJ§hr. Filim 
seslidir. Bu meyanda T uzla miidliriiniin 
verdigi izahat ta duyulmaktadir. Filim 
mekteblerde ve sinemalarda gosterileeek, 
kopyesi de <;Ikanlarak bazt memleketlere 
gonderilecektir. 

Bursada et fiatlar1 
Bursa (Hususi) - !i)ehrimizde birkac; 

ay evvel koyun etinin kilosu 40 kurU§
tu. 1Ik kar yagd1g1 zaman be~ kurU§ ftr· 
hyan et1n kilosu §imdi elliye c;llum~hr. 
Kar devam ettikc;e etin yiikselecegi an
la§Ilmaktadtr. Maamafih balk bu vazi -
yet kar§ISmda daha ziyade Mudanya -
dan ve Band1rmadan gelen bahga rag
bet etmektedir. <;iinkii pek ucuzdur. 

Baktrkoy Halk salonunda 
konser ve konferans 

C. H. P. Bakirkoy ikinei ocag1 halka 
mahsus devamh konserler ve faydah 
konferanslar tertib etmektedir. ilk kon
ser ve konferans 30 birincikanun cu -
martesi ak!iam1 saat 9 da Bakirkoy Par
ti salonlannda verilecektir. 
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Pe,temallt lider Hind kongresinde! 

Mahatma Gandi ile Hind milli kongresi reisi Pandit J awaharlal kongre 
nin a~Il1~ merasimine i~tirak etmi~lerdir. Resmimiz Gandi'yi kli§ad merasi -
minden evve: kongre reisile gorii§iirken gostermcktedir. 

!lim edebiyatmm, her bir §Ubede, her 
yli bin degil, yiiz degil, hatta on eser 
veremiyecek kadar fakir olmas1 medeni 
bir melmeket ic;in ne act bir noksand1r. 

Yeni Tiirk devletinde ilmin her §U -

besini, Avrupadaki seviyesinin derece -
sine degil, belki i.istline r;tkarmak isti
yen biiylik milletimin ilim adamlanna 
dii.§en vazifenin korkunc; biiyi.ikliigli 
kar§tsmda o kadar azimli bir himmet 
gostermemiz Iaz1m geleceginde §iiphe 
edilemez. 

Bu hirnrnetin eserleri her goriildiik -
c;e ic;ten alki§lamak milli bir vazifedir. 

Fakiiltedeki kii.rsii.sli yabanct alimle -
rin getirilmesine llizum gostermiyen 
deri ve firengi mi.itehasstsl doktor Hu
IU.Si Behc;et, son glinlerde (Frengi 
Dersleri) admda lie; ylizden fazla bliyiik 
sahifeli guzel bir kitab c;tkarmi~tJr. Bu 
kitaba yaz1 bulmak ic;in nekadar zaman 
ve para sarfettigini bilmezsem de pap
yeku§e i.izerine bas1lan renkli ve renk· 
siz resme bak!lmca, s1rf yurdun ilmine 
hizmet ic;in kesesinden bir hayli feda -
karhk etmi§ oldugu anla§thyor. 

Bu kitab Gureba hastanesindeki Deri 
ve Frengi Seririyatmda verilen ders -
Jerden mlite§ekkildir. Her bahis, en a
~ag,. bir iki vak'amn mii.§ahedelerile te
yid edilmi§tir. Takib edilen met·odun 
deduktif olmas1 esere pedagojik bir kiy
met te veriyor. 

Bana: cSen doktor musun ki boyle 
i§lere kan§mak kiistahhgm1 gosteri -
yorsun?~ diyeeekler bulunabilir. Ha 
yrr .. Ben doktor degilim, ben hir;bir §ey 
degilim. Yalmz gerc;ek ilmi severim. 
Yurdumda gerr;ek ilmin yerle§mesini, 
ylikselmesini isterim. Yurdumun boyle 
bir degil, binlerce kitaba ihtiyac1 var. 
Bunlar kolay yaztlmaz; hele kolay bas
tmlmaz. Hir;bir kitabe1 bOyle bir para 
fedakarhgmt lizerine alamaz. Bu turlii 
eserlere ancak devlet yardtm edebilir 
ve etmelidir. 

(Frengi Dersleri) klasik bir kitab ol
makla beraber, ihtiva ettigi yeni vak'a
lar ve mi.i§ahedeler itibarile de blitii.n 
tabiblerin elinde bulunmahd1r. Doktor 
olmtyanlar bile, bundan birc;ok istifa • 
deler temin edebilirler. 

!lim dili, ba§ka bir dildir, §ii.phesiz. 
Fakat onu az r;ok herkes tarafmdan 
anla§Ihr bir dille ve sade bir iislubla 
yazmak ta bliyiik bir meziyettir. Biitiin 
bunlan Hulusi Behc;etin kitabmda bu -
lursunuz. Aziz profes5rii, yurdumun 
ilim ki.itubhanesine boyle degerli ve he
le basth§ bak1mmdan e§i bulunmaz bir 
kitab vermesinden otliru gonlilden kut
lar ve tJb alemimizde laYlk oldugu de
rin alaka ile kar§tlanacagma inamnm. 

Bu yaztmdan boyle giizel i§lerinden 
dolay1 Devlet Matbaasma bir tebrik 
hissesi c;tkaramaz miyim? 

Kazrm N ami Duru 

Y eni bir koprii yap1ldi 
Bursa (Hususi) - Naf1a Vekaleti, 

Bursayt it; Anadoluya baghyan Kara • 
koy yolu i.izerindeki en miihim koprli
lerden Hasanpa§a kopriislinii yeniden 
ve bctondan yaptlrmt§hr. Aylardanberi 
devam eden in§aat bitmi§tir. 120 metro 
uzunlugunda olan bu koprii inegol ova
smdadtr. Vekaletin gonderdigi bir mii
hendisle birlikte Naf1a mi.idiiriimiiz 
Cevdet ve bir fen ba§kontrol memurun· 
dan miirekkeb heyet kopriiniin muvak
kat kabuliinli yapmak iizere §ehrimiz • 
den mezkur mahalle hareket etmi§tir. 

CaOnlar. konteranslar, kongreler 
Konferans 

Beyoglu Halkevinden: 
30/1/937 cumartesi giinti a.qam1 st.at 

20,30 da. Evlrnizln gesterit salonlarmda bir 
ta.pla.ntl yapilacaktir. 

1 - Konferans: Uy\l!iturucu maddelerin 
tahribatl hakkmda. (doktor Hiiseyil\ Ke • 
nan Tunakan tarafmda.n) 

2 - Temsll: (Evlmlz Gosterit kolu tara.
fmdan> 

3 - Bu toplant1 arzu eden yurdda§la.ra 
alflktrr. 

F elsefe konferanslart 
Emlnonii Haluvinden: 

Barselon 28 (A.A.) - Balbao'dan 
bildirildigine gore hi.ikilmet tayyareleri 
asi Espana kruvazoriini.i bombard!IDan 
etmi~lerdir. Birkar; bomba gemi i.izerine 
dii§mii~tiir. 

lspanyol Fasanda Alman 
asheri yok! 

Londra 28 (A.A.) - lngiliz zabit
lerinin Ispanyol F asm1 ziyaretleri mesele
si hakkmda M. Mander tarafmdan so -
rulan bir suale cevab veren Lord Cran -
bome, ezci.imle §U sozleri soylemi§tir: 

«- Vanoc muhribinin kumandam, 
beraberinde Tetouan' daki Ingiliz kon • 
solosu bulundugu halde C<")ua, Melilla 
ve T etouan't ziyaret etmi§tir. 

Kumandan, bu ~mntakalann hic;birin
de Alman askerlerinin mevcudiyetini mii
§ahede etmemi§tir. 

Tetouan' da amelenin iskam ic;in yeni 
bir tak1m binalar in§a edilmi§tir. Ancak 
hic;bir yerde Alman askerlerinin iskam 
ic;in yeni kt~lalar yap1lm1§ oldugu goriil
memi§tir. Melilla' da 1spanyol askeri ku
mandam, kendisine Alman askerlerinin 
kabulii ir;in hic;bir hamhk yapilmami§ ol
dugunu beyan etmi~tir. Melilla ~ehrin • 

Y arnn milyon ki~i kur
tardmtya ~ab~tbyor 

[Ra~taratt 1 !nci sahttede1 
Mississipi' nin a~agt mmtakas1, tarihin 

kaydetmemi~ oldugu en miithi§ bir feye
zan tehlikesine maruz bulunmaktadtr. 

Bogulanlar ve hastallktan olenler 
New-York 28 (A.A.) - Louisi -

ville'de sular inmege ba§lamt§hr. 
Sular iizerinde 120 cesed bulunup a -

lmmt§tlr. 

Zatiirrieye ugraytp olenlerin miktan 
en az1 400 ki§idir. 

Bir fehri 30 dahihada sular bastt 
New-York 28 (A.A.) - Sulann 

tazyiki altmda bir bend ytkilmi~ ve otuz 
dakika ic;inde bi.itiin Moundcity §ehrini 
sular istila etmi~tir. Sular, bir metro elli 
santimetre kadar yi.ikselmi~tir. 

Misisipi henarmda tehlikeye 
kar,r hazrrlrk 

New-York 28 (A.A.) - Feyezan
lar, gitgide daha feci bir ~ekil almakta -
d1r. 261 ki§i olmli§tlir. Bundan ba§ka 
250 ki§i de Louisville hastanelerinde ol

mii§tiir. Louisville' de birc;ok kimselerin 
hi.iviyetleri tayin edilmeden gomi.ilmesine 

mecburiyet hast! olmu§tur. 
Bundan salgm hastahk zuhuru endi -

§esinin nekadar biiyiik oldugu tahmin o -
lunabilir. Yiiz bin ki§iye yakm kimse 
melcesiz kalmt§hr. 500 milyon dolar ha
sar vard1r. 

Ufak bir i§aret iizerine Cario' dan 
New Orleans' a kadar Mississipi sahil -

lerinin bo§alhlmast i~in icab eden biitiin 
tedbirler almmt§hr. 

Ohio'nun sulan yava§ yava§ inm'!kte

dir. Bu mmtakada soguk ve salgm has
tahk tehlikeleri bakidir. 

Y arcflm ifin bir mil yon dolar lazrm 
New-York 28 (A.A.) - Amerikan 

Ktzilhac; cemiyeti reisi Crayston garb ve 

orta garb mmtakalannda su ta~malan 

neticesinde ac;1kta kalanlann 750 bin ol
dugunu ve bunlara yard1m i~in en a~ag1 

bir milyon dolara ihtiyae oldugunu soy -

lemi~tir. 

gezatesinin Cebeli.ittank muhabiri yazl- BUDAPE9TE: 
yor: 18,05 konferans - 18,35 !(ingene orkestra-

«Son muhacirleri de beraberine alarak s1, spar - 19,45 eski devirlerde seyaha~ -
Antelope muhribi ile buraya muvasalat 20,35 opera. ya.ym1 - 23,35 Finlandiya caz 
eden Britanya viskonsiilii Mr. Clissol • takmu - 24,05 lngilizce haberler - 24,10 

gingene orkestrast - 1,10 son haberler. 
d'un beyanatma atfen diyebilirim ki BUKRE9: 
400,000 niifuslu Malaga §ehrinin ak1- t8,o5 dans plaklan - 19,05 haberler, ha-
beti vahimdir. Burada lspanyol harbinin va. ve saire - 19,15 oda musikisl - 20,0;) 
en bliyiik katliam1 haz1rJanmaktadtr. konferans - 20,40 opera. ya.ym1, istirahat 

esnasmda haberler, spor - 23,50 almanca 
Viskonsiil ~unlan ilave etmektedir. ve frans1zca haberler - 24 son haberler. 
Franko §ehri dort taraftan muhasara LONDRA: 

etmi§ bulunuyor. Y arm obiir gun ihtilal- 21,05 haberler ve salre - 21,35 plyes -
ciler §ehre girdikleri zaman miidafi!erin 22,05 balet - 22,45 orkestra. konserl - 23,25 
denizden ba§ka ka~acaklan yer yoktur. kar1~1k ;yay:In - 24,30 dans orkestras1 - 21,3:i 

sa.at, haberler, ha.va - 1,45 gramofon. 
Bir senedenberi Malaga'da bulur.u - · PARIS [P.T.T.]: 

yorum. Cekmedigim me§akkat kalmad1. 18,05 krraat - 18,20 gramofon - 18,35 c;o-
Ingiliz muhacirlerini hamil motor Ma- cuk koro.su - 19,05 gramo!on, konu§ma -

laga'mn iskelesinden aynhrken halk ka- Jar - 20,20 ~arkllar, havadis, hava., konu~
file halinde toplanarak ~ehirden rtkanl - ma, gramofon - 22,05 opera yayml, lstlra-

.. hat esnasmda haberler ve ha.va. 
~akhklanm aghya aghya rica ediyordu. ROMA: 
Iki aydanberi ~hirde anar§ist c;eteler tii • 20,20 fraru>Izca turizm propagandast, ya-
redi; hergiin oldiiriilenler var. ~ehirde bane! dlllerde yaym, hava, haberler ve 
yiyecek c;ok azd1r. Binleree ki~i ac;hktan salre • 21,45 operet yaym1, istlrahat esna
oliime mahkumdur. KIZlmla birlikte son smda konu~matar, sonra. daru; orkestrasl, 

istirahat esnasmda haberler - 24,35 dans 
dort ay zarfmda hergiin halka yiizleree havalart 
kilo ekmek dagiilyorduk. Arl!k bizden ~~=======-~=~--~ 
sonra onlara Allah aeiSin I» 

Alman -Avusturya 
yakinla~masi 

Berlinin tayyare kuvveti 
de verecegi soyleniyor 
Viyana 28 (A.A.) - Avusturp iie 

Almanya arasmda aktedilmi§ olan yeni 
ikhsadi itilafnarne netieesi olarak mliba
delelerde vukua gelen tezayiidii resmi bir 
teblig pek miihim addetmektedir. 

Bu tezayiid, 1936 senesine aid erka
mm yi.izde 20 sini bulmaktadu. 

Almanya, Avusturyaya 
silah verecek 

Viyana 28 (AA.) - Bir §ayiaya 
gore Almanyanm Avusturyaya tayyare 
malzemesi vermesi derpi§ edilmektedir. 
Siyasi mehafil Viyana ile Berlin arasm
da miinakid Clearingde miinderic tah • 
didat dolaytsile bu malzemenin pek o 
kadar miihim olmiyacagmi beyan etmek
tedir. 

Viyana 28 (A.A.} - Gazeteler, 
Almanya ile Avusturya arasmda yap1 . 
lan ve diin sona eren mi.izakerelerden fev
kalade memnuniyetle bahsetmektediJ ler. 

Portekiz kiyiiarmda f1rtma 
Lizbon 28 (A.A.) - Portekiz sahille

rinde c;ok §iddetli firtanalar hii.klim sur 
mektedir. Nazarre ~ehrinin a§ag1 rna • 
halleleri tamarnile su altmda kalmt§tlr. 
Lizbonda da biiyi.ik hasarlar olmu§tur. 
iki bahkc;t kaYlW. devrilm~ ve dort ki§i 
bogulmu§tur. 

Te§ekkiir 
Birc;ok dostlanmn ve memleket bii. -

yliklerinin muhabbet ve tevecclihii.nli 
kazanmt§ oldugunu gorerek degerile bir 
daha oviindligiim, fakat oliimiiniin de
rin actsile yandtgtm zevcim Hayreddin 
Bedrigilin vefatl ii.zerine, §ifahi ve tah
riri taziyetlerle ve cenazesinde bulun
mak suretile biiyiik kederime i§tirak e
denlere te§ekkii.rlerimin iblagma saym 
gazetenizin delaletini rica ederim. 

Otomobil i~inde bir cinayet 
izmir (Hususi) - Urlada otomobil 

ic;inde bir cinayet olmu§tur. Katil Ali ile 
maktul tiiti.ineii. Mehmed ve i.ic; arkada§J, 
Urlada ic;ki i~ip sarho~ olduktan sonra, 
bir yere gitmek ic;in Urladan c;tktp lskelt! 
yolunu tutmu§lardir. F akat fazla sarho§• 
luk arasmdaki mec;hul bir sebebden do• 
layt, anslZln kavga c;Ikmt§ ve Ali, taban• 
casm1 c;ekerek ate§ etmi§tir. ~ofor, Meh· 
medin ag1r surette yaralandigmm farkma 
vararak otomobili derhal geri <;evirmi§ ve 
yarahyt eczaneye getirmi§tir. Vaziyetin 
vahameti iizerine hmirden otomobil ve 
doktor istenmi§se de yarah olmii~. katil 
de vakalanmtslir. 

. ' ~ . ."i . ~ ; ... -:·~ • . '.,,.· .. ~··. ~t .... j , •• 

ingiltere Biiyiik El~iligi 
terciimam 

BAY KEVORK ~AMi~ 
vefat etmi§ olup cenaze merasimi cu
martesi giinii (30 ikincikanun) saat 
14 te Beyoglu, Bahkpazar1 Ermeni 
kilisesinde icra olunacakhr. 

~~:::::: <;AT A L CAD A ::::::1~ 
:: $ans K1rtasiye deposu 1l 
• • Cumhuriyet gazetesinin ve biitiin ;~ 
:: mek teb kitab an, kutasiye, gazete ll . . . " 
.. ve mecmualann, tayyare piyanko ll 
:: biletlerinin tevzi yeridir l: 
·.: ......................................................... : ··························································· 

OSKODAR HA.LE SiNEMASl 

Pr. ZATi SUNGUR 
r 2so kh;ilik 

Berlin Opera Orkestras• 
ile 

Willi BiRGEL ve lil DAGOVER 
tarahndan yarahlan 

BETHOWEN'in giizel eseri 

9 NCU SENFONi 
Goriilmemi~ bir muvatfakiyetle 

TURK sinemas1nda 

Devlet Bankas1 Umum mi.idiir mua
vini iken olen Hayreddin Bedrigil 

zevce9i 1 

devam ediyor. En nezih hissiyatJ 
bPlJt'riyenin ekrana inikas1, ilahi 

bir musikinin inktlabJ, cidden 
goriile cek bir fili m dir. ... 

B U G ii N • p E K sinemasmda ~msalsiz bir hr~at: ~av~mn . muhaleteti~-~en 
matinelerden itibaren I dolay1 senenm en giizel ftlmtm goremtyeolere IDUJde 

2 BOYOK FiLM BiRDEN 

1 - YIKILAN BELDE 
Bafj rollerde: DUnyan1n en biiyiik artistleri 

SAN 
FRAN SiSKO 

Evlmiooe tertib edilen felsefi ve l<;timai 
konferanslarm dordlinciisli bugiin saat 
17,30 da. Zlyaeddln Fahri Fmdikoglu tara
fmdan verllecektlr. Mevzuu (istikra. !else
res! hakkmda dii~iinceler) dir. 

JEANETlE MAK DONALD ve KlARK GABLE 

2 - TEHDiD MEKTUPLARI 
Frans• ca sozlii yeni ve bilviik merak ve heyfr-an filmi. Ba. rolde: GERTRUDE MiHAEL 

Herke:; gelebillr. 
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CUMHURiYET 5 

l
r,.= AntaTkyAa =R==J. =H=J .. ===" Bel~ikada kabine l buhram bitiyor 
~ !) Sosyalist lideri Vander

Yazan : Hatayh Ahmed Faik TUrkmen 
Maltepe Askeri Lise>i Felsefe muahimi 

Sancakta halk dili 
-34-

H alk itikadlarr, adetler ve sairc: 
Hatay folklorunun bu kabil mahsul -

leri c;ok zengin ve halk iizerine miiessir -
dir. Anadolu folklorunun tesiri altmda 
buiunan bu mahsullerden burada uzun 
uzadtya bahsetmiyecegiz. Geli§igiizel bir 
rnisal alahm. 

«Amca oglu ile amca ktzmm nikahla
r, gokte kiyihk ( 1 ) » derler. 

Hatayda yaptl.an izdivac;larda bu eski 
telkinin bugi.in de izlerine rasgeliyoruz. 

*** 
Lakablar: 
«Her yigit kendi lakabile amhr» di -

Yerek Hatay koylerinde hemen herkesin 
bir lakab1 olur. Bu lakablar ekseriya uz
vt bir anza veya bir noksan, bazan goze 
batan bir huya telmih edilerek halk ta -
raf~ndan miinasib goriili.ir. Bu takdirde 
lakab sahibinin k1zmaga hakkJ olmaz 
«c;i.inkii her yigit kendi lakabile amhr» 
folkloru her itiraz1 susturan bir otorite -
dir. Bu lakablardan baztlan babadan 
evlada intikal ederek (aile ismi) olur. 
Bu aileler zengin olup ~ehirlerde ot•Jr -
l'llaga ba§ladtklan zaman aile isimlerini 
de muhafaza ederler. 

Burada dikkat edilecek bir hadise ile 
kar~Ila§Iyoruz: Baz1 Turk aile isimleri 
5?nradan Arabla§mi§hr. Bu nokta iize -
rrnde biraz durahm: 

h Malumdur ki, Osmanh devrinin bil -
k assa son zamanlarmda saray ve onun 
. ?zrnopolit muhiti (2) Tiirk halka ve 
turkc;eye lay1k oldui?;u hiirmeti gostermi -
~orlard1. T anzimattan sonra devlette sJ
l~ bir rnekeziyetc;i idare ba§lay1p uzak vi
ayetlerde merkezden gonderilme me -

lurlar tarafmdan idare edilmege ba~ -
b~0? 1ib vakit Osmanh tiirkc;esi de onlarla 
-f~.hkte vilayetlere yayJlmJ§ oluyordu. 
l urkc;enin yanh§ ve sun'i bir inki§af yo
u tutmasJ ve bir s1mf dili viicude getir -

lnesi demek olan Osmanh tiirkc;esi Turk 
t~lkm anhyamiyacagJ bir tarzda kaTI§Ik 

tr ~kle sokulmu~. boylece halkla temas 
etrnek istemiyen magrur ve dejenere bir 
8~! Y ~uhiti tatmin dilmi§ti. Vilayellere 
gon~enlen T anzimat Ve Abdiilhamid 
devn memurlannm hazilan istanbulda 
b~~unan bu kozmopolit ziimreye mensub r urk olm1yan Osmanhlardan idi. Boy -
~ce kozmopolit Osmanh ideolojisi Turk 

vi!ayetlere gotiiriilmu§ oluyordu. Bunla
bn dagildJgJ Tiirk ~ehirlerindeki halktan 

az1 zengin aileler c;ocuklanna kuvvetli 
rnedrese tahsili yaptmyorlar ve hatta bu 
~~ksadla istanbul medreselerine bile 
gonderiyorlardl. Boylece kuvvetli arabca 
tahsil eden bu Tiirklerden bazt hafif 
luhhlan hem medrese tahlisinin hem de 

teorisile arabcaya maledilmi§ hirer tiirk
c;e kelime oldugu anla§tlan birc;ok sozler 
o devirde heniiz arabca zannolunuyordu. 

Antakya Turk ailelerinden (KovacJ
ogullan) adlanm Olebizadeye ve (KI
nkogullan) ailesi de (Meksiirzade) ye 
terciime ettiler. Bunlardan baz1lan da 
terciime ~eklinde olmuyordu. Turk aile 
ismini atarak tamamen yeni bir arabca 
isim ahyorlard1. Mesela Cerheciogullan 
ailesinin Abdiilbakizade olmalan gibi. 

Hulasa bu hadiselerden hareket ede
rek bugiin bu kabil arabca aile ismi ta -
~1yan Antakyadaki Tiirk ailelerinin de 
boylece vaktile isimlerini degi~tirmi§ ol -
duklarma hiikmedebiliriz. N akibzade, 
Hattatzade ilah ... gibi esasen bu gibi 
Arab zannedilen kelimerle yapi!mJ§ Turk 
aile isimleri Anadolunun her tarafmda 
vard1. Bu hal Antakyaya mahsus bir is
tisnai hadise te~kil etmez. Osmanhhgm 
sakat taraflarmdan biri olan bu garib 
hadise yalmz aile isimlerine inhisar et -
mezdi. T anzimat devrinin kadastro me
murlan da niifus memurlanna imtisalen 
tiirkc;e koy isimlerinden baz1lanm arab -
caya yakJ§hrarak bir Arab sozu halinde 
resmi defterlere gec;irmi~lerdir. 

Turkc;e sozlerin resmi defterlere gee; -
mesi agirba§hhkla kabili telif addedil -
medigi bu devirde mesela Antakyamn 
K1m nahiyesi Kuseyir olarak, Caksma 
koyu Cahsuniye §eklinde resmi kuyuda 
girmi§tir . 

hte Hatayda nadiren rasgeldigimiz 
arabca aile ve mevki isimleri hep bu ha -
leti ruhiye ile arabla§tmlmi§ tiirkc;e soz • 
Jerden ibarettir. Bu sozlerin baztlan pek 
yakm bir mazide arabla~tmlm1~ oldugu 
ic;in as11lan olan tiirk<;e sozler hala canh 
olarak ya§amaktadtr. Mesela hiikumet 
defterlerinde Cahsunive yaz1h olan koye 
bizzat ic;inde oturan Tiirk koylii Caksma 
demek itiyadmt hal a kaybetmemi§tir. Fa
kat baZJ aile ve mahal isimleri nisbeten 
daha uzak bir mazide arabcaya maledil
mi§ oldugundan bunlann ast!lan clan 
tiirkc;e sozler unutulmu§tur. Mesela An -
takyanm Tiirklerle meskun ma
halle~i gibi. Simdi bu ismi haslarm kad -
ros· vapahm: 

~. kyadaki aile isimleri: 
Bugiin Antakyada ya§Iyan eski aile -

lerin isimleri §unlardir: 
K1sm1 mahsusunda izah edecegimiz 

vec;hile bugiin halkc;1 Tiirkiyenin manev! 
tesirile Antakyada e§rafhk haleti ruhiye
si kaM!nlmJ§ kibar ve halk s1mft birbirile 
kayna~m1~ olduklanndan biz de bu aile 
isimleri listesinde her iki s1mfi birbirile 
kan§hrarak yaz1yoruz: Halk bu isimle
rin nihayetine birer gil ilave ederek soy
lerler. Mesela Kec;ecigil gibi. E§raf ise 

veld Naz1rhktan ~ekildi 

Briiksel 28 (A.A.) - M. Vander
velde'in yerine M. Wanter'in getirilme -
sinden ba§ka Adliye Nazm M. Boves -
se'in yerine ba§ka birisinin ikame olun -
masmdan bahsedilmektedir. 

M. Vandervelde'in istifasmJ resmen 
tasdik etmesi lazim gelen sosyalist ftrka
SJ umumi meclisi, bilahare toplanacaktJr. 
Celsenin hararetli olacag1 tahmin edil -
mektedir. Ancak sosyalistler, neticeleri • 
nin vahametine binaen siyas! buhram ta
cil etmek istememektedirler. 

Sosyalist lideri istila etti 
Briiksel 28 (A.A.) - Sosyalist par

tisi umumi konseyinin riyaset divam, diin
kii toplanhsmda, M. Vanderveld'e S1hhat 
Bakanhgmdan istifa ic;in salahiyet ver -
mi~tir. 

Umumi konsey, bu karan tasdik ic;in 
bugun toplanacaktu. 

Briiksel 28 (A.A.) - lyi bir mem
badan bildirildigine gore Le Peuple ga
zetesi direktorii M. W anters, M. Van -
dervelde' e halef olmag1 kabul etmi~tir. 

Bel~ika meclisinde giiriiltiiler 
Briiksel 28 (A.A.) - Senatoda, 

reksistlerin siyas! hasm1 olan Miinaklat 
Bakam M. J aspar'm dairesinin biitc;esi 
miizakere edilmekte iken, reksistler salo
nu terketmege kalkmi§lardu. Bu miinase
betle bazt hadiseler vukua gelmi§ ve ka
rl§lkhgm online gec;ilemediginden celse 
tatil olunmu~tur. 

Bununla beraber, reksistler jandarma 
kumandamm istifaya davet ettiginden 
dolay1 hiikumetin hareketini tasviben se
nato itimad reyi vermi§ ve bilah.are nor -
mal c;al1~malanna devam eylemi§tir. 

sJbiiyiik, Carhacigil ( 6), T osyah, T e -
pesim1hb, Eskici, M uhiddinpa§a, (:ipe, 
CandJihgil, KogacJ, Sadtkefendigil, Cin
c;inli, Kavlakh, Yigitaga, Abaci, Sarrac;
aligil, Kurmahgil, Canbazh, Zekigil, 
Esmerli, MasaracJ, Beyhanhgil, Hava • 
yigil, HacJmolla, Beyzade, Semseddin -
karamanh, Kadwglu, Miiftiioglu, Y a -
zicJ, HaCtabbu§, ~eyhkoylii. 

Bir kJSim Tiirk ailelerini de eski zih -
niyete gore ~rabca addedilen isil,Il.!erile 
goriiyoruz. Y ukanda izah ettigimiz ha
diselere gore bugiin ic;in eski tiirkc;e soy 
adlarmm nelerden ibaret oldugu biline -
miyen Tiirk aileri de §unlardir: 

Miski, Melek, Devas, Y ahya, Hat -
tat, Attar, Halef, Bereket Nomani, Sa
bo, Asel!, Cemali. 

SayJSI az olan bu ailelerin as11larmda 
Arabhk yoktur bilakis ic;lerinden Tiirk 
§airleri ve alimleri yeti§mi§tir. Kendileri 
Tiirkliikle iftihar ederler. Hulasa bun -
!ann vaktile Tiirk isimleri ta§Jdigma ve 
yukanda izah ettigimiz haleti ruhiye ile 
soy adlanm Arab zannedilen sozlere c;e
virmi~ olduklarma ~iiphe yoktur. stanbu] kozmopolit muhitinin tesirlerile 

arabcaya kar§t bir hayranhk besliyerek 
lnemleketlerine doniiyorlard1. hte yuka • 
rtda ar tt'v· · .. k d '!A 

(1) Ktythk = Ktlmt~. 
nihayetine hirer zade ilave ederler. (2) Askerli~ln psikolojlsl. Sahlfe 189. 

ze Jgtmiz uzere mer ez en VI a -
Yetlere gonderilmi§ bu kozmopolit ruhlu 
!\Yri Turk Osmanh memurlann orada 

Kec;eci, Ekmekc;iba§J, BastacJ, Liglik, Hatayll Ahmed Faik Tiirkmen. 
Bahac1, Davulcu, Kiic;iikosman, Hac! - (3) Bu aileden bugiin kimse kalmamw -
kas1m, Sinek, Varavur, Kirbitc;i, Alipa- ttr. 

rab hayram bu hocalarla konu~mala -
rt~dan vilayet merkezlerile buyiikc;e ka
z~ arda garib bir hava (atmospheri) ha
:1 o!uyordu. Gayet kiic;iik bir ziimre a -
I a~~~daki bu hava ic;inde Osmanh ideo -
~~klle .Y~nl~§ telakki edilmi§ Osmanh 

ra, Karacehennem, Kabenci, Karabiber- (4) Sonra Uleb!zadeye c;evirml§lerdir. 
':{ (5) Sonra isimlerini Meksiirzadeye c;e -
li, ErmencelihafJz, HacJteperli, Sabun - virml$lerdir. 
cu, HacJmJsttk, Otuzbir, Hiiryanoglu, 6) Sonra islmlerinl Abdiilbakizadeye c;e-

Celenkba§J, Hacigarip, Tuhmeoglu, \i'~""rm=i~,le""IXI""ir=. ""-=""""":-=·=,===~=:? 
T a§<;Jarefet, Alibi can, Ikinciimam, Ka - ·-=--= - ~ 
gucu, Kimyac1, Nalc;abasmaz, Kanba -

1 Aktndan Ak1na ((( 
l <;es, mkJ§af ediyordu. danh, T oprakc;1, Tiirkmen, Balc1, Dagh, 

1 I 
Civelek, Y apJcJ, ispirli, Gencaga, Ser -
betc;i, Hrabekirli, Sennak, Sirik, HacJ -
resiillii, HacJbey, Morkoyunlu, Deliog -
Ian, T abakhiiseyingil, Kuru, Kmk -

h· §te Hatay ilinde de biiyiikc;e bir §e -

ltr ?lan Antakyada medresede okuyan -
<It I~ .. d b h b k i ensm e ara caya ayran irkac; i-

M. Turban Tamn en giizel ro- I 

~e ~\kmt~h. Bunlar yukanda arzettigimiz 
le s~r .ere kap1larak baz1 Turk aile isim -
ll\tint arabcaya c;evirerek guya kibarla§ -
~dular. Ciinkii bugiin Cline§ - Dil 

' manlanndan biri, yeni c;tktl. Ta- 1 
rihle §iiri sahifelerinde kucak ku- I 
caga ya§atan bir §aheserdir. Hem 1 

zevk, hem bilgi temin etmek isti- : 
h ( 4), Uc;tumlu, Yigitba§J, Pazarba§J, ~( 
Meydanagas1, Haznedarh, T emuncti, ~ 
Hac1hamzah, Tiitiincii, Goziigil, Kafa - , 

yenler bu nefis romam mutlaka 
okumahdtr. Fiatl bir .lirad1r. 1 
~- -- ~ - -- -·-_;;= ~- ~---=---=----:; .... 

~· . Cumhuriyetin i~timai roman1: 105 Yazan: Hilmi Ziya 
<]1ltl.tlden Kazhc;e§meye kadar her a - kalabahktan kendini kurtaram1yordu. 
h~~~ a biraz daha alc;alarak karan- Caminin oniinden gec;erken garib bir iir
rey ~.alan bu batakh yolun onu ne - perme gec;irdi. F abrikalarm yan sokakla
() b &otii.recegini dii~iinmek istemiyordu. rma girdi. Gene c;amurlu sular ic;inde 
t11g11 u ~~~ada: aylardanberi ardmdan ko§- yalnayak adamlar dola§Jyordu. F akat 
lli~J. ftktrlen biisbi.itiin unutmu~ ve yal- ilk defa dikkat ediyordu: Bu adamlar 
ka h&ln ic;inde kendini kaybetmeden ba§· kanh ve s1hhatliydi. Denebilir ki yi.izleri 
Qll. er~yi kafasmdan silmi§ gibi gidiyor- guliiyordu. hinden <;Jkanlar cami semti-

~-· ne gidiyor, ve ihtimal gene orada vaiz 
1\.<l~t§eba§Inda durdu: Onu lie; adtmda dinlemek ic;in toplamyordu. 
lan.et

1
\;e§meye goliirecek bu c;apraz yola Birden yolunu degi§tirdi. Nic;in yaph· 

di. ~ ederek denize dogru ilerlemek iste- gm1 kendi de bilmeden tarlalann ic;erisi
&idi b~at sanki ~imdiye kadar ad1mlan ne girdi. Ve biitiin h1zile §ehir di§ma 
bi, 0 lr rnaksad ic;in buraya getirmi§ gi- dogru yiiriidii. Mezarhklardan gec;ti. 
Yojlt n ann siiriikleni§ine mani olamadan Kiic;iik koy evleri, kuliibeler ve nihayet 
tek 8'~Ph. Bostanlann arasmdan gec;e - daha ilerde tekrar T opkap1ya giden sey-

y&ene K 1 · · k I I k I V I B oil az tc;e§meye gtttt. re renc;per er e ar§I a~h. akti e ur -
l~iler kr her zamanki kadar kalabahkt1. sada bir gun yaptlgtm hatJr!adtgl gibi bu
r1nt d ldhve agJZlanm ve sokak ba§la ~ rada da yeni ye§ermege ba§hyan otlann 
t'~n ta. 0 urmadaydt. Kahveci onu uzak- ic;ine boyluboyuna uzandt. Arhk, gori.i
"'llrta~;lp a§ina <;Ikhgt ~a~de: o farkma niirde kimseler yoktu. Burada kendini 
&elqj•· §~asma yolu degt§hrdi. Buraya biitiin insanlardan uzak, tamamile yalmz 

i:tne ofkelenmekle beraber, bir tiirlii ve serbest goriiyordu. Burada hakik:aten 

tabiatle kucak kucaga geldigini ve yal
ntz otlann kokusunu, serin riizgan dinli
yerek gokiin nihayetsizligi ic;inde kendini 
kaybetmenin zevkile kaldigmt duyuyor
du. « T abiat ne biiyiik §ey! » diye dii§lin
dii. Onunla ba§ba§a kalmamn verdigi 
heyecandan daha giizel ne olabilir l 
lnsan kendini ona hakikaten verebilse, 
o zaman hiir olacak! Unutmak kadar 
kuvvetli §ey var m1? T abiat ic;inde eri • 
mek, her~eyi unutmaktJr I Si§liden Kazh

c;e§meye giden ve her ad1mda biraz daha 
alc;alan uc;urumu art1k du§unmemektirl 

Birdenbire sert bir ses onu uyand1rd1: 
Eli kazmah bir karaltmm tepesine dikil • 
digini gordii. 

- Efendi i§ine git I Burda yalllmaz. 
diye seslendigine bak1hrsa herhalde bu 
bir tarla bekc;isi, bir c;oban veya bir me -
zar bekc;isiydi. Demir bunlan dii§iinmiye 
bile vakit kalmadan yerinden fulad1. 
Soyliyen kim olursa olsun yalmz gozle -
rine, sutma ve omzundaki kazmaya bakJ
yor. Lanetleme bir suratla goziinii diki -
§inden, ic;inden hay1r okumadJgl anla§Jh
yor. Omuzlanm kabartJp kazmayJ silah 
gibi tutu§unda adeta emreden bir ku -
mandan tavn var. F akat bu nihayet za • 
yif, dermansiz, sefalet ic;inde bir adamd1. 

T rabzon.., Iran yo lunda 
otobiis servisi a~1byor 

Naf1an1n Almanyada hususi olarak yapbrdigi 
32 kamyon ve otobiis istanbula geldi, 

yarm Trabzona gonderiliyor 

Almanyadan getirtilen otobiisler 
Naf1a Vekaletinin, Trabzon - Iran I On alh ki§ilik olan otobiislerde s1cak 

transit yolunda i§letmek uzere Alman - hava ve uzun yollarda pencereleri ac;ma
yada yaphrdtgJ ilk parti 24 kamyonla 8 dan havay1 temizliyecek tertibat vard1r. 
otobiis yann T rabzona sevkedilecektir. Trabzon - iran yolundaki baz1 ufak 

hliyecekleri yollarm hususiyetleri, bi!- tefek noksanlar ikmal edilir edilmez, ma
hassa Zigana ve Kop daglanmn vazive- y1sta seferlerin ba§hyacagt temin edili -
ti nazan itibara almarak imal ettirilen bu yor. 
kamyon ve otobiisler 65 er beygir kuv- N af1a Vekaletinin bu i~ ic;in ac;hib §0" 

betinde, Dizel motorlerile miicehhezdir- forliik imtihamnda muvaffak olan ilk 
ler. Siiratleri, hatta yoku§larda bile yet- on be§ §ofor yeni motorlere gore staj gor-
mi§ kilomatrodur. mege ba§lami§lardtr. 

Motorleri mazut bulunmadigt zaman- iranhlann da ayni tipte sipari§ ett;k -
larda, her yerde kulayhkla tedariki ka- Jeri kamyon ve otobiisleri teselliim etmek 
hi! her cins zeytin ve ha§ha§ yagile de iizere bir heyetleri elyevm Almanyada 
i§liyebilecek olan bu arabalarla kafi bulunmaktadJr. 
miktarda yedek aksamJ da gelmi§tir. Onlann da bir haftaya kadar yola c;1· 

Radyotorleri karh, tipili havalarda bi- kacaklan ve boylece iki tarafh vesaitin 
le donmJyacak §ekilde oldugu gibi hava hamlanmJ§ olacagi temin ediliyor. 
frenleri, yaylar ve biitiin konstroksiyon N af1a V ekaletinin, bu ilk otobiis ser
uzun ve amah yollara dayanabilecek visi icrin Ankarada (Devlet Otobiis Kam-
hususi tertibatJ hai'zdt'r. S · I · T b 1 T · yon erv1s en ra zon - ran rans1t 

Kamyonlar iki§er tonluktur. i~letmesi) idaresi i§e ba§lamak iizeredir. 

Iran yolunda ifliyecek kamyonlar 

Tiirkiye T1b Enciimeni 
Tiirkiye T1b Enciimeni, 27 ikincika -

nun 1937 ak§arnt, Cagaloglunda Ettbba 
Odas1 salonunda, profesi:ir Ne~et Ome
rin ba~kanhgmda toplanml§ ve doc;ent 
Dr. Muzaffer Esad tarafmdan coliimden 
38 dakika sonraya kadar almml§ bir bu
teyn fibrillationu trasesio hakkmda teb
ligde bulunarak, bu mevzuun miizake
resine profesi:ir General Cemil, profesor 
Mazhar Osman, doc;ent Dr. Kaz1m !s -
mail, Dr. Osman $erefeddin i§tirak et
mi§lerdir. 

Profesi:ir Oberndorfer tarafmdan 
(Bruxelles'de toplanan, beynelmilel, 
ikinci kanser kongresi mesaisi) hakkm
da ilmi izahat ve tafsilat verilmi§tir. 

Enclimene yaptlan tebliglerin munta
zaman ne§rini temin ic;in bir (Archive) 
t;tkanlmasl hakkmda, idare heyetinin 
teklifi, ekseriyetle kabul ve takarriir et
mi§tir . _. __ 

Bir kamyon 1rmaga bath 
Silifke (Hususi) - Silifke - Mut yo

lundaki umak iizerinden kaytk!a gec;iril
mekte olan bir kamyon 1rmagm orta ye
rinde kay1ktan kayarak sular arasmda 
kaybolmu~tur. Nufusc;a zaviat yoktur. 

Cangmm yirhgmdan, renksiz namh a -
yaklan goriiliiyor. Pac;avraya donmii§ 
esvab1 altmda omuzlan c;okmege hazu 
gibi yere dogru igilmi~ti. 0 ~imdi hic;bir 
cevab vermeden, boynunu biikiip ona ba
karken gec;tigi yo! lizerindeki insanlan 
hahrladt. 

-5i~lide, evin kaplSinda bekliyen Reno 
otomobilden abani sankhlar mahallesine, 

y1kJk evlere, yerde siiriinen sefalet levha

lanna, nihayet §ehirden yanm saat uzak
ta omzunda kazma onu bekliyen bu ad
SIZ renc;pere kadar goriip te farketme
digi §eylerin hepsini hahrlad1. 

Anadolunun ilk biiyiik silosu 
Afyon (Hususi') - Sekiz ay evvel 

Ziraat Bankasi tarafmdan yaptmlmasJ • 
na ba~lanan silo bitmek iizeredir. Sehri
mizin, bugday istihsal eden mmtakanm 
merkezinde ve ~imendifer hatlarmm ilti
sak noktasmda bulunmas1 hasebile bu silo 
digerlerine nisbetle daha biiyiik olarak 
yap1lmJ hr. -·-Alman §antiyeleri miimessil-
lerile yapdan miizakereler 
Denizyollan idaresi ic;in 1smarlana • 

cak olan posta vapurlan ir;in Ankarada 
tktlsad Vekaletile miizakere ve temas
larda bulunan Alman §antiyeleri mii -
messilleri, diin, §ehrimize donmii§ler -
dir . 

Miimessillcr, Ankarada alakadarlar -
la ikinci parti olarak siparis edilecek c
lan vapurlarm odeme §artlan ve takas 
vaziyetleri iizerinde gori.i§mii§lerdir. 
Burada da Denizyollan idaresinin mii
diir ve miitehassilarile fenni §artlan 
miizakere edeceklcrdir. Bu husus ic;in, 
dun, Denizyollan idarcsinde ilk toplantJ 
yap1lm1§tlr. 

Eve dondii. Bu mada ba~ka hic;bir ~ey
den bahse tahammiil edemedigi ic;in, oda
sma c;ekildi. 

Ana hakk1 
(f=\\ iin tamd1klanmdan birini topra
l.b:::U ga verdik. 0, c;ah§amaz oldugu 

gunlerde oglundan, ugrunda 
binlerce lira feda ettigi oz oglundan yar
dtm istemi§ ve siikutla mukabele goriince: 
«Haydi ben erkegim, zarurete tahammiil 
ederim. F akat an ana bakmaz ve ana hak
bm da tammaz miSin ?» diye yamk bir 
mektub yollamJ§h. Oglunun verdigi ceva
bJ, aghya aghya, bana gosterdigi gun, 
hie; unutmam, ben de aglami§hm. Ciinkii 
o nabekar evlad, babasma §oyle bir he
sab veriyordu: 

<<Ana hakk1, nihayet bir siit meselesi
dir. Reyim, fikrim ve rJZam almmaksmn 
beni sizden yiiklenip diinyaya getirmi§ o
lan anamdan emdigim siitiin bedeli ne o-
1 abilir L Mektubunuzu ahnca «ana hak
kJ» diye ba~tma kakilan §U slit borcundan 
kurtulmak ic;in bir hesab yiiriittiim. Ka
bul ettigim esas iki ya§Ima vannc1ya ka
dar giinde iki yiiz elli gram siit ic;mi~ ol u
~umdur. Ne bir kadm bundan fazla siit 
verebilir, ne bir c;ocuk midesi daha ziya
de siitii hazmeder. -5u halde anamm beni 
dogurdugu giinden memeden kesildigim 
giine kadar icrtigim slit yiiz seksen kilodan 
ibarettir. Bugiin bir kilo slit, su ile kan~1k 
olmak ~artile, on be§ kuru§a sallhyor. Su 
kan§tmlmami§ oldugu ic;in ana siitiiniin 
bir kilosuna otuz kuru§ k1ymet bic;ersek 
benim anamdan emdigim sutiin bedeli elli 
dort liray1 bulur. Bu paray1 posta ile size 
yolluyorum ve kendimi ana hakkmt ode
mi$ say1yorum. Bundan sonra o hakkm 
ba~Jma kakilmamasmJ dilerim.» 

Diinyanm en sefil dii§unceli insanla -
nna da parmak Jshrtacak kadar c;irkin 
bir ruh ta~tyan bu hesab! evladm anasm· 
dan emdigi slit, c;ok ge<;meden bumun

dan geldi, dermam bulunmi\Z bir derde 
dii~iip suriindii ve nihayet sondii. Kendi

sini yalmz evladhktan degil, haf1zasm • 
dan da tardetmi§ olan babast ise heniiz 

diin oldii ve dostlan tarafmdan saygl ile 
te~yi olundu. 

Onlar gerc;i Turk degillerdi. Fakat 

Adem ogullan camiasma mensub bulu • 

nuyorlard1. Aralannda gec;en ~ slit he· 

sab1 da beni bu alaka ile miiteessir etmi~
ti. 

*** 
OnaltmcJ amda yeti§en Tiirk alimle-

rinin en biiyiiklerinden biri olan Kmah

zade Ali Efendi, o pek me§hur ahlak ki

tabmda evlad1 dort mertebeye tefrik ve 

§U sure tie tarif ediyor: Evlad, ya sab1k 

olur. Haysiyet ve §erefte babasmt gec;er. 

Bu, memduhtur. Y ahud faik olur. Baba· 

smm kazand1g1 mevkii birkac; kere a§Sr. 

Bu, g1pta olunacak bir derecedir. Evlad, 

lahik te olur. Bu. babasile mtisavi bir 

mertebede kalmak demektir. Ne terakki, 

ne tedenni ifade eder. Fakat mahik olan. 

yani babasmm §erefini, haysiyetini ku • 

c;iilten evlad makduhtur, merduddur. Ba· 
balar, yeti§tirdikleri evladm sab1k ve faiK 

olamazlarsa bile lahik mertebeden a§agl· 

ya dli§memesi ic;in ellerinden gelen feda• 
karhg1 yapmahdular . 

Ben hikaye ettigim ana hakk1 hesabmi 

duyduktan sonra Kmahzadenin evlad 

ic;in tesbit ettigi dort mertebeyi be§e c;t• 

karrni§ ve on a da: «F asik» adm1 vermi§· 
tim. 

Vatanm bir remzi de ana olduguna 

gore c;ocuklanmlza ana hakkml ogret .. 

mekte titiz davranmahy1z. 

M. TURHAN TAN 

babp, miistehzi: 

Koyliiniin vah~i. anla§mak istemiyen, 
nefretle dolu bakl§mdan iirkmii~ gibi 
gozlerini indirdi. lhtimal yumu§atacak bir 
soz bulmayJ dii~uniiyordu. Fa kat cesaret 
edemedi. Az sonra, §a§kmca yola atlay1p 
§ehre dogru ko§arcasma gitti. 

T arif edilmez bir heyecan onu tekrar 
tamdtklan ic;ine siiriikliiyor. Simdi ne 
sevinebiliyor, ne meyus oluyordu. Bunun
la beraber sakin de degildi. Sevince, ke
dere, hiddete benzemiyen bir ta§mayla 
matbaaya gidip dost adm1 verdigi insan
lara «buldum! .. » diye bagumak istiyor
du. 

T esadiif bu, orda kimseyi bulamad1. 

Ertesi giin, ummadtgl zamanda Si§li
den bir mektub ahp ak~am, yemege bek
lediklerini ogrendi: <<Seni rahats1z etmi
yecek davetliler var. Umanm gecikmez
sin.» diyordu. Gene kadm geleceginden 
o kadar emin goriiniiyor ki, yabanctlarla 
birlikte bulunmamn verdigi stkmttdan 

ba§ka, yalmz onu rahats1z etmekte olan 
bu gururu bile yann gitmemeye karar 
vermesi ic;in kafiydi. Cemalden aynlah, 
kendini giinahkar gormege ba§lad1. T e
pesine dikilmi§ duran yuttk ~tankhmn 
vah§i gozleri beynine zehirli ok gibi sap
lamyor. 

Biitiin gun bu iiziintiiyle dola§tl. hie • 
rin icab1, istemeksizin matbaaya ugrad1. 
Pek az kalmak niyetinde oldugu halde, 
sanki hep birden onu itham edeceklermi§ 
gibi garib bir korkuya du§iip yanlanndan 
aynlam1yor. Azmi gee; geldi. Bugiin faz
la ne~eli, hatta ta~kmdi. K1yafeti her za
mandan daha itinah ve daha zarif. Mu
vaffakiyetli zamanlannda ekseri yaptlgt 
gibi, goze c;arpacak ki.istahc;a tavirlarla 
konu§uyor. «Gene bir§eye mi kondun ?» 
diye sorduklan zaman, gowcile Demire 

- F erihalara davetliyim, dedi. De
mir, bu «rahatstz etmiyecek davetlileri» 
§imdi anhyordu! Bir tesadiif mii? Y oksa 
ona kar§l hamlanmJ§ bir darbe mi? Ka
dm. son zamanda gev§emege ba§hyan a
lakasmi uyand1rmak ic;in bOyle bir plan 
kurmU§ olabilir. Belki Azmiyle aralan~ 
da ic;ten ic;e biiyiiyen husumeti sezmi§ ve 
bundan istifadeyi dii~iinmii§ olmasi da 
mumkiin! Y ahud belki de Azmi, kimbi
lir ne emekler sarfederek ondan hmcmi 
alabilmek ic;in kendini davet ettirmi§ti. 

Demir, sabahtanberi bu kahrolaslca yere 

gitmiyecegim I diye soylendigi halde, ne

den §imdi birdenbire bu sualleri aklmdan 

gec;irdi? 

«Ona kar§l bu kadar zaf1m m1 var?» 

diye dii~iindii. Buna asia ihtimal vermi • 
yordu. F akat §urasJ muhakkak ki ic;inden 

bir kuvvetin onu zorla Si§liye siiriikledi~ 

gini hissediyordu. Y almz bugiin degil, 

biisbiitiin gitmiyebilirdim! dedi. F akat 

son defa olarak, mf bu adamm muhak· 

kir bak1~lan altmda ezilmemek ic;in ora

ya gitmede ne mahzur vardt? 
[Arkast varl 



Futbol ve ~ocuk 
Y arin1n futbolcular1 

futbola nasd 
olan bugiiniin kii~iikleri 

ba~lamabdJrlar? 
Milli !utbol tak1m1 ba§ antrenorii M. 

Boeds, gazetemize haftada bir giin tek
nik bir makale yazacakiiT. Antrenoriin 
ilk yaz1s1m bugiin ne§rediyoruz: 

Her hafta yapilan futbol mac;lanna 
devam eden seyirciler arasmda en fazla 
heyecan gi:isteren hie; §iiphesiz ki c;ocuk • 
lard1r. 

Y anmn futbolculan olan bu kiic;iikle
rin, oyunculardan ne ogrendikleri, futbo
lu nasil oynamak icab ettigi hakkmda ne 
gibi fikirler edindikleri, futbol oymya -
cak bir c;ocugun mac;lan seyretmesinin 
faydah olup olmadigi munaka~a edile -
cek mevzular olmakla beraber meseleyi 
esasmdan kavrayip i§e oradan ba~lamak 
lazimdir. 

Cocuk futbolculara yard1mda bulun -
mak iizere haftada bir defa olmak iize
re futbol ve c;ocuk mevzulu kisa yazila
nn faydah olacag1 neticesine vanlmi§tir. 
Bu yaz1larda teknikten ziyade nasihat 
makammda dersler verilmelidir. Ben de 
bu fikre itbaen nas1l oyna:JTiah, ne yap -
mah ve nelerden sakmmah mevzuu iize
rinde si:iz si:iylemenin faydah olacagi ka
naatindeyim. 

1yi oymyabilmek ic;in, oyuna, futbola 
bir hus, hevesle, ambitionla ha§laymiz. 
Sureti umumiyede, tabii olarak bir fut
bolcu evvela mektebi, sonra bulundugu 
§ehrin bir kuliibii, ve ~ehri takimmda ve 
sonra da memleketi tak1mmda oynar. 
Gender; iyi oymyabilmek ic;in temiz ve 
iyi giyinmege dikkat ediniz. Ayakkahi • 
lanmza dikk~t etmeniz, onlan temiz, 
yaglamayi ve iistlerinin yumu§ak bulun
malanm ve boylece ayaga iyice oturtu • 
larak topa mukavim bir sabh arzedecek 
vaziyeti muhafaza etmelerini temin et -
meyi ihmal etme~iniz. Unutmaymiz ki 
fena ayakkabi fena oyunu intac edebilir. 

Gene iyi oymyabilmek ic;in futbola 
elifbasmdan ha§lamak icab ettigini ve iki 
ayakla oynamayi ogrenmek lazim geldi
gini unutmayimz. 

Dolayisile ilk mevzu olarak iki ayak· 
Ia oynamak meselesini ele alacagiZ: 

'Birinci smrf oyunculannm pek az1 iki 
ayag1m kullanabiliyor. Sebebi: Genclik
lerinde, ayaklarmdan yalmz birini kul -
lanmayi benimsemi§ler ve bunun neticesi 
olarak sonralan da zay1f kalan ayakla
nm istimal etmegi mlimklin kilamami§ -
lard1r. 

F utbola ba§hyan her ~ocuk daha ha§· 
langicda iki ayagile §Ut ~ekmege, dribling 
yapm1ya, ve pas vermege gayret etmeli • 
dir. 

Ekseriya kullamlmasi glic; olan sol a· 
yak, sag ayak kadar ve onun kadar ko· 
layhkla ve sliratle kullamlmahdu. Bu 
mlikemmeliyet nasi! elde edilir? 

Ekzersizle topa dli§lince ve sebatla 
vurmak suretile. 

!ngiliz beynelmilel futbolculanmn mii
himce bir kismi, muvaffakiyetin ba§hca 
mlanndan biri olan top kont1'0liinii, se -
batla dribling ve §Ut c;ekmekle bir hata 
goriince bunun sebebini ara§tirmak ve 
bulmakla elde etmi§lerdir. 

fki ayagim emniyetle istimal etmek 
futbolda elde edilmesi laz1m gelen en 
miihim neticelerden biridir. lki ayagm1 
kullanmak, her pozisyonda, oyuncuya 
biiyiik k1ymetler elde ettirir, yalmz bir 
ayagim kullanan oyuncuya kar§I biiylik 
bir tefevvuk sebebi olur. 

Hie; §iiphesiz zay1f ayakla miitemadi -
yen ekzersiz yapmakta ho§ bir cihet yok
tur, fakat idmanlarda saatlerce bunun ii
zerinde ugra~mak mac; esnasmda bu ug· 

- Ey, dedi. Demek ~u Azmiyi ikimiz 
beraber bekliyoruz ha?.. 

- lyi, iyi aroma ... Seni de nereye git
sem kar~Imda goriiyorum a mubarek a· 
dam ... Sayle bakay1m, dogrusunu soy -
le!. Sen nereden biliyorsun?.. 

- Allah, Allah ... Bunda ke§fedemi
yecek ne var? «Hakikat>> gazetesinin A
tinada miikemmel bir muhabiri var. On
dan bir telgraf ald1k: «Azmi filan vapur
la filan saatte bur a dan hareket ediyor! » 
T abii vapurun hangi saatte istanbula va
racagmi buradaki acentasmdan ogrenmek 
glic; degil.. 

- Y ava§ be yahu... Y ava§ konu§. 
Eger boyle bag1racak olursan sizin gaze
teye mahsus sand1gm havadisi istanbul i
rinde ogrenmiyen kalmaz .. 

Muhib sesini kist!. Giilerek yava§c;a: 
- Sahi be!.. Dogru soyliiyorsun!.. 

Peki amma, ya sen, sen ne yap1yorsun 
bakay1m?.. 

- <;ok iyiyim, goriiyorsun ya ... 
- Demek iyile~tin. Bir ~eyin kalma -

. . 

Milli taktm bafantrenorii 
M. Boeds 

ra§mamn mlikafabm fazlasile verir. 
Y almz sag ayag1m kullanabilen bir 

oyuncu tak1mm sol tarafmda bir mevki 
almah, sag ayagim tamamile unutmah, 
aldigl pas1 sol ayagile slirmeli ve gene sol 
ayagile §iit ~ekmelidir. 

Daha iyi kullanabildiginiz ayakla to
pa vunnak sevki tabiisini yeniniz. Ve 
diger ay~ga ehemmiyet veriniz. Elzemse 
yalmz zay1f ayag1mza futbol, digerine 
de tenis ayakkabisi giyiniz ve ekzersizi 
ooylece yapmlZ. Her iki ayaginiZI da ay
ni kabiliyetle istimal edinciye kadar 
bunda 1srar ediniz. Netice ho§ bir slirpriz 
olacakhr. 

Siiratle ve isabetle bir degajman yap
mas! icab ettigi anlarda bir ayag1m dige
ri kadar iyi kullanmak bir ,kaleci i~in bi
le lazimdu. Bir merkez muhacim ic;in 
ise bu fevkalade miihimdir. Cunkii bu 
oyuncular en ki.ic;iik bir vakit bile kay • 
betmeden, her pozisyonda §lit ctekmek 
kabiliyetinde olmahdir, bu ise her iki a· 
ya!bm ani olarak kullanmakla kabildir. 

Ekzersiz miikemmeliyet verir - iki 
ayagile oymyabilmek istiyen bir c;ocuk 
ta, ayaklanna hakim olabilmek, onlan 
arzulanna ramedebilmek ic;in ekzersiz 
yapmahd1r. Bu hic;bir vakit insanda ta
bii bir hediye degildir. (Y ani hie; kimse 
iki ayagim da tabii olarak kullanamaz). 
Her c;ocugun, digerinden daha kolay 
kullandigi bir ayagi vard1r. Hic;bir c;ocuk 
futbol alemine iki ayagmi da ayni kolay
hkla kullamr bir vaziyette girmez ve hie; 
bir c;ocuk iki ayagim da iyi kullanmc1ya 
kadar iyi futbol oymyamaz. 

lki ayagma hakim olam1yan hic;bir c;o
cuk korner ab§lanm muvaffakiyete ula§• 
bramaz. V e gene hic;bir c;ocuk haz1rhk 
safhasmda iki ayagmi kullanmagi i:igren
mekle ba~lamazsa iyi antrene edilmi§ ad
dedilemedigi gibi bu mani bertaraf edi
lince -ki 0 mani c;ocukluk devresinde ko· 
layhkla bertaraf edilebilir- mac; esnasm· 
da birc;ok zorluklarla kar~Ila§mak tehli
kesi vard1r. 

Bursada ath sporlar 
kongresi 

Boeds 
kuliibii 

Bursa (Hususi) - ~ehrimizde bu se
ne te~ekkiil etmi~ olan Ath spor kuliibii· 
niin y1lhk kongresi V alimizin ba~kanh -
gmda yapildi. Sekreterliklere ipekc;ilik 
Enstitiisiinden Sadettin ve Naf1adan 

d1 ya!. ... 
Ferdi viicudiiniin titredigini hissetti. 
- Neden iyile§mi§im, ne olmu§ ki ... 
- Allah, Allah... Su baygmhktan, 

aygmhktan camm ... 
- Ben hasta mi imi§im?. 

- Alay etme. Bizim sab1k ve kurnaz 

polis melJl.uru Murad F erdi send en ha§· 

kasJ midir?. Ba~ka Murad Ferdi varsa 
ben bilmiyorum .. hte o Murad F erdinin 
ba~ma garib bir hadise gelmi§ ... 

- Sus ... Sus diyorum. 
- Bu Murad Ferdi ile alay etmi§ler. 

Almmn ortasma «mi.irsiline iade» diye 
bir de Ievha asmi§lar. Goriiyorsun ya, be
nim her§eyden malumabm var. Degil 
mi? 

- Bu da bir masal i§te. 
- Evet masal, hem de miikemmel 

masal... Boyle bir masah yazarsam ka
pi~llmaz mi? Amrna i~ ic;in sana ihtiya
cim var. Anlarsm degil mi? Seni pek te 
kepaze etmek niyetinde degilim.. Bera· 
her ~ah~ahm Ve nasiJ istersen oy}e hava• 

A t:UMHURiYET 

Portekizin Afrika 
miistemlekeleri 

99 sene miiddetle Alman
yaya kiraya veriliyormu~ 

Ankara Tiyatro Mektebi 
k1z tale be bekliyor! 

Pariste oldiiriilen 
Rus ikttsadcist _, 

Cinayet Fransada derin 
bir hayret uyand1rdi 

Berlin 28 (A.A.) - M. Hitler'in 
dort senelik hiikumeti esnasmda elde e • 
dilmi§ olan neticelerin bir istatistigi ne§ • , 
rolunmu§tur. i§sizlerin miktan be§ buc;uk . 
milyondan 1,04 milyona inmi§tir. hi ba
§mda bulunan amele miktan 12 milyon· 

Miiessesenin tiyatro ve opera ktsmt 
i~in yeniden imtihanlar a~dacak 

Son gelen Paris gazeteleri, Pariste 
Boulogne ormanmda vuku bulan esraren· 
giz bir cinayetin tafsilatile doludur. 
Maktuliin, Paris Sovyet kolonisinde mii~ 
him bir §ahsiyet olmasi, cinayete siyasi bir 
mahiyet vermekte ve hadisenin ehemmi· 
yetini artirmaktadir. dan 17 milyona c;Ikmi§hr. 

Sanayide i§ giiniiniin mtiddeti, ayni 
devre esnasmda, vasati olarak 6.91 sa
atinden 7,59 saate c;1kmi§hr. Ve sanayi 
mahsulatmm k1ymeti bu nisbet dairesin -
de artmi§hr. Zirai mahsulatm k1ymeti, 
ayni vec;hile artarak 6.7 milyardan 11.1 
milyara c;Ikmi§tir. 

Y atmlrni§ olan sermayeler 3,9 mil -
yardan • 1932 senesinde - 1936 senesin
de 13.8 milyara ~Ikrni§hr. 

Gene ayni devre esnasmda mesken in
§aati yo} ve otomobil yollan in§aah da 
artmi§tlr. 

Simendiferlerin ve hazinenin tahsilatJ 
da mahsus bir nisbet dahilinde tezayi.id 
etmi~tir. 

T asarruf sand1klanmn varidati da iki 
milyardan fazla artmi§hr. 

Alman - Rus miinasebeti 
aleyhinde tesirler 

Londra 28 (A.A.) - Times gazete
sinin Berlin muhabiri, Almanya ile Sov
yet Rusya arasmdaki diplomasi mlina -
sebetlerinin kesihnesi l~hjnde tesir 1cra 
edilmekte oldugunu bildinnektedir. 

*** 
Portekiz miistemlekeleri Alman

yaya mr kiralanacak? 
Dun §ehrimize gelen Daily Express 

gazetesinin siyasi muharririnin yazd1gma 
gore Cllll!artesi glinii Her Hitler Rayi§· 
tagda nutkunu soy]edigj Zaman «gline§in 
altmda barmacak bir yer» den de bah • 
sedecegi tahmin olunmaktadir, 

Londra diplomatlarmm inand1klanna 
gore Portekizin Afrikadaki cenubi An • 
gola kolonisi Almanyaya 99 sene miid
detle kiralanacak ve bu miiddet zarfm· 
da Almanya bu topraga istedigi gibi sa
hib olacak ve diledigi ~ekilde inki§af et· 
tirecektir. 

Bu proje Almanyanm miistemleke ta
leblerinin kismen online gec;mek ihtimali 
oldugundan Ingiltere tarafmdan muha • 
lefet edilmiyecektir. 

Portekizin miistemlekelerini satmak is
temedigi birc;ok defalar teyid olunmakla 
beraber, kiralamak §ekline nza gostere
cegi umulmaktadir. 

T urgud se<;ildiler. Mi.i§ahid olarak kon· 
greye baZI generaller ve komutanlar gel
mi§lerdi. Kuliibiin biitc;esi kabul edildi. 
Y eni YII mesaisi iizerinde konu§uldu. 1 0 
hayvan ic;in bir pansiyon ac;Ilmasi, bir 
manej yeri yapilmasi ve gencleri bu spo
ra te§vik ic;in muhtelif konferanslar veril
mesi kararla§hnldt. Y eni heyete Belediye 
Ba~hekimi ~efik Lutfi, lpekc;ilik Ensti • 
tiislinden Sadettin, Baytar miidiirii Siik
rli, Koprliba§I c;iftligi sahiblerinden Sii • 
reyya, Dikencik c;ift]igi sahibi Hakb se
c;ildiler. 

Bursa dagcdtk ajanhgi 
Tiirk Spor Kurumu Bursa bOlgesi; 

Bursa Dagdik Ajanhgma Dagc1hk ku
li.ibi.i miimessili Musa Ata§I sec;mi~tir. 

lzmirde bir sporcu tevkif 
edildi 

lzmir 28 (Hususi muhabirimizden)
izmirsporun ge~en sene F enerbahc;e ile 
yaphgi rna~ hasilatmdan bankada bulu • 
nan iki bin lirahk hesabda yolsuzluk ol
mu~ ve kaleci Sami mahkeme tarafmdan 
tevkif edilmi~tir. 

dis verelim. N e dersin? 
- Pekala olur. Y almz ... 
- Evet amma, hayret ediyorum. Se-

nin Hasan Azmi biraz gee; kald1 degil 
mi? Benim bildigim c;okt~n gelmi§ ola • 
cakt1 ... F akat hence ... Mehmed Fikret 
B eyi zehirliyen odur... Sen ne dersin? 

- Deli misin yahu? Oyle §ey olur 
mu hie;?... 

- Hayu, hie; te deli degilim ve boyle 

§ey olur. 

- ~imdi onu bnakahm. Sen bana bir 
i§ gormek ister misin? Hem miidi.ir be
yin de ho~una gidecek bir i§ ..• 

- Hay hay, ne istersen soyle .. 
- Derhal fotografc;miZI haznlat. 

Hasan Azmi tam vapurdan inerken bir 
resim c;ektir. Fa kat bu resimde ben Tii • 
ti.in §irketi mlidiiriiniin ne sagmda, ne so
lunda goriinmemeliyim. 

- Peki, sonra? ... 
- Sonra birkac; sahrhk bir mi.ilakat 

uydur .. Ost taraftm bana h1rak. Ben ta-
l I' ' d V'l ') mam anm. y1 eg1 mi .... 

-Ala. 
- Benim bu babdaki malumahm tek-

zib edilemez, tam yerinden almml§hr. i
namrsm ya. 

- 0 da malum ve i§te vapur da gc-

Tiyatro mektebinde talebe terbiyei bedeniye esnasrnda 
Ankara 27 (Hususi) - Devlet Ti • mevkii, en k1sa zamanda nas1l olsa ala -

yatrosu ve Devlet Operasma san' atkar caktlr.» 
yeti§tirecek olan miiessese, §U anda «c;i- Mektebin bir opera, bir de tiyatro k1s· 
han c;e§mile» k1z talebe beklemektedir! m1 vard1r. Simdi opera ktsmim Musiki 

Maktul Dimitri N avachine isimli bir 
Rus olup, bir zamanlar Paristeki §imali 
A vrupa ticaret bankasi direktorliigiinii 
yapmi§ ve son zamanlarda mali ve eko • 
nomik i§lerle i§tigale ba§lami§, muhtelif 
mecmualarda bu mevzular lizerinde rna· 
kaleler ne§retmekte bulunmu§tu. 

Navaohine, Moskovada elyevm mu .. 
hakeme edilmekte olan maznunlardan 
Piatokof ile Sokolnikof' un samimi dostu 
idi. Deveran eden §ayialara gi:ire, maktul 
Moskova davasmm i~yiiziinii c;ok iyi hi
len bir kimseydi. Pariste oturan Ruslar, 
bu cinayetin siyasi bir cinayet oldugun· 
dan hie; §iiphe etmiyorlar. 

Cinayet, Navachine'in, her sabah a· 
det edindigi gezintisini yaphg1 esnada vu· 
ku bulmu§tur. Hadisenin biricik §ahidi, 
tesadiifen orada bulunan bir yolcudur. 
Cinayetin vukuu, bu adamm komiserlige 
verdigi haber i.izerine anla§ilmi§hr. 

Gerek §ahsi meziyetleri, gerek ilim sa· 
hasmdaki kiymetile kendini muhitine 
sevdirmi§ olan N avachine'in bOyle bir ci· 
nayete kurban gitmesi, kendisini tamyan· 
lar arasmda biiyi.ik bir hayret uyand1r· 
IDI§tir. Ciinkii, maktuliin, son zamanlarda 
siyasi faaliyette bulundugunu bilen yok • 

$iiphe edilen bir adam 
Ragbetsizligin sebebini iic;e aymnak Muallim mektebinden sec;ilen talebeler tu. 

ve hatta, §U ilk glinler ic;in biraz da tabii te~kil ediyor. Tiyatro kismmda iic; bz ta
bulmak imkam vard1r: lebe okumaktadu. Mektebdeki nazari Paris 28 (A.A.) - Nava§i'nin katli 

hakkmdaki tahkikata, cinayetten birkac; 
giin evvel Nava~i'nin evine gelen esrar • 
engiz bir §ahis etrafmda devam olunmak~ 
tad1r. 

1 - Mekteb, memlekette yepyeni bir dersler arasmda Ti.irk edebiyah, tiyatro 
te§ebbiistiir, mahiyeti hakkmda halkm tarihi, san' at tarihleri vard1r. Cocuklann 
kafi derecede malumat1 yoktur. bedeni kabiliyetini inki§af ettirmek ic;in 

2 - Miiracaatleri beklenen gene is- bedii jimnastik, eskrim, nefes idmam, en~ 
tidadlardan miihim bir kismi, meslegin is- tonasyon dersleri de verilmektedir. 
tikbali hakkmda endi§elere kapilmi~ ola· istanbulda 29 kanunusanide, Ankara· 
bilirler. da 1 0 ~ubatta yeniden talebe kaydi ic;in 

3 - Cocuklarun, sa11' atm bu §Ubesine imtihanlar ac;Ilacaktir. Simdiye kadar a
intisabim ho§ gormiyen aileler ve muhit- lman miiracaatler 60 1 buldugu halde, 

heniiz bir k1z talebenin ismine raslanma-
ler, heniiz mevcuddur. ffii§hr. Sadece mekteb hakkmda malumat 

Bu lie; ihtimalin de, atilan faydah adi- istenmege ba§landi~i goriilmii§tiir. 
m1 c;elecek iktidan yoktur. Gen;i, halkm Bu mi.iracaatlere verilecek cevabm en 
yeni mi.iesseseden haberi olmamasi, miin- yerinde §ekli olarak, §oyle bir latife de 
haman kendi kabahati degildir; Vanh, hattra gelebilir: ' 
Erzurumlu, Adanah vatanda§m -Tiirki- Buras! manashr degildir, kadm da gi-
yenin en keskin zekah hem§erisi bile olsa- rebilir! 
Ankaramn Cebecisinde Devlet Tiyatro- Mekki Said Esen 
su ac;Ildigmi bilmesi ic;in, laakal, keramet ~-------------
sahibi olmasi iktlza ederdi l N eyse, bu a· 
c;Ih§, matbuatlmlza da aksetmi§ bulunu
yor, elbette miimkiin olan diger vastta • 
larla da mevcudiyetini saym halka duyu· 
racaktu. 

Meslegin istikbali hakkmda beslenen 
endi§elere gelince, Maarif V ekaleti, yeni 
bir kanun layihasile, bunu ortadan kal • 
d1rmak lizeredir: B uradan yeti§enler 
bareme de gireceklerdir. Hayat ve istik
balleri miiemmen olacakhr. Bundan ba§
ka kendi kabiliyet ve kudretlerine gore 
kazilnmalan ve nihayet yiiksek san' atlan
nm icab ettirdigi refah seviyesinde ya§a
malan da teJ:I~in olunacaktir. 

Deniz hastanesinde yapda
cak tamirat 

Ankara 28 (Telefonla) - Kasrmpa§a· 
daki Deniz~astanesinin tamirine liizum 
goriilmii§ ve 1937 - 38 senelerinde 270 
bin liraya kadar taahhiidat yapllmasma 
dair layiha hazirlanml§tir. Bu hastane 
gerek deniz zabitan ve efradma, gerek 
Eyiibden Unk.apanma ve Sirkeciden 
Kasimpa§a ve Beyogluna kadar olan sa
hamn fakir halkma faydah hizmetlerin 
devam1 ic;in bu tamirata liizum goriil -
mii§tiir. 

Y edikule sahillerinde bir ~o
cuk cesedi bulundu 

Uzun boylu, zay1f ve san sac;h olan 
bu adam 25 ya§larmda kadar vard1. Bu 
gene, 21 kanunusanide N ava§in'le ko • 
nu§mak istemi§, fa kat N ava§in o esnada 
evde olmad1gmdan gori.i§ememi§ti. Bu 
§ahis Parisin yabancJsi idi. Ciinkli birkac; 
ki§iden yo] sormu§tur. Cinayet mahalli 
etrafmda da birkac; §ah1s ayni adam! gor· 
mli§lerdir. 

T ahkikah idare etmekte olanlarm 
bir kismi, Nava§in'in katlile bundan on 
be§ giin evvel esrarengiz bir surette olen 
bir fngiliz ekonomistinin vefati arasmda 
bir miinasebet olup olmadigmi ara§hr ., 
maktadular. 

Bu !ngilizle Nava§in, miinasebet ha .. 
Iinde idiler ve ayni yerlerde bulu§ffiakta 
idiler. 

Madam Nava§in, kocasmm, ne fa§ist, 
ne de bol~evik oldugunu soylemi§ ve es ~ 
rarengiz bir te§kilatm kurbam gittigini 
bildirmi~tir. 

Erenkoyiinde bir ko§k yandl 
Evvelki gece saat 22 de ic;erenkoyun· 

de Yuvarlak sokagmda Kaptan Fikriye 
aid evde yangm <;Ikml§·hr. 

Yangm1 evvela !c;erenkoy karakolu 
Erenkoy karakoluna haber vermi.§tir. 
Erenkoy karakolu da Kad.Ikoy merke • San' at hakkmda, geri telakkiler ic;in 

de, Tiyatro mektebini kuran mi.itehasSIS 
Karl Ebert'in §U sozleri bir cevab olabi
lir: 

«- Cok degil, yanm am evvel, biitiin 
Avrupa bu zihniyeti ta§Imaktaydi. Hii -
kumetlerin i§i ele almasi, tiyatro hakkm
daki zihniyetin bu yiikseli§ine ami] ol • 
mu§tur. Hakiki ve ciddi san' atkar, cemi· 
yet ic;indeki mevkiinin mutlaka, on safta 
oldugunu bilmelidir. 

Evvelki ak§am Yedikule sahillerinde zine, merkez de itfaiyeye malfunat ver
bir c;ocuk cesedi bulunmu§tur. Cesedi mi§tir. Bu s1rada yangm kulesi de :itfa· 
bulan sandalcllar keyfiyet-i zab1taya ha- iyeye telefon ederek yangm1 bildirm~
ber vermi§lerdir. Adli doktor vak'a tir. 
mahalline gelerek cesed lizerinde tet- Bu suretle ev tutu§tuktan bir hayli 
kikat yapml§ ve bir kolunun kopuk ol- zaman sonra haberdar edilen !tfaiyenirl 
dugunu tesbit etmi§tir. Goztepe grupu yollarm bozuk olmasl" 

Goriilen liizum uzerine cesed Morga na ragmen siiratle yangma yeti§mi.§, fa• 
kaldmlmi§tlr. Bun11n kime aid oldugu kat ancak evden kalan ki.illerle kar§l • 
ve ne suretle oldiiriildiigu henuz tes • la§mi§tlr. Ate§in neden <;Iktlg1 daha an· 
bit edilememi§tir. Tahkik~ta ehemmi- la§Ilamaml§tir. Tahkikata devam edil " 

Tiyatro san' ati, kendisine has olan yetle devam edilmektedir. _ mektedir. 

liyor. T a kendisi ..• 
F otografc;I hawland1. Gazete muh • 

biri, gozlerini vapura dikti. Bu mada 
Murad Ferdi ona daha ziyade sokula -
rak devam ediyordu: 

- Bana kahrsa yazilacak §ey §Un • 
lard1r: «istanbul Milll Ti.itlin §irketi mii
di.irii Hasan Azmi fevkalade heyecan i
~indeydi, bu heyecamm muharririmize 

de gizliyememi§ ve Mehmed Fikretin en 

aziz dostlarmdan oldugunu soyliyerek o

tedenberi kalbinden mustarib olan bu 
sevgili dostunun oliim haberini Atinada 
ahr almaz beyninden vurulmu§a dondli
gi.inii, derhal istanbula avdet ettigini ila
ve etmi§tir.» 

Bu sahrlardan maksad1 anlarsm ya ... 
Hadiseyi yalmz kazaya atfedecegiz. 

-Anladim, anhyorum Ferdi ... Yal
mz bir §artla bu teklifini kabul ederim. 

- N asd teklif? 
- Ben seni tanmm, sen §imdi Hasan 

Azmiyi iyiden iyiye sigaya c;ekeceksin. 
- Peki, bun dan sana ne? 
- Ben de isterim. Ogrendiklerini ba-

na da hirer hirer anlatacaksm. Ve ben • 
den hic;bir §eyl gizlemiyeceksin. MalUm 
ya, benim de kiic;lik bir dosyam vard1r, 
bana yalmz ne§retmek degil, haberdar 

olrnak, malumattar olmak ve bilmek te 
lazimdir. 

- Kabul. Amma sana verecegim ha
berlerin belki hepsi senin dosyan ic;in o· 
lacak, ne~retmek ic;in degil ha. ·~ 

- Uyu~tuk. 
- 0 halde ak§ama beni telefonla a· 

rar, bulursun. 

*** 
Vapurun nhtJma yana§masi, arkasm· 

dan yolculann merdiveni inmeleri hayli 
uzun siirdii. F akat Hasan Azmiyi gor • 
mege gelenler c;ok beklemediler. 0 ipleri 
tutarak ag1r ag1r inip karaya ayak ba • 
sarken gazete fotografc;ISI saga sola sic;
radi ve me§hur Tiitiin §irketi miidliriini.in 
resimlerini ald1. Hasan Azminin yanm • 
da yalmz sad1k U§agi Ismail vard1. Mu
rad F erdinin arkasmda bulunan Muhib 
onun kulagma igildi: 

- Haydi goreyim seni babahk ... He
rifi iyice hrbkla ve ak§arna bir bir bana 
anlatirsm .. 

- Tabii... 
Ve Murad Ferdi ag1r ag1r Hasan Az

miye dogru ilerledi. Hasan Azmi yam -
ha§ma kadar gelen adam! hie; tamm1ya· 
cakti, eger omuzba§mdan U§agi ismailin 
flSlldamasi olmasayd1... 0 zaman elini 

- =-
uzattl: 

- V ay F erdi... Sen misin? Aman 
mirim, bu ne felaket ... 

- Sormayimz, sormaym1z. l§itihni~ 
§ey degil, Azmi Beyefendi, i§itilmi§ §e)' 
degil. Maamafih beklenmiyen §ey de de• 
gildi ... 

- Sen her hadisenin sebebini hernell 
izah edersin ... Anlat bakahm Ferdi .. :. 

0 s1rada heni.iz Hasan Azminin eh111 

s1kmakta olan F erdi birdenbire bir ~a§ " 
kmhga ugrad1. Kar§Ismdaki muhakkak 
ki Hasan Azmi idi. Fa kat §U sikhgJ el, 
nedense h.ergiin sikhgl ele benzemiyor. 
hele i§ittigi ses nedense ah§hgi sese uymll' 
yordu. 

Bereket versin ki Hasan Azmi izah 

etti: 
- 0 kadar §a§km ve bitkin bir hal• 

deyim ki ... 
Bu sozler biiti.in §upheleri izale ede • 

cek mahiyetteydi. 
- Haydi, bana izahat ver... J3ell 

r:fl" ondan aynldigim zaman nekadar me 
nun ve miisterihti!.. Su zehir hikayesi ne' 
dir? N ereden c;1kiyor bunlar? ..• .,e 

- Azmi Bey bunlar, tabii borsa 
para i§leri .•• 

[Arkast var1 

ki 

1) 

1' 
kJ 

5, 
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1::~~~~~;-ASKERLiK BAHiSLE~ 
Milletler Cemiyeti y1111g1na gore 

Tiirk ordusunun 
te§kilab ve kuvveti 

liazeri Tiirk ordusu, 10 kolordudan ve 60 piyade, 
6 dag, 24 siivari, 36 top~u alay1ndan, 16 dafi 

tayyare bataryas1ndan miirekkebdir 
-1-

1' rakya manevralarmda duzunelerle ge~en tanklanmr:zdan bir krsmr 

Ordu te,kiliitr Milletler Cemiyeti tarafmdan ne~re • 
dilen Askeri Y 1lhgm son say1smda, Tiirk 
ordusu hakkmda, gordiigiimiiz malumah 
a:ynen ahyoruz. Bu malumatm baz1 yan
h§ taraflan varsa da diizeltmege kendi
rnizi mezun addetmiyoruz. 

U mumi malUm at 
M esahai sathiye 
l'iirkiyenin geni§]igi 763,000 murabba 

kilometrodur. Bunun 24,000 kilometrosu 
Avrupada, 739,000 kilometrosu Asya ~ 
fad1r. Bu yekunda 1,170 murabba ki ~ 
ornetro tutan batakhklarla 8.434 mu ~ 

rabba kilometre geni§liginde clan goller 
dahil degildir. 

Niitus 
. 1935 te yap1lan tahrire gor~, Tiirkiye

IIIn niifusu 16,201.000 d1r. Bunun 
1:251,000 ki§isi Rumelide, 14,950,000 
kl§isi Anadoludadir. 

5 
Murabba kilometre ba§ma Rumelide 

2, I. Anadoluda 20,2 ki§i di.i§mektedir. 
Kara ve deniz hududlart 
Tiirkiyenin kara hududlan ~u uzun ~ 

luktad1r: 

Bulgaristanla 219 kilometre 
Y unanistanla 172 » 
Sovyetlerle 602 >> 
iranla 370 » 
Irakla 389 » 
Suriye ile 665 >> 

Y ekun 241 7 kilometre 
Deniz hududlan 3,455 kilometrodur. 

Demiryollart 
1935 senesi sonundaki demiryollanmn 

llzunlugu 6500 kilometre idi. 

Kara ordusu 
~~manda ve asker! idare le§kilatt 

40 
urk te§kilah esasiye kanununun 

]3 .. ~~Cl maddesine gore, Reisicumhur, 
b uyuk Millet Meclisi namma askeri 
a~kumandanhgi temsil eder. 

k Su!h zamanmda, miisellah kuvvetlerin 
(B~a~danhgmi Gene] Kurmay Ba§kam 
1-i uyuk Erkamharbiye Reisi) ifa eder. 
d arb zamanmda Heyeti Vekile tarafm
d~~ inha edilen zat, Reisicumhurun tas • 

tie ba§kumandan olur. 
.,. ~ara, deniz ve hava ordulanmn sevk 
"e]Idaresi Gene! Kurmay tarafmdan ya· 
"ltr. 

1 - Milli Miidafaa Vekaleti 
It• Mill! Miidafaa Vekaleti ii~ miisle§ar
~~ aynlmt§hr (Kara, Deniz Hava 
te \lste§arhklan). Vekalette bu ii~ miis ~ 
"e~~rhktan ba§ka askeri biit<;eler, te<;hizat 
ti~ ~Va~1m, tekaiid maa§lan, askeri fab
IUk~ ar 1la i§lerile me~gul olan miidiir -

-/r vard1r. 
C- Cenel Kurmay 

Ye) en:] Kurmay (Biiyiik Erkamharbi
hd1 do~rudan dogruya Ba§vekalete bag
di/' B1lhassa ~u §ubelerden miite~ekkil-

llt\l~arekat, 1stihbarat, Muhabere ve 
ker' asala, Askeri talim ve terbiye, As • 
~ tarih, Zat i§leri ilL. 
y.-:- Yiiksek Askeri ,Sura 

lat1l\ uksek Askeri ~ura, ordunun te§ki ~ 
aid b:· ~:slihat ve te~hizatma ve saireye 
1\lr. stun mi.ihim meselelerle me§gul 0 ~ 
l'a C u ~ura, isti§ari mahiyettedir. ~ura· 

1 urnhurreisi riyaset eder. 
(j- Ordu miifelii§likleri 

de 'IJ ~ Adu miifetti§ligi vard1r. Rumelin
kttaa~ 13.n~dolunun §imali garbisindeki 
hdtr; Jrmci Ordu Miifetti§ligine bag • 

t\iufet~e~~:~i Ankarad1r. ikinci Ordu 
lladoj §hgmm merkezi Konyadtr; A • 
b\lllt~fu~ ~enu~u garbisin~eki ktt'alar 
~~fettie~~:§.b~e merbuttur. U<;iincii Ordu 
. l.tr'kiy § ~&1010 merkezi Erzincandtr, 
h§li~e bll~n ~arkmdaki k1taat bu miifet

agiJdir. 

Kolordular ve askerlik daireleri 
Ti.irkiye arazisi, on kolorduya tekabiil 

eden on askerlik dairesine aynlmJ§br. Bu 
kolordulann merkezleri §U ~ehirlerdedir: 

1 inci kolordu merkezi Afyon 
2 nci » » <;::orlu 
3 iincii » » Eski§ehir 
5 inci » » Kenya 
6 nc1 » » Kayseri 
7 nci » » Diyarbekir 
8 inci » » T okad 
9 uncu » » Erzurum 
Merkezi fstanbulda bulunan kolordu 

«<stanbul Kumandanhg])> adm1 ta§Ir. 
Biiyiik Birliklerin ie§kilait 
Sulh zamanmda en biiyiik birlik kol

ordudur. istanbul Kumandanhgile bera ~ 
ber mevcud on kolordu, • yukanda tafsil 
edildigi gibi ~ i.i<; mi.ifetti§lige taksim e ~ 
dilmi§tir. istanbul Kumandanhg1 Birinci 
Mi.ifetti§lige merbut olup iki piyade fir· 
kasmdan miite§ekkildir. 

Her kolordu, iki piyade f1rkasmdan, 
bir siivari alaymdan, bir agutopc;u ala • 
ymdan (kolordu toprusu), bir istihkam 
taburundan, bir nakhye taburundan ve 
bir motorlii nakliye taburundan miirek ~ 

kebdir. 
Bu dokuz kolordudan ayn olarak ay· 

nca 5 siivari f1rkas1 (ii<;ii muvazzaf, iki
si ihtiyat) ile 3 dag Iivas! ve bir kale top
<;u livas1 vard1r. 

Her piyade f1rkas!, 3 piyade alay1 ve 
1 sahra topc;u alaymdan miirekkebdir. 

Her siivari f1rkas1, 4 siivari alay1, I 
makinelitiifek boliigii ve 1 siivari top<;u 
tak1mmdan 0) miirekkebdir. (Halbuki 
1934 Y1lhgmda daha dogru olarak her 
siivari f1rkasmda 2 veya 3 bataryah bir 
siivari topc;u taburu bulundugu yaz1 ~ 
hydi.) 

Her qag Iivas!, 3 piyade alayile dag 
top<;usundan miirekkebdir. (Burada, ga· 
lib a bir tertib yanh§J var; dag !iva! an 3 
degil 3 alayh elsa gerek; <;iinku a§agida 
dag kit' alan hulasa edilirken 9 alay ye
rine 6 alay olarak gosterilmi§.) 

Piyade 
Hazerde, Turk ordusunurn piyade 

kuvvetleri §U kadardu: 
60 piyade alay1 

6 Dag alay1 
Her piyade alay1 4 boliiklii 3 tabur -

dan miirekkebdir. Boliiklerin biri agu 
makinelitiifek boliigiidiir. 

Siivari 
Tiirk siivarisi 29 alay olup §U birlik

lerden miirekkebdir: 
12 Muvazzaf suvari alay1 
8 ihtiyat siivari alaYJ 
9 Kolordu suvari alay1. 

Her siivari alaYJ 4 ath bOliikten, agu 
makinelitiifek bolugunden ve bir siivnri 
topc;u tak1mmdan miirekkebdir. 

Topr;u 
Turk ordusundaki topc;u kuvvetleri 

§oyle taksim edilmi§tir: 
9 Alay kolordu ag1r topc;usu 

18 A lay, f1rka sahra topc;usu 
7 Alay, ag1r kale topc;usu 
2 Alay, miistakil ag1r topc;u 

16 Batarya hava dafi topc;usu 
~ Siivari topc;u tak1m1 (?) 
lstihkum 
Turk ordusunun istihkam s1mft beheri 

3 boliiklii 9 taburdur. 
Aynca 4 kale istihkam taburu da var

dJr. 
M uhabere, nakliye ve tank 
Tiirk ordusunda 9 muhabere taki· 

ml (?), 9 otomobi! tak1m1 (?) ve 3 tane 
de (?) hafif tank vard1r. 

(CUMHURlYET- Milletler Ce-
miyeti Y1lhgmm ordumuzun muhabere, 
nakliye ve tank k1t'alan hakkmda verdi· 

As~rlardtr devam 
eden garib efsane 

Dort yiiz senedenberi bir 

Halka soruyoruz: 

Radyodan neler 
istiyorsunuz? 

AGADiR HAOiSESiNiN MAHiYETi 

ailenin erkekleri yirmi bir Siyasi icmaller - Sabahla-

Nihayet i<;tinah1 gii<; bir 
harbin Oniine ge<;ilmi§ti 

ya~Inda oliiyorJarmu~ ri jimnastik dersJeri • 
Mahirane diplomasi miizakerelerinden Ge<;enlerde, Dick Sheridan isminde 

bir ingiliz muharriri, Cezayirde, 21 ya
§mda oldugu halde apandisitten vefat et
mi§ti. <;::ok me§hur bir heykeltra§ olan an· 
nesi, oglunun cenazesini, !ngilteredeki 
aile kabristamna nakletmek i<;in Cezayire 
gitmi§ ve Paristen ge<;tigi mada, kendi
sile miilakat yapan gazetecilere, oglunun 
vefatile alakadar sayd1g1 ~ok garib bir 
efsaneyi hikaye etmi§tir. 

Sheridan ailesinde, nesilden nesle in
tikal edip gel en bu efsane §Udur: 

Bundan takriben dort yiiz sene evvel, 
Sekizinci Henri ingiltere Krah bulun • 
dugu zaman, Catherine d'Aragon ile clan 
nikahmm feshine muvafakat etmiyen Pa
pahga kar§J miicadeleye giri§mi§ti. Bu a· 
rada, ingilteredeki manasllrlar kapahl • 
maga, mallan musadere edilmege ve pa
pazlara i§kence yap1lmaga ba~landJ. 

Dorset'te zengin bir manastlr vard1. 
0 tarihte Krahn zabitanmdan olan She
ridan, bu manastlra geldi ve papazlan 
manastlrdan kovarak, mallanm musa -
dere etti. P apazlar etrafa dag!ldJ!ar; i<;· 
lerinden en ya§llSI, o zamana kadar i<;in· 
de ya§ad1g1 manast1ra doniip son bir de
fa daha bakhktan sonra, gozya§lanm 
zaptedemedi ve elinden alman tarlalara, 
agaclara, korulara bakarak §U beddua ~ 
da bulundu: «Ey mel'un toprak! Sana 
sahib olacak olanlar, bize zulmedenin a
kibetine ugrasm ve gene ya§ta olsiinler l>> 

Filhakika Sheridan, bir miiddet sonra 
oldii; oglu da, tam 21 ya§Ina geldigi za· 
man hayata gozlerini kapad1. 

Bundan sonra, Sheridan ailesinin her 
batmdaki erkek evladlan, bu bedduanm 
tesbit ettigi ya§tan fazla ya~1yamam1§ ve 
21 ya§Jna gelince mutlaka olmii§tiir. 

En son olen muharrir Dick'in babas1, 
Harbi Umumide, Fransaya gelen fngiliz 
k1taatmda zabitti. 1915 senesinde harbde 
vurularak oldii ve bu oliim vak'asmdan 
be§ giin sonra da Dick diinyaya geldi. 

Dick sinni rii§de geldigi zaman, an • 
nesi, onun tevariis ettigi lanetli toprak -
!an elden <;1karmas1 i<;in ogluna yalvard1. 
Delikanh bu ricay1 kabul etmekle hera • 
ber, ecdadmm ebedi uykuya dalmi§ bu· 

lundugu kabristam ihtiva eden ufak bir 
ko§eyi satmaga bir ti.irlii raz1 olamamJ§tt. 

Annesi Clare Sheridan, oglunun rna • 
ruz bulundugu tehlikeye biitiin safiyetile 
inanmJ§ ve onun, araziden bir par~asm1 
satmamakta taanniid etmesi lizerine bu 
tehlikenin vuku bulacagma biisbutiin ka· 
naat getirmi§ oldugu i<;in tam 21 sene, 

azab ve i~kence i<;inde hayat ge<;irmi§tir. 
Dick Sheridan, uzun boylu, giirbi.iz, 

yakl§Ikh bir adamd1. Viicudiiniin eski at· 
letlerin viicudiinii and1ran bir giizelligi 
vardt. Be§ ya§mda iken, Amerika or ~ 
manlarmda, malaryaya yakalanmi§, o -
liimden gii<; kurtulmu§tu. Bundan sonra 
annesile beraber Amerikaya, Tiirkiyeye, 
Arabistana seyahat etti. Y almz ba§Ina 
Avustralyaya seyahat ettigi esnada bii • 
yiik bir deniz kazasi ge~irdi. Gec;en se
ne de, gene biiyiik bir deniz kazas1 ge • 
<;irmi§, JSSJZ bir adada giinlerce a<; ve su· 
suz kalmi§tl. 

Biitiin omriinii iiziintii ve korku i<;m -
de g~iren annesi, papazm bedduasmda 
tayin ettigi miihletin artlk ge<;tigine ve og· 
lunun, bu kadar kazadan sonra, oliim 
tehlikesini tamamen atlathgma inanma • 
ga ba§lamJ§tl. Fakat Dick Sheridan, rna· 
laryamn, kudurmu§ dalgalarm, tayfun • 
larm elinden kurtulduktan sonra, basba
yagJ bir apandisit yiiziinden, yatagmda 
olmii§tiir. 

Annesi, bu vaziyet kar§lSmda, papa • 
zm lanetine inanmaktan ve oglunun, bii
tun ecdadJ gibi 0 ugursuz ya§ta olmesini 
bu bedduaya hamletmekten kendisini a· 
lamamaktadJr. 

gi hulasa yanh§llr, <;iinku biraz daha yu
kandaki malumata uymuyor. Nitekim. 
daha yukanda her kolorduda birer mu
habere, birer nakliye ve hirer de motorlii 
nakliye taburu oldugunu soyledigine go
re, 1 0 muhabere, 1 0 nakliye, 1 0 motorlii 
nakliye taburumuz olmasi laz1m gelmez 
mi? Halbuki Y1lhk, rakamlarda yanh§ 
yaptlktan ba§ka, k1t'alann cinsinde de 
yanh§hk yap1yor, section'lardan bahsedi
yor. Section, askerlikte tak1m demektri. 
Y 1:1kanda tabur, dedikten sonra a§ag1da 
hulasa ederken taburlar taktm olur mu 
hie;? 

T anklanm1Zln ka~ tane oldugunu bil
miyoruz ve bilsek te Gene! Kurmay mii
saade etmedik<;e ne~retmeyiz amma, iki 
yJld1r, T rakyada yap1lan manevralara i§· 
tirak eden tanklanmlZln herhalde 3 tane· 
cikten ibaret olmadigmJ goren goz gor· 
mii~tiir. Gazetelerde <;1kan resimlerini de 
Milletler Cemiyeti Askeri Y1lhgi tahrir 
heyetinin gormesi laz1m gelirdi amma 
baylann uykuda olduklan anla§Ihyor.) 

- Sonu var-

Bando miZika 
Almanya, Kongo' da 

F as iizerindeki 

sonra 
mukabil verilen araziye 

iddialar1ndan vazge~ti 

Radyo bir mem -
leketin konu§an me
deniyetidir. Radyo -
muzu bugiin rad -
yolann hie; olmazsa 
v a s a t seviyesinde 
gormek her Tiir -
kiin temiz bir arzu
sudur. Radyomuz 
hiikumete gec;tikten 
sonra dinlemek isti -

Yazan: Eski Frans1z Ba§vekillerinden Joseph Caillaux 

yoruz: B. Bedri Vassat 

1 - Siyasi bir muharrire her yedi 
giinde bir, haftanm miihim siyasi vak' a· 
lannm bir icmalinin yaptmlmasi, 

2 - ismail Habibe edebi konferans
lar verdirilmesi, 

3 - Haftada bir saat salahiyettar bir 
ag1zla bayanlara diinya moda hareket • 
Jeri hakkmda malumat verilmesi, 

4 - Plak ne§riyatmda alaturka ve 
halk havalarma fazlaca yer verilmesi, 

5 - Avrupamn belliba§h merkezle • 
rinden ve Ankaradan s1k s1k nakiller ya
pJlmasJ, 

6 - Stiidyo orkestrasma her gece 
muayyen zamanda dans havalan <;ald1 ~ 
nlmasJ, 

7 - Haftanm enteresan adliye ha
vadislerinin roportaj ~eklinde ve eglenceli 
bir tarzda aLJ]atilmasi. 

Di'} tabibi B. Taranto 
«Radyomuzda neler dinlemek istiyor

sunuz? anketiniz cidden §a yam tebrik ~ 
tir. F akat bu kadar miitenevvi fikirler a· 
rasmda miinasib olanlan se<;mek biraz 
gii<; olacagm1 zannediyorum. Zira iler -
lenen fikirlerin ~ogu pek dogru iseler de 
biitiin bunlarm birden tatbik1 gayrimum
kiin veya pek zor olacakhr. 

(Bundan evvelki yaztda Almanyantn 
F as meselelerine miidahalelerinden ve 
nihayet Panter harb gemisini Agadire 
gondermesinden bahsediliyordu. Bugiin 
hadisenin devammt anlatan k1sm1 derce
di.r;oruz.) 

Bu §iddetli muamelenin, Fransamn 
haysiyeti bak1mmdan bu derece <;irkin 
hereketin sebebi ne idi? Buglin biliyo -
ruz ki, bu hareket aylardanberi tasmim 
edilmi§ti ve «Panther» Agadir istikame
tinde yola <;Ikhgl zaman Alman Harici
ye N azmnm cebinde biitiin bir plan ha
zulanmi§ bulunuyordu. Bu zat, Kongo 
mustemlekemizin, Sangha nehri ile deniz 
arasmdaki k1smm yani Hattiii.istiiva Af
rikamJZJn hemen hemen heyeti mecmua
smJ zaptetmek arzusunda idi. F azla ola
rak, F asm cenubu garbisinin bir k1smm1, 
ekonomik imtiyaza baghyarak muhafaza 
etmek tasavvurunda bulunuyordu. AI • 
manya bizi, F asta ancak bu §artlarla ha
reketimizde serbest b1rakmak niyetinde 
idi. 

Almanyanm bu emellerinden nas1l 
vazge<;ebildigini ve Kongo' da birka<; ki
lometroluk batakhgl almakla nas1l iktifa 
ettigini anlatmak uzun siirer. Sadece, o 
tarihte memur edildigim miizakeratm ba~
hca safhalanm anlatmakla iktifa edece
gim. 

Ben, Agadir hadisesinden birka<; giin 
evvel Ba§vekalete tayin edilmi§ bulunu
yordum. Muzakerat, temmuz iptidasm • 

Heniiz asil musiki ne oldugunu bil • 
miyen gene bir talebeye bir veya yanm 
saatlik garb klasik musikisi dinletmek o
nu garb musikisinden erkenden usandJr· 
mak olacagma en basit <;ocuk psikolojisi 
ve pedagoji prensiplerinden biri oldugu 
malumdur. Bundan ba§ka radyoda hi<;· 
bir plak dinlettirmemek hem radyo ida
resini zarara sokabilir, hem de halh ha
kikaten miikemmel parc.;alardan mahrum • 
k1labilir. 

Yani §U neticeye varmak isterim ki 
radyomuzu ve radyo idarecilerimizi boy
le, tatbik1 olduk~a gayrimi.imkiin ve 
memleket i<;in verimi miiphem clan nasi
hat ve isteklerde bulunrmyahm. 

Bana kalsa, mesela sabahlan saat 7 
veya 7.5 ta diger memleketlerin ~ogun
da oldugu gibi yanm saatlik bir jimnas
tik seans1 yap1hrsa, idare ve memleket 
i<;in <;ok iyidir. Halk musikisine progra -
mm dortte ii<;unii vermeyip te bunun 
miihim bir k1smmm yerine gene ve giizi
de Turk bestekarlanmlZln eserleri c;alm
sa halkm milli musiki terbiyesini yiikselt
mez mi? Tiirk milli musikisi de yalmz 
hal~ tiirkiilerinden ibaret degildir. 

l§te bunlar, benim nazanma gore §im· 
dilik kabili tatbik ve istifadeli dilekler ~ 
den ikisidir. Elbette bunun sonras1 da 
var. Ancak bir ad1m ahld1ktan sonradtr 
ki, onu ikincisi takib eder ve edecektir.» 

Radyo amatoru B. Orhan 
«istanbul radyosunda yap1labilecek 

Islp.hat hakkmda (bir radyo merakhs1 
olmam s1fatile) §U §eyler yap1lsa <;ok iyi 
olur! 

I - Eski Tiirk musikisini bize ya§a· 
tan Tiirk musiki heyetini idame ettirme
liyiz. Keza Miinir Nureddin gibi yiik • 
sek bir san'atkarm hie; olmazsa haftada 
2 defa sesini i§itmeliyiz. 

2 - Radyo progranunda <;ocuklara 
da yer ay1rmahdu. Radyoda masal soy
lendigi gibi aradamada Karagoz de oy
natJlmahdu. 

3 - Radyonun iyi taraflanna da te
mas etmeliyiz: Spikerimiz Mes'ud Ce -
mil cidden iyidir. Kendisi diger Avrupa 
spikerlerile ayni derecededir. Sakin met
ronomun vurmasi bittikten sonra ne§riya
ta ba§lanmadan evvel bir fas1la husule 
geliyor. V elev pek az bir miiddet i<;in de 
elsa buna meydan verilmemelidir. Cun
kii dinleyiciler iizerinde hi<; iyi tesir yap
mJyor. 

4 - Radyomuzda yap1lacak yenilik
lerin belki en muhimi de a§agida arzede
cegim noktad1r: 

Almanyada m1Z1kamn radyoda buyiik 
bir yeri vard1r. Orada her §ehirde kt§la • 
lardan muntazaman nakil verirler ve 
halk ta bu mlZlkadan c;ok istifade eder. 
Bizde de halbn ruhunu en <;ok ok§Jyan 
askeri mlZlkad!r. Aradamada raslam • 
Ian bir bandoyu ta uzaklara kadar ta -
kib eden halkm ona ne dereceye kadar 
ragbet gosterdigini herkes takdir eder. 

Su halde radyomuzdan da her vakit 
bando konserleri dinlemeliyiz. Bu i§in 
mali ciheti de hemen hemen ehemmiyet· 

0 zaman Alman Bafvekili alan 
Von Blow 

da, gayet muglak §erait dahilinde ba§la
d!. Muttefiklerimiz miitereddid bir mii • 
zaheret gosteriyorlard1. Hatta ingiltere, 
bir arahk, Agadiri ve hinterlandm1 Al
manyaya terketmemiz teklifinde bile bu· 
lundu. Almanya, par~alanmas1 imkam 
olm1yan bir kutle gibi sert ve ha§in dav
ramyordu. 28 temmuzda, Berlin el<;imiz 
M. Cambon'la, Alman Hariciye NaZin 
M. De Kiderlen arasmda, Berlinde §id
detli bir miinaka§a cereyan etti. Her ikisi 
de kendi noktai nazarmda 1srar gosteri· 
yordu. Vaziyet <;ok fena gidiyordu. Ni
tekim, sonralan anla§IIdigma gore, AI • 
manya, o zaman harbe girmegi bile der
pi§ etmi§ti. Hatta, birka~ giin evvel ikin
ci Guillaume Alman donanmasm1 sefer
ber etmege bile karar vermi§ti. 

U~urumun kenannda idik; fa kat dii§
medik. Sefaretimizin, mevcud temayii] -
ler hakkmda verdigi malumata istinad e
derek Alman hiikumetine, F ransa i<;in 
tamamen §ayam kabul olmak §artile, bir 
anla§ma yapmaga hazu bulundugumu 
bildirdim. V aziyette muvakkat bir si.ikun 
husul bulabildi. 

Ben yapacag1m teklifleri uzun uza -
d1ya teemmiil etmekle me§gu] oldugum 
i~in, Berlin sabmizlandi ve hiddet g6s
terdi. Bana miiracaat eden yan resmi 
murahhaslara biraz yuksek~e tekliflerde 
bulundum. Yi.iksek Alman makamatmm 
hiddeti artt1. Bir k1slm Alman efkan bu 
suretle, bir muhasama istikametine tevec· 
ciih etti ise de, Fransanm itidal ve seki
netle hareketi sayesinde bu halin onii 
ahndt. 

24 agustos 1911 de tesbit edilen iti • 
lafname projesi iki klSlmdan miirekkebdi. 
Bu projenin birinci k1smmda, F ransanm 

sizdir. N akiller ya Sehir bandosundan, 
yahud da istanbulda bandosu olan k1t' a
lann bulundugu ki§lalardan yap1labilir 
ve pek az kiilfete mal olur. Bu i~ bizim 
ic,;in elzemdir ve bir an evvel yap1lmah -
d1r. 

5 - Miihim ma~lann neticeleri eski
si gibi gene bildirilmelidir. 

Radyomuz i<;in son temennim muvaf
fakiyettir.» 

0 vakitki Fransrz Ba'}vekili 
M. Joseph Caillaux 

F astaki him aye rolii mufassalan miinde· 
ri~ bulunuyordu. ikinci k1smi Kongo'da
ki imtiyazlara muteallikti. 

Almanya, siyasi himayeyi kabul et ~ 
mekle beraber, as1l maksadlanm a~Jga 
koyan mukabil bir teklif dermeyamndan 
da geri durmadt. F asm cenubundaki §i· 
mendiferleri ele almak istiyor. Geni~ bir 
mmtakayJ once ekonomik baktmdan istis
mar etmek, sonra siyaseten zaptetmek 
maksadm1 giidiiyordu. 

Berlinde futma kopmasma ramak kal· 
d1 ve §ayed mali bir buhran patlak verme· 
mi§ olsayd1, kopacakh da. Almanlar, 
bu buhramn, F rans1z Ba§vekili tarafm ~ 
dan hamlanml§ bir ~ey e>ldugunu iddia 
ettiler ki, buna belki de pek hakSJZ de· 
gillerdi. 

Esham fiat! an di.i§tu; mevduat sahib
leri bankalardaki paralanm <;ektiler; if· 
laslar birbirini takib etti ve halk tela~a 
dii§tii. 

Biz de bu i§te hak kazand1k. 
Almanya F as tan c.;ekilmekle beraber 

vadedilen tavizah istiyordu. Bir <;ok ta~ 
ahhiidler altmda bulundugumuz i<;in bun
dan ka<;mamazd1k. Alman Hariciye N a
zm F ransanm, soziinde durm1yacagm • 
dan korkuyordu. F akat, 1911 deki Fran
SJZ kabinesi vadini tuttu. Almanyaya, is -
tedigi aruiyi verdi. Bu arazi, 1895 se
nesinde bizzat Almanyadan almml§ clan 
toprarlardi, ve belki de Almanya bu top
raklan bize verirken, giiniin birinde ora~ 
dan Nile dogru yo! bulup ingilizlerle 
kar§Jla§mamiz gibi gizli bir maksad bes· 
lemi§ti. 

Esasen bu arazi i§lenmemi~. c.;orak, 
hatta uyku hastahg1 yiiziinden gayrimes· 
kiln yerlerden ibaretti. 

B u 4 te§rinisani 1911 muahedesinin 
Almanyada uyandud1g1 ho§nudsuzlugu 
hahrlatmaga luzum var m1? Miistemle, 
kat N azm M. de Lindequist istifa etti. 
Agadir Alman meb'usan meclisi Ba§ve· 
kile ve M. de Kiderlene §iddetli hucum
larda bulundu. Veliahd, mecliste anla§ma 
aleyhinde co§an nasyonalistleri alki§lara 
bogdu. 

0 muahede ile biiyiik bir Avrupa har· 
binin oniine ge~ilmi~ oldugunu bir<;ok ve
saikle isbat etmek kabildir. Bunlardan 
en belli ba§]ISJ, Romanya ricalinden M. 
Take ]onexo'nun, §ahsi dostu clan M. 
de Kiderlen ile 1911 senesinin sonlanna 
dogru yaphg1 bir mulakattu. 0 miila • 
katta, Alman devlet adam1, Fransa par 
lementosu muahedeyi reddettigi takdirde 
derhal harb ilan edile<:egini soylemi§tir. 
\:iinkii bu muahede, onun, Alman mille
tine sunabilecegi azami imtiyaz1 te§kil e· 
diyordu. 

Hulasa, F as F ransamn olmu§tu. Her 
§eyden evvel ve her §eyden miihim olan 
da, di.inya sulhunun kurtanlm~ olmasJ 
idi.» 

Joseph Caillaux 

Y unanistanda grip salgtni 

Atina 28 (Hususi) - Ba~vekil Me· 

taksas gripe tutulmu§ ve diindenberi e • 

vinden <;lkamami~hr. 

Yunanistamn pek c;ok yerlerinde grip 

ve kiZamik hastahg1 salgm halindedir. 

Soguklann ~iddetinden grip salgm1 teves• 

si.i etmektedir. Bu sebeble Serez vilayeti

nin biitiin mektebleri kapahlm1~hr. 

Tahranda Yunan sefareti 
Atina 28 (Hususi) - Yunan huku· 

mti T ahranda bir el<;ilik tesisine karar 

vermi§tir. 
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Lavrens hat1ralann1n igrenc enkaz1 
Bu me~hur casus, her ~eyden 
evvel biiyiik bir yalanc1 idi! 

Bunu soyliyen •imdiki Erden Emiri Abdullahbr. Lavrensin 
hazirladigi ihanetin neticesi olan ~ol hadiselerinde bu 

maceraperestin hi~ bir kahramanhg1 yoktur 
m vermi§ti. Yanma Lavrcns'i ald1. Be -
deviler de hecinlerine atladilar .. Ve siir
diiler. 

A§ag1da, vadide sanki bir bora kaptu. 
Hecinler gokgiiriiltiisiinii and1ran bir 
hava ir,:inde Tiirklere saldudilar. 

Tiirk piyadesi sendeledi, §a§Ird!, iler
ledi geriledi, sonra bu darbeye mukave· 
met edemiyerek sustu. 
. Lavrens hecininin iistiinde, elinde rii -
velver, ate§ ediyardu. 

Bedeviler muzaffer almu§lardi.>> 
K1saca naklettigim bu vak'a, Frans1z 

muharririnin Lavrens'in her hareketine bir 
kahramanhk c;e§nisi katmak hevesine rag
men, c;olde basit bir musademedir. 

Biz a mada, biitiin kuvvetimizi Ka -
nah gec;mege hasrettigimizden, esasen sa
pa dii§en Akabeyi elde tutmak ic;in feda
karhk etmegi dii§iinmiiyorduk. 

Merhum Halid Erol 
Kendi kendine yeti,en 
fevkalade zekalardan 

biri idi 
Birkag giin ev -

velki gazetelel'in 
k1saca haber ver -

Para§iitle atlamak ~ok 
zevkli bir i§tir 

Rusyada tahsil goren gene bir u~u' muallimi 
havacdtk hakktndaki inbbalartni anlabyor 

digi c ... Serasker- Bursa (Hususi 
kap1s1 Suvari da- muhabirimizden -
iresi Ba§katibligin- Rusyada planorcii -
den mutekaid Ha - liik ve para§iitc;ii -
lid Eroh un vefah liik tahsil ederek An 
milli varhguruz i-
gin buyiik bir ka- karada Tiirkku§u 
y1b, Turk fikir dun genclerine planorle 
yas1 igin yeri dol- Mer hum Halid Erol uc;u§ ve para§iitle at· 
durulmaz bir Z1yad1r. lama ogreten)erden 

Dunkii neslin mustesna f1tratlarm - muallim F erid Ulu
dan, buyuk mutefekkirlerinden biri o- daga gelmi§ti. He • 
Ian merhumu bugunku nesle tarot • niiz 22 ya§mda olan 
mak, igine girdigimiz inkllab yolunda bu gencle birlikte o-
nasll yiirunmesi lazim geldigini goster- telden 7,5 kilomet

mek olur. ro uzakta alan ve 
Halid, sinnen seksenini mutecaviz o- Bursamn tistiinde 

larak vefat ettigine gore, eski devrin yalrm kayalarla bir (/~uf muallimi Ferid, Bursa muhabirimize 
yeti~tirdigi, daha dogrusu o devirde 'Y 

kendi kendine yeti§en, kendi kendini kartal kanad1 gibi inflbalarrm anlatryor 
yaratan fevkalade zekalardan biridir. yiikselmi§ bulunan Y akac1k SIVnsme Mualliminin gorebilecegi §ekilde elinl 
0 devirde ctahsih demek medrese ders- kadar kayakh bir gezinti yapt1k. Y olda para§iit halkasma gotiirerek onu sJmsiki 
leri demek oldugundan merhum ilkon- miitemadiyen para§utc;iiliik ve planar • kavrar. Miiteaktben kanadm kenanna 
ce bu ccDurusu Miirettebe• yi henuz ciiliikten bahsettik. gelir. Burada, muallimin atlamak 1c;m 
daha yirmi Ya,'llarmda iken hatmetmi§ inoniinde planorle diinya irtifa roko- verecegi emri bekler. Muallim, atlama 
ve muttaSif oldugu yiiksek gorii~ii sa - runu kuan F eride saruyorum: hesablamasmi yaphktan sonra ba§Im sal• 
yesinde asll ilmin garbde oldugunu an- 1 hyarak (Atla!) i~aretin iverir, talebe a 
hyarak o vakit yeni kii§ad edilmi§ alan - Bu utlann tistiinde nasll u.;uyorsu· anda tereddiid e~eden once sag ayaginl 
Galatasaray Sultanisinde haricden gele- nuz ~ 
cekler il;in a~llml§ alan lisan kurslarma - Tlpkl Korebe oynar gibi siikunet • -yiiriiyormu§ gibi- ileri atarak tayyareden 
devamla fran slzCa"' iyice ogr-enmi~tir. 1 ! ·· ·· d b 1 1 d 2000 aynhr. Ve derhal sol ayagm1 sag ayagt~ .~- ~ e... nonun e u ut ar an metro 
Bu vas1taYJ. elde ettikten sonra garb daha yukanda idim. !rtifa aletim (dort mn yamna getirip havada (hamal) va~ 

Liivrens ingiliz zabiti kryafetinde 

F akat bilhassa kaydedilmesi laz1m ge
l en bir nakta vard1r ki gerek Akabedeki 
Ahmed Durmu§ Beyin kumandasmdaki 
tabur, gerek yukar1da bazulduklan ya -
Z!lan kuvvet Tiirk degillerdi. Bunlar o 
zamanki Osmanb ordusunun Turk olmJ· 
yan efradmdan miirekkeb kit' alard1. 

kiiltiiriinu tetkike koyulmu§ ve butiin bin) metroyu gosteriyordu. F akat; rica ziyetine gec;er. Bu dakikada para§iitc;ii 
.c klasiklerle beraber buyiik mutefekkir - art1k yalmz para§ut halkasile me§gul ola~ 

ederim; planorle u~may1 ve para§iitle at-Liivrens Arab kryafetile 
dmnda gosteri§ olsun diye miikellef bir 
sofra kurulmu§, nar gibi kizarmi§, stinger 
gibi §i§mi§ ekmekler sofraya dizilmi§ti. 
Biitiin marlara ragmen ac; Mehmedcik
ler ne bu sofraya yana§hlar, ne de uzatJ
Ian sigaralardan bir nefes c;ektiler .. 

;ierif Hiiseynin artanca oglu, §imdiki 
~arki Erden Emiri Abdullah, Bedevi • 
lerinin ba§mda muzaffer ve serdar aza • 
metile Medineye girdigi gun, deve giide 
giide cilalanmJ§ hezaren sopasm1 ufuk -
larda dola§hrarak biiyiik Arab impara -
torlugunun geni§ hududlanm c;izdikten 
sanra «i§te, yeryiiziiniin en muazzam im· 
paratorlugu §imdi doguyar .. » diye Lav
rens'in nefesile §i§en gogsiinii gerdiginden 
on be§ giin sonra, son Hicaz Krah Ali, 
en lath istanbul §ivesile ve bir Bahali 
efendisi edasile, bana, uzun bir macera· 
mn kisacJk hulasasmi yapm!§ ta, soziinii 
§oyle bitirmi*ti: 

«- Lavrens her§eyden evvel biiyiik 
bir yalancidir.» 

itiraf ederim ki e§i bulunmaz bir ~ol 
ihtilalcisi tamdigimiz Lavrens'e herhan • 
gi bir igbirarla savrulmu§ bir iftira san
digim bu soze, 0 giin inanmamJ§tlm. 

Ancak, eline gec;irdigi Lavrens'in 
yeni hahratmdan, parc;alar alarak maka
leler, eserler yazmagl marifet bilen ec -
nebi muharrirlerin yaz1lanm akuduktan 
sonra, ben de, biraz gee; olmakla beraber, 
iman ettim ki Lavrens herkesten evvel 
cidden yaman bir yalanc1 ve ~iifteridir. 

Mesela bunlardan, birc;ok yerleri, hat
ta bir dost kulagma flSlldanamJYacak ka
dar galiz f1kralarla dolu alan birisini nef
ret ve hayretle okudum. 

F akat Tiirkiin §erefine, izzeti nefsine, 
biiyiikliigiine kasdetmi§ iftwalarla dalu 
bir yaz1ya §ahidlerinin c;ogu sag vak'a • 
larla cevab vermegi de bir vazife sayd1 -
g1m1z 1~m susam1yoruz. 

Bir F rans1z muharriri yazlSlna §oyle 
ba§hyor: 

<<Ancak Bedevinin tahammiil edebile· 
cegi miithi§ sicaklardan bunalmi§, bitab 
bir Tiirk kit' as1 ogleye dogru Maandan 
Akabeye giden yol iizerinde Aba-El· 
Lissan kuyusunun ba§mda mala vermi§ti. 

Arab ihtilalini yaratan ve siiriikliyen 
meshur Lavrens biiyiik bir Bedevi kuv
vetinin ba§mda, bu Turk k1t' asm1 c;evir -
mek, imha etmek istiyordu. 

<;iinkii bu Turk kit' as1 c;ayu ~ayiT ya
nan Arabistan c;oliinde, Sina yanmada
smm bu noktasmda, lstanbul, Anadolu 
ve Suriyeyi, r,:oldeki Turk miidafaasmm 
merkezi Medineye baghyan demiryalu -
nun iizerinde kald1kc;a, Lavrens i<;in 
Bahri Ahmerin kiir,:iik, fakat sevkiilcey§ 
ve ia§e noktasmdan <;ok ehemmiyetli li • 
mam Akabeye yiiriimek imkanSIZdi. 

$afakla beraber, kuyunun etrafmdaki 
tepeleri tutan Bedeviler Tiirklere ate§ 
ar,:mi§ bulunuyorlard1. 

Tiirklere <;ok alduklanm hissettirmek 
ic;in Lavrens'in emrile miitemadiyen yer 
degi§tiren Bedevilerin yalc;m kayalan a
§a a§a nefesleri tiikeniyor, tabanlan ya· 
nhyar, s1cakla ve ate§le kizmi§ tiifekleri 
ellerini yak1yardu. Kayalar a kadar alev 
sar,:1yordu ki, dokunur dakunmaz c;1p -
lak gogiisler ve kallar sanki kavruluyar
du. 

Bedevileri teselli eden tek nokta, kar· 
~1larmdaki Anadalu yaylalarmdan ve 
Kafkas daglarmdan gelmi§ yumu§ak ve 
beyaz tenli Tiirklerin bu yaman iklime 
tahammiil edemiyecekleri idi. Giyini§i, 
yemesi, ic;mesi, her hal ve hareketile t1pk1 
Arablar gibi ,ya§Iyan Lavrens, ogleye 
dogru birdenbire bayihverdi. y an olii 
halde bir yardan yuvarland1. Orada, 
gozlerini ar,:mca buldugu suya igildi, ka
na kana ic;ti. 

ihtiyar §eyh Aouda ise, bu r,:arpi§ma· 
.,m uzayJ§Ina sinirlenerek hareket karan· 

Bu boyle olunca, Tiirk obruyan bir 
k1t' anm Bed eviler kar§Ismda bozulu~u -
nu Tiirke atfetmek, hele bunu bilen Lav· 
rens ic;in bir iftiradan ba§ka bir §ey mi
dir? 

Bu sat!rlara verilecek kestirme cevab 
§Undan ibarettir: 

«Yenen de yenilen de Arabch.» 
Simdi Uvrensi dinliyelim: 
« T eslim alan bu k1t' anm kumandam 

ilk soz olarak kammm ac; oldugunu soy
leyince, bir Bedevinin torbasmdan ah -
nan kuru bir ekmek parc;as1 kendisine u
zatJldi. Tiirk, yan miitebessim, yan dar
gm; yiiksek riitbeli bir zabite verilecek 
ogle yemegi bu mudur, diye sardu. Ona 
biraz miistehzi §U cevab1 verdim: 

«- YalniZ ~imdi degil, hatta ak§am 
yemeginde de, daima yiyeceginiz bu be· 
genmediginiz ekmektir. Ben ki Tiirkler
den c;ak dahi iyi beslenen bir lngiliz er
kamharb zabitiyim, bu ekmegi, sadece 

zafer ne§' esini kahk ederek, i§tiha ile yi

yorum ... » 
Tiirk! Mukadderatma bayun egerek, 

miiteessir, sessizce kuru ekmegi kemir • 

mege ba§lad1 ... 

Biraz sanra, bir Bedevinin kendisine 

tiirkc;e ag1r bir kiifiirle hakaret ettiginden 

§ikayette bulundu. Ona, teessiiriimii be

yan etmekle beraber, Bedevinin bu kii· 

fiirii her halde kendisi gibi bir Turk bii

yiigiinden ogrenmi§ oldugunu soyliyerek 

<<Arab, boylece Cesar' dan aldtgmJ gene 

Cesar' a iade ediyar ... dedim.» 

Miiteaddid defalar, kasden «Turk .. 
Tiirk) diye tekrar edilen bu bahtsiz a
dam, eger, hakikaten a~hg1 bir zillete de· 
gi§mediyse bile. biz biliyoruz ve kayid • 
!erie sabittir ki, bir Tiirk degildi. 

<;ol hareketlerini ba§mdan sanuna ka
dar takib etmi§ alanlar gormii§lerdir ki 
bu cehennem ortasmda da, Tiirk kuman· 
dam, Turk askeri, her yerde oldugu gibi 
bir harika idi. 

Bir gun, matrasmdaki bir yudum suyu 
bile yakaladigi bir Bedevi esire vererek, 
susuzluktan c;atlami§ dudaklanm kupku
ru dilile tslatmaga ugra§an bitab bir 
Mehmedcige, bir uzun yalun sonunda, 
kiZgm gline§ altmda sormu§tum: 

- Neden boyle yaphn? 
Bana verdigi cevab, §U olmu§tU: 
- Dii§mansa, ins an degil mi? 
Mehmedcigin ruhunu, bu tertemiz, 

p1rlanta gibi ruhun biitiin biiyiikliigiinii 
gosteren bir ba§ka vak' a anlatayim: 

Mondrosta imzalanan miitareke §era
iti mucibince - hala mukavemet etmekte 
alan • aylardanberi mahsur Medine de 
ister istemez teslim oluyordu. T eslim §e· 
raitini kararla§hrmak iizere dii§man ka -
rargahma Hicaz veliahdi Ali ile gorii§" 
mege giden heyetimizin maiyetindeki ne
ferleri, orada bir c;ad1ra misafir etmi§ -
lerdi. 

Bu asker, sade o giin degil, aylardan· 
beri kaskah, simsiyah, yumruk kadar bir 
( ekmek) pan;asmdan ba§ka bir§ey yemi
yordu. 

Bu asker, kurumu§ hurma yaprakla -
nm iki ta§ arasmda ezerek ve giic; bela 
bulabildigi kirli, yagb eski gazete kag1d· 
Ianna sararak sigara diye ic;iyordu. 

0 giin de bunu yemi§, bunu ic;mi§ti. 
Otede ise miizakere uzami§, vakit gee;· 

mi§, yemek zamam gelmi§ti. Dii§man c;a· 

Bilahare bunu bana anlatan Emir Ali
nin yaveri, §oyle diyardu: 

«- Onlara tiirkc;e yalvard1m .. Art!k 
dostuz, harb bitti. Bu kadar yoldan gel
diniz, belki daha saatlerle burada kala
caksmiz. Bir lokmac1k alsun ahmz, de -
dim de g11ne ellerini siirmediler, sadece 
giiliimsiyerek te§ekkiir ettiler .. » 

Bu mayamn adamJ m1 Lavrensten ye
mek dilenecek ve bir baldm~Iplagm kii
fiiriinii hazmedecek?. 

Lavrens Tiirkii kii<;;Uk dii~iirmek, kii ~ 
c;iik gi:istermek ic;in yalan soyluyor. 

Ve bu yalanc1hkta alabildigine ileri 
gitmek ic;in, tasavvur edilemiyecek igrenc· 
liklere dii§iiyor ve bir stirii ahlaki bozuk
luklanm edebsizce anlatmaktan c;ekin -
miyar ki bundan fazlasmt telmihe dahi 
terbiyemiz miisaid degildir. 

*** 
;iimdi, Medineyi Suriyeye baghyan 

1303 kilometroluk demiryolu i.izerinde, bu 
yolu kesmek ic;in pe§inde Bedevilerle do
la§an Lavrens, cenubdan gelen miiltec1 
dolu bir trenin iki lokamotifinden birini 
uc;urduktan sonra, bu kanh sahneyi §oy
le anlatJyar: 

«Col korkunc bir manzara almi§h. A
rablar yar1 c;Iplak, di§leri ve hrnaklarile 
bogu§arak, c;1lgm gibi yagmaya dalmi§ • 
lard!. 

Bu tren hastalar, Turk zabitlerinin a
ileleri ve goniilliilerle( I) dolu idi. 

Kumlar, hahlarla, elbiselerle, yatak • 
lar, saatler ve her tiirlii k1ymetli e§ya ile 
dolmu§tu. Dem;ryolunun bir kenanmla 
kirk kadar kadm asabi bir buhran ic;inde 
iistlerini ba§lanm y1rtarak, sac;lanm ya
larak agla§Iyorlardi. 

Arablar biitiin bun lara lakayd, va '-

gonlan yagmaya devam ediyorlard1. 

Beni, bir kenarda sessizce seyirci go -

ren ve elbiselerime sanlarak agla§an ka • 

dmlan kocalan gelip zarla yammdan u

zakla§tlrdilar. F akat bu sefer kendilen, 

yakla§an oliim korkusile, ayaklanma ka

pandilar. Bir Tiirk bu halinde pek igren~ 

bir manzara arzeder. Onlan <;Iplak ayak

lanmla tekmeliyerek giic; halle ellerin -

den kurtuldum .. » 

lerin eserlerini tamamile okumU§tur. caktJr. Sag elile kavrami§ oldugu halkayt 
k I . ·- · lamay1 bir kahramanhktan ziyade bu i§e 

Boylece o devirde cmedrese s o astlgh kuvvetle saga dogru c;ekecektir. Para~ii~ 
1 kl b - kt 1 a§k derecesine varan bir sevgi ile merbut 

nin ruhlar1 karan 1 ara ogma a 0 - kendisini ask1ya almctya kadar para~iit ... 
d - k h 1 tt k t larak fi alan her insamn yapabileceg-i bir vazife O ugu o oyu ce a e en ur u c - c;iiye 40 • 50 metro mesafe katettirir. 9 
kir hiirriyeti. ni elde etmi§ bir mute - telakki ediniz. saniye sanra para§iit hava ile dolmu§ olul' 
fekkir olarak yeti§mi§tir. Fakat bu yol- - Peki! Diinyay1 ve ufku gi:irmeden 

b d · ve arza dogru sukuta ba§lar .Sukut vasa~ da yiiriirken muhitin taassu u, evrm nasi) uc;uyorsunuz~. 
b. b. t·· l" ·· '..;'l't ti olarak saniyede dort veya be§ metiO 

istibdadl online m IT ur u IDU§Au a - Buna (kor uc;u§) diyor.kr ki; baz1 
~1karmakla beraber kendisi bunlarm aletler sayesinde oluyor. Bu da 

0 
kadar siiratle alur. Grup atlayi§lannda yere ini1 

hepsini iktiham etmi§tir. pek eglenceli olur. Y akm mesafelerde a~ 
Bizim bugiinku miinevverlerimizin, gii.; bir§ey degildir. Moskovada bu U~U§· lanlar birbirlerile havada konu§abilirler .. 

alimlerimizin astl noksan1 c§atk• hak - Ian c;ok yapb1c ve ogrendik. Dii§ii§ vaziyetinde para§iitc;ii riizgan he.o 
kmdaki malfunat eksikligidir. Kendisjne para§iitle nas1l atlandigmi saba almak mecburiyetindedir. <;unkii 1 

Halbuki §ark bilinmeden garb tam o- ve talebeleri nasll atlattJklanm sordum: yerin kendisine dogru gelmesi i~in riiz .. 
larak elde edilemez. <;unku asrrlarca - Gayet basit! Bir para§iitc;ii bunu gann arkadan esmesi laz1md1r. Dii§u~ 
muddet milli varl!gumz iizerine bir ka- sadece bir vazife alarak yapar. Onun sag omuz iizerine devrilmekle yap1lmah • 
bus gibi gi:ikmii§ ve Tiirkliigu ortadan ic;in hissiyatile ugra§mlya ve bu hislerini d1r. <;iinkii, kalb salda aldugundan taz .. 
kald1rm1ya ugra§Trll§ alan §ark kiiltii - tartnuya bile vak1't bulamaz. Para•u"+~u·· kl b. · d. 

• "'>' yik ona ve aya ara mmesm 1ye ... riinii bilmeden garba intibak hareketi- ilk atlayi•mt yapmadan once yerde uzun 
ik t ·1 E • - Bir para§iitle kac; defa atlanabilir ~ ne, dogru bir ist arne ven emez. c s- bir hazlrhk ' di!V'resi g'""itir. Yapacag-1 i•· 

ki kendimiz• in ne oldugu bilinmeden ~,. • - Yiiz atlayi§ yaptlabilir. Bundan 
cyeni kendimb in ne olmas1 laZim ge - Jeri ~ok gtizel ve dikkatli olarak ogrenir. sonra para§iitiin fabrikaya gonderilmesi 
lecegi tayin edilemez. Nitekim ilimde Artik bu bir kahramanhk say1lm1yan i§· icab eder. 
colmas1 laZlnl gelen• i tayin igin col - tir. 1Ik defa athyan gene §up he yak ki: - Para§iitii her atla[II§tan sonra kat~ 
makta alan• 1 bilmek §arttlr. Halid, ru- yalmz sportif bir heyecan gec;irir. Sonra- hyar musunuz ~ 
hundaki fevkalade sezi§ kabiliyetile bu ki atlayi§Iarda artJk bu heyecan, yenm - Evet. Katlanma i§ine bilhassa c;ok 
en dogru metodu kendisine dustur itti - zevke terkeder. Y almz para§iitle atlar • biiyiik bir ehemmiyet veririz. Ve ancak 
haz ederek zaten edinmi§ oldugu \;Ok ken ilk anda insanm tans-iyonu dii§er. salahiyettar muallimler katlarlar, yahud 
kuvvetli arabcaSl ve aoemcesile bu yol- Baz1 yiikselir. Heyecan neticesi kan spe- muallimin nezareti altmda talebeye de 
da tetkikini ilerletmi§ ve derinle§tir - kiilasyonunda bir gayritabiilik olabilir. katlahhr. Malfun ya; altma bir hayat 
mi§tir. Bu yorulmak bilmiyen ~ah§ma (Onun irin para•iitrii olacaklarda bilhas- b ) 
neticesinde bizim skolatigimiz alan ,.. ' ,.. ag anmaktad1r. 
medrese ilminin miihim esaslarm1 te§ - sa asabm ve kalbin kuvvetli ve saglam ol· Uc;u§ ve para§iit muallimi F eridle ko .. 
kil eden ckelam• (1) kaidelerile cfl- masJ aramr) Kan, ba§tan a§agiya dogru llU§mamiZ burada bitti. Ayni giin ogleden 
kth:o (2) huki.imlerini derin bir vukuf hiicuma ba§lar. lrade zayiflar gibi olur. sonra otelden Karabelene kadar kuk da~ 
ve §iimullii bir ihata ile kavramt§, ve Fa kat bu gec;icidir. Muallim; gazi kes- kikahk bir orman ini§i yaphk. Bu sport· 
bu kavraJl§In verdigi salahiyetle bun - tikten sanra para§iitle athyacak talebenin men Tiirk genci kayak ll.zerinde de adeta 
lar1 en ince noktalarma varmc1ya kadar amzuna vurur. T alebe; kendisine once· armanlar ic;inden uc;up gidiyordu. 
tahlil ve tenkid etmi§tir. Hele bunlarm den gosterildigi §ekilde kanada c;1kar. MUSA ATA$ 
istinad ettigi ve astrlarca muddet i\;le - !'!.'!!.'!!.'!!.~-~~~~!!!"!!!!!"!!!!!"!!!!!"!!!!!"!!!!!"!!~!!!"!!~!!!"!!!!!"!!!!!"!!!!!"!!!!!"!!!!!"!!=~;..;;~.;,~.:.:..:.:;:;;:_""! 
rinde buyiik buyiik manalar tevehhiim 
olunarak manalar1 cistinbat ve istih -
rae• etme yolunda bir~ok istidadlan 
heder eden dini valzlan oyle bir tahlil 
ve tenkid edi§i vard1 ki hayran alma • 
mak kabil degildi. 

Halid, istibdadm en koyu, taassubun 
en karanltk devrinde kendi varh~nm 
milli varhk oldugunu sezmi§, garb kiil
turile bu varhgm modern halini almas1 
laztm gelecegine inanarak Turklugu e
dinmi§tir. 0 devirde Osmanhhgm mil
liyeti artadan kaldlrmak istiyen koyu 
istibdad1 altmda kendi milliyetini -ilk 
duyan Tiirkc;iilerden biri ve belki birin
cileridir. Bu duyu§unU o zamamn istib
dadl ne§riyatla meydana koym1ya mii
said olmamakla beraber bu yoldaki ir
§adatl bir~oklarmt tenvir ederek kendi 
oz varhklanm edinmi§lerdir ki bunlar
dan biri de merhum Necib As1mdrr. 

Konya Sulama idaresi 
hakktnda 

Ankara 28 (Telefonla) - Konya 0-
vasi Sulama idaresinin miilhak biitge 
ile idare edildigi zamana aid borclartm 
kar§Ilamak iizere 17,000 lirahk muna -
kale yaptlmasma dair kanun layihas1 
Meclise verildi. Bundan ba§ka muhte • 
lif vekaletlere aid baZl layihalar da 
Meclise gelmi~tir. 

Y abanci memleket ordula
rmda muallimlik yapacak 

zabitler 
Ankara 28 (Telefonla) - Yabanc1 

memleket ordularmda muallimlik yap
mak uzere memleketimizden gonderi -
len zabit ve askeri memurlara Mint 
Mudafaa Vekaletince dort seneye kadar 
izin verilebilecegi hakkmdaki layiha 
Meclise verildi. 

Milano telakisi daha sim-, 

diden semere haz1Yltyor 
[Ba$taratz 1 !net sahUe?fe I 

yoktur. Sadece bir tahmin olarak btl 
ziyaretin bahara dagru vaki alabilecP:;jj 
ileri siiriil uyor. 

*** $ehrimizdeki !talyan mehafilindel1 
ogrendigimize gore, !talya Hariciye Na~ 
zm Kant Ciano, Hariciye Vekilimizin 
§Ubatm 3 iinde Milanoya yapacag1 ziya• 
reti iade etmek uzere mart aYl zarfmda 
memleketimize gelecektir. Kant Ciano· 
nun bu seyahati Hariciye N ezaretine 
tayininden sonra yabanc1 bir memle • 
kete yapb~ ikinci resmi ziyaret te~kil 
edecektir. 

M. Metaksas ta ltalyaya gidecek 

Kendisinin her vakit iizerinde dur -
mayi sevdigi milliyet gibi, laiklik gibi 
i~timat mevzularda Halid, Nietsche gibi, 

Yalan ... Gene yalan... Voltaire gibi buyiik mutefekkirlerden Gedikli Erba§ mektebleri 
Anakra 28 (Telefonla) - Halen arta 

mekteb mezunlan da orduya nefer ola
rak girmektedirler. Kendilerine asker
lik bilgisini verecek alan erba,'llarm u
mumi malfunat itibarile digerlerinden 
a§agl seviyede olmamalanm temin ic;in 
gedikli erb~ haztrhk mekteblerinin 
ortamekteb derecesine ~1kanlmas1 mu
vaftk goriilmu:;;tur. 

Roma 28 (Hususi) - Salahiyettal' 
mehafilden alman haberlere gore, Tur~ 
kiye Hariciye Vekili Tevfik Rii§tU A ~ 
rasla Kant Ciano arasuida yap!Iacak: 
miilakattan sonra, Yunan Ba§vekili 1'11. 
Metaksas ta §Ubat nihayetinde !talyayt 
ziyaretle Kant Ciano ile goru§ecektir. 

<,::unkii Lavrens'in lokomotifini isti§had eder, sozlerindeki salabet heye-
uc;ur - canh bir vuzuh al1r, ruhundaki yiiksek 

dugu tren Medinelilerle dolu idi. inktlabcihk biitiin biltun kendini gos -
$ehir muhasaraya hazuland1g1 i~in, 

Hicaz kuvay1 seferiyesi kumandam ferik 

Fahreddin Pa§anm emrile ve ordunun 
nezareti altmda muntazaman tahliye e -
diliyardu. 

Her tiirlii muvasaladan mahrum bir 
vaziyette c;oliin ortasmda kalan bu §ehir
de halk ac;hktan olmesin diye, §imale, 
Suriyeye ve daha ic;erilere, Anadaluya 
la§Imyardu. Lavrens'in, miidafaas1z, si • 
!ahs1z insanlara i§ledigi cinayetin sonunda, 
tekmeledigi, ayaklarma kapanmi§ insan
lara (Tiirk) diye iftira etmesi, Tiirke 
kar§I yenemedigi gayz ve hmm1 en sefil 
§ekilde izhar etmekten ba§ka nedir? 

Y oksa, Lavrens, bizzat gormemi§ m1, 
bilmemi§ midir ki, Tiirk, ayaga kapan -
masm1 degil, fakat boyun egmesini bile 
bilmiyen bir yaradih§t!r. 

KANDEMJR 

terirdi. 
Halidin kendine mahsus alan as1l bu

yiik farikas1 yarm1 gormekte fevkala
de bir sezi§ olmas1, biitiin hay~tmca hep 
istikbali ya§aiDI§ almastdrr. Insanlarm 
ya§l uzviyetinin gec;irdigi senelerle de
gil, manevi varhgmm idrak ettigi sene
lere gore ol~iilmek laztm gelir. t;unkii 
as1l insanhk, manevi varllk ve bu var
hgm idrak ettigi zamandtr. i:;;te bu ol -
guye gore, Halid seksenini a§IDl§ oldu
gu halde, henuz daha, adeta ilk genclik 
~agm1 ya§ardl. Qunkii bundan bir as1r 
sonraki istikbali goriir ve a istikbali 
kendi yuksek varhgmda ya§ardl. Nite
kim bugiinku millt hayatl kendi nefsin
de bundan yar1m as1r evvel edinmi§ ve 
ya:;;aml§br. i§te merhumun mustesna 
tefekkur varhg1 burada kendini gos -
terir. 

Tiirk fikir diinyasmdaki boyle mils -
tesna fttratlardtr ki bugiinkii nesle, bu-

T ahran el~imizin k1z1 
Viyanada oldii 

Viyana 28 (A.A.) - Tiirkiyenin Tah
ran el~isinin k1z1 olup burada tedavi e
dilmekte alan Bayan Jale, Turk el~ili -
ginin di:irduncu katmdan du§erek ol -
mu§tur. 

gunku inkllab nesline, geriye degil ile
riye, yalmz ileriye bakacak alan bugiin
ku nesle buyiik bir misal te§kil eder. 

Halil Nimetullah ihtiirk --------
(1) Theologie 
(2) Jurisprudence 

-···~ Sab§ kooperatifleri 
Ankara 28 (Telefonla) - Mustahsil • 

lerin mallanm bizzat ihrac; etmek kud• 
retini kazanmalan ve malm deger fi • 
atla gitmesini temin ic;in kurulmakta o· 
lan sah~ kooperatiflerile birliklerin sta· 
tu formulleri ayn ayn yap1lm1§ ve Ba~· 
vekalete verilmi§tir. 

En az on mustahsil bir satl§ koope ~ 
ratifi kuracaklar ve u~ sah§ kooperatifl 
te§ekkiil ettigi zaman bunlarm bagh o• 
lacag1 birlik te teessus etmi§ olacakttf· 
ilk te§kilata almacak maddeler aras!ll' 
da Igd1r mmtakasmm pamugu da varf: 
dtr. Bu arada fmd1k ta sah§ kooperati 
lerine baglanacakbr. 

lngilterede enfilanzadan 
olenler ... 

Londra 28 (A.A.) - Enfilanzadan ~ 
lenlerin miktan, 122 buyiik §ehirde g,. 
gen hafta zarfmda 1130 a ~tkml§tlr. :t\ 
velki hafta 1100 dil.. 



29 tkincikanun 1937 CUMHURIYET 9 

her i~inde idari tefkilatJmizda j~CumhuriyetBII Ist~nbuJ _Borsas1 kap~n~~:l 
d "' • •kl•k ...... U ~ DD f1atlen 28 - 1 - 1937 
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Cenevre zaferine dair millete izahat verecek Y eniden 22 kaza ve 57 

[Ba$tara!t 1 tnct 8ahffedeJ 
a~thyar. Mitingler her yerde kanunusa • 

ninin sonuncu giinii saat 14 le 17 arasm
da yaptlacakttr. 
H ariciye V ekilimizin Yugoslav 

dostlarzmzza teb,irall 
Belgrad 28 (Hususl) - Tiirkiye 

Hariciye Veklli Tevfik Rii§tii Aras 
Vreme gazetesinin Cenevre muhabirine 
U beyanatta bulunmu§tur: 
«- Her§eyden evvel Sancak mesele

sinin sureti hallinden fevkalade memnun 
oldugumu Yugoslav dastlanmtza bildir
rnenizi rica ederim. Bu netice, Milletler 
Cemiyeti mesaisinin ne dereceye kadar 
faydah oldugunu gostennektedir. Tiirk ~ 
F' ranstz ihtilafmrn dostane bir §ekilde hal
linden dolayr duydugumuz meserrete 
Yugoslav dostlanmtzm da i§tirak etmek
te olduguna kaniim. Milletler Cemiyeti 
rnehafili de bu me!'ud neticeden mem ~ 
nun olmu§tur.» 

*** ltllanbul hallunrn biiyiik sevinci 
Hatay davamtzm zaferle hitam bul -

rnast iizerine istanbuldaki bilumtnn te -
§ekkiiller, Cumhuriyet Halk Partisile 
birlikte pazar giinii muazzam bir miting 
Yapmaga karar vermi§lerdir. Belediye, 
esnaf te~ekkiilleri, genclik ve Halkev -
leri namma sec;ilen miimessiller diin top
lanarak miting programmr haztrlamt§lar
dtr. 

Haztrlanan programa gore, alakadar 
t~ekkiiller ve halk, hiiktimetin kazanmt§ 
oldugu zaferi alkt§lamak iizere pazar gii
nii saat 14,30 da Beyaztd meydanmda 
toplanacaklard1r. Mitin_g, Halkevltri re
tsi Agah Smmm bir hitabesile ba~hyacak 
rniiteaktben, Oniversite gencli&i. da~ent 
Y avuz, ondan sonra da iffet Halim hirer 
nutuk soyliyeceklerdir. 

Beyaztddaki merasim bittikten sonra 
alay T aksillle kadar giderek abideye ~e· 
lenk koyacaktu. Bu miinasebetle o gece 
Halkevlerinde miisamereler verilecektir. 

Neticeyi alkz~lzyan Franszz 
gazeteleri 

Paris 28 (A.A.) - Le Jour gazetesi 
rniistesna olmak iizere biitiin gazeteler, 
Milletler Cemiyetinin 96 net ic;tima dev
resj neticelerinden memnuniyetle bahset· 
lllekte miittefiktirler. 

Petit Parisien, diyor ki: «Cenevr~ 
miiessesesi yeni bir hayatiyet gostermi§ ~ 
tir: Sancak .v7 Dantzi~: hakkmdaki mii -
zaker~ler, JYt haz1rlanmt§ ve kulislerde 
tam btr meharetle idare olunmu§tur. 

Matin' den: Sancak meselesinde an • 
la§ma kar§tsmda Dantzig meselesi dala
Ytsile mevcud olan gerginligin izalesi ic;in 
diinkii giiniin bir taktm hadiselere sahne 
olacagt d\4iincesinde bulunmu§ olanlar, 
bu hayallerinde aldanmJ§lardtr. 

Oeuvre gazetesinden: Biitiin murah -
haslann gorii§melerinden hast! olan u -
lllumi intiba, diinya vaziyetinin zanno • 
lundugu kadar fena olmadJgt merkez:n
dedir. 

!-Jumanite, ya~tyar: Mi!Ietler Cemiye
tin,n Sancak ve lspanyol meseleleri hak· 
k1ndaki iki karart. sulhun ztmanlan ala
ra~ selamlanabilir. Dantzig meselesine 
15eltnce, ehven •er olarak telakki edile -
bil ~ ir: Milletler Cemiyeti, biraz ken dine 
ha.k· •m olmu~tur. 

Papolaire gazetesi, yaztyor: Heyeti 
lllecmuast itibarile, istihsal edilmi§ neti -
telerden dolay1 memnuniyet beyan edi
lebilir. 

Ce Exe!sior gazetesi diyor ki: Milletler 
miyeti tarihinin sahifelerinde beyaz 

ta§]a i§aret edilecek bir giin. 

bi Petit Journal: Milletler Cemiyeti, 
Ihassa Dantzig meselesinde biiyiik bu 

~anevi muvaffakiyet kaydetmi§tir. 
.~ilakis er Nouvelle gazetesi, Cenevre 

lnu.essesesinin matlub hesabma geririlme· sj :r 
bajl~ab eden §eyin Sancak meselesi11in 

h oldugu fikrindedir. 

Bir de tenkid! 
.J le ]our'a gelince §(lyle diyor: iskr:>n· 
~er 
bulun meselesinde en fena hal sureti 

_unmu§tur. Dantzig meselesinin hal su
t~1 de miiphemdir. 

ttkaradaki harikuUide kuvvetli 
p . politika 

1111 arts 28 (A.A.) - Anadolu ahn -
A hususi muhabiri bildiriyor: 

ted· k§am gazeteleri itilafm metnini r.e§~ 
1Yorlar: 

it;j ~aou] de N olva «Liberte» de Atatiirk 
di; bir medhiye te§kil eden makalesinde 
~ ki: 

'lie esele daha ba§langt~ta dallanma~ma 
la }'dan vermeden muvafakatimizin zor
lirq· al.nmast beklenmeden halledilebi
te111b Bir~ok pattrdtdan sonra kabulle bi
cak u red usulii igrenc;tir. Bu bize an -
'lleJ· se"imsizlige mal olur. Nic;in inad et-

1. 

t~ ~~h~rri.~, Mondorostan, Sevrden i0n
tr0 turkun Dumlupmar, Lazan, Man-
§ayle b~f:~ini hattrlatarak makalesini 

S ltlTlyar: 
ilncak ihtilafmm tasfiyesi grafikle 

dimdik bir merdivenin basamak • 
Ian §eklinde gosterilecek, bu tablo -
yu tamamhyor. Bilagaraz itiraf edelim ki 
Ankarada harikuliide kudretli bir asker 
politika adamt var. 

Republique, Sancak Tiirkiye lehine 
yeni bir tavizle halledildi. Tiirkiye, res
mi dilin tiirk~e olmast davasmt kazandt. 
Bu suretle Sancagm Tiirkliigii iyiden iyi
ye tantnml§ oluyor. 

fnformation, dost~a makalesinde neti· 
ceden sevincini bildirmekte ve ingilt~re
nin iki dost arasmda bitarafane sulh ta
vassutunu takdir ile kar§tlamaktadu. 

Gazete ayni zamanda Akdenizdeki 
iyile§menin Milano miilakatmda daha 
kuvvetlenmesini, centilmen agremantine 
diger sahildar devletlere te§mil ve Anka· 
ramn Moskova ile Roma arastm da ;yi
le§tirmesi iimidlerini izhar eylemektedir. 

Diier miitalealar 
Paris 28 (A.A.) - Anadolu Ajan

smm hususi muhabiri bildiriyor: 
Populair gazetesi Hatay uzla§mast 

hakkmda diyor ki: 
«FransJz - Turk itilafma cidden sevi

nilebilir. Uyu~ulmasa, fa§ist devletler 
Fransanm bir dost kaybettigini ilan ede
cek, Cemiyeti Akvamtn aczine deli! ka
zanacaklardt. itilah Cenevrenin uzla~tt
nct havasma Eden'le Sandler' e borclu -
yuz. Anla§mayt Suriyeye kabul ettirmek 
~ok gii~ olmtyacakttr, sanmz.» 

Humanite gazetesi, <<.Arablar anlama
hdtr ki, F ransiZ miizakerecileri Suriye -
nin parc;alanmasl tehlikesini onlemi§ler ~ 
dir. Ankaramn ~imdiden Suriye hudud -
lartm tammast kabili ihmal kazanclar -
dan degildir.>> demektedir. 

Pertinax Echo de Paris de §U miita ~ 
leayt yiiriitiiyor: 

«Mesele Cenevrenin stkt hukuk zih ~ 
niyetile haJledilemedi. Anla~mak i~in 
M. Blum davayt hukul: siperinden c;Ika
rarak, Tiirkiyenin sulhsever devletler 
gn.rpunda yer almasmda menfaattar 
Franstz umumi politikasl planma nak • 
letrnek akhselimini gosterdi. N eticeden 
sevinmeliyiz. Kurtulduk.» 

Petit Journal ise «Tiirklerle miizakere 
kolay degil, daha bu sabah itilafm suya 
dii§mesine az kalmi§tl. Bereket dil ieyinde 
uyu§uldu. Miihim olan §imdi Tiirk-Fran
s•z birligini filile~tirmektedir. 

Ciano ~ Arastn yakm miilakatt Fran -
sanm tavizlerine tamamen hak verdiri ~ 
yor ve gosteriyar ki, kozumuz Ankarada 
kazamlmt~ olmaktan uzakttr. Mantra -
denberi Tiirkler garbi Avrupada Ruslar

la anla§malanna kar§•hk bir kuvvet mu
vazenesi ar1yorlar. Avanslarma Paris ve 
Londrantn kayJdstghgmdan Berlin ve 
Romaya doniiyorlar. Tiirkiyeye verilen 
menfaatler ittifaktmtzt, miinasebetlerimi
zi kuvvetlendirecek yeni devir a~mahdm> 
demektedir. 

Paris 28 (A.A.) - Anadolu Ajan • 
smm hususi muhabiri bildiriyor: 

Gazeteler anla§mayt memnuniyetle 
kaq•hyorlar. M. Eden ve Sandler'in 
yardtmile M. Delbos'un muvaffakiyeti • 
ni ne istiklal, ne konfederasyon, ancak 
Suriyeye tabi bulunmast giimriik, para 
Suriyenin, aynca hududlan Tiirkiye ~ 
F ransa garantili ..•• diye hulasa ediyor • 
Jar. 

Kansey kararile arabcamn ikinci res
mi dil olacagmt ihsas ediyorlar. 

Le ]our «M. Delbos Ti.irkleri bazt 
taleblerinden vazge~irmege ve Vienot' nun 
bidayette aldtgl ihtiyatstzca vaziyete 
ragmen, zevahiri kurtarmaga muvaffak 
oldu. F akat tiirk~enin birinci resmi dil 
almasmt kabul mecbur kaldt. Bu Tiirk 
hiikumetinin paha bic;;ilmez bir fikri ve 

manevi zaferidir. 0~ ytl sonra Suriye 
miistakil olacak, iskenderunda bir Fran
stz komiser bulunacak ve o zaman San
cak bugiinkii Danzige benziyecektir. Bu 
bize yeni gaileler hamhyor.» demekte
dir. 

Exelsior §unlan yaztyor: 
«ihtilaftan fayda bekliyen bazt ecne

bi hiikumetlerinin entrikalan akim kaldt. 
Cemiyeti Akvam kadrasuna Tiirk • 
F ranSIZ itilaft daha geni§ Akdeniz anla§· 
malanna mani degildir.» 

itilaf• Cemiyeti Akvamm muvaffaki ~ 
yeti sayan Petit Parisien diyor ki: 

«Tiirk • F ranstz dostlugu imtihandan 
biiyiik mikyasta saglamla§arak c;;tkrnt§tlr. 
!ki memleket arasmda her sahada fay • 
dah te~riki mesiye geni§ ufuklar a~thyo • 
yor.» 

Antakyada diikkanlar aftlzyor 
Antalya 28 (A.A.) - Havas A • 

jans1 bildiriyor: 

Sancak hakkmdaki kat'i anla§mamn 
haberi Antakya ahalisi arastnda siiratli 
bir siikunet temin etrni§ ve Arab diikkan

lan tedricen a9lmaga ba§lamt§tlr. Bu • 

nunla beraber, magazalann biiyiik bir 
ktsmt heni.iz kapahdtr. F akat anla§mamD 

nahiye kurulacak 
CBa$taratz 1 fnd sahf!ede) 

katibi, 19 dereceden onar lirahk 22 tah· 
rirat k.itibi refiki, 15 dereceden on yrdi 
bu~uk lirahk 22 niifus katibi, 25 lirabk 
57 nahiye mi.idiirii ve sair memurlar i!a· 
ve olunmu§tur. 

Y eni kurulmakta olan a§kale kaza~l
nm bulundugu kasaba tren ve iran tran· 
sit yolu iizerinde.dir. Kalayhkla ismi de 
miisaid olan A§kalede Erzurwn §imen -
difer istasyonunun depolan yaptlacak ve 
transit yolunda olmast dolaytsile de biiyiik 
otomobil garajlan burada kurulacak~u. 
Bu kaza Erzurum merkezine bagh 0 · 
vactk nahiyesi ile Tircan kazasma ba~h 
Giilveren nahiyesinde miite~kkil (I 05) 
kiiyden miirekkeb ve 35998 niifuslu ola
caktu. 

Karayazt kazas1 Ele§kird, Kopak, 
Malezgird, Fanus ve Hasankale kaza • 
lanmn tam ortasmda te§kil edilmektedir. 

Hasankale kazasmm ~imdiki Karayazt 
nahiyesile F anusun bir nahiyesinden ve 
yeni kurulacak Elmadere nahiyesinden 
mi.ite§ekkil olmak i.izere 930 koyii ve 
9811 niifusu bulunacakttr. 

Harasun kazast iran transit yolu iize~ 
rinde ve !ran hududuna dogru unyacak 
alan Erzurum §imendifer hattmm giizer
gahmda bulunmast dolaytsile ikttsadi bir 
ehemmiyet te arzetmektedir. Hasankale 
kazastmn Ara~. Zafin ve Sankamt§m 
Karaurgan nahiyeleri bu kazaya tabi o
lacakttr. Horasanm 100 koyii ve 23,664 
niifusu olacakttr. 
Ardana~ kazast evvelce de kayma

kamhk iken nahiye haline getirilmi§ti. 
15,000 niifusu vardtr. Vilayet merkezine 
uzak olmas1 burada yeniden kaza te§ki
latmm yap1lmasmt zaruri ktlmt§tlr. Y um
ru kazast Y umru nahiyesile yeni kuru! a
cak olan Kodil nahiyesinden miite§ekkil 
ve 45,000 niifuslu olacakttr. 

Ozanlara Mutulu nahiyesine bag1t 28 
koy raptedilecektir. Kaptanpa§a koyiin
de de bir nahiye kurularak Rize merke -
zinin bazt koyleri buna raptedilecektir. 

Vi~e kazast 15,000 niifuslu olacaktu. 
Trakyada Vize kazasmm (:an, Ktrklar
elinin Pmarhisar ve Edirnenin Hosa ve 
T ekirdagmm Miirefte nahiyeleri gerek 
niifuslannm c;oklugu ve gerek cografi va
ziyetleri itibarile bir~ok babmlardan ka
za olmak vasftm gosterdiklerinden kaza 
hal ine getirilmektedir. 

ADLIYEDE 

Elektrik §irketindeki ka~ak

phk tahkikatl 
Elektrik §irketinin yapbg1 malzeme 

ka<_;ak<_;1ltgmdan dalay1 Elektrik §irketi 
erkfmmdan yedi ki§inin yaptlmakta a
lan sorgulan bitmi§ ve §ahidlerin din
lenmesine ba§lanml§br. ~ahidler meya
mnda bir gece §ehrin muhtelif yerle -
rinde §irketin ka<_;ak malzemesinin yer
lerini degi§tirirken yap1lan ciirmii me§· 
hudda bulunan bir<_;ok zabtta memurla
rile Nana memurlan ve daha bazr kim· 
seler vard1r. Bu meyanda Naf1a ~irket
ler komiserinin de ifadesine miiracaat 
edilmi§tir. 

Suc;lulardan birisi tahkikatm ac;Jlma
smdan evvel Atinaya gittiginden bunun 
hakkmda da tahkikat yap1lamamakta -
d1r. 

Mahkum olan ka~ak~1lar 
9 uncu ihtlsas mahkemesi ii<.; ka~ak<.;t 

hakkmda hapis cezas1 vermi§tir. Bun -
lardan birisi Kad1ki:iyiinde Yeldegirme· 
ninde oturan Kastantindir. Bu adamm 
evinde yap!lan bir ara§brmada 288 <_;ak
mak ta§I bulunmu§tur. Mahkeme Kos
tantini 6 ay hapse mahktlm etmi§tir. 

Bahkpazarmda f?arab iskelesinde Ha
Cl Ahmed, Hazret namile maruf Salihe 
esrar satarken yakalanmt§hr. Bunlarm 
duru§rnalan derhal yap1lmi§ ve Hac• 
Ahmed bir sene hapse ve 200 lira para 
cezasma, Salih te iki ay hapse mahkfun 
edilrni§tir. 

Dirileri olii gostermekten 
su~lu olanlarm muhakemesi 

Ya§Iyan kimseleri alii gostermek su
retile Unyon sigorta kumpanyasmr do
landmnaktan su<_;lu alarak di:irdiincii 
asliye ceza mahkemesinde bir miiddet
tenberi muhakemelerine bak1lmakta o
lan Onnik Iplik<_;iyan, doktor Asaf, 
~emseddin, Didar, Armanak Sanciyan, 
di§c;i Karabet, bakkal Dimitri, !zmare -
nin muhakemelerine diin de devam e
dilrni§, di:irt §ahid dinlenmi§tir. Bunlar
dan Ziya dikkate deger ifade vermi§ ve 
Onnikle ~emseddinin bu i§te beraber 
olduklanm si:iylemi§tir. Bu davanm yal· 
mz Artin admda bir §ahidi kalml§tlr. 
Bu §ahidin celbi i<.;in dava 11 ~bata bl
rakJlmr§tJr. 

tafsilatt gelince siikunetin tamamen te • 
essiis edecegi zannedilmektedir. 

M. Delbos lngiliz sefirile goriiflii 
Paris 28 (A.A.) - Cenevreden do

nen Hariciye Bakam Delbos ingiliz el· 
~!sini kabul ederek kendisile uzun bir 
miilakatta bulunmu§tUl. 

Dlyarbekirden altl giinde telgraf aldtgm
dan §ikii.yet eden ve isminin gizli kalmas•
m istiyen bir kariimizin mekwbunu ne¥et
mi~tik. 

c:tstanbul Posta ve Telgraf Miidiirliigiin
den ald1guruz bir tezkerede mevzuubahs 
telgra.fm a.drese gore Galata.ya. geldigini ve 
aramla.n zatm bulunamamasJ. iizerine ha.
valenin mevduata. gore «;Jkll} merkezine ia
desi icab ederken kolayllk olmak iizere 
arlll?tlrma yap1hp mumaileyhin Pangaltl
da ikamct ettigi ogrenilerek telgrafm ora
ya havale edildigi ve gecikmenin bU yiizden 
ileri geldigl billdirilmektedir .:t 

Cevab 
Yenimahallede Amiroglu caddesi Tn.wt

mahmud sokak 3 numarada Fikrete: 
« Gondercliginiz eserin gazetemizde ba· 

SJ!amJyacagml tabli siz de takd!r ederslniz. 
Elinizdek! bu san'at1 kendinize bir kazanc 
membat yapman!Zl tavsiye ederiz.:t 
Radyo idaresinin nazan dikkatine 

Beyazldda Veznecilel'de Bozdogankemeri 
sokak 6 numarada Niyazi Bekta,'l imzasile 
ald1gmuz mektubda deniliyor ki: cDiin ge
ce saat onda radyoda haberler okunuyor
du. Milli dava.nuzm Milletler cemiyetinde 
konu§uldugunu bildigimiz ic;in sabu·s•zllk
la iskenderun - Antakya me~esini bckle
clik, fakat maalesef bir tek kelimecik og
renemedik. 

Ana.dolu Ajansma bu hareketi yakl§tlra
mlyor ve Cenevre ha.vadislerini gee; allyor
sa radyoda ayrJca bir emisyon bekllyoruz. 
Saygllar.:t 

Belediye ve Evkafm 
dikkat nazarlarma 

Ballkpazar Maksudiye hamnda zahire 
tiiccan Avni Ak.dogan imzasile aldtguruz 
mektubda. deniliyor ki: cGallba. galiba de
gil muhakkak, Dordiincii Va.klf hanmm sa
c;aklan c;ok bozulmU§. Yagmurlu zaman
larda bu binanm damma toplana.n sularm 
hemen hepsi oluk oluk caddeye aluyor. Su
larm yiiksekten yere c;arpma.s1 kaldlruru 
bozmu~ ve ._ukurlar peyda etm~tir. 

istanbulun en ~lek ca.ddelerinden birin
de halkm rahatmr bozan bu vaziyetln bir 
an evvel JSla.h edllmesini Belediye Reisli
gile Evkaf idaresinden rica ederim.:t 

Gaib aramyor 
Kadlkoyiinde Recaizade soka.k 43/1 nu

marada Hayriye imza.sile aldlgJmlZ mek
tubda deniliyor ki: cUe; sene evvel vefat 
eden yiizba,'llllktan miitekaid inebolulu ee
milin k1zlart Emine ve Leylamn hayat ve 
mematmdan. malumat1 olanlarm yukanki 
adresime blldlrmelerinl rica ederim.:t 
izmitte ilaclar pahah m1 yap1hyor? 

Sapancamn Cay!~! ma.halleslnden Mus
tafa oglu Ibrahim Ethem tmza.sile aldigl
IDJz mekwbda. denillyor ki: cBundan yir
mi giin kadar evvel istanbulda. eczaneler
den birinde elimdeki regeteyi tic; liraya yap
trrdlm. bac bitince ayni rec;eteyi Merkez 
eczanesinde tekrar yaptmk lii.z1m gel
d!. Benden dort bU<;:uk lira ald1Iar. 

:tzmit :tstanbulun yamba.§lll!da. bir ~ehir
dir. Ayni rec;etenin Karsta. veya Vanda bile 
bir buc;uk lira farkla yaptlmasma zanne
dersem Sthhiye Vekaleti blle raZI olmaz. 
Bu kadar t;abuk zcngln olmaga heveslen
mek dogru mudur? Aid oldugu mercilerln 
dik.kat nazar!arm1 c;ekmenizi dilerim.:t 

Bir tavzih 
Elazizde eczac1 Ari! Hikmetin oliimii hak

kmda ailesinden ~u ta.vzih mektubunu al
d•k: 

Koca.nuz ve babarruz eczact Arlr Hikmet 
Banmm oltimti hakkmda gazetenizinin 15/ 
1/!}37 tarih ve 4553 sayr!I niisha.smdakl E
laziz muhabirinizden bi1dirilen haberl ke
mali teessiirle okuduk. Evet ba.bam•z ve 
Elazizin biitiin f1kara babast 3/ 1/937 gii
ntinde oldiiyse de ne servetl, ne de serma
yesi krrk bin lira flkaraya, otuz bin lira 
vereseye verecek vazlyette olmad1gml ve 
bir vilayet eczanesinin azami sermaycsi 
dort be~ bin lira raddesinde olacagmdan bu 
yaz1Ian miktarlarm mubalagah bulundu
gunu arza liizum gordiik. 
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Soldan saga: 
1 - Zallm bir Roma imparatoru, miika

fatm aksi. 2 - Tehlikeli bir mlkrob, bil' 
deniz hayvam. 3 - Bir hendese tabiri, rut
be. 4 - Bir fiil, k1sa zaman. 5 - Frans1zca 
cborc:t, bir musiki aletl calan. 6 - Uzuv
larmdan birinden sakat lnsan. 7 - Yiik -
sek yer, arkada,'l. 8 - Eski blr Tiirk devle
ti, itikad. 9 - Fenallk bir edatm klSaltJl
m•§I, erkek. 10 - dtedenberl var olan, et
raf. 

Yukarrdan a~agrya: 
1 - Me§hur bir komigimiz, sevinc. 2 -

Blr mall birine sakla diye vermek, f<abuk. 
3 - Me~hur bir 1~ ada.nu, ommla dlkll} di~ 
kilir. 4 - Qok yemek yiyen, alfabede blr 
harfin okunu§u. 5 - Kiif<iik ,.ocuk. 6 -
Qobanlarm giydlgi blr~y. 7 - Batan bir
§Cyin «;lkardlgl ses, arabca csu~. 8 - Bir 
goz rengl, herkesin arta.smda. 9 - zarar, 
iiziimden yap1Ian bir §urub. 10 - Avrupa.
da bir dag siisllesl. 
Evvelki bulmacamn halledilmif fekli 
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Zahire Borsas1nda 
diinkii muameleler 

1 - ithalii.t: Bugday 75, yapak 17, c;a.v
da.r 15, a.rpa 45, susam 15, IDISJr 15, beyaz 
peynir 2, un 97 1/4, nohu.:i 24 3/4, fa.sulye 
4, pamuk 3/4 ton. 

ihracat: Bugday 90, c;avdar 102, arpa 
400, razmol 71 1/2, ku~yemi 22 1/2, ya.pak 
9 1/ 2 ton. 
2- SatJ§lar: 
Bugday yumu~ak kilosu 6 kuru§ 26 pa -

radan 6 kuru~ 35 paraya kadar, bugday 
sert kllosu 6 kurtl.$ 30 paradan 7 kurU§ 15 
paraya kadar, arpa kilosu 5 kuru~tan 5 
kuru~? 12 1/ 2 paraya kadar, c;avdar kllosu 
5 kuru§ 37 paradan 6 kurll§a kadar, mlSir 
san kilosu 5 kuru~ 10 paradan 5 kuru§ 12 
paraya kadar, tlftik Gerede kilosu 142 ku
ru~ 20 paradan, yapak Anadol .kilosu 63 
kuru~ta.n, pamukyagt kilosu 45 kurU§ 20 
pa.radan 49 kuru§a ka.dar, sansar derisi 
c;ifti 3000 kuru§tan 3800 kurul}a kadar, zer
deva derlsi ciftl 4100 kuru~tan, kunduz de
risi c;iftl 1400 kur~ta.n, tilki derisi c;ifti 
760 kuru§tan, porsuk derisi c;lftl 625 kuru§
tan 630 kuru~a kadar, t;akal derisl c;lftl 220 

ku~tan 230 kurU§a kada.r, ked! derisi 
c;lfti 200 kuru~tan, tav~an deris1 c;ifti 
23 1/2 kuru~tan 25 kuru§a kadar. 

' Zaaf1 umumi, kans1zhk ve 
kemik hastahklarma ~ifai te • 
sirleri ~oktur. 

~ocuklar gender, gene kiz· 
lar ve ihtiyarlar her ya~ta is • 
timal edebilirler. 

~, 

.... -

1936 - 1937 basmahsulii 
' 

Norve~ Morina 
Bahk yag1 

Halis Morina bahgmm ci -
gerlerinden ~Ikartlmi~llr. l~ -
mesi kolay ve nefistir, mideyi 
bozmaz. Gayet temiz ve mu
akkam ve yeni Hasan markah 
l'i~elerde sabhr. Taklidlerin ~ 
den sakmmtz. 
~ litre 40, Y2 litrelik 60, 

! lit.:r"'l;~ 100 kuru~tur. 
Hasan deposu 

Ankara, Eski,ehir, Be,ihta~, 

Beyoglu ve Istanbul Merkezi .. 

Osmanh Bankas1 
iLAN 

% 3 faizli, 1903 tarihli MISIR KREDi 
FONSYE tahvillerinin 1 mart 1937 ta
rihinde yapdacak itfa ~ekiminde ba~a 
ba~ tediyesi tehlikesine kar~1 Osmanh 
Bankas1 Galata merkezi ile Yenicami 
vc Beyoglu §Ubeleri tarafmdan pek iyi 
§artlarla sigorta edilecegi mezkur tah· 
vilat hitmillerinin lmberi olmak iizcre 
ilan olunur. 

c;atalca hukuk hilkimliginden: 
c;atalcanm Kestanelik koyiinden 

Kadri k1z1 Hacerin kocas1 miitek.1id 
binba§l ~iikrii alcyhine a~hg1 bo~::mma 
davasmm icra kdman muhakcmesindc 
miiddeaaleyh ~iikriiniin ikamctg-ahmm 
me~hul bulundugu anla!iddtgmdan usu
liin 141 ve miiteak1b maddeleri daire -
sinde tebligatm gazcte ile ilam ve ilan 
miiddctinin tarihi ilandan itibaren oa 

giin olmast karargir oldugundan miid
deaaleyh ~iikriiniin yevmi muhakcme 
olan 17/2/937 !;ar§amba giinii saat 10 da 
mahkemede haz1r bulunmas1 
ilanen teblig olunur. 

hususu 
(29658) 

istanbul Dordiincii N oterine 

ismail Tevfik oglu Bay Ali ~efik 

Bakay tarafmdan gerek dairenizden ve 
3 - Telgrafla.r 27/ 1/937 gerek diger Noterlerdcn muhtelif tarih 
Lonodra. IDISlr Laplata §Ubat tahmili kor-

ve numaralarla tasdikli hususi ve umu· teri 23 f;li. 4 1/2 Pe. Ki. 3 Kr. 31 Sa. Londra 
ketentohumu Lapla.ta ikincikii.nun tahTillli mi salahiyetlerle bana verilen vckalct-
tonu 11 Ster. 10 §i. Ki. 6 Kr. 98 Sa., Anvers lerden istifa eyledim, Bu istifancmclc -
arpa. Lchlstan §ubat - mart tahmill 100 rimdcn birinin mumaileyhe tcbligini, 
kllosu 119 B. frank. Ki. 5 Kr. 4 Sa., Liver- digerinin alakahlarmca malum olmak 
pol bugda.y mart tahmili 100 libresl 8 §i iizere Cumhuriyet gazetesile ilamm, 
2 118 P. Ki. 5 Kr. 55 Sa. f;likago bugday bir niishasmm dairenizde h1fzm1 ve ve
Hartvinter maylS tahmili bu~eli 126 7/8 kalctnameler asd veya ikinci niishala· 
sent. Ki. 5 Kr. 86 Sa., Vinipek bugday Ma- rma istifa keyiiyetinin i~nret olunma -
nitoba mayJS tahmili bu~ell 119 3/ 8 sent. sm1 saygdartmla dilerim. 
Ki. 5 Kr. 52 Sa. Hamburg ic; fmdlk Giresun Hasan oglu Hiiseyin Hiisnii Bilgiitay: 
derhal tahmll 100 kllosu 159 R. mark. Ki. Uskiidarda c;avu§dcresindc 74 sayd1 
so Kr. 53 Sa. Hamburg lc; fmdrk Levan evde mukim. 
derhal tahmil 100 kllosu ·159 R. mark. Kl. 
80 Kr. 53 Sa.. 

( __ Y_E_NI_E_S_ER_LE_R __ ) 
Tiirk 'airleri 

K1ymetll r?a.ir ve muharrir Sadeddin Niiz
het tara.fmda.n tertib ve ne§redllmekte o
lan Tiirk §airlerl mecmua.smm 19 uncu ve 
20 nci sayilan da c;tkml§tir. Biitiin Tiirk 
~airlerini gerc;ekten ta.kdire !ii.y1k bir vu -
kul ve ihata lie ta.snif ve tesblt eden bu 
mecmuayr biitiin edeblyat severlere hara
retle tavsiye ederiz. Bu, geli~igiizel bir 
mecmua degil, blr irfan hazinesidir. 

Tiirk ticaret kaptan 
ve makinistler cemiyetinden 
Cemiyetimize mensub iiyelerimizin 

son defa tebellug edilen s1hhi muayene 

hakklDda malumat almak iizere cemi

yetimiz idare memurluguna miiracaat

leri ilan olunur. 

Boziiyiik asliye hukuk mahkemesin
den: 

Baziiyiigiin Yeni mahallesinden Ah
med oglu Ahmed ~e§mecinin kans1 Pa
zarct~n Demir ki:iyiinde mukime ikcn a
hiren ikametgahr m~hul kalan Ali klZl 
Nefise aleyhine ikame eylemi§ oldugu 
bo§anma davasmdan dolay1 tebligi muk 
tezi evrak miiddeaaleyhin ikametgah1 -
nm m~hul oldugu cihetle teblig edile
mediginden H. U. M. K. 141 inci mad -
desi mucibince ilanen tebligat ifasma 
karar verilmi~ ve teblig olunarak da -
vetiyenin bir niishast mahkeme divan
hanesine talik kllmmt§ ve muhakeme 
4/3/937 tarihine musadif per§embe gii
nii saat 11 e btrakllml§ olmakla yevmi 
mezktlrda Boziiyiik mahkemesinde ha· 
z1r bulunmas1 veya bir vekil gi:inderme· 
si, bulunmad1gt takdirde muamelei gi -

yabiye icra klhnacag1 teblig makamma 
kaim olmak iizere ilan olunur. 

(28657) 

istanbul Defterdarhg1ndan: 
Galatada Sultanbeyaztd mahallesinin Karamustafapa§a cadde • 

sinde Galata giimriigii kar,ISlnda 197 numarah diikkan, iki sene 
miiddet ve senevi 198 lira kira iizerinden a~1k arthrma usulile ki -
raya verilecektir. tsteklilerin ve tediye ~eraitini ogrenmek istiyenle
rin 1/2/937 pazartsi giinii saat on dortte otuz lirahk muvakkat pey 
ak!;elerile Milli Emlak Miidiirliigiinde toplana~ Komisyona gelme -
leri. «M.» (285' 
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29 ikincildinun 1937 CUMHURIYE'i' ~=z==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ K A D I N L A R i r i N k!e~~!~:n~ordiincii sulh hukuk mah-l 

V istanbulda Hasrrcilarda Yeni banda 
~ayan1 hayret bir mujde 1 numarah magazada evvelce sigara 

Bir D oktorun cazib ke§fi kagtdt imalile mii§tegil ve Beyoglunda 
istiklal caddesinde 187 numarah Ha-;o-s 0 1 m u s. ve B u r u c m u c 8 i r polo apartrmamnm 1 numarah dairesin-

T T de mukim iken Taksimde Pastor Fran-

c.ld G I. v. . de ed•·yor SIZ hastanesinde 18/1/937 de olen Vasil 
I e enc 191 IG oglu Hristo Dragonisin terekesine mah-

Viyanada bir t1b mecmuas1, diinyaYJ I kalon mtiesse:Sesi tarafmdan biiyiik fe· 
hayrette bnakacak fennin son zaferini dakarhklar!a temin edilmi§tir. 
ilan ediyor. Buru§ukluklarm yalmz se· •Biocel• tabir edilen canh hiiceyTe • 
bebi zuhuru degil, izale c;aresini de ler hulasas1, yalniZ pembe rengindeki 
bulmu§lardn. Anneler, hatta biiyiikan- Tokalon kreminde bulunur. Hastane • 
lleler, artJk genclik zamanlanndaki ta- Jerde 60 • 70 ya§larmdaki kadmlar ii -
Ze ve ac;1k tenlerine kavu§abilirler. 50 zerinde yapdan tecriibelerde alb haf· 
~e 66 ya§larmda olan kadmlar, genclik· to zorhnda buru§ukluklannm tama • 
lerindeki yumu~ak ve buru§uksuz bir men zail oldugu giiriilmii!itiir. Her ak· 

tild teminine muvaffak olabilirler. Bu· §am yatmazdan evvel yegane cild un • 
rtl§ukluklar, ihtiyarladtg.nuz vakit suru olan pembe rengindeki Tokalon 

ZUhura gelir, cild; ban canh ve besle· kremini kullanmiz. Siz -:.yurken, o, cil· 
Yici unsnrlar1 kaybeder. Bu ansurlar, di besler ve gencle§tirir. Serian 

§hndi kemali itina ile intihab edil • buru§ukluklar izale olur ve bir· 

lni§ gene hayvanlardan istihsal edil • kac; bafta zarfmda daha gene 

lllektedir. Bunlarla cild besleudigi tak· giiriinmii§ olursunuz. Giindiiz i · 
dirde tazele!jir ve gencle!,lir. t§te; Vi • c;in (yagstz) beyaz rengindeki To • 
Yana Universitesinde profesiir doktor kalon kremini kullanmiZ. Siyah benle
Stejskal idaresinde yapJlan ke§fin !iB· ri eritir, a~Ik mesameleri kapatu: ve en 
YaDJ hayret semereleri bu profesorfin sert , "l cildi yumu§atrr, beyazlabr, ve 
ls:e§finin miinhasuan istimal hakkJ 'fo· gencle~tirir. 

POKER 
T1rat; b1~ag1 yerine 

kemece el konulmu§ ve taleb iizerine 
defteri yapdmaga ba§lanmJ§tll'. Mute -
veffanm Noterce tanzim kllmmi§ olan 
vaziyetnamesi tenfiz memurlar1 vekil
leri ve Noter tarafmdan ac;1k olarak 
mahkemeye tevdi edilmi§tir. Vasiyet -
namesi mucibince kendilerine mal, pa
ra, gayrimenkul vasiyet edilenler: Kar
de§i ispiro ve ispironun evladlan Vasil 
ve Kostantin ve kizlan Olumpiya, Eleni 
ve oliiniin beslemeleri Mihal Morfide k1z 
Kostantinya ve Sotiryo Brisko kiZI lz. 
maro ve miistahdimleri Kostantin Ma
nas, Yorgi (_;Ikuras ve Nikolaos Ekono
midis ve dostu Aleksandr narm diger A
leksi Caninin kiic;iik oglu Yani ve KtzJl. 
ay Cemiyeti ve Bahkh Rum hastanesi ve 
Beyoglu ve Biiyiikada Rum ortodoks 
mektebleri heyeti idaresi ve doktor 
Mihal Kuremenos bulunmaktadir. i§bu 
vasiyetnameye herhangi bir vec;hile 
itirazt olanlarm tarihi ilandan itibaren 
bir ay ve alacakhlartn keza bir ay ve 
ba§kaca mirasc;•si varsa iic; ay zarfmda 
mahkememize miiracaat etmeleri ve 
alacakhlarm miiddetinde alacaklarm1 
kaydettirmedikleri takdirde alacakh -
lar hakkmda kanunu medeninin 561, 
569 uncu maddeleri tatbik edilecegi 
gene kanunu medeninin 537, 561 inci 
maddelerine tevfikan ilan olunur. 

(29660) 

F Operator ~ 

RIZA UNVER 
Datum ve kad1n hastaiJklarJ 

mlitehaSSJSI 
Ca~alo~lu, Nuruosmaniye caddes 

No. 22, Mavi yap1 
.__. Telefon : 22683 -•11 

batk8 bir bl~&k Verir• Saray tereke hakimliginden: 
14/12/936 tarihinde olen ve son ika

lerse aldanmay1n1z. metgahmm bulundugu Saray mahke -

l
sr art a p 0 K E R mesi tarafmdan terekesi tahrir edilen 

asian Bulgaristan muhacirlcrinden ve 

P L A Y tlraC:: §umnu vilayetinden oldugu anla§dan 
~ Osman oglu berber ibrahimin miras-;1· 

Ian taayyiin etJnemi§ oldugundan ala-

l~~;;;;;;;:::=:~.--..;b;l~~~8;.k;l;8;f~l~n;.l ~i;s~t~e~y~in~iz;;•.1 kadarlarm ilan tarihinden itibaren u~ 
•• ay zarfmda stfatlariiu beyan etmek ii-

Erzurumda yapdacak Atatiirk Antti 
Miisabaka ,artlart 

U<;iincii Umumi 
Miifetti§likten : 

1 - Erzurumda bir Atatiirk amh yaptmlacakbr. 

2 - Amt projesi ikincikanun 1937 tarihinden mayts 1937 sonuna 

kadar miisabakaya konmu,tur. 

3 - Talibler bu hususta mufassal malumat ve vesikalari Kiil • 
tiir Bakanhgt Yiiksek tigretim Genel Direktorliigii ile Istanbul Gii
Zel San'atlar Akademisinden alabilirler. 

~ART NAME 
1 - Erzurumda yaptmlacak Atatiirk anllt Erzurumun rnilli sa • 

"aftaki durumunu ifade eder mahiyette olmahdtr. 
2 - Bu itibarla yaptlacak amt yalntz bir portre heykeli degil, bir 

abide olacakbr. 

3 - Bu amt i!rin 100,000 yiiz bin lira sarfedilecektir. 

k 4 - Miisabakaya i,tirak i!rin en az Istanbul Giizel San'atlar A • 
adernisini bitirmi• olmak lazJmd.r. 

I 5 - 31 may1s pazartesi giinii ak,amma kadar maket ve proje -
er Kiiltiir Bakanhgt Yiiksek tigretim Genel Direktorliigiine teslim 

edihni, bulunmahd1r. 

6 - Maketler en az 1/50 biiyiikliigiinde olacakhr. 

"1 - Projeler amhn nihai •ekli hakkmda tam bir fikir verecek 
\t\lzuhta olmahd1r. 

'r 8 - Amlin Erzurumda ~1kan granit nevi ta,Iardan yapilrnaSI esas 
h:barile ,ayam orzu ise de bu cihet heykeltratlarm yiiksek takdirine 

taktlml,br. 

) ~ - Proje ve maketler Giizel San'atlar Akademisinde Tiirk ve 
I a anc1 san'atkarlardan te,kil olunacak jiiri heyetince tetkik edi -

erek birinci:;e 1000 bin, ikinciye 500 bef yiiz lira verilecektir. 

) lQ- Amhn dikilecegi mahallin niverman haritasile o mahalde 

1tlldacak binalarm fotograflar1 ve Erzurum tasmm cinsleri Kiiltiir 

akanhg• Yiiksek tigretim Genel Direktorliigii~de goriilebilir. 

.......... «2007» (197) 

~------------------------------
~llkara Vilayeti Ziraat 

1 
Miidiirliigiinden: 

~Stk :- ynayet !rift!rilerine dagJblmak iizere 50 aded zikzak brmtk 
~ ksaltme ile satm ahnacakhr. 

~iid:' Eksiltme 10/2/937 !rartamba giinii saat 15 te Vilayet Ziraat 
3 \ltliigiinde yap1lacakhr. 

4 - Tirmiklarm muhammen bedeli 850 lirad1r. 

liil~~J· ~artnamesi Istanbul ve Ankara Ziraat Miidiirliiklerinde go· 
s 1 .... 

tllt~.:;- lsteklilerin pazarl1k i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 
'1\&,~t~ olan Banka mektubu veya Muhasebe Miidiirliigii veznesine 

tl Yatmlan makbuzla birlikte miiracaat etmeleri. ( 449) 

zere kaW,d ve vesikalarile miiracaat ey
lemeleri ve bu miiddet i~nde hi~bir 
miiracaat vaki olmaz veya mirasc;darm 
mevcudiyeti sabit olmazsa mirasm in
tikal eden hazineye tevdi edilecegi ka
nunu medeninin 534 Uncii maddesine 
tevfikan ilan olunur. (29655) .. 
KARDOL 

? 
na dlr ? 

Zayi - Niifus tezkeremi ve askerlik 
vesikam1 zayi ettim. Yenilerini alaca • 
g1mdan hiikiimleri yoktur. 

Gerede kazasmm Mengen nahiyesin· 
den Tahir oglu Mehmed Demirta~ 

Bi~ki Dersleri 
Evinde hocastz kendi kendine 

bi~ki, diki§ iigrenmek istiyenler 
ic;in yazdm1~tu. 

Kadm elbiselerine aid olan bi • 
rinci cildi 2, ikinci cildi 2,5 lira • 
drr. Ta§raya posta paras1 almmaz. 
Sati§ yeri yalmz Be§ikta§ Diki§ 
Yurdudur. Akaretler numara 87 

Telefon 43687 

Diizce sulh hakimliginden: 
Diizcenin Muncurlu koyiinde ikamet 

etmekte iken vefat eden Mustafa karts• 
Ummiihanm mirasc;Isi olup olmad•i'I 
tahakkuk etmemi§ oldugundan ilan ta
ribinden itibaren alakadarlarm ii~ ay 
i~inde sifatlarmi beyan etmek Uzere 
Diizce sulh hakimligine miiracaatleri 
aksi takdirde kanunu medeninin 534 iin· 
cii maddesinin tatbik edilecegi ilan o-
lunur. (29656) 

' OPERATOR 
Cemil 1?erif Baydor 

Sinir Cerrahbisi miitehasaiSI 
Adres : Cagaloglu Ankara caddesi 

Zorlu aparhmam No. 21 
Telefon No: 23289 

r Dr. lhsan Sami • 
•• 
Oksiiriik Surubu • 

Cksiiriik ve nefes darhgJ., bog • 
maca ve lnzarruk oksiiriikleri i~in 
pek tesirli ilacd1r. Her eczanede ve 
ecza depolannda bulunur. 

CARPI • 

KANZUK SIHHi BALSAMiN KREMLE i 
Londra, Paris, Nev ·York ve Berlin'de gUzellik ensliiUierinden takdirname 

lallif edilmif olup beynelmilel sergilerin alhn madalyalann1 
Esmer, sarlfln, kumral, her tip i!rin muvaf1khr. Giizellik ve cazi

beyi artmr. Buru,ukluklarl, ~il ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 
Memleketimizin en kibar mahfillerinin kulland•klar1 Balsamin 

4 Nev'i vard1r. 
1 • Krem Balsa min yags1z beyaz gUndiiz i~in 
2 - Krem Balsamin yagh pembe gece i~in 
3 • Krem Balsam in Ac1 Badem gUndiiz i~in 
4 - Krem Balsam in Ac1 Badem gece i~in 

Balsamin kremindeki hasaa hi~bir kremde yoktur; Balsamin 

maddesi meaameleri kapatan cildi gencleflirerek beyaz, yumutak, 

mat ve nermin k1lan besleyici bir cevherdir. 

tNGtLIZ KANZUK ECZANESI 

BEYOGLU • iSTANBUL 

Oksurenlere: KA TRAN HAKKI EKREM 
ka,e 

ALGOP 
OSMANLI BANKASI 

AKTiF 

30 Sonte~rin 1936 tarihindeki vaziyet 
PASIF 

Hisse senedlerinin odl.'nmesi 
istenmemi11 olan k11m1 
Kasada ve Bankalarda bu
luoan paralar 
K1sa vadeli avan1lar ve rO
porlar 
Tahsil olunacak senedler 
Ciizdanda buluoan ktymetler 
Borclu cari hesablar 
Rehin mukabilinde avanslar 
Kabul yolile borelular 
Gayrimenkul mallar vc 
mobilya 
Miiteferrik 

lsterlln 
5.000.000 

5.213.054 

632.613 

4.883.248 
2.468.541 
6.042.837 
2.305.053 

373:522 
607.150 

164.050 

27.690.070 

,. 
6 

2 

11 
1 

11 
2 
2 
9 

2 

10 

P. 

5 

10 
11 
7 

8 
3 

8 -4 

Sermaye 
Statu mucibince ayr1lan 
ihtiyat ak~esi 
Tedaviilde bulunan banknotlar 
Goriildiigiinde odenecek se-
nedler ve vadeli senedler 
Alacakh cari hesablar 
Vadeli bonolar ve cari 
hesablar 
Kabuller 
Miiteferrik 

lsterlin ~. 
10.000.000 
1.250.000 

322.219 16 
264.138 2 

13.706.432 2 
1.408.10 I 1 

373.522 2 
3nS.OS7 5 

27.b90.070 10 

Kuyuda muvaf1k oldugu tasdik olunur. 
Me•'ul Murahhaa ve 
Umumi Muhasebe ~efi 

G. DELLA SUDDA 

KUMBARA 

Tiirkiye Umum Miidiirii 
PH. GARELLI 

0 

BIRE 
1000 
VEREN 

TARLADIR 

'· :.·· 

-· 

P. 

11 
1 

3 

8 
5 

4 

, ... _.. 

~-

TIYA 

4. ....... -. 
t/1 • • 'Vtn • · 

EVROL Emsalsiz ila~br. Sinire, ha• 
takana, teessiirle bayiianla

ra 20 damlas1 hayat verir. 
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DAHA PARLAK VE 
OAHA UCUZ I$1K VERIR 

I$1K VERMEKTE 
CERYAN SARFINDA CUCE GiB i 

~UMHURiYET 

Emniyet Sann1Q1na 
Rehinli 

Miicevher sab§ ilin1 
Bu miicevherleri hergiin Sand1k holiindeki 

camekanlarda gorebilirsiniz 

istanbul ikinci icra Memurlugundan: 
1-JP.sab Tiirkiye Umumi Miimessil1igi : HELiOS Miiessesat1, 

Istanbul - Galata, Voyvoda Cad. No. 124 - 126 - 128 Dosya No. Merhunahn cinsi No. lsmi 
46054 F ahire ;. ............................ ~.( .. Y1•e•n•i•b•in•a•s•••n•d•a•)•1 .. .; 934/1277 

Askeri F abrikalar 
Bir pulanta yartm kolye (16 ta~
h) ii~ ~ft roza kiipe, ii~ ptrlanta 
tektall yiiziik. 

Umum Miidiirliigiinden 
Askerligini yapmtlj olan Ticaret lisesi mezunu bir memur ah -

nacakbr. Ticaret tahsilile beraber Banka ve Ticari miiesseselerde 
~ah~milj ve buralardan bonservis almtll olanlar tercih olunacak ve 
eUerindeki vesikalara ve yaptlacak imtihanda gosterecekleri ehliyete 
gore yiiz sekiz liraya kadar iicret verilecektir. 

isteklilerin istidalarma baghyacaklart diploma, askerlik vesikast 
ve niifus ciizdanlarile birlikte en ge~ 10 ~ubat 937 ak~amma kadar 
Umum Miidiirliige miiracaatleri. (465) 

Kapab Zarf Usulile Eksiltme ilani 

T unceli Naf1a Miidiirliigiinden: 
1 - Eksiltmiye konulan ill: «Dordiincii Umumi Miifetti~lik mtn· 

takast dahilinde takriben 100 kilometre uzunlugundaki Mazgirt -
Pliimer yolunun tesviyei tiirabiye, smai imalat in,aatldtr.» Bu i!lle
rin tahmin edilen bedeli «200,000» liradtr. 

2 - Bu i!le aid 'artnameler ve evrak 'unlardlr: 
A - Eksiltme farlnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C- Baymdtrhk i{lleri genel {lartnamesi, 
D- Tesviyei tiirabiye, fOSe ve kargir in,aata dair fenni fartname, 
E- Hususi {lartname, 
F - Silsilei fiat cetveli, 
G- Ta,, kum, su grafigi, 
istiyenler matbu Baymduhk i,leri genel {lartnamesini ve fenni 

{lartnameyi dairede tetkik ve miitalea ve diger fartnameleri ve ev
rakt 5 lira bedel mukabilinde Ankara Nafta Vekaleti ~oseler idare
sinden ve Elazizde Tunceli Nafta dairesinden alabilirler. 

3 - Vahid fiatlarmda zam ve hususi \lartnarnede tadilat yaptlan 
infaahn eksiltmesi 11/2/937 pazartesi giinii saat 14 te Elazizde Tun
cell Nafta Miidiirliigii dairesinde yaptlacakhr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yaptlacakhr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklinin 11250 lira muvakkat 

teminat vermesi ve bundan ba,ka Ticaret Odast vesikasmt ve Nafta 
Vekaletinden istihsal edilmi' yol ve teferriiab miiteahhidligi ehliyet 
vesikasmt haiz olup gostermesi ve miiteahhid bizzat miihendis olma
dtgl takdirde insaatm biitiin devamt miiddetince isin fenni hususalmJ ' . 
sevk ve idare i~in it~ bat~mda miistemirren bir miihendis kullana -
cagma dair noterden musaddak taahhiidname vermesi laztmdtr. 

6 - T eklif mektublart yukartda 3 iincii maddede yazth saatten 
bir saat evveline kadar Elazizde Tunceli Nafta dairesine getirilerek 
Eksiltme Komisyonu Reisligine makbuz mukabilinde verilecktir. 
Posta ile gonderilen mektublann nihayet ii~iincii maddede yaztlt 
saat.! kadar getirilmif olmast ve dtt zarfm iyice kapattlmtf olmast la• 
ztmdtr. (284) 

inhisarlar Umum Miidiirliii!iinden 1- J 
1- idaremizin Pa~abah~e fabrikast i~in (4000) ton krible maden 

komiirii llartnamesi mucibince pazarhkla sahn almacakhr. 
II- Pazarhk, 12/11/1937 tarihine rashyan cuma giinii saat 15 te 

Kabata!lta Lev~1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda 
yaptlacakhr. 

III - ~artnameler parastz olarak hergiin s9:zii ge~en ~JUbeden ah
nabilir. 

IV - isteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 
giivenme paralarile birlikte adt ge~en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (526) -I - idaremizin Samsun fabrikast i~in muhtelif eb'adda 900 M3 

kereste pazarhkla satin almacakhr. 

II -- Pazarhk 11/11/937 tarihine rashyan per,embe giinii saat 15 
te Kabatat~la Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komis
yonunda yaptlacakhr. 

III - isteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 gii
venme paralarile birlikte adt ge~en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (553) -I - 25/1/937 de a~1k eksiltme suretile satm ahnacagt ilan olu . 
nan 2418.84 lira muhammen bedelli ve fenni sartnamesinde 
miktar ve evsaft yazth 44 kalem muhtelif ali.t ve 'malzeme i~in 
elde edilen fiat lay1k hadde goriilmediginden a~1k eksiltme on 
giin temdid edilmi{ltir. 

II - Eksiltme 4/2/937 tarihine rashyan per~embe giinii saat 14 te 
Kabata,ta Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyo . 
nunda yaptlacakttr. 

Ill - Muvakkat teminat 181.42 liradtr. 

IV - ~artnameler parasiZ olarak hergiin sozii ge~en ~ubeden ah -
nabilir. 

V - isteklilerin fialstz tekliflerini eksiltme giiniinden en ge~ ii~ 
giin evvel inhisarlar Ziraat Fen ~ubesine vermeleri laztmdtr. 

VI - isteklilerin eksiltmeye girebilmek i~in kanunen kendilerinden 
aramlan vesika ve % 7,5 giivenme paralarile birlikte tayin 
edilen giin ve saatte adt ge~en Ahm Komisyonuna gelmeleri 
ilan olunur. (552) 

1278 

4156 
4366 

935/3362 
936/ 518 

787 

984 
985 

995 

1048 

1134 

1141 

1163 

1165 
1167 

1168 
1169 
1170 
1171 
1172 

1269 

Bir ptrlanta yartm kolye (16 laf· 
h) yetmis bir miskal inci, bir altm 
kese ( uclart ziimriidlii) ii~ altm 
incili kam~J. 
iki roza ve bir ptrlanta igne. 
Dart miskal inci. 
12 miskal inci. 
Bir ~ift roza kiipe, bir roza yiiziik, 
bir altm kostek. 

Bir ~ift roza kiipe, iki roza yiiziik 
(bir ta~ noksan) iki altm saat, bir 
altm kostek, 320 gram giimii~. 

Ocr roza yiiziik, bir roza igne. 
Ocr roza yiiziik, bir alhn saat, bir 
altm kordon (siirgiisii elmaslt) 
bin gram giimiit. 

Bir cift pulanta, bir c;ift roza kii
pe, iki roza tektaf yiiziik. 
Dart ptrlanta yiiziik, dart ptrlan
ta iki roza ifine, sekiz pulanta 
diigme, bir altm saat, bir altm 
kostek, dart altm bilezik, be~ altm 
sikke. 

Bir pulantab igne, bir ptrlanta tek
ta' yiiziik, bir ~ift ptrlanta kiipe. 
Bir roza tekta~ yiiziik. 

iki roza yiiziik, bir altm yiiziik 
(6 laf noksan) bir aded lira ~ey
regi. 
Bir altm saat. 
Bir altm kostek (tokast noksan). 

Bir ~ift roza kiipe. 

Bir pulanta teklaf yiiziik. 
iki roza igne. 

Oc; ptrlantah yiiziik. 
Bir inci nazarhk, 7 altm hurda yii
ziik, ii~ altm hurda madalyon, bir 
~ift altm hurda kiipe, bir yakut 
~tplak tas. 

Bir ~ift ptrlanta kiipe. 

46055 Ay,e 

40858 Hadiye 
36226 Mecdeddin 
65970 Necib 
54270 tilii Fuad mi

ras~Ilart Be · 
hiye, Sabahat, 
Melahat, Sev
mi, Sermed 

59379 Remziye 

61181 Siranu~ 
67994 S. ~erife 

68111 Nubar 

63488 Hiisameddin 

68243 Muazzez 

68465 Fatma 
57297Leman 

68506 Salay 
68445 Hatice 

68394 Fatma 
68385 Diamante 
45422 Ratibe 
50352 Giizide 
48009 Fatma 

42519 Sadiye 
1271 Bir roza bilezik, bir roza yiiziik, 53627 Feriha 

bir roza igne, bir altm bilezik. 
Yukar1da dosya ve hesab numaralarile adlart yazth kimselerin 

Emniyet Sandtgma rehnetmek suretile odiin~ almtt olduklart para
lart giinlerinde odemediklerinden dolayt Sandtk Cevirgenliginin 

dairemize alan batvurma ve istegi ve bu baktmdaki kanuni mrasi
min tekemmiilii iizerine yukartda cins ve stfatlart yaztlt tatnur ma

hallerin 10/2/937 tarihinden itibaren Sandalbedesteninde tethirine 
ve 17/2/937 tarihine rashyan ~arfamba giinii saat 14 ten bathyarak 
birinci a~1k arthrma suretile sahlmalarma karar verilmittir. Arthr -
rna bedeli muhammen ktymetin % 75 ini bulmadtgt takdirde 3/3/937 
tarihine rashyan c;ar{lamba giinii saat 14 ten itibaren ikinci a~tk art
brma suretile sattlacakttr. lsteklilerin adt ge~en giin ve aaatlerde ma
hallinde haztr bulunacak i!lyara batvurmalan ilan olunur. (544) 

S1hhat ve ictimai Muavenet 
~ 

V ekaletinden: 
26 may1s 1928 tarih ve 1267 sayth lspen~iyari ve bbbi miistahzar

lar kanunu mucibince ruhsatnameyi haiz yerli ve yabanct ttbbi miis
tahzarlarm baztlarmda adt ge~cn bu kanunun 12 nci maddesi ah -
kamma tamamile riayet edilmiyerek miistahzarlarm iizerinde yazth 
bulunmas1 icab eden llartlardan baztlarmm noksan btrakJldtgl ya -
p1lan incelemeden anlattlmt~hr. lspen~iyari ve ttbbi miistahzarlar 
kanununun 12 nci maddesi atagiya aynen yaztlmtthr: 

«Miistahzarlarm harici ambalaj aksamt iizerinde ve ambalaj de· 
runundeki tarifnamelerinde vazth olarak amilinin ismi ve imal edil
digi mahal ve ruhsatname numaras1 ve sureti istimali ve fiatt mu -
harrer olacak ve terkibinde miiessir ve semmi edviye bulundugu hal
de cins ve miktart nazart dikkati celbedecek suruette kayid ve i,aret 
edilecektir. Tabib re~etesile sahlmasma miisaade edildigi takdirde 
bu husus dahi sarahaten yaztlacakttr.» 

Kanunun bu maddesine tamamile uygun olmtyarak noksan bir ~e
kilde piyasaya ~tkartlmtll bbbi miistahzarlarm sab~ma miisaade e
dilmiyecegi gibi ayni kanunun yirminci maddesine gore de muamele 
yaptlacagmm yerli ve yabanct miistahzar sahiblerince malum olmak 
iizere kevfiyetin ilanma liizum goriilmiifliir. Kanunun bu maddesin· 
de yazth hususah noksan alan miistahzarlarm ilan tarihinden mu -
teber olmak iizere ii~ ay zarfmda tamamlanmast ve yabanct miistah· 
zarlarm ambalajlart ic;indeki prospektiislerin hirer tiirk~elerinin de 
bulunmasJ laz1m geldigi ilan olunur. (471) 

29 :lkincikanun 1937 

istanbul Bolge ~an'at Okulu 
Sat1nalma Komisyonundan: 

Nev'i Mik. Tutan Eksiltme T. G. S· ilk teminat ~ekli 
Lira T. G. S. Lira K. 

Harici elbise 38 Ta 665 4/2/937 pertembe 14 49 87 A~ak 
Ktsa palto 50 Ad 550 4/2/937 per~embe 15 41 25 A~tk 

Istanbul Bolge San'at Okulu talebesi i~in harici elbise, ktsa palto 
eksiltmeye konulmuttur. 

Bu hususta gerekli durum yukartda yaztlmtttir. Eksiltme Cagal • 
oglunda Yiiksek Mektebler muhasebeciligi binasmda yaptlacakttr. 
Eksiltmeye girecekler Ticaret Odasmm 936 vesikasmt ta~tmalan ve 
2490 numarah kanunun emrettigi evsaf ve teraiti haiz olmalart laztm· 
dtr. lstekliler belli giin ve saatte sozii ge~en muhasebecilige ve ~art~ 
nameyi gormek i~in de okula ba~vurmalart ilan olunur. (336) 

istanbul Defterdarhgmdan: 
Lira Kuruf 

Kii~iikpazar Sartdemir mahallesinin Karakolhane so
kagmda 9 numarah diikkanm bir senelik 
ic~ I« 00 

Bahkpazart caddesinde Nev~ehir hanmm zemin kahn~ 
daki 80 sayth diikkanm bir senelik icart. 180 00 

Yukartda yazdt dukkanlar hizalarmda gosterilen kira bedeli iize~ 
rinden ve kira bedeli 4 miisavi taksitte ve taksitler petinen tediye 
edilmek ,artile 12/2/937 cuma giinii saat 14 te kiraya verilecektir. 
Taliblerin % 7,5 pey ak~elerini vakti muayyeninden evvel yattrarak 
mezkur giin ve saatte Defterdarhk Milli Emlak Miidiirliigiinde miite
fekkil Sa tit Komisyonuna miiracaatleri. «F.» ( 540) 

Kapab Zarf Usulile Eksiltme lant 

Siimer Bank Umumi Miidiirliigiinden: 
1 - Nazilli Basma fabrikast mii,temilatmdan 3 aded evli memur a~ 

parttmanile bir aded bekar memur aparttmam ve iki aded ame
Ie paviyonu temel intaab vahidi fiat esasile ve esas bina in -
,aah ise toptan gotiirii olarak eksiltmiye ~tkartlmtfhr. 
Bu itlerin tahmin edilen bedeli 175.023,21 liradtr. 

2 - Bu i,_.e aid evrak fUnlardtr: 
a) Eksiltme ~artnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) Umumi ~artname 
d) Fenni sartname . 
e) Metraj ve ke~if hulasast 
f) Projeler. 
1stiyenler bu evrakt 8, 75 lira mukabilinde Siimer Bank Mua
melat Miidiirliigiinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 8/2/937 pazartesi giinii saat 15,30 da Ankarada 
Ziraat Bankast binasmda Siimer Bank Merkezindeki Komis
yonda yaptlacakttr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yaptlacakbr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i!rin: 

a) isteklilerin 10001 lira 16 kuryaf muvakkat teminat verme • 
Jeri lizimdir. 

b) ihale giiniinden 3 giin evveline kadar ihaleye mevzu alan 
ite miimasil i~ yapttgma dair vesaiki bankaya ibraz ederek 
bu eksiltmiye girebilmek i~in bir ehliyet vesikast alacak

lardtr. Banka elde vesaiki olmasma ragmen bu vesikayt ver· 
miyebilir. 

6 - Teklif mektublart yukartda yazth gun ve saatten bir saat ev • 
veline kadar Miinakasa Komisyonuna verilmit bulunmahdtr. 
Posta ile gonderilecek mektublann nihayet ihale saatinden 
bir saat evveline kadar gelmit ve zarftn kanuni tekilde kapa
ttlmt{l olmast laztmdtr. (472) 

Devlel Demiryollar• i,telme Umum Miidiirliigiinden _I 
Muhammen bedeli (24,000) lira olan 780 ton hematet, 180 ton do

kiimhane piki 9/3/1937 sah giinii saat 15,30 da kapah zarf uoulile 
Ankarada !dare binasmda satin ahnacakhr. 

Bu i~e girmek istiyenlerin (1800) lirahk muvakkat teminatla ka ~ 
nunun tayin ettigi vesikalart, Resmi Gazetenin 7/5/1936 gun ve 3297 
numarah niishasmda inti,ar etmif olan talimatname dairesinde aim~ 
mt{l vesika ve tekliflerini ayni gun saat 14,30 a kadar Komisyon Reis· 
ligine vermeleri laztmdtr. 

~artnameler parastz olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Hay· 
darpatada Teselliim ve Sevk ~efliginden dagthlmaktadtr. (412) 

Adana Pamuk Oretme Ciftligi 
Miidiirliigiinden: 

Sir a Yap1lacak i11in Mubammen ke!lif bedeli 
No. einsi Lira Kr. 

1 Amele evleri 2379 64 
2 Kiitlii ambart 5611 94 
3 Su deposu 1546 59 
4 Tohum amban 7030 14 
5 ~tr~Ir fabrikast 10043 91 
6 Amele hamam ve halalan 3914 36 

Yekun 30526 58 
A - Muessesemiz tarafmdan Hactali koyiinde inta edilecek cinsi, 

nevileri ve kar,tlarmda muhammen ketif tutarlart yazth in~Jaata 
22/1/937 tarihinde yaptlan eksiltmede talib zuhur etmedigindell 
yeniden kapah zarf usulile eksiltmeye konulmut ve bu itlere aid tart• 
name ve evrak a~agtda gosterilmit~tir. 

B - Eksiltme ~artnamesi. 
C - Mukavele projesi. 
{: - Baymdtrhk itleri genel tartnamesile fenni ve hususi tartna• 

meier. 
D - ~artname ve proje «150» kurut bedel mukabilinde Ada• 

nada Demirkoprii civarmda pamuk iiretme ~iftliginden verilir. 
E - isteklilerin arthrma, eksiltme ve ihalat kanununun emret " 

tigi biitiin evsaft olmahdtr. 
F - Muvakkat teminat «2646» liradtr. 
G - Eksiltme 8/2/937 pazartesi giinii saat 15 te Vilayet Ziraat 

Miidiirliigiinde miitetekkil Mubayaa Komisyonu huzurunda yaptls.· 
cakhr. Eksiltmeye gireceklerin teklif mektublarmt tayin olunan gull' 
de eksiltmeden en az bir saat evvel Komisyona vermeleri laztmdtt'· 

(534) 
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3iddetli Soguklarm 
Doguracagt tehlikelere kar~J 

En iyi Koruma <;aresi 

I 
I . ~ 

I I 

<;AP salebidir. 
Bu nefis gJdanan 15 gramhk paketlerl 

Her yerde 5 kuru~tur. 

Usak Belediye Reisliginden: 
Beled.iyemizin a~tk o'lan fen memurluguna istekli olanlarm miira

caati ilan olunur. Talihl.erin diplomayt hamil ve musaddak fehir 
plamm tatbika muktedir bulunmalar1 farlbr. Makine, elektrik, su if· 
lerinden anhyanlar tercill olunur. Miiracaata evrakt miisbitenin ek
lenmesi laz1mdtr. (484) 

Edremid Belediye Reisliginden: 
Belediyemizin a~tk olan 165 lira iicretli miihendisligine istekli o -

lanlarm miiracaati ilan olunur. Taliblerin miihendis diplomasmt hamiJ 
ve musaddak ,ehir plamm tatbika muktedir bulunmalarJ farthr. Ma· 
kine, elektrik, su i,lerinden anhyanlar tercih olunur. Miiracaata ev . 
raka miisbitenin eklenmesi laz1mdtr. (14) 

r • BOTON Kl~ CEBtNtZDE 
Bir kutu 

AKRiD·OL 
bulundurunuz. Bu sayede 

soguk algmhgmdan 

Grip, Nezle ve Bogaz 
olmaktan kurtulursunuz. 

AKRIDOL bogaz ve bademcik 
iltihablartm da pek ~abuk ge· 
~irir. Her eczanede bulunur. 
15 tanelik kutusu 35, 40 tane-

lik kutusu 70 kuru~tur. 

CUMHURiYET 

r- Ka' gecelerinde ... 
zevkle okunacak 

I 

ROMANLAR: 
Burhan Cahid : 

Jhtiyat zahiti 
Cephe G erisi 
Gurbet Y olcusu 

50 
60 
7S 
7S K1r <;ic;egi 

Diinkiilerin 
Patron 

roman1 7S 
100 

Vala Nureddin 

Oldiiren Kim? 7S 
Mahmud Y esari : 

Bagrtyantk Orner SO 
A§k Yan~J SO 
Kanh Su 100 
Server Bedi : 

Cumbadan 
Rumbaya 
Sermed Muhtar 

Harb zengi-

125 

ninin gelini 7S 
Kanaat Kitabevi -

E 5 K i I 
iSTiL E$YA 

AMATORLERINE 

15 ikincikanun 1937 den 

itibaren istiklal caddesinde 

479 No. (Eski Hayden rna -

gazasmda) te§bir etmekte 

oldugumuz e§yalan kat'i su

rette elden t;lkarmek ve 

mezklir mahalli kapataca

itnnzdan saym mii§terile· 

rimizin nazan dikkatlerini 

celbederiz. 

DiREKTORLtiK 

- Kimyadan anlar 
Bir Turk Genci 

arantyor 
Kimyahanelerde ~ah~mJ§ madeo 

tahlili yapabilecek bir Turk gen 
cine ihtiya~ Vurdu. Taliblerin Ga 

latada ~arab lskelesi Eoka~l Mu
radiye Han be§inci katta 30 nu · 
matava miiracaat et •. eleri. 

Anadoluda bir di§ tabibinin yanmda 

!<ah§mak iizere iyi bir 

Protezyen liztmd•r 
$eraiti anlamak it;in istanbulda i§ 

Bankas1 arkasmda ~ark Di§ deposuna 
miiracaat. 

Zayi - Beyaz1d niifus memurlugun
dan aldigim niifus kagidim kaybolmu~
tur. Yenisini alacagrmdan hiikmii yok
tur. 333 dogumlu Ferhad oglu Nejad 

I Dr. Mehmed Osman Saka 

ELEKTRiK PiLLERI 
VE 

BATARYALARI 
HER VERDE 

SATILIR 

AMERIKAN MAMUL.I.1't01R 

Motorlii Vasllalar 
Adnan Halet Ta,ptnar 

Otomobil kullananlara ve ,ofor· 
lere, motor i~lerinde ~ah,anlara 18.
ztm bir kitabdtr. Kitabctlardan ara
ymtz. 

Tevzi yerleri: Istanbul Kanaat ve 
lkbal, Beyoglu Ha,et Kitabevi •..• 

AMAN BASIM 
' 

tiyle Bayanlar vardtr ki, her 
ay adet sanctlarile beraber 
deh,etli ba~ agrtlart ~ekerler. 
t,te bu Bayan da boyle sanc1h 
hir giiniinde 

NEVROZiN 
ka~esini habrlasa idi he, da
kika i~inde biitiin agrtlart ge -
~erdi. Her zaman ufak bir &an· 
ctmz oldu mu derhal NEVRO
ZtN ka,esi ahmz. 

Cogiis ve dahili hastahklar 
miitehassJsJ 

Cenevre Ontversttestnden mezun, Diizce sulh hakimliginden: 
cenevre Tlb Fakil.ltest ve halk Diizce tiiccarlarmdan bakkal Aptul-

lfanatoryomu sabtk aststam l~h oglu Hafiz lsmail 2/1/937 tarihinde 
Belediye karfllnnda Sinanaga iilmii§ oldugundan mahkemece tereke· 
daireleri. Ogleden sonra ikidea sinin tasfiyesine ba§lanmi§hr. 
itibaren hastalanm kabul eder. han giiniinden ba§lamak iizere ala • 

Telefon: 23565 cak, verecek ve sair suretle alakahlarm 
••••lliliiiiiiiiiliiiiiii•••.. vesikalarile birlikte bir ay mirasc;tlarm 

ii~ ay ic;inde Diizce sulh mahkemesine 
miiracaatleri aksi takdirde kanunu me
deninin 569 uncu maddesi tatbik olu -
nacait ilan olunur. (29656) 

Sahtb ve Ba$muharrtn: Yunua Nadi 
Umum2 ne$nyatt tdare eden Ya21 lfle11 

MU.dflril: Hikmet Miinil 

Cumhurt11et matbaa.n 

Giiniin 24 saatinde hasta 

GR1PiN 
ka~elerini kullantntz? 

GRIPIN: Biitiin agn, sxz1 ve san· 
ctlart keser 

GRIPJN: En fiddetli baf ve dit 
agnlarm1 siiratle din· 
dirir. 

GRIPiN: Nezle, grip ve roma• 
tizmaya kar,x ~ok mU.. 
essirdir. 

lcabmda gunde 3 kafe ahnahilir 

Ambalajlarda 
GRIPIN kelimesine 

dikkat ediniz 

Memur Al1nacak 
·P. T. T. Umumi Miidiirliigiinden: 
Hesab t11leri Miidiirliigiinde miinhal otuz bet lira maa~h tefliklere 

Yiiksek Ticaret veya Siyasal Bilgiler okulu mali subesinden mezun 
iki memur ahnacakhr. ' 

Taliblerin 788 sayah memurin kanununun dordiincii maddesinde 
yazth vaSiflarx haiz bulunduklarma dair vesikalarile miiracaatleri. 

(504)' 

Szhhat ve giizellik 
Saglam ve giizel 

Di$lerle 
Saglam ve giizel di,ler de 

RADYOLiN 
ile temin edilir. 

Di,lerinize ~ok dikkat ediniz. 
Bazan en iistad doktorlarm bile sebeb ve men• 
feini bulamadtklart bir hastahgm, dit iltihabmdal1 
ileri geldigi pek ~ok tecriibelerle anlattlmttbr. 

Giinde iki defa di,Ierinizi f1r~ahyarak ve daima 

AD¥ • 
I 

kullanarak koruyabilirsiniz. 

TURK.YE Cumhuriyeti haritas1 68Xl00 hovunda en son I te$kilita gore bas•ld1. 15 kuru!J. Yanh~J bir 
harita almamak i~in ( Okretmen $. Fuad Gii· 

ciiyener - Anadolu Turk Kitab L>epo .. u ) ad1na ~ok dikkat ediniz 

iskilip Uray Ba,kanhgindan: 
Uraytmtz i~in gaz veya benzinle miiteharrik ve siihuletle kabili na• 

kil bir otopomp ile bet yiiz metro kadar hortum ve teferriiah miiba "' 
yaa edilecektir. Bu i,le me,gul miiesseselerin tecriihe edilmi' el~ 
veri~li modelleri goslerir matbu katalog ve fiat cetvellerile beraber 
Belediyemize miiracaatleri. (539) 
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