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«SOHULET» KITABEV 
Giizide romanc1 ESAD MAHMU 

~tiLDE BIR 1ST ANBUL KlZI 
F1at1 40 kuru§ , 

DAGLARI BEKLiYEN KIZ 
Flat1 '75 kuru~ 

ALLAHA ISMARLADIK 
Fiat1 100 kuru§ 

namm'daki eserlerini nctretti. 

.INA 
INA 

oruz 
«iJliinciye Kadar» bastlmaktadtr, anmn 
Cildlilerine 25 kuru~ clldiye ilftve edilll atay'l 

• rablar 

,d, y' d~ mii~ahid. hey' et~n A vrupa h~t~tnda ilk Tiirk tren1 ~~f.: 
i:E(Likleri semere verecekmt? ·:d:y. 
~~ ~ 
z etmiyoruz. Hatay'b karde~lerimize tavsiye- Ff.:f; • 

• 
110

0
dur ki hi~ bir tehdid ve tazyiktan y1hmya- odiJ, 

mtZ~ h 1 ...., k bu muhterem . eyet e temas etmege ve 
ra ~ektikleri mezalimi anlatmaga ~~~smlar 

davaSIDI Bitara/ heyet Antakyada 

::~f mii,ahidler Hududdan ~tkarken 
H~lledecek degildir samimi bir hasbthal 

akat madem ki Sanc~
!a boyle bir heye~ gtt
g. ·r onlarl tenv1r et-
Jlll~t ' 1 • 

te milli menfaat en-
me miz vardtr. --

n teklifile Milletler Ce-
ransani 1 d . . Konseyince sken e-
miyetl 1. · _ Antakya ve hava lSln-
run · ·· d "lmesi' 

H tay iilkesme gon en • 
·'kret a bca b (len 1'1 .1 miic.ahidler hesa u-

r ven en "' ll 
ne kal k vamn" olacaklar. '< e-ta yaya ~ .1 giin iibadele i~leri dola~JSI ~ uzun 
rinde T" kiyede vakit g~mnl~ clan 
miidde ulr 1\1 Hol§tad'm da bulundu· 

D ~....~.rka 1 · · · t k"l d n anwc .. h'd]er heyehm e~ 1 e e 
tJlU§a I • . eli 

~u bu zatlarm ~ah1slan tt;m . yece· 
muhtet~b· ey yoktur. Ancak 1fa ede
gimiz: ll~ 1!£ ~ in neden ibaret olabilecegi 

. atl en d k . 
cekler v k' fjkirler az zaman a pe Z:l· 
hakk1 a ~Ia 1 alta a. s~rabl~~~ 
yade Jg dilerinin kend1 vaz1felennt 
b bile J(en 'fa edeceklerini ise bundan 

..rin ve I k b lk' .. " nasi! J • • iiz:erinde gorere e 1 og· 
Jan ~~ 'f l . d -sonra ~.J k"k ti halde bu vaZI e en a pa 1 a v • kA 

reniri uayyen saymaga Im an 
)den m d . .. h.dl ha e te r.J zanne enz, mu~a I er 
patta, F h 

yoktl. kl'f etmi§ clan rans1z mura • 
heye 1 ted.

1l mat 1\1. Vienot ic;in bile. 
c IP o • '1' b hast ?. dosdogrusu ts!en~ t!se u 

s~un .. ahidler heyeb blztm ma-
bitat~ mu~lifimizi kar~thyan. ma~a· 
nahbtt ~'ften dogmu§lur. 8Ize nts· 
stz 'r t~a~ar manastz ki mur~~h~s 
bet .o. efi Hariciye Vekibmtz 
heybJtl1Z .. 't.. Aras Konseyde bu he
do~r Rul§edu n karara i§tirakten is· 

.)cabo e. 
ye~ f eylemitbr. 
tinY b "•ahidler heyetinin men· .. e u mu~ l 

llonc h .. rlatahm: Sancak mese e· 
t-1saca a.. · f' l' 

~ein.l' halkmtn tstJrab ve m ~.~ I ~e 
si r~ta; Cumhuriyetinin te§ebbuslenle 
TiifY. tte ortaya t;lkmaga ba~ladJk· 

bir sure . d k' .. t cat! Fransanm Sunye e I mus em-
tatll"nra I n iskenderun - Antakya 

memur a h .. t 
lekt r . Tiirklerine kar§l ergun em· 
ve va JSI t zvik ve iz:'ac politikasmda 

artan a 1 • I 
Po~ ldilar. Orada yapl an zu· 

• azlya a . I . k • d 
ge~ . h dud berisine akts en c;o ~1 • 
IiiJ.enlnd u rok ~iddetli olmakta devam 

.t o u. ve .., .. t 1 k • der HAIA Franstz mus em e e me 
ed1't n~ a her milletten bir taktm 
nl.8 " 'ul• kabadayt1an silahlandJ-

;nmes · .. • •al g• Hatay TiirklerJ uzenne mu.. • 
rtlak kt devam eden hareketle· 
}a etme e ibi siirprizler ~1kabilece· 

•1den ne g .1 • 
rJ • 'ddi olarak, ba mayoruz. 
.., !tl Cl 
gr '.. • kelimesinin manasmt an-

Surpnz . 1' ki h 1 a~tk soyhye Jm er • 
Ia111~!~n :7 ve insanhk hududunu a· 
..,r U JDII .. b'} • 
tv b I"mlerin bir gun • J meytz 
,tP ed~ : :astl? _ ihtiyar haricind~ 
nldil'"'nden ... tkagelecek kuvveth 
k .n Jgt '¥ o b 0 kA 

r k b lesi i~bna t tm anstz 
b• mu a e , 1 b'l' l 

J ka hareketleri zaruri kt a J Jr. §· 
blf .. . kimsenin habr ve haya· 

surpnz, F .. 
te I d " balde ranslZ mus· 
I . ..1e 0 ma tgt ' ' I' O:, ke memurlanmn sulh mes u I· 
te-' .. e Ida ~ok uzak barbar· 
1,tini a~~~~a n kabilecek boyle 

«Alevi'ler Hitit'lerin 
nezaketle 

altmda 
Mii~hidler Hatay'hlar1n ricalarini 
kar~Iladilar, Sancakta hi~ bir tesir 

kalmadan tahkikat yapacaklariDI vadettiler 
Adana 31 (A.A.) - Milletler Ce

miyetinin, Antakya i~lerini tetkik it;in 
gonderdigi heyet Y eniceden ge~erken 
Mersin ve Adanadan gelmi§ olan birc;ok 
Hatay'hlar istasyonda toplanml~lardJ. 
Burada bulunan bir Hatay heyeti tetkik 
heyetile gorii~mek istedi. Heyet derhal 
Antakyahlan trenin yemek salonunda 
biiyiik bir nezaketle kabul etti. Antak -
yahlar heyete Antakyada cereyan eden 
mezalim ve haks1zhklardan ve reva go· 
riilen gayrikanuni hareketlerden bahse -
derek bu i~in derinden ve inceden inceye 
tetkik edilmesini heyetin vicdanlanndan 
beklediklerini, Milletler Cemiyetinin yiik
sek otorite ve sempatisinin mutlak surette 
muhafaza edilerek Antakyadaki Tiirkle
rin ehemmiyet ve dikkatle dinlenmesini, 
~iinkii orada bulunan miistemleke me • 
murlanmn birc;ok tazyik ve tertiblerile 
murahhaslarla temasa girmeleri ihtimali 
oldugunu soylediler. 

Murahhaslar cevaben Antakyal1lann 
gosterdikleri bu nazikane taleblerin ta • 
marnen gozoniinde tutuldugunu, bitara -
fane tetkiklerine hic;bir kuvvetin mUda -
halesi imkam olmadigim, her TiirkU din
lemek i~in her fmati haz1rhyacaklanm, 
bUtiin TUrklerin bundan mUsterih olma
lanm soylediler. 

Gene Antakyahlar heyetten bir rica
da daha bulundular. Bu da Antakya ve 
havalisinde Suriye ve Frans1z memurla
rmm Alevt diye hitab edip Tiirk kUtle
sinden ayn tutmak istedikleri kiitlenin ta· 

Bitarat heyete dahil bulunan isvi~re 
koloneli Karl Wattewyl 

mamen TUrk ve bu kiitlenin eski Hitit -
ler oldugunu ve hatta mezar ta§lan let • 
kik edilince Alevilerin nasi! saf Tiirk 
kiitleleri olduklanm goreceklerini, Arab
lann bu Tiirk kiitlelerini hic;hir zaman 
Arab camialanndan saymay1p daima ha· 
karet ettiklerini, son zamanlarda mahsus 
maksadlarla bu kUtleleri Tiirklerden a • 
Ylmtak maksadile Arab camiasmdan 
saymaga kalkttklanm soylediler. Ve ay
ni Antakyahlar tetkik heyetin~ seyahat-

[Arkasl Sa. 8 siitun 3 te] 
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KontBethlenAimanyaya 
hiicum ediyor 

«Macaristan revizyonist siyasetten vazge~me • 
mi~tir. Ekalliyetler meselesi halledilmezse Maca
ristan Milletler Cemiyetinden de ~ekilecektir!» 

Budape§te 1 (A. 
A.) - Kent Beth
len, Macar reviz -
yonizrni hakkmda 
Alman rnatbuatl -
mn son ne§riyah 
hakkmda beyanat
ta bulunmu§ ve M. 
Rosenberg'in An -
tireviziyonist tezi -
ne §iddetle hiicum 
ederek demi§tir ki: 

tlan yuzunden ~1 
1 b 1 d' ki nerede bq ayip ne-

h1reket er tr ... · k • '1 z I b'tecegt estm eme . 

c- Zanneder -
sem M. Rosenber -
g'in noktai naza -
rile Alman hiiku -
metinin noktai na -
zar1 arasmda bir 
fark vardrr ve ef
kan umumiyenin 
bu hususta tenvir 
edilmesi de §ayam 
arzudur. M. Rosen
berg bizde disiplin 
olmad1~m iddia 

,i<Je ve nast 1 etmeyiz. Fakat 
1iz bu~~ asia hl:o kere milletlerin •u olabthr, ve k ttktan sonra • 1 • araya an§ • 
~aystyet en k vaziyetlen 

k ~apra§t 
ortaya ~~ an akl diizeltmek ~ok 
(]ost~a konu§m 8 

:z;orahr. lei b"t"n 
lJ "u ha e u u 

Ba,ta Fransa o ug M , l' oruz• es u ,. 
,eJeni aleme sor"/UNUS NADI 

[ArkQSl Sa. 2 sii.tun 1 ae] 

Eski Macar Ba~vekilt Kont Bethlen italyad.c. 

etmekte ise de AI- btr konterans verirken 
man hiikfunetinin de disiplinle hareket mall ahkamrm bir tarafh olarak feshet-
ettigi soylenemez. mi§tir .• 

<;unkii, Almanya, Macaristam istifa- Diger taraftan Pesti Hirlap gazetesi 
de ettirmeden muahedelerin askeri ve IArkas' Sa. 8 siitun 1 de] 

TUrk 
hoc a 

Diin Sirkeci istasyonu{!da yaptlan merasim 

Atatiirkiin tesekkiirii ----· !stanbul 1 (A.A.) - Riyaseti
cumhur Umumi Katibliginden: 

Yilba§l miinasebetile memleke • 
tin her yerinden gelen ve vatan
da§larm samimi temennilerini bil
diren telgraflardan Atatiirk miite-
hassis olmu§lar ve te§ekkiirlerini 
ve yeni YJl i~in saadet dileklcrini 
iletmege Anadolu Ajansm1 memur 
etmi§lerdir. 

Windsor Diikii 
biitiin diinyaya 
te,ekkiir ediyor 

Eski Krala binlerce 
mektub gonderilmi' 

Viyana 1 (A.A.) - Altes Diik Of 
Windsor'a diinyanm her tarafmdan ge
len binlerce mektub hakkmda Royter 
aj ansmm muhabirine a§a~daki beya -
nat yapilmi§br: 

c- Diik, hakkmdaki bu nazik dii§iin
[Arkast Sa. 6 ;;iitun 2 de] 
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U. Miifettislerin 
' 

raporu hazrrlandt 
Raporda memleketin 
ihtiyaclar1 tesbit edildi 
Ankara 1 T elefonla) - Umumi mii· 

fetti§lerin toplantlSI sonunda haz1rlanan 
raporda miihim meseleler mevzuu bahse· 
diliyor. Bu arada §arka gonderilecek me· 
murlann se~iminde ~ok dikkatli bulunul· 

[Arkast Sa. 6 siltun 2 de] 

Cumhuriyetin 
yardtm listesi 

F elaketzedelere yardt· 
mtmlZI daha geni,. 

letmeliyiz! 
Adanada felftkete U~Tlyan karde§lerl

mlz i~;in a~;tt~umz yardim listesine de
vam ediyoruz: 

Esami 

Eskl yekun 
Yatakll vagon §irketl Haydar
pa=?a personel!nin blr klsmi 
namma ~ube ~fl Vasfi Dogan 
istanbul 55 inci ilkmekteb 3 
iincii smtf A §UbeSi 
iznlk kazasl halkt 
Robert Kolejin Genclik KI.zllay 
Derneginin mektebde ha&rla
dJgl konser hasJlatt 
Ankara Tiirk Maarif Cemiyc
ti ilk kJSun talebeleri 
Ergani madeni. f}ark Kurum
lan Tiirk Anonim §irketi 
Ayali Bayram k9Yii hallu 
Ankara ismet Inonii llkokulu 
4 tincti smtf talebesi 
Stirmene Merkez mektebi tale
beleri 
Milas Merkez illcmektebl be
§lnci simf talebeleri ve mual
limi Ferldun 
ipsala ibriktepe i:lkmektebl 
talebelerl 
Soma Turhal mualllm Avnl ve 
talebelerl 
Karasu i:lkmekteb 5 incl sm1f 
ta.lebelerl 

Kuru(! 

384,768 

!,880 

100 
25,000 

5,000 

6,282 

2,400 
1,300 

990 

475 

437 

500 

4:12 

100 

432,644 

Istanbul ve 
• mer as 1m 

Edirnede 
yaptldt 

--------------------
Biitiin Trakya bayram yapiyordu, istasyonlar 
ve koyler siislenmi,ti, tren ge~erken allo~lar 

gokleri tutuyor, agltyanlar bile goriiliiyordu 

Nafur. Vekili Ali Cetinkaya, Vekalette i~ odasmda 
[CUmhuriyet rejiminin ve ismet inonti htikfunetlnln, Nafla i~lerine ve bllhassa 

demiryollarma aid programmm en mtihim kJSmim ba!iarmak ~refl All Qetinka
yaya nasib olmu~tur. Bu arada §lrketlcrin elinde bulunan demlryollanmn devlet-
1e§tirilmesini kamilen tahakkuk ettiren All Qetinkayadtr. ~ark Demlryollan i~let
mesinin devletin eline gec;tigi bugtinlerde, Naf1a Vekili Ali Qctinka.yanm bu ~ref11 
muvaffakiyetlni takdir ve tc§ekktirle nnmak bir vaziledir.] 

Evvelki geceyansmdan itibaren devle- me binlerce ki~i i~tiralC etmi~tir. 
te gec;mi§ clan ~ark Demiryollannda diin Diin gUniin daha pek erken saatlerin• 
ilk devlet treni i§lerni~ ve bu mUnasebetle de ~imdiye kadar gorUlrnemi~ derecede 
~ehrimizde ve Edirnede yap1lan merasi· [Arkas: Sa. 9 sii.tun 1 de] 
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G. Fran co Almanyadan :~. 
50.000 asker istemi§ 

Almanya, ispanyada komiinist bir hiikumetin 
teessiisiine miisamaha etmiyecegini bildirdi 

Madrid cephesinde Noel! 
A.ila 1 (A.A.) -- Madrid cephe- Maamafih bu son giinler zarfmda hii-

IZID 

bir 
er 

an 
ib 
zi 
Ie 
:a 

n 
di 

sinde hiikiim sUren sis ve duman asker! kumet kuvvetleri masile Villaverde, Ba
harekatt ehemmiyetli surette agtrla~hr - surero, Carabanchel, Villa Nueva, Dela 
makta ve nisbt olan siikunu arasua top Canado, Bodilla ve Brunetta mmtaka • je 

sesleri ihlal etmektedir. I [Arkast sa. 9 sii.tun 2 del 
ll 
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1- Antakya ======='! ( $ehir v Memleket Haberleri ) 
. 

/1 T A R i H j ] Otomobil kazalar1 Mali te~kilabn I Bir cinayet mi? 
l!: Son yi·rmi· do··rt saatte do··rt muvaffakiyeti Diin Nuruosmani·yede . N ii.fus meselesi bug .. iin. dun)\ 

Si1tasi ic.n-
'1' 

Niifus meselesi ve poli 

Yazan : Ahmed Faik Tiirkmen t1kasmm en muh1m ami 

H ' d ..., b otomobil kazas1 oldu G d b · ·1 me~hul bir cesed bulundu den biridir. J aponya, Ahi atay In ya~a Igi e~ Son 24 saat ic;inde §ehrimizde 4 oto- yoen~enii·rsaenfeazelan talrhsmi.Ia~t- Dlin, Nuruosmaniye camisi avlusun- v~ iAt~ly'ahgil~i memldek~thlerde, nub''fu1l 
~ ~ mobr'l kazasr olmu.::tur. ZiraJ ISh sa at, ne e 1 racata agr -s da feci bir surette yaralanmi§ bir cesed 

t • h d • 1 - HahciOglunda Salmcak sokagm- yapddi bulunmu§tur. Yaptigrmrz tahkikata go- sanayile beslenmesine imkan gorilr arl evresl da oturan Riistem, diin Harbiyeden ge- . .._...~-........-- re meselenin ic;ylizli .,udur: cek kadar c;;ogalmasi yiizunden bu ae 
istanbul Defter- -s 1 · · I k · · f I c;;erken "Ofor Bekirin idaresindeki 2099 D" b h N · · enn gem§ erne l<;m etra I zor an2 

- 11-

Antakya tarihi hakkmda Tiirk miiel - ~ad1klan devre. (Miladdan evvel 1200 -
hfler tarafmdan yazilmi§ hic;;bir esere ras- 200). 
]amad1k. Bu mevzu iizerinde Mara~ T a- 2 - Hatay Tiirklerinin ekseriyetle 
rihi, Amasya T arihi gibi dahi olsa hi<;- ecnebi siyasi hakimiyeti altmda kald1k -
bir kitab yaz1lm1§ degildir. !an devre. (Miladdan evvel 1200-333). 

Ecnebi muharrirlerin eserlerine gelin - 3 - lstilaci!arm Hatayda biiyiik §e -
ce: Vak1a Antakya T arih; unvanb bir - hirler kurup tutunduklan devre. Mil ad -
ka~ kitaba tesadi.if ediyoruz. F akat bun- dan evvel (333 ten - Miladdan sonra 
Jar da ihtiyaca cevab verecek mahiyette 637). 
degildirler. 4 - Musliiman olan Hatay Tiirkle-

Verdikleri malumatm daha ziyade tu-1 rinin resmen Arab halifelerinin fakat ha
ristlerin i~ine yanyacak bir mahiyet ar - kikatte kendi kendilerinin idaresinde 
zetrnesi, tarihi alakadar etmiyen teferru- kald,klan devre. (637 • I 084). 
atla dolu bulunmasi, gerek h1ristiyanhga, (Bu devrede Antakya 122 sene Bi -
gerekse Yunan ve Roma imparatorluk - zamhlar idaresinde kalmi§hr. 962 -
!anna aid efsanevl maluma tm tarihi bir 1 084). 
tenkid ve tetkike ugramadan aynen ka - 5 - Hatay ilinin tekrar Tiirk haki -
bul edilmi§ bulunmasi, mmtaka tarihi ol- mi•reti altma girdigi devre. (I 084 -
, ........ v ... ziyade tek bir kasabanm tarihini 1918). 
te~kil etmesi bu cins garl:- eserlerinin bel- (Bu devre i~inde de Antakya 170 se-
liba§h kusurlanm te~kil eder. ne ha~hlarm idaresi altmda kalmi§hr. 

Bu mevzu i~in her&eyden evvel a~a~1ki I 097 - 1267). 
s1flan ta~1yan velev pek muhtasar bir Birinci devir 

-s darhgmda yaprian un sa a uruosmaniye camrsr av-
numarah otomobilin altmda kaimr§ ve lusunda oyun oyn1yan ""Cuklarm topu bugiin, dunya politikasm1 son dere• 

hl yeni te§kilat fay - ,~ k N"f d te ikeli surette yaralanm1§tlr. bir arahk caminin arka tarafmdaki iis- an§hrmi§tir. u usunun miitema 
dah semereler ver-

2 - ~ofor Hamzamn idaresindeki tli arrk bir mahzene karm1 ~trr. azalmakta bulunmasmdan Avrupal mege ba§lamJ§hr. -s -s -s 
2654 nurnarah otomobil, dlin ogle lizer-i Bunda Defterdar <;ocuklar kac;Irdiklan topu almak ii- yerlerinin miidafaasl ic;;in bile Ceza,~rh 
Balatta bir sokakta oynamakta oian 12 Kaz1mla arkada§ - zere iki taraftan tel orgiilerie oriilmli§ ve F ash miislumanlar ve Senegall• ~en· 
ya§larmda Dcspina adrndaki k1za ~ar- larmm gayret ve sedleri a§mi§lar ve tam topun bulun - ciler gibi yabanc1 ve hatta renkli Jlsur· 
parak viicudliniin bir c;ok yerlerinden mesaileri c;ok mli _ dugu mahzene dogru giderlerken ta§ - lara muhtac olan Fransanm niifus ~ziye-
yaralamr§br. essir olmu:;;tur. iki, lar listiinde arka iistii yatan ve ylizii - ti siyasl ve askeri mevkiini miitee~ir et· 

Despina hastaneye kaldmlml§Sa da lie; sene evvelki te§ niin derisi yiiziilmli§, gozleri c;rkartrl - mekte ve bu yiizden Avrupa politi~ mu-
yapllan biitiin tedavilere ragmen yara- kilatla istanbul, Us m1", elleri kesilmi" bir erkek cesedile . l 
larrna tahammlil edemiyerek olmli:;;tlir. -s -s vazenesi sarsi maktadu. 

klidar, Beyoglu ma - Defterdar Kaztm kar§Ila§mi§lardir. N f · 1 ·r 1 
~ofor yakaianmi§hr. e s1 ng1 terede bi e nufusunllzal-

3 _ Evvelki gece sabaha kar§l 1820 liyeleri ayrrldrgmdan muamele uzayor <;ocuklarm ihban iizerine derhal ha- makta olmasl biitiin ingiliz impartorlu· 
ve kan§ryon/u. dise mahalline gelen zab1ta memurlan 

numarah Taksi ic;;inde mli§teriler de ol- gunu dii§iindiirmektedir. Niifusu talan Bunu nazari dikkate alan Maliye Ve- tahkikata ba:;;hyarak cesedin Kocaeli 
dugu halde Maslak yolundan Biiyiik - kaieti gene Defterdar unvanile istan - Vilayetinin Akc;ames~id koyiinden Ha- yiiksek medeniyet sahibi milletlerin'llev-
dereye giderken fazla sliratten dolayi §O bul maliyesine bir ba§ tayin ederek is- san oglu 312 dogumlu Mehmed Ragrba cud vaziy,eti muhafazaya gayret enele-
for direksiyonu iyi kullanamami§ ve b l 1 . l . d hd tl h l 'd ld " b' l d ri ve niifusu rog~ alan milletlerin grr'•le-Derbend civarmda otomobil kenardaki tan u ma iye 1§ erm e va e e a - a1 o ugunu tes 1t etmi§ er ir. Tah • '< , 

km bir tek mliracaat mercii bulabil - kikata devam edilmektedir. mege ~ah§malan di.inya politikasrr ileri 
agaclara c;arparak parc;alanmi:;;br. ~ofor 
kazadan sonra ka~rru:;;trr. Tahkikata de- mesini temin etmi§tir. Bir cesed daha geri dalgaland1rmaktad1r. Avrupad, Le-
vam edilmektedir. Alman neticelere gore hakikaten bu . histan gibi, elinde kiifi derecede ~ni§ 

4 - Cemal isminde bir zatm idaresin
deki 1535 numaralr hususi otomobil ge
ceyans1 Maslak yolunda Zincirlikuyu -
da hendege yuvarlanmi§tir. 

Bliylik bir tesadiif eseri olarak bu ka
zada insanca eksiklik yoktur. 

maksad da has1l olmu§tur. Bir defa Ve- Dlin gee; vakit Sirkecideki Italyan ba- ve zengin arazi bulundugu ha!de eene 
kaletle muhabere asgariye inerek k1r- hkc;1 kayiklarmdan birinde bir cesed nufusunun fazla artmasmdan miiSen!e-
tasiyeciligin oniine gec;ilmi§, Defterdar bulundugu haber verilmi:;; ve vak'a rna- l 

halline giden Emni'yet memurlan o"lu" _ ke istiyen memleketler bu unrnas1 cl.in-
Kaz1m da halkm mliracaatlerine mlim- k 

k , nlin vaziyetini "lipheli gordiiklerinden ya politi asmdaki nufus amilini lus~ii-kiin olan teshilab gostererek :;;i ayet - -s 
Morga kaldrrm1c:lardrr. italyan bahk - tun kuvvetlendirmektedir. lerin arkasrm alml§hr. -s 

Te§kilatm faaliyetinde Maliye Veka- c;1lar bir motor makinisti k1yafetinde o- Ni.ifus meselesi diinya politikasuc ttsi-
letinin en c;ok tahsilata ehemmiyet ver- lan bu adamr tammad1klanm rsrarla ri altmda h1rakt1g1 bir mada, Eovyet 
digi malfundur. soylemektedirler. Rusyadaki nufus vaziyetinde son z,man-

abm yazdmas1 laz1mdn. y· k d k ·f · · M'!Ad s en erun or ez1 c1vanmn 1 a - 0 0 
1 - T arihin en eski devirlerinden bu- dan 20 am evvel llke<ag devletlerinden G M R K LE RD E 

gune kadar bu mmtakada ge«en hadi - b' · · · 1 ·•· d h' ] · b 
mom 1~ga ethg1 ve ora a ~e 1r er tes1s Giimriikler bugiinden iti a-

satin tesbiti ve muam tarih ilminin me · ederek bu mmtakay1 inki~af ettirdigi hak-
Bu te:;;kilat ba:;;hyah dort ay oldugu larda miihim bir degi§iklik oldugu mey-

halde tahsilat her lie; mmtakada gec;;en ADL/Y EDE dana <;IkmasJ bu meselenin ehemnl~eti:ti 
tod ve gayesile ekspoze edilmesi. kmda hi<;bir tarihi malumat yoktur. is _ ren yeni binalarmda 

2 - Bir &ehir tarihi degil bir mmtaka kenderun korfezi civan Anadolu ve Me- istanbul Giimrfrkleri Ba§miidiirJiigii 
senenin ayni aylanna nisbetle bir mil- C ve tesir dairesini biisbiiti.in geni§lelnlekte-
yon lira faziad1r. iirmii me§hud dir. Bunun i~in bu aym alhsmda Jmum 

tarihi yazilmasi. zopotamya gibi Ti.irkler elile tarihe so - ile Giimri.ik Muhafaza Ba§miidlirliigii 
Boyle bir etiidde yukanki birinci vas- I k I bu sabahtan itibaren biitiin te§kilatla -

Yeni vergi Have edilmi§ olmamasma mahkemelerinde Sovyetler Birliginde yap1lacak niius sa-
ragmen bu iyi neticenin ahnmasJ :;;lip • Dlin Adliyenin tatil bulunmasma rag- y1m1mn verecegi kat') neticeler pllitika 

fm bulunmasmm zarureti •u noktadan kTu mu~tur. Y ani buramn ilk sa in erinin rile Galatadaki (:inili RrhtJm hamnda 
' iirk ve Orta Asyadan hicret etmi~ ol -

ileri geliyor: faaliyete ge~eceklerdir. 
hesiz te§kilatm tevhidinden ileri gel - men nobet-:;i clirmli me:;;hud mahkeme - aleminde merakla bekleniyor. 
mektedir. Vergi tahakkukah da, gene lerine geienlerin fazlahg1 mahkeme ko- Ci.inkii §imdiden yap1lan ilk ta}minler 
hie; zam olmad1g1 halde, tahminen 500 ridorlanm adi glinler kadar doldurmu:;;- b 1 k f b · 
bin lira fazlad1r. u mem e ette ni.i usun i.itiin dmyay1 

Verginin fazla tahsil edilmesinde tur. du&i.indiirecek kadar arttigmi gos~riyor. 

duklanm biliyoruz. Orta Asyadan bu Lag"vedilen !thalat glimrlik mlidiir -
Y ukanda igfalkar vas1f!anm sayd1~1 - k ]' 1 h }'f T k mmta aya ge 1p yer e~en mu te 1 iir llikleri yerine bir tek ithalat giimriigii 

m1z eski ve yeni Avrupa eserlerinin te - k 11 k b o anndan burada en miista ar ir te~ - mlidiirliigii kuruimu:;;tur. Bu suretle §eh 
sirlerinden kurtulmak ic;in bu mevzuu ta- k 1 k dd b'l E · d i at urup uzun mii et tutuna 1 en h rimizde ithalat i:;;leri bir elden i are e-
rihin hakiki kadrosuna ithal etmek Ia - Ti.irkleri olmu~tur. Anadolu ve Suriye - dilecektir. Ayni zamanda §imdiye kadar 
z1mdir. Boylelikle Antakya mmtakasmm nin ~imalini i~gal eden bu muhacir kafi- istanbulda mevcud dort giimriik muha
~u veya bu devirdeki vaziyetini andmlat- lesi Cinin ~imalinde bulunan Hata mm • sebcsi de birle§tirilmi§tir. 

Gelenlerin hemen hepsi "'lba"1 dola- B 'h ' t h · j 1935 · b memlekette refah ve inki§afm ba§la - J • -:< u 1 zan a mm ere senes1 ion a-
yisile fazla sarho§ olanlar ve kumar oy- h d b 1 c: d' k I masmm tesiri oldugu §liphesiz bulun- arm a a§ anmi§tl. "'im 1 ar as1 a man 
narken yakalananlardan miirekkebdi. b 

makla beraber bilhassa yeni te§kilatm u tahminlere gore, Sovyet Rus'asmm Bilhassa Beyoglu nobet9i Miiddeiumu-

maktan ziyade bu mmtakamn tarihi va· takasmdan gelme Tiirkler olup Anado- Liman umum mlidlirliigii muamelat 
ziyetini muhtasaran fakat tamamen derli luda Eti medeniyetini kurmu~lardlr. Biz servisieri de birle§tirilmi§ ve gelecek ay 
t l I k k k t 'h · · d Galatada Merkez R1hhm hanma ta§1 

c;ok ehemmiyet verdigi kontrol sistemi nufusu son iki sene irinde 30 mily1n art· miligine diin su9lu olarak 40 ki§i veril- ' 
bunda ba§hca mliessir olmaktadrr. mi§tir. m1~hr. 

Bugday koruma kanununun c;ok srk1 I 926 senesinde yapJlan son ,.._,. m·J 
k · · Buniarm ekserisi yrlba§I dolayrsile •mu 

ve kontrollu bir surette tatbi I nehces1 tahrl'rde Sovyet Rusya nu"fusun·~ 147 op u o ara avrama ve an I~m e burada Eti tarihinir. hulasasm1 ya.zacak k 1 mlidlirliig"lin nakli 
mevkiini ve hududlanm bulmak. d •. 1. y I .. 1. 1. k' I k naca o an umum f d 60 OOO ~anslarmr denemek istedikleri ic;;in ku- "" 

olarak gene bu dart ay zar m a ' 1 ·· I 1 k milyon oldug~ u anlac:Ilmi"'ti. lhzaj' tab-
lira fazla tahsilat yaprlm1§hr. Yeni te§- mar oynadrk anm soy emi§ er ve en - ~ " . f egi IZ. a mz &unu soy Iye 1.'11 I s e.n- ic:inden evvel bu servisler Galataya nak-

Ikinci vas m liizumunu hissettiren nok- d k h d b .. k" d 1 ' erun mmta as1 ve ya u ugun u a 1 e jledilmi:;;tir. kilatm en mlihim neticelerinden biri de dilerini bu yolda miidafaa etmi§lerdir. minlere gore ~imdi yap1lacak um!Jli se-
taya gelince, bu da ~u noktanm aydmla- Hatay iii Anadoludaki biiyiik Eti dev - Bu suretle birbirlerile mlinasebettar 
tiimasi i~indir. ] · b ] k I b' I · 

dort ay ic;;inde bakaya vergilerden iki Yrlba~1 gecesi biri Bliyiik Parmakka- c;imde bu memleketin umuml niifuSI 1 77 
buc;uk milyon lira tahsilat yapllmasrdrr. p1da, biri Galatada, bir ii~iinciisii de milyon <;1kacaktJr. Bu besaba nllaran etme ag 1 yan miista i rr par<;a o a- olan glimriik ve liman servislerinm yan 

iskenderun korfezinin etrafm1 c;eviren rak bulunuyordu. Cunku Eti devleti yana gelmesi temin olunmu§tur. Hukfunetin bile biitc;eye dahl1 etme-' Tarlab'a~ind'a' olfuak Uzere tiq kumarha- bundan on sene sonra Sovyet Ruyamn 
digi bu varidatm sene nihayetine kadar ne bas1lm1§, bir evle iki kahve kumar - umumi niifusu 200 milyonu geqmi ola
~ehrimizde dort milyona c;;1kmas1 muh- bane haline getirildiginden dolay1 ka- caktJr. 

ve biraz da cenuba Arab memleketleri boyle yan miistakil askeri ~eflerin idare- Liman idaresi yakmda eski glimrlik 
i~ine sarkm1~ bulunan bu mmtakanm 40 sindeki mitakalardan mi.irekkeb bir dev _ Ba§miidiirliigii binasile beraber Galata 
a 1rdanberi Tiirkler tarafmdan meskun Jetti. Demek ki 0 devirde Anadoluda bir ve Sirkeci Yolcu salonlanm da devra - temeldir. patrlml§ ve 12 ki§i yakalanmi§hr. Bugiinku niifusun yuzde k1rk dodiinii 

Maliye Vekaleti bilhassa Balrkhane Hakim kadrosundaki bol§evik rejiminin teessusunden onra oldugu, ecnebi istilalanmn neticesi gene 
bu topraklan Tiirklerin elinden alama -
m1~ bulundugunu tebariiz ettirmek i~in -
dir. Filhakika Y unan - Rom a ve Bizans 
istilalanmn neticesinde istilacilar yalmz 
\ntakyayi tarsin edip orada bannm1~lar 

\.! mmtakadaki Turk ekseriyeti kar~mn
da daima bir aristokrat ekalliyet vaziye
tinde kalm1~lar ve nihayet eti.idiimuz bo
yunca tebariiz edece~i ve<;hile bu sefa -
het ~ehri sekenesile beraber mahvolmu~ 
ve bugiinkii ~ehir onun enkaZI iizerinde 
Ti.irkler tarafmdan kurulmu~tur. 

hte bu maksadlarla yapmak istedi~i -
miz ~u tarihi etudde ~u kronolojik tasnifi 
yap1yoruz: 

I - Antakya - iskenderun mmtaka -
s1mn ilk sakinleri olan Hatay Tiirkleri -
nin kendi sivasi hakimivetleri altmda ya-

nevi askeri aristokrasi te§ekki.il etmi§ti. 
Ti.irklerin idarecilik ve te~kilat~Jhklan -
mn tarihi safhalan gozden ge<;irilecek o
lursa ekseriya asker! ~efler idaresinde bir 
tabm mmtakalarda yan miistakil ya~a -
d1klan ve bir umumi ~efin idaresi altmda 
toplandiklan goriilur. Mesela Turk tari
hinin yakm devirlerindeki Sipahi te~kilatJ 
da bunlann bir nev'idir. Hatay ilinden 
kalk1p ve uzun yollar katederek lskende· 
run korfezi civarma yerle~mi~ olan Tiirk
ler bu yeni yurdlannda bulunan ve eski 
yurdlarmdakilere benziyen go] ve nehir
lere ayni adlan vermi§lerdir (lrl). <;:inin 

s:malindeki eski Hata ilinin haritasile ls
kenderun civanndaki yeni Hata ilinin ha-
6taslm kar~lla&tJrdigimlz zaman birbiri -
nin ayni olan gole ve nehir adlanna ras -
hyoruz. 

Hatay'da mU,ahid hey'elin telkikleri semere verecek mi? 
[ Ba~maka1eden devam 1 

hissinden miicerred kiifiik me
urlartn i{Jgiizarlrk sanarak ika et

. mezalimden boyle - eminiz 
ransantn dahi istemedigi ve isle

. • neticeler ~rkabilir mi, 
,.,,~.rai'71Clrz mr? 

Eger o tiirlii fena neticeler ~rk
ak ihtimali vana her feyd en on

ce o ihtimali bertaraf etmek ltizzm 
ir mi, ltizrm gelmez mi? 

Ak1llan ba§lannda insanlarm bu sua!· 
!ere verecegi cevablarm mlispet olacagm
da §uphe yoktur. F ransanm pek iyi anh
yacagmdan emin oldugurnuz bu vaziyeti 
Cenevrede Fransamn murahhas1 olan M. 
Vienot anlamadi, ve bu anlamamazhgile 
bir taraftan F ransay1, diger taraftan 
Konseyi yanh~ yola sevketti. 

Tiirkiye murahhas1 doktor Ri.i~tii 
Aras Konseye, yukanki fena ihtimalle
rin oniine gec;;mek iizere Sancakta tahaf
fuzl tedbirler ittihazrm ve ezciimle oraya 
bitaraf bir polis kuvveti gonderilmesini 
teklif etti. Bu ~ok makul bir teklifti, ve 
esasa aid miizakerelerin siikun ve emni
yet i~;inde cereyamm temin edecekti. 

Frans1z murahhas1 bu Tiirk teklifini 
kabul etlniyerek onun yerine Sancaga 
bitaraf bir mii~ahidler heyeti gonderilme
sini ileri siirdii. 

Turk murahhas1 hi<; olmazsa bu heye
te bir Franm ve bir Turk delege kat1l· 

a~tnl istedi. 

Frans1z murahhas1 sordu: 

- Ni~in yalmz Sancaga da, Sanca
gm yukansmdaki Turk topraklanna de
gil? 

M. Vienot bu mukabelesile Tiirk top
raklannda askeri tedbirler almmi~ oldu
gunu ima etmek istiyordu. 

Doktor Rii~ti.i Aras tereddudsiiz ce
vab verdi: 

- i~inde Turk ve FranSJZ delegele
rinin de bulunacag1 bitaraflar heyeti 
Ti.irk topraklarmda da gezebilir. 

Mukabelesinden bir fayda ~rkmad1ib· 
r goren Frans1z murahhas1 Frans1z de
legesine li.izum olmadigmi anlatarak he
yete bir Tiirkiye delegesinin girmesine 
muhalefet etti. 

Bunun iizerine Konsey yalmz ii~ ki~i
lik bitaraf bir heyet gonderilmesine karar 
vermege siiriiklendi. Turk murahhas he
yeti ~efi i~te bu karara i§tirakten istinkaf 
etti. · 

Ger~;i FranSJZlar Sancaktan Fransrz 
kuvvetlerini ~ektiler, fakat orada ~e~idli 
ve miisellah ba~1bozuk kuvvetleri te~kil 
ettiler. Bu bitaraf heyetin orada kanlan 
i~ine abtilan mezalimden nas1l haberdar 
olacagim bilmiyoruz. hte vaziyet budur. 
Beyhude bir kiilfet ve ii~ tane bitaraf 
muhterem zata fuzuli bir zahmet olarak 
Sancaga i§te vaziyet i.izerinde nekadar 
mliessir oiacagi hi~ belli olm1yan ve pek 
galib bir ihtimalle faydah bir i~ gorme
leri <;ok ~iipheli bulunan boyle bir heyet 
,,::nderilmis bulunuyor. 

,Simdi bize dii11en vazife olsa olsa 
bu muhterem bitaraf zatlann bu 

lacaktJr. 
- • •'- riisumuna ehemmiyet vermektedir. Ba- d 

k f • b" t b dd"ll oganlarm te§kil ettigi tahmin ediiyor. 
Nalhhanda ~o eel tr llkhanede yeni mezad yeri yaprlml§hr. e e u er Nufus tahriri umuml komisyonu rei! de, 

Otomobil kazasl Yeni bir bahkhane binas1 ic;in §ehircilik Hakim kadrosundaki maa§ tebeddiil- S 
"t h "t I l t leri hakkmda Vekaletten muhtelif vila- sekizinci ovyetler kongresinde C se-

Nalhhan (Hususi muhabirimizden)- mu e assiSmm mu a easl soru mu:;; ur. nede niifusun 30 milyon artt1g"m1 siYle-
Evvelce ayn ayn idare edilen Mar - yetlere ve bu meyanda §ehrimiz Adli -

Bundan bir muddet evvel Mudurnu be- mara, Erdck havzas1 da istanbul Ba - yesine yeni emirler gelmi:;;tir. mi§ti. Sovyet Rusyada niifus safi, ~ani 
lediye reisi Mehmed Atalay ve fabrika· llkhanesine ilave edilmi§ ve bu mmta- Bu tebeddliller, hakimler kanunu - dogumun oliimden fazlasi olarak Selede 
tor Selim, kazada elektrik tesisatl yap - kalardaki saydiye riisumu evvelce hie; nun tatbikatrm temin maksadile yapll- 3 milyon artmaktad1r. 
mak i<;in Ankaraya imtiyaz almak mak- mesabesinde iken §imdi ciddi bir takib m1§tir. Bu kanun c;rkmadan evvel me - Sovyetler Birligindeki bu fevkaade 
sadile gitmi§lerdi. ve tahsilata tabi tutuimu§tur. Son ay - sela 70 - 80 lira asli maa§1 olan mahke- niifus tezayiidii, askeri ve siyasi cih1tten 

Belediye reisi fabrikator Selimle bir - larda bahk sah§I ve binnetice ahnan me azas1 oiabilirken yeni kanun muci- bi.iyuk ehemmiyeti haiz oldugundan c ko
likte i§ini bitirdikten sonra refakatlerinde riisum miihim bir miktara balig olmti§· bince 45 liradan fazla maa§ll aza bulun- caman memleketin yakm ve uzak lorn-

Ankara jandarma alay1 zabitlerinden hi- tur. mtyacaktir. ~ulanm ve daha ziyade komiini~lige 
ri oldugu halde otomobille donerlerken Defterdarllk ayni zamanda ~ahkc;;I - Vekaletin bu defa yaptJgi tenzilath kar~l mi.icadele perdesi arkasmda aJClla-
•ofo"ru"n cehalet1' yu"zu"nden otomobil Nal- lara teshilat gosterilmesi ve ge en ec - ila'veler hakimler kanununun bu hii - k d 
' I b 1 k k kl nnda ittifak yapan devletleri ~;o U-
llhana 5 kl.lometro mesafede bir virajdan nebi vapur anna ve a 1 91 ayl anna kiimlerini tatbik ic;indir. 

siiratle bahk verilmesi i§ile de alaka - ~iindurecek ve bu amili politikalarllcla 
dereye uc;;mu§tur. Neticede Selim ba§m· dar olmaktad1r. Son giinlerde limana --·- hesaba katacaklardtr. Zaten Almanylllln 
dan yaralanmts, belediye reisinin bir ba- bahk almak iizere bir ~ok bahkc;;1 kayrk- Zozo Dalmas'tn hiddeti asker) yazicilan Sovyet Rusyadaki nU-
cagt ezilmi§, s~g kolu <;Ikmi§ ve zabitin Ian gelmi§tir. Adalarda miithi§ bir pa- Yllba§l gecesi Tokathyan otelinde bir fus tezayiidiinii §imdiden ehemmi~tle 
sol kulag1 patlamt§tlr. lamut akm1 vard1r. Bundan azami su - hadise olmu§ ve bu hadise dolayrsile kaydetmektedirler. 

Bu hadise bi.iti.in kazada biiyiik bir rette istifade edilmesi ve gelen gemile - §ehrimizde bulunan maruf Yunan ar - Hulasa, di.inya politikasJ iizerinde en 
teessiir uyand1rm1•tu. rin istedikieri kadar bahk saydmm te - tisti Zozo Dalmas dlin mahkeme huzu- h II d b' · I "f 

~ mii im ami er en m o an nu us rnest-
Bursa dag"' ko''yleri"ne yardim mini ic;in alakadarlarla temas edilmek - runa c;rkanlmr§tlr. I f . d , .. 

esi, her devletin nii us vaziyetm e g#T\l-
H lk . tedir. Zozo Dalmas, barmenden viski iste- 1·k 

Bursa (Hususi) - Bursa a evJ len yeniliklerle bir kat daha nazan ,1 • mi§, barmen viskiyi vermeyince k1Z!Dl§ 
koyciiliik §ubesi; dag koylerinin yalmz Afyon sab§mm yiizde otuzu Amerikan harm iizerindeki kadehler - kati celbediyor. 

odun komiir satmakla ge<;indikklerini na - miistahsile tevzi olunuyor den birini salondaki bliylik aynaya atJp Muharrem Feyzi TOGA'( 
zan dikkate alarak, maden omiirii ve k1rm1.,trr. Bumm lizerine derhal bir ciir-

fi · ·k ~ Uyuc:turucu Maddeler inhisan gec;;en -s 
somikok sar 'yatmm g1th c;;e artacagml -s mli meshud yaprlm1<> ve Yunan artisti 

k h II seneki afyon mahsullinii daha evvelki • -s 
di.i•iinerek bu koylulere ba§ a rna su er . Beyog"lu Emniyet mernurluguna geti -

' senelere aid satrlmamr§ afyonlan mu:;;-
yeti•tirmelerini og~retmege ba§lami§hr. k d d rilmi"tir. ~ teri c;;1ktikc;a satma iizere i are epo - -s 
Dag koyleri bundan sonra odun komiir Iarmca satm almr§h. Dlin Beyoglu ciirmli me:;;hud mahke-
yerine ba§ka i§lerle ugra§arak ge~imle • Bu mahsuliin mlihim bir k1sm1 sa _ mesinde bu hadisenin duru:;;masr yaprl-
rini temin edeceklerdir. trlmr§hr. Bvnlarm bedellerinin ilk k1s- mi§, mahkeme Zozo Dalmas'I sarho§luk 

kt§ ktyamette Sancaga kadar ihtiyar 
ettikleri seyahati miimkiin oldugu 
derecede miispet ve faydah k1lmaga 
~ah§maktan ibaret olabilir. Hatay'h 
ukta§lanmtza ehemmiyetle tavsiye· 
miz §Udur ki hi~bir maniden, hi~bir 
tehdid ve tazyiktan y1lm1yarak bita
raf heyetin muhterem azalarile te
mas etmege - var kuvvetlerile • ~ah§
smlar, ve onlara yaptlmJt olan ve 
yaptlmakta bulunan mezalimi dilleri
nin dondiigii kadar biitiin an'anesile 
anlatmaga azami ehemmiyet versin
ler. 

Hatay davasm1 bitaraflann mii~ahe
deleri halledecek degildir. Ve zaten bu 
zatlara verilen vazifenin neden ibaret bu
lundugunu yukanda soyledik. Ancak ma
demki Sancaga boyle bir heyet gitmi~tir, 
onlan tenvir etmekte mill! menfaatlerimiz 
vard1r. 

Gorelim sizleri Hatay'hlar, gosteriniz 
kendinizi! 

YUNUS NADl 

m1 olarak ylizde otuzunun miistahsile ve etrafa sata§makhn 10 lira para ceza
tevzi·i takarriir etmi§tir. Tevziat bugiin- sma ve aynca krrdrg1 aynanm bedelini 
den itibaren ba§hyacaktrr. odemege mahkfun etmi§tir. 

<;atalcada KIZIIaya yap dan yardtm 

<;atalca (Hususi) - Kazam1z haik1 K1zrlaya daimi yardrmlarma devam et
mektedir. Son defa klic;;lik mekteblilerin rozet dagrtarak toplad1klan para da 
hayli bliyiik bir yekfm tutmu§tur. Gond~rdigim resi.m, bu haytrh c;ah~maya 
goniillli olarak i§tirak eden yavrulan gostermektedl.l'. 

Trabzon Ak§am Ktz Satt'~t 
mektebi ~ok raibet gordii 
Trabzon (Hususi rnuhabirimizden).

Maarif Vekaletinin burada ac;;m1§ olclJu 
Ak§am k1z san' at mektebi her tiirlii toP· 
minin fevkinde bir ragbet kazanmJ§tr. 
Bayan Melahat tarafmdan idare edi}ID 
bu mekteb noksanlanm tamamhyarak 8 
birincikanunda a<;Jlrnr§ o!dugu halde l2: 

vakitte 180 talebe kaydedilmi§ ve fa.:la 
muallim olmad1g1 i~;in talebe kabuline 
nihayet veriimi§tir. Alakadar kimseler Iii·· 
fi miktarda muallim bulundugu takdipe 
mektebin kolayhkla 300 mevcudlu )ir 
muessese haline gelebilecegini soylemtk

tedirler. 

Cumhuriyet 
Niisha•• 5 Kuru1tar 

Abone l T~~iye H~i~ 
,eraiti ' ·~m ~·o 

Senelik t 400 Kt. 1700 kr. 
Alta ayhk 750 1450 
0~ ayhk 400 800 
Bir ayhk t 50 yoktUP 
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SON HABERLER ... 
TELEFON TELGRAF ve TELSiZLE 

Ydba§I miinasebetile 
s_Oylenen nutuklar 

M. Hitler oniimiizdeki sene zarfmda Alman· 
cidale yanan iktasadi sahada miithif bi~ 

azmetmi, oldugunu soyliiyor 

Londra l (A.A.) - Yilba~I miina· 
sebetile Kral taarfmdan millete hitaben 
ne§redilmi§ alan bir tebligde ezciimle de· 
niliyor ki: 

«- T evariis ettigim necib vazifenin 
• mes'uliyetini takdir ediyorum. Biitiin ha

yahmda Britanya imparatorlugu millet
lerile hiikiimdar arasmdaki miinasebetle • 
rin esasm1 te~kil eden itimad ve muhab· 
beti takviye etmege c;:ah§acagim.» 

Romanya Kralmm beyanatr 
Biikre§ 1 (A.A.) - Yeni y1l miina· 

sebetile Kral Carol memlekete hitaben 
bir beyanname ne§rederek Romanyahla· 
nn refah1 sulh ve saadet nimetine kavu~
mas1 hakkmdaki temennilerini bildirmi§ • 

Jerden paralanm gayesizce biriktirmeme· 
lerini, 

3 - Sermayedarlardan memleketle 

tesanudlerini kaybetmemelerini.» 
Ba§vekil halihamda iktidar mevkiin

de bulunan hiikumetleri takib etmekte ol· 
dugu liberalizm siyasetinin bundan evvel
ki biitiin hukumetlerin siyasetinden daha 
kuvvetli oldugunu soylemi§tir: 

M. Blum sozi.ine devamla demi§tir ki: 

«- Hiikumet sosyalist degildir. Fa· 
kat rejimin §imdiki cemiyetin !rer~evesi 
dahilinde azami miktarda nizam, adalet 
ve refah temin etmek gayesinin pe§inden 
ko§rnaktadir. Ve bunun i<;in de miiracaat 
edecegi usul cumhuriyet~i kanuniyettir. 

tir. Ve icabmda biitiin i~timai tabakalar ara· 
Kra] bu nutkunda diyor ki: smda dost<;asma mesned viicude gelecek 
«- Biitiin iradem, biitiin gayretlerim bir itilafhr. Biz milll menfaatin manasm1 

benim ic;in c;ok aziz Rumen milletini ta· anhyan biitiin insanlarla c;ah§mak arzu • 
bii mukadderatma ula§hrmak olacaktu.» sundayiz. Vatanda§lar arasmda husule 

M. Hi.tlerin beyannamesi gelecek vifak, bi.iyuk bir §airizmin dedigi 
Berlin I (A.A.) - M. Hitler nasyo- gihi en biiyiik emelimizdir.» 

nal • sosyalist partisine yeni sene miina - M. Metaksasrn sozleri 
sebetile gonderdigi bir beyannamede ez-
ciimle demi§tir ki: Atina 1 (Hususi) - Ba§vekil M. 

«- Almanya, her zamankinden faz- Metaksas yilba§' munasebetile yapt1g1 
Ia, be§eriyetin dii§rnam olan bol§evizme beyanatta hiikumetin eserine i§tirak ettik
kar§I Avrupa kiiltiir ve medeniyetlerinin Jeri ic;:in i~ sahiblerile i§(;ilere te§ekkiir • 
bir burcu olarak kalacaktu. Almanya bu lerini bildirmi§tir. 
suretle Avrupa sulhunun emin bir zamini Bdgar Ba~vekilinin soyledi.gi 
olmak istemektedir. 193 7 senesi bizi nutuk 
ikhsadi sahada 1 milletin mevcudiyetini Sofya 1 (A.A.) - Ba§bakan Kose 
tern in etmek hususunda miithi§ bir cidale f vanof, bugiin Kral, el<;iler ve hiikumet 
azmetmi§ bir halde bulacakhr. Onii - erkanmm da haz1r bulundugu bir ruhani 
miizdeki dort sene i<;erisindeki Versailles iiyin miinasebetile si:iyledigi nutukta, Bul
muahedesinin zincirlerinden siyaseten a - gar milletine saadetli bir yeni sene te -
zade kalml§ alan millet ikttsadi zincirleri· mennisinde bulunmu§ ve hukumetin da· 
ni de kuacakttr.» hilde asayi§i ve kom§ularile iyi miinase -

M. Blumun nutku bah idame etmek ve biiyiik devletlerin 
Paris 1 (A.A.) - M. Blum di.in ak- dostluklanm kazanmak kin sarfettigi 

§am saat 19,30 da radyo ile ne§redilen gayretleri ehemmiyetle kaydeyledikten 
bir nutuk soylemi§tir. Bu nutukta ezciim· sonra Bulgaristanla Y ugoslavya arasm· 
le ~oyle deniyor: da bir dostluk pakh imzalanacagmi bil • 

«- 1ktlsadi teceddiide imkan yoktur. dirmi§ ve bu paktm 1937 de Balkan sui· 
<.;unki.i i§e boyle bir teceddi.idiin husule hu i~in hay1rh bir aliimet oldugunu soy
gelmesinin imkanile ba~lamhr. Sulh i§in- lemi§tir. 
de oldugu gibi. Memleket kendisini kur- Polonyadaki Tiirk el~isinin nutku 
tarabilmek ve halasa kavu§mak i~in ev • Var§ova 1 (A.A.)- Yeni sene mii· 
vela bu i§in olacagma iman etmelidir. nasebetile Cumhurreisi el~ileri kabul et
Bugiin memleket bu imana sahibdir.» mi§tir. El~ilerin en k1demlisi Turkiye bu· 

Ba§vekil bun dan sonra bi.itun ic;timai yiik el~isi F erid soyledigi nutukta elc;iler 
s1mflann basiret ve kiyasetine muracaat heyetinin Polonya hiikumetile c;ok seme· 
etmi§ ve oyle derni§tir: reli te§riki mesaide bulundugunu, ~iinki.i 

CUMHURiYET 

11iidiseler aras1nda 

Kendimize dardanca ... 
«Zamanm ne oldugunu herkes bi

lir.» diyor Saint • Augustin; ve ilave 
ediyor: «fakat hi~ kimse onu tarif 
edemez.» 

Benim maksadtm zamandan bah -
setmek degil. Bu fikri biitiin miicer· 
red mefhumlar i~in dogru buluyo • 
rum. Mesela Hayat. Saint - Augus -
tin'in dii§iincesini hayata tatbik ede· 
lim: «Hayatm ne oldugunu herkes 
bilir, fakat hi!r kimse onu tarif ede
mez.» 

Maksadtm hayattan bahsetmek te 
degil. Bu yol uzundur ve varhk fel
sefesine ~tkar. Halbuki «varhgm ne 
oldugunu herkes bilir, fakat hi~ kim
se onu tarif edemez.» 

Demek ki maksadtm varhktan 
bahsetmek te degil. Her miicerred 
mefhuma yara§an bu bahtiyar for • 
miilii ben eglenceye tatbik etmek is
tiyorum: «Herkes eglenmenin ne 
oldugunu bilir, fakat hi!< kimse onu 
tar if edemez. » 

Eglenme ne demektir? Ben bunu, 
ytlba§t gecesi, kii!riik bir Beyoglu lo
kantasmda ba§lanna renkli kagtdlar
dan kiilahlar ge!rirmi§, ellerinde, her
biri ~irkin v·e acayib bir giiriiltii has
reti ifade eden piiskiillii diidiiklerle, 
kulak paralaytcl Zlrllb aletlerile Sl!r -
rlyan ve hayktran bir halkm oniinde 
kendi kendime sordum: Eglenme ne 
demektir? Ktsa, maruf, umumi ce • 
vablar. Mesela: «Kendini unutmak 
ihtiyacJ»; fakat bu, ~ah~manm da, 
gezmenin de, uyu~manm da bir iza
ht olabilir. Yahud «bo~almak ihtiya
CI»; bu, konu§mamn da, giizel san
atlarm da, mide bozuklugunun da 
bir izaht olabilir. «Manbktan ve §U -
urdan ka~mak ihtiyacm; bu da, bal 
gibi, deliligin de bir izah1 olabilir. 

Bir baloma eglenme, kendi hiivi -
yetinden 4<1karak ba§kala11ma ihtiya -
cma da benziyor. Herkes, kendi 
kendisi olmamak i~in, deli, !rOcuk, 
zirzop ve maskara olmaga razt. in -
sanm kendi §ahsiyetinden btkkmh -
gmm bir ifadesi. Ciddiyetin hafifligi, 
manbgm hezeyam, §UUrun deliligi 
k1skanmasJ ve taklid etmesi. 

Nitekim !<Ocuklar ve deliler de, 
aksine, eglenmek istedikleri zaman 
§Uurun ve zekanm en yiiksek §ekil -
lerini benimsiyorlar: {:ocuklar asker
Iik, deliler peygamberlik ediyorlar. 

Eglenme, bu karmakari§Ik ihtiyac, 
bir tarafile kendi kendimizden u -
sane getirmemizdir. Nefsimizle dar -
gmhglmtzin bir neticesi ki ban§abil
memiz i!rin bir miiddet kendimizden 
uzakla§mamiZI temin ediyor; ve u -
zakla§abildigimiz nisbette sevgi ve 
hasretle kendimize gelebiliyoruz. 

Asia tam bir tarif olmamakla be -
raber, eglenme ihtiyac1 «nefsimizle 
dargmbgtmtz» gibidir. 

PEYAMI SAFA 

·URDDAN 
AZILAR. 

Yazan: ismail Habib 

·Giresun 
Yiizbinlerce kantar f1nd1k buradan ~1k1p milyon
larla servet buradan girer, bu koy otekine «Seni de, 
Giresunu da hep ben besliyorum» diye ogiiniiyor 

Karadenizin Anadolu k1yilan ba~tan 
sana, hep kabank, heybetli, hep ayni 
cografyanm ifadesi gibi goriiniir. Fakat 
d1~a aldanma, bu kiyiiann mmtaka mm
taka, yekdigerine hie;: benzemiyen, ayn 
ayn meziyetleri var; hem bu meziyetler 
bodur degil, herbiri yi.izlerle ve yiizlc!rle 
kilometro uzunlugundad1r: Komiir mm· 
takas1, ti.itiin mmtakas1, ve §imdi de fm
dik mmtakasJ. 

Her mmtakada topragm bunyesi ba~
ka, ortiisu ba§ka, ve rengi ba§ka: Kumi.ir 
mmtakasmda toprak kabank ve daghk, 
tiitiinde tepelik ve sahhhk, fmd1kta da 
her ikisi. ic;:i komiirlii daglarm iistii hep 
orman, tiitiin ekilen yerlerinki tarla, ve 
fmd1k m1takas1 da fundahktJr. Renkleri 
de ma ile koyu ye§il, haki, ve filizi. Bu 
ii<; aynhgm birle§tiih bir nokta var: Uc;:i; 
de vatammm en miihim zenginlik kay • 
nag1. 

Sag1 k1sa, solu uzun, hila! bic;:imli 
bir koya giriyoruz: Hilalin solu biZJm sa
gimizda ve ac;:Igimizda; orada koyun t!CU 

denize giidiik bir ba§ gibi uzanmi~; bu 
ba~m iistiinde insan elile yontulmu~ bibi 
muntazam bir mahrut yiikseliyor; ad1 
Dikmentepe, yayvan dag ustiinde bu SIV· 
ri tepe bir gergedan boynuzu gibi dur r 

maktadiT. 
Koyun dibi dalga dalga tepeler ve 

daglarla kabank, hepsi fmd1k agaclar!le 
ortiilii. F akat bodur fmd1k kar§Jdan agac 
gibi degil yaSSI kadife gibi gorunuyor. 
Fmd1klar arasmdan yer yer sivri agac!ar 
yiikselmi~; bunlar kiZllagac, boy!anna 
bakma, bir~eye yaramazlar; boysuz, fa
kat ozlii mahsul veren fmdlklara kar§l 
beyhude yere kurulup duruyorlar. 

Koyun solu; kabank sa hi! buraya ge
lince denize dogru amudi bir saldm§ 
yapm1~, deniz kaypaktu, sald1ran kara 
gomuliiyor gibi ~ukurla§mca birden dav· 
ranarak ba§ml kaldmyor. Bir yanrnada 
halinde uzanan bu kara y1gmmm Qnu 
yiiksek, gerisi yiiksek; sanki on bir ba§, 
geri bir sagnd1r, ve ortas1 bir at mh gibi 
belvermi§: Ci resun bu belin usti.inde t1p· 
k1 bir eyer gibi duruyor. 

rafm1 gor; Zonguldak igribiigri.i bir rah
leye konmu~ c;:apra~1k bir kitab gibi, §OY· 
le boyle dibini ve iki tarafm1 gorebiliyor• 
sun; fa kat Giresun; bu, tersine c;evrilmi§ 
rahlcnin ustiine iki tarafmdan sarkitJla· 
rak abandmlmi~ bir kitabd1r, onun ne ta• 
raftan baksan ancak bir tarahm okuya • 
bilirsinl 

Oteki taraftay1z. Meger as1! §ehir o • 
radaym1~. On be~ binlik CiresWl bu siir
prizli halile insana otuz be~ binlik Sam• 
sundan bile biiyi.ik goriinliyor; bu, ken • 
dini oyle bir hamlede satmamanm mii • 
kafall. Bu taraftaki Ciresuna KalearkasJ 
deniyor. Giresunun resmiyeti, ticareti; 
fabrikaSJ, ote]i, <;ar§JSI paz~n hep ote ya• 
mac;ta. F akat evleri bu tarafta. lki koya 
bakan memleket giindiiz batJda ~ab§Ip 
gece doguda yahyor. 

iskele koyu giizeldi, fakat bu kay da 
ba§ka giizel. Siimbiilliik kayalanndan 
bakarken koyun goriinii~ii c;:ok omiir. Da
ha ileriden Kalebaymna dolanan belde 
biiyiik bir kavuga sanlmi§ beyaz bir sa· 
nk gibi goriiniiyor. Hele burada biitiin 
endamm1 gosteren Gedikkayanm, etek • 
lerile biitiin koyu c;izerek, reverans yapar 
gibi, oy]e naz!Jm naz!Jrn bir durU§U var 
ki ... 

Oteki koydan Giresuna bak1brken in
san Heybeliadayt hatJrhyordu; bur a dan 
bakarken de Amasray1 hatJrladJm. Ya • 
nmada buradan daha uzun gori.indi.igu 
ic;;in mi? Belki de yanmadanm berisindc, 
Amasrada oldugu gibi, ~irin bir adac1k 
oldugu ic;:in. Herhalde o aday1 biraz da
ha kale baymmn online gotiiriiniiz, kale 
baymm da biraz daha u~ahp yaym1z, ve 
Giresunun bulundugu bel k1sm1 daha 
yassi!a§Ip oteki koy da gorulebi!sin, 0 za
rnan buranm Amasraya benzeyi§i tamam· 
lanacak. 

Giresunun iki tarafm1 da gordi.ikten 
sonra memleketin ~;izgileri iyice anla§Ih· 
yor. Deniz oraya <;eyrek dairelik geni§ 
bir kavis resmetmi~; Anadolu kiYISI da 
tam bu kavsin ortasmdan denize bir ya

rimada yollaymca; iki tarafta yanm~ar 
dairelik hirer koy, kahn bir terazi dilinin 
yanlanndaki ik1 kefe gibi i~te hpJ§ tlpi§ 
pmlda§!p durmaktad1r l 

«- Tasavvurlanm mevkii tatbika Polonya siyasetinin esash bir tarzda sulh- !!"'-~-------------"""! 
«Almanya 5 sene sonra 
1914 teki kadar kuvvetli 

olahilir 

Vapur yakla§Irken gozleri §enirden 
once ~ehrin arkasmdaki fon kendine ~ek· 
mektedir; Cedik kayanm fonu; dagm ta 
ucunda bir kiitiigiin ba§mdan bir budak 
c;:1kanlmi§ gibi acayib bir yank var; o 
kadar asabi <;izgili bir yank ki, vapurdan 
dagm alt govdesi goriinmedigi ic;in, Ce
dikkaya goke agzm1 a<;;mi§ bir kartal ka
fasJ gibi duruyor. Duruyor da degil dag 
sanki haykmyor gibi. Herhalde Ciresu
nun c;:ok orijinal bir fonu var. 

Kefeler ikiz olur, denk olur; Anado
lunun karas1, iki koy birbirini kiskanma
sm diye ikisine de gi.izel hirer tepe hedi
ye etti, oteye Dikmentepeyi, beriye Ge
dikkayayt vererek. Biri dik, biri yank; 
onlara verecegimiz isimlcri de ne giizel 
sec;:mi~iz; ikisinin ismi de ikisinin cismine 
uygun. 

koymakta ~ok acele edenlerin heniiz te- <;u oldugunu memnuniyetle kaydetrni§tir. 
essiis etmerni§ servetlerden vakti glme - Cumhurreisi cevabmda Polonyanm en 
den hisse aramalan dogru degildir.» rnii§kiil anlarda kurucu ve miisbet neti -

Ba~vekil §U noktalan hahrlatml§hr: eel ere varan siyasetinde devam edecegini 
«1 - Amele kitleleriltin ic;timai §UTi§· ve beynelmilel te§riki mesaide en saglam 

lerle kendilerinin en ba§ta istifade ede • esasm milletlerin miitekabilen §ereflerine 
cekleri i§ revacma mani olmamalanm, ve menfaatlerine riayet etmeleri oldugunu 

2 - T asarruf yapmakta olan kitle - soylemi§tir. 
• •••••••uuo••••unmnntontl1111111111111llllllflllillli!lllllllfiJIJIIffllfiiiii!IIIII!IIIIII!IIIIIIIII111111111HIIIItou-••"•"•u••u••••••• 

Yeni Yunan rejimi\ 
neler yaptt? 

Rusyada tevkif 
edilen Almanlar 

Y unanistanm harici i,leri Alman istihbarat biirosu· 
fevkalade iyi gidiyor na nazaran 38 i bulmu' -

ttina __ l (Hususi) - Ba§vekil Me· 

V
ta ks~l~ldun Ba~vekil muavini ve Maliye 

e 1 1 e b" ]"k B IT I te saatlerce c;ah~m1~hr. 
u c;a~I~malarda Yunanistanm harici me· 

selelennm fevkalad · . .t k ld v 

t b. d"l . . e 1y1 g1 me te o ugu 
es It e 1 rni~hr. 

• Gazete~~lere beyanatta bulunan Ma • 
hye Vekii1 part" h""k" I . . y . . 1 u umet enmn una· 
nJstana n:Iras buaktJklan biitiin fenahk· 
Ian~ hahhaZir hiikumeti tarafmdan dii· 
zeltJlmekte oldu<Yunu ff k" 1. · 1 ? ve muva a 1yet 1 
nehce er elde ed1Jdigv in· .. 1. k b 
I I soy 1yere un • 
ann arasmda ··h· . l 

tin "]]• .. en m~ Irn~ o an memleke· 
mi I muda~aasJ ~~lermin hiikumetin 

program! vec;:hile temin ed"I . ld v 
nu b 1 rn1~ o ugu-

d
ve u pr.ogramm ikmali ic;:in sekiz se-

ne e sarfediirnek iizere I.kl' m"l d h · h . 1 yar ra -

Berlin 1 (A.A.) - Alman istihba
rat bi.irosu Moskovadan istihbar ediyor: 

Alman spar profesorii M. Meier, diin 
ak~am Leningradda tevkif edilmi~tir. 
Gerek kendisi ve gerek Noelden evvel 
kansile birlikte tevkif edilmi§ bulunan 
Alman miihendis Letzger, Moskovaya 

nakJedilmi§lerdir. 
Alman istihbarat bi.irosu, bi.itiin Rus • 

yada mahpus bulunan Almanlarm mik • 
tarmm 38 e balig bulunmakta oldugu • 
nu, bunlardan 15 inin Leningradda bu· 
lunduRunu tasrih etmektedir. 

Umumi hava vaziyeti 
Ankara 1 (Telefonla) - Bugiin Me -

teorologi Enstitiisii cenub mmtakalan 
da dahil olmak iizere biitiin Tiirkiyede 
suhunetin s1fmn altmda oldugunu bil • 

mt ta SIS at konuldugv unu v b "kt Al . e u m1 ann diriyor. 
. manya Ile yapi!an miibadeleden tama- Ankarada derece nak1s 17 ye kadar 

s:ule mi.iemmen bulundugunu bildirmi§ • dii~mli§tiir. Enstitii, Kiitahya ve .Ktr§e
tJr. hirde nak1s 22, Boluda nak1s 25, Istan -

Akdeniz i~in imzala
nacak anlasma 

k Belgr~d 1 (Hususi) - Akdeniz hak -
1nda b!r a_pla§ma imzalamak ii.zere in

gl~~ere nntalya arasmda cereyan eden 
~u~akereler Ramadan Londraya nak -
1 edilmi~tir. Alman malumata gore an-
asmanm daha ziyade genisletilrr:esile 

bailzl tadilat ve ilavelcr yaptl~asJ iste -
n mektedir. 

bulda nakts 2 ve Adanada nakls 1 dere-
ce kaydetmi§tir. 

Hava vaziyetine gelince, degi§ecegine 
ihtimal verilmiyor. Tiirkiyenin hcmen 
her tarafma soguk yerle§mi§ gibidir. 

Suiniyeti anla§tlan bir 
miiteahhid 

Ankara 1 (T elefonla) - Suiniyetle 
hareket ettigi anla~Jlan bir muteahhidin 
badema devlete aid ahm i§lerine kan§ • 
tmlmamas1 takarri.ir etti. 

Londra 1 (A.A.) - lngiliz British, 
Legion te§kilati reisi <<Frederick Maurice» 
bugiin Saint Michel kilisesinde soyledigi 
bir nutukta derni§tir ki: 

«- Almanyanm Hitler rejiminde bii
yiik bir ordu, kuvvetli bir donanma ve 
muazzam bir hava kuvveti te§kiline bi.i -
tiin varhgile c;ah§tigi dogru bile olsa bir 
~ok kimselerin endi§elerine §imdilik rna
hal yoktur. Almanya her halde hamlan· 
maktad1r ve be§ seneye kadar da 1914 
teki kadar kuvvetli olmasi muhtemeldir. 
Fa kat Almanyanm bu miiddetten evvel 
bi.iyiik mikyasta bir serguze§te atJlabile • 
c~;:(ini hie;: zannetmem.» 

Ankarada jandarma zabda 
mektebi yapthyor 

Ankara 1 (Telefonla) - Jandarma 
Zab1ta Meslek mcktcbi in§aatl tamam
lanmak iizeredir. Fakat senenin kaybe
dilmemesi ic;in tedrisata ayn bir claire
de 29 talebc ile ba~lanml~tlr. 

Ankarada gediklilerc mahsus bir 
meslek kursu da ac;llacakbr. 

tstanbulda Maltepe At!~ mektebinde
ki gedikli kursundan bu sene yeti:;;en 
232 gedikliye muhtelif mmtakalarda 
vazife vcrilmi§tir. 

Frank, sterlin ve dolar yeni
den dii§iiriiliiyor mu? 

Londra 1 (A.A.) - Salahiyettar 
makamat Fransamn ingiltere ve Ameri
kaya frank, fngiliz liras1 ve dolann hy
metlerini ayni zamanda k1ymetten dii~ii
ri.ilmesi hakkmda bir teklifte bulunmus 
oldugu haberini kat'i surette tekzib etmek~ 
tedir. 

Hurrem Sultan 
T arih~i edibimiz M. T ur
han T amn en giizel eseri 

Pek yaktnda 

Cumhuriyette 

V a pur o kadar yakm demirledi ki ok
sursek k1y1dan i~itecekler.• Belli, Samsu
nun d~nizi nekadar s1gsa buranmk: c ka· 
dar derin. Y anmadamn kabank ba~mda 
kale var; ve o tepeye Kalebaym diyor
lar. Gerideki sagn gibi yere de Sayta§ 
deniyor. !kisinin ortasmda Giresun, Gi -
resunun tam ortasmda da tramv:J.yHZ 
Divanyolu gibi uzanan cadde, ote yama· 
em dibine kadar, §ehri bir kolan gibi 
ku~atmi§hr. 

Ba~. sagn, eyer, kolan ... Peki dizgin 
nerede, demeyin; ~hri ikiye bolen terte
miz vc parkeli bu ana caddenin sol bog· 
riinden aynlmi§ gene parkeli bir cadde, 
Kalebaymnda i.ic;: kath govdesile kurulup 
duran Hiikumet konagma ugrad1ktan 
sonra bi.iti.in tepeyi c;:epe~evre dolamyor. 
Ana cadde bir kolansa bu c;:evreleme cad
de de kiiheylan duru§lu yanmadamn ba
§Ina g<;irilrni§ bir dizgindir l 

Giresunun binalan hep kargir, hep ii<; 
dort kath, belli, varhkh bir beldede_yiz. 
Su sag tarafta biitiin fmd1kla ortiilu te • 
pelere bak, yer yer, ki.ic;:i.ik kii<;iik kuli.i
beler goreceksin: Giresunun biitun bu c;a
bmh yap1lanm o kiic;:uk kuliibeler yaph. 

Hiikumet konagmm berisinde endamh 
bir Muhasebei Hususiye dairesi, otesin
de ortamekteb; iki tarafta iki kubbe, biri 
Kap1kahve camisi, oteki Kale camisi; a
§agiya dogru Belediye dairesi; sahildeki 
sed iistiinde ic;i obek obek tarhedilmi§ te
miz c;izgili bir park; tam kiy1da banka
lar, oteller, depolar; saga dogru Kumya
h camisi ... Dikkat ettim, Giresununf pek 
c;:ok binalan renkli; halbuki Ordunun ev· 
leri hep beyaz; fakat bur ada pembe, 
kur§uni, mavi, kiremidi binalar goze <;ar
piyor; Ordu kiy1ya gerilmi§ beyaz bir sa
ten ve Giresun emprime bir k1m1a~ gibi. 

Bu koydan Giresunun ancak yanSI ~().. 
runi.iyor; diger yansi oteki tarafta. o~ 
mmtakanm iic;: merkezi: Samsun, tiiti.in 
yapragi gibi apac;1k; bir baki§ta her ta • 

Fa kat ne yapsak nafile, garbdeki ko
yun iistiinliigii var, degi] mi ki iskele bu· 
radad1r, vapurlar hep buraya geliyor, 
yiiz binlerle kantar fmd1k buradan <;Ikip 
milyonlarla servet buradan girer, bu koy 
otekine «seni de, Giresunu da hep oen 
besliyorum» diye ogiiniiyor. 

F akat oteki koy, ya onun mazhariyeti; 
Aksu nereye ak1yor, Aksu? Ak pak su 
civelek su; biigiili.i ve kerametli su; beka; 
k1zlara koca, kiSlr kadmlara c;ocuk, kalbi 
kmklara a~k. ve derdli olanlara dennan 
veren su. 

hte <<1llay1s yedisi» geldi, ~imdiki tak· 
vimde yirmi may1s, 1rmagm agz1 mah• r 
gibi. Kalabahgm c;:ogu gene kiZlarla ge,nc 
kadmlardJr. Bunlar derenin denize ka • 
Tl§tlgi yerde soyundular, erkekler gor -
mesin diya kara tarafma pe§temallar ge
rildi, hepsinin elinde, ideri oyulmu~ ha
fif hirer susak kabagt var. Ah dere o ka
dar derin olmasa, hepsi ayakta dikildik
leri halde gogiisleri bile goriinmiiyor. 
y almz su 0 kadar berrak ki ortti.ikleri 
ortiilmemi~ gibi I 

Haydi niyetini soyle: 

Dag ba§lan ~iseler 
Yatin geliyor deseler 
Bir ku~ kadar camm var 
M iijd eciye verseler! 

Sen de soyle: 

Tam derenin diiziinde, 
Yalan var mr soziimde? 
Yarim kalktr gidiyor 
Y a§r kaldr goziimde! 

Hepsi soyliyecek, hepsi soyledi, her 
soy]iyen kabaga su doldurup yedi c;ift bir 
tek kere, yani on be~ defa, ba~ma su do· 
kiiyor. Kabak suyun aki§ma birakild1 ve 
arkasmdan yedi c;ift bir tek kere kiic;iik 
ktic;;uk ta§ ahld1: ArtJk korkma, ya ge • 
li~mi~ bir biyik, ya minicik bir bebek; 
Aksu istedigini verecek! 

Carbli §arkh iki koy, garbdekinin is· 

3 

HEM NAliNA 
MIHINA 

Ni~in istiklal istiyoruz? 
(Ell ransiZlar, sanki babalanmn malr likanesiymi§ gibi Hatay'hlar 

Y urdunu Suriye Arablanna 
pe§ke~ c;ekivermek istediler. Y almz bi: 
§eyi, soyda~lanm esaretten kurtanp istik· 
lallerine kavu§turmak ic;in elinden geleni 
yapacak bir Turk milleti oldugunu unut
tular. 

Suriyede FranSIZ idaresi varken bile 
Hatay tazyik, hatta zuliim altmda ya§a• 
maktad1r. F rans1zlar b1rak1p gittikten 
sonra o miiteass1b Arab idaresinin, ora
da neler yapacagm1 tayin etmek giic bir 
i§ degildir. iskenderun ve Antakyada. 
sozde, hususl bir idare tesis edilecek. 
Orada, Tiirk kiiltiiriine hiirmet olunacak· 
h, Tiirk memurlar kullamlacakh. Bak1• 
mz Frans1z mandas1 ve Suriye idaresi 
si:Szlerini ne kadar tuttular: 

1 - Hatay mekteblerinden Tiirk ho
calanni t;lkanp yerlerine Arab 
koydular. 

2 - Hataydaki hiikumet memurla· 
nndan Tiirk olanlan kap1d1~an ettiler. 
yerlerine Arabian aldilar. 

3 - Mahkemelerdeki Tiirk hakimle
ri ~Ikanhp yerlerine Arab hakimler ko
nuldu. 

4 - Vergi usulleri, Turk halki 
borclandiracak bir §ekilde tertib ve tan• 
zim edildi. T abii borclanm veremiyen· 
lerin mallan satJ!dJ, mallan olm1yanlar 
da hapse hkildi. 

5 - Tiirklerin kesif surette meskun 
oldugu mmtakalarda, s1hhat i§leri kasden 
ihmal edilmektedir. Hedef, c;;ok gayriin" 
sanidir. Halk hastahktan kmlmak ve ya
hud ba§ka taraflara hicret etmek me~ 
buriyetinde kalacak, buralardaki Turf 
ni.ifus kesafeti azalacaktu. 

6 - Ayni maksadla Amik batakhW. 
kurutulm1yarak bir s1tma memha1 olmak: 
iizere bJrakilmi§tlr. 

7 - Tiirk koylerinin yamba~inda, ye• 
ni koyler kurularak buralara Turk olm1· 
yan anam iskan ediliyor ve bu yeni koyr 
lerin halkile Turk koyleri arasma nifak 
sokuluyor. Boylece halk arasma kin ve 
adavet tohumlan ekiliyor. Yani «Ma
chiavelisme • Makyavelizm» in en alast 
yap1hyor. Hedef hiikiimran olmak i~in 
nifak c;:Ikarmaktu. 

8 - Tiirk koylulerinin silahlari elle • 
rinden ahmrkcn diger anasudan olM 
koyliilere siliih veriliyor. Gaye Turk!( 
gayritiirklere ezdirmektir. 

Bunlar yap1hp dururken biz, nas1l o• 
lur da karde§lerimizi Arab idaresine, da· 
ha dogrusu esaretine b1rakmz. Hatay 
Tiirklerine, kendilerinin ve bizim istedi· 
gimiz istiklali vermekten ba~ka ~are yok
tur. Y akm~arkm bu ko§esinde emniyet, 
siikun ve huzur ancak boyle teessiis ede· 
bilir. 

Turk~eye hUrmet! 
(6} iz bagmp duruyoruz: 
(g) - Tiirkiyedeyiz, tiirkc;eye hiir• 

met isteriz. 
Onlarm kozmopolit tath su frengi ruhu. 

Ti.irkiin giirliyen sesini bir tiirlu duymu· 
yor. 

Beyoglunun ortasmda yeni bir otel 
at;lyorlar. Kap!simn iki tarafma kocaman 
levhalar oturtuyorlar: 

Beier otcli 
Restaurant 
Brasserie 

Ostii kava! altJ ~i~hane, iistii 
tiirkc;e, alt1 franmca levhalar. 

«Beier», frans1zca «Bel-air» yani 
«giizel hava» soziiniin ti.irk~e imla 
yaZIImi§ §eklidir. Y oksa tiirk~emizin bel 
ve er kelimelerinden yapilmi~ yeni bir soy 
ad1 degildir. Haydi bu ismi Beier diye 
yazd1klarmdan dolaYJ, imlasmm hatin 
ic;in tiirkc;:e diye kabul edelim. F.akat ismin 
altmdaki «Restaurant>> ve «Brasserie» 
sozlerine ne diyelim? N eden lokanta 
gil de Restaurant, neden birahane yahud 
biraevi degil de Brasseire? 

Bu yeni oteli ac;anlann 
kar~I gosterdikleri bu ziippece au::,. ....... ~·
ni<;in? 

Ah, neredesin, Nevzad T ando~an? 

~ 

Lehistanla Litvanyanm araai 
a~Ihyor mu? 

Var§ova 1 (A.A.) - Lehistan 
kumeti 1 kanunmani 193 7 den itibaren 
Litvanya otomobillerinin Leh arazisin .. 
den gec;:mesini menetmi§ ve bu suretle Lit· 
vanyamn garbla alan yo] miinaka]atJm 
ilga etmi~tir. 

Bu tedbirlerin Litvanyadaki Leh ekal 
liyetine kar~1 yapilmakta olan muameleye 
bir mukabele oldugu soylenilmektedir. 

kelesi Ciresunun midesini, oteki 
Aksuyu da Giresunlunun ruhunu doyu• 
ruyor: Kesel ere bercket, ruhlara ~ta 
T ann ikisini de ehik etmesin. 

ISMAIL HABIB 



II ~i~~~ Bir senelik miihlet l 
~~=================================~ 

Gene adam daha iyi istirahat ~tm~k is-j di. ~ a.kit ~e?.irm~k v~ is:ikbali dii~iinme· 
ter gibi §ezlonga yasland1. Bu s1gara mek .~~~~ ~u~uk ~~r .. du.kkan~~~h. Evvel.:e 

akt1 ve dii§iinceli bir tavula: kend1stm 1flasa surukhyecegm1 zannett1g1 
y _ Zannedersem arhk ogrenmek za · bu di.ikkan, bilakis Lennox'un her hafta 
mam geldi, dedi. rnuntazaman verdigi paraya yeni servet· 

Oteki tamarnen hra§II r,;enesm1 s1vaz - ler ilave ediyordu. 
Iad1. K1sa bir siikfittan sonra giilerek: Bir giin Joan isminde bir hzla tam§tt 

- Biitiin bu §eyler sizi §a§Irtlyor de- ve ona <;llgmcasma a§tk oldu. Onun da 
gil mi mister. .. Heniiz ismini~i bilrnedi • kendisine kar§l lakayd olmadigmi ~n.h
g1m ir,;in isminizle hitab ederntyorum.. yor; fakat a§ktnl itiraf etmekten r;ektm • 

- lsmim Gordon'dur. Dick Gordon. yordu. Zira 0 bir oliim mahkumu idi. 
Evet, biitiin bu §eylerin beni §a§ITtttgml Y egane iimidi tecrubenin muvaffakiyet· 
itiraf ederim. Senelerdenberi heme~ ilk sizlikle neticelenmesi gibi adeta muhal 
defa olarak s1cak bir banyo ahyorum, te- olan bir key{iyete bagh idi. 

~ miz bir elbise giyiyorum ve beyaz ortiilii Nihayet iir,; yiiz altrni§ be§inci giin 

8 bir masada nefis ye~e~J:r yiyo~m. geldi ve .. ger,;ti. Gordon, evvelce karar • 
Fakat arhk zamam geldt. Ogrenmek 15 - la§tlrd1klan vec;hile o gece sabaha kar§l 
tedigim §ey ~udur: Siz parasile diger in· Lennox'un evine gitti. Lennox yabanc1 
sanlara yard1m etrnekten zevk alan bir bir adamla beraber kendisini bekliyordu. 
milyoner misiniz; yoksa yedigim yemek - Gordon bu adamm kim oldugunu ani a • 
lerin, giydigim bu temiz elbisenin ve ban- makta gecikmedi. 

yonun pa.rasmi alacak mlSimz_? Birkar; dakika §undan bundan konu§ • 
- M1ster Gordon ben m1lyoner de • tular Lennox: 

gil, alimim. Belki de Lennox ismini i§it- • B JAb t 'd' d d' 
· · · d. R 1 h L E · d L 1 - en a ora uara g1 1yorum, e 1. nli§S1niZ IT. a p ennox.. VIm e Ka- B' k k d . d I' . 

kl ~ · · h' b. b . . · k 1r <;eyre saate a ar s1z e ge m1z. rna 1gm1z J<;m 1<; IT mec unyetm1z yo • , . 
tur. Arzu ettiginiz takdirde beni bir da· IGd.ordyonba bu ond be§ dakika c;ok.,~zbu.n 
h ··rm k ·· b d 'deb1'J1'r ge 1. a anc1 a am gayet naZIK IT a go erne uzere ura an g1 • . G 
iniz Bu hususta tam b' serbestiye malik- tavula blr§eyler anlatiyordu. F akat or-

:iniz: Bu ak~am sizi 
1~ehrin kenannda don onu dinlemiyordu ~ bile ..• Nihayet 

kendinizden tamamen ger,;mi~ bir halde daha fazla duram1yacagm1 anladJ. Len· 
suya bakarken gordiigiim zaman hayatJ· nox gideli. tam on dort dakika olmu~tu. 

I mza hir;bir klyrnet vermiyordunuz I Bil - Gordon bird en canlanarak: 
mem bu hususta yamhyor muyurn? - Gitsek iyi olur, dedi. 

Gordon ba§mi kald1rd1, digeri devam Y abancJ adam garib bir tavula bakt1 
etti: Ve hi<;bir §ey soyJemeksizin onu takib et· 

- Siz bana rahat ve hatta liiks bir ti. Uzun bir bahr,;eden ge<;tikten sonra 
hayatl takdir edebilecek bir adam gibi laboratuara geldiler. Gordon topuzu <;e

. goriindiiniiz. Zanmma gore yammza virerek kap1y1 ac;hg1 zaman birdenbire 
yakla§tJgtm anda kendinizi .nehre atma- durdu. Dr. Lennox yerde boylu boyuna 
g1 tasarhyordunuz. serilrni§ olarak yahyordu. Y anmda k1 · 

- Evet.. <;iinkii yirmi dort saat zar· nlmJ§ bir §i§enin etrafmda kesif ve sanm· 
fmda hayahmda biiyi.ik bir degi§iklik ol- t1rak bir gaz tabakas1 vard1. 
mazsa intihara karar vermi§tim. Gordon ile yabanc1 adam biran biri • 

- Ve hayahmzda hir;bir degi§iklik bulerine bab~ttlar. Y abanc1 adam: 

olrnadJsrJ i~indir ki.. - Sabahleyin burada bulunmas1 da· 
-·- Siz yamma geldiginiz zaman bu ha iyi, deCli. Biz kendisini gormemi§ o· 

fikrimi tatbik etmek iizere idim. • lahm. 
- AIL Siz kendinize yirmi dort sa-

Gordon ba§Jni sallad1. Y abanc1 adam: 
atlik miihlet vermi~siniz .. Ben ise tam bir 
senelik mi.ihlet verecegim. - Doktor gazinin ktymetini bilfiil 

_ Anhyamiyorum.. gostermi§ oldu, dedi. ,Siiphesiz elinde §i-
- AnlaTSimz .. lkmaline ~ali§hgJm bir ~e ile gelirken dii~ti.i. Y az1k I Bur ada o· 

icadlmm tecriibesini gormek ic;in, nasJ) !up ta i:ilmeden evvel ger;en saniyeleri sa· 
soyliyeyim, bir modele ihtiyac1 var. Bu yamad1rn. lnsam iki saniyede oldiirdiigii· 
!ecriibe mevzuubahs model ic;in c;ok teh· nii soyliiyordu. Maamafih bu icad i<;in 

t. 'keli olacak .. Fa kat bu tehlikeye kar§Jhk mi.iteveff• §erikinizin istedigi paraYJ ver· 
dblmak iizere kendisine pe§inen tediyatta mege hazmm. Mi.imessil olarak bir siz 
bulunmaga hazmm .. y ann bir i~e gire· kaldm1z. <;ok talihlisiniz dogrusu! 
cek kadar talihiniz olsayd1, mister Gor· Gordon hayretle babmyordu. Birden 
don, ne rna a§ isterdiniz? akh ba~ma geldi. Digeri: 

- Oh .. HayatJmJ idame ettirecek ka- - Formi.iliin nerede oldugunu hili • 
dar bir~ey.. yorsunuz degil mi? diye sordu. 

- Y ok, hen o kadar cimri degilim.. Gordon ko,edeki kiic;iik kasaya yak -
Daha fazla takdir edecegim.. Senede la§h. Evvelce Lennox'un formiilii oraya 
iki yiiz sterlin .. Otuz ya§mda oldugunu • koydugunu gormii§tii. Arahk bulunan 
zu tahmin ediyorum. kapagmi a<;h ve bir kag1d <;1kararak ya· 

- Dogrusunu isterseniz yirmi be§ .. bancJ adama uzatt1. Digeri: 
Benim gibi ya§Iyan bir adamm daha gene - Tamam, dedi .. Fakat.. ne yap1 • 
goriinmesi imkans1z.. yorsunuz? 

- Omriiniiz varsa altmJ§ ya§Jna ka • Gordon birdenbire formi.ilii onun e -
dar ya§tyabilirsiniz. Bu takdirde 35 kere linden kaparak yanan ocaga att1. Bir iki 
200 sterlin, yani 7.000 sterlin alacaks1 • saniye ic;inde kiil olmu§tu. Hayretinden 
mz. F akat belki tecriibenin neticesi sizin oldugu yerde kalan yabanc1ya donerek: 
ic;in me§'um olabilir. Bu itibarla bu pa • 
ray! sene sonunda degil, haftalara aYJnp 
isabet edeni verecegim... Sizin ktym~t 
vermdiginiz hayatl bir sene miiddetle sa· 
tm ahyorum .. 

Rirka<; saniye si.ikut ettiler. Gordon 
dedi ki: 

- Size baz1 sualler sorabilir miyim? 
- Tahii. 
- Ozerimde ne gibi tecriibe yapacak-

SJDIZ? Hastaltk mikrobu mu a§Jhyacak • 
sm1z; yoksa .. 

A lim ellerini kald1rd1: 
- Y oo .. Bu kadar zalirn degilim .. 

- ,Serikim ile gazin k1ymeti hususun· 
daki fikirlerimiz mutab1k degildi, dedi. 
Ben hic;bir ktymeti olmad1gmt iddia et -
mi§tim. Ve goriiyorsunuz ki hakbm var
mi§, <;i.inkii ya§lyorum! 

Y abancmm cevabm1 beklemeksizin ko· 
~arcasma caddeye a<;1lan kap1ya yakla§tl. 
Arhk onun nazannda yalmz ]oan'm ha
ya]i vardt. 

lngiiizceden ~eviren: 
Raul Ali ECILMEZ 

T arihi hir cami 
Tekirdag (Hususi) - Hayreboluda 

i§gal ve istilalar dolay1sile harab, met
ruk vaziyete dii§en ve ayni zamanda ta
rihi ve mimari degeri oldugu anla~Ilan 
Gii.zelce Hasanbey camisinin muhafa -
zasma karar verilmi§, Evkaf idaresi ca
mide tetkikat yaphrmak ic;in mahalli -
ne bir fen memurile ehli vukuf gonder-
mi§tir. 

CUMHURiYET 

~eker ~irketinden 
istenen para 

Maliye Vekaletile ~irket 
arastnda hususi miiza

kereler yaptbyor 
Hii.kfunetin ~eker ~irketinden 800,000 

lira istemekte oldugu mahlmdur. Ma -

liye Vekaletinin i~'an ii.zer-ine Muhake
mat miidiirliigii. tarafmdan ~irket aley
hine ac;Ilmi~ olan dava ~imdilik bir te
vakkuf devresine girmi§tir. Duydugu -
muza gore, ~irketle Maliye Vekaleti a
rasmda bu hususta idari noktadan mii.
zakere cereyan etmektedir. Bu miiza -
kere neticesinde bir anla~ma hasll ol
mazsa i§in mahkeme vas1tasile halline 
devam edilecektir. 

:;>urasm1 kaydedelim ki hiikfunetin is
tedigi para vergi kac;akc;Ihgi mahiyetin
de degildir. 1§, §irkete verilen inhisarm 
tatbikmdan evvel hii.kfunete aid rii.su -
mun tahsiline aiddir. 

$irket bu tarihten evvel hiikumete 
para vermekle miikellef olmad1gml id
dia etmektedir. Divam Muhasebat ta 
aksi kanaattedir ve 800,000 lira tutan 
inhisar riisumunun hiikfunete verilmesi 
laz1m geldigi miitaleasmdad1r. 

Diger taraftan Divani Muhase -
bat, gene bu §irkete aid olan Hezar san
dJk fabrikasmdan da miktan mii
him bir yekun tutan bir para istemek -
tedir. $irket buna da itiraz etmektedir. 
Hiikumetin noktai nazan galebe c;ald1gi 
takdirde ~irketten bir milyon liraya ya
km para tahsil edilmi§ olacakhr. 

Franstz maliyesi 
mii~kiil vaziyette 

Biit~e a~Igini kapatmak 
i~in dii~iini.Hen ~areler 

Son zamanlarda F ransanm mall vazi
yeti hakkmda baz1 bedbin dii~iinceler 
deveran etmektedir. Ger,;en cuma M. 
Vincent Auriol'un hamlam1§ oldugu ve 
meclisin de tasdik ettigi yeni bi.itc;ede 
( 40) mil yon lngiliz lirasmdan fazla bir 
a<;Jk vard1r. Bu ac;1ga muhtelif sebebler 
gosterilmektedir. Y eni harb levazJrnJmn 
artmlmas1 ve baz1 umumi i~ler ir;in fazla 
olarak sarfedilen paradan ba~ka Dou -
mergue ve Laval hiikumetlerinden kalan 
bordar da ba~hca amillerdendir. Fran -
gtn bymetten dii~iiriilmesi de bu vaziye
te bir hayli tesir etmi~tir. 

Kalifomiyada • yen1 istikbal! 

Di.inyanm pekr,;ok yerleri Noeli ve yeni seneyi kar, ki§, soguk dalgalan i~inde 
kar§1lad1lar, Sicak salonlarda top lamp eglendiler. Fa kat Amerikamn Kalifor • 

niya sahillerinde 1937 sabahm1 gi.izel k1zlar boyle mayo ile denizden istikbal 
ettiler I 
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Miiteahhid A. Nacinin sevindirdigi yavrular 

Miiteahhid Abdurrahman Naci Demirag son defa Kad1koy be§inci mekte
binden 91, otuz sekizinci mektebden de 45 kimsesiz ve fakir yavruyu tepeden 
tlrnaga kadar giydirmek suretile sevindirm~tir. Yukanki resim sevindirilen 
yavrulardan bir k1smm1 gostermektedir. 

Bugiin i p E K sinemastnda 
Sevimli ve nazik ytldtz 

SiLViA S iDNE Y'in 
GENE RAYMOND ile beraber !revirdigi 

GONOL YARASI 
Frans1zca sozlii orijinal ve hissi filmini goriiniiz. 

tlaveten: PARAMOUNT JURNAL ve MICKEY MAYS 

Bu ac;Jgl kapatmak i<;in yegane ~;are, Bugiin s u·. M E R sinemaslnda a 
umumi geliri arhrmak ve ·dolay1sile eko- ~ 
nomik canlanma ve kalkmma ile kabil o- F R A N Z [ S K A G A A L' in 
lacaktu ki umuml kanaat, uzun vadeli H A N S J A R A Y ve S Z 0 K E S Z A K A L 
faizin halihamda pek az mevcud olma- tie beraber bu sene !revirdigi yegane 

s1 milli kalkmmaya bir engel olamiyacagJ A L T J N K £ L £ B £ K 
~eklindedir. F azla olarak, ac;1g1 kapat -
mak iGin di.i~iiniilen bu usul ayni zaman- (Fraulein Lilli) 
da frangm dii~mesile geliri artanlann bu filmini goriiniiz. Nis ve Monte Karlo'nun liiks muhitlerinde 
kazanclanm yi.izde doksan nisbetinde cereyan etmekte olan bu filimde FRANZISKA GAAL ilk 
emniyette bulundurabilecektir. defa zengin ve goz kama,hrtct tuvaletler giymektedir. 

Bedbin di.i~i.incelere kap1lan baz1 llaveten: FOX JURNAL ve CANLI RESIMLER 
Frans1z maliyecilerinin bir tiirli.i kavra - ·---
mak istemedikleri bu usul sayesinde Yarm saat 11 de matine, duhuliye 35 kuru' 

FranSIZ mali otoriteleri bir defa daha •••••••••••••••••••••••••••••-• 
rnii~kiil vaziyetten kurtulm~ bulunmak -

tad1rlar. Umumi kanaate gore frangm Gedikpafa A Z A K SiNEMASJ Qarflkapt 
daha ziyade ktymetten dii~iiriilmesi biit-
Ge ac;1gma daha ~;abuk ve cezri Gareler 
bulabilirdi. Fa kat, frangtn yiizde otuz 
nisbetinde dii~iiriilmesi de bittabi faydah 
olmu~ur. 

fleride frangm biraz daha k1ymetten 
diisiiriilmesi de mevzuubahistir. Halbuki 
salahiyettar mehafil F ransanm ekonomik 
vaziyetini diizeltmesi iGin borsa ve altm 
tahavvi.ilatmdan ziyade smai bir kallon
ma ile kabil olabill'cektir kanaatindedir. -···---Y eni ithalat rejimi 

Diinden itibaren mer'iyet mevkiine 

Bugun: 2 hi rind vizyon filim bird en 

1-GONON ADAMI 
MAURiCE CHEVALIER'nin en son filmi 

girmi§ olan yeni gene! ithalat rejimi ka- A 
rarnamesinin filen bugi.inden itibaren '-•••••••••••••••••••-••••••••••• 

2 . p U 5 U : KEN MAYNARD taraf1ndan 

Ayrtca: Renkli MiCKEY MA VS 

tatbikatma g~ilecektir. 

L 0 R E L H A R D i • COCUK HIRSIZLARI 

Dinleyiniz.. Ben bir zehirli gaz ham • 
hyorum. Mevcud zehirli gazlerin en mii
kemmeli .. Havada derhal tahammuz et
tiginden her tiirlii gaz maskesinden niifuz 
edebiliyor. Havadan agu oldugundan 
topraga yakm bulunuyor ve oliim ani o· 
]uyor. Bir iki ~i§esi koca bir §ehir halkm1 
bir anda mahvedebilir .. Bu itibarla mf 
bu gazin korkusundan harblerin onii ah
nacaktJr. 

- Giizel, tecriibenizin mahiyeti? Eski eserleri korumak hususunda Ev- TURKI!E siizLii FiLiMLERiN EN GUZELi - I 0 kiSimhk kahkaha ,aheseri 
kafm gosterdigi bu degerbilirlik mu- !::::::~::::::::;:::::::::::::::;:;:;~;::;::::::::::::::~ - Size her §eyi ac;lk<;a soyliyecegim .. 

lead ettigim gazin fevkaladeligi hususun
da miihim, aroma r;ok miihim bir adamJ 
'kna ettim. Bu adam ki biiyiik bir devletm 

iimessilidir, bir tecriibe gormek istiyor. 
ani gazin bymetini gosterecek bir tee· 

iibe .• Bilmem anlatabiliyor muyum? 
- Tam amen .. Gazin bymetinin, mo

elin yani benim ortadan kalkmamla sa · 
it olacagmi kasdediyorsunuz degi] mi? 

- Evet.. Ya§arsamz tecri.ibem mu • 
affakiyetsizlikle neticelenmi§ olacak .• 

Bir dakika kadar sustular .• Lennox: 
- Kabul mu ediyorsunuz, red mi? 

iye sordu. 
Gordon ba§lnl kaldJrmaksJzm: 
- Kabul. dedi. 

*** 
Aradan birkar; hafta gec;ti.. Gordon 

rtJk para SJkJntJSJ <;ekmemesinin ogrtll • 

hitte memnuniyet uyandmm~hr. -···-Tekirdag cinayetinin failleri 
yakalandi 

Tekirdag (Hususi) - Buraya tabi 
Barbaros nahiyesinden, cesedi bir ku -
yuda bulunan Arnavud Kemalm katil
leri yakalanm1~ ve Adliyeye verilmi§tir. 
Dort ki§i olan katillerin kumar oynar • 
larken aralannda kavga g1karak Kemali 
0 Slrada oldii.rdiikleri soylenmektedir. 

Mev lid 
Merhum General $ii.krii. Naili Gok -

berkin ruhuna ithaf edilmek iizere ya
rmki pazar giinii ogle namazmdan son
ra Beyaz1d camii §erifinde Mevlidi N e
bevi okutturulacagmdan arzu buyuran 
zevatm gelmelerini dileriz. 

Ailesi 

En giizel, en ne,eli, 

en zevkli Franstz filmi, 

iki saat giilmek ve 

eglenmek i!rin 

c 0 $ K U N L A R B A R I Bugun T 0 R K 
sinemasmda na gidelim... Barda bulunanlar: 

tlaveten: EKLER JURNAL Henry Garat - Mireille Perrey • 
Pizella. Monique Rolland Bugiin saat 1 de tenzilath matine 

SA K A R Y A (Eski Elhamra) SiNEMASINDA 
Butiin Istanbul halkmt ko,turan, dans krah 

F R A I D E A S T A I R E ve G I N G E R 
ve krali!resi 

R 0 G E R S' in 

En buyuk muvafakiyetlerini te,kil eden 

FiLOYU TAKiB EDELiM 
(Follow the fleet) faheserini gidip goriiniiz. 

Yilbafi hediyelerinin ke,idesi 6 kanunusani ~artamba ak ,ami yapJlacaktir. 

2 tkincikanun 1937 

·RADYO 
( Bu aksamki program ) 

ISTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk mus!klsi - 12,50 ha.va

dis - 13,05 plakla hafif miiz!k - 13,25-14,00 
muhtelif pHi.k ne~riyat1 - 18,30 plakla dans 
musikisi - 19.00 ~ehir Tiyatrosu komedi 
k1smi tarafmdan bir temsil - 20,00 Tiirk 
musiki heyeti - 20,30 Miinir ~ureddin ve 
arkada§lan tarafmdan Turk musiklsi ve 
balk ~arktlan - 21.00 saat ayan, orkestra • 
22,00 Ajans ve Borsa haberleri ve ertcsi 
giiniin progrann - 22,30 plakla sololar ~ 
23,00 son. 

VIYANA: 
18,50 halk §arktlan - 19,15 g~en y1l hak· 

km<la konferans - 20 havadis - 20,15 Qigan 
orkestras1 - 22,50 filim bakkmda konfe· 
rans - 23,20 dans musikist - 24,30 bavadis. 

BERLiN: 
17 dans musikisi - 19 balk ~arkilart-19,45 

spor haberlerl - 20 muhtellf ~ark1lar - 20,45 
konferans - 21.10 dans musikisi - 23 bava• 
dis - 23,30 orkestra - 24 Breslav'dan nak· 
len dans muslk!si. 
PE~TE: 

17,30 cazband - 18 konferans - 18,45 gra
mofon plli.k1 - 20 balk ~arkilarJ - 20,30 
konser • 22,20 Qigan orkestrasJ - 23 RUS 
~ark1lar1 - 23,30 konserin devaml. 
BUKRE~: 
17,15 askeri bando- 18.10 gramofon plak· 

Ian - 18,20 Rumen §ark1lan - 20,15 danS 
musikis! - 21,45 cazband - 22,45 baberler. 

LONDRA: 
19,15 9ocuk saati - 20 bavad!s - 20,25 

mubtellt muslki - 20,45 tiyatro orkestrasi-
22 varyete - 22,30 dans musikisl - 23,17 nu· 
tuklar - 24,25 dans musikisi. 

PARiS: 
18,15 bavadis - 19 konser - 21 orkestra ~ 

22 konferans - 23 konserin devamL 
ROMA: 
18,50 - 19 Tiirkiye ile italyay1 alakadar 

eden mevzular bakkmda billtenlcr - 19,10 
gramofon plaki - 20,20 yabanci d!llerde 
havadis - 21 konferans - 21,30 Milan'dan 
naklen opera. 

Bari istasyonunun ne§riyah 
italyanlarm Bari radyo istasyonu bugiin

den itibaren her. hafta sal!, per§embe, cu
martesi giinleri Istanbul saatile 18,50 den 
19,10 a kadar orta dalgada 288,3 metro, 
kJ.Sa dalgada 31.13 metro iizerinden Ti.irk 
ne§riyatJ yapacakttr. Sall ak§amlan killtii· 
rei ve bedii musahabe!er yapilacak, per
§embe ak~amlan Ttirk musikisine tahsis e
dllecek, cumartesi ak~amlan da Tiirkiye ve 
italyaYl alakadar eden mevzular etrafmda 
biiltenler okunacaktJr. 

NOBET~iECZANELER 
Bu gece nobe~! olan eczaneler ~unlar· 

d1r: 
istanbul clbetindekiler: 
Aksarayda (Etem Pertev), Alemdarda 

(E~ref Nel!'etl, Bakirkoyde (Merkezl, Be
yazidda (Belklsl, Eminonfinde (A. Minas
yan), Fenerde (Emilyadi), Karagtimrtikte 
(Suadl. Kti~iikpazarda (Hasan Hulusi), 
Samatya, Kocamustafapa~ada (Rtdvan), 
9ehrem!n!nde (A. Hamdi), ~ehzadeba~?m· 
da (.A.saf). 

Beyo~lu c!hettndekiler: 
Galatada (Htiseyln Hiisnii), Haskoyde 

(Bar but), Kas1mp~ada (Vasifl, Merkez 
nabiyede (Della Su.da), (K!nyoli), ~illl!de 
(Nargileclyan), Taksimde (Limonctyan). 

Uskiidar, Kadikoy ve Adalardakiler: 
Btiytikadada (Merkez), Heybelide (Yu • 

suf). Kadikoy, Pazaryolunda (Rifat Mub -
tar). Modada (Alaeddinl, Usktidar, imra
horda (:i:mrabor). 

SON MEKTUB 

En halis memleket 
hikayeleri 

Fiatl 40 kuru~ 
I IIIII II II 111111 Ill Ill 111111111111111111 ········································ 
Klod Anenin en giizel 

romanc 

Ate~in Rus a~kl ve bir ihtiras 
maceras1 

GENQ RUS 
KIZI ARYAN 
~evirenler r 
Fetht varal ve 
Feridun Osman 

K~rl1~ov Siireyyada 
H A L K 
OPERETI 

Pazartesi ak~am1 
saat 21 de 

Zozo Dalmasm 

ittirakile 

PiPi~A 
Biletler gi,elerde satllmaktadxr 

TELEFON: 60682 

ak~':.m lURAN Tiyatrosunda 
NA~iD, HALiDE, FAHRi BiRLE~iGi 
Birioci defa olarak 

SAKLAMBAc; 
Vodvil 3 perde 

Local a r 200, 160,100 1 
• 

mevkiler 35, 25, paradi 15 

Dans, Solo, Varyete, DUet,-

~~ 
N 

A~ 
A 

N~ 

KASTA DIVA 
ve 

PAT PATA~ON 

K1z Hus1zlan 
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Anadoluda =======-
- _ San' at tetkikleri -.... 

AMID y OLUNDA 

Kayserfde Tiirk evleri 
k. r·· k eserleri 240 senelik bir tarihe ve 

Bu es 1 ur 1 ·· 
""k k san'at kiymetine maliktir. Bun arJ muze 

yu se kl k ,.0 k yerinde bir hareket olur 
olarak sa ama ~ 

-7-

Zenneciogla 
. s· 1 beraber Tiirk 

Munar Koca ma~ a k · rlar ye· 
san'at tarihine daha bm;o mb.1ma n'atkar 
. . . h k'k ten IT sa 

b§hren Kaysen, a 1 a. ar faaliyetinde 
kaynag1d1r, Ankaranm un · · yeti~

. . d Kaysenmn 
en slkl~lk giinlenm!Z: e t Jan biz 
. d' . IVaCI US a 

br 1g1 ta~I, boyaci, 5 b · de idi, bu 
. 1 I' k I mesa esm tn1mar ann e 1 o u d Ankaramn 

!rah§kan <;ocuklarm mo .ern) · .. ardn. 
d v fl' hisse en • 

ogumunda da ~ere 1 
v 1 ehrin 

t , kA k ynagi o an ~ 
§te bu san at ar a 'dar ve ~a-

evlerini.n ve soka~lannlda~:n~a~lanp;lcda 
Yam d1kht oldugun~ I . ilk goze 
.. l . . b d ki ev enn 

soy emi~bm, ura . a . k ta~ olma • 
. A h yeti esme d c;arpan ID§al usus1. . 

0 
kadar revac a 

Slndadir, kesme ta~ 1~leni bir yere c;ekile· 
olarak devam etml§tlr k h d bir bah~e 
tek ekleme bir duvan vek ya u ta•tan yap· 

b 'l esme • llluhafaza duvann1 1 e 

. de Ytldtz ko,kii. 
Zenneciogla e&Jtn . 

d k Jd1 k1 evler .. 
tni~lardJr, nere e. a dun bana Barak 

Kayseride eskl .~" adr~ler klasik stilde 
t d 'k' gaster 1 • 
arzm a 1 1 ev lk' da ben goreme-

ev bulamadJm. Be 1 var t rma yapmama 
dim. <;iinkii slkica ara§ I 

imkan yoktu. K serinin eski aile-
G .. d"V" evler ay 11 or ugum . Kavramogu anna 

lerinden Zenneci ve · vl evinde 
. d' Zennecxog u 

a1d alan evler xr. · b' duvara a· 
.. d" ve sessiZ If • 

sokaktan dum uz: .. bir kap1dan gi-
c;xlml~ kii<;iik ve ~~te:i~zibah<;ede, biraz: 
rince insan kendmi b I or ki evin se

s~nra da bir avlul~ka d~r~ieri bu avluya 
Iamhk ve harem 1 

nazud1r. d 1lmx• 
Barak tarzm a yap • 

Ba~tanba§a 
• 

evinde lambri 
olan bu evin selamhk dairesi cepheden 
goriilen ihti~arnile ortada yiiksek tavanh 
bir salon ve iki tarafmda hirer odadan 
'barettir. F akat bu salon ve odalar yiik-
1 k bir san' at zevkinin, Tiirk agalarma 
se h · b' 1 mahsus debdebe ve i tJ§amm xrer can 1 

ifadesidir. 
Salonun duvarlan kamilen ah~abdan 

Jambrilerle kaplanmi~hr. Bu k1s1mlarda 
muhtelif dolablar ve hiicreler vardu ki 
kamilen oyma ve ge<;me olarak yapilmi§. 
Bu san' at eserleri en nefis renkli kalem 
i~lerile de rniizeyyendir. Sagdaki odada 
Ku~ehir ta§mdan bir ~amine vard1r. Bu 
kadar nefis bir san'at eseri hi<;bir yerde 
gormedirn. T avanlan, duvarlarile bu cla
ire hi((bir ~eyini kaybetmeden, yap1ldxgi 
devrin hususiyetlerini ya~atmaktadir. 

Kibarhgx her halinden belli, giizel 
yiizlii, ihtiyar bir bayan ev sahibi s1fatile 
bana rehberlik ediyordu, evin tarih<;esi 
hakkmda bilgisini sordum, bana bu evin 
yapxh~ tarihinden 240 y1l ge~mi~ oldugu
nu soyledi .. Bu rakamla benim gorii~iim 
arasmda da kuvvetli bir tetabuk vard1r, 
zira ~u evin tabi oldugu Barak tarz1 yur
dumuza 1703 tarihincle gelmi§tir, yani 
233 y1l evvel.. Bu evde gordiigiim tez -
yini kts1mlan tetkik edince goriiyorum 
ki daima klasik tarza ka<;mak istiyen bir 
elin Barok' a iizeni~i vard1r, yahud da di
ger bir tabirle Barak tarzmda yapmak 
mecburiyetinde kalan san'atkar elin, kla
sik tarza heniiz sadakati vardu. Binaen -
aleyh bu hususiyete de bakarak biz bu 
eve tereddiidsiiz 230 yi!hk bir omiir tah
min edebiliriz. 

Evin harem dairesine ge<;tik. Bu ta • 
rafta ailece Yildizko~kii nam1 verilmi§ 
iki kath bir daire var. Oraya ((lktik.. 
Y1ld1zko~kii dort cephesi pencereli geni§ 
bir odadan ibarettir ki buna zarif kemer
ler ve tahta siitunlarla odadan aynlm1~ 
bir merdiven sahanhgx iltihak etmi~tir. 
Yxld1zko~kii nisbeten harabd1r. Fakat 
kolayhkla tamir ve restore edilebilir .. 

<;ok nazik davranan ihtiyar ev ana.si
nm nezaketini suiistimal etmekten <;ekm
digim i<;in hare~ dairesini tamamile ~o~
mek arzusunu I((ime akittJrn, bu vakxts1z 
ziyaretirni ihtisar ederek aynld1m, yoksa 
bu evin daha birc;ok ~ayam dikkat taraf
lan bulundugu muhakkakhr. 

fkinci olarak p;ordiigiim ev Kavramo
~ullanna aid evdir ki bunun planmda bir 
~a~kahk mevcud olmaklr beraber san'at 
itibarile ayni devrin, hatta ayni san' at -
Hrlarm eseridir. Bu gorii~iimii i<;indeki 

• 78 Yazan: Hilmi Ziya I tlrnaf roman•. 
CumhurlyAtln .f; • yanm tiirkc,:e ile izahat veriyor: 

K dan galiba terdimenxn t~m .. ya _ !gnebey medresesine giriyoruz. 
tnlmi:no~~am~smdan. hiddet esen gas • Buranm ~ohreti malum oldugu ic;in, De-

t d. Yalmz onun ta~km heyecanxn• mir iizerinde yapacag1 fena tesiri sil • 
erme 1. • . . So ra yanm· . . A • 

goriince kalemle 1~aret etti. n Az mek maksad1le 1lave eth: 
d k. k" "k abitle yunanca konu§tu. . _ Ayn odada kalacaksmxz zannede-

a 1 uc,:u z lA venp d k 
sonra bu adam nezaketle. se ~m ld v 01 rim. Otekilerle ayni i~ oldugun an u -

. .. k 'rrn emir a Igl b" 1 d" .. .. 
tevkifhaneye goturme 1v mandan oy e .u~unmu~. .. .. . 
soyledi. Birazdan esk1 mederese onune geld! • 

*** . d v 'di· 
K d Ulucamxye ogru gi 
onu~ma an, .... d gertiler. . ~ · onun en y 

Yorlar, Esk1 ·;:nsane d v go"ru"nce 
A I Iglnl ' dimlanmn yava~ ama d K" "k 

• • • • '.l diye sor u. uc,:u 
«nxc,:m g1rm1yoruz: · » ") k bak· 
zabit, cevab verecek yerde g~ ere bl'yet· 

..: Demir asa . 
b ve yoluna devam e~u. . ktJ. 
Ie yere tiikiirdii ve b1r siga ra ya b' 

.. b kay! ce me 
Once, dalgmhkla ta a ' b't' 

k ld b sxrada za 1 10 
oymu~ oldugu ha e, u ib b' te • 

giiliimsedigini farkedince. ga~k hIT ket-
dai yiiziinden titredi. Mekam are 
le, bir sigara da ona verdi. I 

I • adim an 
T aha! caddesine saptl aT' b't' 

1. Yunan za 11, 
~~:endiliginden hJzlanmi§tJ. 

ler. 
01~ avlu ve koridorlar dopdoluydu. 

Ba§Inl bir omuza dayay1p kalanlar, ~ : 
zun z:aman bir arada duracakmx~ g1bi 
soyliyecek soz bulamadan p;oz p;oze b~
kanlar, ve son kampanasxm vuran b1r 
tren penceresindeki tela~la konu&anlar 
vardx. Bir c,:ocuk, gardiyan~? <;atx~ .ka~l~
rmdan iirkiip anasmm etegmde I<;m Itm 

aghyor .. 
Kii<;iik zabitin takdimi Uzerine, 

sane miidurii giilerek kar§IIadi. 
mevkuflarm kogu§undan ge~ilen 
bir oda verdiler. 

hapi • 
Siyasi 
kiic;iik 

CU1\1HURIYE'l 

Bir siivari polis 
at1ndan diistii 

' 
Ba!?I bo!? kalan at mii~· 

kiilatla yakaland1 
Diin ak§am iizeri saat 17 raddelerin -

de Beyoglunda devriye gezmekte olan 
siivari polislerden bir tanesinin att 
Taksimde iirkerek iistiindeki polisi ye
re dii§iirmii§ ve dortnala kalkarak Har
biyeye dogru kac;maga ba§lami~tlr. 

Ba§JbO§ attan halk zorlukla kendisini 
kurtarmi§ ve ba§ka bir siivari polisi 
ka<;makta alan beygiri kovahyarak e
peyce ugra§tiktan sonra yakahyabilmi!?
tir. Bu yiizden halk heyecan ic;inde kal-

IDl§tir.~---------

Zarif oldugu kadar 
hazin bir sergi 

Ankara 28 (Hususi) - Cebecideki 
Ankara Cezaevinin kap1smda ufak bir 
sergi kuruluyor: Siislii ipek abajurlar
dan, yasbklardan, yagh boya resimli 
mektubluklara, c;ekmeceden, komodin
den, gayet kullam~h maltizlara kadar 
hemen her eve ve herkese Hl.z1m e§ya, 
pek ucuz fiatla sahlacakbr. Kendisi de 
bizzat san'atkar alan Mehmed Demir is
minde, haytrsever, c;ah§kan bir usta, 
Cezaevindeki mahkum san'atkarlara 
malzeme alabilecekleri bir meblag a
yirml§, Cezaevi miidiirii Kemal de 
mahkumlarm c;ah§malanm te§vik ic;in 
miimkiin alan her tiirlii kolayhg1 gas • 
termi§tir. Sergi bu ufak sermaye ile, bu 
himmetin ilk mahsuliidtir. 

Te§hir edilen e§ya arasmda c;ok ma
nidar olanlan da vard1r. Bu meyanda 
iki giivercini gosteren i§leme bir yas -
tik ta bulunuyor: Bu giivercinler, yur -
dun her hangi bir cezaevinden uc;urul -
mu§ olabilir; fakat gonderildikleri yer 
bellidir ve gagalarm1 sims1k1 kapay1p 
ta§Idiklan ay yildiZl1 mektublardan an
la§Jhyor: Bir zarfm iizerinde Antakya, 
otekinde !skenderun adresi yaz:Ibdtr! 

Bu miiessir sergiden, sahibleri, belki 
birer tiitiin paras1 beklemektedirler; fa
kat daha hazin olarak, bu Yilba§I gii -
niinde hatJrlanmi§ olmamn geni§ tesel
lisini umuyorlar. -···-Atina el~imizin bir ziyareti 

Atina 1 (Hususi) - Tiirkiye el<;isi 
Ru~en E§ref diin Hariciye Miiste~an M. 
Mavudis'i ziyaret ederek iki devleti ala
kadar eden muhtelif meselelere clair uzun 
miizakerelerde bulunmu§tur. 

Romada bir ziyafet 
Rorna I {A.A.) - M. Ciano, diin 

kendi §erefine !ngiliz sefiri tarafmdan ve
rilen bir ziyafette hazn bulunmu§tur. 

Viyanada Nazi 
propagandacJlarJ 

Viyana 1 (A.A.) - Son giinlerde 
polis, bir <;ok siyasi tahrik<;iyi tevkif etmi~ 
ve rniibim miktarda propaganda evrak1 
musadere eylemi~tir. Son giinlerde ke~fe
dilen bir <;ok nasyonal sosyalist ve ihti • 
lalci sosyalist merkezleri kapatJlrnJ~ ve 
ekserisi nasyonal sosyalist olmak iizere 
I 30 ki~i mahkerneye velOilmi§tir. 

aileler de teyid eder sozler soylediler, bu 
iki ailenin yekdigerile miinasebetleri de 
varmi§ .. 

~imdi bu iki k1ymetli evi goriip aynl
dlktan sonra gerek degerli Kayseri V a -
lisinden, gerekse san' atkar bir nesil olan 
muhterem KJyserililerden bir dilegim 
vardxr ki o da bu iki evden hi<; olmazsa 
birisin:n satm almarak etnografik bir mii· 
ze yapxlrnasrdn. T arihte ve folk! or bah -
sinde c,:ok canh olan Kayserililerin burayx 
yiiksek bir kadir~inasbkla dikkate deger 
malzemelerle dolduracaklan muhakkak
tJr. Bu suretle bu evlerin sahibleri de a -
ilelerinin narnxm tekrar tarihe c,:xkarmak 
ve ya~atmak §erefini kazanmi$ olurlar .. 

Mimar 
SED AD l;ETINT A$ 

Kogu§ta o kadar ugultu var ki, yans1 
bo§ oldugu halde ilk bakx~ta hmcahm<; 
polu tesiri veriyor. <;ogu Kozahane vak
asmm kahramanlan ve birka~1 Kuvay1 
Milliyeye casuslukla itham edilen deli • 
kanhlar .. Aralannda rumca konu§an Gi
ridliler, Bo§naklar ve hi<;birile konu§ma
dxgx i<;in ne milletten oldugu anla§Jlami -
yan garib birisi vard1. Bu korkunc, hatta 
menfur denecek derecede c,:irkin yiizlii bir 
adarnd1. Gardiyanlann tenbihine ragroen 
durmadan sig~!a i<;iyor, oksiiriiyor, yere 
tiikiiriiyordu. Otekilerin s<>ylemek i<;in 
yapt1g1 denemelere aldirm1yor ve sanki 
konu~mak ihtiyacxm di§leri arasmdan mi
r:ldanarak kendi kendine tatmin eder gi
bi, inadma susuyordu. 

Odamn ilk manzarasx onu fevkalade 
rabatcr£ etti. Kan~1k, uykusuz, abus yiiz
ler, c;okiik suratlanm kara bir !eke gibi 
c,:erc,:eveliyen pis b1yikh, hra§I uzami§ ak
si adamlar, yamba§mdaki oksiirdii diye 
bogazma sanlmaga hazn lanetlerneler, 
kokle§en ve derinle§en korkusunu birden 
bir iirkrne haline getirdig] i<;in hernen o -
dasma kapandx. Mektublanm yazd1. 

Ogleyin gardiyanm getirdigi bir so • 
munla kurufasulyeyi yemege <;ah§h. Fa
kat iiziintiiden i§tihasJ ka<;hgJ i<;in bir lok· 

Gizli ilimlere gore 

Biiyiik Frans1z §airi 
Victor Hugo ve ruhlar 

13 Sair 
' 

Victor Hugo bilhassa 
rakaminin seametine ~ok inan1rdi 

' Gec;enlerde bu siitunlarda ne§retti~i ' 
miz (Gizli ilimlere gore) serlevhab bir 
makalede (Victor Hugo) nun ·itikadat· 
bablaya tabi ve hurafata mutekid ol 
dugundan k1saca bahsetmi§tik. 

Okuyuculanm1zdan bir c;ogu buna da 
ir tafsilat vermemiz arzusunu izhar et
tiklerinden bu isteklerini memnuniyet
le yerine getiriyoruz. 

*** 1813 te, Frans1z ordusunun !spanya -
dan ricahm temine memur edilen Ge
neral cHugo., Burgos kalesini berhava 
ettikten sonra yoluna devam ve cCela
dos. a geldi. Bu kii<;iik kay ba§tanba§a 
harab olmu~tu. Yalmz bir kag duvar 
kalm1~b. 

0 devirde, generaller harbe giderler
ken ailelerini de beraber gotiirtirlerdi 
Aile reisleri giindiiz harbederler, ak 
§am olunca geri hatta, c;oluk ve c;ocuk 
larmm yanma gelirler, yerler, ic;erler 
eglenirlerdi. 

l§te, boyle bir ak§am, ordu kararga -
hmdaki c;ocuklar arasmda bulunan 11 
ya§mda (Victor Hugo) ile karde§leri 
harabeler arasmda, asker oyunu oynu
yorlardl. 

(Aleksandre Duma) mn nakletti~ine 
gore: c Yiiksek yerlere t1rmanmaktan 
ho§lanan kiic;iik Hugo, §iiphesiz arka -
da§lanm aldatmak maksadile, yiiksek 
bir duvarm iisttine c;1kmak ic;in ko§ar -
ken ayagt kayd1, tepe a§agt yalmz du
vardan degil, duvarm kenarmdaki ha
rab bir ma~aramn dibine dii§tii. Ba§t 
sivri bir ta§a tesadiif etti. Sukut o ka
dar §iddetli olmu§tu ki zavalh <;ocuk 
kendinden ge<;ti, bay!ld1, kald1. 

Bu sukut neticesinde kiic;iik Hugo'nun 
ba§mda biiyiik bir yar.a ac;lid1. Ve ni§a· 
nesini, oliinciye kadar ta§Idl, 1813, 

~airin kafasma, mevzuubahs yara -
nm ni§anesi gibi bir daha silinmiyen i· 
tikadah batllaya, hurafata inanmak fi
kirlerinin yerle§mesine sebeb, ge<;irdigi 
kaza ile 13 rakammm bu ilk tesadiifU 
miidiir?. Bu, malum degil ... 

Fakat, 9 sene sonra ve gene feci bir 
surette 13 rakamile kar§Jla§IDI§tlr. 

(Victor Hugo), 1822 senesi te§rini -
evvelin 12 nci giinii, (1+8+2=13), (A
dele Foucher) le evlendi. l;lairin kar -
de§i (Eugene), diigiln sofrasmd~ herkes 
gliler, eglenirken blrdenbire abuk sa
buk sozler soylemege ba~Iad1. Kendisini 
sofradan kald1rdtlar, evine gotiirdiiler. 
Eve girer girrnez biitiin lambalan yak
h. Sonra eline gec;irdigi bir k1hcla per
deleri, koltuklan, kanapeleri kesti, ma
salan, dolablan klrd1. Saglam ne bir 
ayna, bir camekan b1rakmad1. (Eugene) 
c;Ildirmi§h. Ertesi giin akll hastanesine 
naklolundu ve 15 sene sonra oldii. 

(Sefiller) muharririni ve ailesini rna
tern ic;inde b1rakan daha ba§ka vak'alar 
da var: <;ocuJtu (Fran<;oi • Victor) un 
vefah, 26 kanunuevvel 1873 te vukua 
gelmi§tir. (2 defa 13). 

(Victor Hugo), eserlerinde ve husust 
not defterlerinde 13 rakammm kendisi 
ve ailesi efrad1 ic;in §eametli oldugunu 
yaz1yor, ve buna dair bir c;ok vak'alan 
kaydediyor. 

Karde§i (Eugene) nin, oglu 
tor) un Olilmii gibi ikinci oglu 
les) in vefat1 da 13 rakamma 
eder. 

(Vic -
(Char
tesadiit 

5 kanunusani 1874 te, Parisin muha -
sarast esnasmda not defterine §Unlan 
ya7.ITII§hr: cBugiin (Feuillandine) de 
idim. Yamma bir giille dii§tti. Yemek
te, mutad davctlilerimden maada (Loui 
Bb.ne), (Baul de Saint Victor) vard1. 
Sofrada 13 H~i idik.• 

(Victor Hugo), Jersey'deki menfa -
smda iken adamn (Beyaz perisi) ne aid 
rivayetleri duyduktan sonra ruhlara i-

rna ekmegi zorla <;igniyerek list tarafxm 
geri verdi. Her kapt a~;1h~ta yerinden f1r· 
lay1p kenara c;ekiliyor. Gardiyan ekseri 
arahk buakhgi ic;in gidip tokmag1 c;evir
dikten sonra ooze koyuluyordu. 

Bu gardiyan elli ya~larmda, giic,:lii 
kuvvetli bir adamd1. <;ahk ka§lan ve so· 
murtkan yiizii konu~maga ba~l~r ba§la -
maz a<;xhyor, insana emniyet ve huzur 
veriyordu. Bir eski ~arab muhammini gi
bi insanlan goriince tamdigi, cigerlerinin 
i<;ini okur gibi bakmasmdan anla§Ihyor. 
Y ernekten sonra aralannda daha fazla 
yakmhk oldu. Sigaralan pofurdatuken 
kogu~takiler hakkmda bir bir izahat ver
mege kalktJ. 0 kadar kamksam1~ bir hali 
var ki en korkunc vak' alan anlat1rken, 
s;:iinliik i§lerden bahsediyormu~ kadar a· 
lakaSIZ goriiniiyor. 

0 bunlan - istemeden - dinledik<;e, 
korkusu iirkiintii ve nefret halini alrp ar
txk d1§aTI c;1kmak degil, arahktan bile 
bakmak istemiyordu. 

Biitiin giin bOyle kapand1 kaldx. llk 
defa Cerna! ziyaretine geldi. Bu sxrada 
iirkekligi son derec,.ye varmx§h. Her ka
pl vurulu~ta i<;eriden sesleniyor, tokmag1 
ag1r ag1r c;evirip arahktan bakxyor ve son
ra tekrar kilidliyordu. 0, bir hapisaneye 

Franatz fairi Victor Hugo 
torunlarile birlikte 

nanmaga ba§lami§tir. 
l§te o z:amandanberi ispirtizme rna -

sasma miiracaatten kendini alam1yordu. 
(R. Tesclide), (Victor Hugo'nun Ma

sa Dedikodulan) adh eserinde §U vak'a
YI naklediyor: 

c~air, diyor ki, masa konu§mak arzu
sunu izhar ediyordu. Kanm, bundan ce
saret ald1 ve bir sual sormam1 soyledi. 

- llk evvel ana sor, bana cevab ve • 
recek mi? .. dedim. Masa §U cevab1 ver
di: 

- Evet ... 
- Pekala, i§te sualim: Yeryiiziinde 

insanlarm vazifesi nedir? 
Bu s1rada ic;eriye bir kac; dostumuz 

girdi. 1c;lerinden birisi: 
- <;ok giiz:el bir sual. .. 
Dedi. Charles da ilave etti: 
- Bakahm, masa ne dii§iiniiyor. Bu 

suale cevab vermek i§ine geliyor mu? 
Masa, titriyerek h!lrekete geldi. Ve 

be§ darbe vurdu. Bu, evvelden kararla§
tirdi~miZ ve~hile E harfi idi. Sonra 
dort darbe D, yeniden be§ darbe E. Bu 
iic; harf biiyiik bir §ey anlatm1yordu. 
Devam ettik. Yuvarlak masa, s1rasile 
§U harfleri ~aret etti.. I. 0. R. A. Evvel
kilerle beraber §U kelime meydana gel
d!: EDElORA. llk evvel bir §ey anhya
madik. <;iinkii bir mana ifade etmiyor
du. 

Sorduk: 
- Cevabm1z bu mu? 
- Evet! 
- Fakat bu kelime frans1zca degil? 
- Evet. 
- Latince mi? 
- Haytr! 
- Latince miiteaddid kelimelerin bir-

le§mesinden miirekkeb bir kelimeye 
benziyor. 

- Evet ... 
Hakikaten bu kelime §U suretle ay -

nhyordu. (EDE 1 ORA), yani, eye, ya
§a ve dua et.. .•. 

(Hauteville • House) kapilarmdan bi
rinin iizerine hakkolunan bu kelime 
el'an mevcuddur. 

(Victor Hugo) gibi yiiksek bir zeka 
sahib! bir adamm bOyle §eylere inan -
maSina kar§I hayret gosterenlere, §air, 
evvelinden §U cevab1 veriyor: 

cAlelade zekll. sahibleri her ttirlii es
rara, hurafata korU koriine inamrlar. 
Kuvvetli zeka sahibleri lse bunlan in
kar ederler. Yiiksek zekalar ise, esrar, 
leduniyat, hurafat ve mec;huliyet kar
§Ismda ciddiyetlerini muhafaza ve ne 
evet, ne de hay1r derler. Yiiksek zeka
lar, alelade zekalar gibi her §eyi tasdik 
etmez. Fakat lruvvetli zekalar gibi red 
de etmezler.. * * * 
sokulrnam1~, adeta kendini bapsetmi~ti. 

Cemal, bu degi§ikligi farkettigi ic;in 
srk Slk ziyaretine ge)ecegini soyJedi. 
Kasden rnevzuu uzakla§tlrmasmdan <;e -
kinip, her soz ba§mda Nurdan bahset -
meyi dii~iindiigii halde, buna bir tiirlii 
cesaret edemedigi goriiliiyor. Cerna!, o • 
nu temin edecek kuvvetli bir§ey bularnl • 
yacagm1 dii~Uniiyor. Belki de hi<; bekl~ 
medi~i bir aksiilamelden korkarak susu
yordu. 

Ak§am, tevkifhaneden <;xkar <;xkmaz 
Bekir Beylere gitti: Yangm ve p;revden 
sonra evin ne§esi yerinde degildi. Hepsi 
hirer kenara ~;ekilrni~ti. Arasxra cebri 
nefsederek konu~tukhm belliydi. 

Cemal onlara diindenberi ge<;en hadi
seleri anlattrg1 zaman odada hayret, a -
!aka nev'inden bir degi~iklik olrnad1. 
Yalmz Bekir Bey sinirli adxrnlarla do -
la~maga ba~3di. Yumrugunu stkarak, 
kendi kendi;oto konu§ur gibi «zava!II ~o
cuk I Ba~Jni belay a sokacaklar» diye 
soyleniyor. Zeki Bey, bu i&lerle alakast 
yok goriinmek ic;in ba~m1 gazeteden kal
dxrmxyor. F ahriye eli~i ile ugra~1yordu. 

Nur, bu strada babasmm gozleri i<;i
ne, onu anlarnay1 kabul etmesi ve imda -
dma ko~mas1 i~in yalvanr gibi bak1yordu. 

5 

Scharnhorst - Seeckt 

fNr.. !man ordusunu reorganize ede· 
~ rek Avrupamn gobeginde yem 

bir silah <;aghyanx yaratan Ge
neral von Seeckt'in oliimii biitiin diinya 
gazeteleri i~in onemli bir mevzu te§kil et· 
ti: Y erli ve yabanc1 gazetelerin hepsinde 
1nun insan k1hgmda tersim olunrnu§ bir 
1akinelitiifegi and1ran sert c;ehresi gorii • 
iyor ve her sahrmda barut kokusu sezi· 
'n hal terciimesi okunuyor. 

F akat bu yaz1larda bir eksiklik var. 
. -femen hic;bir mubarrir, Seeckt'in mucid 
legi] mukallid oldugunu yazmxyor. Bu, 
~elki onun iistadm1 gec;mi~ bir §akird, as
lmdan daha cazib goriinen bir suret ol -
masmdand1r. Lakin her §akirdin hocasxm, 
her suretin ashm hat!rlatrnasi gibi 
Seeckt'in de General Scharnhorst'u ta -
hattiir ettirmesi icab eder. Ciinkii Scharn· 
horst olmasaydx Seeckt'in var olmasx ve 
hele Alman ordusunu yeniden yaratmas1 
hayli giic,: olurdu. 

lkincisi birincisine ~ok ~ey borclu olan 
bu iki askerin tarihte i gal ettikleri yeri 
hakkile tesbit i<;in gozlerimizi 1807 yxh· 
na dogru ~evirmek kafidir. 0 tarihte 
Napolyon lena ve Oerstaedt'te Prusya· 
lxlan, Eylau' da Ruslan agxr hezimetlere 
ugratmi§ ve Tilsit muahedesini kabul et· 
tirerek Prusyanm iler tutar yerini buak
rnaml§h. Artxk ortada Biiyiik Fredrik'in 
Prusyas1 yoktu, hallac,: pamuguna c;evril
mi§ peri~an bir iilke vardx. Kuk iki bin 
ki§ilik bir ordudan ba ka asker namma 
tek bir nefer beslememegi ve o orduyu da 
icabmda Napolyonun ernrine vermegi ta
ahbiid eden Prusya, bir siirii de harb 
tazminatJ odemek mecburiyeti altmda 
bulunuyordu. Napolyon, Prusyahlann 
nefeslerini bile kontrol edebilecekti. 0, 
«Ha§metlu Rusya <;annm hahn i • 
c;in Prusya Krah Oc;iincii F redrik 
Giyyom'a biraz toprak ihsan et • 
mt§h. Fakat bu siyasl comerdlige 
kar~1 • tarihte e§i goriilmiyen bir hovarda 
kiistabhgile - kalbi taviz istiyordu, Prus
ya Kralmm giizel kans1 Louis de Meck
lembourg'a a§k teklif ediyordu. Kadm, 
bir arahk Baltxk kly!larma kadar kac;h ve 
F rans1z siivarileri tarafmdan kovalandr. 
Sonra yurdunun selameti ugrunda her 
hakareti goziine ahp Berline dondii, 
Hohenzollernler saraymda suvareler ter
tib eden Napolyondan «Prusyaya mer • 
hamet» dilendi. 

f§te bu vaziyette bir Prusyamn yiizii
nii e~ikten goke kaldtran General Scharn· 
horst'tur. Bu yaman asker, Napolyonun 
itirnadm1 kazanarak Prusya Kralma 
ken.din_i mii~avir tayin ettiren Baron de 
Stem 1le elele verdi, saman altmdan su 
yiiriitiir gibi sessiz bir davram§la ve ina
mlmxyacak kadar az bir zaman i~inde bir 
ordu viicude getirdi. Tilsit muahedesin· 
den topu topu alh yil sonra Leipzig mu
harebesinde Napolyonu tarumar eden 
kuvvetin en canh unsuru bu ordu idi ve 
'!' a.terJos' da Korsikah cihangiri tam bir 
rzmihlale ugratan Blucher de 0 ordunun 
generallerindendi. 

General Scharnhorst yeni bir Prusya 
ordusu yaratxrken Tilsit muahedesi rnuci· 
bince silah altma almabilecek askerleri 
~ok kxsa bir miiddet k1~lada talim ettir • 
dikten sonra terhis ediyor ve yerlerine ye· 
nilerini getiriyordu. Bu suretle muahede 
hiikiimleri bozulmama.kJa beraber y1lda 
bir iki yiiz bin Prusyahya askerlik talim 
edilmi~ oluyordu. General Seeckt' te ay
ni ~eyi yapm1' ve iistadmm planlannl 
- bu asrm ihtiyacma gore tadil ve tevsi e· 
derek • tatbik etmi~tir. $u halde onu a -
narken iistadm• da hatxrlamak dogru ol-
maz mx? M. TURHAN TAN 

F akat Kurdoglu bu son giinlerde ardar
da o kadar darbeye ugram1§ti ki, eve 
hiikmetmege ba I yan yeni hava iizerine 
hic;bir tesir yapam1yacagmJ pekala anh -
yordu. Hatta Cemalin, bir zamanlar en 
yakm dost sayxlan bu <;ocugun ziyareti 
kankocada gizlenerniyen bir bo~nudsuz • 
luk uyandudigl zaman, onlerine gec;mek 
§oyle dursun, hiicumlanna ugramamak 
it;in kendini gizlemek istiyen bir hali bilr 
vard1. 

Nuriye, son defa tecessiisle Cemale 
bakh: Bu sxrada adeta «verilecek hi<;bir 
~eyin yok mu ?» demek istiyordu. Cemal 
Nuru aynca goriip bas yere aralanm a· 
c;an fena tesadiifleri ona anlatmak, hn · 
pisanede bir defa olsun ziyaret etmi~ ol· 
sa bu yanlx~ anlay1~larm silinecegini, bu 
kadar felaket i~inde ufak bir tebessu · 
mile biitiin brgmhgxm unutup ona ko$a· 

cagmr soylemek i~in tutu~uyor. Ge<; va· 

kitlere kadar ~aatlerce, bu fxrsah bulmak 

ic;in oturdugu baldr, otekilrrin adeta kas· 

den onu yalmz bnakmadxklan.r.n. hatta 

ac;1ktan a~1ga miiskiilat c,:1karmaga c;ah~ • 

tJklanm ~ordiikten sonra, nibayet c,:aresi7 

eve dondii. 
(Arkan var) 
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CUMHURiYET 

T urgud Reisin mezar1 
.diiyiik Tiirk denizcisinin Trablus
garbdeki tiirbesi iyi bir haldedir 

Turgud Reis cami ve tiirbesine aid dart manzara 
Donanmamtzm Malta)'l ziyareti esna·j !talyanca refikimiz umumi valinin l susi bir ktymeti haizdir. Tiirbe miisliiman 

smda arkada§tmtz Abidin Daver «Hem gonderdigi malumat ve resimleri ne§ret - kadmlannm ziyaretga.hidu. Trablusgarb 
Nalma Hem Mthma» siitununda Turgud mi§tir. Bu yaz1y1 ve M. Primi'nin bize Evkaf idaresi mevzuubahs cami ile tiir
Reisin kemiklerinin 1stanbula naklini is· gondermek nezaketinde bulundugu re - benin miikemmel bir halde muhafazast· 
tiyen bir yaz1 yazmt§ ve bu mezann ay- simleri te~kkiirle bastyoruz. na otedenberi itina gostermektedir. 
nen muhafaza edilmemi§ veya laytk ol- 11 Messaggero degli italiani'nin yaztsl Birka~ sene evvel mahalli belediye, 
dugu hurmet ve tevkire mazhar olma - §udur: caminin yamna in§ a edilmi~ olan hususi 
m1~ bulunmas1 ihtimalinden bahsetmi~ti. «Burada, Arablann Dragut Pa§a de· bir fabrika)'l, cami ile tiirbenin §erefini 

F rans1zca Beyoglu gazetesinin sahibi ve dikleri T urgudun mezan filhakika mev - arhrmak ve giizelligini meydana ~1kar -
ba§muharriri M. Primi tarafmdan !stan· cud olup Kaleler sokagmda, ayni ismi mak maksadile istimlak etmi§ ve ytktir • 
bulda italyanca olarak on be§ giinde bir ta§tyan caminin yanmda Hin tiirbe da- ffil§t.lr. Miisliimanlar bu te~ebbiisii mem· 
ne§redilen 11 Messaggero degli !taliani hilindedir. numyetle kar.§t!amt§lar~~r. . . . 

Bu hafta t~mde valu umuuumn mtsa-gazetesi, arkada§tmtzm bu yaztst iizeri- Bu camide, Hazreti Peygamberin sa· 
,.. • firi olan birka~ alim bu binalan gezmi~-

ne Trablusgrab umum·l va!t'st' Mare•al k I b' t l' d hf b 1 d v n'· 1 b , a mm tr e I e rna uz u un ugu ler ve heyeti umumiyesinin ~ok giize ir 
Balbo'ya miiracaat ederek T urgud Re· vayet ediliyor. Bu ·jtibarla gerek cami §ekilde muhafaza edilmit olmasmdan do
isin mezan hakkmda malumat istemi§tir. gerek mezar, miisliimanlarm indinde hu- layt takdirkar sozler soylemi§lerdir.» 
I ttl II II lllttl llllllllll II Ill I IIIII II II I 11111111 II It II II 1111111 till t t till 11111 II tttlltlllltll 111111 II 1111111 II II II 1111111 I I II 1111111111111 IIIII I II 11111111111111111111111111 II II II IIIII. 

1937 Paris sergisi 
Muazzam bir fen 
me§heri olacak 

Paris sergisinde ilim sahasma biiyiik bir yer veril
mi,tir. F enni ihtiralar ve fizik k1sunlarJnda akdla-

Bir yangmda Eyiib
de 9 diikkan yand1 

Saat 2,30 da ba,hyan 
yang~n bir ihtiyatsiZhk 

neticesidir 
Evvelld gece Eyiibde c;1kan bir yan

gm neticesinde 9 diikkan yanmt§tlr. 

h Yangm, Eyiibde Camiikebir cadde -
ra ayret Verecek yenilikJer viicude getiriJmektedir sinde ahc;1 Abdurrahman ile aktar Ah-

NOflllAt«"~ll 
NO..*i-'"i0f 
,. ""'""ttl,, 

l'lolfUACi*ol 
~;c"o'fl.6'4'f ··r·.-. 

medin diikkanlarmdan gece saat 2,30 da 
<;llam§ttr. 

Duymad1klar•m•z ve 
bllmediklerlmlz 

Ahrette ko,k 
Herkes bir yol tutmu§, g~inip gidi

yor. Romanyada papazm biri de, bu o
liimlii diinyada g~inme ~aresini emlak 
simsarhgmda bulmu§, Cenab1 Hakkm, 
kullanna ihsan ettigi ahret ko§klerini 
harac mezad sahp diinyahk toplamaga 
ba§lami§. Sakalmm uzunluguna, krya -
fetinin ruhaniyetine kaprlan koyliiler
den, bilhassa kadmlardan, tesbit ettigi 
tarifeye gore bir hayli bedel ahp cen -
net kii§klerini satan bu a~tkgoz papaz, 
giiniin birinde cicrayi san'attan~ mene
dilmi§ ve solugu polis merkezinde bul
mU§. 

Papazm elinde ahretin bir haritas1 
varmt~. Safdil koyliilere bu har·itay1 a
c;Iyor, begendikleri yere bir i§aret ko
yuyor, chaydi haytrhst, giile giile otur. 
deyip paralan cebe indiriyormu§. 

Haritada, Allaha yakm olan ko§klerin 
bcdeli ~ok yiiksek, Cebraile veya diger 
meleklere yakm olanlarm bedeli daha 
ucuzmu§. Alelade ko§klerl iki ingiliz 
lirasma sathgma gore, §erefiyesi fazla 
olan o mevkilerin bedelini bir dii§iiniin! 

Papaz, yakayt ele verdigi zaman, sat
b~ ko§klerin saylSl iki yiizii bulmu§. 
Cennet ko§kiine sahib olmak hulyasile 
yeryiirundeki kuliibesini sahp parastru 
papaza teslim eden koyliiler §imdi tev
kifhanede mihman olan bu ahret sim
sarmdan davac1. 

!yi amma, ko§kleri satm ahrken ha -
ritanm ahret haritas1 olduguna inana
cak kadar safhk gosteren bu zavalhlar, 
papaz c ben bu ko§klerin ferag muame
lesini ahret tapusuna kaydettirdim, i
nanmasanlz sorun!• derse ne yapacak
lar acaba? 

Sual bu ya! 
Amerikada, hiikftmetin bir istihba -

rat dairesi vardtr. Bu dairenin vazifesi, 
her vatanda§ tarafmdan sorulan her 
hangi bir suale, pul parast bile alma -
dan cevab vermektir. Bu daireye so -
rulacak suallerin mevzuu muayyen ve 
mahdud degildir. En manasrz, en miina
sebetsiz suale dahi cevab vermek bu 
dairenin vazifesidir. !stihbarat dairesi 
son iki sene zarfmda, 200,000 suale ce
vab vermi§tir. 

Mevzuubahs memleketin Amerika ol
duguna ve sorulacak suallerin muayyen 
bir c;erc;eveye girmesi mecburiyeti bu
lunmadigma gore, bu 200,000 rakamt 
biraz ufak gibi goriiniiyor. Maamafih, 
istihbarat dairesinin, pek malayani su
alleri has1ralt1 etmesi ihtimali de yok 
degildir. :;>ayed boyle bir ~ey varsa bile, 
daireyi bunda hakh gormek icab eder; 
zira, Amerikah vatanda§larm sorduk -
lar1 sualler arasmda §Oylelerine de te -
sadiif ediliyormu~: 

cAmerika bayrag1ru ytkamak kanu -
nen caiz midir?. 

cBenim parmak izim Adliye N ezare
ti dosyalarmda mevcud mudur?. 

cBeyaz evdeki ak§am ziyafetlerine gi
derken beyaz kuavat rm talahr?• 

cTennessee'de esen riizgarm siirati ne
dir?• tlah ... tlah ..• 

Merak ediyorum: Acaba, cyumurta 
m1 tavuktan c;tkar, tavuk mu yumurta
dan?., Yahud cGokte kac; yildtz var?• 
diye soran da oluyor mu? 

Eskimiyen iskambil 
kag1dlari 

Me§hur bric; miitehasslSl Ely Cul -
berston tarafmdan vaki te§vik netice -
sinde seliiloid nevi'nden bir madde o • 
Ian lumaritten iskambil kagtdi imal o
lunmu§ ve son derece dayamkl1 oldugu 
goriilmii~tiir. Ka~dlum digerlerinden 
hie; farkt yoktur. Ancak bunlar hie; es-
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Biyari~ giinleri 
Miistakbel ingiltere Krab ve Mm. Simpson birbirle· 

rine a.,1k olduklarlnl ilk defa Biyari~'te anladJiar 
-7-

Bessie, M. Simpson'la evlenmeden ev
vel baz1 §artlar koymu§tU. Bu §artlarm en 
miihimleri herhangi bir vesile ile kendi
sinden aynlmak istedigi takdirde M. 
Simpson'un buna asia muhalefet etme
mesi ve her ikisinin de tam bir hiirriyete 
malik olmalanyd1. Esasen daha evvel de 
soyledigimiz gibi Bessie, M. Simpson' a 
kar§l bir a§k beslemiyordu. Onunla sade
ce bir arkada§tl. Eski hassa alay1 zabi
tinin centilmence hareketleri ve samimili
gi ho§una gidiyordu. 0 kadar .• 

M. Simsonun vaziyeti 

Bessie, kocasmt bir arkada§ addettigi 
ic;in ona her zaman ve her ~eyini bir ka
dmm kocasma anlattlgl gibi degil, bir 
kadm arkada§ma anlatiyormu§ gibi hika
ye ediyordu. Bu itibarla miistakbel Kral
la aralarmda gec;en en ufak hadiseleri bi
le ona c;ekinmeden anlattyordu. 

Fa kat Bessie hakika tte tam bir ~up he 
ic;indeydi. Miistakbel lngiliz Kralmm 
kendisine kar§t ne gibi hisler besledigini 
ve astl maksadmt bir tiirli.i kestiremiyor
du. Prens tarafmdan sadece bir arkada~ 
m1 addediliyordu? F akat kendisine kar§l 
gosterdigi alaka, samimiligin ve arkada§h
gm c;ok fevkindeydi. Madam Simpson, 
karakterine c;ok itimad ettigi Veliahdin 
kendisine kar§l sadece ge~ici bir heves 
duymakta olduguna da ihtimal vermiyor
du. Ve diger taraftan o da miistakbel 
Krala kar§l kinde biiyiik bir incizab duy
maga ba§lamt§tl. Onun meclisinde bulun
dugu zamanlarda c;ok §en, c;ok hareketli 
ve canh oluyordu. Buna mukabil onun 
bulunmadigl meclislerde biiyiik bir bo§· 
luk hissediyor, biitiin ne§'esini ve canhh
gmt kaybediyordu. 

Biyarif giinleri 

Madam Simpson'un c;ok aktlh ve zeki 
bir kadm oldugunu biliyoruz. 0 orf. a
da~ ve ~arakterl~r;ne iyice niifuz etmi§ 
oldugu lngiliz Aristokrasisinin de ne de
rece hissiz ve ne derece an'aneperest ve 
inadct oldugunu da gayet iyi ogrenmi~ti. 

Onun ic;in istikbalde Prens de Galles'le 

hayatlanm te§rik etmege de imkan olma

dtgl kanaatine varmt§h. Diger taraftan 

bulundugu mevkiin de en c;irkin dediko

dulara ne derece miisaid oldugunu anh

yor ve bundan c;ekiniyordu. 

Biitiin bunlara ragmen ikisi de mukad

derattn kuvvetli ve ~a~maz iradesinden 

kurtulamtyorlardt. Madam Simpson bi1-
ti1n gayretlerine ve enerjisine ragmen ge

ne milstakbel Kralla bulu§mak, onunla 

gorii§iip konu§mak ic;in can atlyordu. 

Saat bef tel~lonlan 

Bir glin gene saat tam be~te telefon 

~aldt. V e Madam Simpson tela§h adtm· 

larla telefonun ba§ma ko§tu. V eliahd her 

giin giizel Amerikabya saat tam be~te 

telefon ettigi ic;in Madam Sipmson tele-

fonun kar§Ismda onu bulacagmi biliyor
du. Nitekim aldanmamt~h: 

- Bonsuvar Bessie I 

- Bonsuvar Altes! 
Madam Simpson garib ve tesirli bir 

musiki halinde akseden mlistakbel Kra
lm sesini duyunca gene gayriihtiyari he
yecanlanmt§tl. Devam etti: 

- Emrinizi bekliyorum Altes I 
- Bessie, bizi Lady T ermes Biya .. 

ric;'teki ko§kiine davet edecek. Siz der
hal yalmzca oraya hareket edeceksiniz I 
Anladmtz mt? 

- Evet Altes I 
- Good bye Bessie I 
- Good bye Sir I 
Madam Simpson derhal 

hazalattl. Kocasma hitaben: 

«Biyaric;' e gidiyorum. Orad a Lady 
T ermes'in misafiri olacagrm. Size orad an 
mektub IJazanm. Hizmetc;iye c;ic;eklere i· 
yi bakmasmr tenbih etmegi unutmamam
ZI rica ederim. Orevoirl 

Bessie» 

Sattrlanm karalay1p btrakti. Ve evden 
~ttkti. 

Prens de Galles bir giin sonra Biya
ri~'te Madam Simpson'a miilaki olmu§· 
tu. V e §unu da hemen ilave edelim ki 
c;ok kibar bir kadm olan Lady T ermes'in 
miistakbel Kralla Madam Simpson' dan 
ba~ka hi~bir misafiri yoktu. V eliahdle 
Madam Simpson burada bir miiddet 
miinzeviyane bir hayat ya~ad1lar. M. 
Simpson'la Veliahdin bir iki dostundan 
ba§ka hie; kimse onlann orada olduklan· 
m bilmiyordu. hte burada ge~en giinler 
ikisinin arasmdaki biiyiik arkada~hgt bii
ylik bir a~ka tahvil etti. Fa kat bu a§k 
izhar edilmemi§ olarak devam etti. Veli
ahd, babast Be§inci George'un ne derece 
an' aneperest oldugunu bildigi i~in bu 
duygusunu i<;inde bir miiddet daha sak
lamaga ve tamamile mukedderata terket• 
mege karar vermi§ti. 

Bununla beraber §U noktayt da der .. 
hal ilave edelim ki Prens de Galles bu 
a§ktan vazg~megi hi~bir zaman aklma 
getirmemi§ti. Hatta giizel Amerikahya 

kar§t duymakta oldugu biiyuk sempatiyi 
ilkonce hissettigi zaman da bunu onleme
ge kat'iyyen ~ah§maml§tl. Tam manasile 
hiir ve diiriist bir insan gibi kendisini ser

best btrakh ve Madam Simpson' a kar§t 
hergiin daha fazla artan incizabml on
lemegi akhndan bile gec;irmedi. 

Veliahdle Madam Simpson giinlerinin 

en biiyiik k1smm1 bahc;ede ~tic;eklere bak· 

makla ge~iriyorlardt. Her ikisi de ~ic;ege 
c;ok dii§kiin olduklanndan bu me§guliyet 

ikisinin de ho§una gidiyordu. V e biribir

lerine a§klanm soylemege bir tiirlii cesa

ret edemiyen on altt§ar ya§mda iki gene 
c;apkm mektebli ha_yatt ya§tyorlardt. 

(Arkast var) 

!tfaiye siiratle yangm yerine yeti§mi§ 
ve fedakarane ~ah§masma ragmen 9 
diikkamn yanmasma maru olamarru§trr. 
Bunlar, aktar Abidin, kahveci Niyazi, 
ahc;1 Abdurrahman, §ekerci Cemal, yor
gancl Hasan, sobac1 Arif ve diger ii~ 

ki§iye aid olan diikkanlardrr. 

kimemektedirler. Biikiildiigii zaman --------------------~~~....,_ "'!!_.~----""!!""""""-~-!!!!!'!~ 

Sergide Franstz eyalet ve miistemlekelerine aid krsrm 

Yaptlan tahkikat sonunda yangmm 
ahc;1 Abdurrahmanm diikkanmda yatan 
Musa ile Hayrinin ihtiyats1zhklarmdan 
c;tktlgt anla§llml§tlr. 

Tahkikata devam edilmektedir. 

bniin;tiizdek~ .sene zarfmda ac;Ilacak J ic;in biittin bir salon tahsis edilmi§tir. 
olan Parrs sergrsr, her §eyden ziyade bir Giine§ ic;in de oyle. Binarun damma a
fen me§heri olacakhr. 1937 sergisinde c;Ilan bir delikten uzahlml§ bir teleskop 
diiniin ve bugi.iniin a.Iimleri taraf1ndan vas1tasile giine§in §ekli tesbit ve bir "'!!!!"""""--------!!'!!!!!! ..... ....,-.. __ "'!_~"'-"'--!!!! 
viicude getirilen ihtiralar, fen sahasm _ ekrana aksettiriliyor. Bu teleskop ter _ molekiil elektron denilen ~eylerin ha -
daki terakki eserleri biiyiik bir yer i§- tibah arzm giine§ etrafmdaki hareke • kiki manastru, ilk defa olarak biitiin vii
gal edecektir. tine gore ayar edilmi§ oldugu i~in, gii- zuhile burada anhyabiliyorlar ve ziya-

~atlamtyan, leke tutmtyan, uc;lan ktnl
mtyan bu yeni kagtdlar rutubete mii -
tehammil oldugu gibi istenildigi zaman 
ytkanabilmektedirler. Bunlardan bir 
deste kagrd on be§ bin defa dagrtild1~ 
halde hi~ kullan1lmamr§ gibi yepyeni 
kalmt§tlr. 

Halkevi ma~lar1 
Emlniinii Halkevinden: 
3/ 1/937 pazar giinii Bozkurt ve Bakrrkiiy 

sabalarmda yapllacak olan Evlmlze bagh 
spor kultiblerlnin futbol m&c;larma aid pro
gram ru;;a!Pya c;Ikarllm11;;trr. Alakadar ku -
liiblere tebllg olunur. 

retc;iler, kendilerine miinke§'if oluveren 
bu esrann cazibesine oyle tutuluyorlar 

Serginin kurulaca~ saba, bugiin he- niin her hangi saatinde, giine§i ekranda 
liz ic;inde yiizlerce amelenin c;alt§hgi biitiin viizuhile gormek kabildir. 
ir in§aat yerinden ibarettir. Fakat, ge- Bu salondan sonra fizik klsmma ge - Program: 
k k tl k ·1· 1 ki, biologie alimlerinin, insan viicudiin- Bozkurt sahasmda: e rna e er, gere arm erin izahah, c;iliyor. Halk bir miknahsa tutulmU§ gi- Saba komlseri: Avnl. 

serginin fenni ihtiralar noktai nazarm- b Joliot'nun elektrik makinesine dogru de taphklart tecriibelere seve seve ra- Fatlh - Yrldtz A takrmlan saat 11,15 ba-
an nastl harikulade bir §ey olaca~ hak siiriikleniyor. Zl oluyorlar. kern Abbas. 
mda bir fikir vermektedir. T b b t' d "d · 1 tt••• Alemdar - Hallclo~lu A talnmlart saat Bu makine yirmi be§ metro yiiksek _ a a e m e sergt e l§ga e 1g1 yer 
Champs- Elysee'deki Grand - Palais, liginde ve yirmi be§ metro kutrunda, pek miihimdir. Tababet ktsmmda, insan 13~~z~:::~ ~~::;ek A takrmlan saat 

imdi eski manzarasrm tamamen kay - ustiivane bic;imi bir kafesten ibarettir. viicudiiniin nas1l i~ledigini gormek ve 14,45 bakem Refik. 
etmi~, art kovam gibi i§liyen s1ra stra Bu kafesin ic;inde bulunan iki kiire, biri hayatimtzi tehdid eden biitiin afetleri Baktrkiiy sahasmda: 

Umumi miifetti,Ierin 
raporu haz1rlandi 

[Ba$tara/t 1 tnct sahttede] 
mas1 da liizumlu goriilmektedir. Bundan 
ba§ka bu havalide hususi idareler gelir 
itibarile zaytf oldugundan masraft devlet 
biit~esinden temin edilerek yatih koy 
mektebleri a~tlmas1 muvaftk goriilmekte
dir. Bilhassa §ark mmtakasmdaki telefon 
§ebekesinin de umumi planda birinci de
recede nazan dikkate almmast aynca 
kaydedilmektedir. Umumi miifetti§h; 
mmtakalanndaki asayi§ i§leri cidden mu· 
cibi memnuniyettir. 1hdasmdan itibaren 
bir ytl bile gevxnedigi halde dordiincii 
umumi miifetti§lik mmtakasmda da yiiz
de 99 asayi§ salah kesbetmi§tir. 

Muhtelif sebeb ve amillerle husule ge
len Dersim vakayii ve ~ekavet artik ta· 
mamen tarihe kan§ml§ devlet ve hukfimet 
kuvvetlerine itimad tamamile teessiis et • 

ingiliz sinemasmda 
Sudan Prensesi! 

aboratuarlar haline gelmi§tir. 1c;eride, miisbet, digeri menfi elektrik cereyanl gozle seyretmek kabildir. Saba komlserl: Cevdet. 
er yer, biiyiik bir faaliyet hiikiim sii • ne"retmek suretile, 3 metro uzunlug"un- lnsanlarm, tedavi ilminde viicude ge- Bakrrkiiy - Langa B takmllart saat 12 mi§tir. Prenses Kuka 
" B " 1 1 h 1 ~ bakem Cemal. 
uyor. eyaz gom ekli memur ar, a - da ve 3 milyon volt kudretinde §erare tirdikleri terakkiler burada ad1m ad1m K. Pazar - ~lmendlfer A taklmlan saat 
m gozleri oniinde, fizik ve kimya tee- c;tkanyorlar. Bir diigmeye dokunmak - takib edtlebiliyor; cerrah ilmi, en ufak 13,15 bakem Faztl. 
iibeleri yaptyorlar. Her taraf, biiyiik tan ibaret basit bir hareketle elde edi • teferriiahna varmctya kadar gosterili - Bakirkiiy - Limga A takunlart saat 14,45 

iic;iik ziyaretc;ilerle doludur. len bu miithi§ ytldmmm etrafta bulu- yor ve tababetin atide eri§ecegi terakki rb_a_k_e_m_F_az_1_1·----....... ------j 
Scrgide ilmi heyete biiyiik bir yer nanlara hic;bir zarart dokunmamakta - merhaleleri hakkmda fikir veriliyor. H urrem Sultan 

erilmi§tir. Saat gibi i§liyen biiyiik bir dtr. Bu daireden sonra, buraya biti§ik ko-
akine, arzm giine§ etrafmdaki biitiin Rasadat dairesinde 600,000 tane cam ca bir bahc;e, nebatata tahsis edilmi§tir. 
areketlerini gosteren bir manzumei bilya vas1tasile yaprlm1§ gayet biiyiik Bu k!Slmda da diinyada mevcud her 
emsiyeyi harekete getiriyor. · bir elegimsagma vard1r. tiirlii nebat nevileri, arpadan c;i~ege ka-
Saman yolunu en ufak teferriiatma d s · · n1 b Binamn yukan katmda, modern kim- dar her §ey var rr. ergty1 geze er, u 

adar g5steren muazzam fotograflar b .1 h lk .. .. .. .. bah,.ede nebatatm, insan ihayatmdan 
ar. Ayi, diirbinle bakrldrgl vakit sec;i - ya iitiin azameh e a m gozu onune " 
emiyen biitiin tepeleri, daglan, ovala - serilmi§tir. farksrz olan hayatlm biitiin teferriiatile 

1e kar§tnizda goriirsiiniiz. Yalnu: ay Bu daireyi dola§an ziyarctc;iler, Atom, gorebileceklerdir. 

Tarih~i edibimiz M. Tur
ban T amn en giizel eseri 

Pek yakrnda 

Cumhuriyette 

Rapor bugiinlerde Vekiller Heyetine 
verilecektir. 

Windsor Diikii biitiin diin
yaya te,ekkiir ediyor 

[Ba$tara/t 1 tnct sahifedel 
celerden dolay1 pek miitehassistir. Bun
lara §ahsan ayn ayn cevab vermek im
kamm bulamamaktan miiteessif olan 
Diik, kendisine yazmak nezakctini gos
terenlere kar§l te§ekkiirlerini bildir -
mekte ve kendileri ic;in mes'ud bir ytl 
temenni etmektedir.• 

lngilterenin me§hur stiidyo sahiblerin· 

den Walter Futter Sudanda yapt1~1 bir 
tetkik seyahati esnasmda fevkalade fo• 
tojenik bir Sudan giizeli ke§fetmi§ ve onu 

Londrata getirmi§tir. Admm Prenses 

Kuka oldugu soylenen Sudan ytldtzr 

«Jericho» filminde ba§rolu deruhde et • 

mi§tir. ilk defa olarak Afrikay1 terke • 

den Sudan giizeli Londraya resimdeki 

milli ktyafetile gelmi§ ve §imdiden biiyi.ik 

bir alaka uyandtrmt§hr. 



I 

I( •• A" 
---Hi KAYE~ 

AFRiKA 6RMANLARINDA ... 

' Kii~iiklere nasihatler 
\ 

~ (Bir mektebliden biltiln arkada§lartna) 

Sokaklarrn ortasrndan yiiriime. 
' Y aya kaldrrrmrndan afagtya 

inme. Caddenin bir taralrndan 
obiir taralrna ge~erken sagrna 
sol una bak. Y oksa ezilirsin. 

Tramvaya, otobiise, vapura 
' binerken dikkat et. Durak y r

lerinJen ba,ka taralta atlama. 
' Vapurlarda iskeleler konma - 1 

dan dt,arrya lrrlamrya ~altfma. ~ 
Yoksa Jenize diifer bogulursun. ', 

\ 

~ 

Bizim me~hur avc1 Bay Sadi bu hafta 
gene beni ziy arete geldi: 

kan yerlerine isabet etmi§ti. 
tekrar kalkam1yacak tarzda 
varlamp duruyordu. 

Tramvaya, otobiise, otomobile 
takrlma. Oyun yapayrm, ya
huJ bedava gideyim derken, 
ya diifer oliirsiin, yahuJ polise ' 

Di~i asian 1 yakalamp ceza verirsin? 
yerde yu ~ ' ;If. 

- C~en defaki maceray1, dedi, he
men Cocuk sahifesine g~irmi~sin.. Bu 
sefer daha heyecanb ve daha merakh bir 
serguze~tim akhma geldi. Unutmadan 
sana anlatmak istedim. Kii<;ii.k okuyucu· 
!ann da bundan herhalde memnun ola -
caklard,r. Bu da Afrikada, lakin Sudan· 
da Zinder havalisinde ba~1mdan g~mi§· 
tir. Kamp kurup oturmakta oldugum ye· 
rin zencileri o civarda yan par<;alanml~ 
bir zurafa cesedi ele g~irmi§lerdi. Her
halde bu i~i asian karde~lerden ba§ka 
kimse yapamazd1. Onun .i<;in kendilerile 
hesabla§mak maksadile derhal yola <;lk
hm. Cesedin bulundugu noktadaki izler 
iki aslanm birlikte ~;ab~m1~ olduklanm 
gosteriyordu. Ozerimdeki silahlar bir kolt 
karabinas1, bir buyiik tabanca, bir de av 
bu;agmdan ibaretti. Bunlann o iki kah -
ramanla <;arpi~rniya Hfi gelecegine ka· 
nidim. Ciinku bu hususta buyii.k tecriibe
lere sahibdim. 0 zamana kadar bir iki 
a sian haklam1~hm. Fa kat kabaday1lann 
ans1zm kar~Ima <;Ikmalan ihtimali mev -
cud olclugu i<;in pek ihtiyath bulunmak 
gerekti. Binaenaleyh evvela silahlanm1 
bir iyice muayene ettim. Sonra u~ag1m 
~ina'YI yakm koyiin muhtanna gonder
dtm. Onun kopegini ahp geldi. Kopegin 
hangi cinse mensub oldugunu size pek 
soyliyemiyecegim. Zira onu ben de pek 
kestiremedim. Karmakan~1k bir~eydi. 
~ almz ~unu ilave edeyim ki boyu Da -
mmarka cinsi kopeklerinki kadar vardt 
Ve va.h~i hayvanlarla geyiklerin, karaca
larm. lllerini bulmakta <;ok usta idi. Boy
le b1r arakada~la birdenbire bir hiicum 
kar~I smda kalmak tehlikesinden kurtul -
mu~ oluyordum. 

. Din~, Salifu - kopegin ismi - yu geti
nr getnmez, s1k <;ahhklann, agaclann a· 
rasma sahverdim. Biz de arkasmdan yii· 
• ~yorduk. Epeyce gittikten sonra Salifu 
b~~den yiiksekc;e bir ot kalababgmm o -
nunde durdu. Bu vaziyetten ortahkta 
gayritabii bir hal mevcud oldugunu an
ladtm. Cozlerimi dort ac;arak ilerledim 
ve kopegin yanma geldigim zaman gor· 
diigiim manzaradan korkmad1m dersem 
Yalan s<>ylemi~ olurum. Yirmi metro ka
~~r ~ ileride iki asian! a bir kiic;iik yavru 
sukunetle uzanm1~ yatiyorlardi. Onlar da 
beni miikemmelen gordiikleri halde ne 
duru~larm1 degi~tirdiler, ne de homur • 
dandi!ar. Y avru ile di~i asian oyna§ma
lanna bile fastla vermediler. 

v ~a!ifu vazifesini bitirdigine kani oldu· 
gu l<;m onden arkaya ge<;mi§, bacaklan
rnm arasma Sigmmt~h. Her ne pahasma 
~Ursa olsun oradan <;Ikmak istemiyordu. 

. korkmu~. ben de §a~Irmi~tJm. Bir sa • 
n~~~ bile vakit kaybetmemek laz1m gel -
dig! halde heniiz ne ti:rlu hareket edece· 
girni kat'i surette kestirememi§tim. 0 a • 
rada di~i asian iki on ayagi iizerinde dog· 
tulmu~tu. Tufegi omzuma dayay1p hay
vamn iki gozu arasma ni~an almamla te· 
tigi c;ekmem bir oldu. 

Silahm etrafta miithi~ akisler yaparak 
Patlamasile ~~~i asian birdenbire yere yu
"?rlanmi§h. Oliimiine sebebiyet verecek 
bJr ~ekilde yaralandigml zannetmi~tim. 
F akat hayret ve deheyetle gordiim ki yi· 
~tl~nasma sebeb bacaklanndan yalmz bi
rtnm kmlmasid!r. Tam bu s1rada can a -
"?rdan korkusundan m1, yoksa diger bir 
htssin tesiri altmda m1 bilmem Salifu ko
~Up Dina'mn yanma k.a~;tJ. 

Halim ve vaziyetim miithi§ti. ltiraf e
deyim ki ba~tana§agi tiril tiril titriyor -
dum. Lakin tereddiidle ve korku ile va· 
kit ge~irmek zamam degildi. Kendime 
hakim olmaga c;al1~arak biitiin sogukkan
hhibmt topladim ve hayvanm iizerine 
iistUste ate~ ettim. Bu kur§unlar a§agt yu-

F akat erkek aslandan nas1l kurtula -
caktJm. Bunu dii§iinerek biraz geriledim. 
On metro kadar geride biiyiik bir baobab 
agact vard1. Ona dogru h1zla c;ekildim. 
Maksadim iistiine tirmanmakh. ~unu iyi 
bilmelisiniz ki bu cins agaca pek kolay 
kolay <;Ikllmaz. Lakin can korkusu insa
na her~ey yaptm:;.or. 0 koca kiitiige bir 
cambaz gibi si<;radim. 

Bulundugum yerden aslanlann oldu -
gu tarafa bakl!m. Erkek, di§isinin etra • 
fmda dola~Iyor ve onu miitemadiyen 
kokluyordu. T ecriibeli avdar pek iyi 
bilirler ki erkek, di~isinin, di§i erkeginin 
oldiigiine tamamile kani olmadiktan son· 
ra buna sebebiyet verene hiicum etmez. 
Binaenaleyh gec;ici bir zaman ic;in teca ~ 
viizden kurtuldum demekti. Zaten asla
nm da agaca <;lkmadigt malum.. Tiife -
gimle serbest serbest ni§an ahr, hakkm~ 
dan gelirim, diye dii§iindiim. Heyhat 
~anss!Zhk kendini gosterdi. Elimdeki ka
rabina karmcalanml~tl. Dina ise kendisi
ni tehlikede gordiigli i<;in kopekle birlik
te c;oktan uzakla~mt~l!. T alihimi tabanca 
ile denemekten ba~ka c;are yoktu. Haya· 
ttm tehlikede olmasma ragmen dii§iindii -
giim bir ba~ka nokta daha vard1. 0 da 
orta bayda bir kopek cesametinde Qlan 

yavruyu diri diri yakahyabilmek.. Bu -
nun i<;in de herhalde Dina'nm yard1mma 
ihtiyac1m olacaktl, V aktile on a da muh
telif silahlar vermedigime pi§man oldum. 

Boyle giderse ebediyen agacm iistiin· 
de kalmak tehlikesi mevcuddu. T abanca 
ile tiifek gibi muntazam ni~an almak ka -
bil olmadJgi ic;in kur§unlar adamak1lh he
defe isabet etmiyordu. Fakat bir §uraya 
bir buraya epeyce mermi yemi~ olan hay

van nihayet takatsiz bir ~ekilde oldugu 
yere y1g1hp kald1. Biraz bekledikten son· 
ra yavruyu canh yakalamaga gelmesi i · 
<;in Dina'ya bagird1m. Bir taraftan da a
&a(bya iniyordum. Y ere a yak basar bas· 
maz demindenberi olii gibi klp!rdamadan 
yatan asian yerinden firlaylp iizerime sal
dirmaz m1';1 

Bu sefer birbirimize o kadar yakmd1k 
ki tabanca m1 da kullanmaga imkan yok· 
tu. Belimdeki avct b1c;agmt dar c;ektim. 
Vah§i hayvanla gutlak gutlaga bogu~ -
maga ba§ladtk. 0 beni rasgele bir yerim
den !Slimak, penc;elemek istiyordu, ben 
de onu her ne tarafmdan olursa olsun ya
ralamak gayesinden ba§ka bir§ey dii§iin
miiyordum. Epey siiren bu miicadelenin 
sonunda ikimiz de kar~1hkh serildik. Be
nim viicudiim tlrmiktan ve ISlnktan kan
lar ic;inde idi. Onunki ise delik de~ik ol· 
mu§tu. 

*** 
Kendimden gec;mi§ oldugum ic;in o hal-

de nekadar kaldigiml bilmiyorum. Goz -
lerimi a<;hg1m vakit ba§tmda Dina'yt 
gordiim. Zaten pek agu olm1yan yarala
nmi temizleyip sarml§ll. Elinde sepete 
benzer kocaman bir~ey vard1: 

- Bunu, diyordu, sen aslanla bogu· 

~urken yavru ic;in ordiim I 
Zencilik bile zeki olmaga mani degil. 

Usuletle kiic;iik yaramaz1 yakahyarak i • 
~;ine koyduk. Dina sol kolile benim yurii
meme yard1m ediyor, sagmda ise sepeti 
tas1yordu. Bu ~ekilde uzun miiddet yo! 
aldtktan sonra Zinder' e vas1l olduk. A
damlanmizl gonderip iki asian cesedini 
getirttik. Merhumlarm postlanm bir giin 
eve s;reldigin zaman sana gosteririm! 

llkanun bulmacast01 ~ozenlerden he

diye kazananlann isimleri gelecek 
hafta basJlacakhr. 

Yaya isen sagdan yiirii. Bisik
lette isen gene sagdan git. zik
z.aklara, oyun yapmtya heves 
etme, yoksa yaralanrr hasta • 

I ·a . neye gr ersrn. 

~ SAM/G~KKAN 

[ FAYDAll BilGilER I 
Japonlarm yanh§ itikadlar1 
Yetm~, seksen sene zarfmda miithi~ 

bir hamle ile diinyamn en medeni mil
letleri s1rasma ge~mi§ olan J aponlar 
memleketlerindeki biiyi.ik terakkilere 
ragmen hala eski yanh§ itikadlarmdan 
baz1larma saplamp kalmakta 1srar gos
termektedirler. 

Bunlardan bir k1smt c;ok tuhafhr. Me
sela avctltga merakl olan J aponlar 61-
mi.i§ bir tilkinin derisi doldurularak vii-

cude getirilmi§ av mabudu oniinde s1k 
s1k ibadet ederler ve mabuddan kendi
lerine iyi avlar nasib etmesini dilerler. 
Sonra esniyen bir kopek gormeyt fena
ya, evde beyaz bir fareye tesadiifii iyi
lige hamlederler. 

Bir evin tavanmdan ak§arn dii§en bir 
orlimcek ugursuzluga, sabah dii§en bir 
oriimcek ugurluluga delalet eder. 

Japonlar, frenklerin 13 ii y'l!rine 4 ra
kamml ugursuz sayarlar. <;unkii ja -
poncada cdort - shi> kelimesi ayni za -
manda alum manasma gelir. 5 maJls -
ta yagan yagmur bolluga, 3 martta ya
gan yagmur k1t1Iga delalet ~der. 
Hi~ bir Japan ayagmm tabamm ka -

§Imaz. <;iinkii bu, insam f1karahga dii
§iiriir. Hic;bir Japon kesilmi§ sac;m1 ate
§e atmaz, zira delirmekten korkar. Hi~ 
bir Japan, hi~bir zaman iki fincandan 
a§ag1 ~ay ic;mez, tek fincan c;ay i~mek o
nu ailesinden ayn dii~iirebilir. 

Boyle yanh§ itikadlara inand1klan i
c;in Japonlan ayiblamiyahm. Bazan da
ha beterleri en ileri gitmi§ milletlerin 
arasmda da yok mudur? 
I II II 1111111111111111111111111 II Ill II 11111111111111111111111 

<;ocuk portreleri 

Eskifehir Baglar caddesinJe 
~zcan Gok~en 

Kardef sevgisi 

·· Annam'da 
Asyahm cenubundaki Annam tm -

paratorlugu halkmm resmi dini Buda
dir. Fakat buna bir ~ok yanll§ itikadlar, 
hususile sihirbazhk i§leri kari§bnlmi§· 
t1r. Her koyde sihirbazlarm bliylik bir 
nlifuzu vard1r. Bunlar her tiirlii ilim ve 
marifeti yalmz kendileri bildiklerini id
dia etmekte ve mabudlarla insanlar a
rasmda vas1ta olduklanm soylemekte
dirler. 

Kabile sihirbazlarma Tai ismi veril -
mektedir. Bunlar ~ok siislii giyinirler. 
Hemen her koyde ayn ve muhtelif ilah
lar vardrr. Ba§hcalan cGokbaba., cSak
yamuni - Buda•, cLas - c;a. diir. ikinci 
derecede ilahlar arasmda ise be§ kap -
Ian, be~ gok giiriiltiisi.i, doktorluk ve 
eczacihk ilahlart en fazla gaze ~arpan -
lard1r. Onlardan ba§ka hemen her mes
lek erbabmm, mcsela berberlerin, ka -
sablarm, hamallarm ayr1 ayn ilahlar1 
mevcuddur. 

Eski Misirhlarda oldugu gibi bir gok 
hayvanlar da mukaddes sayllmaktad1r. 
Deniz kenannda ya§Iyanlar bazt bahk
lara taparlar ve onlarm kemiklerinden 
bir par~ay1 iizerlerinde ta§ImaJl ugur 

sayarlar. !~eri koylerin halkt ise horozu 
kuvvet ve kudretin niimunesi addeder
ler. Horozlara dokunanlar1 §iddetle ce
zalandtnrlar. Oradaki Frans1z memur
larmdan biri bir gi.in kaza eseri olarak 
bir horozu oldiirmli§, ertesi giin de te
sadlifen gi.ine§ c;arpmast neticesi hasta
lanml§, Annam'hlar da derhal giine§ 
mabudunun mukaddes horozun mtika
rnlm ald1g1 §ayias1m ortaya c;1karmt§ -
lard1r. Annam'da bunlardan ba§ka pa
pagan ve saire gibi kU§lar da mukaddes 
addedilmektedir. 

·························································································································· 
Bilmeceyi 

Bilmeceyi dogru c;ozcnlcrden bize fo
tograf gonderenlerin resimlerini bas -
m1ya devam cdiyoruz. Fakat burada 
resmi c;1kmak mutlaka hediye kazanmi§ 
olmakhga delalet etmez. Mi.ikafat ka
zananlarm isimleri her aym ilk hafta
smda ne§rolunan biiyiik listeye yaZlhr. 
Soldan saga s1ra ile: 

1 - Bak1rk6y !stasyon caddesi Gi.izel 
lzmir salonunda Garbis. 

~Ozenler 

2 - istanbul Slireyya Pa~a mensucat 
fabrikas1 287 Mehmed Emin. 

3 - Adatepe gemisinde B.L. 3 Tire -
bolulu Mehmed Ayral. 

4 - Be§ikta§ Akaretlerde 97 No. da 
Cevdet Giray. 

5 - lstanbul Yenipostane KIZ11ay ha
m A. Madenci. 

6 - Afyonkarahisar Cumhuriyct ilk 

lmeraklt ~eyler] 
Kurbagalar ~iftligi 

Burgess isminde bir !ngiliz garib bir 
fikre kapllarak bir kurbagalar ~iftligi 
kurmu§tur. llk zamanlar ~iftlige topla
nan kurbagalan idare etmek ve onlar1 
yedirmek it;innek pek gii9 olmu§tur. 
Diger mli§kiilat ta bunlarm c;ocuk yet~
tirmeleri noktasmda meydana t;Ikml§· 
hr. c;unkii ekseri di§iler yumurtladtk -
Ian yumurtalan yedikleri ir;in onlan 

hi~bir an nezaretten uzak tutmamak i
cab etmi§tir. Bunun neticesi r;iftlikteki 
kurbagalarm saJlsl 30 bine ylikselmi§ 
ve kurbagalarm i~erisinde senede 50 
bin yumurtaya kadar yumurthyan cins 
di§iler ve 2 kilo agrrhgtnda erkekle~ 
viicude gelmi§tir. 

!ngiliz ve Franstzlann ekserisi kur • 
baga eti yedikleri ir;in bu kurbagalar • 
dan c;ok kar has1l olmu~tur. Diger ta -
raftan kurbaga derisi sanayide bir t;ok 
~lerde kullan1lmaktadrr. Yalmz gitgide 
Burgess'in kan azalrni§tlr. <;iinkii muh
telif memleketlerde kendisine bir r;ok 
rakibler c;llam§tlr. ltalyanm ve Alman· 
yamn muhtelif taraflarmda saJlSI pek 
~oga varan kurbaga t;iftlikleri tesis o
lunrnu§tur. 

Nastl ~ocuk istiyor? 
-Qglum bak sana dogrusunu sSyli -

yeyim, ben senin gibi yaramaz iOcuk is
temiyorum.. Ben, zeki, ~ah§kan, alolh, 
uslu, soz dinler ~ocuk isti~rum!.. 

- 0 kadar ~ok r;ocugu ne yapacaksm, 
baba? 

( ikincikanun bulmacas1 ) ----

~u be§ ko§eli §ekil merkezden ko§ele
re dogru be§ hatla boliinmli§tiir. Her 
hat iizerinde muhitle merkez arasmda 
c;izilmi§ r;izgilerin g~tigi be§ yer ve 
biitiin §ekilde yirmi be§ yer vardrr. Bu 
yirmi be§ yere 1 den 25 e kadar olan sa· 
yllan yalmz hirer kere kullanmak su
retile ve o tarzda diziniz ki o be§ hat -
tan her hangi birinin iizerindeki be§ ra• 
kamm mecmuu 65 saJlsma miisavi ol • 
sun. 

Bir kolayhk olmak lizere 1 rakanurun 
konacagt yer §ekilde gosterilmi§tir. 

Bu bilmeceyi dogru gozenlerden bi
rinciye be§ lira, ikinciye 2 lira, iic;iincii· 
ye miinasib bir hediye verilecektir. 
Bundan ba§ka diger yiiz ki§iye muhte· 
lif llizumlu e§ya dagihlacakhr. Cevab • 
larm bu aym sonuncu giiniine kadar 
cCumhuriyet <;ocuk Sahifesh adresi -
ne gonderilmesi gerektir. Bilmeceyi 
dogru t;ozenlerden resim yolhyanlarm 
fotograflan da gazeteye bas:hr. G~ ka· 
lanlar miikafat kazanamazlar. 

okul 208 Necla. 
7 - Edirne orta okul 56 Menahim. 
8 - Adana Gazipa§a ilk okul 301 

Biirhaneddin. 
9 -Adana Kumluk 4 No. da Nihad. 
10 - Serik mahkeme Ba§katibi oglu 

Erdem. 
11 - Bursa Kuru~e§me ilk okul 95 

Aydm. 
12 - lstanbul San'at mektebi 477 

Sin an. 
13 - Bursa Alhparmak ilk okulu 295 

Or han. 
14 - Karaman orta okul 201 Rama -

zan. 
15 - Tekirdag Eskihamam sokag1 3 

No. da Fikret. 
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I! COCUK BAKIMI 

Oyuncaklarth rolii 
Cocuklara ne ~ekilde oyuncaklar sec
meli? Ovuncaklartn temin ettigi faideler 

Oyuncaklarm ~ocuklan yalruz eglen
dirmek i~in haZirland!~ ve yaplldrgr 
iddias1 ~oktan g~mi.§tir. Oyunun ~o -
cuklarm dirimile ~ok yakmdan ilgili 
oldugu hakikati ve oyunca~n oyunun 
aleti oldugu problemi halledilmi§tir. 
Modern egitim iyice s~ilmi§ oyuncak
larm ku~iik ~ocugun serpilmesinde bii
yiik roller oynadJ.~m tarur ve bilir. 
Oyun ~ocuk §ahsiyetinin iyice inki§af 
etmesine ve ~ocugun i~inde ya§adr~ 
acuna kendisini adapte etmesine biz -
met eder. !yi ve mes'ud erginligin te -
meli ~ocuklukta kurulur. 

Onun i~indir ki, anne ve babalarm 
~cuklanm miinasib okullara gonde -
rirken sarfettikleri zamam ve gayreti, 
oyuncak alrrken de sarfetmeleri ~ok 
yerinde bir§ey olur. <;ocugun oyunu ve 
oyunca~ okumak, yazmak kadar belki 
de daha ~ok onemlidir. Biiyi.ik psiko • 
loglar ve egitmenler bunu boyle bilir
lcr ve kabul ederler. 

Oyun bir siiri.i hareketlerden ibaret 
bir§eydir ve ~ocuk bu i.§e kendisini eg
lendirmek i~in verir. Oyunun odev o -
larak kabulii dogru degildir. Oyuncak
larm akilhca s~ilmesi i§i, ~ocuklarda 
hareketi artmr ve onlan miitC§ebbis 
yapar. Annelerin, babalann, ogretmen
lerin ve egitmenlerin buradaki i§i ~o -
cuklan iyi s~ilmi.§ oyuncaklarla sara
rak ve ~evirerek oyunun hareketlerini 
~ogaltmak, ~ocugun bi.iyi.imesine yar -
d1m etmek ve bi.iyiiklerin liderligile ~o
cugun iyice serpilmesine gayret etmek
tir. 

<;ocuklara ahnacak oyuncaklarm 
kendi noktai nazanmrza gore degil, ~o
cuklarm isteklerine ve kabiliyetlerine 
dayanarak almak gerektir. Ki.i~iiklerin 
ogrenmek ve yapmak hususundaki is -
tekleri ~ok kuvvetlidir. 0 kadar ki, bi
ze gore ehemmiyetsiz bir§ey iizerinde 
saatlerce ugra§trklari ~ok olur ve bize 
manasrz gibi gelen kii~iiklerin bu i.§le
rine hemen karl§mak isteriz ve mesela 

• tahtalan ~ocugun elinden alarak ona 
1 giizel biqey yapmaga ~ah§mz ve ya -

panz. Yaparrz amma, gocugun istedigi 
bu degildir. 0, tahtalan yamrryumru 
birbiri iizerine koyacak ve her devrili-

1 §inde ondan haz duyacaktlr. Unutma -
rnahyrz ki, ~ocuk kendisinin anhyabi -
}ecegi hareketten ve kendi yaptlgi i§ -
Ierden ho§lamr. 

terbiyevi ~evresini haztrlar. l?imdi de 
iyi oyuncak s~iminde i§imize yanya -
cak baz1 noktalar1 mi.italea edelim: 

Oyuncagrn yeri 
Her§eyden once oyuncagt koyacak 

yeri ve oynad1ktan sonra, onu koyacak 
ve koruyacak yeri bilmek gerektir. 
Bir evin veya odamn do§cmesi bu i.§e 
yanyan en makul bir yerdir. Geni§ bir 
yer ~ocugun oynamasma r;ok elveri§li
dir. A~1k ve havas1 bol bir yer daima 
arad1~ bir§eydir. Ana okullarmda ge
ni§ ve ar;1k yerlere dikkat edilmesinin 
ba§hca sebeblerinden biri de budur. 

Iki i.i~ ~ocuklu aile her r;ocugun o • 
yuncaklanru koyacak yerler veya kii -
c;iik sand1klar tedarik etmelidir. <;ocuk 
oyuncaklar1m muhafazaya ve onlar1 
yerlerine koymaga ah§mal1dJ.r, ve bu 
i§i zamanla bir vazife olarak tammah
d!r. <;ocuk oyuncaktan haz duymaga 
ve onu ellemege b~lad1~ andan itiba
ren ana baba bahsettigimiz mes'uliyeti 
c;ocuga ogretmege b~lamahd!r. Once -
leri, ana baba oyuncaklan r;ocukla be
raber bir tarafa kor, sonralar1 c;ocugun 
bu i§i kendi kendine yapmasi ogretilir. 
<;ocuk onceleri oyuncaguu annesmm 
yardxmile, sonralan annesinin yardum 
olmadan bu i§i kendi kendine yapar. 

c;ocuklarm ~ogu kendi oyuncaklarmx 
intizamla yerle§tirmesini ogrenmi§ 0 -
lur. 

Oyuncagrn nev'i 
Oyuncagm ~oklugu veya azh~ r;ocu

gun terbiyesinde ehemmiyetli rolii 
vardJ.r. Baz1 c;ocuklarm oyuncaklar1 
~oktur; baZilarmda ise azdrr. <;ocugun 
oyuncaklar1 zamanla ~ogalmahd1r. Bir
~ok oyuncaklarla ~evrilmi.§ bir ~ocuk, 
oyuilcaklarm degerini anlamaz, anhya
maz. iyi s~ilen ve nevileri ne ~ok ve 
ne de az oyuncaklan ~ocuk daha iyi 
benimser. Ve ~cuk oynarken onlarm 
yalmz bir kat; tanesile oynamahdu. 
<;iinki.i bi.itiin oyuncaklan online ahlan 
ve konan c;ocuk hangisile oymyaca -
~m §a§mr, kaltr, oyle ki hi~birisinden 
lay1kile faydalanmaz. Ve fayda yerine 
zara1 dokunabilir. Bu, biiyiiklerin 
sofraya konmu§ bir~ok yemekleri ye • 
melerine benzer. Hangisini daha fazla 
yiyeceklerini §a§mrlar. Hele biraz da 
obursalar, mide rahatstzhgma tutula -
caklan muhakkaktxr. 

Bunun ir;indir ki, nevileri ~ok oyun -
caklar kiic;i.ik ~ocugun camm stkmazsa 
da ya§m ilerlemesile oyuncaklarm ne
vileri azalmahd1r ki istenilen fayda 
elde edilebilsin. 

Yafrn oyuncak sefiminJe rolii 
Muhtelif oyuncaklann se~iminde ya

CUMHURiYET 

Bitaraf heyet 
Antakyada 

Hududdan ~Ikarken 

samimi bi:r hasb1hal 
(Ba$taratz 1 tnct sahfjede) 

leri masmda yaptiklan bu miiracaatin as
Ia bir tezahiirat mahiyetinde goriilmeme
sini ve nezaketle kabul etmelerinden do
layx te§ekkiirlerini sundular. Aynhrken, 
heyet azas1 Antakyahlara: 

«- Tiirkiyede seyahatimiz suasmda 
hi~bir tarafta hic;bir suretle bizi incitecek 
bir tezahiirat gormedik. Bilakis her yer~ 
de sempati ile kar§Ilandik. Bu miiracaat 
ve konu§ma da bu nevidendir» demi§ler 
dir. 

Mii§ahid heyet bugiinkii T oros eks -
presile Adanadan Halebe gec;mi§tir. 
Yiizlerce ~ntakyah Tiirk kendilerini is
tikbal ve te§yi etmi§tir. Mii§ahidler eks • 
presin be§ on dakikahk tevakkufundan 
istifade ederek gara inmi§ler ve istasyon
da gezerek Adana manzaralanm goste -
ren kat['OStallardan almt§lar ve katann 
Seyyarma damgalatmt§lardxr. 

Mii§ahidlere iki zat daha refakat et· 
mektedir. Bunlar mii§ahidlerin sekreter· 
leridir. 

Bulgarlara gore muaheJelerin 
taJilini istiyormufUZ 

Sofya Oniversitesi hukuku diivel pro
fes<:irii ve Noyyi muahedesinin tadilini is· 
tiyenlerin ba§mda bulunan profesor Ce· 
nof Sofyada ~1kan (U tro) gazetesinin 
30 birincikanun niishasmda «Tiirkiye ve 
muahedelerin tadili» ba§hgt altmda ne~~ 
rettigi bir ba§makalede Antakya ve ls· 
kenderun meselesinin §imdiye kadar ge
c;irdigi biitiin safahah hirer hirer saydtk
tan sonra §unlan yazmaktadu: 

«F akat ne de olsa Tiirklerin bu arzusu 
§imdi yeni bir mesele meydana c;tkarmak· 
tad1r: Baz1 mmtakalardaki bugiinkii si -
yasl vaziyetlerin degi§mesi! Bu ise mev
cud muahedelerin tadilini istemekten ba§· 
ka bir ~Y degildir. Montro konferansm
da Lozan muahedesinin Bogazlara aid 
ahkam1m tadil ettirmekle Tiirkiye bir de
fa bunda muvaffak oldu. ~imdi Tiirkiye 
1921 de F ransa ile Tiirkyie arasmda ak
dedilen Ankara muahedesinin ve 1923 
te akdedilen Lozan mua.hedesinde Tiir -
kiye ve Suriye hududuna aid k1smm ta • 
dilini istemektedir! 

Ankara hiikumeti tarafmdan konul • 
mak istenen esas, miistakbel beynelmilel 
miinasebatm inki§aft i~in gayet miihimdir. 
Y eter ki Tiirkiye kendi arzusunun dog
rulugunu isbat edecek delaili gosterebil • 
sin. Bu delail ise Antakya ve iskenderun· 
da ya§tyan halkm da arzu ve dii§iince -
lerini kendi tezi lehine kazanmakla en 
kuvvetli §eklini alacakhr.» 

Gok gezicileri 
937 de goriile
cek kuyruklu 

y•ld1zlar 
Y azan: Abdiilleyyaz T evlik 

Ucubucag1 bulunmtyan gok bo§lugu 
igindeki varhklardan, kuyruklu yrld!z
lar kadar insanlarx ilgiliyen, hele ba -
yanlarm sinirlerini oynatan hi~bb; §ey 
yoktur. 

<;ok yersiz alan bu korku, en eski 
~aglardanberi halkm fikrine girmi.§, 
hususiyetleri tamamile anla§Ihnctya ka
dar koklC§tikc;e kokle§mi~tir. 

Bu kuyruklu, sorguc;lu gok gelinleri
nin etrafa sa~trklan Sir, dogu§ zamanlar1 
na tesadiif eyliyen baZJ. kanh harbler ve 
felaketli vak'alar, masum ahnlarma bir 
de ugursuzluk damgasmm basllmasma, 
tarihlere bile umac1 §eklinde girmeler:i
ne sebeb olmu§tur. 

Gezgin ylld!zlara, ufak bi.iyi.ik peyk -
!ere ve bunlarm i.izerlerinde y~1yan 
canh, cans1z varhklara ne maddi ve ne 
de ruhi hic;bir zararlar1 dokunmak ka
biliyetleri olmryan bu zavalhlara kar§I 
uydurulmU§ sozler hep bilgisizligin if • 
tiralandtr. 

Nurdan duvaklara biiri.inerek yanlmi· 
za yakla§mak istiyen, kainatm en uzak 
bucaklarmdan bize selamlar, haberler 
getiren bu gok gezicilerinin, en ince 
ti.illerden daha nermin ve nazik kuy
ruklan, tesadi.if eyledikleri varhklar i.i
zerinde ne kimyevi ve ne de mihaniki 
tesirler yapabilmekten heni.iz c;ok uzak 
bir haldedirler. Zaten tabiat bunlarm 
seyyareler arasmda serseri bir surette 
dola§malarma ve mahreklerinin arZJ. -
m1zm mahrekile tekatu noktalar1 has1l 
edecek vaziyetlerde olmalarma, zarar -
s1zhklarmdan dolay1 mi.isaade etmi§tir. 

Mahrekleri kapal1 mi.inhani uzun kat'1 
nakts olanlarm yani seyyarelerle ~ar -
pt§mak ihtimali bulunanlarm kuyruk -
Ian heniiz atom devresine bile gelmi§ 
degildir. Tekasiif dereceleri maddi za • 
rarlar verecek mahiyete girmi.§ olan -
larmm ise mahrekleri kat'1 mekafidir. 
Yani seyyare mahreklerini katedemiye
cek bir halde olan a~1k mi.inhanilerdir. 
Bunlar ancak bizim giine§imizin etra • 
fmda dola§lrlarken cPerihelie:. nokta -
sma geldikleri zaman gozi.iki.irler, feza 
bo§luklanndan ge~erken niiveleri etra
fma toplad1klan sayrstz Poussiere Cos -
mique'lerden bir kism1m alh ye§illi 
(bolid) ve (aerolit) halinde sa~ar ve 
bu surette §ehri ayin yapa yapa ve biz
leri uzaktan selamhya selamllya gec;ip 
ve bir daha avdet etmemek i.izere go -
ki.in sonsuz ummanma dalarlar. 

Oyuncagm gayelerinden biri de, ~o
cugun kendisine ifade edecek ftrsatl 
vermek ve hergiinkii dirimine yariya
cak kabiliyetlerini kullandrrmaktlr. Bi
liriz ki normal ~cuklarm, bedenleri -
nin biiyiimesile, baz1 uzuvlarm kontro
lu ile meharetleri tabii olarak inki§af 
eder. Psikologlar bu ameliyeye cihzar:. 
veya cyeti§tirme» derler. Her merha -
lede kii~i.ik ~ocuklara verilecek fusat -
larla (oyuncaklar ve oyunlar) uzuvla
nm ve meharetlerini inki§af ettirebi -
lirler. Yeter ki bu oyuncaklar ~ocukla
ra muvafrk zamanlarda verilmelidir. 
Bu dii§iinceye gore, oyuncaklar c;ocugu 
yalmz me§gul krlmak i~in degil, ayni 
zamanda onu inki§af ettirmek ic;indir 
de. 

§In amil oldugu ~ikard1r. !yi oyun- !"-~~~~~~~~--~~~2!".!!!.!!!.!!'!.!!!~ 

Sevgili okuyucularxm; yeni sene 
i~inde, mahreklerinin cPerihelie:. nok
talarmdan gec;ecekleri evvelce he -
sab edilen yedi kuyruklu ytl -
dxz hakkmda sizinle ufak bir yaren • 
likte bulunmak istiyorum. Eger yuka -
nki izahlar sinirlerini:~~i biraz teskin e
debildiyse bu yarenligimi heyecans1z o
kur ve bu vesile ile eski yaZICinlZI da 
hahrlamak lutfunda bulunursunuz. 

Bunun igindir ki oyunca~m terbiye
v1 degerini nazan itibara almahyrz. 0-
kul ya§mdan onceki ya§m terbiyedeki 
ehemmiyetini tammakla oyun ve oyun
ca~n degeri kendiliginden meydana 
~kar. Okulun. y~r ilerliyen ~ocuga 
yapmak istedigini, oyuncak daha kii -
~k mikyasta yapar. Oyuncak ~cugun 

Kont Bethlen Almanyaya 
hiicum ediyor 

~Ba§taratz 1 1nct sahlfede 1 
Macaristamn revizyonist programmx 
hi~bir v~hile degi§tirmemi§ oldugunu 
llildirmektedir. 

Bu gazete de aynile, Kant Bethlen gi
bi, Macaristamn ~ayet Cenevrede ekal
!%fetler meselesi hakkmda §ayani mem
nuniyet bir netice almazsa Milletler Ce
miyetinden ~ekilecegini zannetmekte -
~-

Ancak Macaristan bunu yapmadan 
.,vel cbiiyiik devletlere ve Lahey Ada
let Divanma mi.iracaat etmek» husu . 
ltmdaki arzusuna herkesin nazari dik -
)Iatini celbedecektir. <;i.inkii evvela bu 
1ekilde bir manevra yapmadan evvel 
Cenevreyi tcrketmek Macaristanm di.i§
manlanm memnun etmek olur. __ .. __ 
Japonya bir k1s1m tahtelba

-._irlerini kadro harici etmek
ten vazge~ti 

Londra I (A.A.) - Diplomasi me
hafilinin istihbaratma gore Japonya kad
ro haricine '>lkanlmak icab eden 15.000 
_,nluk tehtelbahirlerin muhafazasi i~in 
Va~ington deniz muahedenamesi ahka -
•m1 ileri siirmii~tiir. Hahrlarda oldugu 
'Ye~hile Am erika J aponyanm muhafaza 
Arnek hakkma sahib bulundugu tor -
pita muhriblerinin 40,000 tona balig o
'•n hacminin bir k1smmm tahte!bahirler 
~1mfma gec;irmesine muar1z bulunuyordu. 

caklardan baztlarmm uzun zaman it;in 
c;ocuk terbiyesinde ne faydalan ve ne 
de zararlan vard!r. <;ekici ve itici o • 
yuncaklar bunlardandtr. Ve ~cuk sii
ri.inmege ve biraz yi.iriimege ba§ladxgi 
andan itibaren bu nevi oyuncaklar1 kul
lanabilir. Ancak bunlan c;ocuk ya§c;a 
be§i, altiy1 ve hatta biraz daha fazla -
s1m bulduktan sonra bile kullanmak 
ister ve bundan dolayr ~ocuk muahaze 
edilmemelidir. 

Adalelerini daha ziyade kuvvetlen -
direcek ba§ka oyuncaklar bulunca, ki.i
c;iik ya§ta kulland1~ bu itici ve r;ekici 
oyuncaklar1 kendiliginden btrakacak -
hr. Kullamlmas1 ve ellenmesi c;ok ko • 
lay oyuncaklarm uzun zaman i~in bir 
~ocugun eline v.erilmesi dogru degildir. 

Hilmi Malik Evrend . 

<= YENi ESERLER 
Togo Albiimii 

I 

Bu seneki ispanya danst! 
[Albiimden karlkatiir] 

20 senedir Turk matbuatmda muvaf

fakiyetli karikatiirlerile i§tihar eden Togo 

her y1l oldugu gibi 193 7 i«in de bir al

bum hazirlamJ§ ve matbaamtz tarafmdan 

nefis bir §ekilde tabedilen bu eser piya· 

saya «lkmi§tir. l'>inde hakikaten giizel 

tabla, resim. karikatiirler ve yaz1lar var· 
d1r. Karilerimize bilhassa tavsiye ederiz. 

isvi~reli ayaks1z kad1n 
evleniyor 

Yukanda gordi.igi.ini.iz kadmm iki a -
ya~ da yoktur. Bu, aslen !svi~reli Mat
maze! Dorotheedir. Sirklerde kendini 
te§hir ederek hayatiru kazanmakta iken 
Ernst Diiring isminde bir Alman mii -
hendisi kendisile evlenmege talib ol -
mu§tur. Resmimiz matmazeli ni§anh -
sm1 kabul i~in si.islenirken gosteriyor. 

T ezgaha konulan yeni lngi -
liz harb gemileri 

Londra I (A.A.) - <<Be§inci Ce -
orge» zth!lSl bugiin Vickers Armstrong 
tezgahlarma konulmu§tur. Bu geminin 
in~as1 3 sene kadar siirecektir. Y aptlma
sma ge~enlerde karar verilen ikinci z1rh· 
h da keza bugiin Birkenhead' da tezgaha 
konulmu~tur. 

<;an • Kay • ~ek asi generalin 
affm1 istiyor 

Nankin 1 (A.A.) - <.;an-Kay-~ek, 
hiikumetten <.;angsuliang'm affm1 ister -
ken, kendisine yeniden c;ab§ma flfSah ve

rildigi takdirde <.;angsuling'in faydab hiz· 

metlerde bulunabilecegi fikrinde mar et~ 

mi§tir. 

*** Nas1l 18 sene 11 giinliik devrelerde 29 
husuf ve 41 kiisufun tekerriir edece~ 
vaktinden evvel haber verilebiliyorsa, 
mahrekleri kat'x nak1s olan ve devir 
mi.iddetleri anla§Ilmi§ bulunan kuyruk
lu ytidizlarm da bize yakla§acaklan za
manlarl hesab edilebilir. 

1937 senesinde muhtelif tarihlerde zi
yaretimize gelecek olan yedi karde§leri 
numara s1rasile okuyuculanma takdim 
ediyorum: 

1 - ilk :~~iyaret~i (Arrest) tir. Bu kuy
ruklu 9 ikincikanun 1937 de mahreki -
nin (Peribelie) noktasma gelecektir. 
Devir miiddeti 6 sene 139 giinden ibaret 
buluan bu serseri ytld1z (1851) de ke§· 
fedildi. ;ia§aas1 11 inci Kadir yrldtzlan 
derecesinde oldugundan c;tplak gozle 
goriilemez; ikincikanun ak§amlarmda 
di.irbinle aranp1ahdir. 

2 - ikinci ziyaret~i Grigg Skzelle • 
riip, ayni noktaya may1s ortalarmda ge
lecektir. 1902 de ke§fedilen bu y1ld1zm 
devir mi.iddeti tam (5) senedir. l?a§aasi 
11 inci kadirden oldugundan bu da di.ir
binle gori.ilebilecektir. 

3 - lJc;iinci.i · ziyaret~i Neuzmindir. 
Devir mi.iddeti (5) sene 151 giin olan bu 
y1ldtz 1916 da kC§fedildi. Bize yaklB§ma 
zamam birincite§rin nihayetleridir. 

4 - Dordi.incii :~~iyaret~i (Encke) dir. 
Devir miiddeti (3) sene 10 giin olan bu 
y1ldtz, ikincite§rinin 28 inci gecesi mah
rekinin (PerihtHie) noktasma gelecek 
ve parlakltk derecesi otekilerden ziya
de oldugundan c;tplak gozle goriilebile-
cektir. · 

Geriye kalan iig ziyaret~inin isimleri: 
Devir mi.iddetleri 6,5 sene olan Daniel, 
5,5 sene olan Tempel III, bir de 7,77 se
ne alan Metcalftir. Bunlar ancak bi.iyi.ik 
teleskoplarla gozi.ikebileceklerinden hak 
larmda fazla malfunat vermege liizum 
gormedim. 

AbJiilfeyyaz T evfik 

Hurrem Sultan 
T arih~i edibimiz M. T ur· 
han TaniD en giizel eseri 

Pek yakrnda 

Cumhuriyette 

2 ikincik~nun 1937 

936 da zab1ta vukuat1 
ve ge~itilen kazalar 

Bir sene zarf1nda 20 cinayet, 1500 cerh vak'a! 
oldu, bir~ok feci kazalarda vatanda,Iar oldii 

Gefen ydrn en lelaketli kazasr: ~ifhane yolunda Jevrilen tramvay 
Gi.izel lstanbul! .. :;iair Nedimin bir gori.ildiigii gibi c;ocuk ~alan adamlara d 

ta§ma bile Acem diyarlar1m degi.§medi- tesadi.if edilmi§tir. 

gi bu ihtiy~r §~hrin. bir. s.~ne~~ .. zabx.!~ . Seyriisefer kazalart 
vukuah nedtr, dxye bxr dti§undunuz mu. ~ehtrde her gi.in hafif ve ag1r ge~e 

Eskiden !stanbul cinayetleri, saylSlz kazalar olmu§tur. 
zab1ta vu~uatl. v~ .h~tta ~aydu~~~k v_e Bir sene i~inde ;ii§hanedeki tramva 
§akavetlerm btrbmm taktb ett1g1 b1r faciasile direksiyon aksam1 bozuldugun 
§ehir diye .tan1hrd1. Cumhuriyet .~evri dan dolayr kaldmma c;tkmak mecburi 
b~l~1 tanhe kart§tird~. An~ak nu.fus.u yetinde kaHm iki kamyon kazasmd 
biT mllyon olan koca biT §e~Ird: h!C;bu- ve Davudpa§a ki§lasi oni.inde devrile 
zab1ta vukuat1 olmamasma Imkan yok- otobiisten ba§ka ehemmiyetli kaza vu~ 
tur. ku bulmaml§tu-. 

Meslegimin ~alr§makta oldugum Otomobil ve kamyonlarm yaph~ ka 
bran§l olmas1 itibarile her giin teferru- zalar tabiatile biiyiik ve kalabahk cad 
atma kadar me§gul olmak mecburiye - delerde olmaktadtr. Yayalarm gidecek 
tinde bulundugum zabtta vukuahm tet- leri yer kaldmm olduguna gore oto " 
kik ettigim zaman kar§Ila§hglm rakam- mobiller kaldmmlara ~rkarsa o vakit 
lar beni korkutmaml§tlr. mesele yoktur? Fakat balk caddeye i41 

Cinayetler nip zorla makinelerin onune ahhrsa, 
1936 senesi gireli daha iki giin olma- §Ofor, vatman ve Belediye buna ne yap 

dan zab1ta V'ski.idarda esrarh bir ce - sm? 
sedle kar§tla§IDl§, aradan bir sene gee;- Bir sene ic;inde tramvay altmda ka • 
tigi halde hala bu cinayet aydmlana - hp olenlerin sayrsl alh ~ocukla ii~ bii· 
mami§tir. yiik adamdtr. 

Kanunusani i~inde V'ski.idarda, Kar - ;ii§hane facias1 bilan~osu bu rakam -
talda, Kadtkoyi.inde olmak iizere ii~ ci- lara dahil degildir. Bu facia hakkmda 
nayet olmu§tur. Bunlardan ikisinin fa- bir §ey yazm1yorum. <;iinkii mesele ha· 
illeri polisi bir ay kadar ugrB§tirdiktan Ia aydmlanamad1gma gore her hangi 
sonra yakalanml§tlr. bir dedikoduya mahal yoktur. 

Nisanda Sarayburnunda bir mahzen LimanJa olan kazalar 
ic;inde Selim Hoca adll ihtiyar bir i.§~i Limanda sis ve f1rtma yiizi.inden bir 
katledilmi§, Karakoyde Uzunkopri.ilii hayli kaza olmu§tur. 
Hiiseyin Pehlivan metresini oldiirmii§, 13 ~ubat fxrtmasmda 150 den fazla 
kendisi de olmii§ti.ir. mavna ve sandal batmi§, Unkapam kop· 

Maytsta Erenkoyiinde zavalh bir ih- riisi.i i.i~e boliinmi.i§, gemiler demirlerini 
tiyar sopa ile dovi.ile dovi.ile oldiiriil - tarayarak birbirlerine c;arpmi§lard!r. 
mii§, Kartalda bir kahveci tiifekle, Tab- 20 §Ubatta Arnavurlkoyi.inde bir ma
takalede bir kadm bt~akla katledilmi.§, zut dubas1 batmi§, biitiin liman on be§ 
Rumelihisarmda bir adam kansmt ka- giin simsiyah bir halde kalmi§, vesait 
!eden a§a~ atarak oldi.irmii§ti.ir. Topha- pislenmi.§tir. 
nede bir serseri bir berbed, bir adam Martta, bir !talyan §'ilebi Dumlupx • 
da metresi hanende Muhsineyi Topha- nar denizaltl gemisine c;arparak hasara 
nede katletmi§tir. ugratmi§tir. 

Temmuzda bir banka memuru anne- Maytsta Sevim vapuru Karaktiy kop· 
sini oldiirmi.i§, kendi de olmii§tiir. riisi.ine ~arpml§, miinakalat bu yi.izden 

Agustosta bir zat kayrnbiraderi tara- sekteye ugramt§hr. 
fmdan oldi.iriilmii§, bir bah~ivan da ar-
kada§lnl pusu kurarak tabanca ile kat- Frrtrnalar yiiziinclen olan vak'alar 

Bir sene zarfmda istanbul bir ~k se· letmi§tir. 
EylUlde sablkah bir katil gene bir rna- mavi afetlerle kar§Ila§mi§, evler yxkil· 

rangozu, Balatta da bir adam kanslm ffii§, sokaklan seller basml§, yildtnm i-
oldiirmii§ti.ir. sabetile olenler olmu§tur. 

Te§rinievvelde Ramide bir terlik~i l3 §Ubat ftrtmasmda 20 ev ytkrlmi§, 
yengesine a§Ik oldugundan kadmcagtza 2 ki§i olmi.i§ti.ir. 
kiymt§hr. Te§rinisanide Kadtkoyiinde 6 temmuz fxrtmasmda ytldmmlardan 
bir kadtm mezarhkta kesmi§lerdir. be§ ki§i olmii§tiir. 

Kanunuevvelde Erenkoyiinde bir 26 temmuzda seller Kastmpa§ada bir 
ba§~avu§un kansl oldiiri.ilmii§, bir san- kadmla bir erkegi si.iri.ikliyerek Halicin 
dalct Galatada diger bir sandalClYl b1 • batakhklarma gotiirmi.i§tiir. 
c;akla katletmi.§tir. 19 eyllllde seller bir kadup bogmu§, 

Demek ki 936 yrh i~inde 20 cinayet Kas1mpa§a sular altmda kalmi§hr. 
olmu§tur. lnfilaklar 

Kanunusanide Cibalide Ti.iti.in fabri· 
kasmda bir infilak olmu§, iki amele ya
ralanml§, Te§rinisanide Yedikulede bir 
oksijen atolyesinde alan infilak sonun • 
da bir amele olmi.i§ ve iki amele yara • 
lanrnl§hr. 

Cerh vak'alart 
Bir sene ic;inde §ehirde 1500 den faz

la cerh vak'as1 olmu§, yaralananlar vak
tinde hastaneye kaldmldtklarmdan ha
yatlan kurtanlml§hr. Cinayet ve cerh 
badiselerinde faillerin yiizde doksan do
kuzunu ilk tahsili bile olmxyan kimseler 
te§kil etmektedir. 

Bulunan eesedler 
Denizde ve karada cesedler bulun -

mu§tur. Bilhassa bunlar arasmda ka -
nunusanide Arnavudkoyi.inde denizden 
~1kanlan bir ecnebi kadmla, §Ubatta A
dalar oni.inde bulunan bir cesed ve ma
yrsta denizde bulunan kadm cesedinin 
evvela bir cinayete kurban gittikleri 
zannedilmi§se de sonradan kazaen ol -
diikleri anla§Ilmt§br. 

Kayrblar 
~ehrimizde bir sene ic;inde kaybolan

larm say1s1 da bir hayli vardtr. Bunlar 
i~inde ki.ic;i.ik c;ocuklarm bulunmas1 na
zarl dikkati celbetmektedir. 

Zabttanm yaptlgx tetkikat sonunda 
kaybolan kimselerin cesedleri bilahare 
bulunmU§, bunlarm kazaen oldiikleri 
anla§Ilmi§, diger kayrblarm da evlerin
den ka~Ip sergiize§tler pe§inde dola§ -
hklan tesbit edilmi§tir. 

Hrrsrzlrk vak'alarr 
Bir sene i~inde §ehirde her. tiirlii htr • 

stzhk olmu§tur. Para r;alan htrstz go -
riildi.igii gibi binlerce lirahk mucevher 
ve para ~alan, dam delen, yolda gider -
ken kadmlarm gantasm1 kap1p kac;an 
htrstzlar ve tramvaylarda yolculardan 
yiizlerce lira ~alan yankesiciler goriil -
mii§tiir. 

Bu arada kadm k1yafetine giren, hat· 
ta yazthane a~arak hxrstzllk yapanlar 

H avagazinJ en olenler 
Bir sene ic;inde be§ ki§i havagazinden 

zehirlenerek olmi.i§tiir. t§in garibi vak· 
alarm oldugu yerde havagazi tesisah ol
mamastdtr. 

U'r; ki§i de havagazinden yanarak ya
ralanmi§lardtr. 

Miiteferrik vukuat 
0"9 hamal ag1r yi.ik gotiiriirken yere 

dii§erek yi.ikleri altmda kalip olmii§ler
dir. Kopek eti satan bir kasab yakalan
mi§, lJski.idarda bir bina y1kthrken c;o • 
ken enkaz altmda bir amele olmi.i§, ye
di ki§i yaralanmt§tir. 

Ka~akfrlrk 
Zabttanm biiti.in tedbirlerine ragmen 

§ehirde uyu§turucu madde ic;en ve sa -
tanlar az degildir. Her giin yakalanan 
su~lular bunu ispat etmektedir. Fakat 
memurlann gosterdikleri gayreti inkar 
etmemek lazimdtr. 

tskambil kag1d1, rak1, §arab ve sair 
ka~akc;thgi yapanlar §ehirde o kadar 
mi.ihim bir yek\m tutmamaktadtr. 

Goriiliiyor ki lstanbul §ehrinin bir se
nelik vukuatl, baz1 hadiseler mi.istesna, 
~ok degildir. 

YazimiZI bitirirken biitiin gayretlerile 
lstanbulu asayi§sizlikten korumaga c;a
h§an zab1ta memurlarimizm terfi edil· 
melerini ve yeni senenin vukuat bak1 -
mmdan daha soniik olmasiru temenni 
etmemek elden gelmiyor. . 

NejaJ Ferhad 
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2 lkincikanun 1937 
CUMHURiYET 9 

Avrupa hatbnda ilk Tiirk treni G. Fran co Almanyadan l!i)JCumhurivetBJ c~~, ~~~;~1 

Istanbul ve Edirnede 
• meras1m yapildi 

~ 1"' 

50.000 asker I• stem I• ~ li=ll ©l U ~ ~ lUI ~ lYl lfll lYl , I I l I I I lifT 
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[Ba~taratt 1 1nct sahtfede I 

lannda gundiiz hiicumlan yapmt§lardrr. 
F akat bu hiicumlar bilhassa cephenin 
muayyen bazt noktalanm zaptetmi~ olan 
asileri piiskiirtmek maksadile yaptlan ma
nevralardan ibarettir. Maamafih bu tec
riibeler bir netice vermemektedir. 

Milisler verdikleri agrr zayiata ragmen 
arazi kazanmamakta ve General Mola' • 
nm plamm degi§tirme&,e muvaffak ola • 
mamaktadrrlar. Bu generalin faaliyeti 
bilhassa Esguria'nm etrafmda cereyan et
mektedir. Esasen Madridin zaptedilmi§ 
olmasr ic;in istihdaf edilen nokta orasrdtr. 
Filvaki bu mmtakada asilerin biiyiik bir 
muvaffakiyete nail olmalan onlann pa
yitahtt ihata hareketlerini ikmale medar 
olacaktir. Bu sebebden dolayt T eruel ve 
Y aeu muharebelerinin ehemmiyetine rag-

Ian 30,000 ki§ilik Franco ordusu, birkac; 
bin Alman ve ciiz'i miktarda ftalyan kt· 
taah tarafmdan takviye edilmi§ bir vazi· 
yettedir. Generalin Madrid haricine ka
dar kolayca ilerliyebilmesini temin eden 
12,000 ki~ilik F ash kuvvetten bugun el· 
de ancak I ,000 ki§i kalml§hr. Fashlar 
c;ok yarah ve telefat vermi§lerdir. 

Birkac; hafta evvel lspanyaya vastl o· 
!an ve iyi talim ve terbiye gormi.i~ 5,000 
Alman heniiz ilk ate§ hattma sevkolun • 
mamt§lardtr. Bunlardan kesif topc;u ate§i 
ve tanklara ragmen on cepheye gidebilen 
ciiz'i bir kuvvet de 43 tane Yiinkers born· 
bardtman tayyaresinin yardtmma ragmen 
harbde heniiz hic;bir miiessiriyet goste • 
rememi§lerdir. 

General Franco Berlin nezdinde 

yemegi yiyorlarmlf 3 I I I 1•1 I I I I 
KadJrga Yurdu talebelerinden aldlgllDl'Z 4 1 1 1•1 1•1 1 -~-~ 

b!r mektubda denlllyor ki: cEvvelkl gilnkli I 
sabah ga.zetelerlnden blrl Yurdumuzda 5 1•1•1 I 1•1 I I 
yirml be~ kuru~ lie i:igiin yemek yenlldi- 6 I I I I 1•1 I 1 
ginden bahsediyordu. 

1j I I 1•1 I I 1•1 Bu yazlh§tan y!rmi ~ kuru§a sabah 
kahvaltJSlle ogle ve akl/am yemeklert ha • 
trra gel!r. Halbuki biz bu para lle yalmz 
ogle yemegln1 ytyoruz. ue ogiln degll, lie 
kab! Mescleyi tavzlh etmenizl rica ede
riz.:. 

Gaib aramyor 
Edremldde Havran b!rlnci mekteb mual

Umi Ayl',e Sabri Volga 1mza.s1le aldtgumz 
mektubda den1llyor kl: cBiiyiik Harbde 
Qanakkalede ~eh!d olan Edlrnede Ktr§ehlr· 
11 Hoca Mehmed Efendilerden b!rlnc1 mli
l~zlm Sabrlnln zevcesl Al!ye Hamdlyeyl se
k!z y!ldtr anyorum. 328 dogumlu ve Meh
med Fer!dun a>dll blr oglu olan kendlsinl 
tamyan, hayat ve memat1 hakkmda malu
matl olanlarm insanllk namma blldJrme • 
lerlnl rica ederlm.:t 

Soldan sa~: 
1 - Harab ve darmada~m, trailSlZca 

chaytn. 2 • Nezretmek. goj::iisle kalea.la.rtn 
arasr. 3 - Muvafakat, b!r §Cyi bulm.aya ~:a· 
l~a. oi - Frans1zca celbise,, 1s1m. 6 • A· 
kll, bo§a gltme. 6 - B!r vil~yetlmiz, tnanma. 
7 - Bir peygamber, ara'bca. ckapi:t. 8 • su 
akmtJSI, hisse. 9 - Baglama, b!r kuma§· 
10 - B!r k\lffi.R.\itn genL1Ugl, her §CY onunla 
satm almtr. 

Yukandan R§ag1ya: 

h lk men umumi karargahla Corogne yolu bo-
lstasyonu dolduran a yundaki askeri harekata devam edilmek-

dirnede de biiyiik merasim yaprlm1~ ve tedir. [Ba~taratl 1 tnct sahttede~ . 
siislenmi~ olan Sirkeci ganm binlerce kt~t 
doldurmu~tu. Devlet Demiryollan U • 
mum Miidiirii Ali Rtza Erem ba§ta ol· 
mak iizere Devlet Demiryollan erkam. 
Yali ve Belediye Reis mua vinleri, $ark 
Demiryollannm sabtk mudiirii Paskal. v.e 
§irket erkam Halk Partisi mensubmt, 
,Sehir Mecli~i azalan, N af1a Vekaleti 
erkam ve sair zevat ta istasyonda hazu 
bulunuyorlard1. 

(50,000) Alman askeri gonderilmesi 
ic;in rsrarla taleblerde ulunmaktadu. Y e
ni ve taze kuvvetler gonderilmedik<;e 
Madridi zaptedemiyecegini General ar
ttk saklamamaktadtr. 

Oniversitelilerin Belediyeden 
bir ricalan 

Un1vers1te talebeslnden Emln Mes'ud 
lmzaslle a.Idtgmuz bir mektubda denlliyor 
kl: 

1 - B!r salonda bir tarartan iibiir tara
fm giiriirunemeslne yanyan m~nl. nota. 
2 • iyt yaz1 yazan muharr!r, atel',ten g1kan 
f',CY. 3 • Muvafakat eden, cam yanan, blr 
adamm tekrar ettigt kelime. 4 • B!r ~ey 

si:iyleyip ba§ka b!r §eY kasdetmek, ogiidill· 
mii~ bugday, glzli ~ey. 5 - isenin bsaltll • 
m1~ ve kalmla§tJr!lmi§I, attlan §eyln hedefe 
lsabet1. 6 - Eski Yunanlstanda ya~am~ 
Tiirklerin relslerl, koyu kirnllZI renk. 7 -

Papaz, frans1zca c ad1m:.. 8 • Kabuklu bir 
yeml§, lhtiyar. 9 - Riitubet, kulube. 10 -
Olabllen §CY, bir emir. 

Bu esnada gelenlerin gogiislerine ro -
zetler tak!lmakta idi. . . 

Saat 8 40 ta V ali ve Belediye RelSl 
istasyona 'geldi ve Muhiddin Ostiindagt~ 
soyledigi nutukla merasim ac;1ldi. Yah 
ktsa nutkunda bu hattm da milli hatlar 
<;er~evesine girmesile son ve biiyiik i~in 
ba~anlmJ~ oldugunu soyliyerek buna mu
vaffak olanlan tebrik etti. 

Bundan sonra Devlet Demiryollan 
Umum Miiduru Ali Rrza Erem bir nu
tuk si:iyledi. ,Sark Demiryollanmn §imdi
ye kadarki vaziyetini izah ederek soze 
ba~ladr ve ondan sonra mevcud hatlan· 
ffiiZtn faaliyetini anlattr. 

Ilk devlet treni 
$ehir bandosu tarafmdan c;alman ls -

tikla] mar§t dinlendikten sonra istasyon 
peronuna gelmi§ olan trene gidildi. Dev
let Demiryollan armas1m ta~1yan bu ka
tar lokomotifinden vagonuna kadar yep
yeni idi. Denilebilir ki Avrupa hath Bii· 
Yiik Harbdenberi ilk defa olarak boyle 
Yeni bir lokomotif ve vagonlar gormekte
dir. Valin1n ve halk1n ( ugurlar olsun) te
mennileri arasmda Devlet Demiryollan 
Umum Miidiiri.i Ali Rrza Erem, Avrupa 
Hath miidiirii Salahaddin, N af1a Veka
leti Miinakalat miidiirii Kadri ve sair 
davetliler trene bindiler. Bu esnada Vali 
seslendi: 

«- Edirnelilere fstanbuldan selam 
gotiiriin.» 

V e sonra ilave edildi: 
«- Biitiin g\i.zel T rakyaya selam !..» 
Son kampana c;aldr ve katar ~iddetli 

alkt§lar arasmda istasyondan aynld1. 

Edirneden diin sabah kalkan ilk dev
let treni de dun ak§am §ehrimize geldi. 

Edirne yolunda 
Edirne 1 (Sureti mahsusada gender • 

digimiz arkada~tmtzdan) - Bu sabah 
Sirkeciden biiyiik te~yi merasimile aynl
dtk. Halkm sevinmekte, bayram yap -
makta nekadar hakh oldugunu ben astl 
lstanbuldan aynltp, ye~il Trakyam1za 
r;eldigim zama nanlad1m. 

Bir dostluk havas1 ic;inde faaliyetini 
devlete devreden muteveffa $ark Simen
difer kumpanyasmdan, ve kapitiilasyan -
lar zamamndaki ah~kmhktan tevariis e • 
degeldigi zihniyetten, bu zihniyetin 
T rakya halkma <;ektirdiklerinden arttk 
babsetmemegi biz de bir dostluk ve neza
ket icab1 farzedelim. Ancak yurdun en 
Riizel parc;asmm bagnna c;ivilenmi~ olan 
bu hattm da nihayet milli idareye kavu~
mas1 sadece mana olarak dahi millete 
bitmez tiikenmez sevinc ve ~"~. det getiren 
bir hadisedir. Maddi taraftan da, yiizde 
Yii?. mustahsil olan T rakya halkmm 
«Tiirkiye Cumhuriyeti Avrupa Hath)? n
da mazhar olacag1 ~eylerinse haddt ve 
hesab1 yoktur, denilebilir. 

!stanbuldan Edirneye kadar biitiin is· 
tasyonlar taklar, bayraklar ve c;ic;eklerle 
siislenmi~ti, her yerde davul zurna, mm· 
ka <;a!tyor, mektebliler, gender mar~lar 
soyliiyordu. T renimiz her koyden gec;er· 
ken alk1~larla kar~1lamyor ve. her. ~oye 
alkt~lar, «ya~a. var ol» seslenle gi.nyor
du. Sanki millet Edirne katanndakt va -
tanda~lann ~ahsmda biiyiikleri~izin, 
Cumhuriyet hiikumetinin muvaff~ktyet. • 
lerini tebcil ve takdir ediyordu. Btrc;ok IS
tasyonlarda kurbanlar kesiliyordu. Hii • 
kumete dua eden, sevinc heyecanile hiin· 
gur hiingiir aghyanlar vardt; Bunu. ~;ok 
gormemek !aztmdl, c;iinkii b1z. aym ~~t 
iizerinde sevincden heyecandan degtl. 
ba§ka sebeblerle d; hiingiir hiingi.tr agla

ntldigtni biliriz. 

* * *. 
Bu sabah, !stanbulda oldugu gibi, E · 

ilk devlet treni biitiin halkm i§tirakile te§· Fransrz tayyaresini hiikiimet~iler 
yi olunmu§tu. dii~iirmuf 

Trenimiz gelin alay1 gibi engin bir Paris I (A.A.) - Resmen bildirildi-
ne§e ve kayna§an bir halkla dolu tarlalar, gine gore gec;enlerde Madrid yakmmda 
koyler arasmdan gec;erek <;orluya geldigi Paris Soir gazetesinin muhabiri olup bi
zaman Edirne trenile kar~tla§tt. Bu telaki lahare olen M. Delapre ile Havas A -
harikulade heyecanlt oldu. 1stasyon ve jansmm muhabiri M. Ebateau'm binmi§ 
biitiin civar bir bayram yeri gibiydi. Ban· olduklan tayyareye hiicum eden tayya
do m!Zlka c;ahyor, muazzam bir kalaba· renin K!Zlllara aid i§aretleri ta§Imakta ol
hk iki treni ve gelen heyetleri alkt§hyor· dugu anla§tlmr~hr. 
du. Bu strada istasyona Kolordu kuman- Madrid Yrlbaftnl nasrl kar~rladr? 
dam General Salih te gelmi§ti. 10 dakika Madrid 1 (A.A.) - Madridin mer-
sonra her iki katar da hareket etti. kez mahallesi olan Luerta del sol mahal-

Muradhda T ekirdag, Alpulluda Kuk· lesinde yeni senenin tes'idi merasimi, Da
lareli valileri heyete iltihak ettiler. Uzun· hiliye Nezaretinin biiyiik saati tam on 
kopriide de hararetli bir kar§tlama me • ikiyi vurdugu mada attlan on iki obiis 
rasimi oldu. Kurbanlar kesildi. Edirne • dolayrsile inkttaa ugramt§tlr. 
den gelen heyet te burada treni kar§tla- Almanyanrn mukabil teklifleri 

Madrid de yan talim gormii~ I 00,000 
miidafi vardtr. Bunlar beynelmilel miif· 
rezeden manevi kuvvet almaktadrrlar. 
<;iinkii beynelmilel miifreze efrad1 son 
derece inadc1 bir mukavemet gostermekte 
ve iyi harbetmektedirler.)> 

Almanlarrn bir mukabelebilmisli 
Berlin l (A.A.) - D N B. ajanst

mn bir tebligine gore, Bilbao'daki Mark
sist makamat Almnn Polas vapurunun 
bir klSlm e§yasmt ve vapurda bulunan bir 
!spanyol yolcuyu geri vermediklerinden 
Alman hiikumeti mukabelebilmisil ted -
birleri almaga mecbur kalmt~ ve Alman 
deniz kuvvetleri 1spanyol sulannda 
Marksist ispanya hiikumetine aid bir va· 
puru muvakkaten tevkif etmi§tir. 

d1. Londra l (A.A.) - News Chro • A<;IK ARTTffiMA iLE SATI~ 
1Ik Tiirk treni, Yunan arazisine girdi- nicle gazetesi M. von Neurath'm M. 1937 ikincikanunun 3 iincii pazar gii-

gi zaman Yunanhlar da biiyiik tezahiirat .franc;ois Poucet'ye §Unlan soylemi§ ol· nii saat 10 da !}i§li Osmanbey istasyo
yapt1lar. Dost memleket halk ve memur dugunu istihbaratma atfen yazmaktadrr: nu Amerikan benzin deposu kar§Ismda 
lanmn bu samimi hareketi hepimiz iize • 1 - Almanya, diger devletlerle ayni Tavukc;ufethi (eski Davudoglu) soka • 
rinde derin tesirler brraktt. vec;hile hareket ettikleri ve 1spanyada bu- gmda Komiirciyan apathmammn 1 inci 

,Siddetli soguga ragmen Edirne halkr· lunan kuvvetlerini geri ald1klan ve Mad- dairesinde mevcud miizeyyen e~yalarm 
mn yarlSI Karaagacl;la toplanmi§tt. Ka • rid hiikumeti lehinde gazetelerle ve sair ac;tk artbrma suretile sattlacag1 ilan o
tann istasyona giri§i <;ok heyecanh oldu. vas1talarla yapmakta olduklan propa • lunur. 
Alkt~lar, Edirnelilerin meserret avazele- gandalara nihayet vermeleri §artile is • tngiliz mamulatJ 11 parc;adan miirek
ri derin ve geni~ bir hissiyat tezahiirii ha- panyaya goniillii gondermek hareketini keb masif mavun agacmdan zarif salon 
Iinde biitiin muhiti kapbyordu. durduracakttr. taktmi, Viyana usulii giizel bir biife, 

Nihayet trenimiz Edirne istasyonuna 2 - Almanya, !spanyada komiinist yemek masas1 ve 6 aded sandalya, yiiz· 
girdi ve garb hududundaki . bu biiyiik bir hi.ikumetin teessiisiine miisamaha et - leri ipekli lake yaldtzh gayet zarif 7 
Tiirk ~ehri ana vatana arttk hi~bir ya - miyecektir. .Par-.a salon taktmt, konsol aynas1 ve 
bane! elin hi~bir ~ekilde nafiz olamad1g1 3 - Almanyaya giden yollar sahil- etajerile, defa Jake Lui XVI minyon 
bir yolla bagland1g1 bu am ulvi bir saa - ler boyunca harb gemileri tarafmdan ve bir salon, ipekli ve tiil perdeler, ceviz 
det dalgasr i<;:inde ya~ad1, selamlad1 ve Frans1z hududunda ltalyan ve Alman kokii agacmdan son model 6 parc;adan 
istanbuldan gelen misafirlerini. 0 heye • memurlan tarafmdan kontrol edilmeli - miirekkeb yatak oda taktmt, Amerikan 
canla bagnna bastl. dir. somycsile nikel krome 2 ki~ilik bir kar-

Edirne sevincli bir giin ve gece ge<;iri· 4 - !spanya meselesi Avrupaya aid yola, su ve tabak taktmlan, limonata ve 
yor. Ak~am Belediye tarafmdan biiyiik diger meselelerden tefrik edilmelidir. kahve tak1mlan, Japon ve kristal va • 
bir ziyafet verildi, burada Yunan zabit- 5- Almanya, fngiltere Fra~samn fs- zolar, biblolar, duvar saati, modern e· 
Jeri de hazu bulundu. Dostane nutuklar panyada komiinist bir hiikumetin te§ek - lcktrik avizeler, ministr yazxhane, ma
soylendi, ho, saatler get;irildi. istanbul - kiiliine mani olmak i<;in ne gibi tedbirler roken koltuk, kiitiibhane, bronz aplik, 
dan gelen Devlet Demiryollan erkam bu almt§ olduklanm sormaktadtr. tuvalet ve terzi aynast, c;ini sobalar, ba-
ak~am ekspresle dondiiler. 6 - Almanya kendisinin mi.itecavizin lnr mangal, portmanto, resimler, tabu-

AHMED iHSAN tarifine dair olan formiiliin Fra,Dsa tara- reler, mu!jamba, havagazi oca~ ve sa· 
fmdan kabulii takdirinde Franstz - Sov· ir liizumlu e!jya. Portati£ giizel bir sa· 

c- Unlverslte ve Hukuk Fakiiltesinde 
derslere sa'bahleyin saat 8 de ba§lanmak
tadtr. ~11',11 ve Magka taraflarmda oturan 
ellfden fazla ta.lt!be tramvayla bu derslere 
yeti§ememektedir. Belediyenln tavassutile 
blr otobiis sahib! sabahleyin 7,5 ta Magka 
ve ~i~llden kalkmak lizere lkl otobiis tefrik 
edemez ml? Bu kolayllk temln edll!rse ti
nlversite talebesl ~:ok memnun olacaklar
dtr.:. 

Pollia ve Telgraf Umum Miidiir
liigiiniin nazart dikkatine 

Evvelki bulmacanrn halledilm~ fekli 

Sar1kam~ta Sarikami~ Pazart sahib! Ra
grb I;Jeflk 1mzaslle aldtglffilZ mektubda de
nlllyor kl: cSankam1~ postalarmm haftada 
blr defaya lndlrllmeslnden bahsile Erzurum 
ba~miidtirliigiine gonderdigim mektuba va
Slta 1le aldtl':tm cevabda vapurlann Trab
zona gee gelmelerinln buna sebeb oldugu
nu, Erzurumla Sankamt§ arasmdaki trenle
rin haftada ikl glin yolcu ta~tdtklanm bil
d!rilmektedir. 

Erzuruma haftada iig defa istanbul pos
tast ~eldlgl. Sartkamu~a da lki pasta eJka
nJ.ci!gi ve bundan evvel her iki postada da 
istanbul murasalat1, yaz ve ki§ vak!t ve 
zamanmda yetl~t!g! halde ~lmdi neden ye
tL1miyor. 
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Haydar Rifabn 
eserlerinden 

Biz yen! ve fazla b!r §ey lstemlyoruz. is
ted!gimiz esk!. hal1n 1adesldlr. Ell! y1l ev
vel de, kattr strtm.da pasta nakliyat1 yapl
llrken istanbuldan gonderllen mektub 11 
giinde gel!rd1. 

Bu hakli §lkayetlmlze nihayet ver1lece
gln1 iimid ederlz.:t 

QaOnlar, konteranslar, konoreler 

Etriisk Vazosu 
~ ili~in Oliimii 

Efendi 1le U§ak 
Vikontun Olti.mii 

' iklimler 

20 Kr. 
50 ~ 

40 ~ 

30 ~ 

Y ardtm Cemiyeti kongresi I ilk A§k 
2/1/1937 tarihlne rasl!yan cumartesl gii

nii istanbul ill ogretmen ve i§yarlarmdan 
olenlerin allelerine yard 1m cemiyetlnin U
niversite konferans salonunda saat 14 te 
kongresi yapilacaktJr. Btittin tiye arkada§· ; I 
!arm bulunmalan iein saym gazeten!zlc I 
keyf!yetln ll:i.rnm dllcrim. II 

Yard1m Cemiyeti ba§kam. N. 
Genel Sekreter 

Kii~iik Hikayeler 
Mevud Toprak 
Stalin 
Lenin Mezhebi 
Felsefe 
Tarih Felsefesi 
Anar~izm 

YALNIZ 

BERL • 
I TZ 

100 ~ 

100 • 
100 ,. 
125 • 
150 • 
75 • 
35 • 

125 • 
60 • 

MEKTEBi 
bir A 5 R 

Size her hangi 
i LiSANI 

1 
yet misaktm kabule amade bulunmakta- Ion gramofonu plaklarilc, ipekli ~iraz SERl ve iyi bir lUI ette ogretebihr. 
d1r. ve Anadolu seccadeleri, apartunan dahi Meceani bir teerilbe derai ah01 z. 

*** 
U. Miidiiriin gazetemize beyanatr 

Diin, $ark Demiryollannm devlet elile 
i§letilmege ba§lanmast mes'ud bir hadise 
te~kil ediyordu. Bundan 9 sene evvel bu
gun, 1928 senesi bir kanunusanisinde A
nadolu • Bagdad Demiryollanmn muka
velesi imzalanmi§ ve devlet ilk defa ~i • 
mendifercilige ba§lamr~tl. Aradan gec;en 
k1sa zaman i<;inde bir taraftan yurdun 
her taraft demir aglarla oriiliirken diger 
taraftan ecnebi kumpanyalar elinde bu· 
lunan mevcud hatlar da almmt~ ve son 
olarak Sark Demiryollan da devlet eline 
gec;mi§tir. 

Morning Post gazetesi Almanyamn kirahkbr. Pey siirenlerden % 25 temi- Adres : Bevoglu, lstiklal Caddesi 356 - Ankara : Konya Cad. 

fspanyadaki tasavvurlanndan vazgec;me- nn;a~t ~a~h~n~u~.~S~a~t~r~~p:e!j~i:n:di~r~. •••••.!!:::::::::::::::::::::::::::::::::= 
si ic;in bir tak1m tavizat istiyecegini ya - • • 

Diin bu miinasebetle bir muharririmiz 
Devlet Demiry'ollan Umum Miidiirii A
li R1za Eremle konu!}IDU§tur. Umum 
Miidiir muharririmize demi~tir ki: 

«- Sark Demiryollannm satm aim
mast demek bir zihniyetin olmesi ve ye -
rine yeni bir zihniyetin kaim olmas1 de· 
mektir. Olen zihniyet 64 y1l yalmz ka -
zanmak ve Turk tlini bir somiirge gibi 
somiirmekti. Y eni dog an :?ihniyet Cum · 
huriyet Tiirkiyesinin Tiirk milletinin ve 
Tiirk halkmm ekonomik kalkmmasmt is
tihdaf eden ve yalntz halkm menfaati~i 
her§eyden iistiin tutan milli ve halkc;r bu 
i~letme zihniyetidir. 

1936 mali yth memleketin siyasi, mil
li, kiiltiirel ve ekonomik sahalannda ol
dugu gibi demiryolculuk sahasmda da 
fazla velud gec;mi§tir. Afyon • Antalya 
hath Karakuyuda Aydm hattile birle~ • 
mi§, bir ba§lan Burdura, diger. taraftan 
lspartaya varmt§tlr. Irmak • Ftlyos hattl 
Filyostan <;atalagzma, ilk komiir kayna· 
gma ula§mt§ttr. Malatya • Stvas hath iki 
ba§tan Hekimhana ve <;etinkayaya v~stl 
olmu§tur. En nthayet yurdumuzun bag -
nnda eski kapitiilasyonlarm son bir leke
si gibi kalmt~ bulunan $ark Demiryollan 
da (Devlet Demiryollan Avrupa Hatt1) 
adile millete maledilmi~ ve Devlet De -
miryollarma kattlmi§hr. Arhk memleket· 
te, devletin i§letmedigi bir tek ray kal -
maml§hr.» 

z1yor. 

ltalya cevabrnr verdi 
Londra I (A.A.) - 1talyamn ls;an

yaya goniillii gonderilmesi meselesi hak· 
kmda Franstz ve ingilizler tarafmdan ve
rilmi§ olan notaya kar§l ita etmi§ oldugu 
cevab ademi miidahale komitesi reisi 
Plymouth'a tevdi edilmi§tir. 

Reuter ajansmm ogrendigine gore 1· 
talya bu notasmda goniillu meselesine 
hakkr tekaddiim vermege amade oldu • 
gunu beyan etmekte dolayrsile miidahale 
hakkmda tetkikatt ile me§gul diger miite· 
hass1slann da komite tarafmdan nazan 
itibara almmast §artlm ileri siimektedir. 
lspanya hiikiimeti Almanyanrn 

talebini reddetti 
Londra 1 (A.A.) - Reuter bildiri -

yor: 
ispanya biiyiik elc;isi dun ak§am Dt§ 

hleri Bakanhgma bir nota vererek Va· 
lencia hiikfunetinin Alman Palos vapu -
runda bulunan kac;ak e§ya ile ispanyol 
tebaasmt Almanyaya iade etmek niye -
tinde olmadtgmr bildirmi§tir. Nota, ay • 
nca, musaderenin sahilden 23 mil a<;tkta 
yap1ldig1 hakkmd!'-ki Alman iddialanna 
ragmen, geminin Ispanyol sulan dahilin· 
de ele ge~irildigini temin eylemektedir. 

REVO 
Bu 

de fill 
Can 11 11 k ve Topluluk 

General Franco Almanyadan 

so,ooo asker bekliyor Yavrular•n•n 
Dun §ehrimize gelen Daily Express 

gazetesinin diplomatik muharriri yazryor: Hep beraber ve bir goniilden : 
«Madrid zaptedildigi takdirde bu ha- 1 g 3 7 I 

reket Alman disiplininin bir zaferi ola· . y I I n I n 
cakttr. 

General Franco'nun Madridin kapl • v J l . hh f 1 B.. "'k '7-·· k 1 rz J 
larmda bir§ey yapamadan tepinmesine I\.arae~ erzne Sl a Ve ne~ e, uyu 1 ur U4 lisuna aa 
ve beynelmilel mufrezenin antifa~ist a - ,//" f • l l "" h f • • · J 
vanturiye]erine kaT§l bir zafer temin ede· ~ere} I l ne zce er e ugur ve uzur ge zrmesznz canaan 
memesine sebeb elinde mevcud talim gar· d "l k f/ / k h f d 
mii§ asker yoksullugudur. l eyen U U U Q lYQSl 17. Betikta,: M. Nuri c;apa 

Madridin haricinde c;ogu fspanyol o- •••••••••••••••••••••••••~••••••••••••••••••••• 
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HASAN DiS FIRCALARI\ Zongul~ak Eregli Havzai 
,.........,.....,.~~,....,.-.,vE , F ahmiyesi Miidiirliigiinden: 

Di~Ierin ve di~ etlerinin 
hayahd1r. 

iki misli bUyUk 20 kuru,. 

Di§ Ur!;alannm scrti makbuldiir. Me· 
sine nev'inden en fevkaladesinden ya· 
pdan Hasan di§ fu!;alarile temizlenen 
di§lerin omrii uzun olur. Diinyada mev· 
cud biitiin di~ miistahzaratmm en mii· 
kemmeli olan Dantos di§ macunu ile ve 
di~ suyu ile birlikte istimalinde di§ler 
inci gibi olur. 

HASAN VE DANTOS markasma ve 
ismine dikkat ediniz. Hasan deposu: 
istanbul, Aankara, Beyoglu, Be§ikta~, 
Eski§ehir. 

Havzai Fahmiye Miidiirliigiinde i~letilmekte olan Kozlu ve Ki • 
limli fimendiferleri i!rin a!rtk eksiltme suretile 100 taktm araba te -
kerlegi ve 3 kalemde demiryol ray1 ve makast ve vagon tamponu 
sahn ahnacakhr. 

T ekerleklerin muhammen bed eli giimriik resmile birlikte 4849 
lira 05 kuruf ve diger 3 kalem malzemeninki 2301 lira 61 kuru,tur. 
Fen raporlart malzeme listeleri ve fartname Zonguldakta Maden 
Miidiriyeti Muhasebesinden ve lstanbulda Dordiincii Vaktf hamn
da Istanbul Mmhkasi Maden frtibat Memurlugundan parastz ve · 
rilecektir. Arthrma 29/12/1936 tarihinden itibaren on be' giindiir. 

thalesi 14/1/1937 tarihinde saat 15 te mezkur Miidiirliikte top • 
lanacak Komisyonda yaptlacakhr. 

Muvakkat teminat yukanda yazth bedellerin % 7,5 nisbetinde -
dir. Evrakt ayrt ayrt olan bu iki k1S1m malzemenin ihalesi ayni ta· 
rih ve saatte yaptlacaktlr. 

Mii,teri ister birine, ister ikisine pey siirebilir. Teslim miiddeti i
hale tarihinden itibaren 3 aydtr. Maden Miidiriyeti Fen kurulunun 
raporile bu miiddet on bef giin uzatiiabilir. 

Teslim muamelesi Zondukdak limanmda vapurda yaptlacaktlr. 
Taliblerin Havzai Fahmiye Miidiirliigiine miiracaatleri. (3814) 

KA$E 

KAL • 
I 

Grip - Nevralji • sa, ve Di' agrtlar1 • Artritizm • Romatizma 

ADEM iKTiDAR 
ve B E L G E V!? E K L i G i N E KAR!iil 

• 
I OR 0 

Tabletleri • Her eczanede aray1n1z. (Posta kutusu 1255 Hormobin) 

-~ --~ 

I 

I 

o.At"LA . 
KUVVETLI 

FAt LA 

OAYANIRlAR 

ElEKTRiK PillERI 
VE 

BATARYALARI 
HER VERDE 

&ATILIR 

AMBRIKAN MAMULA1'1DIA 

KIBAR SOFRALARIN 
NE$E KA YNAGIDIR. 

Nihat A. KUTMAN 'arahevi 

KANZUK MEYVA TUZU 
Kanzuk meyva tuzu en ho~ 

meyva usarelerile hazulanmi!f • 

hr. Hazmt kolayla!itiru. tnki · 

baz1 izale eder. Kam temizliyerck 

viicude tazelik ve canhhk bah~e

der. 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESi 

Bevoglu • istanbul 

Sahtb ve Ba$muharrtrt: Yunua Nadi 

Umumt neQrtyat7 tdare eden YaZl I~len 

Mildilril: Hikmet Miinif 

Cumh.urtyet matbaaSI 

2 tkincikftnun 1937 

Kiiltiir Bakanh~ndan : 
1 - Bu ytl hiikumet hesabma okumak iizere yabanc1 illere gonde

rilecek talebe say1s1, bu talebenin okuma kollart, hangi memleket .. 
Jere ve hangi Bakanhk veya Genel Direktorliik hesabma gonderi .. 
lecekleri afagtda gosterilmittir: 

Hangi Bakanhk ve
Gidecekleri ya Gene) Direktor~ Gonderilecek 

talebe adedi Okuma kollart memleketler liik hesabma 

3 
4 
3 
4 
5 

19 

Hukuk 
P. T. T. Miihendisliii 
tn,aat Miihendisligi 
Makine Miihendisligi 
Elektrik Miihendisligi 

lsvi!rre 
Paris 
Almanya 
Almanya 
Almanya 

okuyacaklan 
Tiize Bakanhgt 
P.T.T. Genel Direk. 
Kiiltiir Bakanhgt 
Kiiltiir Bakanhg1 
Kiiltiir Bakanhgt 

2 - Hukuk kolundan tahsile gonderilecekler Istanbul veya An .. 
!tara Hukuk Fakiiltelerinden, P. T. T. Miihendisligi i!rin gidecekler 
ise Istanbul Fen Fakiiltesinden umumi fizik sertifikasmt da alarak 
mezun olanlar arasmdan, in,aat, makine ve elektrik miihendisligine 
gonderilecekler de liselerin fen 'ubeleri olgunluk mezunlarmdan 
smavla se!rileceklerdir. 
3- Se!rme smav1 Hukuk mezunlan i!rin istanbul ve Ankara Hu· 

kuk Fakiiltelerinde, Fen Fakiiltesi mezunlart i!rin Istanbul Fen Fa • 
kiiltesinde 11/1/1937 de, Lise fen ,ubesi olgunluk mezunlar1 i~in de 
Ankarada Gazi lisesinde, lstanbulda Vefa lisesinde 20/1/1937 ta • 
rihinde ba,hyacakbr. 
4- a) Hukuk mezunlarmdan smava gireceklerin 7 senelik idadi 

veya lise tahsilini yapttktan sonra hukuk tahsilini bitirmif ve hikim
ler kanununun ikinci maddesinin iki numarah bendiniri hiikiimle • 
rine uygun evsaft haiz bulunma!art ve bunlardan askerliklerini yap
mamtf olup ta tecil edilmif olanlarm 25 ya~nm ve askerliklerini ya· 
panlarm 30 ya,mt ge!rmemit olmalart laztmdtr. 

b) Hukuk kolundan gonderilecek ii!r tale be gonderilecekleri mem· 
lekette dort ytl i~inde lisans tahsilini bitireceklerdir. 

c) Hukuk tahsiline namzed olanlar, medeni hukuk, ceza hukuku, 
hukuk muhakemeleri usulii, ceza muhakemeleri usulii, hukuku dii· 
ve!, hukuku hususiyei diivel, hukuku idare, hukuku esasiye ve ya • 
banc1 dilden smav ge!rireceklerdir. 

5 - a) P. T. T. Genel Direktorliigii hesabma Parise gonderi • 
lecek talebelerin Istanbul Oniversitesi Fen fubesinden 1934 - 1935 
ve 1935 - 36 ders ytllarmda mezun olmalart, askerliklerini yapma • 
ytp ta tecil edilmi' olanlarm 25 yafiDI ge!rmemeleri gerektir. 

b) P. T. T. Miihendisligi namzedleri umumi fizik ve yabanc1 dil
den smava tabi olacaklardtr. 

6 - a) Kiiltiir Bakanhgt hesabma in,aat miihendisi, makine mii • 
hcndisi ve elektrik miihendisi olarak yeti,tirilmek iizere yabanct il
lere gonderilecek talebelerin liselerin fen ¥Jbelerinin 1934 • 35 ve 
1935 - 36 ders ytllart olgunluk mezunlarmdan olmalan tartbr. 

b) Liselerin fen fUbeleri olgunluk mezunlarmm se!rme smavlar1 
riyaziye, fizik, kimya, yabanc1 dil ile tiirk!re (kompozisyon) dan 
yaptlacakhr. 
7- Smavlara istekli olan Hukuk ve Fen Fakiiltelerile lise fen fU· 

besi olgunluk mezunlarmm talib olacaklan okuma koluna gore han• 
gi fakiilte veya lisede smava gireceklerse o fakiilte veya liseye stnav 
giiniinden ii!r giin evvel batvurmuf ve kendilerini tehadetname ve
sair belgelerle yukartda yazth tartlara gore tamtarak ad1 ge!ren mii· 
esseselerde saghk heyetince muayeneden ge!rmi' smava girebilmek 
i~in gereken belgeyi almtf bulunmalan laztmdtr. (3875) 

1- J inhisarlar Umum Miidiirliigiinden 

1 - ~artname ve krokisi mucibince <;amalb tuzlasmdaki amele 
kangarlarma konulmak iizere 2500 lira muhammen bedelli 500 tek 
yatagt ihtiva etmek ,artile 250 ranza pazarhkla satm ahnacakbr. 

2 - Pazarhk 8/1/937 tarihine rashyan cuma giinii saat 15 te 
Kabata,ta Levaztm ve Mubayaat tubesindeki Ahm Komisyonunda 
yaptlacakbr. 

3 - ~artname ve krokiler parastz olarak hergiin IOZU ge!;en fU • 
beden ahnabilir. 
4- lsteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve !laatte % 7,5 gii

venme paralarile birlikte adt ge~en Komisyona gelmeleri ilan o • 
lunur. (3619) .,., 

23/XII/1936 tarihinde pazarhkla sahn ahnacagt ilan olunan 
«75.000» metre diiz beyaz kanavi!re i~in elde edilen fiat fazla go
riildiigiinden pazarhk 7/1/1937 tarihine rashyan pertembe giinii sa~ 

at on be'e talik edilmittir. 
tsteklilerin pazarhk i!rin tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giiven -

me paralarile birlikte Kabatatta Levaztm ve Mubayaat fUbesindeki 
Ahm Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (3838) -1 - 30/XII/936 tarihinde isteklisi ~tkmadtgmdan dolayt ihalesi 
yaptlamamtt olan Afyonkarahisartnda yapttrtlacak 21735 lira 57 
kuruf ke,if bedelli Miidiirliik binasmm in,aah yeniden kapah zarf· 
Ia eksiltmiye konulmuftur. 

2 - Eksiltme 18/1/937 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 15 
te Kabatatta Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonun· 
da yaptlacakhr. 

3 - Muvakkat teminat 1630 lira 17 kuruflUr. 
4 - lstekliler ihaleden en az ii!r giin evvel tnhisarlar lntaat fU • 

besine gelerek bu gibi ifleri muvaffakiyetle yaphklarma dair resmi 
vesaik gosterildikten sonra ehliyet vesikast almahdtrlar. 

5 - ~artname ve projeler 109 kurut mukabilinde lnhisarlar Le
vaztm ve Mubayaat ~ubesinden ve Ankara Batmiidiirliigii ile Afyon· 
l<arahisar Miidiirliigiinden almabilir. 

6 - Miihiirlii teklif mektubunu ve aynca kanuni vesikalart ihti
va edecek olan kapah zarflar en ge~ ihale giinii tam saat 14 e kadar 
yukartda adt ge!ren Ahm Komisyonu Reisligine verilmit olmahd1r. 

(3892) 

Edirne V aliliginden: 
Edirne Memleket Hastanesinin 1950 lira tutarmdaki 176 kalem 

eczay1 bbbiyesi yeniden a!r1k eksiltmiye konulmu,tur. lsteklilerin 
ihtiyac listesini gormek iizere Edirnede Vilayet Daimi Enciimenine, 
tstanbulda- Sthhat ve t!rtimai Muavenet Miidiirliigiine miiracaatleri 
ve ihale giinii olan 2/1/937 cumartesi giinii saat 11 de 147 lirahk te· 
minat makbuzlarile birlikte Vilayet Daimi Enciimenine gelmeleri. 

(3863) 



2 ikiucikanun 1937 CUMHURIYET 11 

ilaclar1n1Z1 SALiH NECATi d~n ahn1z. R~~~teleriniz bii· 
yiik bir dikkat, ciddi bir 

istikametle hazulamr. KESKiN KA$ELERi Grip, Ne:~.le, ba11 ve di!j agr1lann , 
mu annid sancdan bir anda keser 
K1 vmettar bir ilacd1r. 

Yuksek Deniz 
Mektebi 

Ticaret 
Miidiirliigiinden: 

Cinsi Miktan Muhammen Muvakkat lhale tarihi 

fiat1 teminab 
Lira K. Lira K. 

f'abrika alat 10 kalem 2683 201 25 7/1/937 per4embe 
ve edevab saat 13,5 ta 

1 - Mekteb fabrika Iaboratuart it;in mubayaa olunacak on kalem 
aiat ve edevat yukanda yazih giin ve saatte ihaiesi yapilmak 
iizere at;Ik eksiltmiye konulmu,tur. 

2 - Eksiltme Yiiksek Deniz Ticaret Mektebi Miidiirliigiinde topla
n.acak Komisyonca yapiiacakhr ve bu~lara. a~d tartnameler i~ 
!riD mekteb muhasebesine miiracaat ediimehdu. 

3 - Eksiltmiye istirak edeceklerin 2490 sayih kanunun 2, 3 iincii 
maddeierind.eki evsaflari haiz olmalart lazimdir, (3711) 

Elektrik Eksiltme ilant 

Erbaa Belediye Reisliginden: 
N f V k·I t' d tasdikli projesi rnucibince Erbaada yapbrx • a 1a e a e In en . . • · 5 .. 

lacak olan elektrik tesisat1 20/12/1936 tanhmden 1bbaren 4 gun 
miiddetle kapah zarf usulile eksiltmiye konulrnu,tur. . • 

1 _ Eksiltme 5/2/937 cuma giinii saat 15 te Erbaa Beledtye da1· 
resinde Enciirnen huzurunda yap1lacakttr. 

2 - Bu itin ketif tutar1 24457 lira olup muvakkat terninab 1834 

lira 28 kuru,tur. 
3 _ B 'se aid •artnarne ve evrak tunlard1r: Proje ve teferriiab, 

u 1, T k k I .. wo • 

fenni tartnarne, ke~Jifname, eksiltme aymas1, mu ave.~ orneg1; IS • 

tekliler bu evrak1 Erbaa Belediyesinden paras1z alab1hrler. 
4 _ Eksiltrniye girmek istiyenler, muvakkat terninatla teklif 

mektublarm1 eksiltme saatinden bir saat once Belediyeye verrne • 

lidirler. 
5 _ Eksiltme 2490 sayth kanona gore yaptlacagmdan isteklilerin 

bu kanunun ii!riincii rnaddesinde gosterilen vesaikten rnaada bu gibi 
ifleri taahhiide salahiyettar olduklartoa dair Nafta Vekaletinin ruh
satnarnesini gostermeleri mecburidir. 

6 - lntaat ve tesisat bedeli hususi tartnarnelerdeki mali hiikiimler 
dairesinde istihkak raporu getirildik~e tediye olunacaktxr. 

CARPINTIYA 
Tiirkiye. Biiyiik Millet Meclisi 

idare Heyetinden: 
1 - Doksan bin litre benzin ahnacakhr. 
2 - ~artname hergiin Biiyiik Millet Meclisi Daire Miidiirliigiinden 

bedelsiz olarak ahnabilir. 
3 - Eksiltme 7/1/937 per,embe giinii saat 15 te Biiyiik Millet Mec-

lisi tdare Heyeti odasmda olacakhr. 
4 - Eksiltme kapah zarf usulile olacakbr. 
5 - Muvakkat terninat 877 lira 50 kur01~tur. 
6 - Teklif rnektublart 7/1/937 perternbe giinii saat 14 e kadar 1-

dare Heyetine verilecektir. Bu saatten sonra rnektublar kabul 
edilrnez. 

7 - ~artnamenin 4 iincii rnaddesinde istenilen vesikalar teminatm 
kondugu zarf i!rerisine konulrnu' olacakllr. (3672) 

Me§hur Maestro 

ZOLTAN GUTH 
idaresindeki 

TiPiK ORKESTRASINI 
dinleyiniz . ................... 

MAZON MEYVA fUZU 
s.hhatin muhaf1ztd1r 

Hi!;bir zararh ve miishil maddesi yok· 
tur. ~eker hastabg1 olanlar bile alabi
lirler. 

MIDE VE BARSAKLARI 
ALI~TIRMAZ 

i!;ilmesi Iatif, tesiri kolay ve miiHi -
yimdir. Yerini hi!;bir miimasil miistah-
zar tutamaz. 

Yatad•fi•m•z ekono· 
mi devrinde size pa· 
hahya mal edilmek 
istenen nasihatleri 
fiipheli gorUniiz. 

Her nerede ve herhangi 
bir saatte Krem Pertev'i 
kullanabilirsiniz. Yarun sa· 
at zarhnda o tesirini gos
termi§tir, bile. 
Krem Pertev'in yanm a· 
subk ~ohreti asJ.lsiZ degil· 
dir. Yiizbinlerce ki§iden 
Krem Pertev hakkmda 
samimi kanaatlerini sora· 
bilirsiniz. 

TiFOBiL ' Dr. lhsan Saml ~ 
Tifo ve paratifo hastahklanna tu-
tulmamak i~in a~zdan alman tifo 
haplancb.r. Hie; rahatSlzhk vermez. 

- Herkes alnbilir. Kutusu 55 Kr 7 - lsteklilerin bilumum vesaikle birlikte o giin eksiltmede hazu 
buiunmalari veya teklif rnektublanm gondermi' oimalarJ ilan olu • 
nur. • (377S) MAZON MEYVA TUZ_!J 

• --------------------... JNKIBAZI, HAZIMSIZLiul 8 E N z r MIDE EK~ILIK VE Y ANMALA-

EVROL Emsalsiz ilii~br. Sinire, ha• 
fakana, teessiirle baytlanla 
ra 20 damlas1 hayat verir. 

ikt1sad Vekaleti Maaclin 
Umum Miidiirlugiiden 

bmir Vilayetinin rnerkez kazasma bagh Curnaovasi Nahiyeainin 
Yenikoy karyesinde firnalen Sogiit~iiktepeden ba,hyarak Ziinbiillii • 
kayaya dogru hat, ~arkan: Ziinbiiliikayadan Darntepeye dogru hat, 

Cenuben: Damtepeden Akservi~e,rnesine dogru hat. Garb an: Ak · 
servi !re~rnesinden hudud ba,Iangici olan Sogiil!riitepesine dogru hat
Ia mahdud 587,25 hektar sahada Yusuf Ziya tarafmdan 29/12/932 
tarih ve 1/9 No.h ruhsatnarneye dayamlarak aramhp rneydana ~Ikar1-
lan Liinit madeni «99» y1l rniiddetle rnurnailey uhdesine ihale kthnaca
gmdan maadin nizamnamesinin 36 ve 37 nci rnaddeleri rnucibince bu 
babda bir guna itiraz1 olanlarm 17/11/936 tarihinden itibaren iki ay 

miiddet i~inde Ankarada lkllsad Vekaletine, rnahallinde Valilik rna· 
kamma iatida ile miiracaat eylerneleri ilan olunur. «1099» (2861) 

Gripten korununuz! 
Miihim hastahklar Griple 

batlar. c;unki.i : 

Pastil Antiseptik Kanzuk 
Teneffiis yolu ile g~en hastahklardan 
k:orur. Grib, nezle ve oksii.rii.gu onler. 
reneffii.sii. kolayla§tlnr ve temizler. 

KANZUK P AST!LLERt yolculukta, 
{alababk ve tozlu muhitlerde kl§lD ka
)ah yerlerde bulunmaktan mii.tevellid 
bula§Ik hastahklarm online ge~er. Ses 
'<Isikhklarmda ve bogaz hastahklarmda 
pek faydah ve kati tesirlidir. Her ecza
nede bulunur. 
DEPOSU: 1NG!L1Z KANZUK ECZA· 

NES!. BEYOGLU - iSTANBUL. 

Nigde Belediyesinden: 
Nigde tehrinin Naf1a Vekaletinden musaddak proje rnucibince 

yap1lacak elektrik tesisab kapah zarf usulile miinakasaya konul • 
mut Curnhuriyet gazetesinin 18, 22, 26/11/936 ve Son Posta gaze· 
tesinin 24, 28/11 ve 3/12/936 ve Ulus gazetesinin 2, 7, 12, 17/ 
11/936 tarihli niishalarmda ilan ettirilrnif ise de talib zuhur etme~ 
diginden evvelce ilan olunan terait dairesinde 18/12/936 tarihin
den itibaren hir ay i!rinde pazarhkla ihale edileceginden talib o • 
lanlartn Nigde Belediye Riyasetine miiracaatleri ilan olunur. (3829 

Devlel Demiryollar1 islelme Umum 
' 

Miidiirliigiinden 

vagonll• ru··rki·ye Miime.s. silligv.ind.en : RINI GtDERtR. MAZON isim 
HOROS rnarkasma dikkat. M E R c E D E s Muhamrnen bedeli 18.452 lira olan rnuhtelif vagon ve lokomotif 

Ucuz tarifeli yatakh ve bufe serv1sler• - yay ve sustalarx 15/2/1937 pazartesi giinu saat 15,3o da kapah zarf 
Hergiin: HAYDARPAC::A • ANKARA arasmda 6/5 No.lu Goz Hekimi usulile Ankarada tdare &inaamda satin ahnacakhr. 1 

'I D c::.··k ·· E 1937 modeli 
katarlarda SUN d r. yU ru rtan Dizel motorlii binek otomobilleri Bu ite girrnek istiyenlerin 1383 lira 90 kurutluk rnuvakkat te • 

2 Pazartesi, Cuma giinleri ANKARA • SAM arasm a Cag-alog"lt! Nuruosmaniye cad. No. t minatla kanunun tayin ettigi vesikalart, Resrni Gazetenin 7/5/1936 
d · 'b ELL KURU~LUK MAZUTLA 3 - 3 - 1 - 1937 en Iti aren G d 30 (Cagaloglu eczanesl yarunda) G. 3297 nurnarah niishasmda inti,ar etrnit olan talirnatname daire-

Pazar - <;ar~amba giinleri ANKARA - <;ATALA ZI arasm a 00 kilometre yapar sinde ahnrnif vesika ve tekliflerini ayni giin saat 14,30 a kadar 
4 - 7 - 1 • 1937 den itibaren d HOMANYA SEYR1SEFAiN 1DARESI Acentas1: Taksim bahl;esi kar§Ism~ Kornisyon Reisligine vermeleri lazirndir. 
Peroc::embe- Cumartesi ve Sah giinle. ri ANKARA-IZMIR ar.asm a Hareket edecek vapurlar: da No. 25. Telgraf adresi: DiZEL H 

'11 PAC::A 0 YAR ROMANI-E 5 K · 1 C:artnarneler parasiz olarak Ankarada Malzerne dairesinden, ay-
5 _ Pazartesi - raroc::amba gu"nlen HA YDAR 'I - I - vapuru · sam sa I saat lstanbuL Tel: 40835. '-1 

"' Y ••••••••••••••..,•••~• 18 de (Pire, Beyrut, Hayfa ve iskende- ••••••••••••••.. darpatada Teselliim ve Sevk ~efliginden dagxtdmaktad1r. (3882) 
--- BEKiR arasmda riye) ye. ------------------------------------------

Uyu§turucu Maddeler 
inhisar1ndan : 

1934 ve daha evveiki seneler mahsuliinden ol~p tdaremiz sahf • 

I · t' k tt' 'lmek iizere depolarlmiza tevd1 olunan afyoniarm anna If Ira e Jri .. . . . lA 
sahiblerine 1935 ~ 1936 senesi sahflarimiZ uzermden ted1yes1 azim 
gelen yiizde otuzlarm tevzii mukarrerdir. . .• 

t t b ld · mmtakalarda buiunan afyon sahiblermm elle· 
san u an gayrt I · · b'ld' · b' 

• d k' f' kbuz numaralarile artk adres erm1 1 1nr uer rm e 1 mor m rna "" ) 
mektubla ldarernize rniiracaatleri ilan olunur. (3873 

-Mezhdun Arodnaia Kniga..._ 
Kousnetzki Most, 18 Moscou URSS 

Havadisleri, asii rnenbamdan ahmz. 

FRANSIZCA OLARAK RUSY ADA tNTI~AR EDER. 
LE JOURNAL DE MOSCOU 

b .. t.. hadise ve niirnayislerini kayid ve tarif 
Sovyet hayatrnm u un • . . I' A 

d 
.
1
. • t edebiyat rnusiki, asan neftse, resirn I yevrni 

e er• 1 1rn, san a ' ' l'w' 52 .. h 1 20 
h 

' 1 w 26 niisha 0 70 dolar, 1 sene Igl nus a , 
ayat. 6 ay Igt, ' 

dolar Niishas1 0,3 dolar. 
' REVUE DE MOSCOU 

.. .. S S C 'ttihadmda hayatm canh bir tablosunu irae eden 
Butun · · · 1 1 I' w · 6 .. h 1 00 fKI A YDA BiR !rikar musavver mecrnua. sene tg1 nus a ' 

dolar niishasl 1,25 dolar. 
' URSS EN CONSTRUCTION 

B k r rnecrnua Mecrnuacthgw 1n taheseri. Her niisha~ 
.. .. musavva · 

d
uyuS r ve sanayiile hayatmm biitiin panarornasmi ve· 

stn a ovyet asa w .. h d 1 1 
f k l

Ad Ilar vardtr. 6 ayhgi 6 nus a, 2,00 o ar. sene~ 
ren ev a a e yaz 1 
l.w. 12 .. h 7 oo dolar Niishasi 0,35 do ar. tg1 nus a , · 

LITTERATURE INTERNATIONAL 

S d b. t iizerine tiyatro piyesleri, hikayeler, resim • 
an'at ve e e 1ya · · 1 1 d 

1 k 'k .. I - aire Bu rnecrnua tc;m !r& x~an ar rneyanm a er, art atur er ves · · · d 
h"t" I k tl ·n en tanmmi' yaztctlart ve ressarnlari var Ir. 

u un mem e e en 5 d 1 1 r · · 12 .. 
Abonman iicretleri: 6 ayhg 6 niisha 1,2 o ar, sene Igi nus-

ha 2,50 dolar. Niishasl 0,25 dolar. • • .. 
S• B wl nda HASET Kitabevme rnuracaat. 

tparisler kin: eyo£{ u · 
• • 3" 

ALBA JUL1A vapuru 8 K. sani cuma 
saat 11 de (1zmir, Pire, Malta, Marsil-
ya ve Elcezair) e. 

Berlin, Breslau, Dresden, Londra, 
Brii.ksel, Lahey, Lwaw ve Warszawa 
i~in tenzilath fiatlarla mii.ttehid bilet -
ler verilir. Bii.tiin Romanya, Polonya 
ve Tuna limanlan i~in ve Tii.rkiye • 
Romanya hii.kfunetleri arasmdaki itilaf 
mucibince merkezi ve ~arki Avrupa 
i!;in tenzilath fiatlarla e~yayi ticari.ye 
sevk ve nakledilir. Fazla tafsilat ic;in 
Galata Yolcu salonu kar~Ismda Ta • 
hirbey hanmda !stanbul umumi acen· 
tahgma mii.racaat. Telefon 44827/8 

KANZUK 
Sa~ eksiri 

COMOGENE 
Sar;larm koklerini kuvvetlendi · 

rir. Dokiilmesine mani olur. Ke -
pekleri izale eder. Ne§viiniimasmJ 
kolayla~hrarak hayat kabiliyeti · 
ni arttmr. Latif rayihah bir sa~ 

eksiridir. 
iNGiLiZ KANZUK ECZANESi 

BEVOCLU -iSTANBUL .... 

KUMBARA 

. .. ~ .. 

0 

BIRE 
1000 
VEREN 

TARLADIR 

-
t# t•' '#'In_. 

r • • 

., 
, ... -, .. 

-4 . . 
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A 
Eczac1 Hasan1n 1000 aded mUstahzar1 dUnya tarihinde misli bulunmayan 

muazzam bir varl1kt1rlj TUrkiye Hasan mUstahzaratile iftihar eder. 
HASAN markasm1 ta~1yan herhangi bir mad de mutlaka miikemmel ve en iyisi oldugunu tereddiidsiiz kabul eylemek lazimdir. 

Kolonyas1 

90 derece halis Limon ~i~ekleri 

Hasan Kolonyast kii~i.ik ceb §i§esi 
» » ceb ~i§es; 
» » kii~iik 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
>> 
>> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
>> 
» 

orta 

Aded1 Krl} 

1/24 litre 25 
1;16 » 40 
l/8 » 70 
l/4 » 130 

150 di.iz biiyiik ~i§elerde 
biiyiik 

>> 
cam kapakh §i§eler 

» 
» » » 

1/2 
1 

1/8 
114 
1/2 

» 250 
» 500 
» 100 
» 175 
>> 275 

fantazi kristal liiks kutu ile 
fantazi kristal li.iks kutusuz 
» Top Krista! I I 4 
» » » 1 15 

400 
300 
175 
150 

Leylak, Yasemin, Viyolet, Nerkis, Milfor, Revdor, Bahar 
c;i~ekleri. c;am, Origan lavanta ~i~ekleri 

Hasan Losyonlan ki.ic;i.ik ceb §i§esi 1 /24 litre 
» » ceb §i§esi 1 I 16 » 
» » kii~i.ik 1 /8 » 
» » orta 1 /4 » 
» » diiz biiylik §i§elerde 
» » biiyiik 1 /2 » 
» » » 1 » 
» » camh kapakh 1 /8 » 

25 
40 
70 

130 
150 
250 
500 
100 

» » » » » 1/4 » ' 175 
» » » » » 1/2 
» » fantazi kristal liiks kutu ile 
» » fantazi kristal liiks kutusuz 
» » » top kristal 1 I 4 
» » » » » 1 /5 
» » » » 1 18 

Hasan o do kinin (eau de quinin) 
Hasan o do kinin (eau de quinin) bliyiik §i§e 
Hasan o do !avant (Eau de Lavante) 

» » >' » .. 

» 
» 
» 

Ne. rin ko onya ve losyonlar1 
75 dere 

275 
400 
300 
175 
150 
100 
70 

150 
70 

150 

Limon ~i~egi, Y asemin, Leylak, Divinya, Revdor, ~ipr, 
F uier, F ulya, Menek§e, Siinblil 90 derece lavand friksyon 

Nesrin Kolonya ve Losyonlan 1/24 litre 15 
» » » 1 I 16 » 20 
» » » 118 » 35 
» » » 1/4 » 60 
» » » diiz biiyiik §i§eler 1 00 
» » » 1/2 » 125 
» » » diiz biiyiik §i§eler 200 
» » » 1 » 250 
» » » litre ile a~1k 250 
» » » cam kapakh §i§eler 1 /8 lit. 70 
» )) » » » » 114 » 100 
» » » )) » » 1 12 » 150 

Tua~ Kolonv~ ve Losyonlan 60 derece 
Tua~. T uvalet Kolonya ve Losyonlan 1 18 litre 30 

» » » » 114 » 50 
» » » » 1 12 » 80 
» >': » » litre ile a~1k 150 

Lav n ar1 
Lale, $ipr, Divinia, Nergis, Violet, Milflor, Leylak, Culler, 
Revdor, Origan, Yasemin. Krepdo§in, Neroli, Suar do 
Pans, Pompador, A$k gecesJ, Dag c;i~ekleri, Bahar 
~ic;eklen, Kukaraca, Pupi, Zambak, Amber, Fulyalar, 

Cennet c;ic;ekleri, Genclik, Senkflor, Amorita, Kadmeli, 
N adya, Fiyer, $anel, Larumba, Miige, Karyoka, Florami, 

!skandal, Flordamur, c;i~ek demeti. 

Hasan Lavantas1 
» )) 
» » orta §i§eler 
» » kiic;iik 
» » yuvarlak fantazi - kristal 

Hasan Giilyag1 halis sa£ I gramhk 
» » » 5 )) 
» » » 10 )) 

Hasan Neroli esans1 1 Gramhk 
» » » 5 » 
» » » 10 » 

abunlar• 

100 
75 
50 
25 

300 
40 

175 
300 
40 

175 
300 

Limon ~ic;egi, kolonya, Fujer, Roz, Ac1badem, Zambak, 
Anber, Lavanta, Limon, Misk 

Hasan Tuvalet Sabunlan kii~iik 

» » » yuvarlak kii~iik 

» » » yuvarlak biiyiik 
» » ~ liiks 
» » » » 

Hasan Gliserin Sabunu 
» » » giil ve limon kokulu 
» » » giil 

Hasan Ttbbi Sabunlan 

Hasan Sa~ Sabunu • 
» » » iic; misli 

Hasan Ttra§ Sabunu 
» » » kutusuz 

Hasan Ttra§ Kremi 

» » ~ kulusuz 

12Y2 
15 
25 
20 
3C 

12Yz 
30 
20 
15 
25 
50 
30 
25 
35 
30 

Pudralar1 

Hasan T uvalet Pudrast kutu 
» 
» 

» 
» 

Aded1 Kr:J. 

30 
50 
75 

» » » buyiik liiks 
Hasan T1ra§ PudrasJ 

» » » 
'I> » » 

Hasan <;ocuk Pudras, 
» » » pdcl 

Hasan Talk Pudras1 500 Gr. kutu 

e b y ntinleri 
Hasan Kremi Y ags1z Vazo Kar 

» » » » » Act Baden 
» » » » Tiip 
» » » » yagh vazo 
» » » » yagh tiip 

Hasan Ac1 Bad em Y ag1 Kremi V azo 
» » » » » T~ 

Hasan Y anm yagh gece Kremi Vazo 
» » » » » Tiip 

Hasan Briyantin Y agh 
» » Biiyiik 
» » Likit 
» » Coma Y agstz 
» » » » biiyiik 

» » » liiks 
» » » likit 

» 
» 
» » » » » btiyiik 

j ve alhk r 
Hasan Rujlan sabit • 

» » ac;tk 
» » orta 
» » koyu 

Hasan Alhk Briinet 
» » Mandarin 
» » Blondinet 

I va mall 
Hasan Ttra§ Btc;aklan 1 0 Aded 

» » » 1» 
» » » 1 0 aded paslanmaz 
» » » 1 aded paslanmaz 

Hasan Tua~ Sabunu 
» » » kutusuz 

Hasan Ttra§ Sabun Kremi 
» » ~ » 

Hasan Ttra§ Pudrast 
» 
» 

» 
» 

» 
» 

» » » paket 

kutusuz 

Ttra§ T uvalet Kolonya ve Losyonlan 
» 
» 

» 
» 

» 
» 

» » » 
Hasan Tua§ Fuc;as1 

» » » 
» » hal is bl ere 

>> » » » 
» » » » 

» 
» 
» litre ile 

118 litre 
1!4 » 
1!2 » 

» » » » fevkalade 
» » » » » 

Hasan TJTa~ makinast paslanmaz 
Hasan Ttra§ makinasJ paslanmaz kutulu 

Ci 
Hasan Tunak Cilas1 beyaz ve renkli 

» » » 
» » » 
» )) » 

HJsan TJTnak Cilas1 Sedef 
» » » » 

Diisulvan Aseton 
Hasan Siirmesi {Siirmedenligile) 

» » Liiks Biiyiik 
» » Paket 

s • a 
Hasan ;;ampuvan T ozu 
Hasan $ampuvan Ozli Likit 

» » » » 
Hasan T rihofil Sa~ Suyu 
Hasan Sa~ Sabunu 

miistahzarati 

» » » ii~ misli 
Hasan o do kinin ( eau de quinin) 
Hasan o do kinin ( eau de quinin) litre ile 
Hasan Liiks Taraklan 

» » )) 
» » » 
» 
» 

» 
» 

)) 

» 

Hasan Di~ Macunu Dantos 
Hasan Di§ Suyu 

» » » 
)) » :\) 

Hasan Di~ Fu~as1 

Orta 
Biiyiik 

hzarati 

)) 

» 
» 
» 
>> 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
)) fevkala.de 

roo 
20 
30 
40 
20 
10 
40 

50 
50 
20 
50 
20 
50 
20 
50 
20 
35 
60 
40 
35 
60 
75 
50 
75 

60 
60 
60 
60 
35 
35 
35 

35 
5 

50 
6 

30 
25 
35 
30 
20 
30 
40 
15 
30 
50 
80 

150 
100 
125 
200 
250 
350 
600 

I 100 
100 
150 

10 
15 
20 
25 
40 
60 

12Y2 
20 
30 
15 

10 
30 
50 

100 
25 
50 
70 

150 
35 
50 
75 
80 
90 

20 
30 
60 

100 
• 20 

25 
30 
35 
40 
50 
60 
75 

tOO 

Ko ulu sular1 

Hasan maimukattar 1 Kgr. 
» » 2» 
» » Biiyiik dama~analarda 

Hasan ~ic;eksuyu 1/4 Kg. 
» » 1!2 » 
» » 1 » 

Hasan Giilsuyu 1 /4 » 
» » 112 » 
» »- 1 » 

Y aglar ve Esanslar 

Aded1 Kr!J. I 
25 
45 
10 
40 
60 

100 
40 
60 

100 

Hasan ljuJyagl halis sa£ 1 Gramhk 40 
» » » » 5 » 175 
» » » » 10 » 300 

Hasan N eroli Esanst 1 » 40 
» » » 5 )) 175 
» » » 1 0 )) 300 

a oldu e FAYDA 
F ayda Hasan 1/4 litre 

» » 112 >> 
» » 1 » 
» » 5» 
» » 19 » T eneke 15 kilo saf 
» » 115 » Ft~l 92 kilo saf 

F ayda Hasan Pompa 

» » » IIci 
N aftalin ozii 

releri ol iiren FAR 
Far Hasan Fare Zehiri Macun 
» » » » Kilo ile 
» » » » Bugday 
» » » » Kilo ile 

» » » lkisi bir arada 

M tel"f miis ahzarab 

30 
50 
80 

350 
800 

5000 
50 
40 
25 

25 
800 

25 
800 
40 

Hasan Gliserin 25 Gr. 1 0 
» » 150 » 30 
)) » 300 » 50 
» » 600 » 90 
» » 1250 » 175 

Hasan Leke Suyu 25 
Hasan ~ama§IT, Bula§Jk, Cila T ozu 10 

» » » » » Biiyiik 15 
Hasan Granto Prezervatif 6 Aded Kutu 50 

» » » 1 » 10 
» » » 6 » kutu ipekli 75 
» » )) 1 » 15 

Hasan Gazoz Ozii 50 Gr. 20 
» » » 1 00 » 30 
» » » 250 » 50 
» » » 500 » 90 
» » » 1000 » 175 

Hasan lhlamur c;i~egi 20 
Hasan basta dereceleri 50 

» » » tOO 
Hasan Vazelin Tiip 12Y2 

» » » Borike 12Y2 
» » » Oksit do zenk 12Y2 
» » » Manto! e 12 Y2 

Hasan Lanolin Tiip 12Y2 
Demirhindi Ozii Kii~iik 40 

» » Orta 60 
» » Biiyiik 100 

Bikarbonat do sut Kiic;iik paket 5 
» » 100 Gram 10 
» » 250 » 20 
» » 500 » 35 
» » 1 Kilog. 60 

Hasan ~ocuk donlan 1 numara 70 
» » » 2» 80 
» » » 3 » 90 

Ircalari 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
)) 

» halis blero 
» » » 
» » » 

» » » » 
» » » » 

Hasan Ttrnak FJTc;ast 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
)) 

)) 

» 
» 
» 

» » » 
» » )) 

» fevkalade 
» » 

Hasan Ba~ ve Elbise Fuc;alan 
» » » )) 
» » » )) 
» » » » 
» » » » 
» » ~ » 
» » )) » 

Hasan Di§ Fu~s1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» ,. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» fevkalad~:o 

100 
125 
200 
250 
350 
600 

1100 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
75 
90 

125 
140 
150 
175 
225 
275 
20 
25 
30 
35 
40 
50 
60 
75 

100 

• Hasan peyn1r mayas1 

25 gramhk ,i~e 
125 )) » 
350 » » 
600 » » 
750 » » 

Aded1 Kr!! 

20 
35 
60 
80 

100 

ve o lu yaglar1 
Hasan N ane Ruhu Kiic;iik $i§e 25 

» » » Cam kapakh biiyiik 50 
Hasan Melisa Ruhu Kiic;iik $i§e 25 

» » » Cam kapakb biiyiik 50 
Hasan Giilyag1 halis saf 1 Gramhk 40 

» )) » » 5 » 175 
» » » » I 0 » 300 

Hasan Neroli Esansl 1 » 40 
)) » » 5 » 175 
» )) » 1 0 » 300 

Hasan Zeytinyagt niimunelik 
» » I/ 4 litre §i§e 
» » 1/2 » » 
» » 1 » » 
» » 1 » teneke 
» » 2 » §1§e 

» » 7Y2 » teneke 
Hasan Hiivil do Parafin 

» » » Kii~iik 
Hasan Ftsttk Ozii Y ag1 

» » » » Kiic;iik 
Hasan Hindyagi halis 25 Gr. 

» » » 50 )) 
Hasan T atb Bademyagt Kiic;iik §i§e 

» » » B iiyiik §i§e 
» » » 250 Gram 

Hasan Ac1 Bademyagt Kii~iik ~i§e 

» » » B iiyiik §i§e 
Hasan Bahkyagt 1 /4 Kg. 

» » l/2 » 
» » 1 » 
» » 2 » 

Hasan T ereyag1 125 Gr. 
» » 250 » 
» » 1 Kg. 

mamulab 
Hasan Gluten Ekmegi 

» » Gevregi 

» » MakarnasJ I /2 Kg. 
» » Unu 1/2 » 
» » $ehriyesi 1 /2 » 

Hasan Diyabetik ~ikolatast 
» » » 6 hk kutu 
» » » 12 » » 

Hasan Brekfast Biskiivitleri Kilosu 
» >> » l/2)) 
)) » » Kutusu 

10 
50 
75 

125 
115 
250 
650 

75 
50 

200 
100 

15 
20 
30 
50 

100 
40 
60 
40 
60 

100 
190 
20 
40 

160 

40 
60 
60 
60 
60 
25 

125 
240 
250 
130 
35 

Oz ii hubu at u Jar 
Hasan Bugday Ozii Ni§astasJ 

)) » » » 
Hasan lrmik Ozli Unu 

» » )) » 
Hasan Beyaz M1s1r Ozii Unu 

» » » )) » 
Hasan ~avdar Ozii Unu 

» » » » 
Hasan Pirinc; Ozii Unu 

» » » » 
Hasan Patates Ozii Unu 

» » » » 
Hasan Arpa Ozli Unu 

» » » » 
Hasan Tiirlii Ozii Unu 

» )) » » 
Hasan Mercimek Ozii Unu 

» )) » » 
Hasan Bezelya Ozii Unu 

» » » » 
Hasan Yulaf Ozli Unu 

» » » » 
Hasan Badem Ozii Unu 

» » » » 

Ttb 1 

Hasan Kuvvet Surubu Kiic;iik 

250 Gr. 20 
500 » 35 
250 » 20 
500 » 35 
250 » 20 
500 » 35 
250 » 20 
500 » 35 
250 » 20 
500 » 35 
250 » 20 
500 » 35 
250 » 20 
500 » 35 
250 » 20 
500 » 35 
250 » 20 
500 » 35 
250 )) 20 
500 » 35 
250 » 20 
500 » 35 
250 » 30 
500 » 

tahzara 1 

50 

» » » Biiyiik 

60 
100 
150 
250 

» » » 1 Kg. 

» » » 2 Kg. 

Hasan Oksiiriik Pastilleri 30 


