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madJgmiZI itiraf edeceksiniz. 

Kat'i kararlar arifesinde Dahili harb • sona er1yor 

Madrid ihtililcilere 
teslim mi oluyor? 

• 

Heyeti V ekile i~tima1 gece de devam 
etti; M. Ponsot yeni bir teklif getiriyor 

Sancaga giden lH • • V k•t• D . R•• •• A b •• 
Bitaraf miisahidler anc1ye e I 1 r. U§tU ras ugun 

Almanya, Fransaya hiicum i~in ispanyaya 100,000 
asker gonderiyormu,. Konigsber kruvazorii bir 

ispanyol gemisini daha zaptetti 
Toledo 4 (A. 

A.) -Madrid ku
mandanl General 
Mangada'mn §ehri 
teslim etmek uzere 
mlizakerata gm§h
gi ogrenilmi§tir. Ge
neral Franco ~eh· 
rin hila kaydi.i§art 
teslim edilmesinde 
1srar etmektedir. 

Ne i~ gOre~ekler? Parti Grupunda izahat verecek 
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I'E:9> u~dan once bir defa mlitalea et
lg) m1~ oldugumuz bu mevzuu tek· 

.. . rar ele almakhgimlZm sebebi, M Ponsot diin geldi 
Hataya giden bitaraf heyet ,ehir ve kasabalar1 

gezdi, mahalli idare son icraat olarak 
Sancaktaki Tiirk milislerini degi,tirdi 

Vindsor Diikii 
Bir ay sonra 

Ankaraya gelecek 
Eski Kral may1s 
i~inde evlenecek 

Madrid de 
vaziyet 

Toledo 4 {A. 
A.) - Tamamile 
itimada §ayan bir 
membadan verilen 
Madridde vaziyet 
miil edilmez bir 

Madrid iizerine yiiriiyen ihtilalci kuvvetler 

bir __ habere gore Hlikumet halk ki.itleleri ile ba~a 
g1tbk~e taham- c;lkamlyacak bir hale gelmi§tir. Madrid· 
hal almaktadu. [Arkast sa. 7 sii.tun 5 te] 

···Ap~iY~~~f ...... g5tii'·······d~~d~ .. 
Golde babk avhyan sandallar buzlar arastnda 
mahsur kalddar, bunlardan bir ktsmt miiskiilatla . 

kurtarildi, digerlerinden haber yok 

mu~ah1dlerin ifasile mi.ikellef olduklan 
vazifeler iizerinde her tarafm ve herkesin 
tam ve kat'! bir fikre malik olmadlgml 
gormekligimizdir. ~urada burada mli· 
§ahidlerin Sancak meselesi haklonda rna• 
h~llinde tetkikler yaparak Milletler Ce· 
ffilyetine bir rapor vereceklerini dii~iinen· 
lere bile tesadiif olunmaktad1r. Ti.irkiye 
Cumhuriyeti hi.ik\unetinin kendisi ham 
olmaks!Zin bu meselenin esas1 hakkmda 
t~tkikler yap1larak bunun Cerniyete ve
nlecek bir raporda hulasa edilmesine 
muvafakat edemiyecegi §i.iphesizdir. Bi· 
taraf mii~ahidlerin §ah1slanna olan hiir· 
met ve itimad!mlz nekadar ileri olursa ol· 
sun, meselenin esasma aid mahalli tet· 
kiklere prensip itibarile cevaz verilemez. 
Zaten Milletler Cemiyetince dahi, vazife 
olarak bitaraf mii§ahidlere bOyle bir sa· 
lahiyet verilmi§ degildir. Bitaraf mii§a· 
hidlerin hi.irmete ve itimada lay1k saym 
§ahsiyetler olduklarmt tekrar ederiz. Bu· 
rada tebari.iz ettirmek istedigimiz keyfi
yet, kendilerinin iskenderun • Antakya 
ve havalisinde ifasma davet olunduklan 
vazifenin mahiyetini bir kere daha tesbit-

Kral Edward, ge~en yaz lstanbulda 
Biiyiik $elimizle bir arada MARMARA 

n ibar~ttir. Ve ilave edelim ki nihayet 
Cem1yehn bitarl!-f mU~ahidlere tahmil et· 
tigi vazife ehemmiyetsiz de degildir: Bu 
vazife, sulhu herhangi bir si.irprize ugra
maktan korumak vazifesidir. 

Ba§langlcJ bizim taraflffitzdan yaptl· 
m1~ bir teklif oldugu halde donedola§a 
i~in nas1l olup ta Hataya bOyle bitaraf 
mii~ahidler gonderilmesine mlincer olmu§ 
oldugunu bir daha hattrhyalun: 

Bize hi~ haber verilmeksizin Fransa
nm Suriye ile 1skenderun - Antakya ve 
~avalisini de i~ine alan bir istiklal ve it
rfak muahedesi akdetmi§ oldugu anla§l• 
IT anla~tlmaz bu mesele gerek 1skende· 
~~ • A~takya ve havalisindeki Hatay 
! urklennde, gerek anavatan Ti.irklerin· 
de hayretle kan§lk bir infial uyandtrmak
tan hali kalmadt. Buna kar§l ise Fransa
rkn Suriyedeki mi.istemleke mernurlanmn 
s enderun - Antakya ve havalisinde a• 

klllannca itiraz sesi yi.ikselmesine mey
da~ vermemek i~in ezici, kmc1, kahredici 
zahmane tedbirlerin bir ~ogunu birden 
k!maga miisaraat ettikleri gori.ildii. T ev-

lfler, her ti.irlii tazyikler alabildigine 
devam ediyor, ve bu meyanda haydud 
makulesi ba§tbozuk baz1 e§hasm silahlan
~nlarak T~rk halktm smd1rmaga se~ko: 
.n~ast §eklmde tehdidlere kadar 1len 

~~dilmi~ bulunuyordu. F rans1z mi.ist~!e· 
.memurlarmm bu telii§h hareketlen 1se 

net! l . h ce. ? arak Iskenderun • Antakya ve 
availS! Turk halkm1 hergi.in daha ziya

~: ~rtan bir heyecana ugratmaktan ba§ka 
-~r l§e yaramad1g1 halde fazla olarak bi.i
~n Ti.irkiyedeki infiali son hassasiyet 

:recelerine goti.iren pek mi.iessir bir a· 
Inll rolii oynuyordu. 

~er~i bu meyanda Tlirkiye Cumhuri
~ett ~.ransa ile meseleyi diplomatik saha
. \ muzakere ediyor ve niliayet ikisinin 
lth akile i§ Milletler Cemiyetine sevkolu
nu~ordu. F akat sanki iki dost Cumhuri
~ttn mesele ic;in bir hal noktas1 anyan 
S ~ah§malan anzi bir §eydi, ve sanki 
} unyedekj r'ral)SIZ miistemleke memur• 
Clan meseleyj hi1aileri -kuvvetle- halle
r~e~lermi~ p;ibi kar§l tarafm, yani biz 

urkierin hassasiyetimizi t1rmahyan ha
reketlerinde gemi az1ya alan bir perva
Bzhkla yi.iriiyi.ip gittikleri gori.ili.iyordu. 
l u ~rtlar ic;inde iki hi.ikumet kendi ara-
annda meseleyi konu§urlarken otetaraf
t~ rranstz mlistemleke memurlanmn her 
r~l~ sa~_lr._ve tahammlili.i ylkan ta§km-

h
" . n yuzunden tamiri ~ok zor naho~ 
ad1sel · d 1 "h. erlll mey an a mast korkunc bir 

1 hmal dahilinde bulunuyordu 

H ariciye V ekilinin Ankarada istikbali 
Ankara 4 (Telefonla) - Hariciye Ve

kili doktor Tevfik Rii§tii Aras bugiin 
Ankaraya geldi. lstasyonda Vekiller, 
meb'uslar, askeri bir miifreze ve kala
bahk bir halk kiitlesi tarafmdan kar~l-
landi. . 

Vekiller Heyeti bugUn Meclis i~ti -
mamdan sonra Meclis binasmda top -
land1 ve ge~ vakte kadar miizakerele -
rine devam etti. 

Bu toplantida Hariciye Vekilinin son 
[ArkasJ Sa. 6 sutun 5 tel 
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Adanan1n kurtulu§ giinii 
tezahiiratla kutlulanacak 
Hataylzlar siyah bayrakla geliyorlar 

------
Bugiin Adanada yapdacak biiyiik merasimde 

altmt' bin ki,i bulunacak 

Bugiin kurtulu~ ytldoniimii kutlulanacak olan Adanadan bir manzara 
Adana 4 {Hususi muhabirimizden)- bir zafer ve kahramanhk destamd1r. 1918 

Adananm kurtulu~ bayramt yarm bi.iyi.ik de Franstzlar tarafmdan i~gal edil~ bu 
tezahi.iratla kutlulanacakt!r. Gi.inlerden - mmtaka, 1921 e kadar bi.iti.in di.inyaya 
beri bu hususta haZ!rhk yapllmaktadJr. parmak lSITtacak kahramanhklara sahne 
Kurtulu~ bayrammda bulunmak i~in olmu~tur. Bir avu<; Adanah, ellerindeki 
meb'uslanm1zdan mi.irekkeb bir heyetle en iptidai silahlarla mi.icadeleye giri§mi§· 
matbuat umum mi.idi.ir muavini Bi.irhan ler ve Franstzlarla beraber biiti.in cihana 
Belge buglin buraya gelmi§lerdir. Ti.irkiin azim ve kahramanhgmi tamtml§" 

Adanamn kurtulu~ mi.icadelesi, Tiirk lar ve FranS!Zlan <;ukurovaYl tahliyeye 
istiklal tarihine altm harflerle yaztlacak fArkast Sa. 6 siitun 4 te) 
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birler ittihazm1 zaruri gordi.ik, ve i§te 
bundan dolaYl ve bu maksadla mesele
miz Milletler Cemiyeti konseyinin fev· 
kalade ic;timama goti.iri.ilmii§ oldu, ve 
nite:.im orada Ba§delegemiz olan Hari
ciye V ekilimiz vaziyeti izah ederek ta
haffuzi tedbir olmak i.izere Hatay iilke
sine bitaraf bir milletlerarasl polis kuvve
ti gonderilmesini teklif etti. 

talebin redle mukabele gormesinden do
lay! bizim i§tirak edememi~ oldugumuz 
bir kararla i§te bu li~ ki~ilik bitaraf mu
§ahidler heyetinin Sancaga gonderilmesi 
i§i viicude gelmi§ bulundu. 

YUNUS NADI 
[Arkast Sa. 3 sii.tun 3 te] 

Ormanlar1 muhafaza 
Bi . . - . I l z bu ihtunale kaT§! meselenin Mil· t er Cemiyeti konseyinde biran once 

Fonu§ularak her~eyden evvel Sancakta 

F rans1z murahhas heyeti reisi bitaraf 
bir polis kuvveti gonderilmesine muvafa· 
kat etmiyerek bunun yerine bitaraf bir 
mi.i§ahidler heyeti gonderilmesini teklif 
etti. Boyle bir heyete bir de Tiirk aza 

Dr. Tevfik Ali Cmann bu 
~ok miihim yaz1s1 7 nci 

sahifemizdedir. 
k

ransJZ mi.istemleke memurlarmm bu ta§
mhklarma gem :vuracak tahaffuzi ted- konulmasi i~in dermeyan ettigimiz hakh •••••••••••••••• 

Ankara 4 (T elefonla) - Burad:a 
hususi: surette mevcud olan malumata 
gore Viyanada bulunmakta olan Wind
sor Di.ikii takriben i ay sonra Tiirkiyeye 
gelecektir. Diik, 1stanbuldan dogrudan 
dogruya Ankaraya gec;erek §ehrimizde 
bir miiddet misafir olar_ak kalacakbr. Su
nu da ilave edeyim ki mevsukiyeti temin 
edilen bu haberi resmi mehafilde tahkik 
etmek imkam henliz mevcud degildir. 

. [Arkasz Sa. 4 sii.tun 2 de] 
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• • Vilayetler 1~1n 
• mesa1 program1 

Hususi idarelerde de 
1slahat yapdacak 

i\nkara 4 (Telefonla) - Vilayetle
rin mahalli mahiyeti haiz hizmetlerinden 
hemen hic;birinin mahalli ihtiyaclara ve 
biinye kabiliyetine uygun ~eklinde tesis 
ve tanzim edilmedigi metodlu ve planh 
c;ah~manm hakim olmad1g1 alakadarlarca 
gori.ilmektedir. Hizmetleri gelir ve ihti· 
yaclarla miitevazin §ekilde yliriitmek, 
mahalli inki§an temin etmek demek ola
cagma gore her §eyden evvel bu mi.ihim 
bo§lugun doldurulmas1 ve bi.iti.in hareket· 
lerin plana ahnmas1 kararla§bnlml~tJr. 

r Arkasz Sa. 8 siltun 1 ttel 
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Komiir • • sergtsi 
----

Maurice Chevalier ve 
Mistinguette de geliyor 

Ankara 4 (Telefonla) - 26 martta 
a<;1lacak olan bcynelmilel komii.r ser -
gisi haz1rhklarma devarn ediliyor. BU.
tun Frans1z firmalarl Franko • Tiirk 

[Arkast sa. 3 sii.tun 3 te] 

Cumhuriyetin 
yardtm listesi 

F elaketzedelere yardi· 
mimizi daha geni,. 

letmeliyiz! 
Adana felaketzedelerine yard1m ic;in 

ac;tlgimlz listeye devam ediyoruz: 
Esaml Kuru§ 

Evvelki yekil.n 
Pari.ste St. Philibert Aveno
sunda 6 numarada M. Bohor 
Mi.stirant 
istanbul 55 incl ilkmekteb 3 
uncii Slnlf ~ube B talebeleri 
istanbul 26 nc1 mekteb 1 inci 
sm1f talebeleri 

-454,724 

1000 

150 

105 
465,11711 

Apolyond goliinii 
gosterir harita ve 

Apolyond koyii 

' . . , 

Bursa 4 (Hususi muhabinmizden)
Apolyond goli.inde §imdiye kadar gori.il
memi§ bir hadise olmu§tur. Son giinler -
deki soguklarm tasirile bu go) ba§tanba§a 
donmu§ ve bir gi.in evvel bahk avlamaga 
giden 19 bahkc;1 kaytgmm, ic;indeki ba
hk~llarla beraber buzlar arasmda s!ki§a
rak mahsur kald1g1 haber almml§hr. 

Bir taraftan sogukla, diger taraftan 

buzlarla mi.icadeleye mecbur kalan ba • 
hkc;tlardan bir haber almamaymca civar 
koyler halh, tela§ ve heyecana di.i§mii§
tlir. Bunun lizerine birka~ yelkenli yola· 
~tkanlmt§, bu yelkenlilere buz k1rmaga 
mahsus aletlerle miktan kafi amele bin
dirilmi§tir. Yirmi dort saat devam eden 
~etin bir mesaiden sonra buzlan k1ra k1· 

[ArkaSt Sa. 6 sii.tun 5 te] 
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Son itilifta.n sonra 
italyan1n d~ ·Montreux· muahedesine 

iltihakt ihtimalleri kuvvetlendi 

F ransada bedbinlik ha, gosterdi 
Londra 4 (A.A.) - Royter bildiri

yor: Franr.a, lngiliz • ltalyan beyanna -
mesinin imzas1 mlinasebetile neticelenen 
mi.izakerelerden haberdar tutulmu~ ve 
beyannamenin ne§rinden evvel bu temi
nat teatisi Ti.irkiyeye, Y ugoslavy ya ve 
Y unanistana bildirilmi§tir. 

Samldtgma gore fspanya, ihtimal da
hili harb dolaYlsile bu meseleden haber
dar tutulmam1~br. 

Londradaki kanaat, Roma anla§ma -
smdan sonra, ltalyanm Montro mukave
lesile Londra deniz mukavelesine iltiha
k.t ic;in daha geni~ ihtimaller a~tlg1 mer -
kezindedir. Malum oldugu Uzere ltalya, 
zecri tedbirler dolay1sile bu iki meselede 
tam roli.in.ii oymyamamt~h. 

Paris 4 (A.A.) - lngiltere ile ltal
ya ara~mda akdedilmi§ olan muvakkat 
itilafname, F ranstz siyasi mehafili tara -
fmdan m_emnuniyetle kar§tlanmt§hr. Bu 
mehafil, lngiliz • italyan itilafnamesini 

Avrupa sulhunu tarsin edecek bir ami! 

telakki etmektedirler, Maamafih baz1 

ingiltere - italya itil{tfmt hGzzrltyanlarda1i 
ingtzt;: Harictye Naztrz M. Eden 

mehafil, bu itilafm mi.iessir olmasmdan 
~i.iphe etmekte ve ltalyanm fspanyol i~ 
lerile faal bir alakas1 olan Almanya ile 

[Arkas1 sa. 4 siltun 4 tel 



2 CUMHURiYET 

r 
Antakya 

TARiHi 
~JI c eehlr V8 
] Av malzemesi 

Ka~ak~Ihgina mani ol
mak i~in fiatlar indiriliyor 

Yazan : Ahmed Faik TUrkmen 

Antakyan1n kurulu§U 
-14-

H~ §iiphesiz, istilacdar Hatay iline civanmn biitiin sakinleri buraya gelip 
geldikleri zaman orada eski medeniyeti- yerle§iyorlar. 
le uzun mazisindeki miiesses an' anelerile ;5ehrin temelta~t Y unan adetine gore 
ya§amakta olan Tiirk halkile kar§Ila§h· gene bir bakire kurban edilerek giine§ 
lar, ve uzun amlar beraber ya§ad1lar. dogarken kuruluyor. 
On am siiren bu devre icterisinde bu iki Bu suretle kuruldugu iddia edilen An
medeniyetin birbirlerinden miiteessir ol- takya §ehri ~ok ~abuk biiyiimege ba§ladi 
mamalanna imbin yoktur. ve az zaman zarfmda dort biiyiik mahal-

Hatay Tiirkleri siyaset sahasmda da le teessiis etti. Bunun i<tin Antakyaya 
bu on am i<tinde Antakya - iskenderun Tetrapolis, yani Dort§ehir dediler. (Bu 
mmtakasmda rol oynamaktan hali kal- dort mahallenin her biri bir §ehir addolu
mami§lardir. lstilaCI!ann nisbetsiz kuvvet nacak kadar biiyiiktii.) 
faikiyeti kar§Ismda gene onlara tama • Mahallelerin her biri bir surla ctevrili
men muti kalm1yarak zaman zaman mu- yordu. Bilahare Antiganos Epifanis bu 
kavemet ve taarruz etmi§lerdir. Yiiksek dort mahalleyi ayni surla ~evirecektir. 
daglann sarp tepelerinde koylerini kur - ;5ehir 0 zamanki Bizans §ehri ictinde 
mU§ olan Hatay Tiirkleri istilacJlann za- (Roma miistesna) en biiyiigi.iydi.i. 
yif zamanlanm yakahyarak arama bas- Antigonos Epifanis §ehri temsil i<tin en 
kmlar yapiyorlardi. Antakya §ehrinde biiyiik mahallesinde (Antakyanm talihi: 
san'at ve ticaret yapanlar ise zaman za- Tihi Antiohis) adh bir heykel yaptndt ki 
man §ehirQ.e ihtilal <tikanyorlardt. Antak- buna bir<tok sikkelerin i.izerinde bugi.ine 
yanm birc;ok igti§a§lara sahne oldugunu kadar tesadiif edilebilir. 
tarih tesbit etmi§tir. 

B - ;5ehrin plam: Selefkos ve halef-
Hulasa, kuk asuhk Hatay tarihi i<te • Jeri §ehri bir <tok abidelerle siislediler. 

risinde on am devam eden bu ii~iincii ;5ehir bir ada i.izerinde tesis edilmi§ ve 
devreyi mf bir (Yunan • Roma • Bi - dort kap1h bir direkaltt mahalli merkez 
zans) tarihi imi§ gibi gosteren ecnebi mii- olarak kabul edilmi§ti. 
elliflerin Antakya tarihi unvanh eserleri . . . 
bu noktadan zaytf ve hakSJZdir. Bu e-· Bu dort kapm1~ her bm~den b~r biiyiik 
tiidlerin sakathgm1 gormek ve meskut b1- yol <ti~Iyordu: ;5Imal~ ?ogru giden yol 
r kll t k t rafh hiikiimlerle ortbas Selefk1t saraylanna gidiyordu. Bu saray-
a mi§, e a l h . d'' b' . . . l d' d 

edilmi noktalanm hissedebilmek ic;in ar §C nn ortte mm I~ga e Iyor u. 
bizzat§ bu etiidlerden birini gozden ge - Merkez mahalleye (;5ehrin gobegi) 
<;irmek kafidir. hte biz bu maksadla o- ismi verilmi§ ve biiyiik bir siitunla tezyin 
kuyuculanm1za bu etiidlerden birisini, ve edilmi§ti. .$imali §arkideki kaprdan cenu
bunlardan en miibalagah olmast laz1m bu garbiye giden yo! dort ma siitunlarla 
gelen Yunan Ansiklopedisinin Antakya miizeyyen olup i.i<; kilometre tuliinde idi. 
hakkmdaki yazismi k1saca arzediyoruz. Bu dort biiyiik yol dort §ehri birbirin
Verdigimiz bu hulasada Antakyanm den aymyordu. Y ollann i.istiinde zaman 
Selefkos Nikator tarafmdan kurulu§un - zaman mermer ve mozaiklarla siislii ka
dan Arablann zaptma kadar ge<;en dev- p1lara tesadiif olunuyordu. Bu kap1lan 
reyi (Miladdan evvel 325 - Miladdan Ogiist'iin resulii Tiverios yaptlrm1* ve 
sonra 637) ii<; tali devreye ayrrarak mli.- §ehri Kaysitolis }lipiter mabedi, Olim ~ 
talea edecegiz. piyad mevkiinin yamnda bir umumi ha-

l - Yunan devri (M. E. 333 - 60) mam, Dionisos mabedi, bir tiyatro ve 
2 - Yunan ve Roma devri (M. E. bendlerle te<;liiz etmi~ti. 

60 - M. S . 325) C - Antakyanm g.iizelligi ~ 
3 - Bizans devri (325 ~ 637) Antakya¥1 c;ok zaman seven Roma 

ve Bizans lmparatorlan, ekseriya .prada 
ikameti tercih ettiklerinden Antakyanm 
her cihetcte bir giizel ~ehir olmasma gay
ret ettiler. Mabedler, heykeller, yollar 
yaptmld1. 

I - Y unan devri: 
A - ;5ehrin kurulu§u: Yukan Suri

yede otedenberi bir ctok koyler ve kasa -
balar vard1. 

Bliyiik iskender, Silpiylis dagmm §i -
mal yamaclannda lskenderun - Haleb 
yolu lizerinde (Ji.ipiter) mabedini in§a 
ve (imatia) koyi.inii tesis etti. 

lskender'in jenerallerinden Antigo • 
nos (Jupiter) mabedinin yanmda Anti -
gonis ~ehrini kurdurdu. Fa kat as1l ~ehrin 
tesisi §erefi biiyiik jenera! Selefkos Ni -

lskenderiye mi.izesi kadar buyiik bir 
miize vi.icude getirildi. Sehrin biiyiikliik 

ve glizelligini aldigl miiteaddid isimler -
den de anhyoruz: 0 devirlerde §ehrin ad1 

bliyiik ve glizel Antakyayd1. 

Markolinos: Antakya kadar giizel, 

Antakya kadar muazzam bir §ehrin diin-

kator'e nasib olmu~ur. ya yliziinde mevcud olmadigmi ve an -

Her §ehrin tesisine izafe edilen efsane- cak Romayla mukayese edilebilecegini 

ler; Antakya i~in de Asya ve Avrupa yaz1yordu. 
tradisyonlannda iki ayn hikaye yaratmi§" D - Antakyamn sayfiyeleri: 
tJr: Sehri bir kat daha glizelle§tiren de bu 

Asya tradisyonu: Rivayet edilir ki sayfiyelerdi. Antakyanm etrafmda ve 

Selefkos Nikator; uykusuzluktan muaz- Kilikya tarafmda Platanus kasabas1 bu -
zebmi§. Generalin bu rahats1zhgmi teda- lunuyordu. Bu kasabanm yamnda lmpa~ 
viye miisaraat eden rahibler ona biiyiik rator }ustinianos iki dag arasmda kaybo

babasmm selameti ruhu ic;& yeni bir §ehir Ian eski yolu geni§lettirdi. Bundan ba§ka 

kurmasmt tavsiye etmi§ler. 0 da lskende- Dafna ile Antakya arasmda lraklios ka

rin o havalide yaphrd1g1 mabed yamna sabas1 bulunuyordu. 
tabiatin ve iklimin giizellikleri tesirinde F akat bu mesireler i~inde en me§hur 

kalarak Antakyamn temellerini atm1~. ve en giizeli Dafna idi. 
Yunanhlarda bu an' ane ba§ka §e- Selefkos bu kasabayt Antakyayla be-

kilde rivayet edilir: raber tesis etmi§ti. .$ehir Selefke'lilerin 

Selefkos imparatorluguna merkez ola- <<Atam1z» diye ovi.indiikleri Apollon na
cak yeni bir §ehir tesisini dii§iiniiyormu§. mma kurulmu§tu ve Apollon, V eniis, 
Bunun ic;in (Antigonia) da Jupiter §ere- Satiiknos ve lzis namma yaptlan heykel

fine bir kurban kesiyor ... Bir kartal kur· lerle siislenmi§ti. Ayni zamanda Selef -

bandan bir parc;a kaparak Jupiter mabe- kit hiikiimdarlan burada bir~ok saraylar 
dinin iistiine b1rak1yor. Rahibler bunu ve umumi tiyatrolar yaptirmi§lar. Biitiin 

allahlarm, §ehri oraya kurulmasmi taleb civar eglenmek ic;in buraya geliyordu. 

ettikleri §eklinde tefsir ediyorlar ve §ehir Bunun i~in Dafna'ya Anadolunun Ver

kuruluyor. Bunu miiteabb Antigonia ve say'1 ad1 verilmi~ti. 

Birecikte iki kalpazan 
yakaland1 

Birecik (Hususi) - Burada bir kal
pazanhk vak'asJ olmu§, failler i§ledikle
ri ciiriimden hic;bir fayda goremeden ya
kayt ele vermi§lerdir. Buranm Meydan 
mahallesinden Mustafa ile Urfah bir us
tamn hamladiklan kalp yirmibe§likler 
bayram glinii siiriilmek istenilmi§, fakat 
kalp paralann haddinden fazla parlakh -

gi, hakikilerine nisbetle biiyiikliigii ve tlr
t!llarm arasmdaki T. C. harflerinin pek 
bozuk olmasi yliziinden hemen falso mey
dana c;rkmt$tir. 

Mustafamn evinde yap1lan ara§hrma

da ciiriim aletleri bali . faaliyette iken ya
kalanml§ ve failler Adliyeye teslim edil
mi~ir. 

U zunkopriide bet senelik 
umumi bir koy plan• yap1ld1 

Uzunkopri.i (Hususi )- Burada koy 

i§lerile alakadar biitiin memurlarm i§tira
ki ve kaymakam Nami Onalm riyasetin

de bir toplanh yap1larak 5 y1lhk bir koy 
kalkmma plam yapildi ve derhal tatbi

kata gec;ildi. 
Planda koy sulannm kontrolu, umu -

mi ve hususi halalar yap1lmast mecburi
yeti, ahularm meskenlerden tefriki gibi 
saghk i§leri, yollann Islahi, Cumhuriyet 
meydam tesisi ve koy konag1 yapilmasi 
gibi baymdrrhk i§lerile tavuk 1slah istas
yonlan, fidanhk tesisi, fenni an kovanla
n temini ve ziraf kredi kooperatiflerinin 
ac;Ilmasi gibi zirai ve iktJsadi kararlar da 
vardu, 

Av malzemesinin pahahhgt oteden -
beri ~ikayetleri mucib olmakta idi. Di
lter taraftan Suriye hududundan ka~ak 
olarak sokulan malzemeler memleket 
dahilinde ~ok ucuz fiatla sabld1gt i~in 
inhisar maddeleri fazla istihll1k edile -
miyordu. 

inhisarlar idaresi, bunlar1 nazan iti
bara alarak av malzemelerinde miihim 
miktarda tenzilat yapmay1 mi.inasib 
gormi.i~ti.ir. Bu tenzilat dolaytsile inhi
sarlar varidatmda senevi 40 bin lira 
kadar bir tenezzi.il vuku bulacag1 anla
§tlmaktadir. Bununla beraber, ucuzla -
d1ktan sonra av malzemeleri, kac;ak ge
lenlerin fiatile sattlaca~ ve istihlak ar
tacagt cihetle bu farkm fazla satt~ do -
lay1sile kapanacagt i.imid edilmektedir. 

!nhisarlar idaresinin haz1rlad1~ ten
zilat listesine gore, kirm1z1 renkteki av 
kovanlarmm paketi 400 kuru~tan 325 
kurw~a. mor renkteki av kovanlarmm 
paketi 350 kuru§tan 275 kuru~a, kur§U
ni renkteki kovanlarm paketi 200 ku -
ru~tan 175 kuru~a, kapah kapsollarm 
·kutusu 75 kuru§tan 50 kuru§a, yagh ta
palarm paketi 75 kuru§tan 50 kuru§a, 
tak1m yagh tapalarm paketi 85 kuru~ -
tan 60 kuru~a indirilmektedir. 

Enala kara av barutlar1 birinci nevi 
av barutu fiatma indirilmektedir. Boy
lelikle evvelce kilosu 300 kuru§ alan bu 
barut ~imdiden sonra 220 kuru§a sah -
lacakttr. 

Astl mi.ihim tenzilat av sac;malarmda 
yaptlmt§hr. Eskiden kilosu 52,0 kuru~ 
olan sac;manm kilosu 35 kuru§a indiril
mi§tir. ~imdiye kadar birc;ok kimseler 
ucuz fiatlarla aldtklarl kur§unlardan 
kendileri kac;ak sac;ma dokmekte idiler. 
Sa~ma fiatlan bu kadar ucuzlaymca bu 
kac;ak~1hga li.izum kalmtyacakttr. 

Bunlardan ba§ka, Flober fi§eklerile 
diger bilfunum av malzemesinde de 
mi.ihim nisbetlerde tenzilat yap1lm1§hr. 
Yeni fiat listesi gec;en hafta ic;inde in -
hisarlar Mi.idi.irler enci.imeni tarafln -
dan kabul edilmi§ ve tasdik ic;in Veka
lete gonderilmi§tir. 

Liste tasdikten gec;er gec;mez derhal 
tatbik edilecektir. 

SEHIR ISLER/ --
<;op imha ve toplama 

masraflari 
Belediye 937 senesi bi.it~esine c;op 

imha ve toplama istasyonlan ic;in kafi 
mik.tarda tahsisat konulmu§tur. Ya -
ptlacak asri imha ve toplama istasyon
larl ic;in ~imdiden projeler haz1rlan -
IDl§tir. Yeni bi.itc;e tasdikten gelir gel
mez derhal faaliyete gec;ilecektir. 

F enni giibre! 
Belediye Temizlik i§leri mi.idi.irli.igi.i, 

c;oplerden fenni usullerle giibre istih -
sali i~in bir proje haztrlamt§tlr. Bunun 
ic;in §imdilik Fenerbahc;e civarmda tee
rube mahiyetinde olmak i.izere bir c;u -
kur hazirlanmi§ ve c;opler burada top
lanmaga ba§lam1~hr. 

F erikoyde yap dan su deposu 
Belediye Sular idaresinin Ferikoyde 

yaphrmakta oldugu deponun in§aatt 
bitmi§tir. Depoya bagh olmak i.izere 
yap1lmakta olan tevziat dairesinin in -
§aah heni.iz bitmediginden depodan da 
istifade edilememektedir. Tevziat da -
iresinin in§aah bir buc;uk ay sonra hi
tam bulacagma gore yeni depodan an
cak ilkbahardan itibaren istifade edile
bilecektir. 

GOMROKLERDE 

Miifetti§ler Ankarada 
toplamyorlar 

Gi.imri.ik ve inhisarlar Vekaleti mi.i -
fetti§leri kfmunusani ayt zarfmda An -
karada umumi bir toplanh yapacaklar
dir. 

Bu toplanbda tefti§ usullerile gi.im -
ri.ik teknik i~leri i.izerinde ayn ayn 
konferans vereceklerdir. 

!;lube mi.idi.irlerinin de i§tirak edecek
leri bu konferansta haz1r bulunacak 
mi.ifetti§ler haz1rladiklan tezleri Veka
lete yollami§lardir. 

ADLIYEDE 

Ruhsats1z mekteb mi a~ml§? 
Haskoy sinagonunda mi.istahdem Ne

sim admda biri ba§ma 20 c;ocuk toph
yarak havramn salonlarmda ders o -
kuttugu ve bu suretle ruhsatstz mekteb 
ac;tJ~ haber almm1~ ve ci.irmi.i me§hud 
halinde yakalanmi§hr. Nesim, memur
larm geldigini goriince hemen ibadete 
ba~lamt§ ve c;ocuklara da kendisini 
taklid etmelerini soylemi§tir. 

Nesimin muhakemesine di.in ba~lan -
ml§, Nesim (ders okutsayd1m kitab bu
lunurdu. Rani kitab nerede) §eklinde 
kendisini mi.idafaa etmi§tir. Muhakeme 
8 marta blrakllmir;;trr. 

Bir katil yakaland1 
Antakyada epeyce evvel amcasm1 ol

diirerek buraya ka~hg1 haber ahnan 
Ti.irk tebaasmdan Tevfik, Adliye Ve -
kaletinin gordi.igi.i li.izum i.izerine istan
bul Mi.iddeiumumiligince yakalanmi§ -
tar. 

Memleket Haberleri ) 
' . 

Siyasi . icnlal 

1-Dogr~d~ j/i~ kanunu tatbikatJ ~in i~leri ve devletler 
in Ba§vekili ve Ba§kumandani 
Mare§al <;iangkay§ek'in, tefti~ 
ic;in gittigi §imall <;inin garbin

~Spor miitehassislarmm Bugiin Vilayette bir 
~ ~enesini yoran kasa! toplanti yapdacak 
) 

Bir tak1m Tiirk sporcularmm 
son Berlin Olimpiyadlarma gidi§i 
- hemen hemen bu §ekildeki bii - 1 

ti.in i~lerimiz gibi - bitmez ti.iken- ~( 
mez bir dedikodu mevzuu oldu. 
Spar i§lerinden kendilerine mag · 
rur bir ihhsas pay1 aytran ve hat
ta bu yiizden gec;inen baz1 zevat 
yevmi gazetelerde ve el ilam nev· 
inden sozde spor mecmualarmda 
siitun siitun, sahife sahife maka -
leler yaZiyorlar. Bu yazilar, Olim· 
piyada giden Tiirk sporcularmm 
fena intihabma m1 tarizdir? Ha - 1 
y1r. Berlinde nic;in muvaffak oldu
gumuzun veya olamadtgxm1zm es
bablm m1 tahlil eder? Hay1r. Peki I 
bu adamlar, Tiirk tak1mmm ileri- I 
deki beynelmilel oyunlarda daha 
iyi muvaffakiyetler elde etmesi 
ic;in baz1 fenni planlardan, proje -
lerden, programlardan m1 bahse -
derler? 0 da haytr. Bu yaz1lann 
muhteviyatm1 temiz ve hi.isnii ni - ( 
yet sahibi kari biraz gi.i~ tahmin 
eder. Bi.itiin bu guya sporcu gaze
telerimizin ve guya sporcular ta
rafmdan <;Ikanlan mecmualanm1 -
zm iddiada mi.i§terek olduklart tek 
nokta §Udur: Olimpiyadlarda fazla \ 
para sarfedilmi§. Bu i~ mesela i.ic; 
bin liraya hallolunabilecekken bi
ze be~ bine maledilmi~. Zaten I 
muhterem miitehass1slarm, mu - I 
harrirlerinden daha az muhterem \ 
olm1yan, o siitunlarda ne§rettikle- \ 
ri yaztlar esas itibarile tek bir SI -
mfm kaleminden ~tkmad1r. Bu Sl
mf ta §imdiki spor te§kilatl di.i§ -

' manlartdtr. 
Filan adam reis bulundugu bir I 

te~ekki.ili.in ba§mdan atllmt§; falan 
kimse Olimpiyad seyahatine i§ti - , 
rak ettirilmemi§; bir digerinin ~~- j 
karmakta oldugu bir mecmuadan 1 
ter;;kilat her hafta be§ yi.iz nusha 
almay1 kabul etmemi§.. i§te bii -

1 ti.in tarizlerin, isnadlarm, itiraz -
\ larth esas1 budur. Yani spor mi.ite
~ hassislanm1zm c;enesini t~ila -
,\ tm kasas1 yormaktadtr. Ne soyle -
· sek bo§, bu geneleri gene o ka -

____,. 
Bugi.in istanbul Vilayetinde Vali mu

vaini Hiidainin riyasetinde istanbul vi
layeti ve miilhakatmdaki kazalarla 
kaymakamlan ve istanbul i§ Dairesi 
Ba§miifetti§i Halukun i§tirakile mi.ihim 
bir toplantt yapilacaktlr. Bu toplanhda 
ir;; kanununun tatbik1 ic;in mi.iesseselere 
dagitllacak beyannameler i.izerinde· go
rii§iilecek ve bu beyannamelerin tevzii 
etrafmda baz1 tertibat ahnacaktlr. 

Her mi.iessese kendisine verilen be -
yannamey·i doldurarak c;ah§tirdtgi ir;; -
c;iler ve bunlarm maa§larl ve sairesi 
hakkmda malumat vermege mecbur 
tutulacaktir. 

Istanbul i§ Biirosu ayni zamanda ka
nunun muhteviyatmdan istifade etme
meleri i~in i§lerinden <;1kanlm1§ i§~i -
lerin vaziyetlerile de alakadar olmak -
tad1r. ikhsad Vekaleti bilhassa bu ka-

deki .$ensi eyaletinde Sianfu' da bu hava' 
linin kumandam Mar~al <;anghsueliang 
tarafmdan maiyeti ve muhafizlan oldii -
riilerek esir edilmesi ve uzun miiddet 
mevkuf bulund~rulmasi zaten son dere
cede kari§Ik olan Uzak§ark ve Orta As· 
ya i§lerini biisbiitiin kan§hTrni§h. 

Bu havalide iki biiyiik devlet arasmda 
muazzam bir mlicadele vard1r . .$imdilik 
bu miicadele ismen <;inin hukuku hii· 
kiimranisi altmda bulunan geni~ toprak • 
larda a§ikar ve gizli askeri i§ga[ hare • 
kah ve siyasl niifuz mmtakalan tesis et• 
mek suretile cereyan ediyor. Mesela Ja• 
ponya Manc;uriyi kamilen askeri i§gal al' 
tma alm1~ ve burada kendisile miitt.efik 
bir imparatorluk kurmu§ ve i~ Mogolis • 
tamn }ehol eyaletini Man<turiye ilhak et• 
mi§ ve daha garbdeki <;;ahar eyaletini kw 

bil hakstzhga meydan verlimemesini a- men askeri i§gal altma alm1~ ve bunun 
lakadarlara bildirmi~tir. garbindeki Suiyuan eyaletine de Mogol 

MOTEFERR/K ve Monctulardan mi.irekkeb yerli kuvvet" 
ler sevketmi§tir. 

Galatasarayhlarm aile 
ziyafeti 

Her sene tertib edilip Galatasaray 
kullibii mensublarile muhiblerinin bi.i -
yi.ik ragbetini kazanan Galatasarayhla
rm aile ziyafeti §Ubatm altmc1 cumar -
tesi ak§aml Tokatliyan salonlarmda ve
rilecektir. 

Giizide ailelerin efradmdan ter;;kil e
dilen bir komite bu ziyafetin kusursuz 
ve eglenceli bir §ekilde olmas1 i~in §im
diden ~:;ah§maga ba§lanmt§tlr. 

500 ki§i ikramiye kazand1 
Tasarruf Haftasmda yap1lan ikrami

yeli yemi§ sab§mda bu §ekilde yemi§ a
hp ta kupon gonderenler ic;in tertib e • 
dilmi§ olan er;;ya p{yangosu di.in saat 
15 te c;ekilmi§tir. Piyangoda 500 muhte
lif numaraya ikramiye isabet etmi§tir. 

Bozuk fidanlar 
Son gi.inlerde havalarm soguk git

mesi yi.izi.inden baz1 bah~Ivanlarm 
kokleri donrnu§ fidanlan c;ic;ek pa -
zarlarmda satmakta olduklan !stan -
bul Ziraat miidiriyetinin nazan dikka
t-ini celbetmi§tir. Ziraat mi.idiriyeti hic;
bir suretle tutmasma imkan olm1yan 

Simali Cinin ~ark eyaletleri, eski payi• 
taht Pekin dahil oldugu halde, gene J a ' 
ponlarm askeri kontrolu ve siyasi niifuzU 
altma girmi§ bulunuyor. 

D1~ Mogolistan ise Sovyetlerin miitte' 
fiki sifatile tamamile Sovyetlerin hiikm~ 
altmdad1r. .$arki Tiirkistan denilen. 
Hindistanla Tibetin §imaline yayilmi~· 
Sovyetlerin garbi Tiirkistam ve ~arki Si· 
beryas1, ve d1§ Mogolistam ve Cinin 
Kansu eyaletile c;evrilmi§ olan geni& ve 
zengin memleket dahi, bugiin tamamile 
Sovyetlerin hiikiim ve ni.ifuzu altmda bu• 
lunuyor. 

Sovyetlerle J aponlarm ileri hareketle• 
rinde birbirlerine tesadiif edip kar§Ila§a • 
bilmeleri i<;in <;in idaresi altmdaki arazi· 
de yalmz Kansu eyaleti ve bunun ~arkm· 
da bulunan i<; Mogolistamn son eyaleti 
Ningsia ve ~imali (:inin garb eya!eti 
~ensi kalmi§hr • .$ensinin daha §arkmdaki 
.$ansi eyaleti ise J aponlann hiikiim ve 
niifuzu altmda bulunan ~imali <;inin §ark 
k1smma dahildir. 

~ sadan ba§ka kapatacak bir kuvvet 
olmadigi anla§Ihyor. 

Dogru degil mi? 

1 bu fidanlarm satm almmamasm1 halka 
tflv9iye etmekted.ir. 

Sovyetlerle J aponlar kendi aralannda 
kalan Kansu, Ning§ia ve .$ensi eyaletle· 
rinde daha evvel kendi niifuzlanm tesis 
edebilmek i<;in hayli zamandanberi bir -
hirlerile yan~ yap1yorlar. Son zamanlar 
da vaziyet Sovyetlerin lehine inki§af et· 
mi§ti. Ciinkii, asll <;inin cenub ve cenu• 
bu §arkisinde yerle~mi§ ve seksen milyon· 
luk bir Sovyet idaresi kurmu$ olan komii· 
nist ordulan Mare~al <;iangkay§ek tara• 
fmdan siki§hnlarak Kansu ve civanna 
siiriilmii~tii. 

Edebiyat • geces1 
Bu ak,am FransiZ tiyat
rosunda tes'id edilecek 

tlniversite Edebiyat Faki.iltesi profe
sor ve talebeleri tarafmdan tertib edi -
len cEdebiyat gecesi. bu ak§am saat 
sekiz bu~ukta Beyoglunda Frans1z ti -
yatrosunda. tes'id edilecektir. Bu vesile 
ile Mehmed Fuad Kopriili.i, do~ent Ali 
Nihad, Gi.izel San'atlar Akademisi pro
fesorlerinden Ahmed Hamdi, Konser -
vatuar profesiirlerinden Adnan, Maarif 
Vekaleti Derleme mi.idi.irii Selim Ni.iz -
het tarafmdan edebiyattmmn muhtelif 
devirleri ve san'at tarihimiz hakkmda 
konferanslar verilecek, Yahya Kemal, 
Faruk Nafiz, Halid Fahri de kendi e -
serlerinden birer par~a okuyacaklar -
dtr. Divan ve halk edebiyatlan hakkm
da izahat verecek olan do~ent Ali Ni -
had ve Selim Niizhet, konferanslarm1 
izah edecekleri devirlerin k1yafetile ve
receklerdir. 

Somestr tatili 
tlniversitenin muhtelif faki.ilteleri, 

somestr tatili miinasebetile 15 kanu -
nusaniden itibaren yirmi gi.in tatil ya
pacaklardtr. 

Harab polis karakollar1 
tamir ediliyor 

Emniyet mi.idiirliigii, §ehirdeki bir kl-
stm polis karakollarmm son derece ha
rab bir halde bulundugunu tesbit etmi§ 
ve bu binalarm tamiri ic;in tedbir al -
mi§tU. Silivrikaptda her ti.irlii konforu 
havi kiibik bir karakol binas1 in§a e -
dilmi§tir. 

Ku§dili karakolu da esaslt surette ta
mir edilmege ba§lanmi§hr. 

Tale be cemiyetlerinin mali 
miiesseselerde kalan paralar1 

Lagvedilen talebe cemiyetlerinin 
muhtelif mali mi.iesseseler nezdinde bi
rer miktar paralan bulundugundan 
bunlarm istirdad1 i~in tlniversite Rek
torli.igii vas1tasile te§ebbi.isata giri§il -
mi§tir. 

ECNEBI MEHAFILDE 

Burada ise (:in komiinist ordulan §ar• 
ki Tiirkistan iizerinde as1l Sovyet Rusya 
ile serbest<;e irtibat ve muvasala tesis et· 
mi§lerdi. Mare§al Ciangkay§ek yukan· 
daki ii<; eyaleti komiinistlere kar§I miida· 
faas1 i~ini eski Man<;uri diktatori.i Mare .. 
§al Canghsueliang'a buakmi§h. Eski 
diktator ise otedenberi miitereddid tabi .. 
atli bir adam oldugundan maiyeti erka • 
nmdan komlinistlige mail olanlann nlifu• 
zuna kapilmi§ ve Ba§vekil <;iangkay§ek'i 
esir ederek kendisini degilse bile biitiin 

Sovyet konsoloslugunda Cini J aponyaya kar§t harbe sliriikleme• 
toplanh gi kurmu§tu. 

<::! h · 'zd k' R 1 k 1 F akat bu hesab yanh§ <;Ikh. <;indeki 
..,e nm1 e 1 us genera onso os h' b' k d · h · · 

vekili M. Varte tarafmdan, yeni sene I<; Ir q_man an ve .. vah, atta ~tmd~ye 
miinasebetile Istanbul matbuatma kon- kadar J aponyaya du§man olanlar b1le, 
soloshanede bir ziyafet verilmi~tir. Bir- komi.inistlerle birle&ip J aponyaya kar§I 
~ok gazetecilerin haz1r bulundugu bu harbetmek istemediler. Hepsi de <;ang .. 
ziyafette giinden gi.ine kuvvet bulmak- hsueliang' dan yiiz c;evirdiler. Bu vaziyet 
ta olan Turk - Sovyet dostlugundan kar§Ismda eski Man~uri diktatorii, ba§ • 
hararetle bahsedilmir;;, her iki dost kumandamm serlbest b1rakmaga, affini ve 
memlekete ve dost matbuata iyi sene - himayesini tern in ic;in N ankine gelmege 
ler temennisinde bulunulmu~tur. Top- meobur olmu§tur. Askeri mahkeme ken " 
lant1 samimi bir hava i~inde g~ vakte d' · · 5 h hkA t · tt'r k d d . . Islm on ene apse rna urn e mi§ • 

a ar evam etml§tlr. Fakat ba§kumandanm §efaatile bu ceza• 
!!!'!!!'-....,.....,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ dan kurtulmas1 bekleniyor. Su kadar var 

Otomobilin ~ignedigi oldii 

Zavallt Meryemin cenazesi eller iizerinde lafrntyor 
Ge~en aym 30 uncu giinii ' sabah Yap1lan tedaviye ragmen zavalh yav-

8,30 da Qapa Sel~uk Ktz San'at Enstitii- ru evvelki gece saat ikide vefat etmi§ 
sii talebelerinden Eyiib orta okulu mu- ve cenazesi diin Sel~uk ktz ve Universi
allimi Cemilin km Meryem mekteb o- te hb talebelerinin elleri iizerinde E -
ni.inde tramvaydan inerken, aksi yol - dirnekaplya goti.iri.ilerek defnedilmi§tir. 
dan gec;mek istiyen bir otomobil altm-
da kalarak tehlikeli surette yaralanmi§ 
ve derhal Gureba hastanesine kaldml-
IDI§tl. 

Cenaze merasimine yiizlerce talebe 
ir;;tirak etmi§, bir~ok gelenkler gonde -
rilmi§tir. 

ki, hi<;bir zaman kendisine bir daha iti " 
mad gosterilmiyecektir. Asi! <;in bu bii· 
yiik p;aileyi atlatmi§hr. Lakin Sovyetlerle 
J aponya arasmdaki miicadele devam e
diyor ve yann miisellah bir ihtilaf dogur• 
maga dogru gidiyor. 

Muhorrem Fevzi TOGAY 

lki otomobil ~arpl§tl 
fngiliz sefarethanesine aid 95 numa * 

rail otomobille §Ofor Vartanm idare .. 
sindeki 2606 numarah otomobil di.in !s· 
tiklal caddesinde c;arpi§mi§br. 

<;arpi§mada sefarete aid otomobil 
hasara ugramt§tlr. insanca eksikli~ 
yoktur. 

Cumhuriyet 
NiishuJ 5 Kuru'tur 

Abone I Tiirkiye Hari~ 
teraiti I i~io leia 

Senelik t 400 Kt. 1700 Kr. 
Altt ayhk 7SO 1450 
0~ ayhk 400 800 
Bir ayhk 1 SO yoktur 
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SON HABER·LER ••. 
TELEFON TELGRAF ve TELSiZLE 

Ankarada yap1lacak 
V ekalet binalar1 • yen I 

Yeni in~at i~in 
taahhiid icrasma 

4,5 
izin 

milyon liraya kadar 
verilmesi hakk1ndaki 

kanunun birinci miizakeresi yapdd1 

Ankara 14 (Telefonla) - Meclisin mi.italeas1 bunda bir mahzur olmad!gl
hugi.inki.i. toplanhsmda askeri ve miilki te- m gostermektedir. 
kai.id kanununun bir maddesinin tefsiri ve Sehri gi.izelle§tirmek meselesine gelin
kazanc vergisi kanununun 3 i.inci.i madde- ce; Cumhuriyeti kuran neslimizin bi.iti.in 
sinde baz1 f1kralarm tefsiri i.izerinde go- kudreti in§aiyesini bir arada gostermek iti
rU§i.ildii. Refik fnce uzun beyanatta bu- barile buras! bir niimune addedil~bilecek
lunduktan sonra ikinci tefsir tezkeresi Ad- tir. Ankaranm bir tarafmm harab olma
liye Enci.imenine verildi. BaZI mi.inakale- s1 in§aatm eski noksanlanm gostermekte
ler yap1ldi. Bundan sonra Biiyi.ik Millet 'ir. Y oksa Ankaranm diger taraflan da 
Me~li~i, Riyaseticumhur, Ba§vekalet ve plan mucibince gi.indengi.ine imar edil
Hanc!ye Vekaleti binalan in§aatl i~in mekte ve gi.izelle~mektedir. 0 kadar ki 
~ .. 5 milyon liraya kadar taahhi.id icrasma Ankaranm eski halini gosterecek bir nii
tzm ver•'lm · d · k kl'f' · b' mune bulamlyacag-1z diye korkuyorum. . esme a1r anun te 1 mm 1· 
rmci miizakeresi yaplld!. Kalenin ha§meti ise kendi i.izerindedir. 

S"I S Ankaranm inki§afl bizim ic;inde oldugu· 
~ u eyma.n 1r.n (Y_ ozgad) bu mi.inase-. oetl d muz bir devirde vaki oldugu ve idealimiz 
d 

~ e resm1 a1relenn bir araya teksi£1 o 1 biiyiik oldugu i~in bizi bu yolda si:iylemek 
v k~' 0 amlyacagmi soyledi. Dahiliye ten Ve sevinmekten ve sevincimizi izhar

e 1 1, toplu bir halde mii.dafaamn daha it I 1 dan menediyor amma Ankaranm gi.inden-
0 a~ o acag1 cihetle mahzuru olmadig-I· .. 1 f h n b 1 gune glize le§mesi, geli§imi ve inki§a 1 a-
1' :na ann plan v-hile yap1lmakta k'k )d - --. I aten dost)anmlZI sevindirmekte VC 

0 ugunu soyledi Ve ezciimle dedi ki: d I h i.i§man anm!ZI ayrete di.i§lirmektir. 
rai:d ~~kdaranm plam kendi kanuni §C· fmar bak1mmdan Ankaramn hic;bir 
I ~ 1 10 e yap1lm1§ ve Heyeti Veki- noktas1 ihma] edilmi~ ve ihmal edilecek 
be ~asd1k ettikten sonra kanuni bir mec- degildir.>> 

untyet haline gelmi§tir. Ankara plam u- Bundan sonra zab1tai s1hhiyei hayva-
zun .. k k rnuna a§alardan sonra kabul edile- niye ri.isumuna aid kanuna ili§ik tarifeyi 
b~ tatbik edilmege ba§lanml§tlr. Devlet degi§tiren layiha gori.i~i.ildi.i. Ve ~ar§am
. mblanmn bir araya teksifi de bu planm ba gi.ini.i toplanmak iizere celseye niha
lca atmdand1r. Ve askeri miitehasS!Slarm yet verildi. 
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Amerika otomobil 
i'~ilerinin grevi 

275,000 i•~inin daha 
greve iltihak etme· 
sinden korkuluyor 

~ilint 4 (A.A.) - -Michigan- A -
rnenka otomobil endiistrisi amele sendika 

b~fl~~i .«General Motors» mudiriyetine 
1r ulhmatom ve k "d' · · . .. rere mu myeh sendi-

ka 1le muzakereye giri mege davet etmi§
lerdir. 

Aksi takdirde 275,000 amelenin grev 
ilan edecegi bildirilmektedir. 

«General Motors» miidiriyeti amele 
fabrikalan tahliye etmedik~e mi.izakerata 
giri~emek hususunda bu ana kadar 1s • 
tar etmektedir. 

Yunan donanmast ilkba
harda manevralara 

~1kacak 
Atina 4 (H A) D · kA b rb' . . usus1 - emz er am· 

afl IYesiDID verdigi karar iizerine Ave -
.ro a on t · h 'b' d kk b 1 h orp1to mu n m en miire e 
~t~n akfif fila yeni deniz efradm1 talim 

kll'llle i.i.zere ilkbaharda manevralara 
-;I acakhr. 

Ha:zer denizinde bir facia 
, ~ondra 4 (Hususi) - Hazer deni

k1~ e 300 hahkc;1 kay1g1 buzlar arasmda 
a ~~~hr. T ayyareler bahkc;Jian kurtar

Baga <;ali§maktadirlar. 
ulgar Ba§vekilinin beyanab 

'V ~tlgrad 4 (Hususi) - Bulgar Ba~
Se ~ M. Kose !vanof Vreme gazetesinin 

0 I a muhabirine beyanatta bulunarak 
§Un an soyJemi~tir: 

d «Y
1 

kugoslavyaya teklif ettigimiz ebedi 
ost u Ve ad . .. . k .. k 
l . . em1 tecavuz m1sa 1 muza e-

re ennm rni.i.s 'd . k' f ·~· . b' 
]. . . a1 surette m !$a ethgm1 I· 
Jtsimz M' k k . B .. · !sa ya mda Jmzalanacakhr. 

m u~und Bulgarlar gibi kendimi gayet 
.., esl uk ve bahtiyar addediyorum. Ati 
.-ar a ve . 'd' p cesaret venc1 IT.» 

U§kin'in ytldoniimii i~in 

Y dba•• miinasebetile 
Atatiirke gelen tebrik 

telgraflart 
Anhra 4 (Hususi) - YI!ba§l 

miinasebetile Atatiirkle Romanya 
Krah S. M. Carol, Bulgar Krah 
S.M. Georges, Yugoslav Kral Na
ibi Prens P. R. Paul, <;ekoslovak -
ya Cumhurreisi M. Benes arasmda 
samimi telgraflar teati edilmi~tir. 

Goriilmemis bir 
' 

haydudluk vak'as1 

Gangsterler Nevyorkta 
giipe giindiiz bir miicev
her magazasrnt soydular -

Nevyork 4 (A.A.) - Barnley rna -
gazas1 cumartesi ak§am1 silahh c;eteciler 
tarafmdan taarruza ugraml§hr. Bir gang
ster ~etesi magazaya cebren girerek 
miktan doksam bulan mii~teri ve mi.is • 
tahdemini mitralyoz ve rovolverle tehdid 
etmi~lerdir. -

Haydudlar kasalann ic;indeki para -
larla raflarda duran miicevherah aldlk -
tan sonra ka~1p gitmi~lerdir. Alman pa
ra ve miicevheratm k1ymeti 40,000 dolar 
kadard1r. Haydudlann bu taarruzu an -
cak sekiz dakika si.irmii~ti.ir. Taarruzdan 
evvel telefon telleri kesilmi~ oldugundan 
magazadakiler polise haber verememi~ -
lerdir. 

M. Musolini baharda 
Pe,teye gelecekmi• 

Belgrad 4 (Hususi) - 1talyan Ba§· 
vekili M. Musolini Macar Naibi Amiral 
Horty'nin Romaya yapt1g1 ziyareti iade 
etmek i.izere ilkbaha_!"da Pe~teye gide -
cektir. M. Mussolininin Pe~teye gider -
ken Belgrada da ugnyacag1 sayleniyor. 

Maden hurdalarl memleket 
haricine ~Ikartlamtyacak 

HAdiseler aras1nda 

Mask eli A vrupa harbi 
oaima bir A vrupa harbinden kor

kuluyor. 
Ni~in, bu harbin croktan bqladtgt· 

m gormemezlige geliyoruz? Bugiin 
Jspanya topraklarmda dovii§enler, 
lspanyollarla beraber bir~tok A vrupa 
milletleridir; iki tarafa da silahlarmt 
gene bu A vrupa milletleri veriyor; 
bu kanh davanm toreadorlan sadece 
ne 1spanyoldur, ne de Alman veya 
ltalyan. Diinyadan haberi olmtyan 
bir zenci !rocugu da arbk biliyor ki 
A vrupamn harb ve sulh edebiyab 
yapan biiti.in biiyiik milletleri bu itin 
icrindedirler. Bitarafhk komisyonu 
da, Milletler Cemiyeti gibi, bu kanh 
oyunla talihin §aka etmesidir. 

1spanya harbinin A vrupa harbin· 
den farkt bir merasim ve bir gardtrop 
farkmdan ibaret: Nota, iiltimatom, 
kat't miinasebete, ilam harb yoktur; 
elcriler yerli yerinde duruyor; umumi 
seferberlikler ilan edilmemittir; fa
kat silah fabtilf;alan hartl hanl itli
yor, tilepler lbiihimmat naklediyor, 
sivil giyinmiJ yiiz binlerce muharib 
A vrupanm her tarafmdan lspanya 
topraklarma ta§tmyor. Orada bogu
§Uyorlar. 

Bu, bir Avrupa harbidir. Yalmz, 
cephesini lspanya arenine inhisar et
tirerek maskeli bir olimpiyad §eklin
de cereyan ediyor. 

Maskeli kahramanlar!.. Yiizlerini
zi acrmtz! Acrtmz ki, sizin Gangster
lerden, Fantoma'lardan, han£erini 
arkadan saphyan biiti.in kahpe taar
ruzlann kahramanlanndan farkmtzi 
anhyabilelim. 

PEYAMI SAFA 

Sancaga giden 
Bitaraf miisahidler 

' 
Ne i' gorecekler? 

[BCZ§makaleden devam] 

Bu vaziyete nazaran bitaraf mli§ahid
ler heyetinin Sancakta ifa edecegi vazi
fe F rans1z mi.istemleke memurlanmn bi
zim hakh ~ikayetlerimizi davet eden tah
rik edici hareketlerini kontroldan ibaret 
olacaktu. Bitaraf mii~ahidler heyetinin 
lskenderun • Antakya ve havalisinde 
hazu bulunmas1 bu itibarla hi<; faydas1z 
olmlyacagma hiikmedebiliriz. F rans1t 
miistemleke memurlan bundan dolay1 
me§'um faaliyetlerini elbette pek ziyade 
azaltmaga itina edeceklerdir. Fa kat on
lann yaptiklan ve kendilerini nekadar 
tutmaga ~ah§salar pervas1z bir itiyaddan 
dolay1 gene yapmakta devam edecekleri 
fena hareketler elbette bitaraf mii§ahid
ler heyetinin yakmdan malumu olacak ve 
binnetice Tiirk efkarmdaki heyecan ve 
hassasiyetin nekadar hakh sebeblere da· 
yand1g1 bu vesile ile meydana ~lkmt§ bu
lunacaktir. 

Bu yaz1da dahi metropol Fransasile 
mi.istemleke memurlan arasmda a<;tk bir 
fark gazettigimize elbet dikkat olunur. 
Biz metropol Fransasmm miistemleke 
memurlannca yap1lan ~ekillerde kiic;iik 
hareketlere i&tirakten uzak olacagma ha
la kani bulunuyoruz, ve hala biz mesele
nin esasen Tiirk - F rans1z dostlugu c;er<;e· 
vesi dairesinde her tarafc;a hi.isnii telakki 
edilebilecek bir hal formiili.ine baglana
bileceginden de umudumuzu asia kesmi-
yoruz. 

YUNUS NADI 

Komiir sergisi 
[Arkas1 Sa. 6 siltun 5 te 1 

§irkcti tarafmdan biiyiik bir paviyonla 
te§hir edilecektir. Macaristan hiikume
ti de resmi surette ~r.rgiye i§tirak et • 
mektedir. Almanya da resmen ·i§tirak 
edccektir. Bundan ba§ka bir~ok ingiliz 
firmalan da temsil edilecektir. 

Scrginin Ankarada beynelmilcl bir 
toplanh haline gelmesi ic;in hertiirlii fe
dakarhk yap1lmaktadu. Maurice Che -
valier ve Mistinguette te serginin ac;1k 
bulundugu giinler ic;in Ankaraya ~cl • 
bedileceklerdir. Kendilerile e5as iti -
barile mutab1k kalmmt§trr. M haztrhk 

J3' ~-~~skova 4 (A.A.) - Sovyetler 

9~~~~ halk komiserleri meclisi, I 0 §ubat 

n.. .e Yapilacak alan Pu ki'nin oliimi.i· 
un · .. 

~a~ J~~uncii y1ldoniimii merasimi ic;in a-tt a 1 kararlan ittihaz etmi&tir. 

111 
~~kovacia L1r sergi ac;1lacaktu. Bu-

un lc;ln h;. ,k .. . I . l. . k"l .. k . · r.c.m1ser en mec Isi, u tur 
omlse" Bub f' ~._ k I ~ d b' k . no un oa§ an 1gm a 1r 
0p1te ~~~il olunmu~tur. 

ki neU§~m In eserleri ve _P_~~kin. hakki_nda
l .

1 
~nyat Sovyetler B1rhg._ millet! en dil-

Ankara 4 (Telefonla) - Mahiyet.i i -
tibarile miihim bir kanun layihast bu
giinlerde Meclise verilmek iizeredir. Bu 
Hiyiha baz1 maden hurdalarmm memle
ketten d1§an ~tkanlmasml yasak et • 
mektedir. Bu arada demir, pirinc;, ba -
k1r, kur§UD, kalay, ~inko, aliiminyom, 
antimuan ve nikel hurdalan da mem -
leket dahilinde sah§lan serbest olmak
la beraber harice ~lkanlmtyacakhr. 

lngiltere ve mecburi 
askerlik usulii 

Londra 4 (A.A.) -Sunday Chro -
nicle gazetesi, bi.iyi.ik B ritanya ic;in mec
buri askerlik hizmetinin konulmas1 lehin
de bir makale ne§retmektedir. Gazete, 
buna sebeb olarak lngiltereden gayri bi.i
tiin diinyanm ba~tanba~a tam surette si
lahh bulunmasm1 gostermekte ve be§ yi.iz 
bin ki il\k bir ordu vi.icude getirilmesini 
teklif eylemektedir . end'le veya yabanc1 dillerle tab ve DC§ -

.re I ecektir. 

90~as.IIa:ak ni.ishalarm adedi 13 milyon 
ko .. bmdtr. ~~eningraddi! Mihaliotskos 

d 
YU?de. ~e d1ger yerlerde Pu§kin abi -

elen d!kllecektir. 
d Leningradda ve Mihailovskos koyiins: Pu kin -~~~eleri tesis. edilecekti:. 
. vyetler Buhg1 balk kom1serleri mech-

1:1, bu kararlarm tatbik1 i~in komiteye icab 
eden tahsisab. vermi§tir. 

Diger taraftan asker! fabrikalar biit
~esine bu hurdalarm satm almabilmesi 
i~in miihim bir tahsisat ta konacakhr. 

PARiS BORSASI 
Paris 4 (Hususi) - Paris Borsasmm 

bugiinkii kapanl§ fiatlan §Unlarchr: 
Londra 105,15, Nevyork 21,42, 'Berlin 

862,50, Briiksel 361,87 1/2, Amsterdam 
1173, Roma 112,75, Lizbon 95,50, Cenev
re 492, bak1r 54 1/2 - 55, kalay 231,2,6, 

altm 141,08, gumii§ 21 1/4. 

Hurrem Sultan 
Tarih~i edibimiz M. Tur
han T anm en giizel eseri 

Pek yaktnda 

Cumhuriyette 

KOyliirliin muhtac 
zirai kredi oldugu 

Kredide mmtakavi ihtiyaclara gore hareket edilmek 
laztmd1r. • K.Oyliiyii himaye i~in kredi kooperatiflerine 
ihtiyac vard1r. • Koylii istihsalinin temini de bu koope
ratiflerle Yiiriitiilmelidir. - Kooperatifler mevzular1 ~e-

§idlerine gore alabildigine ~ogalabilir. 

------------------------------~ -1-

Tiirkiyenin koklii ink1lab1 amlardan
beri ihmale ugraml§ olan kayli.iyii arhk 
dart taraftan tutup kald1rmaga azmetmi§
tir... Bizde ~ift~ilik demek koyli.ili.ik de
mektir; ve koyli.ilerin peri§anhgl ziraati 
de si.ifli yahud basis san' atlar meyanmda 
saydlrml§llr. Koyliiniin yiikselmesi ayni 
zamanda ziraatin de terakkisini ve §eref
lenmesini temin edecektir. 

Bu gazetenin 28 ilkkanun ni.i~hasmda 
Bi.iyi.ik Millet Meclisi Ziraat Enci.ime -
ninde miizakere edilen Ziraat Bankasi 
kanununun 1khsad Enciimenine gonderil
digini, fakat baz1 maddelere birka~ say
lavm muhalif olduklanm okuduk. 

Bizim memleketimiz ic;in biricik zirai 
kredi mi.iessesesi alan Ziraat Bankasmm 
yeni kanunu bir koylii - ~ift~i memleketi 
olan vatammiZda yapacag1 tesir itibarile 
pek ehemmiyetli -memleketin istikbalini 
tayin eden bir iktisadi rejim doguracagl 
cihetle de- pek derin oldugundan neka
dar c;ok miinaka§a, nekadar ince tetkik 
edilirse o kadar fayda basil olacagi ~iip
hesizdir. Binaenaleyh, noktai nazarlan -
m kanun heyeti umumiyeye geldigi za -
man izhar etmek i.izere baz1 meb'uslarm 
enciimende muhalif kalmalan nekadar 
memnuniyete §ayandlr! .. 

Memleketi, koyliiyii, ~ift~iligi iyi hi -
lenlere degil... fakat onlan iyi bilmeleri 
icab edenlere baz1 mi.i§ahede ve tecri.ibe
lerden bahsederk zirai kredinin mahiyeti· 
ni arzetmek istiyoruz. Bizim en biiyiik en
di§emiz yeni Ziraat Bankas1 kanununun 
mi.izakeresinde ileri si.iri.ilecek noktai na -
zarlann hususi vaziyetlere aid kanaat • 
Jerden miirekkeb olabilmesidir. 

Halbuki Ti.irkiyemiz c;ok geni§tir. Ta
biat vatamm1z1 s1cak memleketler, mute· 
dil memleketler, soguk memleketlerdeki 
iklim §artlarile cizahlaml§hr ... 

iklim §artlarmm tenevvi.iii: 
A - Mahsuliin nev'i, verim miktan, 

maliyet fiatl ve kalitesi 
B - Cah§ma tarz1, yapma tarz1, me

deni ihtiyaclar 
C - Halkm hassasiyet derecesi, zeka 

ve ahlak kuvveti 
Olmak iizere ba§kahklara sebeb oldu

gundan zirai kredi meselesi mevzuu bah
soldugu yerde muhtelif mmtakalardaki 
~iftc;ileri ayni hal ve vaziyette tutmakta 
isabet olm1yacagma kanaat edilmelidir .. 

Orta Anadoluda biiyiik bir ciftcinin 
kredi ihtiyac1 kemiyet itibarile Adana, 
yahud Aydm cift~isinin kii~iigi.ine bile ki
fayet etmez, bunlann tatbik ve tevzi 
tarzlan biitiin biitiin birbirine benzemez .. 

Binaenaleyh Ziraat Bankasmm bu 
hususiyetleri ·§imdiye kadar edindigi ve 
bundan sonra da edinecegi- tecriibelere 
gore halletmekte serbest kalmamas1 bii
yi.ik bir mahzur te§kil eder. 

Umumi surette mi.italea edince: Ziraat 
Bankasmm yapacagl krediyi: 

A - Koyliiyii himaye kredisi 
B - Koyli.i istihsalini temin kredisi 
C- Ziraati himaye kredisi 
D - Biiyi.ik istihsalleri temin kredisi 

olarak mi.italeaya imkan vard1r. 
1932 senesinde Orta Anadoluda yan· 

yana iki koy -Bozhoyi.ik ve Dinar- kurak· 
hktan fazla miiteessir olmu§, Ziraat Ban· 
kasma borclanm odiyememi§lerdir. 

1933 senesinde bu iki koy dolu vur • 
gununa ugnyarak bi.iti.in zeriyahm kay -
betmi~tir. 

1934 senesinde Bozhoyiik koyii eski 
borcile beraber yeniden borclandigl pa
rayl odiyebilmi~e de Dinnar koyi.i tek -
rar dolu vurgununa ugraml§hr. Ziraat 
Bankasl bu koye tekrar yard1m etmi§tir. 

1935 aenesinde umumi kurakhktan 
mi.iteessir alan Dinnar koyii Jstirabm son 
haddine gelmi~. o sene Ziraat Bankasl 
bu kaye tekrar yard1m etmi~tir. 

1936 senesindeki feyzi.i bereket saye -
sinde Dinnar koyi.i Bankamn yaphg1 bii
ti.in yard1mlan iade edebilmi§tir. 

Bu misalin etrafmda biraz fikir dola~
hnrsak goriiri.iz ki: 

A - Dinnar koyii dart sene arka ar
kaya afete ugrami§tlr. 

Garibce ki:iyi.inden bir adam1n 1934 ba
hannda c;ift siirdi.igi.i tarlaya dii§en yd -
dmm iki mandas!DJ oldi.irmli§ ve bu adam 
ertesi giinii Ziraat Bankasmdan istikraz 
ettigi para ile ~ift hayvanlan tedarik e
derek i§inden kalmam1~ ve mevsim sonun
da Bankaya olan eski ve yeni borclanm 
odiyebilmi§tir. 

hte himaye kredisi bu iki misaldeki 
mahiyette ya umumi, yahud hususi ~ekil
de yap1hr ki -tatbikatta- pek mii§ki.ildiir 
v~ banka cephesinden di.i§i.ilecek ki.i~iik 
b1r hata pek fena netice verir. 

Burada Bankaya di.i~en vazifeleri kre
di kooperatifleri deruhde eder ve bu ko
operatifler de iyi i§letilirse c;ift~i tamamile 
himaye kredisi bulabilir .. $u halde bu 
miihim mesele, iyi i~liyen kredi koopera
tifleri te§kilile halledilmi~ olacakhr. 

Koylii istihsalini temin kredisine de ko
operatifler tavassut edebilirler.. Lakin 
kredi kooperatifleri kanununun bir §ah1s 
i~in tayin ettigi azami kredi haddi mem
leketimizin baZJ mmtakalanndaki koyli.i
lerin istihsallerini temin eyliyecek mikta
nn pek ve pek ziyade fevkindedir .. 

Halin bOyle olmasJ kiic;i.ik c;ift~inin iri 
kiyimlannda baz1 basiretsizliklere sebe -
biyet vermektedir. Bu basiretsizlikler 
-bittecri.ibe sabit oldugu iizere ekseriya
§ahsm zaranna badi olduktan ha§ka: 

A - Gaye haricinde hareketleri te§· 
vik 

'B - Ekseriyetin istifade edecegi kre
di miktanm taklil eder. 

Buna binaen muhtelif mmtakalardaki 
zirai kredi kooperatiflerinin tayin oluna -
cak hadlerde ~ift<;inin (himaye) ve (is· 
tihsali temin) ~ekli haricindeki faaliyetle
re giri§melerinden mahzur tevelli.id ede -
bilir. 

Bunlann haricindeki kredileri dogru
dan dogruya Ziraat Bankas1 yapmahdJT 
ki: 

A - Krediden hakiki yahud hi.ikml 
e§has miistefid olsa bile bunun verilmesi 
gaye itibarile ziraatin terakkisini istihdaf 
etsin. 

B - Zirai mahsulatm idrak ve hasa
dmda ki.ic;iik c;ift<;i hakkmda gozetilen 
maksadlardan biitiin biiti.in ba~ka mahi -
yetteki -kalite ve maliyet fiat! ilah.- gaye· 
leri temin eylesin .. 

A f1krasmdaki kredilerin kooperasyon 
~eklinde yap!labilmesi icin istihsalin ve
ya ziraatin haiz oldugu hususiyetlere go· 
re ayn kooperatifler te§kili mesela: 
( c;iftc;iyi topraklanduma kooperatifi), 
(Sulama kooperatifi), (Giibre ve ziraat 
makineleri satma ve i§letme kooperatifi) 
gibi. Fa kat B hkras1ndaki krediler ma
halli degil, mmtakavi c;ah~an koopera -
tiflerin ba~arabilecekleri i~lere aiddir. 

Bunun bir misali -Ziraat Bankasmm 
1931 senesinde yapmaga te~ebbi.is edip 
sonra geri ~ekildigi- bir i~ te vard1r: 

Simali ~arki ic; vilayetimizde Ziraat 
Bankas1 i<;in -bugi.inki.i ~eraite gore- koy· 
liiyii himaye kredisinden fazla kredi ihti
yac! goriinmemektedir: 

Orada ziraatin pek mUhim bir §ubesi 
alan hayvanc1hk halkm servet temelini 
te§kil eder ve bu da ancak -et ve deri
hasilal! hududunu tecaviiz edemez .. 

Y ag ve peynir has1latl pek mahdud 
kalmaktad1r... Halbuki en aleyhte tab • 
minlere gore Ardahan, Kars. Erzuru -
mun senede lie; milyon kilo tereyag1 ve 
yedi milyon kilo kazein istihsal etmesi 
miimki.indiir. 

Koyliiler si.itten de lay1kile bir menfaat 
gori.irlerse hayvan miktarlannm ve yag 
ve kazein miktarlanmn artmlacag1 ve on 
milyonlara vardmlabilecegi §i.iphesizdir. 

Fa kat §ahsi te§ebbiisler -buralarda· 
tesadiif edecekleri ikt\sadi ve ameli ak • 
sakhklar hasebile kuvvetli bir himaye 
gormedik<;e yi.iri.iyemezler. Bu himaye 
Ziraat Bankas1nm yapacag1 kr diden 
ibarettir. Ziraat Bankas1: 

A - Si.it sahiblerine 
B - Y ag amillerine 
C - Satl§ te§kilatlarma 

yapacag1 birbirine bagh rotatif kredi ile 
bu himayeyi yapml§ olur. 

HEM NALINA 
MIHINA 

BirakiniZ, okusunlar! 

(E:5} ir Oniversiteli bana diin §unlan 
(g) anlath: 

«- Son zamanlarda Oniversi
tenin muhtelif fakiilteleri sami talebenin 
seminerlere girmelerine mani olmak mak
sadile §oyle bir karar verdi: Asli talebe 
seminerlerinde ~ab§abilmek i~in faki.ilte 
idarelerine elli~r kuru~ verip hirer anah· 
tar edinmege mecburdurlar. Bu anahtan 
kaybettikleri takdirde mesailerine devam 
edebilmek ic;in, ikinci bir anahtar alma· 
Ian laz•md1r. 0 vakit anahtara i.i~ misli 
fazla para yani 150 kuru§ vereceklerdir. 
T alebenin i~inde bu 50 veya 150 kuru§U 
veremiyecek vaziyette olanlar vard1r. 
Bunlar, seminerlerden istifade edeiniyor
lar. Her ~ubenin seminer memurlan her
gun ikidebirde yoklama yap1p anahtar
lan olm!yanlan d1~an ~1kanyorlar; yani 
okumaktan, c;ahWJaktan menediyorlar.» 

Bu hikayeyi hayretle dinledim. Evve
la birinci anahtarm 50, ikinci anahtann 
150 kuru§ olmasmdaki hikmeti anhya· 
mad1m. Galiba, anahtan kaybedenlere, 
dikkatsizliklerinden dolay1 verilmi~ bir 
para cezas1 olacak ... F akat as1l mesele 
or ada degil, ~urada: 

Asli talebeyi anahtar almaga mecbur 
e~ip te sonra anahtan var m1, yok mu 
d1ye kontrol edeceklerine, anahtardan 
vazgecip hiiviyet varakalanm kontrol et· 
seler dah.a iyi olmaz m1? 

. Dinle~ici talebe seminere girmesin 
d~ye ash talebeyi 50 veya 150 kuru§ 
Ziyana sokmamn manas1 ne? 

Hele, bir seminere girip <;ah§mak isti· 
Y~n ~e~cleri asli talebe, dinleyici talebe 
d!Ye 1k1ye ay1rmakta ve bir k1smm1 me
netmekte fayda ne? 

hte, as.J benim kii~i.ik akhmm alma
dJgi bu tefriktir; ~i.inki.i, c;ah§mak, oku· 
m~k ve bir ~eyler agrenmek istiyenlere, 
«m asli talebe degilsiniz, okumak ya
sak !>> demekte hi~bir fayda yoktur ve 
bilakis zarar vardu. 

Asli, gayriasli, ne olursa olsun, bua
bmz; kahvelerde iskambil, tavla, domi
no oymyacaklanna Oniversite seminerle
rinde kitab okusunlar ve okumaga susa
mi~ genclerden 50 kuru~. 150 kuru~ anah
tar paras1 istiyeceginize onlara i.istelik 50 
ve 150 kuru~ veriniz de daha ~ok c;ah§
smlar. 

Zahire Borsas1 
komiserligi 

Ge~enlerde ve -
fat eden istanbul 
Zahire borsas1 mii
diirii Kemalin ye -
rine $ehir Meclisi 
azasmdan Feridiun 
Manyasi tayin e 
dilmi~tir. 

Feridun Man . 
yasi miiteaddid ha
riciye memurluk . 
larmda. Muhtelit 
Miibadele komis • 
yonu Turk heyeti Feridun Manyasi 
murahhasas1 azahgmda ve t.Jskiidar 
Halk Tramvaylan §irketi miidiirliigu 
ve meclisi idare azahklarmda bulun • 
mu~ k1ymetli ve liyakatli bir zathr. 
Kendisine yeni vazifesinde muvaffaki
yet temenni ederiz. 

bu yiizden bymetli bir nesne saytlma· 
maktad1r. 

Fa kat bu i§i koy, yahud mandualann 
yapacaklan ki.i~i.ik kooperatiflerin konfe
derasyonundan ibaret olan (bir merkezi 
kooperatife) gordi.iri.ilmek suretile mi.i -
kemmelen aylrtdabilir. 

Ki:iy ve mand1ralarda birinci derecede 
imal edilecek tereyag ve kazeinlerin tas -
fiye, ambalaj, sevk ve fi.iruht i§i bu mer
kezi kooperatife aid olur ... Bu takdirde 
si.it sahibi, yagm hem amili ve hem sat!· 
em olmak vaziyetinde bulunacagmdan 
te§ekkiili.in zarar etmesi tasavvur edile " 
mez. Ciinkii fiatm fazlahg1, noksanhgt 
si.it fiatma tesir eder. V e miistahsil sa bit 
bir fiah mikyas ittihaz ederse ineginden 
fazla yahud noksan si.it ~1km1 ~ gibi bir his 
i~inde kahr ... Zarar duymaz ... 

l§te, biiyi.ik istihsallerin temininde Zi • 
raat Bankasmm yapacaih kredinin hari· 
cinde tasavvur edilecek kooperatif kredi· 
leri -faydah ve canh olabilmek i<;in· mm· 
takavi olmak ikhza eder. B - Bu koyi.in ahalisi Ziraat Banka

smm gosterdigi yard1m sayesinde haric
deki karc~lara, faizcilere yakay1 kaptw 
maml§tiT. 

C - Ziraat Bankas1 bunlara yard1m 
ederken himayeye ~ayan olanlan sec;ip 
ihtiyac miktarlannm ne fevkinde, ne du
nunda olm1yan bir yard~mda bulunmu§ -
tur. 

Bunun haricinde -o mmtakalann- yag 
ve kazein istihsali i§leri iki taraftan biri -
nin zararma olarak (ya hayvan sahibi • 
nin yahud yag amilinin) cereyan eder ki 
bugi.in o hal vakidir .. Yani si.it oralarda 

Bu sistemin li.izumu fmd1k i~in, zeytin· 
yag1 i~in, i.iziim icin ilah ... aynidir; bu it· 
Jerde mi.inferid kooperatiflerin faaliyeti 
ekseriya zarar verici olmaktad1r. 

••• 

D - Ziraat Bankas1 mi.isaid bir istih
sal Yih ~ansmm gelecegine gi.ivenmi~ ve 
aldanmam!§tlr ... 

Bir ikinci misal: Ayni nnntakada 

AYDAB R • 
I 

Bugi.in 100 sahife ~1kt1. 



ge 
le 

bu 
m1 
m 
fa 

m 
ya 
ta 

re 
so 
ta 

6 

yo 
ve 

le 

ta, 
k 

k 

c 
B 
ft 

b 
d 
a 

e 

p 
r 
1 
I' 

t 

l 

n 

4 

Bundan on, on i~i sene kadar .evv~ldi., cugu~a, bi!h~s~a sevimli olan bir Yahudi 
Biitiin bunlar g~ml§ sayi!maz, z1ra, Jste- c;ocuguna venhr. 

CUMHURiYET 

Bibliyografya 

Tiirklerde Abn Ehem
miyet ve Tarihi 

Son itilaftan sonra 
• 
Italyanin da Montreux muahedesine 

iltihak1 ihtimalleri kuvvetlendi 
( Bu aksamki progra~ 

ISTANBUL: 

digir vakit, o zamanm insanlanm ve ha- Bir kere tombalay1 ben c;ektim. <;ok 
diselerini tekrar gorebiliyorum, o zaman- giizel olan annem beni oraya gotiirmi.i§tii. 
ki sesler hala kulagimda. Bu hallralar Ve ben meydandaki kalabahgm ortasm
beni tazib ediyorlar, kovulduktan sonra da <<tesadiif» oldum. Bu kadar c;ok ba
tekrar burnumuzun iistiine konan sinek1er kl§In iizerimde topland!gtnl omriimde bir 
gtbi ber.d tazib ediyorlar. daha gormedim. Sonunda hiddet -

Louise oldiigii zaman arllk onu sev:r.i- ten §im§ekler c;akan gozler oldugu gibi 
vordum. Onun muhabbeti, bir mu§amba sevincinden pml pml yanan gozler de 
iizerinde yagmur sulan gibi, dJ§nnda kd- vard1. Baz1lan bana yumruklanm s1ki -
hyor, kalbimi saram1yordu. Gostermek Is- yor, baZJian da bana «fsa !», <<Kurta -
temedigim bu nefret, bazan, dostlanmt - nc1 !» diye hitab ediyor, beni alh§hyordu. 
zm yanmda, beklenmez bir jest halind<. Ve, kalabahgm i:in safmda duran, re
fi§kmyor ve eminim ki bir dedikodu mev- dingotlu ve §apkasJz bir adam1 pek iyi ha
zuu oluyordu. tuhyorum. Mustarib ve yorgun duruyor-

Ogretmenler Gazetesi Yaytnlarmdan 
istanbul 1936 - Fiatt 30 kurU§ 

Yeni senenin tarihini ta§tyan bir ki
tab heniiz elime gec;medi. Bu sebebden 
eskilerin arasmdan bahsetmek ftrsahm 
bulamad1g1m baZl degerli kitablan size 
tamtacagtm. 

Bu seriye cTiirklerde Atm Ehemmi
yet ve Tarihh le ba§hyaltm. 

[Ba$tarafa 1 fnct sahtjede J 
itilaf siyasetinden vazge<;memesinden 
ko~k.maktadnlar. 

Habe§ muharebesinin neticesi olarak 
Ingiltere ile ltalya arasmda has1l olmu§ 
gerginlik ve bunun iizerine Stresa cephe
sinin yiktlmast ve bunu italyan - Alman 
mukarenetinin takib eylemesi Pariste 
sulh sistemine indirilmi§ oldiiriicii bir dar
be gihi telakki edilmektedir. 0 andan.be
ri siyasi mehafil, ltalyan - ir.giliz mi.ina
sebatmm yeniden normal bir &ekil alma
sim hekliyorlar ve bu halin pek yakmda 
vukua gelecegini iimid ediyorlardi. 

te§riki mesai yapmasma medar olacak 
manevl ~~raiti yeniden ihya ve tesis et -
mi§tir. Avrupada halihaz1rda mevcud a
lan ahval ve ~erait dahilinde bu hal, na
zan dikkate almmaga &ayandir ve hatta 
bundan birka<; hafta evve] makul surette 
iimid ve tahmin edilebilecek bir netice
den r;ok daha fazla bir ~eydir.» 

12,30 plakla Ti.irk mu.sikl,l - 12,50 bS 
dl.s - 13,05 plakla hafif mi.izik - 13,25·1 

muhtelif plak ne§riyati- 17,00 inkJliib ~ 
Jeri. Univcrslteden naklen. Mahmud c 
Bozkurt tarafmdan - 18 ,30 plakla. 
musiki.sl - 19,30 konferans : Dr. &sad R: 
tarafmdan - 20,00 Vedla R1za ve arkac 
Ian tarafmdan Tiirk musiki.sl ve halk 1 

k1lan - 20,30 Cerna! Kamil ve arkadal 
tarafmdan Ti.irk musik!si ve balk ~a.rl 
Ian - 21,00 saat a:van, l;leh!r Tiyatrost 
peret kiSrnl tar afmdan bir ternsil -
Ajans ve Borsa haberleri ve ertes! gii. 
program! - 22,30 plakla sololar - 23 ,00 

Ha'kikaten bir dedikodu mevzuu oldu- du. Bir §eye dikkat ettim, bu adamm gol
gunu i:igrendim. Louise'in olumiinden bu gesi yoktu. Hda ve gizlice cebinden bir 
ay evvel, arhk olecegini, ya§Jyacak i.ic; tabanca «;Ikard! ve beynine sikh. Deh§et 
haftasJ kaldigmi, on be§ giin sonraya c;1k- ic;indeydim; cesedi ahp gi:itiirenlere iir -
miyacagmi, gelecek c;ar§amba onu kay - pererek baktim. Sonra anr.emi arad1m, 
bedecegimizi, ertesi giin, son gi.ini.i ve saati bulamaymca yalmz olarak eve di:indiim. 
dolacagmt soyli.iyordum. Ahbablar, bi.i - 0 ak§am annem eve gelmedi.» 
tiin bunlan §aka zannetmi§lerdi. Zira * * * 
Louise sihhatteydi, gencti ve giizeldi. David Bakar' a bir sigara uzattJm, 

F aka t bir kasaba sorarsamz, hangi ko- reddetti: 
yunun ne giin kesilecegini size si:iyliye -
bilir. Kinim olgunluk devresine gelmi~ti. 
Louise'nin i:ilecegi giini.i biliyordum ve 
benim si:iyledigim tarihde i:ildii. 

Louise ani olarak oldi.i ve oli.imii, 
doktorlar ic;in, asia bir muamma te§kil 
ctmedi. Fa kat dostlanmt bend en §i.iphe -
lenmekten menedemedim, miiz'ic; sualle
ri, bir ti.irli.i teshir edemedigim YJlanlar gi· 
hi viicudi.ime sanhyordu. Ey g~mi§ giin
lerin azablan, sizi hala duymaktayim! 

*** 
Louise'nin oli.imiinden bir ay evvel, be

raherce sokaga <;Ikml§tik; bir cumartesi 
giiniiydii. Nehir kenannda sessizce yii
riiyorduk ve birbirine kan§arak bizi ta -
kib eden gi:ilgelerimize s1k s1k baligimi 
hahrlJyorum. 

· Francs - Bourgeois sokagmda, iisti.in
de: «Emniyet sand1gma rehin edilen e§
ya» yazih bir diikkanm om.inde durduk. 
Camekanm ic;inde mi.iteaddid renkte, w 
kilde, bi.iyi.ikli.ikte birc;ok e§ya vard1. Bu 
diikkanda ti.irli.i mi.icevherler, tablolar, 
kitablar, mezarhktaki oli.iler gibi, yanya
na malanml§h. Birdenbire Louise, ho§una 
giden bir miicevheri kendisine satm al -
mamt soyledi. i~eri girdik. Camekimh 
kap1y1 a<;arken iizerinde yaz1h olan Jsmi 
okuyabildim: David Bakar. Ve golge -
lerimizin birdenbire aynldigmi ve ancak 
pe§imizden i<;eri girdigini gordi.im. 

David Balcar tezgahta oturuyordu. 
istedigimiz miicevheri camekandan <;I -
karmamiZI soyJedi ve paras;m Vermek is
tedigim zaman, ufak paras1 olmad1gml, 
civardan bozdurup gelmemi ilave etti. 

Y ahudilerin bayram giini.i olan cumar
tesinde bu adamm <;ah§mak istemedigini 
anladJm. Parayt bozdurup dondiikten 
sonra, David Bakar bize: 

- Bugiin hava ne giizel! dedi. Ha
kikaten bugiin cumartesidir. Dikkat et -
tiniz mi, her cumartesi giinii hava ac;ar, 
ve bir golgeyi muayene etmek ic;in en mii
nasib giin bugi.indiir. Cumartesi bana u· 
zun hayatlmm en heyecanh gi.inlerinden 
birini hahrlahr. Ben Ramada dogdum ve 
ancak yirmi be§ ya§Imdanberi Pariste bu

lunuyorum. Bilirsiniz ki Ramada her cu· 

martesi gi.inii Ripetta meydamnda tom • 

bala c;ekilir. Gene bilirsiniz ki numaralan 
torbadan c;ekmek i§i de bir Y ahudi c;o· 

- Bugi.in kendimi pek iyi hissetmiyo
rum, dedi. Gitmeden once, gi:ilgelerinizi 
bana i:idiim; veriniz. Daha nekadar ya -
§Iyacagimi i:igrenmek istiyorum. Scoman
cie yani golgelerden istikbali okumak il -
mini biraz bilirim. Haydi gelin diikkan -
dan <;1kahm ve gi.ine§te golgelerimize ba· 
kahm ... Bari gi:ilgeleriniz var m1? Zira, 
unutmaym ki, bizim inandJgimiza gore, 
golge, cesedden, olmeden bir ay evvel 
aynhr.» 

David Bakarla beraber di.ikkandan 
~Ikbk; giine§ bulutlar arasma girmek ii -
zereydi: 

- Ba§ka bir zaman gelirsiniz .. 

Diyerek di.ikkanma girdi. 

Louise'le konu§madan yiiri.iyorduk. 
Giine§ tekrar t;Ikml§tt. Biran golgeleri -
mize bakacak old urn: Louise' nin golgesi 
kendisinden aynlmi§, yok olmu§IU. N e 

vah§i bir zevk duydugumu miimkiin de -

gil tasavvur edemezsiniz. 

CahiJ Satka Tarancr 

Vindsor Diikii 
(Ba$tara!t 1 tnct sahf/ede> 

Eski Kral mayrsta evlenecek 
Paris 4 (A.A.) - Viyanadan ln

transigeant gazetesine hildiriliyor: 

Windsor Diikii Madam Simpson'la 
ma}'Is aymda Viyanadaki !ngiliz sefareti 
yakmmdaki ingiliz kilisesinde evlenecek
tir. fzdiva~<tan sonra yeni evliler Dub
rovnik' e giderek gec;en §Ubat aymda Di.ik 
de Kent'le sab1k Krahn oturduklan say
fiyeye yerle§eceklerdir. 

Lehistanda bir yangm 
Katowice 4 (A.A.) -Katowice ya

kininde Ribink'te kain deri fabrikasmda 
yangm c;Ikmi§ ve bir milyon zlotilik zara
ra sebebiyet vermi§tir. 

Miiessif bir oliirn 
Mu~lir Dervi§ Pa§a oglu merhum 

Ahmed Pa§a refikas1 ve Bay Rii§tli 
validesi Bayan Sabrinazm Zahle kasa
basmdaki c;iftliginde vefat eyledigi te
esslirle haber almm1~tu. Mumaileyha 
hayrt c;ok sever salihattand1, Cenab1 
Haktan rahmet diler, kederli ailesini 
taziye eyleriz. 

Amerikaya gitmege liizum kalmadl!! 

Risalenin muellifi Rtza <;avdarlmm, 
mevzuuna c;ok yakmdan sahib oldugu -
nu, eserini viicude getirmek ic;in c;ok 
ugra§hgmt ve onu yazmak ic;in tenkidi 
bir metod takib ettigini §U sozleri pek 
giizel izah etmektedir: cGarb miidek -
kik ve muverrihlerine gelince bunlarm 
her sozlinii kolayca kabul edivermenin 
ilimde ne biiyuk bir felaket oldugunu 
birc;ok defalar gordiigum ic;in adama
kllh tetkik etmenin laz1m oldugunu 
santnm.• 

R1za <;avdarli bu sozlerini claaletta
yin ele gec;ecek bir mehazm hie; te dog
ru bir yol gosteremiyecegini• dii§iine -
rek sarfetmi§tir ki hakltdir. Yoksa 
cmtidekkik ve miiverrih• stfatlarma 
lay1k olanlann herhalde, istisnalara 
ragmen, samimiyetle hakikati gormege 
c;ah§bklanm kendisi de elbette teslim 
eder. Ayni zamanda unutulmamahdtr 
ki herkes gibi 0 alimler de yamlabilir
ler. Bu tarzda yaz1lacak eserlerdir ki o 
hatalan meydana c_;Ikararak hakikati 
tenvir etmi§, hem de mevzuu geni§let
mi§ olur. 

cTiirklerde Atm Ehemmiyet ve Ta • 
rihh dart bab iizerine vucude getiril -
mi~tir. Birincisi 1slamiyette At ve bu -
nun hakkmda soylenen hadisler; ikin • 
cisi Atlarm iyileri; ii~iinciisii A tlar 
hakkmdaki tedbirler; dordiinciisii de 
Atlarm ya§lan ve di~leri hakkmdadu. 

!sve<;li alim Sven Hedin'in Olimpi -
yadlarda verdigi at hakkmdaki bir 
lronferansta Miladdan 1360 sene evvel 
atc;thk hakkmda Orta Asyada yaZilan 
bir eserin bulundugunu ve bundan bin 
sene sonra bu eserden istifade eden 
Ksenofon'un cCer hayvanlarb hakkm
daki eserini viicude getirdigini bize 
ogreterek ba~hyan bu risale yalmz bi
rinci ve ikinci bablan havidir. 

cEski Tiirklerde haralar, te~kilatlan 
ve at miirebbilerh adile ikinci kitabm 
da pek yakmda inti~ar edecegini bil -
dirmektedir. 

Ata dair miiteaddid darbrmeseller 
oldugu, edebiyatta ata dair kasidelere 
rasland1gi, hatta at iQin, bugun <;inili
ko§k miizesinde goriilecegi gibi, mezar 
ta§l dikildigi halde bugiine kadar ata 
ve tarihine dair ancak ihsan Abidin 
miistakil bir eser yazm1§t1. Yeni Tiirk 
harflerile Melahat Akselin cAtc;11Ik ve 
binicilik• adh eserinden ve cAh mec
muasmdan ba§ka bir§ey ne§redilme -
mi~ti. R1za <;avdarlmm eseri mevzuun 
ehemmiyetine nazaran mevcud bo§lugu 
dolduxacak ilmi tetkiklere miistenid 
degerli bir eserdir. 

italya ile Almanyanm lspanyo[ i~le -
rinde faa! ve mi.i~erek bir siyaset takib 
etmeleri iizerine Pariste endi§e ve huzur
suzluk artmJ§tlr. ltalya ile Almanyamn 
mii~terek gayretleri, ademi miidahale si
yasetini k1smen akamete ugralmi§hr. Bu
nunla beraber, ltalyamn 1ngiltere ile mu
karenet tesis etmesi iizerine yava§ yava§ 
ispanyol i§lerinden elini etegini ~ekece -
gi bekleniyor ve halyamn bu ve~hile ha
reketinin Almanyanm da ispanyaya kar
§1 takib etrnekte oldugu siyasetini degi§
tirmesi gibi hir netice verecegi iimid olu
nuyordu. 

Kont Rossi'nin Baleares adalanndan 
hareketi ve italyan • lngiliz itilafname -
sinde ltalyamn Baleares adalan iizerinde 
birguna ami! olmadigmi beyan etmekte 
olduguna dair olan ~ayialar Parisin ii
midlerini takviye etrni§ti. Ayni zamanda 
italya ile Almanya, !spanyaya gi:ini.illi.i 
gonderilmesinin menedilmesi meselesi 
hakkmdaki ingiliz - Frans1z te§ebbi.isi.i -
niin muvaffakiyetle neticelenmesi i~in 
kapiyt a<;Ik buakiyorlardJ. 

Diger taraftan F ransa ile lngiltere, 1-
talya ve Almanyaya kar§I muslihane bir 
hath hareket takib etmi~ler ve bunun i<;in 
Habe§istamn fethini filen tammi§Iar ve 
siyasetini zecri surette tadil etmesi tak -
dirinde t\lmanyaya iktJsadi menafi te -
min etmek teklifinde bulunmu§lardir. 

Ancak baz1 siyasi mehafil. daha az 
nikbin davranmaktadJr. Bu mehafil. son 
hadiselerin beslenilen iimidleri bo§a <;1 -
karmi§ oldugunu beyan etmektedirler. ls
panyol - Alman deniz hadiseleri, Alman
yanm lspanyaya kar§l asia uzla§ma yo
luna gitmek niyetinde olmadigml isbat 
etmi§ olup daha diin !talyan askerlerinin 
viiruduna clair Cebeli.ittanktan gelen ha
berler, son zamanlarda ileriye siiriilmi.i§ 
olan nikbinane miitalealan tekzib eder 
mahiyette idi. 

Zann<;~lunduguna gore !ngiliz - !tal -
yan itilaflan, bilhassa §arki Akdenize 
mi.iteallik bulunmakta ve Baleare adala
n mi.istesna olmak i.izere lspanya vekayi
inden bahsetmemektedir. 

Siyasi mehafil, ltalyan gazetelerinin, 
~~~==----=~~~~~- ingiliz- italyan mukarenetinin Almanya 

Vefat 
~ehrimiz tiiccarlarmdan Trabzonlu 

Dedezade Bay Ahmed Salih vefat et • 
mi§tir. Cenazesi bugiin saat on birde 
Nuruosmaniyede ~erefefendi sokagmda 
Ac;1k Soz gazetesi kaqlSlndaki 6 nu • 
marah hanesinden kald1nlarak cenaze 
namaz1 Beyaz1d camisinde kllmarak E
dirnekapt ~ehidligine defnedilecektir. 
Kederdide ailesine ve ogullan Hasan 
Cemil ve Hiiseyin Avniye beyam tazi
yet eyleriz. MevHi garik1 rahmet eyliye. 

ile te§riki mesaiye mani olmiyacagt sure -
tindeki yaz1lan hakkmda da uzun miita
lealar serdetmektedirler. 

Hatta baz1 mehafil, lngiliz - !talyan 
itilaflanm bir nevi «igfal» diye tavsif et· 
mekte ve bu itilaflarm her hangi csash 
bir taviz mukabilinde olmaksiZm ltalya
nm Akdenizdeki vaziyetini tarsin etmesine 
medar olacak mahiyette oldugunu ilave 
ey lemektedirler. 

Ayni mehafil, ltalyan siyasetinin Al
manyarun esiri vaziyetinde kalmakta ol-
dugunu, zira Almanyanm merkezi Av

Alman mehafilinde memnuniyet 
Berlin 4 (A.A.) - Salahiyettar Ber

lin mehafili Almanyanm Akdeniz hak -
kmdaki !ngiliz - !talyan gentleman's 
agreement mukavelesini sulhun idame ve 
istikranm temine matuf biitiin hadiseler 
gibi hususi bir memnuniyetle kar~IIadigl· 
m bildirrnektedir. Ramada italyan Hari· 
ciye N amile !ngiliz sefiri Sir Eric Dru· 
mond arasmda imza edilen anla§ma ital· 
ya ile ingiltere arasmdaki anormal mii • 
nasebata, ve Avrupada mi.i~terek mesaiyi 
sekteye ugratan engellere nihayet vermi§· 
tir. 

Anla§ma, tarafeyni memnun edecek 
bir sureti hal bulabilmek ic;in her iki mem
leket tarafmdan gosterilen hiisnii niyetin 
bir neticesi olarak telakki edilmektedir. 
Bu metodun daha evvelden tatbik edil
medigi teessiife ~ayand1r. Eger tatbik e
dilmi~ olsayd1 Avrupamn kalkmmasma 
yanyacak bir ~ok hal ~areleri bulunmasJ 
kabil olurdu. Berlin mehafiline gore in -
giliz - italyan anla~masJ daha mes'ud 
bir istikbalin miij decisidir • 

Germani a gazetesi A vrupada gergin -
ligin izalesine dogru bir ad1m atJld1gmi 
kaydettikten sonra diyor ki: 

«Bu Akdeniz anla~asm1 Roma ve 
Londra iki ay miiddetle miizakere ettiler. 
Cumartesi giinii imzalanan anla§manm 
ehemmiyetini gi:istermege bu kafidir; bu 
anla~a bir istJ'hale devresinin sonu ve 
herhalde yeni bir vf9}tedir, Avrupa mu
kadderatmm resanet bulmas1 yolunda bir 
di:iniim noktasidtr. 

Almanya iki memleket arasmda bir 
anla~ma husuliinden ha§ka hir~ey istemi
yordu. Londra ispanya i~inden Almanya 
ve italyamn hath hareketini anlamaga 
ba§lami§IJr ve bugiin Fransa ile ltalyayt 
ay1ran bir hiikfunet rejimi tezadt degil, 
lr.orni.inist enternasyonalinin bugiin garbi 
Avrupa.da oynadtgl veya oyQiyabilecegi 
roldiir.» 

Deutsche Allgemanie Zeitung da di-
yor ki:' · 

«Bu anla~ma, !talyanm garb! Avru
pada emniyeti tesis eserine i§tirakine ma
ni olan hususati ortadan kaldimu§hr. Bi
naenaleyh, garb Avrupasmda bir anla§ • 
rna akdi §ansi an artmi§hr. F rans1z mat • 
buah Roma - Berlin mihverinin bozulma
ffil§ olmasmdan dolaYJ ho§nudsuzluk gos
teriyor. Fransay1 tecrid etmek i<;in hi<; 
kimsenin aklmdan bir ,ey ge<;mez. F akat 
F ransa Avrupa te§riki mesaisine veya ko
miinistlige yardim etmek §Iklanndan bi -
rini tercih etmelidir.» 

/ngilterenin maksadr 
Rorna 4 (A.A.) -Havas muhabiri 

bildiriyor : 
2 kanunusani tarihli lngiliz - ltalyan 

beyannamesile Kont Ciano ve M. Drum· 
mond arasmda 30 ve 3 1 kanunuevvelde 
teati edilen mektublann metni, pazarte
sinden evvel gazete c;Ikmadigmdan, an -
cak bugiin ogle iizeri halk tarafmdan og
renilmi~tir. fzhar edilen mahzuziyet c;ok 
derindir. 

Gozleri kama,t•racak bir ,aheser 
rupada ve bilhassa Avusturyada ltalyan 
menafiine ~iddetli darbeler indirebilecek 
bir mevkide bulundugunu ehemmiyetle 
kaydetmektedirler. 

Bu anla§mamn biiti.in diger Akdeniz 
devletleri arasmdaki miinasebetlerinin i
yile§mesine yard1m edecegini bildiren bi
rinci f1krasmm ~arih surette Fransay1 is
tihdaf eyledigi bildirilmektedir. 

iSTANBULA GELDi 
Amerikamn me~hur giizellikler krah, YJldJzlar yarabctsi 

ziG FE L D ~ILRDIJ.LLA~ 
mn Hayah • Yiikseli§i - Gizli Sevdalan - Maceralan. Sahnede 1000 giizel y1ldJz • En parlak reviiler

En nefis musiki - Say1stz orkestralar - Mefhur fark1lar - Emsalsiz derecede miiessir bir mevzu 
Bu kadar giizel ve ihti§amh bir ,aheser htnuz ne gorillmu, ne de hi~ bir yerde gosterilmi~tir. 

Bu per~embe gecesi 
miistesna gala olarak 'MELEK ve SAKARYA 

sinemalannda birden. Bu muazzam film Metro Goldwyn - Mayer Ekstra Super prodiiksyondur. 
Numarah biletler fllmdiden satllmaktad•r. 

G E L i Y 0 R L A R! 
GOLEREK ve GOLDOREREK 

EGLENEREK ve EGLENDIREREK 
TATLI BIR ECNEBt DtLtLE 

TliRKc;E ' KONUf?ARK 
KOMtKLER KRALl 

L 0 R EL HARDi 

0 0 C U K HIRSIZLARI 
10 k111mhk biiyiik kahkaha kas1rgast 

Umumi in lib a, Temps gazetesinin bir 
ba§makalesinde ifade ve telhis edilmi§ • 
tir. Bu yaz1da ezci.imle deniliyor ki: 

«ingiliz - italyan itilafnamesi, !ngiliz
Fransiz siyasetile tamamile hemahenk a
lan ve Habe§ buhram iizerine yikiian ve 
yerine mi.i§terek ltalyan - Alman faali
yeti formiili.i kaim olmu§ bulunan eski 
italyan siyasetine ri.icu edileceginden bah 
sedilmemektedir. Maamafih bu itilaf, 
!talyanm iki biiyi.ik garb demokrasisi ile 
sulhun muhafazasma matuf ve faa! bir 

Anla§ma, !talyaya ticareti ve dogu 
Afrikasile mi.inasebetleri hakkmda istedi-
gi teminah vermektedir. 

F akat hilhassa siyasi mehafil, bu an -
la§mayl, !ngilterenin dogrudan dogruya 
Sovyetler Birliginin ni.ifuzu altmda bir 
ispanyol komi.inist cumhuriyetinin kurul
masma muhalefet edecegi tarzmda tefsir 
eylemektedir. Ramada milli hakimiyeti 
miilkiyeye aid stati.iko kelimeleri bu su
retle tefsir olunmaktad1r. 

R·o S E MARiE 
JEANETTE MAO DONALD - NELSON EDDY'nin 

san' at hayatlarmda en harikulade temsilleri, giizelliklerine 
asia eri,ilmiyecek bir sinema eseri 

Y arm matinelerden itibaren 

MiLLi SiNEMADA 
Yarm ak,am 

MELEK SiNEMASINDA 
UN i R N U R E T T i N ve A R K A D A ' L A R I 

Be~iktaf K1z1lay menfaatine K 0 N S E R vereceklerdir. 
Bu konsere Konservatuar1n icra heyeti de iftirak edecektir . 

ViYANA: 
18,15 muhtel!f :;;ark1lar - 18,30 ko~ 

19 konferans - 19,25 frans1zca ders 
havadi.s - 21 Leh mu.s!kisi - 21,45 kO 
devam1 - 23,20 hafif mus!k!. 

BERLiN: 
17 haflt mu.siki - 19 Alman §ark!IS: 

20 konser • 21 havadl.s - 21,10 opera 
havadis - 23,30 konserin devamt -
dans m usikis!. 

PEi;iTE: 
18 Macar mus!kl.sl - 16,30 sololar -

orkestra - 20,30 konser • 23,05 <;!gan 
kestra.s1 - 24,10 dans mu.s!kis! 

BUKREI}: . 
19,10 halk musildsi - 20,10 sololat' 

p!yano konseri - 21 ,50 senfon!k ko 
23,45 havadis - 23,55 dans mus!k!si. 

LONDRA: 
18 iskoc;: danslar1 - 18,30 havadis -

dans musik!si . 20,20 spor haberler! -
temsll - 21 opera • 21 ,50 varyete -
hatif l!lU.Siki - 23 senfonik konser. 

PARIS: 
19 ~ark1Iar - 20 oda mus!k!si - 20,30 h 

dls - 20,45 konser - 23.30 senfon!k or 
tra. - 24 dans musikisi. 

ROMA: 
18,15 konser - 19 kadmlar saatl -

yabanCJ dillerde havadi.s - 21 konser 
opera • 24 dans musik!~i. 

NOBET(;iECZANEL 
Bu gece niibetgi olan eczaneler §unla 
Istanbllil cihetlndekiler: 
Aksarayda (Sanm), Alemdarda (Abd 

kadir), Bakrrkoyde {Merkezl, Beyaz 
(Cemil), Eminoniinde <Hiisni.i Hay 
Fenerde (Vitali) , Karagi.imri.ikte (M. 
ad), Kiit;i.ikpazarda (Yorgi), Samatya, 
camustafapa§ada {Ridvan) ~hrem!n 
<NaZim l, ~ehzadeba~mda (Halil). 

Beyoglu cihetindekilcr: 
Galatada (Hi.iseyin Hi.isnii) Ha.sk 

(Nisim Aseo) . Ka.s1mp~da ' {Mi.ie 
Merkez nahiyede .{Della Sud a), §! 
<N.~g1lec!yan), Taksimde (Limonciya 

Uski.idar, Kad1k1iy ve Adalardakiler · 
Bi.iyiikadada (§inasi), Heybellde ( 

na§), Kadikoy, eski iskele caddes!nde 
~!raki), Kad1k1iy, Yeldeg!rmeninde CUlt 
Uskiidar, <;ar111boyunda {Orner Kenan) 

• , . E.vlenme . 
Universite Rektorii profes<ir C 

Bilselin klZl Bayan Nimetle, Fen 
kultesi riyaziye doc;enti Dr. Or 
H.~mdi ~:is~ahm .di.igiinleri , plba~l 
nu, Rektorluk evmde yapilm1~tu. 
ve Belediye Reisi Muhiddin Ustun 
Birinci Ordu Mi.ifetti§i Orgeneral F 
reddin, faklilte dekanlart, Univer 
profes6rleri ve iki tarafm dostlart a 
lerile bulunmu~lard1r. Yeni evli 
bahtiyarhk dileriz. 

Gene ya~mda ani ufulile kaybetti 
miz sevgili babam1z ve e§im Bay 
Rtza Canfesc;inin cenaze merasim · 
bizzat bulunan k1ymetli aile dostlari 
za, Be§ikta§ kullibiine, sporcu arka 
lanm1za ve her turlti vesile ile der· 
ctlanm1za i§tirak eden aziz ahbabla 
m1za ve akrabalanm1za bizzat ayr1 
te§ekkiire teessiiriimiiziin fazlahgm 
imkan olmadigl ic;in gazetenizin tav 
sutunu dileriz. 

E§i 
Hayriye 

<;ocuklan 
Belkis ve N aci Canf 

iiskiidar Hale sinemasa 
(;ILGIN GENCLi 

Bah~e Mimar1 
Mevlud Baysal 

(;elenk, buket, ni~an 
sepeti, gelin araba
lari tezyina b, balo
larda dekorasyon i~· 
Jeri i~in daima 22537 
No. va telefon ediniz. 

K T A 
,..........,_..,.,.,.....,.,.,,.,......,. H A L I{ 
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p I p 

OPER£1' 
Bu ak~arrt 
saat 21 de 

Zozo Dalmll51 

iflirakile 
Istanbul ballet 

ilk temsili 

I A 
Talebeye tenzilath 

«Ben bir Pranga ka~agty1m» ,..e 
«Kara Y IlgD> filimlerinin y1ldt:t1 

P A U L M U Ni' nin 
en biiyiik filmi (Frans•zca) 
YILMIYAN ADAM .... i P E K sinemas1nm en biiyiik muvaffakiyeti oJacakt1r ..................... .u•Y•e•r•le•r .. n•u•m•a•r•ai.Id•l·r· ................. . I. Y akmda TORK sinemasmda 



5 tkincikanun 1937 CUMHURiYET I 

1937 harb yth m1, sulh 
senesi Ini olacak? 

5 senelik zirai 
kalktnma plant 

Her m1ntaka i~in fenni 
teskilat ta yapdacak 

(.=---___ T ___ ii ___ r ___ k ___ t ___ a;._b ........ a_b_e_t---'""-"t=a ___ r_i h_i_n ___ d_e ___ n.....-===o.i' I 

«Tehlikeler a~ikar, endi~e sebebleri ~oktur; 
fakat i~te bu sebeblerden dolay1 sulh nam1na 

iimidler beslemek dogru olabilir» 
Yazan: Sir Austen Chamerlain 

Ge<;en Yila veda ederken insan has .,lmm Avrupa tarihindeki donlim nokta

' 

Kablelmilad devirde 
Tiirklerde tababet 

Arkiyolojik, 
Tiirklerde 

mevcud 

lisani, dini, 
bb ilminin 

tarihi 

~ok 

tetkikler 
eskiden 

oldugunu gostermi~tir 

oliiler de 

.ret duymaktan ziyade ferah bir nefes sm1, Habe~ harbinde Milletler Cemiye
tyor. tinin mliessir olamay1~1 te~kil ettigini 
Gerek bizde, gerekse Birlesmi§ Arne- yazmiyacaklardir. Esas meseleyi Al -
. Cumhuriyetlerinde sulh. muhafaza manyanm Rhin mmtakasm1 i.§gal ve 

dtlz:t~k ;;;artile, sa1aha ve inki~afa dog- tahkim etmesi te~kil e~mektedir. . 

Ba§vekil !smet inoniiniin b~ senelik 
ziraat kalkmma planile bizzat me§gul 
oldugunu ve bunun igin Ziraat Vekili
nin riyasetinde bir komisyon te§kil e -
dildigini, ~imdiki halde 1000 grup1uk 
te§ekkiiller viicude getirilecegini An -
kara muhabirimizin ifadesine atfen 
yazmi§tlk. Bu plan hakkmda baz1 yeni 
haberler almmaktad1r. 

Esasen bundan bir iki sene evvel An
kara ve civan i~in bOyle bir plan ha -
z1rlanmas1 du§iiniilmii§ ve esaslan ka
rarla!jhnlmJ§h. Buna nazaran sekiz on 
koy bir mmtaka addedilecek ve her 
mmtakaya liizumu kadar modern aHlti 
ziraiye ve harman makinesile bunlan 
idare igin makinist ve saire verilecek ve 
bir mmtaka ziraat miidirile llizumu ka
dar ziraat memuru tayin edilecektir. 

T arrh, yeni §eklini arkeolojik tetkik -
lere medyun olmakla beraber onun ka • 
dar da lenguvistik tetkiklere medyundur. 

Garb tiirk<;esinde - Buyu, sihirbazhk, 
perilerle, cinlerle anla§IP bir i§ yapmak· 
tiT. 

M e~rutiyet y1llanndayd1, Da
\'udpa~a idadisi ~ocalan~d~n 
biri - az ayhk aldigl, bore u;m· 

de bunaldigl i<;in • oliimu hayata tercih 
etti, bir kiraz agac1 dalmda can verdi. 
Onu yakmdan tamrd1m, engin bilgisine 
kar~1 hayraniyet ta~ud1m. Cenazesinde 
bulunmak istedim ve gittim. Ne gorsem 
iyi. Oli.iniin <;olugu <;ocugu, cesedi asll
d!gi yerde bnakmJ~!ar, agl_amay1 s1zlama• 
yi unutmu§lar, para bulmak derdine du§" 
mii~ler. Mahalle bekc;isi kefen almak, 
mahalle imam! oliiyii yikamak, mahalle 
hamallan tabutu ta~1mak kin para isti
yorlardl ve bu paray1 tedarik etmek mii§" 
kiil goriiniiyordu. 

gid1lmekte olduguna dair deliller go- Bu yaziy1 y~zar~en Italya i:e !n~1l -
ze <;arptyor. Amerika, !ngiltere ve tere arasmdak1 munasebah §Irazesm • 

. ansa ~.rasmda giin giinden daha ge _ den <;1karan anla~amamazhklarm ber • 
nt§ ve §umullii olarak tatbik edilmekte taraf edilmek iizere bulundugunu ka • 
olan ~erbest miibadele esaslan bu hare- yid ve bu miinasebatm eski h~line av· 
kete I§tirakten imtina eden Almanya • detini temenni etmekteyim. Ingiltere 
nm. ~a te§riki mesaisine iktiran etse ~e italyamn menfaatleri birbirine Zld 
m~IZ ki beyne1milel ticaret alemin • degil, belki bir ve hatta birbirinin mii -

dek1. engel ve haillerin ortadan kalk _ temmimidir. !ki mem1eket arasmda 
astle daha biiyiik salah gorlilecektir. ~Uphe ve dargmhk olmamahd1r. 

. ~lmanyanm, ekonomik sahada kendi Bir<;ok baklmlardan italyay1 degi§ • 
d tl~acatim kendi kaynaklarmdan te • tirmi~ olan Sinyor Musolini italyasile 
~rik ~tme siyasetini tercih ve var eski italya gibi dost olmahy1z. Bu dost-

.:VVehle butiin smai mesaisini milli tuk teessiis etmedikc:;e kaniim ki Av -
~udafaaya hasredi§i; diinyada mevcud rupa i~lerinin halline dogru ad1m at • 
b:U:g~§ahk1ann ba§hca sebeblerinden mak kabil degildir. 

lrlD! teskil etmekt d d · · I · .: e evam e Iyor. Harici siyasetimizi tavzrh mese est 
B Gozle goriinen tehliheler 1936 yth hadisatl ingiliz siyaseti iize-

a· u~unla beraber 1936 ydmda ikbsa- rinde izlerini btrakmi§tlr. Milletler Ce
~. ~~l ada b~~~ sene evvelkine nazaran miyetinin muvaffakiyetsizlige ugrama-

goru en Salah . t .1 . d . . •. 
tn'l ed' . : Slyase a emme e te~ - Sl ve Almanyamn tercih ethgi hath ha-

\· 1!ehilm~ olsaydi, elde edilecek reket tngiltere i<;in harici siyasetini 
nyet1ce1mn _son derece ~ayam memnuni • tavzih hususunda biisbutiin i§e yara -

e 0 acagmdan .. h ed'l d" H lb . . §Up e 1 emez 1• mami§ addolunamaz. 
. da .uk1 Siyasi bak1mdan 1936 sene - M Ed · halindeki nutuklarile 

sm ek1 degi~iklikler ancak sekil veya r. en sen - b'ld' · t' 
sebeblere · h' ' . ~ bu siyaseti a<;1ktan ac;1ga I 1rm1§ rr. 

.. m 1sar etmektedtr. Avrupa 1 b 1 goklerinde bel' Fransaya daba yak a~m1~ u unuyoruz. 
1 1rmekte olan kara bulut- H . . N !rimtz Fransa ve Bel<;ika-
ar esas ve mah. t Tb .1 d • . . anctye az 

degildir B 1.Yr: 1 1 an e egt§ml§ ya olan muahede baghhklanm1z1 teyid 
dan 193S unun I<;.m de _sul.h ba.kimm - etmi~, bu memleketlerden herhangi hi-

all . Yllmm birJok umidlen ve ha- rine. kar I vaki tecaviiziin ingiltereye 
Y en bo§a gikard1gm1 kabul etmek IS· § · .. dd d'l 
hrannday1 M fib . 1 . kaq1 yap1lm1§ b1r tecavuz a e 1 ece -
ken tehlikezl.e . aamka_ lydentdyiha gtrelr- iFni sarahaten beyan etmi§tir. Diger 

rm es 1 y1 an a a aza - H · · N d d1gma ~ah'd 1 k taraftan Frans1z anc1ye az1r1 a 
,. 1 o mama tay1z - · ·1 · Bu t h . . · memlekeh namma Ing1 tereye aym ga-

•.. e hkelenn nerelere kadar gide - rantileri tekrarlami~hr. 
ceg1~1 tahmine kalkl§mak fazla keha - Rhin klyilarmm i§gali esnasmda 
nr:tfuru§1uk olur. Tehlikeler a§ikar, en- kat'i olarak bildirilen bu beyanatta ye
~l§e sebebleri <;oktur, fakat, belki, i§te ni biqey olmamakla beraber bu kerte-
~ sebeblerden dolay1 sulh namma ii • de tekrarlanmas1 hususi bir mana ifa

~tdle:.~slemek ve felaketin online ge- de etmektedir. Ba§kalarmm da i§tiraki· 
c;rlecegmx u k d • 1 b'l' V . . ... mma ogru o a 1 lr. a - ne ac;xk alan bu anla~ma garbdeki em -
21Y~h. tythk ve kotiiliiklerile §6yle bir niyetin en kuvvetli bir zamamd1r ve 
mukayese edelim· 

• · bOyle kalacaktir. 
Mrlletler Cemiyetinin zall • · l 'lAhl 

1936 '"In "lk 1 lngtltz er ve sr a anma 
J • 1 m t ay armda ba.!?hyan t . . . 

Babe. harlol ve bu memlek t' . t'I~ Gerek ngtlterenm, gerekse cihamn . e 10 ts 1 ast- I" t' . . 
1 mn, 1kt1sadi tedbirlerle online g k se arne me yard1m eden amtllerden bt-

. eo;me ri de t 'It · 'I"h1 1 s1yasetinin ifliis1, bu hususlarda Millet- ng1 erenm. s: a . anmas1 o mu§ -
ler Cemiyetinin tereddu"dl b tur. Bu husustakt mk1~aflar nekadar er ve ece - . . , . 
riksizliklerle tavsif olunab'l k k.1 ~ayam memnumyet ve Mr. Baldwm m 
de harekett' bu m" 

1 
ece1. §ed 1 • Ingiltere ha1kml silahlanma hususunda , uesseseye e 1m ar - · . . . • 

beler indinni~tir. Bu darbeden sonra daha evve~ 1mtma 1mkam ~1mad1~ 
kendini toparhyabilmesi i<;in uzun se _ hakk~1mdakk1 beyanb~h nekadar b1r Ba§ -
ncler liiZlmdJr. ve 1 e ya I§maz 1.r harekctse; o dere-

Milletler Cemiyet1· uzl k . t' ce §iiphesizdir ki Ingilterenin haks1z -
a§ma 1s 1yen 1 • A k k · · d ·1 

taraflan anla§hrmak hususunda iyi bir 11g~, d vrupb~ . e§mle e§tmm !ev~r;t am~-
mutavass1t vazifes· g" kt d' F k erm en rn o mu§ ur. ng1 erenm 

1 orme e 1r. a at "d f t t'b k tl · uzla~mak lS. tem1· 1 . d b . mu a aa er 1 atmm uvve enmesr 
k yen en e, e§erm ka - lh 'd · .. · d .. h · ki 

1 ra teri deif§' · k d 1 su un 1 amest u:,erm e §UP es1z 
un. k• 1 

1 mciyc a ar uz a~tirmak miiessirdir Parlamentodaki miinaka -
an anndan h b' k . . 

halinde kal k~a rum Ir me amzma §alar, bu gibi miinaka~alara has gorii§ 
ikhsadi aca. 1;· db' 

1 
. _ fark1 ve mlibalagasr istisna edilirse, bir 

f1rsatlard zec~r e. lr en~ <;a~ na~I~ nokta iizerinde birle~mektedir ki o da 
alab'l -~ musellah tedbtrlerm yenm silahlanmamtzm sulh iizerinde amil o
Millltelcew. belli o1mu::;tur. Bu itibarla lacagldlr. $urasl da §ayam kayiddir 1ti 

e er Cemiyet'nd b" "k 1 umanlan 1 en. uyu fieY er M. Edenin siyaseti son senelerde !<Ok 
tnek m n d~ha .epey blr zaman bekle- nadir goriilen bir §ekilde umumi tasvib 
hakkuk e:bur.1y~tmde .old'_l~lan d.a ta • ve mlizaherete iktira:r:t etmekt~dir. . 
Ce . . tmJ~hr, demlebihr. M1lletler Yabanc1 devletler, Jngilterenm taktb 

tniyeh azas b .. · .. ess·· k · .~mn, u muessesey1 mu • edecegi harici siyaset iizerinde tama -
bi1

1
r 1 

1hnak uzere te!?riki mesaileri ka- mile miittehid olmad1gml sanarlarsa 
tnuh~;nadlk<;a va~iyet !?imdiki ~ekilini biiyiik bir hata yapmt§ olurlar. Bu si -

aza edecekhr. yaset biitlin partilerle her s1mf. ha~km 
~~~lya ile daha iyi miinasebat tasv·ibini ~azanm1~ ~mlu~uyor. In.gi:te-
DJger taraftan M1·11 tl C . tl· renin milh kudrehm de l§te bu g1b1 e-

nr . e er emiye 1 ·- . d b. I k t 
~-' ens1plerinin muh f h d sash mesele er uzerm e 1r e§me e§· 
ki . a azast ususun a • ed' 

mesaJrniz esnasmda Avrupada has1l kil etmekt If. 

Koyliiler ziraati memurlarm nezareti 
altmda ve on1arm talimatma gore ya -
pacak1ardtr. 

Bu mmtakalarm su ihtiyaclan da 
Naf1a miihendisleri tarafmdan tetkik 
ve IS1ah edilecektir. 

Birkac; grupun birle§tirilerek ba§Ina 
bir §ef getirilmesi ve bu mmtakalarm 
ayn bir umum mlidlirllik tarafmdan i
daresi mutasavverdir. 

Yeni koy kanununa gore koyliiniin 
kendi mmtakasmdaki kalkmma faali -
yetine i§tiraki mecburi oldugu gibi ba
zl mmtakalarda amele taburlan te§kili 
ihtimalinden de bahsedilmektedir. 

Zeriyatm kisml azamm1 §imdilik pa
muk ve bugday te§kil edecektir. 

ikinci Umum Miifetti§lik Trakyada 
da bliyiik bir devlet niimune <;iftligi te
sisini istemektedir. Ziraat Vekaleti Zi
raat mektebi mezunlarmdan olup ta 
kendi meslekleri haricinde <;ali§an1arm 
ve bilhassa mekteblerde muallimlik e
den1erin bir listesini istemi§tir. Zirai 
gruplarm ba§lanna ecnebi miitehassls
lar getirilmesi de muhtemeldir. 

Muamele ver gisi ahnacak 
miiesseseler 

Maliye Vekaleti vilayetlere g6nder -
digi bir tamimde smai miiesseselerin 
vergiye tabiiyet veya vergiden muafi
yeti baklmmdan fabrika ve imalathane 
diye ikiye ayr11am1yaca~m bildinni§ 
ve smai mliessese vasfm1 haiz bulunan 
ipek, ipek mensucat ve ipek c;orab imal 
eden miieseeselerin de muamele vergi
sine tabi tutu1masim emretmi~tir. 

Y eni afyon mahsuli.i 
Uyu§turucu Maddeler inhisan yeni 

mahsuliin mubayaasrm ilanal etmi§ -
tir. 

!dare, 934 ve daha evvelki sene1ere 
aid olup idare depolarma teslim edil • 
mi§ alan mallarm paralann1 da yiizde 
30 miktarmda diinden itibaren tediyeye 
ba~lami!itir. 

sa olsun siyasi sistemlere kaq1 ehlisa
tib t~kil etmeyiz. Maamafih dost1uk -
\anm1za daima sad1k kaldigrmtz gibi 
milli idealler arasmdaki rekabeti ko -
riiklemek degi1, bilil.kis yumu§atmak 
isteriz. 

Bu ilim, dogdugu ve pek .,abuk in -
ki§af ettigi saha iizerinde tarihi hergiin 
biraz daha tashili etmi§, onu hergun 
biraz daha yanh§hktan dogruluga dogru 

<;ekmi§tir. 
Eski Turklerde bb bulunup bulun -

mad1g1 meselesini de gene halle en zi -
yade yarchm eden bu lenguvistik tetkik

lerdir. 
Biz burada ii<; dart eski Tiirk kelime

sinin etimolojisini yapacag1z. Fa kat len· 
guvist olmamamiZ, bu ilimle ancak ta -
rih dola}'lsile miinasebettar olmam1z, bu 
kelimeleri etimolojinin istedigi kanun -
!aria halletmege imkan vermedi. Herhal· 
de dil enciimeninin bunlan, pek k1ymetli 
bir bulu§ alan Giine§ - Dil teorisine gore 
tetkike tabi tutmas1, hb tarihi i<;in biiyiik 
bir yard1m te§kil edecektir. 

Latin lisamnda bir<;ok kelimeler var -
du ki bunlann ayn etimolojilerini bul • 
mak miimkun degildir. Bunlar ancak, 
Tiirk koku ve Tiirk as!llarile izah edile
bilmektedirler. 

Bu kelimeler Latin lisamna eski Et -
riisk Tiirklerinden gec;mi§, ve bu lisan 
arasmda, eski hassiyetini kaybetmiyerek 
bu~iine kadar ya§aml~tir. Bu kelimeler 
s1rasile §Unlardu: 

1 - En, em, am. 
2- Beoge. 
3- Augure. 
Her ne suretle tetkik edilirse edilsin, 

daima bir Tiirkliik gosteren bu kelime -
ler, tam bir Turk etimolojisile izah edi
lebilmektedirler. Bundan ba§ka en eski 
as11lanm da Ti.irk halklan dillerinde, el· 
ye'VJil pek az bir farkla da muhafaza et· 
mektedirler. 

Am, Em, En kelimeleri validelik, ka· 
dm azalan, tathhk ve mu§tak manasile 

de hbbidir. 
Ciftayca Ana valide demektir. 
Altayca Ama validedir. 
Garb tiirk~esinde Meme bildi~imiz 

kadm memesi yani kadm azas1dir. 
Uygurcada Emke hasta bedbahtlr. 
Garb turkc;esinde Emek zahmettir. 
Uygurcada Em bbbi, 
Emci doktor. 
Emur slikiinet ve rahattJr. 

Etriisk<;eden latinceye ge~en bu ke • 
lime, pek az bir telaffuz farkile oldugu 
gibi aslmt muhafaza etmi§tir. Demek o· 
luyor ki etriisk<;ede de Em kelimesi, t1p· 
k1 bugiinkii uygurcada oldugu gibi t1bbi 
manasm1 ifade ediyordu. 
~u halde hb mevcuddu ve bu hbla, 

garb alimlerinin dedikleri gibi sadece ra· 
hibler i~tigal etmiyordu, belki rahiblerle 
beraber, mutehass1s bir slmf ugra§!yordu. 
Y ani smtf degil, fakat iht1sas sahibi ol • 
mak lazimdi. Eger hb i§lerile rahibler, 
sihirbazlar sadece i§tigal etmi§ olsalard1, 
Etrusk dilinde tJbba mahsus Em kelime· 
sinin bulunmamas1, ve bunun biiyiiciile -
re, sihirbazlara verilen isimlerle ifade e· 
dilmesi icab ederdi. 

Nitekim biz gene Etriisklerden latin • 
ceye gec;mi§ olan Begoe kelimesini bu -
)uyoruz. 

Begoe - peri, cin. 

Bundan ha§ka gene etriisk<;eden Ia • 
tinceye ge<;mi~ §U Augure kelimesi de 
vard1r. 

Etriiskc;ede augur, falC111ktu, sihir -
bazhkhr. 

Bize en eski menkulat, Etriisklerin bu 
gibi i§lerde bi.iyiik bir behreye sahib ol -
duklanm gostennektedir. 

Dogu ve bat! Turklerinde Ogur ke • 
limesi, saadet ve bahtiyarhkt!r. Y ani 
Etriisk Turklerinde, tJb i§i sadece riihba· 
na ve sihirbazhga aid bir i§ olmu~ ol -
sayd1, Em kelimesinin bulunmamas1, ve 
tlb i§inin Beoge ve yahud da Augur ke· 
limelerinden birisile ifade edilmesi icab 
ederdi. 

Ag ve tag aslmdan olan bu kelime, 
vazii kanun, ilmi ve san' atlan ogreten 
allaht!r. ~ark tiirkc;esinde de ayni keli -
me, ayni manay1 if a de eder. Fa kat bu 
Turkler mabede bir isim koymagt dii -
~iindiikleri zaman ayn bir kelime koy -
marnt§lar, T aged en mii§tak olarak 
(Tagze) demi~lerdir. ~ark Turklerinde 
mabed tangzedir. 

Em kelimesinin ayni zamanda sade 
kadma aid hususlan ifade etmesi, bizi 
pek hakh bir di.i~iinceye sevkeder. 0 da 
en eski Tiirklerde t1b i~lerinin kadmlar 
tarafmdan tedvir edilmesi meselesidir. 
T1b i§i bizim zanmm1za gore, ilk defa -
Ian, tamamile beyti bir i§ olarak telakki 
edilmi§ ve bununla umumiyetle kadmlar 
i~tigal etmi§ti. T1bbm ilahi ve dini bir 
§ekle girmesinin sebebi de, bir dini beyti 
olan ilk Tiirk dininde, tibbm dini ve kut
si olan evde biiyiik bir mevki i§gal etme-
siydi. Bu suretle pek tabii olarak ttb i§
lerine §emanlar da kan§tl. F akat bu ka· 
ri§tnak miinhaman t1b i<;in degildi. Evde 
her ewanm sahib oldugu gibi, hb da 
hami bir ruha sahib oldu. Bu hami ruh 
da evi himaye eden, eve, hastahk ve fe
nahk getiren cinleri kovan ecdad ruhla -
nyd1. Bu suretle bir hasta iizerinde hem 
fenni, hem de dini tedbirler almmaga 
ba§land!. Harareti azaltmak i<;in verilen 
nebati bir ilacm yamnda, hastamn ba -
§mdaki cinleri kovmak i<;in Semamn da· 
vulunun giirliltiisii laz1m geldi. 

Bilahare bahsedecegimiz bir<;ok mem
balar, tJb i§inin Turkler arasmda evlad· 
dan evlada intikal eden bir ocak mesle
gi haline girdigini gosterir. Bunun boyle 

olmas1, tibbm terakki ve tekamiilii kar -

§!Smda, i§e erkek zekasmm da kan§masl 
meselesidir. 

Biitiin makalelerimizde gosterdigimiz 

gibi, Tiirki.in tlbba sahib oldugu ve bu 

Demek ki talihsiz muallim, olumu ha
yata tercih etmekle de hayatm kahnn
dan kurtulamanu~h. 

*** 0-r y1l onceydi, gene bir muallim ar• 
kada~m oJdugunu duydum, ona kaT§I SOD 

vazifemi yapmak ic;in evine gittim. Kapl· 
da yiiz elli kadar mekteb <;ocugu vard1, 
gamh bir sayg1 ve sessiz bir melal ic;inde 
hocalannm cesedini bekljyorlard1. Bu 
necib kutleyi hiirmetle selamladJm, i<;eri 
girdim ve... irkildim. Ciinku or ada da. 
vaktile Davudpa~ada gordugum manza
ramn aynile kar~lla~ml§hrn. Veremden 
olen muallimin gene karlSl ve heniiz c;o
cuk denilecek bir ya§ta buhman iki yav~ 
rusu ac1kh bir tela§ ve yurekler parala~ 
yici bir ihtilac; ic;inde para anyorlard1. 

Bir arahk sahnede hazu bulunanlar~ 
dan biri, galiba bekc;;i, hocalarm1 meza
ra kadar tel}yi ic;;in gelen mekteblilerden 
«iane» toplanmasm1 teklif edecek oldu. 
matemli dul reddetti ve oliinun .yatmali~ 
ta oldugu karyolay1 sattmnaga kalkt~ti. 
Onun, olii evine yi.ireklerini getiren ~ 
cuklardan - belki bombo~ olan - kesele
rini de istememesi yerinde bir hareketri. 
F akat oliiniin altmdan karyolayt ahp 
o mada pazara gondennek istemesi an
cak ~a§kmhk eseriydi. Nitekim bu i§ ya
pilmadi, yapi!amadi ve uzun didinmeler 
sonunda olii • ho§a gitmiyen bir yiik gibi -
kaldmld1. 

*** 
Son hafta ic;;inde iki muallim arkada~un 

daha oldii. Bunlann da cenazelerile ala
kadar oldum. Fakat yiiregimde bir kor· 
ku vardt, Hikaye ettigim sahnelerle bir 
daha kar§tla§acaglml sanarak uziiluyor
dum. Gorii~lerim, dii§unii~lerimi yalana 
<;Jkard1 ve her iki cenaze, refaha delalet 
eden bir duzen i<;inde kaldmld1. Ne ya
lan soyliyeyim?.. Bu hal beni hem sevin· 
dirmi~. hem taaccube du§iirmu~tii. Bir 
muallimin, baremle viicud bulan nisbi 
mai§et geni§ligine ragmen ailesine - hatta 
ccnaze masrafma kafi gelecek miktarda· 
para bJrakacagmi ummuyordum. Bu se
beble arastmp SOrU§lurdum, bu aziz oJii
)ere, heniiz yeni kurulmus olan «Istanbul 
muallimleri yard1m sand1g1» tarafmdan 
el UZatJJdJglDI ogrendim Ve ger<;ekten kt• 
van<; duydum. 

i§in §emanlardan ayn mutehasSISlar ta - * * * 
rafmdan ifa edildigi keyfiyeti ac;1k bir Okuyuculanmx da memnun etmek i~rin 
surette goriilmektedir. yaZiyorum: Y1llardanberi kurulmas1 ge-

Tiirklerde hb i§inin dini bir i§ oldu - rekle&mi~ken ihmale ugnyan bu <;ok 0-
gunu, gene kaydi.i ihtiyatla soyliyen nemli hayu miiessesesi 1stanbul Kultiir 
(Lononnan), bu dii§iinceye sebeb ol • Direktorii Tevfigin himmetile vii cud bul· 

mu§tur. Sand1k, yalmz muallimlerin 0-
mak iizere, hbba aid eski yaz1lann eli • 

liisiini.i siiriinmekten kurtarmakla kalml-
mize ge<rmesini ileriye surer. yor, dullara ve oksiizlere de yardJm edi-

Fakat bu, bunun muhakkak boyle ol- yor. 

mas1 demek degildir. Miiterakki, mede • i§te bir degil, bin aferine deger bir 
ni, astronomiye, hatta (Kalnederi) de • i~! .. - M. TV RH AN TAN 

alan Yeni tellekkuller yi.iziinden ingil • Enternasyonalizm tehliheleri 
t~~e bir .hayli zarar gormii§tiir diyebi - Biz ingilizler, ideoloji adamlan de -
::z. ishkbalde tarih yazanlar 1936 YI· giliz. Bizimkinden nekadar farkh olur-

Bunun aksine hareketin nekadar teh
likeli oldugunu ispanyadaki vaziyet 
<;ok bariz surette gostermi§tir. Normal 
§artlar altmda ispanyollar arasma 
miinhastr kalmaSt icab eden dahili barb 
bugiin bir beynelmilel muhasama ha -
tini almak gibi tehdidkar bir vaziyet 
almt§ bulunuyor. Son zanianlarda a§lfl 
milliyetperverligin tchlikeli bir§ey ol -
dugu hakkmda birc:;ok §eyler duyuyo -
ruz. Fakat hence asll tehlikenin enter
nasyonalizmde oldugunu anlamak iize
re bulunuyoruz. Fakat gene selameti 
tehlikenin biiyiiklligiinde ve yakla§ -
masmda aramak kabildir. Qiinkii §U 

anda barb istiyecek bir millet tasav -
vur edemiyoruz. Acaba biitiin milletler 
bu harbi bertaraf etmek ic;in 1iizumlu 
olan tedbirlerin ahnmasma razt olm1 -
yacaklar m1d1r? 

~ark tiirkc;esinde - Buge 
perilerle konu~abilmek, 

digimiz ilme sahib olan Turk nas1l olur -h. t · d d... · 'h. 'lk -d f b • IS one e 1gtm1z tan e I e a u isrm 
da bir ttbba sahib olamazd1? 0 Tiirk ki o vermi§ti. 

sihirbazhk, 

. - Cumhuriyetln l ctimat roman•: 81 Yazan: Hilmi Ziya 

i . Artik talihim ne ~ekil a!IrSa alsm,l niiyor. Ailes-ile ban§tlnp onu .h~r~al~e 
~unden ne§'eliyim. Bana siz hala ya· <;agirtmahsmiz. Bu onun sihhat! I<;m la
~::aym1~Inlz ~ibi geliyor. Bir daha zund1r. Yoksa inzi.-:_~ ~inde ~arab olur: 
B _Ya d.onmemz miimkiin olm1yacak. Sizi nekadar sevd1g1D1 tahmm ~~emez 

emmse .Istanbula, gezmek ~in bile gel- siniz. Hi<;bir insanm, bir do.stu l<;m. 0 ?un 
~e~ k~b1! de gil. T aliim beni ister istemez kadar iizuldi.igiinii gonnedJm. Blrhkte 
k or tugum yere goturiiyor. Buna ka~1 hapisaneye gittigimiz giin mektubunuzu 

b~;nak eli~de_ .. mi?. Hi<;bir kuvvet bizi, a~:nca kederinden deli. gibi soka~~~~d~ 
I ~aha hJu"e~liremJyecek. Y almz hatir· dort tara fa k~up bem fstanbula gotur 
B?l&lrnJ;: zaman beraber ya§1yacag1z. mege kalkm1~tJ. Hala, bizim _i<;in ~er§e • 
k'Ir Zaman o kadar buhran i<;indeydim vin kayboldugunu anlamak 1stem1yordu. 

h~/u Sah.rlan_ yazarken kendimi nakahet - Bana yazmak isterseni~ onun adresine 
moe h!ssed!yorum. gondennegi unutmaym. Ozerimde kon -
Cema) Beyi eskisi gibi stk s1k goremi· trollerini hergun artmyorlar. fhtimal ya· 

~~~~2• Bir giin sokakta raslad1m: Bir kmda soka~a bile <;1kam1yacag1m. Bunun 
1~·'-' eve gitmek istemiyorum, gene han nereye kadar varacagm1 dii~iindiik<;e ii
d asma ta§macag1m diyordu. istanbul - ziintiiden oli.iyorum. Sizi daima anyama
• anberi kesilen krizlerin yeniden ba~ladt- d1g1m i<;in beni itham etmiyeceginizden 
&tnl soyledi. Burada hayah gitgide <;ekil- eminim. Muhabbetle gozlerinizden Ope-
~e~ .hale geliyor. Kendisini gorebilmek rim. N ur» 
k~~~ .. ol~a. belki hotkamca dii§i.iniip, ~- Son sat1rlan okumamak kin mektuba 

1 g.unlerden bahsedebilmek i<;in aynlma- tekrar tekrar ba§hyordu: 
rnaswat i5terdim. F akat bu imkanSIZ gOrii· - Gdmek istemiyor, gelemez. Gel -

memelidir! dedi. imkam yok, onun im
dadma yeti~emem. 0, ailesini kurtarmak 
istiyor. Bense mahvettim. Ben ona lay1k 
degilim. 

Di§lerini s1karak, mektubu asabiyetle 
cebine koydu. Aile meclisine yapt1g1 
boykotu fazla bulmu~ olmah ki, birden 
salona inmeyi dii§iindii. i~erde Sabire 
Hamm Hurrem Beyle Te kard~inin o
gullarile konu~uyordu. Demirin girdigini 
farketmemi§ g()riinuyorlar. Bununla bc
raber s1kmt1h ve ta§IDaya haztr bir tavu
lan vard1. 

Bir arahk Hurrem Bey sordu: 
- Hasta degil miydin? 
lnsan, mazisini sutmda bir yiik gibi 

tam· ve o arhk <;ekilmez hale geldiP;i za
m~n· bu yi.ikiin altmda ezilir. Nerde o 
mes' ud adam ki bunu inkar ederek her
gun ye. ideo yola <;1kan bir gene gibi 
onu silkip atabilsin! 

- ~uphesiz temaruz ediyordum I diye 
Demir sitemle cevab verdi. 1 

- Ne liizum varl Riizgarla ylktlabi
lirsin. Sakala§hgl meydandayd1. Fakat 
Demir bu gece sanki bi.itiin s<iylediklerini 
ciddiye almaga hamlanm1~ gibi gergin
di. Somurtkan ve ofkeli, ba-ktt. Mutlaka 
c;a!l§nlak istedigi farWtkn tonla: 

- himi bilirim! diye sobanm yamna 
oturdu. 

Hurrem Bey, gogsiine ellerini kavu§· 
turup bir teviye parmaklanm <;eviriyor, 
bu garib oyuncag1 tetkik eder gibi durur

ken gozucile guli.imsiyerek Demire ba -
ktyordu. Bu, uzun boylu tiknaz, sa<;lan 
vaktinden once agannl§ bir adamdt. Ba

~~m <;erc;eveliyen dalgah k1r sa<;larile kuk 
be§inde goriindiigu halde, bir <;ocuk ka
dar temiz ve <;izgisiz yiizile enikonu ya~m1 
sakhyordu. Uzak ve yakm1 aynd I<;m 
ag1r ag1r gozliiklerini degi§tirerek konu§
masi ilk bak1~ta insana sinirsiz, batta gev
~ek bir adam tesiri vermesine ragmen, i

c;in<len giiler gibi bakan ufak, kara goz
lerinin canlt hareketile viicudiiniin bu a
glrhgml tekzi~ ediyordu. Yuziinde ana

sile mii§lerek bir c;izgi yook denebilirdi. 
Sabire Hamm, inadma zay1f, hn<;m ve 
ihtimal vehimli bir kadma benziyor. Pek 

az konu§mast insana siikiinet verecek yer
de, her an feveran i<;in fmat bekliyormu§ 
hissini uyand1rd1. Denebili.- ki yi.izunde, 

ac1 s<izlerile etrafm1 k1rd1g1 halde gene 
kendine hakim olamadtgmdan §efkat ih
tiya<:mi duyurmaga 1mkan bulamaml§ in
sama.rm ast1rab1 okunuyordu. Bunu fark 

edip, onu memnun edebilmek i<;in ne yap· 
mak Ibm geldigini dii§iinmek kafi de

P;ildi. F akat ayni zamanda ona katlana· 
cak mizacda olmahyd1. Hurrem Bey, 
lath yiizle onu tedavi etmegi biliyordu. 
Nitekim, bu donii§unde Demire kar§l da 
ayni tavn almaga ba~ladt. 

franda uzun miiddet sefaret katibligi 
yaphgt i<;in, ingilizceden ba§ka .,ok IYI 

acemce konu§uyor ve §ark adetlerini bi
liyordu. Yuksek bir sosyetenin inc~>likle
rini kavrad1g1 gibi, alaturka mecl!se de 

inhbak edip agzma baktuacak kadar mu· 
hite hakim olmaga kabiliyetliydi. Ekseri 
iyi ya§ami§ ve baz1 geni~ kazanm1~ oldu

gu halde hala bir dikili agac1 yokru. En 

s1kmhh giinunde ye' se kapilmazdi. Bu 
onun tedbirli olmasmdan ziyade, §arkka

ri bir nevi hikmetle tevil edilen «geni~ 
yurekli» tipine ginnesindendi. fnsanlara 

clair koklii kanaatleri vardt. T a~ <;atlasa 

bunlan degi~tinnez, <;ok defa miinaka~a-
' 

Ian ~i.ilerek dinleyip, ho§ bir f1krayla 

fikrinde nasi) 1srar ettigini gosterirdi. He

le ev halk1 ve yakm tamd1klar hakkmda 

dii§iinceleri onca mi.itearife gibiydi. 
CArkast var> 

Carra de Vaus Etrusc;a nam eserinde 
bunu pek giize) izah eder. La.tince Ca -
lendae, arabca Kalenderi, Ye latince hi5-
torio kelimeleri de Tiirktiir. Ve Tiirkler 
tarafmdan bunlara verilmi§tir. 

Calendae kelimesinin Turk etimolo • 
jisinde mevkii basit ve a<;1ktu. Calande 
en eski Turklerde aydan kalan giinler 
demekti. Batt ve dogu Tiirklerinde de 
kalmaktan (kalan) bir§eyin artlp kalan 
k1smm1 gosterir. ' 

Historio kelimesine gelince, bu kelime 
Etriisk Tiirkleri dilinde pandomimaCl, 
menk1be nakledenler demekti. Bunlar ek· 
seriyetle Etruride c;Ikarlardt. Latince 
Historia frans1zca Histoire, eski Tiirkle· 
rin menk1be nakleden Historios1d1r. 

Nereye baksak, her§ey Turkiin me • 
deni hayattaki varhgm1 teyid ve tekid e
der. Arkiyolojik, lisani, dini, tarihi, tet· 
kikler de bize pek a<;Ik bir surette tibbm 
bulundugunu gosterir. 

$imdi bunun nas1l oldugu ve nasJI ya· 
p!ldlgl meselesi kahr. Biz tam bir avct 
vaziyetindeyiz. Arzumuzu temin etmek 
ic;in evvela izi kesfetmek li'mmdt. Asia • 
mn i,:in; bulduk. icab eden tedbirleri a
larak onu vunnak, gosterecegimiz gayret 
ve cesarete tabidir. F akat <;ok §i.ikiir 
Tiirkli.ik zaten bu hasletlere sahibdir. 

I 



FUTBOL MUSAHABELERi 

lngiliz hakem komitesine 
sorulan bir sual 

Ba~lama vuru,undan evvel, suiharekette bulunan 
bir oyuncu hakem tarafmdan d1~ar1 ~1kardabilir mi? 

Bugiinki.i miisahabemize futbol kaide
lerinin yeni bir tefsiri ile ba§hyacagiz. 
Bu tefsire sebeb !ngiltere hakem komite· 
sine gonderilen ve kaidelerin ikinci ve 
13 iincii maddeleri dairei §U[lluliine giren 
bir sualdir. 

Komiteye sorulan •ual 
Oyuna, ikinei medde mucibinee ya • 

ptlmast ieab eden <<ba§lama vuru§ile» 
batlanmadan evvel bir oyuncu suihare -
ketinden dolayt hakem tarafmdan dt§an 
<;tkanldtgl takdirde, hatayt irtikab eden 
oyuneunun yerini ihtiyatlardan biri ala· 
bilir mi? 

Y ani, oyun ba§lamamt§ oldugu hal de 
yaptlan bir suihareket, hatay1 irtikab e -
den oyuncunun sahadan ,.tkanlmastm 
icab ettirir mi, ettirdigi takdirde oyun ba§· 
lamami~ olduguna gore bunun yerine ih· 
tiyatlardan biri ikame olunabilir mi? 

lngiltere hakem komitesi, oyun ba§ · 
lanmi§, ba§lanmarnl§ olsun suihareket 
yapan oyuncunun oyundan c;tkanlmasJ 
icab ettigine karar vermi§tir. Ancak ba~
lama VUTU§U ic;in ihtiyat oyuncunun oyu· 
na girmesini beklememek §artile. 

Ba§lama vuru§larmm tam vaktinde 
almmast hususunda son derece titiz olan 
lngilizlerin buradaki hassasiyetleri bu 
kararla bir daha teeyyiid etmi§ oluyor. 

Telsiri 
Beynelmilel meclisin bir kararile hake· 

min vazife ve salahiyetleri oyun sahasma 
girmesile ba§lamaktadtr. Bu itibarla oyun 
sahas1 dahilinde hakemin nazan dikka -
tini celbeden herhangi bir ihlal keyfiyeti 
oyun ba§lamamt§ ta olsa teeziye edilmek 
icab etmektedir ve bu karara gore sui
hareketi yapan oyuncu oyuna ba§lama· 
ml§ ta olsa gene oyundan c;tkanlmak icab 
ediyor. 

Y ukandaki §ekilde bir suihareket, 
vukuu gayri melhuz olmakla beraber ka
idelerin bir c;ogu da gene gayrimelhuz ha
diselere kat§! koymak ve evvelden tedbir 
almt~ bulunmak ic;in hakem komitelerin· 
ce tefsir edildigine gore !ngiltere hakem 
komitesinin karan yerindedir. Ancak bu 
tefsirin bir de mahzurlu ciheti vardtr. 
Mevzuu bahsolan ihlal keyfiyeti oyun 
kaidelerindeki «suihareket» mevzuu ol -
duguna gore; mugayiri nezaket veya §e
did hareketten (mesela hastm oyuncusuna 
oyun ba§lamadan evvel §iddetli bir tek
me indirerek sakathgma sebebiyet ver -
mek) miiteessir olarak oyuna, hic;bir gi.i
nah ve kabahati olmakslZ!n i§tirakten im· 
tina mecburiyetinde kalacak oyuncunun 
mensub oldugu tarafm ugrad1g1 hasar ne 
sure tie tazmin olunacak? Bittabi onun 
yerine de taktmmm ihtiyatlanndan bi -
rinin ikamesine miisaade edilmekle! 

F akat bunun da gene ba§ka bir mah· 
zuru vard1r. Hastm oyuncunun suihare -
ketine farzedelim ki taktmda en iyi oyun
cunuz olan merkez muhaciminiz maruz 
kalmt§hr. Bu yere konacak ihtiyat, ikinci 
derecede oyunculardan biri ise yandmiZ 
demektir. ~u halde tam bir hak ve adil 
tatbik olunamamt§ demektir. 

Mesele beynelmilel hakem komitesine 
havale edilirse bakahm ne karar vere -
cek? 
Oyunculann arkalartna numara 

koymak meselesi 
Gec;ende bu siitunlarda <;eki Karlin 

intihab olunan maskenin yiizdeki 
adalelere, c;izgilere, km§tkhkl ara uy
gun olmast §arthr. i§te bundan do
lay! size tatbik ettigim maske, Sl· 

zm ~~zunuze en uygun olam I· 

di ... Uc;, dart uygun maskeden en 
miinasibini ayndun ... Dogrusu, biraz te· 
sadiif te bana yardtm etti. Simdi, soyle -
yiniz bakaytm: Bu maske hakkmda fikri
niz nedir? Begenmiyor musunuz? Bana 
kahrsa bu maskenin yer edecegi yi.iz, si
zin parlak gozlerinizle bir araya gelince 
bir c;ok kadmlan teshir edeeektir. 

- Bu maskenin benimle alakasmJ 
sayler misiniz? 

- Size tatbik ettigim maske bunun 
aynidir. Bazt ehemmiyetsiz ve zahirde 
hie; belli olmtyan teferruatmdan sarfma • 
zar edilirse bu maske sizin maskenizin ta 
kendisidir. Ho~unuza gidiyor mu? 

- Tabii... Tabii... Bununla beraber 
hala §iiphem var I 

- Siiphe etmeyiniz dostltm... Hi<; 
§i.iphe etmeyiniz ki hayat birkac; giine ka-

mac;lan miinasebetile mevzuu bahsettigi
miz bu mesele lngilterede birinei defa ol
mak iizere futbol birligi umumi katibi 
Mr. Rous ve Oniversiteler atletizm umu
mi Htibi Mr. Hunter arasmda takar -
riir ettirilmi§tir. lngiliz Oniversitelileri ile 
Alman Oniversitelileri arasmda gelecek 
ayin yedisinde Wembley'de oynanacak 
mac;ta oyunculann arkalanna numara ko
nacak ve bu suretle seyirciler matbu pro
grama miiracaatle oyunculann isimlerini 
ogrenebileceklerdir. Oyunun seyirciler 
bahmmdan revacmt ve populaize edil -
mesini temin edecek olan bu basit tedbiri 
ecnebi temaslarmda biz de tatbik etsek 
hie; fena olmaz. 

Bilhassa Tiirk futbolu amator ol -
duguna gore bu usuliin tatbikmda hic;bir 
mahzur yoktur. 

Y an hakemlerinin top 
toplamalarr me•elesi 

V aktile hakem komitemizde mevzuu 
bahsedilmi§ olan bu meseleye dair ln -
giltere futbol mi.inakkidlerinden ve Cel
tic Football kuliibiiniin manageri, Wil • 
lie Maley §U fikirdedir: 

«Talimatta yan hakemlerinin vazife 
ve salahiyetleri c;ok iyi tasrih edilmi§tir. 
Bu itibarla top toplamalan mevzuu bah
solamaz. Ayni zamanda hakeme yardtm 
vazifesile miikellef alan yan hakemleri -
nin oyuncular iizerindeki niifuzunu kua
cak bir han~ket olan top toplama i§ini yan 
hakemleri sureti kat'iyyede deruhde et -
memelidirler.~ 

Mr. Maley'in fikrine biz de tamamile 
i~tirak etmekteyiz. Hele yan hakemleri
nin topun avuta c;tkhgt yere ellerindeki 
bayrag1 atarak tribiinlerin bulundugu yer
lere kadar ko~a ko§a gidip top toplama· 
Ian c;ok c;irkin bir manzara arzetmekte -
dir. Top top lama i~i, bu i§ ic;in sahanm 
yanlarma konacak c;ocuklar, bu olmadtgl 
takdirde miisabakayt yapan tak1mlann 
oyuncularma aiddir. I. 

NtJZHET ABBAS 
C. F. R. tak1m1 bu hafta 

geliyor 
Galatasaray, F enerbahc;e, Be§ikta§ ve 

Ci.ine~ taktmlanmn eenebi takunlar ge -
tirmek ic;in te~kil ettikleri komitenin Ro ~ 
manyanm C. F. R. taktmile mutab1k kal· 
d1gt malumdur. Rumenler oniimi.iz -
deki cumartesi ve pazar giinleri iki mac; 
yapmak iizere hafta ic;inde hareket ede· 
ceklerini bildirmi§lerdir. 

T eknik komite bugi.in toplanarak C. 
F. R. ile hangi taktmlann mac; yapacak
lanm kararla§tlracaktlr. Rumenlere kar~J 
taktmlanm!Zln birbirlerinden oyuncu al • 

mak suretile takviyeli bir §ekilde veya 
yalmz Be§ikta§ ve F enerbahc;enin oyna· 
ttlmalan ihtimal dahilinde oldugunu duy
duk. 

Hilal kuliibii azastna 
Hila! Spor KuJiibiinden: 
Kongrem!zin verd!gi karara tevfikan bii

tiin iiyeler kay!dlerini yenillyeceklerd!r. 
Kayid yen!lemes! 1c!n !rlare heyetl 15 §U· 

bat 1937 tar1hin1 son gUn olarak tesblt et
ml§t!r. Uyeler1mlzin bu tarihe kadar ka
y!dler!nl yenllemeler1 ve bu 1§1 yaptll'nu
yanlarm kuliible alakalannm kes1lece~1 bll
dirilir. 

dar sizin nazanntzda da birdenbire bi.i
ti.in §a'§aasile ortaya tamamile farkh ola
rak c;tkacakhr... Miicadelenin de, ihti -
raslann da ne oldugunu anhyaeakstmz ... 
Kazanmak, muvaffak olmak, kuvvetli 
olmak ~hvetini... Hele, hele, sevmek ve 
sevilmek zevkini tatacakstnJZ I 

- Sevilmek te haL. 
- Elbet ... Elbet ... T a bit sevilmek te. 

~imdi arhk beni bir deli degil, bir hayiT· 
hah, bir insaniyetperver olarak kabul et· 
rniyor musunuz? 

- Dstad, oyleyse ... 
- Peki... Dinleyiniz beni: Karan· 

mz1 biraz daha aeele vermeniz kabil de
gil midir L Size teklif ettigim itilafname
yi kabul ediyor musunuz? 

- Kabul ediyorum efendim, kabul e
diyorum ... Eger ban a biitiin vaidleriniz .. 

- Ala I Israr etmeyiniz ... Vakti ge· 
Iince ben size hukuki vaziyetinizi, eemi
yet arasmdaki yeni §ahsiyetinizi tamtaca· 
gtm ve size baz1 evrak imzalataeagun ... 

- Sizden yalntz bir ricam var: Su 

Kuleli sporcular 
Bursadan geldiler 

Bursada yapdan muhte
lif miisabakalar iyi 

neticeler verdi 
Istanbul Askeri mektebleri ic;inde spor 

bak1mmdan biiyiik bir meveudiyet gos -
teren Kuleli sporeulan yi!ba§J tatillerin • 
den bilistifade Bursaya yapnklan seya • 
hatten diin dondiiler. 

Bursada ba§ta l§tklar lisesinin miidiirii 
oldugu halde biitiin mekteb subay ve 
muallimlerinin gi:>sterdikleri derin alaka 
ve samimiyetle kar§tla§an Kuleliler bir 
futbol, bir voleybol ve bir de giire~ mii
sabakast yapmt§lardtr . .$ehir stadyomun • 
da Vali ve kumandanlarla mekteblilerin 
oniinde yaptlan futbol ma<;J c;ok nezih ve 
c;ok zevkli bir ~ekilde eereyan etmi~, ne· 
ticede Bursa Askeri liseliler Kulelilerin 
yiiksek anla§ma ve teknigi kaT§Ismda 4-1 
maglub olmu~lardtr. 

Erkek lisesinin sahasmda yaptlan vo· 
leybol ma<;t buz tutmu§ bir yerde cereyan 
ettiginden oyuncular ekseriyetle patenli 
voleybol oynamak vaziyetlerine dii§mii§
lerdir. Kuleliler voleybol ma<;tnt da ka· 
zanmJ§lardtr. 

I§Iklar lisesinin kapah salonunda ya • 
ptlan giire~ ma<;lan c;ok heyecanh olmu~
tur. Bu mru;t Bursa taktmt 3-4 lcazandt. 

Y aphklan bu spor temaslarile Bursa· 
hlar iizerinde c;ok miisaid tesirler btrakan 
Kuleliler, l§tkh karde§leri tarafmdan ve 
bandomiZika ile istasyona kadar te§yi e· 
dilmi§lerdir. 
A vrupada yapllan ma~Iar 
Pazar giini.i Avrupanm muhtelif ~ • 

hirlerindeki spor harekatt hakkmda aldt· 
~mtz malumah a§agiya yaztyoruz: 

Fransada lik ma~lan 
Olympique Marseille • F c Rouen 1 • 4 
Excelsior - Lille 1 - 5 
Strasbourg - Roubaix 1 - 2 
Sc Fives - Fe Sette 1 -2 
Fe Antibes - Racing Paris 1 - 2 
Mulhouse - Metz 1 • 8 
Red Star - Sochaux 2 · 4 
Rennes - Cannes 2 - 1 

Cekoslovakyada lik ma~lart 
Sparta - Afk 4 - 0 
Dfc - Union Zic;kov 0 - 0 
Sk Liben - Bohemianc 1 - 1 

ltalyada lik ma~larr 
As Roma - Fe Lucia 
Napoli - Lazio 
Anbrosiana - Cenova 
Sampier Darena - T orina 
Juventus - Trieste 
Florens - Milano 
Bari - Alessandria 
Bolagna - Novara 

lsvi~rede lik ma~larr 

3- 1 
3-5 
3-9 
0- 1 
0-0 
1 -2 
2- 1 
5-1 

St Galles - Eluearle 2 - 4 
Servette - Lugano 2 - 2 
Young Fellows - N ortstern 2 - 1 
Young Boys - Fe Riel 4-4 
Fe Chaux de Fonds - Berne 0 - 1 
Fe Bale - Gras Jrasshoppers 2- 0 

(A.A.) 
Giiret~ilerimiz Finlandiyaya 

gidiyorlar 
Finlandiyahlar, gore§c;ilerimizle milli 

bir temas yapmak iizere kendilerini Hel
singfors' a davet etmi§, Giire~ F ederasyo· 
numuz da bu hususta T. S. K. ba~kan -
hgmdan izin istemi~ti. 

F ederasyon, Ankara dan miisaid bir 
eevab aldtgmdan, ~ubat sonunda yaptla
cak bu seyahat ic;in bir haztrhk programt 
yapmi§hr. Gi.ireKilerimiz bu programa 
gore pek yakmda toplu bir halde c;ah~ -
malara ba§hyacaklardtr. 

hastahktan iyilige dogru gec;en giinleri
mi biraz daha tathla§hrmak imkam. 

- Dogru soyliiyorsunuz, hakkmiZ 
var. Amma §Unu da unutmaymtz ki 
siz burada bir hapishanede degilsiniz ... 
HaYJr, hayir camm ... Tam amen serbest
siniz, tam amen hiirsi.iniiz ... Hele bugiin
den ih'baren hakktmzda konulmu§ olan 
bi.iti.in ihtiyatl tedbirler de kaldmlmt§hr. 

- Hatta §U bana kar§I herkesin gas
terdigi siikut ta m1? 

- Evet, o da... fstediginize eevab 
vereeekler. Y almz benim de sizden ricam 
§udur: Bu evden olmtyanlara gori.inme
mek, yabanctlara kendinizi gosterme· 
mek ... Mesela evin bahc;esinde bazt ka
yidler ve ~rtlar altmda dola§abilirsiniz. 
Evim son derece muhafaza altJndadJr. 
Buna mukabil tarassud da edilmektedir .. 
Hayahmz, belki benim hayatlm gibi ba
zt tehdidlere maruzdur I... Sizin hayatt
mz iizerinde benim de biraz hakktm var, 
degil mi? 

- Cok hakkm1z var, i.istad .. -. 
- All aha 1smarladik evladtm. Y a -

rm gorii§i.iriiz. 
Doktor Samoilof elini uzattJ, gene a

dam bu eli hararetle stktt. Doktordan 
sonra kendisine elini uzatan Davudun 

Tiirkiye dostlugu Kat'i kararlar arifesinde 
ingiltere i~in oldugu gibi 
italya i~in de miihimdir 
lngiliz donanmast sabtk istihbarat §C· 

fi Vis Amiral Usborne'un verdigi bir 
konferansta tngilterenin, Avrupa ka -
rasmdaki bir devletle barb halinde, 
CebelUttankta tutunam1yacagm1 ve bi
naenaleyh burasm1 bogazm cenubunda
ki Septe mlistahkem mevkiile mlibade
le eylemesi laz1m geldigini 50ylemi§ 
oldugunu yazrm§tlk. 

Son posta ile gelen lngiliz gazetele -
rinde Amiral Usborn bu konferans -
ta Tlirkiyeden dahi bahsederek §U soz
leri soyleml.§tir: 

c- Tlirkiye, <;anakkaleyi tahkim et -
mek hakkm1 tekrar iktisab ctmekle 
kuvveti azim mikyasta artrm§hr. Rus • 
yay1, Romanyayt ve Bulgaristam elin -
de tutmaktadrr. tsterse 1talyaya petrol 
gonderilmesini menedebilir. 

Bu suretle Tiirkiye, bir defa daha, u
mumi muvazenede hesaba kahlan bir 
devlet olmu~tur. Tiirkiyenin dostlugu 
lngiltere i<;in miihim oldugu kadar, 1 -
talya ic;in de mlihimdir.• 

Adanan1n kurtuluf giinii 
tezahiiratla kutlulanacak 

[Ba§taratt 1 tnct sahtfede) 

mecbur etmi§lerdir. 
Bu seneki merasime fevkalade ehem· 

miyet verilmektedir. ~hrimizde bulunan 
Hatayhlar, yarmki merasime, i.izerleri 
siyah ortiilerle orti.ilmi.i§ iki otomobill e i§· 
tirak edeceklerdir. Otomobillere Hatay 
bayrag1 ~ekilecektir. Ayni zamanda bu 
otomobillerde biri matemi, digeri istiklali 
gosteren iki biiyiik levha da bulunacaktu. 
Matemi gosteren levha, Hatay iilkesinin 
siyah daghklaTidtr, istiklali gosteren lev
hada ise Hatay iizerinde bir giine§ gibi 
dogan Atatiirk goriineeektir. 

Civar kay ve kazalardan ii<; dart bin 
ath ve yaya, merasime i§tirak etmek iize
re §ehrimize gelmektedir. ~ehir halkile 
beraber elli altmt§ bin ki§inin bu biiyiik 
bayrama i§tirak edecegi anla~IIJyor. 

AKVERDI 
$ehrimizde yaprlacak merasim 
lstanbulda bulunan T oros Gender 

Birligi Adana ve Mersinin Kurtulu§ ytl
doniimiinii biiyiik hamhklarla kutluhya
cakt!r. Merasimde memleketin degerli ev
ladlan soz alacak ve Milli Miicadelede 
yaptlan kahramanhklar hirer hirer anla
tJlacakttr. Birlik, biitiin T oroslulan ve 
T orosu sevenleri bu onemli torene c;agtr
lllt§tJr. Sozlerden sonra gene T oroslular
dan mi.ite§ekkil bir heyet tarafmdan kon· 
ser verileeek ve merasim sonunda da To
rosun gi.izel meyvalan misafirlere dagttJ
lacakttr. 

Sang-Su-Liyang affedildi 
Nankin 4 (A.A.) - ~ang-Su-Li • 

ang devlet meclisince affedilmi§tir. Sian
fu ktt'alan kllmandanhgmda ipka edilip 
edilmiyecegi heniiz belli degildir. -···-lzmirde yap1lan rna~ 

1zmir 4 (A.A.) - Diin Alsaneak 
stadmda Kar§tyaka - Goztepe • Altay, 
Altmordu kan§tk taktmlan arasm -
da Adana felaketzedeleri menfaatine 
yaptlan ve pek c;ok seyircinin bulundugu 
ba<;ta K. S. K. • Goztepe takrmi, Altm· 
ordu - Altay kan§Ik tak1rn1m fu;e ka~t 
be§ sayi ile yenerek hirer kupa almt~ -
lardtr. 

Hurrem Sultan 
Tarih~i edibimiz M. Tur· 
han Tanm en giizel eseri 

Pek yakrnda 

Cumhuriyette 
elini stkttgl zaman Hasan Nuri hayret
ten kendini alamadt. Bu el ne kadar yu
mu§ak, ne kadar nazik ve kiic;liktii? ... 
0 mada, nas1l bir yakmhk ve benzeyi§, 
nas1l bir habra ile oldugunu bilmeksizin, 
aklma kom~u ktzmm inee ve kibar elleri 
ge'ldi. Onun ~lleri de boyle nazik ve u
zundu. F akat ba§ml kaldmp ta kar§ISm· 
daki gencin donuk gozlerine gozleri sap
lamnca haftzasmdaki biitiin tath hayaller 
silindi, gitti. Cirkin, yaytk bir surat, ba
ku gibi donuk gozler, bastk bir burun ... 

F akat doktordan aldtgl vaidi hahrh
yarak kendi kendine tath bir i.imide dii§· 
tii: 

- $u gence sorarsam, belki bana 
kom§u ktzi hakkmda istedigim maluma
tt verir .. -. 

*** 
Ancak bir hafta sonra bu f1rsatt ele 

gec;irebildi. 
Bu bir hafta ic;inde de zaten bozuk ve 

heyecan ic;inde olan asabt bir ytgm tecrii
belerle tahrik edilmi§ti. Maskenin kaldt
nlmast meselesinin bu kadar miihim ve 
kari§Ik bir i§ olacagmt hi~ tahmin etme
mi§ti. Bu ameliye iki devreye aynhyordu: 
Evvela maskeyi kaldtrmak ... Bu Nuriye 
deh§Ctli bir act verdi. Derisi soyuluyor 

Heyeti Vekile i~tima1 giindiiz ve gece devarn 
etti. M. Ponsot yeni bir t,eklif getiriyor 

[Ba$taraft, 1 inci sahijede] 
seyahati ' ve bu seyahatte cereyan eden 
miizakereler ve meseleler iizerinde go
rli§lilmililtiir. Yarm saat 15 te Meclis 
Parti Grupu toplanacakhr. Hariciye 
Vekilinin yarmki Parti Grupunda si -
yasi vaziyet ve bilhassa Hatay ihtilil. -
fl.mn son safhast lizerinde izahat vere -
cegi anla§tlmaktadtr. 

Kat'i kararlar arilesinde 
Ankara 4 (Geceyansmdan sonra tele

fonla) - Bugiin ba§hyan Heyeti Veki
le miizakerelerine, gece Ba§vekilin e -
vinde de devam edilmi§tir. Bu giirii§ -
melerin mahiyeti ve cereyam hakkmda 
sarih malfunat almaga imkan olma -
makla beraber, Paris mlizakerelerinin 
akametinden sonra hiikfunetimizin San
cak meselesini kat'i §ekilde halli intac 
edecek kararlar iizerinde oldugu anla
§tlmaktadir. 
M. Ponsot yeni bir teklil getiriyor 

Ankara 4 (Telefonla) - Fransanm 
Ankara bliyiik el<;isi M. Ponsot bu ak -
§am Taros ekspresile buraya geldi. 
Kendisi yarm sabah 10,30 da Hariciye 
Vekilimiz tarafmdan kabul edilecektir. 

Mevsukiyetinin tahkiki henliz miim
klin olrmyan, fakat kuvvetli oldugu i -
leri slirjilen bir §ayiaya gore Franstz 

buyuk elc;isi Hatay meselesi etra£mda 
hiikumetimize verilecek yeni bir Fran· 
SJZ teklifini hfunil bulunmaktadll'. 

*** Franstz bliylik el<;isi M. Henri Pon • 
sot diin sabahki ekspresle Paristen §eh· 
rimize diinmli~ ve Sirkeciden dogrtl 
Haydarpa~aya ge<;erek, Toros ekspresi· 
le Ankaraya gitmi§tir. 

Ogrendigimize gore, Frans1z el~iSi 
Ankarada Hariciye Vekaletile temas • 
larda bulunacak ve aYJn 13 linde Ce ' 
nevreye gidecektir. 

Milletler Cemiyeti Konseyi ay1n 
18 inde Sancak mcselcsini tetkik edece
ginden, M. Ponsot Franstz murahhaS 
heyetine iltihak edecektir. 

Bitaral heyet fereline! 
Haleb 4 (Hususi) :.... Sancaktaki Tiirlc 

milisleri l.§lerinden <;Ikanlml§, yerleri• 
ne muhite yabanct ba§ka milisler ika• 
me edilmi§tir. Mahalli otoritenin bll 
son icraah da mii§ahidler §erefine yaP' 
hgt anla~thyor. 

Antakya 4 (A.A.) - Milletler Cemi• 
yeti tarafmdan iskenderun Sanca~na 
giinderilmi§ alan mii§ahidler, !.§lerine 
b~lami§lardtr. 

Mii§ahidler, etrafta §ehir ve kasaba • 
Ian gezmi!llerdir. • 

Amerikada K1zday faaliyeti 

Birle§ik Amerika Cumhuriyetlerinin lerdir. Tiirk, Amerikan, KlZilay ve I{t· 
indiyana vilayetinde Min Whiting §eh- z1lha~ bayraklarile slislenen cemiyet 
rindeki vatanda§larJmtz KlZilay cemt • merkezinde verilen mil am r Wh * 
yetinin bir §Ubesini kurmu§lar ve ting'de bulunan biitiin Tiirklerle bir ~ 
Cumhuriyetimizin on li<;iincii y1h mli - <;ok tarunml§ Amerikal!lar i§tirak et • 
nasebetile bir mlisamere tertib etmi§ - mi;~ ve sabaha kadar eglenmi§lerdir. 
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Apolyond golii dondu 
[Ba~taraft, 1 inci sahf!ede J 

ra ilerliyen yelkenliler bahk<;tlardan hir 
ktsmmm mahsur kaldtklaTI yere varmt§ -
lardtr. Burada 13 kadar bahkc;I sandah 

ve oliimle penc;ele~en tayfalar bulunmu~. 
bunlan yari olii bir halde geceyammdan 
sonra Apolyond koyiine getirmi§lerdir. 

Diger bahkc;t sandallanmn ve ic;inde 

bulunanlarm goliin ortasmda kaybolduk

lan anla§tlmi§hr. Bunlarm aktbetlerinden 

heni.iz bir haber almammt§hr. 
Civar koylerle miinakalat tamamen ke

silmi§tir. Hararet stfmn altmda yirmiye 
kadar dii§mi.i§, goliin iisti.i kalm bir buz 

tabakasile ortiilmii§tiir. 

MUSA ATA$ 

Fransiz Bahriye Naz~rmm 
tefti§leri 

Paris 4 (A.A.) - Bahriye Bakam M. 
Gasnier Dupare buglin on giin I<;in Ce
zayir ve Tunusa hareket edecek ve o -
rada bahri iislerin miidafaa tertibatlm 
tefti§ edecektir. 

sandt. F akat arkasmdan biiyiik bir yiik
ten kurtuldugunu gordi.i. Vakta giinler· 
denberi c;enelerini, yiiz adalelerini stkan 
bu garib c;embere ah~mami§ ta degildi 
amma ondan kurtulunca bi.iyi.ik bir fe -
rahhk duydu. Hemen aynaya ko§IU: 
Deh§et .. Altmdan <;tkan c;ehre ona ken
di c;ehresini arataeak kadar korkunc, bu
ru~uk ic;inde, derisi c;atlaklar ve lekelerle 
doluydu. 

Profesor bi.iti.in bunlann degi§ecegini 
temin etmesine ragmen Hasan N_uri bi.i
yiik bir yese dii§tii ve oliimi.i bir kere 
daha dii~iinmege ba§ladt. F akat bundan 
sonra ameliyenin ikinci sa fhasma gec;ildi: 
Bu safhada profesor, bozuk yiize tslak 
panstmanlar tatbik ediyordu. Ki.ic;i.ik ki.i
c;iik bandlar gozi.in ve agzm etrafmda 
dola§arak biitiin c;ehreyi kaphyordu. Ar
kasmdan hususl bir mayiin enjeksiyonu, 
ki bu da derideki kabuklan, c;atlaklan 
gidermege yanyordu. 

Profesor bu mi.ihim ameliyeler i~in 
giinde birkac; kere hastasmm yanma ge
lemediginden i§i yardimcJst D!!_vuda b1 • 
rakmt§tt. Davud giinde iic;. dort defa ya
nma girdigi hastamn birka,. gi.in ic;inde 
emniyetini kazand1 ve bu iki gene arasm
da derin bir dostluk teessi.isi.ine ba§ladt. 

Yunan Ba§vekili Selanige 
gidiyor 

Atina 4 (Hususi) - SeHinik talebeSi 
tarafl.ndan haztrlanmakta alan bliyii)( 
toplantJda bulunmak lizere Ba§vekil W· 
Metaksas yakmda Selfmige gidecektir-
···························································· 

SON MEKTUB 

En halis memleket 
hikiiyeleri 

Fiat! 40 kuru§ ........................................ 
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Klod Anenin en giizf!l 
romanr 

Ate~in Rus a§la ve bir ihtiras 
maceraSI 

GEN9 RUS 
KIZI ARYAN 
~e'rireader 1 

Nuri, gene hastabaktcmm tath ve yu• 
mu§ak hareketleri kar§tsmda derin bir 
meclubiyet duyuyordu. Bu gene adaJI'I• 
N urinin yiizile bir san' atkar heykeltratlll 
eserile me§gu!" olu§u kadar dikkatle me$: 
gul oluyordu. Sanki kendi yi.izi.i, kend1 

derisiymi§ gibi iizmemek, yormamak i~iJI 
o kadar ihtimam gosteriyor, giderken ° 
kadar ehemmiyet ve kat'iyetle bandletlt' 
rin yerini degi§tirmemesini tenbih ediyor' 
du ki bu alaka Nuriyi derhal bagladt. Btl 
halde yiiziinii giindiiz gi.ine§e, gece de 
sert havaya arzetmemesi icab etmekteY' 
di ve biitiin bunlan yaparken ve tenbi~ 
ederken Davud, ustasmm eserinden emill 
oldugunu kat'iyetle ve tekrar tekrar aJt' 
latmt§tJ. 

Bir sabah kii~i.ik bandlan kald1rara~ 
altmdaki derinin ne hale geldigini go ' 
riince hayretini izhardan kendini alarnl' 
yarak: 

- Siz onun en miikemmel eseri ola' 
caksmtz!!.. 

Dedi. N uri aynaya ko~tu ve o da bit 
hafta ic;indeki farkt gori.inee bu yara ~ 
c;indeki yiiziin artJk giizel bir insan yiitil 
olmaga namzed olduguna kanaat getir' 
di. 

(Arka.n var) 
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Ormanlartmt~I korumak 
ve ~ogaltmak i~in ... 

Hatay Alevileri 
Ve Tiirkliik 

Ormanlari muhafaza etmek i~in al1nacak en 
miihim tedbir, muhafizi ormanda oturtmakt1r 

l -~~?'In B~~?a~anumz General lsmet 11600 - 2000 hektardu. I hesaba gore 36,000 hektar- bir orman 
~onu 2? bmnctkanun .. 1936 tarihi~d.e . Ormand~ ~uhafaza ~smile andtgtmtz muh~n?isinin mmtakasmt ~~~kil eder. Bu-

umhunyet Halk Partm Grubunun 1~tt- t§, herhang1 btr maltn btr htrstza kar§t nun wm de gene orman ctvannda bir ev 
mamda ziraat ve orman meseleleri hak- muhafazasma mu~abih basit bir i~ degil- yapthr. Biitiin bu evler birbirlerile ve en 
ktnda izahat verirken ormanlann muha - dir. Orman canhdtr, ya§ar. Onun muha- yakm kasaba ile telefonla birle~tirilir. 
fa.za ve i§letilmesinin tanzimindeki ehem- fazast, bu ya§amak faaliyetine hie; hale! Orman te§kilatmm vali ile miinasebe -
mty~t iizerinde bilhassa tevakkuf etmi§ - getirmeden, ha~ta. bunu ~ teFik edere~ tini tern in k:in bir miidiir veya miifetti§ 
lerdtr. olmahdtr. Aynt btr c;ocugun kazadan Vl- vilayet merkezinde bulunur. Bu. ayni 

Turk halklartnm bir~ok yerlerde, 
kendi lisanlanndan ba§ka diger bir ec
nebi lisam kullandtklarma tarihte ~ok 
tesaduf ederiz. Bu ciimleden olmak ii • 
zere, (Semerkand) in (Dehkanlar) mm 
(Dotgan) nam1 altmda <;inin §imalin -
deki (;lansi) ve (Honan) eyalctlerinde 
c;ince tekelliim ederek ya~adtklar1 da 
bundan bir misaldir. Ratay Alevi Tiirk
lerinden bir losm1 da ne gibi bir sebeb
le olursa olsun, arabcayt kabul etmi§ • 
lerdir. Fakat Dotganlarm ~ince, Ratay 
alevilerinin arabca g1irii§meleri bunla
rm milliyetlerini tebdile bir vesile te~· 
kil edemez. 

Memleketin en hayati i§lerinden biri kayesine benzer. N astl bir ,;ocugun ko§· zamanda kendisine havale edilen S-1 0 
o~an onnan i§inin candaman hie; §i.iphesiz mast, oynamast, ya~amast ic;in elzem ise orman mmtakasmm biiti.in i§lerini tefti§ 
k1 Ba~bakantmiZln i§aret buyurduklan ve c;ocugun bunlara imkan veren bir eder. 
bu ~oktalardtr. Bu noktalar etrafmda §ekilde kazadan vikayesi laztmsa, orma- hte bu suretle te§kilatt tanzi edil 
tekmk gorii§lerimizi bir ormanc1 51fatile nm muhafazast da, i§ledigi, yani mute - orman te•kilahmtzla ormanlan m "k e~ 
b d . h k d' I ·~· uh f . . y mu em ura a tza etme istiyoruz. Bu mevzu rna tyen gene e§hgt ve m a azas1 l<;tn mel surette muhafaza kabildir. 
etrafmdaki baz1 du§uncelerimizi Cumhu- laz1m olan masraft hatta fazlasile verdi&i s· d' 1 r I ¥ I 
riyet gazetesinin 1936 senesinin ve 2, 3 halde muhafazas1 demektir. Bunu temin k1~ dn~l e.tm. onnan artmtZl <;oga t. • 
haziran ve 26 birincikanun tarihli niisha- edebilmek ic;:in de muhafJZlann h111usi rna e tr enne · 
lannda yazmt§tlk. surette yeti§m~ olmalan laztmd1r. Ormanlanmtz1 c;:ogaltmak hususunda 

0 0 h £a · d ..J. yapacagtmtz ilk if bunlarm azalmasma 
rman meselesinde halledilecek mii· rmamn mu a zasmt temtn e ecq. h' k 1 1 1 d mani olmakttr ki onu, muhafazaYJ tanzim 

tm no ta ardan bir tanesi muhafazad1r. §art ar §Un ar tr: 
M h f 1 M h f uh f memur suretile nastl yapabilecegimizi yukanda 

u a aza i§i orman te§kilatmm bir - u a tz, m a azasma 
.. ' Jd 1 d gordiik. 

cuz ii, hem de aynlmas1 kabil olmtyan o ugu ormanda oturma 1 Jr. 
bir par~ast oldugu i~in orman te§kilatmt 2 - Muhaf1z, ormam mooafaza e - Corak yerlerin teKiri i§ini de, esash ve 
tetkikle i§e ba§hyahm. debileceke tarzda ye~tirilmelidir. ilmi bir surette ele almak laztmdtr. Or • 

Bu te~kilatm vazifesini §oyle tesbit e- 3 - Ormana kar~t zarar i§liyenleri man agaclannm vasi mikyasta sulanma • 
debiliriz: kanun §iddetle c.ezalandtrmaga miisaid sma imkan olmadtgma gore en <;orak ara-

Devlete aid ormanlan muhafaza, ser
lllayeye hale! gelmemek §artile her sene 
rniitesavi ve azami varidat temin etmek, 
d.evlete aid ziraate gayrisalih araz.iyi tet
<;tr eylemek ... Bundan ba§ka orman ida· 
r~si e§hasa ve koylere aid ormanlar iize
rme de miiessir olur ki bu meyanda or • 
manlarm fen dairesinde i~letilmesine ve 
ormanhk arazinin danni surette orman 
halinde kalmasma nezaret eder. 

<?rman idaremiz §imdiye kadar bu 
Vaztfeleri ifa edebilecek bir halde de • 
gildi. Ciinkii te§kilat tarzt buna miisaid 
d~gildi. T e§kilat dogrudan dogruya miil
loye t~kilatma uydurulmu§tur. Vilayet 
m~rkezt??e mudiir, miifetti§ ve orman 
mu~endtst, kazada orman mi.ihendisi ilL 
~eklmde Halb k' - · .. ¥' . · u 1 ormancmm 1~ gorecegt 
~e~r§~ orma~dtr. Yoksa §ehirdeki masa 
~gdt · u vaztyete ilaveten memleketi -

mtz e ormanlan . . kl' zak 1 1 n, vesath na tyeden u-
o ma annm te rd ·~· 

harcirahm y k d v 1 ettlgt giic;liikler ve 
d" .. "I" o. enecek kadar azhgt da 
u~unu urse btr orman miih' d' . . b en ISintn a • 

zan senede ancak birkar .. 
k b'l · · "' gun onnana c;;t-

a I mestntn sebebJeri anJa•tltr Q'v 
raft b' Y • tger ta
s han tr ~iihendise tevdi edilen orman 
a ast vasatt 6-7 "h d" . . 

terecek Ita dar bii ~~ .. en ~e thbyac gos
za memurlan d yu tur. . rman muhafa
hic;b' f d . a bu vazlyet kar§JStnda 
dirl IT .j! k'h 1§ gorecek vaziyette degil
tn~~ k e§ tl~t bu ~ekilde olduk~a me -
sun k d~eti nekadar yijksek olursa ol-

en mnd . 'f d Bir k .. en lSti a eye imkan yolctur. 
r;o mu k"IA .. "ah' § u at 1c;tnde feragati nefisle 

"' .. an orma I tnam I Det anrmztn muvaffak ola -
a anmn b' . . 

0 tnnc1 sebebi budur. 
rman t k'IA . YekA! . e§ 1 atmm merkezde, yam 
a ettek1 •ekl' · .. I d · dil'k sarf -. 101 muta ea an §tm 1 

r mMa~ar ederek ta§ra te§kilatmt gore -
tm. tsal I k de k ll 0 ara ta ba§ka memleketler 

B u amlan usulleri miitalea edelim. 
ed b~l. ~sulleri iki sistem halinde hulasa 

e I ITJZ. 

olmaltdtr. ziyi su vermeden te§<;ir edebilecek tedbir 
MemleketimizHe ormanlarm muhafaza almak lazundtr. Bu teKir i§ini iki kade -

edilememesinin bir sebebi de ormanlarda meli yapmak, evvela kurakhga ~ok iyi 
ika edilen ciiaiimlerin ya hie; tecziye edil- tahammi.il eden baz1 ,;ah ve ufak agacla
memesi, yahlld bliyii\ bir betaatle teczi- n yeti§tirmek ve ondan sonra bunlann 
ye edilmesi, yahuct cia diri.imle ceza ara- verdigj siperden istifade ederek astl or • 
smda nisbet olmamasichr. man agaclan yeti§tirmek gerektir. Bu e-

Orman c\iriimlerinin 3:ecziye tarzt or - sasa miistenid bir usul ile te§<;ir i~ini c;ok 
manlardaki hus siyebt~kif edilmezse ucuzlatmak kabildir. 
hic;bir zaman onnan.~anri~tmm oniinii ~imdilik te~ir i§ine ~ok para tahsis e-
almak miimki.i.rolmaz. io· dilemiyecegine gore bunun mahdud sa -

halara miinhastr kalmast arzu edilir. 
Ancak bu te§';ir i~ni, agac bayramlan 
§eklinde memlekette agac sevgisini arhr· 
mak ic;in canh bir propaganda vas1tas1 
yapma!tdtr. Uzun senelerdenberi memle
ketimizde yaptlan bu bayramlarda diki
lerek yeti§tirilmi~ orman degil, hatta tek 
agac yoktur, dersek hata etmemi~ olu -

Bir,;ok memleketlerd.e orman memur • 
Ianna zabtta memurlarma mahsus olan 
salahiyet verilmi§tir. Y almz orman me· 
murlan firar eden bir miicrimi tevkif ic;in 
silah kullanamazlar. Orman memurlan -
nm hususi uniforma giymeleri ~artttr. Or
man memurlannm ~ehadeti hiikiim ver -
mek i~in Hfi bir delildir ve miicrimin 
bunun aksini ispat etmesi laztmdtr. 

Macaristan, Yugoslavya ve Bulgaris
tanda ufak orman ciiriimlerinin muha • 
kemesi onnan memurlanna aid olup ver· 
dikleri hiikiimler yalmz kabili temyizdir. 
Diger memleketlerde rnahkemeler orman 
ciiriimlerine aid daha basit ve seri bir 
muhakeme usulii kullanular. 

Memleketimiz ic;in de orman ciiri.imle
rinin muhakeme usuliiniin kolayla§tml • 
mast ve beraet veya ceza, verilecek hii -
kiim neyse bunun biran evvel ~tkmasmt 
temin edecek bir §ekle konulmas1 laztm • 
dtr. 

Ormanda kesilen bir agacm klymeti 
muayyen bir miktan tecavi.iz ettikten son· 
ra bunu tamamen bir sirkat ciirmi.i telak· 
ki etmek ve ona gore cezaland1rmak Ia -
z1mdtr. Ormanlanm iyi muhafaza eden 
Avrupa memleketlerinde orrnandan ~ -
!man maim ktymeti 5-1 0 liray1 tecavi.iz 
ederse miicrim tamamen adi sirkat, ciir • 
mii i§lemi§ gibi mahkiim olur. 

ruz. 
Fikrimce agac bayramlan i§ini orman

ctlar ve mektebcilerin mii~tereken idare 
edecekleri milli bir i~ haline koymahdu. 

Bu i~in nastl te~kilatlandmlmas1 laztm 
gelecegi hakkmda 1stanbulu misal alarak 
fikrimizi s<iyliyelim: 

lstanbulda Bogazic;inin Avrupa sabi
li, Asya sahili, Oskiidar civan ve Ka -
gtdhane ve Adalar gibi yerlerde her 
mektebe muayyen bir yer ayuarak her 
sene her ~ocugu bir agac dikmege ve 
mektebi bitirinciye kadar agaca bakma
ga sevketmeiidir. Fidanlan onnan idare
si yeti§tirmeli ve bu sahalann, muhafaza 
ve nezaretini de bizzat orman idaresi de
ruhde etmelidir. Boylece ktsa bir mud -
det sonra memleketin her genci, birka<; 
agac yeti§tirmi§ ve agac sevgisi canh bir 
~ekilde kendisine a§tlanmt~ olur. Bugiin 
orman olan sahalann gende~tirilmesi i~i
ne gelince bu ciheti i~letme meselesile be
raber ayn bir mahalede miitalea edece -
giz. 

Dr. TEVFIK A.Ll CINAR 

Bilhassa Ratay Alevilerinin Turk ol
duklanm biitiin kuvvetile bagtran en 
canh ~ahid bunlarm sahib olduklart a
kide ve itikadd1r. 

Biz, Arablar arasmda, (Alevilik) na
mmda bir akide g1iremiyoruz. Bilakis 
Alevilik nann altmda tecelli eden mez· 
heb, Tiirkiin tabi oldugu ilk §emaniz • 
minden ve ilk itikadmdan ba~ka bir§ey 
degildir. 

Harlez'in pek giizel bir tetkiki var -
dtr. 0 da Tiirk halklarmm herhangi bir 
dini kabul ettikleri zaman, kendi ec -
dad dinlerini unutmamalan, yen! ka -
bul ettikleri dinde esk! d!nden de bir 
varhk b1rakrnalandlr. Volga boyu 
Tiirkleri ~eremisler, Mordivinler htris· 
tiyanh~ kabul etmelerine ragmen, es
ki §emanizmi de oldu~ glbl muhafaza 
etmi~ler, tlpln Tiirklerdeld Alevilik 
ayinini kendi aralannda. blrakmt~lar -
d1r. Tiirk halklarmda da bu 1.§, yanl 
eski §emanizm, Alevilik namt altmda 
ve yalmz Tiirk halkma has olmak iize
re, yeni bir din suretinde meydana !;1k
m1§hr. 

islamiyetin inti§anndan bir miiddet 
sonra ve bilhassa irantn fethinden son
ra, !;1kan mezheb ihtilUt, TUrklerin es
ki milli dinlerini muhafaza etmek iste
melerinden ileri geliyordu. Tiirkler, 
milli ve dint gayelerle mezheb ihtll!f • 
lanru, bilhassa Aleviligi Arabhga kar§l 
bir silah olarak kullanmt~lardtr, ve es
ki dinlerini Alevilik nam1 altmda ifa 
etmek istemi§lerdir. 

Biiyiik bir felsefe ve biiyiik bir me
deniyet yaratan Tiirkiin en eski dini· 
Brahmanizm de dahil olmak §artil~ 
biitiin dinler iizerinde tabii ve medent 
tesirini g1istermi~ti. Bundan Zerdii§tliik 
bile kurtulamadt. 

Tiirk halklan ba§ka bir ecnebi dlni 
kabul etmek zaruretinde kald1klan za· 
man, behemehal bu dini kendi dinleri
le tevhid etmi§ler, yeni dini, eski dinin 
elbisesile donatm1§lard1r, ki Alevilik te 
isHl.miyete kar§t Tiirk elile yapllan, v~ 
Tiirk milliyetini muhafaza gayesile or
taya atdan bir akidedir. Alevilcrin, ~e
timlerin, KlZllba§lann ve ilah. tabi ol
duklarl akide, tam manasile eski bir 
$emanizmdir. Bunlarda bir (baba) :;?a
mandan ba§ka bir§ey degildir. Hatta 
§arabm, rakmm takdisi, ayini icraya 
hil.dim musiki aletleri, lnhcm takdisi . , 
ayinlerde yap1lan merasim velhasll 
herr;;ey, herr;;ey, eski Tiirk dininden hi
rer par~adlr. 

!r;;te bu sebebdendir ki biz, Arablar 
arasmda Aleviligi goremiyoruz. ~iinkii 
bir Arab i~in Alevi olmak dogrudan 
dogruya kendi milliyetine, Arabhga 
kar§l bir isyandtr. Malfundur ki islami
yet, her§eyden evvel Arabhg-t ve Arab 
milliyetini birle§tirmegi bir gaye edin
mi§tir. Bir Arab i~in bundan ayr1larak 
Tiirkiin dini olan Aleviligi kabul etme
sine imkan ve ihtimal yoktur. 

I§te bu halk, yani Hatay Alevileri, a
Slrlardanberi ilk dinlerini muhafaza et
mek i~in biiyiik bir varhk gostermi§ler, 

1 

son a Dahili harb • er1yor 

Madrid 
teslim 

ihtilalcilere 
oluyor? • 

Dll 
-------

Almanya, Fransaya hiicum i~in ispanyaya 100,000 
asker gonderiyormu,. Konigsber kruvazorii bir 

lspanyol gemisini daha zaptetti 
[Ba~tarat' 1 tnct sahttede] 

de ~tkan Sindicali&ta gazetesi §ehrin so -
kaklannda diin anar~istlerle komiinistler 
arastnda kanh ~arpt~malar oldugunu yaz· 
maktadtr. Her ilti taraftan da oliiler ve 
yarahlar vardtr. A<;hk ve karga~ahk hal
Itt iimidsizlige dii~iirmii§tiir. Kalabahk bit 
halk ki.itlesi gece giindiiz metro istasyon
larmda yahp kalkmaktadtr. Hir;bir 
sthhi tedbir almmadtgmdan sari bir has· 
tahgtf! ~tkmasmdan korkuluyor. Halk, 
kiZil lspanyamn diger ~ehirlerinde vazi • 
yetin daha fena oldugunu bildiginden 
Madridi terketmek istememektedir. 

$ehirde itlfe zorluiu 
Salamanlca 4 (A.A.) - Anar~ist • 

sendikalist radyosu, ia§e mii§kiilattmn da
ha uzun miiddet devam edemiyecegini 
bildirmektedir. 

Halk, magazalann oniinde on, on iki 
saat stra beklemek me~buriyetinde kal -
maktadtr. Bir~ok kimaeler, ellerinde ro
velverler iyi yerleri kapmak ic;in birbirle
rile c;eki§mektedirler. Kadmlar ve c;ocuk
lar, bu hal kar§lSinda boyun egmek ve 
biiti.in giin beklemek tshrannda kalmak· 
tadtrlar. Bu ~erait altmda halktn para 
vennekten imtina etmesi anla§thr bir1eY" 
dir. Ayni radyo istasyonu, sosyalistleri 
inkilab aleyhinde kundakt;thk etmekle it
ham eylemekte ve biitun devlet memuri· 
yetlerinin anar§istlere verilmesini istemek· 
tedir. Komiinistlerin siyasetlerinin de bit 
ihanet oldugu beyan edilmektedir. 

Madrid oniinde ihtiliilcilerin 
bir muvalfakiyeti 

Avila 4 (A.A.) - Havas Ajanst 
muhabirinden: 

Asi kuvvetler, pazar giinii Escurial 
mmtakasmda 7 kilometro ilerlemi~lerdir. 
Beynelmilel miifreze, kendisini 1ecaatle 
mudafaa etmif5e de asilerin muzafferi -
yetine mani olamamt§lardtr. 

Madridi Escurial' a baghyan yol, asi
lerin top ateti altmdadtr. lyice teslih ve 
t~iz edilmi~ bir c;ok kuvvetler, Franco· 
nun Madridin §imalindeki kuvvetlerinin 
mevzilerini tslah eden harekete ittirak et
mi§lerdir. Zanoolunduguna gore asilerin 
.kumanda heyetinin ilk hedefi, Escurial'in 
;z:aohdtr. 

Hiikiimet~ilere gore 
Madrid 4 (A.A.) - Resmi teblig: 
Asilerin Madrid cephesinde yapmt§ 

olduklan 1iddetli bir taarruza ragmen mi· 
lisler, mevzilerini muhafaza el:mi§lerdir. 

Cumhuriye~ilerin tayyareleri, asilerin 
bq tayyaresini dii~iimiittUr. 

Guadalajara cephesinde hiikilmet kuv· 
vetleri miihim bir sevkulcey§ noktaSI o -
lan Almadronez'i zaptetmi~lerdir. 

Asiler, burada rniikemmel surette ta
hassun etmi§lerdi. Hiikum~iler, Abana• 
res'i zaptetmi§lerdir. Dii§man, miihim 
malzeme buakrn1~ttr. 

Almanlar yeni bir vapuru 
daha zaptettiler 

Ston ve Aragon vapurlannm • Alman 
hal'b gemileri tarafmdan teykif ve aran • 
mast hakkmdaki teblig §unlan yazmak • 
tadtr: 

«Hukuku diivel kaidelerine muhalif 
olan bu hareketler ayni zamanda lspan
yamn hakimiyetine bir tecaviizdiir. Cum
huriyet hiikumeti vaziyeti tetkik ettikten 
sonra Alman amiralinin tazyikine bo -
yun igmemege karar venni~tir. 

lspanya hiikllmeti Koenigs.berg'in rad· 
yo telgrafma esasen devletin hakimiyetile 
kabili telif olm1yan tonu dolaytsi!e cevab 
vermiyecektir. Beynelmilel bir ihtilaf 
tehlikesinin gittikc;e artmakta olduiu hak
kmdaki lspanya hiikumetinin tezi tama· 
mile teeyyiid etmelttedir. Hiikumet, ihl:i
lann sebebleri siiratle izale edilmedigi 
takdirde tamiri kabil olmtyan neticeler 
kartmnda kalmaktan korkmaktadtr. Bu
nun ic;indir ki V alancia hiikumeti bu bab
da icab eden diplomatik te~ebbiislerde 
bulunmaga karar vermi§tir.» 

Belgrad 4 (Hususl) - Almanyamn 
yakmda lspanyaya yiiz bin asker gonde
recegi haber verilmektedir. Franstz gaze
teleri Magniot hatlanm gec;emiyecekleri 
it;in Almanlann lspanyaya gonderecek -
Jeri askerlerle eenubdan Fransaya saldr 
racaklanm yazmaktadular. 

4000 ltalyan askeri 
l•panyaya gitmif 

Londra 4 (A.A.) -Reuter Ajan • 
stndan: 

Dort bin ttalyantn Lombardia vapuru 
tarafmdan Cadix'te karaya <;tkanlmt~ ol
duguna dair ,imdi lngi!tere hiikumetine 
malumat gelmittir. 

Romanrn tekzibi 
Roma 4 (A.A.) - Matbuat ve 

Propaganda Nazm, 5000 italyamn Ca
dix'te karaya ~tkm11 olduklanm tekzib 
etmektedir. 

lngiltere Burgol hiikiimetini 
protello etti 

Londra 4 (A.A.) - !ngiltere hii!I.U.
meti lspanyamn ~imal sahilleri a<;1klann· 
da asilerin bir §alopesinin Blackhill is· 
mindeki lngiliz gemisinin bombardtman 
edilmesini Bul'gQs hiikumeti nezdinde 
protesto etmi§tir. 

Fransrzlartn ihtiliilcilere yardrmlar• 
Paris 4 (A.A.) - Echo de Paris 

gazetesi Rotterdam ve Amsterdam' dan 
gelen yirmi bin tiifeklik bir hamulenin 
Franstz - lspanyol hududundan ge~iril -
mif oldugunu haber vermektedir. Bu 
silahlar Barselon' da ktztllara teslim edil
rniJtir. Bu gazete. birka~ hafta evvel 
F ransaya tahsil etmeije gelen klZil lspan• 
yol tayyarecilerinin Meaux tayyare mey
danl Uzerinde bomba ahna talimleri yap· 
nldannt ilave etme!ttedir. 

. 1 B Mmtaka orman mi.ihendisi siste
:~: u .. usulde ormanc1hgt tatbik eden or
b" n muhendisleri iki derecelidir. Bi.iyiik 
t tr orman ktt' as1, bilfarz 30-40 bin hek
Br orman boyle bir mmtaka te§kil eder. 

u mtntakaYl yuksek tahsil gormii~ bir 
~~n ~iihendisi idare eder. Mmtaka 
b I bm hektarhk kiSimlara aynhr ve 
u~ ann ba~tna mmtaka miihendisinin 

matyetind I k b' . b'. e o ara orta orman mekte tnt 

Memleketimiz ormanlannm tahn'bin • 
de biiyii.k bir amil olan yangmm oniinii 
almalt. i,;in almacak tedbirlerden biri de 
Avrupa memleketlerinde oldugu gibi 
ormana kasden yangm verenleri bir evi 
kasden ate§lemi~ gibi ag1r hapis cezasma 
t;arpttrmakttr. Bu ise, memlekette bir or 
mam yakmanm hatta bir evi yakmaktan 
daha ag1r bir ciiriim oldugu hakkmdaki 
kanaatin yerle~mesile kabildir. 

Boylece orman te§kilati hakkmda u -
mumi malfunat aldtktan sonra hunlann 
memleketimizde tatbik §ekli hakkmda 
fikrimizi soyliyelim. 

Kilisliler in Adana felaketze
delerine yard1mlar1 

Kilis (Hususi) - Halkevimizin te
~ebbiisile halktm1zm Adana felaketzede
leri~W~ yardtm derecesi memnuniyeti mu
cib bir dereceyi bulmu~tur. $imdiye ka -
dar uc; yiiz lira toplanll}l~ ve teberru mik
tannm be~ yuz lirayt buJacagt tahmin e
dilmektedir. 

Tiirkliige has olan Aleviligi yani eski 
;lemanizmi el'an saklamt§lardlr. Bun • 
larm en halis Ti.i.rkler oldugunu bun -
dan daha a~1k surette ispat edecek ne 
vardu? Aleviler Arab olmu~ olsayd.I 
Arabhga kar~1 bir isyan olan Aleviligi 
kabul etmemeleri ve onu bu kadar ta
assubla aralarmda saklamamalan la -
z1m gelirdi. 

Londra 4 (A.A.) -Marta Yungu
era ismindeki lspanyol vapurunun Ko • 
nisgberg kruvazorii taranndan zaptedil -
digini resmi mehafil bu sabah teyid et -
mi§tir. 

Almanya lspanyaya miiclahale 
etmek niyetinde mi? 

Londra 4 (A.A.) - Mes·ul meha
fil, Alman barb gemileri tarafmdan 1s -
panyol yijk vapurlanmn zaptedilmesini 
bilahare lspanyaya kolayca miidahale 
edebilmelc il;in M. Hitler taranndan icad 
edilmi~ bir J?ahane olmasmdan k.orkmak-

Barselon ve Valencia' da vaziyet giin· 
den giine vahamet kesbetmektedir. Son 
haftalar zarfmda Barselon' da ecnebilere 
aid baz1 evler yagma edilmi§tir. Bunlar" 
dan be§ tanesi Franstzlara aiddir. Muha
beratm emniyeti miitemadiyen ihlal eclil• 
mekte oldugundan diplomatlar posta seT"' 
vislerini ilga etmi~lerdir. Bu servisler ,irrr" 
di harb gemileri vas1tasile yap1lmaktad1r. 
Arkas1 kesilmeden devam eden tiifek 
ate§inden her giin elli, yiiz kili olmekte
clir. 

Eslti Cumhurrei•inin oglu 
komiini•t /rrkaarna girdi 

tbrmi• bir "h d' · · · dil' '.. er ~u en 1s muavm1 taym e-
tr. Boylece tki dereceli miitefennin or

rnd.an memuru kullamhr. Burada miihen· 
ts mu . 1 • h avm en agac kesmek, dikmek, to-

t k;
1 
ekmek ilL gibi biitiin i§lerde miis

ba 
1
1 en karar veremezler, ancak teklifte 

t u ~-nurlar. Ve rnmtaka mi.ihendisinin 

b~15• 
1
Ikmdan sonra bu kararlan tatbik ede-

1 tr er. 

sui~ - ~iis~akil mi.ihendis usulii: Bu u-
e tekhf, 1cra ve hesab bir tek me -

rnuru I' .J • h .n. e tnQe toplamr. Yam mmtaka mii-
k e~?tst bu i~len bizzat goriir. Ona mu -

a tl de ta!>ii kendisine tevdi edilen or -
~a\sahast ~ok daha ufakttr. Azami 10 

tn ektan gec;memelidir. 
• H

1 
er iki usulde de miihendis ve mua -

V1n · 
d
enn emri altmda ~ah§an muhaftzlar 

Var IT. 

. ?erek mmtaka mi.ihendislerile mua -
~tn erine ve gerekse mi.istakil miihendis -
~~~~. aynlacak orman sahalanmn bi.iyiik
ugu hakktnda gosterdigimiz adedler an-

cak tak ·b· b' fik' k · · d' B n t 1r tr verme l<;tn IT. u 
sahalann biiyiii.Ji.igii tayin edilirken na -
Z?~t dikkate almacak esaslann tetkikine 
&lrt~rnekten sarfmazar ediyoruz. 

Muhafaza memurlanna ayrtlacak 
mtntakalann viis'atine gelince bu da 

Kafi derecede yiiksek mekteb mezu -
nu bulmak giic; olduguna gore iki derece
li, mmtaka fen memuru sistemini kabul 
etmek muvaftk olur. 

Muhendis muavinlerini, bugiin mev • 
cud orta orman mektebi gibi bir iki mek
teb daha ac;arak ktsa bir zamanda, ye -
ti§tirmek kabildir. Halbuki yi.iksek tahsil 
gormii§ miihendislerin yeti~esi uzun 
zamana miitevakk1fttr. Ve ,;ok daha pa-

hahdtr. 
ilk yaptlacak i~ orman te~kilatml ~e -

hirlerden kaldmp ormana nakletmek ol
mahdtr. En kiic;ii.k vahid olan muhaftz 
mmtakalanrun te~kili ile i§e ba§lamah. 
Muhaftzlann ormanda oturmasm1 temin 
ic;in evler yaptlmahdtr. Vasati olarak bir 
muhanza 1500 hektar orman hesabile 
iki muhaftz it;in 3000 hektarda bir ev 
yapmak laztmdu. Umumiyetle muhaf~z • 
lann miinferid olarak ormanda oturma -
Ian mahzurludur. Boyle iic; tane c;ift mu· 
haftz mrntakast, yani 9000 hektar bir 
miihendis muavinine verilir ve miinasib 
bir yerde ve bir muhaftz evinin civannda 
miihendis muavininin evi yapthr. Ve dort 
miihendis muavinine verilen orman -ki bu 

-···--Hukuk Fakiiltesi talebesinin 
~ayi 

Hukuk Fakiiltesi son s1mf talcbesi 
cuma giinii saat 17 de bir veda ~aYl ve
recektir. Bu ~aya Turk ve ecnebi bii -
tun profesorlerle d~entler davet edil
mi.§tir. Aynca birinci ve ikinci Slmf ta
lebeleri de bu Yll mezun olanlarla ta -
nu~mak iizere ~ayda haz1r bulunarak -
lard1r. Bu toplanttya arzu eden diger 
Universite talebeleri de gelebilecekler
dir. 

Yunan tiitiinleri i~in ahnan 
bir tedbir 

Atina 4 (Hususi) - Yunanistanla 
aralarmda mi.ibadele mukavelesi olan 
memleketlere tuti.in ihracmm milli 
bankanm' miisaadesile yap1labilecegi 
hakkmda bir karar ne§redilmi§tir. ih -
rae edilen tiitiinlerin gonderildigi mem
leketten ba~ka yerlerde sarfedilecegi 
anla§1hrsa banka izin vermiyecektir. 
Makedonyada tutiin satt§larmm hara -
retli olarak devam etmekte bulundugu 
da Dramadan bildirilmektedir. 

Rua Cavdarlt 

Afyonda tiddetli soiuklar 
Afyon (Hususi) - Birka~ gi.inden

beri c;:ok ~iddetli soguklar ba§ladt. Hara· 

ret stfmn altmda yirmi be~e kadar dii~tii. 
Otedenberi ~k haYJrh i§ler gormeltte 

olan Ftkaraya Y ardtm ve ~ocuk Esirge
me cemiyetleri hararetle faaliyetlerine de

vam etmektedirler. Bu miinasebetle dort 
yiiz fakir c;ocuga elbise yapttnlacakttr. 

Bundan ba$ka ~ehrin niifusile ktyas 

kabul etmiyecek derecede kiic;uk ve eski 
hastanenin yerine belediyenin yardtmile 
onumiizdeki ytl i~inde asri bir hastane 

yaptlmasma da karar verilmi~tir. 

Hurrem Sultan 
Tarih~i edibimiz M. Tur
ban T amn en guzel eseri 

Pek yakmcla 

Cum.huriyette 

tad1r. 
Alman - l•panyol ihtilalt 

Valencia 4 (A.A.) - Hariciye Ve
k.aletinin matbuat hlemi taranndan net
redilen bir tebliginde Alman Koenigs -
berg kruvazoriiniin bu aYJn iic;iinde Pun
ta Ajox at;rklannda 600 ton hamule ile 
Bilbao' dan Santarder' e gitmekte olan 
bir lspanyol vapurunu tevkif etmi§ oldu
gu bildirilmekteclir. 

1spanyol sulanndaki Alman filouna, 
kumanda eden amiralin Valencia hiiku -
metine bir telgraf gondererek Bask hii -
kumeti tarafmdan tevkif edilmi§ clan ls
panyol yolcusuyla Bask gemisine aid ha
mulenin musadere edilen ktsmt iade edil-
digi takdirde Aragon yiik gemisini ser -
best btrakacagtnl ve aldtgt mukabele bil· 
misil tedbirlerinden vazgec;ecegini bildir· 
mt§ oldugu bu tebligde teyid edilmekte
dir. 

Salamanka 4 (A.A.) - EJki Reisi
cumhur Alcala Zamora'nm oglu, !soa2· 
yol komiinist partisi lideri M. Jose 
Daiz' a bir mektub gondererek ke-.tdisinin 
partiye ahnmasm1 istemi§tir. M. Daiz 
verdigi cevabda kendisinin bu arzusu -
nun evvel La Pasionaria tarafmdan bil -
dirilmi§ oldugunu ve partiye memnuni -
yetle kabul edilecegini bildirmi~tir. 

lhtiliilcilerin mavallakiyetleri 
Avila 4 (A.A.) - Havasl;)n: Oiin 

ak§ama dogru Villa Franca, Castilo ve 
Manilla kOylerini zapteden asi kuvvetleri 
ve Majadohonda'mn iit; ltilometro gar -
binde bulunan Villa Frahca de Castillo 
§ehrini i§gal etmislerdir. T aarruz hareke· 
tinin merkezinde kaydedilen ilerleme ha
reketi takriben yedi metro derinliginde· 
dir. Bu mmtakayt miidafaa eden kuvvet· 
ler, tanklann da yardtmile adtm adtm 
miicadele etmektedir. 

I 
Norasteni, 
zaflyet ve 
Chlorose 

benizslzlilc _icln_ yeg;\ne deva kant ihya eden SIROP DESCHIENS PARIS 
ED muntahip etibba tar .. fmdan tertip edilmi~tir. f 
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BULMACASI 
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Am Badem Kremi 
Ege gecesinde takdan ti=1l al U ~ ~ lQJ 'tr: l!dl filll!dl ~~-~ I ,.,.,.l__,r---~1~1 

Gaib aramyor 2 I I I 1•1 rozetler Qe~men!n Ala .. atr nahiyesinde Romanya 

cDUn ak§am An
kara Halkev!nde E
geli yiiksek tahsil 
genclerlnin haz'lrla
di~l Ege geceslnde 
!dim. Geceyl hazir
llyanlarm gogsiinde 
mektubuma ilil!ik ro
zet1 gordilm. Uzak
tan ho:;; goriinii~il 
var. Uzerinde yaz1!1 
yazJY1 okumak il(in 
gozlerimi blr arkada~m gogsiine yakla~tJr
dim. 

Peasant 
· Brand 

Smyrna 
Figs 

Kar~Jmda SJrJtan blr ingll!zce ciimle lle 
herhalde Tiirklii~ii t."m.sl! eden aca.ylb blr 
resimle kar~1la§t1m Bu mana.stzll~m hik
metini bana §Oylece anlcttJlar: 

Bu gogse takilan kagidlar Amer!kaya 
gonderilen inclr pa!..etlerinln iizer!ne ko
nulmu§. 

Oeceyl yapanlar bu ambalaj!ardan ala
rak ac;mi§lar, lnclrlerini konuklarma arma
kan ederken kagidlarim da. go~lerlne ro
zet olarak 1li§tirmi~ler. 

Ben bu harekette muhtel!f milnasebet
Bizlikler gord iim. 

1. Amerlkaya dahi gitse ve UzUmlerlml
zin propagandasl t._ln de olsa Tiirk kJya
:feti bOyle acaylb ~kllde tamtJ!Jr m1? 

2. Epey zamandanberl am vesilelerle slzln 
konuklapnlZl <iolduran sevgili izm!rimize 
hem de biz, Yunanll megaloldealciler!nin 
t!birile Smyrna m1 d!yecegiz? Bu Kons
tant1nopl, Angora g!b! yasak adlardan de
~11 midlr? 

3. Boyle gecelerde giidiilecek maksad ben
ce Yurdun biiti.inlii~linil tamma ve tamt
ma.da bulan blr dili;iinii§ yaYJmt olmak H!.
Zlm gel!rken bOyle blr gaye il(!n l(all~an
larm gogiislerine 1ngil!zce acayib rozetler 
takmalarmt beklemezd!m. 

Altay iimer Egerel 

Vilayetler i~in mesai 

Silistre kasabasmda Fkincik koyi.inden Na
z!f o~lu All Kara imzasile aldl~JmJz mek
tub:ia den!liyor k!: cRomanyanm Silistrc
s!ne tab! Fkinclk koyiinden karde~?lm Ah
med ii._ ay evvel ana vatana geldi. Fakat 
hayat, mematile ve nerede oldugundan 
haberimlz yoktur. Kendisini bilenler!n ve
ya nerede oldugundan haberdar olanlarm 
insaniyet namma yukank! adreslme yaz
mal arm1 yalvarJnm.:. 

K1z1lay Be§ikta§ §Uhesinin 
konseri 

KlZllay Be§ikta§ kazasr 6 ikincikanun 
<;ar§am ba gecesi saat 21 de Beyoglunda 
Melek sinemasmda Miinir Nureddin ve 
arkada§lanna bir konser verdirecektir. 
Biiyiik fedakarl!klarla tertib edilen bu 
konsere aynca Konservatuarm alatur
ka musiki heyeti de i§tirak edecektir. 
Halkm bu giizel konseri dinliyebilmesi 
i<;in fiatlar <;ok ucuz konulmu§tur. -···-Tiiberkiiloz cemiyetinin 

toplanbsi 
Ttiberktiloz cemiyetinden: 
Tiiberkiiloz cemiyeti bu senenin ii -

<;iinci.i ic;timamr 6/1/937 <;ar§amba gii -
nii saat 18,30 da Etrbba Odasmda ya -
pacaktlr. 

li1stanbul Borsas1 kapani§I 
· fiatleri 4 - 1 - 193~~ 

PARALAR 

1 SterlJD 
1 Dolar 

20 Franm Fr. 
20 L1ret 
20 Belclka Fr 
20 Drahm1 
20 tsv:lcre Fr 
20 Leva 

1 Florin 
20 Cell: ll:ronu 

1 A vusturYa 81. 

~ 
611!. 
Hi!. 
114. 
120. 

!!2, 
19. 

o65. 
20, 
63. 
76, 

S&fi)2l 
126. 
117. 
1215, 
!!a, 
23, 

1 Mark progranu 1 ztott 

20 
20: 
20, 
lll. 
12, 
48, 

1576, 
2& 
66: 
80. 
28. 
28 
22. 
25, 
u. 
6;.1. 

LBIZ§taratl 1 fncf lla'hifede] 1 Perurll 
f§ programlanna §iddetle ihtiyac oldu- ~~ ~~ar 

iu halde §imdiye k_!~dar yaprlmamr§ ol- Ruble 
mast :yi.iziinden hir~tok ihtiyaclann kar§t· l ~~9 a~=nu 1~ SJ, 

1028. 
246. lanmadrgr goriilmii§ti.ir. Buna mukabil 1 Banknot oa. B . 248, 

929 yrlmdan sonra hususi idarelerin ge- 1.-1-.-.=;;.;.;...;;..;;;(;...;;.E_K_L_E_R ____ _ 

lirlerinde bi.iyiik eksiklikler husule geldigi -----.:.-------1 

ve mahalli hizmetlerin <rogu ihmale ugra- I Londra All~ Sat~ 
d h 

618, 618. 
1g1 aide zaman zaman ve yer yer te§- . Nev Yok 0,194.3 0,1943 

kilat kadrolarrm geni§letmek, bir takrm r'n~o t~;~~o ~l:g;~o 
vesilelerle kadrolara yeni memuriyetler i- Briiksel ULo1 4.7087 

lave etmek ve mevcuda zamlar yaprlmak ~!:~e 8~::~67 ~~4~~7 
yolunda adeta mi.isabakaya giri§ilmi§tir. Sofva 64,726 64,72o 

Bu hal in devamr gaye olan hizmetlerin I p~:terdam 2k~~40 2~:~~40 
yerine te~kilatm kaim olmasrm intac ede- Vivana 4.2t'lo 4.2476 1 

k · B Madr~ 'l.M~o 7.548:> 
ce trr. unun c;ok ~ami! olan netice ve Berlin 1,9741 1,11141 
zararlan i.izerine Dahiliye Vekili Siikrii Varsova 4-,1968 ·*.1958 

Kaya alakadarlarrn nazarr dikkatlerini :~:Ste 1~::~1~ 10~::7~~ \ 
celbetti. Beli!.Ta.d 3Ui470 6~.5470 

Dahiliye Vekaleti bu mi.inasebetle va- ~~~~:na 2~:~r 2N~6 I 
liliklere gonderdigi bir tamimde 927 mali stokholm 11.1383 3.1383 

y1hndan itibaren tatbikatma gec;ilmek i.i- E S BAM 
zere biinye kabiliyeti ve mahalli ihtiyac;
lara gore be~er senelik i§ programlarr 

vi.icude getirilerek derhal umumi mec • 

lislerin tetkikinden g~irilmesini ve biitc;e

ye buna gore tahsisat konmasmr istemi§tir. 

f§ programlarmm tanziminde hummalr 

ihtiyac;lar gozoniinde bulundurulacak, sr

raya konacak herhangi bir hizmete diger

lerinin aleyhinde liizumsuz inki~aflar ya· 

prlmryacaktrr. Masraflardan miimkiin ol

dugu kadar tasarruf edilerek mali vari

dat en faydah §ekilde tevzi ve istimal e
dilecektir. 

Y aprlacak programlar ~ahsi istek ve 

temayi.illerin degil, mahalli ihtiyaclann 

ifadesi olacaKina gore ba§lanan i~lerin 
ba~hyanlan istihlaf edenler tarafmdan da 

takibi ve sonuna kadar yiirliti.ilmesi im • 

kan dahiline girmi§ olacaktrr. 

'
M~ 

Merkez BankaSl 91.50 
Kapa.DJ§ 

J2,50 

lSTlKRAZLAR 

M~ 
TUrk borcu 1 vadelll 21.10 

~ • n oesln 21.oo 
-. , n vadell 21,66 

Srvas-Erzurum & 95. 

Anadolu 
" I • n 
~ mil. 

TAB VlLAT 

I M~ va.dell 40. 
va.dell 40. 
va. 43, 

Kapa.DJ§ 
:!3 00 
21:60 
2l66 
9o. 

Kapa.m.!l 

89,60 
8J,Ii0 
43,20 

Zahire Borsasmda 
diinkii muameleler 

1 - ithala.t: Bugday 1029, yapak 32 1/4, 
kepek 30, arpa 189, fa.sulye 18, l(avdar 147, 
miSJr 27, susam 31 beyaz peynir 16, razmol 
15, yulaf 28, tift!k 7, ketentohumu 14, no -
hu_d 3 1/ 2, un 26 1/ 4 ton. 

Ihracat: Bugday 539, arpa 750 ton. 
2 - Satr~lar: 
Bu~day yumu~ak kilosu 6 kuTillJ 27 pa

radan 6 kuru11 35 paraya. kadar, b)l~day sert 
klloou 6 kur~ 34 paradan 7 kur~a kadar, 
bugday k1zllca kilosu 5 kuru~ 38 paradan 
6 kuru~a 2 paraya kadar, arpa klloou 4 ku
rulj 27 1/ 2 pa.radan 5 kuru~a kadar, c;avdar 
kiloou 5 kuru§ 17 1/ 2 para.dan 5 kuru§ 
22 1/ 2 paraya kadar, miSlr san kllosu 4 
kuru~ 32 1/2 paradan 5 kurulia kadar, su
sam kilosu 17 kurulj 30 paradan 18 kuru~a 
kadar, hallhali beyaz klloou 14 kuruii 20 pa-

3 I I I I 1•1 1•1 I 
4 1•1•1 1•1 I I 1•1 
5 I I 1•1 I 1•1 I I 
6 I I I 1•1 I I I• I 

1 I I 1•1 I I I I I• 
8 
g 

10 

•I I I I I I I I I 

I I I I I 1•1•1•1 I II 
~,I•I I I I I•L~I 

Soldan saga: 
1 - Blsiklet. 2 - Hizll, bir emir. 3 - A

rabca cpeygamber~. alfabede blr harfin o
kunu~u. 4 - B!r ._e~id pasta. 5 - Eski ingil
tere Krallnm i.invam, rus._a «eveb. blr 
cografya tabiri. 6 - Yiyecek, Allah. 7 - Ku~
larm elblsesi, nefes. 8 - Yumu~ak §eker. 
9 - NamaZin kiSJm!armdan biri, Almanla
rm ve Ermenilerin l(ok kulla.nd1klarr bir 
ikelime. 10 - Bir kumaJiin geni§l!~l, hi:irglic
lii blr hayvan, viicuddekl §t§kinlik. 

Yukandan a~ag1ya: 
1 - Oellr, nota. 2 - Kralic;e, lStlrab l(e

ken. 3 - FransJzcada ba§ta gelen cern! !~a
ret!, parlak ve milkemmel. 4 - Suyun ak -
t1g1 yer, agzm duydu~u zevk. 5 - Akan su, 
tar!hin ilk devirlerindekl ~hirler. 6 - Ro
manya Kralmm 1sm1. 7 - Ftrmlarm l(lkar
dl~l blr l(e§ld hamur, telefonda ilk soylenen 
soz. 8 - Ark!lJda~. yeml~lerln dlii k1srmlan. 
9 - Bacagm klSJmlarmdan blri, koyun yav
rusu .. 10 - Dokunma, bir renk. 

Evvelki bulmacanrn halledilmi11 {!ekli 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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AlBI i IFI•IFIEINIEIR 

Togo karikatiir 
albiimii 

937 senesi i~in netrolunan 
yegane ve en nefis karikatiir 
albiimiidiir. 

68 sahifede yiize yakm re · 
sim ve renkli tablolarla hera • 
her tanmmtf mizah muharrir
lerinin yaztlarmt da bulacak • 
smtz. Butun miivezzilerden is
teyiniz. 

Act badem kremi cilde yarar. 
Cilde hayat, diizgiinliik ve tara -
vet verir. Cildin kirlerini, ze • 
hirlerini, fena yaglarma temiz • 
ler. Buru§ukluklarma, lekelerini, 
~illerini, ergenliklerini, sivilceleri· 
ni izale eder. ~irkin ~ehreyi giizel
le§tirir ve ihtiyarhga gencle§tirir. 

Fakat act badem kremini harkes 
yapamaz ve bu kremi mutlaka aca 
badem yagile yapmak lazamthr. 
Bu hem mii§kii'l ve kiilfetli, hem 
pahah bir i§ oldugundan biraz aca 
badem esansile vazelin yagm1 ka
rt§hrarak yapdan kremleri kulla -
nan bayanlar cildlerini bozuyorlar. 

Halis act bademden pek biiyiik 
fedakarhklarla istihsal edilen ha· 
kiki act bedem yagam krem haline 
getirtni§ olan kolonyasile ve miis -
tahzaratile me§hur eczact Hasan -
du: Itriyah nefis ve cazibdir. 

Hasan aca badem yaga kremile, 
Hasan yags1z kar kremini ve Ha
san yanm yagh gece kremini ba· 
yanlar seve seve kullanmakta ve 
eczac1 Hasam tebrik etmektedirler. 

Sabun, kolonya, losyon, lavanta, 
briyantin, sa~ sulara, siirme, pudra, 
hra§ bt~aga, di§ fu~alar1, di§ sular1, 
di§ macunlar1 ve her tiirlii ttriyat 
ve miistahzaratta mutlaka Hasan 
markasm1 isteyiniz ve araym1z. 
Hasan deposu: Ankara, istanbul, 
Beyoglu, Be§ikta§, Eski§ehir. 

MAHMUD YESARI 

••SURTUK,, 
Y ~ni ~d~h. Fia,h SO kui'U§. 
Her kltabc1da aray1n1z. 

Bal1kesir Vilayeti Daimi 
Enciimeninden: 

1 - Kapah zarf usulile eksiltmiye konulan it: Bahkesir • Edremit 
yolunun 75 + 000 - 82 + 476 net kilometreleri arasmdaki tosa • 
nm tamirab esasiyesi. 

2 - Ketif be deli 14652 lira 48 kuruf, muvakkat teminab 1098 li· 
ra 94 kuruttur. 

3 - Bu ite aid tartname ve evrak tunlar.dtr: 
A - Eksiltme tartnamesi, 
B - F enni tartname, 
C - Ke,if cetveli 
D- Mukavele ornegi, 
E- Nafta itleri teraiti umumiyesi. 
lstiyenler bu f&rtname ve evrakt Bahkesir Nafta Miidiirliigiinde 

veya Daimi Enciimen kaleminde goriilebilirler. 
4 - lhale 7 kanunusani 937 tarihine rashyan pertembe giinii sa • 

at 15 te Vilayet Daimi Enciimeninde yaptlacakbr. 
5 - lsteklilerin yukartda dordiincii maddede yaztb muayyen za • 

mandan bir saat evvel teklif mektublarmt Enciimene tevdi etmeleri 
laztmdtr. Teklif mektublartmn po:;tada vaki tehiri nazan dikkate 
abnmaz. 

6 - Eksiltmiye bu itlerle ugratttima dair Nafta Vekaletinden 
verilmit elinde bir ehliyeti fenniye vesikMI ibraz etmesi lazimdtr. 

7 - lsteklilerin muvakkat teminatlartm Malsand1gma yabrdtk • 
larma dair makbuz veya banka mektublarmt muayyen zamanda En
ciimene ibraz etmeleri lazamdtr. 

8 - Muvakkat teminat Malsandtgma 
ve tahvilat kabul edilmez. 

yatmhr, Enciimende para 
(3664) 

Umumi meclislerin kabullerine iktiran 

edip V ekaletin tasdikmdan gec;ecek i§ 

programlarr biitc;elerde ve biit<re tatbika

tmda yer almak suretile realize edilecegin 

den kat'iyet kesbetmemi§ programlarma 

miistenid muhassasatr biitc;elerine tama • 

men veya krsmen koymryan vilayetlerin 

bi.itc;eleri V ~kaletc;e tasdik edilmiyecegi 

gibi bu ~ekilde biitc;e tertib ve sevkeden -

ler de mes'uliyete tabi tutulacaklardrr. 

Her hizmet ic;in vilayet gelir ve ihtiyacma 

gore azami ve asgari hadli kadrolar tan

zim edilecek ve bunlar tasdik edilmek i.i

zere ayrrca V ekalete gonderilecektir. 

Maa§lann c;ogaltrlmasr kadro ve tahsisat 

imkanlanna mukayyed olup hic;bir za

man ve suretle bu esas haricinde zamma 

cevaz verilmiyecegi de aynca alakadar • 

ra.dan, cevlzt._t kllosu 35 kuru!j 2o paradan, r1111•••••••••• Varin ak•am 
yapak izm!r k!loou 67 ku~tan, peynlr be- "r 

yaz kiloou 40 kuruljtan 41 kuru~ 7 paraya LON DR A 
kadar .. haJiha11yag1 kilosu 41 kuru~ 30 pa- BEYOGLU 
radan, susamya~1 k1losu 41 kurU!J 30 para
dan 43 kuru11 20 paraya kadar, keten kllo
su 34 kuru11tan 46 kuru§ 20 para.ya kadar. 

BlRAHANES1NDE 

Bayan D U R D A N E ' nin gecesi 

Kasbek ve Mecbure'nin i$firaklerile KAFKAS-ZEYBEK ve akrobatik oyunlan 

lara bildirildi. 

istanbul Altmc1 Noterliginden: 

Beyoglunda kain (Glorya Tiirk Limi-

ted ~irketi miiessisleri Fernando Fran

ko, Niko ~angopulo, Sotiri Somoglu 

ve Petro Sagredo dairece resen tanzim 

n tasdik edilen 30 kanunuevvel 936 ta· 

rih ve 16664 numarah senedle; §irketin 

r .... ________ , _____ ) sahibi bulundugu ve miifredatt mez -\_ YENi ESERLER kQr senedde yazd1 sinemacahga aid em-

val ve e§yayt Beyoglunda kain (Saray 

sinemas1 TUrk Limited §irketine) rna • 
10m bedel mukabilinde sathklarmt ve 
bedeli alarak e§yayi teslim eyledikle • 
rini ve ahct §irket te sah§l kabul ve 
mebii teselliim ettiklerini beyan ve 
ikrar ve keyfiyetin ilamm taleb eyle -
diklerinden i§bu ilan tanzim ve ne§re· 
dilmek iizere Son Posta ve Cumhuriyet 
gazetelerine gonderildi. 

Varhk 
I lktnclkanun 1937 tarlh, 84 iincil saylSt 

Y~ar Nab!, ihsan Sungu, Samed Agaog
lu, Halid Zlya, Nahld S1rr1 Neclb FaZil 
ihsa.n Devr!m, Ril§tii Sarda~, Oktay Rifat: 
Orban Vel!, Nureddin Artam, Melih cev
det •e M.ehmed Ali Selin makale, hikaye, 
piye.g ve ~Urlerile ve Bulgar edeblyatmdan 
maka.Ie ve hlkayelerle C<Ikmt.j;tJr. Okurlart
miZa. tavsiye ederiz. 

Bi.iyiik Mehter tak1m1 ve ~engi kollar1. 
Fevkalade numaralar ve siirprizler. Lutfen masalannJZl temin ediniz. 

Telefon: 40227 

Tiirk Hava Kurumu Bursa Subesinden: 
' Hava Kurumuna aid Bursadaki Sinema binasmm tark cephesinde 

halen ~ark kuliibu ittihaz edilen kiSmtn pazarhk suretile kiralanmasx 
i~in Bursa ~ubesine miiracaat miiddeti 15 kanunusani 937 tarihine ka
dar uzablma~tbr.lsteklilerin bu tarihe kadar ~ubeye muracaatleri. (28) 

Umum Miidiirliigiinden Devlel Demiryollan islelme 
' 

1/1/1937 tarihinden itibaren «$ark Demiryollarl}} ~tebekesi Tiir • 
kiye Cumhuriyet Devlet Demiryollarma ilhak edilmi~ttir. 

Mezkur hat iflerinin Sirkecide Dokuzuncu t,Ietme Mudiirliigii ta-
rafmdaJ1 tedvir edilecegi ilan olunur. (3816) 

5 ikincikanun 1937 

F elaket degil tedbirsizlik! 
Eger ba' agrtsi ha,Iaytnca bir tek 

G 
R 
• 
I 
p 
• 
I 
N 

Alsayd1 Isbrabi hemen ge~er 
ve rahat rahat ~ah§maga de
vam ederdi. <;iinkii Gripin al
diktan sonra zail olm1yacak 
hi~bir ba§ agr1s1 yoktur. Asa
bi agrdarm, di§ agrdarmm 

en miikemmel ilacidir. 

Gripini tercih ediniz . 
istanbul Sthhi Miiesseseler Artttrma 

ve Eksiltme Komisyonundan: 
Miiteahhidinin taahhiidiinii ifa etmemesinden dolayx mukave ' 

lesi feshedilen Heybeliada Verem Sanatoryomunun azt 900, ~ogu 
1200 damacana iyi suyu a~tk eksiltmiye konulmuttur. 

1 - Eksiltme 6/1/937 ~art~amba giinii saat 14,30 da Cagaloglun • 
da Sthhat ve l~timai Muavenet Miidiirliigii binasmda kurulu Ko .. 
misyonda yaptlacakhr. 

2 - Tahmini fiat: Beher damacana su i~in 56 kuruttur. 
3 - Muvakkat garanti: 50 lira 40 kuruttur. 
4 - lstekliler ,artnameyi hergiin Komisyondan gorebilirler. 
5 - tstekliler cari seneye aid Ticaret Odast vesikasile 2490 sa' 

yxh kanunda yazxh belgeler ve bu i,e yeter muvakkat garanti mak• 
buz veya banka mektubile belli giin ve saatte Komisyona gelmeleri. 

(3683)' 

KANZUK 
OKSOROK SURUBU 

' 

• • 

Gogiis nczlelerile had ve miizmin 
kasabat iltihablarmda, zatiirrie, zatiil
cenb ve bogmaca oksiiriiklerinde ~ok 

faydah bir ilacdu. Gogusleri zaylf o -
lanlara ayr1ca tavsiye olunur. Bir~ok 
profesorlerin takdirine mazhar olrnU§· 
tur. Kanzuk Oksiiriik ~urubn maruf 
eczanelerde bulunur. 

Umumi deposu: iNGiLiz KANZUK 
ECZANESi 

Beyoglu - istanbul 

Giizel San' atlar Aka demisi 
Altm Komisyonundan: 

Giizel San'atlar Akademisi in,aat malzemesi laboratuarma 30 ton 
kuvvetinde maruf bir fabrika mamulatmdan Oniversel tecriibe ma· 
kinesi almacakbr. Makinenin muhammen bedeli 6000 liradtr. Bun • 
da tesis ve diger masraflar dahildir. tlk teminat miktarx 450 liradtr. 
~artname Akademiden bedelsiz ahnabilir. lhale kapah zarf usulile 
Cagaloglunda Yiiksek Mektebler Muhasebeciliginde 18/1/937 pa .. 
zartesi giinii saat 15 te yaptlacakhr. Zarflar saat 14 ten sonra kabul 
edilmiyecektir. Munakasaya ittirak edecekler bu nevi iflerle me,gul 
olduklarmx Ticaret ve Sanayi Odasx vesikasile isbat etmelidirler, 

(3323) 

Soguk ve Rutubetll hevalarda 

GRiP, NEZLE, BOGAZ OLMAMAK 
ve soguk algmhgmdan korunmak i!rin 

AKRiDOL 
kullammz. Akridol, bulattcl has
tahklarm ahnmasma mani oldu
gu gibi bogaz ve bademcik ilti -
haplartm da pek !tabuk ge!ririr. 

Her eczanede bulunur. 

15 tanelik kutusu 35, 40 tanelik 
kutusu 70 kuruttur. 

Edremid Belediye Reisliginden: 
Belediyemizin a~xk olan 165 lira iicretli miihendisligine istekli o "' 

lanlarm miiracaati ilan olunur. Taliblerin miihendis diplomasam hamil 
ve musaddak tehir plamm tatbika muktedir bulunmalart fartbr. Ma' 
kine, elektrik, su islerinden anhyanlar tercih olunur. Miiracaata ev " 
rakt miisbitenin eklenmesi laztmdir. (14X 

I 
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inhisarlar Umum Miidiirliigiinden· I 
----------------~~~----------1-:Aded 

699 
590 
83 

Cinsi 

fspanya mamuli.b 7.65 Brovnig siatemi 
» » 6.35 » » 

D. W. M. markah 7.65 
1 7.65 Dreyze rnarka 

__ 2_ 6.35 Valter 
1372 

Muhammen bedeli 
Lira K. 
4350.-
2581.25 
726.25 

6.25 
15.25 

7679.-

Yukar1Cla dna, rniktar ve rnuhamrnen bedelleri yaz1h «1372» aded 
tabanca tartnarne ve niimuneleri rnucibince 11/1/937 tarihine ras -
hyan pazartesi gfinii saat 10 da pazarhkla satllacakhr. Bu silahlar1 
ahp satmaga rnezun bulunan isteklilerin niimuneleri gorrnek iizere 
1-.ergiin ve pazarhk i~in de tayin olunan giin ve saatte % 7,5 giiven· 
me parast olan «576» lira He birlikte Kabata,ta lnhisarlar Levaz1m 
ve Mubayaat ~ubesi Miidiirliigiindeki Sabf Komisyonuna miiracaat
leri. (3705) 

---1 - ~artnarne ve ketifnamesi mucibince Cibali Tiitiin Fabrikas1 
b~drum katJnda yapdacak «7393» lira «47» kuru, ketif bedelli ta
muat ve tadilat a!rtk eksiltrniye konulmuttur. 

II.- Eksiltme 11/1/1937 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 15 
te Kabata,ta Levazxm ve Mubayaat tubesindeki Ahm Komisyonunda 
yapilacakbr. 
Ill.- Muvakkat teminat «554» lira «51» kuruttyr. 

. IV.- lhale evrak1 36 kuruf mukabilinde hergiin sozii ge~en tube
den ahnabilir. 

V.- lsteklilerin ihaleden en az iki giin evvellnhisarlar ln,aat fU· 
besine gelerek bu gibi i,leri muvaffakiyetle yaptiklarma dair resrni 
vesaik gosterildikten aonra alacaklar1 ehliyet vesikasile kanunen 
kendilerinden aramlan vesaik ve % 7,5 giivenme paralarile birlikte 
yukar1da ad1 ge~en Ahm Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (3704) 

10/XII/1936 tarihinde pazarhg1 yap1lacagi ilan olunan «15.000» 
kilo toz sigara makine kolas1 i~in elde edilen fiat lay1k had goriil • 
mediginden pazarhk 12/1/1937 tarihine rashyan sah giinii saat on 

bete taik edilmittir. 
isteklilerin ,artnameleri almak iizere hergiin, pazarhk i~in de ta

yin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme paralarile birlikte Kabatat· 
ta levazxm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonuna gelmeleri 
ilan olunur. (3840) --1 - ldaremizin lzmir Fabrikas1 i~in tartnamesi rnucibince 24 ton 
mazut pazarhkla satm ahnacakhr. 
2- Pazarhk 13/1/937 tarihine rashyan ~ar,arnba giinii saat 15 te 

Kabata,ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Kornisyonunda 
yap1lacakhr. 
d 3 - lsteklilerin ,artnarnesini alrnak iizere hergiin, pazarbk i~in -

e tayin edilen gun ve saatte % 7,5 giivenrne paralarile birlikte adl 
e!ren Komisyona gelrneleri ili.n olunur. (3SS' r·-----r u R K i Y E-----• 

~EKER F ABRiKALARI 
ANONiM SiRKETiNDEN: 

' 
NAKLiYE MUNAKASASI 

1 - 1937 senesi i~inde yabanc1 memleketlerden fabrikalarlmlz 
namma ithal edilecek rnakine vesair e'yanm giimriik rnua
melesile bunlar1n fabrikalanm1za nakli. 

2 - lstanbuldan ~eker fabrikalarma etya ve malzeme nakliyesi. 
3 - lzmitten lstanbula ve Samsunda vagondan vapurlara kadar 

~eker nakil ve yiikletilmesi. 
~·leri ayr1 ayr1 ihale edilmek iizere kapah zarfla miinakasaya 

!rl arxlmxtbr. Teklifler en ge~ 14 son kanun 1937 pertembe giinii 
saat 16 (on alb) ya kadar lstanbulda Bah!rekapJ Tathan 44 nu · 
tnarada kabul edilecek ve ayni giin karar verilecektir. 
b"latiyenlere bu iflerin f&rtnameleri paras1z olarak Tathandaki 

uromuzdan verilir. 

CUMHURlYET 

r • JUVANTiN KANZUK ADEMi iKTiDARA FORTESTi 
Sa~ boyalar1 Erken ihtiyarhyanlarl gencle~tirir, yorgun viicudleri dincle~tirir. Belgev~ekligini ge~irir, ~elik g-ibi bir viicud kazandm 

Kumral ve siyab olarak sabit 

ve tabii renk verir. Ter ve ytkan· 

makla ~lk:maz. Yegane zararstz ve 

tanmm1~ sJ.hhl sa~ boyastdn. 
tNGILtZ KANZUK ECZANESf 

Beyoglu • Istanbul 

Beyoglunda II\ 

TOKATLIYAN'da 
Me~hur Maestro 

ZOLTAN GUTH 
idaresindeki 

TiPiK ORKESTRASINI 
dinleyiniz. -

istanbul Harici Askeri 
KITAATI IL.ANLARI 

Hava i~in dort aded muhtelif 
fabrika tezgaht kapah zarfla ek -
siltrneye konulrnuttur. Tahmin edi-

TERZiLER, KUMA~~It.AR, ELBiSECiLER, 
~APKACILAR, GOMLEKCiLER, KURKCULER 

ve miistahdemlerinin nazar1 dikkatlerine 

len bedeli 17,000 lira olup ilk te

minat paras1 1275 lirad1r. lhalesi 8 
ikincikanun 937 cuma giinii saat 
15 tedir. ~artnamesini M. M. Ve
kaleti Satmalma Kornisyonundan 
bizzat alabilirler. Eksiltmeye gire
ceklerin 2490 sayth kanunun 2, 3 
iincii rnaddelerinde istenilen beige· 
lerle birlikte teminat ve teklif 
mektublarm1 ihale giin ve saatin -~ 

Terziler, Elbiseciler, Kumat~Ilar Cemiyeti yeni idare heyeti ite 
batlamt,br. Tahsildarlarlmlz Bay Mehmed Ali, Bay Yani'dir. Bafka 
memurumuz yoktur. 

den en ge~ bir saat evveline kadar istanbul Vaktflar Direktorlugii ilanlar1 
Ankarada M. M. Vekaleti Satmal-

1
--------------------------

rna Kornisyonuna vermeleri. 
4/1/937 - Pazartesi 1 den 100 kadar 
5/1/937 - Sah 101 » 200 » 

«483» (3034) 6/1/937 - ~artamba 201 » ila 

.. ~--- Operator 
Dr. R. BENADOR 
Birinci SIDlf kadm hastahklar1 

MiitehasslSI 
Beyoglu, Asmahmes~it, Azarvan han 

No 3 Telefon: 43323 

7/1/937 - Perternbe rnuhtacin, arnalar, tevliyet veaaire . 
Istanbul, Beyoglu ve Kad1koy rnmtakalan dahilinde bulunan carni 

hademelerinin birincikanun 936 iicretlerile muhtacin, amalar, tevli • 
yet veaaire iicretleri yukar1da gosterilen giinlerde verilecektir. 

Alakadarlarmm o giinlerde mensub olduklar1 Vak1flar idarelerine 
rnfiracaatleri. (27) 

SATILIK ---~~~ 
Fabrikatorlann nazan dikkatlne: 

Muhkem ve muntazam fabrika 
ve depoya elveri~li di:irt masura 
maileziz tath suyu havi, geni~ ara
zi ic;inde halihaz1r i§lemekte olan 
Eyiibsultan caddesinde Eskiye • 
ni hamam1 namile arif (55) lira 
icarh ve resen kuntrath c,;ifte ha • 
mam son fiah (7500) liraya satl • 
hkt1r. Cadde iistunde ko§eba§l o -
lup denize mesafesi lie; dakikadlr. 
Halihaz1r vaziyeti yirmi bin lira 
ile meydana gelmez. (F ABR!KA 
ve DEPOYA) elveri§lidir. 

Miiracaat: Yeii'Li§ Zindan han 
No. 1. Telefon: 21608 --i 

,.-Kulak, Burun, BoAaz-• 
M0TEHASSlSI 

Dr. !JEVKET TARAY 
Beyoglu, istiklil caddesi Sioger 
kar,lslnda Saka ~llunaz1 No. 3 

Telefon : 43242 

r istanbul Beledivesi ilanlart I Si~li 
Bulgar hastahanesinden 

9000 kilo Ekmek 

istanbul Gayrimiibadiller Komisyonundan: 
h Senelik muhammen kiran 240 lira olan Sirkecide Hocapa,a rna • 

1
.allesinin Ebussuud caddesinde 11/13 numarah matbaa binas1 tesk: tari~inden itibaren 937 veya 938 • 939 seneleri rna!ISI sonun~ 

ihadar ~u~ya verilmek iizere a~1k artbrmtya ~onulm~f ~.•e. de belh 
le gununde giren bulunmad1gmdan pazarhga c;:evrllml,br. ~art -

narnesi Levazxm Miidiirliigiinde goriilebilir. latekliler 18 lirahk ilk 
terninat makbuz veya mektubile beraber 21/1/937 per,embe giinii 
aaat 14 te Dairni Enciirnende bulunmahdtrlar. «l.» (33) --.. T ernizlik itleri tofor ve amelesine kurna'l Belediyeden verilmek 
uz.ere diktirilecek 1200 tak1rn kasketile beraber elbise &!rlk eksilt • 
~Ye konulmuttur. Bir taktm elbisenin kasketile beraber dikilm~sine 

kuru, fiat tahmin olunmustur Kumat niimunesi ve sartnarnes1 Le-
" I • , 

aztrn Miidiirliigiinde goriilebilir. lstekliler 2490 numarah kanunda 
~azd1 Vesika ve 63 lirahk ilk teminat rnakbuz veya mektubile hera • 
I ~r 11/1/937 pazartesi giinii saat 14 te Daimi Enciimende bulunma • 
1 Irlar. «B.» (3803) 

TURK HAVA KURUMU 

BOY OK PiYANGOSU 
$imdiye hadar binlerce ki~iyi zengin etmiJtir 

3 iincii ke,ide 11 ikincikanun 937 dedir 

Biiyuk ikramiye 4 5 . 0 0 0 liradtr 
.Ayrxca: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle (10.000 

ve 20.000) lirahk iki aded miikafat vardtr ... 
DIKKA T: Bilet alan herkes 7 ikincikanun 937 giinii ak,arni

n~ kadar biletini deiittirmit bulunrnahd1r. Bu tarihten sonra 
htlet iizerindeki hakkx sakit olur ... 

10000 • inek sUtii 

1200 " S1g1r eti 
1200 • Koyun ve kuzu eti 

1 kanunusani 1937 tarihinden 31 ka • 

nunuevvel 1937 tarihine kadar bir sene

lik ihtiyacat1 ic,;in yukanda miktarlan 

gosterilen erzak 1937 senesi 13 kanunu· 

sani c,;ar~amba giinii saat 15 te eksi.lt -

mege konulacagmdan i§tirak etmek is
tiyenlerin her erzakm miktan k1y • 

meti muhammenenin % 5 nisbetinde 

depozito parasm1 hastane veznesine 

tcslim etmesi ve fazla malfunat almak 

iizere hergiin saat 9 • 12 miirac:aatleri 

ilan olunur. 

KiRALIK 
Ankara caudesinde Kahraman 
Zade Hanmm ust kah kira
hkbr. J~indeki ilancd1k ~irke

.. __ tine muracaatlan __ .. 

KiRALIK 
Bebekte postane ile polis karakolu 

arasmda, cadde iizerinde •216» numa • 
rah be~ oda, su, elektrik, havagazi tesi
satJ mevcud bol giine§li denize man -
zarah. 

MUrac:aat: Alhndaki tUtiinc:il Bay 
l\fehmede. 

70 

1169 

1627 

4575 
4602 

4607 
5098 

7300 

Semti ve mahalle!i 

Kartal 

Unkapam H1z1rbey 

Bostanct Catalcte§me 

Osklidar lcadiye 

Aksaray Baklahk~
maleddin 
Cengelkoy Y enimahalle 

Pa§abah~e 
Heybeliada 

Oskiidar Altunizade 
Balat Hactkasimgiinani 

Kurtulu~ 

Y edikule Eminehatun 

Mercan Dayahatun 

Sokagt 

E: Asmah 
Y: Kii~;iik~;mar 
Zeyrekyoku§u 

Karabetkalfa 
Kurd~lebi 

E: lmam Y: Tiryaki 
Hasanpa~a 

Abdioglu 

Koyba§t 
E: Degirmen Y: Kir· 
miZl ve Demirtav 
Kii~iik~;amhca 

E: Sultan~e§lllesi 
Y: Aynahdiikkan 
Muhtar 

E: Bucakbagl 
Y: Havagazi 

Biiyiik Y enihan 

Emlak No. 

E: 3 Y: 34 
mahallen: 15 

£:137 Y:155 

E: 15 Mu. 
Harita: 142 

10 

20 MU. 
Harita: 1864 

E: 43 

E: ve Y: 24 
E: 20-32 

10 
E: 3 de fa Mii. 

46 Y: 1 
E:10Y:12 

E: 23 Y: 7-
7/1 

E: ve Y: 41 

Cinsi ve hissesi 

Kargir diikkan 

24 7 metro arsa 

1148,50 metro 
arsa 
66,94 metro arsa 

620 a~;1k 
arttmna 

1000 kapal 
zarf 

280 a~;1k 
artbrma 

1150 kapah 
zarf 

1000 » 

Ana 50 a~;tk 
artbrma 

Arsa 130 » 
Kuyulu 1 070 metro arsa 550 » 

1530 metro tarla 765 » 
163,50 metro arsa 280 » 

Bah~eli ah~ab hanenin 100 » 
9/128 hissesi 
Ah§ab ahtr ve kulii
beyi mu~temil basta· 
mn 45 I 120 hissesi 
Biiyiik Y enihan 3 uncii 400 acttk 
kat 41 No. h Hrgir arthrma 
odamn 2/5 hissesi 

Yukanda evsaf1 yaz1h gayrimenkuller on giin miiddetle sab~a ~;tkanlml~hr. ihaleleri 18/l/937 tarihine dii§en pa
zartesi giinii saat 14 tedir. Sah~ miinhaman gayrimiibadil bonosiledir. 



CUMHURiYET 

G 
,, 

Te§h isi bulunmtyan baz1 hastahklar 
di§lerden gelir. 

Ag1zda diikiilen di§ fm;alan apandi
sit yapar. 

Di§Ieriniz kirli olursa mideniz ve 
1ar saklarm1z daima hastadtr. 

Di§ fm;alan mutlaka dokiilmemeli ve 
ert ve mesina nev'inden olmahd1r. 

Di§ macunlan veya sular1 mutlaka 
•ntiseptik olmahd1r. 

Beyazlatan di§ miistahzarah bazan 
li§leri harab eder. 

Di§ macunlarmda sert ve asid mad -
Ieier olmamahd1r. 

· ~asan Di' F1r9alar1 ve Danlos 
Di' Macunu ve Suyu 

kullantmz. Di,leriniz uzun 
omiirli! ve inci gibi olur. 

, 
• 

Oksiirenlere: KA TRAN HAKKI EKREM 

F 
1937 Model 

• • 
r1 s (Av 

SIHHi KANZUK BAL
SAMiN KREMLERi 

Esmer, sarl§m, kumral her tene 
tevafuk eden giizellik kremleridir. 
Sthhi usullerle haztrlandi~ndan 

cildi besler ve bozmaz. c;n, leke. 
sivilce ve buru§ukluklan klhnilen 
gidetir. 

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

i~in pembe renkli 
2- Krem Balsamin yagstz giin· 

diiz i~in beyaz renkli 
3-Krem Balsamin ac1badem 

gece i~in 
4-Krem Balsamin ac1badem 

giindiiz i~in 
Kibar mahfillerin takdir ile kuJ. 

landiklan yegane sthhi kremlerdir 
iNGiLiz KANZUK ECZANESt 

Beyoglu • tstanbul 

§i!lli Niifus memurlu~ndan: 
Pangalb mahallesinin Ergenekon so

kak 153 No. hanede ikamet eden ve 
Ankara Kethiida mahallesi 168 hanede 
hayidli bulunan Bogos oglu Kirkor is
tanbul miiftiiliiguniin 7/11/936 tarih 
641 No. ilmiihaberile ihtida ederek 
ismi Mehmed Aydm olarak tesmiye e
dildigi Han olunur. 

Be§ikta§ Niifus memurlu~ndan: 
Pangalh Hamam sokak Ergenekon 

aparhman 139 numarada oturan ve 
Be§ikta§ Ekmek!fiba§I Aliaga mahallesi 
9 saydt evinde kayidli bulunan 1\leh • 
med Nusrat istanbul be§inci hukuk 
mahkemesinin 23/12/936 tarih ve 936/ 
1281 numarah kararile adm1 Ali Nus • 
rat olarak tashih ettirdiginden kanunu 
medeninin 26 net maddesi ahkamma 
gore keyfiyet ilan olunur. 

RADYOLiN 
Di~lerin ab1hayatt ve qi~lere 
sald1ran mikroblarin azrailidir! 

A 

0 
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• 
I 
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y 
0 
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Binlerce ag1zda ebedi bir ilkbahar ya,atmaktadtt• 

Di,Ierinizi giinde iki defa onunla f~r~alaymu 

ve bu neticeden emin olunuz. 

Daima Radyolin! 
istanbul Naf1a Miidiirliigiinden: 

22/1/1937 (Cuma) giinii saat 15 te Istanbul Nafta Miidiirliigiinc:le 
(2868) lira ke,if bedelli Pendik Bakteriyoloji Enstitiisiinde yaptla • 
cak Padok ve Motopomp kulubesi in,aati a!ftk eksiltmiye konul • 
mu~tur. 

Mukavele: Eksiltme Baymduhk itleri genel, hususi ve fenni fart • 
nameleri, proje, ketif hulasasile buna miiteferri diger evrak daire • 
sinde goriilecektir. 

Muvakkat teminat «216» lirad1r. lsteklilerin teklif mektublarmtrt 
en az ((2000» lirahk bu ife benzer it yapbgma dair gosterecekleri ve· 
sika iizerine Nafta Miidiirliigiinden almtt oldugu miiteahhidlik ve Ti• 
caret Odas1 vesikalarile 22/1/1937 (Cuma) giinii saat 15 te Naftll 
Miidiirliigiine gelmeleri. (13) 

evvel 

) 
Magazalcir1na 

gelmi,tir. 
iki tip motor 60 ve 85 Beygir. T optan ve perakende sat1~. Her yerden ucuz fiat 

Telpraf: izmlr Avnl - Telefon: izmir 3513 - 3893 - Posta kutuq: 242 I Z M I R ikinci kordon Kardiqah Han: istanbul Taksim ku,la geqldl No. 9 

Orgiip Kazas1 Belediyesinden: 
1 - Kazamtzda bef yatakh dispanser mevcud olmakla beraber 

faal bir doktorumuz da vardu. 
2 - Sermayeli bir eczaytca ihtiyactmtz vardtr. 
3 - Bilumum sablan eczanm ticareti kendisine aid olacakbr. 
4 - Bila bedel bir eczane binasile ecza dolablart verilecektir. 
5 - Kazanm niifusu 23895 oldugu gibi civartmtzda bulunan ve 

daima ahf verifi kazamtzla olan Avanus kazast da bu eczaneden is
tifade edecektir. 

6 - Eczacthk evsafma haiz bulunan sermayeli bir eczact talib ol
dugu takdirde kendisine ayrtca Belediye biit!fesinden maktuan ayda 
50 lira iicret verilecektir. 

7 - Yukar1da yazth ferait dairesinde talib olanlarm Uray1m1za 
miiracaatleri ilan olunur. (23) 

Ydba~1 Piyangosunda Kazanmiyanlara: 

15,400 lira ikramiyeli 
Tiirk Maarif Cemiyeti E~ya Piyangosundan bir 

bilet alarak taliinizi deneyiniz 
Sabf yeri bilumum Piyango bayilerile Cemiyetin Y enipostane kar-

fismdaki Erzurum hanmdaki ilan biirosudur. (34) 

-z,.E-VCiMe 
SiiYLENEJ.i NiiDiM?. 

Zevcim Nihad, da· 
ima soyler; «ilk 
nazar1 dikkatini 
celbeden • ve hall! beni diger ka· Ion kre'mi muntazaman ve yek • 
dmlardan temayiiz ettiren - te • nesak olarak yay1hr ve cildi he • 
nimin tabii giizelligi olmu§tur. men gayri mer'i ince bir giizellik 
Ve ilave ediyor; bir~;ok gen~ k1z- tabakas1 kaplar. Harici bir •ma • 
larm ya burunlart parlak veya kiyaj• manzaras1 veren modas1 
yiizlerinde biiyiik biiyilk pudra ge~;mi§ ve agu pudralardan ta • 
paftalart goriiniir.» Ben de her mamen ba§ka ve cidden tabii bir 
kadm gibi pudra kullandtm. Fa • giizellik temin eder. Yeni ke§fe • 
kat kullandigim pudra, havalan • dilen bu §ayaDI hayret havalandl• 
dmlmi§ oldugu i!;iD tabii bir gii- rilmi§ pudray1 kullanmakla pod • 
zellik tesiri btraktr. 0 kadar in· ra hakkmdaki biitiin fikirlerini • 
ce ve o kadar hafiftir ki, adeta zi altiist edecektir. Hemen bu • 

Tiirkiye i!fin yegane miimessili: BOURLA BlRADERLER ve ~st. 
tST ANBUL, ANKARA, IZMtR 

-~~~~;;-;,~;,:.:::;::----~.-------------· u~ar, i§te bunun i~indir ki, Toka- giinden tecriibe ediniz. J 
Tekirdag iflas dairesinden: ---------------------------./ 

istanbul Liman isletme idaresinden: 
Tekirdag ticaret mahkemesinin 19/1/ Mevsim hasebile 

935 tarihli kararile iflasma hilkmedi • Nadide 

' tdaremizde miinhal hi!rbir vazife olmadtgmdan beyhude miira· 
len Tekirdagmda bakkal Varnah ibra

him Ril§tilniin tasfiye muamelesinin 
caatta bulunulmamast ilan olunur. (17) 
.-~--~-~~~~~-----------------~--.. yapdmas1 i~;in bihimum alacakhlarm ve • • E I F f istihkak iddialarmda bulunanlarm a • IZmlr nternasyona UGrl na racaklarm1 ve istihkaktanm musbit ve-

• t• k • 1 d. • sikalarm1 iflas masasma kaydettirme • 
Ui Ira Ve Zlyare e 1n1z. leri i~in 20/1/937 tarihine rashyan ~ar· 

En son yenlligl ve gUzelligi burada goreceksiniz. §Umba gilnii saat 10 • 12 ye kadar Te • 

20 agv ustos • 20 eylul 1937 kirdag iflas dairesine ikinci toplanmiya 
gelmeleri ilan olunur. (29013) 

Me 
Toptan ve perakende 

(;engelkoyii, Baktrct ba~mda 
(;t(;EK BAH~ESt 

Sah.tb ve Ba$muharrtrt: Yunua Nadi 
Umumt ne$rtyatt tdare eden Yazt /~len 

Mildilril: Hikmet Miinil 

Cumnurtyet matbaast 

OKER-...., 
T1ra' b1~aklar1 

SERT SAK ALLARI 
YUMU~ATIR. 

ve cildi pamuk gibi yapar• 

POKER PLAY 
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