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Bugun 12 sahife EDYARD ve Mm. SiMPS 
hakkmda diinya gazetelerinin ne§'fet-• 
tikleri makale ve tefrikalarm higbiri • 
Raif Necdet Kestellinin bu mevzua dair: 

SUZME SOZLER 

2 inci sahifede: Siyasi lema! - Muharrem 
Feyzi, Antakya tarihi - Ahmed Faik Turk
men, 3 iincii sahlfooe: Koyliiniin muhtac 
oldugu zlrai kredl, 4 iincii sahlfede: Hika • 
Ye, Bllografya, 5 lnci sahifooe: 937 hak • 
kmda kehanetler, 6 nc1 sahlfede: Edeblyat 
gecesinln brakt1g1 akisler - Kandemir -
Spor, 7 ncl sahlfede: Sinema siitiinlan Ro
landa Vel!ahdl evleniyor, 8 lnci sahlfede 
Eski Tiirk medeniyetl. 
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de yazd1gt iig vecize kadar kuvvetli ola
mamr§hr. c!kbal Kitabevh. 

sonra HALA Eski§ehir telikisinden TAZYiK ' • saat siiren ~ok miihim bir 
i~timaz miileakzb Alatiirk 
Kongaga hareket elliler 

Mii§ahid · heyetini gOrmek istiyen 
Hatayhlar silih kuvvetile dagdddi 

ransa ve Suriye 
onfederasyon 

, eklini iipiip te 
a,Ina koymabdtr! 
~ ransamn Hatay meselesinde 1r tuttugu yo1 yanh~ttr; ciinkii aktl 

h ve manttktan uzakt1r. F ransay1, 
b u ~anh~ yola sevkedenler, umumiyet iti: 

an1e dunyanm en fena miistem1ekect 
. ~urlan olan F rans1z miistem1ekecile

rJdtr. 

F akat as11 F rans1z hiikumetinin de ha
l t~sl !ok degildir. Onun hatas1, Hatay i§i-

~
. ~~ laytk oldugu ciddiyet1e takib etmemi§, 

a~a~m:t anlamam1~. davamtzm ehemrni
Yetml kavramaml§ o1masmdadtr. 

F rans1z hiikfunetinin davam1zla ciddi 
surette me§ I 1. d ~ b" "k d ll . gu o rna 1gm1n en uyu e-
1 101• Cumhuriyet Halk Partisi Kamutay 

t Eu~unun ic;timamda Hariciye V ekili 
; •• 

0! tor T evfik Ri.i§tii Arasm s()yledigi 
soz erde buluyoruz. 

J V rariciye Vekilimizin «Parisien ayrr· 
I 17 en. F rans1z V a§vekili ile gorii§iiigiinii 
l v~. mzi§ariinileyhin hakikl bir hiisniiniyet 

.J ~osiererek ik · l k . • .. 
j .._ b 1 mem e et arasznda 1y1 mu· 

"asc atz muh f 
_./bulrn k 1.. a aza edecek bir hal sureti 

0 §1 ~- uzubmunda 1srar eliigini ve ytl· 
unasc etile birk .. • • 

aonra Sancak . .1 ka~ Run tsl1rahatten 
lfl e a· · · tigal eel ece ~ · . .. en ,'8 lntn cl e iJ-

b grm soylcm1~ ld -eyan etm1· .: o ugunu» §ur. 

Hari~iy.e Vekilimizin Parti K ta 
rupu H;hmamda so I d·-· amu Y 

~lkan mana d . i e lgJ bu soz1erden 
eon Blum §H ur. ranslz Ba§veki1i M. 
adar h .. • B~tay meselesile, Yllba§ma 

enuz lZzat l 1 
br ve ancak tlb ~.efgu o maml§· 
ou1 ] k y a§l tattlmden sonra me§-
.. o aca hr. F r B k. . . 

I I miin b ., anslz a§ve I1mm yilba-a . ase en e y - k ·-. 
h1rkac; ·· 1 .. k ~?m~ga arar verd1g1 
ve LJ gun u tatth b1tirip bitirmedig-ini 

~<atay m 1 · • 
L ni bi! . ese esJm tetkik edip etmedigi-

mJyoruz B·H~· · · 
da, 5 ik. . ·A 1 lgimJJ' blr§ey varsa o 

1 Inc1kanunda A k d'' .. o an F n araya onmu§ 
teklifi rhansl~ Biiyiik El<;isinin, yeni bir 

-; amllen gelmed·-· . .. l . 1 _., lnasmd .b . 1gm1 soy emi§ o -
an 1 arett1r. 

'd Bu Vaziyet Fran h''kA . . . 
iye k d ' 51 Z u umettmn §Im· 

• c rinin : ar, h~. F ransiZ miistemlekecile-
111 aij .. y nh§ pohttkasl i.izerinden yi.iriidii··1 ., nu ve Ba..v k.1. . . 
1 
.. tetkik ~:~ .1 10 l§J esash bir surette 
a'/.

1 den h etmedlguu gosterm.esi itibari1e cid-
~ em ··h· fl .M L mu trn, hem de garibdir Eger 

J111 rn~nf eo
1
n ~~urn, hatta Fransamn . hakikt 

. , aat enm d.. .. k b 1 hi' lni.iste 1 kA U§Unme ten i e aciz olan 
m e at kut . ') . . . d'k1 . o arp k astyec1 ennm ~~z 1 en 

29 :Yi.irii
1 c;~~uk ve tehlikeli yol i.izerinden 

1 kik Ytecegd~ne bu i§i bizzat ele alarak tet-
_..,. e sey I .. k. ,J Iii b' S . gorece h ki Tiirkiyenin i.i<;iiz-

. kmd\. unye konfederasyonu t~ki1i hak
tJJI· nin ~ 1 Hson tek1ifi F ransamn da, Suriye-

atle · e, atay ve Ti.irkiyenin de menfa· 
nne Ve ll . 

bir tek]iftir.eme erme uygun, <;ok akili1ne 

Bu tekl'fi · · 
rnern 1 mlzm §U iic; devleti nas11 

F nun edecegini k1saca anlatahm: 
ransa • T kl'f' · k b 

takdirde • e 1 umz. . ~. ul edildigi 
&aile 

1 
' .F ransa, kendlSl 1c;m daiml bir 

~ind e§kd eden ve edecek olan Suriye 
F en kurtulmu§ olacaktu. Esasen, 

ransa H t . . k '1 b 
:Yet kab a a~ ~<;m va h e . ir ~uhtari-

-i 'Ve L"b ul e.tml§ti . .Su halde, §trndJ Suriye 
:.1- ,., k ~ nan a verdigini Hatay ic;in ver-
~ ... e Istem . . b' 
~ I<end· emesmm n manas1 yoktur. 
d k f 1 ba§ml derdden kurtaracak o1an 
,J' bon ederasyon teklifimizi F ransa opiip 
.~ a tna koymahdtr. 
:}' Suriye• 0 ·· 1·· k f d z.i d • <;uz u on e erasyon, en 

cJn~ .. e S~riye ic;in faydah olacakhr; 
h . u akst takdirde, Sancak Suriye cum-

i/ c ukn!eti ic;in daiml bir tehlike te§kil ede-
'" e hr rou·· k'' d k' T·· kl h. b' f'. man S '>-. n ~ ora a 1 ur er, 1<; u za-

ln -· unyemn boyundurugu altma gir -
/. k egt kabul etmiyecekler, istiklallerini 
~ s:r:~rm.ak ic;in ugra§acaklar ve, a<;tk 

1 .. ~.~Yehm, bizden de bu hususta her 
ur u Yard1m1 gorecek1erdir. Boy1ece Ha

taya tahakkiim etmek sevdasi, Suriyeyi 

ABIDIN DAVER 
[Arkast Sa. 3 sutun 3 te] 

Ba§vekil Ankarada 
Biiyiik ~efin reisliginde aktedilen i~timada Biiyiik 

Erkantharbiye Reisi Mare,al F evzi (!akmakla 
Hariciye ve Dahiliye Vekilleri de bulundular 

Biiyiik Reisimiz, Mare1al Fevzi Cakmakla bir arada 

«Hep Atatiirkiin 
isaretini bekliyoruz!)) 
' 
40 bin (!ukurovah bu 

ahdi tekrarladt 
Adana 6 (A.A.) - Diin soyle

nen nutuklarda istisnastz biiti.in ha -
tibler sozlerini bitirirken §imdiye ka
dar oldugu gibi Tiirk milletinin bun
dan sonra da Atatiirkiin i§areti ar -
kasmdan ko§acagml ve bu ugurda 
bi.itiin can ve mallann1 fedada bir 
an bile tereddi.id etmiyecegini bildir
mi§ler ve her defasmda da kuk bin 
ki§ilik <;ukurovah ki.itlesi bu sozleri 
gok1eri dolduran bir sesle tasdik et· 
mi§tir. 

Merasimden sonra Parti ha§kam 
ve vali T evfik Hadi Baysal ve be
lediye reisi Turban Cemal Beriker 
Adana ha1kmm bugiinkii tezahiirat 
ve hislerine terciiman olarak Ata • 
ti.irke, !smet lnoniine, F evzi <;ak -
maga ve Parti gene! sekreterligine 
minnet ve tazimat telgraflan c;ek -
mi§lerdir. 

istinye Dok 
sirketi de abn1yor 

A k 6 (T elefon1a) - Cumhur I Ankara istasyonunda kar~llanmlt1ar • 
n ara b d M kk" -

R . . Atatiirke miilaki olmak iizere u If. - e l . etti.ri·yor 
CIS! h . . h L l • 

ikttsad Vekaleti ~irketin 
hesablarini tetkik 

sabah saat be~te hususl trenle §e t;miz - Atatii.rkiin Eskifehirclen areRet ert _ 
den hareket eden Ba§vekil ismet lnonii: Eski§ehir 6 · {Hususi muhabirimiz • lstinye doklarmm son zamanlardaki 
Gene! Kurmay Ba§kam Mar~~al Fevzl den) - Reisicumhur Atatiirkii hamil vaziyetinden ve dok §irketi imtiyazile ve
<;akmak ile Hariciye ve Dahihye Y.e - bulunan hususl katar bugiin saat 1_7,5 te saitinin satm almmas1 ihtimalinden evvel-
killeri bu gece saat 23 .~~ ~vdet etml§ - Eski§ehirden Konyaya hareket ettl. ce bahsetmi§tik. Bu ihtimal bugiin kuvve· 
1erdir. Atati.irk Ba§Veiklhmlzle Mare§al BahaeJdin den fi'le c;1km1§ bu1unmaktadtr. 

Fevzi <;akmagi ve refakatlerind~~i ze - K 11 B" "k $eli bekliyor1ar lstinye dok §irketinin miiracaatlerini na-
vatl Eskl.•ehl·rde kabul ederek dort saat onya l ar uyu • . . . d k 1 I'k d V kAI t' b ' 6 (H h b z - zan ik ate a an hsa e a e 1, a§-dl . d I k 1 ve beraber c;a· Konya ususi mu a mml h b 
nl ez el rmd e aAtt ot~kU§ma~teaklben Eski - den) - ~o~uk stfmn altmda 20 olma· mii§avir Von der Porten'i §irketin esa -
I§IDI§ ar 1r. a ur .. .. K h 1k dd - lanm ve vaziyetini tetkike memur etmi~-
ehirden hareketle Konyaya miitevecci - sma ragme:t butun .~n~a a 1 ca e. hr. Ba•mu" •a vir ve refakat memuru F ah-

~h 11 d tm1'•lerdir Jeri doldurmu§, Ataturku beklemekted1r. " • , 
en yo anna evam e • · . 1 v • b lli reddin Ankaradan §ehrimize gelerek §ir-

Ba•veki'l ve Bu··yu··k Erkamharbiye Re- Biiyiik ;lefm saat kac;;ta ge ecegi . e l 
• d fl n ketin hesab ve vaziyetini tetkike ba§ a -

. 'le refakatlerindeki zevat §ehrimizde degildir; geceyansm an sonra te§n e mi•lardlr. Bu tetkikat sonunda lknsad 
biSullunan Vekl.ller ve meb'uslar tarafmdan [Arka.sl Sa. 3 sutun 6 da] • V k 

.......................................................... Vekaletine bir rapor verilecek ve e a .. 

· ................. 'MilSf'B'iii'i'B'ki .. "S i·ya·s et i n in fecayi i ! ~:.· .. ~~.:: .. ~~:.~:~.~~:.~~~:::: ................... . 

Cezayirlilere medeni 
hukuk liy1k gOriilmedi 

d I B I dl.ye reisleri ancak Fransantn a ami o an e e 
«Frans1z vatantna hizmet etmi' yerlilere fahri! 

vatandasbk» verilebilecegini kabul ettiler! 
' 

Cezayirclen bir manzara 

Bir sahtekarbk 

Tiirkiye konsoloslugu 
namtna bazt taahhiid

lere giri,ilmi~ 

Ankara 6 (A.A.) - Hariciye Ve
kaletinin eline gec;;en baz1 telgraflardan 
Tiirkiye Konsoloslanndan birinin mi.ihiir 
ve imzasl a§ikar bir surette tak1id edi1erek 
guya Tiirkiya namma bir taktm es1iha ve 
miihimmat sipari§leri i~in vesikalar tan -
zim edildigi anla§tlml§ ve bu sahte vesi
kalara kar§l icab eden muameleye teves
siil edilmi§tir. Cumhuriyet hiikumetinin 
hie;; bir konso1osuna bu yolda bir salahiyet 
vermemi§ o1dugunu ve konsoloslarm boy
le vesikalar tanzimine esasen salahiyettar 
bulunmad1klanm tavzih ve beyana Ana
dolu ajons1 mezundur. 
·································· ......................... . 

Tahrana giden 
heyetimiz geliyor 

Tahran 6 (A.A.) -Cerna! Hiisni.i
nun ba~kanltgmdaki Tiirk heyeti vazife
sini bitirerek T ahrandan Tiirkiyeye ha
reket etmi§tir. 

Hurrem Sultan 
Paris 6 (A.A. )-Cezayirin 120 bele- da kabul edilmi§ olan bir takrirde Ceza

diye reisi, dun ak§am Oran belediye reisi yirdeki biitiin miifrit ve ihtilalci anasmn Tarih~i edibimiz M. Tur
M. Lambert'in riyaseti altmdan toplan - bu layihaya miizaheret etmekte olduk1an han Tan1n en giizel eseri 
ml§1ard1r. Bu top1antldan maksad Ceza· beyan edilmektedir. Bu 1ayiha, Cezay1r- Pek yakrncla 
yir yerlilerine biitiin medenl haklan, bil- de yeni karga§ahklar c;tkmasma ve lrk1ar 
hassa intihab hakkm1 bah§eden kanun arasmdaki kini yeniden §iddet1endirme - Cumhuriyette 
layihasmm meb'usan meclisine tevdi edil- ge bais o1acak mahiyette addolunmakta- a....--------------1 
mesini protesto etmektedir. Bu top1anh· [Arkast Sa. 9 sutun 3 te] 

Halk « hiir dogduk, hiir 
Olecegiz!» diye bagzrdz 
iskenderunda Tiirkler 
i~kenceyi bitaraflara 

~ektikleri 

bildirerek 
zuliim ve 
mahalli 

idarenin bu hareketlerini protesto ettiler 

H alen Sancakta bulunan bitaraf mii1ahicl heyeti 
Haleb 6 (Hususi) - Pazartesi gii- Fakat halk davasm1 anlatmak ic;in 

nii ogle vakti mii§ahidler heyeti lsken - mii§ahidlere derd1erini anlatmak 1~m 
deruna gelerek Durieux'niin evine misafir Mendubun evine dogru yiiriimekte devam 
olmu§lard1r. lskenderun ahalisinden ve etmi§lerdir. 
civar koylerden gelen binlerce balk mii- f:sunun i.izerine yeniden polis ve jan· 
§ahidler heyetine miiracaat etmek iizere darma 1ut'alan ha1ki durdurmak ic;in ha• 
giderlerken jandarma ve polisler tarafm- rekete getirilmi~tir. F akat k1t' alar gelinci• 
dan menedilmek istenmi§tir. · [Arkast Sa. 3 siltun 1 de] 
Ill llllllllllllll IIIII 11111111111 IIIII II 11111111111111111 II 111111111111 II llfll II Ill II 1111111111111111111111111111111111111 

Pariste ~tkan §ayialar 
Guya M. Hitler Alnlanya · Ba,vekaletinden ~eki

lecek ve yerine General · Goring gelecekmi~ 
Paris 6 (A.A.)

Ber1inden bildirili .. 
yor: 

Bazi nasyonal -
sosyalist meliafil -
de dola§makta olan 
bir §ayiaya gore M. 
Hitlerin i§ ba§ma 
g~tiginin dordiin • 
cii YI1doniimii mii -
nasebetile Fi.ihrer, 
Alman milletine 
hitaben bir beyan- General Goring 
name ne§rederek hi.ikumet reisligini ter -
kedecegini, yalmz devlet reisligini mu -
hafaza ey1iyecegini bi1direcektir. 

M. Goering, hi.ikumet reisi tayin o ~ 
lunacakt1r. 

Ber1inin tekzibi 
· Berlin 6 (A.A.) - Bir Fransiz a " 

jansmm muhabiri mahsusu, 30 kanunusa• 
nide M. Hit1erin hiikumet §efligini ter .. 
kederek devlet §efi vazifesinde ka1aca • 
gr hakkmda Berlinde bir maksad1 mah .. 
susla i§ae edi1en haber1eri ne§retmi§ti. Sa· 
lahiyettar Berlin mehafi1i bu gibi §ayia· 
!ann arama c;tkhgmi ve bunlann ecnebi 
gazete muhabirlerinin repertuvarmdan 
<;tkma havadisler oldugunu bildirmekte
dir. Gerek bu haberler gerek bu hususta· 
ki tefsir1er hic;bir esasa istinad etmemek .. 
tedir . 

Jllllllllllllllllllllllllllllllllllll1lllllllllllllllllfllfllllflllllllllllfllllllllllllltiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111111111111UIIIIIIIIIIllllllllllllllll 

• 

Madrid har hi nihai 
safhaya giriyor 

Kzzzllar rehineleri kur$una dizdiler 

M. Eden Berlin ve Romadan kat'i cevab istedi. 
Beynelmilel kontrol te,ebbiisii suya dii,iiyor. 
Amerika sena tosu silah ambargosunu kabul etti 

Barselona gelen Fransu; goniilliilerinclen bir grup 
JYaztal 9 uncu sahifemiz~edir]. 
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Antakya =====~ .. 1 ( $ehlr ve 
T A R i H j j ihrac mallarmuz 

'k========::Y~a=za=n=: =:A:;:h:::m=:e=.d~F::=a:=:=i:=k =:T:7.U~rk::m::=e:=:n:==~ nasd SevkediJecek? 

~ehrin tahribi 
Antakya istila ve zelzelelerle bir~ok defa 

harab oldu ve yeniden kuruldu 
-16 

Antakya biitiin bu tahribata ragmen 
bi.iyiik. servetinin sah~i k.almi§tlr. Dahili 
kan§Ikhklar ve bundan dogan felaketler 
§ehri c;ok zarnan sarsm~tlr. Antakya, 
miimbit topragtna ragmell ekseriya zahi
re kithgma ugraml§hr. Ayni zamanda ~e
hirde bir c;ok biiyiik yangmlar da olmu§
tur. (Malalas S. 217 - 235) 

Bundan maada Presler ve Palmirler 
tarafmdan fetholundugu zaman bir c;ok 
zararlara ugramiJtlr. Valerianus zama
nmda Acem Krah Lapsoris biiyiik ordu
sile §ehri zaptetti ve ba§tanba§a yaktJ. 
Malalas. (S. 295). Asyamn biiyiik 
Kralic;esi Zinovyev Romahlara kar§I 
harb ilan ettigi zaman Anadoluda biiyiik 

bir Yunan lmparatorlugu tesis ve Antak
yayi zaptetti. 1mparator Avrilyanus ~ehri 
gene elde etti ve Palmir askerlerini §ehir
den uzakla tJrd1. 

Ve Malalas (S. 300) de diyor ki: 
Avrilyanus, Zinona'y1 maglub ettikten 
sonra bir deveye bindirip Anadolunun 
§ehirlerini gezdirdi ve nihayet Antakya· 
ya getirip orada At meydanmda biiyiik 
panay1r ilan ederek Antakyahlara §arkm 
Kralic;esini takdim etti. 

F akat §ehrin ugrad1~ en biiyiik fela
ket biiyiik zelzelelerden ilk alb amda 
( Miladi) §ehirde asgari 1 0 zelzele ol -
m~tur. (Mal alas T arihi). Bu zelzele -

lerin en biiyiigii Justinien'in lmparatorlu
gunun yedinci senesinde yani 526 da o
lanchr. (Malalas) Bizansh miivemn bel

ki tarihin tanrd1~ en biiyiik harabilerden 
alan bu zelzeleyi tas.vir ederken 250,000 
ki§inin oldi.igiinii kayid ve bir buc;uk sene 
devam ettigini ve bu felakete l~tanbulun 
biiyiik bir matem gosterdigini, lpodrom
daki yan§lann terkedildigini ilave edi -
yor. • 

Bizans Antakyas1 
Bizans lmparatorlugunun ilk iki as

nnda (IV ve V- yani Kostantin'den 
Teodos'a kadar) 1mparatorlar Antak
yada ikamet ederlerdi. Zelzelelerin tah -
rib ettigi §ehirler gene eskisinden daha 
giizel ve daha biiyiik olarak yeniden ku
ruluyordu. Bizans lmparatorlan dairna 
onu siisliiyordu. 

T eodos zamamnda Antakyada bir ih
tilal c;Ikn. lhtilalin sebebi Bizans impara
torlugunun tarhettigi yeni bir vergidir. 
(387). Halk T eodos ve ogullarmm hey
kellerini k1rdr. Askerler asayi~i iade etti

ler. T eodos bu hadise uzerine evvela 
Antakyay1 yeryiiziinden kaldrrrna"k iste
di; fakat bilahare birc;ok aristokratlann 
katil ve emvalinin haczile iktifa edip An

Yahudilere zuliim: En miihimmi 1m • 

parator Anastas zarnamnda olmu~tur. 
(V inci asnn sonlannda) halk Yahudi 

sinagosunu yagma ve oradaki birc;ok Y a
hudileri katletti. lmparator bu mukatele

yi bashrrm§sa da, bundan sonra da Y a
hudilere tasallut devam etmi§tir. VI nc1 
asnn ilk yansmda 1mparator Jus ten ya -

n§lan menetmi§tir. Antakya hiristiyanh
gm ~anh bir merkezi olmasma ragmen 
kilise miiverrihlerinin bize bildirdigine 
gore putperestligini de muhafaza etmi§ -
tir. 

Antakyamn 1ranhlar ve A
rablar tarafmdan zapb 

VI nc1 aS!T ba§langJclannda Antakya, 
medeniyet, ~ohret ve zenginlik itibarile 
diinyanm en onde gelen ~ehrrlerinden bi
riydi. $ohreti ve nam1 Cine kadar git -
mi~ti. Bu suretle <;inliler AntakyaYJ fm
paratorlugun hakiki merkezi zannetmi§
lerdi. Parti miicadeleleri, sefahet devam 

edip duruyordu. lranhlar bundan istifade 
etmegi dii§iioiiyorlardJ. 526 da biiyiik 
bir zelzele oldu. Zelzeleyi yagrour takib 

etti. ~ehir harab oldu. 0 zaman ~ehrin 
admr degi~tirrnegi dii~iindiiler ve The -
polis koydular. ,Sehre en biiyiik felaketi 

getiren !ranhlar oldu. ,Sehrin zaptile An
takya, lJan ve §ohretini kaybetti ve bun -

dan sonra eski refahmr, eski medeniyetini 
goremedi. ,Sehir tekrar Bizanshlann eline 
gec;ti. Fakat biram sonra lranhlann Pa
di~alu Nu§irvan (Justinyen zamanmda) 

biitiin kuvvetlerile bu §ehri muhasara et
ti. Biiyiik bir miicadeleden sonra iranh -
lar ~ehre girmege muvaffak oldular. 

$ehrin gencleri biiyiik bir rnerdlikle 
bu felakete mukavemet ettilerse de niha
yel maglub edildiler. Bu galibiyet An -
takyaya pahahya maloldu. 1ranhlar ~eh· 
ri yakrp y1ktJlar. han $ah1 Ahtakyahlan 
esir ve eski Antakya yerine lranda yeni 
bir ~ehir tesisine te~ebbiis ve bu yeni §eh
re Antakyahlan iskan etti. F akat Justin
yen gene Antakya harabeleri iistiinde ye
ni bir ~ehir kurd urdu. Fa kat bu kii'.<iik bir 
~ehir oldu. 

Bir am kadar Antakya Yunanhlar e
linde kald1. VII nci asnn ba§mda buras1 
gene 1ranhlar eline dii~tii. 

0 malarda $arn1 muhasara eden A
rab ordulan $amr ald1ktan sonra Sanca

ga dogru yiiriiyerek Antakyayl da ald1· 
lar (637). 

Anket 
takyaya aid bir~ok imtiyazlaTI lagvetti. G~en giin sutunlanmrzda Fran -
Fa kat nihayet birc;ok ricalarla T eodos SlZ Koloneli Abadi'nin de ternas et
AntakyayJ affetti ve bundan sonra da tigi nokta uzerinde Antakya tarihi 

muharriri Ahmed Faik Tiirkmen bu 
§ehre bir~ok lutuflarda bulundu. $ehir mevzua temas ederek okuyuculan-

Hiikumet esash tedbirler 
almaga karar verdi 

Bu sene ihracat mallanmlZin Avrupa 
limanlarma sevkinde vesaitsizlik yiiziin -
den c;1kan mii§kiilat alakadar resmi rna -
kamlan §ilebciligimiz iizermde esash tet
kikat yapmaga sevketmi§tir. 

Evvelce, 1khsad Vekaletince de, ihra·· 
cat mallanmlZin kendi vasJtalanmizla 
ve ucuz navlunlarla sevkedilmesi i§i etiid 
edilmi§ti. Bu tetkikat Deniz Bankm te
~ekkiiliinde fill bir neticeye baglanmak 
iizere oldugu yerde bJrakilml§h. Son va
ziyet ve ihracat tiiccarlarmm §ikayetleri 
bu bahse yeniden avdet zaruretini do -
gurmu§tur. 

,Simdiye kadar alman neticelere gore, 
Turk mallarmm Tiirk vapurlarile Avru
pa limanlanna nakli en pratik c;aredir. 
Bu takdirde ihracat mallanmiZ iskeleier
de .. beklemekten ve ambarlarda ba§ka 
mallarla kan§IP bozulmaktan kurtulacak 
ve navlunlar hiikumet tarafmdan tesbit 
edilecegi cihetle mallanmrzm maliyeti c!e 
rakiblerile boy ol<;ii~mege imkan vere -
cek bir hadde kalacakhr. 

Halbuki, bugiin Tiirk §ileblerinden 
bir (_togu Tuna havzasmda, Rus ve ftal
yan limanlannda yiiksek navlunlarla i§ 
bulmu§lardn. Binaenaleyh bu gemiler ih
racat mallanmiZJ ta§Jyacak vaziyette de
gillerdir ve Turk §ileblerinin haricde i§ 
yapmas1 memlekete doviz temini nokta· 
smdan faydah oldugu cihetle onlan bu
giinkii karh i§lerini b1rakarak dahilde c;a· 
h§maga te~vik etmek te dogru goriilme
mektedir. Bu vaziyette ecnebi vapurlarla 
anla§mak zarureti has1l olmu§tur. 

Fa kat bu kumpanyalar, her istenildi
gi zaman ve ihtiyac nisbetinde vesait te
min etmek taahhiidiine girememektedir -
ler. 

Hiikumet, bu §erait kar§Ismda esash 
tedbirler almak kararmdad1r. Soylendi -
gine gore, Denizyollan ldaresinin vapur 
ihtiyaci yeni vesaitle temin edildikte•1 
sonra biiyiik tonajda vapurlardan ikisi 
baric postalara tahsis edilecektir. Bu a
rada, lskenderiye postalanmn yakmda 
tekrar ihdasma <;ah§Ilacagr kuvvetle soy· 
Ienmektedir. 

MOTEFERRIK 

Genel ithalat rejiminin tefsiri 
Tjcaret Odas1 genel ithalat rejirni ve 

kararnameye bagh listelerin tefsirini 
yaprnaktad1r. Bu §ekilde hazrrlanacak 
izahnarne tiiccarlara ve sanayi erbabl
na tevzi edilecektir. 

~ehrimize gelecek seyyahlar 
Son zarnanlarda Akdeniz lirnanlanna 

rniihirn miktarda seyyah akm1 ba§la -
Inl§br. $ehrirnizdeki alakadar rnuesse
selerin verdikleri habere gore, yak.ln -
da istanbula da bir<;ok seyyah gelecek
tir. Ge<;en sene ttalya - Habe§ harbi ve 
Akdenizdeki gerginlik yiizlinden bir 
<;<>k Amerikan seyyah vapurlan Akde -
nize ugrarnarna~llard1. $imdi Akdeniz
deki gerginligin ortadan kalkrnasile kill 
liyetli miktarda seyyah gelmege ba~ -
larnr§hr. 

ADLIYEDE 

Kurtun husizi 
niifusunun kesafet peyda ettigini goriin- m1z1 tenvir edecektir. Bu hususta 
ce, ilk surun etrafma yeni bir sur daha muharririrniz butun hern§erilerine 
i~ ettirdi. Gazi 'Anteb rnucadelesi s1rasmda Alaeddin isrninde bir kur§Un hlrSlZl 

lpodrom yarttlari vukua gelen Antakya miicadelesin- ihhsas rnahkernesine verilrni§ ve bir ay 
de <;ah§rni~ kirnselere mektublar gon· hapse rnahkfun olmu§tur. Alaeddin, po-

Antakya son hiirriyet ve refah giinle· dererek onlarm hahralanm ve mii- lis tarafmdan bir tesadiif neticesi ola -
rinde kendini at yan§lanna ve panayirla· !lahedelerini sormu§tur. Bu mektub- rak yakalanmr§tlr. 
ra verdi. Bu ~ehirde iki rakib tarafm ya· Jar peyderpey gelmektedir. Yalmz Qaqrkapida Kunduracrlar cemiyeti • 
ni: Y e~illerin ve mavilerin miicadelele - muharririmizce adresleri mec;hul olan nin bulundugu medreselerden birinden 
rile bir~ok kaTI~Ikbklar (_tlkhgml Malalas zevata bittabi bu mektublar gonde- 20 kilo kur~un a~rran Alaeddin bunlan 
kaydediyor. rilernerni§ oldugundan her okuyucu- o civarda kiifecilik eden bir c;ocuga ta-

t · muzun bu rnucadele hakkmdaki bil-
podrom: Antakya lpodrom yan$lari ~Itinl§tlr. Bu <;ocuk o rnahalle bekc;isi -

t gilerini suratle gazeternize bildirme-
ve seyircileri itibarile stanbulunkinden nin og"lu irni~. Gece olup ta c;ocuk (s1r -lerini ehemrniyetle rica ederiz. .. 
geri degildi. Biiyiik yan§ ve panay1rlar tim agnyor, adarncag1z kuqun ta~1tb) 
bilhassa (2 nci asnn sonlannda) fmpa - deyince bekc;i c;ocugunu sorguya <;ek -
rator Komod zamanmda teessiis edilmek --~~~----------- mi.§ ve kur~unlann c;almdrgm1 anllya -
i<;io rc.gbet ve viis'at kaz.and1lar. Yan§- CEMIYETLERDE• rak Alaeddini yakalarnr§br. 
lar ]iipiter'in ~erefine tertib olunuyor ve 
bunlara «<lirnpik» tabir ediliyordu. 
Hiikumet bunun i<;in hazineden hususi 
tahsisat veriyordu. Mal alas der ki: «T e§· 

rifat<;Ilar altm sJrrnah beyaz elbiseler gi
yerler ve ba~lanna nadide ta§larla siis -
lenmi~ tadar koyarlard1. 

F akat bilahare bu oyunlann ehemmi -
yetlerini kaybettiklerini goriiyoruz. (Cu
re~, boks ve sairedeen ibaretti) Bu yan§
lara kom~u memleketlerin aristokrat ta
bakasJ dahi gelirdi. Dikkate §ayandir ki 
bu yan§larda krzlar da her nevi oyunlara 
i~tirak ederlerdi. Birinci amdan sonra 
lmparator Diyoklesyen yan§lan hima -
yesi altma ald1 ve Dafne' de biiyiik bir 
stadyom yaphrd1. 

lstanbulda oldugu gihi Antakyada da 
yan~ edenler elbiselerinin rengine gore 
iki partiye aynlmJ§tl: Y e§iller ve Mavi
ler. Mavileri hiikumet himaye ediyordu. 
Bu iki parti arasmdaki ihtilaflar bir c;ok 
kanlann dokiilmesine sebebiyet vermi~ -
tir. 

Esnafa yap1lacak yard1m 
istanbuldaki esnaf cerniyetlerinin re

isleri dun rnii~terek Esnaf burosunda 
bir toplantr yapmr§lar ve esnaf cemi -
yetleri yard1rn akc;esile esnafa ne §e -
kilde yardrm edebilecegini tetkik et -
mi§lerdir. Fakat bu hususta bir karar 
verilernemi§tir. 

Taze hir havadis! 
Dunku sabah gazetelerinden birisi, 

§ehrimizdeki 40 esnaf cerniyetinden ai -
tlsmm <;ah§malarma liizum kalmadrg1 . 
m, bunlardan celeblerle manifaturac1 -

!arm ayTI hirer birlik kurduklanm, de
ri ve sepetc;ilerin iradlarmm az oldu -
gundan cemiyetlerinin dagild1~m ve 
kaldmmc11arm da yapr yap1c1lar esna
file birle§tigini yaz1yordu. 

Bizirn bildigimize gore bu i§ler 933 
ve 934 senelerinde olmu§tur ve dun ve
rilen bu havadis iig, dart sene evveline 
aiddir. 

Cumhuriyetin 
yard1m listesi 

F elaketzedelere yardt
mtmlzl daha geni,. 

letmeliyiz! 
Adana ve havalisinde felakete 

ugnyan karde§lerimiz ic;in ac;IIgimrz 
yard1m listesine devam ediyoruz: 

Esami Kur~ 

Eski yekun 455,979 
Beyoglu 45 inc! ilkmekteb be
:;;incl·srmi' B. ~ubesi 
Yen! nesU Ukroektebi 4 iincU 
smrf talebe ve mualllmleri 
Yakaclk ilkmektebl 2 ncl sm1f 
muallim Ahmed Muhtar ve ta
lebeleri 

200 

200 

100 
456,479 

Memleket Haberlerl J 
Dogru Degil mi? Ticaret Odas1nda Mii~terek emniyet sistemi 

18 ya' meselesi 
Eski $ark $imendiferleri kum -

panyasmm miinasebetsiz i§lerinden 
biri de §ndur: Kumpanya on sekiz 

yeni se~im yapdd1 
Ticaret Borsas1 ve Oda 
biit~eleri kabul edildi 

ya~m1 ge(_tmi~ bulunan talebeye ten- Ticaret Odas1 meclisi diin yeni sene -
zilat kabul etrnez ve paso vermezdi. nin ilk i~timam1 yapmi§hr. Bu ic;timada 
Bugiinkii hayat §eraiti i<;inde on se- borsa biitc;esi de gori.i§iilecegi ic;in borsa 
kiz ya§ olsa olsa bir lisenin son meclisi azalan, bu meyanda Belediye 1k-
Simflarma gelmi§ bir ya§tiT. Y a iist ', tlsad Miidiirii Asrm Siireyya, borsa u -

' tarafi ~ «l elebe» kelimesi sadece I mumi katibi Akif te bulunmu§tur. Y eni 
lise ve daha a§agl mektebler miida- borsa komiseri F eridun M anyasi de ilk 
vimlerini ifade etmez ki? ·· Onda de fa Oda meclisine gelmi§tir. 
biitiin bir tahsil gencliginin pay1 var- !'.<tima1 en ya§h aza srfatile Murad 
d1r. Ve bu genclik - pek az bazi F ortun a<;ml§ ve riyaset divanmm sec;i -
istisnalarla - on sekiz ya§Inl bol bol mine gec;ilmi§tir. Y aprlan sec;imde, birin-
doldurrnu~ ve gec;mi§tir. ci reislige Mithat Nemli, ikinci reislige 

Bu itibarla eski Sark $imendi • Ziya Taner, reis vekilliklerine de Ahmed 
' ferleri miidiriyetinin bugiin hala tat- Kara ile Said Erder, hesab miifetti§li -

bik olunup giden karan hi<; yerinde gine Hiiseyin Sabri ve muamelat miifet-
degildi. K1ymetli ve canh Naf1a ti§ligine Hilmi Naili ve kongre murah -
Vekilimiz Ali Cetinkaya, iic; giin hashgma da Said Orner ve Hasan Vafi, 
evvel <<Cumhuriyet>> e verdigi bir idare heyeti azahklarma Denizyollan 
miilakatmda, talebeye devletin di - Miidiirii Sadeddin, tiiccardan Murad 
ger hatlarda gosterrnekte oldugu , F ortun, i§ limited miidiirii N edim, ,Sere
kolayhklarm bu hatta dahi gosteri- feddin Alemdar ve Osman Nuri se(_ti) -
lecegini soylemi§ti. Sark $imendi - I mi§lerdir. 
ferlerinin bir ovey evlad muamelesi Y eni reislerden Said Erdel kiirsiye 

Dogru degil mi? ~ KOLTOR ISLER/ 

goremiyecegine gore bu hareket ta- gelmi§ ve borsa biitc;esinin miizakeresine 
bii de olsa gazeternize gelen birc;ok ba§lanml§hr. Y eni ticaret borsas1 biitc;esi 
gene mektublanndan anhyoru~ ki 8 I 634 lira masraf ve varidatla miiteva-
devlet bu hatta talebeye «talebe» zin bir §ekildedir. 7405 lirahk bir vari-
muamelesi yapmaga oniimiizdeki dat fazlasi olacagl iimid edilmektedir. 
ders senesinden itibaren ba~hyacak- Bu da borsanm Odaya olan borcuna 
l!r; yani all! yedi ay sonra. Bu miid- kar§Ihk tutulacakhr. 
det zarfmda talebenin cebinden he-

Borsa biitc;esinin kabuliinden sonra 
le ~imdi tamamile fuzuli olarak c;I- Oda biitc;esi miizakere edilmi§ ve 201146 
kacak para mi.ihim bir yekun tuta • lira olarak kabul olunmu§tur. 
caktn. 

V efat eden borsa komiseri Kemalin 
N llfla Vekaletinin giizel niyetle- ailesine 2000 lirahk ikrarniye verilmesi 

rini tatbikte biraz acele etmesi ve kabul edildikten sonra «gayri k~bili rii-
talebe ic;in zaten kararla~hrrnl§ bu • cu» tabirinin delalet ettigi mana hakkm-
lundugu tenzilah hemen bugiinden da bazJ miinaka§alar olmu§ ve toplanh-
itibaren tatbik eylemesi lazJmd1r. 

ya nihayet verilmi§tir. 

SEHIR ISLER/ Muallimlere yard1m sandigl
mn faaliyeti Gazi Kopriisii in§aabna hala 

ba§lanamad1 
Gazi Kopriisiiniin ihalesinden §irndi

ye kadar dokuz ayhk bir zarnan ge<;ti -
gi haJde, yap1da kullamlmak ii.zere §ai't
nameye kqnulan <;irnentonun tedarik e
dilemernesinden dolay1 in§ailta bala 
ba§l~namamaktadrr. ~irket ~artnameye 
konulan c;irnentoyu Almanyadan teda
rik edemediginden in~aat daha bir mud 
det teahhur edecektir. 

Koprii in§aatmm boyle teahhur et • 
rnesini dogru bulm1yan alakadar rna -
kamlar, §irketin rnatlub <;imetoyu te -
darik edemiyecek vaziyete dii§tugunu, 
in~aatm da daha fazla tehirinin dogru 
olrnad1gm1 N af1a Vekaletine bildirrni§
lerdir. Maarnafih Hugo Herman grupu 
mukavele mucibince Kopriiyii matlub 
zamanda teslim etmedigi takdirde be -
her giin i<;in Belediyeye 500 lira verrne
ge rnecburdur. 

ltfaiye mektebi a~Ihyor 
Fatihte ltfaiye binasmda kurulan lt -

faiye rnektebi haz1rhklanm ikrnal et -
tni§tir. Mekteb aYJn on birinden itiba -
ren tedrisata ba§hyacakhr. Mektebin 
jirnnastik rnuallimligine Mazhar, yurd 
bilgisi ve kanunlarla belediye nizamna
meleri dersine :;;irketler korniseri isma
il Hakkr, tahrib ve in~aat dersine Fen 
Tatbikat mektebi rnuallimlerinden Hus
nii, zehirli gazler dersine Srhhiye rnii -
diriyeti Zehirli gazler rnutehassisl Hus
nu, kirnyevt rnaddeler istimali dersine 
kirnyager Mustafa Muhlis, makine der.! 
sine motor miihendisi Tank, elektrik 
dersine rnakine rnuhendisi Salim, sular 
dersine Sular idaresinden rniihendis 
Fuad, itfaiye talimatname ve talimna
melerile rneslekt bilgiler ve itfaiye hi
dernah dersine de ttfaiye mudurii !h -
san tayin edilmi§lerdir. 

Olen muallirnlere ve ailelerine yar -
d1m rnaksadile te§kil edilen yardrrn san
d1g1, son giinlerde faaliyetini arthrrnl§· 
tlr. :;;imdiye kadar ilk tedrisat rnuallirn
lerinin hernen hepsi, orta tedrisat mu
allirnlerinin de bir gogu sand1ga aza ol· 
mu§lard1r. Yard1m sand1gmm son iki 
giin i<;inde Olen iki rnuallimle beraber 
yardrm ettigi azalarmm rniktan be§e 
balig olmu§tur. Olen muallirnlerin aile
lerine 330 la 360 lira arasmda yardrrn -
da bulunulmu~tur. Bilhassa olen bir ilk 
mekteb rnuallirninin yetim buakhgr <;o
cuklan leyli bir rnektebde okutulmak 
i<;in sand1k idaresi 360 lira yard1mda 
bulunmu§tur. 

Maarif memurlar1 yard1m 
sandtit 

Maarif dairesinde c;ah§an mernurlarla 
Maarif ilk tedrisat rnufetti§lerine yar -
d1rn etmek rnaksadile bir tasarruf san -
d1g1 kurulrnu§tur. Tasarruf sand1gma a
za olabilrnek ic;in Maarif idaresinde rne
mur, rnufetti~ olrnak ve ayni zamanda 
ayda bir lira aidat verrnek §arthr. 

DENIZ ISLER/ 

Diin sabahki sis 
Dun sabah Bogazm Yenikoy klsmm

dan yukan tarafm1 kesif bir sis kapla
dJgl i<;in saat on hire kadar vapurlar 
Kopruye incrnerni§tir. Yeni~oyden a§a
gl klSlm ac;1k oldugundan Istanbuldan 
hareket eden vapurlar Yenikoy ve Bey
koza kadar gidebilmi§lerdir. Ge<; vakte 
kadar Kavaklardan kalkacak vapurlar 
yerlerinde kalml§, bu yiizden bir <;ok 
kimseler gee; vakte kadar i§lerinden 
kald1klan gibi bir <;ok talebe de ge<; va
kit rnekteblerine gidebilrni§, bir k.lsrn1 
da hie; gidemerni§tir. Ogleden sonra sis 
siyrrlmi§, seferler de intizarnma gir -
mi§tir. 

Bursada bu sene k1~ ~ok ,iddetli 

Bursantn ktf manzarast 
Bursa (Hususi) - Bu sene §ehrimiz- kar henuz §ehirden kalkmaml§hr. Yll -

de ve civarda ~iddetli bir kl§ hukiim lardanberi boyle bir ki§ olrnadrgma go
surmektedir. Bursa tarn bir §imal rnem- re bu sene dcvarnh ve ~iddetli bir kr§ 
leketine benzerni§tir. S1k s1k ~ehri kap- ge<;irecegimiz anla§Ilrnaktadrr. Ul~d.a • 
hyan kesif sis dalgalan be~ metro ileri- gm yiiksek no~ta~armda karm ntifa1 
yi gostermemektedir. Fasllalarla yagan 6 rnetroyu gegmi§tlr, 

a
0 

ngiltere ile ltalya arasmda, Akdeni
ze dair akdolunan muahede Avrupa 
politikasmda biiyiik degi§iklikler vii· 

cude getirdi. Bunlardan biri sulhun 
ve emniyetin tecezzi kabul etmemesi ve 
binaenaleyh devletler arasmda iki§er ta
rafh akdolunacak muahedelerle degil; 
bi~ok devletlerin i~tirakile ve miiteaddid 
tarafh misaklarla temin edilmesi esasmm 
ingiltere tarafmdan terkedilmi~ olmas1 • 
du. ingiltere, biitiin Avrupa ic;in mii§te· 
rek bir emniyet misak1 akdi tasavvurun
dan, Mister Eden'in Berlin ve Var§ova
ya yapl!g1 malum seyahatten sonra vaz· 
g~l_!li§ti. 

Bundan sonra, fngiltere, muayyen bir 
mmtakada ya§Iyan ve alakadar bulunan 
devletler arasmda mu§terek misaklar 
akdolunup bunlann heyeti umumiyesin -
den Avrupaya mahsus umumi ve mii§te· 
rek bir emniyet sistemi kurulmas1 fikrini 
iltizam ve miidafaaya ba~lamJ§tl. Bu u • 
sule gore, Avrupamn ~arkmda, ortasmda 
ve Akdenizde bulunan devletler arasmda 
ayn ayn mevzii emniyet misaklan akdo
lunacakh. Bunlann arasmda bir de 
Lokarno misak1 yerine Avrupanm 
garb tarafmm emniyeti ic;in bu ta
rafla alakadar biiyi.ik devletler ara .. 
smda bir misak yap1lacak ve bunlann he
yeti umumiyesi Avrupanm emniyet siste· 
mini viicude getirecekti. 

,Simdi ise fngiltere Akdenizde siyasi 
ve askeri cihetten hayati menfaatleri b_u • 
lunan Fransay1 ve oteki Akdeniz devlet
lerini haricde buakarak yalmz kendisi, 
italya ile iki tarafh bir misak akdetmek 
suretile Avrupa;m umumi emniyetmm 
mevzii emniyet esaslan iizerine kurulma
SI sistemini terketmi§ oluyor. lngiltere bu 
i§ten vaz9ec;tikten sonra diger devletlerin 
bunu kendi aralannda temin edemiyecek
leri a§ikard1r. Almanyamn sonuna kadar 
ay ak diredigi iki§er tarafh ademi teca • 
viiz ve ernniyet taahhiidii sistemi nihayet 
fngiltere tarafmdan da kabul edilmi§ bu
lunuyor. 

fngiliz - ftalyan anla~mas1, bir ittifak 
mahiyetinde olmadrgi gibi, Akdenizde 
degi§mez bir vaziyet ihdas1 ve tanmmas1 
manasm1 da ifade etmedigi Romada e
hemmiyetle kaydedilmektedir. Her iki 
bi.iyiik devlet yalmz birbirinin bu deniz
deki menfaatlerini, mevkilerini ve hedef
! ini tammi~ bulunuyorlar. ~tatiiko da, 
bu menfaatlere uygun olmak §artile ka -
bul edilmi§tir. Mesela ingilterenin lspan
ya i§lerindeki en miihim alakasi, lspa.n
yanm gerek Avrupadaki, gerek Afrika
daki topraklanmn ecnebi bir devletin 
idare ve niifuzu altma girmemesindedir. 

ltalya, fngilterenin bu noktai nazanm 
kabul etmi§tir. Fa kat diger taraftan 1s • 
panyada komiinistlerin vaziyete hakim 
olmalanm menetmegi harici politikasma 
esas tutan ltalya, bu gayesine iri~mek 
ic;in lngiliz anla~masm1 bir engel sayma -
maktad1r. Bunun ic;in son zamanlarda 
binlerce ltalyan goniilliisiiniin General 
Franko'nun ordusuna iltihak etmekte ol
dugunu goriiyoruz. Royter Ajans1 bile 
bu haberi teyid etmektedir. 

Romada dahi lspanyadaki vaziyet ljU 
suretle izah edilmektedir: Vaktile Gene· 
ral Franko Madridi alacak ve Katalon
ya iizerine hiicum edecek bir vaziyette 
iken Sovyet Rusyadan ve Fransadan o· 
teki tarafa kiilliyetli miktarda komiinist 
goniilliileri gelmesi iizerine duraklami§ 
oldugundan kendisine ltalyanm yardim 
etmesi icab etmi~tir. $imdi ise vaziyetin 
tekrar General Franko'nun lehine don • 
mesi iizerine F ransa goniillii gonderilme • 
sinin men'i ic;in harekete gelmi§tir. 

Alman donanmasmm ~imali 1spanyayi 
adeta resmen abluka etmesine kar~J da 
lngilterenin tela~ gostermemesi, Alman -
yamn da ftalya gibi ispanyada arazi sta· 
tiikosunda bir degi~iklik viicude getirrnek 
istemeyip mf fa~istlerin iistiin gelmesine 
c;ahshg1 kanaatini besledi~ini gosterrnek· 
tedir. Hatta lngilterenin italyadan sonra 
Almanya ile de gene iki tarafh bir an -
la~ma yapmak istedigini bildiren haber· 
ler c;ogalm1~hr. fngiltere !talyaya Habe· 
~istam b1rakhg1 gibi Almanyaya da ikti·. 
sadi ve mali azim istifadeler temin etme!:. 
suretile, bu ikinci biiyiik fa~ist devletle 
anla~maga taraftar bulunmaktad1r. Hu -
lasa, fn~ilizler her~eyden evvel lngiliz 
fmparat~rlugunun hayati ve miihim men· 
faatlerini korumaga c;ah§Jyorlar. 

M •• l,,. ... ....,"" -,;'ev7.i TOr.AY 
~~~~------------------~~~ 

Cumhuriyet 
Niisha•• 5 Kuruttur 

Abane 1 Tiirkiye 

eeraiti ' i~io 
Senelik 1400 Kr. 
Alb ayhk 7SO 
o~ ayhk 400 
Bir ayhk 150 

Haric 
~ia 

1700 kr. 
t450 
800 

yokhw 
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Hal a tazyik! 
Miisahid heyetini gormek istiyen 
Ha~ayhlar silah kuvvetile dagttdd1 

I 
1 ba§ta Miiddeiumumi o1arak 

(Ba$taratz 1 tncl sahftede) memur an ~ b 1 I b I 
k . . .. .. 1 b' k <;ocugu u mu§ ar ve un an 

Ye adar Durieux' nun evmm onune g~ - IT a~ . . .. .. k d k 
tni§1erdir. Ahali «hakklmlzl anyoruz. Is- Duryo'nun e_vmm d_onuneb ~etmv el erde : 
'kl ' d 1 ·- y Sunye» 1ye ag1 I§ ar 1r. 

h a! istiyoruz. Suriye man as1 a tma gJ « a§asm h'd 1 F I' 
retney' H " d ~d k hiir ya§JyacagJz, Bu harekete §a I ~a~ ranslz y1er I 

IZ. ur og u • d 1 · bat am1r ve memur an 
hi.ir o1arak olecegiz» diye bagJrmJ§Iar IT. memur ar ve JnZI • 1 d' B'l'k' 

k " 1- 1 h rekete ge~mem1~ er 1r. 1 a ts Halkm bu bag1rmalanna ar§t muse as a a . . . . I . 
l ' h k ld'k] · · d"g"meg~e ] nn hareket1enm tasv1b etml§ erd1r. a uvvetler rasge 1 enm 0 on a • • . J'l 
b 1 1 d H b da komiser Tiirk koyliilenm ~evtr t er 

a§ am1§ ar 1r. atta u ara .. ") M" h'dl h -
Lu'tf' 'l ' h k k halkJn iizerine hu- Humus 6 (Husust - U§a 1 er e 

1 Sl a mt <;e ere . ld 'kl · · h b -
cu t · · M" h'dl r'1n bulundugu bt- }'etinin lskenderuna ge 1 enm a er a 

m e mi§tlr. usa 1 e .. 1 d k' k" ]"] 1 k d 
namn oni.inden ~i.isellah hiikumet kuv- ]an civar goy er e ld oy -~ el1r 'hs _en de -

l d M ka- elirken yollar a muse a Jan ar-
vetleri halkt cebren dag1tm1§ ar IT. u runa g f , b k" 1 · · d 

· k d Belan Jar tara moan ce ren oy enne 1a e Vetnete maruz kalan Is en erun v~ . _ m~ . . 
halk miimessilleri Hatay Turklenn~n ~g- ediirni§IerdJr. .. 
racltltlan zuliim ve felaketleri kenddenne Ermeni, Arab ve Kurtlere 
arzetmek i.i zere geldikleri halde hi.ik_u~et silah Jagtitlryor 
kuvvetleri tarafmdan silahla menedd_~~~- Lazkiye 6 (Hususi) - Sancagm ce-
lerini, hak is tiyen bir hal~a ~ar~l boy ~ nub mmtakasmda bulunan Ermenilere 
hareketin bilhassa mi.i§ahidlenn , bulun _ yeniden silah dagitilmi~hr. Evvelce Fran
dugu bir zamanda yapi1masmm 1f~de ~t. sJZiar tarafmdan Ermeni, Arab ve Kiird-
t'~· b h I' nedJlmesml 'IAhl M d \... tgt manalan, u a m me . _ Jerden toplanml§ olan s1 a ar en ul' 
istediklerini ve yap1lan h~_rek~tljn P~~- Durieux'ni.in itimadmt haiz olan Ermeni 
testo ettiklerini telgrafla mu§ahid ere 1 ve Kiirdlere verilrni§tir. 

dirmi§lerdir. Hama 6 (Hususi) - Sancakta 
Zavallt hareketl1er d d Tiirkten gayri unsurlara silah verilmesi 

H I b 6 (H ") _ sken erun a . ~ 'd 
a e usus1 - kaf gori.ilmemektedtr. Sancaga yem en 'T" kl . .. I!Ah k vvetlere ragmen 1 I'k' 

ur enn muse a u . . 1 klan kuvvetler sevkolunmaktaclJr. 1 gi.in ev -
kencli haklanm aramak !«;In Y1~P 

1 
cl" _ I KamJ§h' da bulunmakta olan bir 

~~reket hi.ikumet _me~urlannkl te a~a m:k ~:ansJz miifrezesi Resiilsiyam' a gonde -
§Utmi.i§ ve mukabtl b1r hare et H~'kp' 

1 
·1 · t' 

. . bb I . . . lerdir u ume Tl mJs IT. 
l~In le§e i.is ere gm§ml§ · lllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllll1111111 """""""'"""""'""""'"'"'""" rotollllllltlllllllllll!lllllllfllllllll 

Frans;d~ .... bir tiirlii Anadoluda kar 
bitmiyen grevler ve soguklar 

Maden ameleleri ~art ko~· 
Jnakta devam ediyorlar 

Bir posta kamyonu kar· 
lara saplandt, olenler var 

Ankara 6 (Telefonla) - Ankaraya ge 
len resmi malumata gore, ilkkanunun 

26 smdan itibaren fastlaslz surette ya -
gan kar Zigana ile Hamsikiiy arasm -
daki §Osenin 4 kilometroluk ktsm1m ta

- mamile kapatmt§tlr. Erzurumdan gelen 
bir posta kamyonu kara saplanmi§, yol
cularmdan 13 ii giic;liikle kurtanl~~ii -
hr. Biri c;:ocuk, digcri kadm olmak uze
re iki yolcu karlar ic;:inde kalml~tlr. <;o
cuk kurtanlabilmi~se de kadm donmu§-

Lil!e 6 (A.A.) - Grev ~apan ~a
den sanayi amelesi di.in heyetl umumJye 
halinde toplanml§ ve a§agJdaki kararlan 

ittihaz etmi§tir: 
1 _ Ameleden bir ktsmt i§ten c;:tka 

rJ)digJ takdirde i§e ba§lanmlyacaktir. __ 
2 _ Hakemlik kanununun kabulu, 
3 _ Hakemlerin, patronlar tarafm.

dan tevdi edilen ihtilafh noktay1 tet~~~ 
ettneden evvel greve sebeb olan metahbl 

tniizakere etmeleri lazimdJr. 
Bu talebler, yevmiyelerin. artmlmasJ, 

tnii•terek mukavelenameye nayet, amele 
' 1 h" t tarafmclan s~ilen murahhas ara urme 

gosterilmesi gibi §eylerdir. V ]' . 
Grevcilerin murahhaslan Nord a lSI 

M. Carles' e grev dolayJsile ameleye _ceza 
Veriltnesini hic;:bir ve<;hile kabul etimye -
ceklerini bildirmi§lerdir. 

Emin bir membadan ogrenildig~ne ~o
re tecziye edilmesi istenilen amelenm mJk-

tan 85 tir. 
Bir siit ,irketinJe grev . .. 

Paris 6 (A.A.) - Mi.ihim blr sut 
levzi §irketinin antrepolarmda amele. grev 
ilan etmi§tir. iki taraf miizakere h~lmde· 
clir. Hiikumet merkezinde si.it tevzJat_J_ni~ 
tnuntazaman yaptlmast ic;:in her turlu 

teclbirler almmt§tlr. 
MaJenlerde gretJ 

Paris 6 (A.A.) - Sambr_e h~vza • 
smdaki maden amelesinin greVI mhayet 
bulmu§tur. 

Bir anlafma 
Paris 6 (A.A.) _ Maggi mi.iessese

lerindeki grev bu sabah nihayet _bu1mu§ 
ve amele i~gal ettigi binalan tahhye et -
mi§tir. 

Amele ve patron murahhaslan k1rk s~
atlik hafta usuliinli tatbika karar verm1§ 
olduklarmdan bugi.in i:ig1eden sonra tek
rar i~e ba~lanacakhr. 

M. Stoyadinovi~ Romaya 
gidiyor 

Belgrad 6 (A.A.) - Stefani Ajan -
smdan: 

M. Stoyadinovi<;'in St Moritz' e hare
keti miinasebetile Onitedpress, Yugoslav
ya Ba§vekilinin Roma ve Parise gi • 
dece~ini haber vermektedir. 

Ras lmru ltalyaya geldi 
Roma 6 (A.A.) - Birkag hafta ev

vel mutavaat1m bildirmi§ olan Ras lmru 
da diger birt;:ok Habe§ reisleri gibi ltal· 
yaya gelmi~tir. 

Amerikada grev 
Nevyork 6 (A.A.) - Otomobil en

diistrisinde ba§ gosteren grev General 
Motors ku~panyastmn diger iki fabri • 
kasma da ma~et etmi§tir. ~imdi bi.itiin a
mele grev halmcledir. 

Umumi miifetti~lerin diinkii 
A k toplanbs1 

f ~ ara 6 (Telefonla) - Umumi mii· 
et:~~~r bugiin Naf~a Vekaletinde Ali 
f~ m ayanm nezdindc bir toplanh yap 
_1 ar_ ve mmtakalan dahilindeki Naf1a 
!§len haklnnda giiri.i§tiiler. 

tur. . . 
K n fazlahg~mdan Trabzon 1c;mde 

ar1 b' k 
. h okmii§ bir kadtnla If C<OCU 

b1r an cr • .. .. t" K a 
enkaz albnda kalarak olmu~ ur. ap -
nan yolun acrilmasma crah§Ihyor. 

Diinkii MecHs 
Ankara 6 (A.A.) - Ka~utay bu. 

gi.in Refet Camtez'inA ba_§kanhgmda t~p
lanarak Maarif Vekaleh m~rkez te§kt_ • 
latt ve vazifeleri hakkmdakl kanun !I: 

• devair ve miiessesatla devlete a1t 
resm1 f" . 
idare ve §irketlerde ve mena n umumJre-
ye hadim mi.iesseselerde bulu?durulabile
cek vesaiti nakliye hakkmda~l. kanuna ek 
layihanm ikinci miizakerelenm yapml~ ve 

kabul etmi~tir. 
Kamutay cuma giini.i toplanacaktir. 

Yunanistanda i~timai sigort_a 
Atina 6 (Hususi) - Diinki.i Vekii· 

I meclisi i~timai sigorta kanununu tas -
er . . It 

dik etmi§tir. Hiikumet bunun Ic;:J_n a 1 

.. ']yon drahmi tahsis edeceklir. yuz mt .. 

B k'l Metaksas hi.ikumet<;e 1thhaz ape t I 
I bu karar hakkmda gazete ere u-

o unan k . · • 
d Ya beyanatta bulunara J<;hmal 

zunuza 1 b'k d'l 
d I irin Yunanistanda tat 1 e I e• 

yar 1m ar ,. k I'd h · 
k I bu kanunun fev a a e e emrnt -ce o an .. 
. ld g" unu s<iylemJ~hr. 

yeh o u "d k 
M Benes Belgrada gt ece . 

• 6 (A A) _ Salahiyettar btr 
Prag · d- .. 

b d haber aim Jgma gore, 
mem a an d d'l . . 

Belgrada avet e 1 mJ§hr. 
Benes resmen I h 

. t' 'lkbaharda yap! mast mu -Bu z1yare m 1 

temeldir. h 
Anadolu Demiryollari es am 

ve tahvilati 
6 (Telefonla) - Anado.~u De-

Ankara ve tahvilleri mumes -
miry?llart es~a~e bir toplantl yapml§
sillen gec;en er n dii§mesi iize • 
lar ve Fransiz fran_gmtt' gorii.:erek hii -

. h" 1 olan vaZlye 1 ... nne as1 k ·gin aralarm-
kumetle miizakere et~edi 1 Bu heyetle 
da bir heyet aylrml§ a~ ·miizakerelere 
Maliye Vckaleti arasm a 
yakmda ba!llanacakttr. 

Peyami Safa 
Pek yak1nda 

Cumhuriyet'te 
OkuyacaginiZ en son 

ve en giizel eserini 
bitirmek iizeredir 

CUMHURiYET 3 

Olimpiyada giden 
Turk sporculari· 

Dahiliye V ekili sporcu·l 
lara te~ekkiir ediyor 

Ankara 6 (A.A.) - Dahiliye 
Vekili ve C. H. P. gene! sekreteri 
$iikrii Kaya Turk sporculannm Ber
lin Olimpiyadlan esnasmda gi:ister
mi~ olduklan terbiye ve itinah ha -
reketi takdiren Tiirk Spor Kurumu 
ba~kanhgma 31/12/ 936 tarihli a- 1 

§ag1daki tezkereyi gi:indermi§tir: ) 

«Tiirk Spor Kurumu ba§kanh- ( 
gma, I 

Sporculanmmn Berlin Olimpi -
yadlan miinasebetile Almanyada 
bulunduklan zaman gosterdikleri 
terbiye ve itinah hareketlerle disip -
lin evsaf1 bu kez biiyiik el~iligimiz 
tarafmdan D1§ Bakanhga gonderi
len bir mektubda zikir ve medhedil
mektedir. Milli §ereflerini muhafa -
zada gosterdikleri itinadan dolaYJ 
biitiin sporcu arkada§lara te§ekkiir
lerimin iblagm1 dilerim. Aynca bu 
i§in bu cephesini iyi tanzim eylemek
te Tiirk Spor Kurumunun dikka -
tine ve sporculann ba§mda gaster - 1 

digi ilgili dikkatten dolay1 T okad 

saylav1 Siireyya Gencaya dahi te -

§ekkiirlerimi eklerim.» 

Fransa ve Suriye 
[Ba§makaleden devam] 

daima me§gul eden, yoran ve zay1flatan, 
inki§af ve terakkisine mani olan bir derd, 
bir bela olacakhr. D~i.izlii konfederasyon 
teklifimiz kabul edildigi takdirde ise Su
riye ile Hatay karde~e i§birligi yaparak, 
birbirine yard1m ederek huzur ve emni
yet ic;:inde <;ah§acaklard!r. Konfederas
yonu reddetmek, Suriyede ve yakm~ark
ta, karde§]igi, dostlugu ve i~birligini te
perek bunlann yerine di.i~manltgJ, kini ve 
bogu~may1 koymaktan ba§ka bir§ey de
glldir. 

Hatay ve Tiirkiye: Konfederasyon 

Hatay ve Ti.irkiye i~in de iyi o1acakhr. 
<;unkii Hatay Ti.irkleri, Suriye boyundu
ruguna girmeden kendi kendilerini idare 
edecekler ve Suriyeye zaran degil, fay
dasJ dokunan bir korn§U, bir arkada~ o -
lacaklardtr. Tiirkiyenin davas1, sadece 
Hatay Turklerinin kendi kendilerini ida
re etmeleri, yani k1saca Sancagm istik -
!ali olduguna gore, bu davay1 tahakkuk 
ettiren konfederasyon sistemi, bizim bu 
arzu ve emelimizi de temin etmi§ olacak
hr. 0 zaman, Ti.irkiye, Suriye ile de, 
Fran sa ile de pi.iri.izsi.iz bir surette dost 
ya§Iyacakhr. 

~i.izli.i konfederasyon teklifimizin nere
sinde Suriye ve Fransa i~in bir zarar veya 
tehlike vard1r ki kabul edilmek istenil -
miyor? Bu teklifimiz, !skenderun lima
nmdan, Suriyenin de istifadesine mani 
degildir. 

Li.ibnan, Suriye ve Hatay bir kiil te§
kil edecek1eri igin Suriye fskenderundan 
pekala istifade edebilir. Konfederasyon 
halinde bulunm1yan ve ayn ayn miista -
kil devletler olan baZt merkezi Avrupa 
devletleri, deniz kiylstndaki dev1etlerin 
limanlanndan istifade ettikten sonra Su
riye. 1skenderundan neden istifade ede
mesin? 

FranSIZ BaFekili M. Leon Blum'e 
tavsiy~ ederiz: Tiirkiyenin ii~i.izlii kon -
federasyon teklifini ciddi surette tetkik 
etsin, gi:irecektir ki Hatay meselesini bun
dan daha iyi halledecek hi~bir c;:are yok
tur. Di.inyanm bu kan§lk ve bi.isbi.iti.in 
kart§maga miisaid zamamnda Tiirkiyenin 

- Bogazlann agzmda kale gibi oturan 
Ti.irkiyenin - dostlugundaki biiyi.ik kiy
met ve ehemmiyeti mi.istemlekeci memur

lann dar ve k1rtasiyeci kafast kavnya -

maz. F akat M. Leon Blum'un zeki ba~1 

bu i§i kavramah, Fransay1 vahim neti -

celer dogurabilecek olan bir politika ha

tast i§lemekten korumahcl1r. Ti.irkiyenin 

dostlugunu ve Tiirklerin kalbini kazan

mak i~in konfederasyon teklifimizi kabul 

etmekten ba§ka hi~bir ~are yoktur. Fran

sa, makul ve manhki o1mlyan bir vahime 

i~in bir realiteyi ~ignememelidir. 

ABIDIN DAVER 

KOyliiniin 
• A oldugu 

muhtac 
kredi zirai 

Aktif kredi ve pasif kredi - Ziraate ayniyat kredisile ya
pdacak yardtm ~ok dikkat ister - Koy un degirmenlerini 
~eviren aular- Ziraat Bankasmm hizmet kabilinden ya
pacagi i§lere dair - lnsanlar la makine arasmda rekabet!-

lt tevzii tanzim olunamaz m1? 

~----------------------------------~ -2-
Birinci yaZJdaki kredi aktif kredidir. I banka mevzuu ve kredi c;er~evesi hari
Bu, ihtiyac §eklinde tezahiir eden cindeki hizmet kabilinden bir §ey var

faal bir kuvvetin istedigi, arad1g1 bir d1r ki: 
kredidir. A - $ekli itibarile (z1ddiyet) mahi-

Fakat Ziraat Bankasmm yeni kanunu yetinde ise de, 
mahfi kuvvetleri uyand1rmak ve faal B - Tesiri itibarile pasif kredinin B 
hale getirmek hususlanm da derpi§ et- katagorisindendir. 

mi~tir. Malumdur ki ziraat mihaniki ve ada-
Buna da pasif kredi demek lazimd1r 11 kuvvetlerle ba§anhr ve kuvvetin ta

ki tezahi.iri.inii istedigi ihtiyacm sevke - sarrufla kullamldtgl yerde istihsal da
dici tesirile yeni faaliyetler bast! et - ha menfaatli olur .. Tasnif edersek bu 
megi istihdaf eyler.. kuvvetlerin: 

Bunu iki §ekilde tasavvur etmek 1 - !nsan kuvveti, 
mi.imkiindiir: 2 - Hayvan kuvveti, 

A - Zirai istihsale dogrudan dogru 3 - Motor kuvveti. 
tesir edecek yenilikler, Oldugu anla§Ihr. 

B - Zirai istihsali dolay1sile uyan - Ziraatte hayvan kuvvetinden istifa -
d1racak §eyler. denin artmas1 insan kuvvetine ihtiyact 

Birinci katagori ve ikinci katagori - azaltml§ degil, bilakis ba§ka §ekillerde 
den zirat istihsal i§lerinde krediyi ban- arbrmt§hr. Eger ziraatte motor kuvve
ka kendisine yapar ve bunu temsil et- tinden istifade olunabilirse, hayvan ve 
tigi madde halinde arzeder. insan kuvvetlerine ihtiya~ azalml§ de-

Burada en nazik cihet, arzedilen mad- gil, artmi§ olacakbr. 
denin ragbet gormesini temindir. Eger Kezalik ziraat ameliyeleri bir tak1m 
bu madde ragbet gormezse bankanm makinelerle ihtisar ve teshil edilir. Bu 
bir sermaye parcras1 mahiv ve sarfet - makineler iki k1stmd1r: 
tigi faaliyet heder olur.. 1 - !nsan amellerinin yerine kaim o-

Ziraat Bankas1 (A) f1krasmdaki hu- lur. 
susah her tiirlii ziraat aletlerini tamim 2 - !nsamn yapmaga kadir olamlya-
etmek i§ine giri§mekle tecriibe etmi§ ve cag1 i~leri yapar ... 
neticede muvaffakiyetsizlige ugramt§ • Mesela, bir orak makinesi birinci kl-
br. Simdand1r, bir ekremoz, bir fenni pul-

(B) f1krasmdaki husus icrin de Ziraat luk ikinci klslmdandir. 
Bankasmm hala idare etmekte oldugu Memleketimizde ziraatin terakkisi ve 
mensucat fabrikas1 misal gosterilebilir. istihsalatm crogalmas1 namma her §ey-

Bu fabrika, bundan yedi, sekiz sene den evvel temenni edecegimiz §ey in -
evvel piyasadan pamuk milbayaas1 su- san ve hayvan yorgunlugunu azaltacak 
retile - guya • fiatlarm yi.ikselmesine ve onlarm takati fevkinde alan i§leri 
miiessir olmakta idi... gorecek mihaniki kuvvetlerin, motor -

Fakat alah ziraiye ve mensucat fab - lerin biran evvel kullamlmasidtr. 
rikas1 §eklindeki pasif kredilerin ifade 
ettigi mana bizim (pasif kredi) tabirile 
i.fade etmek istedigimiz §eye tamam1 
tamamma uymaz. 

Mesela; Tiirkiyemizde balk yiyeceg1 
ekmegin ununu cSU• degirmenlerinde 
iigiidiir. Bu degirmenleri i§leten su su
kutlan - ,pek nadir en - topragm ylizune 
g1karlar ... 

Fakat ikinci klSlm, ziraat makineleri
nin kat'i liizumunu teslim etmekte hiq 
tereddlid olunmazsa da birinci klSlm 
ziraat makinelerinin kullamlmasm1 dii
§iinmeden evvel bunlan kullanmakla 
meydan alacak bir rekabetin neticele -
r-ini tayin etmek laz1md1r. 

Bunu bir misalle izah etmek faydas1z 
olm1y acakhr: 

t~ Anadoluda 1936 senesinde bir de

HEM NALINA 
MIHINA 

Cumhuriyet~i bir cevab! 

A k§amci arkada~tmlz «olduk~a 
malumath, gazete okur, i~eride 
d1§anda olup bitenlerden habel" 

dar, fakat zekasmdan fazla, hassasiyeti· 
ne bag It bir bayana sormU§: <<Ge<;en YJ• 
lm sizce en mi.ihim hadisesi nedir ~» 

Bayan ~u cevabt vermi~: 
«- Ge<;en y1l ~ok miihim bir hadise 

oldu. 1ngiltere Krah Edward'tn tahbn
clan vazge~mesi.» 

Arkada~Jmlz bu cevab1 yen.i bir sual· 
le kar~1lamt~: 

- Siyasi bak1mdan mt? 

«- Hayu, siyasi bak1mdan degii.
Bence tahtma heniiz ge<;mi§, milletince 
ve diinya<:a sevilen bir Krahn sevdigi bir 
kadm i~in taht1m ve tactm b1rakmas1, 
geqen y1hn, insanhk §erefi lehine kayde
dilecek en mi.ihim hadisesidir.» 

Kral Edward'm tahttan feragat ettigi 
ilk gi.inlerde, bu hadise, bayanlanmtz a
rasmda kadmhgm ve a~km bir zaferi gibi 
telakki edilmi~ti. <;e§id c;e§id rujlann, 
k1rmtzmm a<;1kh koyulu biitiin renklerile 
ktzarthgt ag1zlardan hep ~u dii§iinceyi 
dinlemi§tik. LaktrdJ a<;Ihnca hala da din· 
liyoruz: 

- Kral Edward, sevdigi bir kadtn 
i<;in 1ngiltere tac ve tahhm bile feda etti. 
Bravo Kral Edward'al 

Boylece sab1k !ngiltere Kralmm, 
muhtelif sebebleri olan bu feragat ve fe
clakarhgl, kadm i<;in erkegin yapmas1 
laz1m gelen feragat ve fedakarhgm dere· 
cesini gosteren bir ornek mahiyetini aldt. 
Artik, her kadm, kendini seven erkek· 
ten, bir fedakarhk isterken soze §(iyle 
ba§hyor: 

- Kral Edward, sevdigi kadm i~in, 
tac ve tahtmt feda ettikten sonra siz de 
benim i<;in ... 

Biz, erkekler de, bu iddialara §(iyle bir 
cevab veremez miyiz '? 

- Bu feragatin manas1m yanh§ anh· 
yorsunuz. Bu demokrasi ve milletlerin 
hakimiyeti devrinde tac ve taht o kadar 
k1ymet ve ehemmiyetini kaybetmi tir ki 
Sekizinci Edward bir kadm i~in, di.inya· 
nm en bi.iyiik ve en muhte~em lac ve tah· 
tmt bile fedadan (ekinmemi§tir. 

Bu tam cumhuriyet~i cevab, hayli 
mtis1dt olmaz m1? 

Halbuki bunlar al(;aga dil§iiriilmeyip 
te ayni zamanda arazinin sulanmasma 
tahsis edilebilse (30) milyondan a§ag1 
olm1yan arazi sulanml§ ve yiiz milyon 
lirahktan fazla zirai has1lat ahnmi§ o
lur. - Memleketimizin her yerinde mev
cud olan - linyitle miiteharrik elektrik 
santrallerile koy degirmenlerine kuv -
vei elektrikiye isale edilirse, bu tesis; 

karhk bir tarla on kuru§a tlrpanlanml§- ~-~---~~~!""""'!'~~~===~""'! 

A - Ununu iigiitmek ic;in uzak yer -
Jere gitmege mecbur olan koylilleri 
kendi koylerinde bir degirmen sahibi 
cdcr. 

B - Ununu iigiitmek ic;in gittigi de -
girmende giinlerce beklemekten koy -
liileri kurtanr. 

c - $imdiki halde crogu bulgurdan 

hr. Bir kuvvetli adam yedi dekar ve 
vasati olarak be§ dekar yer tlrpanla -

dtgma gore, bir amele elli kurU§ alml§ 
ve bununla iktifa etmi.§tir. 

Bir orak makinesi ise vasat kuvvette 
bir crift okiizle yirmi be§ dekar orak bi
<;ecegine ve bunu yevmiyeleri birer li
radan a§ag,. olm1yan iki amele kullana
cagma gore, i§ sahiblerine orak maki -
nesi daha pahah gelmi§tir ve gelmek -
tedir. 

Harman ameliyesi, c;apa ameliyesi, 
ilah ... Bin;ok zirai ameliyelcrde insan
lar makinenin rakibidir. 

biraz ince olan ve insan g1dasma az el- Ancak insan kolu, kuvvetinin k1y -
veren un yerine, tamamile ezilmi§ bir metlenmesidir ki ikinci kisim makine
un temin edcr. lerin taammi.imiine ve istimaline yol a-

D - Mcmlekette ki:imiir madenleri - gacakttr. 
nin i§lctilmesine ve yeni bir faaliyet Bu vec;hile mesele, insan kolu kuvve-
dogmasma hizmet eyler. tinin kiymetlendirilmesine irca edilmi~ 

E - Degirmeni iiileten suyun, topragt .oluyor. Diinyamn her tarafmda oldugu 
beslemesine ve istihsalin artmasma se- gibi bizde dahi sermaye ve toprak sa -
bcb olur. hibi olm1yan bir f1kara kiitlesi vard1r. 

Bu i§in viicude getirilmesinde Ziraat Bunlar kollarmm kuvvetile ya§arlar. 
Bankasmm onayak olmas1, yahut kredi Bir de sermaye ve toprak sahibi olan 
vermesi pasif bir zirai kredi ve bunun kiicriik <;iftcriler vard1r ki iklim tenev -
da A katagorisinde dahil nev'ini te§kil viiat1 dolay1sile mcmleketimizin dig" er 

Eski,ehir telakisinden 
sonra 

[Ba$tarata 1 inct sahffedel 
iimid ecliliyor. Fa kat halk, mutlaka Bii
yiik ~efini gormek arzusuncla oldugunclan 
istasyon ve cacldelerden aynlmamakta -
d1r. 

Valinin riyasetincle bir heyet, Atatlir
kii kar§tlamak lizere hucluda hareket et-
mi§tir. 

Bu heyet arasmda ordu miifetti~i Ge· 
neral fzzeddin ile cliger kumandanlar da 
vard1r. 

Misafirlerin ikametleri ic;in Atatiirkiin 
Konyadaki ko§klerile Meram baglann • 
daki vilayet konag1 hamlanmt§hr. 

Atati.irkii hamil olan hususi tren gece 
saat i.i<;ten evvel gelemiyecegine gore 
Atatiirki.in bu gece vagonlarmda istirahat 
buyurmalan muhteme1dir. 

Atatiirkiin Konyada nekadar kala • 
cagt belli degildir. - Aq5el 

M. Neville Chemberlain 
Fransada eder. yerlerinde i§ bulunabildigi zaman ken-

Pasif kredinin B katagorisinde dahil di mmtakalarmda i§ yoktur, kollan mu- Paris 6 (A.A.) - 1ngiltere Maliye 
olan te§ebbiisler Ziraat Banaksma he- attald1r ... Bunlar kiicriik ·istihsallerini, Nazm M. Neville Chamberlain'le zev· 
niiz pek uzak §eyler olduguna hiikmet- amellerini f1rsat buldukc;a satarak, ka- cesi diin sa bah Cote d'Azur' da kain 
mekte tereddiid olunmamak laztmdu. zanclanm mai§etlerine kifayetsizlikten Menton' e vas1l olmu~lardir. 

Ziraat Bankasmm zirai te§ebbiislerde kurtanrlar... Nevyorkta garib bir niimayi§ 
bulunmas1 - fidanhk ycti§tirmesi, nii - Eg~er Ziraat Bankas1 "Ube ve aJ'anlan N 6 (A A) 

'-< evyork . . - $ehirde garib mune tarlas1 ac;mas1, dam1zhk hayvan amellerini kiralamak istiyenlerle ame-
(k d ') · bir niimayi~ yapJlmJ~~tr. Nevyork vila .. iiretmesi gibi §eyler - re I c;ercreves1 !eye muhtaq olanlar arasmda tavassut 

haricinde ve banka isminin delalet etti- eder, bir taraftaki arzla diger taraftaki yet binasJ oniincle diz c;i:iken birka~ yi.iz 
gi manadaki faaliyetlerle alakas1z te - talcbi tanzim eylerse: kadm i:iliime mahkum edilen ve ya~lan 
§ebbiislerdir. Bu gibi §eyler bankamn A - Bir ktsim mmtakalarda amele 19 ile 24 arasmda bulunan 6 katilin af~ 
ana prensiplerine lahika olan chizmet. bulamamak yiiziinden biiyiik ve orta fedilmesi i<;in dua etmi~1erdir. 
§ekillerjndendir ki iizerinde pek ziya- miistahsillerin crektikleri SlkmhyJ. ber • -
de ihtiyat gosterilmesi icab eder. taraf etmi§, k1ymetini artJrmJ§ olur. 

Fidanhklar yapmak, tarlalar i§let • B - Bir k1s1m mmtakalarda bo§ 1-a - 0 zaman ne bir insan giinliigii 50 ku· 
mek, hayvan silrlileri beslemek gibi Ian kollan i§letmi§ ve kol kuvvetinin rw~a dii§er, ne de istihsal masraf1 ta -

V lUI ffillUI IF C @l Q D In) 
hammiil edilmiyecek dcrccede y'ukselir. 

Biz baz1 vilayetlerde amcle toplay1p 
h~ olan yerlere gi:itlircn kumiisyoncular 
tanmz. Fakat pek dar mikyasta olan bu 
muamelenin kutniisyonculan (csir ta -
cirleri) gibi ameleyi h1rpalaytp soyduk· 
Ian kadar i§ sahiblerine de tiirlii mii§· 
kill at giisterirler ... 

~----------------~ 

-=-- 'I - ,r'\ . - ..... 

-~·~-- timidvanz ki yazJm1zm hatimesini 
teljkil eden bu meselenin memleketi -
mizde ziraatin ve istihsalin inki§afm • 
daki biiy iik tesiri ve bir talom haytrh 
igtimai hadiselerin vukuunu te§vik kuv 
veti ·teslim edilir. 

Bu mcsele, ziraat makinelerinin mem 
lekette taammi.im ve inti§ar etmesinde 
normal bir ihtiyac has1l edecek, bir te
kamiillin vukuuna imkan verecek §E 

kilde hallolunmaga §ayand1r. 

*** 



KU~Uk 
hi kaye Anas1n1n kiZI 

R1dvan, Bayan Sacidenin evinden «;:Ik
tlgl zaman, sevincinden ayaklan yerden 
kesiliyordu. Sacide, o miistesna kadm, 
aylardanberi sevdigi ve a§kmi itirafa bir 
tiirlii cesare! edemedigi o ~ahane kadm, 
nihayet, bahsi kendiliginden a«;:maga ve
sile icad etmi§, onunla evlenmege raz1 ol
mu§tu. R1dvan, Sacideden on be~ ya~ 
biiyiiktii, e~n degildi ve gelinlik bir de 
klZI vardt. Buna ragmen, sevdigi kadm
dan mukabele gormi.i~, onun tarafmdan 
sevilmi§ti. 

R1dvan, kiZlm akhna getirince, keyfi
ni bir par«;:a kaybeder gibi oldu. Evlen -
mek hususunda verdigi karan ktzma bil
dirmek lazJmdi. Bu i~ pek kolay degildi. 

Eve gelince hizmet«;:iye: 
- ~iikUfeyi bana .. agu, emrini verdi 

ve «;:ah§ma odasma girdi. Biraz sonra 
~iikUfe goriindii. San§m, ince yapth, iri 
ve giizel gozlii bir k1zd1. Birka«;: aydan· 
beri, R1dvan, klZlm her gorii§te gayriih
tiyari bir iirperme ge«;:iriyor, zihninde, git 
gide daha kuvvetle yer eden bir fikir 
canlamyordu: $ekUfe, olen annesinin tip· 
k!SI idi. 

R1dvan, $iikUfenin kap1dan girmesile 
beraber aklma tekrar gelen bu dii§iinceyi 
uzakla§hrmaga «;:ah§arak, zoraki bir ne§' e 
ile: 

- Gel kiZlm, dedi, sana bugiin biiyiik 
bir haber, miijddi bir haber getirdim. 

Sustu; bu mukaddemenin, $iikUfenin 
iizerinde has1l ettigi tesiri gormek ister 
gibi bir par<;a bekledi; sonra devam etti: 

- Bi.iyiik bir miijde ~iikUfecigim. 
T ahmin edemedin mi ~... Evleniyorum ... 
Giiniin birinde seni ba§goz edecegiz ta· 
bii ... Ben burada yapyalmz kalacag1m ... 
Y akmda evlenmesen bile, bu er ge«;: mu· 
kadder ... Onun i«;:in, dii§iindiim ta§tn • 
d1m, evlenmege karar verdim ... 

Gene sustu. $iikufe birdenbire cevab 
vermedi. Gozleri kapah, surat1 as1k, dii· 
siiniiyor gibiydi. Nihayet, soguk bir eda 
ile: 

- Baba, dedi. Bu evde ben fazla 
geliyorsam, derhal uzakla§mm. 

R1dvan §a§Jrdt. Ktzmi, o ane kadar, 
b1r «;:ocuk telakki etmege «;:ah~mt§tl. $im
di, o manas1z «;:ocuk, §U bir tek ciimleden 
ibaret soguk ve ha§in cevabile, birden • 
hire §ahsiyetini meydana koymu§, bu ev
de sozii dinlenmesi lazlm gelen bir var
hk oldugunu gostermi~ti. Rtdvan, kar~1· 
smda, kmm degil, senelerce tahakkiimii 
ve istibdad1 altmda ezildigi, be§ sene ev
vel olen kansml goriiyordu. ~iikufe, ami
rane tavJT!an, kat'! ifadeli sozleri, soguk 
1 ki§larile, annesini aynen temsil ediyor
du. 

Olen kansmm hu§uneti, zalimligi, gu· 
ruru ve tahakkiimii $i.ikUfede, oldugu gi
bi mevcuddu. 

nuyordu. Eskisi gibi, yemek zamanlan.n
da yemek salonuna iniyor, icabmda mi -
safir salonunda oturuyor, babas1 ve iivey 
annesile beraber sinemaya ve tiyatroya 
bile gidiyor, fakat, biitiin tavirlarile, ya· 
banc1 bir evde ya~amaga mecbur edilmi§ 
bir kimse oldugunu gostermege «;:ah~I -
yordu. 

~iikufenin, zalimlik icadmda goster -
digi en biiyiik meharet, annesine benze
mek hususunda hergiin biraz r aha terakki 
etmesiydi. Sabahleyin kalkar kalkmaz 
aynanm ba§ma ge«;:iyor, annesinin, olii -
munden ii«;: ay evvel «;:Ikffil§ bir resmini 
kar§Isma ahyor, yiiziinii o resme benzet· 
mek i«;:in saatlerce ugra~1yor ve muvaffak 
ta oluyordu. Biitiin buhaller, R1dvan i«;:in 
oldugu kadar, onun olen kariSim yakm -
dan tamyan Sacide i«;:in de bir i~kence idi. 

Nihayet, R1dvan dayanamad1 ve bir 
ak§am kansma dedi ki: 

- Sacide, arttk sabnm tiikendi. Bu 
densiz kiZl halasmm yanma gonderece --. gJm. 

- Sakm hal Ovey kiZim evden ko
van iivey anne! ere benzemek istemem ... 
Zaten ~iikUfenin ben geldikten sonra 
bedbaht oldugunu soyleyip duruyorlar. 
Bu dedikodulara yenisini ilave etrnege 
mana yak... Halasmm yanma gonder -
mektense evlendinnek daha dogru olur. 
Giizel, zeki bir k1z. 

R1dvan i.imidlenir gibi olmu~tu: 
- Sahi, dedi, evlendirsek. lyi akhma 

getirdin. 
F akat bu iimid de bo§a .. 1kh. ~i.ikUfe 

biitiin te§ebbi.islere engel oldu, biitiin 
namzedleri reddetti. R1dvan ve Sacide, 
bu inadc1 kiZin evlenmemege, evde kal -
maga karar verdigini hissediyorlar ve bu 
karann kendileri i«;:in nas1l bir cehennem 
azab1 manasJ ifade ettigini di.i~iinerek i«;:in 
i«;:in iiziiliiyorlard1. 

Bir sabah, R1dvan, $iikufenin kahval
hya inmedigini goriince merak etti ve o· 
dasma <,:1k1p baktt. Ode, bombo§tu. Gece 
dolabmm iistiinde bir mektub duruyordu. 
Zarfi y1rth ve okudu. 

$iikUfe, mektubda, arhk fazla gelme· 
ge ba~ladigmt hissettigi bu evde oturmak 
istemedigini terbiyesiz, kiistah bir ifade 
ile anlatt1ktan sonra, sevdigi bir erkekle 
ka<rhgmi haber veriyor ve bu hareketin
den de babasm1 mes'ul tutuyordu. 

R1dvan, mektubu kansma okuttu. lki
sini de dii§iince almi§h. $iikUfenin, sevdi
gini soyledigi erkekle babasmm evinden 
ka«;:!p gitmesi, hi«;: §iiphe yok, bu .. irkin 
hareketile onlardan intikam almak i .. in
di. F akat, bu hareket, biitiin .. irkinligine, 
biitiin ay1bma ragmen, ~iikUfenin evin 
i«;:indeki mevcudiyetine miireccah degil 
miydi? 

Bu dii§iince, kankocamD dimagmda 
ayn ayn dola§tyordu. Bunu birbirlerine 

CUMHURlYET 

B.ibl.iyqg_rafya 
. ' 

Halkevleri Mevkut 
Ne~riyab 

Halkevlerimizin faaliyeti her giin bi
raz daha artmakta, biraz daha verimli 
olmaktadtr. 

Mesela temsil §Ubelerinin faaliyeti 
bir~ok yerlerde mahalli ihtiyaclan kar
§Ihyabilecek bir kudret gostermektedir. 
Bunu takdir eden Cumhuriyet Halk 
Partisi bu te§ekkiillerin en ~ok mii§kii
lat c;ektikleri piyessizlik meselesini e
hemmiyetle ele alml§ ve bir miiddet ev
vel burada bahsettigimiz vec;hile, bu 
sahnelerin gayesine uygun bir taktm 
piyesler hazulanmi§hr. 

Halkevlerinin memnuniyetle kaydo -
lunacak bir faaliyetleri de c;tkardtklan 
mecmualardtr. Bu mecmualan yakm -
dan takib edenler, onlarm her giin bi
raz daha olgunla§hgrm gormekle ayn 
bir sevinc; duymaktadu. ~unlarm sa)'l
!an tahmin olunamryacak kadar c;ok -
tur. Size bir fikir verebilmek ic;in isim
lerini hece srrasile buraya srrahyahm: 

Akpmar: Nigde, Ayhk, 10 kuru§. 
Altan: Elaziz, ayhk, fiat! yazrh degil. 
Altm Yaprak: Bafra, ayhk, fiat! ya-

Zih degil. 
Alhok: Edirne, ayhk, fiah yazrh de

gil. 
Bah Yolu: K1rklareli, ayhk, fiat1 ya

Zih degil. 
Devrimin Sesi: Bilecik, ayhk, fiah 

yazrh degil. 
Drranaz: Sinob, ayhk, 10 K. 
Fikirler: !zmir: on be§ giinde bir, 15 

kuru§. 
Halk Bilgisi Haberleri: Eminonii, ay

hk, 10 kuru§. 
Halkevi: Eski§ehir, ayhk, f.iah yaz1h 

de gil. 
Ilgas: Kastamonu, ayhk, 10 kuru§. 
Kaynak: Bahkesir, ayhk, 15 K. 
19 May1s: Samsun, ayhk, fiah yazlll 

de gil. 
Ortayayla: S1vas, ayhk, fiah yaz1h 

de gil. 
Ta§an: Merzifon, ayhk, 10 K. 
Ta§pmar: Afyon, ayhk, 10 K. 
Tiirkiin: Bursa, iic; ayda bir, fiatt ya-

zih degil. 
Ulker: Burdur, ayhk, 10 K. 
Olker: Niksar, ayhk, 10 K. 
Un: !sparta, ayhk, 10 K. 
Yeni Tokad: Tokad, ayhk, 5 K. 
Yeni TUrk: Eminonii, ayhk, 20 K. 
istanbul Halkevinin bu degerli mec-

muasmi karileri olduguna emin oldugu
muz karilerimize metetmek ic;in -her 
hangi bir soz soylemeyi zaid addederiz. 

Ulklilii ba§larm <;1kard1g1 bu mecmu
alarm ba§mda da blitiin Halkevlerinin 
dergisi alan • Ulkli:o vard1r. Ulkiiyi.i §iip
hesiz karilerimiz pek iyi tamrlar. Fuad 
Kopriili.iniin idaresl altmda ~Ikm1ya 
ba§hyah c;ok ozli.i yaZilarla dolu alan bu 
mecmua bundan boyle digerlerine de 
giizel bir ornek te§kil edecek ve bars 
alemimizde yeni bir canhhk basil ola -
cakhr. 

Orduda ftndtk~tbga ehemmiyet veriliyor 

Ordudan umumi bir goriiniif 
Ordu (Hususi) - Karadeniz kryilan

nm gi.izel §ehirlerinden biri de Ordu . 
dur. Karadeniz sahilinin a§ag1 yukar1 
orta yerini siisliyen bu yerlerde umu -
mi ni.ifus, son tahr-ire gore, 280 bin kii
surdur. Ve kilometro ba§ma 35 ki§i dii§
mektedir ki bu miktar istanbul, lzmir 
ve Trabzondan sonra dordi.incii•geJ.ir. 

Unye, Fatsa, Mes'udiye ve Golkoy 
kazalarmdan miirekkeb vilayetin ba§ -
llca mahsulii fmd1ktir. Arazinin ~ok 
daghk ve ini§li «;Iki§h olmasmdan hu -
bubat yeti§tirilememekte, yalmz hal -
km -ihtiyacma tekabiil edebilecek dere
cede mrsrr ekilmektedir. 

Biiti.in koyliiler a~1k arazilerine Zi -
raat miidiirliigiiniin izahat ve i§'arati 
dairesinde ve fenni §ekilde fmdrk dik
mektedirler. Son yedi, sekiz y1l i~inde 
ac;1k arazinin yansmdan fazlasmm fm
dikhk haline gelmesi halkm bu hususa 
verdigi ehemmiyetin derecesini goster
mege kafidir. Bu gidi§le Ordunun k1sa 
bir zamanda Karadenizin en c;ok fmd1k 
yeti~tiren bir mmtakas1 olacagma §Up
he yoktur. 

Ziraat miidiirliigii Rizeden getirttigi 
portakal ve mandalina fidanlanm mec
canen koyliiye dag1tarak bu mahsuli.in 
de buralarda yeti~mesine c;all~mak -
tadu. 

Vilayetin yol vaziyeti normaldir. Un
ye · Niksar yolu her ti.irlii vesaitin gcc;
mesine mi.isaid ve halkm istifadesine 
hazirlanmi§ bir vaziyettedir. 

Ordu - Mes'udiye, Ordu - Unye, Or
du - Giresun yollarmm kopriileri mi.i
kemmel surette betondan in§a edilmi§
lerdir. Yalmz yol vaziyetleri biraz IS • 

laha muhtacdrr. 
Koylerin hemen hepsi koy kanununa 

tevfikan umumi ~oselerle muntazam 
bir surette irtibatl temin etmi§ bulun
maktadirlar. 

Vilayette koyciiliige c;ok ehemmiyet 
verilmektedir. Son defa yap1lan muhtar 
intihabatmda c;ok titiz davramlmi§ ve 
herkes reyini her tlirli.i tesirlerden a
zade olarak kullanmi§hr. 

Koylerde mekteb yapma i§i de yolun
dadtr. Bilhassa Uzunisa, Bahaeddin, De
likkaya, Artikh, Akpmar gibi koylerde 
bu hususta c;ok emekler sarfedilmi§tir. 
Vilayetin ni.ifus kesafeti c;ok oldugun -
dan mekteb ihtiyaci, daha dogrusu mek 
teb buhram daha fazla hissedilmekte -
dir. 

•• 
Bir ~ocuk tramvay altmda 

kaldt 
Eminoniinde caddenin bir tarafm • 

dan diger yamna ge~mekte alan 12 ya§
larmda Remzi, vatman Mehmedin ida
resindeki tramvaym altmda kalarak fe
ci bir surette yaralanmt§hr. 

Yarah hastaneye kald1nlm1§, vatman 
yakalanarak kaza hakkmda tahkikata 
ba§lanmi§tir. 

·--------·---------------------

BU AK!?AM 
Harikulade sinema miisameresi olarak 

R1dvan iirperdi. Kansmm kar§lsmda 
boyun igmege o kadar ab§ml~tl ki, ktzl 
ile konusurken de sesini yiikseltmege ce
sare! edemedi. 

itiraf etmiyorlard1. Nihayet R1dvan, te- -~....,~~~----............. ~ ................ ~ .... 

MELEK ve SAKARYA essiiriinii daha zaptedemedi, hi .. k!rmaga Mevlid 
ba§ladl: KIZilay Unkapam kamonundan: 

- 1\.T e felaket, yarabbi I diyordu, za- iklnclkanunun onuncu pazar gilnil l:igle sinemalarmda ayni zamanda 
- Y avrucugum, dedi, yanh§ dii§iini.i

yorsun. Bu evde senin fazlahgmdan bah
seden var ffil? s,na anne olacak kadm ... 

$i.ikUfe, babasmm lafm1 yanda kesti: 
- Rica ederim bu sozii bir daha soy

lemeyin: Anne kelimesini bir daha agzt· 

•• zamamndan sonra. \Jnkapam Elvanzade 
valh $iikufecigim... Biliyorum... Den- camlslnde KJZilay Istanbul miimessill mer- Senenin en zengin • En efis - En muhte,em ~aheserlerin taheseri 

siz, hain, ha§in bir kiZd!. .. Fa kat ne de ~urn General Alinln rub una ithaf olunmak 
ols~ _<rocu~ 1... Beraber kac;hgi o ~aydud I uzere Mevlldl §erif okunacagi 1lan olunur. 

henfm elmde harab olacak ... B1ze .. ok r.._ Bugiinden itibaren 

I 

I Ylldizlar 
KRALl mzdan i~itmek istemem .. . 

- Peki. oyle olsun ... Sana bir abla 
olacak kadm, senin de tamd1gm Bayan 
Sacidedir. Kendisini sevecegine eminim .. 

- Ba~ka soyliyecek bir §eyiniz var 
mt baba? 

~iikUfe, bu sozii soyliyerek R1dvanm 
lakndlSim yanda kesmi~ ve ayaga kalk • 
m1~h. Babasmm cevabm1 beklemeden, 
ayni soguk eda ile yi.iri.idi.i ve kap1dan 
<,:lkti. 

R1dvan yalmz kahnca bir miiddet dii
~iindii. Sonra, kansile kavga ettigi devir
lerde oldugu gibi. kendi kendine kiifiirler 
savurmaga ba§lad1. Ak§ama kadar oda
sma kapandt, enine boyuna dola§ti durdu. 

Evin i«;:inde, o giinden itibaren soguk 
bir hava esmege batlamlfll. ~iikufe. ba -
basmm biitiin tsrarlanna ragmen fikrin • 
den donmiiyor, soguk tav1rlanm, inadmt 
birakmlycr, o zamana kadar «sen~ diye 
hitab ettigi babasma, «siz» diyor, yaban
ct, hem de du~man bir yabanct muame
lesi gosteriyordu. 

R1dvan, ktzmm muhalefetine ragmen 
Sacide ile evlenmi§ti ve ;>i.ikufe, Sacide· 
ye kar§l da ayni soguk muamelede bulu· 

fenahk etti, lakin ne de olsa k!Zimdu .. . 
Vah ~iikUfe vah! Sana ac1yorum .. . 
Mahvolacaksm! ... 

Sacide kocasma yakla~tl, elini omzu
na koydu ve dedi ki: 

- Sen «;:ok iyi adamsm R1dvan! K1· 
zm bu kadar fenabk ettigi halde gene o· 
na ac1yorsun. Hakkm var; babasm; 1str• 
rabm1 anhyorum. Fa kat iiziilme, bir par
c;a manllkla dii§iin. Emina! ki bu goz 
ya§lann beyhudedir. $iikUfenin acmacak 
taraf1 yok. As1l acmacak. onu ka .. Jran 
budalad1r. Hadi, sil gozlerinin ya~m1l 

Nakili: 
HAMDI VAROGLU 

Baca&-1 ktrtldt 
Di.in !stanbuldan kalkan banliyo treni 

Bak1rkoye muvasalat ettigi zaman Yu
suf oglu Kenan isminde biri tren dur -
madan atlamak istemi§ ve yere dii§erek 
bacag1 kmlm1~hr. 

Htristiyanlarm yortusu 
Diin h1ristiyanlann ha~1 suya atma 

yortusu idi. Bu munasebetle baz1 hu • 
susi mi.iesseselerce tatili faaliyet edilmill 
ve hac; kiliselerde suya ahlmi§hr. 

Cum a 

T 0 R K SINEMASINDA ak,ammdan 
itibaren 

A,k, ihtiras, dehtel filmi 

YILMIYAN ADAM 
( F ransrzca ) 

Biiyiik artistin en miithit filmi. Bir kadm ona 
malik olmak i~in katil oluyor, diger bir kadm 

ondan kurtulmak i!fin oliiyor. 

Kadtn ve erkek, para, ~ohret miicadelesi. Kan sedlerini a\larak 

gelen bir a~k sevgilinin istihfaf1 oniinde zelil oluyor. Bu kadar 
he}ecanii filim goriilmemittir. tlaveten: Ekler diinya haberleri. 

- FERAH sinemada -

BlR SAN'AT ve DEHANIN ABiDES! 
BUGONE KADAR GoROLEN FlLlMLERlN EN GOZELl 

FranslZCa sozlii ve biitiin ,arkilar orijinal lisandadu. 

F evkalade lZDiHAMIN tlNONE GECMEK tCiN YER
LERlNlZI ERKENDEN ALDIRINIZ. 

Telefon: MELEK 40868 - SAKARYA 41431 

Biiyiik bir filim .•. Bir konser ... Bir opera ••• 

BU AK,AM s A R A y SiNEMASINDA 
Diinyamn en biiyiik tenoru ve «Unutma Beni» ile «Ave Maria» nm kahramant 

BENJAMiNO GiGLi'nin 
en son ve en fevkalade temsili olan 

SAADETiM SEN SiN 
( Du Biat mein Glueck ) 

filmi bUyiik hir sinema zaferi olacakbr. Mevzu giizel, musikisi enfes ve mizanseni muhtetem hu tahe
serin her sahnesi unutulmaz izler buakacakhr. Uaveten: FOX JURNAL Biitiin son diinya havadisleri 

Not - Piyano ve $an i!fin bu filimdeki en giizel tarkmm notas1 
BAY ANLARA HEDiYETEN takdim edilecektir. 

Giilmekten gozleriniz ya~aracak 
Kahkahadan 

LOREL 

YARIN AK$AM 

I P E K 
sinemasmda 

'} 
• 

duram1yacaksmtz • • • Haztr olun! Ciinkii: 

HARD i 
(:OCUK HIRSIZLARI 

10 kmml!k biiyiik komedi filminde tath bir ecnebi 
dilile, ba,tan sona kadar 

TURKQE 

'} 
• 

'} 
• 

'} 
• 
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Bu aksamki program 
'---------------~--~~----~ 

ISTANBUL: 
12,30 pHi.kla Tiirk musiklsi - 12 ,50 hav 

dis - 13,05 plakla hafif miizik - 13,25 mu 
telif plak ne:;;riyatl - 18,30 plakla dans m 
sikl.si - 19,30 istanbul Halkevi ne:;;riyat koj 
lu tarafmdan kitab yay1m1 hakkmda b 
konferan~ - 20 Rifat ve arkada§lan tar 
fmdan Tiirk muslklsl ve balk §arkllan 
20.30 Safiye ve arkada§lan tarafmd 
Tiirk musikl.si ve halk ~ark1lan - 21 sa 
ayan: Orkestra - 22 ajans ve borsa ha 
berleri ve ertesl giiniin program! - 22, 
plakla sololar - 23 son. 

ViYANA: 
18,20 ki§ sparlari - 18,35 $ark1lar - 19, 

haberler ve san'at, tiyatro, fen. lktlSa 
haberler - 19,40 gencligin zamam - 20,0 
saat, haberler, hava, program haberleri 
20,20 k1~ sporlan - 20.35 eglencell musik! 
22,05 piyes - 23,15 haberler, hava - 23,2 
piyano muslklsl - 23,55 dans muslklsl 
24.35 haberler. 

BERLiN: 
18,05 piyano musikisi - 18,35 gene k1zla 

korosu - 19,05 gramofonla opera parc;ala 
n - 20,05 konu~ma - 20,20 ~arkllar • 20,5 
giiniln aklsleri - 21,05 haberler - 2115 dor 
muhtelif orkestramn konseri - 23,05 ha 
va, haberler, spar - 23,35 eglencel! musi 

PE$TE: 
18,05 lktiSadi haberler - 18,35 koro kon 

seri - 19.15 konu~?IDa - 19,45 c;lngene orkes 
tras1 - 20,15 konu~ma - 20,45 gramofon 
21,15 plyes - 22 .45 haberler - 23,05 plyan 
konseri - 23.45 askeri miZika - 1,10 haber
ler. 

HUKRE$: 
18,05 muslki - 19,05 saat, hava, hava -

dis - 19,55 konferans - 20.10 konser - 21 
konferans - 21.20 senfonik konser - 22 15 
haberler, spar - 22.55 gece kon.sert - 23:50 
frans1zca ve almanca haberler - 24 son ha
berler. 

LONDRA: 
20 ,45 tiyatrolardan nakll • 21,05 saat, 

haberler. hava - 21,"; iska<;ya dans hava
lari - 21,55 orkestra :mnser! - 23,05 operet 
yaym1 - 24,05 saat, haberler. hava. spor, 
konu~?ma - 24,30 dans orkestras1 - 1,35 ha
berler ve salre - 1,45 gramofon. 

PARiS: 
18,05 §ark1lar - 18,20 gramofon - 18,35 

turizm propagandasi, ~ark1lar . konu§ma -
20,05 org konseri - 20.35 havadis - 20,45 
konserin devam1 - 21 .30 spor. hava, ko -
nu~ma - 21 ,50 ~ark1lar - 22,05 konu~ma -
22,35 piyes - 24,35 haberler, hava. 

ROMA: 
20,25 yabanc1 dillerde haberler - 21,10 

saat. haberler, hava. Habe~ harbi - 21.45 
komedi - 23.05 konser - 23,45 dans musi
kisl, lstlrahat esnasmda haberler - 24 35 
dans musikls!. · 

NORETCiECZANELER 
Bu gece nobctc;l alan eczaneler §Unlar -

d1r: 
istanbul cihetindekiler: 
Aksarayda (Ziya Nurl), Alemdarda (E§

ref Ne~tl, Baklrkoyde (Hilall. Beya~Jdda 
CHaydarJ, Emlnoniinde CMehmed Kaz1m,, 
Fenerde ( Arlfl, Karagiimrilkte ( Arlf), Kii
<;iikpazarda <Hikmet Cern ill, Samatyada 
(Teofilos l, $ehremininde CNazim), f?eh -
zadeba~mda CAsafl. 

Beyoglu cihetindekiler: 
Gala tad a <ismetl. Haskoyde (Nlslm A

seal, Kas1mpa.";ada CMiieyyed), Merkez na
hiyede (KanzukJ. (Baronakyan), (itimad), 
l;llsllde CNecdetl, Takslmde (TakslmJ. 

Ustriidar, Kad1k6y ve Adalardakiler: 
Biiyiikadada (Merkezl, Heybel!de (Yu • 

sufl, Kad1k6y Pazaryolunda (Merkez), Mo
dada CFalk iskenderl, Uskildar Ahmediye
de (Ahmediye). 

PanQ'altt TAN sinemasmda 
HAL K 

OPERETt 
Bu aksam 
saat 21 d 

Zozo Dalmasm 
i,tirakile 

PIPICA 
Biletler gi,ede 
sa b lmaktad1r 

Uskiidar Hale sinemas1 
OLUM PERiSi 

Bah~e Mimari • 
Mevliid Baysal 

Dordiincii Vaklf Han dordiincli 
kat, 18 numara, telefon 22537 

Parklarm, amt meydan, !fO • 
cuk ve ko~k bah~elerinin en 
modern usullerle tarh ve tak -
simahnt ve araziye tatbikahm 
deruhte ve taahhiid eder. 

Miiessesat ve hususi bah~elerin 

daimi nezaretini kabul eder. 
«;i~ek, sebze tohumlan, fide ve 

fidanlart; siis, meyva aga~ ve aga~
cJklan; salon ~i-;ekleri bah~e alat 
ve edevah ve ehliyetli bah~ivanlar 

gonderir. Katalog elli kuru§tur. -
Togo 

Karikatiir 
Albiimii 

En iyi cins kag1d zcrine bastlml§ 
68 biiyiik sahifede yiize yakm ka
rikattir, resim, renkli tablolarla 
936 nm 937 senesine hediye ettigi 
yegane ve en nefis karikati.ir albii· 
miidiir. TamnmJ§ muharrir ve mi
zah~darm yazilarm• da havi olan 
bu albiim az miktnrda basddtgm • 
dan miivezzi ve bayilerinizden 
~imdiden isteyiniz . 
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ikisi de heyecanb 

937 hakk1nda kehanetler 
((Bu sene, diinya i~in ya biiyiik bir 
felaket, yahud da saadet Y1h olacaktir>) 

Winston Churchill 

Feci bir kaza 
Bir makas~J lokomotif 

albnda can verdi 
Evvelki ak~am Haydarpa~ada feci bir 

kaza olmu~. bir makasc;1 lokomotif altm
da kalarak olmu~tiir. 

Sancak davas1 kar§ISID'"' 
da diinya gazeteleri 

Bir Frans1z gazetesi FransiZ Hariciyesinin 
Sancak davamiZda giittiigii politikay1 «Hiiku· 
met memleketi yikiyorh> diye telhis ediyor , 

f"F=\\ aha uzaktan gencligin ~en ve 
1.6:::0 giir sesi duyuluyordu, edebiyat 

Yazan: Bundan daha ilerile· 
Hayat her zaman 1<;m rini de miilahaza kadro -

Yenilikler, degi§iklikler ar muz i<;ine alarak Millet· 
zeden esrarengiz bir yo! • Jer Cemiyetine ve bu me-
dur. Durmadan, dinlen - kanizma sayesinde tema· 

Makinist Nuri ve ate§Gi Halilin ida -
resindeki lokomotif saat 20 raddelerinde 
manevra yaparken makaSGl Ahmed lo -
komotif altmda kalm1~ ve iki ayag1 ke -
silmi~tir. 

Ahmed hastaneye kaldmlml§Sa da 
fazla kan kaybettiginden hastane kapiSI 
oniinde olmu~tiir. 

Sancak meselesi kar§lsmda diinya ga
zetelerinde hararetli ne~riyat devam et • 
mektedir. Bunlann bir k1sm1m hulasaten 
ahyoruz: 

Hukumetin irtikab ettigi hatay1 bilhassa 
vahimle§tiren budur. Sancak Tiirkleri 
yaphklan protestolara milliyetc;i Tiirki ·
yeyi de kan§hrdJ!ar. Bundan derhal u<; 
netice has1l olmu~tur: 

gecesinin ne~esini miijdeler gibi 
gOriinen bu sesin cazibesine yiiregimi 
kaphrarak ilerledim ve F rans1z tiyatro
sunun i<; e§igi oniinde yiizlerce gene yiiz
den tekevviin eden berrak hale ic;ine diir 
tum. Bu halenin esiri elyafm1 oren genc
lik ayni zamanda rebii bir hava halindey· 
di ve yorgun hayatlan zindele~tirecek bir 
~etaretle ugulduyordu. 

meden devam eden tahav· 51m1z1 tanzim etmekte ol-
viiller hakkmda kehanette dugumuz §arki Avrupa 
h,ulunmak ta <;ok giic;tiir. devletlerine, Balt1k dev· 
F akat ~una da inanmakta· letlerine, Lehistana, Ku-

Oskiidar Mi.iddeiumuml muavinlerin -
den Kaz1m tahkikata ba~lam1~hr. Maki
nistle atesc;i yakalanm1shr. 

Fransr.z matbuatt 
Pariste c;tkan Journal des Nations bir 

makalenin so nunda diyor ki: 
*** 

Edebiyat gecesinin ilk konu§an yildtZl 
Ylm ki 1937 senesi Avru • c;uk Antanta bakarak di-
pa ic;in, diinya ic;in ve bil- yebiliriz ki bunlar da 

ltalya ile yapbg1m1z anlat
malarin esas1 

hassa §U kiiriik ada ve o- kuvvetl1' ve iyi silahlan • ,. Tiirkofis umumi ba§kam Biirhan Zih-
na tabi lmparatorluk i11in m1~ olmakla beraber §im· ni bu ak§am Ankaraya gidecektir. Tiir-
son derece tehlikeli bir w· Churchille dilik yegane kaygusu sui· kofis ba~kam diin Ofisin 1stanbul mer-
Yll olacaktu. Bu tehlike M. Insto~u idame olan Rusyaya. kar§l emniyet kczine gclerek bir miiddet me;;gul ol -
de Almanyamn silahlanmasmdan dog • tertibatml ikmal etmekteduler. mu;;tur. Biirhan Zihni, diin kendisile 
rnaktad1r. 1937 de harb a~mak ih • d AI gorli;;cn bir muharririmize "Unlan soy-
. Belki de 19376lh sona erme en - ,. 

bmali olan yegane memleket Al':lanya: k lemi§tir: 
d~r. Avrupanm diger biitiin mllletlen manya Milletler emiyetine te rar av • c- 1ta1yada biri ticaret muahedesi, 
b1z de dahi! oldugumuz ha!de Alm~n det etmi~ ve biitiii_l aza devletlerden t~ : digeri ticaret anla~mast ve lir;iinciisii de 
k~dretinin miithi~ surette yiikseli§i~i denn caviize maruz kalmlyacagma dair temh klering anla~mas1 olmak lizere iir; an -

« ... Ancak F ransa • Tiirkiye dostlu -
gunun te~kil ettiP;i menfaatleri ve Avru
pada oldugu gibi yakm~arkta da iki 
memleket arasmdaki dostane i~birligi ra
bJtalanm dikkat nazarmda bulundurmak 
laztmdtr. 

Tiirkiyenin Akdenizdeki mevkii, Bal· 
kan Antantmda oynad1g1 rol ve Boil;az
lar iizerindeki kontrolu malumdur. Fran
sanm tes1s etmek istedigi mi.i~terek emm
yet sisteminde Tiirkiyenin i~birliil;i esas 
anamdan birini t~kil etmektedir.» 

1- En eski ve en k1ymetli dostlukla
rlmlzdan birini te&kil eden TUrk • Fran· 
s1z dostlugunu rahnedar ettik. F ransa ta
rihi ic;in bu kahraman ve metin milletin 
F ransaya kar§I besledigi tevecciihlerin 
zaylflamasml gormek kadar aytb ve 
F ransamn bugiinku emniyeti ic;in bunun 
kadar tehlikeli bir~ey olamaz. 

2- Fransaya kar~1 bir irredantizm 
viicud bulmasma mevdan verdi. :;luna 
dikkat delim: 1ster Orta Avrupada Ma
car, ister Saneakta Turk olsun irredan -
tizm biiyuk bir mefkuredir. 

3- Mutad FranSJZ ideolojisi saikasi
le ecnebilerin ileri siirdi.ikleri talebleri 
Milletler Cemiyetine arzetmegi kabul 
ettik. Bu suretle maruz kaldtglmlz ~ohret 
ziyamm derecesini anlamak i~in ~ark! ve 
~ark zihniyetini tammak laz1md!r.» 

Profesor F uad Koprulu oldu, sonra sah· 
nede Sadettin Niizhet goriindu. Kendi· 
sini kitabhanelerde yuva kurmu~ bir ipek· 
bocegine benzetegeldigim bu gene iistad 
kelimeden canfesler nescetti, alki~lar 
tophyarak <;ekildi. -5imdi, eski amlann 
kostiimlerine buri.inen ve gene o amlarm 
dilile konu§an gender sahnede yer ahyor· 
lar, masile Dede Korkud'u, Yunus Em· 
re'yi, Koroglu'nu, Pir Sultan Aptal'1 
Karacaoglan'I canlandmyorlnrdl. 

hi d. 'I 1 h kt z tem1'nat alm1• bulunacakttr. la.,ma yapbk. italyanlar k1sa mliddetli r en l§e 1 e mii a aza etme eyl · ' ,. 
1936 da Almanya tarafm~~n ~arb Bu takdirde istikbal hakikaten parlak- an1a~malar yapmak tarafm1 iltizam et-

h I t I I rasl S lh h f t'l fen ve rna • tik1eri ha1de bizim anla§ma1ar bir bu • az1r tklan irin bir milyar ng1 1z I 11r. u u mu a aza ~ar 1 e 
f 

" · 'h t' · v refahm1 c.uk seneliktir ve k1ering esas1 dahilin-
sar edilmi•tir. . kine devn Cl anm serve ml e ' d "k k b' de yapilmi§hr. Bu anla§malar, iki mern-

A! 1 • t' ok gayn- temin etmekte o erece yu se 1r me • 
manyamn rna i vfal;tye I 7 ziyet- hare• ve kifaye arzetmektedir ki tarihte lckct ticareti i<;in iyi bir inki§af dev -

rnuntazamdu. Hatta i as etml§ v~ _ • rcsi ar;acakbr .• 
tedir. Alman halkl silahlanmak uguru~ birinci defa olmak iizere ve umumiy;t i- -·-
da bir<;ok konforlanndan mahrum edil- tibarile be~er cemiyeti daha az mesal . sa- lnegolliiler hir sporcu 
rni§tir. Bu itibarla da zahiren intizammi ati mukabilinde ~imdiye kadar ekalhka- kayhettiler 
rnuhafaza eden Alman hayatml.n ar.ka. • I!' I bir grupa miiyesser olan konfo. r .ve. 

I k h !negol (Hususi) - Kazam1z miinev -
Sinda gizliden gizliye memnumyetstz I - zevklerden tam ve mi.ikemmel !Ssesml 
I I verleri yeni seneyi kar§tlamak iizere 
erin mevcudiyeti melhuzdur. alabilecektir. Diyebilirim ki be§ere anet d b' k h d semt semt toplanblar yaparken sporcu-

Vatanperverane nakarat arkasm a IT veya rahmetten birini sec;m .. e. us.usun a 1 "11"1 d 
k I h b f lar kadar biitiin nego u erin can an 

siirii di.i•iincelerin harekete gelme t~ o - bu y1!da oldugu kadar mu 1m 1r ITSat 
d 

' b - sevdikleri Kemalin henliz yirmi iki ya-
ugu muhakkaktJT. Fa kat una ragmen cJkmaml~lir. 

bombalar, mermiler, zehirli gaz~er v~ h~r . Bu giizel davamn tahakkuku kin §U §mda vefat ettigi haberini almak1a yas-
tiirlii tahrib vas1talan y1gm hahn de 1dd1- hal de biz ne yapabiliriz? Evvela Bri • landi1ar. 
har edilmektedir. Hergiin ve her zaman tanya biitun siirat ve kudretile silahlan- Daha yedi ya§mda iken babasile be • 

'I k • t I' ve terbiye I raber kurduklan tdman Yurdunun en 
In! yonlarca insan as en a liD mahd1r. Geri kalan bu i&in bir an evve 
I d d F b 'kalardan r;1· k d b" .. bliylik bamisi olan Kemal, ya"I ilerle -

a tm a ~ah§makta IT. a n . tahakkuku i,in her erkek ve a m utun " 
kan binlerce tayYare boluklere taks1m o- I d dikr;e kesesi kadar viicudile de spora 
I . d" .. I rce mevcudiyetile c;ah~ma I lr. h 1 unmakta Baltik denizme uzune e yard1m eder bir §a siyet o mu§tu. 
d ' d 'I kt d' Bu maksadla bi.iti.in ~illetin mesalSI b' 1 k1' d enizalt1 gemisi in in me e JT, Kemalin cenazesi 1r a ay §e m e 

Bu hareketler acaba ne vakit patla~ birle~tirilmeli, hertiirli.i ~ahsl miilahaza • ka1dmld1 ve 1negolde ilk defa olmak li
'Verecektir~ Ne vakit dahill. mali, g1da1 lar bir tarafa b1rakilarak ne suretle ~a- zere, mezannm ba§mda hcrkesin gOZ 
tazyik Alman Jiderlerine silahlanma hu- b~mak laz1msa ~ah~mahd1r. Genclik mii- ya§larile dinledigi nutuklar soylendi. 
susunda azami istihsalin elde edilmi~ ol- dafaa i~lerine kar~1 heyecan ve tehaliikle Kederli ai:lesile miiessisi bulundugu 
dugunu ve Alman kudretinin kom~ularl i~tirak ettirilmeli ve milli varhg1m1zm hi- !dman Yurdu ve Doganspor kulUbii 
iizerine yiiklenmek zamam geldigini ha- zim gibi sulh istiyen milletlerle te~riki genclerine taziyetlerimizi sunanz. 
her vereeektir? mesai neticesi bir kat daha tahti emniye- Tam tetkilath mekteb 

Almanya bu mertebeye 1k937 .. dBe mi te almacagml bi.itiin millete bildirmeli • Turgudlu (Hususi) - Buramn Ah-
Yoksa 1938 de mi vast} olaca lir r .~n.u 
t~hmin giic;tiir. F akat §Uras1. ~a kat 1d1T .:,d_ir_. -~----"'!!---------~ medii nahiyesine bagh bin sekiz yiiz nii-
k1 bu an cihan sulhu ve lng~hz adalan· · fuslu Organh koyi.ind.e yedi sekiz sene 
n10 !elameti i~in muthi§ bir tehlikedir. Zeytinciler hakkmda yeni evvel yaptlmasma ha§lanan mekteb, ta • 
1933 ve 1934 senelerinde silahlanmami· kararlar lihsizligi yuziinden yanda kalm1~ ve act-
z1 ihmal etmemic olsayd1k bugiin bu ~nl. nacak bir vaziyete gelmi~ti. 
k ' k b kl 1zmir (Hususi) - Ziraat mektebi Maar1'fe bu"yu"k ehemm1'yet veren kay-
endimize daha fazla giivenere e 1ye· A k 

b miidiirli Hilmi Omay, Vekaletr;e n a- makam Sa1'd Saym kesafeti nufusa malik 
il~&~ . 

d AI raya davet edilmi~tir. Bu davet, yem olan bu koyiin mektebini ihtiyac1 berta • 
Bunlan so"ylerken 1937 Y11m a. . • 1·k d g"ru"lmek 1 zirai bareket1erle a a a ar 0 • raf edecek ~ekilde be~ dersane i yaphr • 

lllanyanm mutlak surette harbe gm§ece· 
gini ve yahud giri§tigi takdirde muha~ • tedir. magi dii~unmu§ ve ge~en sene vilayet 
kak• surette bu harbin !ngiltere aleyhme Burada dola§an bir habere gore, ge - Muhasebei Hususiyesinin ve koy sandl
olacagmt iddia etmek istemiyoruz. . . c;enlerde Zeytinciler kongresind: ~h • gmm yard1mile in~aat ilerlemi§ti. Bu se-

Fransa ile lngiltere arasmda tahr!ks1z nan mlihim kararlar bir kanun layihasl ne koy sand1gmdan yap1lan bin lirahk 
tecavuze kar§l fill bir anla~m~ z1mm su- halinde Meclise verilecektir. Meml.eket- yard1mla mektebin bitmesi kuvvei kari • 
rette gunden giine hakikat hahne gelmek- te zeytinciligin inki§afma, istihsalat ve beye gelmi~tir. Halkm ve bilhassa dor • 
tedir. 'hracatm artmasma, daha dogrusu ge - diincii ve be~inci s1mflara devam edecek 

l§te bu birle~edir ki 193 7 y1lmda ~i: ~ek teknik, gerekse ikhsadi baki~~an memleket evladlarmm sevinci ~ok buyi.ik
han~umul kaynaklara sahib garbin lki Tlirkiyede mevcud zeytincilik kabthye- tur. 
d h. A d bomba • tl'nt'n I'lerl· go"tlirlilmesine <;all§Ilacak.hr. ~H:..:..-------5~--~-~----. ernokrasisi aley me vrupa a 
lartn ve toplann patlamasmm online ge· Bu aym sekizinde Ankarada Zlraat urrem U an 
~ecek en emin miieyyideyi te§kil etmek • Vekilinin de i§tirakile bir toplanh ya-
tedir. 1 a~ 1 ve bu meselenin de tekrar ko-

1 d pl ac g T" k' . muh 
Bu kuvvetli birle~iklige talyanm da nu§u1acagl soyleniyor. ur .~yenm 

1 hiisnii niyeti 1'nzimam ederek Akdeniz e 1 ·ndeki ziraat mutehassts an telif yer en . . 
su)h tahb emniyete almd1gl takdirde u • bu ic;timaa davet edilrnl§~~redtr. 
tnumi bir felakete kar§t alman emniyet Ziraat Vekili, bunu muteaktb tzmire 
mekanizmas1 ziyadesile kuvvetlendirilmi§ 
olacaktu. gelecektir. 

. 83 Yazan: Hilmi Zlya 
Cumhurlyetln l~tlmai roman•· . M k tmeyin i~ler yoluna glre· 

Lutfi, onun soziinii i•itmemi~ gibi he- - era e 1 'k ·1 b' ona bir • cek I Hepsi bird en a a a I e, ITA 
yecanla Hurrem Beye hitab ediyor: b Ia alakasl olmasl !az1m ge· 

- Ben sosyalist degilim. Rica ede • de u mevzu 
rim, beni onlarla kan~hrmay10 , Ben sa- len Demire baktJlar. . . 

D 
. burada yem bJr gazete <;I· 

dece solidaristim. Ah!al.;i tesaniid Jstiyo- - emir, k d .. I ka 
h! Ak. "d! A J d k k Go"receksiniz ya m a oy e u. rum, a a 1 tesanu .. n a 1n1z m1? araca · · k 1 d 1 

I r k k' Kaybettiklerim ur ar Jg 
Bu soz eri soy 1yen, on sekiz yirmi zanaca 1.... . Demir asabile~i • 

ya~lannda zay1f, pembe yuzlu bir ~0 • gibi, bir de uzerme. · · k k '«eglenecek 
cuk~;B~ mada yuzune kan hucum et- yor ve parmaklanm sl ara d 'b' 
tigi i~in --kulaklarma kadar kJZanyor e- ba~ka mevzu bulamadm m1 ?» er gl '

1 

rindke ldl u~a1 m~dan 1ikidebir fnhyor, ~Iferi ofke ile n~k1yordu. . . hika 
ve o an e ~~are! er yapJyordu A v b . Sabire Hamm; - Deve ?lkem . b 
!isin~n ih~.al ~e. Al.i Hurremi~ istl:a:l yesil dedi. Giilii~tiiler. De~!I nel C~'a 
u~e~ne sh'd~rulm Clddiye almmadlfZinl verecegini bilemiyordu. Hlddet enTor, 
gorunce 1 et endi. F akat muh't' f I utanJyor bununla beraber ic;inden on ara 
soyJemege mi.isaid buJamad v dl I b~z a ' . . .. kul va • 
d b' lgm an Ir - hak veriyordu. Ken~l?I b~ ~u~ bir 
e~ l:e somurtarak sus up kaldi. ziyetten kurtarmak IC<ID soyhy .. e.c. ek va -
Ah Hurrem h D h I m k h d ' . em anasm1 memnun et- kelime bulam1yordu. a a gu ~nc 

e • em e m1 fi 1 · · .. . k ·1 t d kten c;e· m k · · sa r enm gucend1rme - ziyete girmek kor us1 e onu as 1 · 
e l<;m c;are anyordu. S" .. b k A d I kar•l ne-raya k · ozu a~ a mec- kiniyor. yni zaman a on ara ' 

d" .. ~~v etmenin soguk tesir yapacagm1 kadar ku~uk dii~tiigiinii bildigi ic;in • ne 
d~sunup, ~akacl tav1rla Demire dokun - olursa olsun • inkara cesare! edemiyordu. 

Sobamn kiiliinu kan~tmrken, kendini bu 

Tarih~i edibimiz M. Tur
ban Tanm en giizel eseri 

Pek yaktnda 

Cumhuriyette 

cehennem azabmdan kurtaracak mucize 
nev'inden bir~y bekliyordu. Hurrem 
Bey, ba§l yana dogru egilmi~ dalgm gibi 
durdugu halde, goz ucile ana bakma • 
dayd1. Aklmdan gec;en ~eyleri goriiyor
mu~ gibi, birdenbire imdadma yeti§ti: 

- lranda bulundugum mada, her 
yaz Mazcnderandaki baglara gitmek 
zevkimdi, diye soze ba~ladt. Sarp uc;u -
rumlar kenarmdan klVnla k1vnla yemye
~il vadilere indigimiz zaman, burada 
nadir raslanan Acem hahlan gibi seril -
mi~ alaca renkli bah~elerden ge~erd;k . 
Baz1 bir handa, baz1 bir dag ete~inde 
sulak derelerle ~evrili, sarma~1kh ecnebi 
pansiyonlarmda kalarak bu giizel top • 
rakta h;~ ftalar ge~irdigim olurdu. Bu 
mevsimd .. , bi.itiin ~ehrin gi.ine~te kavrul -
mak i<;;in c;ollere dogru akm etmesine ak1l 
erdiremezdim. Kara gomlekli adam -
lar kafile kafile nereye gider~ diye sor
dum. «Me~hed hactlam> dediler. U~suz 
bucaks1z kervanlar ~ehri c;ole bo~altJyor
du. Bir yaz, merakima esir olup ben de 
aralarma ka!ild1m. Arabadaydt!!l; yolu 
servetine gore deve ile, atla, sadece ya • 
lmayak gec;irenler vard1. Yerde kumlar 
yamyor, gune~ tepemizi tutu§turuyordu. 
Daha ilk giinden, bu yola ~1ktlg1m ic;in 

Bu makale bir~ok Frans1z gazetelerin
de de aynen inti~ar etmi~tir. 

Marsilyada <;tkan Semaphore gazete • 

sinden: 
«Bu k1t' a, sekenesi itibarile, ekseriyet 

t~kil eden bir Turk k1t' as1du. Boyle ol
makla beraber gene Frans1z mandas1 al
tmda bulunan yerler arasmda bulunmu§

tur. 
En nihayet Fransa ile Tiirkiye arasm

da mevcud iyi miinasebetler bize bu 
memleketi gucendirmemegi emretmekte • 
dirler. 

Muhakkak olan bir§ey vard1r: Ro 
manlarm kahramam olan gene delikanh 
ve gene k1z nas1l romamn son sahifele -
rinde birbirlerile evlenmekte iseler 1sken
derun Saneai/;1 da oylece Tiirkiyeye ve
rilecektir. Ve buna da adalet ad1 verile • 
cektir.» 

Pariste c;tkan L'Emancipation Natio

nale gazetesi F rans1z harid politikasm1 

§iddetle tenkid eden <<hiikumet memleketi 

ythyorl» serlevhalt yaZISmda §Oyle di • 
yor: 

«Meselenin en vahim ciheti Sancak i§i· 
nin bir i~ mesele halinden ~1karak bey • 
nelmilel bir mahiyet almaga ba§lamast· 
d1r. Bunu evvelden gormek icab ederdi. 

• 

Sofyada ~1kan Utro gazetesi de San -
cak etrafmdaki iddialanmlZI bir «n!vi -
sion» c;erc;evesi ic;inde gormege c;ah~arak 

ne§rettigi bir makalede §U miitaleada bu
l•·:unaktadtr: 

«Her ihtimale kar§l Tiirkiye hiikume
tinin bu talebi bir sua! uyand1rmaktad1r: 
Baz1 arazideki siyasal statiikonun tebed
di.ilu .. Bu ise mevcud muahedelerin revi
ziyonundan ba~ka bir§ey degildir. Tiir· 
kiye hiikumeti bir de fa Montreux' de Lo
zan muahedesinin Bogazlar hakkmdaki 
ahkammm revizyonunda ve tebeddiiliin
de muvaffak oldu. :;limdi de 1921 de 
Ankarada Fransa - Turkiye muahedesile 
1923 te imzalanan Lozan muahedesinin 
revizyonunu istemektedir. Bu muahede -

ler Turkiye • Suriye hududunu teshit et

mektedir.» 
M1s1r gazeteleri Elahram miistesna ol

mak iizere bitaraf bir tavtr takmm1~lar -
d1r. Sadece bu gazete bir tak1m mugala
talara saparak s<>zde F rans1z tezini mii • 
dafaaya yeltenmektedir. 

Pariste yen1 sene tebrikleri 

Paristeki ecnebi sefirler, mutad oldu • sefiri] Sir George Clerck'i, (3) Paris 
gu v~hile Elysee sarayma giderek Fran· biiyiik elc;imiz Suad Davaz1, ( 4) Yu -
stz Reisieumhuruna yeni sene i<;in tebri • goslavya elc;isi M. Pourtich'i, (5) Pa -
katta bulunmu~lard!r. Resmimiz soldan pamn sefiri Kardinal Valeri'yi, (6) ]a
saga dogru (1} MISlr sefiri Fahri Pa • pon elc;isi M. Sato'yu gostermekte. 
§ayt, (2) lngiliz elc;isi [sabtk Ankara dir. 

pi~man olmaga ba§laml§tlm. Kah araba· 
c1ya, Hh akilstzltgtma, Hh ta i11imizde 
en giinahs1z olan bu topraklara lanet e -
derken bir haftada Me§hede vard1k. Bu
ras!, sukut ic;inde istigrak haline gelen bir 
ta~kmhk!i: Collin ortasmda bir feryad
dl. Hep kerpi~ evler, bas1k damlar, o 
kavruk, cans1z, rengi olm1yan bozlm 
manzaras1l Derin bir inilti gibi ba~hyan 
dualar olmasa, insan burada hic;bir ala
melle mamureyi harebeden ay1ramaz. 
Fa kat, ne soylediklerini anlamak kabil 
olmJYacak kadar ugultu halini alan du -
alarm oyle kuvvetli, siiriikleyici bir tesiri 
vard1 ki, yalvaranlarla yalvanlanla hicbir 
munasebetim olmad1g1 halde, aralanna 
girip ben de bu garib sese karl§tlm. fra -
mn dort ucundan yiiz binlerce insan, go
riilmiyen bir yerden <;1kan esatiri sesle 
derin derin dua ediyor I Bu istigrak ;c;in
de kendinden gec;enlerin nas1! olup ta 
Hiiseyin a~kma ba~vurduklanm yakm -
dan goriiyordum. Bir arahk halkm ara
sma kan~1p en yakmlara, tiirbenin ta~ -
Janna yi.iz siirmek i<;in sokulanlara ka · 
ttlm1~hm. Ostuste, birbirlerini iterek, hic;
bir ~ikayet sesi c;tkarmadan c;aghyan g1bi 
ahyorlar. 

Du~unmeksizin, onlarla ko~madan 

zevk ahyordum. Y ol kenarma dii~tiigi.im 
i<;in, ilerliyemeden kalmi§hm. Akm beni 
c;igniyecek gibi gec;iyordu. Birden, «bu 
adamlar ne yap1yor~» diye dii~undiim. 
F akat onlar $iiphesiz deliydi. Tahran • 
daki di.ikkamm kapattyor; Tebrizd~ki 
giizel bah<;esini b1rakiyor; $irazdaki 
baglanndan ~Iktyor; bu klZII kum deni
zini, bu tehlikeli sam dalgalanm a~arak 
kizgm c;oliin orta~mda bir ta~ pan;asma 
ba~m1 koymak, garib, ac1 bir sesle inle -
mek ic;in buraya geliyor. «Fakat bunlar 
~uphesiz: delidirl» diye hiikmettim. Ka • 
labahk ge<;tikten sonra arkalarmdan ba
kakalml~ ve boyle du~iindiigiim ic;in pi§
man olmu§tum. Hakikaten bunlar deli 
mi ~ diye kendi kendime soy Jenip ic; Sl • 
kmttsile otele gidiyordum. 0 zaman ba
na oyle geldi ki, bu milyonlarca adam 
bir masal pe~inden bile ko~mu~ olsa deli 
olamazlar. fhtimal hepsi ayni riiyay1 go
riiyor. Muhakkak ki onlar hirbir zaman 
ayni rolii oymyan aktorler deQ;il. F arze
delim aktor olsalar, seyircisi ~ene kend:. 
Jeri degil mi? Mademki hepsi oynuyor, 
herkes kendi roliine inamyor, iclerinden 
biri aynlm «siz riiya goruvor~untl7 !» di
yemiyor. Oyleyse - onlara gore - hakikat 
nedir~ Bu bi.iyi.il, bu ta~km ve istigrakh 

K1ymetli iistad Ali Nihadm tam bir 
edebiyat dersi olan rengin hitabesi zevk· 
le dinlendikten sonra sua gene genclere 
geldi. Buguniin biitiin inceliklerini kav • 
rami§, yanm yaratmak ve ya~atmak ic;in 
icab eden fikri ve ruhi malzemeleri bol 
bo! elde etmi~ olan genclerin sahnede 
ge911i§ giinlere aid duygulan, dii~unce
leri ve san' at heyecanlanm temsilde ~os· 
terdikleri kudret ve kabiliyet gcrc; .' . en 
yiiksekti. Diinu buguniin agzmda rr:i.itev 
rennim gormekle hakikatten hayal, ya• 
kazadan ri.iyaya intikal etmi~ gibi oluyor· 
duk ve heyecandan heyecana dii~iiyor 
duk. 

Edebiyat gecesinin manas1 da bu sah· 
nelerde, eski §airlerimizin gene duclak· 
lardan bir an ic;in hayat bulmalannda 
tecelli ediyordu. De de Korkud' dan 
Mehmed Akife kadar hattrlanan ve 
eserleri okunan her ~air bu gece bir 
y1ldtz oluyor ve ytldizlar taaddiid ettikc;e 
muhitten abnan ruhi zevk bir derece da· 
ha <;ogahyordu. 

Sa mimi soy luyorum, gece pek nurlu 
gec;iyordu: «Gam giinu etme dili bimar· 
dan tigin dirig- Hayndu vermek karan· 
gu gecede bimara su>> diye devrinden bir 
teselli cur' ast bekliyen F uzulinin, «Tali· 
im §adoldu yahu diye kadre erdim bu 
gece - Kim mahallem i<;re gordi.im p;ece 
dogmu§ mii§teri» beytile Onaltmc1 amda 
a~km1 merdce hayktran Mihri'nin, <<Zin· 
har eline ayine verme o kafuin - Zira go· 
riince suretini putperest olur» vecizesini 
bize armagan buakan Baki'nin, «Bir dli§ 
gibidir hak bu ki ma'nide bu alem - Kim 
yiiz yumup ac;mca zamam giizer eyler» 
hikmetini ilahi bir ahenkle terenniim e· 
den Nef'inin, <<Bir elinde gi.il, bir elde 
cam geldin sakiya - I-Iangisin abam giilii. 
yahud cam!, ya seni» bediasmm halika 
Ned1min, tam selefe takaddiim ve bir 
ba ~b lugat tekelliim eden $eyh Galibin 
ma ile gene dudaklarda ge,id resmi yap· 
malan pek miiheyyic bir sahne idi. 

* * * 
Genclik, hakikaten mehtabh bir gece 

yarath. ;;imdi biz l~tkstz bir gece gibi 
suri.ip giden bugiinkii klSlr edebiyahn §U 

parlak geceden sonra nas1! bir ~afak gCi
recegini merak ediyoruz ve... hakiki bir 
tulu bekliyoruz. 

M. TURHAN TAN 

Eski§ehirde hir kaza 
Eski§ehir 6 (Hususi muhabirimiz • 

den) - Burada Osman ustamn diikka• 
mnda bir oksijen tiipii patlad1 ve t;Irak • 
lardan iki ki~i ag1r surette yaraland1. Y a• 
rahlar hastaneye kaldmldllar. 

riiyadan ba§ka bir§ey ~i ~ 
Ak§am, ilk post a ile di:indiim. Fa kat 

kizgm, bogucu sahramn ortasmda nere
den geldigi belli olm1yan derin inilti giin· 
lerce kulag1mda uguldad1. Yiiz binlerce 
insam, diinya cenneti gibi yerleri buak1p 
<;ollere di.i§mege mecbur eden bu devasa 
m1knahsJ hala di.i§iiniiyorum. Amma, ne 
dersin? Ban a oyle gelir ki ya§amak riiya 
gormek demektir. Bu hikayeyi ni~in an • 
lathm? Demek isterim, biraz once De .. 
mire GlkJ~mada hakslZlm. ftiraf etmek Ia· 
z1m: Herkesin kendi hakikati var! 

Hikayeyi, ~iiphe yok, meclistekilerden 
herbiri kendine gore anlam1~h. Kimi i<;in· 
den giilmi.i§, kimi takdir etmi~. kimi de 
«bu adam ne diyor ?» gibi ~a~km §a§km 
babp kalmi§tl. Demir, mutlaka bir ey 
soylemek istedigini gosteren hareketler 
yap1yor, sabtrstzlamyor: 

- Benimle eglendin! Sonra acidiglD 
ic;in bir de mesel soyledin. Mi.isaade e • 
dersen, bu meselini kabul edemiyecegim. 
Varsm hactlann gene riiya goredursun. 
F akat ben, riiya gormiiyorum I Y almz 
hulutlarda ge?en riiva goriir. Malum! 
Beni e•k:der.beri bununla itham edcrsin, 
belki de hakh oldugun zamanlar varda. 

(Arkast 1:or) 



Balkan kupas1 ma<;larina 
nas1l hazn lanmahyiz? 

Milli tak1m1 haz1rlamak i~in kurulacak kampa 
~ok dikkat etmek lazimdir 

-1-
Ba§bakan lsmet lnoniiniin venni$ ol -I lara; i§lerinden izin alamamak yahud 

du&u emirden sonra Balkan kupasma i§· izin almak ic;in k&.fi gayret sarfetmemek 
tirakimiz kat'i karar altma almml§ bulu- ve gene buna ragmen idmans1z ve kam· 
nuyor. Turk sporunun Avrupaya c;Ikl§ pa i§tirak etmemi§ oyunculan milli ta1o
yolunda ilk merhale olarak muvaffak1 - rna sec;mektir. Diger bir hata da kamp 
yetle ba§arrnamlz icab eden Balkan ku- hayatmm urnumi ahenk ve intizamm1 
pas1 turnuvasmm futbolumuz ic;in ehem- haleldar ettikleri tecriibelerle sabit ol • 
miyeti biiyiiktiir. Bugiin bu maclara ha - mu§ oyunculan gene kampa almaktaki 
zulanma hakkmda dii§iindiikle~imizi ya- 1srard1r. 
zacag1z. -5u halde haz1rlanma programmm son 

F utbolda ecnebi temaslarma ve bil - merhalesini te§kil eden kamp hakkmdaki 
hassa Balkan kupas1 gibi turnuva §eklin- dii§iincelerimizi ~oylece mahyabiliriz: 
deki miisabakalara hamlanmak ic;in ben- A - Kamp miiddeti bir ay1 tecaviiz 
ce dort §artm birle§mesi mutlaka laz1m- etmemelidir. 

du: B - Kampm ba§ma antrenorden 
1 - Kampta c;ah§ma tarzm1 tesbit gayri; getirilecek arkada§m oyunculan 

eden bir program c;izmek. seven, onlarla iyi gec;inen, onlardan hiir-
2 - Oyuncu sec;iminde c;ok ciddi met goren, kamp ve antrenman psikolo -

davranmak. jisnin biitiin icablanm bilen biri olmah -
3 - T ak1mm te§kilinde hahr ve go- d1r. 

niil tammamak. C - Kampta s~mslkl her tiirlii eglen· 
4 - Balkan turnuvasmdan evvel iki ceden, ic;tirnai hayattan uzak miinzevi bir 

ecnebi temas1 yapmak. hayat teminine ugra§mJyarak c;ocuklarm 
Program meselesi viicudce oldugu kadar psikolojileri iize-

ftiraf etmeliyiz ki, bizim ecnebi te - rinde iyi tesirler husule getirecek bir 
maslanna ve muayyen miisabakalara ha- sportmenlik disiplini teminine c;ah§mah -
z1rlanmak ic;in programimiz yoktur. Sim· d1r. 

diye kadar kamp ismini verdigimiz ha - D - Kampa bozguncu ve umurni a· 
Zlrlanmalar hep nakis, natamam ve iyi hengi haleldar edecek tipleri velev oyun 
hazirlanma §artlanm bir araya ge - babmmdan ahnmalan §art ta olsa, kat
tirememi$, geli~igiizel te§ebbiislerden iba- iyyen sokmamahd1r. 
ret kalmi§hr. E - Kampm ilk iki haftasmda azc;ok 

Simdiye kadar kurdugumuz kamplar- siki antrenman ve hatta birkac; mac; yap· 
da goze c;arpan miimeyyjz vas1f dairna l:lrmak faydah ise de, son iki haftasmda 
programslZhk olmu§tur. Bunu soylerken top antrenmamm azaltmak ve bunun ye
hic;bir tenkid maksad1 giitmedigimizi de rine viicudii tam formuna sokacak hafif 
soylemegi faydah buluyoruz. Kamp de - ekzersisler, siiples verici hareketleri ter· 
nince bir<;oklanmlZln kafasmda futbol - cih etmek laz1md1r. Miisabakalara ha -
culan, hangi garib zihniyetin bakayas1 • mlanma devresinde oyuncular iizerinde 
dir bilemeyiz, oteye beriye saldirmasm - bikkmhk doguracak her tiirlii antrenman 
lar diye kilid kiirek altma almak, tam sistemlerinin miisabakaya hamhk pro -
manasile otoktrat bir rejim kurarak kac; grammda hie; yeri yoktur. 
hafta siirecekse c;ocuklan mum edip §am- F - Kamp mahallinin ac;1k bir yerde 
dana dikmekten ibarettir. Halbuki mak- ve her tiirlii modern konforu havi bir hi
sad ve beklenen fayda bu mefhumlarla na olmasi §arthr. 
c;ok az alakadardir. Yanh§ anla§Ilma - Kampta verilen g1da meselesi de mii· 
mas1 ic;in tekrar tasrih edelim ki kampta hirndir. Bunu ihhsas sahiblerinin antren
disiplin, intizam ~ nizam olmasm, demi- man kitablanndan ogrenerek tatbik et -
yoruz. Fakat bu disiplin ve nizam oyun· meleri, fakat c;ocuklann ah$madiklan 
cularm canlanm sikacak, haleti ruhiyele- yemekleri yedirmege kalki§marnalan ge
ri iizerinde menfi tesirler viicude getire- rektir. 
cek, onlan b1ktmp usandiracak §ekli al
dJgi andan itibaren maksadm tamamile 
kaybedilmi§ olacagml soylemek istiyo -
ruz. 

Kamp, bizce, anform hale gelmi§ bir 
takimi anform halinde muhafaza etmege 
yanyan, oyuncuJara son bir rotU§, adeta 
miikemmel hale gelmi§ olan viicudlere 
son bir hmardan ibaret bir tedbirdir. 0-
yuncular arasmda bir topluluk. birlik ve 
dostluk havast yaratmak ic;in son vasita 
olan kamp hayab, uzun ve sJkJcJ olma
mahdn. 

Antrenman psikolojisini sporda belli 
ba§II bir mevzu olarak kabul edebilecek 
kadar bu i§te ilerlemi§ olanlar pekala 
takdir ederler ki bir sporcu otomotik bir 
makine degildir. Yiicud nekadar kuv -
vetli, biinyenin mukavemeti nekadar ten· 
miye edilmi§,ve oyunun teknigi nekadar 
iyi kavranml§ olursa olsun s1hci ve iiziicii; 
yeknasak kamp hayahmn bir ayr gec;me· 
si hi~ caiz degildir. 

kamp meselesinde §imdiye kadar ya
pilan hatalann en biiyiiklerinden biri de 
milli takimda yer almasma imkan olma
digl evvelden ~ok iyi bilinen oyunculan 
kampa almak, milli takimda yer alacak-

Hepsini tamire hazmm ... Tabii... Ba -
na itimad ediniz ... Hepsini tamire hazt
nm ..• Hal a size hertiirlii faydalan te -
mine muktedirim, biliyorsunuz, degi] 
mi?... Ben den rehin mi istiyorsunuz? ... 
Bilmem... Soziim kafi degil mi?... hte 
§imdi Fikret Beye de, Murad Ferdiye 
de telefon ediyorum ... Arllk onlarla a -
lakam olmad•gml kendilerine anlataca -
g1m ... Elbet, elbet !. .. Serna hat Nigar 
Hamma gelince bana tekrar itimad edi -
niz azizim ... Oc; giine kadar onun biitiin 
mlanna agah olacag1m. lyi degil mi? 
Mersi, velinimetim ... Bu suretle bu bu -
la~1k i~ de bir nihayet vermi$ olacaglZ. 
T e§ekkiir ederim, te§ekkiir ederim efen -
dim ... 

Bir iki dakika sonra da Y ali Mehmed 
Fikret Beye telefon ediyordu: 

- Ben, Hasan Azmi 1.. Pek harab 
bir haldeyim iistad1m ... Bu gece pek fev
kalade hadiseler cereyan etti... Miithi§ 
bir faka bastik .. Tabii camm... Elbet 
geldim. Simdi size de oradan, yani Mar-

;iu izahla da kismen anlatmJ§ oluyoruz 
ki, bizde mevcud olm1yan bir kamp pro· 
gram1 c;izmek, Balkan veya herhangi bir 
futbol miisabakasma hamlanmak ic;.in 
en esasb ~artllr. 

Balkan kupasi turnuvasi, lik mevsimi
nin oyunculanmiZI tam anform bir halde 
bulundurdugu bir zamana tesadiif ettigi 
ic;in, bu muayyen turnuvaya hazuhkta 
en miihim mesele bizce oyuncu sec;imin -
dedir. 

NUZHET ABBAS 

Arsenal en ba§a ge~ti 
!ngiltere lik mac;larmm 24 iincii haf

tast mac;larmda me§hur Arsenal likte 
altmc1 vaziyette alan Hadersfild takt -
mile 50 bin seyirci oniinde yaphg1 mac;
ta 1 - 1 berabere kalmt§hr. 

Arsenal bu galibiyetten sonra bir pu
van farkla likte en ba§ta bulunmakta
dlr. 

Galatasaray - Kolej ktr 
ko§USU 

Galatasaray - Kolej atletleri arasm -
da ilk defa olmak iizere bir ktr kO§USU 
tertib edilmi§tir. Kolej sahasmda yap1 -
lacak alan bu mlisabaka 3000 metro o
larak tertib edilmi§tir. 

mara lokantasmdan telefon egiyorum ... 
Tabii anlarsm ... Anlamadm m1? Bizim 
dii§manlann bir oyununa dii§tiik... Ben 
de sana onlardan bahsetmek Jshyor -
dum ... Yay Murad Ferdiyi mi gor -
diin L. Yay, vay, vay ... Y ok camm ... 
Olamaz... 0 miinasebetsiz herife soyle 
de uslu otursun ... Hi~bir §ey anhyann -
yor... Ortahg1 kari§tlrmaga ve bizirn i§· 
lerimizi bozmaga liizum yok... Simdi 
bunu tevkif etmekten bir§ey c;1kmaz; 
c;iinkii elimizde ciiriimleri ispata yanya
cak vesika yok ... Sen de benim fikrim
de misin? ... T amam ... Ben de oyle dii
§iiniiyordum... Diger taraftan oyle bir 
vaziyete geldik ki arhk son derece ihti -
yatb hareket etmek laz~md1r ... Ah, a -
zizim, bilmezsin onlar i~lerini ne derece 
sag lam tutmu~lar... Biraz evvel ben 
Prens Rizkullahla konu~tum... Bana 
kar§l pek hay1rhah goriindii ... Evet, ta
mam ... Hepsini anlatmm ... Yarm ogle 

yemegine gelir misin? ... Evet amma iki

mizi ba§ba§a kimse gormemelidir... Soy-

CUMHURiYET 

Duymad1klar•m•z ve 
bilmediklerimlz 

U~an e§ek! 
<;ocuklugumuz -

da hepimizin oyna
dtgrmrz bir oyun 
vardrr: Uc;tu w;tu! 
Bu oyunun esa -
st, hepiniz bilirsi -
11iz ki, uc;tu uc;tunun arkasmdan, uc;ma
sma maddeten imkan olmtyan bir§ey 
ismi c;1kmca elini kaldtrmamak ve al • 
danmamaktlr. Mesela, cw;tu uc;tu e§ek 
uc;tu. ya eyvallah demiyeceksiniz, yok
sa ebe oldugunuzun resmidir. <;linkii 
e§ek uc;maz. 

Lakin, bu rivayet te, pek c;ok §eyler 
gibi maziye kan§h, tarihe mal oldu de
mektir. Harikalar asn olan yirminci a
strda arhk e§ek te uc;maga ba§lanu§hr. 

AvusturyalJl Max Schwartz'm, pek 
sevgili bir e§egi varmt§. Gec;enlerde, 
Sofyadan Viyanaya tayyare ile seyahat 
ettigi SITada, e§eginden aynlmaga gi:in
lii bir tiirlii ran olamad1g1 ic;in, tayya
rede ona da bir yer kiralami§ ve hava 
seyahatini e§ekle efendisi birlikte yap -
mi§lar. 

Klic;iiklerin hatmnda bulunsun. Uc;tu 
uc;tu oynarken ce§ek uc;tu• ya, hie; kork
madan el kald1rabilirler. Zira e§ek u
c;ar m1, uc;ar. Hem de tayyareye kurulur 
da oyle uc;ar. 

Doktor I arm kazanct 
Memleketimiz -

deki doktorlarm 
kazanc1, hasta ve 
sag ziiglirdlerin c;e
nesini zaman za -
man yorar durur. 
!stanbulun her ta • 
rafmda yerden bi
ter gibi tiireyen 
aparhmanlarm arasmda en c;ok go 
ze batan onlarm aparhmanlandtr. Ne
dense, doktorlann malma kar§l her
keste, fazla bir hased var. Memleketi -
mizde doktorlugun iddia edildigi kadar 
kazanch bir meslek olup olmad1gmt, 
merak edip ara§hrmadrm. Belki de oy
ledir. Fakat, rivayete gore, ba§ka mem
leketlerde, bu meslek, sahibini haylice 
zengin edebilirm~. 

Mesela, me§hur Ingiliz hekimi Lord 
Moynihan, vefatmda, veresesine 32'5,000 
tngiliz lirast btrakmi§hr. Bizim para ile 
§Oyle boyle iki milyon! 

Gene Ingiliz doktorlarmdan Ricker
ton, iki ogluna 3 milyon Turk lirasma 
muadil bir servet btrakmt§hr. 

Kral Yedinci Edouard'1 ameliyat e
den ve apandisit ameliyahm tamim et
mekle tanmml§ olan doktor Frederick 
Oreves'in veresesi ancak 102,000 ingiliz 
liras1 mirasa konabilm~tir. 

Romanya taktmi bugiin 
geliyor 

:;Jehrimizde iki mac; yapacak olan Ro
manyanm C. F. R. futbol tak1m1 bugiin 
saat iic;te Dac;ya vapurile §ehrimize ge
lecektir. 

Bu hafta yaptlacak lik 
ma~lart 

T. S. K. istanbul bolgesi futbol ajan
hgmdan: 

9/1/1937 cumartesi gi.inii yaptlacak 
lik mac;lan: 

9 eref Stadt: 
Anadolu- Vefa B. tak1mlar1 saat 13,30 

hakem Samim Talu. 
Beykoz - Slileyrnaniye B. taktmlart 

saat 15 hakem Feridun K1hc;. 
10/1/1937 pazar giinii yap1lacak lik 

mac;lart: 
l;)eref Stad1: Alan gi:izciisii Nuri Bosut 
Beylerbeyi - Altmordu A. taktmlan 

saat 11 hakem Nuri Bosut. 
Anadolu- Vefa A. taktmlart saat 12,30 

hakem :;Jazi Tezcan. 
Yan hakemleri: Tarik ve Rtfkt. 
Beykoz - Siileyrnaniye A. taktmlart 

saat 14,30 hakem Halid Galib Ezgii. 
Yan hakemleri: Bahaeddin Uluoz ve 

Tahsin. 

le uz~kc;a bir yere gidelim... T araby a 
mt? Ala,.. Mahud lokantaya degil 
mi?... Miikemmel ve sakin bir yer ... 
Y ann og)eye... Peki... Allah rahathk 
versinl. .. Semahat Nigar m1? Sorma, 
sorma, anlatmm onu da I ... 

Evet, sira ona gelmi§ti. Tiitiin §irketi 
miidiirii Marmara lokantasmdan sonra 
birc;ok yerlere bir kere daha girip ~Ikii. 
Hic;birinde sevimli artisti bulamaymca 
onu otelinde, salonda beklemege karar 
verdi. 

Halbuki o a§ag1da beklerken giizel 
artist, odasma bir gencle birlikte girmi§ 
ve sabah saat iic;e dogru bu genci sav -
mi§ti. 

Azmi, salonda sabahm saat iic;iine ka
dar beklerken sabiTStzhktan c;athyacak 
bir raddeye gelmi§ti. Evvela bir kahve, 
sonra bir c;ay ic;mi§, arkasmdan bir c;ay 
daha Jsmarlami§b. SabiTSizhgl §iddetli 
bir heyecan, onu da miithi§ bir k1skanc· 
hk takib etti. 

Onun bir hiddet anmda ba§kalanna 
kac;mi§ olmas1 aklma geldi. Bu takdirde 
elindeki biitiin paray1 sarfedecek, onu 
tekrar elde edecekti. Ne yap1p yap1p e)
de edecekti. 

Fa kat dii§iiniilecek bir mesele: B u 

Edebiyat 
hirakhgi 

• • gecesinin 
akisler 

Devirler, hirer hirer geldiler, hizi i~le
rinde yafaltdar ve gene siiziiliip gittiler 

Edebiyat gecesinde Yunus Emre ve Dede Korkut 
- Ziyafet te var mi?.. - Desene iistad, bu gece sizin gece· 
- Yoo... mz ... 
- Caz, saz filan? - <;ok §iikiir onu gosterene ... Ye bu, 
- Ne miinasebet.. inkar edilemez ki, bir ink1labdir. 
lhtiyar, eski edebiyat hocasi, gozliigii- ;limdi, halk §airlerinden i:irnekler ba§-

niin altmdan bakarak, yanmdaki gene hyordu. 
Oniversiteliye Frans1z tiyatrosunun geni§ Evvela, koyun postu iizerine kurulmu§, 
methalini t1kami~ olan kalabahgi gaster· al sangi ve gobegine dii§en ak sakalile 
di, ve: Dede Kurkut, bize, ag1r ag1r hikayesini 

- Oyle ise, dedi, bu kalabahgi nastl anlatii. 
tophyabildiniz? Salonda c;1t yok. Hep goz ve kulak 

Hem de ne kalabahk L kesilmi§, onu goriiyor, onu dinliyoruz. 
B1yiklan heniiz terliyeninden ununu Degerli edib ismail Habib yava§c;a 

elemi§ kalburunu asmi§ma kadar edebi - kulag1ma igiliyor: 
yat pazarmm kadmh erkekli biitiin men- - Sahibinin sesi .. • 
subini burada.. F akat ke§ke bu ses biraz daha hakim 

0 kadar ki, namevcudlar derhal far· olabilseydi. · · 
kediliyor: Maamafih, edebiyatc;t genclerin bu 

- Hani Abliihak Hamid? ilk tecriibedeki ufak tefek kusurlanm ho§ 
- Herhalde yorgun olmah ki gele· gormemek insafSIZhk olur. 

memt§ .• 
- Acaba Faruk Nafiz de mi gelme

di?. 
Y e bird en sesler kesiliyor. Y erilen i§a· 

retle herkes ayaga kalk1yor, hep bir a
gizdan istiklal mar§I ba§hyor. 

Sonra sahnede profesor F uad Koprii
liiyii goriiyoruz: 

- Birdenbire verilen bir karann bir
denbire tatbiki neticesi olarak birdenbi-
re ... 

Biz de birdenbire kulak kesiliyoruz. 
Kopriilii, Tiirk edebiyatmm en eski 

diiniinden bugiiniine atilmi§ uzun koprii
yii yava§ yava§, ad1m ad1m gec;iyor ... 
Fa kat arada bir, dalgmhkla olacak, si· 
yasete de sapm1yor degil. Gec;enlerde 
gorii§iirken de detni§ti ya: Eh, serde 
meb'usluk varl 

Biitiin salonu dolduran alkt~lar orta
smda ittifakla Atatiirke c;ekilen tazim 
telgrafmdan sonra yorulmak bilmez ede
biyat ara§tmciSI Sadettin NiiZJhetin Tiirk 
balk edebiyah hakkmda konferansmi 
dinliyoruz. 

- Divan edebiyatJ halk edebiyatmm 
inki§a,fma mani olmami§IIr .. derken, ya· 
mba§~mda oturan Divanc1lann son alem· 
dan Hammamizade 1hsan geni§ bir nefes 
ahyor: 

- Y a rabbi §iikiir.. Hele bir dogru 
SOZ soyJiyen <;Ikh. 

Ostadm sevincine bir katre de ben 
katmak istedim: 

- Kopriilii de §oyle diyor: Divan e
debiyah muhakkak ki milli bir edebiyat
tlr. Nasi! Siileymaniye milli ise, o da 
millidir. 

Hammamizade koltu~una yaslanarak 
keyifli keyifli gi:izlerini ac;h: 

- Alii amd1r milletin an'anesinde 
koklC§mi$ ve yiizlerle ~air ve muhalleda
tile teeyyiid etmi~ bir edebiyathr o. 

nasi! kadmd1? Onu tamd1g1 giindenberi 
bu suale kat'! bir cevab veremiyor ve bu 
kadm onun ic;in bir muamma te§kil edi -
yordu I Y aridat memba1 neydi? Y almz 
yaphgi musiki numaralan m1? Hayir!.. 
Bu kadar liikse onun biiyiik barlardan 
aldigl en yiiksek iicret bil_e kafi degildi. 
Kendisinden evvel. hatta §U s1rada bile 
on a para nereden geliyordu? Y a bu is -
tigna ve a~kma mukab~le etmemesi?.. Bu 
yapmaciklar, bu yiiksek tabakaya men -
sub gibi goriinmek htrsi ?... Acaba bu 
rolleri ona ogreten kimdi? 

A§1klan mi vard1 acaba? Hay1r ! .. 0-
nu gece, giindiiz, her an takib ettirmi§ti ... 
Hay1r... Amma her§eye ragmen ic;mde 
bir §iiphe vard1. Y almz aklma s1k s1k ge
len ~u idi: Acaba bu kadm bir casus 
mu? ... Oyle bir casus ki kendisini yava§ 
yava§ elde etmi§, biitiin mevcudiyetine 
sahib olmu§, biitiin iradesini tahrib et -
mi§ti. Y anma geldigi zaman arhk o bir 
a§lk degildi. Siiphelerini tahkik edecek, 
hareketlerini kontrol altma alacak hal -
den <;Ihyordu. Biitiin akb, fikri silinip 
siipiiriiliiyordu. Arhk esir bir zavalh, 
hatta ortada olm1yan bir bedbaht olup 
c;Ikiyordu. Onunla beraber oldugu za -
man onu kaybetmek endi§esi kafasmdan 

Dede Kurkuttan sonra Yunus Emre. 
Ye o sahnede dola§Jrken, yan gozle 

Giizel San' atlar Akademisi direktorii 
Yunus Emreci Biirhan topraga bakiyo· 
rum. Minimini biyiklarmm altmda du • 
daklan kipirdiyor gibi. Sammmz ki ezeli 
a§inasile bir tath sohbete dalmi§IIr. 

Kor6g!u, uzun yollardan soluk soluga 
gelmi§ gibi, fakat gene dine, gene hey
betli, bagmyor: 

Y ol verin dumanlt daglar .•. 

Pir Sultan Abdaldan sonra, Karaca 
Oglan. 

Her edebiyat a§Iki, sevgisini yi!larla 
kalbinde ta§Idigl a§inaya kavu§tukc;a ye· 
rinde §Oyle bir dogruluyor, doym1yan 
bakJ§lanm sahneye m1hhyor ve dahyor, 
uzun uzun dabp kahyor. 

Sira Turk klasik edebiyatmdan i:irnek
lere geliyor: Fiizuli, Mihri Hatun, Baki, 
Nef'i, Nedim, Fitnat Hamm, -5eyh Ga
lib ... 

Arada profesi:ir F uad Kopriiliiyii bu
luyorum: 

- Nas1l? 
- Pekala oldu denebilir. Elbette 

baz1 acemiliklere rasgelinmemi§ degildir. 
F akat bu i§in ilk de fa ve acele yapiidtgi 
dii§iiniiliirse ... 

Biraz evvel kulag1ma c;alman bazt 
itirazlan mevzuu bahsediyorum: 

- F olklorun edebiyat tarihinde yeri 
olabilir mi? 

- Elbette, diyor, edebiyat tarihi mut
laka en yiiksek edebiyata inhisar edemez. 
Her simf halkm, biitiin milletin zevkini 
tatmin eden biitiin eserleri ihtiva etmesi 
lazimdir. Bunlar birbirine girmi§tir. Ye 
bu miitemadi bir hulul ve niifuz saha -
s1d1r. 

Ye ilave ediyor: 
- Umumi bir manzara ..• 
Biraz sonra doc;ent Ali Nihad da ayni 

silinmiyor, saatler gec;tikc;e onu tekrar ne 
zaman bulabilecegini dii§iinmekten ba$
ka bir§ey yapam1yordu. Hele bu geceki 
bali, kendisini dii§iinmege imkan bulduk
c;a, kendisine son derece ~ayam dikkat 
goriiniiyordu. Onunla birlikte bulunmayi 
reddettigi halde §imdi hpk1 bir mekteb 
c;ocugunun harareti ve hasretile ve onu 
her ne pahasma bulmak kabil olursa, el
de etmegi, ondan af dilemegi goze al • 
mi§II. 

F akat, sabahm iic;:iine dogru onun o -
dasmda oldugunu, hatta yanmdan me<; -
hul bir gencin indigini sezdigi zaman 
miithi§ bir hiddet viicudiinii sard1. Bir ok 
gibi yerinden firladi. Mec;hul gene sa -
VU§mU§tu. Nigarm yamna ko§arak $iddet
le: 

- Bu kim? diye sordu. 

- Bir arkada§ ... Siz benimle beraber 
gelmekten c;ekindiniz.. Y almz kald1m. 
Amma ben size haber vermi§tim... Bu 
ak&am kendime sahib olamadigiml size 
anlattlm. Giilmek, eglenmek, dans et -
mek ihtiyacmda idim... Ah, azizim ... 
Beni yalmz buakmak do~ru muydu? .. 

Daha artan bir hiddetle: 
- Bu adam kim? diye sordu. 
Kadm lakayd bir tavirla: 

7 lkincikanun 1937 

Hayvan neslini 
1slah etmek i~in 
Biiyiik bir program 

hazirlanJyor 
Ankara 6 (Telefonla) - Zirai kalktn· 

rna programlan iizerinde c;ah§malara 
buglin de aevam edildi. Programm bay· 
tari k1sm1 iizerinde de aynca c;ah§ll • 
maktad1r. Bu hususta haztrlanan esas· 
lara gore 10 sene ic;inde memleketteki 
blitlin nalbandlar kurstan gec;irilecek 
ve memleketin 4 muhtelif yerinde nal· 
band mektebleri ac;tlacakbr. 

Kars, Erzurum, S1vas, Diyarbekir gi
bi hayvan yeti§tiren sahalarda 13 hay· 
van hastanesi ac;tlacak, bundan ba§ka 
bliyiik kay merkezlerinde de kiic;iik 
mikyasta 70 hayvan hastanesi kurula· 
cakbr. 

Pendik, Etlik ve Erzincandaki bak • 
teriyoloji ve serum enstitiileri geni§le
tilecektir. 

Harice ve pazarlara c;Ikanlan hayvan 
ve hayvani maddelerin daha iyi bir §e

kilde korunmast i)in 70 ihracat kap1 • 
smda tahaffuzhaneler in§a edilecek, 
aynca 15 baytari laboratuar kurula • 
cakhr. Salgm hayvan hastahklarile ya· 
p1lmakta olan mlicadele geni§letilecek· 
tir. Pasbrma, sucuk, yag gibi men§ei 
hayvan olan yiyeceklerin umumi sihha
te muz1r olmamasmt kontrol ic;in bir 
c;ok yerlerde muayene tesisatt yaplla • 
cakhr. 

Miktarlan §imdi 120 ye yakla§an fen· 
ni mezbahalarm artbnlmasma c;ah§lla
cakhr. Hayvan derilerinin ktymetten 
dii§memesi ic;in de tedbirler almacak, 
bu meyanda ipoderma hastahgile de 
miicadele edilecektir. 

!poderma, derilerde delik ac;makta ve 
k1ymetten dli§lirmektedir. 

ikhsad Vekaleti Erzurumda bir et ve 
konserve fabrikast tesisi yolundaki c;a -
h§malarmt ilerletmektedir. Diger ta " 
raftan hayvan mahsullerinin Ziraat Ve
kaletince damgalanmast usulii de umu
mi sthhati koruma yolunda bir tedbir 
mahiyetinde olacakt1r. 

istanbul, izmir, Bursa, Adana Zira -
at mektebi miidlirleri §ehrimize c;agml· 
mi§lardir. Yann ilk toplanhlanm Ve .. 
kalette yapacaklar ve kalktnma prog -
ramt etrafmda kendi sahalarma aid me· 
selelerle me§gul olacaklardtr. 

Bir sene zarfmda Vilayete 
gelen evrak 

936 senesi zarfmda istanbul Vilaye .. 
tine 171,990 evrak gelmi§ ve 36,996 ev· 
rak muamele gi:irerek sevkedilmi§tir. 
:;luna nazaran Vilayette bir stne zarfm
da 208,986 evrak muamele gorrnii§tlir. 

suale: 
- Elbette vard1r, diyor, biz, halkm 

ana verdigi kiymete bymet vermege 
mecburuz. Y e edebiy at fo~klordan do -
gar, yava§ yava§ biiyiir, yiikselir, besle • 
nir, denebilir. 

Bu gecenin eleba§!Sl olan muhatabima 
soruyorum: 

- Edebiyat geceleri tekrar edecek 
mi? 

- Her yil ayni tadhte bir edebiyat 
gecesi yapacag1z. F akat bOyle acele de
gil. Gelecek sene alb ay evvelden ham· 
lanma~ ba§hyacag1z. Bu i§e Konser • 
vatuarm da i§tirakini temin ettik. 

Programin son faslma gelmi~tik. N a• 
m1k Kemali, Recaizade Ekremi, Abdul· 
hak Hamidi, Nigar Hamm1, Fikreti, Ce· 
nab1, Ha§imi, nihayet on be~ giin evvel 
aram1zdan giden Akifi gordiik ve dinle· 
dik .. 

Y e gece, iistad F az1l Ahmedin giizel 
bir §iirile bitti. 

Devirler hirer hirer geldiler, bizi i~le· 
rinde ya$athlar ve gene siiziiliip gittiler. 

Ancak, muhakkak ki ic;imizde hirer 
derin iz b1rakhlar. 

KANDEMIR 

- Ben ne bileyim ~ diye cevab ver .. 
di. Zarif, terbiyeli bir adam ... Yani si -
zin bu ak§am benden esirgediginiz mezi
yetl ere sahib ..• 

- Semahat, ben bu ak~am c;ok fena 
bir haldeyim, saatlerdenberi sizi burada 
bekliyorum ... Sinirliyim ... 

- Evet, anla§Ihyor. Pek sinirlisi • 
niz !.. Neden amma L. Hem ne bekli • 
yorsunuz? ... 

- Sizi! 

- Beni mi? Anhyamad1m ... hleriniz 
bitti mi? Demek ki bitti. Arhk sizi eg • 
lendirmege memurum oyle mi ~ Bo~ za • 
manlarmJZda akhmza geldim, oyle mi?... 

- Nigar, Nigk .. Rica ederim ..• 
Benimle alay etme ... Hayahmm en feci 
bir anmday1m. 

- Evet, hakikaten c;ok feci bir hal • 
desiniz. Amma otelin §U salonunda dram 
oymyan bir aktor gibi garib tavirlar gos· 
termenin man as! yoktur I Onun ic;in dos• 
tum, haydi gidip yahmz ... Haydi evini· 
ze 1 .. Uyuyunuz .. Eger bana soylenecek 

bir~y varsa ... Amma hep ayni ~eyler 

olacak! Y arm, daha rahat dinlerim I 01-

maz m1? 
(Arkast var>: 



CUl\:IHURiYET 

Holivudda ye bir ke~if 
Eski ve yeni karl kocalar a'k sahnelerini beyaz perde 
iizerinde ba,kalar1ndan muvaffakiyetle oynuyorlar 

Y oksul ~ocuklar 
ilk mekteb talebelerine 
nasd yard1m edilecek? 

ilk tahsilde bulunan yoksul c;ocuklan 
giydirmek, ogle zamanlan kendileTine 
biT kap yemek tedarik etmek maksadile 
Eminonii Halkevinde, Maarif miidiirii 
T evfigin riyasetinde toplanan himaye he
yetleri ic;timamda yap1lacak yaTdimlann 
geni§letilmesi ic;in bir kii avuz bastmlmasi 
muvafik ~ori.ilmii§ti.i. Bu k1lavuz haZir
lanmaktadir. K1lavuza himaye heyetleri

nin nasi! c;ah§masi lazim geldigi, Cocuk
lan Esirgeme kurumunun, Kizilaym, 
HalkevleTi ic;timai muavenet !e§ekkiille -
rinin bu hususta mesai ve yard1mlarmdan 

ne suretle istifade edilebilecegi, c;ocuk -
!arm saghk i§leri uzerinde Maarif te§ki

latma mensub doktorlann nas1l c;ah§ma
lan icab ettigi, son zamanlarda muhtelif 
mmtakalarda saghk odalannda talebe -
nin nasii kulak, goz, burun muayenesine 
tabi tutulacagi, «Hakimiyetimilliye» ya
tl mektebinde gene son gi.inlerde ac;Ilan 

goz hastanesinden, prevantoryom, ve dis
panser gibi mi.iesseselerle hayu cemiyet -
leri taTafmdan vucude getirilen diger te§
kilattan nas1l istifade edilecegi hakkmda 
hukumler konulmu§tur. 

7 

Holanda Veliahdi evleniyor 
KI§ olimpiyadlannda 
ba§hyan a§kin sonu 

Prenses Juliana'n•n bugiin Lahey'de Alman 
Prensi Bernard de Lip'le diigiinii yapdacak 

Ana ve babalan amele oldugu ic;in 
sabahleyin erkenden evleTinden c_;Ikmak 
mecbuTiyetinde kalan c;ocuklann, bu za
manlanm sokaklarda c;amurlar arasmda, 
fena arkada§larla gec;irmelerine ma

ni olmak ic;in mekteblerde hirer oda ha
mlanacak, bu c;ocuklar sabahlan bura
ya almacak, ak§amlarl gee; vakte kadar 
da burada c;ah§tmlacaktir. 

Bugiin Holanda halk1 bi.iyi.ik bir zevk 
ve siirur i<;inde ... Prensesleri, veliahd ]ii
liana kocaya vanyor, Alman Prensi 

. . d l eski kart k()ca William Powell ve Caroles 
Birbrrlerrn en ayrr mtf . . • f'l' l . d 

L b d birlikte rerJlrdrklerr son r rm errn e 
om ar e h l' k' l · d h , · v ba§lad1klan andan itibaren gostermeden, aya 1 va a ar 1ca ma a· 

Holivud, ikincikanun (Hususl) - c;evkldr~egle · · sevdikleri i•ae edilir. Hatta cet kalmadan kendiliginden has1l olacak-
B" . 'fl yava§ ye Iger enm ' b l . b' h . Uytik icadlar ve ke§l er yava§ k d'l . buna dair makaleler yazdm· h. Halk u sure! e yem tr eyecan mem-
k. · d b' arda en 1 enne d k l l k S · 'I ln I§af eder, sonra bu en ue yan I 8 . b' I 'l lakas! oJm1yan bu iki in· ba1 kar§ISm a a mi§ o aca t1. eyuc1 er 

~ 'b' d Ikar - IT IT u en e a d d k b' d f d &In feveran etmesi g1 1 mey ana.~ . · k d sti.idyoda degvil dl§anda beyaz per e e usuru tr e a seyre er· 
1 k'ld . . m Iier· san arti sa e • d h k'k' h h • ar. H olivudda da bu §C 1 e t<;m I<; d ' .. k b' h yat ya•ama vga koyulur· ken ayni zaman a a 1 1 ayatta usust 
I . I v hayret a mu§tere Ir a ' k h 1 .. k 
erni§ bir ihtira anslZln orta Iga I L k t I d balolarda gece eglen· bir maceranm a raman anm gorece -

. ar. o an a ar a, • . . . H ]A h 
Verdi. . . . I · d hep birlikte dola§Irlar. lerd1. N 1tek1m « a§met u §eytan azret-

~irndiye kadar sinema. §irketlenndbe? tHIS! kyler erdm e r k' binbir dedikodu icad Jeri!» nde Margaret Sullavan, Henry 
h b' v• f'(' · ayyen IT a arm a ZO a I , . b 

er 1ri c;evireceg1 I.!~ ~~~~ mu . edilir y akm zamanda evlenecekleri id· Fonda ya rol 1ca I: v 

senaryo bulup ta reJISorunu de_ taym e •1 d' · t t I Hatta kimseye haber - Siz benim eski kocam oldugunuzu 
d 11 · .. · ] e~gu JaSI or aya a 1 IT. 

Ince, rejisi:ir ro enn t~vm I§ I e m _ d . l'ce nikahlan k1y1]m1~ oldu- hahrlamtyor musunuz? 
olacak §efi c;agmp roll en oymyacak _ak ~en~~ len gl~ 1 k d 'leriye vanhrdl. Dedigi vakit halk gi.ilmekten katJh • 
torleri bulmasmi bildirirdi. Bu vaztyete gu soy enece a :r*I* yordu. <;i.inki.i herkes bunlarm hakiki ha· 
&ore tevzJ'at sefi aktorlerin mukadderatma b' .. . t f' 'n ser1·• zev· yatmda da yekdigerinden aynlmi§ bir 

' d B' · · F k t IT gun tevz1a §e 1m ", .. 
tarnarnile hakim bir adam 1. mm var a a. . d .. l k vakt1'Je ha· <;ift olduklanm b1hyordu. 

· d 'd' Ab k' b' f 1 m e partoner o ara A 

etrnek veya yok etmek elm e 1 ': an~z 1 lr 1 1 d b' le•tirmi• olan iki Sonra birlikte oynad1klan kordelalar-
d k gara ag· yatlanm resmen e Ir ' ' · · d W'l]' J H I ' tnasasmm arkasm a ocaman SI . . .. . d" t" Filmin ad I: Ha§met- dan bmn e I Jam, ean ar ow a: 

Zmda biitun Holivud i<;in korkunc bir lip gene uzermhe U§l u .. I Y ldizlarm ismi de - Di.inya yiizunde son kadm olarak 
t . 1· ~eytan azret en 1 . · 1 k 1 1 e~k1! ederdi. . . u S II ·1 Henry Fonda idi. kalsamz, gene SJZI zevce o ara a mam. 

. d k Margaret u avan I e . . 'I J • b v k h 
Urnumiyetle bir filimde en z1ya e 1 1 l b' I r sevi•erek evlenmi§, Deymce seyuc1 eT ean m ogu I<;" 

. 'I ' d' Bun ar IT zaman a ' d I . d k' h k Yiiksek •ahsiyete ehemm1yet ven IT 1: d I b' rifttiler. V ak1a bu, kmklarla o u sesm e 1 eyecam pe 
• T . f sonra a ayn ffil§ IT ,. b I I d z· b 'k' . . Cenc kadi ve gene erkek. evz1at §e 1 .. b' . tt' lakin istifade e - ltakh u mu§ ar 1. tra u 1 1 ar!Jstm 

f. n k - mustesna IT vaziye I, . 'kl . . k k d I k .. 
Ilirndeki haleti ruhiyeye nazaran un . v b' h ldi Filimlerde bir • sevl§h enm ve pe ya m a ev enme u· 

I d 1- d1lmege §ayan IT a · · · · Id kl h k lA d turat altmda bulunan yiidiz ar an o ro .. 1 h' !"k lmiyan iki §ahs1yet1 zere o u an er esc;e rna urn u. 
lerde ff k olabilecekleri se<;er, on • b~n e . I<; ka a ast 

0
kt'l hakiki macera· 2 - Hakikaten sevi§enlerin, kan ko-

muva a 'k' b rle§hrme tense, va 1 e · I b' b' I · d 1 
dan soma reklam §efini c;agmr .o I I aT • I e irmi insanlan kar§Ila§hrmak da - ca olan arm, Ir u _enn ~n ayn mi§ s~ -
tist et f d laAz1m gelen malumatm ve lar g <; § I yd,)Hatta sade b1k zevc ve zevcenm seVI§me sahnelerm-

ra m a .. I h nteresan o maz mi · . · kll 
efsan 1 · ·ne ba•lanmasmi soy er. a e I I d v1·1 halihazuda de aldiklan vaz1yet smema mera 1 anm 

e enn ne§Tl ' . b' b I§ ayn mi§ an eg · d h f 
Bir h ft zamana kadar hu< IT" o§anm ' I I . . b ekt'lde oynat· rasgele kar§lla§ml§ arts1tlerden a a az· a a sonra o k k a 0 an an mc;m u § . 
birini gormemi§, yekdigerile konu§:nan:I§ an oc di? Ia alakadar e~ecekti; A • 

ik1' d · •k ve heyecan h1slenle mamahy b' . . f ydalarl ola • 3 - A~k 1le san atkarhk arasmda btr gene en enn a, . . B.. le 1r se<;1mm §U a v k k 
do] 1 1 rak kar§11a§trlar. Bm· oy z1ddiyet olmadJgl meydana <;I aca h. 

u o miya <;a I§a b I ktt. k' . d' . d fkA . 
nin "t k' "t k' · berik1 hakkmda ve e · ca · R kl• · · f 1 ayrete ihtiyac Halbu 1 §lm 1ye ka ar e an umum1ye 

o e 1, o e mm d f'l' 1 e am I§l az a g k . k 'ld' S · 1 · k k k1· d h' 1· · olmadigvl hal e 11m - ........................................... bunun a sme a1 1. eV!§en enn, an o· 
e 1<; sempa ISI ............................... • • .... k h 1 · 

................................................ calann. f1hmlerde tabu a§ sa ne er1 ya .. 
ratam1yacaklanm zannediyordu. Bugiin 
o nazariyenin tamamile yanh~ oldugu 
meydana c;tktJ. <;iinkii pekala goriildi.i ki 
birc;ok artistler hakiki hayatta gec;irdik • 
leri a§k maceralanm kamaranm onunde 
birbirlerine yabanc1 olanlardan daha iyi 
ya§ahyorlar. 

4 - Kim diyor ki hakiki hisler foto
jenik ve fonojenik degildir. Kim iddia 
ediyor ki bi.itiin ruhile duyarak aghyan 
kadm beyaz perde iizerinde <;irkin gorii· 
ni.ir. Bilakis .. Sun'i ve zoraki gi:izya§lan 
insam tiksindiriT. Onun i<;in bu sur tie 
san' atkarlar hususi hayatJanm umumi -
le§tirince daha ziyade muvaffak oluyo.· 
Jar. Zaten gekspir, Juliette ve Romes'i 
diger biiyuk muharrirler, bir<;ok eserlerini 
o tarzda yazmami§ m1d1rlar. 

*** 
Sullavan - Fonda, Harlow • Powe] 

c;iftlerinden soma Joan Cranford· Franc· 
hot, Joan Blondelle • Dieck Poweli, 
Barbara Stanwick - Robert Taylor c;ift· 
lerinin c;evirdikleri filimler de muvaffa -
kiyet kazanmi§hr. Bunlarm her iic;u de 
kan kocad1r. Eski kan koca Williames 
Powell ile Caroles Lombarbardes korde
lalari ise mi.ithi§ alb§lanmaktadir. 

Lupe Velez - Jhonny W eissmuller, 
J annette Mac Donald - Gene Raymond, 
Joel Mac Goa • F ranees Dee, Errol 
Flynn · Lily Damita c;iftlerinin <;evirecek
leri filimler de sabJTSIZhkla bekleniyor. 

ingilterenin yeni 
yapacag1 ztrhhlar 

ingiltere bahriyesinin, yeni proje mu
cibince birc;ok harb gemileTi arasmda iki 
tane de buyi.ik zirhlt yapacagm1 yazmi§• 
hk. Bunlar King George ve Prince of 
Vales dretnotland1r. Resmimiz Prince of 
Vales'in tezgaha konu§unu gostermekte-
dir. _ .... ,.,...., __ 
Avrupada ihtisas tetkik
leri yapan bir baytarimiZ 

Evvclce Alman -
yada ihhsas tahsi
linde bulunan kiy
metli baytarlan -
m1zdan binba~1 Hik 
met Sezer son za
manlarda muhtelif 
A vrupa memleket- ' 
lerinde yaptljp. tet
kik seyahatinden 
d1inrnii§ti.ir. 

iki sene kadar 
si.iren son seyaha- Binba~t doktor 
tinde mi.iteaddid Hikmet Sezer 
beynelmilel baytarhk kongrelerinde 
memlckctimizi temsil eden bu k1ymetli 
fen adammm bundan sonra burada de
vam edccck mesaisi i~in muvaffakiyet
ler temenni ederiz. __ ........... -
Bursa Belediyesinin f1karaya 

yard1m1 
Bursa (Husus1) - Belediyemiz, §e· 

hirde muhta~ olan fakir halka ~imdiye 
kadar ekmck tevzi etmekte idi. K1§m 
§iddetle huki.im surmesi dolayisile Be · 
lediye aynca fakir halka k1imur vcr -
miye de ba§lamt§hr. F1kara bundan ~ok 
sevinmi§tir. 

Bclcdiyemiz bundan ba§ka gene k1~m 
artan hastahk dolay1sile f1kara halktan 
hasta olanlara doktorlanm g1indermek
tedir. Muaycneleri yap1ld1ktan sonra i
laclanm da Belcdiye vermekte ve ken
dilerini tedavi etmektedir. 

lik goreceklerdiT. 
Diger taraftan buna bir takim yeni 

kombinezonlaT daha ilave edilebilecektir. 
Mesela, ayni filimde kan kocalann ya -
mna, kadmm eski zevci veya eTkcgm eski 
zevcesi de ilave edilebilecektiT. 

Bernar de Lip ile evleniyor. 
Lahey ba~tanba§a bayraklarla, c;i~;ek -

!erie donanm1~, muazzam bir diigiine ha
zirlanml§. 

Merasimden sonra Krali<;e Vilhel
min'in tahttan c;ekilerek saltanall klZlna 
terkedecegi bile soyleniyor. 

Umumi Harb, hiiki.imdarhklara bii -
yiik darbe vurdu. Bununla beraber yel • 
degirmenlerinin §airane kollan; renk renk 
laleleri, ve fusunkar manzaralarile giizel 
bir memleket var ki mukadderatlru, k1rk 
all! senedenberi, bir kadmm eline tevdi 
etmi§ bulunuyor. • , 

Krali<;e Vilhelmin; 1890 senesinden • Prenses Julrana ve Prens Bernard rn 
beri yedi milyon Holandah ile koca bir iki muhtelif resmi 
miistemleke imparatorlugunun umurunu vel hususi saraym1 cl.a «Buhrana kaT§l 
idare ediyor. Parlak zekas1, dirayeti ve milli miicadele komitesi»•ne terketmi§tir. 
fedakarhgile biitiin milletinin teveccuhu- Esasen bu komitenin miiessisi de kendi -
nii, muhabbetini kazanan bu kadm1 Ho - sidir. 
landahlar, ingiltere Kralic;esi Biiyiik Sosyalizme teveccuh ve meyli vard1r. 
Viktoryadan daha buyi.ik buluyorlar. (Konferans Kamping) ler tesis etmi§tir. 

Krali<;e Vilhelmin ciddi, akil ve mu· Her sene yazm, zengin fakir k1z <;ocuk -
debbir bir validenin nezareti altmda lanm bir araya toplar, kularda gezerle.-, 
munzevi bir hayat g~irdi. 18 ya§mda eglenirler, sporla me§gul olurlar. Gece • 
Krali~;e oldu. Ve «hikmeti hiikiimet» i- Jeri de memleketin ic;timai, ikt1sadi te§ek
cabJ teklif olunan Prensle izdivac1 red - kiillerine aid meseleleri miinaka§a ile va· 
detti ve «Prens do Meklenburg» ile ev- kit ge<;irirler. 
lendi. Prenses Juliana, ana lisamndan ba§· 

Krali<;e Vilbelmin'in hat.m sayiiacak ka almanca, ingilizce ve frans1zca konu· 
derecede cesim bir serveti vard1r. Bun - ~ur. 
dan ba§ka hiikiimetten her sene 15 mil - Derslerine bi.iyi.ik bir dikkatle c;ali§an 
yon frank ta>hsisat ahr. Y a~ay1~1 gayet Prenses ]i.iliana, Lahey saraymm en ya
sadedit. Alayi§ten, debdebeden, kabul ramaz bir <;ocugu idi. Sarayda icra olunan 
resimlerinden, ziyafetlerden, siislu tuva - bir kabul resminde sac;lan bukleli bir gc
letlerden ho§lanmaz. En buyi.ik zevki, neralin Krali<;enin oni.ine geldigini, hiir· 
tatil zamanlannda k1zile beraber gezip metle igildigini gordii. Bu mi.ihim §ahsi· 
eglenme~ten, seyahate <;lkmaktan ibaret - yet, biraz sonra Kralic;eye veda ederken 
tir. Ge<;en yaz Alsas'ta idi. Hergiin pa· kiic;uk Prenses te: «Giile gule kiVlrc:k 
leti elinde resim yapJYor. koylii c;ocuklar- ba§ !...» dedi. Kralic;enin §iddetli bir tek· 
Ia Iatife ediyordu. d1ri uzerine kendini topladt ve hiirmetle: 

Prensin talim ve terbiyesi «Giile gi.ile, general! ... » .demege mec -
1909 da Lahey biiyi.ik bir havadis bur kaldi. 

kaynag1 oldu. Di.inyanm di:irt ko§esinden Fa kat biraz sonra, general arabasma 
gelen gazete muhabirleri saraym onun - binecegi mada ko§arak geldi, ellerini <;lr
dan bir an aynlmiyorlar ve merakla biri- parak bagirdJ: «Giile gi.ile, kiVlrcik sac;-
birlerine soruyorlard1: h general !. .. » 

- Acaba bir kral mi, yoksa gene bir hi bir musiki§inast1r. hi piyano ve 
kralic;e mi dunyaya gelecekL armonik ~;alar. 

Onlara §U miijde verildi: Bu:z:lar iizerinde bir nifan merasimi 
«- Krali<;enin bir k1z1 oldu ve Pren- Gec;en sene, Almanyada Garmich'te, 

ses Juliana ismini ald1 ... » ki§ Olimpiyad oyunlart icra olunuyordu. 
* * * 0 gece bi.iyuk otelde halo verildi. Bir 

V aktile gec;irdigi munzevi hayattan vals, gene prensesi, tath baki§h bir pren· 
pek muztarib olan Kralic;e Vilhelmin, bi- sin kollan arasma att1. Takdim ettiler: 
ricik kizmm serbest biiyiimesini tercih et- Prens F on Lip... Prenses Juliana de 
ti. Bu sebeble Prenses, kendi ya§mdaki Holand ... 
<;ocuklarla mektebe gidiyor, derslerine Ertesi gi.inu, 'iki gencin kolkola gezdik· 
c;ah§lyor, onlarla beraber oynay1p egle - Jeri, guliiJ? konu§tuklan gori.ildii. Buzlar 
niyordu. iizerinde gec;en dakikalarda mevkilerini 

Kontes (Van Bi.iro) ismile Oniversi· unuttular, sev~tiler ve evlenmege karar 
teye devam etti. Parlak bir imtihan ver- verdiler. 
di. F elsefe ve edebiyat doktoru unvamm Az soma, tatil zamam bitti. Ve prens, 
ald1. Prenses bilhassa beynelmilel hukuk gene M. Lip oldu. Parise avdet etti. Bii
ve ikhsadiyata c;ah§h. yiik bir Alman ecza fabtkasmm mu • 

V eliahd sag lam bir viicude maliktir. messili idi. 
Dogdugu zaman 8 kilo gelmi§ti. T enis 
oynar, yiizer, otomobil kullamr, buz iize
rinde kayar. Her ki§ {Haag Club) de 
bir §ampiyon gibi buzlar i.izerinde talim 
yapar. Kuli.ibiin Kralic;eye mahsus kapl· 
smdan girmekten hie; ho§lanmaz, umu -
rna mahsus kap1dan girip <;Ikar. Paten -
lerinin bir ba~kas1 tarafmdan ayagma ta
kilmasma da musaade e!:n')ez. 

Son derece hazircevabdir. Bir gun 
(Katvisck) plajmda dola~1rken kendini 
tammiyanlardan birisinin uzun ve saglam 
bacaklanm i§aretle: 

- N e sag lam temel direkleri ! .. 
Dedigini i~itince hem en donmu~ ve: 
- iftihar ediniz, bir gun hi.ikumetin 

*** 
Prens; Holanda hukumetinin daveti 

iizerine (Lahi) ye geldigi zaman buyi.ik 
bir ~evk ve heyecanla kar~Ilandl. ?ren· 
sesle beraber Sehremanetine gittiler, a • 
kidlerini icra ettirdileT. Krali~eyi kocak
lay!p optiikten sonra otomobille gezme -
ge <;Iklilar. Halk sevincle bagmyordu: 

- Y a§asm prenses!... Y a§asm 
prensl ... 

Prenses ]i.iliana cidden bahtiyard1r ve 
buna da layiktir. Zira, muteaddid izdi • 
vac projelerinin akim kalmast kendisini 
son derece kederlendirmi~. mahzun b1 • 
rakmi~h. 

Amerikanrn ;;vimli artistl~rinden Barb;;ra Stanwik 
son lilmi «Annie Okley» de 

Zannedilmesin ki, bu <;iftler mutema· 
diyen oymyacak ve herkes b1k1p usana -
cakllT. Hay1r .. Ciinku Holivuddaki iz • 
divac hayatlarm;n k1sahg1 ve bo§anma -
}ann Sikhgi bu tek •ahenkfige mani oJa " 
cak, seyirciler daima degi§iklik ve yeni -

Bu suretle ekseriya sinema ytldizlanmn 
hakiki hayatlan hemen hemen degi§tiril
meden beyaz peTdeye akscdecek, bunla· 
ra dair yiizlerce senaryo tertib oluna -
caktir. 

ag1rl1gm1 ta~1yacak ! .. 
Demi~tir. (Prenses Juliana) c;ok IYI 

yiirekli ve merhametlidir. Holanda ba · 
hh;Iian kendisini c;ok seveTier. cunkii on· 
lara pek c;ok yard1m etmi~tir. lki sene ev-

Bugun, Prenses Juliana, Holandamn 
milli rengi olan turuncu biT rob giyecek, 
omuzlanna en bymettar dantelalan ata
cak, ve sevdigi prensin koluna girerek bu
ti.in ~ehri dola~acak ... 

M. FUAD SAMIH 



Eski Tiirk medeniyeti 

Eski Tiir k Mitolojisinin 
karakteristik manza~ as1 
Miladdan on as1r 

bugdaydan un 
evvel Orta 
yapmasJni 

Asya Tiirkleri 
biliyorlard1 

-3-
Eski Grek. rnitolojisinin temsil ettigi 

rnanevi hayat bizirn ruhumuzda ya§Iyor. 
0 rnitoloji, Tiirk manevi hayatmm Akde
niz kiyiiarmdaki in'ikasmdan ba§ka bir
§ey degildir. Bu rnitolojide men§ei uzak 
Kafkas daglarmda oldugu gosterilen 
Promete, insanlara ilk defa ate§ yakrna
Sim Ve kul!anmasmi ogrettigi i~in takdis 
ediliyor. Halbuki, ate§ yakrnasm1 ve kul
lanrnasmi insaniyete ogreten Promete, 
efsanevi bir tannd1r. Bu tann, men§ei 
Tiirkistan olan Tiirk dehasmm sernbolii
diir. <;iinkii, ate§i ilk defa olarak ke§fe -
dip kullananlann oradaki Tiirkler oldu -
gu ilmi tetkiklerle ispat edilmi§ bulunu -
yor. (1} 

Bunun gibi, gene Crek rnitolojisinde, 
vah§i cinsiyet rniinasebetleri yerine izdi
va~ rniiessesesi kuran, ve ziraat usulleri -
ni, <;obanhk ve avc1hktan daha iyi ve 
mi.itekarnil bir rnedeniyet rnerhalesi ola -
rak insanlara ogreten T riptolemos, ne de
rin ne ilahi takdislere rnazhar ol uyorl 
F akat, T riptolernos da Tiirk dehasmi 
ternsil eden efsanevi bir semboldiir. (:iin
kii gerek izdivac; miiessesesini, gerekse zi
raat usullerini en evvel ke§if ve tatbik e
den Tiirkler olmu§tur. Miladdan on am 
evvel, diinyanm hic;bir yerinde bu rnede
niyet yokken, Tiirkler Orta Asyada zi
raat hayati ya§IyorlardJ. Arpa, bugday 
ekip bic;iyorlar, bunlan ogiitiip un haline 
getiriyorlar ve ekmek yapiyorlardi. Bu 
hakikati, Orta Asya hafriyatmm en de
rin tabakalarmda yamk arpa ve bugday 
taneleri bulunmasile anhyoruz. Daha 
sonra, bu ziraat usulleri muhaceretlerle 
diinyanm .muhtelif yerlerine ve Avrupa
ya gotiiriilrnii§tiir (2). 0 hal de, ins ani -
yete, ate§ten sonra ekmegini veren de 
Tiirkler olmu§tur. 

Gene ayni rnitolojide, demir rnaden -
ciligi, iplik biikme ve do kuma san' ali, ve 
atm ehlile§tirilmesi Poseidon ilahma, bii
yiik ~erefl_er ve ayinlerle, izafe ediliyor. 
Halbuki, demir madenciligini, iplik biik
me ve dokuma san' atini, ve at, kopek ve 
deve gibi hayvanlann ehlile§tirilmesi u -
sullerini ke~if ve tatbik edenlerin Turk -
ler oldugu bugiin artJk miisellem !>ir ha
kikat olmu~tur. (3) 

yesinin h'lriz vas1flarmdan birisidir. Bu
nun neticesi olarak, Tiirklerin dini sis -
temlerinde naturizm ve anirnizrnin kan§· 
IDI§ oldugu, ve siyasi te§ekkiillerinde de 
renk. cihet, hayvan gibi tabii hususiyet
lerle birlikte, «altm I§Ik», «ma§eri vic -
dan» gibi ruhi kuvvetlere ehernrniyet 
verdikleri goriilmektedir. Bu sistem, §iip
hesiz yalmz birini veya yalmz otekini e -
sas ittihaz eden sisternlerden daha rnute
kamildir. ( 4) 

Aristonun dedigi gibi, felsefe hayretle 
ba§lar. Turk felsefesi de iptida tabiate 
hayret etmekle dogmu§tur. F akat bu 
hayret, iradelerinin, korkunc; ve anorrnal 
hadiseler kar§Ismda kalrni§ olmasmdan 
degil, Tiirk zekasmda, ve Tiirk karak -
terinde, once de soyledigirniz gibi, pratik 
bir idealizmin hakim olmasmdan, ve 
anormal gibi goriinen §eyleri realiteye 
irca etrnek arzusundand1r. Ona gore, 
ideal, eri§ilebilen bir mukemmeliyettir. 
Su halde, ruhlarmdaki hayret, tabiat i -
c;indeki tabiilige kar§J hayretti. Tiirk dini 
ve Tiirk rnitolojisi, zengin bir sosyoloji 
etiidii mevzuudur. Sembollerin arkasmda 
§eniyetleri gorenler, bu sosyolojiyi kolay
ca okuyabilirler. Turk dinindeki biitiin 
timsaller, ic;timal realitenin, ve bilhassa 
rna§eri vicdamn hayali ve sernbolik ifa -
delerinden ibarettir. Yukandaki usulu, 
biitiin Turk usturelerine ve felsefelerine 
tatbik edecek olanlar, dairna bu §eniyetc;i 
sembolizrni goreceklerdir. 

ilim deyince, her§eyden evvel, e§yayJ 
tasnif rneselesi akla gelir. Turklerin, dl
ni ve ameli tasnifi birbirile rnemzuc; bu -
lundurmu§ olrnalan da, bu felsefi aki -
delerinin neticesi say1labilir. Dini rnant1k, 
ugurlu ve ugursuz rnanhktJr. Ameli man
hk ise, kiilliyet ve ciiz'iyet, kemiyet ve 
keyfiyet rnantJbdJr. Tiirk rnantiki, bun
lann her ikisini rnezcetmi§ bulunuyor. 

Rakamlara kutsiyet izafe edilmesi, ve 
kuvvetli ic;timai tesaniid gibi felsefi aki
deler de, once Tiirklerde ba§laml§ ve 
buradan garbe ge<;erek, sonralan Fisa -
gor'un rne§hur felsefe sisterninin esasm1 
te§kil etmi§tir. Hatta Fisagor'un, bir te
lakkiye gore, biiyiik ic;tirnal tesaniid esas1 
iizerine kurulrnu§ olan Budizrn felscfi -
dini rnesleginin miiessisi olan Buda ol -
dugu iddia edilrnektedir ki, bu takdirde 
Tiirk ukma dogrudan dogruya mensub 
oldugu anla§Ilmi§ olur. (5) 

Turk karakterini temsil eden Fisagor 

CUl'ti!IUF.iYET 

Japon - Sovyet 
diifmanhgi 

Japonya 
Almanya 

Sovyetlere 
ile birlikte 

taarruz etmek istiyor 
Kuroda ismindeki J apon rnuharririnin 

«Dayarnond» isimli J apon iktJsad mec
muasmda bir yazisJ vard1r. Bu yaz1da 
Kuroda §unlan yazmi§hr: 

) isteriz 
) 

• Sermayesinden eksige l 
satdan ,ekerli maddelerJ 

~ Kad1koyiinde oturan okuyucula-
nmtzdan E. Osman imzasile bir \ 
mektub aldtk. Bu mektubda deni- ~ 
liyor ki: 

«Sovyetlerle harbetrnerniz rnukadder
dir. Sulhperverler ne derlerse desinler bu , 
olacakhr. Sovyetlerin Uzak§arkta ilerle
melerine Sovyetizrnin ve kudretli mili -
tarizminin inki§afma mani olrnak lazJm
dJr ve bu kudretli Sovyet militarizrnidir 

cKadtkoyiinde <;ar§l ic;inde s1ra 
ile ac;1lmi§ olan tathc1 ve helvac1 I 
diikkanlarmda satllan '<e§id c;e§id I 
tathlar inamlamtyacak kadar ucuz- ~ 
dur. Mesela; lokma, pi~mi§ tel ka- I 
daytfmm kilosu yirmi be§ kuru§a, 
ve revani, tulumbataths1 gibi ay- ( 
nca yumurta sarfm1 istilzarn etti - ( 
ren tatlilarm kilosu da otuz, otuz 
be§ kuru§a kadar veriliyor. Pi~me
mi§ telkadaylfm kilosu yirmi ku
ru~a sabld1g1 halde nas1l olup 
ta bunun pi~mi~inin kilosunun yir
mi be§ kuru§a sabld1gma bir tiirlii 
akil ermiyor. Gerc;i her dlikkanda 
(mamulatimlz §ekerden mamul -
diir) diye yaz1h bir levha as1h bu
lunmakta ise de §eker, yag ve ica
bmda yumurta ile irnal edilen bu 
gibi rnaddelerin bu kadar ucuz fi
ata verilmesine bugiin ic;in madde
ten imkan yoktur. Bunlarm bir ke
re olsun haddei tahlilden g~irildi
gine inanmak dogru olrnasa gerek
tir. S1k s1k kontrol ve tahlili icab 
eden bu gibi gJ.da rnaddelerinin ne
ticei tahlilde: l;ieker yerine her 
hangi bir mayi ile ve muz1r yag
larla yaptlmi§ olduklan tebeyyiin 
ettigi takdirde halkm s1hhatini hi- ) 
c;e sayan bunlarm amillerini, di- ) 
gerlerine ibret te§kil edecek mii- I 
essir bir §ekil ve surette cezalan - I 
dtrmak c;ok liizumludur. Her an I 
ic;in tehdid ve ihlal edilen umumi 
s1hhatin koruyucusu olmas1 laZim 
gelen Belediyenin nazari dikkati -
ni celbetmenizi rica ederim.~ 

ki J aponya ile <;inin yakla§masma mani 
olmaktad1r. 

Sovyetler fevkalade kuvvetli bulun -
dukc;a 1 aponyanm bu yoldaki i§ini tek 
ba§ma ba§arrnasma irnkan yoktur. Bina
enaleyh bu vaziyet kar§Ismda J aponya
nm, Sovyetler Birligine ayni suretle dii§
man olan diger rnemleketlerle ittifaklara 
girrnesinden daha tabii bir§ey yoktur. 
Sovyetler Birligine can dii§11!_am olan 
boyle bir rnernleketse Alrnanyad1r. Bi -
naenaleyh Alman ve J apon erkamharbi
yeleri bu iki mernleketin ordulanm Sov
yetler Birligine kar§I J!IU§tereken tevcih 
ederlerse Sovyetlerin kuvvetini o zaman 
kolayca bertaraf etmek kabil olabilecek
tir. Sovyetler Birligine kar§l takib edile
cek tek bir beynelrnilel politika olabilir 
o da Sovyetleri §imalin buzlu rnmtakala
nna cebren siirmek ve sJki~tJrmaktn. 

1 aponyamn Avrupa devletlerile, yal -
mz Sovyetler Birligini devirmek ic;in 
birle§rnesi liiz~mdJr. Y oksa <;in uzerinde 
herhangi bir Avrupa devletile hic;bir su
retle miizakereler ve anla§malar yaprnaga 
luzurn yoktur. 

Sovyetler Birligine kar§I lngiltereden 
bir yard1m beklernekse abestir. lngiltere, 
Sovyetlerle dostane rnunasebat devam et
tirmektedir. fngiltere, ]aponya ile Al -
manya, hatta 1talyamn, dunya statiiko -
sunu bozmak ic;in anla§hklan bir zarnan
da bu statiikoyu rnuhafaza §iarlarile or
taya ahlrnaY.tadJr. lngiltere ile 1 aponya
mn, Avustralya, Hindistan, <;in ve MI
mdaki tesviyesi kabil olm1yan hesablarm1 
ve ihtilaflarm1 ise aynca kaydetmek la -
zimdir.» 

Bun dan sonra Kuroda, 1 apon - AI -
man anla~asmi tenkid edep ve aradaki 
mesafenin uzakhg1 ve J aponyanm Al -
man planlanna alet olmasJ tehlikelerin -
den bahsederek bunun aleyhinde bulu -
nan)ara kar§I §UnJan soy)ernektedir: 

«Bu mesafc; uzakhg1 rniihim degildir. 
Cunkii anla§an devletler, barb esnasmda 
birbirlerine k1t' alar gonderecek degildir
ler. Bunlann yalmz ayni zamanda ve 
miittehiden harekete ~ecrneleri Hfidir.» 

Okuyucurnuzun bildirdigi mese
le, urnumi s1hhat bak1mmdan ,.ok 
ehernrniyetlidir. Bu hususta Kadi
koy Belediyesinin ciddl surette 
rne§gul olmasm1 ve sermayesinden 
eksigine sahlan bu gibi maddelerin 
neden yaptldigtm meydana c;1kar-

I 
) 

~ 
1 
I rnasm1, . ~ 

Isteriz j 

Bel~ika Reksist retstmn 
konferanslar1 

Briiksel 6 (A.A.)- Pays Reel gaze• 

tesi Belc;ika Reksist partisi lideri M. 

Leon Degrelle 'in, Torino ve T riste rad· 

yo istasyonlannda konferans verrnek ii • 

zere diin ak§am saat 19,30 da ltalyaya 

hareket etmi§ oldugunu bildirmektedir. 

M. Degrelle ayni ak§am Briiksele done· 

cektir. 

Reksistler bu ak§arn kuliib ve toplant1 

yerlerinde umumi dinleme seanslan ter -

tib etmi§le_rdir. 

Bu takdirde, Poseidon ilah1 da 1 iirk 
dehasmm takdis edilen bir sembolii olu
yor, ve boylece insaniyete demirden alet 
yapmas1m, giyinmesini, ve hizmetlerinde 
at, kopek ve deve gibi ehlile§tirilmi§ hay
vanlar kullanmasm1 ogretenlerin de Tiirk
ler oldugu anla§Ihyor. 

da, Buda gibi en yiiksek saadeti, Nir - Bursa Vilayeti kaymakam-
vana'ya ula§mayi, insamn kendi kendi~ini Iartmn i~timal 
cerniyete hasretmesinde ve feragatle ona Bursa (Hususi) - Vilayetin biitiin 
hizrnetinde bulrnu§tu. · kayrnakamlan Valinin ba~kanhgmda on 
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FIKIRLER 

AfyoncilarimiZin vaziyeti 
Haric sati,Inin hiraktigi ihtiyattan 

et\r.riiilletiiciir 

bir 
m1 ~ift~iye 

Tarlada alyon toplanrrhen 
Ankarada bugiinlerde toplanacak o - sinin c;iftc;i ile alaka ve rab1tas1 a§agi yu· 

Ian Yiiksek fkhsad meclisine Istanbul kan tavazzuh etrni§ saytlabileceginden 
uyu§turucu maddeler idaresinin §"efleri de c;iftc;inin afyon derecesini k1rka yani k1· 
davet edilmi§ bulunuyor. losunu 480 kuru§a sathg1, satabildigi ne-

Bu dave!, ikt1sad kongresinde umum ticesi <;tkanlabilir degil mi? 
mahsullerirnizle birlikte, afyon rnahsulii Halbuki c;iftc;i 935 senesinde afyomm 
hakkmda da baz1 kararlar ittihaz edilmek kilosunu azarni 250, bu y1l da 95 - 150 
ihtimali oldugunu ifade etmektedir. kuru~a ancak satabilrni§tir. Y ani lnhisar 

Afyon, rnernleket istihsalatJ masmda idaresinin bir nevi nark olarak afyon ic;in 
ba§ olrnasa bile afyoncu mmtakalarda kilo ba§ma tesbit ettigi 480 kuru§ yerine, 
adeta hayat mesabesinde k1yrnet ve ehem· c;iftc;i 150 kuru§a satmi§ ve rnahsuliini.i 
miyet ifade eden yekta ve mustesna bir kilo ba§ma nark fiatmdan 330 kuru§ a~a-
rnabsuldiir. g1ya elden ~Jkarrni§hr. 

Bu itibarladir ki afyoncu mmtakalar Demek oluyor ki serrnayeyi, hangi 
ahalisi, bu rnahsul baklqnda bir karar it- §art ve kayid altmda bulundurulursa bu~ 
tihaz edilecegini duyduklan zaman, bii- lundurulsun, mutavass1t roliinii icraddn 
tiin varhklarile dikkat kesilirler. Hatta uzakla~llrmak irnkam hernen yok gibidir. 
afyon hakkmda iktJsad meclisinin rnuh- ~u halde c;iftc;iyi korurnak irnkans1z m1 
temel karanm, bu havzanm c;iftc;isi ka • olacak? 
dar esnafm, san'atkann, mutavass1hn Si.iphesiz hayu! 
daha ileri giderek lzmir ve istanbuldaki inhisar Idaresi, derecesini k1rh rnu • 
tiiccann bile ayni hassasiyet ve ayni sa- bayaa ettigi ve haricde 70 kuru§a satt1g1 
bJTSIZbk)a beklernekte oJdukJanm soyJi· afyondan beher derecesinde kazandl~l 
yebiliriz. 30 kuru§u, kadrosunun kar§Ihgi olan 

Alakadarlarca malum oldugu iizere, % I 0 nu tevkif ettikten sonra derece ba
pek insani bir duygu ile afyonlanrnizm §Ina kendisine ihtiyat kalan 20 kuru§u, 
mukadderatmi bir muahedeye bagladJk- yani kiloda sah§ farkmdan husule gelen 
tan sonra, afyonlarimiZm hali pek acikh 240 kuru§u c;ift<:inin lehine kullanabil -
bir vaziyet almi§li. . mek rnevkiine, iktidarma c;oktan gelmi§ 

0 giinku §artlar, afyonculugurnuzu a· 
deta biisbi.itiin sondurrnek derekesine dii
~urrnu§tU. F akat Vekaletin tam vaktinde 
rnudahalesi afyonculugu olmekten, af -
yonculan kiismekten kurtard1. 

1933 - 1934 senelerinde lnhisar lda
resi, gerek dabilde gerekse haricde piya
sayt tutabilrnek ic;in fedakarhk yapml§, 
afyonun derecesini 70 - 80 kuru§a yani 
kilosunu 840 - 960 kuru§a kadar mi.iba
yaa etmi§ti. Stok raflarma konan bu mii· 

bayaa miktanm ihrnal etrnek §oyle dur
sun, !darenin taharnmiiliinu sarsacak ka
dar nazik bulundugunu kabul etrnek la
zimdu. 

.lnhisar idaresi, 935 senesinde bu sar-

bulunuyor. 
Esasen afyon kanununun 3 iincii rnad

desinin F f1krasJ, lnhisar ldaresinin vazi-

fesini, yiiksek gayesini pek a<;Ik olarak 

tesbit etmi§ de gil rnidir? 

lkhsad V ekaletinin afyon ve afyon • 

tul•·gumuzu korumak hususunda deruh

de ettigi vazifenin sarahati rneydanda -

d1r. Afyonculugumuzu inZtbat altma al

maga rnuvaffak olan ve afyonculugun 

biitiin rnes'uliyetini yuklenrni§ olan Ba • 

kanbk, sat!§ imkanlarmm verecegi nisbet 

derecesinde <;iftc;inin bukukunu da ayni 
hassasiyetle rnuhafazaya rnuteahhed bu-

lunuyor. 

hte, istiklal Harbini yapan, biiyiik 
Turk ink1lablanm yaratan, ve istikbalde 
biitiin insaniyetin manevl hakimiyetiue 
namzed olan Anadolu Tiirkii, insanhga 
ilk defa olarak ate§ini, ekmcgini, elbise -
sini ve demirden aletini veren, ehlile§mi§ 
hayvanlan onun yard1mma gonderen u
km bugiin ya§amakta olan nesilleridir. 

Tiirk psikolojisi, tabiati, kendi kendi- giin devam eden bir toplantl yapm1~ _ 
ne gayesi olan yabanc1 bir §eymi§ gibi lardtr. Bu ic;timalarda koyliimiiziin kal
gorerek ona kar§I lakayd bir vaziyet al- kmmas1 etrafmda icab eden tedbirlerin 
rnad1. Tabiatte, insan ruhuna yabanc1 ol- nastl almacag1 tesbit edilmi~tir. Kay • 
m1yan bir§ey oldugu emniyet ve itikad1 rnakamlar ic;tirnamda vilayet daireleri
onda hakimdi. T abiate dair zihninde ru- nin §efleri de haz1r bulunmu§lar ve mii§ 
hi bir istihale gef<irdikten sonra, ona kar- terek tedbirler dii§iinmii§lerdir. Bu rne
§I vaziyet ve rnevki ahyor, onu kendi ru- yanda koylerdeki yol meseleleri, sana
bile birle§tiriyordu. Ancak boyle ruhi yii ziraiyenin tamirni c;areleri, koyler 

M. Degrelle'in Torino radyosunda bir 

konferans verecegi hakkmda Pays Reel 

gazetesi tarafmdan verilen bir haber 1 · 
talyan hiikumetince bir miiddet evvel 

tekzib edilrni~se de Reksist mehafil bu 

sefer bu haberin dogrulugunda kat'iyyen 
mar etrnektedir. smt1y1 hafifletmek maksadile bir ytl ev- Bu irnkanla bu taahbiide dayanarak 

baric sall§In buakhg1 ihtiyattan bir kisrni
ni, c;iftc;iden almacak mala ifraz etmesi 

ve k1rk kuru§a alrnag1 vadettigi afyonla· 

Tl, hie; olrnazsa 50 kuru§a alarak serma-

Bu ilk Tiirk medeni tekamiiliiniin i<; -
timai safhasma bakarsak, Tiirk cerniye
tinin kurulu§unda kasthk ve serflik gibi 
iptidai sistemlerin de bulunmadJgmi gc -
riiriiz. Bu itibarla, reis, kabilenin ve aile
lerin sadece bir lideridir. Tabi ve metbu 
miinasebeti, hiirmet ve §efkat esas; iire -
rine kurulmu§tur. Sar (reis}, her taraftan 
biirmet gormesine ve itaat edilmesine 
rnukabil, dairna halkm arzulanm yerine 
getirmegi bilir, ve onlann rnii§terek ve u
rnumi istekleri dJ§mda hic;bir harekette 
bulunrnaz. Bu sistern, Tiirk ruhunda en 
eski zamanlardanberi ya§Iyan dernok -
ratik karakterin bir ifadesid1r. Yunan 
sitelerinde ve sivil hayat safhalarmda go
riilen te§ekkiillerde de hemen bu zihniye
tin ayni hakim olmu§, ve Tiirklerin bii
tiin dini ve siyasi miiesseseleri, ruhlanmn 
bu karakterile mernzuc; olarak inki§af et
mi§tir. 

Tiirk rneden~etinin esaslanm takib e
derken ~unu bat;rlarnahy1z ki, en eski za
manlarda, Orta Asyamn fiziki §eraJtJ, 
Tiirklerin oralarda kesafetle ya§ama~mi 
ve milli hayatm kurulu§unu ternin edebi
lecek bir halde iken, siyasi ve i~timai 
manzaradaki bu tekamiil, sonradan rnii
ternadi kurakhk devirlerinin tesiri altJn -
da, yava~ ya va§ eski inki§af harnlesini 
kaybetmi§, ve nihayet f<Ol i~inde kii~iik 
kiic;iik vahalardaki rnabdud hayat haline 
intikal etmi§ti. Halkm miihim bir bsmi, 
medeniyetlerile birlikte, diinyanm ba~ -
ka verimli mmtakalanna gof< ederek yer-
1 e§rni§l erdi. 

Buyiik Turk rnedeniyetinin karakte -
rindeki vaSJflan ara~tmrken, onda bir ta
biat sevgisi ve hiimanizrn elemam bulun
dugunu da goriiriiz. Fa kat, bu sevgi sade 
ve sathi degil, tabiah seyrederek oradan 
alman inhbalarla ruhlarda gizli olan 
man alan anlamaga matuftur. T abii bir 
ruhaniyet, reel bir idealizm, Turk Jeci -

b b k arasmda iktlsadi, i~tirnal ve rnedeni du-
ir a 1~ladu ki, tabiat, insan iizerinde ··k 1 rumun yu se rnesi etrafmda c;ok esasli 

ve insan da tabiat iizerinde rnuessir ola- kararlar verilmi§tir. 
bilir. Tiirklerde tabiabn manas1m anla - Aynca, mektebi olrn1yan her dort, 
mak i§tiyakl, kiilli a§k mefhumunda ken- be§ koyiin ortasmdaki koyde tam dev
disini gosterir. Eski Turklerin, senenin reli hirer yah rnekteblerinin yaptml -
muayyen zarnanlannda a§k geceleri ya- mast kararla~m1~tir. Bu mekteblerin 
§amalan, kulli a§k ayinleri yaprnalan, bu yaptlmasma hemen ba§lanacakbr. Ye -
zihniyetin bir neticesidir. Bu gecelerde, ni ders senesi ba~mda bunlar bitrni~ o
tabiatle insan birle§ir, ve kiilli a§k, alhn lacakhr. 
I§Ik §eklinde nereye dokunursa o §eyi ge- ~- ~-----~~~-----......... ~ 
be buaku ve ondan nesiller tiiretirdi. Tiirk felsefesi ne kuru bir §eniyet<;i -
Tiirk rnitolojisinde, agaclardan, hayvan- lik, ne bo~ bir santirnantalizrndir. Tiirk 
lardan, ta~lardan nesiller tiiretilmesi boy- karakterinin farikas1, k1saca «hayati bir 
ledir. Bu sernbolizrni, Anadoludaki Eti idealizm» dir denilebilir. San'atkar, san
Tiirkleri rnitolojisinde de goriiyoruz ( 6). at eserine, nasi! kendi ruhunun giizelligi
Bu telakkilere gore tabiatle insan birbi • ni veriyorsa, Turk ruhunun da giizelli
rine kan§Iyor ve bir panteizrn yarat1h • gi, karakterinde yarathg1 eserlerde ve 
yor. kurdugu rniiesseselerde tecelli etrni§tir. 

Dernek ki, tabiatin tefsir ve izah1 te- Bu giizellik yalmz ruhi hurriyete rnalik 
§ebbiislerini yaprnak, ve onun istihalelcri- olu§unda degil, ayni zamanda bu istik
ni ara§tirrnak ta Tiirklerin kuvvetli ruhi lali idrak edi§indedir. lnsanhgm en yiik
hayatlanmn bir ba§ka tezahiiru olrnu§ • sek ~erefi de bu §Uurlu istiklalden ba~ka 
tur. bir§ey midir~ lnsanm i~inde ilahi kudret-

Tiirk ruhu abes hurafelerden de aza- ler duyuran kaynak budur. Turk mille
dedir; f<unku hislerile elde ettigi §eyleri tinin son rnucizeleri, karakterindeki bu 
aklile neticelendirir. Tiirkiin maneviyatJ, §Uurlu tarihi a§km bir ifadesi olmakla 
kendisine yabanc1 bir varbgm emrettigi izah edilebilir. Bu rniiternadi yiikseli§ 
vazifelerden ibaret olrnay1p, kendi ic;in- gayretlerini rniirnkiin k1lan s1cak kalbli
de kendi ruhunun icablan olarak telakki lik, ancak rnilli istiklale tarn bir yer ve
edilmi§tir. Bu telakki, t<ok esash bir fel- ren Turk karakterinden, ve onun rney
sefi gorii§iin mahsuliidur. dana getirdigi ulvi duygulardan <;Jkabi-

Dernek ki, tabiatin tefsir ve izah1 te - lir. 
§ebbuslerini yapmak, ve onun istihalele M. Saffet Engin 
rini ara§hrrnak ta Tiirklerin kuvvetli ru
hi hayatlanmn bir ba§ka tezahiirii ol -
mu§tur. Avrupa felsefi tefekkuriinun mu
hirn bir ktsmmi te~kil eden bu esaslann 
men§elerinin en eski Tiirklerde bulundu
gu goruliiyor. Arhk Avrupa felsefesinin 
~irndiye kadar iddia edilen istiklali, bir 
ziihulden ibaret olarak kabul edilebilir. 

-------
(1) R. Pumpclley, Explorations in Tur-

kestan, WasWngton, 1908 
(2) R. Pumpelley, ayni eser, S. 37 - 62. 
(3) R. P ., ayni eser, s. 111. 
(4) Frazer, Golden Bouch, cild III. 
(5) Weber, History of Philosophy, New

York, 1906. s. 38. 
(6) Ti.irk Tarih Kurumu, TUrk Tarih! -

nin Ana Hatlan. Eti meden!yetinde Elli -
yanku~ mitolojisl. 

Franslz • Leh ve Alman • Leh j vel 70 • 80 kuru§tan tesbit ettigi miiba -
.. b t yaa fiahm derhal kuka indirmek mecbu-munase a 1 .. 

nyetmde kald1. 
Berlin 6 (A.A.) - Havas AjansJ VakJa rniibayaadan yapiian bu ten -

bildiriyor; 
zilat, ~ift~inin kesesine kilo ba§ma emni· 
yetle girecegini iimid ettigi miktardan 
300 - 360 kuru~ eksilrni§ti, fakat buna 
rnukabil, bu tedbirle lnhisar ldaresi, b1r 
y1l evvel stoklad1g1 afyonlardan bir kw 

ye tazyikmdan bir rniktar olsun c;ift~inin 

korunrnas1, Meclisin i§ba§l oldugu bir s1· 

rada habra getirmegi bir vazife bildik. 

Nevzad Ehrem 

Siyasl rnehafil ve matbuat, Fransa ta

rafmdan Lehistana yap1lan ikrazat dola· 

y1sile M. Beck'in Diet rneclisinde rniida

halesini gayrimiisaid bir §ekilde kar§Ila • 

maktad1r. mm1, 80 den 60 kuru§a dii§urerek muva- ~-~~~~"""!"-----....... --.._ 
Koelnische Zeitung gazetesi bu hu • 

susta §oyle yaz1yor: 
«M. Beck, Alman - Polonya paktJm 

F ransaya kar§J siyasi biiyi.ik bir meharet
le istisrnar etrni§tir. 1921 de F ransa · ile 
Polonya arasmda akdedilen askeri itti -
fak k1yrnetini kaybetmi§ti. M. Beck bu 
ittifak1 yeniden kiyrnetlendirdi.» 

zenesini az c;ok tanzime muvaffak ol -
IDU§tU. 

Su i:ilc;iilii yiiriiyii§ten sonra, afyon 
stok miktan azald1, ihracat yolu iizerin
de de muntazam bir yiiriiyii§ ternin e • 
dildi. Bu suretle 1nhisar ldaresi, c;iftc;iyi 
du§iinecek ve koruyabilecek, daha a~Ik 
soyliyelirn babahk yapabilecek bir liya
kat iktisab etti. 

Buraya kadar verilen izahattan c;iftc;i 
ile fnhisar !daresinin ve fnhisar !dare -

Hurrem Sultan 
Tarih~i edibimiz M. Tor
han T amn en giizel eseri 

Peh yahznda 

Cumhuriyette Var§OVa 6 (A.A.) - Noel munase· 
betile ink1taa ugnyan Alman - Leh tecirn 
miizake.relerine 15 kanunusanide tekrar 
ba§lanacakhr. 

~~~~=-=-!!!'--~~~- Genclerbirligi Ankara 'a111piyonu olclu 
SON MEKTUB 

En halis memleket 
hihayeleri 

Fiatl 40 kuru~ 
I I I II I I I II I I I I I I I I I II I I I I II I I I I I I I I I I Ill ........................................ 
Klod Anenin en giizel 

romana 

Ate~in Rus a~kl ve bir ihtiras 
maceraSI 

GENO RUS 
KIZI ARYAN 
~evil'enler 1 

Ankara (Hususi) - Ankara Gene -
ler Birligi takimi, <;ankaya tak1rnile 
yaphgt mac;1 ikiye kar§I dort galle ka
zandl. Gencler Birligi takirni, bu suret
le Ankara §arnpiyonu olrnu§ ve milli 

kiimeye birincilikle girmi§ bulunuyor. 
Butiin rnac;larmda hi~ rnaglU.b olmtyan 
Gencler Birligi birinci futbol tak1mmm 
bir fotografm1 bu munasebetle gonde -
riyorum. 
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CUMHURiYET 9 

Madrid harbi nihai CekoslovakyanJn 
temennileri 

~ekoslovakya, italyan
ingiliz ania,masindan 

nikbin goriiniiyor 

jlst~nbul B~rsa-;;-kapant§! GUNUN 
fiatleri 6 - 1 - 1937 · • 2 s • & e 1 s • tv 

BULMACASI llfJCumhuriyetJil 
li=ll ~ u ~ ~ lUI ~ lY1 If\) lY1 • • safhaya g•r•yor 

Kzzzllar rehineleri kur$una dizdiler 

lVI. Eden Berlin ve Romadan kat'i cevab istedi. 
Beynelmilel kontrol te,ebbiisii suya dii,iiyor · 
Amerika senatosu silah ambargosunu kabul etti 

A .1 6 (A A ) H . 1 Londrada bulunm1yan Ba§Vekille tele -
VI a . . - avas ajansl .. .. .. B r R 

muhabirinden. fonla go;u~tuktenf:-olnr.a erl m fvle ol. -
· . · . . madaki lngiliz se Ir enne te gra a ta 1 -

As1lenn kuvvetleri, Madnd cephesm- rek her ik1' hiikfunete 23 kanu -
d ·1 . L mat vere . • 

e 1 erlemekteduler. Bu kuvvetler, as ld F ransa ve lngiltere tarafmdan 
R ' b' b k k'I f ye nuevve e ozas a IT uc;u 1 ometro mesa e .1 talaTa bu haftamn sonuna ka-
gelmi~ler ve c;ok biiyiik bir sevkulcen vden en n~ vermeleri li>.zLm geldigini bil-
eh · .. h . I C b d ~ m ar ceva 
. emmiyetmi aiZ o an urn re. agl dirmelerini 50ylemi§tir. 
~~gal etmi~lerdir. Bu dag, Escunal yolu~ A . te baz1 Londra mehafili -
na hAk· b I d ym gaze · A · 

a 1m u unmakta IT. • AI ve Italyan hiikumetlermden 
K . b".. nm man 

es1f bir sis, diin ogleden sonra utun ' yyen bir tarihe kadar cevab. 1st1yen 
ha kA A • 1 mua 'd I 'I re ata roam o mu§tur. M. Eden'in yakm bir maz1 e n~1 tere 

Avila 6 (A.A.) - Havas ajansmm hiikumeti tarafmdan tatbik edilen meto-
muhabiri bildiriyor: da hie; uym1yan bir usule miiracaat etme-

Madrid ve civanm kaphyan kesif bir sini hayretle kar§Ilami~ olduklanm ilave 

sis tabakas1 bu sabah Escurial mmtaka - etmektedir. 

~Indaki asi kuvvetlerin iki saatten fazla Bir hukiimet gemisi bath 
Ilerlemelerine mani olmu§tur. Lizbon 6 (A.A.) - General Queipo 

A ·1 1 tepesinde d SL er Cumbre mt. armi? . . . de Llano diin ak§am Sevil rasyosun a 
Yeni mevziler i§ga] etmL§lerd1r. M1~.1sle~I~ klZll tarafa mensub bir geminin Malaga 
bu Slrtlardaki miidafaasl pek az sunnu§ <;Iklannda bir torpile c;arparak battigmi 

tiir. . ~ylemi§tir. Bundan ba§ka beyazlaTa aid 
Cumbre mtlarmm asiler tarafm~an l§: hal1b gemilerinin Cebeliittank ac;1kl~nnd.a 

galini miiteak1b hiikumet kuvvetle~1 Es harb malzemesi yiiklii hiikumete a1d b1r 
curial'dan birc;ok treni geri ~e~eg~ .m~- vapurla Bilbao'ya gitmekte olan patates 
vaffak olmu§lardLr. Bu tren1enn 1<;1? e iiklii ba~ka bir vapuru tevkif etmi§ ol -
muhtelif kit' alar bulundugu zannedLI_d dyuklanm bildinni§tir. 

h"kA ete a1 ~~ktedir. Bu mmtakadan u .w:kilmesi Amerikaclan gonderilecek silahlar 
YUz kadar kamyonun da gen c; V . t 6 (A A ) - Hariciye k b' a§mg on · · . 

a 1l olmu~tur. N .: d"n miih' immat simsan R1ohard cl ezareu u . 
Bilbaoda ve Malaga a Deneley'e klZII lspanyaya gondenlecek 

olcluriilenler harb malzemesi i<;in bir ihrac miisaade-

Londra 6 (A.A.) - S~int -. Ean ." namesi verdigini ~eblig etmi§ti~. . 
de • Luz' dan Morning Post a venlen b~r Deneley kl'Zll lspanyaya dort be~ mil
habere gore Bilbao §ehrine yap1lan ~H yon dolar k1ymetinde tayyare.. tiifek, 
hava hiicumundan sonra halk K1Z11 mL • mitralyoz ve cepane gonderecektLT. 
]' 1 • ...... ~!eden · · d b ls erin i§tirakile pazartes1 gunu og. Hariciye Nezareti aym zaman a a~-
sonra hapisaneye hiicum ederek ~Ilbao k bir simsann pazartesi giiniindenberi I<J h"k~ b ma- a 

ZII makamatile Burg?s u ume de - Marcantabrico vapuruna ta~~re ve m?"' 
kamah arasmda Samt - ~ean - t"r yiiklemege ba§ladigm b11dmnektedn. 
Luz' da ba~hyan miizakerelenn a~amete Smsar bu malzemeleyi, kongre bu gibi 
ugramasL iizerine .ge<;~nde ha.ptsan~ye ihracaatm menedilmesine karar vermeden 
nakledilen 200 rehmey1 katletmi§Ierdn. evvel sevketmek istemektedir. 

Londra 6 (A.A.) - Londraya. ge.: 1 panyaya giclen lngiliz 'gemileri 
len bir habere gore gec;en cumartesl gu- •L d 6 (H ·) _ Maltada bu -

.. ] · M lagay1 on ra usus1 
nu asilere aid tayy~Te e~n . a ISO lunan Hood ve Quenne Elisabeth ztrh -
b~mbardLman etme~e.n net)Lcesmde M • I I r'le dordiincii muhTib filosu buradan 
k . "! 300 k cl yara anmJ~tlr u I a I . . 

1§1 o mii§ ve I, .. 150 . h' C beliittanka hareket etmi§hT. 
k bel b'l · '] I ak uzere re me e 

a e I m!Sl om T k'f d'len Sovyet vapuru k d' ·1 · t' ev t e t 
Ur§una IZ1 m1~ IT. • • • 6 (A.A.) _ Tas ajansl 

I h "k Ametrmn yenl Moskova 
spanya u u b'ld'. . 1 myor. 

bir protesto~ .. A Komiir yiiklii olarak Nikolawdan A -
~nevre 6 {A.A.) -:- l~p.anya huku- merikaya gitmekte olan K~miles adh 

Ineti, Alman harb. ~emi~enmn lspa?yo~ Sovyet gemisi Cebeliittank bogazL hudu
sulanndaki faaliyetlm MIIletler Cemiyeti d . inde 3 ikincikanuda durdurularak a-

. · P te to no - u Ic; ·1 · · A nezdinde protesto etmi§hr. ro s . lmic ve Centaya gonden IDJ§hT. -
d 'I melm rani • 1 ~ tas1nm diin Lon raya ven en v~ . ~tJnnalarllll neticesiz ka masm<; rag -

bu ak&am ne&redilecek olan ~ota Lie aym :en Komiles ancak 4 ikincikanun ak~a -
lllealde oldugu soylenmektedlr. mi sebrest birakilmi~hr. 

Bir Alman kruvazoru daha Ademi mudahale komi•yonunda 
Jspanyaya gicliyor giiliinc sahneler 

Berlin 6 (A.A.) - Ko.eln .kruvazo- Paris 6 (A.A.) - .. Ouvr.~ gazetesi-
riinun ispanyamn ~imal sahLile~m~. hare- nin Londradan ogrendigme gore .ts~a~
ket etmek iizere e~ir aldigL bildLrilmek- ya i§1erine ademi miidaihale komLte~~mn 
tedir. diinkii maliye komisyonu toplantlsl muz_a-

F dan gelen goniilliiler kereleri giiliinc bir taTzda c:;ere:yan etmw 
p r~n;; (A A ) _ Echo de Paris tir. ingilizlerin teklifi vech1le lspanyad~ 

gaze:~~nden. <~ Y ~niden iki bin goniillii- tesis olunacak kon2tr7oldmalsraflanmdn ytaknL 
· K t I 80 'I f ngm ev et arasm a a -Yii hamil bir nakliye vapuru, a a on : ml yon ra .. "k d -

Y 
• • . k oradaki mill~ miifrezeyi simi mevzuu bahsoluyordu. Buyu ev 

a ya g1tme ve b' b' k" "kl d da 
t k · k "zere Perpingnandan ha- letlerin hissesine 1tta 1 uc;u er. en -
a Vtye e~m.e u h f zla bir masraf isabet edecektJr. 

reket etmi~llr. a a I . 
A ld 31 kanunuevvele F akat Romanya de eges1 on para ve: 

20 kanunuevve en k 1 · .. · d hal b1r k d 1306 Marksist ispanyaya gitme Temiyecegini soy emes1 uzerme er 
.. a ar p h 'd hududu ge<;mi~tir. c;ok mura,llhaslaT bunun etrafL~da top -
uzere ert us an d lanmi§ ve Alman murahhasL Lse parayi 
Katalonya ordulart ba~kuman am ~i kabul ettigini fakat bu paranm 

'f d'ld venneg · -· · k tevkt e t l k olaTak tediye ediiecegml ve anca 
Salamanca 6 (A.A.) - Katalo?ya ~~~anyada sarfedilmek ~artile tahsi e -

kuvvetleri kumandam miralay Sandfmo, dilebilecegini si>y1emi§tir. 
h · · de mevku tur k b 1 d'lcl' Mont Juiche apLsanes~n . A bargo kararl a u e t r. •• 

M. F firar etmek 1c;m m 
ualayiD ransaya sb' d'I . . V . t 6 (A A) - Senato, am-

hamhkta bulundugu . tde bit . eKI mll~tlr. b a§Ihngkokn daki kar~r suretini kisa hiT 
M h b 'dayetm en en ata on- argo a m . k . I 

u asamatm I k 'f .. .. .. k d sonra kahir b1r e senyet e 
b k dan1 olara vaz1 e gormu§ muza ere en ya a§ uman . . .. 

Id ~ . · tevkifi burada kuvveth biT kabul etmi§hr. 'lei' 
o ugu 1c;m • ri ~evrt r 
alaka uyandLnni~hr. Silah gotiiren gemt ge .

1 
uh 

Ad · mu"clahale kontrolunun NevyoTk 6 (A.A.) - SMahi km ab-
emr .1 .1 b' t re ar anta -

masrafr faza geml en e IT ayya ' kl d 
. S d hook ac;I ann a 

Lo d 6 (A A ) - Diin ademi mii- r1ko vapurunu an, Y . • . 1 d' 
n ra . . 1 lA yakahyarak Broklyn e c;evinnl§ er Jr. 

dahale komitesinde kontro P amrun tat· Al n a ada 
b'k · · ,., k bulacak masraflann miiza- Amerika lspanya ve . ma Y Y 

k
1 1 1~ u ud zorluklar c;rkllgl bi!diril- silah gondermryecek 
erest sw.tsm a A · b'l 

kt d.' B hiikumetler yekunu sek1z Vasinaton 6 (A.A.) - Royter I -
me e 1r. az1 "k I k - o;> • Ah 'h 
yiiz milyon ingiliz lirasma yu se ~ce. diriyoT: lspanyaya yap1lacak s1la 1 ra -
olan bu masraflara i§tirak etmekten rmtJ- cat! iizerine ambargo koyan karann, k?n-
na etmi~lerdir. greden miistaceliyetle geTi almmasml ~5 • 

M. Ed b haftanrn sonuna tihdaf eden bir proje etiid edilmektedir. 
en u · . · · 1 

Roma 6 (A.A.) - Gazeteler, <;e -
koslovakya DI§ hleri Bakam Krofta'mn 
istefani ajans1 muhabirine verdigi bir 
miilakatl ne§rediyorlar. 

M. Krofta, <;ekoslovakyamn !ngiliz -
ltalyan anla§masmL memnuniyetle kar -
§Iladigml, italyamn Akdenizde ban§l 
saglam1adlktan sonra orta Avrupa i§le -
rine daha ziyade alaka g05tererek Te 

PARALAR 

1 SterllD 
1 Dolar 

20 FranBIZ Fr 
20 Ll.ret 
20 Belclka Fr 
20 Drahm1 
20 isvlcre Fr 
20 Leva 

1 Florin 
20 Cek Jtronu 

1 Avusturva Sl 
1 Mark 
1 Zlot1 

1 1 PentZ11 
·20 Lev 

20 Dinar 
Ruble 
1 isvec kuronu 
1 Tiirk altm1 
1 Banknot 03 B 

All4 
618. 
1~4. 
114. 
1~. 
ll2, 
19. 

;")65, 
20. 
63. 
7fl. 
20, 
2o. 
00, 
~o. 
12, 
4!!. 

SO, 
1028. 
24:S. 

Sala., 
6lP ~. 

1~5. 
117. 
120, 
85, 
23. 

o75. 
23. 
66, 
so. 
23. 
28 
22. 
illS, 
u. 
5ll. 

SJ. 
1030 
:J45. 

Kii<;iik Anla§ma i1e faydah te§riki mesa- I <; E K L E R 
ide bulunacagm1 iimid eyledigini bildir- II------;;.._--A-ll.4----s-at-1~-'l 
mi§tir. Londra 616, 618. 

«Budape~e ile Prag arasmdaki miina- ~~Yok 1~:~~~1 i7~~f~5 ' 
sebet1eTin sa1ahL Tuna havzasmda de - MilAno Hi,~ 15.1<50 : 

Briiksel 4 7035 4. 714-1 
vamh bir ban§ imkanm1 iimid ettirecek Atlna tls:207o tl8 35 
mahiyettedir. eenevre 3.4f>W &.475 

Sofva 64,6j 64.725 
T eslihatta miisavi hakka clair olan c;e- Amsterdam 1,45 1.4;;,25 

tin meseleye ge1ince, orta Avrupada mu- Prarz J2.6775 22.615 
Vi 4.2l 4.2475 

vazeneyi bozm1yacak hir tarn hal bul - M:C,a;t: 7.540 7.556& 
mak icab edecektir. Berlin l9783 1.!116:> ' 

varsova uo 4.2075 
Prag ile Berlin arasmdaki miinasebat audaoeste 4.3620 4.3615 

108 24 108.4142 : 
daha iyi hale gelmi§tir. :r'~-~ 34:4910 a4.D470 ' 

Yugoslavya - Bulgaristan palm <;e - Yokohama 2.7940 2.79!!7 

kos1ovakya ile Bulgaristan arasmda da Mosltova 2~·. 133 il 2}.91~!13 
h Stokholm 

bir yakla§mayl imkan da iline koymak - E S B A M 
tad1r. 

italya - Yugoslavya yakla§ma51, Ro
ma protokolu memleketleri ile Kii<;iik 
Anla§ma arasmda bir te§riki mesaiye 
dogru mes'ud bir alamettir.» 

Miistemleke siyasetinin 
fecayii 

1 [Ba:;tarat~ 1 incf sahifede] 

du. Bundan ba§ka ihtiial tahTikat<;Llan -
nm elinde tehlikeli bir silah olacaktu. 

T oplantlda iltizam olunan bir kanun 
]ayihasma gore yerlilere mahdtJd intihab 
hakb ve gene bu §ekilde parlamentoda 
miimessil bulundurmak salahiyeti ve 
Frans1z vatamna hizmet etmi§ olan yerli
lere fahri olarak hem§erilik hakk1 verile
cektir. Bu gibi yerlilere yerli F ransa va
tanda§l iinvam verilecektir. Cezayir miif
ritleri mehafill, flTSattan bilistifade kar ~ 
ga§ahklar ~1karm1~lard1T: T op.lant~n~n .~i
hayetinde dag1lan beled1ye re1slenm yuz

lerce komiinist yuhaya tutmu§tur. 

Cinde bir lngiliz memurunu 
oldiirdiiler 

Kanton 6 (A.A.) - Kuan-<;au-Uan 
!imam glimriik makamat1 nezdinde bu • 
]unan biT ingiliz memuru kat1edilmi§tir. 
Hiikumet tahkikat yapmaktadu. Bu me
murun ka~ak<;1lar tarafmdan Ojdiiriildii· 
gii iddia edilmektedir. 

Reisicumhur Roosveltin beyannamesinde 
zikredilen biitiin harb levaz1mmm 1span
yaya ve yahud !spanyaya gonderilmek i
<;in biitiin diger memleketlere ihrac1 me
nedil ecektir. 

Bu karann makabiline de §iimulii ola -
cak ve hiikumet tarafmdan §imdiye ka -
dar verilmi§ olan ihrac ruhsatiyelerine de 

tatbik edilecektir. 
Senato azasmdan Robinson'a gore, en 

evvel nazan dikkate almacak mesele, ls
panyol meselesinin gittikc;e vehamet kes
betmesi iizerine, A,merikan bitarafhgm1 
daha ziyade §Umulle~tirmek olacaktlr.» 

Diger taTaftan musuran deveran eden 
~ayialaTa gore, yalmz !spanyaya degil fa
kat ayni zamanda Almany~ya gonderil -
mekte olan silahlar iizerine de ambaTgo 
konacakttr. Bunun sebebi Alman donan
masile ispanyol hiikumet<;ilerinin halen 
ilam harbsiz muhasama halinde bulun ~ 

I 
Anadol• ~ "Jr. 
60pe§1n 

1 Merkez Bankasl 93. 

KapaiU§ 

:n.2li 
~s. 

ISTIKRAZLAR 

Millo Kapa.D.ll) 
rtirk bore1! I vade!l \ 23. :!<1,676 

,. ,. n oesin 21.30 21. ~o 
:t :~~ n vadeli 21.575 :!l25 I 

Ereanl J 97.:!5 '<'7,2fl 
S1va.s-Erzurum 3 95. 95. 
..;;.;.;.~;;;;;..;.;;;;;;..;;;;;;..T_A_B....;,....V-:-t-L-:A:-T---~ 

I Ml114 

vadel1 88,10 
vadell 88.10 
va. 41, 

Kapa.D.ll) I 
37.9:> I 
87.9;, 
41, 

Zahire Borsas1nda 
diinkii muameleler 

1 - ithalat: Bug-day 779, ~avld:a.r 150, ya
pak 130 1/2, un 45 1/2, mlSlr 105, arpa 28, 
merc!mek 15 1/2, nohud 12, ku§yeml 24 3/4, 
bulgur 1, ic; badem 2 3/4, pamukya.~I 49 1/4, 
zeytinya~L 66, susam 8 1/2, ti!tik 1, pamuk 
40, susamyagx 3 ton. 

ihracat: Yapak 143 3/4, 1~ 1mdlk 4 3/4, 
kctentohumu 9 3/4, ic; cevlz 3 ton. 

2 - Sat1§1ar: 
Bugday yumu~ak kllo.su 6 k~ 20 pa -

radan 6 kuru§ 35 1/2 paraya kadar, bu~ -
day sert kilosu 6 kuru§ 30 paradan 6 ku
rUl} 32 1/2 paraya kadar, arpa kilosu 5 ku
ru~tan 5 kuru~ 5 paraya kadar, <;avdar kl
losu 5 kuxu§ 30 paradan 5 kurU§ 35 paraya 
kal±ar, bur<;ak kilosu 4 klll'Wi 35 paradan, 
miSLr san kilosu 4 kuru~ 30 paradan 5 ku
ru§a kadar, miSir beyaz kilosu 4 kuru§ 25 
par111dan 4 kurUl} 30 paraya kadar, susam 
kllosu 17 kuru~ 10 paradan, ig fmdlk kilo
su 71 kuru~;tan. 

3 - Telgraflar 5/1/937 
Londra m1sJr Laplata 1kinc!Idl.nun tah -

mill korteri 24 §l. 1 1/2 Pe. Kl. 3 Kr. 41 S., 
Londra ketentohumu Laplata ik!nclkanun 
tabmlli tonu 12 Ster. 7 1/2 l;;ll. K. 7 Kr. 52 
s., Anvers arpa Lehlstan lk!nc!kanun -
~;ubat tahmili 100 kilosu 117 B. frank. Kl. 
4 Kr. 97 s .. Liveq>Ol bugday mart tahmUl 
100 libresi 9 §i. 11 1/4 P. Ki. 6 Kr. 82 S., 
f;)ikago bugday Hartvlnter mayiS tahm111 
bu§eli 132 3/4 sent. Ki. 6 Kr. 13 S., Vinlpek 
bugday Manitoba mayJs tahmlli bll§eli 
126 1/2 sent. Ki. 5 Kr. 84 S., Hamburg 11) 
fmd1k Giresun derhal tahmil 100 kllosu 
155 R. mark. Ki. 78 Kr. 41 S., Hamburg 1g 
fmd1k Levan derhal tahmil 100 kilosu 155 
R. mark. Kl. 78 Kr. 41 S. 

Konyada 
Y eni kiitiibhane sahibi 

M. Naci 
Cumhuriyet gazetesinin ve biitiin 
mekteb kitablan, k1rtasiye, gazete 

ve mecmualann tevzi yeridir. 

BERLiTZ'de yeni ac11an lisan kurslan 
Turk~e, Frans1zca, ingilizce, italyanca, Almanca, Rus~a Y. s. 
KAYID MUAMElESi BA~LAMI~TIR. TecrUbe dersi parasiZdlr. 

Istanbul · Ankara 
K 

Naf1a V ekiletinden: 
Betonarme Koprii Eksiltme 

~anakkale Vilayetinde Gelibolu • Ketan iizerinde «22,800» lira ke
ljif bedelli Kavak betonarme kopriisii infaahnm kapah zarf usulile 
eksiltmesi 28/1/1937 per,embe giinii saat «16» da Naf1a Vekaleti 
!?ose ve Kopriiler Reisligi Eksiltme Komisyonu odasmda yapxlacaktxr. 

Eksiltme tartnamesi ve buna miiteferri diger evrak «114» kurut 
bedel mukabilinde !?ose ve Kopriiler Reisliginden ahnabilecegi gibi 
istiyenler bu ~artnameleri ~anakkale Nafxa Miidiirliigiine miiracaat 
ederek gorebilirler. 

kad b bekliyor Senato D1~ l~leTi Enciimem re!Sl o up 
Londra ;(;.:::.~ _ Daily Mail ga- boyle ~ir proje'\in mevcudiyetini if§a eden 

zetesi 1 ·1· H . · N n M Eden M. P1ttman, bu hususta §U beyanatta bu-

Eksiltmiye girebilmek i~in taliblerin «1710» lirahk muv kkat te
minat vermesi ve Reami Gazetenin 3297 say1h niishalarmda ~1kan 
talimatnameye tevfikan miiteahhidlik vesikasx ibraz etmesi lazxm
dxr. lsteklilerin teklif mektublarmx 28/1/1937 per~embe giinii saat 
15 e kadar Komisyon Reialigine makbuz mukabilinde vermeleri muk
tazidir. «2252» (7). 

' ng1 IZ anc1ye az1 · . l 
tarafindan tatbik edilen usule §imd1ye unmu§tur: 
kadar kimse tarafmdan miiracaat edil - «- Bu projeye hiikumet tarafmdan 
memi~ oldugunu soy!emektedir. M. E - miizaheT~t edilmektedir. Bu pToje kabul 
den, malum oldugu ve<;hile, bu arahk edilirse, Italyan • HabeJ harbi esnasmda 

1i"TI I I I I•ITl ~ 2 I I I I 1•1 I I I 
a I I 1•1 I I I I 1• 1 

4 I I I 1•1 I I I I 
5 1•1•1 I I I 1111111 
6 I I I I I 1•1 I I 
1 •I I 1•1 . 1111 I I I 

I I sl I I I I I 1•1 
o11 I 1•1 I I 1•1•1•1 
to~_ L;;;;!;;;;;;L=!;I~~I•..;.;.I ="1~1 -:..1 =o:./1 

Soldan sa~a: 
1 - Kar~J.k mus!k1 p~a.st. biiyiik<;e. 

2 - i:nsam istedlg! tarafa gotiiren kuvvet, 
arabca cklsa. .sOyleme:.. 3 - PertavsiZ, ke
nar. 4 - Kapaya.n.m aksl, kaba. 5 - Yii
ziin k1Slllll.armdan blri. 6 - Esk!den yok
sullara yiyecek dag1tllan yer, bir ~ igln 
pe~ln verllen para. 7 - Blr emir, blllnme
den gelen felAket. 8 - i,aret, blr mevsim. 
9 - c in:~~ in ters1, ha.stal!ga kar~I igllen 
§eY. 10 - iskambilde blr kB.~d, a.rzu. 

Yukar1dan a§ag1ya: 
1 - Zeyt!nyagll yemeklerden blrl, blr -

denblre. 2 - Ramazanda. tutulan §ey, es
klden kiigiik hiikiimd:arlara verllen unvan. 
3 - Hlristlyanlann ruhani reisi. iiye. 4 -
Alaturka bir sa.z, ~ok taneU blr yemt7, b1r 
denlz ol<;iisii. 5 - Oy, otesi berlsl klrll. 6 -
Abide, ba.zan c~tel:~~ kellmesinin onnne 
gelen tablr. 7 - :i:t!kad, Ermen!Imn <;ok 
kullandlklan kelime. 8 - Blr§eyl yoktan 
viicude getirme, ha.k. 9 - Hind hiikiimda.
n, cefa.. 10 - Blr§eyln dljter §eY astiinden 
ge<;erken bu-a.kt1~ tesir, yalvarma. 
Evvelki balmacanrn halledilmi, fekli 

2 s 10 

- --- ·- -·-
F elsefe konferanalan 

Emlnonti. Halkevinden: 
Tertib edilen felsefe ve il)timaiyat kon

feran.slarmm blrinclsl Unlversite ord!nar
yils profesorlerinden Mustafa §eklb Tunc 
ta.ra!mdan bugiin saat 17,30 da evlmizde 
verilecektlr. Konferans mevzuu (T\irkiye
de felsefi hayatm lnlti§af1n1 tem!n edecek 
haZII'hklar) drr. 

Herkes gelebillr. 
Kadxkoy Halkevinin kat baloau 
Kad1koy Halkevinden: 
Kadikoy Halkevi Sosyal Yardrm §Ubes1 

bu sene Kad1koy Sti.reyya salonunda biiyti.k 
blr kl§ balosu tertlb etmlfitlr. Koyiln fakir 
ve muhtac1 himaye yurdda§larm1 seven ve 
fiUbenln aza.st olan vatanda~ilarm 9 lkinci
k!nun 937 cumartesl ak~Bmi vertlecek bu 
baloya te~riflerlni rica ederiz. 

Y alova zabxtasma bir te~ekkCir 
Uskii<l.arda Solaksinan mahallesinde 

Bajtllbah~ sokak 10 numarada Adem Hil
mi lmzasile aldlgrmtz mektubda deniliyor 
kl: cG€l}cnlerde Bursadan Yalovaya gelir
ken seldz lira degerlnde bulgur, sade ya~ 
ve salr ~yamm kayboldugunu gorerek Ya.
lova zab1tasma haber verml~tim. 

Aradan blrk~ giin gel}ti. kaybolan e§ -
yam, tamamlle iimldiml kesm~ vaziyette 
ike~ elime tam olarak tesllm edillnce p.
~lrdllll., hayran oldum. 

Yalova zab1ta.sma gazetenlz va.sitaslle a
lent ~kkiirlerimln ib!A.~Iru dilerim..:~~ 

Bandmna Halkevinden bir temenni 
Bandmnada Ara.staiginde 23 numarada 

kuru:Iurac1 f;)ahln oglu Ahmed Oz§enol 1m· 
zasile aldJgJmlz mektul>da deniliyor ld: 
cBenim glbl gerek kltab ve gerekse hertilr
lii malumatll gazeteleri her vaklt alami • 
yan 1~<;1 ve fakir gencler Halkevinin oltu
ma salonuna devam ederck ancak geceled 
saat yedl Ue sekiz arasmda okuyabillyor -
duk . 

Bu lnsa za.manlarda da. ek3ertyetle f1l -
belertn toplantllarl yap1l1yor ve giiriiltii 
ara.smda blr sa.tll'Clk olsun okumak miim
kiin olmuyor. Bandtrma Halkevl riyasetin
den bu Ulin b!r diizene konulma.si i<;ln ta -
va...<Sutta bulunmaD.lZl rtca ederim.:t 
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tiksiiriik, Nezle, Bogaz ve Gogiis 
hastahklarile seai k111lanlara ~i

fai tesirleri ~oktur. 30 kuru~. 
Hasan deposu: Istanbul, Ankara, 

Beyoglu, Be~iktaf, Eskitehir. 

GRiPiN 
Nezle, grip, bron,itle, tekmil agrllar1n 

yegine ve en kuvvetli ilic1 ! 

Harareti siir'atle diifiiriir, 
ii,iitmeden ileri gelen ra
hatsJzbklarJ onler, mideyi 
bozmaz, klabi yormaz, 

bobreklere zahmet 
vermez. 

GRiPiN 
Romatizma ve mafsal 
agrdannt durdurmak-
ta kat'i tesiri haizdir. 

Gripini T ercih Ediniz 

Satiiik Eczahane 
Kadtkoy ikinci Sulh H~uk 

.Hakimliginden: 
936/49 

1 - Hlen ve miraainili takaimi Hakimligimizden istenen Leon 
~ubuk~iyanm Kadtkoyiinde Muvakkithane caddeainde 47 numara· 
h Saadet Eczanesi a~1k arttmna suretile kul halinde devren sat1 -
lacaktxr. 

2 - Eczanenin demir hat etya, ecza, iljletme hakkx dahil tahmin 
olunan kxymeti 6955 lira 65 kuruftur. 

3 - Eczacxlar ve eczaneler kanunu hiikiimlerine tevfikan ifbu ec
zaneyi devren satin almak hakkxm haiz bulunanlarm % 7,5 pey ak
~eaile birlikte 26/1/'i137 sah saat 10 da mahallinde hazxr bulun • 
mal an. 

4 - Birinci arttxrmada tahmin olunan kxymetin yiizde yetmit be
ti elde edilmedigi takdirde en son artbranm taahhiidii baki kalmak 
tartile ikinci ihalenin 9/2/937 sah giinii saat 10 da yapdacagx. 
5- Eczaneyi gormek istiyenlerin muvakkat miidiirii mea'ul Tev

fik Hakkxya, faz!a izahat iatiyenlerin Hakimliiimize miiracut ey -
lemeleri ilan olunur. . . c•> 



I 

10 CUMHURiYET 

: • ' r.""' •• Q ~. , .a. : "'~.,.. .,_ ... ~ .. ' . ... - ~ :, ~. • . ' -- ~ . . •• 

KA $ E 

K L • 
I 

Grip • Nevralji - Ba, ve Di' agrllar1 - Artritizm • Romatizma 
I 
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ADEM • 
I iKTiDAR 

ve B E L G E V ' E K L i G· i N E K A R !? I 

Haydar Rifatm 
eserlerinden 

EtrUsk V azosu 20 Kr. 
!lic;in OlUmU 50 ~ 

Efendi ile U§ak 40 • 
Vikontun OlUmii 30 • 
iklimler 100 • 
ilk A~k 100 • 
Kiic;iik Hikayeler 100 • 
Mevud Toprak 125 • 
Stalin 150 • 
Lenin Mezhebi 75 • 

35 • 
Tarih Felsefesi 125 • 

60 • II 
I, 

OR OBiN 111-Kulak, Burun, Bofiaz-
MUTEHASStSl 

Dr. !?EVKET TARAY 

Tabletleri Her eczanede aray1n1z. (Posta kutusu 1255 Hormobin) 

Beyoglu, istiklal caddesi Singer 
karljJsmda Saka ~1kmaz1 No. 3 

Teleton : 43242 

Tor bali Kaymakamiigindan: 
Go~men hayvanab i~in iki yiiz yedi bin kilo kuru ot ve hulunama· 

daga takdirde iki yiiz doksan sekiz bin bet yiiz altmllf kilo saman 
eksiltmiye konulmu,tur. Eksiltme miiddeti 30/12/936 giiniinden hat
hyarak 10/1/937 tarihi aktamma kadardtr. Eksiltmiye ittirake ta
lih olanlarm ve !feraitini anlamak istiyenlerin Torhah tl~esine mii • 
racaat eylemeleri ilan olunur. (74) 

Riyaziye formUierli GOk~e T akvimi ~tkb 
Dogru vakitleri ve aylart nncak bu takvimde bulabilirsiniz. Memleketimi

zin her yerine uygun vakit cetvelleri orta, lise ve yiiksek okul talebelerine 

liizumlu riyaziye formiileri ilave edilmi§tir. Kitabcdardan araym1z. 

Adana Belediye Reisligin(len: 
1- Kapah zarf usulile eksiltmiye konulan if: 100,000 aded parke 

tafl «ta~larm nereden !rlkaralacagt ve teslim ,eraiti tartnamesinde 
yazthdir.>> 

2 - Eksiltmenin yaptlacagt yer ve tarih: 25 ikincikanun 937 pa • 
zartesi giinii saat on he,te Belediye Daimi Enciimeninde. 

3 - Bu i,e aid ~artname Belediye Yaza ftleri kalemindedir. lsti • 
yenlere paras1z v~rilir. 

4 - Muhammen hedeli 9650 liradar. 
5 - Muvakkat teminat 723.75 liradtr. 
6 - Teklif mektuhlaranan ihale giinii saat on dorde kadar Bele. 

diye Riyasetine verilmi, olmas1 liiztmdtr. 

7 - Bundan sonra verilen veya posta ile gelen mektuhlar hiikiiQ:l-

1 istanbul Vaktflar Direktorliigii ilanlari I siizdiir. (
3796

) --------------..1 •·--UYGUN FJ.ATLA---· Cinsi Miktart tlk Muhammen 

Rontken 72 diiziine teminat hedeli lhale giinii Saat ACElE SATILIK APARTIMAN 
filim ve filim, 12 Lira K. Lira K. 
kagtdlan diiziine kagtd 27 00 360 00 18/1/937 Pazartesi 15 te 

Gureha hastanesindeki Tth Fakiiltesi dahiliye seririyatma Iii • 
zumu olan yukartda cins ve miktara yazth filim ve kag1dlar a~ak ek
siltmiye konulmuttur. lhalesi yukarada yaztla giin ve saatte Vaktflar 
Ba,miidiirliigiinde toplanan Komisyonda yaptlacaktu. ~artnamesi 
hergiin Levaztm kaleminde goriilehilir. (19) 

KUMBARA 

Yiiksek kaldmmda Liileci Hendek karakolu kar~asmda Langosi 
aparbmam acele sabhkhr. Her ay 135 lira geliri, denize neza. 
reti ve alb daireyi ve bir diikkam ve hah~e vesaireyi havidir. 
Gezmek i~in kaptct Salihe, pazarbk icin Sirkecide Macar Ziraat 

~irketinde Avukat Huliisiye miiracaat edilmesi. 

0 

BIRE 
1000 
VEREN 

Eczac1 aran1yor 
Ankarada biiyiik bir eczanede !;a • 

h§mak iizere bir diplomah ve bir de 
pratik kalfa isteniyor. iyi pratik gor • 
rnii~ olanlarm (Ozi!? Ecza) deposuna 
miiracaat ederek malurnat almalar1. 

• Operator 

Dr. R. BENADOR 

TARLADIR 
Birinci sm.t kadxn hastahklara 

M ii tehassasa 
Beyoglu, Asmahmes!;it, Azarvan han 

No 3 Telefon: 43323 

7 :lkincikanun 1937 

TURK HAVA KURUMU 

BOY OK P.iYANGOSU 
~imdiye kadar binlerce ki~iyi zengin etmi~tir 

3 iincii ke,ide 11 ikincikanun 937 dedir 

Biiyiik ikramiye 4 5. 0 0 0 liradtr 
Aynca: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle (10.000 

ve 20.000) lirahk iki aded miikafat vardu ..• 
DlKKA T: Bilet alan herkes 7 ikincikanun 937 giinii ak,amt· 

na kadar hiletini degi,tirmif hulunmahdar. Bu tarihten sonra 
hilet iizerindeki hakkt sakit olur ... 

Elektrik Eksiltme ilan1 
Erbaa Belediye Reisliginden: 

Nafta Vekaletinden tasdikli projesi mucihince Erhaada yaptm • 
lacak olan elektrik tesisatl 20/12/1936 tarihinden itiharen 45 giin 
miiddetle kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu,tur. 

1 - Eksiltme 5/2/937 cuma giinii saat 15 te Erhaa Belediye dai~ 
resinde Enciimen huzurunda yaptlacakbr. 

2 - Bu i'in kefif tutar1 24457 lira olup muvakkat teminab 1834 
lira 28 kuru,tur. 

3 - Bu i!fe aid tartname ve evrak tunlardtr: Proje ve teferriiah, 
fenni ,aitname, ke,ifname, eksiltme kaymasa, mukavele ornegij is • 
tekliler ~u evraka Erhaa Belediyesinden parastz aJahilirler. 

4 - Eksiltmiye girmek istiyenler, muvakkat teminatla teklif 
mektuhlarm1 eksiltme saatinden hir saat once Belediyeye verme • 
lidirler. 
5- Eksiltme 2490 sayah kanuna gore yapalacagmdan isteklilerin 

hu kanunun ii!riincii maddesinde gosterilen vesaikten maada hu gihi 
ifleri taahhiide salahiyettar olduklartna dair Nafta Vekaletinin ruh· 
satnamesini gostermeleri mechuridir • 

6 - tn,aat ve tesisat hedeli hususi !fartnamelerdeki mali hiikiimler 
dairesinde istihkak raporu getirildik~e tediye olunacaktlr. 

7 - lsteklilerin hiliimum vesaikle hirlikte o ~riin eksiltmede haztr 
hulunmalan veya teklif mektuhlarma gondermit olmalarJ ilan olu • 
nur. (3775} . .. 

Beyoglunda Imam sokagmda I ~r:i~~~i~i; 

MODA 
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Birahanesinde 
Her ak,am 

Columbia gramofon §irketinin 

dizozii 

Bayan MERi 
alka~lar arasmda nefis §arkt
lar ve serenadlar soyliiyor. 

Aynca orkestra refakatile 

r iirk~e ~arktlar da ta
ganni ediyor. .................... 

Dr. A. K. K UTi EL 
Karakoy, To~ular 33. 

r TiFOBiL Q 

I 
Tifo ve o;;r!~~8~as!~:r'~na tu-1 
tulmamak i~in aitJzdan alman tifo 
haplartdlr Hi~ rahats1zllk vermez 

- Herkes alabilir. Kutusu 55 Kr. .. 

T iirkiye Ziraat Bankasi 
\ istanbul Subesinden: 

' Hiikumete aid olup Bankamtz namma Haydarpa,aya gelecek o • 
Ian hugdaylardan degirmen veya depolara sevki icaheden ktsmmm 
Haydarpa,adan muhtelif iskelelere mavnalara nakil ifi a~ak eksilt· 
miye konulmu,tur. Eksiltme 1/2/937 pazartesi giinii ogleden sonra 
saat ob dortte Ziraat Bankasa Istanbul ,uhesinde yaptlacakbr. 
~artname hergiin ogleden sonra $uhemiz Buiday Servisine miira· 

caatle goriilehilir. Teminat ak!(esi 500 liradu. ( 4) 

Y iiksek Ziraat Enstitiisii 
Rektorliigiinden: 

Yiiksek Ziraat Enstitiisii Baytar Fakiiltesinin Anatomi Enstitiisii· 
ne 35 lira maash ikinci smtf hir asistan almacakttr. lsteklilerin Ana~ 
tomi Enstitiisii~e ugramalan ilan olunur. «2117» (3680) 
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'1 tkincikanun 193~ 

.... 

Ned en 
'A spirin ? 

Cunku ASPiRiN seneler· 
denberi her turlu sogukal

gmhklanna ve agnlara kar~1 
tesiri ~a~maz bir ila<; oldugunu 

isbat etmi~tir. 
A S p i A i N in tesirinden 

' 1 k • · IUtfen emin o ma 191n 
marka-

1na dikkat ediniz .. 

istanbul Giimriik Muhafaza Genel 
Komutanbgl Satlnalma Komisyonundan: 
.. . . satin almacak olan bir etiiv makinesinin 11/1/937 

1 _ ljrgut l!j:ID 
· ··nii 1aat 11 de pazarhgt yap1lacakhr. 

pazartest gu 
2 - Tasmlanan tutarx 1100 liradxr. 

esl. Komisyondadtr. 
3 C:artnam d r• T 

- 'l' • • 83 Iirahk ilk teminat makbuzlarile Galata a ~mt 1 
4 - tstkhlerm 1 • (70) 

h birinei kattaki Komiayona miiracaat ert. 
R1htxm an 

TEKZiLER KUMA~(:ILAR, ELBiSEC~LER, 
~APKACI~AR, GOMLEK<;iLER, KURK~ULER 

ve miistahdemlerinin nazar1 dikkatlerine 
Terzil Elb" ciler Kurnaf~tlar Cemiyeti yeni idare heyeti i'e 

er, 11e ' B M h d AI. B Y ''d' B k hatlarnxtbr. Tahsildarlartmtz ay e me t, ay am lr. a, a 
mernururnuz yoktur. 

I 

f SATILIK 

Fabrikatorlarm nazan dikkatine: 
Muhkem ve muntazam fabrika 

ve depoya elveri§li dort masura 
maileziz tath suyu havi, geni~ ara
zi ic;inde halihanr i§lemekte olan 
Eyi.ibsultan caddesinde Eskiye -
ni hamamt namile arif (55) lira 
icarlt ve resen kuntrath c,;ifte ha -
mam son fiatt (7500) liraya sat1 -
hkttr. Cadde iistiinde ko§eba§t o -
lup denize mesafesi iic; dakikadtr. 
HalihaZJr vaziyeti yirmi bin lira 

I 
ile meydana gelmez. (F ABRiKA 
ve DEPOYA) elveri§lidir. 

Miiracaat: Yemi§ Zindan ban 

--• No. 1. Telefon: 21608 

Operator • Urolog 

Dr. Mehmed Ali 
idrar yollara 

hastahklan miitehasstsl Koprii· 
bq1 Eminonii han Tel 21915 

KiRALIK 
Ankara caddesinde Kabraman 
Zade Hamnm iist kab kira
hkbr. l~indeki iJanc1hk ~irke-

tine miiracaatlan 

11 

CiLDiNiZi BESLEYiNiZ 
ve ona, taze, nermln ve gene bir manzara veriniz. 
VI Y ANA I UNiVERSITESiNiN ME$HUR BiR TIB 

PROFESoRU 
Gene hayvalardan lstlfade ettigl yeni bir clld 

unsuru ke,fetmi,tir. 

BU YENI TEDBtRI TEC· 
R 0BE EDtNIZ. SIZI 
GENCLE~TtRECEK VE 
GOZELLE$TIRECEKTIR. 
l~te, gene bayvanlardan istihsal 
edilmi§ bu yeni cild unsuru, cildi
nizin derinligine niifuz ederek bu- bu rutubete kart§U ve sert cisim-
ru§Ukluklann te~ekkiil ettigi ye • ler te~kkUl eder ki mesamata 
ri, ilk yumu§amaga ba~hyan nesc- dahil olunca a~Ilmalarma ve bin
Jeri veya zaylllryan yiiz adaleleri· netice tcni berbad eden • gayrisaf 
ni hester. Binlerce kadmlar, bu u- maddelerin mas etmesine sebeb 
sulii biiyiik muvaffakiyetle tatbik olur. Su ge-.mez yeni Tokalon pud
etmi~lerdir. Bu miistahzar biitiin rasm1 tccriibe etmek i~in parma~
diinyada emsali arasmda yegane- mzm ucuna biraz pudra koyunuz 
dir. Bu cevher, ~mdl, cildinizi vc suya batumu, sudan ~ .... -~., 
beslemek i~in mathip nisbet da • pannagmlZin kuru ol • 
iresinde Tokalon kremi tcrkibine dugunu 
kan~tmlmi~br. Ak§amlan yat -
mazdan evvel embe rengindeki 

ve sabahlan beyaz rengindeld To-
kalon kremini kullamruz. Tokalon 
kremi ile beraber su g~mez yeni 
Tokalon pudrasnn da kullanmtz. 
Daimi bir rutubet, cildin mesa -
melerini terC§§Uh ettirir ve pudra· 
ntz su ge~ez cinsinden degilse 

HER SABAH DAHA GENC GoRiiNiiNiiZ 

Kiiltiir Bakanh~ndan : 
1-Ankara Bolge San'at okulu i~in pazarhkla 1 tak1m unite de

lik mastarile 1 tak1m iinite mil mastar1 almacaktu. 
2 - Bu mastarlann fartname ve listeleri Ankarada Bakanhk Ge • 

r~ Direktorliigiinden, lstanbulda Bolge San'at Okulu Direktorliigiin· 
den bedelsiz olarak verilmektedir. 
3- Mastarlann ihaleai 18/1/1937 pazarteai giinii saat 14 te Kiil· 

1
- I tiir Bakanhg1 binasmda yap1lacakbr. 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden 4 - Maatarlann tahmin bedeli 781 ve muvakkat teminab 59 li· 
••••••••••••••••••••••••••IIIIi radu. Taliblerin eksiltmiye iflirakleri. «2235» (8} 

1 - ~artname ve krokisi mucibince ~amalb tuzlaamdaki amele 
kangarlarma konulmak iizere 2500 lira muhammen bedelli 500 tek 
yatag1 ihtiva etmek tartile 250 ranza pazarhkla satm ahnaeakllr. 

2 - Pazarhk 8/1/937 tarihine rashyan cuma giinii saat 15 te 
Kabatatla Levaz1m vc Mubayaat tubeaindeki Ahm Komisyonunda 
yaptlacakbr. 

3 - ~artname Ve krokiler paraSIZ olarak hergiin IOZU ge!j:CD fU • 
beden ahnabilir. 
4- lateklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve !l&atte % 7,5 gii· 

venme paralarile birlikte adt ge!j:en Komisyona gelmeleri ili.n o • 
lunur. (3619) 

MIW 

1 - ~artnameaile reaminde evaaf1 yaz1h ve 3 ton yiik laftyabi • 
lecek 2500 lira muhammen bedelli bir aded kamyon a!r1k ekailtme 
usulile satin ahnacakhr. 

2 - Eksiltme 8/1/937 tarihine rashyan cuma giinii saat 16 da 
Kabatatta Levaz1m ve Mubayaat fubeaindeki Abm Komisyonunda 
yaptlacakttr. 

3 - Muvakkat teminat 187.50 liradtr. 
4 - ~artnameler parastz olarak hergiin sozii ge!ren ,ubeden ah

nabilir. 
5 - lsteklilerin kanunen kendilerinden aramlan veaaik ve % 7,5 

giivenme paralarile birlikte adt g~en Komisyona gelmeleri ili.n 
olunur. (3725) 

~ 

180 000 aded bobin 26 ! milim II aigara ki.gtdl. 
20 000 » » 26 ! milim I kiilii yaplf&n aigara ki.itdl 

120 000 » » 28 milim II sigara ki.g1dt 
1 - Yukar1da cins ve miktar1 yazth 320 000 aded bobin sigara ka

gtda tartnamesi mucibince pazarhkla satm ahnacakbr. 
2 - Pazarhk 1/11/937 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 15 te 

Kabatatta Levaztm ve Mubayaat tubesindeki Ahm Komisyo • 
nunda yaptlacakttr. 

3 - ~artnameler parastz olarak hergiin aozii ge!j:en tubeden ah • 
nabilir. 

4 - hteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve aaatte % 7,5 gii
venme paralarile birlikte ad1 ge!j:en Komiayona gelmeleri ili.n 
olunur. (75) 

Sergilerde eser te§hir 
eden ressamlara 

Giizel San' atlar Akademisi 
, Direktorliigiinden: 
lkim.ikanunun yirmi ikisinde Atinada Yunan hiikumeti biitiin 

Balkan devletlerinin i\ltirak ettigi bir reaim sergiai a~acakhr. Bu aer· 
giye i~tirak etmek istiyen ressamlarm jiiriye arzedilmek iizere be • 
gendikleri esrlerinden ii~er danesini en ge~r 12 ikincikanun sabahma 
kadar Giizel Sa'atlar Akademisi Miidiir Muavinligine makbuz mu • 
kabilinde teslim etmeleri. (83) 

Orgiip Kazas1 Belediyesinden: 
1 - Kazamxzda bef yatakh dispanser mevcud olmakla beraber 

faat bir doktorumuz da vard1r. 
2 - Sermayeli bir eczay1ca ihtiyactmxz vard1r. 
3 - Bilumum sablan eczanm ticareti kendisine aid olacakbr. 
4 - Bili. bedel bir eczane binasile ecza dolablar1 verilecektir. 
5 - Kazamn niifusu 23895 oldugu gibi civarlmtzda bulunan ve 

dalma ah, verifi kazamtzla olan Avanus kazast da bu eczaneden ia
tifade edecektir. 

6 - Eczac1hk evsafma haiz bulunan sermayeli bir eczac1 talib ol• 
dugu takdirde kendiaine ayr1ca Belediye biit~eainden maktuan ayda 
50 lira iicret verilecektir. 

7 - Yukartda yaz1h ferait dairesinde talib olanlarm Urayxm1za 
miir!leaatleri ili.n olunur. (23) 

MA70N MEYVA TUZU 
JNKIBAZI, HAZIMSIZLICI, MID£ 

EK$1KLIK ve Y ANMALARINI 
giderir. Hi!rbir zararh ve miishil maddeai 
yoktur. ~eker hastahgx olanlar bile alabilirler. 
MID£ ve BARSAKLARI ALI$TIRMAZ 
t~ilmeai Iatif, tesiri kolay ve miilayimdir, 
yerini hi~bir miimaail miistahzar tutamaz, 
MAZON isim HOROZ markasma dikkat 

BASURA HEDE SA Biitiin diinyamn en miiessir ilacldtr. 
Ameliyatstz memeleri mahveder, 

kana, agr1y1 derhal keser • 

• 



12 CUMHURIYET 

Allah1n yarattiQ• tabii ve 
saf ~ocuk g1dalar1 

Avrupada her sene daima zafer ni
§an ve madalyalar birinciligi kaza· 
nan_ ve diplomalarla tasdik olunan Vitatnin - G1da - Kalori - S1hhat 

Pirinc - Yulaf - Mercimek- Bugday- irmik - Palates - Mtsir - Arpa -

Bezelya- c;avdar- Tiirlii- Badem NveN 
• r1 •• •• zu n 

CocuklariniZI besleyiniz ve biiyiitiiniiz. o onya, osyon 
ve 

Hasan ozlii unlart nefasetlerini ve tazeliklerini on sene 
' 

muhafaza eder ve kat'iyyen bozulmaz. avan a an 

da Sigara • • 
t~sen1z 

Dif macunu kullan1yorsan1z, di,lerinizin 
daima temiz, daima beyaz, daima 
saglam kalacag1na emin olabilirsiniz 

R 
A 

y 

L 
• 
I 

Di§ macunlarmm en tesirli ve en nefisidir. 

Daima Radyolin 
Adapazar1 Belediyesinden: 

Rozunbaver marka yangm arazoziine talib !ftkmadtgmdan yeni 
tartnamesindeki evsaf ve kudreti haiz olmak iizere Rozunbaver de 
dahil oldugu halde Benz, Fiyat, Fort, Magirus tipleri de kabul edi
lecektir. Binaenaleyh bedeli 6500 lira tahmin edilen ve 30 giin miid· 
detle kapah zarfla eksiltmiye konulan bu bet markadan her hangi 
bit arazozii satmtya talib olanlarm muvakkat teminat miktart olan 
488 lirahk Banka mektubile veya bu kadar itibari k1ymette hiiku • 
met~e tanmmtt tahvilatla 5 tubat 937 cuma giinii saat 15 te Bele -
diye Enciimeninde yaptlacak ihaleye iflirak etmeleri, teklif mektub· 
larmm o giin saat 14 e kadar gonderilmesi laztm geldigi ve taleb vu
kuunda tartnamesinin meccanen gonderilecegi ilan olunur. (82) 

(;ocuklarmtza yediriniz. tste.dik

lerini ve sevdiklerini btktinntya
rak deiittire deiittire yediriniz. 
Vitamini ve kalorisi ~ok olan bu 
miikemmel tlzlii Unlarla yavru· 
larmtz neteli, sthhatli, tombul, 
kanh, canh olurlar. (;abuk bii • 
yiirler. (;abuk dit ~tkartrlar, ke
mikleri kuvvetlenir, ishal olmaz
lar. HASAN tlZLO UNLARILE 
yaptlan mahailebi ve ~orbalartn 
ve tathlarm ve piirelerin ve ye • 
meklerin lezzetine payan olmaz. 
HASAN tlZLO UNLARI nefa
setini on sene muhafaza eder. 
Daima tazedir. Hi~ kurtlanmaz. 
Taklidlerinden sakmmtz. Batka 
marka verirlerse almaymtz ve 
aldanmaymtz. 

HASAN MARKASINA 
D I K K A T. Biitiin eczaneler 

ve Bakkallarda bulunur. 

HASAN DEPOSU: 
Istanbul, Ankara, Beyoglu, 

Betikta,, Eskitehir. 

Hasan ve Nesrin ko • 

lonyalan halis limon ~ti
~teklerinden yaptlmtttir. 
Hasan kolonyast diinya 
kolonyalart fevkindedir. 
90 derecedir. Terkibin • 
de su, boya ve fiksator 
yoktur. Ruhi IStlrablart, 
kalbi iiziintiileri, elemli 
duygulart, fikri yorgun -
luklart ve biitiin heye -
canlart siler. Meftunlart 
pek ziyadedir. Nesrin 
Kolonyast Hasanm yav -
rusudur. Hasanm limon 
~i~egi onda da vardtr. 0 
!fOk ucuz ve nefistir. 75 
derecedir. Hasan ve Nes
rin Losyonlan insana 
hayat ve nefe veren, ~tok 
cazib ve modern koku • 
lart camidir. 

Hasan lavantalan bir 

Miiz'ic Bogaz Agnlarl 
Kttm bir!tok insanlan rahatstz 

eder. Yutkunmakta zorluk 
ve ISbrab !fekerler. 

AKRiDOL 
Bogaz ve bademcik iltihablarmt 
pek !fabuk ge!firir. Soguk algmh~ 
gmdan, Grip ve Nezleye yaka -

lanmaktan bizleri korur. 
Her eczanede bulunur. 15 tanelik 

kutusu 35, 40 tanelik kutusu 
70 kuru,tur. .. ... 

Uskiidar Hukuk Hakimliginden: 
Feshane Mens.l_lcat Tiirk Anonim ~irketi vekili avukat Hadi tara

fmdan Sadtk lsmailzade vesaire tarafmdan a!ttlan veraset davasma 
miidahale davasmm cari tahkikatmda miiddeaaleyhlerden Sad1k 
lsmailzade ile Hasamn ikametgahlan me!rhul bulundugu miibasirin 
teblig ilmiihaberindeki me,ruhatmdan anla,thp miiddei vekilini~ ta
lebile ilanen tebligat icrasma karar verilerek tahkikattn 28/1/937 
pertembe saat 14 e talik edildigi gibi bu babdaki miidahale arzuhali 
suretile davetiye mahkeme divanhanesine astlmakla muayyen olan 
gii~ ~~ ~aatte ~ahkemeye gelmeleri ve miidahale arzuhaline karfi 
tanht tlandan thbaren 20 giin zarfmda cevab vermeleri liizumu ay
rtca gazete ile de ilan olunur. (62) 

POKER 
Ttra~ bt~agt yerine ba§ka bir b1~ak 

verirlerse aJdanmaymtz. 

lsrarla POKER PLAY 
bra§ ht~akJanm isteyiniz. 

Elektrik Pazarhk ilani 

K1rklareli Belediyesinden: \ 

i:lamlast bir ~ti!fek serisi· 
dir. Bir cennet bah!tesi
dir. Lale, ~ipr, Divinya, 
Nergis, Menekfe, Mil -
flor, Leylak, Giiller, Rev· 
dor, Origan, Yasemin, 
Krepdo,in, Neroli, Su -
var de Paris, Pompadur, 

Atk gecesi, Dag !ri!fek -
leri, Bahar !ri!fekleri, 
Kukara!fa, Pupi, Zam -
bak, Amber, Fulyalar, 
Nadya, Cennet !ri!fekleri, 
Genclik, Bef !ri!fek, A • 
morita, Kadm eli, Fu -
jer, ~anel La Rumba, 
Miige, Karyoka, Flora
mi, Skandal, Flor Da -

mur, Ci!tek demeti, Li -
mon !fi!fegi, 

!:lasan deposu: Istanbul, 
Ankara, Eskitehir, 
Beyoglu, Betiktaf. 

MOSAHIBZADE CELAL'iN 
18 kitabdan ibaret T ema,a Kiilliyab 

tamamen ne,redilmi,tir. 
1 - Bir Kavuk Devrildi, 2 - Aynaroz Kadtst, 3 - Ath Ases, 4 - Ba

laban Aga, 5 - Istanbul Efendisi, 6 · Giil ve Goniil, 7 - Demirbat 
~arl, 8 - Fermanh Deli, 9 - Kattk!ftlar, 10 • Kafes Arkasmda, 11 -
Kopriiliiler, 12 - Giilsiim, 13 - Mum Sondii, 14 - Lale Devri, 15 -
Pazartesi Pertembe, 16 • Macun Hokkast, 17- Yedek~i, 18. Selma. 

Beher kitab 50 kuru,tur. 

SERVER BEDi 

CUMBADAN RUMBA YA 
Saf ve temiz bir atkm heyecanh macerast. Kif geceleri lezzetle 
okunacak resimli ve 400 sahifelik aile romam. Fiah 100 kuruttur. 

RAFA-
ve 

G AZIEL A 
Lamartine'in 

Bu iki taheseri Halid F ahri Ozansoy tarafmdan lisammtza 
terciime edilmittir. Rafael 100, Graziella 75 kuruttur. 

Goethe'nin A~klan ve A~k ~iirleri 
Yazan: 

Halid F ahri Ozansoy 
Fiatt 75 kuruttur. 

KANAAT KiTABEVi 

Edremid Belediye Reisliginden: 
21/12/1936 da ihalesi yaptlacagt ilan olunan elektrik makinesi Belediyemizin a!ftk olan 165 lira iicretli miihendisligine istekli 0 • 

ve edevatma belli giinde istekli !ttkmadtgmdan bir ay pazarhga bt • lanlarm miiracaati ilan olunur. Taliblerin miihendis diplomasm1 hamil 
raktlmtthr. 

1 k ve musaddak tehir plamm tatbika muktedir bulunmalart fartbr. Ma-
ate lilerin eski tart dahilinde hergiin Belediye Riyasetine miira- kine, elektrik, su itlerinden anhyanlar tercih olunur. Miiracaata ev. 

caat edebilecekleri ilan olunur. (3891) k .. b't · kl · lA d ra 1 mus 1 emn e enmest aztm tr. (14) 

r• EV KILAVUZU ... 20 kurU§, Ne§reden 1 Og"retmen Fuad'm yazdig"I 

L 
Sahtb ve Ba$muharr!Tt: Yunua Nadi 

Okullara ve her eve laztm N E T u G u H Duvar takvimi altmz. Umumt nemyatt tdare eden YaZt /~len 
Mildflrfl: Hikmet Miinil 

248 faydah bilgiJer. Kadtkoy. Tel. 60525 Ondan UstUnU yok !,., 
Cumnurtve~ matbaan 


