
ic; SAHiFELERDE 
2 net sahifede: Ratay tarlhl - Ahmed 

Faik Tii.rkmen. Slyasi icmal. 3 iincii sahl
fede: Son hatrralar: Saray ve otesl - Ha
lid Ziya U §aklzgil. 5 inc! sahifede: Anado
luda san'at tetklklerl - Mimar Sedad Qe
tinta§. 7 nci sahlfede: Askerlik bah!sler! -
Alman filosu 1940 ta 420 bin tonu gec;e
cek - Abidtn Daver. istanbul Konservatu
'l.l'mda ikl saat - Kandemir. 

Balkanlarda 
Y eni bir hadise: 
Bulgar- Yugoslav 

i:) 

Dostluau 

ISTANBUL - CA(';ALQ(';LU 
OnO~uncil yll sayl: 4542 Telgraf ve mektub adres!: Cumhurlyet, istanbul - Posta lrntusu: istanbul, No 246 Pazartesi 4 ikincikanun 1937 

Telefon: Ba§muharrlr ve evl: 22366. Tahrir heyetl: 24298. idare ve matbaa k1Sml 24299 - 24290 

Mii~ahid heyeti aldatmak 
~evriliyor dolablar • • 

1~1n __ _.. __________________ _.._ 

SthiULET KlTABEVi 
nin ne§rettigi: 

FARUK NAFiZ'in eserleri 
B!R OMOR BOYLE GEQT! 

Fiatl 150, c!l<ll!sl 180 kur]! 
B!R DEMETrE BE$ <;i(,:l!;K 

Fiat! 50 kuru:,; 
YANGIN 

Fiatt 50 kuru:,; 
NECiB FAZIL'm 
BEN VE OTESi 

Fiat! 100, cildl!si 125 kuru~ 

Sancaktaki kuvvetler Hale be gOnderildi " ----n==:\\ ~~ hleri Bakamm1z Doktor Tev-
U::::::=!J hk Rii§tii Arasm kay1ds1z §art-

Akdeniz anla~mas1nm esaslan 
ltalya, bu anla~ma ile bir 
~ok taahhiidlere girdi 

Anla,ma, 
uyandJrdJ, 

Fransa ve Avusturyada memnuniyet 
ihtiyatla kar!1dandi Almanyada ise sJz sevincine son yok: Bulgaris

tanla Yugoslavya arasmda bir dostluk 
muahedesi akdolundugundan dolay1 Bal
kanlar ~aziyeti itibarile yeni y!la daha 
kuvveth, daha §en ve memnun girdik di
ye. Ca!iba bu mes'ud hadisenin tahak
kuk ve tekemmiiliine biraz da kendisinin 
~~zmet ve himmeti kan~m1~ oldugunu dii
§unerek bundan da aynca iftihar duyu
yor. Filhakika meselenin Balkan Antan
bna dahil devletler arasmdaki miizake
relerini Doktor T evfik Rii§tii Arasm mii
dahalesi tesri ve ikmal etmi§tir. Bulgaris
tanla Y ugoslavya arasmda husule gele
cek dostane bir yakmhktan dolay1 en 
ufak tereddiide bile neden yer ~abilsin 
ki oyle bir dostluk muahedesi Bulgaris
tanla TUrkiye arasmda zaten mevcud ol
dugu gibi Balkan Antanh pakh dahi 
Bulgaristamn diger kom~ularile samimi 

anla!lmasmr esasen ilk planda tutmakta
dtr, Nitekim i§te goriildii: Bulgaristanla 
Yugoslavya arasmdaki bu dosltuk mua
hedesi evvela ve binnefis Bulgaristanda 
bu devletin diger kom§ularile daha dos· 
tane miinasebetlerde bulunmak azmine 
Yeni bir deli! olarak ilan ve bu yolda 
atJlmr~ yeni ve fill bir ad1m diye ifade 
edilmi§tir, ki bizce hakikate tamamile 
mutab1k alan bir keyfiyettir. 

Bunun boyle olu§unun en kat'i temi -
natm1 evvela Yugoslavyanm siyasi ka -
rakterindeki salabette, ondan sonra Bul
garistanm kendi menfaatlerinin takdirin
deki feraset ve isabette ve nihayet diger 
Balkanh devletlerin sulh hedefine miite
veccih siyasetlerindeki samimiyette bu -
luruz. Yugoslavya, Balkan Paktmm 
te~ncl~a~ alan ve bu paktm biiyiilt ehcm
ffilyetzm en ileri derecede anlam11 bulu -
nan devletlerden biridir. Balkan Pakh 
i\;inde onun yapacag1 hic;bir hareket bu -
lunamaz, goriilemez ve gosterilemez ki 
~endisinde bu pakh zay1f dii§iirmek ih • 
hmalini ta~1yabilsin. Bilakis onun bu yol
da yapacag1 her§ey mutlaka paktm tak -
viyesini hedef tutar ve onu temin eder. 

Bulgaristana gelince onun da haki -
kl menfaatleri Balkan Pakt1 devletlerile 
h.~mahenk yiiriimekten ibaret oldugunda 
~u?he mi vard1r~ Bulgaristanm antanta 
l~hrak edememesi sebebleri iizerinde hie; 
durulmaksiZin bu devlete Balkan Pakt1· 
na kahlabilmesi ic;in kapmm daima ve 
f:dma kadar ac;1k blrakJ!mt§ oldugu ma
pmdur, ve bu Balkanh devletin Balkan 

aktma dahi! olmasr daima - samimi
~:ti: • temenni edilmi§tir. Bulgaristan 
h' nuz pakta i§tirak ederek antanta da -
I zl olmuyor aroma Balkan Antantl dev-
etlerinden bir ikincisile de adma ebedi 
~edigj bir dostluk muahedesi akdetmi§ 

ulunuyor. Bu ikinci adtmm bir iic;iincii 
~: ~ordiincii ile takib olunmama;l ic;in 

l<;blr sebeb yoktur: Ne Bulgaristana go· 
be, ne de diger Balkanh devletler hesa -

1 ~na .. ~ Bilakis biitiin sebebler Bulgaristan· 
dtger Balkan devletleri arasmda dahi 

samimi anla§malar husulii lehinedir. 
B' ~er~eyi ac;1k konu§mU§ olmak 1c;m 
d u ganstamn Yugoslavya ile akdettigi 
k ostlukta Balkan Pakh manzumesine 
h ar§t gayrisamimi ve gayridostane bir 
.att] hareket iizerinde bulunacagt §iiphe· 
k1.ne de bir nebzecik temas edelim. Nite-
1~ muahedelerin degi§tirilmesini istiyen 

revlzyon' t I k I d M . d b" 15 mem e et er en acanstan-
a oyle dii§iinceler meydan ald1gm1 ba-

~~ .. kMa~ar g.azetelerinin yaz1lannda gor-
~ · Filhabka baz1 Macar gazetelerine 

rlre Bulgaristamn velevki dostluk §ek -
1. e Yugoslavyaya yana§masml kendisi· 
~~~~~dilci siyasetten vazge<;tigine degil, 
k1 a 15 Y ugoslavyayr bu tadilci siyasete 
raz~ndlgma deli! diye almak lazlm ge· 
FTrnl§. Buna benzer bir miitalea da baz1 

rans1z gazetelerinde goriilmii§tii: Bu 
~azetelere gore Fran sa Yugoslavya ile 
d.ulgaristamn anla§masma taraftarhk e-

1Y?rmu§, ve boylelikle belki ileride Bul
ganstana Adalar Denizinde mahrec ver
~ege de bir imkan bulunabilecegi dii§ii -
nuliiyorrnu~ ..• 

l: Biitiin bu tahmin ve temenniler Bal -
an Antanhm bilmemekten ve bu antan

ta dahil devletlerden §imdi Bulgaristanla 
a.nla§an YugoslavyaYJ tammamaktan ile· 
r1 gelebilir. Yugoslavya soziine ve ka
rakterine kayidsiz ve §arts1z olarak iti· 
lllad olunur bir devlettir, ve o devleti 
te§kil eden millet hakikaten kahraman 

Fakat acaba Sancakta resmi dil olarak tiirk~eyi kabul 
eden F ranstz otoritesi, intihaba i'tirak etmiyen Tiirk

lere gonderdigi arabca celbnamelere ne diyecek? 

«Tiirklerin hakh istegini 
yerine getirelim !» 

Bir Franszz gazefesinin ne~rigafz 
hiirmet 
haki· 

«iskenderun'daki FransiZ menafiine 
edilmi!1 olmak i~in Sancag1n Suriye 

miyetine konulmasma ihtiyac yoktur>> 
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Yugoslav .. Bulgar pakbl 
Belgradda imzalanacak 

Atatiirk, Hariciye 
Vekilimizi kabul ve 

te!1yi ettiler 

italyan Hariciye Nazrrr Kont Ciano Alman Hariciye Nazrrt 
Neurath ile Berlinde goriifiirken 

Londra 3 (A.A.) - Observer gaze- 2 - ltalyamn Baleares adalan iiz~ 
tesine gore lngiliz - ltalyan itila.£1 a§agt- rindeki her tiirlii emellerinden vazgec;m~ 
daki hususlan ihtiva etmektedir: si, 

1 - Sarki Akdeniz devletlerinin me· 3-- ltalyan radyolannm, bilhassa 
nafiine riayet, [Arkast Sa. 8 siltun 1 de] ......................................................................................................................... 

Alman- ISpanyol ih tilif1 
biiyiimek istidad1nda 

ispanya hiikumeti Bilbao' da bir Almanl 
kursuna dizmek suretile idam etti 

Atinada toplanacak Balkan Antanb Konseyine 
Bulgarlar1n da i!1tirak edecegi iimid ediliyor 

Istanbul 3 (A.A.) - Reisicum· : 
hur Atatiirk, Hariciye Vekili Dr. 1 
Tevfik Rii§tii Arasl bu_giin saat 17 Milliyetperver ihtiUi.lcilertn kumandanlarz bir arada Burgos sokaklarznda: 

1 - General Cavalcanti. 2 - •General Franco. 3 - General Mola 

·---- -~· --·--·-·-, 

y oslav _ Bulgar anlcqmasmm imza edilecegi Bel grad' dan b_ir goriiniif 
uBg 1 r d 3 (Hususi muhabirimiz - la§acagmJ, bu suretle Balkanlardaki sul-

e g a I h d h . d k I ~· . 'I . d ) _ y akmda Belgradda imza ana • un a a z1ya e uvvet eneceg1m 1 en 
c=~ alan Yugoslav - Bulgar anla§mast, siirmektedirler. 
Yugoslav siyasi mehafilinde biiyiik bir Pakt, Balkan Jevletlerine 
alaka uyanduml§hr. Biitiin gazetelerde a~rk olacakmlf 
c;1kan yaz1lar bu anla§manm lehindedir. Biikre§ 3 (Hususi ~uhabirimiz • 
Gazeteler ayni zamanda Balkan Antan· den) ... Burada c;1kan Umversul gaze -
tma dahil diger devletlerin bu anla§maya tesi Sofyadan ald1g1 bir habere gore Bul
taraftar olduklarml ve pakt neticesinde garistanla Yugoslavya arasmda imzala • 
Bulgaristamn Balkan devletlerine yak • [Arkast Sa. 5 siltun 4 tel 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltltUUIItllfiiiiiiHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllltiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.IIIIJI.II''II.IIIIIIIIIIIIIIIIItll 

kabilirdi, zarar asia. Zarar ihtimaline kar
§1 elimizde sag lam garantiler vardrr: 

de Dolmabah~e saraymda kabul bu- ' B 3 (A A 
yurmu§lar ve bir miiddet gorii§mii§· 1 erlin · ·) - Diplomasi meha- dahili harbinin beynelmilel bir ihtilaf ha• 

b k 
'· fiJi, Keenigsberg·Soton hadisesi dolay1 - line gelmesine mani olmak irin diger dev .. 

lerdir. Miilakah miiteak1 Atatiir ·1 d d' · h k "' , s1 e son erece en l§e IZ ar etme tedir - letlerin izhar etmekte olduklan arzuya 
Dr. ArasJ otomobillerine alarak §e· ler. Bu mehafil, Almanyanm ispanya [Arkas1 Sa. 7 siltun 6 da] 
hir ic;inde bir gezinti yapt!ktan son· '·. , 

::,~·~.~:;~~:: n::ro;~.!~:~~~::k : F;~;;; .. Giiii;;;ri:o .. , .... G.;I;t";: 
Ankaraya hareket etmekte alan Ha- ) ~ 
riciye Vekilimizi te§yi etmi§lerdir. ) v f 3 0 d• 
~-~~- ~ -=-~ saray e ay1 - yen 1 

Fransan1n Lehista-
na verdigi para 

Lehistan1n askeri ba
knndan techiz edilme

sine sarfedilecek 
Var§ova 3 (A.A.) - Polonya par

lamentosu maliye encjimeninde F rans1z 

istikraz1 hakkmda verdigi izahatta, Ba§· 
bakan Vekili Kwiatkowski ezciimle de • 
mi§tir ki: 

«- Polonyaya yap1lan isti'kraz hak
kmda kanun projesinin, Frans1z parla
mentosunda, Fransa • Polonya ittifakmm 

sarsrlmazhgml gostermek suretile biitiin 
reylerin ittifakile kabul edilmesi keyfiye
ti, biitiin Polonya milleti arasmda geni§ 

[Arkast Sa. 3 sii.tun 3 te] 

Be,ikta, Beykozu 2. 1, istanbulspor da 
Hilali maglub ettiler 

bir millettir. Boyle bir devlet ve millet 
ne iki yiizlii bir siyaset takib eder, ne de 
siyaset oyunlannda aldatJlabilir. 

Bulgaristanm otedenberi Yugoslavya 
ile bir anla§ma siyaseti takib ettigi bizim 
asia mec;huliimiiz degildi. Bulgaristam 
boyle bir siyaseti iltizama sevkeden se • 
bebler ne olursa olsun her defasmda biz 
onu tasvib ettik, te§vik ettik ve bir an ev· 
vel tahakkukunu istedik. Bulgaristamn 
boyle anla§malarla Balkan Antanh dev
letlerine yakla§masmdan ancak fayda !il" 

Balkan Antantmm kuvveti ve nihayet 
Balkan Antantl devletlerinden herbirinin ,......H __ u_r_r_e_m __ S __ u __ l_l_a_n_ 
ayn ayn kuvvetleri. 

Fenerbah~e - Giinef ma~rndan heyecanlt bir an: Giinef 
muhacimleri Fenerbah~e kalesi oniinde 

F aydaya gelince binnefis Bulgaristamn 
ergec; kendi hakiki menfaatini burada 
bulacagmdan en kat'i surette emindik. 
ftikadlmJzca Yugoslav • Bulgar anla§" 
masile tahakkuk eden i§, i§te bu miispet 
vaziyetten ehemmiyetli bir safhad1r. 

YUNUS NADl 

Tarih~i edibimiz M. Tur· 
han Tanm en gijzel eseri 

Pek yakrnda 

Cumhuriyette 

Lik mac; Ianna diin T aksim ve Seref cereyan eden Galatasaray .. Vefa rna • 
stadlannda devam edildi. T aksimde Ga- c;ma tak1mlar §U §ekilde (flkhlar: 
latasarayla Vefanm ve Fenerbahc;e ile G 1 t . A · • R d Lutf1' • G" · ld ~ d a a asaray. vm e§a , 

b.une§mkmab~~ o u.gu'nk~'nlbu sahada be§ E§fak, Salim, Suavi _ Necdet, Siiley • 
me ya 1n IT sey1rcr ut esi toplanml§tl G" d" K 1 H · D yal 
G I · man, un uz 1 u;, a§lm, an · 

a atasaray: 3 • Vefa: 0 Vefa: Muvahhid - Saim, Vahid • 
Hakem Ahmed Ademin idaresinde [Arkasz Sa. 6 sutun 1 de] 
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TARIHI 
Yazan : Ahmed Faik Tiirkmen 

Hatay tarihinin ii~iincii 
devresinin karakteri 

-13-
Eski devirlerde Antakya - lskende -I asanatika belliba§h bir ilim heyeti tara • 

run korfezi mmtakasma Hatay unvam fmdan tetkik edilerek ona gore bir taktm 
veriliyordu. ilmi neticeler elde edilmi§ degildir. Y al· 

T evratta tevarihi sani ktsmmda Ha - mz son zamanlarda Antakya ve 1sken • 
tay kelimesine aynile rasgeliriz; T evrat derunu ziyaret edip bu ~ehirler hakkmda 
terciimesinde bu sahrlar §oyle dizilmi§tir: eserler ne§reden miielliflerin kitablan 

«Ciimle bu vukuattan ve Yu§iyanus (turist) lerin i§ine yanyacak bazt tefer· 
heykeli haztrlamasmdan sonra Mmr Me· ruah ihtiva etmektedir. 
liki Nehu (Nehou) Ftrat kurbiinde vaki Hulasa Antakya tarihinin bu iic;iincii 
Ker~emi~ (Kargamt§) iizerine muharebe devri birc;ok noktalarda laYJkile aydm • 
etmek iizere ~1kmakla Yu§iyadaki onun lanmamt§ oldugundan yabanci muellif · 
kar§Jsma <;1k.t1. 0 ise ona elc;iler gonde - lerin bu kabil eserlerine gore verilecek 
rip: hiikiimlere itimad edilemez. 

- Ey Y ahudi meliki, senin benimle hte biz bu eserlerde bir maksadl 
ne i§in var ~ Ben bugiin sana .kar§l de • mahsusla tamamile ihmal edilen Hatay 
gil, ancak benimle muharebede olan tarihinin bu iic;iincii devresinde Hatay 
(Hataya) kar§I <;tkmi§Jm.» ( 1) demi§ • Tiirklerinin oynami§ olduklan rolleri ve 

istilactlara kar§l yerli Turk halkm almt§ tir. 
lkinci devir 

Bu devirde Hatay iii zaman zaman 
degi~en muhtelif yabanct istilalannm te· 
siri altmda kalmJ§hr. Miladdan 1200 ytl 
onceki tarihlerde Etilerin on Asyanm si
yasi sahnesindeki rollerinin kayboldugu· 
nu goriiyoruz. Eti memleketleri arhk A· 
surilerin istilasma ugramt§tlr. Bu arada 
Hatay ilinin Asuriler eli altma gef;tigi 
goriiluyor. Arttk bu tarihten itibaren Ha
tay ili etiidiimuzun 3 iincu devresine ka· 
dar yabanct istilalar altmda kalmt§tJr. 
V akta bun dan evvelki devirde bir defa 
MISlrhlann istilasma ugramt§ idiyse de 
(Miladdan evvel 1450) bu vaziyet ~ok 
uzun bir miiddet devam etmemi§ti. Bu is
tila, istisna edilmek §artile Hatay ili da
ima · etiidiimiiziin birinci devresinde dai
ma Tiirk siyasi hakimiyeti altmda kal • 
m1~hr. Kurunuula istilac1 devletlerinin 
zaptettikleri memleketleri «temsil etmek» 
hususunda titiz davranmad1klan malum
dur. Bu ciimleden olmak uzere Asuriler 
de Hatay Tiirklerini muayyen bazt ver· 
giler ve §artlarla kendilerine bagladtklan· 
m ve Hatay ilindeki Turklerin gene 
memleketlerinde inki§af etmekte devam 
ettiklerini kuvvetle tahmin edebiliriz. Fa
kat maalesef Hataym bu devri hakkmda 
tarihi malUmat pek azd1r. Mil ad dan evvel 
612 ye kadar Hatayi da geni~ memleket
lerinin hududlan ic;ine alan istiladann 
idari te§kilatlan ve yapmt§ olduklan 
harbler hakkmda tarih kitablarmda bir 
~ok malumat varsa da bunlar etudiimuzii 
yakmdan alakadar etmez. Bizi alakadar 
eden nokta bu devirde Hatayda ya§Jyan 
Tiirk halk1 hakkmda malumat bulabil • 
mektir. 

Bundan evvelki devirde hayatlan ve 
medeniyetleri hakkmda malumat verdi
gimiz Antakya ve iskenderun mmtaka· 
smdaki Tiirk halkt gene ayni §ekilde ya· 
~amakta devam ediyordu. Cunku bunun 
abini dii§iinmege bizi sevkedecek hi<;bir 
tarihi hadise zuhur etmemi§tir. Hic;bir 
yabanci millet bu mmtakaya hicret ede
rek yerle§mi§ degildir. Hatta 1skenderun 
korfezi mmtakasma verilen (Kodu) ismi 
devam etmekte idi ki bu isim daha bun· 
dan sonraki devirlerde devam etmi~tir. 

Miladdan evvel 612 den sonra Asuri
lerin on Asyada niifuzlan birdenbire kt
nldJ. Hakimiyet 1ranhlara gec;ti. Bu va· 
zivette ~imali Suriyenin yabanctlann tesi
rinden kurtulmamJ~ olsa bile; tazyik al· 
tmda olmadtgmt tahmin edebiliriz. {_;iin· 
kii 1ranhlann zaptetkikleri yerlerde 
adilane icrayi idare ettikleri malumdur 
F akat M. E. 525 te Hatay mmtakasmm 
Dara'mn kurdugu geni§ imparatorlugun 
havzasma girdigi tarihen sabittir. han 
hakimiyeti boylece 333 sene kadar de • 
vam etti. 

O!;iincii devir 
(Miladdan evvel 333 - Miladdan 

sonra 637) 
Hatay tarihinin on amhk bu ii~iinci.i 

devri uzerinde biraz fazla duracag1z. 
<;unku ecnebi muellifler bu devrin ehem
miyetini ifrat derecede izam etmi§ler ve 
Hatay tarihini bu devirqen itibaren ba§
latmt§lardu. Bu hesabca lskenderun ve 
Antakya Yunanhlar tarafmdan kuru! • 
mu§, bilahara bir h1ristiyan §ehri olarak 
in ki§af etmi~ ve h1ristiyanhgm belliba§h 
merkezlerinden birini te§kil etmi§tir. 

Antakya tarihi hakkmda yaztlan eser
ler Miladdan evvel 333 tarihinden once 
uzun devirler burada ya~Jyan Turkler 
hakkmda hic;bir malumat vermt>dikleri 
gibi Antakyanm Turk hakimiyeti altm -
da kald1g1 son aSJTiar hakkmda da taf · 
silat vermezler. 

Antakya tarihi hakkmda yaz1 yazan 
t"Cnebi miiellifleri daima meseleyi ' tek ta
rafh bir gorii~le miitalea etmi§ler ve h1 • 
•istiyanhk zihniyetinin yaratt1g1 preju -
~er'lerin tesiri altmda kalmJ§lardJr. 

Antakya ve 1skenderun civanndak1 

olduklan vaziyetleri gozoniinde bulun· 
durmak suretile bu devri miitalea etmek 
istiyoruz: 

Hatay tarihinin bu ii~iincii devri bun
dan evvelki ikinci devir gibi istilactlann 
hakimiyeti altmda gec;mi§tir. Fakat bu i· 
ki devir arasmda birc;ok miihim farklat 
vardtr. Uc;uncii devirde art1k gelip ge • 
c;ici bir hadise olmakla kalmtyan ecnebi 
istilalarmm karakteristik noktalan §Un • 
lard1r: 

A - lstilacJlarm kurdugu biiyiik hii· 
kumetin merkezinin Suriyenin §imalinde 
olmas1, 
B - Irak, Suriye ve sair §ark memleket· 
lerini istilaya haz1rlanan Yunan ordulan 
ic;in Suriye §imalinin miihim bir askeri 
merkez haline gelmesi. F akat bu nokta· 
lann mevcudiyetine ragmen ;limali Su • 
riye daitna Ti.irkliigiinii muhafaza et • 
mi§tir. Ciinkii evvela: 

0 zaman ic;in bu mmtakanm on yedi 
amhk sahibi olan Turk halk burada ken
di hayatiyetine tamamen sahibdi. !stila
ctlarm (Antakya - 1skenderun gibi) kur
mu§ oldugu baz1 miistahkem §ehirler Yu
nanh aristokrat aileler ic;in bir sefahet 
§ehri olmaktan ve askeri miistahke~ ~~v
ki vazifesini gormekten ba§ka bir rol oy· 
namami§hr. 

Saniyen: Biiyiik !skender zamamnda 
birdenbire inki§af eden ve Hindistana 
kadar ilerliyen Y unanhlar zaptettikleri 
geni§ arazinia §UTasmda burasmda baz1 
(site) ler tesis etmi§ler fakat bu §ehirleri 
bir askeri mevki olarak kullanmaktan 
daha ileriye gitmemi§lerdir. Buralara 
Yunanistandan ancak aristokrat ailelei 
gelip yerle§mi§ ve daima i§ hayatma ha· 
kim kalan yerlilerin kar§tsmda bunlar bir 
ekalliyet rolii oynamt§lar ve daima mus· 
tehlik vaziyetinde kalmt§lardtr. Esasen 
gerek Yunanhlar, gerek onlan takib eden 
Bizanshlar ic;in ba§ka tiirlii hareket edil
mesine imkan olamazd1. Yunanistanda 
sikt§ml§ kalmJ§ olan halk kafilelerinin bu· 
ralara goc;ederek i§ hayatma kan§IDl§ ol
malan ne miimkun ve ne vaki idi. 

;limdi Yunan ve Roma istilalanm bu 
karakterlerini gozoniinde tutmak suretile 
bu devir ic;inde Antakya - 1skenderun 
mmtakasmdaki Tiirklerin istilactlara kar
§1 ald1klan vaziyeti ve o zamanki cemi -
yette oynad1klan rolleri tesbit etmege 'ra· 
h§ahm. 

(1 J Hasan Fehmi 
28/12/936. 

Turgalm makalesi 

DENIZ ISLER/ 
Y olcu Salonunda yapdacak 

yenilikler 
Liman idaresi tarafmdan devir alm

makta olan Yolcu Salonunda baz1 yeni
likler yaptlacakttr. Hamallar §imdiye 
kadar ta§ldtklan e~ya i'<in yolculardan 
muayyen bir iicret almakta idiler. Ba
dema hamallar, paray1 yolculardan de
gil, Liman §irketinden alacaklardrr. Her 
yolcu, resmi bir tarifeye gore ta§Itacagt 
e§yanm hamaliyesini Yolcu Salonunda 
tesis edilecek bir vezneye yattracakhr. 
Bu suretle hamallarm yolculardan faz
la i.icret almalarmm online gec;ilmi~ 0-

lacaktir. 

Karaya oturan Yunan 
vapuru kurtuldu 

Bir hafta evvel Dilburnu civarmda 
karaya oturan Yunan band1rah Yor -
giyos vapuru Gemi kurtarma §irketine 
aid Alemdar ve Saras tahlisiye vapur
Ian tarafmdan kurtanlmt§tir. Gemi, 
kurtanlmas1 . i~in bo§altllmi~ alan krom 
madenini tekrar yiikledikten sonra 
Hamburga gidecektir. 

Geyvedeki yangm 
Bir yangm neticesinde Geyvede dort 

evin yandtgi yaztlmi§h. Geyve Beledi -
yesinden aldJgimtz bir mektubda, mev
zuubahs yangmm Askerlik §Ubesi rei -
sinin evinden <;tkhgi ve !tfaiye tarafm
dan bastmldigi bildirilmektedir. 

CUMHURiYET 

eehir ve 
Bendlerde bir 

hadise 
ft..ncdar1n silahlar1 alm

mak istenirken bir 
adam yaraland1 

Anadoluhisarmda oturan Kemaleddin, 
ismail, Haydarpa~a Lisesi talebelerinden 
Nuri, Salim, Vehab, Besim ve Said 
admda 7 arkada§ avlanmak iizere Ana
doluhisan civarmdaki su bendlerine git
mi§lerdir. 

Kafile, bendlere vas1l olunca, bendler 
miidiirii Kamil. bunlara mani olmu§ ve 
yanmda bulunan amelelerle birlikte aVCI· 
!ann silahlanm almak istemi§tir. 

Bu mada tiifeklerden biri ate§ almi§, 
~tkan sac;malar bendler miidiirii Kamilin 
pardesusi.inii parc;alamJ~, ameleden Ka
rahisarh lhsan sag elinden ve gogsiinden 
yaralanmJ§tJr. Y arah tedavi altma aim -
mi§, hadise hakkmda tahkikata ba§lan· 
mt~hr. 

MOTEFERRIK 
Bahkh hastanesine Atatiir

kiin heykeli dikilecek 
Yedikuledeki Bahkh hastanesinin bah

'<esine Atatiirkiin bir blistiiniin dikil -
mesi kararla~tmlmt~hr. Bu i~le me~gul 
olmak iizere Eski§ehir meb'usu !stemat 
Zihninin riyasetinde bir heyet te§ekkiil 
etmi~tir. 

lzmirlilerin kongresi gene 
tehir edildi 

lzmir Ktz Lisesinden Yeti~enler ce -
miyeti !stanbul ~ubesi y1lhk kongresi 
diin toplanm1~br. 

Kongre reisligine, lisenin eski mu -
allimlerinden Saadet s~ilmi§ ve cemi
yetin lzmir merkezi reisi ve Kiiltiir li
sesi miidiirii Haydardan gelen muvaffa
kiyet temennisi telgraftm okumu~tur. 

Bu Strada reye i§tirak meselesi iize -
rinde bir konu~ma olmu§ ve !zmir li
se:Sinden diploma alan talebe nizamna
me mucibince rey vermege yalmz ken
dilerinin salahiyettar olduklanm soy -
lemi§ler, !zmirli olmay1p ta halen tz -
mir Yurduna kabul edilmi~ bulunan 
diger talebeler de Yurd idare heyeti 
se'<ilirken kendilerinin de rey sahibi 
sayllmalanm istemi~lerdir. 

Bu bahis iki saat kadar konu§ulmu§ 
ve K1z Lisesi muallimlerinden Fatma 
Kar~l, muallim Bedia, Universite tale
besin.d.E!Jl Fikret, F1tnat, Pakize, Lutfi
ye ve <;i'<ek bu bahis iizerinde soz soy
lemi§ler ve neticede meselenin nizam
nameye taalluku dolayisile keyfiyetin 
lzmir merkezinden sarulmasma karar 
verilerek kongre ba~ka bir giine tehir 
edilmi~tir. 

Miirettibler kongresi geri 
kald1 

Tiirk Miirettiblcr cemiyetinin senelik 
kongresi dlin toplanacakh. Bu toplan
ti, ekseriyet temin edilemedigi i~in aym 
on yedisine biraktlmi§hr. 

lstiklal Lisesinden Y eti§en
ler cemiyetinin kongresi 

tstiklal Lisesinden Yeti§enler cemi • 
yetinin senellk kangresi dun ogleden 
sonra Eminonii Halkevinde toplamm§
hr. 

Kongrede senelik rapor ve hesablar 
okunmu§, aynen kabul edilmi§, azadan 
alman aidatm bir liradan 25 kuru§a in
dirilmesi karar altma ahnmt§tir. 

Memleket Haberlerl ) 
Istanbul bah~Ivai1lar1 

mii§kiil vaziyette! 
Cenub vilayetlerimizden vaktinden evvel ~ehrimize 

gonderilen turfanda sebzeler, bah~ivanlar1n 
zarar1n1 mucib oluyormu~ 

istanbul bahc;Ivanlan Istanbul Ziraat sevketmek imkamm bulabileceklerdir. 
Miidiirliigiine miiracaat ederek hmir, ;limendifer hattmm Antalyaya muva
Adana, 1c;el gibi cenub vilayetlerimizden, salatmdan sonra bu mmtakadan da mii
mevsiminden laakal 2 ay evvel istanbula bim miktarda sevkiyat yapilacagt iimid 
turfanda sebze gonderilmekte oldugunu edilmektedir. 
beyan ve kendilerinin burada yeti~tir • Alakadar miitehassislar camekan in • 
dikleri sebzelerin para etmediginden §i- §ast ve saire gibi bazt tertibat almd1g1 
kayet ederek buralardan istanbula tur • takdirde 1stanbulda da vaktinden 
fanda sebze getirilmesinin men'ini iste- evvel sebze yeti§tirmek imkam oldugu 
mi~lerdir. Bunlarm iddialanna gore bu miitaleasmdadJT!ar. 
halin devamt istanbulun sebzeciligini iii- Memleket dahili ic;in mi.ihim alan bu 
diirecektir. i§in ihracat noktasmdan da ehemmiyeti 

ist~nbul bah~tvanlanmn bu dilekleri- a§ikardu. 
nin kabuli.ine imkan gorulememi§tir. Bi- Akdeniz mmtakasma ve bilhassa AI -
naenaleyh iklimi mutedil mmtakalanmtz- manyaya miihim miktarda sebze ihrac 
dan istanbula en az iki ay evvel turfan- imkam vard1r. Esasen lkhsad Vekaleti 
da sebze gelecek ve Istanbul halk1 bundan ikinci be§ senelik planda bu meseleyi de 
istifade edecektir. Hatta in§ast mulasav- ele almi§tJr. Bir yandan sogukhava terti
ver sogukhava depolan yaptlrugi takdir- batJm havi vapur ve vagonlar tedariki 
de §ehrimizde kt§ mevsiminde yaz sebze dii§iiniiliirken, diger taraftan lzmir, A -
ve meyvalanm yemek imkam da buluna- dana ve saire gibi bazt §ehirlerimizde so
caktu. gukhava depolan yaptlacak, memleketin 

Bu mmtakalarda nakliyat ve sevkiyat muhtelif yerlerinde iic; biiyi.ik konserve 
i~ini yola koyacak mute§ebbisler ortaya fabrikast ac;tlacakhr. ikhsad Vekaletinin 
~Jktlgi zaman yaz sebze ve meyvalanm bu i§i tetkike memur ettigi bir ecnebi 
Istanbulda daha bol ve ucuz yemek ka- miitehassJs istanbulun sebze i§inin de 
bil olacaktlr. tetkik etmi§ ve Kartalm en iyi sebze ye-

fc;el Yilayetinin bahc;tvanlan Istan- ti§tiren bir mmtaka oldugunu gormii§ ve 
bul bahc;elerine mahsus olan baz1 iklim itibarile bu i§e c;ok elveri§li alan bu 
mahsullerin tohum ve fidanlarmdan yerde bir konserve fabrikasmm yaptlma
celbettirerek memleketlerinde bunlan ye- sma liizum gostermi§tir. Esasen istanbu
ti§tirip lstanbula sevketmege ba§larni§ - lun sebze ihtiyacmdan miihim bir hstmm 
lardu. Bunlar nisbeten daha soguk giden temin eden Kartal, bu konserve fabrikasJ 
aylar ic;in baz1 muhafaza tertibat1 ala - in§a edildikten sonra daha ziyade inki§af 
cak olurlarsa bu mahsullerini k1~m dahi edecektir. 
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Oskiidarda yeni 
imar faaliyeti 
~hrin bu giizel 
par~as1 ~enleniyor 

Uski.idarda son gi.inlerde bir kalkmma 
hareketi ba§lami§, senelerdenberi tabii 
afetlerden Ve idari ihmalJerden bakJmSIZ 
bir hale gelmi§ olan §ehrin bu giizel par
~ast gittikc;e giizelle§rpege yiiz tutmu§tur. 

Bundan 6 sene evvel §ehircilik mi.ite
~!lSSJSI Lemberg, istanbula geldigi vakit 
Uskiidar ic;in bir imar projesi yapmJ§, 
bilhassa iskele meydamnm duzeltilmesi 
i§i projede birinci planda yer almt§tJ. 

Belediyede bulunan bu proje altt se
nedenberi parasiZhk yiiziinden mevkii 
tatbika konulamamt§tir. Bu proje hukum
leri de .bugiinlerde tatbik edilmege ba~la
mrsa Oskudar, ~ehrin en giizel yerlerin· 
den biri olacaktJT. 

SAGLIK ISLER/ 
Tiirkiye Tababet Enciimeni

nin toplanbsi 

Bulgaristandan 
gelecek go~menler 

KonsoloslarJmJZdan 
ruhsatname alacaklar 
Sofya El~iligimiz bu sene Bulgaris • 

tandan memleketimize nakledilecek mu
hacirler hakkmda §U tebligi ne~retmi~tir: 

«Gelecek sene Tiirkiyeye goc;men ol
mak istiyen aileler, birincikanun 1936 
ba§langicmdan itibaren, bulunduklan 
mahallerin mensub oldugu Tiirkiye Cum
huriyeti konsolosluklarma gi:i<,;men olmak 
istediklerini beyanla istida vermek mec
buriyetindedirler. Herhangi bir Turkiye 
Cumhuriyeti devairine bu maksadla daha 
evvel mi.iracaat etmi~ olanlann da tekrar 
konsolosluklara miiracaat etmesi gerektir. 
Verilecek istidalarda: Aile reisinin ve a· 
ile efradmm adlan, mahalli ikametleri ve 
ya§lan; aralanndaki karabet cihetleri; ve 
mali vaziyetleri -ne gibi emvali gayri -
menkuleleri oldugu, bunlann takribi kty
metleri- ac;1k yaZilmahdtr. 

Bundan boyle konsolosluklardan tah
riri vesika almad1k<;a kimsenin gO<;men 
olarak Tiirkiyeye gitmesine miisaade e
dilmiyecektir. Bu vesikalar Tiirkiye 
Cumhuriyeti hukumeti tarafmdan 1937 
y1h ic;in g~men miktan tayin olundugu 
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. ;:_~~,~!,!J~,-~.m.a l 
Yugoslavya ve 

Bulgaristan 

V ugoslavya ile Bulgaristan, ara• 
larmda ebedi dostluk ve adelll' 
tecaviiz tesisi ic;in bir misak ak· 

di hususunda mutab1k kalmJ§lardtr. Yu' 
goslavya bir taraftan Kiic;iik Antant 
devletleri, diger taraftan Balkan misakl' 
na dahil devletlerle hususi mi.inaseban 
bulundugundan §ark kom§usile kararlal' 
tiTml§ oldugu iki tarafh misak hakk1nda 
miittefiklerile isti§arede bulunmaga lii ' 
zum gormii§tiir. Bunlardan di::irdii de 
muvafakat cevabt verdiklerinden Yugo!' 
lav - Bulgar misakmm akdi art1k bir giiD 
meselesi pulunuyor. . 

Yugoslavya ile Bulgaristanm ebedi 
dostluk esast uzerine anla§ml§ olmalatl 
Balkan tarihinin ve bahusus Osmanh ha' 
kimiyetinin tedricen buralardan c;ekilrnt' 
sinden sonraki yeni devir tarihinin eO 

miihim hadisesi say1lmaga deger. Slav ' 
la§ml§ T urani bir millet olan Bulgarlat' 
Ia Y ugoslavlann yani cenub Slavlan ' 
nm daha ziyade Balkanlarda ya§IyaD 
k1smJm te§kil eden S1rblar eski tarihlerdt 
birbirlerile kah dost ve miittefik, ka}l 
di.i§man ve muhas1m olarak ya§amt§lar· 
dtr. Y almz bir defa, birinci Balkan har' 
binde bu iki Slav millet birle§ebilmi~ 
lerdi. Fa kat harbin sonunda gene Ma ' 
kedonyayt payla§amamak yi.iziinden haT' 
be tutu§mu§lardJ. Bu harbde SJTbistan 
Yunamstanla Romanyamn da ittifak!01 

temin etmi§ti. Umumi Harbde ise Bul ' 
garistanm Almanya tarafmda buluruna• 
s1 ve S1rblann itilaf devletleri taraf1na 
gec;mesi aradaki z1ddiyeti arhrmt§h. 

Umum! Harbin neticesinde Bulgaris• 
tan maglub oldugundan MakedonyaY' 
tamamen ve eski S1rbistan hududunda ' 
ki sevkulcey§ cihetinden miihim araziyi ve 
garb! Trakyanm cenubunu ve Adalar 
denizi sevahilini ve cenubi Dobrice'yi 
kaybetmi§tir. 

Bu kadar taze ve ac1 hatJralar iki 
milletin kalbinde hala kanamakta iken 
birdenbire ebedi dostluk baglarile bag· 
lanmalanmn hikmeti nedir? Miiteveffa 
Kral Aleksandr, ~ok uzag1 goren tee• 
riibeli bir siyasi ve asker! idi. Y ugos!av• 
yamn arkastm miiteaddid askeri ittifak ' 
larla temin ettigi halde dahili ve harici 
emniyeti ic;in en saglam zamam gerek da' 
hildeki Slav unsurlan, gerek kom~tl 
Slav milletile hakiki surette uzla~makta 
ve birlikte yiirumekte goriiyordu. 

Bunun ic;in Kral Aleksandr c;ok rea• 
list dii§iinen Bulgar Krah Borisle yap • 
llg1 miiteaddid miilakatlarda anla§mant• 
esaslanm hJrmU§tu. Bu anla§mamn karU 
!aft an ibaret kalmamast i<;in Y ugoslavya 
eski Subistanm ve Makedonyanm hu ' 
dudunu Bulgaristamn ticaretine ve mu· 
vasalasma ve iki taraf halkmm mlinase • 
betine ac;mt§tJ. Kral Aleksandnn vefa • 
tmdan sonra da Prens Pol bu politikayl 
bir kat daha inki§af ettirmi§tir. Bilhassa 
iki Slav milletinin arasmdaki dil, edebi• 
yat ve mezheb birligi son derecede inki' 
~af ettirilmi§tir. Yugoslav Ba~vekili Dr· 
Stoyadinovic;'le Bulgaristan Ba§vekili 
Kose lvanof, iki Kral tarafmdan temeli 
atllan Yugoslav • Bulgar yakmhgmt ebe
di dostluk §ekline sokmu§lardJr. Bu ha· 
dise Balkan tarihinde en miihim bir do' 
niim noktas1 te~kil edecektir. <;i.inkii trl' 
ve kiiltiir birligi esas1 iizerine yeni bir po• 
litika tahakkuk etmege ba§lamJ§tlr. 

Muharrem Feyzi TOGAY Cemiyetin bir senede yaptJ~ i§ler et
rafmda gorii§iilmii§, Fikri, Semiha, :;>e
re£, Nusrat, Safa, Niyazi, :;>eref Acar ve 
Zeki ekseriyetle idare heyetine intihab 
edilmi~lerdir. 

Tlirkiye T1b Enciimeni birincikanu -
nun 30 uncu c;ar§amba giinii profesor 
Fahreddin Kerim Gokaym ba§kanhgm
daki toplanhda profes6r N az1m ;>akir 
uzvi ve ruhi bozukluk gosteren epileps 
vak'alarmda kuduz ll§lsile alman iyi 
neticeleri teblig etmi§tir. Profesor Hu
lusi Behc;et baZI dermit vak'alarmda 
dahi iyi neticeler almdtgmt, profesor 
Fahreddin Kerim bir erken bunama 
vak'asmda gordiigii huli1sa sar'ahlarda 
aldtklan neticeleri soyledi. Profesor 
Ne~et Orner trdelap retikulo endotil
ral sistemin iper plaoisinden ibaret '<0-
cuklarda nadir goriilen splenohepeto -
megaliden ibaret yaneher hastahg1 ii
zerinde tebligde bulunmu§tur. Profe -
sor Lutfi bu hastah~ nedreti iizerinde 
yaph~ tecriibeleri ve tetkikahm s6yle
mi§tir. Profesor Kemal Hiiseyin tifus 
hastahg1 iizerinde tav§amn iizerinde 
yaph~ tecriibeleri teblig etmi§tir. Ge
lecek toplanh 13 ikincikanun c;ar§amba 
giinli yap1lacakhr. Bu toplanhda profe
sor Nissen gogiis i'<indeki mihaniki ma
nialarm kan cevelam iizerindeki tesiri 
hakkmda tebligde bulunacakhr. 

zaman ve bu nisbette verilecektir. Bunun ----~'!"'---"!!!'"------

Ankarada Ege gecesi 
Ankaradaki Egeli gencler tarafmdan 

tertib edilen Ege incir ve iiziim gecesi 
Halkevinde merasimle kutlulantm§hr. 

tkbsad Vekilinin himayesinde yap1 • 
lan bu toplanhda davetlilere incir, ii
ziim hediye edilmi§tir. 

SEHIR ISLER/ 
Tramvay §irketi marta kadar 
talebe pasolarmi haztrhyacak 

Naf1a Vekili Ali <;etinkayanm lise 
ve ti'niversite talebelerinin tramvaylar
da tanzilath bir tarifeye tabi tutula -
caklan hakkmdaki beyanahm dun yaz
mi§hk. Vekalet, §irketle akdedilen mu
kavelenin tatbikm1 istemi§ ve ~irketin 
ctalebeler nihayet 15 ya§ma kadar a
lur:o §eklindeki tefsirini kabul etmiye -
rek mektebinden alacagr bir vesika ile 
talebe oldugunu ispat eden liseli veya 
Universiteli her gence ~irket~e talebe 
pasosu verilmesi laZlm gelecegini soy -
lemi§tir. 

Tramvay §irketile nihayet bu mesele 
lizerinde bir anla§ma olmu§tur. ;>irket, 
iki ay ic;inde talebe pasolanm haztrh -
yacak ve marttan itibaren tenzilatm 
tatbikma gec;ilecektir. Talebe i~in fiat
lar birinci mevki 5 kuru§, ikinci mevki 
yiiz para olacaktir. 

KOLTOR ISLER/ 
Mektebler bugiin a~Ihyor 
Seneba§I dalaytsile tatil edilmi§ olan 

mekteblerde sabahtan itibaren tekrar 
derslere ba§lanacakhr. 

-···-Tiirk • Sovyet ticaret 
anla§masi 

Turk - Sovyet ticaret anla§mast mi.i. -
zakerelerine buglinden itibaren ba~la -
nacaktlr. Sovyet Rusya ticaret mii -
messili bu miizakereler ic;in Ankaraya 
gitmi§tir. ......... 
Tramvaya asdan bir ~ocuk 

dii§erek yaraland1 
Davudpa§ada !mamtekke sokagmda 

2 numarah evde oturan 12 ya§larmda 
Biirhan, dun Yedikulede numaras1 m~
hul bir tramvay arabasmm arkasma a· 
Silmi~, sonra dli§erek tehlikeli surette 
yaralanmi§hr. Kli'<iik yaramaz hasta -
neye kaldinlmi§tir. 

ic;in konsolosluklardan ruhsat almad1k~a 
kimsenin emvali gayrimenkulesini satma
masi, sat!~ mukavelesi yapmamasi, ayni 
zamanda gi:i<,;men pasaportu almaga te
§ebbiis etmemesi ihtar olunur. Bundan 
sonra Ti.irkiye Cumhuriyeti konsolosluk
lan mallanm sal!p her ne vaziyete dii§ -
mii~ olursa olsun, evvelce ruhsat alma -
m1~ olanlara go<;men vizesi vermiyecek
lerdir. 

Tiirkiyeye serbest goc;men stfatile gi· 
dip yerle§mek istiyenler istidalanm her 
zaman konsolosluklara gonderebilirler; 
ancak bu istidalarda Tiirkiye Cumhuri
yeti hiikumetinden hic;bir mua venet iste· 
miyeceklerini tasrih etmeleri laz1mdu. 
Miisted'ilerin mali vaziyetleri yahud 
Tiirkiyede yanlanna gitmek istedikleri 
ailelerin mali vaziyetleri konsolosluklar 
tarafmdan tetkik edildikten sonra icab 
edenlere vesika gonderilir.» 

Ag1r surette yaraland1 
Devlet matbaas1 miicellidlerinden sa

gir ve dilsiz Salim, dlin Edirnekaptda 
caddenin bir tarafmdan diger yamna 
gec;erken Hikmetin idaresindeki 186 
numarah motosiklet ~arpmt§ ve zavalh 
ag1r surette yaralanmt~tlr. Yarah has -
taneye kaldinlmi§hr. 

~iipheli bir oliim 
Hahcwglunda Bademlik caddesinde 

oturan 45 ya§larmda Tiryakidis olii 
olarak bulunmu§, cesed iizerinde yapl
lan tetkikat, oliimiin ~lipheli oldugunu 
gostermi~tir. Tiryakidisin cesedi Morga 
kaldmlmt§hr. Tahkikata ehemmiyetle 
devam edilmektedir, 

Bir gencimizin muvaffakiyeti 
Edirne lisesi mezunlarmdan Niyazi 

<;itak, Almanya ve Avusturyada alb se
nclik ciddi bir iiniversite tahsilinde!l 
sonra g~enlerde Viyana Universite • 
sinde muvaffakiyetle miidafaa etti~i 
bir tez iizerine tarih ve cografya dak • 
toru unvamm kazanmt§hr. <;itakm mii· 
dafaasm1 yaptigt tez eski Anadolu me• 
deniyetinin bir ytldlZl olan Konya §eh• 
rine dairdir. 

Gencimizi tebrik ederiz. ..... ..-. 
Ticaret Odasi bir saat fazla 

~ah§acak 
Saat be~e kadar ~ah~makta olan Ti " 

caret Odas1 mesai saatinin bir saat uza• 
blmas1 faydah gi:iriilmii~tiir. <;linkii, ti· 
carethaneler saat yediye kadar c;all§ ' 
makta alduklarmdan Ticaret Odast bir 
saat fazla ~ah§makla maksad1 te~ekkii• 
Iii olan tiiccarlara yardtm i§ini daha ge· 
ni§ bir surette yapabilecektir. 

!dare heyetinin kabul ettigi bu ka • 
rar Oda idare meclisine sevkedilmi§tir. 

Cumhuriyet 
NiiahaaJ 5 Kuru1tur 

Abone 1 Tiirkiye 
,eraiti I i~io 

Senelik 1400 Kr. 
Alb ayhk 750 
o~ ayhk 400 
Sir ayhk 150 

Hari~ 
i~ig 

1700 Kr. 
1450 
800 

yoktur 
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4 tkincikanun 1937 

Hldiseler aras1nda 

·SON HABERLER ••• Sancaktaki 
(( 

mii,ahidler 
SON HA TIRALAR: ""'"""""_,.,.,.."""""""""""""""'"""""""'"""""""'~~ 

SARA Y ve 0TESi 1 TELEFON TELGRAF ve TELSiZLE 

Sovyetlerin bu sene 
yapbklan istihsal 

Milletler Ce-m-iy_e_t-in_i_n tayin ettigi l 
miitahidler, bugiin, Sancakta 10:,.._ Halid Zlya 

Acele i§ 
bir hakikat aramakla me§guldiirler. .... • ..-;;;.;;;;.--.ooiiiiiOii ........... __......___. __ _._ __ 

Agir ve hafif endiistri ile miinakalat ve gidai 
endiistri fubelerinin haz1rlanan plandan daha 

fazla rand1man verdigi ania,Ildi 

Moskova 3 (A.A.) - Tass ajans1 28,731,000 vagona mukabil 31,534.466 
bildiriyor: vagon yi.iklemi~ ve bu suretle plam yiiz-

.. G~~eteler, Sovyetler Birligi agir en. de I 09,8 nisbetinde fazlasile tahakkuk 
~ustr151, miinakalat, gldai endiistri ve ha- ettirmi~tir. Yolcu nakliyah, 76,9 milyar 
fif endiistri halk komiserliklerinin 1936 yolcu- kilometre tutmu~ ve plan yiizde 
stihsa] planlanm zamamndan evvel bi- 109,9 olarak tahakkuk ettirilmi~tir. 
irmi§ olduklanna clair Stalin ve Molo • G1da endi.istrisi Komiserligi, 1936 Yl· 

tov' d'kl · h plamm biitiin sene i~in hesab edilmi§ a ver 1 en raporlan ne§retmektedir. 
S olan 9 milyar 145 milyon rublelik istih-

ovyetler Birligi ag1r endiistrisi, miida- sale mukabil 9 milyar 160 milyon ruble-
faa endiistrisi de dahil olmak iizere, y1l· lik istihsal yaparak, daha 14 kanunuev • 
hk plamm 14 kanunuevvelde bitirmi§ ve vel tarihinde bitirmi§tir. 1935 y1lmm ilk 
I 1 ay, 14 gun zarfmda 31 milyar 430 II ayma nisbetle 1936 y1lmm ayni ay
milyon rublelik istihsa] yapml§tlr. 1936 lan zarfmdaki istihsal fazlahg1 yiizde 
Ylhnm ilk II ay1 zarfmda istihsal, 1935 29,6 d1r. 

Ylhmn ayni aylanna nisbetle yiizde 34.1 Hafif Endiistri Komiserligi, vilhlc pla-
artrnl§tlr. mmn, biitiin sene i~in hesab edilmi§ olan 

Miinakalat Halle Komiserligi, vagon 7 milyar 642 milyon rublelik istihsali 20 
yiikletme Yllhk plamm 27 te§rinisanide kanunuevvel tarihinde 7 milyar 658,9 
ve ton ve ton-kilometre olarak miinakalat milyon rublelik istihsal yapmak suretile 
Yllhk plamm da I 0 kanunuevvelde bitir- daha o gun bitirmi§tir. 1935 y1lmm ilk 
mi~tir. II ayma nisbetle 1936 y1lmm ilk 11 ay1 

l936 senesi zarfmda Sovyetler Bir- zarfmdaki istihsa] fazlahg1 yiizde 34,6 
igi demiryollan idaresi ,planda muharrer d!T. 

........................ , .. .,.,,,""""'"'illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnllmtomn•""""'""'"'""'"-

Arnerikadaki grev Yunanistan bahri-
devam ediyor 

Biitiin polisler gozyafi 
doktiiren bombalarla 

techiz edildiler 
Flint «Michigan» 3 (A.A.) - Ge· 

neral Motors'e mensub grevc1 amele 
mahkeme tarafmdan fabrikalan tah!iye
ye davet edilmi~se de amele bu daveti 
kabulden imtina etmi§tir. Bunun i.izerine 
b~ti.in polis kuwetleri seferber edilerek 
gozJ:'a~t doktiiren ga:Llerle tec;hiz edilmi§
lerdJr. General Motors mUdiriyeti fabri
kalann amele tarafmdan tahliyesini tehi· 
re karar vermi§tir. Grevci amele ile za • 
b1ta arasmda miizakereler cereyan et -
mektedir. 

Artvinde kar bir bu~uk 
metreyi buldu 

Artvin 3 (A.A.) - On senedenberi 
goriilmemi~ bir ~iddetle ii~ giindenheri ya· 
ian kar, ~ehirde bir bw:;uk metreyi a& • 
mJ§br. Zayiat ve telefat yoktur. Gaz, ~e
ker, un gibi zaruri ihtiyac maddeleri kon
~rol altma ahnmi~hr. Bor<,:ka ve Hopa i-
e telefon muhaberah kesilmi~tir. Arda -

han telgraf hattmm tamiri ic;in merkez -
den "f 1 mu reze er ~lkanlml§hr. Bugiin ha-
va a<;1kt1r. 

lrandaki Turk beyeti yilba-
§Inda biiyiik bir halo verdi 

._,.! ahran 3 (A.A.) - Pars ajans1 bil
Qlrlyor: 

yesini tensik ediyor 
Bu i, i~in Yiiksek Harb 
Meclisince bir program 

tanzim edildi 
Atina 3 (Hususi) - Hi.ikumet tara· 

fmdan gazetelere verilen bir tebligde 
Y unanistanm laylkJ vec;hile muharebe 
kabiliyetini haiz deniz kuvvetlerine malik 
olmas1 i.<;in yiiksek harb meclisince meto· 
dik bir program tanzim edildigi bildiri -
lerek §imdiden Yunanistanm liizumlu 
mmtakalarmda istihkam i§leri~in yap1l • 
maga ba§landigl, bunlara muvazi olarak 
ta tersanenin hava hi.icumlanna kar§I hava 
mi.idafaas1 i§lerini ikmal etmekte bulun • 
dugu ve bu suretle sen sistem bahri tesi
satm in§aSI takih edildigi beyan edilmek
tedir. 

Abdiilkerim Fransada 
ikamet edecek 

Paris 3 (Hususi) - Maruf Fas mii
cahidi Abdiilkerim, s1hhatini mevzuu 
bahsederek F ransaya avdet i<;in miisaa
de istemi§ti. Son zamanlarda kendisine 
bu miisaade resmen verilmistir. 

Abdiilkerim bun dan son~ a F ransada 
ikamet edecektir. 

Bel~ika Krah Kongo'ya 
gidiyor 

Briiksel 3 (A.A.) - Le Soir gaze· 
tesi Krahn yakmda KonKo'ya gitmek ta
savvurunda oldugunu bildirmektedir. 

Biitiin Tiirkiye bu i§in zorlugunu bi
liyor ve neticeden §iiphe ediyor. 

Bu it ni<_:in zordur, hatta bir bala
ma ni~in imkansizdir? ~iinkii haki
kat ~ir agac gibi, kaya gibi, dag gibi 
meydanda ve gozoniinde, maddi ve 
miicessem bir§ey degildir; ne tahta
dan, ne ta§tan, ne de topraktand1r; 
hele i~timai ve siyasi bir~ok hadisele
rin k1vnmlan arasma saklanmi§sa, 
onu bir turist gezintisinin ktsa ve iis
tiinkorii mii§ahedesile yakalamak 
biisbiitiin zorl<i§Ir. i~ine tarihin, Irk
lann, milliyetlerin, niifuslann, miis
temleke manevralannm, i.§kencele
rin, hak id'dialanmn, tek tarafh kuv
vetin, yalanci §ahidlerin, zxd ve diki
ne menfaatlerin kari§hgr bir davada
ki hakikati, alelade bir seyyah diir
biinile, bet on giin i~inde ve bir ba
ki§la gorebilmek imkansiZdu. 

Ostelik bir de bu hakikatin iizerine 
su~lu mevkiinde olduklan halde kl
lavuz rolii yapan miistemleke me
murlanmn atacaklan kahn ortii onu 
en keskin bala§lardan bile gi~liye
cektir. Maznunlan tahid olarak din
liyen bir adaletten ne hay1r gelir? 
Sancakta, mii§ahidlerin etrafmr ~e
virecek bir yrgm Fransrz memuru ol
dugu halde Tiirkiyenin bir tek mii
messili yoktur. 

F ransa, iskencleruna ve Antakya
ya, i~inde bir Frans1z ve bir Tiirk 
miimessili bulunan bir tahkik heyeti 
gonderilmesi tarzmdaki teklifimizi 
Milletler Cemiyetinde reddetmi§ti . 
Goren gozler i~in i§te asxl hakikat 
buradad1r. F ransa hakh oldugundan 
eminse, miisavi §artlarla bir hakikat 
arli§t!nlmas1 imkamm ni<.=in baltala
dr? Fransanm o itiraz1, goren gozler 
i~in, kendi aleyhine oldugunu bildigi 
bir hakikatin itiraf1 say1hrd1. 

Bugiin Sancakta Fransamn bin 
miimessili var, Tiirkiyenin bir mii
messili yoktur. Bir i§kence idaresi al
bnda, Turk halla sesini rnii§ahidlere 
nasd duyurabilir? 

Bir zuHim davasmda, zalimi dinli
yerek mazlumu susturan bir adaletin 
neticelerinden yalmz bizim degil, 
biitiin cihamn §uphe etmesi laz1m ge
lir. 

PEYAMJ SAFA 

Fransan1n Lehistana 
verdigi para 

[Ba$tara!t 1 tnct sahfjede] 

akisler uyandtrmaga deger bir keyfiyet
tir. Aynca ~uras1 da nazan dikkate alm
mahdlr ki, bu mesele, Polonya i~in hassa
ten ehemmiyetli bir mesele te~kil eylemek-
te idi. Bu istikraz i§i, Polonyamn mi.ida
faasJ meselesile c;:ok yakmdan alalcadar
d!r ve dogrudan dogruya Mare~al 

Smigly-Ridz'in FransaYJ ziyaretine bag

It bulunmaktad1r. Bu istikraz her ~eyden 
evvel Polonyanm askeri bak1mdan tec;
hizi programmm tatbikma tahsis oluna -
cakt!r. istikrann ayni zamanda umumi 

finansal ve ekonomik eh<:mmiyeti de 
vardtr.» 

H Yilba§l gocesi, Tiirk heyeti reisi Cerna! 
iisnii, ikametgahmda muhte~em bir zi

yaf~t vermi§tir. Bu ziyafette Iran hiiku -

~etl azas1, meb'uslar, el~iler heyeti ve hii
kumet merkezi miimtaz zevah olmak ii -

zere dort yiize yakm davetli haz1r bulun
~U§tur. Suvare, sabahm saat yedisine ka-

Tro~ki aym dokuzunda Mek-
sikada olacak Bulgar Ticaret Naziri 

ar devam etmi•tir. 
~ ' inde yeni kari§Ikhklar m1 

~lkb? 
~anghay 3 (A.A.) - Mevsuk haber 

alan menabiden ogrenildigine gore, Sian· 
fuda r S L' ~ '.ran - u • 1ang ve Hang - Fu -

en askerleri arasmda isyan hareketleri 

devam etmektedir. ;layialara gore, bu as· 
k~rler, biitiin partileri ve ezci.imle komii -
mst Partisini de ihtiva eylemek iizere bir 
«T ek ce h h"k~ . k 1 . P e» u umeh uru masm1 Jste-
~ktedir N k. · k d' · · b · · an mm en Ismi u 1syanm 
~hakkak surette bashrmak mecburiye • 
bn~e hissetmesi muhtemeldir. ;lensi eya -

lebne bi.ti§ik Konan eyaleti askeri valisi 
General Liuisze karargahi umumisini, 
Lungi - S1'a f d · I .. · d kA' n u emuyo u uzenn e am 
Loyan~ ~ehrine nakletmi§tir. 

Meksiko 3 (A.A.) - Ruht vapuru- istifa ediyor 
nun Pierto - Olerero • T abesco'ya 9 lea- Sofya 3 (Hususi) - Bugiinlerde 
nunusanide varacag1 samlmaktadJT. M. B 1 T' N 

L d 'k A u gar 1caret azm M. V'.lef'in isti-
T r<)(;ki, hiikumet tararm an 1 ametga • 

d b h. d k 1 • fa edecegi kuwetle soylenmektedir. Bu hmm te:.bitine ka ar u ~e 1r e a a 
caktlr. yere kimin getirilecegi heniiz belli degil-

Papanm bayabndan dir. 

iimid kesildi Bir F ranstz kadm tayyareci 
Roma 3 (Hususi) - Papa 11 inci rekor k1rd1 

Pie'nin hayatmdan tamamile iimid kesil
mistir. Doktorlar yaptlklan uzun muaye· 
neierden sonra Papanm dizindeki anza
dan dolay1 kamnm zehirlenmi~ oldugunu 
tesbit etmi~lerdir. 

Birka~ defa yap1lan kan nakli ame· 
liyesi de Papamn s1hhati iizerinde hi~bir 
ciddi ve esash tesir yapmam1~hr. 

Paris 3 (Hususi) - TamnmJ§ Fran· 

SIZ kadm tayyarecilerinden Mary Basti 
cenubi Atla-s denizini tayyaresile a}arak 
yeni bir rekor tesis elmi~tir. 

Y eni rekor 19 saat 28 dakikadtr. 

Bir tashib 
Papa buna ragmen enerjisini Te $UU· Diinkii niishamizda Ankara muhabi -

runu tamamile muhafaza etmektedir. En rimizin zirai te§ekkiiller hakkmda ver
nikbin doktorlar bile yava~ yava~ son- digi haberde 1,000 zirai grup viicude 
mekte olan Paoamn daha bir ay ya~Iya- getirilecei yazllacak iken bu miktar 
bilecegini ~ok ~iipheli gormektedirler. yanh§hkla 100 olarak yaz1lm1§ olmak -

Bulgar Krah yilha§Inl Askeri la tashih olunur 

kuliibde ge~irdi • 

Sofya 3 (Hususi)- Bulgar Krah Hurrem Sultan 

Hep acele etmek mecburiyetini geti-j mi.iteakrb Methi tekrar Sadaret Mektubi 
ren oyle mi.ihim bir buhran g~irilmi~ti ki kalemine iade edildi, bir mi.iddet sonra 
idare cihazm~n biitiin crarklanm gozleri Hakki Evkaf Miizesi mi.idiirliigiine g~
bulandlran btr siiratle c;evrilip donmege, ti. Mabeyn kitabet dairesi de gene Sa -
adeta siiratin ifratl neticesile biitiin eczas1 claret Mektubi kalebinden gonderilen ve 
birdenbire c;ozi.ili.ip dag1hverecek korku- orada bir masa amiri olan Niizhet Beyle 
sunu veren mocnunane bir deverana tu- Amedii Divan! Hi.imayundan gelen 
tulmaga mahkum etmi~ti. Hiikumet mem· Murtaza Beyden, ve Asl'!Il, 1hsan Bey
leketin dahilinde ve haricinde bir kazaya lerden te~ekkiil etmi~ oldu. Bu kitabet 
mahal b1rakmamak i~in tedbir dii§iiniir- dairesinden ve onu t~kil eden k1ymettar 
ken, asker idaresi bir yandan isyana i§ti- refiklerimden bahse tekrar f1rsat zuhur 
rak eden t<aburlan ~uraya buraya dag1ta- edecektir.] 
rak yerlerine sadakat ve itaatine giiveni- Ona kitabet dairesinin yem te~kilat 
lebilecek unsurlar getirmege, bir yandan mukaddemesine clair vaki olan ihbann 
da. te§ekkiil eden. ~iv~n11harb!eri kat'i. ve nas!l bir membadan c;IktJgml ke~fetmek 
sen karar almak. 1~ 1~ ~§ etmeg~, ~~mlyet zor degildi. Bu noktada tevakkuf etme· 
te biitiin mevcudtyehm ve faahyehmn ne- ge liizum gormedim. o da vazifeme bir 
ticesini tamamile ma~vo~maga. yakla~t!T· nevi miidahale kabilinden telakki edile
ml§ken nas1lsa defed!lebtlen bu badire- bilecek ve izzetinefse dokunacak bir me
den sonra sersemligini izale ederek §Uuru- selede gecikmege liizwn gormedi, ve bir 
nu toplamaga ~ahiyordu; bu meyanda denbire kendisine mahsus bir mevzudan 
saray da kendi te~kilatm1 ~amanm ve diger bir mevzua atlamak adetine teba
paramn okiisiine gore tanum ederken iyetle: - Hiinkan nas1l buluyorsunuz '? 
yeni hiinkan y~ni .saltanat §art!an arasm· idaresi mi.i~ki.il bir padi~h olmasm ... de
da davranmak 1lmme ah~hrmaga mocbur- di. 
du; bi.iti.in bu i§ler ace! eye muhtacdJ; oyle 
bir acele ki ko§ulurken etekler ayaklara 
dola§masm. Bu acelenin en biiyiik mii • 
sahhas niimunesi de Mahmud ,Sevket 
Pa~ idi. Hareket ordusunun ba§mda 
gelen b1,1 adam biitiin varhgile de bizzat 
bir hareketti. Onu her yerde goriirlerdi; 
her tara fa ugrar; sanki bir harb idare e· 
den bir ordu amiri tela§ile her ugradtgl 
yerde hemen o mada zihnine layih olan 
fikirlerle emirler verir, tavsiyeler yapar, 
velhas!l idare c;arkmm her par~asma da
ha iyi i§letebilmek i.imidile efkanndan a· 
kan yaglardan damlatud1. 

Huzurdan ~1kmca beni tekrar gormek 
isteyi§inden anlamt§hm ki bana da yap!· 
lacak tavsiyeleri, hatta verilecek emirleri 
vard1r. Biitiin o gi.inlerde, hatta uzun bir 
mi.iddet o giinlerden sonra gelen zaman· 
lard a da, kuvvet onun elindeydi; boyle 
mi.ihim bir zamanda bu derece geni~ bir 
iktidan elinde tutan bir adamm etrafa e
mirler dag1tmasma in·tizar etmek gayet 
zaruri idi. Y almz temenni etmeliydi ki 
bu emirler ahmrken oyle bir §ekil bulun· 
mahyd1 ki emri veren mutlaka ka~1sm<la 
boyun igmege me<:bur madunlara hitab 
ediyor gori.inmesin, emirleri telakki eden
ler de ~arts1z, kayidstz itaate mahkum, a· 
g1z a~mak salahiyetinden maihrum fer -
manberler vaziyeti zelilesine diii1ffiU§ ol
masmlar. 

i§ zemininde onunla ilk vukua gelecek 
temasta miitekabil vaziyet nas1l olacakh? 
i§te onu beklerken merakm biri miilaka
tm sebebi olan mevzu idiyse digeri de 
bu noktada toplamyordu. Bu acul adam 
meraklanmm ikisini de hallelmekte hie; 
gecikmedi. 

T ekrar bir ko~eye ili§ince hemen yeti
§ilecek ba§ka miihim bir ~ oldugunu far· 
zettiren bir miirareatle ve pek zarif ol· 
masma itina edilen bir sesle sordu: - 0-
mid ederim ki saraya bir~ok kalabahk 
doldunmyacaksmn, degil mi'? 

Hemen cevab verdim. Onunla gorii -
§iirken verilecek cevablarda seri olmak 
liizumunu derhal anlaml§hm: - Bilakis, 
dedim. Y1ld1zda kendiliginden dag1lan 
kalbahktan sonra saltanatm tabii m1ras1 
olarak intikal eden ocaklann izdihammi 
da aYJklamak mecburiyeti var. Para me· 
selesi ... 

- isabet!... diye kesti. Mesela Yil
d,zda yiizlerce katibler, mi.itercimler, fi. 
Jan vard1, oras1 adeta bi.itiin devairin ir 
lerini toplaml§ bir merkez haline gelmi§· 
ti; siz ne yapacaksmiZ '? 

- Bizde yaz1 i§leri pek mahdud ola· 
calc. Oyle tahmin ediyorum ki dort ka • 
tible bi.itiin yaz1 ibtiyaclm temin etmek 
'umki.in olacak. 

Derhal bu cevabm iizerine altrdt, Te 
bOyle istica1le atlh§mdan anla§lldi ki a· 
s1l benimle gori.i§iilecek i§lerin ba§hcasl 
bu katib meselesidir. 

- Birk~ katib almi§SIDlZ, bu &imdi
den dikkate ~arptJ. Vazifenizin hemen 
ilk giinlerinde size S.Oz getirecek ~ylerin 
vukuuna imkan vermemek miinasib olur. 
Alman katiblerden biri refikamzm bira
deri imi§, digeri de Y rldiZ saray1ndan 
c;1kan bir memurmu~. Bunlan degi§tirmek 
mi.imkiinse ..• 

- Zannetmiyorum, dedim; biitiin e
mellerini, saltanatm biitiin imtiyazlanm 
saraymm dar dairesine hapsetmege karar 
vermi& goriiniiyor. SaraYJ tamir ve tefri§ 
edilirse, etrafma laz1m olan siisliice bir 
halka ~evrilirse, ~ahsi hayatmda onu in
citmiyecek bir harekete imkan verilmezse, 
zamamn icabatma pek uygun bir padi§ah 
olacaklir. 

- Ben de o miitaleadaytm. -5imdi 
ben den ne istedi biliyor musunuz? Biz 
birc;ok ~iiphe verecek adamlarla beraber 
onun bendegamm da toplad1k ve Selani
ge gonderdik. Bunu biliyorsunuz. Demin 
benden kendi adamlannm iadesini istedi. 
Bunlar hemen hepsi onun aleyhinde ca
susluk etmi~ adamlardJr, bunlan yeniden 
saraya sokmak dogru olamaz amma red
detmek te ~ok zor ... Bereket versin, aley
hinde vukua gelen ihbarlan ogremnek is
tedi. Abdi.ilhamid saraymda, her dolabm 
ic;inden, her ~ekmecenin gozlerinden, hat· 
ta saks1lann, kaselerin ic;inden, velhastl 
YildiZln her kO§e ve bucagmdan ele ge
c;en bu kag1dlar ambarlar dolusudur. 
Bunlan hep toplatJyoruz ve aytklattyo· 
ruz. Bunlann arasmdan kendi adamlan 
taraftndan kendi aleyhinde yaztlanlan 
da ele ge<;tikc;e tak•m tak1m gondertece· 
gim. 0 zaman o adamlardan hangileri· 
ni tekrar yanma almak is terse a ism; fa
kat sizin katibler, bizim de yaverler i<;in 
vaphgimlz azhk usuliinii bunlar ic;in de 
tatbik etmeli. Zaten wylediniz ya, bu 
her§eyden evvel bir para meselesidir. Bu 
i§in size tuhaf bir cihetini de anlatayrrn: 
Hiinkarm Sabit Bey isminde bir adam! 
var. Gayet zeki bir zata benzer, hiinka
nn da herkesten ziyade ona ihtiyac1 var. 
Onun i~in as1l onu muhafaza etmek isti
yor. Veliahdken maiyetlnde bulunanlar 
casusluk etmedik~e mevkilerini muhafaza 
edemiyeceklerinden bu zat ta gayet za· 
ruri olarak Y1ldtza ihbaratta bulunmaga 
mecbur olurmu~. F akat bir yandan efen· 
disine kar~t olan sadakatine, bir yandan 
da mevkiinin emniyetine mugayir olma
mak i~in yazdtklanm ilkonce efendisine 
okur, sonra, yani onun muvafakatini ve 
tasvibini alarak, oyloce gi)nderirmi~. Ze
ki bir adam olduguna bu Hfi bir delildir. 

!lave ettim :-Mademki bu kadar zeki-
dir, gene hem efendisinin menofaatine biz
met, hem kendi mevkiini muhafaza endi
§esine dikkat ebnek ~in ayni suretle zeka 
icabahm gozetecektir. 

V e ben de on a sualler irad ederek 
muhavereyi bir dereceye kadar miiteva • 
zin bi.r raddeye getirmek istedim: - Siz 
de, dedim; bu arahk c;ok bi.iyiik gaile 
i<;indesiniz. 

T ereddi.id etmeksizin ve aya~a kalka
rak, hemen saraYJ terkedip ba~ka yerle
re ko~maga miiheyya, cevab verdi: -E
vet, c;ok biiyiik gaile ... Evvela lstanbulda 
kabaran dalgay_t yatl§hrmak, ~iiphe ve • 
ren daha dogrusu tam bir itimad ihsas et
miyen askeri dag1tlp yeniden emniyet ve
recek taburlar getirmek, daha sonra, 
hatta daha evvel. Hareket ordu:o!le gelen 
kar~1k unsurlan yerlerine iade etmek ... 
Beni en ziyade korkutan bu i~ .. 0 kan~1k 
efrad her neviden fena hadiselere sebeb 
olabllir. ,Suraya buraya sarkmt!hklar, 
<;apulculuklar ... Bir kere ~ c;1gnndan 
~1km1~ bulunur, ve muzaffer olmu~ bu
lunmak ~evkile i~tiha ta~arsa bunun onli
ne g~ebilmek i~in ba~ka bir hareket or
dusuna imkan yok. Sonra divanrharbler, 
bunlardan c;tkacak kararlar, onlarm icra-
S! ... 
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HEM NALINA 
MIHINA 

Bu zararh propagan
danln oniine ge~elim! 
~ umartesi giinkii yaztmda, Be
~ yoglunda yeni ac;Iian bir otelin 

d~ kap1smm iki tarafmda yal 
mz frans1zca olarak Restaurant ve Bra· 
sserie sozlerinin yaZiil oldugundan §ika ~ 
yet etmi§tim. Daha o giin, ogleden son· 
ra, otelin oniinden g~erken frans!zca 
yaztlann i.istiine birer siyah kag1d yap~ 
unlm~ oldugunu gordiim. 

Bu siirati gosteren otelin sahibleri mi, 
yoksa, Belediye Reisimiz mi bilmiyorum. 
Kim olursa olsun herhalde yaz1mm bu 
kadar seri bir tesir gostermi§ olmasmdan 
c;ok memnunum. 

Bugiin, gene Beyoglunda yoldan c;I
kanlan yola getirmege mi.iteveccih bir 
yaz1 daha yazacag1m. Bu defaki mevzu
um, daha ehemmiyetlidir. Ciinkii memle 
kete zararh bir propaganda yap1lmasma 
sebebiy~t vermektedir. 

Beyoglunda isimlerini yazmak isteme· 
digim bir iki gayritiirk fotografhane var• 
d1r ki bunlar, 1stanbulun ink1lab ve cum· 
huriyetten evvelki devirlerine aid bir 
siirii koti.i ve memleket aleyhinde pro • 
paganda yapmaga miisaid kartpostallar 
satmaktadtrlar. Bu kartpostallar arasm 
da yasmakh kadmlar, ay1 oynatan fesl 
~ingeneler, sokak ortasmda c;iftetelli oy· 
myan k~ekiilahh tulumbaC!lar, gobek 
a tan c;ingene k1zlan, bir takrrn serseTI, 
dervi~ tipleri ilL. ilL. vard1r. Bunlann 
hepsi ink1labm ve yeoi rejimin §iddetle 
menettigi eski hayata aid resimlerdir. Bu 
c;e, .. kartpostallarl, onceleri oldugu gib 
satan bu fotografhaneler, &imdi pek ba 
yag1 bir marifet, bir paratoner icad et 
mi~lerdir. Bunlann i.izerine fraosJZca 
olarak ~u ibareyi bastlrml~lardJr: «E 
poque de 1' ancien Empire Ottoman» ya 
ni «Eski Osmanh saltanah devri.» 

Bu ibare, o kartpostallarm bol bol ve 
rahat rahat sat!lmasma goz yummam1z 
i<;in Hfi bir sebeb midir? Asia I Bir de 
fa Avrupada, hala, yeni Tiirkiye Cum
huriyetile eski Osmanh saltanatmJ ayn· 
devlet addedenler, doludur. Ecnebi ga 
zetelerin<le s1k s1k Tiirkiye CumhuriyetJ 
yerine «La Republique Ottomane» yan 
«Osmanh Cumhuriyeti» tabirini bile go 

riiyoruz. ~uras1 muhakkaktlr ki. bu men 
debur kartpostallann, Ti.irkiye Cumhu 
riyeti posta pullarile bi.iti.in diinyaya gon 
derilmesi, Tiirkiye aleyhinde miikemme 
bir propaganda vesilesi te&kil eder. 

istanbula gelen seyyahlann ve ecnebi
lerin bu kartpostallardan si.iri.i siirii ahp 
memleketlerine gonderdiklerine ~iiphe 
yoktur. Hele yortu ve yilba~l tebrikler 
i~in, bu garib kartlann posta lcutularimiza 
bol bol ahldtgi muhakkakhr. Beyoglunun 
me~hur matbaalannda bas1lmi~, Noel ve 
yeni sene tebrikine mahsus ~1k bir kart 
postalda Galata Kopriisiiniin eski za 
manlarda almm1~ bir resmi vard~r. Bu re 
simde goriilen halk hep feslidir, altJnda 
o mahud fransiZca «eski Osmanh salta 
nat! devri» ibaresi de yoktur. Dii~iiniiniiz 
ki memleketimizde ~inlerce lira kazanan 
bu me~hur Beyoglu matbaas1, Galata 
Kopriisiini.in yeni bir resmini aldmp ta 
kli~esini yaptJrmak gibi be~ on kuru~luk 
bir masrafa bile katlanm1yor. Onlar bize 
Tiirkliige, inkilaba hiirmet etmezlerse biz 
onlara ned en miisamahakar davranahm? 

Memleketimiz aleyhinde biitiin diin 
yada fena bir propagandaya vesile olan 
bu kartpostallann hepsi toplahlmah, sa 
t!lmalan kat'iyyen yasak edilmeli, kli§e 
leri musadere olunmah, postaya verilen 
lerini de Posta idaresi sahiblerine iade 
etmelidir. 

Osmanh imparatorlugu devrine a1d 
resimli eser yazmak istiyenler, herhalde 
cadde ortasmda gobelc atan kec;ekiilahl 
kiilhanbeylerinin katpostllanna muhtac 
olmazlar. Bu gibi tarih ulemast ic;in de 
daha ciddi, eski fotograflar vard1r. On 
lara miiracaat edebilirler. 

Alakadar makamlann bu yazuna Ia 
z1m gelen ehemmiyeti vererek filiyata 
gec;eceklerini iimid ediyorum. 

~ 

Jeri de var da iz b1rakmak istemediler.» 
diyecelcler, ortaya doksek meydana ..• 

Ha tlnma T evfik Fikretin: «Kac; na 
siye vard1r ~1kacak pak - ii drah~» 
m1srat geldi. 

... C1kabilecek pek az adam kala 
cak. 

- hte, dedim; acele edilmiyecek bir 
1~. lngilterenin yeni senede ya

pacagl barb gemileri 

Boris yllba§ml mutad1 hilafmda bu sene 
Askeri kuliibde gec;irmi§tir. Ayni yerde 
tekmil naz1rlar ve hiikumet erkam ve yiik
sek riitbeli zabitler haZir bulunmu§lardtr. 

Tarib~i edibimiz M. Tur
ban T an1n en giizel eseri 

Kral Boris bu miinasebetle zabit ve na- Peh yahznda 
zlflarla uzun uzad1ya konu§mU§ ve bir ta- c h • 

Bu sefer onun wzi.inii ben kestim: 
- Refikamm biraderi benim arzum ii
zerine gelmi~ degildir. Sadaretten bir ka
tib istedik, onu gonckrdiler, bu bir tesa
diif eseridir. Digeri de bir talih esen. 
Hayatrrnda tammak nasib olan en temiz 
adamlardan biri ... Zaten bunlar muvak
katen geldiler. Methi derhal yerine av
det eder, ve h~ bir~ey kaybetmez, Sada
retten ba~ka birini isterim, Hakk1 da nas1l 
olsa temiz adam kullanmak istiyenlerin 

0 bunJan bahsederken, hayalimde st· 
ra sua sehpalar viikseliyor ve bi.iti.in vii
cudiimden bir iirperme dal~as1 gec;iyor
du. 

- Y ahud, diye mukabele ve itiraz 
etti; si.iriincemede b1rak1hrsa daha fen a 
olacak bir i§ .•. 

kendisini elinden tutacaklanna emin ola· 

Londra 3 (A.A.) - <<Daily Tele
graph» gazetesi, 193 7 de iki degil dort 
Zirhhmn tezgaha konulacagmi ve bt•n -

lardan herbirinin otuz bes bin tonluk o • 
la.caglnl tasrih eylemektedir. 

kim kararlar vermi~tir. Verilen kararlann I um ur•yette 
ba~mda Bu:..gar ordusunun J.Slah ve yeni- !.....--------_,;,. ____ __. bilir. 

[Heroea kaydedeyim ki: Bu miilakatl 

- Daha sonra, demin size bahsetti -
~im ambarlar dolusu evrak. Bunlan ne 
yapacag1z? Y a kip yok etsek: « Kendi-

Ve bunu sovliyerek, filen de acele Iii 
zumunu gostermek istiyormu&c;asma, sen 
ad1mlarla saraydan c1kt1. 

Halid Ziya U$AKL.IGIL den tensiki nrdtr. 
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Be~ buc;uk, alb saatleri, kahvehane ·J. A Sonra_ ba§tm kaptya dogru c;evirdi ve 
nin en kalbahk zamanlanydt. Beyaz de- tlave etb: 
ri koltuklara yaslanan mavi tilki pele - - l§te Edgar geliyor. 
rinli, si.islii kadmlar, (cockteil) lerini Gene adam yanlanna geldigi zaman, 
yudum yudum ic;erek, siyah esvablannm bir miiddet soguk bir sessizlik hiikiim si.ir
yakasmda birer beyaz karanfil takth, dii. T akdim merasimi. Garson. Likorle
tek gozliikli.i ~tk erkeklerle konu~urken, rin tsmarlanmast. Salona girenler ve c;t -
bir taraftan da masalann arasmda dola- kanlar. 
§arak kitar, mandolin c;alan Ki.iba'lt ktz- Edgar, atlet vi.icudlu, ko§eli ve geni§ 
larm manidar §arktlanm dinliyorlar, uc;- c;eneli oldukc;a gi.izel bir erkekti. 
]an argente ince parmaklarile kitarm tel- Janet, annesile Edgar't birbirlerile ta
lerinden ft~bran a~k tiirki.ilerine tempo m~tmnea kadm gozlerini l§tklandtran bir 
tutuyorlardt. Ki.iba'h esmer ktzlar lngi - guli.i~le: 
liz milli havalanndan en romantik ada - Davetsiz gelmem bic;imsiz degil 
tiirkulerine kadar birc;ok ~eyler c;aldtk - mi? demi§ti, siz yalmz J anet'i c;agumt§ -
tan sonra, c;algtlarmdan, akord eder gi- ttmz.. F akat korkmaymtz, hem en §imdi 
b! haft£ ttmbtrtllar c;tkararak masadan gidecegim .. Bir randevum var. 
masya dola~tyor, para topluyorlardt. Bu Konu§urken gene adamt tepeden hr -
kibar kazinoda pek c;ok ic;ki ic;ildigi hal- naga kadar si.iziiyordu: Siyah c;izgili bir 
de hie; sa rho§ olan goriilmezdi.. F azla kostiim. tertemiz beyaz gomlek, gri kra
ragbet gormesinin ba§hea sebebi de her- vat ve bir plaj kadar muntazam, pi.iri.iz -
halde buydu. si.iz, geni§ bir alm. 

tri yapraklt palmiye sakstSI ile mermer Edgar, oyle bir vaziyette oturmu§tU 
si.itunun arasma tesaduf eden masada or- ki tam kar§ISina bakttg1 zaman palmiye 
ta ya§h bir kadmla gene bir ktz oturu - sakSIStm, sola doniince kadmt, saga do -
yordu. Kadmm ttmaklan kipktrmiZl el - ni.ince kiZI goruyordu. Bir muddet ba§l" 
lerinin i.istiindeki damarlardan ve kalc;a- m iki tarafa da c;evirdikten sonra solda 
lanmn fazlaea kalmla~mt§ olmasmdan karar ktldt. Kadmm olgun, gosteri§li gi.i
ba§ka, kJZla aralanndaki ya~ farkmt bel- zelligi kar§lSlnda §a§triDI§ gibiydi. 
1i eden bir§ey yoktu. K1zm yi.iziinde gi.i- Sik kadtn bu alakanm farkma va ~ 
zel kadma benziyen baz1 hatlar vardt, rarak, muza benziyen sesinin en tath a
fakat daha ziyade ba§ka birine benzedi- hengile konu§uyordu: 
gi a§ikard!. Meselea, kadma yalmz bur - Ne tarafta oturuyorsunuz, Mr. 
nu degil, agz1 ve c;enesi de benzesey - Gregg. Munhatten civannda oyle mi. 
di, belki guzel, hie; olmazsa sevimli de - Newyork'un en gi.izel mahallesidir. 
nebilirdi. Halbuki zavallmm t1pk1 bir Dogrusu tabiat sahibisiniz. Hem orada 
erkek gibi kuru, ciddi, sert bir agz1, ac;1k c;ok iyi pansiyonlar vard1r. 
kur~uni, manas1z gozleri vard1. K1yafeti Pansiyon hayatl hakkmda bir~ok §ey
de acayibdi. Yiiziine yakl§miyan, demo- ler anlatiyor, gene adamm alakadar ol -
de bir §apka ve hergun sokakta yuzlerce dugunu gordiik~e onu oyahyacak mevzu
e§ine tesaduf edilen bir manto giymi§ti. lar bulup soyliiyordu. Likorler ~oktan 

Halbuki, kendine mahsus sac; tarayt~t. bittigi halde gitmege niyeti yoktu. 
~apka giyi~i. k1sa ki.irku ile, kadm bi.itun Kiz sessiz ve silik, oturuyordu. Ni -
gozleri c;ekiyordu. hayet bir§ey soylemi§ olmak i~in: 

,Stk kadmm sesi, klZin gozlerini, o - - Royal Theater' daki pi yes c;ok gi.i-
ni.indeki likor kadehinin zeytuni panltila- zeldi. Edgar, gordiinliz mii? dedi. 
nndan ayud1. Edgar piyesi gormi.i~tii. F akat on a soz 

- 0, gelir gelmez ben gidecegim.. buakmadan kadm mevzuu kaph: 
Fredi ile randevum var, beni yemege da- - Janet begendi aroma benim ho§U -
vet ediyor, diyordu. rna gitmedi .. 0, c;ocuk, tabii boyle ha -

Seslerin maddi bir tadt olsayd1, bu yali par~alardan ho§lamyor. Dogrusunu 
kadmm sesi olgun bir muza benziyor de- isterseniz, ben tiyatroya gi.ilmek ic;in gi -
nilebilirdi. Sanki, gelecek aym (Vogue) denlerdenim .. Mesela operetler .. Siz, ih
mecmuasmdan eanlanmi§ bir modeldi. timal, dramdan ho~lamTSlmz. 
Olgun muz sesile devam etti: Gene adam tasdik etti. Kadm §imdi, 

- Arkada§m da seni yemege gotii - kulaktan kapt1g1 m IQmatla, me hur 
ri.ir.. Ak§am yemegini beraber yiyecek- dramlardan bahsediyordu. Soziinii biti • 
siniz, degil mi? rirken, gi.izelligine ayTI bir tad ilave eden 

K1zm sesi de gori.ini.i§i.i kadar mana - esrarh bir tavula: 
stzd1: - Hergi.inki.i hayahmtz da bir dram· 

- Beni yemege davet etmedi ki, sa- ~an ba§ka bir§ey midir sanki, diyordu, 
deee, burada bulu§up bir (cockteil) ic; - tlyatroya li.izum mu var? Ben zaten bii
mege karar verdikti. tiin gi.inlerime benzemedigi ic;in, §en pi -

- Ho§una gidersen elbette seni ye • yesleri severim. 
mege davet eder. Hani. mektebde yalmz Edgar dram! mi.idafaa ediyordu. Kar
kimya ogreteceklerine biraz da ya~ama- §llannda somurtan gene klZI adeta unu -
g1 ogretseler hie; fena olm1yaeak. Biraz tarak hararetli bir mi.inaka§aya giri§tiler. 
muamele bilecektin. Bir erkekle nas1l Kadm, delikanlmm uzathgi tabakadan 
konu~ulur, nas1l onun alakasl celbedilir. yumu§ak bir sigara sec;erken: 
Bir mecliste nastl hareket etmelidir. Ha- - Oo, bu bahis fena!. Sizinle hi~ an-
berin yok. la§amiyacaglZ, diyordu. 

- Mektebde ogretiyorlar. Haftada Halbuki gayet !Yi. ~nla§~l§lardl. Gene 
iki gece toplanhlar yapihyor. Dans et • adam1.~ uz.att1g1 k1bntm l§Igmda kar§ll~
megi ogrendim. Tango yaptyorum. §an gozlen bunu ac;Ikc;a anlatiyordu. Bu 

- K 1zlarla degil mi? Pek ho§ dogru- sa~t ev:el tam§hklan ~aide dost oluver
sul Sen dam degil kavalye oluyorsundur mi§Ierdi. Sofrada yegane yabanel, gene 
herhalde. Bak gi.ili.iyorsun, nasi! bildim.. bzd1. 0 da ~u~~ hissederek mu~ta?bdi .. 
Halinde kadmhktan fazla erkeklik var. Her zamankt gibi .. Ne zaman btr lakirdi 

Kadm ac1 act gi.ildi.i. Sesinde biraz da ~d~cek o.l.sa, annesi sozii kapard1. Son bir 
gurur ve a lay vard!: um1dle soze kan§t~: • . . . 

- hte bunun i~in hie; erkek arkada- -Ann~, Fred1 SIZI bekhyeeekh. 
§In yok. KIZimtn, erkeklere manas1z, ca· Kadm lakayd: 
zibesiz goriinmesi beni oldiiri.ir. Bazan - Y a, sahi, aroma onunla yalmz ye-
ke~ke diyorum, mektebe gondermeyip te mek yemek c;ekilir mi ya, dedi. 
yammda bi.iyiitseydim.. Ben senin ya§m" Birden gozleri parhyarak ilave etti: 
da iken.. - lsterseniz hep beraber yiyelim, 

lc;ini ~ekti. Gi.izel dudaklan sarkb. Fredi'yi de buluruz. Aroma sizin Janet-
- Simdi, burada Edgar isminde bir le ba~ka planlanmz varsa ... Ne dersin 

mekteb arkada~mla bulu~acagmt soyli.i - Beybi? 
yorsun. F akat kimdir, nedir, ic;timai va· Herkesin yamnda k1zma (Beybi) 
ziyeti nas1ldir, paraca ne haldedir? Ha- derdi .. fhtimal kendi ya§ml kiic;i.iltrnek 
berin yok. 1~m ... 

Ktz isyan etti: Gene adam hararetle kabul etti: 
- Anne, c;ok tuhaf soyli.iyorsunuz. - Mi.ikemmel! Bizim bir projemiz 

0 benim mekteb ve fikir arkada~Im.. yoktu. Beraber iyi vakit gec;mnz. 
Parasmdan bana ne? Babast kim olursa Ye garsonun getirdigi hesab1 gorerek 
olsun neme laztm!. vestiyere gitti. 

Kadmtn sesi gittikc;e daha ofkeli ~Ikl" Kadm cantasmi a~IDI§, boyastm taze -
yordu: liyordu. Birden lozma bakti; 

- Senin bu halin babanm ho~una gi- - Ne o, Beybi, ne oldu? 
diyor samyorsan aldamyorsun. K1Z1mn K1z aglamak iizereydi. Yi.izi.inii kap -
evde kalmasmdan o da ho§lanmaz. Sana l1yan asabi takalluslan gizlemek ic;in du
ka~ defad1r soy}iiyorum, bir erkek)e dakJanm ISITlyordu: 
kar§lla~ttgm vakit onu alakadar edecek - Ihtimal elinizde olmtyarak, farkma 
mevzular bulmah, yerine gore ne§'eli ve varmadan yap1yorsunuz, dedi. 
konu~kan, durgun ve dinleyiei olmasmt - Farkma varmadan yapbg1m nedir? 
bilmelisin... Ahbablanmm arasmda T uhafsm, Janet, bana te~ekkiir edecek 
mahcubiyetten yerin dibine gec;iyorum.. yerde .• 
Benim k1ztm boyle olsun. Hayret ya - Aglamak buhram ge<;mi§ti. 
ni I. - Size te§ekkiir mi.i, nic;in? 

K1z bu bahsin pek c;ok tekerriir ettigi- - Ni~in olacak, bu aksi adamla bu 
ni anlatan bir bikkmhkla: kadar saat konu§tugurn ic;in. Ben olma -

- Rica ederim, kavga etrniyelim, de- sayd1m bilmem ki ne yapacaktlmz? 
di. - Biz yalmz c;ok konu~urduk ... Y a-

Kisa bir si.ikuttan sonra kadm: ni ben konu~urdum ... Siz ... Hem onunla 
- 1htimal kabahat bende, dedi. Ben konu§urken hie; te stblm1~a benzemiyor -

c;ok fena bir anneyim. dunuz. bilakis c;ok hO§lanmi~ gibi ... 
Ktz gi.iliimsedi: - Nezaket c;ocugum, anlamiYor mu-
- Siz harikulade bir annesiniz. sun, sen konu§madm, ne yapay1m mec -
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<<Tiirklerin hakb . "". . . tstegtni yertne 
getirelim!)) 

[Ba$taratz 1 tnct sah.tfedel 
c;in c;ok biiyi.ik ehemmiyeti haiz olan bir 
meseleyi mi.izakere edecektir. Bu, Fran· 
stz - Suriye muahedesinin akdi iizerine, 
iki devlet arasmda. iskenderun ve An -
takya vilayetleri hakkmda tahaddiis e -
den ihtilafhr. Dunyamn en zengin k1 -
stmlanndan biri olan Antakya. Kilikya
mn, iskenderun korfezine dogru tabii bir 
imtidadidtr ve Kilikya gibi, Sancak ta, 
hemen tamamen Tiirklerle meskundur. 
(300,000 niifusun 250,000 i Ti.irktiir) 

1 0 te§rinievvel 1921 tarihinde, Anka
rada, Tiirk vatanperverlerile Frans1zlar 
arasmdaki mi.icadeleye nihayet veren bir 
Tiirk - FranSlZ anla§masl im~a edilmi§ti. 
F ransiZlar, Kilikyadaki askeri vaziyet -
lerinin gitgide daha nazikle§tigini gore -
rek, mf lngilizlerin menfaati namma a -
tllmi§ olduklan maceraya bir nihayet 
vermek zamanmm geldigini idrak edi -
yorlard1. Diger taraftan, Kamalistler, 
Turk milletinin muhyisi olmas1 mu -
kadder bulunan Ataturk taraftarlan, bu 
muahedeyi kabul etmek suretile, en son 
di.i§manlan olan Yunanistanla ingiltere
ye kar§t, istiklal Harbini muzafferane 
neticelendirmege muvaffak olmu§lardi. 

Maamafih, Ankara anla§masJ, Fran
sa ile Ti.irkiye arasmdaki husnu miinase
bet baglanm kat'i ve munsifane bir §e -
kilde tekrar tesis etmek §oyle dursun, ati 
i<;in, bugiin iki memlekt arasmda tahad· 
diis etmi§ bulunan miiessif ihtila£1 ham
lam!§ oluyordu. Atati.irkiin tarihi bir ta
birine gore «kirk asuhk Turk topragi» 
olan Sancak, Osmanh imparatorlugun • 
dan aynlan Suriye ve Li.ibnan eyaletle
rile birlikte, mandater F ransaya, bazt 
§artlar dahilinde terkedilmi§ti. Simdi ise 
ihtilaf §oylece zuhur etmi§ bulunuyor: 
Fransa, mandadan sarfmazar ederek Su
riye ve Li.ibnamn istiklalini tamd1. Bu -
nun i.izerine, Tiirkiye, o tarihe kadar, 
Frans1z mandas1 c;en;evesi dahilinde, ge
ni§ bir muhtariyete mazhar bulunan San· 
cagm aktbetini, hakh olarak di.i§i.inmege 
ba~ladt. F ransa, 1921 te§rinievvelinde 
Ankarada ve 1923 temmuzunda Lozan
da verilen vaidlere sad1k kalark, Suriye 
ile yapllg1 muahedede, Sancagm muhta
riyetini kaydetmegi unutmad1. Suriyeye 
dahil bulunan bu Turk vilayeti, hpk1 ye
ni devletin ihtiva ettigi diger ekalliyetler 
gibi, idari muhtariyetinden tamemen is -
tifadeye devam edecekti. Bu haber, 
Tiirklerin heyecamm son dereceye <;Ikar
di. Nasi! olur Cia, Ti.irkler, Suriyelilerin 
niifuzu altmda ya§Iyabilirlerdi I 

Binaenaleyh, Tiirkiye, bu ihtilafm, 
Frans1z • Suriye muahedesi tasdik edil
meden evvel, Milletler Cemiyetine hava
le edilmesini istemekte tereddi.id etmedi. 
1smet lnoni.i, ayni nutukta, Tiirk mutale· 
batmm nelerden ibaret oldugunu bize a
<;Ik<;a anlatrnl§ ve 921, 923 muahedele
rile, hususi §artlar altmda hirakilan is -
kenderun ve Antakya mmtakasmm teka
mi.il eden hadisat ic;inde istiklale kavu§· 
masmm istenildigini soyliyerek: «Biz Ce
miyeti Akvam prensiplerine baghytz. Ce
miyeti Akvam mekanizmas1 dahilinde, 
milletlerin, ciddi meseleleri mi.izakere 
edebileceklerine ve bu yoldan mes'ud ne
ticelere varabileceklerine inamyoruz» de
mi§tir. 

F ransa dahi. Milletler Cemiyetine mii
raeaat prensipine derin surette bagh bu
lundugundan, tezini Cenevrede izah et
megi kabul eylemi§tir. Memleketimiz, 
Ti.irklerin hakh isteklerine kar~l ancak 
ikhsadl sebeblerle itiraz edebilir. fsken
derun lim am, zenginligini F ransaya med
yundur; binaenaleyh, oradaki menfaat
lerimize hi.irmet edilmesi zaruridir. Diger 
taraftan, fskenderun, §Lmali Suriyenin 
tabii limamd1r. F akat bu iki §arta ria yet 
edilmesi ic;in, Sancagm Suriye hakimiye· 
ti a]tma konulmasma ihtiyae yoktur. 

Omid edelim ki, iki dost millet bir an
la§ma husuliini.i kolayca temin edecekler 
ve aralanndaki miikemmel miinasebah 
bu anla§ma sayesinde kat'ile§tirerek diin
ya sulhuna bi.iyi.ik bir hizmette buluna-
caklardu.» ' 

bur oldum. 
Aynay1 c;antasma koyarak k1zma igil

di: 
- <_::ocuk.. Sen ne sandtn I Y oksa .. 

Ah seni bebek .. Ben hep senin konu§
mam, kendini gi5stenneni istedigim hal -
de .. ,Simdi mf senin hatmn ic;in onunla 
yemek yemege katlanacagtm. 

K1z, ag1r ag1r ba§lnt kald1rdi. 
- Ah, size inanabilseydim. 
Sustu. Edgar yanlarma gelmi§, hazu 

mistniz, diye soruyordu. 
Kadm ~en bir tavula ayaga kalkh: 
- HaZITlZ Mr. Gregg, dedi, amma 

Mr. Gregg pek resmi kac;Iyor. Size Ed
gar diyecegim.. Y ahud Edi, bu ho§ i~te, 
degi[ mi Edi? 

Kiirki.ini.in yakasmt kaldirdi, erkegin 
koluna girerek yi.iri.idi.i. Gene k1z da ar
kalanndan si.iri.iklendi. 

!ngilizceden ~eviren: 
I. TANOR 

{:i~ek 'eklinde yapilan bir saat 

Bu ~,;i~ek gobegi Viyana yakmmda Baden kasabasmdaki zenginlerden birinin 
malikanesindeki bahc;ededir. Resimde pe kala gordiigi.iniiz vec;hile bir saati tanzir 
etmektedir. Y almz altmda makinesi olmadtgt cihetle · akreble, yelkovan ancak 
bah<;ivanlar tarafmdan hareket ettirilerek i§letilmektedir. 

tlniimiizdeki Pertembe aktami 

ve SAKARYA 
sinemalarmda birden 

Hi~bir filim ile mukayese edilemiyen 

ZiEGFELD 
YILDIZLAR KRALl 

filminin ilk iraesi miinasebetile 

B0Y0K 
Ba, rollerde: 

WiLiAM POWELL 
MiRNA LOY - LUiSE RAiNER (!___ 50 y•ld:z: 3()(} •iizel loz 

·;aw-Jfl.-
Biitiin tenorlarm en muhte~temi olmak, bir vefkaladeliktir. Fakat ... 

BENJAMiNO GiG L i' nin 
En son filmi olan 

SA SEN SiN 
(Du bist mein Flueck) 

I I 

taheseri ise; biiyiik bir hadise olacakhr ..... 

RAD·Yo 
( Bu aksamki program J 

ISTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk muslkisi - 12 ,50 bava

dis - 13.05 plakla hafif miizik - 13,25-14.~? 
muhtelif plak ne~rlyat1 - 17,00 inkiJaP 
dersleri, Universiteden naklen Mabrnud 
Esad Bozkurt tarahndan - Hi,3o pl:i.kl:lo 
dans musikisi - 19,30 Qocuklara masal: J. 
Gallb tarafmdan - 20,00 Rifat ve arkada~
lan tarafmdan Tiirk muslkisi ve balk §ar· 
ktlan - 20,30 Safiye ve arkada~lan tara• 
fmdan Tiirk musikisi ve balk :?arkiiari • 
21,00 saat ayan. ~ehir Tiyatrosu dram kiS· 
m1 tarafmdan bir temsil - 22.00 Ajans ve 
Borsa haberleri ve ertesi aiiniin progranu· 
22 ,30 plil.kla sololar - 23 ,00 son. 

VIYANA: 
17,05 bafif musiki - 18 konser - 18,45 k€" 

man ve piyano konseri - 19.10 Tirol eyar· 
k1lan - 19.10 konserin devamt - 20 bav•· 
dis - 20.40 konferans - 21 orkestra - 22 
opera - 23,30 dans musiklsi. 

BERLiN: 
19,10 hafif musiki - 20 ~tuttgart·t•ll 

naklen konser - 21,10 orkestra - 22 bale • 
23 havadis - 23,30 dans musikisi. 

PEI;lTE: 
18,30 Qigan orkestras1 - 19 konser - 23 

Qigan orkestrasmm devam1 - 24,10 dans 
musikisi. 

BUKRE§: 
19,10 gramofon plag1 - 19,50 konu~ma -

20,10 §ark! - 21 konser - 21,50 senfon!l: 
konser. 

LONDRA: 
17 hafif muslkl - 20 havadis - 20,20 kon

ser - 22 konserin devam1 - 23 bavadis -
23 ,30 dans musikisl. 

PARiS: 
18.45 gramofon plag1 - 19 ~ark1 - 20 od!l 

orkestras1 - 21 konser - 22 havadis - 23,30 
senfonik orkestra. 

ROMA: 
19 kadmlar saati - 19.50 konser - 20,20 

yabanct dill€rde havadis - 20,45 temsil ' 
22 Op€ra - 23 dans musikisi. 

NOBET~iECZANELER 
Bu gece nobet~l clan eczaneler §Unlar· 

diT: 
istanbul cihetindekiler: 
Aksarayda (§eref), Alemdarda (Esad1. 

Bakirkbyiinde CHilaD, Beyaztdda (Asadot 
VahramJ, Eminoniinde (Salih Necati), Fe~ 
nerde CHiisameddinl. Karagiimriikte eKe
mal), Kii'<iikpazarda (Nccatil, samatyada 
(Teofilos), ~hremininde (A. Hamdil, §eb· 
zadeb~mda (Hamdll. 

Beyoglu cihetindekiler: 
Galatada (Yi~opulo), Haskoyde CBar~ 

but) , R:as1mpa.;;ada (Vas!f), Merkez nabi • 
yede (Matkovi.;:J, (Vinikopulo). §i§Jide 
(Pertevl, Taksimde (Kemal Rebiil). 

Uskiidar, Kad1koy ve Adalardakiler: 
Biiyiikadada <~Inasil, Heybelide (Ta ' 

na~). Kad1koy, Muvakk.ithanede (Saadetl. 
Kad1koy, Sogiidliice:?mede (Hulusi Osman), 
Uakiidar, ltske>leba§mda (Merkez) . 

=-~-~-~------~--~·-
fh ., , , .,,., 

Muannid bir cild hastahgmdan beni 
siiratle kurtaran Bursarun degerli dok-

•~---•••••••••••••••••••••••••MIIII torlarmdan birinci s1mf mi.i.tchass1s emekli albay Nihad Zorluya alenen ~e • 

~ I K Sinemast 
Senenin en biiyiik 

muvaffakiyeti 

YILDIZ sinemas1nda 
FREDERIC MARCH 

Frantnzca sozlii 

MAZURKA GLOM PERiSi 
Bat rolde: POLA NEGRI I Filminde takdir alkttlarma 
Cidden goriilecek bir filim toplamaktadar. 

Bu iki giizel lilmi ten:zilatlt liatlarla goreceksini:z. 
~1k sinemada dubuliye 20 Kr. I Y•ld1z sinemasmda duhuliye 30 Kr. 

§ekkiiri.i bir bor<;; bilirim. 

Cumhuriyet Bursa muhabi1·i 
Musa Ata§ 

Te§ekkiir 
Uzun mi.iddettenberi mi.iptela oldu • 

gum mide hastahgrmm te§his ve teda ' 
visinde gosterdikleri hazakat ve yiiksc!C 
ihtimamla beni uzun seneler c;ektigirtl 
tshrabdan kurtaran Haydarpa~a Nii • 
mune hastanesi dahiliye mi.itehass1s1 
Dr. General Tevfik Saglamla operat61" ill••••••••••••••••••••••••••••• .. Bay Feridun i;)evket ve Sertabib Ba)' 

•••••••••••••••••••••••••~••••••• Dr. Kaz1m ve hastane doktorlar1 Bayail 

HORTLAK 
Pek yakmda 

SOMER SiNEMASINDA 
Goreceginiz esrar ve dehtet filmi 

HORTLAK 
Sihramiz kuvvetindeki yiiztik • 
Esrarengiz oliim - Kan i~en vam· 
pirler vesair mtithit sahneler ... 

giiniinden itibaren ALKAZAR'da 
BORIS KARLOF'un Biiyiik 

San'atkar 
En son ve en gUzel filmi 

ff Yiirii)ren Olii 
BUyUk heyecan filmi ba,hyor. ....................................... 

.-• Dikkat! 5 A K A R Y A Sinemasinda-.. 
Binlerce seyirciyi CO§turan dans krah ve krali~esi 

FRAiD ASTAIRE ve GINGER ROGERS'in 
En son, en cazib, ve en gi.izel tilimleri 

FilOYU TAKiB EDELiM 
( Follov the Fleet ) §eheserinin son giinlerinden istitade ediniz. 

ilaveten : Renkli Mickey Mavs ve Paramount jurnal 

Y1lba§t hediyeleri ke~idesi bu -;ar§amba ak§ami yap1lacakbr. 

Miifide Kaz1m ve Bayan iffet ve Ba)' 
Dr. Sadri, Sami, Miifid, Raufa ebedi 
minnettarhg1mm ve kalbi §Ukranlarl • 
mm alenen kendilerine arz ve iblaglll1 

muhterem gazetenizden rica ederim. 
Birinci Buyiik Millet Meclisi azasll'l' 

dan eski R1ze meb'usu 
M. Necati Memi§oglu 

K ~ ~~ knv Siireyyada 
H A L K 
OPERETI 

Pazartesi aktalf'1 

saat 21 de 
Zozo Dalmas!t' 

istirakile 

PfPi{:A 
Biletler gil?elerde satilmaktadtr 

Sah aktami AZAK sinemastnd' 
Pi PI(; A 

6 lkinci kanun <;ar~amba ak§arrt• 

MELEK Sinemasmda 

MfiNiR NUREDDiN 
VE ARKADA~lARI 

Befikta§ Kt:ulay menfaatiJie 
KONSER vereceklerdir. Bu koo· 
sere Kooservatuvann icra heyeti 
de i§tirak edecekt1r. 

- Y erler numarahdtr. 

L 0 R E L HARD i • COCUK HIRSIZLARI 
TURKOE SOZLU FiLiMLERi~ EN GUZELi - I 0 k1s1mhk kahkaha saheseri 

' 
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Anadoluda =======-
san'at tetkikleri 

AM1D YOLUNDA 

B~rsada yakalanan Yugoslav -
bir cur'etkar Belgradda 

Kendisine polis siisii -------

Kayseride • vererek bir adam1 do- Atinada toplanacak Balkan Antanb Konseyine 

1mar Iandirmaiia kalkh Bulgarlartn da i~tirak edecegi iimid ediliyor 
Bursa (Hususi) - Bilecik rnahalle -

sinden As1m oglu Resmi isminde biri, 
kendisine taharri rncmuru susii verc -
rek, Ahmedpa!?afcneri mahallesinde 35 
numarah evde oturan Mehmede gitmi~? 
ve ufiiriikc;iiliik yaptlglm hukumete ha

ber vcrecegini soyliyerek kendisinden 
25 lira istemi§tir. Mehrned, evvela yir
mi Iiray1 vermi§, be§ liray1 da ertesi 
giin verecegini vadetmi§tir. Fakat bu 
sefer evine bir bekc;i ve polis sakhyan 
Mehmed, ertcsi gi.inii gelen sahte ta -
harri memurunu yakalatmi~?br. Bu sah-

te taharri evrakile Adliyeye verilmi§ -
tir. 

Uludaga giden talebeler 
Bursa (Hususi) - istanbul Alman 

[Ba$taratt 1 inct sahifecle] 
nacak olan dostluk anla§masmm diger 
Balkan devletlerine de a<;1k olacagm1 ve 
istiyen devletin buna dahil olabilecegini 
bildirmektedir. 

Bulgarislan Balkan Paktma 
girecek mi? 

Atina 3 (Hususl muhabirimizden)
Yunan efkan umumiyesi, Y ugoslavya 
ile Bulgaristan arasmda imzas1 mukarrer 
dostluk muahedesi hakkmda <;ok nikbin
dir. Bir klSlm siyasi mehafil 15 §Ubatta 
Atinada toplanacak olan Balkan Antan· 
t1 Konseyinde Bulgaristanm da temsil e
dilecegini timid etmektedir. 

<ePakt yeni Balkan binasmm 
temelini le$kil edecektir» mcktebinin k1z ve erkek talebesinden 

d .... ·· u" Sofya 3 (A.A.) - Bulgar Ajans1 Nigdenin istasyon an gorunuf 30 ki.§ilik bir grup kl§ sporlan yapmak 
S 1 I. c'1Iierini tetkik imkam ara~tmyorlard1. bildiriyor: 

a tanat devrinden hirer harabe ha m- U k' b d d ff k olmu• ve on gun kalmak iizere Uludaga c_;Ik - Cazeteler, yakmda imzalanacak olan 
de elimize intikal etm1' • olan •ehirlerimiz· manm 1 un a a muva a ~- p t· · K k 
d ' ' 1 d B I k k tl' elemanlar mi§br. Bu grup ar mm aya e- Bulgar. Yugoslav dostluk paktJ hakkm· e imar hareketleri'ne ba•larken muhak- ar IT. u ~;a I§ an ve Iyme I 
k ' d b'lh .. ~ t KAz1m1 zikre vinde kalacaktir. da uzun yaz1lar yazarak bu hadisenin ak liizumlu olan b1·r •ey vard1r k1' 0 da arasm a 1 assa ogre men a 

, 1 B !stanbul muallimlerinden biiyiik bir b · k 
yapmadan evvel yikmakla ba•lar, c;ok ve kendisine te§ekkiire bore uyum. ana biiyiik ehemmiyetini te ariiz ettmne te-

' · 1 · d f k k f gos grup ta kanunusani ic;indc buraya gele- d I kere y1kic1hk yapiCihga takaddiim eder. biitiin z1yaret enm e re a at neza e 1 • ir er. 
Arllk §ehirlerimizde labirent gibi hava· terdi ve maltimatmdan da hayli istifade rek Uludaga c_;Ikacakhr. Mir gazetesi diyor ki: 

s1z, yamnyumru sokaklara tahammi.ilii- ettim. Bu arkada§larm muvaffakiyetini Sun'i ipek fabrikast tevsi «Bulgar • Yugoslav yakla~mas1, bey-

miiz yoktur. Bu noktada ben Kayseride dilerim. edilecek nelmilel biiyiik ehemmiyeti olan bir ha-
bir sezginlik gordiim. Fa kat ~ok dikkat Simdi bur ada Kayseri §ehrini bitirdik. Bursa (Hususi) _ Gemlikte yapil • disedir. Bir sulh eseri olmas1 haysiyetile, 
etmege mecburuz ki bu y1k1c1hk i~ini tat· Arhk bu gi.izel §ehre ve iistii bembeyaz makta olan sun'i ipck fabrikasmm ge _ bu yakla§ma, Balkan memleketleri mii· 
bik ederken milletin tarihi belgelerini, Erciyese veda ederek Nigdeye inecegiz. k . d k' nasebetlerine daha ziyade bir vuzuh vere-

ni.§letilmesi dli§liniilere ClVar a 1 zcy- 1 d 1 k k 
medeniyet izlerin1' de birlikte siipiirmiye· Kayser1'den Uluki~laya her sabah bir cektir. Bulgar • Yugos av ost u pa h, 

- tinliklerden bir k1smmm istimlakine 
lim. Kayserinin bu cihetten baz1 zayiali otoray hareket ediyor. Bu otoraylar 1s- B t' l'kl d kar•Ihkh emniyet ve miitekabil hiirmet ii-
I karar verilmi§tir. u zey m 1 er en ' b 0 mu~tur. tanbul tramvaylarmdan daha biiyiikc;e, zerine yiikselecek olan yeni Balkan ina-

her aga<; ba§ma on lira hcsabile istim - 1. k · 
Kayseri evlerinin kendisine mahsus bir giizel, sevimli bir ~ekli de var. Bir ma· smm temelini te§kil ey 1yece hr.» 

h lak edilecek kisimlar ic;in Slimer Bank !Ak b 1 Sl ususiyeti ve yi.iksek bir orijinalitesi var- kinist, bir kondiiktorle c;ah§an bu otoray- M. Cankof'la s1h a a as1 u unan o· 
d B h I k d k umum mlidi.irlligii Gemlik Belediye re- d · 1 d' k' lr. u §ehirdeki sivil in§aatta hareket lar siirat ve rahathgile a ka o a ar o- vo a ezciim e 1yor I: 
gosterecek mimarlar, §ehir evlerinin tipi layl1k temin etmi§ ki, heybesini mthyan isligine hemen istimlake ba~?lanmasml «Bu yeni pakt, umumi sulhu takviye 

iizerinde ve san' at inceliklerinde tetkikler koyli.iciikler, c;antasm1 koltukhyan i~ a- bildirmi§tir. edecektir. Tamamile eminiz ki diger kom· --yaparlarsa kuvvetli ilhamlar alabilecek- damlan bunlara sevincle, ne§• e ile ko§U· ] • "hl"' k . . •ulanm1z, bu paktm hakikt manasm1 an-. Tenzilat 1 1sb a verg1s1 ' 

kan memleketleri lehine de istikrar 
kesbeyliyecektir.» 

Diger Bulgar ga:zetelerinde 
miitalealar 

Sofya 3 (A.A.) - Bulgar Ajans1 
bildiriyor: 

Yugoslavya ile Bulgaristan arasmda 
yakmda imzalanacak dostluk paktt hak
kmda muhtelif memleketler hiikumeti 
merkezlerindeki inllbalan kaydeden sa • 
bah gazeteleri, bu dostluk paktmm Bal
kanlar sulhu ic;in biiyiik ehemmiyetini bir 
kere daha tebariiz ettirmektedirler. 

Zora gazetesi diyor ki: 

«Bu pakt, Bulgaristamn Yugoslav • 
yaya kar~1 ii<; senedenberi devam ettir
digi siyasetin bir neticesidir. Bu siyaset, 
bugiinkii yeni ad1ma dogru miitemadi 
bir hamhk te§kil etmi§tir.» 

Utro gazetesi, Universitede beynelmi -
lei hukuk profesorii Dr. Genov'un bir 
makalesini ne§relmektedir. 

Profesor Genov ezci.imle diyor ki: 

« 1912 Balkan ittifakmdan tamamile 
bamba~ka olan bugiinkii Bulgar - Yu • 
goslav anla§masi, hi~bir istila hedefi giit
memekte ve hic;bir kimseyi tehdid etme
mektedir. Bu sebeblerden dolay1, Avru
panm az siikunetli havas1 nazar1 dikkate 
ahmrsa, bu pakt, kom~ulanm1z ve diger 
biiyiik devletler tarafmdan memnuniyet 
ve itimadla kar§Ilanmahdlr. llk temel 
konulmu§tur. Bunun gerek memleket ve 
gerek Balkanlar ic;in hay1rh neticeler ver
mesi, iki memleket devlet adamlanmn di
rayet ve himmetlerine baghd1r.» 

Bir Alman gazetesinin Ba§
muharriri azledildi lerine kaniim. Bu bak1mdand1r ki lstas- yorlar. F evkalade bir siirat ve rahathk- hyacaklard1r. Ve hie; kimse, din, adet ve 

Yon caddesinde ki.ibik olsun!.. diye ya- Ia sarsmtiSizca beni iki buc;uk saatte Kay• Maliye Vekaleti resmi devairle mek- Jisan itibarile bu derece birbirine yakm Berlin 3 (A.A.) - Berliner Tageb-
p1lan bir iki evin ne san'atta bir mana- seriden Nigdeye indirdi. teb ve sairede sarfcdilcn elektrikten a- iki milletin dostlugundan endi§e hissetmi- latt'm ba§muharriri M. Paul Scheffer'in 
s1, ne de Kayseriye yab§lr bir k1yme!i y ollarda hayli uzakla~hgimlz hal de lman tenzilath istihlak vergisinin tu • yecektir. Bu iki millet arasmda §imdiye vazifesine bugiin nihayet verilmi§ ve ye
yoktur. Aslmda san'atkar olan Kaysen- Erciyesin karh muhte§em tepesi goziimiiz- tanm alakadarlardan sormu§tur. Bu kadar devam eden rekabet, Balkanlarda rine Lokalanzeiger gazetesinin eski ba§
lilerin bu noktada c;ok bass as olmalan ve den kaybolmuyordu. Fa kat bu yollarda sorgu elektrik istihlak vergisinde yap1- sulh ic;in daimi bir tehlike te§kil eylemi§· muharriri olan M. Schwarzer tayin edil-
yeni yapacaklan binalan i<;in rasgele us· rasladiibm Bunyan bahc;elerinde ve diger lacak tenzilatla alakadard1r, tir. Bu rekabet bitince, sulh, diger Bal- mi§tir. 
talara de gil, mimarlara miiracaat etmeleri meyva agaclannda tufeyli ve muz1r bir ........................... """ """' "' "' """'"' "' ............................................. "' "' "' '."' """""' """""""""' "' """"""' ...... """"""" 
lazimdJr. Ancak bu suretledir ki Kay- hastahk olan okse otlanm nazan dikkati 
seri ~ehri kendi hiiviyetile miitenasib bir celbeder bir halde gordiim. Bu k1§ mev
varhkla cumhuriyetin imarclhk alemine siminde agaclar sanki yeniden ye~illen
ba~ kalduabilir. 

Cumhuriyetin endi.istriel mi.iessesah 
binalarile ~ehri siislemi§ler, sosyal varhgi
le §ehre hayat vermi§lerdir. Mensucat ve 
sair fabrikalann miihendis ve teknisyen
lerile biitiin mensublan giindiiz sarfettik
leri hay1rh ve faydah <;ah§malanmn yor
gunluklanm §ehirde dinlendirmektedirler. 
Cen;i bugiin ic;in ~ehrin medeni eglence ve 
istirahat yerleri kifayetsizdir, fakat gor· 
diigiim kuvvetli hamhk kar~ISlnda inan
dJm ki bu mahrumiyet ancak bir iki sene 
daha siirebilir, ondan sonra Kayserilile
rin her §eyi vard1r. 

Kiiltiir hareketleri 
Mesleki hodbinligimi itiraf ederek soy

Hiyorum ki Kayseri gibi tarihin derinlik

lerine kol atm1§ yerlerde ben kiiltiir ha

reketlerini tarih ve san'at tarihi bakJmm

dan ol<;erim. hte bu bak1mdan Kayseri

de kuvvetli bir hareket vardu. Halkevi 

baz1 k1Ymetli elemanlan bagnnda topla

Tn!~hr. T emiz bir iman ve heyecanla c;a· 

h§IYorlar. Kayseri tarihi ve folkloru iize

rinde bu arkada~lann bymetli <;ah~ma-
lan ben· k .. h · · c::· d' k I <;o mute ass1s eth . ..,1m 1ye a· 

d~r Kayserinin yeti~tirmi§ oldugu on se· 
k1z miman · · h" · 1 · · b' t n ISim ve uv1yet enm tes 1t e -
mi~ler, Halkevi namma yazd1klan Kay· 

seri tarihim tamamlamak i~in Kayseri si· 

mi~ti. Ziraah;ilerimizin ve meyva ihrac1 
i~ile me~gul Tiirkofisin elbette ki bunlar 
nazarmdan kac;maz. 

Nigde 
Etilere kadar tarihin enginliklerinden 

biri olan Nigdenin istasyondan gorii • 
nii§iinde bile kasabanm ufuklarmda yiik
selen kalesi, Alaeddin camii ve minaresi 
ile belli oluyor ki buras! eski bir §ehirdir. 
Umuml manzarada insam di.i§iindi.iren 
bir heybet var .. Simdiki istasyondan §eh
re giden yol §ehrin eski methali degildir. 
Buras! birka~ y1l evvel Cumhuriyetin o· 
radan ge<;irdigi demiryolunun §ehre u -
zathg1 temiz ve diizgiin bir §Osedir ki de
miryolu gec;meden evvel buralar §ehrin 
c;ayirhgi imi§ .. 

Nigde §ehri kiic;iikliigiine ragmen bu

gi.in bizlere Selc;ukilerin, ilhanilerin, Ka· 

ramanogullannm en yiiksek medeniyet e

serlerini Osman ogullarmdan da bir iki 

parc;ay1 bagnnda sakhyan bir miizedir, 

hele Akmedrese, Alaeddin camii Tiirk 

medeniyetinin hirer §aheseridir. Sungur 

camii Tiirk mimari tarihinde gotik taTZI 

izlerini ya§atan yegane bir eser olmak iti

barile §ayam dikkat bir badisenin sembo

liidi.ir. 
Mimar 

SEDAD t;ETINTA$ 

~ark Demiryollarmm Devlet tarafmdan satm almmasl iizerine fstanhuldan :dirneye ve Ed irneden is~ 
tanhula kalkan ill Devlet trenleri P ityon'dan ge!rerken Yunanhlarm da tezahurat yaphklanm yazm1' • 
bk. Yukartki resim hu tezahiirah tesbit etmektedir. 
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K1salan ve ktsalmtyan 
yo liar 

K tsa bir hayat i~inde sonsuz bir 
hareket ihtiyac1 insan ruhunda 
mesafe mefhumuna kar~I miica· 

dele arzusu dogurmu§tur. Atlan, ceylan· 
ian ve daha bir~ok hayvanlan siiziile sii· 
ziile ko§arken, ku§lan da kivrak agi§lar 
ve ini§li <;Iki§h yiiriiyii~er arasmda u~ar· 
ken seyredi§ o arzuyu boyuna kam~1la· 
dl, oni.ine gec;ilmez bir ihtiras haline koy
du. Arhk mesafe mefhumunu sezen her 
kafada bir tayyi mekan hulyas1 ya§lyor· 
du ve bir ~ok n1asallar bu hulyaya gore 
diiziiliiyordu. 

Bubar devrinden once ya§lyanlann 
boyle bir hulyah ihtiras1 ic;lerinde ta~Ima
lan da tabiiydi.Ciinkii bu kasabadan ba§• 
ka bir kasabaya gitmek uzun zahmetlere 
katlanmakla miimkiindi.i, bir iilkeden ba§• 
ka bir i.ilkeye gec;mek ise biiyiik bir omiir 
par~as1 feda etmekle kabil oluyordu. 
Sarkm garba kar§I uzun as1rlar - tabir ca
izse - Myope kalmas1, garbm da §arkt 
yakm zamana kadar tamyamamas1 bu 
yiizdendi. 

Su veya bu degil, cemiyetleri temsil 
eden kudretli §ahsiyetler bile mesafe 
mefhumunun fikirleri yi.iriimekten ahko
yan, be~er zekasmdaki esiri aki§ kabili
yetini dumura ugratan kahir tagalliibii 
oniinde <;llplnlp duruyorlard!. 

T arihin herkes~e malum olan bu ha· 
kikatini Osmanh elc;ilerinden Ahmed 
Resmi ve Yirmisekiz lakabh Mehmed 
Efendilerin sefaretrtamelerini • bo§ bir 
zamammda ve bir kere daha - gozden ge· 
~;irirken hahrlamamak elimden gelmedi. 
Ahmed Resmi Efendi Viyanaya gitmi~ 
ti. Zavalh adam bir rebiiilevvel aymm 
yirminci giinii istanbuldan ~Ik1yor, tam 
doksan giin yollarda siiri.indiikten sonra 
Avusturya payitahtma varabiliyor. 0-
c;iinci.i Ahmedin ekisi olup Parise giden 
Yirmisekiz Mehmed Efendinin yolculu· 
gu daha ac1kh. 0, bir zilhicce aymm dor
diincii giiniinde lstanbuldan gemiye bin· 
di, cemaziyelevvelin dokuzunda Parise 
vas1l olabildi. Demek ki tam yiiz yirmi 
giin yolda kald1. 

F akat ne kah§ L Onu bizzat yolcu
nun agzmdan dinlemeli ve mesafe mef
humunun bir zamanlar he§er hayat1 iize· 
rindeki oldi.iriicii tesirini anlamah. Zaval
h adamm, Maltadan hareket ettikten son• 
ra alt1 giinde seksen millik yol ald1klanm 
bir soyleyi§i var ki acJmamak miimkiin 
degil. 

Bununla beraber §U kamlumbaga yii
ri.iyii§iiniin ho§ taraflan da var. Bunu ge
ne elc;:i efendinin s1k s1k yaphg1 istitrad
lardan anhyoruz. Mesela onun Montpel
lier' de kadmlar tarafmdan ihata edili§i 
gerc;ekten yorgunluk unutturacak bir ha
d!sedir. Aylardanberi denizlerde <;alka-
1 anm1~, kanallar ic;:inde hirpalanmi§, at 
iistiinde sallanmi§ olan el~i. yo] zahmet· 
lerinden ac1 ac1 §ikayet ederken bu fasla 
gelir gelmez dilini degi~tiriyor, tath bir 
lisan kullanmaga ba§hyor. Suhme§reb 
elc;inin yazd1gma bak1hrsa: «F ransa, ka
dmlarm cennetidir. Orada, Havva kizla
nna hic;bir zahmet ve me§akkat tahmil o
lunamaz. Lakin bir yabanc1 erkege kar· 
~~ yap1~kanhklan da soz gotiirmez.» 
i~te Yirmisekiz Mehmed Efendiyi her 
~ehirde ihata etmeleri dahi bu halden i
leri geliyor. Zavalhlar, kalabahk arasm· 
da s1k1~1p kaldiklan halde aghya s1zh· 
ya, hatta bay1la ay1la gene yol bulup 
elc;inin yamna geliyorlar, eline sanhp 
hayran hayran bak1yorlar ve istemeye 
istemeye aynhyorlar. Eki, bir iki kadma 
ni§an koymu§ ve onlann odadan ~1khktan 

Cumhuriyetin if;:tim ai ro m an•: 80 Yazan: Hilmi Ziya 
K Cerna!, bun dan sonra Hac! T oramn liyordu. . .. d' N 

urdogluna kars1 alacak davas1 ac;ttgm1, 0 giine kadar Cemah gorme 1' e ~e-
mahkemeye basl~mrsa derhal Bekir Bey vab verdi? Beni nas1l kar§lhyacak ~ diy~ 
aleyhin h"k': '] ~ · · · N h 1 1 d" .. ·· ken muttas1l saatlen e u urn ven eceg1 H;m urun a ecan a U§unur 
bu sefer • ister istemez - kendini feda e· hesab ediyordu. 

~:c~gini an lath. ve ~~~ ilk fm.atta goriip, Bu ma~~ ~li Hurrem (karde§i) • J?e· 

- Siiphesiz ... Ancak, ii<; giin sonra 
<;Ikmak isterim. Y almz ii<; giin .. 

- imkans1z! Simdi hapisl.aneyi ter· 
kedip gitmen ic;in emir verdiler. 

- Y almz iic; giin .. diye Demir Jsrar 
ediyor. 

Hurrem Bey, adeta hiddetlenerek tez
kereyi gosterdi: 

Kendin istesen bile seni hudud di§ma 
atacaklar! 

Demir, heyecamm zorla tutuyordu. 

rarak Beyaz1da <;1kmak istiyordu. hgal mak i~in ayak seslerini dinledikten son· 
miifrezeleri arasmdan pervas1z gec;en bu ra, cebinden c;ok defalar okundugu far· 
vakitsiz yolcu, Demirdi. Bu mada her • kedilecek kadar buru§mu~ bir kag1d c;Ika
giin yeni tevkifler oldugu gibi, Aksaray np, eski bir elyazlSim halleder gibi yu -
yangm yerinde bulunan cesedler yiiziin • tarcasma okumaga ba§ladJ. Bu, dondii
den me~hur romanc1 Hiiseyin Rahmi giinden be~ gi.in sonra Nurdan ald1g1 
«Kesik Ba§» adh romamm ne~re ba§la • mektubdu. Celeli iki haftay1 gec;iyor. 
mi§tJ. Karanhktan sonra o saatte. eski Birbiri iistiine birkac; k_ere yazm1~. Fa kat 
mahzenlere saklanan §akilerle lngiliz hie; birisine cevab almaml§h. Coriinii§e 
miifrezelerinden ba§ka sokakta kimseye $!;Ore, ihtimal ondan alacagi sonuncu 
raslamak kabil degildi. haber bu olacakh. Nihayet buna, l·endi 

sonra ii~er kere geri dondiiklerini gor· 
mii§! .. Yirmisekiz Mehmed Efendi, Bor• 
deaux ~ehrini de begeniyor ve onu gerek 
bina, gerek ebna baktmmdan pek ra'na 
buluyor! 

Simdi bu tema§alar yak, fakat o iiziin· 
tiiler de yok. Eskilerin muhal bir hayal o• 
larak tasavvur ve tasvir ettikleri tayyi me• 
kan meselesini fen halletmi~tir. Paristen 
1stanbula hemen hemen bir giinde gelini· 
yor ve Avrupadan Amerikaya dort giin 
ic;inde - giilerek, dans edilerek • vanh· 
yor. 

Plsaneye gehrecegmJ vadeth. mirin tevbfim duyar duymaz Bablah~e 
~orku ve yeis yiiziinden, yangmdan • ko§mu~. ni.ifuzlu tamdJklar ya~dim!le 

berl iizeri kiille ortiilen bu derin his, §U· te~ebbi.ise girmi§ti. Heni.iz meselenm ne 
urunun en geri planlanndan kuvvetle tek· oldugu bilinmedigi ic;in. yalmz kefale~e 
rar sahneye <;Ikmaya ba~laml§tl. baglamp istanbula sevki hakkmda b~r 

Cemalden sonra hapisane ona cenner mi.isaade ald1. Y ola <;1kt1. Bursaya g~h.r 
kadar zevkli goriiniiyor. Y eni ahbablann gelmez, dogru i~gal kumanda~ma gi.tti. 
~r.asmda ne§'eyle dola§Iyor. Bir hafta «Derhal ~ehri terketmek» ~ar~1le tahhye 
I<;m gardiyana Jsmarlad1g1 biiti.in sigara - kag1dm1 ahp hapishaneye g!Tdi. 
lann1 dag1hyordu. Hayata yeniden gir- Hurrem Beyi niimayi§le kar~Iladllar. 
~ek, biiyiik miicadelelere atJlmak ic;in Az sonra, i§i ogrenince hem sevmcle ba· 
nihayetsiz kuvvet duyuyordu. Nurun ge· gm§Iyor, hem de aynlacaklan ic;in keder· 
lecegi giinii, ayaklarma kapamp «Istlrabi lerini saklamJyorlardi. . 
tamm1yordum. Sana ]ay1k degildim. Fa· Bu ani haber onu memnun etmedJ. 
kat artJk, ben de seninle beraber yiirii • Sonra karde~i. hayretini saklamadan, so· 
yecegim demege ken dim de kuvvet du • ruyordu: 

yuyorum !..» demek ic;in, i§tiyakla bek· - Kurtulduguna sevinmiyor musun?. 

Az sonra, iki Y unan neferinin arasmda 
i&nebey medresesini terkeden Demir ve 
Ali Hurrem, trene indiler. Bu beklenme
dik hareket yiiziinden, Kurdoglu ailesile 
vedala§amadan istanbula donmege mec

bur oldu. 

O!riincii kistm 

Rir cemiyet 
-1-

Ortahk zifiri karanhktJ. Kale duvar· 
]anmn dibinden dortnala, bir ath ge~;i· 
yor. T ren bek<;isinin i§aretine alduma • 
dan, demiryolunu a§arak ic; sokaklara 
dald1. Bak1lnsa Samatyadan geliyor ve 
yolu k1saltmak ic;in yangm yerinden vu-

Demir, iki giindiir bir kira beygirile de inanmaga ba§ladigi ic;in, y1pranm1§ 
biitiin bo§ mahalleleri dola§lP surlann d1· kag1d parc;asm1 yeniden yeniye okuyarak 
~ma <;1k1yor, nereye gittigini bilmeden all· kendini teselli ediyordu. 

m dortnala ko§turarak ic;indeki sikmtJyl « ..... Demir Bey, ani hareketiniz beni 
bo~altmak istiy01du. Divanyolunda bir o kadar sarsh ki, hala kendime sahib de
sagnaga tutuldugu ic;in nefes nefese eve gilim. Cemal, zihnimdeki karanhk nokta
girdi. istanbula dondiigiindenberi, ev hal· Ian tam vaktinde aydmlatm1~ olmasa, bu 
kile konusmamakta adeta 1srar ediyordu. aynh~ yalmz ba§kalanna esir oldugum 
Dogru, odasma c;Ikh. Mangal bahanesile i~in degil, mf kendim i~in c;ok azabh o-
i~;eri gelen anasm1 ok§aYIP kitablarma lacakti. <Arkast var> 

kapand1. T ashih 
- Islanmi§sm, a§ag1 gel de kurun! Dunkii tefrikam1zm iic;iincu kolonu 
- Burada soyunacaibm. Y az1lacak sonunda 4Cemalle konu~tuklan ... :o di-

§eylerim var. ye ba§byan sahr ba§mdan sonra diger 
- Dahp kalma oglum, basta olur - siitununda birka<; sabr kan~ml§tlr. Bu-

sun. nu muteak1b silsile muntazam devam 
0, cevab yerine kadmm yiiziinden op- ettigi ic;in tckrara liizum gormiiyor ve 

tii. Sabire Hammm indiginden emin ol- karilerimizden beyani itizar ediyoruz. 

Bu vaziyette biz lstanbullularm Mal

tepeden Sanyere gidip donebilmek i<;in 

tam bir giin harcamak mecburiyetinde ka

h§Imlz, ge~mi~ amlardaki mesafe mefhu· 

munu ya§alrnak kaygusundan ileri gelse 

gerekl .. 

M. TURHAN TAN 

Hurrem Sultan 
Tarih~i edibimiz M. T ur· 
han T antn en giizel eseri 

Pek yakrnda 

Cumhuriyette 



Giine~i 1 - ·o, Galatasaray V efay1 3 Fener 
Beykozu 2 

- 0, Be~ikta~ 
1 yendiler - 1, Istanbulspor da Hil3li 8-

Galatasaray - Vela ma~mdan bir goriiniif 
[Ba$tarafl 1 tnct sahtfede] bu sene yaphklan ma~lar i~in bir yenilik 

Muzaffer, Latif, Abdu§ - Hiiseyin, Su- olarak hie; gol yemeden oyunu 3 - 0 ka -
leyman, Gazi, Huseyin, Muhte~em. .zand1Iar. 

Oyunun ba~lamasile agdah bir c;amur F b h 1 c·· 0 
d h I. d 1 h d ·k· k ener a ~e: • une§: eryas1 a m e o an sa a a 1 1 ta 1m 
oyuneulanmn, biitiin bedeni kuvvetlerini 
katarak oynamak meeburiyetini hissettik
leri goriildii. Bu ~ekil yalmz t~pa tatbik e
dilmekle kalmaru, oyuneular kar§Ihkh o
larak hayli sert ve fa-rollii bir oyun tut -
turdular. Bunun netieesinde hakem o • 
nuneu dakikada Vefadan Vahidle Ga -

latasaraydan Giindiizii <;Ikarru fakat 
devrenin sonuna kadar her iki taraf ayni 
sert ~·ekilde oynamakta devam ettiler ve 
hakem daha §iddetli ve zeeri tedbirler 
almaktan aeiz kaldi. 

Galatasarayhlar bu devrede hasimla -
rma nisbetle daha s1k1 bir oyun tuttura
rak Needet, Siileyman ve gene Siiley -
man vas1tasile iic; go! yaphlar. 

ikinei devrede, birinei devredeki §id
det kayboldu. Bu devrede ye§il beyazh
lar Muhte§emi kah sag ve kah solac;Ik oy· 
natmak gibi muhtelif tarz ve sistemlere 
miiraeaat ederek hasimlanm aldatmak is· 
tediler fakat muvaffak olamadiiar. 

Buna mukabil Galatasarayhlar, iste -
miye istmiye diyeeegiz, oynad1klan hal
de birc;ok defa go! atabileeek vaziyetlere 
girdiler fakat go! yapamad1lar. Hatta bir 
seferinde rakib kaleeiyi de kmnp gec;tik
leri halde topu avuta attilar. Bir arahk 
Siileyman sakatlamp c;Ikhysa da biraz 
sonra tekrar girdi ve biraz topalhyarak 
mac;a devam etti. 

Mac;m bittigini ilan eden diidiik c;alm
digl zaman birinei devredeki vaziyet de
gi~memi bulunuyordu. Galatasarayhlar 

Sua giiniin miihim rnafma geldigi za
man herkesin heyeeam yiiziinden okunu
yordu. N etice ha§ta F enerbahc;elileri ol
dugu kadar Giine§i ve bilhassa Galata -
s;rayla Be§ikta§I alakadar ediyordu. 
~iinkii Fenerlilerin bu mac;1 kaybetmeleri 
san kumiZlhlarla siyah beyazhlara son 
tasnifte ba~a gec;mek irnkanlarm1 vermi§ 
olacakn. 

Hakem Sadi Karsanm idaresinde oy
nanan bu mac;a tak1mlar §U §ekilde <;IktJ
lar: 

F enerbahc;e: Hiisameddin - Y a~ar, 
FaZil - Cevad, Angelidis, Mehmed Re
§ad-Niyazi, Naei, Ali R1za, Esad, Fik-
ret. 

Giine§: Cihad - F aruk, Re§ad - Y u -
suf, R1za, ibrahim - Melih, Salahaddin, 
Rasih, Dani§, Rebii. 

F enerbahc;eliler ba§lama diidiigile ha-
6lm kalesine saldirdilar. Bir miiddet de
vam eden bu hal san laeiverdlilerin ilk 
dakikalarda bir§eyler yapmak istedikle -
rini gosteriyordu. Cihad ustiiste iki defa 
has1m oyuneulann ayaklanna yatarak 

topu kapmak mecburiyetinde kald1. 0 -
yunun seyri tamamile F enerbahc;elilerin 
lehinde cereyan ederken be§inei dakika

da soldan inki§af eden bir Giine§ akm1 
Rasihin c;amura bulanmi§ §Utii hafifc;e 
Hiisameddinin eline vard1g1 zaman teva
ziin has1! olur gibi goriindii. Bu ilk Gu -
ne§ akmmm hem en akabinde F enerbah -
c;e kalesi bir tehlike atlatt1. Hiisameddin 

Ku.lar arasmda yaprlan kofudan bir goriiniif 

Birbirine benziyen bu iki bahc;e ona 
c;ocuklugunu hahrlahyordu. 0, boyle 
bir bahc;e ic;inde biiyiimii§tii. ~irkinligi 
yiiziinden daha bir c;ocukken bile ondan 
herkes kac;hgi i~in, o bahc;esine sigmmi§, 

butiin hayabm oraya vermi§ti. Yalmz 
kiic;iik bir kom~u hz1 nas1lsa Nuriden 
nefret etmemi§, bilakis onunla tath tath 

konu§maktan c;ekinmemi§ti. Bu dostluk 
seneleret devam etmi§ti. Nuri yava§ ya· 
va§ bir gene k1z olan kom§usu ile geee • 
nin karanhgmda konu§mayi, giinduz ko
nu§maya tereih etmekteydi. Onun ya -
nmda hayatmm biitiin iimidlerini, hulya
lanm buluyor, gencliginin saadet olarak 
tahayyiil ettigi her§eyj umuyordu. Gali
ba bu k1z, ah§hgi ic;in Nurinin c;irkinligi
ni de farketmiyordu. Aeaba merhamet, 
kadm1 daha c;ok hassas ve fedakar yapa
bilir mi? 

Guniin birinde Hasan Nuri, bu gene 
k1za sevdigini ve onunla bir yuva kur~ 
mak hulyasile ya§adigmi itiraf etti. Bu 
itiraf gene lmdaki merhameti birdenbire 

zalirnane bir alaya c;evirdi. YirtJci, tahkir 
ediei bir gulii§le k1z ona §U cevab1 verdi: 

- Hay1r, hay1r... N uri, ben seni se-
vememl.. 

- N eden N erirnan? 
Bu suale gene k1z sadce: 
- Zavalh N urieigim I eevabm1 ver

mi~ti. 

Bu cevab kafi idi, Nuri hei"§eyi anla -
mt§h ve §imdi biiyiik iimidler ta§Idigi bu
giinlerde: 

- Y ann, birkac; giin sonra... Elbet o 
da beni sevebileeektir 1.. 

Diye du§iinmekten kendini alamiyor
du. 

Bir giin hep ayni iimidler ve dii§iin -
celerle peneeresinden bakarken yandaki 
bahc;enin kumlu yollarmda gogsli ve kol
lan beyaz ve san c;ic;eklerle dolu zarif 
bir hayalin ilerledegini gordii. Nisan gu
ne§inin 1hk ziyasma beyaz kollanm ve 
gogsiinun bir k1smim gosteriyordu. A -
henktar viieu.du, sporcu bir genein c;evik
ligine sahibdi ve c;ok miitenasibdi. Yuzli-

bir taklakla kan§Ik polonjonile topu Rasi
hin ayaklanndan almaga muvaffak ol -
du. 

ilk h1z ve ilk heyeeanh dakikalar gec;
tikten sonra oyun hakkmda bir kanaat e· 
dinmek imkam hasd oldu. F enerbah~e 
takimmda biitiin hatlann iyi i§leyip hic;
bir noktasmm aksamadigi, buna mukabil 
Cline§ hiieum hattmda Dani§in varhgile 
yoklugu miisavi bir oyun tutturdugu, iki 
yan muavinlerden Yusufun yalmz Fikre
ti kollamak kaygusunda oldugu, 1brahi
min de c;oktandu oynamadigl bu mevki
de aksad1g1 goriildii. 

Bu devrede muavin hatlanndan esas
h ve kiymetli yardimlar goren F enerbah
c;e hiicum hatb oyuneulan Giine§in hii • 
cum hattma nazaran daha c;ok akm yap· 
nlar, fakat bunlann hie; biri tehlikeli bir 
§ekil alamad1. Y almz Niyazi, bir defa
smda, §ahsi bir akmla Giine~ kalesine 
kadar sokuldu ve c;ektigi §Ut kale diregi~ 
ne c;arparak geri geldi ve Cihadm bir 
plonjonile tehlike bertaraf edildi. 

Bu tehlikenin savu~turulmasmdan bir 
mliddet sonra F enerbahc;e kalesi c;ok 
miihim bir tehlike atlattl. Rebiinin iki 
beki atlatarak ortaladigl topa Rasih ka
Ienin bir metro yakmmda yeti§ti. Niha
yet, F enerbahc;eye senenin ilk goliinu he
diye etmek Rasihe nasibmi~ demege va~ 

Giine1lilerin kaftrdzgz gol 
kit kalmadan Hiisameddin c;ok giizel bir 
kurtan§ yaparak bu tehlikeyi savu§lurdu 
ve devre 0-0 beraberlikle neticelendi. 

lkinci devre 
fkinci devreye F enerbahc;eliler c;ok 

s1k1 hiieumlarla ba§ladtlar. Anla§IIaml
yan bir taktik hatasile mumran ve miite
madiyen Niyazi tarafmdan yani sahamn 
c;amur cihetinden en berbad yerinden ya· 
p1lan bu akmlar bilhassa Re§adm yerin· 
de ve fedakiirane miidahalelerile uzak • 
la§tJnhyor, fakat Cline§ hiieum hattmm 
hareketsizliginden tamamile serbest ka • 

Ian F ener muavinleri bu akmlan derhal 
tazeliyorlardi. Diin F ener muavin hath 
c;ok giizel oynad1. F akat hiicum hattJ iic; 
ortasmm dii§tiigii hataya du§tii: Fikreti 
bilhassa ikinci devrede tamamile ihmal 
etti. Halbuki Fikret F enerin en iyi oyun· 
cusu ve bulundugu yer de sahanm binnis
be en kuru yeri idi. 

F enerbah~enin golii 
Oyunun bitmesine yirmi iic; dakika ka

la, F enerliler miitemadiyen sagdan hii • 
cum etmek isterlerken N aci uzaktan bir 
§lit c;ekip taliini dene.!Dek istedi. On se· 
kiz metro c;izgisinden hayli uzak bir ye
rinden c;ekilen bu §Ute kaleci Cihacl bir 
c;Iki§ yaph ve avuta gideeek hulyasile to
pun us tun den atladl; fakat top avuta 

nu uzun miiddet goremedigi bu gene ki
zm viicudiine kaf§I duydugu hayranhk 
onu tam kar§Idaki maya oturmu§ olarak 
gordiigu zaman giizelligi oniinde on misli 
arttJ. 

San§mdi, gozleri hulyalarla dolu, 
magmum ve ayni zamanda ihtirash ve 
atO§Ii idi. Arada bir ba§mi kaldmp etra
fma bakhgi zaman N uri bu gene k1zda 
ince ve kibar, nazik ve iyilik seven bir 
ruh sezdi. 

Nuri, bu gene k1za bir iki hafta evvel 
rasgeldigi takdirde neler duyacagml dii

§iindii. Evvela gene klZ!n mas1 hilafma, 
zorla ona sahib olmaga kalkaeak, onu 
eger sat1hk bir kiZsa para ile elde etmek 
istiyecek, o da olmazsa bir hayvan gibi 
ona saldirmak, onu kap1p baghyarak go· 
tiirmek istiyeeekti. Biitiin bu hislere kar§I 
kac; defa miicadele etmi§, bir hayvan gibi 
sald1rmaktan kendini nekadar giic; kur
tarmi§h. 

0 vakit boyle bir c;ic;egi ancak parc;a
hyarak koparabilecegine emindi. Halbu
ki §imdi onu tathhkla teshir etmek iimidi 
vard1. Hem bu timid ona yalmz doktor 
Samoilof' un temin edeeegi giizellikten 
degil, ruhundaki degi§iklikten de dogu
yordu. Arhk her§eyi daha insani, daha 

gitmedi, kale diregini yabyarak ic;eri gir
di. 

lki tarafm da timid etmedigi bir za -
manda olan bu gol F enerlilere gayret, 
GiinC§lilere de Umidsizlik verdi ve bu an~ 
dan itibaren F enerliler vaziyete tamamile 
hakim oldular. Fakat, buna ragmen Fa~ 
ZII, F uzuli endi§elere kapilarak topu bir 
miiddet taea ve bir defasmda da dama 
atarak vakit kazanmak ister gibi goriin
dii. 

Mac;m bitmesine be~ on dakika kala 
iki taraf ta takimlannda tadilat yaptl -
lar. Giine§liler Dani§le Rebiinin yerle -
rini degi§tirerek hiicum hatlannm en iyi 
iic; oyuneusunu yanyana getirdiler. Fe
nerliler de son dakikalarda, Giine§e ol -
dugu gibi, kazara bir go! yiyip berabere 
kalmamak ic;in, hay!i yorulmu§ olan 
Mehmed Re§adt sol ac;1ga gec;irip Fikreti 
geri ald1lar. 

T ak1mlar yapnklan bu tadilatm bir 
semeresini gormeden oyun 1-0 F ener -
bahc;enin galibiyetile bitti. 

Nasrl oynadtlaT? 
F enerbahc;e takimi her iki devrede de 

Giin~e nazaran daha iyi oynad1 ve bu 
iyi oynamada bilhassa muavinlerin va -
zifelerini bihakkm yapmalan ba§hea a~ 
mil oldu. F ener tak1mmda diin Angeli~ 
disle Mehmed Re§ad en iyi oymyanlar -
d1. Cevad zaman zaman Y a§ arm da i§ti· 
rakile sert bir oyunla Rebiiyi hayli hu -
palad1, bununla beraber oyun bak1mm -

dan vazifesini de yaptJ. Hiieum hattm
da en az i§ goren Fikretti. Birinci dev -
rede miidafaa ile irtibat vazifesini gor -
mek iizere geride oymyan Esad bu kiy

metli arkada~mi c;ok ihmal etti. ikinei 
devrede de m\itemadiyen sag a<;Ik VaS!· 
tasile oynand1g1 ic;in Fikret bir ko§ede 
yapayalmz kaldt ve unutuldu. Bunda 
Angelidisin de hatas1 vard1. 

Niyazi tikildigi ko§ede rakib oyuncu· 
lardan ba§ka c;amurla da miicadele et -
mek mecburiyetinde kald1gmdan kendi -
sinden beklenen oyunu oymyamad1. Hli

eum hattu)n lie; ortast miitemadiyen c;a -
h§makla beraber F enerbahc;eye lay1k bir 

tek giizel anla§ma gosteremediler. F ener 

tak1mmda muavin oyuneulardan sonra 
en muvaffak olan Hiisameddindi. Bu o
yuncu birinci devrede, muhtelif iki za

manda muhakkak denecek iki go! tehli
kesini muvaffakiyetle savu~turarak neti
ce iizerine c;ok miiessir oldu. 

Cline§ tak1mma gelinee, oyunlanm 
tenkid bakimmdan birinei ve ikinei devre 
olmak iizere ikiye ayuabiliriz. Birinei 

devrede miidafaada oldugu kadar hii • 
cum hattmda da muvaffakiyetli denebi-

leeek §ekilde oymyanlar vard1. Mesela 
Rebi! aldigi her pas1 husnii istimal etti ve 
bir iki defasmda arkada§l Rasihe mu -
hakkak go) fmatlan ihdas etti. Rasih de 
kac;Irdigi fmatlara ragmen, zekasile oy

nadi ve arkada§lanna giizel paslar ver
di. F akat rakib merkez 'muavinini tama• 

mile serbest b1rakmakla vazifesinin bir 
kismim yapmami§ oldu. ic; muhacimler

den Dani§e nisbetle Salahaddin daha iyi 

idi. F akat daima miidafaaya yard1m et

ti, hiieum hattmda pek az goriindii. Me-

yumu§ak ve tath goriiyordu. Hatta he -
niiz kendinde degi§en hie; bir§ey olmadigi 
halde zannediyordu ki baki§larile bile 
teshire muvaffak olaeakhr. Bu iimidi bo
§a c;Ikti. <;iinkii kctrn§U k1z ba§Im bile kal
dmp ona bakmad1. F akat bu mada akh
na suratmdaki maske gelinee, gene k1zm 
bu maskeli yiizii goriir gormez dii§eeegi 
deh§eti dii§iinerek hem en geri c;ekildi; 
peneerenin kenarmdan onu gozetlemege 
devam etti. 

Gene kiZ kolundaki c;ic;ekleri maladik
tan ve demet yaphktan sonra kalkh, ag1r 

ag1r yiiriidu, kayboldu. 
F akat N uri, bu kiz1 tekrar tekrar go

riiyordu. Hergiin bahc;eye c;Ikhgi saati 
bekliyor ve pencerenin kenanndan hay -
ran hayran onu gozetliyordu. 

Bir gun bu gene kiZ bahc;ede k1rk ya§
lannda sert ve dik bir adamla dola§tl. Bu 
adamm gene k1za kars.I bak1s.lan vahs.i bir 
hayvanm baki§lanndan farksizdi. Bu a
dam kimdi aeaba? Y a bu kadm kirndi? 
Gene k1z m1? Gene kadm m1? Acaba o 
adamm kizi m1, kans1 mi, yoksa metresi 
mi? Hie; bir§ey bilmiyor ve anhyamiyor
du. Viieudii bir gene kiz viieudu kadar 
taze, eevval ve dikti. Halbuki baki§la -
nnda mustarib bir kadm endi§esi, aeiSI 

Ko,uya giren kzzlar hep bir arada 
lih de tak1mm belliba§h zay1f oyuncula- fkinci devrede vaziyetlerinin tehlikeY1 

rmdan biri olarak sahada dola§h. dii§tiigiinii goren siyah beyazhlar dah• 
Miidafaada iki bekle kaleci c;ok glizel eanh bir §ekilde c;ah§arak rakiblerini sl' 

oynad1lar. Bu lie; oyuneu diinkii Giine§ ki§tirmaga ba§ladilar. Bu tazyike 20 da• 
miidafaasmm ruhu idiler. R1za her mac;- kika kadar dayanan Beykozlular niha • 
ta oldugu gibi ba§larda parhyarak kendini yet gev§ediler ve iistuste yap1lan iki gole 
gosterdi, fakat oyun ilerledikc;e yava§ mani olamadJlar • 
yava§ silindi, kayboldu. Yusuf sahada Neticed'e ;yun Be§ikta§m 2 • I ga • 
Fikretin golgesi gibiydi. Bu eihetten va· libiyetile nihayetlendi. 
zifesini yap h. F akat hiieum hathna hie; 1kinci kiime ma~larl 
yard1m edemedi. ibrahim, mevkiini c;ok Bu hafta ikinci kiime mac;larmdan yal• 
yadugad1 ve ikinei devrede F enerlilerin mz Seref stadmdaki Karagiimriik - Da• 
miitemadiyen sagdan hiieum etmeleri yii- vudpa§a mac;1 yapildi. Gec;en hafta Ka• 
ziinden yorularak i§e yaramaz bir hale simpa§adan I 0 go! yiyen Davudpa§ahlat 
geldi. dii'! umidin fevkinde bir oyun oymyara.i 

fkinei devrede yalmz Cline§ miidafaa- kuvvetli rakiblerile 0 - 0 berabere ka.l ' 
s1, bilhassa bekler, oynad1lar. Hiieum hat~ d1lar. 
II hic;bir meveudiyet gosteremedi. K1r ko§ulari 

Hakem, oyuneulardan fazla sinirli bir 
haldeydi. Bu ylizden olacak, fuzul! bir 
§ekilde oyunu c;ok durdurdu ve verdigi 
kararlarda zaman zaman yamld1. 

lstanbulspor: 8 - Hilal: 1 
Seref stadmda ilk mac; istanbulsporla 

Hila! tak1mlan ara~mda yapildi. Oyu -
na ba§lar ba§lamaz hakimiyeti ele alan 
fstanbulsporlular iistiiste lie; gol yaphlar. 
Bu mada bi~ de gol yiyerek ilk devreyi 

3 - I bitirdilet. 
fkinei devrede tazyiklerini arhran sa

n-siyahhlar be§ gol daha atarak mac;1 
8 ~ I kazandilar. 

Be§ikta§: 2 • Beykoz: 1 
Be§ikta§ - Beykoz mac;m1 Nihad A

SliD idare etti. Be§ikta§ kar§Ismda her za· 
man muvaffakiyetli bir oyun c;1karan 
Beykozlularm bu kar§Jia§mada da iyi 
bir derece alaeaklan tahmin ediliyordu. 

Nitekim oyuna ba§lamr ba§lanmaz bu 
tahminler tahakkuk etti. Beykozlular 
eanlab<).§la c;ah§arak Be§ikta§ kalesini 
miitemadiyen tehdid ettiler ve bir de go! 
yaphlar. Birinei devre I - 0 Be§ikta§m 
aleyhine netieelendi. 

Istanbul atletizm ajanhgi tarafmda.n 
tertib edilen k1r ko~ulanmn ikincisi dun 
Si§li ile tugla harmanlan arasmdaki saha.• 
da yapiidi. 

Halkevinden iic;, Galatasaraydan iki 
tahmm i~tirak ettigi bu yan§lara F ener • 
bahc;e, Be§ikta§, Giine§ atletleri de mii• 
sabaka hariei girdiler. 

3000 me!roluk birinei ko§uyu yedi pu• 
van Ia H alkevi tak1m1 kazand1. F erd iti• 
barile de I 1.56.3 dakikahk bir derece 
ile Halkevinden Ha4ki birinci geldi. 

5000 metroluk ikinei kos.uyu da Hal• 
kevi takim1 kazand1. F erd itibarile de 
Halkevinden !brahim 16.57.8 lik bir 
dereee ile birinei geldi. 

Bundan ba§ka 29 kiZin i§tirakile 1500 
metro mesafe iizerinden yap1lan yan§ l.l 
~ok heyecanh oldu. 

Netieede 6.5.9 dakikada Kadriye bi• 
rinci, Mutena ikinei, Aliye iic;uneii oldu· 
lar. 

Kongreye davet 
Kasimpa~Ja Spor Birllginden; 
Birligimizin ytlllk kongresi pazar gii· 

nii saat tam 10 da yaptlaca~mdan Bir• 
lige kayidli biitiin iiyelerin Birlik Evlnde 
bulunmalan. 

Erkekler arasrnda yapzlan ko,udan bir goriiniif 

vard1. 
Bir sabah kendisine hizmet eden kad1· 

na sordu: 
- ~u yamm1zdaki ko§kte kim oturu -

yor, biliyor musun '? Aeaba yeni kan ko
ea m1?.. Gene bir kadm var.. Adamm 
klZI mi '? Degil mi '? Biliyor musun '? bn
lamadm m1? 

Sanki bir duvara soz s<>yliiyordu. Hiz
met<;:i kadm kendisine hitab edildigini bi
le farketmemi§ gibi, ne hareketini, ne yli
ziinii degi§tirmeden c;ekildi, gitti. 

Bir kere daha ve bir bas.ka meselede 
de kendisine sabretmek dii§tiigiinii anla· 
d1. Bu mada arhk doktor Samoilof'un 

yedi§er glinliik tedavi ve tatbik miidddet· 
Jeri c;oktan gec;mi§ti. Korka korka, c;ekine 
c;ekine, profesore tedavinin ne zaman bi
teeegini sordu ve §U yan alay, yan eiddi 
eevabi ald1: 

- Vay, vay, vay ... Sikiidmiz m1 azi
zim'? .. fyi alamet, hay~rh i~aret.. Pekala 
azizim ... Ba§ka bir adam olarak ortaya 
c;1kmamz c;ok yakla§miS.tir. ~ayam hayret 
netieeyi pek yakmda elde edeeegiz ... 

- Ne dersiniz, birkac; giin ic;inde mi? 
- Tabii bir kac; gune kadar ... Amma 

sabnmz tiikenmesin. Bir kere yiiziiniiz -
deki maske c;Ikanld1ktan sonra da bana 

eserimi tamamlamak i~in birkac; giin da· 
ha liizim olacak. Bu, benim en biiyiik e
serimdir. Onu s.imdiye kadar yaptig1m • 
dan daha biiyiik bir dikkatle tamamla ' 
mak emelindeyim. Degil mi Davud? 

Deriye tabiatin verdigi ineeligi, parlaklr 
g1 verebilmek ic;in ... 

Hasan Nuri ac; bir adam gibi atJiarak 
onun s<>zunii kesti: 

- Y a sonra '? Sonra, sizin ban a va ' 
dettiginiz gibi olaeagim oyle mi? 

Diye sordu. 

- Evet, diinyanm say1h giizellerin • 
den biri olaeaksm1z. Ayni zamanda he11' 
giizel, hem azimkar bir erkek yiiziine sa' 
bib olaeaks1mz... Gayet diizgun c;izgili 
bir yiiz ... hte, geliniz de size gostereyill1• 
aZIZIID .. , 

Bu atolyede, doktorun arada bir ugra' 
d1g1 bu mesai odasmda alc;1dan maske)er 
arasmda bir tanesi vard1 ki doktor on11 

gosterirken: 
- Maalesef, dedi, size istediginit 

~ehreyi vermek i~in reyinize miiracaat et• 
mek imHmm bulamad1m... F akat hef 
yiizun kendine mahsus hususiyetleri vat' 
d1r. Her maske, her yiize gelmez. 

(Arkasz var> 
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Istanbul Konservafuarznda iki saaf Bursada ka~ak et ~ ~ BAHiSLE .~ Alman - ispanyol 
ihtilaft biiyiimek 

istidadtnda 
onservatuarin 240 ne a: satanlarla miicadele Alman filosu 1940 ta 

420 bin tonu ge~ecek h A 40 I I"' I b . . Belediye buna mani ar1, ey I ta e eSI var olmak i~in ~ok •iddetli 
tedbirler ald1 

[Ba11tara!t 1 tnct sahtfede 1 
i§tirak etmek istememesinden korkmak -
tad1rlar. 

F akat bunlarm hem en hepsi kiZdir. Erkek 
talebe nedense Konservatuara ugranuyor 

Keman ve teganni dersinde 
!;>uvarlan, t;atJSJ, do§emesi, ko~esi bu- gozleri ikidebirde, m~radma ermi§ insan-

cagJ, her yam ses veren bir bina.. !arm bakt§lannda sez1len J§Jklarla panl • 
Ve her adiiDda bir ba§ka ses: $u ka • d1yor. 

Plmn arabgmdan yemye§il bir serinlik Mes'ud Cemil, dersini bitirmi§ giilii.m· 
a;din~a gilenmi§ bir suyun damlay1~1 gi- siyerek uzakla§Jyor. 
b1: Plyanonun ruha katre katre dokiilen Surada en kiic;iikler ... Y edi, sekiz, on 
astl · <;: d k' b'l' h · 1 ses1 .. yu yan an 1m 1 1r angi ya • ya§larmdaki musiki a§Jk an .. 
mk ka~bin elinde titriyen bir yaym bay- Bir yavru, muallim Hutusinin kar§I • 
&10 SCSI b Jk' " L' 1 . b .. .. .. .. .. . . smda, yann e 1 yuz vm erce .. ms~m~ 

, teden suzule suzule enyen ve enye kalbine bir §ifa gibi akacak sesm1, §Jmd1 
enye hi ten bir kadm sesi.. V e beriden utana utana bir nefes gibi veriyor. V e 0-
dalga dalga co§an, sonra perde perde tekiler narin parmaklan onlerindeki no -
uzakla~nken, gene .Y~kselen, .gene. ka~a: talann c;izgilerinde kayarak k1puda§an 
r~n ve yorulmu§ &1~1 : k~ndJ v akJsl.~nm dudaklarile ana uyuyorlar. 
dmlemege dalmi§ g1b1 ag1r ag1r sonen _ Ne olurdu, bi.itiin ilkmektebleri -

sesler... mizdeki musikiye kabiliyet. olan yavru· 
Bu ses alemini i.irkiitmekten c;ekinerek, Jan sec;ip te muayyen zamanlarda bura

hic;bir kap1ya yana§mak cesaretini bula • ya, bize gonderselerdi. Ve biz bu korpe 
madan, lo§ sofanm bir ko§esinde bir tath istidadlan itina ile i~liyerek biiyutseydik. 
riiyaya dalm1~ gibiyim. - !mkans1z bir~ey mi bu... Neden 

Zaman 7arnan duyulmu~ ve ic;te hirer yaptlm1yor? 
tath hatJra btrakmi§ biitiin bir omriin en _ Biz de sizinle beraber sorahm ... 
temiz nagmeleri bird en canlanarak o si - Fa kat kime soraliiD bilmem ki ... hte ka· 
hirli havasma alml§ ta suriikleyip gotiirii- p!lanmJZ ardma kadar ac;1k. Fa kat goy· 
yor gibi ins am.·· goycu gibi, gidip te mekteb mekteb dola-

Nihayet, i§te, herbiri bir ba§ka ~agh- §arak ~ocuk tophyacak degiliz ya ... 
yana ac;1lan gec;idlerden biri yo! veriyor _ iyi aroma, mektebe giden ~ocuk 
ve biz, bir taze bahar sabahmm mahmur b'Jraya ne zaman gelebilir? 
yolculan gibi ic;eri si.izuluyoruz.. _ T alebemizin c;ogu, hatta kiic;ukle • 

Koncalan dile gelmi§ bir bah~edeyiz.. rin hepsi mekteblerine de pekala devam 
Saf saf gene kJZlar sade dudaklarile ediyorlar. Esasen biz ders saatlerimizi 

ya~Iyorlar, sade ses veriyorlar.. ona gore tanzim etmi§izdir. Her kiic;iik 
Kar~Jlarmda; bir sinir mecmuasJ ha· ak~amiistii mektebinden ~JkJnca, haftada 

Iinde kJVnla hvnla, kah yumruklanm s1· iki iic; defa pekala buraya ugraytp bir 
karak, kah avuc;lanm ac;arak, incecik saat olsun ders alabilir. 

V e bir ic; SJZISI gibi tekrar ediyorlar: 
- Onlann arasmda, kimbilir, ne kly

met bi~ilmez ses hazineleri vard1r. 

Bursada ka~ak et kesenler 
Bursa (Hususi) - Bclcdiycmiz son 

zamanlarda ~ehirde ka,ak et kesenler 
ve satanlarla §iddetli bir mticadeleye 
giri§mi§tir. tki haftadanberi yakalanan 
kagak et yekunu tic; dart ytiz kiloyu 
gegrni§tir. Bunu san'at edinenlerden bir 
gogu ele gegmi§tir. Hatta bazllarmm 
kesip sathklan etler mezbahada mua • 
yene edilmi§ ve hastahkh hayvanlar ol
dugu anla§Ilrni§hr. Bilhassa f1kara hal
km ucuz diye satm ald1~ bu etlcrle za
valh fakirlerin s1hhatleri bozulmakta -
d1r. 

Belediyemiz aynca fmncllan da s1k1 
bir kontrol altmda bulundurmasma rag 
men gene hamur gibi pi§merni§ ekmek 
g1karanlan yakalaml§ ve hepsine para 
cezas1 verrni§tir. Yalmz bu hafta ic;in
de hamur ekmek gikard1klan tesbit e
dilenlerden $aban, Mustafa, Bahaeddin, 
ibrahim, Yahya, Abdullah ve Abdur • 
rahmana be§er ve yirmi be§er lira ceza 
verilmi§tir. .:.__ _____ ~ 

Diyarbekirde a~1lan K1z 
San' at mektebi rag bet gordii 

Diyarbekir (Hususi) - Maarif Ve • 
kaleti tarafmdan burada ac;1lan K1z 
San' at mektebi c;ok biiyiik bir ragbet 
gormii~tiir. Simdiye kadar mektebe kay -

dolunanlann sayJSJ 158 i bulmu~tur. Bu
talebenin 98 i diki~. 60 1 da §apka ve 
modac1hk §ubesine yazilmJ~lardJr, 

Simdiki halde imkan bulunmadigJ ic;in 
kayidler mecburen kapat!lmJ~tlr, muallim 
ve ders alatx temin edildigi takdirde mek· 
tebe lie; yiize yakm talebenin devam ede
cegi temin edilmektedir. 

iresinde takibe mecburdur. 
Bugiin Konservatuann 230 nehari, 40 

ta leyli talebesi var. 
Bu leyli talebe Sehir bandosunu te§kil 

etmektedir. 
Almacak talebede bir heyet tarafm • 

dan musiki kabiliyeti de aranmaktad1r. 
Ancak, bu §ekilde ahnan talebenin, 

ilk altt ay zarfmda istidad ve ~ab§kan • 
bgm1 gosteremezse, kaydi siliniyor. 

Evvelce musikiye ~ah~1p muayyen ~ir 
bilgi edinmi§ olanlar da, imtihandan ge· 
~irilerek iktidarlanna gore sm1flara ay • 
nhyorlar. Yiiksek s1mflara girmek isti • 
yen talebenin ise miistesna istidadlan na· 
zan dikkate ahmyor. 

Tam faaliyet ic;inde bulunan Kon~er
vatuanmJz ilk mahsuliinli heniiz verm1~ • 

tir. 
Bunlar da ~anda iic;, viyolonselde, ke· 

manda, piyanoda, saksafon ve ko:~ada 
hirer, klarinette iki ki, hepsi on kablhyet-

tir. 
,San mezunlanndan Bay~n Babikyan 

ilk konserini bugiinlerde venyor. 
T esadiifen orad a rasgeldigim arkada· 

§I Bayan Bedriyeye soruyo~~: 
- ;limdi en biiylik emehmz ~ 
- Bir konser vermek.. ' 

Ve o tarihte 5 z1rhb, 3 ceb zirhbsi, 2 tayyare 
gemisi, 14 kruvazor, 40 muhrib ve 30,000 tonluk 

denizalh gemisinden miirekkeb olacakbr 

Almanyamn yeni gemilerinden Niirnberg kruva:zorii 
Almanlar, bir zamanlar, diinyanm in- mil siiratinde ve 8 tane 15 likle: otekiler 

gi)tereden sonra en miihte§em deniz kuv· 32 mil siiratinde ve 9 tane 15 likle mli -
vetine sahib olduktan ve bu donanmay1, cehhezdirler. 
1918 de ingilizlere teslim ettikten sonra, 3 - 800 tonluk, 34 mil siiratinde 12 
gliniin birinde Scapa Plow limanmda muhrib. 
batJrmJ§lar ve Versailles muahedename - Bu yeni gemiler haricinde emektar es
sinin kendilerine miisaade ettigi 100,000 ki gemiler de vard1. Bunlarm bir kiSIDl 
tonluk kuc;iik Ve kJymetsiz bir fila ile kal- kadrodan <;IkanJmJ§, fakat sokiilmemi§, 
mJ§lardi. Her s1mfm en eski ve en kiic;iik bir k1sm1 da heniiz kadroda dahildi. Bir 
gemilerinden miirekkeb olan bu filoyu, is· a~1kdeniz harbi yapabilecek kudretten 
tikbal ic;in bir talim ve terbiye vas1tas1 o· mahrum olan bu gemiler de §unlardu: 
larak kullanmak istediklerinden, evvela 4 - 12.300 tonluk, 18 - 19 mil siir
tedricen bunlan tamir ettiler. Sonra, mu- atinde ve 28 lik toplarla miiceh ez 8 es
ahedenamenin, kendilerine, eski gemileri ki mhh. Bunlann yalmz uc;u nala kad
ya~lan doldukc;a yenilemek hakkm1 ve - roya dahildir. 
ren maddesinden istifade e~erek yeni ge- 5 - Mekteb gemisi ve deniz mi.izesi 
miler yapmaga ba~ladJ!ar. Ilkonce 1925- olarak kullamlan 3250 tonluk birka~ ta· 
26 da 5400 tonluk Erode~ kruvazoriinii ne kiic;iik ve eski kruvazor. 
yaptilar. Arkasmdan masile 1927 den 6 - 429 ila 596 tonluk ve 30 mil 
1936 ya kadar 6000 tonluk, Koenis - siiratinde 14 tane eski muhrib ve torpito
berg, Karlsruhe, Koeln, Leipzig ve bot. 

Ni.irnberg kruvazorlerini yapttlar. 1931- Alman deni:zalh lilotillall 
32 senesinde, muahede I 0,000 tondan Versailles muahedesi y1rhld1ktan ve 
biiyiik gemiye miisaade etrnedigi ic;in, bu Alman - 1ngiliz mukavelenamesi imza
tonajda me§hur Deutschland ceb mhh- lzndJktan k1sa bir miiddet sonra, gizli 
sm1 denize indirdiler. Sonra, bu sJmftan gizli hamlanmi§ alan Alman denizalt1 
diger iki gemi daha yaRhlar. filosu meydana, mantar gibi birdenbire 

1926 dan itibaren 1929 a kadar 800 bitiverdi. 
tonluk ve 34 mil si.iratinde 12 tane de 20 tane 250 tonluk kii.c;iik denizalti 
yeni muhrib in§a ettiler. gemisi. 

Biitiin bu gemiler Versailles muahe • 6 tane 500 tonluk orta denizaltJ ge • 
denamesi ahkamma tevfikan yapllmJ§tJ. 
Muahede, gemilerin adedlerini oldugu miZ. tane 700 tonluk biiyiik denizalti ge· 
gibi tonalanm ve silahlarmm azami c;a -

IDISJ, 

Y aTI resmi Correspondance Diplo -
matique hadise hakkmda §oyle diyor: 

dspanyadaki K1Z1llar, Almanyanm 
beynelmilel hayatta mutad ve zaruri ad
dettigimiz usullere riicu etmedikc;e yani 
Palos gemisine yapJ!mJ§ alan gayrika -
nuni ~iddet hareketini tamir etmedikc;e 
Almanya da mukabil tedbirler ittihazm· 
dan geri durmJyacaktu.» 

Alman mehafili, diplomatik te§ebbiis
ler sahasmda bu usuliin mutad olmadJgl· 
m kabul ve teslim etmekle beraber !span· 
yadaki ~imdiki vaziyet ve usul ve ~erait 
kar§Ismda klasik usullerin gayrikafi ol
dugunu kaydetmektedirler. 

Ecnebi diplomasi mehafili ise bilakis 
!spanyol dahili harbinde Almanya tara· 
fmdan a tJlan ilk toplar dolay1sile biiyiik 
bir endi§e izhar etmektedirler. Bu meha· 
fil, diplomatik te§ebbiislerin hakiki bir 
harb niimayi§ile teyid edilmesinin usul • 
den olmad1gmi beyan eylemektedirler. 

Bu mehafil, bu gibi hadiselerden vcs 
hatta bunlann daha ag1rlanndan muta· 
zarnr alan diger devletlerin, bu gibi u -
sullere miiracaat etmemi§ olduklanm e -
hemmiyetle kaydetmektedirler. Sovyet 
Rusya, Komsofof hadisesinden sonra ay· 
nen mukabelede bulunmaga kalki§mami§ 
ve F ransa, bir tayyaresini kaybettigi ve 
bir FransJZ vatanda§J telef oldugu zaman 
yalmz normal yoldan diplomatik prates· 
tolarda bulunmakla iktifa etmi§tir. 

Hiikumet~iler bir Almant 
kur~una di'!diler 

Berlin 3 (A.A.) - ltimad edilir bir
c;ok ~ahidlerin ifadesine gore, Bilbao'da 
Marksist makamat gec;en te§rinisanide 
Lothar Guedde admda bir Alman teba· 
asm1 idama mahkum ederek kur~una diz
mi§lerdir. Siyasi mehafilde bu idamm bir 
katil hadisesi olarak telakki edilmesi Ia· 
ZIID geldigi soylenmektedir. 

Cephelerde harekat 
Madrid 3 (A.A.) - Guadalajara 

cephesinde hiikfunet~iler ileri harekete 
gec;erek baz1 noktalan bilhassa Ablon -
que, Alguera ve Mirabueno kasabalanm 
i§gal etmi§lerdir. 

Asiler §iddetli mukabil hiicuma ge~ -
mi§lerse de hiikumet tayyareleri birka~ 
saat sii.ren bir muharebeden sonra bun • 
Ian geri pi.iski.irtmege muvaffak olmu~ -
lard1r. Bugiinkii hareketler asilerin elin· 
deki sevkulceni birk.ac; noktay1 tehdid 
suretile Madridi kurtarmaga matuf umu· 
mi bir hareketin ba§langJcJdJr. 
General Franco idam ce:zalarmt 

allediyor 

p1m da tayin ediyordu. Alman deniz mii· 
hendisligi ~e gemi sanayii, bir kelime ile 
Alman teknigi bu mahdud tonalann ic;i· 
ne ~ok kuvvetli gemiler s1gd1rmaga mu -
vaffak oldu. 1 0,000 tonluk ceb zuhhlan 
bu bak1mdan hirer §aheserdir. 

Fakat, nihayet, Almanya pek hakh 

Ilk programaaki diger gemiler 
Almanlann ilk deniz program!, yalmz 

bu denizaltt gemilerinden ibaret degildi. 
Bu program denizaltJ gemilerile beraber 
umumi tonaj1 107,400 olan 46 gemiyi 
ihtiva ediyordu: 

Salamank 3 (A.A.) - General Fran
co, divamharbler tarafmdan idama mah
kum edilmi~ olan 70 komiinisti yilba~1 
mi.inasebetile affetrni§tir. General, daha 
evvelce yiizlerce mahkumun da idam 
cezalarm1 hapse tahvil etmi§ti. Bunlann 
siyasi igfalata kap1larak hareket ettikle· 
ri anla§J)mJ§br. 

Almanyantn aon teklili 
Berlin 3 (A.A.) - Volki§er Beo· 

bahter gazetesi, Bask hii.kumetinin teb-

Parmaklanm hrarak, biikerek, ileri f1rh • 
Yarak, geri giderek, hareketten harekete 
gec;er.ck, bir ilahi nagmenin a~kma tutul
~u~ msan halinde koro muallimi Muhid
~Jn Sad1k. Salonun dibindeki dort deli -

anhyJ i~aret ederek: 

Konservatuarm bu samimi davetine 
kulak verecek kimse yok mu? 

- Ne zaman? 
- Hastaland1m da geciktim ... Ha • 

j olarak Versailles muahedename~inin ~s: 
kerl ahkammi yntJp atti. Her millet g1bi 
karada, havada, denizde silahlanmaga 
ba§ladl. Almanya gibi gozii eski miis -
temlekelerinde alan biiyiik bir devlet, de
nizde zay1f kalamazdi. Y almz denizde 
fazla kuvvetlenmege kalkJ§mak, 1914 
ten evvel oldugu gibi, denizler kralic;esi 
ingiltereyi iirkiitmek demek olurdu. 0 • 
nun ic;in, ingilizlerle bir deniz kuvvetleri 
anla§masi yapmay1 dii§iindii. Bu ihtiyat· 
karane hareketten sonra, yeni Alman do
nanmasi dogmaga ha§ladi. 

a - 26,000 tonluk Scharnhorst ve 
Gneisenau muharebe kruvazorleri. ikisi 
de denize indirilmi~tir. 

b - Beheri 1625 tonluk 16 yem 
muhrib. 

ligi hilafma olarak Gualaria limamnda 
hic;bir Alman harb gemisi bulunmadJgl 
hakkmda D.N.B. ajansmm tebligini ilk 
sahifede tebariiz ettirmektedir . 

. - Goruyorsunuz ya, diyor, erkek se
~nl adeta hasretiz. Nedense onlar heniiz 

JZ anmtz kadar bu i§e ragbet gostermi
Yorlar. 

- Sebeb? 
- Kimbilir nedir .. 

T·:- Fa kat bu, bOyle giderse yannm 
ukrk sesi diinyasi biraz oksiiz kalmtya -

ca m1? 

d V e i te ~u odada keman muallimi Ali 
e minimini bir k1zcagJza ders verirken 

l
sJralanm bekliyenler de gene gene k1z -
ar. 

I
YI anmdaki odada §an muallimi Nu -

ru ah · PIYanosunun ha§mda bir ha§ka 
gene k1z · · k 11 p I In ses1m o uyor. armaklan 
tu~ arda dola§uken kulaklan tetikte ve 

Belki bu c;at1 altmda neler ogrenildigi
ni de merak edersiniz. Onu da anlata • 

yJm: 
Konservatuarm piyano ve yayh saz

larla §an, kompozisyon ve sahne gibi esas 
derslerinden ba§ka solfej, armoni, musiki 
tarihi, birlikte c;ah~ma, koro, ritmik dans 
gibi yardimCI dersleri de var. 

Piyano ve yayh sazlann ve kompozis
yonun tahsil miiddetleri, he§i ha§langJc, 
dordii tekemmiil devresi olmak iizere do

kuz senedir. 
$an iic;i.i ba~lang1c, ii~ii tekemmiil dev· 

resi olarak alb, sahne de lie; senedir. 
Esas derslerden birine devam .ulen ta

lebe, solfej, armoni ile ba§hyarak laz}m 
alan diger yardJmcl dersleri de usulii da-

Solfej ye koror. ~ersleri 

ztrlamyorum. 
Ve bir minimininin liile liile ipek sac;· 

lanm ok§uyorum: 
- Ya sen yavru ... Ne yapacaksm? 
- <.;ah~Jyorum... <;ok ~ah§Jyorum .. 

Dokuz sene sonra ... 
Mualliminin gozlerinin ic;ine bakarak 

bir lahza susuyor, ve i~inden gelen sesi 
fazla sakhyamtyor: 

- Size bliylik bir konser verecegim. 
Ona bir baba ~efkatile bakanlar, ilave 

ediyorlar: 
- Bu ~ocuga inanabilirsiniz ..• 
Ders aras1. 
Grup grup toplanmi~ konu§an gene 

kiZiar .. 
Konu~an diyorum. F akat on! arm ko · 

nu~malannda bile bir ahenk var. 
Sammmz ki kar§Jhkh terenniim edi -

yorlar. V e bu, birbirinden berrak sesler 
birbirine kan~arak, konu§ma denen §eye 
yabanciSl oldugumuz bir §iir tad1 veri -
yor. 

Elimde olsa biitii.n memleket ~ocuk • 
Ianni Konservatuarr. devama mecbur tu· 
tanm. 

Muhakkak ki en kotii. ses, usta eline 
dii§mii§ bir ham cevher gibi burada biraz 
temizlenir ve temiz ses burada c;JldutiCI 
bir ahenk bulurdu. 

Y a kulak terbiyesi .. 
V ~ biitiin bunlann ins an ruhuna, ben

ligine verecegi o ismi bulunmamJ§ hafif
lik... 

Ben bile ~u iki saatlik ziyaret sonun
da, ayaklanm geri geri giderek buradan 
aynhp ta kirli kaldmmlara dii~i.ince, bir
den irkilerek §ehrin giiriiltiisiine kulakla
nmi tJkad1m ve uzun bir zaman arkada 
b1rakhg1m nagmelerin, ic;imde titriyen a
kislerile avundum. 

KANDEMlR 

Bu anla§ma, Almanyaya lngiliz do : 
nanmasmrn umuml tonajmm yiizde 35 1 

nisbetinde gemi yapmak salahiyetini ver· 
mi§tir. Bu yiizde 35 umumi tonaja ol~u
gu gibi her s1mfm tonajlanna da §am1l • 
dir. Mesela ingilterenin 500,000 tonluk 
z1rhl1S1 olursa Almanyanm da yiizde 35 
hesabile 175,000 tonluk mhhs1 olacak-
tJr. Y almz, denizalt1 gemilerinin nisbeti, 
§imdilik yiizde 45 • ileride ise tam musa· 
vat olacaktu. 

1935 yazmda !ngiliz • Alman muka
velenamesi imzaland1g1 zaman, lngiliz 
deniz kuvvetlerinin umumi tonai1 takri -
ben 1,200,000 tondu. Almanya da 
420,000 tonluk bir donanmaya sahib o
labilirdi. ingilizler, yeni programlarla 
donanmalanm artnmaga karar verdikleri 
ic;in, Almanya da, otomatik bir surette 
yiizde 35, denizaltJ gemileri ic;in yiizde 
45 nisbetinde bir artJrma yapabilir. 

Almanyamn mevcud deniz 
kuvvetleri 

Alman • ingiliz itilafl imzaland1g1 za
man, Alman ac;1kdeniz filosu 75,000 
tonluk 21 yeni gemiden miirekkebdi. 

1 - 1 0,000 tonluk, 26 mil si.iratinde, 
6 tane 28 lik topla miicehhez, iic; ceb 
z1rhlJSJ: Deutschland, Admiral Scheer, 
Admiral Graf von Spee. 

2 - Bir tanesi, 5400 tonluk, otekiler 
6000 tonluk olmak lizere, isimleri yuka· 
nda yazth 6 tane kruvazor. Emden 29 

c - Yukanda bahsettigimiz 28 de -
nizalt1 gemisi. 

lkinci programda neler var? 
Fa kat 1936 senesinde ikinci bir prog· 

ramm daha tatbikma ba~landi. Bu da 
takriben 78,000 tonluk 17 gemiyi ihtiva 
ediyordu. Onlan da §oyle hulasa ede -
biliriz: 

d - 35,000 tonluk bir mhh. 
e - 19,000 tonluk bir tayyare ge -

misl. 
f - 1 0,000 tonluk bir bii.yii.k kruva-

zor. 
g - Beheri 1800 tonluk 6 biiyiik 

muhrib. 
h - Beheri 250 tonluk 4 tane ve be· 

heri 500 tonluk 4 tane olmak iizere 8 
denizalh gemisi. 

Bu iki program bittigi zaman Alman 
deniz ordusu, 260,000 tonluk 86 yep
yeni ge~J.~iden murekkeb olacaktir ve Al
manya, lngiliz - Alman mukavelename· 
sine gore, daha asgari 160,000 tor luk ge
mi yaphrmak hakklm haiz bulunacakt1r. 
Halbuki bu 1936 yazmm rakamJdu. in
giltere, mi.itemadiyen yeni gemiler yapb
gma gore, Almanlar da yiizde 35 nisbe
tini muhafaza ederek daha fazla donan
ma yapabileceklerdir. 

1940 ta Alman donanmast 
Almanya Deniz Nezaretinin planlan

na gore Almanlar, 1935 ten itibaren 6 
yJ) ic;inde, yani I 940 a kadar bu 
160,000 tonluk gemiyi de in§a edecek
ler ve o zaman Alman donanmasJ - yeni 
bir tezyid daha yap1lmazsa - §U miktara 
varacakt1r: 

5 biiyiik muharebe gemisi, 3 ceb mh
hsJ, 2 tayyare gemisi. 14 kruvazor, 40 
muhrib ve torpitobot ve ingiliz denizalt1 
gemilerinin yiizde 45 i derecesine kadar 

Palos vapurunun tutulmu§ alan hamu

lesi geri verildigi ve beynelmilel hukuk 

hilafma esir edilen !spanyol tebaas1 ia· 

de edildigi dakikada, muvakkaten mii .. 

sadere edilmi§ olan Aragon !spanyol va

puru serbest buak1lacak ve Almanya ta• 

rafmdan bu hususta art1k ba~ka hie; bir 

tedbir almm1yacaktu. 

yiikselecek alan bir denizal h filosu. 
Bugiin, !ngiliz denizalt1 filosu yuvar· 

lak hesab 60,000 ton olduguna ve yeni 

gemiler yap1lmakta bulunduguna gore, 

Almanlar da, 1940 a kadar a§agt yukan 

30,000 tonluk denizalh gemisi yapabile· 

ceklerdir. Mevcud iki programm denizal· 

t1 gemileri 12,400 tonluk 36 gemiden i

baret oldugundan Almanlar, I 940 a 
kadar en az 17,000 tonluk daha denizaltJ 

gemisi yapabilirler. 

Sovyetlere karft? 
Almanlar, bu donanmay1 Sovyet Rus· 

yaya kar§I yaptiklanm soylliyorlar. Sov

yet Rusyamn kara ve hava ordulanm bi

tirerek §imdi deniz ordusunu kuvvetlen• 

dirmege ba§ladJgmi ileri sliriiyorlar. Bu· 

nunla beraber, Alman donanmas1, Sov· 

yet Rusyanm deniz kuvvetlerinden kork· 

maz, diyorlar. Alman iddialarma gore. 

Sovyet Rusya, daha §imdiden 70.000 
tonluk 127 gemi ile diinyanm en biiyiik 

denizaltJ filosuna sahibdir. Ve Sovyetler 

muharebe kruvazorleri in§asma da ehem· 

miyet ve viis' al vermi~lerdir. 

ABIDIN DAVl'R 
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Akdeniz anla~mas1n1n esaslan 
Italya, bu anla§ma ile bir 
~ok taahhiidlere girdi 

Anla,ma, 
uyand1rd1, 

Fransa ve A vusturyada memnuniyet 
Almanyada ise ihtiyatla kar,dandl 

[Ba~taratz 1 inci sahifede J 
~ark ve yakm§ark tarafmdan ne§riyah a· 
hnmakta olan Bari istasyonunun ingilte
re aleyhindeki ne§riyahna hitam verilme· 
SI, 

4 - ltalyanm, MISirm Milletler Ce
miyetine girmesine muhalefet etmemegi 
:vadetmesi, 

5 - MlSlrda kapitiilasyonlann ilgasJ 
hususunun ltalya tarafmdan kabul edil • 
mes1, 

6 - italyamn bilahare Montreux 
muahedenamelerine i~tiraki ve Londra 
deniz muahedenamesine de i§tiraki nazan 
dikkate almmas1, 

7 - Milletler Cemiyetine kar§I ya -
p1lan hiicumlardan vazgecrilmesi ve Ce • 
nevre miiessesesile tekrar te§riki mesai e· 
dilmesi. 
M. Ciano lngiliz selirini kabul etti 

Roma 3 {A.A.) - M. Ciano bugiin 
lngiliz sefiri M. Drummond' u kabul et • 
mi~tir. Sefir ingiliz • ltalyan anla~mast· 
mn imzas1 miinasebetile M. Eden'in 
memnuniyetini ve bu anla§mamn beynel
milel sulh ve emniyet yolunda iki hiiku· 
metin bilahare te§riki mesaisine bir ba§' 
langtc olacagmt iimid ettigini bildirmi~tir. 
M. Ciano sefire te§ekkiir etmi§ ve ayni 
temennilerde bulunmu~tur. 

ltalyan gazetelerinin yeni 
miitalealarr 

oldugunu kaydettikten sonra anla§ma mu
kaddematmm, mevzuunun ve ne gibi ah
kamt ihtiva ettiginin kendisine Londra
dan bildirilmi§ oldugunu ilave etmi§tir. 

Yugoslavyada akisler 
Belgrad 3 (A.A.) -Yugoslav mat

buatJ, ingiliz • !taly~n anla§masi hakkm
da hicrbir tefsirde bulunmamakta, fakat 
ecnebi membalanndan gelen haber ve 
tefsirlere geni~ bir yer ayirmaktadtr. 

Vreme gazetesinin Paris muhabiri, 
Akdeniz {lnl~§masmi biiyiik devletlerin 
uyu~ma yolunda yeni bir muvaffakiyet 
olarak kaydettikten sonra bu anla~manm 
Avrupanm kiicriik devletlerinin emniyet 
hislerini <;ogaltmtyacak bir ~ekilde Habe
§istan meselesini kapathgmi ilave etmek
tedir. 

Anlafmarun metni 
Londra 3 (A.A.) - Royter teblig 

ediyor: 
Romada imzalanan !ngiliz - ftalyan 

beyannamesinin metni §udur: 

CUMHURIYET 

GUNUN BULMACASI ! 
1 2 s 4 5 6 7 8 9 tu 

II I I I I I I I 1., 
I I I I I I I I 1 .. 

I 

I I I I 1•1 1•1 I 
I 1•1 I I I I 1•1 
1•1 I I I I 1•1 I 
I I I 1•1 1•1 I I 

•I I I I 1•1 I I I• . I I 1•1 I I I I I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 t±l I 
I 

1•1 I I I I I 

1•1 I I I I_ --Soldan saga: 
1 - YJldmm siperi. 2 - Bir i§in goriildii

gii yer. 3 - Papaz, rab1t edatl. 4 - Yayla. a.tt
lan §eY, parasiZ ve malsiZ. 5 - Yiiztin ikl 
tarafmdaki kistm, fiillere gelen sual edat1. 
6 - idrak hassast, viicudde dola~an su. 7 -
Bo§ ve manastz, arabca «<;aqt•. 8 - Arab
ca. bir §ey soyleyip ba11ka bir 11ey kasdet
mek, memleketimizin me§hur blr dagt. 9 -
Bir clns kopek, viicudtin et kiSml. 10 - Her 
11eyi anllyan, bir aydmla.tma vasttasi. 

Yukandan a11agiya: 
1 - Tatar biiregine benziyen yemek, bir 

i§i ya.pmak. 2 - Nezlr. bir gramer tabiri. 3-
iran dilinde cyob, va~l. 4 - Herkes tara
fmdan blr §ey verilerek blrllkte yaptlan zi
yafet, !Stlrab <;eken adamm Slk Slk Soyle
digi kelime. 5 - Ayagm alt1, isenln kJ.Saltll
mi~ ve kalmlal/tirilmJ!ii. 6 - Keyfi yerinde 
olan adamm tekrar ettlgi kelime, goztin 
i.istiindeki, e11ya koymak i<;ln duvarda ya
ptla.n tertibat. 7 - ince ve zarlf, siissuz ve 
11atafatstz. 8 - Bir kumasm geni§ligi, miis
liimanlarm din kitabt. 9 - Hal edatl, ga.
zetelerdeki uzun yaz1. 10 - Miisaade. vii
cudden stzan su. 
Evvelki bulmacanrn halledilmif fekli 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

I 2 3 4 5 ~ , 8 ' 10 

BIUIRIUI~IUIKI•Islu ~ 
El~l t IKI•I~I t IKIAIR 
RIAIZIAIKI i 1•1 i IMIA 
EIKIAILI•I•IAILIAIY 
KI•I•IAIMIAIZIOINI• 
EIDIAI•IAILIAI•I•IT 
Til IRIOILI•IKIOIZIA 
•IVIAIKIAI•I•IDIEIV 

AllahiD yarathi"J 
<;ocuk g1dalan 

tabii ve saf 

Pirin~, yulaf, mercimek, bugday, 
irmik, patates, misir, arpa, c;av • 
dar, tiirlii, badem 

HASAN ozlii 
Unlarile 

!;OCuklarimzi besleyiniz ve bii -
ylitlinliz. Vitamini ve kalorisi bol 
olan bu ozlii unlariDdan istedik • 
lerini ve sevdiklerini biktirllllya • 
rak degi§tire degi§tire yediri -
niz. (,;abuk biiyiirler, !;abuk di§ 
!;Ikarrrlar. 

4 ikincikanun 1937 ~ 

Gripten korununuz! 
MUhim hastahklar Griple 

bafilar. c;unkii : 

Pastil Antiseptik Kanzuk 
Teneffiis yolu ile gec;en hastahklardafl 
korur. Grib, nezle ve oksiiriigii onle!· 
Teneffiisii kolayla'§tmr ve temizler. 

KANZUK P ASTiLLERi yolculukta, 
k:alabahk ve tozlu muhitlerde kl§In ka· 
pal! yerlerde bulunmaktan miitevellid 
bula§Ik hastahklarm online g~er. SeS 
klS!khklarmda ve bogaz hastahklarmd8 

pek faydah ve kati tesirlidir. Her ecza· 
nede bulunur. 
DEPOSU: iNGiLiZ KANZUK ECZA· 

NESt. BEYOCLU • iSTANBUL. 

Ziraat V ekaleti 
Sat1nalma Komisyonundan: 

1 - Kapah zarf usulile Silezya arsenik miirekkehabndan 50 to11 
arsenikiyeti rassas Silezya «Arseniate de plomb = Bleiarsenat Si • 
lezya» ve fare oldurulmesinde kullamlmak uzere 100.000 Hora fite
gile 1.000 Hora aleti sabn ahnacakhr. 

2 - Arsenikiyeti Rassasm muhammen hedeli 20.000 lira, Hora fi' 
~eklerinin tiifeklerile hirlikte muhammen hedeli 24.000 lira, Arseni' 
kiyeti Rassas i!rin ilk teminat 1.500 lira, Hora fitek ve tufekleri i!riJ1 
hirlikte 1.800 liradir. 

3 - lhale 18/1/937 de saat 15 te Vekalet hinasmda yapiiacakttt• 
4 - Muhammen bedelleri ayr1 ayn yaz1lan hu maddelerin ihale" 

leri de ayr1 ayr1 yap1lacagmdan taliblerin teklif mektuhlarmi on& 
gore Komisyona vermeleri. 

5 - ~artnameler Ankarada Ziraat Vekileti Satmalma KomisyO' 
nundan, lstanbulda Ziraat Mudiirliigunden paras1z olarak verilir. 

6 - fsteklilerin teklif mektublarm1 teminatlarile birlikte muaY ' 
yen giinde 2490 sayth kanunun ikinci ve ii~iincii maddesinde zikre • 
dilen vesikalarla eksiltme saatinden hir saat onceye kadar Komi&' 
yona vermeleri. (3305) 

Roma 3 (A.A.) - Giornale d'ltalia· 
da Virginia Gayda, diyor ki: -

«lngiliz - ftalyan itilafmm ba§hca ii~ 

«Sulh ve emniyet umumi davas1 me
nafiine, kendi aralanndaki miinasebetler· 
le biitiin diger Akdeniz devletleri arala
nndaki miinasebetlerin iyile~mesine gittik
<;e daha fazla surette yardtm etmek ar
zusile miitehassis bulunan ve bu devlet· 
lerin hukuk ve menafiine hiirmete azmet· 
mi§ olan Biiyiik Britanya ve 1talya hii
kumetleri, Akdenizde giri§, <;Iki§ ve tran
sit serbestisinin Biiyiik Britanya impa -
ratorlugunun muhtelif aksamt i<;in ve 1-
talya i~in hayati bir menfaati haiz oldu
gunu ve bu menfaatlerin hi<;bir suretle 
birbirle ' e gayrikabili telif bulunmadt -
gm1 kan\tl ederler. 

91HIAISI•I•IAILIAIKIAJ 
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Hasan markasma dikkat. Ba§ka 
marka verirlerse almayrmz ve 
aldanmayintz. Blitiin eczaneler 
ve bakkallarda bulunur. Hasan 
deposu, istanbul, Ankara, Be · 
yoglu, Be§ikta§, Eski§ehir. 1- inhisarlar Umum Miidiirlii~iinden ______________ _. 

hedefi vardu: 
Sulb.. italyan miinasebatmm bir !tal -

y~n • ingiliz menafii tesaniidiiniin Islahl 
ve Akdenizdeki diger devletlerin mena .. 
fiine riayet. 
He~eyden evvel mevzuu bahsolan §ey, 

:Akdenizd,eki ingiltere ile ltalyanm §im· 
d.iki vaziyetlerile bu denizdeki beynelmilel 
vaziyetlerin dokunulmas1 caiz olm1yan 
mahiyetini tarsin etmektir. ltilafname, bir 
ittifakname olmadtgi gibi hicrbir devlet a
leyhine de miitveccih degildir. ltilafna • 
me, Akdenizin bir statiisii olmak iddia
smda bulunmadtgi gibi bu denize aid 
bir tahkimname olmak dairesinde de de-
gildir. . 

ltilafname, fn~lterenin Akdenizin bii· 
yiik Britanya lmparatorlugu ~in bir 
transit yolu olmasma miiteallik olan kay• 
gulanm teskin etmekte ve italya lmpa • 
ratorlugunun vaziyetlerini tarumaktadtr.» 

M. Gayda, bu itilafm ltalyan • AI • 
man te§riki mesaisini kat'iyyen ihlal et
memekte oldugunu beyan etmektedir. 

Diger gazeteler de 1 talyan • Alman 
miinasebatJnm bu itilaf yiiziinden miite· 
essir olmtyacagmt yazmaktadtr. 

Lavora F ascista diyor ki: 
«ltalyan • Alman miinasebetleri zafa 

d.ii~emi§ olmakla kalmarni§, belki !talya 
ile lngiltere arasmda normal miinasebet

!ki memleket, Akdeniz mmtakasmda 
milli ve yahud arazi tamamiyeti miilki • 
yesindeki statu-quo' da herhangi bir de· 
gi§iklik viicude getirmek ve yahud alaka- · 
par bulunduklan takdirde herhangi bir 
degi§iklik viicude getirilmesini gormek 
hususunda her tiirlii arzuyu reddederler, 
Bu mmtakada her iki tarafm hukuk ve 
menafiine hiirmet etmegi taahhiid 1 eY -
lerler ve bu beyannamenin takviyesini he
clef tuttugu iyi miinasebetleri haleldar e
debilecek her tiirlii faaliyeti bo§a <;tkar
mak kin en iyi gayretlerini sarfetmegi 
takarriir ettirirler. 

Bu beyanname, suhl menafiine hizmet 
etmegi istihdaf eylemektedir ve hicrbir 
ba§ka devlete kar§I miiteveccih degildir.» 

Ayni zamanda Romada 31 kanunu· 
~vvelde !ngiliz Biiyiik El<;isile !talya Ot§ 
l§leri Bakam arasmda teati edilen nota
larm metni de ne~redilmi~tir. Bu notalar
da M. Ci_ano !talyanm alakadarhgi tak
dirinde, halen lspanyaya aid arazilerin 
tamamiyeti miilkiyesinin masun kalaca
gmi ve hi<;bir §erait altmda degi§miyece
gini teyid eyleme.ktedir, ~ .. 

Lise ve Orta mektep 
talebesine 

En iyi ve ~;abuk frans1zca 
ogreten kitab 

Merhum Ali Nazimanm 

La Clef du FranGais 
kitabtdtr. 

Maarif Vekaletince kabul edilmi§, 
ilcipci defa bas!lrru~hr. 

'U'g talebe, bir muallim k1sm1 var
dll', Birinci 23, ikinci 34, iigiincii 40 
kuru§tur. Ta§rada toptan alanlar -
dan posta ii.creti ahnmaz ve tenzi -
lat yapilir. 

Sati§ yeri Cumhuriyet matbaas1 -
Sldtr. 

.. LINI.\ ,. Komert"ilttrililflo 
ttmln, yaalanmayt merr l'dtii 
va h•rektllnlllt•nQIIk varl'i 

Yal•n•z 1 

.1. ROUSSEL ·d. Utll~ . 
ISTANBUL· TDnel MOJ4&nlllo. If, 
12 Numerolu katalogumuzu-
lsterlnlz. bedua I 

,~~_.~~~==~ 

Haydar Rifatln 
eserlerinden 

Etriisk Vazosu 
ili~;in Oliimii 
Efendi !le U~ak 
Vikontun Oliimii 
iklimler 
ilk A§k 
Kiic;iik Hikayeler 
Mevud Toprak 
Stalin 
Lenin Mezhebi 
Felsefe 
Tarih Felsefesi 

20 Kr. 
50 ~ 

40 • 
30 ~ 

100 • 
100 • 
100 ~ 

125 • 
150 • 
75 • 
35 • 

125 • 
60 • 

.. - Dr. iHSAN SAMi 

Gonokok Astsi • 
Belsoguklu,itu ve ihtilatlanna kar~ 
pek tesirli ve taze ~chr. Divanyolu 
Sultanmahmud tiirbesi No. 113 

lerin teessiisii, Alman· ltalyan miinase • ~----~--------.... 

bahm daha ziyade takviye etmi§tir.» c YENi ESERLER ) I K d k v k fl Dt"rekto""rlu··g"' u·· I· Ia" nlarl 
Popolo di Roma gazetesi de ~unlan a I oy a I ar 

yaztyor: Leipziger 1llustrirte Zeitung 1-------------------·-------
«An'anevl !ngiliz - ltalyan dostlugu Leipzig'de t;Ikan illustrirte Zeitung Muhammen Teminall Dosya 

No. bir naz1r veya bir krahn icad1 degil, cog· mecmuasl bu haftaki niishasmda Al - fiab muvakkatesi 
rafi bir zarurettir. Diinyamn muhtelif iic; man sahne hayatmm bir senelik tarihi Lira K. Lira K. 
veya dort noktasmda ~1kan bir ihtilafa hakkmda mufassal yazllar ve resimler 98 55 7 30 
kar§I durulamaz. Bir insanm, hastmlann- ne§retmektedir. 

785 Maltepede Ku~iikyah mevkiinde 
66 say1h 3 doniim tarlanm. 
Kadtkoyiinde Osmanaga mahalle • 
sinde Muhiirdar caddesinde 11 sa
yih diikkanm 4/160 hissesi. 
Kadtkoyiinde Osmanaga mahalle • 
sinde Rizapafa !refmesi caddesin
de 2, 2/1, 2/4 iki dukkamn 23/672 
hissesi. 

dan ancak bazt anlas.mamazhklann tesi· G~en sene Almanyanm muhtelif §e
ri dolaytsile dargm duran hasxmla ban§ • hirlerinde hangi muharrirlerin hangi 
mas! tabiidir.» piyesleri daha fazla muvaffakiyet ka • 

zanmt§hr. Halk, diger senelere naza -
Almanlar ihtiyatkar ran ne gibi eserlere ragbet giistermek -

Berlin 3 (A.A.) - Diplomatik me- tedir. Alakadar okuyucularmuza tav -
hafil, !ngiliz - !talyan anlas.masma kar§I siye ederiz. Mecmuada aynca Franstz 
ihtiyath davranmakta, fakat bu anlas.ma- Renaissance'ma dair giizel bir makale 
Yl miisaid bir §ekilde kar§Ilamaktadtr. ve merakh roportajlar da vard!r. 

Avusturyada memnuniyet 

Togo karikatiir 
albiimii 

12 26 

30 99 

540 00 

1500 00 

0 92 

2 33 

40 50 

112 50 

1576 

1559 

Oskiidarda lcadiyede Elmaruf so· 
kagmda 27 sayth s1rf miilk evin 
tamam1. 
Kad1koyiinde Hasanpafa mahal • 
lesinde Sarayarkast sokagmda 1, 
67, 69 sayth s1rf mulk maa diik • 

Viyana 3 (A.A.) - Biitiin Viyana 
gazeteleri, imzalanan Gentleman Agra -
ment mukavelesinin biitiin Avusturyada 
memnuniyetle kar§llandtgmi bildirmek -
tedirler. iki milletin birbirinden uzakla§· 
mas! burada evvelce hakiki bir teessiir u· 
yandtrmi§ oldugundan mukavelenin im -
zas1 Avusturya halkmt pek sevindirmi§tir. 

937 senesi i~in ne•rolunan 
T kan evin tamamt. 

yegane ve en nefis karikatiir 

Viener Zeitung gazetesi diyor ki: 
«1ngiliz - italyan anla~as1 bir stir -

priz degil, 193 7 senesi icrin miihim diplo
matik hadiseler vadeden bir ba§lang1c • 
dir.» 

N ewe F reie Presse gazetesi de bazan 
fena bir §ekilde neticelenecegi zanmm ve
ren gerginligin nihayet zail oldugunu ve 
Avrupa sulhunun idamesi yolunda mii • 
him bir ad1m atJldtgmJ kaydetmektedir. 

Franstzlar da memnun 
Paris 3 (A.A.) - M. Delbos Ha

Vas Ajansma, sulhun idamesi ic;in fayda
h bir unsur addedilen lngiliz - italyan 
dostlugu hakkmda memnuniyetini beyan 
etmi, ve F rans1z hiikumetinin bir ani a§-

- • .. ,# • - • * 
m. • • n-• ~-.elei efkann iB-
ki~afmJ biiyiil: hir afaka i!e tal:ih limit 

albiimiidiir. Yukanda meviklerile numaralan ve cinsleri, k1ymet ve teminat-
lari yaz1h Vak1f yerler sahlmak iizere a~1k arthrmiya ~Ikanlmithr. 

68 sahifede yiize yakm re • tsteklilerin ihale giinii olan 15/1/937 cuma giinii saat 15 te Kadt • 
sim ve renkli tahlolarla hera -

koy Vak1flar Miidiirliigiine miiracaatleri. (3867) 
her tamnmlif mizah muharrir-
lerinin yazilarmi da bulacak - I • · I 
sm1z. Butun miivezzilerden is- Istanbul Vak1flar Direktorliigii Ilanlari 
teviniz. •----------------------------:=:::=:=== Dr. Mehmed Osman Saka 

Gogiia ve dahili hastahklar 
miitehassJsi 

Cenevre tJntversttestnden me:mn, 
Cenevre T~b FakUltest ve halk 

sanatorvomu 8abtk aststans 

Belediye karf'ISJnda Sinanaga 
daireleri. Ogleden sonra ikideo 
itibaren hastalann1 kabul eder. 

Telefon: 23565 

Cinsi 

11 kalem hez ve 
patiska, Ameri -
kan bezi, pijama
hk, elbiselik ve 

ahahk kumaf 

Miktan 

Mecmuu 
18600 
metredir. 

Muhammen bedeli 
Lira Kr. 

10185 00 

Ilk teminat 
Lira Kr. 

763 88 

Gureba hastanesine yukar1da cins ve miktar1 yaz1h 11 kalem hez 
ve kuma11 pazarhkla ahnacakhr. Pazarhgt 7/1/937 pertemhe giinii 

Komisyon huzurunda yaptlacakbr. lstekliler her gun tartnamesini 

Levaz1m kaleminde gorehilirler. .(18). 

2500 kilo lnce vakumyag1 «Dizel i~in>> 
5000 » lnce vakumyagt «Otomohil i~in>> 
2000 « lnce makineyagt 

1 - Yukanda cins ve miktart yaz1h ii!r kalem malzeme tartna • 
mesi mucihince pazarhkla satm ahnacakttr. 

2- Pazarhk 5/1/937 tarihine rashyan sah giinii saat 16 da Ka" 
batatta Levaztm ve Muhayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda ya• 
p1lacakhr. 

3 - lsteklilerin tartnameleri almak iizere hergiin, pazarhk i!rin de 
tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme paralarile hirlikte ad1 ge' 
~en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (3726) 

Aded 
53 
25 

140 
65 

Cinsi 
Pal to 
» 

Fotin 
)) 

- ' 
Muhammen hedeli 
1100 kuru, «B.» 
1100 » «M.» 
570 » «B.» 
570 » «M.» 

Evvelce pazarhkla satm ahnacagi ilan olunan yukar1da miktart 

yazxh melhusatm niimuneleri tehdil edilmit oldugundan 11/1/931 
tarihine rashyan pazartesi giinii saat 16 da yeniden pazarhkla ek • 
siltmiye konulmuttur. 

isteklilerin fartname ve niimuneleri gormek iizere hergiin ve pa• 

zarhk i!rin de tayin edilen giin ve saatte % 7,5 guvenme paralarile 

birlikte Kahata,ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komis• 

yonuna gelmeleri ilan olunur. (3794) 

9000 kilo demir tel (saat 14) 
10 aded «1000 kilo yiik lafiyahilecek» alttan siirme araha (saat t5" 
1 - Yukanda cins ve miktar1 yazth iki kalem malzeme tartna· 

me ve niimunesi' mucihince pazarhkla sahn ahnacakbr. 
2- Pazarhk, 14/1/937 tarihine rashyan pertemhe gunii hizala • 

rmda gosterilen saatlerde Kahatatta Levaztm ve Muhayaat fuhe • 
sindeki Ahm Komisyonunda yaptlacakhr. 

3 - ~artnameler paraSIZ olarak hergiin SOZU ge~en fUheden alJ• 
nahilir. 

4 - isteklilerin pazarhk i!rin tayin edilen giin ve saatlerde % 7,~ 
giivenme paralarile birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan 0" 

lunur. .. . (38'39) 

TURK HAVA KURUMU 

BOYOK PiY ANGOSU 
~imdiye hadar binlerce kifiyi zengin etmi,tir 

3 iincii ketide 11 ikincikanun 937 dedir 

Biiyiik ikramiye 4 5 • O O O lirad1r 
Ayr1ca: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle (10.000 

ve 20.000) lirahk iki aded miikafat vard1r ... 
DIKKA T: Bilet alan herkes 7 ikincikanun 937 giinii aktamt· 

na kadar biletini degi,tirmit bulunmahdtr. Bu tarihten sonra 
bilet iizerindeki hakk1 sakit olur ••• 

Kilis Belediyesinden: 
Bir huz fahrikasi yaptlacagmdan fahrikamn hina, makine ve eli• 

ger intaatmm ketif ve projelerint tanzim etmek ve begenilen plit1 
dahilinde makineleri tedarik ve mahallinde tesisab yapmak isti " 
yenlerin teraiti anlamak iizere Belediyeye miiracaatleri ilan olunut· 

(3640) 

istanbul Liman isletme 
' 

idaresinden: 
ldaremizde munhal hi!;hir vazife olmad1gmdan beyhude rniir~J" 

caatta bulunulmamas1 ilan olunur. (11) 

• 
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4 ikil'cikanun 1937 

KADINLAR iCiN 
~ayana hayret bir mujde 

Bir D oktorun cazib ke~fi 

Solmus ve Burusmus Sir • • • 
Cilde Gencligi iade ediyor 

Viyanada bir bb mecmuasi, diinyayl 
hayrette btrakacak fennin son zaferini 
ilan ediyor. Bum§ukluklarm yalmz se· 
bebi zuhum degil, izale !raresini de 
bullbu§lardtr. Anneler, hatta biiyiikan· 
nelcr, arbk genclik zamanlanndaki ta· 
ze ve &!rtk tenlerine kavu§abilirler. 50 
ve 60 ya~lannda olan kadmlar, genclik· 
I ' d erm cki yumu~ak ve buru§uksuz bir 

cild tcminine muvaffak olabilirler. Bu· 

m§ukluklar, ihtiyarladtl:'tnuz vakit 

zuhura gclir, cild; baz1 canh ve besle· 

Yici unsurlan kaybeder. Bu unsurlar, 

§imdi kemaH itina ile intihab edil • 

mi~ gene hayvanlardan istihsal edil • 

lllektedir. Bunlarla cild beslendigi tllk· 

dirde tazele§ir ve gencle§ir. l~te; Vi • 

Yana 'Oniversitesinde profesor doktor 
Stejskal idaresinde yaptlan ke§fin §B· 

Yam hayret semereleri bu profesoriin 

ke~finin miinhasuan istimal hakk1 To· 

Ankarada 

SAKARYA 

kalon mtiessesesi tarafmdan biiyiik fe· 
dakarhklarla temin edilmi~tir. 

cBiocel» tabir edilen canh hiiccyre • 
ler hulasast, yalmz pembe rengindeki 
Tokalon kreminde bulunur. Hastane · 
Jerde 60 • 70 yn§larmdaki kadmlar ii • 
zerinde yapllan tecriibelerde alb baf· 
ta zarftnda burm~ukluklarmm tama • 
men zail oldugu goriilmii§tiir. Her ak· 

~am yatmazdan evvel yegane cild un • 
sum olan pembe rengindeki Tokalon 

kremini ku1lanmtz. Siz uyurken, o, cil· 

di besler ve gencle!ltirir. Serian 

bum~ukluklar izale olur ve bir· 

ka!r bafta zarftnda daha gene 

gi:iriinmii§ olursunuz. Gilndiiz i · 

~in (yagstz) bey~z rengindelti To • 
kalon kremini kullanmtz. Siyah benle· 

ri eritir, a~tk mesameleri kapatu ve en 

sert bir cildi yumu§abr, beyazlahr, ve 

gencle!ltirir. 

Yeni a~tlan 

ECZANESi 
itlna, &Ur'at, fiatlarda itidal, her gece a~1ktlr. 
Ulus, KuiUb sinemas• &1ras1nda Tel. 2o18 

[
EV KJLA VUZU - 20 k\lrU§, Ne§reden] 

Okullara ve her eve lAztm N E T 
248 faydah hilgiler. Kad1koy. Tel. 60525 

Kiiltiir Bakanhg1ndan: 
•
1
1 - Bu Y1l hiikumet hesabma okumak iizere yabanct illere gonde-

rl ecek tale be sav.aJ b t le.._- • ku k 11 • l . .; · • u a ucmn o ma o art, hang1 memleket -
ere ve hangx Bakanhk veya Genel Direktorliik hesabma gonderi • 

lecekleri &fagtda gosterilmitlir: 

Gonderilecek 
talebe adedi Okuma kollar1 

3 
4 
3 
4 
5 -19 

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

Hangi Bakanhk ve
Gidecekleri ya Genel Direktor-

memleketler liik hesabma 

lsvis-re 
Paris 
Almanya 
Almanya 
Almanya 

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

l 2 - Hukuk kolundan tahsile gonderilecekler Istanbul veya An • 
.tara Hukuk Fakiiltelerinden, P. T. T. Miihendisligi i~in gidecekler 
Ise Istanbul Fen Fakiiltesinden umumi fizik sertifikasm1 da alarak 
~~zun olanlar arasmdan, in,aat, makine ve elektrik miihendisligine 
gonderilecekier de liselerin fen fUbeleri olgunluk mezunlarmdan 
sxnavla se~ileceklerdir. 
k 3 - Ses-me smavt Hukuk mezuniari ic;.in istanbul ve Ankara Hu
k~k F~kiiltelerinde, Fen Fakiiitesi mezunlari ic;.in Istanbul Fen Fa -
Aultesmde 11/1/1937 de, Lise fen fUbesi olgunluk mezunlart i~in de 
. nkarada Gazi lisesinde, fstanbulda Vefa lisesinde 20/1/1937 ta • 

rth' d In e ba,hyacakhr. 
4 - a) Hukuk mezunlarmdan smava gireceklerin 7 senelik idadi 

~eya lise tahsilini yapttktan sonra hukuk tahsilini bitirmit ve hakim
~r kanununun ikinci maddesinin iki numarah bendiniri hiikiimle • 

rtne u I k l'kl · · Ygun evsafx haiz bulunmalart ve bun ardan as er 1 erm1 yap-
tnatnlt olup ta tecil edilmit olanlarm 25 yafmi ve askerliklerini ya
Panlartn 30 Y&ftnl gec;.memit olmalan laztmdtr. 
i h) Hukuk kolundan gonderilecek iic;. talebe gonderilecekleri mem· 
ekette dort ytl is-inde liaans tahsilini bitireceklerdir. 

h c) Hukuk tahsiline namzed olanlar, medeni hukuk, ceza hukuku, 
ukuk muhakemeleri usulii, ceza muhakemeleri usulii, hukuku dii· 

~el, hukuku hususiyei diivel hukuku idare, hukuku esasiye ve ya • 
anct dild . ,kl d' en stnav gec;.trece er u. 

1 
5 - a) P. T. T. Genel Direktorliigii hesabma Parise gonderi • 

ecek talebelerin iatanbul Oniversiteai Fen tubesinden 1934 • 1935 
Ve l935 · 36 ders Yillarmda mezun olmaiart, askerliklerini yapma • 
Ytp ta t 'I d'l · 1 I I ' k . ect e 1 mit o an arm 25 yaflnl ges-meme en gere ttr. 
d b) P. T. T. Miihendisligi namzedleri umumi fizik ve yabanct dil-

en ltnava tabi olacaklardtr. 

h 6 -:-.a) Kiiltiir Bakanhgt hesabma intaat miihendisi, makine mii • 
leendJ~~ Ve ~lektrik miihendisi olarak yetittirilmek iizere yabanct ill;; gondertlecek talebelerin liselerin fen fUhelerinin 1934 • 35 ve 

5 • 36 ders ytllari olgunluk mezunlarmdan olmalart sarthr. 
b) L' I · · . . . tse erm fen fUbelert olgunluk mezunlarmm sec;.me smavlart 

rtyaztye f' 'k k' b • IZI , •mya, ya anc1 dil ile tiirkc;.e (kompozisyon) dan 
Yaptiacakttr. 

b 7.- SJnavlara istekli olan Hukuk ve Fen Fakiilte]erile lise fer1 fU· 
~51 olgunluk mezunlarmm talib oiacaklart okuma koluna gore han· 

g~. f~kiilte veya lisede smava gireceklerse o fakiilte veya liseye stnav 
gununde ·· .. 1 b • n u~ gun evve &fVUI'tnUf ve kendilerini tehadetname ve-
satr belgelerl k d I I .. k .. e YU art a yazt 1 fart ara gore tamtara adt gec;.en mu-
esseselerde s ~ 1 k h · . • . ag I eyebnce muayeneden ges-mts smava girebilmek 
J~tn gereken pelgeyi almtf bulunmalart laztmdt;. .(3875)" 

. CUI\'IHURiYET 

CARPINTIYA 
• 

istanbul Sthhi Miiesseseler Artttrma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Miiteahhidin yaphg1 maim mukavelenamesine uygun olmamasm
dan dolayt mukaveiesi feshedilen leyli Ttb Taiebe Yurdunun 771 
s-ift ktthk iskarpini ac;.tk eksiltmeye konulmuttur. 

1 - Eksiltme Cagaloglunda S1hhat ve l~timai Muavenet Miidiir
liigii binasmda kuruiu Komisyonda 6/1/937 ~artamba giinii saat 15 

te yaptlacakttr. 
2- Muhammen fiat: Bir s-ift iskarpinin fiatt 525 kurutlur. 
3- Muvakkat teminat: 303 lira 58 kuruttur. 
4 - lstekliler tartname ve niimuneyi hergiin ~emb~litat civa • 

rmda Fuadpafa tiirbesi karttsmda Leyli Ttb Taiebe Yurdu merke • 

zinae goriilebilir. 
5 - 1stekliler carl seneye aid Ticaret Odast vesikasile 2490 sayth 

kanunda yazth belgeier ve bu ite yeter muvakkat garanti makbuz 
veya banka mektubile belli giin ve saatte Komisyona geimeleri. 

(3895) 

ALAKADARLARIN 
nazar1 dikkatine: 

(Mejdu - Narodnaia Kniga) - ANTtKVARIAT 

Kuznelzki Most, 18. MOSCOU • U. R. S. S. 
ENTERNASYONAL KtTAB; 1937 senesi i~in Sovyet ittiha · 

dmda edebiyat ve san'at iizerine Russ-a, Aimanca, lngilizce, 
Franstzca vesair lisanlarda intitar eden biitiin gazete ve mec
mualarla ilim, teknik, ttb vesair muhtelif meslekler iizerine ya -
ptlan her nevi netriyat ve biitiin ~ocuk mecmualart vesaire is-in 
kayid muamelesi kabul eder. 

Sovyet lttihadmm en miintehab kitablarl takdim edilir. Taieb 
vukuunda kataloklanmtz meccanen gonderilir. 
Siparitleriniz «HACHETTE)) Kitabevine miiracaat 

is-in ediniz. 

Siithane 

Karacabey 
T esisatt Eksiltme ilant 

Haras1 
Direktorliigiinden: 

Hara merkezinde yaptlacak Siithane tesisab kapah zarf usulile ek
siltmiye konulmuttur. Eksiltme giinii 15 ikincikanun 937 cuma giinii 
saat on hettir. Eksiltme yeri Hara Merkezidir. Teminatl muvakkate 
olarak 1350 lira ahnacakbr. Fenni ve mali tartnamesini istiyenler 
Hara Miidiirliigii, Ankara, Bursa, Istanbul Baytar Miidiirliiklerinde 
gorehilecekleri gibi mahallinde tetkikat yapmak istiyenlere de Ha
raya miiracaatlerinde kendileririe izahat verilir. lsteklilerin eksilt
me giinii kanuni vesaik ve teminatlarile birlikte Harada bulunma • 
lart ilan oiunur. (3841) 

!} 

EVRLO Emsalsiz ila~br. Sinire, ha• 
fakana, teessiirle haydanla
ra 20 damlast hayat verir • 

istanbul, Sultanhamam p 1• p 0 p A Z A R 1 
Kebabc1 kar,•s•nda 

Avrupaya talebe gonderiliyor 
Maden Tetkik ve 

Gene) 
Arama Enstitiisii 

Direktorliigiinden: 
1 - Maden Jeoiogu yelittirmek iizere miisabaka ile A vrupaya 

«1?» taiebe tahsile gonderilerektir. lsteklilerin afagtdaki fartian 
hatz olmasi Hiz1mdtr. 

A - Tiirk olmak. 
B - Maden ocaklarmda !rahtabilecek kabiliyette ve sthhati tam 

oimak. «Sthhi muayene Ankarada yaptlacakttr.» 
C - Lise mezunu oiup fransxzca, almanca, ingilizce dillerden 

birisini okuyup yazabilmek. 
D - Y att 18 den afagi 25 ten yukart oimamak. 
2 - Miisabaka imtiham Ankarada M. T. A. Enstitiisiinde 1 fU· 

hat 937 giinii yaptiacakhr. Ac;.tlacak miisabaka imtihanmda kazan • 
rntf olmakla beraber gonderilecek talebelerin ihraz ettikieri derece 
itibariie «10» arasmda buiunmak tarthr. 
3- lmtihan: Riyaziye «Hendese cebir», Hayvanat, Nebatat, Jeo

loji, fizik, kimyadan ve yukanda yazth dillerden birinden yaptla • 
cakbr. 

4 - Tahsile gonderilecek olanlar, ileride tahsil miiddetleri kadar 
mechuri hizmete tabi oiduklarmdan, bu hususta miikellefiyeterini 
tevsik etmek iizere hir taahhiitname verecekler ve hunun ic;.in de mu· 
teber kefil gosterecekierdir. 

5 - lstiyenlerin niifus hiiviyet ciizdanmt, hiisniihal varakastm, 
mekteb tehadetnamesini veya bunlarm tasdikli hirer suretlerini, 4 
ktt'a fotograf ve dilek~eierini 28/1/937 per,embe giinii aktamma 
kadar Ankarada M. T. M. Enstitiisii Genel Direktoriiigiine gander· 
meleri ve 29/1/937 cuma giinii sthhi muayeneleri yaptmlmak iizere, 
oiieden evvei Bay Hasan aparbmanmdaki Enstitii dairesinde bu • 
lunmalan ilin olunur. (2118) (3674) 

Mubalagab sozler ve rakamlar 

ho~ goriilebilir, ancak 

ADEM • 
I iKTiDAR 

Mukayese terazisini elden 

buakmamahdir 

KREM PERTEV 

i!;iD buna Iiizum yoktur. 0 ~oh
retine daima sachk kaluu~ ve 
iyi bir krcmden beklenen fe • 
vaide daima miispet cevab ver
mi§tir. 

SIHHATINIZI 

KORUYUN':JZ 

ular 33. 

KANZUK MEYVA TUZU 
Kanzuk meyva tuzu en ho§ 

meyva usarelerile hazulanuu§ • 

br. Bazm1 Js;olayla§tuu. 1nkl • 

baz1 izale eder. Kam temizliyerck 

viicude tazelik ve canbltk bah§e· 

der. 

lNGiLiz KANZUK ECZANESt 

Bevoglu • istanbul 

ve B ELG EV1?.EKLi GiN E KA R1?1 

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

KUMBARA 
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BIRE\. 
1000 
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TARLADIR 

.. -

}, ~ .. 
\ {;t G 

··f;t,• 
-:-...... - -,..• r~ 

.~ .. 

l ...,..,., 
; . .--. 

-~ .· . 



10 CUMHUR:iYET 4 ikincikanun 1937~ 
---

1r alar• e 
Di,Ierin ve Dis etlerinin hayat1d1r. lki misli biiyiik 20 kurus. 

' ' 
Di~ f1r!ralarmm serti makbuldiir. Mesina nevinin en fevkaladesinden yapdan Hasan Di~ Fir!ralarile temizlenen di~jlerin omrii uzun olur. Diinyada mevcud biitiin di~ miistl!h' 
zaratmm en miikemmeli olan D A N T 0 S di~ macunile ve di~ suyile birlikte istimalinde di~ler inci gibi olur. HASAN ve D A N T 0 S markasma ve isntine 
dikkat ediniz. H A S A N D E P 0 S U: 1ST ANBUL, ANKARA, ESKt~EHtR, BEYOGLU, BE~tKT A~. 

kfriT< se~\ 

I I • t \ 
\ ' 

4 
' 

' ' ' 

.... 
.... 

' 

HA YRET! HA YRET! 
Kurmak yok, durmak yok, tam ayar i'liyen 

• 
Marka elektrik saatleri 

Evvelce ilin elligimiz veghile biiliin halk1m1zca sa
bus•zhk a beklenmekle alan yeni icad <<EMiR>> marka 
eleklrik saallerimizi bugiinden ilibaren sahfa g1kard1 • 
g1m1z1 bildiriyaruz. i,bu lam ayar ifliyen <<E M i R >> 

eleklrik saallerimiz, eleklrik cereyanile iflemekle beraber 
ne eleklrik saatlerine ne de eleklrik lesisahna kal'iyyen 
libi almad1klar1ndan memlekelimizin her kosesinde her • 
hangi bir duvara as1hrsa derhal kurulmakstzln, lam 
ayar miilemadiyen iflerler. Mezkiir « E M i R >> marka 
eleklrik duvar saatlerimiz bilhassa resmi dairelerde, 
bankalarda, sigarla ve vapur acenlalar1nda, hasline • 
lerde, islasyan ve durak mahallerde, pastanelerde, k1 • 
ralhanp, pastahane ve birahanelerde, aparhman, ev, aiel 
ve lakanlalarda, periikir diikkinlar1nda, aczane, yaz1ha • 
ne, licarelhane ve fabrikalarda muvaffakiyelle kullanlla· 
bilirler. Arhk kurmak kaygusile durmak endifesi kalma· 
m••hr. Boyle ,ayani hayrel bir cihazm her yerde bu· 
lundurulmas1 zaruri alup herkesin boyle bir saale malik 
almas1 liz1m gelir. Zira; saalsiz bir mahal diimensiz bir 
gemiye benzer. i,bu kurulmak ve durmak bilmiyen 
« E M i R >> marka eleklrik duvar saallerimizin 

Perakende fiab maktuan 

Yaln1z Tiirk Liras1d1r. 

Ancak devairi resmiyeye, camii teriflere, mekteblere, haatane -
lere, Belediye ve Demiryollartna mahsua olarak ayrtca bir fiat tesbit 
edilmi~ oldugundan toptan ahc1lar ve ta,ra acentalar1 dahi bu fi • 
aUan istifade edebilirler. 

SAT I~ YERi: GALATA, RADiUM TiCARETHAN ESi 
Posta kutusu: 1313 • Telefon: 42575 • Telgraf: Radium-Istanbul 

Alakadar olan zevat fazla tafsilat almak iizere biran evvel dog -
rudan dogruya Ticarethanemize miiracaat etmeleri kendi menfaat• 
Jeri iktizasmdandtr. 

. 
Devlel Demiryallar1 lflelme Umum Miidiirliigiinden 

Muhammen bedeli 18.452 lira olan muhtelif vagon ve lokomotif 
yay ve sustalart 15/2/1937 pazartesi giinii saat 15,30 da kapah zarf 
usulile Ankarada ldare binasmda sahn ahnacakhr. 

Bu ife girmek istiyenlerin 1383 lira 90 kurutluk muvakkat te • 
minatla kanunun tayin ettigi vesikalart, Reami Gazetenin 7/5/1936 
G. 3297 numarah niishaamda inlifar etmit olan talimatname daire
sinde ahnmtf vesika ve tekliflerini ayni giin aaat 14,30 a kadar 
K?miayon Reialigine vermeleri laztmdtr. 

~artnameler paraatz olarak Ankarada Malzeme daireainden, Hay
darpatada Teaelliim ve Sevk ~efliginden dagthlmaktadtr. (3882) 

MiDENiZE 
dikkat ve !Yi HAZIM ediniz. 
<;abuk, iyi c;ignemeden yemek 

yiyenler, fazla baharath ve biberli 
yiyenler, bilhassa ic;ki ic;enler mi
delerini tahri§ ederler. Ve EK~l
LiK, HAZIMSIZLIK, ag1rhk ve 
ba§ donmeleri hissederler. 

MAZON lfJIEYVA TUZU 

HAZIMSIZLIGI, MiDE EK~iliK ve 
YANMALARINI GiDERiR. 

iNKIBAZI defeder. Bugiinden bir 
~i§e MAZON ahmz. Hit;bir miima

sil miistahzarla k1yas kabul etmez. 

M A Z 0 N isim, H 0 R 0 S markas1na dikket. 

ROMATIZMA 
LUMBAGO 
SiYATiK 

agr,lar• T E S K i N 
ve izale ed_er. 

Her eczanede aray1n1z 

Sahtb ve Ba$muharrtrt: Yunu• Nadi 
Umuml ne$riyatl tdare eden Yazt lllet1 

Muduril: Hikmet Miinif 

Cumhurtyet matbaa81 

Elektrik Tesisab Eksiltmesi 

Karahall1 Belediyesi11den: 
1- UrayimiZin 12838 lir.a ke,if bedelli elektrik tesisah Naf1a Ve

kaletince musaddak proje dahilinde kapah zarf usuine eksiltmiye 
konmu~tur. 

2 - Eksiltme 8/2/937 pa:zartesi giinii saat 15 te Karahalh Ur.ayt 
dairesindeki Daimi Enciimenince yaptlacakllr. 

3 - Muvakkat teminall 962 lira 85 kuruttur. 
4 - latekliler miinakasa evraktnt bet lira mukabilinde Galatada 

Selanik Bankast iizerinde Elektrik Miihendiai Hasan Haletten ala -
bilir ve Uraytmtzda gorebilirler. 
5- Teklif mektublanm havi kapah zarflar ihale gunii tam saat 

14 e kadar ad1 ge!ren Enciimen Reialigine makbuz mukabilinde ver
mit olmahdtr. (3676) 

REOSiL 
Oksiiriik; Nefes darhg1; Soguk 

alg1nhg• ve Gogiis nezlelerlnden 
sizi kurtaracak en eyi . ila~ budur. 

Her Eczaneden israrla isteyiniz. 

KANZUK 
Sa~ eksiri 

COM OGENE 
Sar;larm koklerini kuvvetlendi · 

rir. Diikiilmesine mani olur. l{e . 
pekleri izale eder. Ne§viiniimastP' 
kolayla§hrarak hayat kabiJiyeti ' 
ni arttmr. Latif rayihah bir sa~ 
eksiridir. t 
iNGiLiz KANZUK ECZ~S 

BEYOC.LU • iSTANBUL 


