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Tiirk inkllab1 bakkmda §imdiye 
kadar yazrlmi§ eserlerin en miik.emM 
melidir. Frans1z parlamentosu r~iSi 
Herriot ve doktor Kopriilii Fuad eser 
i~in hirer mukaddeme yazmi§larchr. 
Her gencin elinde bir tane bulun
mahchr. 

Pariste Miifsid Propaganda 
~ 

Biri~fialduyuyoruz Sistematik ne§riyatla lingiltere ve Fransa efkir1 
C ~:;::·~~~~£I:£d~~::~ umumiyesini aleyhimize ~evirmek istiyorlar 
hyoruz ki Frans1z Ba~vekili M. Leon 

~jk~~e:C:r:tte~ras~;:ici~:iemii~:s:iii:/:,~ su··yu··k c::e· f Konyadan Hatayda galeyan 
muhafaza edecek bir hal sureti bulmak t./ 
liizumunda tsrar etmi~ ve yrlba§l miina· Ul k I ' var .. 
sebetile birkac; giin istirahatten ~o~ra. sonra . U I~ aya T. ·· k 1 • b fi k 1 
~;~-:;"~~·.:;~:;;i,!::"a~:::. a.o~~~:: ~ 1 ur Lerz ser esf9e i ir Lerini sOy lemege 
Tevfik Rii~tii Arastan «Sanca~ !!;In hareket buyurdular b ·l b k I k 
Fransa Hariciyesince tasavvur edden v.e [ e zra mzyan miistemte e [• Jaresz· ... 
fili sahada bizi tatmin edebilecek mah.~- U. 
yette zannedilen reiimi, ad! bilahare go- Rei"sicumhurumuza Ordu Miifetti,i Orgeneral 
rii§ulmek iizere esas itibarile miitalea ~~-
mekligimizi» istemi~ ve Hariciye Veklh· izzeddin refakat ediyor 
tnizden <<boyle bir sarih tekli~.al~nca aza· 
mi hiisniiniyetle tetkik edec~gtmrz» ce;a
btnr alm1~hr. Bu cevab iizenne M. ~~on 
Blum vaziyeti <<Derhal Fran~~ H an.ctye· 
sine bildirerek boyle bir teklrfrn vertlece· 
8ini» vadetmi§tir. 

Fa kat, Ba~vekilin bu va.d~ne. r:gmen, 
F rans1z Biiyiik El~isi, 5 .Jkmci~a~unda 
Ankaraya hi~bir teklif ge~~m~ml§t!T.: .. k 

Filvaki, Hariciye Vekihmlz .~uyu . 
E:.!~iden M. Leon Blum'iin ~adet~~~~ .yem 
F rans1z teklifini getiri~ getr~.edi~m.1 sol· 
runca Sefir, <<13oyle btr teklrfr ~a":tl 0 • 

mad1g1m ve hiikumetinden keyftyetr der· 
hal sorarak iki iic; giine kadar bu hususta 
bir cevab verebilecegini» bildirmi§tir. , 

F ranSIZ Sefirinin bu cevabi, M. Leon 
Blum'·· diin de yazdigirniz iizere, me· 
seleyi ~nala bizzat tetkik etmedigini go~
terd·~· ·b· Frans1z Hariciye Nezaretl-lgl gl I, . d b.) k 
nin de «fili sahada bizi tatmm e e I ~ce. 
tnahiyette bir rejimi ihtiva eden yen~ bu 
teklifi» heniiz bazulamadlgmi da .. !Spat 
etrnektedir. Yani Fransl:i Ba§vebh, h~r 
iki soziinii de tutroaml~ ve F ranSIZ Bu· 
Yiik El~isini eli bo~ olarak Ankaraya 

gondermi§tir. . . 
F ransiz miistemlekecilenm.n yanh~ ve 

tehlikeli politikasma kaplhp glden Fransiz 
hiikumetinin Hatay meselesini, bir F~an· 
stz tabirile «a la Legere» olarak aldlgl?l, 

d ·~ · · ·· teren bu vaz1 • Yani miihimseme Iglm gos T· k. 
Yet, Parti Kamutay Grupunda d~, . ur ~ 
Ye fkA umiyesinde de, tablatrle ~o e anum . . . 0 un 
fen a bir teessiir husule getlrmt§tir. . ~ 
i~indir ki Grupun i~timamda, Hanciye 
V k.l. d .. alan meb'uslar <<Fransa· 
• e I In en SOZ z·· .. "dd t 
ntn takib ettigi miizakere usu unu §! . e • 
le tenkid etmi§ler, q~tk ve a~la~rl~r b; ;:
sulii Tiirkiye efkan umumlyes;nm a a 
:ziyade takdir edecegini so¥l:m~§ler, h~
tibler hayret ve infiallenm grzlememt§· 

lcrdir.» I 
F h .. kumetinin. Hatay mese e-

ransiz u h . H lk Par 
sinde tuttugu yol Cum u{I~et aT.rkiye 
tisi Kamutay Grupu a ar, u . fi 
Cumhuriyeti halkmm da hayret ve m ~ 
l. . .b l ktadlr. Nas1l olmasm ki a m1 muc1 o rna . . 1 ~ 1 . S · b. f Hataym IStlk a I, unye Cr tahra _ta~. e pe~ke§ ~ekilir ve Hatay 
urn unye lll t ·k ve zu· 

.,.. .. kl . miitemadiyen azyi 
' 1 ur erme ·~ aftan da F ransiZ 
liim yapdrrken dlg~r ~ar muhim mesele 
hukumeti ortada hlvh:r d davranlyor. 
yokmu§ gibi agu 'T··lk~;~ ve Hataydaki 
M. Leon Blum, ur ~ . · ·k heye!'" 
T·· k fkAn umumiyesmm glth ~e 

ur e a I di~mi gormilyor mu 
can lamp sabJTSIZ anih g lk~ da vramyor ~ 
k. b.. 1 k ve ma ar 

1 oy e gev_~e A . ba ka bir hata daha 
Frans!Z hukumeh § . f k 

. k" d meselenm, m en-
l§lemektedlr 1 0 a, .. .. d vahamete . r "k yuzun en 
d1 fena .P?~~tr. asi efkan umumiye· 
dogru githglnl FranslZ d F.! k" 
. akta olmasl tr. Iva I, 

smden saklam b suyor; anla~I-
b.. ..k F lZ mat uah su 

uyu rans . susturan vard1r. 
hyor ki bu gazetelen I . 

k .... k Frans1z gazete en 
Y almz bazl . w;:u emmiyetle bahset· 
Hatay meselesmde~ e~ h kl oldugunu 
mekk, lit. tta Turk1yenm ~u~lar, Fran· 
yazmakadular. Anla§llan 

1
.. .. 

s1z hiikilmetinin susturmaga ud~~ g~r
medigi ve yahud s<iz g~ireme lgl gaze e· 
lerdir a·· .. k F nsiZ matbuatmm sus-. uyu ra . . . Tiir 
mas1, F rans1z efkan umumlyesmm,T .. k 
kiye ile F ransamn arasJm a~acak, ur ." 
Franslz dostlugwunu baltahyacak mahl· 

d. · d ha· yette bir meselenin mevcu 1yetm en 
berdar olmasma imkan birakmama~ta
dtr. Franslz efkan umumiyesi, Leon 
Blum hiikumetinin, vaktile Fransa tara· 
fmdan Hatay 1~m Tiirkiyeye ve· 
rilen sozu tutmamakta, ikizli bir 
konfederasyon yerine iic;iizlii bir kon• 

Konya 7 (Hususi muhabirimiz
den) _ Atati.irkii hamil olan hus~si 
tren saat on be~te Konya garma gir-

d. Atati.irk bulunduklan kompartl-
1. • I 

mandan inerek kendilerini .k~r§l I· 
nlara te~ekkiir ettikten ve Ilhfatta ya . . k 

bulunduktan sonra gar hancme <;I • 
tllar ve istasyon meydamm doldur
mu~ olan halkm arasma kan§tilar. 
Firka Kumandanhgi online kadar 
balkla beraber gidip geldiler ve tek· 
rar vagonlanna ge<;tiler. . 

Atatiirk, vagonlannm penceresm
den halkm yapmakta oldugu tezahii· 
rat! takib buyurdular. Halk ta ken
dilerini doya doya gordi.i. 

Biiyiik $ef, halkm arasmda ge· 
zerken bir!;ok kadtnlann gozlerin
den siirur ya~lan dokiiliiyor, bir ta
raftan da « y a~ a» sesleri ve alki§lar 
istasyon meydamm ~mlatiyordu, 

Atatiirk, Konya istasyonunda ya• 

nm saat kadar kald1ktan sonra hal
km alk1~lan arasmda aynldilar. 

Atatiirk, Uluki§iaya dogru seya-
hatlerine devam ediyorlar. Aysel 

Uluki~la 7 (A.A.) - Hususi 
muhabirimizden: 

Atatiirk Eski§ehirde hiikumet ri
calile goru§tiikten sonra Konya isti
kametinde harekete devam buyur • 
mu§lardir. Konyada bulunan ikinci 
ordu miifetti§i Orgeneral hzettin ge
ce saat 24 te kendilerine Ak§ehirde 
mi.ilaki oldular. Atati.irk Konyadan 
bir evvelki Pmarba§I istasyonunda 
saat 14 e kadar bekledikten sonra 
Konyaya te§rif buyurdular ve istas
yonda kendilerine muntam bulunan 
Konyahlarla yantll taat ayakiistii 
konu~arak cenuba hareket ettiler. 
Seyahat Nigde iizerinden, Orgene -
ral lzzettinle beraber Ankaraya de
vam etmektedir. 

ihtilalciler ilerliyor 

Madrid civar1nda iki 
kasaba daha aldilar 

Eski hiikumet merkezinde tifo salg1nl ~J.kbg1 
rivayet ediliyor. irlandadan General 

Franco'ya goniillii geliyor 

Madridde Metro'ya girilecek yerde 
Avila 7 (A.A.) - Havas ~jans1 Plantio kasabasmm zaptile neticelen -

· d mi§tir. 
mubabinn en: . d k. M h b k "dd I" 1 M' Asilerin §imali §arki istikam:tm e 1 u are e, <;o §I et 1 o mu§tur. 1· 
yeni taarruzlan, Madridin garbmA~e Eve

1 
lisler anudane mukavemet etrni§lerdir. 

§ehre 12 kilometro mesafede kam [Arkasl Sa. 7 sutun 4 te] 
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federasynn yap1lmasl hak"kmdaki" ma
kul tekiifimizi kabul etmemekte ve 
nibayet Hatayda Frans1z kuvvetle
rine dayamlarak Tiirklere zuliim y~
pllmakta oldugunu bilse, hi~ §iiphesiZ 
ki kabinenin, Fransaya Turk dostlugunu 
kaybettirecek olan, bu yanh~ siyasetini 
asia tasvib etroezdi. <;unkii, F rans1z 
miistemlekecileri miistesna, hi~bir akli 
selim F ransamn bu meselede tuttugu po· 
litikay1 begenemez; Tiirkiyenin asabiyeti 
kar§Ismda Leon Blum kabinesinin gos· 
terdigi kayids1z.hg1 ho§ goremez, 

Frans1z hiikumeti, bizim Fransaya 
kar§I be:! digimiz dostluk hislerini suiis· 
timal etmekte ve Hatay meselesi istegimi
ze aykm bir §ekilde halledilse dahi, dost
lugumuzun gene devam edecegini san· 
maktadu. Bu dii~iince, tamamile yanht
tir. Bugiin arhk Hatay meselesi, iki dev
let arasmdaki miinasebetlerin mihengi ol
mu§, Turk - Frans1z dostlugunu ya§ata
cak veya oldiirecek bir mahiyet ve ehem· 
miyet almi§hr. Frans1z hiikumeti, bunu 
gormiiyorsa, miithi§ surette aldanmakta-
dtr! ABIDIN DAY£~ 

Sancaga asker 
Temps gazetesinin ~o • 

cuk~a ve ~ok giiliin~ 
bir yazis1 

Paris 7 (A.A.) - Atatiirk tarafm
dan V ekiller Heyetinin Eski§ehirde fev
kalade i~timaa davet edilmesi hakkmda 
tefsiratta bulunan gazeteler, Tiirkiyenin 
lskenderun sancagma kar§I askeri bare -
kette bulunmag1 tasavvur edip etmedigini 
merak ediyorlar. 

Ovr gazetesi diplomatik muhahirinin 
istihbanna gore, Tiirkiye • Suriye hu • 
dudunda askeri hareketler rnii§ahede edil
mektedir. Hududun yamba§mda iki Turk 
f1rhs1 bulunmaktadir. Fransamn ise, hi

r 

getirmekte devam ediyor ... 

-Antakyamtzdan bir manzara 

uzere yalmz uc; taburu vardu. halletmek 1sted1g1D1 soruyor ve Fransanm bildiriyor. 
~ Antakyad~~i garnizon taburu olmak ania~mazh~mi ·~~~vvete miiracaatle mi j tiin tedbirleri enerji ile ittihaz edecegini 

}our gazetesi de Tiirkiyenin Sancak herhangi bir darbeye mani olmak i~in bii- [Arkast Sa. 3 siitun 1 de] ...... ;:~:~~ .. :~~~~: ..................... ae·n·e .... ;r .... Siiikas·(r? ........... .. 
bir temas 

M. Vienot, ~ark Ordu
lari Kumandan1 ve se-

firimizle gorii~tii 

Paris 7 (Hususi, geceyansmdan 
sonra) - Hariciye miiste~an M. 
Vienot bu sabah ~arktaki Frans1z 
ordulan k~andam General 1nsin -
geri kabul etmi§tir • 

Bu miilakattan sonra, M. Vienot 
Tiirkiye biiyiik el~isi Suad Davaz1 
kabul etmi§tir. 

Balkan Antantt 
Konseyi i~timat 

Atinadaki toplanb on 
giin teahhurla olacak 
Atina 7 (Hususi) - Burada c;1kan 

Proiya gazetesi Yunan Ba§vekili M. 
Metaksas ile Tiirkiye Hariciye V ekili 
Tevfik Ri.i§tii Aras arasmda yap1lan son 
miilakatlara hasrettigi bir makalede §un
lan yazmaktad1r: 

«lki devlet adam1 ~ok miihim miiza • 
kerelerde bulunmu§lard1r. Bu gorii§me -
!ere dair efkan umumiyeye verilecek ma
lumat gayet mahduddur. Y almz §UDU 

kaydedelim ki, Balkan Paktma dahil 

devletler, beynelmilel hadiselere kar§I 
gozleri kapah durmuyorlar. Y akmda 

Balkan Paktma dahil devletlerin Hari -
ciye N amlan Atinada toplanarak bey • 

nelmilel hadiselere kar~1 ittihaz edecek -
leri mii§terek hath bareketi tesbit edecek
lerdir. Bunun i~in evvela kendi arala -
rmda anla§mak ihtiyac1 hasll olmu~tur. 
Bu sebeble §ubatm be§inde toplanacak o
lan Balkan Antanti konseyi, on gun te
ahhurla §ubatln on be~inde toplanacakhr. 
T evfik Rii§tii Aras Y unan B a§vekilile 
her hususta anla§ml§tlr. Diger Balkan ri
calile de ayni §ekilde miidavelei efkarda 

bulunduktan sonra Balkan Hariciye Na
mlan Atinada topla.nacaklardir. Atina 

mi.ilakatlan neticesinde Tiirkiye ile Yu -
nanistan arasmda noktai naz.ar ye menfaat 
birl.igi teyid eclilmi§tir.>>. 

Yugoslavya Krali~esinin trenine 
tevkif edildi 

bin en 
me~hul birisi 

Paris 7 (A.A.) - Pazartesi giinii 
Diedenhofen' de, Yugoslavya Kralmm 
validesi Krali~e Marie'nin ikinci oglu ile 
beraber Ostend' e gitmek iizere binmi§ ol
dugu trende sahte bir pasaportla seyahat 
etmekte olan Yugoslavya tebaasmdan 
bir §ah1s tevkif edilmi~tir. 

Bu §ahsm, Kral Aleksandr ile M. 
Bartbou'yu oldiiren Pavlovi<; ve Usta§i
lerle miinasebeti olup olmadigi ara§tlnl
maktadir. 

Cumhuriyct - Malum oldugu iizere 
Yugoslavyanm hymetli Krah Aleksandr 
iki sene evvel F ransaya yaptlg1 bir seya
hat esnasmda Marsilyada Usta§i'lerin 
suikasdine kurban gitmi§ ve bu <;ete efra
dmdan bir k1sm1 yakalanmi§, bir k1sm1 da 
tutulamam1~tl. Ajansm yukanki telgrafm· 
da V ali de Krali<;eye suikasd yapmak cur· 
mile tevkif edilen adamm gene bu ~ete 
efradmdan ve evvelki sene yakalanamJ • 
yanlardan biri olmasl <;ok muhtemeldir. 

S, M. Mart'nin birka9 sene evvel 
alman btr resmt 

Frans1z zab1tasmm yapacag1 tahkikat bu· 
nu yakmda meydana ~Ikaracakhr • 
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lngiltere - ltalya itilif1 
edildikten sonra • 1mza 

Bir ingiliz gazetesi « Yapdan taahhiidler, Tiirkiye, 
Yugoslavya ve Yunan"stan1herhangi bir endi,eye 

dii,mekten ahkoymahdir» 
Dun §ehrimize gel en Daily T elgraph 1 

gazetesi ltalya ile fngiltere arasmda 
akdolunan Akdeniz anla§masma tahsis 
ettigi bir ba§makalesinde diyor ki: 

diyor 

<<Akdenizin her tarafma §ami! olmak 
iizere §imdiki vaziyetin muhafaza edile
cegine dair vasi mikyastaki taahhi.idi.in 
Tiirkiye, Yugoslavya ve Yunanistam 1-
talyan siyaseti hakkmda herhangi bir en

di§eye dii§mekten ahkoymahdu. Akde -
nizde 1ngilterenin hic;bir arazi talebi ol • 
mad1gmm teyidi ise suf resmiyete riayet 
etmi§ olmaktan ibarettir. <;unkii en vasi 
mikyasta hayalperestler bile lngiltere • 
nin Akdenizde arazi istedigini tahayyiil 
edemezler.:t 

(Arkas' Sa. 7 siltun 3 te] 
ingilterenin Roma settri Akde(lia 

anla§mastm imza ediyor 
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Siyasi. icmal 
Almanyan1n eski 

miistemlekeleri 

Arab ve Bizans devrin~ 
den sonra Tiirkler 

(1085 -636) 
-17-

Hatay Turkleri 636 da yeni bir isti
lacr millet kar§tsmda kaldtlar. Bunlar 
cenubdan ~imale dogru gelen Arab or -
dulan idi ve miisliimanhgt getiriyordu. 
F akat bu devrin bundan onceki devirle 
bariz farklan vardu. Yiibek daglarm 
tepesinde koylerde ya~tyan ve Turk an· 
anesini titiz ihtimamla muhafaza eden 
Hatayhlar bundan evvelki devirde miis· 
tevliler tarafmdan siyasi hayata i~tirak 
ettirilmemi~lerdi. Bu devirde ise burada· 
ki Tiirkler miisliimanhg1 kabul ettikten 
sonra yava~ yava~ siyasi hayata i~tirak 
ettiler ve umuml hayat icverisinde ehem · 

miyetli mevkiler ald1lar. Bundan onceki 
devrin sonlannda miitalea ettii?;imiz vee· 
hile Antakya gibi istilactlara mahsus ~e· 

hider tahrib edilmi& oldugundan bundan 

evvelki devirde kaydettigimiz vec;hile 

Antakyadaki gayri Turk aristokratlan 

Antakya}'l zapteden iranldar katletmi& 

veya esir olarak ~arka gotiirmii~tii. Bina· 

enaleyh Hatay Tiirkleri huistiyan aris· 

tokratlar yerine her tarafa yerle~tiler, da· 

ha sonralan Arab ordulannda miihim 

mevkiler ald1lar. !slamhgm miidafii ke· 

sildiler. Anadoluyu gecerek Bizans sur· 

lanm ku~atan Arablann ~imal fiituhatm· 

da, Hatay Tiirklerinin cvok biiylik roller 

oynamt~ olmasJ kuvvetle muhtemeldir. 

Abbasiler zamanmda da bu roliin daha 

Tiirkler hemen yeti~erek ~ehri muhasa -
ra eden Bizans kuvvetlerini muhasara et
mi~ oldular. Muharebe ii~ giin devam et· 
ti. Bu suada Bizana ordulan yeti~ip va
ziyete hakim oldular. Bu suretle Antak· 
ya yeniden ellerine gecvmi~ oldu. 

1 085 senesine kadar siiren 117 
senelik Bizans hakimiyetinde Antak -
yanm eski Bizans devirlerinde ol -
dugu gibi Rumlara maledilemedi -
gini goruyoruz. Demek ki Arab is -
tilasmd~nberi gecven iicv asuhk devir es -
nasmda islamiyeti kabul eden ve koruyan 
Tiirklerin Hatay illerinde cok kuvvet 
peyda ettikleri ve Abbasiler tarafmdan 
celbedilen Tiirkmenlerle takviye edil -
dikleri kuvvetle anla~Ihyor. Bu sebebden 

dolaytdn ki Bizanshlann Antakyayt son 

istilalannda 117 senelik bir muddet zar

fmda ~ehri tahkim etrnek ve burada tutu· 

nabilmek icin yapm1s olduklan biitiin 

gayretlere ragmen I 085 te ar!Jk bir da· 
ha verilmemek iizere Antakya Tiirkler 

tarafmdan ahnmt~IJ. 

Bizanshlar bu 117 sene ic;inde Antak· 

yada bir prenslik yaptJlar; kumandanma 

(Duk) unvamm veriyorlardt. Ve bura· 

da kiilliyetli asker bulunduruyorlardi. 

Maksadlan burasmt cenub fiituhatma bir 

iissiilhareke yapmaktt. Hatta Antakya· 

da bir de ortodoks patrikligi bulunuyor· 

du. Bu hareketler ileride tahaddiis ede· 
cok kuvvetlendigini tahmin e.debiliriz. 

Sekizinci amn ortasmda Abbasilere ha

lifeligi kazand1ran Ebu Muslim isimli bir 

Tiirk oldugu gibi bunu miiteak1b halife· lir. 
lerin muvaffakiyetlerini temin eden gene Fa kat biitiin bu siyasi te~ebbiisler hep 

bir Turk olan (Halid ibni Bermek) muvaffakiyetsizlikle neticelendi. Ciinkii 

(Parmak) ailesi oldugu malumdur. Da· bilhassa Arab istilasmdan sonra ve Ab-

cek Kudiisii fethetmek arzularma ve eh· 

lisalib seferlerine bir mukaddeme olani-

h bas halifelerini idare eden Ti.irk kuman· 
a sonralan butiin Abbas Halifelerinin 

T .. k k danlar tarafmdan bu mmtaka Tiirk as -
ur umandanlarile idare edilmesi iize· • ·• 

rine bu kumandanlann ~ahsiyetine muti or kerlerile doldurulduktan sonra bu top -

dular te~kil edilmi& ve bu ordulann disip· raklann en eski sahibi olan Hatay Tiirk· 

linli efrad1 muhtelif Turk illerinden geti· Jeri cok kuvvet kazanmt~lardt. 
I · · Bu devir ic;inde Tiirklerin Abbasi 

ri m1~h. Abbasi hilafetinin asker! noktai 

nazardan ehemmiyetli olan muhtelif 

mevkilerine ve eyaletlerine bu askerler 

toplu bir halde yerle&tirilerek harici ve 

dahili du~manlara kar&I emniyet has1l e· 

dilmi§ti. Hatay mmtakasmm cograH 

noktai nazardan hususi bir ehemmiyeti 

haiz olmas1, orta Anadoludan gelip te 

Suriyeye ve lraka giden gec;id yollanmn 

ba§tnda bulunmasJ hie ~iiphesiz Abbasi 

halifelerinin goziinden kacmamt~ ve bu · 

ralara da Turk askerleri kiilliyetli mik · 

tarda yerle~tirilmi&ti. Buralan islam ve 

ortodoks miicadelelerine en miihim bir 

sahne olmu~tu. !~te bu Biza~s ve islam 

miicadelelerinin neticesinde 968 de An

takyanm yeniden Bizanshlar eline girdi

gini goriiyoruz. Bu hadise &u suretle vuku 

bulmu~tur: 

devleti topraklannda tekasiif etmelerinin 

scbeblerinden birisi de &U olmu&tur: Ab

basi hiikumetini ellerine alan biiviik kii· 

ciik Tiirk ricalinin her biri &ahsma mah -

sus ve kendine sad1k asker besliyordu ve 

bu askerlerin miktan nekadar c;ok olursa 

hiikumet ne?:dinde mevkiini o nisbette 

yiikseltiyordu. Bu askerler tabiatile Tiirk 

memleketlerinden celbedilen genclerden 

ibaretti. Ciinku bu Tiirk ricali Ti.irk ol-

m1yanlara bittabi itimad edemezlerdi. 

F akat bu askerleri basil bir hizmetkar ve· 

ya kole ~eklinde anlamamahdtr. Bunlar 

mensub olduklan &efin maiyetinde liya -

kat gosterdikc;e baz1 mertebeler katede -

dek ~azan &eflerini istihlaf bile ediyorlar· 

d1. Abbasi hiikumetinin en tehlikeli hu -
dudlarma maiyetlerile birlikte yerle~tiri· 
len bu Tiirk beyleri kendi inisiyativlerile 

0 zamanlar Bizans lmparatoru bulu · dii*man akmlanna mukavemet ediyorlar 

nan (Nikiforas F okas) Abbasilerin da- ve icabmda kendileri de akm ediyorlardt. 
hili isyanlarmdan istifade ederek Antak· 1· H ·1· B' 1 &te atay 1 1 tzans mparatorlugu 
yayt muhasara eyledi. Kt& gelmesi dola- hududunda tehlikeli bir mmtaka oldu • 

}'lsile orada ienerallerini btrakarak ken - gundan buraya bircok Tiirkler ortodoks· 

disi hi.ikumet merkezine dondii. Maksadt· lara kar&t akm yapmak maksadile yerle$

yazm tekrar muhasara mevkiine gel - tirilmi&lerdi. Hasth bu dordiincii devir· 

mekti. Bizans generallerinden (Mihal de Hataym hakimiyeti sureta Arab ida -

Vur£io) bir ftrsat bulup bir gece $ehre resinde, fakat hakikatte Tiirklerin elin -

hiicum ederek biitiin kaleleri aldt. F akat de bulunmu&tu. 

• • camisi zarif bir fekil ald1 

Dahiliye Vekaleti Vila· 
yete bir tamim gonderdi 

Dahiliye Vekaleti Vilayete ~u tamimi 

gondermi~tir: 
«<<arakterleri cografi vaziyet ve iktt

sadi miinasebetleri birbirine uygun ve en 
c;ok be~ kilometro mesafe dahilinde bu -
lunan koyferin bir idare altmda birle§ti -
rilmesi ve koy birlikleri te§kili suretile 
hizmetlerinin nizam altma almmast dii
§Uniilmekte ve bunun ic;in bir kanun la • 
yihast hazrrlanmaktadrr. 

Merkez olarak sec;ilecek koyiin miim
kiin olduk~a birlik sahasmm ortasma dii§· 
mesine, koyliiniin ve koyiin medenl, sih
hi ve kultiirel ihtiyaclanm kar§Ihyabile -
cek ve zirai, iktJsadl her tiirlii inki§af ve 
imara mi.isaid durumda bulunmasr ve ati
yen evlerin de bir araya getirilmesi sure· 
tile yaptlacak maddi birlik halinde koylii 
ailelerinin saba dahilindeki· arazilere olan 
irtibatlanni kolayca ve tekerlekli vesaitle 
de temine imkan bulabilecekleri vaziyette 
olmasma bilhassa itina edilecektir. 

Birle~mede mesafe esas merkez yap!· 
labilecek koyiin en c;ok be§ kilometro 
c;ers;evesme giren sahalardaki meskun 
yerlerdir. 

T e§kilat projesinin onemle ve bizzat 
tetkik edilerek ihzan, birlik smrrlanm 
sahasmdaki koyleri ve merkezini gosterir 
birer te§kilat haritasmm tanzim edilmesi 
lazJmdir. Mumkiin olan yerlerde te§ki -
lata aid ihsai malumat grafiklerle gos
terilecektir. 

Havuzlar idaresine 
baglanacak 

1stinye Dok §irketinin satm almacagt· 
m ve fktJsad Vekaleti ba§mii§aviri M. 
Fon Derporten ile ikhsad Vekaleti me· 
murlanndan F ahreddinin bu §irketin he
sab i§lerini tetkike ba§ladtklanm yaz -
mi§hk. 

Dok ~irkebnin hesab i§leri tetkik edil
dikten sonra fabrikasmdaki alat ve ede
vatile Dokun ktymeti tesbit edilecektir. 
Bu i§in halli ic;in miitehassrslardan mii -
rekkeb bir takdiri ktymet komisyonu te§
kil olunacakttr. 

Istinyedeki sabih Dok ve fabrika fkh
sad Vekaletine g~tikten sonra Havuz
lar fdaresine baglanacakttr. 

!stinyedeki Dok §irketi Akdenizdeki 
Doklann en biiyiiklerindeu birisidir. Bu 
itibarla birc;ok ecnebi vapurlan, bilhassa 
Romanya ve Bulgar vapurlan havuzlan
ma tamirlerini fstinyede yaptJrmaktachr • 
Jar. 

$EHIR ISLER/ 
Baz1 hatlara fazla ikinci 
mevki tramvay arabas1 

konulamiyor 

Ba,miifetti~, yapdacak 
i~leri izah ediyor 

1§ dairesi istanbul mmtakast ba§miifet· 
ti§i Haluk i§ kanununun tatbikati ve ya· 
ptlacak i§ler hakkmda bir muharririmize 
§U malumatJ vermi§tir: 

«- !§ kanununun tatbikatt ic;in evvela 
kanunun §iimulii dairesine giren i§ yer
lerini tesbit edecegiz. Bunun ic;in de i§ 
verenler tarafmdan doldurulacak beyan· 
nameler, bordrolar, vilayet te§kilatt ve 
kaymakamhklar vasttasile tevzi edilecek-
tir. 

Beyannameler, be§ ki§iden fazla i§ -
c;isi olan bi.itiin miiesseselere §amildir. 
yalmz ayn i§ kanunlarma tabi tutulacak 
olan deniz, hava ve ziral i§ yerlerile mf 
aile efradma inhisar eden i§ boliimleri 
bu kanunun §Umulii dairesi haricindedir. 

Devlet biitc;esinden, idarei hususiye -
Jerden tahsisat alan, yardtm goren miies
seselerin i~<;ileri dahi i§ kanununun §ii -
muli.i dahilindedir. Atelye, imalathane, 
fabrika, ticarethane, lokanta, otel, her 
tiirlii i§s;i s;ah§ttnlan diikkanlar ve sair 
yerler de bu kanuna tabidir. 

Beyannamelerin on giin zarfmda dol
durularak iadesi laztmdu. Yanh§ rna -
lumat verenler veya hie; vermiyenler ka
nunun koydugu cezalarla tecziye edile -
ceklerdir. 

h kanunu tatbik edilirken miihim i§ 
merkezlerinde te§kilat yaptlacaktir. 

Beyannamelerle i§ verenlere 15 muh
telif sua! sorulmaktadtr. Beyannamesini 
herhangi bir sebeble alamtyan miiessese
lerin kaymakamltklara miiracaati laztm· 
d1r.» 

a DJiltere, !talya ile anla~ttktan sonra D Almanya ile de anla§mak temayiili.i-
bli gostermektedir. Filvaki, §imdiliiC 

Almanya ile ingiltere arasmda, !talya ile 
lngilterenin arasmt fena halde a~mt§ olan 
ve ancak son anla§ma ile bertaraf edilen 
Akdeniz hakimiyeti gibi c;ok agtr bir 
mesele yoktur. M. Hitler Umuml Har 
bin en biiyiik amillerinden biri saytlan 
ingiliz - Alman deniz hakimiyeti reka • 
betinin bir daha ingiltere ile Almanya -
nm arasmt ac;mamasmt milli sosyalist 
partisini kurdugu ilk andan itibaren ka • 
rarla§IJTmi§ ve bu karanm, Versailles mu· 
ahedesini hi~e say1p silahlanmak husu .. 
sunda serbestisini ele ald1gt zaman, ln • 
giltere ile bir deniz kuvvetleri mukave • 
lesi akdederek filen de tatbik etmi§ti. 

Bununla beraber, Almanyanm eski 
miistemlekelerinin ingiltere ile Fransa a
rasmda taksim edilmi~ bulunmast Alman· 
ya ic;in hem milll §eref i§i hem de iktJsadi 
cihetten hayati bir mesele oldugundan 
bu meselenin halli, Alman - lngiliz ha
kiki anla§masi ve dostlugu ic;in, ingiliz • 
italyan itilaf1 i~in Habe§istan meselesi
nin halli kadar, ehemmiyeti haiz bulu -
nuyor. 

ingiliz mehafili bu vaziyeti iyi takdir 
ettiginden Almanyamn ham madde ve 
miistemleke ihtiyact meseleleri iizerinde 
c;ok durmakta ve bunun halli ic;in alaka -
dar taraflarm ciimlesini memnun edecek 
§ekiller aramaktad1r. !lk pratik i§ olarak 
Almanya ile ingiliz miistemlekeleri ve 
dominyonlan ar~smda ticaret miinase -
betlerini geni§letmek maksadile «takas 
simsarlan limited» §irketi nam1 altmda 
gayet biiyiik bir lngiliz miiessesesi viicu· 
de getirilmi§tir. 

Cetvelde gosterilecek koylerin halen 
idari te§kilatta miistakil koy olarak muh· 
tarhkla idare olunan ciizii idareler ol • 
mast, niifus miktarmm 933 saytm tahri -
rine aid kayidlerden ahnmast, yollar 
hakkmdaki malumatm etrafhca tetkikten 
sonra yaztlmasJ laztmdu. Birlik bolgele· 
rinin ma~allinde kullanan mevki veya 
koy isimlerile adlanmasmt. miimkiin ola
mtyan veya liizum goriilen yerler ic;in 
cografl ve tarihi durumlarla mevcud mii
nasebetlerine gore bir isim teklif edilmesi 
ve bu. malumatm ikincikanun sonuna ka
dar gonderilmesi laztmdtr.» 

Cumhuriyet Halk Partisi vilayet kon
gresinde, Fatih - Harbiye, Kurtulu~ -
Beyaz1d, Ma9ka - Beyaz1d hatlarmda 
fazla ikinci mevki tramvay arabas1 i~ -
letilmesi hususu da temenni edilmi§ti. 
Yapllan tetkikat neticesinde Sirkeci -
Edirnekap1, Sirkeci - Yedikule, Sirke
ci - Topkapt hatlarmda miinhastran i
kinci mevki araba i§letilmesinden do -
layt fazla ikinci mevki araba kalmadtgt, 
bu yuzden BeyaZid ve Fatih hatlarma i
kinci mevki araba ilavesinin miimkun 
olmadt~ anla§tlmt~tlr. 

Bu §irket nefsi !ngiltere dahil oldugu 
MOT EFERR/ K halde biitun ingiliz imparatorlugunu bir 

Vekaletin bu tamiminde istenen ce -
vablarm hazulanmast ic;in vilayette bir 
komisyon toplanacakt1r. 

DEMIRYOLLARDA 
Haydarpa§adaki kaza tahki

kab bitti 
Haydarpa§ada Ahmed admda bir ma

kasc;mm lokomotif altmda c;ignenerek 
oldugunii yazml§hk. Oskudar Muddei -
umumi muavinlerinden Kaztm facia • 
nm tahkikabm ikmal etmi§tir. Tahki • 
kata nazaran makas91 Ahmed lokomo
tife as1lm1~, manevra yaptlacak yola 
dogru giderken raylar iizerine dii~erek 
ezilmi§tir. 

Lokomotifin makinisti Nuri ile ate§<;i 
Halilin faciada bir kabahati olmad1ls: -
lan anla§tldtgmdan serbest btraktlmt~
lardtr. 

Evkafm yapbgi yard1mlar 
Yeni Evkaf kanununun tayin ettigi 

hiikumler dairesinde sarfedilmek uzere 
Evkaf Umum miidurlugu biit9esi mu • 
aveneti ic;timaiye faslma her sene bir 
miktar para konulmaktadtr. Ge9en se
neki biitc;e ile bu paradan Turk Maa -
rif Cemiyetinc, ~ehidlikleri !mar ce
miyetine ve Darii§§afakaya olmak iize
re 19 bin lirahk bir yardtm yaptlmi~tir. 

<;ocuklan Kurtarma Yurdu mudiir -
lligu de kadrosunu geni§1etmek ve da
ha fazla c;ocuk kurtarmak i§ine medar 
olmak uzere bu fas1ldan her sene bir 
miktar yardtmda bulunulmaSI i9in mii· 
diriyeti umumiyeye ba§vurmu~tu. Bu 
miiracaat te nazari dikkate almarak bu 
hayrr muessesesine de yardrm edile -
cektir. 

Diger taraftan Adliye Vekaleti de c;o
cuklan kurtarma yurduna yardtm et -
megi vadetmi§tir. Bu yardtmlarla mii
essese kadrosunu bir misli daha geni~ -
letecektir. --···-Bursada firmcilara verilen 

ceza 

F elsefe konferanslari 
Edebiyat Fakiiltesi profesorlerinden 

Mustafa ~ekib Tunc diin saat 17 de E
minonu Halkevi konferans salonunda 
kalabahk bir dinleyici oniinde cmemle
ketimizde felsefi hayatm inki§aft i<;in 
haztrhklar. mevzulu bir konferans ver
mi§tir. 

Heykelhra§hk §Ubesi 
profesorii geldi 

Gi.lzel Si:ui'atlar Akademi~i heykel -
tira~ §Ubesi profesorli.igiine tayin edilen 
M. Belling §ehrimize gelmi§ ve Akade
mideki 9ah~malarma ba§lamt§br. 

lstanbullimanmda yap1lacak 
1slahat 

Bursa (Hususi) - Belediyemiz, §e -
hirdeki biitun fmnlan yeniden bir tef
ti§ten g~irmi§tir. Belediye kimyageri, 
doktoru ve zabtta miidirile komiserler 

ADL/YEDE ve zabtta memurlarmdan miirekkeb bir 

Liman Umum mildurliigii, istanbul 
limanmm tslah ve inki§aft i9in yaptla
cak i§lere hep birden ba§lami§hr. Ya -
ptlacak muhtelif i§lerin plan ve proje
lcrini haztrlamak iizere miiteaddid mi
mar ve muhendisler 9ah§maga ba§la -
mt§lardrr. Liman idaresi bu sene yap1 -
lacak in§aat programma bu binalan koy 
mu§tur: Gulhanede biiyiik antrepolar 
in§aSI, Galatada asri bir yolcu salonu 
yaptlmasr, Galatada i§gi yerleri in§ast, 
Halicde atelyelcr kurulmast. Rlhbmla
rm uzattlmas1 ve §imdiki Giimriik bi
nasmm antrepo haline getirilmesi de 
etiid edilmektedir. Bir sigorta kumpanyastni do- beyetin yapt1~ bu tefti§ sabahtan gece 

yansma kadar devam etmi§tir. Maale-
landirrnaktan maznun olan- scf bu kadar s1kl kontrol ve takibata 

335 mezunu doktorlarm 

Iarin muhakemesi ragmen gene frrmc1lardan bir c;ogunun 
ekmekle'ri hamur olarak c;1kardtklar1 T1b Fakiiltesinden 335 senesinde me-

toplanbsl 

Ya§tyan kimseleri olmii§ olarak gos - gortilmii§ ve 900 ekmek musadere edil- zun olan doktorlanmrzdan istanbulda 
termek suretile Unyon Sigorta §irketin- mi~, bir9ok fmnctya ceza verilmi§, ay - bulunanlan diin ak§am Park otelinde 
den para dolandirmaktan su9lu izmari, nca bozuk un ve ekmek numuneleri a- toplanarak eski hatlralan canlandtr • 
Armanak, Karabet, Onnik, Dr. Asaf, lmmt§hr. mt§lar ve giizel bir gece gec;irmi§lerdir. 
~emseddin ve kanst Didarm muhake. "'!""~~~......-~~~~~~-~~~~~...;..-~~~==...;.-~~=~~~ 
melerine dun devam edilmi§tir. 

Diinku celsede $emseddin ve Didar 
isticvab edilmi§lerdir. ~emseddin, maz
nunlardan Onnigin kendisine miiracaat 
ederek csen sigortah imi§sin, seni oldu 
diye gostererek sigortadan param ala
lim, yans1m sana verelim• dedigini ve 
bu hesaba gore kendisine 180 lira veri
lecegini soylemi§tir. 

Gelmiyen §ahidlerin dinlenmcsi ic;in 
muhakeme 28 kanunusaniye talik edil
mi~tir. 

Hapisanede de h1rs1zhk etrni§ 
Bir curiim vak'ast yuzunden evvelce 

mahkum olarak halen hapisanede bu -
lunan Siileyman admda bir sab1kah 
burada da rahat duramamt§ ve Ali a
dmda bir arkada§mm u9 fanilasmr 9al
m1~hr. Siileyman fanilalan Mehmed a
dmda diger bir mahkfuna satarken Ali 
gormii§ ve Siileymam §ikayet etmi§tir. 

~ahidlerile beraber yedi sekiz ki§ilik 
bir kafile tutan mahkfunlar dun Adli

yeye getirilmi§ler ve sorguya c;ekilmi§
lerdir. ---···-0~ ~ocugun kurdu;Ju h1rs1z 

tebekesi 
!zmir (Husust) - 11, 12 ve 16 ya~m

da ii<; c;ocuktan miite§ekkil bir htrstz 

~ebekesinin gunduzleri, mahalle arala
nnda htrstzhk yaptiklan anla§tlmt§ ve 
bu 9ocuklar yakalanmi§tlr. ~ebeke Ad
liyeye verilmi§tir. Miiteaddid vak'ala

nn faili olduklan anla§llml§hr. Su9la
rm1 da gizlememektedirler. 

Kad1koy Halkevinde giizel ifler 

Kadtkoy Halkevinde bir koro dersi 
Kad1koy Halkevi, ciddi c;ah§mast saye- ic;in ayrtca fizik, kimya, riyaziye, edebi
sinde hakiki bir nrhk gosterecek seviye- yat, fen bilgisi ve biyoloji gibi dersler ve-
ye yiikselmi§tir. Halkevinin bir buc;uk rilmi~tir. ,•, 
senelik mesai bilanc;osuna bakthrsa bunu Halkevi kimsesiz, fakir ve hastalann 
a!;tkc;a gormek miimkiindiir. da imdadma ko§mU§, dispanserlere te -

Halkevi bir buc;uk sene zarfmda 29 davi edilmek iizere 4200 hasta gonde • 
rilmi§ ve bunlardan 11 00 iiniin ilaclan 

konser, 28 temsil, 38 konferans ve 23 yaptmlmt§hr. Yiiz fakire 8400 kilo ek • 
te konserli temsil vermi§ ve ii<; resim mek, 5000 kilo komiir, 500 kilo et, 1200 
sergisi ac;IImt§ttr. Tesis edilen fran - kilo fasulye, bulgur ve pirinc; tevzi edil
slzca, ingilizce, almanca, rusc;a ve 
italyanca kurlannda 1678 ders verilmi§ 
ve bu derslere 23,803 talebe muntaza • 
man devam etmi§tir. lkmale kalan tale -
belerin ikma! imtihanlanna yeti§tirilmesi 

mi~tir. 
Eski Konservatuar muallimlerinden ve 

Davudpa§a ortamektebi musiki muallimi 
Hulusinin mesaisi sayesinde 400 ki§ilik 
bir koro heyeti viicude getirilmi~tir. 

kiil saymakta ve binaenaleyh Almanya 
ile gerek ingiltere, gerekse miistemlekeleri 
ve dominyonlan arasmdaki ticareti ge -
m§letmek ic;in, azim krediler a~mak iste
mektedir. Almanyanm lngiltereye itha • 
latr bu memleketten Almanyaya yaptlan 
ithalattan c;ok fazlad1r. lngiliz dominyon
lanqm ve miistemlekelerinin Almanya ile 
olan ticarl miinasebetlerinde ise vaziyet 
bunun aksinedir. Bu sebebden Almanya, 
en zengin ham madde membalanm ih .. 
tiva eden bu memleketlerden iMiyac1 o • 
Ian mevadd1 kafi derecede getiremiyor. 

Y ukahda isriri ge~en ingiliz §lrketi ise, 
Almanyanm lngiltereye olan ihracahnm 
fazlahgtm miistemleke ve dominyonlara 
olan ihracatmm noksanile kar§tla§IIrarak 
bu memlekete sanayiinin ihtiyacma ve 
halkmm ia§esine kifayet edecek ham 
~adde ve yiyecek temin etmek tshyor. 
Bu te§ebbiis Almanyanm en biiyiik bir 
ihtiyacmt tatmin ic;in hududsuz kredi ac;· 
mak ve mall muavenette bulunmak de • 
mek oldugundan Almanyada ehemmi • 
yetle kar§Ilanmt§hr. Bununla beraber bu 
tedbir meseleyi esasmdan ve devamh su
rette halledemiyecektir. Bundan dolayt 
lngiliz mehafilinde Almanyamn miis • 
temlekelere sahib olmasr iizerinde miina• 
ka§alar devam ediyor. Eski Alman miis~ 
temlekelerinin iadesi meselesindeki zor -
luklar bunlarm yeni sahiblerinin c;ok ol
rr:asmdan ileri ge]iyor. Bu miistemlekele~ 
rin c;ogu lngiliz ve Frans1zlar arasmda 
taksim edilmi§tir. Lakin lngiliz lmpara• 
torlugunu te§kil eden dominyonlar ayn 
ve miistakil birer devlet olduklanndan 
bunlar ellerindeki eski Alman miistem • 
lekelerini lngilt~renin teklifi ve zorile 
btrakacak gibi goriinmiiyorlar. 

Bundan ba§ka bazt Alman miistemle· 
keleri, Afrikadaki !ngiliz miistemleke 
!mparatorlugunun tamamiyeti ic;in el -
zemdir. lngilterenin Akdenizden Omid 
burnuna kadar uzanan niifuz ve mi.is • 
temleke lmparatorlugunun ortasmdaki 
halkayt Almanyanm eski T anganika 
miistemlekesi te§kil ediyor. Bunun bua • 
ktlmasma ne ingiltere, ne de !ngiliz im
paratorlugu raz1 olmaga asia taraftar go· 
riinmiiyorlar. 

Me§hur lngiliz politikactlarmdan Lord 
Elibank §imdilik Togo ve Kameron miis· 
temlekelerinin iadesile i§e ba§lanmast tek· 
lifini ileri siirdii. Lord, Afrikamn gar • 
binde bulunan bu miistemlekelerden her 
ikisinin de yarlSl !ngilterenin yarlSI Fran· 
sanm elindedir, bunlar iade edildikten 
sonra Avustralya ile Yeni Zeland do • 
miyonlannm Biiyiik Okyanustaki eski 
Alman miistemlekelerini iadede c;ok ayak 
diremiyeceklerini zannediyor. Hulasa 
~lmanyamn ham maddeye ihtiyac1 ve 
lngilterenin Almanya ile anla§mak rc;m 
duydugu liizum, §iddetini arhrdtkc;a bu 
devletin yeniden miistemlekelere sahib 
olmast meselesinin hallini ingilizler daha 
yakmdan dii§iiniiyorlar. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Hirsizhgm cezas1 
Siadet admda bir kadmm 55 lirasrm 

~alan Nuri admda biri dun birinci sulh 
ceza mahkemesinde iki ay on be§ giin 
hapse mahkfun olmu§tur. 
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Hatayda galeyan var! 
Tiirkleri fikirlerini soylemege bile 
hirakmiyan miistemleke idaresi ··• 

[Ba§tara!t 1 inct snhifedeJ Bonor her an mii~ahidlerle beraber bu -
Poti Pariziyen gazetesi, Turk matbu~ I nmaktad1r. Kmkhan ve lskenderunda 

atmm F ransaya kar§l . kullandigi ~iddeth c;~gu koy1erde~ ge~~n h' ~ttla1e. s~:_a~I§ 
1isam kaydederek diyor ki: Turk kafilelen. mu§a I eyetJ se am J· 

«Milletler Cemiyeti Komisyonunun yarak numayi§ yapmi§Iardu. Niimayi§ • 

t k d I 
.. b t"l ter rJ"Ier iskenderunda ba§ta FranSIZ polis 

s en eruna muvasa all munase e I e - .., "b 1 d · t" b m·u· diirii Zennardi oldugu hal de mahalll 
h edilen tezahiirat siirpriz er en JC ma 
· · f k b 1 k · b 1"dare tarafmdan dagihlmi§hr. F rans1zlar 
I<;m evkalade miiteyak JZ u unma 1ca Milletler Cemiyeti karan hilafma olarak 
ettigini gostermektedir.» . · · 1 Halebden geceleyin l~amyonlarla yiiz 

Journal gazetesi, Sen - Bns 1mzasi e 
ne§rettigi yazida, Fransanm tehdid rna· Arab jandannasl getirmi§1erdir. Bunlar 
nevralan oniinde ba§ egmemege kar~r bir Ermeni zabitin kumandas1 altmda -

venni§ oldug~ unun mutlak surette gostenl· d1r. 

mesi icab ettigini bildiriyor. 
Sancak ha1kl buyiik giini.i itminanla 

beklemektedir. 
Ajansrn nota Temps gazetesinin giiliin~ 

Suriye hududunda asker tah§id edil-
d d k •· 1 bir yazrsr 

igine dair olan hava is at 1yyen asl -
d Bo Paris 7 (A.A.) - Anadolu Ajan -

sJZdir. Montro konferansl esnasm a • 
~ d h b · b unkii smm hususi muhabiri bildiriyor: 
gaz1ar iizerinde tah~i at a en ug 

b b I d r1k Temps gazetesi bugiin bir Antakya 
gi i gene F rans1z mem a ann an .,. -

telgrafi ne§retmektedir. Bu telgraf mii -
llll§ll. . . . 1 

Ankarada bu havadisin men§eJ 1k1 se· ~ahidlerin skenderunda nasi! kandml -
bebe atfolunuyor: d1gm1 gostermektedir. Bu te1grafa na-

t _ Tiirkiyenin maksadlan hakkm· zaran, on be:} bin niifuslu iskenderunda 
Cia !ngiltere efkanm taglit etmek. on Tiirk ailesi vannl§, koy1erden 150 

fk
A · es1"ni taar· Turk taraftan gelerek niima,;• yapm1 , 2 - Fran sa e an umumiY '., 

· · h ) g~ a ba•la- Arablar yiizlerce ki•ilik bir niifus1a bu· 
ruzi maksadlar 1<;m az1r ama • • 

na mukabele etmi§, komisyonun kabul et-

ma~ngiltere • Fransa gorii~mesi tigi §ah1slar miittefikan Fransa himayesi 
olmamr~trr! . altmda birbirlerile ho§ gec;inmeyi temin 

Londra 7 (A.A.) _ Royter A1an- etmi§lerdir. 

SJrun istihbanna gore, iskenderun ~e A- Anado1u Ajansmm notu: 

1 · h kk d lngiliz ve Frans1z huku· Muhabirimizden gelen telgraf1 aynen 
se es1 a m a k b I 
metleri arasmda gorii§llleler vu u u - nqrediyoruz. Ba§tanba§a Tiirklerle mes-
mamJ§hr. kim olan 1skenderun §ehrinde bile yalmz 

Hataylrlarrn galeyanz on Tiirk ailesinin mevcud bulunduguna 

K
.l. 7 (A.A.) - Diin Antakyada dair iddia Frans1z gazetelerinin efkan 
!IS d b" "k b' T kl A b k 1 . memleketin istiklali Iehin e uyu •r kan§hrmak ve i.ir erin ra iit es1 

niimayi§ yapilmak istenmi§se de_ ~ab~ta ic;inde bir ekalliyet, te§kil ettiklerini isbat 
kuvvet1eri miidahale ederek ahahy1 d1~ etmek ic;in kullandiklan propaganda yol
.yikle dagitffil§tir. Halk, en me§~U blr lannm c;ok garib bir §eklidir. Komisyona 
maksad ugrunda seslerinin yiik:elhlme • evvelden hamlarum§ sahneler g()steril -
· A · olunmasmdan ve bu ugurda ce- mekte oldug~ u arJk~a anla~1lmaktadu. 

sme mam . . '< 

bir yap!lmasmdan dolay1 heyecan H;m - Antakyada mahalli idarenin 
dedir. marifetleri 

Tiirk ve Alevilerin protestosu 
Ankara 7 (Hususi) - Sancag1 tern· 

sil eden Turk ve Alevilerden miite§ekkil 
20 ki~ilik bir heyet. mi.i~ahidleri ziyaret 
ederek bir muhtJra verm~. on be$ sene
denberi hiikiim siiren ve Sancak Ti.irk • 
rugiini.in varhk ve hiirriyetini hic;e sayan 

idareden §ikayet etmi§tir. 
Heyet azalan, <<on be§ senedenberi il~ 

"defa olarak sesimizi i§ittirmek fJTSahm bl
ze veren 0bjektif gorii§lerden emin .?l~u
iumuz saym misafirlerimize §unu so~.h.: 
yelim ki burada gordiigiiniiz ozii, sozu, 
an' ane ve adetleri ve her §eyleri Tiirk o
lan biiyiik kiitlenin §imdiye kada: ~ii.k~
netin ve dinlenmek istenmiyen sesmi 1§1!
tirmege c;ah§maktan ileri gitmeyi§inin se
bebi Y akm§ark su1h ve siikununu _bo~ma
mak Turk - F rans1z dostlugunu mc!t~e
mek' hususundaki sayg1dan ibaretti. Is~k-

K d. · · ] k rocugu-
lal istiyoruz. en ImJzm, c;o u .,. . . A 
muzun canlan pahasma da olsa Jshkl~l 
istiyoruz» demi§ler ve hakikati old~gu gl· 
bi gorerek aksettirecek~erin~en emm bu • 
lunduklarml ilave etml§lerdJr. . . 

Mii§ahid heyet, esasen kendiler~nden 
b kl d·~· iizere bitaraf hareketlennden e en 1g1 . . t 
emin olmalanm, Tiirk heyetme temm e -

mi§lerdir. . d 

Ankara 7 (A.A.) - Gazetelerin 
Sancaktan ahp bugiin ne~rettikleri haber-
1er c;ok miihimdir. Sancak Tiirklerinin 
Avrupah mi.i~ahidlerle temasa gelmeme
leri i'>in her ti.irli.i vas1taya ba~ vurulmak
tadir. Pazartesi gi.ini.i Sancaga gelen mii
~ahidlere miiracaat etmek ic;in civar koy
lerden gelen binlerce halk Ys>lda miisellah 
jandarmalar tara~mdan _dur~ur~lmak ve 
koylerine iade ediimek IStemlml§lerse de 
ha1k davasmi mii§ahidlere anlatmak I«JD 
yoluna devam etmi§ ve takvi~e k~vvetleri 

elinceye kadar halk mii§ahidlenn otur
~ugu Mendubun evine kadar gelebilmi§· 
tir. Halk burada, «HakkrmJZI anyoruz, 
istiklal istiyoruz, Suriye mandas1 altma 
giremeyiz. Hiir ~~gdu~, hiir ~a§IyacagJZ, 
hiir o)arak oJecegJZ» d1ye bagJTml§)ardir. 

Bu mada miisellah kuvvetler halkm 
·· erine hiicum etmi§ ve halk1 cebirle da· 
~~mi§hr. Halk miimessilleri mii§ahid1eri 

ormek ic;in gelen halka yapllan bu ha· 
g . I d' reketi protesto etm1~ er 1r. 

Diger telgraflar da Sancagm cenub 
kJsmmda bulunan Ermenilere ~e Su:i~e 
Amaline hizmet edenlere yemden s1lah 
~agitJlmaktadir. Bu da kafi goriilmiyerek 
Sancaga yeniden kuvvet1er sevkolunmak-

tadJr. 
o:;: • "hb t biirosu ~efi kuman an t>,laffi JStJ ara uunonunnUIIIIIIIIIItlfiJfiiJIIIJJJIIJliiJJlllllliiJJliiJIIJIJlliJJlllfiJfiiiii11.1111111UIUU"""'"'"""'"'""""'"""" 

Ask~;Jik' usulii Leh hududunda 
ingiltere gene goniillii 

,eklinde kalacak 
Londra 7 (A.A.).- M. 1nskip. 

Gl 
'd o··yJedig~i b1r nutukta deml§" 

asgow a s 

tirki: . ·· hf-«- Goni.illii asker sJstemmm mu a a 

n taraftar bulunuyoruz. 
zasma tamame ··ft h" d" 
M I k b sistemiyle mu e u Ir ve 

Almanya istihkamlar 
· in~a etmektedir 

Berlin 7 (A~ Hava i§leri Na-

L eh hududile Oder nehrinin sag sa· 
ZITI. I . 
hili arasmdaki mmtakad~ ~ayyare erm u· 
c;u~ yapmalanm mene~l§br. . 

Zannolunduguna gore bu memnumye· 
tin sebebi, bu mmtakada is6hkamlar in§a 

edilmekte olmas1d1r. 

CUMHURiYET 3 

HAdiaeler aras1nda 

konferanslar1 
SON HATIRALAR: """""""'~""""""""""""""""'""=="""" --, ; ---

I-tEM NALINA 1 
MIHINA Felsefe 

K afamm i~inde du§unen kimdir ve 
nedir? Sade ben miyim, sade 

beynim mi? Hay1r, cemiyet. Ben ce
miyetin i~inde du§undugum gibi ce
miyet te benim i~imde du§unuyor. 
Fikirlerim hem bana, hem de insan 
ve Turk cemiyetine aiddir. Benim 
i~in oldugu kadar, senin i~in ve onun 
i~in de oyle: Du§unmek bir cemiyet 
hadisesidir. 

.... __ $_A........._R_A_Y·=-....... v~~~~!~!.~ .. j 
Dogru soze ne denir? 

T emaslar1n tesiri ~ nkarah bir okuyucumdan ald1 
~ g1m §U mektubu aynen ne§redi 

Du§unmek i~in boyle olunca, du
§unmenin en mukemmel §ekli sayl• 
Ian felsefe de ancak bir topluluk ese
ri olmaz m1? T ek adam ne du§une· 
bilir, ne felsefe yapabilir. Dun, Hal
kevinde ba§hyan felsefe konferans· 
Hm, du§unme tekiimultinun bu kol
lektif §arbm temin i~in Turkiyede a
ttlmt§ zaruri ad1mlardan biridir. Bu 
seriyi a~an Mustafa Sekib Tunc da, 
dunku konferansmda, ilk zamanlar
dan itibaren buytik medeniyetlerin 
boyle bir toplu fikir hareketinden 
dogdugunu anlatmakla soze ba,Iadt. 

Dagba§t filozoflanm kalabahgm 
i~ine ~ekerek yanyana getirmiyen bir 
memlekette felsefe, vah§i devresini 
a§maml§ say1hr. Yalmz dola§mak fi
lozofun degil, aslamn i§idir. Bizim 
memlekette ise fikir i§inin profesyo• 
nelleri ve amatorleri, yanyana gel
mekte bir orman cemiyetini ktskan· 
maktan kendilerini kurtaracak bir 
intizama bile hasrettirler. 

«I§» mecmuast bu imkam haz1rladt. 
Konferanslar dun ba§laml§br; ve 
dun ba§hyan yalmz felsefe konfe
ranslari degil, yeni bir kultur ~agmm 
oz Turk du§uncesini oldurmak i~in 
tetvik ettigi toplu tefekkur hamlesi
dir. 

Turk tefckkiiru, her biri iistiinde 
bir Tiirk fikir adammm iizlete ~e
kildigi bir dagdan iniyor. Oii§iinmek, 
hele dii§iindiirmek i~in inziva tepe
lerinden ufuklara bakmak kafi de· 
gil. Bunu ~akallar da yapar. 

PEYAMI SAFA 

Hanedam saltanat erkan ve azasi1e 
yJilarca ve s1kc;a s1k~a vukua gelen temas
lann, yirmi be~ sene sonra kalmi§ olan 
miiteressib tesir1erini ~u sabr1arda tesbite 
te§ebbiis ederken miihim ve mii§kiil bir 
haf1za ameliyesine ihtiyac var. Saray ha
yatma girinciye kadar onlardan hi«birini 
tamml§, hie; birile temas etmi~ degildim; 
ilk goriip gorii§tiigiim yeni hiinkar olmu§
tu; fa kat onu tamd1ktan sonra giin ge~
medi ki onlardan birkac;mt gormii~ ve ta· 
mmi§ olm1yaylm. Ve bu suretle ba§hyan 
muarefe muhtelif vesilelerle, ve her vesile 
yeni bir inl!ba zammederek, haklannda 
verilecek hiikme ba~ka bir riiyet ko§esin
den diger bir mii~ahede unsuru getirerek, 
uzun bir zaman devam etti. 0 giinlerde 
has1l olan fikirle bugiin, y11lar teessiirle
rin c;izgilerini golgelendirdikten sonra ba· 
kiye kalan fikir arasmda esas it~barile bir 
fark g&nnuyorum. 

Yukanda onlar1a aramda vukua gelen 
temaslar ic;in muarefe tabirini kullamrken 
§ahsl izzet duygusuna bir hisse ifraz et
mi§im. Ben onlan tamrken onlar beni ta
mml§lar m1ydi "? Bunu zannetmiyorum. 
Hiikumet denilen te§kilatm en biiyiik 
~ahsiyeti olan, birinci Tiirk unvanile taml
mak icab eden sadrazamdan ba§hyarak 
masile ine ine biitiin hiikfunet kuvvetini 
temsil eden ciizler onlarm nazannda hep 
az<;ok farklarla, c;oktan ziyade az fark
larla, ayni seviyede alat ve edevat kabi
lindendi. Kuvveti saltanattan ahp millete 
veren me§rutiyet bile, onlarda amlardan
beri ta varhklannm en derin nokta1anna 
kadar koklenmi§, oyle bir kanaat, bir 
nevi kutsiyetle her ferde kar§1 muhtere
miyete ve faikiyete oyle yerle§mi§ bir 
emniyet vard1 ki, onu sarsamamt§tl. 

Caribdir ki bunu hepsinden ziyade 
mah1u' padi§ahm ~ocuklarmda, §ehzade· 
lerinde ve sultanlarmda gri:)rdiim. Diger· 

Paris sergisine 
gidecekler i~in 

- Jeri Abdiilhamidin saltanatl miiddetince 
bir nevi mahpusiyet yahud menkubiyet 
altmda ya§amaga ah~·~· onun c;ocuklan 
da babalarmm ol<rii ve tarh bilm1yen 
kpvvet ve kudretinden tere§§uh eden bir 

Hususi bir takas karar· 
namesi haztrlantyor 

Ankara 7 (Telefoola) - Hususi bir 
turizm takasmm ihdas1 yolunda tetkikat 
yapiidigl hakkmdaki haberimiz son bir 
kararla teeyyiid etmi~ bulunuyor. Bu 
karar bu sene may1sta ac;Ilacak olan 
beynelmilel sergiye i§tirak edenlerin yo] 
masraflannm temin ~kli hakkmda baz1 
miiesseselerin miiracaati i.izerine verilmi§· 
tir. Karara gore acentalara miitekabiliyet 
§artile bu yolda miisaadeler verilecektir. 

Memleketimizden sergiye i~tirak edecek-
1erin masraflan acenta tarafmdan Mer· 
kez Bankasma yatmlacak bu bloke pa • 
ralarla 937 senesi zarfmda bilmukabele 
Fransadan memleketimize getirilecek 
seyyahlarm masraflan temin olunacak -

hr. Acentalar, sergiye yap1lacak seya • 
hatler ic;in nekadar masraf kabul edile -
bilecegini bir beyanname ile Maliye Ve
ka1etine bildirecekl erdir. 

lzmirde bir tren kazasi oldu 
izmir 7 (A.A.) - Diin Bayrakh ile 

Halkapmar arasmda bir tren kazasi ol -
mu§tur. Kar§Jyakadan hareket eden izmir 
treni Mezbaha istasyonuna ge1diginde Ali 
oglu Mehmed admda bir amele tekerlek· 
ler altmda kalmi§, iki ayag1 ile bir kolu 
kesilmi§tir. Yarah derhal hastahaneye 
kaldmlmi§hr. 

Koniiinizme kars'I 
' 

Reksistler de fa~istlerle 
beraber hareket edecek 

Briiksel 7 (A.A.) - Reksist 1ideri 
M. Leon Degrelle diin ak§am Torino 
radyosunda bir nutuk soylemi§tir. 

zihniyetle yeti§ip biiyiimii~ olduklanndan 
aralannda goriilen bu fark kolayca izah 

edilebilirdi. 

Y almz ikisinde bu fark gaze <;arpacak 
kadar a~1k degildi: Yusuf 1zzettin Efen
dile Vahidettin Efendi. Sultan Re~adm 
kendisinden sonra en biiyiik karde~i olan 
ve Bogazi<;inin bir mtmda malikanesin
de her§eyden elini ~ekmi§ bir iizlet -ye fe
ragat hayah siiren Kemaleddin Efendi 
vefat edince veliahdlik makamma ge«en 
ve ya§lanmi§ bir hiinkann miiterakk1b 
olmak laz1m geldigine biikmedilebilecek 
vefatma sabJTSizhkla intizar eden Yusuf 
lzzettin Efendi nihayet saltanat1 Abdiil
mecid evladmdan ahp Abdiilaziz evla
dma kendi ~ahsmda ge<;irecek olan vera
set tebeddiiliiniin pe~in ne§vesile hayalen 
tahta c;IkmJ~«asma viicudiiniin kiic;iik k1t
asmda toplamak miimkiin olabilen aza
meti takmmi§h. Yalmz bir derdi vard1: 
Kendisinden sonra gelen Vahidettin. Ve 
bu rakibin §imdiden tahta ~engel t'~kmak 
istiyerek bir parmagile giil penc;esinin o· 
lanca i!msile pey siirercesine veliahdi san"i 
unvanma is6hkak iddias1, onun biitiin 
saltanat hulyalannm giine~lerini golge1i
yen ve giinden giine daha ziyade biiyii
yerek adeta miistevli bir kara bulut ehem
miyetini alan bir leke olmu~tu. Bunun 
neticesile ve arhk biitiin dima~m altiist 
eden bir korku ile onda azamete bedel 
bir nevi iirkeklik, c;ekingenlik, her elinin 
ula~abileceginden derdine <;are ve imdad 
uman bir peri§anhk geliyordu. 

V ahidettine gelince "? .. 
Lakin onu §imdilik bua!Gnak ve bn 

kan§tk i~i daha ziyade kan~hrmamak 
ic;in inhbalan bir tertib dairesinde zap
tetmek muvaf1k olacak. 

ki: - Size belki ho~ olm1yan bir vazife yo rum: 
vermek arzusunday1m. Biraderin... Saym baylm, 

Abdiilhamidden bahsederken ya bira· Cumhuriyetin 2 kanunusani 937 cu-
der der, yahud, o giin eger uykusundan martesi ni.ishasmdaki ·Tiirkc;eye hiir 
vaktile kendisine c;ektirilmi~ ezalann inti- met. ba§hkh yazl dolayisile bazl miita-

k 
Iealar arzetmek isterim: 

amm1 almak istiyen bir ruhi halet i~inde 
uyanmi§Sa, bir kii<;iik kahkaha arasmda Bcyoglu tathsu frenklcrinin giizel 
hakam mahlu' derdi. ti.irks;emize olan sayglSizhklan cidde 

teessi.irii vc hatta baz1Ian hakkmda c 
... Biraderin c;ocuklan bizi gormek 1s-

d 
zayt miistelzim bir harekettir. Ufak b 

leme iler; fakat bize onlan aramak yakJ
~Jr. Nekadar olsa mahzundurlar ve biz- mi.isamaha, bunlarm elinde ve dilin 

d h I h 
ti.irkc;eyi i:iyle bir hale getirmektedir 

en a i atlr sorulmasma intizar eder
ler. Belki de bir talebleri, bir ihtiyacla fcryad etmemek kabil degildir. Evet, 

d B 
n insan, beler kclimesini, as1l frans1zcas1 

var 1r. ugiinden ba§lasamz... Hergim 
k II d 

olan bcl-air'i bilmezse giizel hava m 
u an Igm1z arabadan daha miikellef 

bir araba haZJTiahr, ve yammza sulta nasma geldigini anlamakta c;ok mii§kii-

1 
n· lat ~Seker. 

ar ic;in bir haremagasJ, mesela musahib- F k 
Jerden ya Enver Agay1 ya HifzJ Agayl a at miisaadenizle siz gazeteci 
Efendiler i~in de miinasib goreceg~iniz b1; oti.idci.i baylarm hergiin frenkc;e mak 

lubu kclimelerinize ne mana verelim 
zah yahud sadece bir odac1y1 ahrsm1z 
B I 

· Tahammi.ili.ini.iz varsa birkaro misal z1 
un an semt itibarile degil, ya§ masile ~ .. k f redeyim ve pc§in soyliyeyim ki gaze 

gorme , ve tara Imizdan selam "'otiirerek ~ telerin isimlerini tasrihe ve kimin tar 
bir arzulan olup olmadigmi sormak pek 
muvafik olur diye dii§iindiim. fmdan yazJldigml si:iylemege Iii 

H 
gi:irmi.iyorum. 

iinkar soziinii bitirdikten sonra blr Stratcpik nokta - Bu yi.izden aksi 
saniye durarak ve benden de bir rey bek-
liyerek sordu: yonlarm tesiri - Tam bir organizasion 

teknisyen - Dostlarmm en dinamig~i 
- Siz de bu miitaleada miSintZ "? Bir kolonizasyon - S1k1 bir tev 
Y a bir kibarane zarafette bulunmak · • cmpoze etmekten - Ayni ideal sahi 

yahud kendisini ziyarete liizum gormiyen Jeri _ ideoloji (helc bu kclime edi 
yegenlerine bir ders vermek emelile di.J. ' · gec;incn muharrirlerimizin medan t 
~iinii1mii§ olan bir§eye kar•1 ne denebilir- · · d ) • rtn a eta - milletin formasyonu 
diL Haddizatmda hie; te fena olm1yan Daha kuvvctli bir fakti:ir _ Pasifik 
bu iradeyi hemen infaz ettim. Okyanusu _ Daha bi.iyiik bir aktiia 

ilkonce Selim Efendiden ba§lad1m. 0 lite _ Politika tradisyonlarma .. 
beni epeyce beklettikten sonra konagmm Daha saymak kabil. Fakat zannede .. 
en ustkatmda bir sofada ve ayakiizen rim bu misaller ne dcmck istedigimi is 
kabul etti. Resmi denebilecek surette g1- bata kafi gelir. 
yinmi§ti. Ca1iba bekletmesine sebeb te bu $ayam teessiir cihetlerden biri de 
k1yafetine takayyiidden ibaretti. t('miz bir i.islubu beyana malik olan 

Ben siisliice bir ciimle ile ziyaret mak· iistad M. Turban Tan gibi zevatm d 
sadm1 soyledim. 0 k1saca boylu, sinirh, kendi ko~esinde reorganizasyondan ba 
vaktinden evvel yapranmi§ bir adamd1. setmi~ olmas1d1r. 
Her§eyden evvel dikkate «arpan, sima- Benim gibi guya birkac; kelime ecneb 
smdan ba~hyarak biitiin viicudiinii kaph- lisam bilen bir okuyucunuz da bu gidi~ 
yan bir asabi ihtizaz idi. Sahsan pek ben- le cebindc bir frans1zca - ti.irkc;e lugat 
zememekle beraber bu bak1mdan Yusuf kitab1 ta§tmak mecburiyetinde kalacak 
lzzettinle aralannda bir miisabehet bul· galiba ... 
dum. K1saca, ve ne sesinde, .ne yiiziiniin Bazt muharrir arkada~larmtz: Ni~in 
ifadesinde miitehassis olduguna delalet okumuyorlar?.. diye mi.itemadiyen so
edebilecek bir em are goriinmeden, te- ruyorlar ... 
§ekki.ir etti; o kadar ... Artik miilakat bit- l§te bunun i<;in okumuyorlar, azizim 
mi§ oldu. Belki iic; daki'ka ancak siireb1- kendi dilinden ba9ka, bilgiglikten ba~ka 
len bu mi.ilakattan sonra aynlmaktan manaya gelmiyen bu serpme karaben 
ba~ka yapilacak bir i~ kalmiyordu. Y a !erie dolu yaz1lan kendi mah gi:irme • 
tekebbiire, ya nas ile miinasebette bulun· digi it;in okumuyor .. 
mak ilminde ademi vukufa mahmul ola- Sonra da neredesin, Nevzad Tando 
bilen bu kabul tarZJ bende ne onun ic;in gan, diyorsunuz .. 
ne kendi nefsime aid olan cihet ic;in mii- Peki, ya biz bu muharrir baylarm 
said bir inhba birakamamakla beraber dilimize olan mi.itemadi taarruzlarma 
vazife itibarile icab eden zarafet rasime- kar§l kimden istimdad edelim? .. 
sini ifa ile «Ikhm. Abdiilkadir ve Ah- M. Kadri 
med Efendilerle vukua gelen miilakat Muhterem okuyucumun mektubunu 
daha muvahk degildi. Abdiilkadir Efen- hakh buldugum i~in ne§rettim. Herkes 
di, pudrah yanaklarile, ~akaklarmdan a- ten kid eden bizler, ha lrh bir tenkide ug 
~ag1ya dogru epeyce sarkan tira~ile, Ah- radigJmiz zaman, bunu kabul cm..J. ; .. 
med Efendi de hoppa ve ziippe edasile safm1 da 2'ostermeliyiz. Y oksa kendimi· 
muvaf1k bir tesir uyandirabilmekten pek zi «hota i§lemezler» den addetmi~ ve 
uzak kahyorlard1. Bu ~ehzadelerin ii<;u cenkid ettigimiz zaman bize giicene;le 
de miitekebbirane azametlerinrlen bir rin veya tenkidlerimize kulak asmJyanla: 
zerre bile kaybetmemi~lerdi. Biiyiik kar· rm 51nlfma katJlmi§ o1uruz. 
de~leri kadar korkak denebilecek derece- T emiz tiirkc;elerini bulmaga ~ah§mak 
de <;ekingen davranmamakla beraber 

miilakah, gene ayakiizeri, ve ancak tara· 

fundan wylenecek ciimleye ve onlar ta

rafmdan yap1lacak muhtasar le§ekkiire 

yer buakacak bir miiddet i<;inde sonuna 
eri§tirdi1er. Bir ihtiyaclan olup olmadigJ· 
na dair vukua gelen istifsara da cevab 
vermediler. Belliydi ki hic;bir §eye muh
tac degillerdi, bunlann hep konaklan, a
rabalan, maiyetleri ve elbette babalan 
tarafmdan temin edilrni~ geni~ mikyasta 
mai§etleri vard1. Zaten Y1ldizdaki husu
si dairelerinden <;Iktp ta ayn ayn konak· 
lara yerle~tikten sonra miistakil ve mii
reffeh bir hayat kurmu§ olan bu Abdul
hamid evlad1 saltanat tebeddiiliinden 
maddi bir ziyana ugrami§ goriinmiiyor-
1ardi. 

mecburiyetinde oldug~ umuz baz1 sozler 
ve tabirler vard1r ki tiirkc;elerini bulama -
dJgJmiz takdirde frenkc;elerini degil, me· 
nus olan arabca ve farsc;alanm kullanmak 
elbette daha iyidir. Boyle yapmamak, 
aynen eskilerin hatasma du§mek olur ve 
dilimize bir siirii frenkc;e kelime doldur 
mak gibi bir netice verir. 

re vard1: Bu nazikane sureti kabul. 
Amca~mm bu takayyiidiine kar§l u; 

zunca le§ekkiirler etmekten c;ekinmedi. 
Sayei §ahanede ... 

Bu tabiri kullam~ma §a§hm. Belki de 
babasmJ dii§iinerek soyliiyordu. 

... Sayei §ahanede hie; bir§eye ihtiyaci 
olmad1gmdan bahsetti, ve tarafeynin iki 
miisavi vaziyette cereyan eden bu mula· 
katl tatbca bitti. Beni salonun kap1sma 
kadar degilse bile birka<; ad1m te§yi bile 
etti, hatta «Memnun old urn!..» dedi. 

em e et u I "h . I d ·~ "lletlere bu sistem e I tJyac anm_I. 
Iger llll . ~· · ' osterecek vaZI • 

n kar§IhyabJlecegimJZI g 

yetteyiz.. . I" hakkmda 

Alman Joktorlarrnrn askerligi 

Berlin 7 (A.A.) - Bundan bOyle 

b 
.. 

1
.. Alman doktorlan, harb halinde 

M. Degrelle teceddiid hareketlerinden 
sitayi~li bir lisan1a bahsettiiH M. Musso
lini'nin programma pek benziyen reksist
lerin program1m anlatm1~ ve bol§evizmin 
fa~izm v reksizmin mii§terek dii~mam ol
dugunu soylerni§tir. Hatibe gore reksist -
ler Belc;ikada siyasi cereyanlar haricinde 
bir ha1k partisi tesis etmektedirler. 

Sultan Re§adm ciilusunu miiteak1b 
~ehzadeler mabeyne, sultanlar hareme 
gelmege, ve yeni hiinkara kar§l hiirmet 
ve tebrik vazifesini ifada miisaraat gos· 
termege ba~ladiiar; yalmz Abdiirrahim 
Efendile pek kiic;iik ya§ta olan Ahmed 
Nureddin Efendi miistesna olarak Ab
diilhamidin biitiin evlad1 diger hanedan 
azasmm memnuniyetle yap1yor goriin
diikleri bu ziyarete, babalarma kar~1 bir 

Biirhaneddin Efendi bende aksi tesir 

yaph. Onun hepsinden daha zeki oldu· 
guna dair daima bir«ok rivayetler i§iti
lirdi. Resim yapar, piyano «alar, okur 
yazar, lisan bilir derlerdi; ve kardP~le· 
rinden c;ok biiyiik farklarla aynlan bu 
oglunu Abdiilhamid hepsinden ziyade 

Bu «memnun old urn!..» tabiri hane
dan azasmm kullandJklan ba§hca bir il
tifath. Bunu sarayda o kadar s1k i~itme
ge ah§mi§hm ki her i§ittikc;e cevaben bir 
aksmk kabilinden «ben de memnun ol
dum! .. » mukabelesini savurmamak i~in 
yutkunurdum. 

lncrilteredeki askerhk usu u f · 
9 d kidler ve te siT· 

Avrupa matbuatm .a ten h k etleri 
I . . . D IZ ve ava uvv 
er mh~ar ettJ. en d' kA f"d' Mun· • • .. ""11" ade 1 a 1 IT. 

li;In yazllan gonu u kuvvetlerine ge ; 
tazam kuvvetlerle kara d d'l 'ht1'yac 
I. - d 1 . n a e 1 e 1 
Ince, rllt.iracaat e en en d F k t 

1 b' f k var Ir. a a 
arasmda oiiyiik 1r ar 'b b' ekle 
askerlik hizmetini daha ~a~I 1

1r t!tkik 
km ~ f · 1 1ht1mam a so aga matu pro]e er 

edilmektedir.» "h" 
Dahiliye V ekaletinin mu Inl 

. bir tamimi Dahiliye 
Ankara 7 (Telefonla) - dahi 

Vekaleti idare amirlerinin evlerde • 
1 ')" oynamama 

0 sa poker ve miimasl 1 oyun mi· 
lall: ve bu kabil oyun oyn~yan. e;l~reva _ 
s~fireten dahi olsa gitmemelen J<;In .. _ 
hlikl · .. d r"'ek uze ere yeni bir tam1m gon e , .. 
tedir_ 

u un b' 
hizmet edebilmek iizere hususi IT an -
trenmana tabi tutulacaklardir. Ba~hca 
§ehirlerde hususi harb tJbbiye mektebleri 

ihdas 0 lunacakt1r. 
Romanya Ba§vekili Ankara

ya gelecek 
Belgrad 7 (Hususi) - Romanya 

Ba§vekili M. T atares~o'nun yakm.da 
Ankaray1 ziyaret edeceg1 haber venl -

mektedir. 
Rusya ile yeni ticaret mua-

hedesi yapthyor 
Ankara 7 (Telefon1a) - Rusya ile 
· bir ticaret anla~masl akdi etrafmda· 

yem .. H · · V kAI ki mi.izakerelere bugun _anc1ye e a e-

tin.de ha~lanml.§t1r.. 

M. Degre1le'in nutku Briikselden sa -
rahatle i~itilmi~tir. Bekika hiikumeti M. 
Degrelle'in radyoda nutuk soylemesini 
menetmi~ oldugundan Bel~ikanm Roma 
nezdinde bu hareketi protesto edecegi 
tahmin edilmektedir. 

Evlenme 
Gazi Evranos ogullarmdan Muhsin 

klZl Bayan Seniha ile Uskiib C§rafmdan 
Kumbarac1 Ya§ar oglu Bay Ekrem Oz
ya§arm nikahlan Kad1koy Belediye da
iresinde akraba ve dostlan arasmda 
di.in yap1lm1§hr. Her iki tarafa saadet
ler dileriz. 

nevi hinayet nazarile bakarak, amcalan
nl gormege 1iizum duymami§lardJ. 

Oyle zannediyorum ki saltanat ailesi 
arasmda biiyiiklere hiirmet ve riayet ka
idesi muta olduguna gore eger bunlar bu 
infial siyasetini tatbiktan evvel babalan
mn reyine miiracaat imkamm bulmu§ ol· 
salard1 onun tarafmdan aksine bir ihtara 
maruz kalacaklardi. 

On1arm kendiliklerinden dii~iineme
diklerini yeni hiinkar dii§iindii. Hemen 
ilk giinlerden birinde maruzat i§ini bitire
rek huzurdan heniiz <;1km1§hm, bende· 
gandan biri bana gelerek padi$ahm beni 
tekrar gormek istedigini soy1edi. 

T ekrar huzura girince Hiinkar dedi 

sever diye bilinirdi. 
Onun lehine zikredi1en meziyetlerden 

bir biiyiik hisse tenzil etmi& olmakla be
raber, ~ahsan digerlerile hi<; mukayese 
edilemiyecek olan sevimliliginden miite· 
vellid o1sa gerek, Ni~anta~mda konagi· 
nm bir salonunda kar&1 kar&Iya, iki ahbab 
teklifsizligile otururken bir eza duyma
dim; hatta otedenberi i~itilmi& miisaid ri
vayetlere geni&liyen bir inanmak arzusu 
hissettim. 

Beni g1yaben tamr miydi? Hakk1mda 
sonradan edinilmi~ malumata m1 sahib
di? Okur yazar olmasma pek emniyet 
etmemekle beraber herhalde zeki bir 

HaliJ z:va USAKLIGfL 

Peyami Safa 
Pek yak1nda 

Cumhuriyet'te 
OkuyacagJnlz en son 

ve en giizel eserini 
bitirmek Hzeredir 

gene olduguna delalet eden bir celi ema· '-----------------' 
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Miqueou kestane c;uvabm mtbyarak 
pazara gitti. Vaktile bi.iyi.ik babs1 ona 
~u nasihatte bulunmu~tu: «;iehre hic;bir 
zaman bo§ubo§una gitmemeli, orada ka
zamlacak para, yap1lacak masraftan da
im fazla olmah.» Miqueou dedesinin sO
zi.ini.i dini bir sayg1 ile tutard1. 

Zavalh koylii zengin degildi, az za
man evvel bir hz c;ocugu dogmu§tu. Fa
kat gene baba ona bakhkc;a kendini mil
yoner samrd1. Y avrucuk, iki gozlerile 
sanki onun yi.iziine altm serperdi. 

Miqueou kiic;i.ik kiZl nekadar seviyor
du bilseniz! On a iyi bakacak, gi.izel bir 
tahsil verecek, bir efendi adamla evlene· 
bilmesi ic;in onu tam bir kadm yapacakti. 

Satacag1 kestane c;uvah ile yavrusuna 
§imdilik bir c;ift patik alabilecekti. 

Yiikiinii mtma vurarak §ehir yolunu 
tutmu~tu. Cuvah ta~Iyacak ne bir okiizii, 
ne de bir merkebi vard1. ,Sehir, iki fersah 
uzakta idi. Zavalh koylii arada suada 
yolun kenarmda dinlenir ve §ehre dogru 
ko§an arabalara, kamyonlara, otomobil

lere ac1 ac1 bakardt. Fakat onu hie; goren 
olmuyordu sanki. Ona bir yer gosteren 
bulunmuyordu. Pazara giden zenginler 
kalblerini evde unutmu§ olsalar gerek. 

Tam bu suada Miqueou'nun yamnda 
biiyiik bir otomobil durdu. 

- Nereye gidiyorsun, hem§erim~ Pa
zara m1? Haydi at! a bakahm ic;eri, ben 
de oraya gidiyorum, arabada yer c;ok. 

Bunlan soyliyen san~m bir kadmch, 
oniinde esmer bir §<>for oturuyordu. Ka • 
dmm kulaklannda altm kiipe, kolunda 
altm bilezik, agzmda altm di~ vard1. A
yakkabilan bile altmdand1 sanki I 

- <:;-!!vahm ver, dedi, ben sana yar • 
dtm ederim. 

Kadm c;uvah ald1, fakat ellerile de • 
gil: Ayaklarile. Ne eli, hatta ne de kolu 
vard1. Lakin herkes elile ne i§ gorebilirse 
o da ayagile ayni ~eyleri yaptyordu. 

Miqueou afalladt kaldt. 0 zaman ka
dm giildii v~ sordu: 

- Beni tamm1yor musunuz ~ F akat 
her pazara giderim. Bana peri ayakh 
derler. Bugi.in gel de numaralanmi gor. 
SOylerim, senden para almazlar. 

*** 
Miqu&m kestanelerini 

sonra sirka gitti. 
sathktan 

Kadm <;Iplak ayaklarile insana hayret 
veriyordu: Orgii oriiyor, diki§ dikiyor, 
yaz1 yaztyor, resim yaptyor, ytkamyor, 
taramyordu. Elma soyuyor ve agzma gO
ti.itiiyordu. Ayaklarile piyano ve fliit 
c;ahyor, kadmlann §apkalanmn §eridle • 
rine fiyango yap1yor, erkeklerin cebin -
deki paralan say1yordu. 

Miqueou'nun agz1 hayretten bir kan§ 
a<;ild!. 

Seyircilerden biri: 

- Zavalh kadm l diye ic;ini c;ekti l 
Elsiz olmak ne fen a l 

Dillt>r hirisi cevau -.udi: 

- Ac!IDa birader, actma. 0 kadm se
ni beni bin kere cebinden <;~kan,. A.ltmda 
otomobili var, §ehirde koca bir §atosu. 
Elsiz olmu§ ta ne kaybetmi§ ~ Milyonlar 

kazamyor, giizel bir kocas1 var, c;ocukla

n Pariste liseye gidiyor. 

Kolsuz kadm1 bu kadar 
. . 
IYI tamyan 

adama Miqueou §Unu sormaga cesaret 
etti: 

- F akat nas1l ogrenebildi ~ 
- Neyi? 
- Bu marifetleri. 

- Kiic;iikten ah~m1~, insamn eli olma· 
ymca ayak ta i~ goriir. 

- Ana dan kolsuz mu dogmu§ ~ 
- Oyle diyorlar. Fakat bana kahrsa, 

sirkte orijinal bir numara olabilmesi i~in 
kollanm ki.ic;i.ikken kestiler. Fa kat bak
sana, degmez mi?.. 

*** 
Miqueou bunlan duyduktan sonra 

derinden derine tefekkiire dald1. Koyii
ne yalmz dondii. Sarho§ gibi kendi ken
dine konu§uyo.rdu. Kii<;iik klZlm dii§iinii
yordu. Zavalh Louisette! Cok giizel bir 
c;ocuktu, fakat kollan vardd.. Bu cici 
kollarla ne kazanabilirdi ki? Anas1 ba • 
basi gibi bir lokma ekmek parasmdan 
ba§ka. Altm ayakkabt giymek degil, al
tm di§ bile takamtyacakti. Halbuki kol
suz dogmu§ ve yahud anas1 babasmda 
cesaret olsa da ... 

Miqueou boyuna elini ba§Ina gotiirii • 
yor, sanki kafastm kurcahyan dii§iince
leri atmak istiyordu. Fa kat gider mi on -
lar, hie;, ne gezer. 

·r-Bir babamn vazifesi nedir? diyor· 
du. <;ocugunun saadetini temin etmek, o· 
na giizel bir mevki hamlamak degil mi ~ 
Bunun ic;in ne yapmah, yavruyu mektebe 

vermeli, iiniversiteye gondermeli. Bu 
herkesin harc1 m1? Haydi biitiin bunlan 

yaptik diyelim; c;ocugun hayatta mu • 
vaffak olacagmdan gene emin olamay1z 
ki. Halbuki ... 

Hie; bir§ey ic;memi~ oldugu halde, evi
ue geldigi vakit sallamyordu. Hemen 
yavrusuna ko§tu. Lousette, elleri yoilga • 
mn di§ansmda, uyuyordu. Zavalh baba 
bu elleri ic;ini c;ekerek optii. Onlan ek -
mek btc;agile kesmek i§ten bile degildi. 
B1<;ak ta tam masanm i.isti.inde duruyor • 
du. Davet eder bir hali vard1 sanki .. 

Mjqueou ha§yetle geri c;ekildi: 

- imkam yok yapamam, deli olu • 
yo rum galiba! 

Sokaga ftrladi. F akat gene kendi fi
kirleri akhm kurcahyordu. 

- Ne demek. diyordu, kendi kendi
ne, onu sevi.¥or muyum, yoksa sevmiyor 
muyum ~ Her§eyden evvel yavrumun is· 

tik.balini dii§iinmege mecbur degil mi· 
yim? 0 da bir giin peri ayakh bir luz o-

lunca bana dua etmez mi? Benim bu fe· 
dakarhgiiDI dii§i.inerek: «Zavalh babacl· 
gtm, diyecektir, beni nekadar seviyor • 
mu~ ki bu 1shraba katland1. Onu deli 
sand1lar, halbuki bic;are adamcag!Z ne -
kadar hakim ve uzak gOri.irmiip> 

Miqueou klZ!nin bu sozlerini istikbal 
de duyar gibi oldu. Hayk1rdt, §imdi ar
hk ona cesaret gelmi§ti. Haydi c;abuk! 
Btc;ak neredesin ! ... 

Kapmm oni.inde bir dilenci kadm ona 
el uzahyordu. Bu zavalhmn da elleri 
vard1. Bunlar onun nesine yarami§h. 

Y avrusunu masaya yerle§tirdi. Kalla· 
nm giizelce s1vad1. B1<;ag1 havaya hi · 
d1rd1. Btc;agm altmda altmdan daglar 
gormege ba~lami§h. 

Bir ses hayk1rd!: 
- Sefill Ne yap1yorsun? 

Onu kolundan tutan, <;e§meden do • 
nen kans1 idi. 

*** 
Miqueou §imdi bir tlmarhanede ka • 

pah. Belki de bur a dan hi~ ~s•kuuy <1<-d.k. • 

tlr. Arkada§larma hep bir aile babasmm 
vazifelerinden bahseder ve garib garib 
§eyler soyler. Louisette biiyiidii. T erzi
lik ediyor. F akat ayaklarile diki§ dikme
digi ic;in kendisine §ato alacak kadar pa
ra kazanamiyor. 

c;eviren: 
F. VARAL 

Mara~ta pansiyonlu koy mektebleri yap1hyor 

Koyliiler, yap1lan mektebin malzemesini kendi vas1talarile taf1yorlar 
Mara~ (Hususi) - Koy c;ocuklan • gorU~e yaparak mekteb yap1lmas! Iii • 

nm ic;:timal giireneklerini de ar_!trmak su - zumundan bahsetmi§tir. 
retile okutmak ic;in koylerimizde pansi - Ki,iyli.iler bu konu§mamn hemen ertesi 
yonlu mektebler yap1lmasma karar ve - gi.inii i~ ba§ma gec;erek mektebe laz1m o • 
rilmi§ bulunulm~ktadtr. Ian ta§l yap1 yerine ta§lrnaga ba§lami§ • 

llk ola.rak Eloglu koyiinUn vaziyeti lardtr. 
nazan itibara ahnarak i§e buradan ba§ • 
lanrni§llr. Eloglu, F evzipa~a • Malatya 

<:;ocugunu okutup cahil btrakmamak 

demiryolu iizerinde Mara§m birinci stmf . azmi bu taraflarda umumidir. Bu sebeb-
istasyonu mesabesindedir. Valimiz biz • den kurulmasma karar verilen mekteble
zat bu koye giderek balk mi.imessillerini rin pek k1sa zamanlarda faaliyete gec;e • 
ve muhtadan toplam1~ ve kendilerile bir bileceginden §iiphe edilmemektedir. 
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Yiiksek Miihendis mek
tebi 1936 ne~riyatJ 

Bizde mesleki ne§riyat, belki ihtiya
ca tekabiil edecek derecede olmasa bile, 
olduk~;a inki§af etmi~tir. Fakat yaztk ki 
bundan umumiyetle alakadarlar bile 
pek haberdar degillerdir. c;iinkii yap1 -
lan ne§riyah muhiti ~;evresinden dt~ar
da tamtacak vas1talanmlz pek azd1r. 

Bugiin yaztmtza mevzu te~kil eden 
alh kitab buna giizel bir misaldir. Emin 
olmakla beraber zannederiz diyelim, 
bu kitablan, alakadarlan arasmda, bu
lup okumak istiyeceklerin adedi hi~; te 
az olmasa gerektir. 

Miihendis Mektebi Bas1mevinde ba
silan biitiin bu kitablarm hic;birinde fi· 
at ta yazth degildir. Fakat her halde 
sahhyor ki birinin iizerinde cHer cildi 
ayrt sahlabilir~ kaydi var. 

1;iimdi say1larm1 takiben eserlere ge
lelim: 

26 - cin§aatm Umumi Usulleri. adh 
bu kitabm miiellifi Yiiksek Miihendis 
Mektebi §imendifer in§aatmm umumi 
usulleri ve in§aat malzemesi dersleri 
veren Bordeaux limam i§letme Ba§mii
hendisi M. Fischer'dir. Miiderris Mii -
hendis Suphi Kamil Tamg tarafmdan 
da salahiyetle tiirk~;eye terciime edil -
mi§tir. 

27 - cikt1sad Prensiplerh adh bu ki
tabl yazan Ytiksek Miihendis Mektebi 
ikhsad miiderrisi Tevfik Hamdi Biren
dir. ikinci cildin bu birinci lusmm1 ele 
ahr almaz eserin ne biiytik bir itina ile 
yaztld1g1 kolayhkla anla§1lmaktad1r. 

28 - cDemir in~aatta Kaynak~ adh 
bu kitabm miiellifinin Profesi:ir Fikri 
Santur oldugunu kaydetmek bile kiy
meti hakkmda umumi bir fikir verebi· 
lir. 

29 - cMukavemet Tatbikah~ adh bu 
kitab1 yazan muallim miihendis Feri • 
dun Ansoydur. Mevzuunun hususiyeti 
degerini gi:isterir. 

30 - Bu saytdaki kitab1 goremedik. 
31 - cElektriki Mesaha~ adh bu ki

tabm miiellifi luymetli telgraf ve tele
fon miihendisimiz profesor Emin Kal
muktur. !lk sahifesindeki cBir hadise 
ancak i:il~;iilebildigi ve adedle ifade o
lundugu zaman malumdur~ ciimlesi, 
kitabm bahsettigi mevzuu cmalfun~ bir 
hale getirdigini sarahaten anlatmak -
tadrr. 

32 - cGaz Kimyash adh bu koca ki
tabl yazan Profes5r Nureddin Miin§i 
Algandtr. cZehirli gazler ve kimyevi 
sava~· mevzuunun miitehasslSl olan 
miiellif eserinde bu gazlerin tarihini 
yazml§, bugiinkii inki§af1m nakletmi§, 
ilk gaz taarruzunu anlatml§, bu gazle -
rin nevilerini ve ehemmiyetlerini mey
dana c;tkarml§ ve bu hususta laz1m olan 
biitiin teknik malumatl vermi§, velha -
s1l bugiiniin bu en miihim mevzm.ma 
dair en etrafh eseri viicude getirmi§tir. 

Te§ekkiir 
Aile reisimiz levaz1m yarbay Remzl -

nin vefahm miiteaktb mtiteveffamn bii 
tiin aile efrad1 ba§ta mensub bulundu
gu Korun Kor Komutan1 Korgeneral 
Mustafa Muglah olduklan halde biitiin 
Korun silbay arkada§lanndan insanh -
grn ifade edemiyecegi biiyiikliikle mu
avenet gi:irdiik. 

Biitiin Korun b<t§ta Korgeneral ol • 
duklan halde alicenabhklarile miitena
sib yardtmlanm ve gene muavenet, te
essiire i§tirak lutufiarm1 esirgemiyen 
!sparta Tiimeni Komutam Tiimgeneral 
HU:mii tJnsal ba§ta bilfunum tiimen ar
kada§lari ve oglum Dr. yiizba§l Vefigin 
mensub bulundugu Ezine alaymm ba§
ta alay komutam albay N aim olduklan 
halde alay arkada§lanm biitiin aile ef
radi te§ekkiiriin ifade edemiyecegi bir 
tehassiisle saygtlar. 

Olii yarbay Remzl ailesi 
Mediha Remzi 

OLOM 
tstanbul Fatih Camii ~erifi dersiam

lanndan Erzurumlu merhum Salih Na
zumn zevcesi ve Beyoglu birinci sulh 
hukuk mahkemesi zab1t katibi Necmi 
Amirin validesi Bayan Haticenin miip
tela oldugu hastahktan kurtulam1yarak 
5 ikincikanun 1937 tarihinde, Ankara
da diger ogullan Saim ve Mustafanm 
yanlarmda misafireten bulunmakta i
ken vefat etmi~ ve cenazesi Cebecideki 
makberei mahsusasma defnedilmi§tir. 

( YENi ESERLER ) 
Yeni Adam 

Yen! Adam 157 ncl sayJSile 4 ya~ma gtr
mi~t!r. Yeni Adam eski Dariilf\inun mii -
derrislerinden ismall Haklu Baltacto~lu 
tarafmdan tesls edilmi~ ve 1934 tenberl 
her hafta muntazaman ~;tkmJJJtll'. Bilhassa 
kiiltiir ve terbiye i~lerile ugra:jan ve en ye
ni cereyanlardan haber veren bu flkir ga
zetesinl bu m\inasebetle dahl kariler!mize 
tavs!ye eder!z. 

Dumlupmar duygulart 
I} air Nureddin Rii~tii Biingi.il « Dumlupt • 

nar Duygulan:. namile giizel ~i!rleri ihtlva 
eden b!r eser ne§retm!§tlr. 

Kaphca Bilgileri 
Sinir hastall~I ve flzlk tedavi miitehas -

SISl doktor R1za Remanm Kaphca Bllgileri 
adl1 kii~;iik fakat lfOk faydah bir kitabl in -
tl~ar etti. 

Kapllcalara tedavi iQln gldenler ekseri -
yetle doktordan birc;ok ogiidler almak mec
burlyetindedlrler. Kapl!ca Bilgileri bu o -
giidlerin hepsini umumi bir ~kilde saYJp 
dokerek hastaya daima arkadWJllk etmek
ted!r. 

Alakadar karilerimize tavsiye ederiz. 

K1' sporlar1 tamim edilecek 

Ankarada patenle kayma talimi yapan genclerden bir grup 
Ankara 6 (Hususi) - K1~ sporlanna havai bir hat kurulacakbr. Bu hattm 

bilhassa ehemmiyet verilmekte oldu • 300 bin liraya kadar ~;tkacagt tahmin e
g~~~an, tam~m ve te~viki hususunda diliyor. Esasen Elmadagmda, §imdi de 
muhrm tedbrrler almacakhr. Memleke- k k 1 1 k d Ank 
tin bu sporlara miisaid mmtakalarmda, aya spor an yap! rna ta tr. ara-
icab eden tesiEatm yap1lmas1 hususun· nm muhtelif yerlerinde de bu sene mev 
da tetkiklerde bulunuluyor. Bir tasav- sim sporlan, her zamankinden fazla 
vura gore Ankaradan Elmadagma da ragbettedir. 
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U~akta biiyiik bir yangiDID . oniine ge~ildi 

t 

j 
l:T§ak (Hususi) - Aybey mahallesinde 1;1kan yangm Belediye itfaiyesince 

kendisine kat!..lan §eker fabrikasmm itfaiye levaztmatile sondiiriilmii§ ve bu 
suretle ehemmiyetli bir felaketin i:iniine ge~;ilmi§tir. GOnderdigim resim U
§akm itfaiye hizmetinde c;ah§anlan bir arada gi:istermektedir. 

OLOM 
Merhum istanbul Katibiadli Muzaf

fer G1yaseddin e~i, Elektrik §irketi mii
hendislerinden Muzaffer Boran ve di§ 
tabibi Tank Boranm anneleri ve Em -
lak Bankas1 miifetti§lerinden Nizamed
din Tezcanm kaymvalidesi Bayan E -
mine Firdevs, Hakkm rahmetine ka -
Vll§IDU~ ve biitiin sevdiklerinin elleri 
iistiinde Heybeliadadaki aile kabrista -
runa defnedilmi§tir. Allah gariki rah -
met eylesin. 

Uskiidar Hila sinemast 
OLUM PERiSi 

Togo 
Karikatiir 

Albiimii 
En iyi cins kagrd zerine bastbru§ 

68 biiyiik sahifede yiize yakm ka· 
rikatiir, resini, ;f&krr tablolarla 
936 nm 937 senesine hediye ettigi 
y efis kmkatiir albii-' 
miidiir. Tanmmi§ muharrir ve mi
zah!;darm yaztlanm da havi olan 
bu albiim az miktarda bas!..ld1~n -
dan miivezzi ve bayilerinizden 
§imdiden isteyiniz. 

BU AK!?AM 

TURK SiNEMASINDA 

I 

A,k, ihtlras, deh,et filmi 

YILMIYAN ADAM 
( Frans1zca ) 

Biiyiik artistin en miithi~ filmi. Bir kadtn ona ma· 
Jik olmak i~tin katil oluyor. Diger bir kadm ondan 
kurtulmak i~in oliiyor. 

Kadm ve ukek, para, 11ohret miieadelesi kan sed
lerini a~arak gelen bir a,k sevgilinin istihfaft oniinde 
zelil oluyor. Bu kadar heyeeanh film goriilmemi,tir. 

ilaveten : Ekler diinva haberleri 

Kii~iik ve biiyiikler herkes 

ASRi SiNEMA'n•n 
2 buyuk filimden ibaret yeni programtni gormege ko,acakhr. 

AlliN ZiNCiR oluM UCU RUM.U 
Joan Crawford 

Clark Gable 
tarafmdan emsalsiz bir dradl 

Ken Maynard 
ve atl TARZAN'1n 

en son zaferi 

( Bu aksamki program ) 
iSTANBUL: 
12,30 pHi.kla Tiirk mus!kisi - 12,50 hava

dis - 13,05 plakla hafif mi.izik - 13,25 muh
tel!f plak ne~riyat1 - 17 In.lnl:i.b dersleri: 
Universiteden naklen, Receb Peker tara • 
fmdan - 18,50 plakla dans musikisi - 19,30 
spor musahabeleri: ~ref ~fik tarafm ~ 

dan - 20 Vedia R1za ve arkada~lan tara -
fmdan Tiirk musikisi ve halk ~ark1Ian -
20,30 Cerna! Kamil ve arkada:jlan tarafm
dan Tiirk musikisi ve halk §arkllan - 21 
Saat ayan: Orkestra - 22 ajans ve borsa 
haberleri ve ertes! giiniin program! - 22,30 
plakla sololar - 23 son. 

ViYANA: 
18,10 Qocuklara eli~ler! - 18,35 konser -

19,15 spor - 19,25 seyahat - 19,40 konfe -
rans - 20,05 saat, haberler, hava, program 
haberleri - 20,20 eglencell konser - 21,20 
orkestra konser! - 22,35 kan~1k yaym • 
23,35 eglenceli yaym - 24,35 haberler. 

BERLiN: 
18,05 gramofon - 18,35 konu§ma, hukukl 

nasihatler - 19,05 mus!k! - 20,05 gelecek 
ha!tanm program! - 20,20 gramofon -
20,50 gi.iniin akisleri, haberler - 21,15 a§k 
~arktlari - 21,35 konser - 23,05 hava, ha -
berler, spor - 23,35 gece muslkis!. 

PE!;iTE: 
18,05 konu§ma - 18,35 Harpa konseri -

19 spor - 19,10 muslki - 19,55 konu~ma -
20,35 opera binasmdan nak!l, ist!rahat es
nasmda siyasl haberlcr - 24 ,05 !ngilizce 
haberler - 24,10 gramofon - 1,10 haberler. 
BUKRE~: 
18,05 orkestra konseri - 19,05 saat, hava. 

havadis - 19,15 eglencel! konser - 20,05 
konferans - 20,40 opera blnasmdan nakil, 
tstirahat esnasmda haberler. spor - 23,50 
franstzca ve almanca haberler - 24 son ha
berler. 

LONDRA: 
21,05 saat, haberler. hava - 21 ,35 iskcx;ya 

!stasyonu - 22,05 S!beryada hayat - 22.20 
dans orke.~tras1 - 23,05 v!yolonsel ve ptya
no konserl - 23,45 ~iirler - 24 ,05 saat, ha -
berler, hava, spor, konu~ma - 24,30 dans 
orkestras1 • 1,35 haberler ve salre - 1,45 
gramofon. 

PARIS: 
18,05 ~t!rler - 18,20 gramofon • 18,35 QO• 

cuk korosu - 19.05 orkestra - 19,35 konu~
ma - 20,05 konser - 20,35 havadis - 21,35 
hava - 21,43 konser - 22,05 muslki konu§
mast - 22,35 eglenceli yaym - 24,35 haber
ler, hava. 

ROMA: 
20,25 yabancl dlllerde haberler - 21,10 

saat, haberler, hava - 21,35 fa§izm haber
leri - 21,45 operet yaym1. ist!rahat esnasm
da konu§ma ve tur!zm propagandas1, en 
sonra dans muslkis!, istirahat esnasmda 
haberler - 24,35 dans. musikisl. 

NOBETCiECZANELER 
Bu gece nobetc;i olan eczaneler ~ar .. 

d'lr:' \ ,~ • 
istanbul elhet!ndekller: 
A.ksarayda <§eref), Alemdard~ .• (Al! R1 .., 

zal, Bakrrkoyde (Merkezl, Beyazwda <A ~ 
sador Vahram), Eminoniinde (A. Minas -
yan). Fenerde (Hiisameddin), Karagiim • 
riikte (Kemal), Ki.iQiikpazarda (Necati), 
Samatya Kocamustafapa§ada (Rid van), 
t}ehrem!nlnde (A. Hamdi), ~hzadeba~mda 
(Universlte). 

Beyoglu cihetindekiler: 
Galatada. (Yeniyol), (Mustafa Naill, 

Haskoyde (Bar but). Kastmpa§ada (Vas If), 
Merkez nah!yede (Galatasaray), (Matko .. 
v!Q), ~!§!ide (Asun), Takslmde (Kiirk~i • 
yan), (Zafiropulos), (Ertu~rul). 

Uskiidar, Kadlkoy ve Adalardakiler: 
Biiyiikadada (!;iinasi). Heybelide (Ta .. 

na§), Klld1koy Muvak.kithanede (Saadet), 
Kadlkoy Sogi.idlii<;e~mede (Hulflsl Osman), 
Uskiidar imrahorda (imrahor). 

( Cagnlar, konferanslar~ kongreler) 
Giilhane miisamereleri 

8/1/937 cuma giinii saat 17,30 da Giilha
nen!n 4 iincii t1bbi m iisameresi !era edlle
ceginden meslekta:;;larm bu toplantiya §C· 

ref vermeleri rica olunur. 

Bursada SAF AK tiyatrosunda 
HAL K 

OPERETI 
Bu ak~am 
saat 21 de 

PiPI<;.A: 
Pazartesi Kadt
koy Siireyyada 
sah Azakta 

ENAYILER 

,. BERLIN ve DRESDEN 
Operast biiyiik muganniyesi 

MARiA CEBORATi 
Pek yakmda 

S·u-MER Sinemasma 

B E $ i Z L E::_:R~-!:=!:geli!:yor.~=: 
D iinyan1n en giiliin~lii ve kahkahah §aheserler §aheseri 

Bu Gece 

i P E K 
sinemasmda 
ba~hyor 

LOREL HARDi 

G 0 c ~ ~R K ~! R ~ t ~ ~ ~ R I 
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BAHiSLERi L. TERBiYE 

Insan ne vakitler ve ne 
kadar yemek yemeli 

Teslihat yar1~1 

ingiliz 
bu 

--~-

dominyonlart da . . . "' 
1~ I~In azam1 

tahsisati koydular 

BA31NI OKUTANLAR CDGALIYORMUS 

lnsan seciyesini tesbit 
eden yeni bir fen ... 

ingiliz Krabn1n 
karde'i de ayni 

c;op~iiniin felsefesi 
JF=\\ ardagan arabay1 c;eken )agar 
lb:/J kahr da, o da yorgun dii mii~-

Kahkaha ile giilmek hazmi kolayla~
brlr. Giile giile yemek yemege bakmiZ 

Yazan: Selim S.rr• Tarcan A -

Biiyiik Britanya lmparator1ugunun a
na vatan miidafaa te<;hizah gi.inden giine 
artmakta iken, Dominyonlar da bu saba· 
daki faaliyetlerini azami hadde <;Ikarmak
tadirlar. Bu ci.imleden olarak Avustra1-
yanm hazirlaml~ oldugu silahlan artuma 
projesi 1937 y1lmda 8,809,000 ingiliz ••b • 
IiTasi olaTak tesbit edilmi§tir. Bu yekun teCrU ey1 yapt1 

leTdi. Birbirini anhyan baki§lar· 
Ia k1sa bir konu§madan sonra kahr dur· 
du, c;opc;iiyii de durdurdu. Simdi bir tu· 
tam arpa i<;in binbir evin kirini, pisligini 
s1rhnda ta§Iyan hayvan da, bir lokma 
ekmek bulabilmek ugrunda biitiin om
riinii c;op tenekeleri arasijlda kirleten i§c;i 
de dinleniyorlard1. Ben penceremden on• 
lan, ibret ve rikkatle seyrederken bir yo· 
gurt<;:u belirdi ve bir ko~eye c;omelen c;:op
<;iiyi.i goriir gorrnez sevincle hayk1rd1: 

b' 't'k d daha vard1r. Cuya herkes bo 
Hayvan ac1kmca yer. onun muayyen IT 1 1 

kesiTleri kadar ag1r olmah imi~! 
vakti, saati yoktuT. Zevki i§tihasmm .~e- ~nu~A boyunuz 1,50 geliyoTsa ag1Thg1· 
recesine ve yedigi §eyin az <;ok nev me esJ a 50 kilo boyunuz I ,70 ise agirhg1· 
tabidir. lnsan oyle degildiT. y,n~Tdan. ~ mz 7~ kilo olmah imi§! 

1932 - 33 y1lmdan 5,615,000 ve 1935 - • • 
36 y1lmdan da 1 ,792.ooo tngiliz Iiras1 Elb sene evvebne nazaran 
fazlad1r ve ayni zamanda federal biitc;e· b 1 d ... • • 
nin de yiizde 10.8 ini te§kil etmektedir. a~ ar tamamen egJ~mi~ 

beri tedrici bir tekami.il ile yeme I<;ID~dl§ mzB l 'k 1 doktor pTofesor (Ledent) 
1 · · b' · k nu a et e <;I a 1 enm 1r mzam~ oymu§ ~e 0 b ~ _ b' k (BiometTie) tecriibelerinden son-
Sirasma ge<;en biT taklffi ka,deleTe lagde Ir h<;e~ boy.a tevafuk eden ag1rhg1 §Oyle 
laml§tlr. Bu suTetle muayyen saat er ra . . .. 
Viicudiini.in muhtac oldugu g1dayi. ah • tesbit e~IDI§hT · ~ 

d hh 
· · 'd e ed1yor. Alelumum boy! an 1,65 ten a§agi alan 

Yor ve o saye e s1 ahm I am .. d ~ 1 ~ k" d' 
t h 1 

.. terek noktasi iosanlarda vucu ag1r 1g1 usurattan ye 1 
nsanm ayvan a mu§ 1 d (T b'• 'I t "1 .. .. · k yemesinde kilo eksik olma 1 IT. a n mayo 1 e ar 

o c;usuz ve mzams1z yeme ) b 1 1 65 t k 
o" "]" M d • rlu b1'r insan ala· t·lmak §arthr oy an • en yu an 
~oru ur e em ve §UU • f k k' k'l 1 b'l' 
C 

~ d. .. ·· htelif zamanlanna onlarda bu ar se IZ 1 o o a 1 1r. 
agi g1 ay1 gunun mu ~. d' _ 

.. , 'd . 'l d gil Ima o e§tirir. Ve onu mi es1 I e e • 

.. 'I b' . k y mek zamanla-g, e 1r mzama oyar. e 
'II l . 'kl' · ve itiyadlarma n m1 et enn I 1m, mizac F k 

gOre az c;ok biribirinden fa~kh~Ir. a at 
umumi kaide sabah, ogle. ikmdi ve akk~a.m 
1 d.. ..v.. mek yeme tir. o mak iizere ort ogun ye . . . • 

Sabah kahvaltisi, giiniin bu .?I~-~ci ~Je 
lnegi i§tiha ve zevkle yenir, cr~n. u. mi k 
biitiin gece uykuda hafif hafif '.§h.yere 
a1d v d .. v"tmu"• ve dinlenrni§IIT. 1g1 g1 ayi ogu , . • 

<;acuklar, delikanhlar ve bilhass~ top_ 

k k .. )") · sabahleym ka 
ra Ia ugra§an oy u erm . l A • 
nnlan aclklr ve c;ok kuvveth r~ er.lt!Sl:l 
rupa milletleri ic;inde saba? aAva I • 
k ~· . . d edmen ng o 
uvvetli yemegi Itlya b h k h It 

S . 1 1' a a a va r aksonlard1r. B1r ngi lZ 5 

Sinda miikemmel yemek yer. 
Y 1 hh tlen. bozuk 0 )an1ann, faz-

a mz s1 a 1 . 'h 
la tlitiin ve ic;ki ic;enlerin sabah an I§tl a-

lar! kapahdn. 1 Ad 
B '11 tl de ikindi kahva tJsi a et az1 m1 e er . . . h _ 

-d ~ild' B 1 n J'se hem ,kmdi, em sa eg IT. az1 a 
bah bhvaltiSim ye~ez1er. b h k h 1 -

Biz Tiirklerin evmde sa .a . a va . 
t b. k 1. kahve j)e gec;I~hrenler pek IS!nJ IT §e er I 

kt H lk arasmda c;ocuklarma sa • 

15 ya~mda. erkek boyu 1,50 agrrllgl 43 kilo 
17 :t :. ~ 1,54 :. 47 ~ 
18 :t , , 1,65 " 58 :. 
20 ~ ) :. 1,80 " 72 :. 

Kadmlarda bu fark daha bi.iyiik ola -
bilir. Mesela 18 ya§mda boyu 1,70 olan 
bir bayan ic;in 60 kilo tam bir agirhkhr. 

Bu farki elde etmek ic;in ac;hkla za -
yiflamaga c;ah§an ~i§manlar bilmiyerek 
veya bilerek intihar etmektedirler. 

Her halde unutmamahd1r ki insan ye
digile degil, hazmettigi. ogi.itti.igii gida 
ile ya§aT. <;ok kimseler i§tihayJ a<;mak 
ic;in yemekten once biraz alkollii ic;ki a· 
hrlar, bu hpki bir kilidi yanh§ bir anah
taT1a zorlamaga benzer ki nihayet gi.iniin 
birinde kilid bozulur. htihamzm ac;Ild! -
gm1 istiyorsamz. viicudi.iniizii i§letiniz. 
Ac;1k havada geziniz ve daima ne(e ile 
beraber yemek yemege bahmz, h1ddet 
i§tihamn en bi.iyiik dii~mamdu .. Y emege 
otururken ve yemegi miiteak1b h1ddet et· 
mekten c;ok sakmm1z. Kah~:3-ha ile gi.i) -
mek hazm1 kolayla§hnr. Oyle ise giile 
gi.ile yem;k yemege bakmiZ! 

SELIM SIRRI T ARC AN 

Diger Dominyonlardan Y eni Zeland 
da 1936 • 3 7 y1h ic;in faz1a olarak, umu
mi biitc;enin yiizde dordiinii te§kil eden 
1,264,000 ingiliz lirahk bir para aYJr • 
mi§hr. Bu da 1935 · 36 yilma nazaran 
250,000 sterlinlik bir tezayi.iddi.ir. 

Kanada ile Cenubl Afrika lttihad1 
biit<;elerine de bu i§ i<;in yeniden tahsi -
sat konmu§tur. Kanunuevve1de Cenubi 
Afrika kabinesi Milli Miidafaa Veka • 
letine bes sene de 1 000 lane hava pilotu 
hamlat~as! ic;in emir vermi§tir ki bu da 
en a§agl 500 asker! tayyarenin teminini 
icab ettirmektedir. 

Cenubi Afrika ile Avustralya poli • 
tikac1lannm gi.ittiigii gayelerden ba§hca
lan da barb levazimah i<;in laz1m olacak 
iptidai maddelerin bilhassa memleket da
hilinde temin edilmesi ve harice muhtac 
ol unmamasJdir. 

Menderes mmtakasmda 
pamuk zeriyah 

!zmir (Husus1) - Menderes nehrinin 
Tire civarmdaki mecra tathiratl biti -
rilmi§ ve nehir, muvakkat yatagmdan 
gene eski mecraya akJtilmi§tlr. izmir 
Ziraat miidlirii, bu mmtakamn zeriyat 
i~lerini tetkik edip donrnii§tlir. 

Verdigi malumata nazaran, Tirede 
bilhassa pamuk ve tiitiin zeriyatJ h1zla 
devam etmektedir. Yazhk zeriyata ha
Zirhk olmak iizere nadas yapllmakta -
dir. Bu y1l ame1e s1kmhsi c;eki1ecek gi
bidir. Giindelik1er §imdiden yiiksel -
mektedir. Pamuk istihsa1ati c;ok iyidir. 
Hatta tar1a1arda henliz toplanmami§ iic;o ur. a d' . I d 

bahleyin hi9bir ~ey ye Irmiyen .er e var-
dir. Bu c;ok yanb~ bir harekettu. 

----------------- ~i.incii el pamuk bile vardu. 

Orta halli aileler sabah kahv~ltiSinda 
biraz peynir. re<;e1, zeytin, tereyag Y~.m~: 
1 . .. t" de ya 51cak bir siit veya sudlu 

1 us une .. k 
~ay i~melidirler. Ogle ve ak~am ye~~ ·
lerine gelince Anglo - Saksonlarda. ogl~ 
Yemekleri kuvvetli, ak§am yemeklen ha. 
fiftir. Latin milletleTde ak§arn .y~mekleii 
kuvvetlidir. Biz de Latinler gibJ ak§am 

~· . k vvetii' yeriz Sebeh olarak ta yemegmi u · k 
.. d" ') . erkegvi i•inde bulunur, a • gun uz ai enm ' . . . 
~am ise hep birlikte yenir. Bu Jhyad~:nr 
delerimizin zarannadir ve dogru degii -
d1r. Ogle yemegini kuvvetli, ak§am ye -
tnegini hafif yemek lazlffidu. . 

lkindi kahva)t!Sindan bazan vazge<;l • 
lebilirse de c;ocuklara ikindi iistii tere • 
Yagh, peynirli bir sandu~i<; vermek veya 
bir bardak siit ic;irmek lazlffidlr. 

Ak klerinde yagh et1erden, 
§am yeme . . olduk

pilav, makarna, boTek g1b1 hazml r D _ 
c;a agir §eyler yemekt~n vazg~c;me 1. a 
ha c;ok sebze ve yerni§ yeme\· !'kk' 

Y emek hususunda yanh§ IT te ~ . ' 
·_:~ h d 0 da iyi yemek meselesidlf. Qa a var 1r. .. b ) 
lyi yemek birc;oklanmn zanm~a gorbe'l ~-

k · p k k ekuller 1 m1 
Yemek deme hr. e c;o . 

d. d' ) I kazaT • 
yerek mezarlanm ken 1 I§ en eb I .. 

1 . h k lay es eyiCI lar. y1 yemek, azmi 0 ' 0 1 
ve kuvvetlendirici gida almakhr. y e 

1 'd burcuburlarla bozulur. o mazsa m1 e a .. 1 .. 
Her ya§ta ahnan gidamn v~~~~u u ~ 

zumu kadar besleyip beslemediginl kon 

t 1 . . h' olmazsa ayda bir tartihp a· 
ro I<;m I<;. . A dir Acaba her 

girhgirnlZI bilmemiz lazim ; 
boy a gore ka<; kilo olmak .Jazirn~Ir? h 

Halkta umumiyetle kokle~rnl§ yan ~ 

Agtrceza mahkemesi 
azahgt 

Miinhal bulunan 
!stanbul Agll'ceza 
mahkemesi azah -
gma istanbul Miid
deiumum1 muavin
lerinden Muhlis ta
yin edilmi§ ve dun
den itibaren vazi • 
fesine ba~laml§tir. 
Muhlis, Adliye Ve
kaleti istatistik ve 
Nesriyat umum 

.:diirliigli kadro - Muhlis 
muda bu1urunu§ ve yedi y1ldanberi de 
sun M"'dd . • i tanbul Adliyesinde u emmumi 
;uavinliginde muvaffakiyetle c;ah§mi§ 
kiymetli bir Adliyccimizdir. 

Kibrit fabrikasmda bir kaza 
olc;lu 

B .. "kderedeki Kibrit fabrikas1 ameuyu . t'f 
1 lerinden Rifat, dUn fabrikanm IS I 
;airesinde c;ah§Irken sag elinin par : 
maklanm makineye kapbrmi§ ve tehh· 
keli surette yara1anmi§br. Yarah teda
vi a1tma almml§hr. --···--

Parti balosu 
Cumhuriyet Halk Partisi Be~?gl~ 

idare heyeti tarafmdan bu aym 23 uncu 
..... ,..,·n bir ba1o hazir1anml§hr. To-gunu 1,. . 1 b 

k t1 an sa1on1armda venlecek o an a-a IY . 1 .. 
lonun giizel ve eglenceh o masi I<;m c;a-
h§Ilmaktadlr. 

Tiiccarlar pamugu i~liyecek kadm 
amele tedarikinde s1kmtl c;ektiklerin • 
den piyasadan yeni koza almakta te • 
reddiid gosteriyorlar. Yaz faaliyetini 
di.i§iinerek §imdiden amele tedarik edip 
ihtiyac olan mmtakalara yerle~tiril • 
mek gerektir. 

Ziraat mlidiirii, aslen pamukc;u ve tii
tiincii olan Tire c;iftc;ilerine, az i~c;i ile 
ba§arilabilecek olan karpuz ve kendir 
ziraatini de unutmamalarmi tavsiye et

mektedir. 

Elazizde §eker buhram ve 
ihtikar1 yokmu§ 

E1azizde tren1erin muhalefeti hava -
dan dolaVI teahhurlanm f1rsat bilen 
bir taku~ ac;Ikgozlerin §eker buhram 
tevlid ettiklerini ve ihtikara da saparak 
ki1osunu 36 ila 40 kuru§a kadar sattik • 
1anm gec;enlerde yazmi§bk. 

Elaziz Be1ediyesinden a1digimlz bir 
tezkerede §eker buhram mevcud olma • 
digi, yalmz bir esnafm nark haricinde 
36 kuru§a §Cker satbg1 goriilerek hak
kmda takibat yaptldigt bildirilmekte • 
dir. 

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

Pek yalunda 

Cumhuriyette 
ar.lamak ic;in uzun uzad1ya clikkate Iii -
zum yoktu. T ela§h adHnlarla gidip gel • 
mesine, ikide bir e~yaYJ ve bilhassa por
treleri diizeltmesine bak1hrsa her halde 

~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~Hi~~~~! bi1 ziyaretc;i bekliyordu. ~IIIIIIW/1 84 =vazan: Hilmi Ziya Nitekim c;ok gec;meden, a§agi avludan 
· Cumhuriyetln l~timai roman•: tok bir kap1 sesi i~itildi. Bir aile emektan 

.. .. rum Ate§te yorlardi. misafiri kar~1lay1p geni§ merdivenlcrden 
F akat arhk riiya 'b~or;..~!.: c;;plakhgile * * * 1 iistkata <;Ikard!. Boy dan boy a ham do -
kavrulan insan gi 1• u u d' bTr Halice bakan eski bir konagm sa 0 

- •el1' bu"yu"k bir salondan gertiler. Teha -
.. .. 1 lst1rab ne IT 1 1 · d ~ ukan do- ' .. 

e§yay1 goruyorum ... D · b si- nunda, ihtityar bir a am a~agl y lu"kle kapida bekliyen ihtiyar: 
· · " d' b' d d rdu emir, u d 'I k k d mmn r 1ye Ir en u · h . d' k' I Bu TiizgaTia evn ece a ar b I f d' 

d h tt a§m I I 3§1yor. • k .b. b - Demir ey e te§errii e Iyorum, 
rada o kadar cid i, a a ~ h f buru§uk yiizlii, pamu g1 I eyaz 
Hurrem Bey gu"1erek kar§damaga azn-_ zayi ' d d B' t vi'ye ba- degil mi? 

ff k I k lh mariz bir a am !. IT e 

Birkac; gi.in evvel istanbula gelen in
giliz gazeteleri sab1k KTal Sekizinci Ed
ward ve §imdiki Kral Altmc1 George'un 
ki.ic;iik karde§i Kent Diikiiniin, Londra -
nm Ludgate Circus' daki me~hur PhTeno
!ojie Enstitiisiine giderek ba§ml okuttu -
gunu yaz1yorlardi. Gazeteler Kent Dii • 
ki.ine Enstitii yolunu gosteren ve Ensti -
tiiden Diik ic;in telefonla randevu alan 
Mrs. Allen'in de ihtimal ki giizel bir ka
dm oldugu i<;in biiyiik ht' ada resmini 
dercediyoTlardi. 

Herhalde falc1hga ve hurafata inan • 
mamaS! laz1m gelen bir millet olan ingi -
lizlerin ve bilhassa Kent Diiki.i gibi bir 
§ahsiyetin Phrenolojie Enstitiisiine kadar 
ihtiyan zahmetle ba§ okutmas1, bu miies· 
sesenin her§eyden evvel ilme ve bilgiye 
istinad eden bir te§ekkii1 olmasma delil
dir, diyenler vaJ. 

Phrenolojie nedir? Ve ba§ okutma 
ne demektir? Phrenolojie, dimag ve ka
fatasi ilmi; ba§ okutmaksa, kafatas1 te -
§ekkiilatma gore bir insamn ·istidadlan, 

!Rl ; 
!)rf_ 

Kent Diikii ba~tnt okutuyor 
~am1yacak karakterde ve bilhassa ikisi de 
inadc1 ni§anhlar izdivacdan vazgec;mez -
lerse bir facia dogaT. 

Diger taraftan ni§anhlardan biri ha -
yatta en miihim evsaf meyamnda sayabi
lecegim sab1r, ho~ goriiciiliik ve «tabiye» 
gibi vaSiflara malikse boyle bir izdivaca 
muhakkak surette muvaffak olmu§ naza
rile bakilabilir. 

Garibdir ki karakterlerindeki zay1f 
noktalar hakkmda malumat almk isti • 
yenler arasmda erkekler ekseriyeti te~kil 
etmektedirler. Bir c;ok babalar da ogul
larmm ba~lanm okutmaktad1rlar. Bunlan 
haklt goriiyorum. Ogullanna istidadlan
na gore bir meslek intihabi hususunda 
Phrenolojie' den istifade etmemek bir ha
tadir. <;ocuklarda baz1 evsaf ~ok yava§ 
inki~af etmekte oldugundan ilk ve orta 
mekteb c;agmda iken farh zeka eseri gos

termiyen bir ~ok c;ocuklarm bilahare ko
layhkla muvaffak olduklanm gormekte
yiz. 

Elli sene evve1 bu i~le i~tigale ba§la

digim zamanla mukayese edilecek olursa 

bugiin umumiyet itibarile ba~lann tahav

viile ugrad1klanm kaydetmeliyim. Elli 
sene evvel ekseriyet itibarile erkekler da
ha rniitecaviz, rnagrur, ve kendi kendile -

Mrs. Allen rine gi.ivenmek gibi evsaf arzetmekte idi-
vaslflan ve kuvvetli veya zay1f oldugu ler. Halbuki modern ba~lar hiir di.i§i.in
cihetler, velbasii benligi hakkmda ilmi celiligin yaratt1g1 tesirleri if~a etmekte ve 
malumat almak demektir. ge<;mi~ zarnana nazaran erkeklerin bu -

Phrenolojie'yi ilmi niicum veya her • giin daha h~ !Wriicii ve miitehammil ol
hangi yeni veya eski fa!CJhklara benzer duklanm gosterrnektedir. 
bir§ey zannetmemelidir. <;:iinkii bu, kafa· Mesela Kent Diikiiniin ba§I son dere
tasi ve bunun ic;inde bulunan dimagm te- ce tipik, modern bir ba~hr. Bu ba§ c;ok iyi 
§ekkiilauna gore karakter hakkmda is • bir gemici olmak ic;in elzem olan riyazi
tidlallerde bulunmak gibi physic <<cismi» yeciligin timsalidir diyebilirim. Siiratle 
tecriibeleTe dayanan bir ilimdir. Elli se- karar vermek ve bunu tatbik etmek has
neden fazla bir zaman zarfmda Londra sas! Diikte fazlasile mevcuddur. Ba§mm 
Phrenolojie Enstiti.isiiniin yapml§ oldu • yuvarlakhg1 da aile hayatma merbutiye
gu tecriibeleri yabana atmaga imkan yok- tini gosteren evsaftand1r. 
tur. Diger taraftan bugiin okudugumuz 

Kent Diikiiniin ba~m1 okuyan Enstitii ba§lardan biT <;oklanmn da mes'uliyet ve 
§efi Mrs. O'Delle ve asistam Miss disipline kar§I kayids1z oldugunu gor-
Booldiir. 1ngiliz gazeteleTine izahat ve- k · lh 1 'l'k · · 1 me teyiZ. rna c1 1 ve I~l o uruna ter -

- V ay hem§erim sen misin?.. N e iyi, 
ne iyi? 

i~ile§en derd c;:ekenler ba§ba§a verrni§• 
lerd1, konu§uyorlardi. <;opc;ii, k1sa bir 
ho be§i mi.iteaklb ic;ini c;ekti: 

- Makine bozuk, dedi, arhk dogru, 
diiriist i§lemiyor. Y akmda cavJag1 c;:ek· 
sem gerek. 

Beriki gi.iliimsedi: 
- Dii~ goriiyorsun hem§eri. Soyle 

bir silkin, uyan. 
- Dii~ degi) karde§lkik, di.i§ degil. 

Azrailden haber geldi. 
Ve birden ciddile§ti, anlatmiya koyul· 

du: 
-Sen bizim San Muhtardan oduncu 

masahm dinlemedin miL Eski zamanda 
bizim koyden biT oduncu baltay1 S!Ttlayip 
koruya :;ider, orada hava almaga gelen 
Azraille kar§Ila§Ir, ahbabla§lr. Sozleri, 
huTatalan bitip te aynlacaklan vakit 
koylii yalvanr: 

- Aman Azrail, der, benim ece1im 
gelince haber ver, ah1ret yolculuguna 
haznlana:vim. 

Melek soz verir, koyli.i de sevine sevi· 
ne evine doner, kaygusuz ya§amaga ko
yulur. Onun arllk hastahktan pervas1 
yoktu. ~iinkii oleceginin haber verilece
gini umuyordu. l§te bu durumda gi.inler 
gec;ti, koyli.i ans!Zin hastaland1 ve Azrail 
de kar§ISma dikildi. Herif, ummad1g1 bir 
gi.inde onu kar§lSlnda goriince ~a§1rd1: 

- Hani ya, dedi, sen bana once ha
ber verecektin. Nic;in sozi.inde durrnadm? 

Azrail cevab verdi: 
- N as1! haber vermedim arkada§. 11-

kin babam, sonra anam, daha sonra bii
yiik karde§ini ald1m, gotiirdi.im. Biitiin 
bunlar hirer haber veri§ti. Senden evve1 
doganlan almca s1ranm sana gelecegi 
belli de gil miydi? .. Haydi, dii§ ard1ma ! .. 

Co~ii bir daha ic;ini c;ekti: 
- l§te, dedi, benim de halim bOyle. 

Anam gitti, babam gitti, karde§lerim git
ti, ke§ik §imdi benim. 

*** 
Bu kiic;iik ve basit k1ssadan c;:ok biiyi.ik 

ve derin hisseler almak elbette miimkiin
diir. Mektebliler, kendilerinden once ~a
h§rniyanlann ba§ma neler geldigini, bir 
kazamp iki yiyenler, o yolda yi.iri.iyenlere 
mukadder olan aktbeti ve cemiyetler de 
ba§kalanna giivenenlerin ugradik1an 
hiisram, bu masalm delaletile hahrhya· 
bilirler ve gafletten kurtulmak imkamni 
bulurlar. 

Hakikat, bazan ~opc;iiler agzmda da 
beliTir. Bize di.i§en soyliyene de&il. soyle
nene bakmakt1r. 

M. TURHAN TAN ren Msr. O'Delle demi§tir ki: ketmek gibi karakter zaflanna bugiin o-
«- Elli senedenberi Phrenolojie fen- kudugumuz ba~lar arasmda c;ok tesadiif dir. 

ni ile ba§ okumaktay1m. Kafalann te§ek· Cani tiplerine gelince, bunlar §ayam 
li.ilati ve tenasu"bu" bize bir insanm ne ol- olunmaktadir. Bu gibi karakterde olanla- "k d k.i 11' lk' §U ran 1r e 1 sene evve me nazaran 
dugunu ve ne olabilecegini c;ok muvaz- rm ba§lanmn aTka taraflan yass1, on ta· <;ok azalmaktad1r. Maymun gibi almh 
zah bir §ekilde gosterrnektedir. raflan crokiiktiir. Ayni zamanda bu ba§- ve tepeleri diiz ba§laTa gitgide daha az 

Phrenolojie miitehasSISlanna miiracaat lar dar ve umumiyet itibarile bic;imsiz - tesadiif etmekteyiz. Maamafih ba~lan 
arhk bir emrivaki halini alm1§l!T. Her Sl- dirler. di.izgiin, hatta c;ok muntazam olanlar. a • 
mftan halk, bundan istifade etmektedir. Muntazam c;izgileri, yuvarlakhgile ar· rasmdan da caniler 1;1kabiliyor. Bunu 

Bir<;ok ni§anhlar bana gelip izdivac • ·tistik ba~lan ay1rd etmek kolayd1r. Bil- dostluk ve iyilik evsafi zaranna olarak 
dan evvel ba§lanm okutmaktad1rlar. hassa aim ve gozlerin etrafmdaki balmu- fazla inki§af eden ~eytani zeka ve tamaa 
Bundaki faydalar a§ikardu. (:iinkii uyu- mu gibi «muntazam» hk dikkate ~ayan- - atfetmek icab ediyor.» 

ri§siz belki de c;ocukc;a tavn onu umdu -
gundan faTkh bir insan kar§lSlnda buak
ffil§ olmah ki, ilk tela§! yerine §imdi mi.i
tehakkim ve ag1r bir c;ehre takmrni§h. 

R1za Bey, as1l doktordu. T1bbiyedey· 
ken firkac1hg1 yi.iziinden hapse aiilmi§ ve 
akrabasmm hususi te§ebbiislerile kurtul • 
duktan sonra, mektebi bitirinciye kadar 
bir daha bu gibi meseleleri agzma alma· 
maga yemin etmi§ti. Me§rutiyetin ba§m

da once doktorlar arasmda bir taaviin 
cemiyeti kurmaga kalkmi§ ise de, bu ce-

ren bu miinaka§alardan sonra konu§an -
lara nekadar yo! kazandmyor, hangismi 
gitmesi mukadder yoldan ba~ka tarafa 
c;evirebiliyordu? RIZa Beyde, hususile, 
nazariyelerin o ince ve tutulmaz san'atma 
ni.ifuz edebilecek meharetten ziyade on
lardan herhangi birine koriikoriine ka • 
pildiktan sonra miinaka§aSIZ, tenkidsiz 
bir -;omezi olmay1 kabul eden ve biitiin 
omTiinii bu <<ilmihal» in hurda teferrii -

landigl hal de bir ti.irlii muva .. ~ey~ a~a. sa a ellerinin titremesinden artik azasma - Evet efendim, ta kendisi!.. diye 
d1. Ho§lanm1yacagi bir~ey soy I 't' • h~~n~edemiyecek ya~a geldigi anl~.§Ih • elini s1karken bir yandan mi.izeye ben • 
leden !;!Ka aamak i<;in aklma ge_en 1 1 du. Bununla beraber, modas1 luz_u • ziyen oday1, oteden 19 uncu asu aka • 
razlan siikittla ge~i~tirdi. d yor d n fazla gec;mi~ olan siyah redm - demi azasm1 and1ran bir «§ayam hiirmet 

Susuyorlar. Biri, kelimelerin altm ~a mun a di\:: 'akasile k1yafeti c;ok itina - zali» tetkik .. den Demir, tekelliifsiiz, Lou
gizlenen alevi sezdigi ic;in agzmi t<;~~g~ gotu ve is XI koltuklardan birine yerle§ti. Bab1· 
cesaret edemiyor· oteki daha faz a soy hY~·.1 b odasi olmas1 Jazimgelen salonun ali iislubile tefri§ edilmi§ olan bu eski sa
lemege kuvvet b~lamadigmdan dur~yor1• k" 1. ade zavalh etajer adeta kaybola - londa, opa her~eyden ziyade sadaret 

miyet daha ac;Ilmadan dagildi. 0 malar
da miinasib bir flTSatla Avrupaya gitmi§
ti. Seyahati kendisine hararetli inhba1ar 
b1rakmi§ olacak ki, doni.i§iinde karmaka
n§lk be§ on ki§iyle bir sosyalizm fukas1 
meydana getiTmege giri§mi§ ve bu te§eb
biis ancak birkac; hafta devam edip ken
diliginden dagilmi§II. 

lerden) faaliyetini kestigi halde, §imdi 
memleketin ate§li halinde tekrar i§e gir -
mesi laz1m geldiginden bahsetti. Fa kat, 
oyle goriiniiyor ki, cemiyetin reisi, katibl 
umumisi ve bi.itiin azasi ya1mz kendisi 
idi. R1za Bey, miinzevi bir hayat ya~a
dlgi ic;in, memleketi degil hatta bu §ehri 
~ile tamamile tamm1yordu. Soz arasmda, 
Istanbul halkmm ne gibi i§lerle ugra~hgi 
hakkmda konu§tuklan zaman o, bunla -
rm c;ogundan habeTsiz goriiniiyordu 
Kautsky'nin eserleri. vas1tasile miicerred 
bir i§c;i meselesinin inceliklerini pek iyi 
bilen R1za Bey, §a§Ilacak §ey, TiiTkiyede 
bir i§ meselesinin nas1l ortaya konacagm1 
tayinden acizdi. Demir, ona bu mesele 
etrafmda, masum bir niyetle geli§i giizel 
baz1 sualler sordugu zaman, o hemen bo
cahyarak mevzuunu degi~tiriyor ve sozii 
yeniden nazariyelere gotiiriiyordu. Y a 
bu nazariyeler! Onlarm konu~tukc;a da
ha bulamk, daha miiphem, daha karan
hk bir hal alan miicerred mefhumlan i<;e
risine giTmek. kmk bir fenerle c;apra§ll.. bir 
labirentin ic;inde dola§maktan ba~ka ney
di? Kelimeler, onlarm tariflere gore de
gi§en ince ve tutulmaz niianslan, di::inup 
dola§arak gene kendi kendini tekzibe 7i· 
den bin fikir cambazhklan saatlerce sii-

a!Jm madde madde ezberlemege hasre
den bir frenk yobaz1 hali oldugu u;in, o
nun vak' a! aria hic;bir alakas1 o1miyan 
k1!i§e kafast Demiri bir saat sonra aTtik 
tahammiil edilmez bir cendere ic;erisine 
sokmu§tu. 

- T ekami.il her§eyi tashih eder, di -
yordu. Bugiinkii tehlikeler z:.manla dii
zelecek. Hadisatl zorlamaga gelmez. El
verir ki ilel ve esbabma gore tedbir aim
sm. 

cl .. I • o - o~esm ' D I · '1' .. h 1 b d I u. Bu sua!, sanki saatlerce soy eml, cak kadar ki.ic;iilmii~ti.i. uvar an ITII u- muste§anm ahr atan u a am, sosya -
sa ifade edemiyecegi her~eyi i<;ine almi~ f kl mephir portreleri dolduruyordu. demokrat fnkas1 reisi Riza Beydi. 
gibi oda halkmda derin bir tesir ya~ti. p ~ 'le Lavoisier'nin arasmda camla- Demirin tahsilini, temayiiliinii, hatta 
Bi!meksizin, yahud olabilir ki crok muP· las eubT "yu"k kit' a Marx'm· bir fotograf1 Bursadaki menklbelerini i§itip ne zaman-
h · h Ide t1 rni§ u (' · 'h · d I k b I d·~· em. ve uzak §eyleri bildik1en a.. .. rpiyordu. Bu c;e IIDSIZ 1 hyann, IT onun a tam~ma arzusunu es e 1g1 
h.~DSI, biraz onceki miras davasmm gu • g?.z: ~.a viicudile nisbetsiz derecede iri • ic;in. bu sefer Hurrem Beyin tavassutile 
~~!tiisii~ii um;tmu~; garib bir i.iT~ii.ntii. ruz.unu yuvarlak sakalma vannciya ka- evinde kabul edebildiginden c;ok memnun 
<>d reV! korku, adeta bir hiirmet !<;IDde ;::IT~~tiin hatlannda onu taklid ettigini goriiniiyordu. Bununla beraber, goste -

a anna c;ekilip gidinciye kadar, susu· 

- Ne vakittir medhinizi i§itirim. Cenc
lerimiz arasmda bu mesele1erle ugra§an
larm bulunmas1 beni cidden miitehassis 
etti. 

DiyeTek soze ba§ladi. Konu§tukc;a, bu 
basit goriini.i§ a1tmda bir miitefekkir ru
hu gizlendigini anhyor ve yava§ yava~ 
ac;Ihyordu. Sosyal - demokrat cemiyeti -
nin me§rutiyetten sonra (birc;ok sebeb -

- N e gibi tedbirler? diye Demir 
sordu. 

- Mese1a, iicretleri arllrrnak, ~ah§ma 
saatlerini indirmek, hastahk ve ihtiyarhk 
gibi vaziyetlere kaT§! onceden haznlan -
mak. Ne bileyim daha bunun gibi bir 
c;ok .. 

(Ar}:~S! t"C'l') . .-...;. 



CUMHURiYE'l 

futbol taktmini Milli 
nasi I se~meliyiz? 

Balkan kupas1 ma~lar1na girecek milli takimin 
te,kili i'ini yalniZ antrenorlere btrakmahd1r 

-2-
Bizde milli taktma oyuncu sec;mek. o - norden miite§ekkil heyete havalesini tek

tedenberi fena bir itiyad haline gelen !if ediyorum. 
hahr ve gonlile bakmak gibi sakim bir u- Balkan kupasma hamhkta bu ii~ me· 
sule tabi olmu§tur. Bunun kadar sa kim seleye ria yet, mant1k, alai ve iz' an bakt· 
diger bir itiyad da F ederasyonun behe • mmdan mi.inaka§a gOtiirmiyecek kadar 
mehal mmtakalan memnun etmek siya • vaziyete uygun tekliflerdir. 
setini giitmesidir. Balkan kupasma haztrhk meselesinde 

Bu iki yanh§hgm oniine gecrmek iizere son tedbire de mac;tan evv~l iki ecnebi 
bu defa bir tecriibe mahiyetinde olmak temas1 yapmakhr. 
iizere ben §U teklifi ileri siiriiyorum: S1ras1 geldikc;e si:iyledigimiz gibi ikinci 

Memleketimizde ikisi F ederasyona, Simftan, hatta ba§Jbozuk taktmmdan, pa
biri Fenerbahc;e ve digeri Giine§e aid ol- ra vererek getirtmekte oldugumuz tapon 
mak iizere dort !ngiliz antrenori.i vard1r. ecnebi takimlarla yap1lan temaslardan, 
Galatasaray Avusturyah antrenorunun futbol namma, hi~bir istifade kabil de • 
muka\elenamesini feshetmi§ oldugu ic;in gildir. Balkan kupasma i§tirakten evvel 
onu saym1yorum. Son gelen Ba§ antreni:ir - laztmsa fedakarhk ederek • Avrupanm 
muavininin de Balkan kupasma kadar birinci s1mf tak1mlanndan ikisini getirme
memleketimizdeki oyunculan tammak miz §arttlr. Hatta §imdiye kadar oyun • 
imkanlanm elde etmi§ olacagma ve di - lanm gi:irmedigimiz memleketlerden ta • 
gerlerinin ise senelerdenberi oyunculan • ktm celbetmek daha dogru olur. 
miZI tammakta bulunmu§ olmalarma gO- Bu temaslar, Balkan kupasma haz1r • 
re milli takun kadrosu i~in se~ilecek on hk bakimmdan son derece ehemmiyetli
alti oyuncuyu, birakahm, hi~ miidahale dir. Bunlann kuvvetli tak1mlar olmalan, 
etmeden onlar sec;sinler. Olimpiyadlara i~tirak arifesinde oldugu 

Se~imde tlirlli ti.irlii his ve miilahaza • gibi, ~unu yenersek gideriz, buna maglub 
!arm rol oynamasma mlisaade etmemek olursak gidemeyiz, gibi sportif k1ymeti 
ve ihbsasa riayet ve hlirmet etmek bak1- olm1yan ind! nazariyelerin tahakkuk ve
mmdan, zannederim ki, en dogru hare• ya ademi tahakkukunda rol oynam1ya -
ket bu olur. cak, sadece oyun kabiliyetimizi, oyun 

Balkan kupas1 mac;lannda bunun ak- tamm!Zl iyile~tirmege ve miisabaka ka
sine hareket edildigini gi:irdiigiimiiz anda, biliyetimizi arhrmaga yanyacakhr. 
ihhsasa hiirmet teranesini tutturanlardan Ben bunlan yazar, bu teklifleri ya • 
~i.iphemiz artacakt1r. parken epey dii§lindiim ve en makul tar· 

Sec;im meselesindeki mahzurlann hepsi Zl hareketin bu olduguna kanaat getir • 
taktm te§kili meselesinde de aynen ve da- dim. Mesele etrafmda diger arkada§la
ha kuvve~le cari oldugu i~in mill! tak1m nn sozleri de elbette k1ymetli olacakhr. 
oyunculanm sec;mek i~inin de di:irt antre· NVZHET ABBAS 

Rumen tak1m1 geldi 1 Slavya Beogradski'yi yendi 
Galatasaray • Be§ikta§ ve F enerbah • Cezayirde yabanc1 tak1mlann i§tirakile 

~e • Gi.ine§ muhtelitlerile iki mlisabaka tertib edilen ytlba§l futbol tumuvasmm 
yapacak olan Romanyamn G. F. R. ta- finalini Ceklerin Slavyasile Yugoslavia • 
kimi di.in ak§am §ehrimize gelmi§tir. nn Beogradski taktml oynamt§lardir. 

ilk macr yann T aksim stadmda Ga • Gec;en hafta ayni takunlarm kar§tla~ • 
latasaray • Be§ikta§ muhtelitile yaptla ~ malan <;eklerin maglubiyetile neticelen • 
caktn. digi ic;in bu ikinci kar§tla~ma c;ok iddiah 
Macarlarm Kispet tak1mi A- ve ~ok sert bir §ekilde cereyan etmi§ ve 

t I I W. t k neticede Slavyahlar 2 • 1 ma~1 xazan. • vua urya 1 ar1n 1ner a 1- 1 d d. mi§ ar 1r. 

mm1 yen 1 Afyonda spor hareketieri 
F ransada futbol taktmlan zay1f olan 

§ehirlerde, iki ecnebi tak1mmt birden ~a
gmp bunlan kar§Ila§hrmak adeta moda 
oldu. 

Bu ciimleden olarak Macarlann Kis
pet tak1mile Avusturyahlann Winer ta
kimt T uluz §ehrinde kar§Ila§tm§lardir. 

Viyanahlann ince oyununa mukabil 
~ok sliratli ve mliessir bir §ekilde oymyan 
Pe§teliler map 2 - 0 kazanmt§lardtr. 

lzmirde yapdan giire§ 
miisabakaiar1 

lzmir (Hususl) - Giire§ F ederasyo
nu tarafmdan muallim olarak angaje e -
dilen milll taktm giire§<;ilerinden Galata
sarayh Nuri bir aydanberi lzmir mmta
kasmda c;ah§maktadn. 

Nurinin devamh olan mesaisinden 
memnun kalan 1zmir Glire§ Ajanhgi bii
yi.ik bir mlisabaka tertib etmi§tir. 

Muhtelif kulliblere mensub yirmi gii· 
re§c;inin i§tirak ettigi bu miisabakalar bii
yiik bir alaka uyandirmi§tlr. Mlisabaka 
neticesinde 56 kiloda Goztepeden Mus -
tafa, 61 kiloda Altaydan Osman, 66 ki
loda Demirspordan Mustafa, 79 kiloda 
Demirspordan Baki birincilik kazanmak 
suretile temayliz etmi§lerdir. 

Afyonkarahisar (Hususi) - Halke· 
vimiz mmtakada birc;ok k1ymetli ve mils· 
taid giire§ heveslisinin mevcudiyetini na
zan itibara alarak bir minder yaphrml§" 
tu. 

Giire§ F ederasyonunun milll taktm a

zalanm antrenor olarak yurdun muhtelif 

ko§elerine gonderecegi haberi burada bii

yiik §evk dogurmu§tur. Gec;enlerde Af -

yonspor kuliibliniin kongresinde yaptlan 

miinaka§alar atletizm ic;in iimid verici 

mahiyettedir. !dare heyetini sorguya c;e

ken azalar bilhassa neden atletizm faa-

liyetinin geni§letilmedigi suali iizerinde 
tsrar etmi~lerdir. 

Gencle.rin bu hususta yerden goke ka

dar haklan vardtr. Clinkii gec;en sene ya

ptlan miisabakalarda 1 00 metroda 11.9 
luk bir derece elde edildigi gibi 6.32 
metro uzun atlanml§, 1.65 metro ylik • 

sekten a§Ilmt§hr. <;ah§tldtgl takdirde bu 

derecelerin iyile§ecegi muhakkakttr. Kon

gre yeni idare heyetini sec;erken bilhassa 

atletizm yaptlmasmi marla temenni et -

Duymad1klar•m•z ve 
bilmediklerimlz 

25,000 dilencinin 
otomobili varnu'! 

Baz1 kelimeler ~

1
. 

y~~!ana gelinee ya jtjpY.~;; 
gulun~ oluyor, ya '[.1,/il, I 1 
manhks1z. Steak - 1 ' . -kar, beyaz zenci, .,. ....._ 
lflik papaz ne yarahlmt§hr, ne de yarah
labilir. Bunlar kadar otomobilli dilenci
nin viieudiinii de tasavvur etmek aklrm
dan gec;mezdi. Dilenei ile otomo.bil ka
dar birbirine yakt§mtyan ne vardtr? 
Siz, eehennem gibi bir temmuz steagm
da, kopriiniin bashkc;a gomiilen asfalt
larmt ar§mlamakla Ine§gulken, yam
ba§tmzden gec;en bir otomobilden uza
nan ele sadaka verilebilecegini, en uzak 
ihtimallere bile dahil sayar mtstmz? 

Bunun boyle oldugu muhakkak am
rna, dilenci ile otomobilin yanyana gel
digi, daha dogrusu dilencinin otornobi
lin ic;ine girip dola§h~ da o derece mu
hakkak... Bittabi Amerikada! 
V~ington zabttasi, bir raporunda, 

tam 25,000 dilencinin otornobil sahibi 
oldugunu kaydediyor. Her §eyin ifrah
na giden Amerikada c;iiriige c;tkan oto -
mobiller ic;in bir otomobil mezarhg1 
vard1r. Dilenciler i§te bu mezarhktan, 
buna degmi~, buna degmemi§ diye seer· 
tikleri otomobilleri iistiinkorii bir ta -
mir edip h;ine kuruluyor ve koy koy, 
kasaba kasaba, §ehir §ehir dola§IP cic -
rayi san'ab ediyorlarmi§. Vakta, oto -
mobillerini, koylerin ve kasabalarm 
haricinde btraktp yaya olarak dileni -
yorlarmi§ amrna, ne de olsa otomobil -
leri var. Sanki otornobilli zenginler i§
lerinin ba~mda yaya degiller mi? 

En k1ymetli pul 
Arnerika pul koleksiyonculan kon • 

gresi, bugiinlerde, pek mtihim bir me
sele ile me§gul. Bu miihim rnesele, 
Mrs. Arthur Hind isminde dul bir ka • 
dmm elinde bulunan diinyanm en 
ktymetli pulunun mubayaas1d1r. Pu -
lun ktymeti bir milyon frank olduguna 
gore, kongrenin bu pulla ne derece ala
kadar oldugunu tahmin edebilirsiniz. 
Koleksiyoncular kongresi, bu rne§hur 
pulu satm almak ic;in iane toplamaga 
karar vermi§tir. 

Pulun tarihc;esi de hayli meraklt. Bir 
c;ent ktymetinde alan bu pul bir Quinee 
puludur. Bunu, gene bir mektebli bir 
tavan arasmda bulmu~, bir arkada§ma 
6 §iline satmt§tlr. Bu pulu, ondan, bir 
ingiliz pul koleksiyoncusu 35 ingiliz li
rasma satm almt§tlr. Pul, !ngilizden, 
Pariste oturan bir Avustuiyahya 120 
!ngiliz liras1 bedelle intikal etmi.§, onun 
vefatmdan sonra, 1921 senesinde, AI -
man Posta Miizesine gec;mi§, bunu mii
teakib de Fransaya gelmi~tir. Fransa 
hiikfunetinden, pulu M. Hind isminde 
bir zat satm ahm§, 0 da oliince, bu kty· 
metli mal kartsma kalml§hr. 

Amerika pul koleksiyonculan, bu bu
lunmaz nrsatl kac;trmamak ic;in var 
kuvvetlerile c;ah~tyorlar. 

Aimaniarm (_;ammer kupas1· 
nl Laypzig tak1m1 kazand1 
Be§ bin ii~ yiiz taktmm i~tirak ettigi 

Von Cammer kupasmm final mac;1 gec;en 
pazar glinii Berlindeki Olimpiyad stad • 
yomunda, yetmi§ bine yakm bir seyirci 
klitlesi oniinde oy_nanmi§hr. 

Almanya ~ampiyonu Salke tak1mile 

Laybzig takunm1 kar§Ila§hran bu ma~ 

herkesin i.imidi hilafma §ampiyon tak1 • 

mm maglubiyetile neticelenmi§tir. 

Kazanmak azmile oymyan Laybzig

liler has~mlannm ince oyunlarma iistlin 

gelmi§ler ve birbiri pe§ima iki gol yap • 

mt§lardtr. Salke tak1m1 devre bitmek ii -

zere iken bir gal yapmt§hr. 

lkinci devrede ,Salke'liler c;ok ugra§IP 

beraberligi temine ~ah§mi§larsa da mu • 

vaffak olamami§lar ve bu mi.ihim ma~t 

2 - I maglub vaziyette bitirmi§lerdir. 

ger camm yak1yorsam daha iyi... Dinle 

I beni Semahat, ben bu ak~am bir haydud 
gibiyim. Amma seni seven ve sana sahib 

Q olmak istiyen bir haydud .•• 
Kadm mmldandt: 

Azmi gene kadma dikkatle bakb. Son 
derece sakindi. Dudaklannm kenannda 
dikenli ve alayc1 birtebessiim dola§tyor • 
du. Amma gozleri niifuzu imkans1z bir 
esrar hazinesi gibiydi. 

Kadm omuzlanna kadar c;tplak olan 
kolunu Azminin acr dudaklar1l!a uzattl. 
Azmi di~lerinin arasmdan: 

- Ah, bu ak§am ... Bu ak§am ol • 
sun!. .. 

Diye yalvanyordu. Hayret ve dikkat-
le Azmiye bakan kadm sordu: 

- Muhakkak istiyor musun~ 
- Evet, istiyorum! 
- Peki, <;Ik oyleyse ..• 
Bunu soylerken kadmm halinde «ma

demki delirdin, ne yapay1m !» demek is
tiyen bir ifade vardt. 

Kahn hahlarla do§eli merdivenleri 
hakikaten bir deli heyecam ic;inde c;1kan 
Azminin arkasmdan kadm sakin ve asu
de geliyordu. Odasmm kapisinda Azmi
ye yo! ac;t1 ve ic;eriye girer girmez iisti.in
deki mantoyu btrakarak aynasmm kar§I-

sma gec;ti. Bozulan tuvaletini tamamlar ~ 
ken: 

- Bir dakika miisaade.. dedi. Bir 
dakikaya kadat yammza gelecegim. 0 · 
rada, divanda rahat ediniz. Doi_rusu c;ok 
uykum var, eger burada uyumak isterse
niz, uzammz!... 0 kadar yorgunum 
ki ... Dans ettim, hem sa de tango ..• Tan-

goyu nekadar severim bilseniz... Hele 
insan ho§una giden bir adamla dans e • 
derse ..• 

Busi:izleri i§.itirken Azminin gozi.iniin 
online bir c;ift geliyordu. Nigar, yan be· 
line kadar c;tplak, bu zarif gence san! • 
mi§, di:iniiyor, duruyorlar ... 

Birdenbire uzand1; Nigan bileginden 
yakahyarak divana ~ekti ve iki bilegini 
birden s1karak ku§ti.iyii yastiklann iisti.ine 
devirdi ve hayktrdt: «Nigar I ... » Oyle 
tehdidkar, tehlikeli bir hali vard1 ki ka • 
dm korku ile dogrulmak istedi. 

- Aman, camm1 yak1yorsun, korku
tuyorsun beni... B1rak Allah a§kma!. .. 

- Eger korkutuyorsam ne ala! ..• E-

- Amma bu halile giizel bir hay • 
dud!. .. 

- Beni aldatmaga kalkma Semahat, 
bu ak§am ben her zamanki gibi ~ocuk 
degilim. olgun bir adamtml •• 

- y a, demek kuvvetini topladm, oy· 
le mi~ Amma pek sarho§a benziyorsun 
§eke rim... Alkol kokuyor agzm ... 

Vah§iyane bir hamle ile kadm1 tekrar 
belinden ~ekerek onun alay ve korku ile 
ikidebir biikiilen dudaklanndan bir yara 
yapacak ~iddetle optii. Divanm kenanna 
att1. 

- Aman, ne delilik bul..-. 
- Seni seviyorum Nigi!.r. •T Anladm 

m1, seviyorum I ... 
- Ah. herkes bana ayni §eyi soylii • 

yor, amma ispat eden yok ..• Haydi evi
nize ... 

- Hayn, haytrl .•. Sana ispat etmek 
oyle mi~ Pekala, ispat edecegim. Senin 
ic;in bi.itlin taahhiidlerimi feda edecegim. 
Senin ic;in mlihim bir servet tedarik et -
tim ... Seni zen gin etmek, seni mes'ud 

Seyruseferin selameti iGin 

KarakOydeki bekleme 
kaldtrtlmaltdtr • yer1 

Bu takdirde meydandaki izdiham ortadan kalka· 
cak ve gelip gitmede zorluk kalmtyacakbr 

Tramvay hattt ustiindeki karaltdar iizerlerindeki oklarile 
beraber tramvay arabalarrm gostermektedir 

Yrlba§I giinii yani 1/1 j93 7 tarihli demizi de gec;ilmez bir hale getirerek ma 
Cumhuriyet gazetesinde bir senelik mli- beklerler. 
h1m 1ehir faaliyetlerini sayarken seyrlise- Biltiin bir §ehir halkmt ve nakliye va
fer ba,hkh kismmdaki satirlanm baz1 s1talanm, kendi elimizle kurdugumuz bu 
itirazlara yol ac;mt§ bulunuyor. elgelden dolayt c;ektikleri i§kenceden kur-

Bilhassa «Karakoy meselesi bir giin- tarmak ic;in Koprii ba~mdaki bu durak 
de halledilebilir» tarzmdaki iddiam c;ok yerini kald1rmak kafidir. ~imdi ikinci 
miibalagah gi:iri.inmii§, diyorlar. Bu iddi- krokiye ba~ahm. .. .. ..v.. . .. .. 
ami isbat etmek i~in elimde icra kuvveti Bu kr.ok1de ~oruldug~ vec;htle Kop:u 
bulunmad1gmdan §U kabataslak krokiler- ?a§mdak~ .~~kleme. yen ( 1) .. rakam1 tl.e 
le fikrimi anlatmaga c;ah§acagim. l§aret edtldigi vec;hile Karakoypalas b1· 

c:: b" · · k k.d K k.. ·· b ··n - nas1 online nakledilmi~tir. Buraya nak -
~u mnc1 ro 1 e ara oyun ugu . . . v 

kii halini gostermek ciheti gi:izetilmi§tir. lmde h1c;bir mahzur olmad•gi halde say1· 
Numara ( 1) ile i§aret edilen yer buglin- s1z denecek kadar faydalan vard•r: Za: 

k.. ·· t•• k 1 K k.. tramvay bek - ten Bebek hatt1 Tramvaylan (2) I§aretl 
u, us u apa 1 ara oy .1 .. ·rd·v· .b. k ·k 

leme eridir. Zaten pek iptidal ve pek ~ e gosten Igi g• I ma vasi gec;h ten sonra 
y 1 b d gec;mek mecbu _ 1stasyon yaptyor. Beyoglu taraf1 tramvay-

y_ava.§ do a~ re ur~ .. ~? kr t ian da ayni kaideye tabi tutulsa §ehir 
rltyetbm e ku una~ ul un dna kiye va~I daen. halkma yapllan muamele bakimmdan da 
an u c;o yerstz o an ura yerm .. . . l 

d I b d b .. b••t•• b vulup kalmak- musavat elde edilmi§ 0 ur. 
0 ayt ura a us u un og v,_, .. b d 1c· d t_ • d rwpru a~m a 1 tramvay ura~ yen 

ta BI~.lh k .. .. E • .. .. d _ kaldmlmca Koprli iistiinde bir tek tram-
1 assa a §am~st~. .. ml~onun en ge vay veya otomobilin, gec;mek ic;in ma 

len tramvaylar Kopru uzermde arka ar- b kl d·v· .... 1 · kt. 
0 b.l d•v e e 1g1 goru mryece rr. 

kaya dizilerek bekler. tomo I ve v .. ger Rthhm parmakhgi boyunca duran 
vasJtal~r da tramv~y.l_a~~n ge~ecegi ~e taksilerin yiizii kemerin cihetine dogru 
duracagl durak Y.e:I onunden gec;mege bakacak §ekilde yani seyriisefer kaidele -
mecbur olduklan l<;In onlar da malanip rine muvaflk tarzda durmalan temin e

bekler. dilebilir. Bu takdirde okla gosterildigi 
Haydarpa§av ve Kad1koyiine gi~ecek gibi sokak ic;inden dola§arak Karakoy 

yolculan Beyoglu taraflanndan yam ma· caddesine c;Ikabileceklerdir. 
kus istikametten getiren otomobiller de Haydarpa§a ve Kad1koyi.inden gelen 
bu noktayt v dola§a~~k ~n. d~ru!t~.uyacak tramvay yolculan, Koprii iistlinde, tam 
yerde durmaga ve mu§ten md!lmege mec- iskele kar§lsmda tramvaylann duracag1 
burdur. bir durak yerinden, c;abucak tramvaya 

R1hhm parmakhg1 boyunca, seyrlise - binebilirler. Diger Karakoy halkt ic;in de 
fer kaidelerine mugayir olarak malamp Karakoypalas oni.i daha <;ok elveri§lidir. 
duran taksilerin de mi.i§teri ald•kc;a gene Gene bu krokide gori.ildiigli gibi ben 
bu bogum ic;inden gec;mesine miisaade degil yalmz Kopriiba§I tramvay bekleme 
edilmektedir. yerini, hatta Koprii listlindeki sah~ bara-

R1hhm tarafmdan gelen ve Koprliye kalanm bile kald1rmak taraftariytm. Ay
<;Ikmak istiyen blitiin nakliye vas1talan da birka<; lirahk kira bedeli i~in Koprii 
da bu kendi elimizle ttkadtgimiz hpa ara· gibi §ehrin en miihim abidelerinden biri 
smdan s1zabilmek ic;in, bu geni§<;e cad - c;irkinle§tirilmez. Kald1 ki bun)ar aynca 

, 

Nohtalar ,ehlindeki kua fizgiler otomobil ve diger 
nakliye vasttalarrm gostermektedir 

etmek i~in .•• Y arm seninle ka~abilmek 
!~ln ••• 

- Adam sende, bu ka~J§ pek zevkli 
bir§ey degil.... 

- Soyleme Nigar I ... Alay etmekten 
vazge~ ..• Biraz evvel sen beni deli san
dm ... Ah, pek iyi anhyorum... Evet, 
ben deliyim ... Senin tarafmdan delir • 
til dim 1.. Amma beni delirtmemek laz1m· 
d!. .• 

Kadm, Azmiyi ittigi ve kalkmak iste
digi ic;in bu sefer daha biiyiik bir kizgm· 
hkla Azmi kadmt y1kh, bileklerini kira
cak gibi s1kmaga ba§ladi. Nigar inliye
rek: 

- Alc;ak I diye bagud1. 
Birdenbire Nigar Semahat, Azminin 

kolunu o kadar ~iddetle 1S1rd1 ki dudak
lan kan ic;inde kald1 ve Azmi hayktrdi: 

- Cekil, c;ekil diyorum. Sesini c;tkar
ma ve hic;bir harekette bulunma ... <;linkii 
ben sen den c;ok kuvvetliyim... Anhyor 
musun ~ Ben sen den c;ok kuvvetliyim ... 
Ah, ah .... Simdi sana ne yapmak laz1m 
geldigini anhyorum. Sana tahakki.im e -
decek, seni ezecek adam anyorsun sen ... 
Di§i kopek ..• Sen benim ~eriki ciirmiim 
olacaksm. 

V e birdenb;re kadm1 yakalaymca kal· 

dirdt, bir hamlede yatagma goti.irlip ath. 
Kadmda arhk mukavemetten eser yok • 
tu; bilakis boynuna kollanm dolayarak: 

- Ne tath hayvansm! Fakat bu kuv
vetini neden daha evvel gostermedin §e• 

keriml. diyordu. 
Sabahleyin uyand1klan zaman iki • 

si de henliz uykulanm alamami§ • 
lard1. Saat on biri gec;iyordu. Tiitiin 
§irketi miidlirii o saatte c;oktan i§inin ba
§mda olacakken heniiz gelmemi§ olmas1 

~irkette hayret uyandtrml§tl. Oraya tele
fon ederek hastahgmdan bahsetti ve e • 
vinden gene telefonla bir elbise istedi. 
Birkac; saat i~in aynlmak i.izere Nigara 
veda edecegi mada gene kadm onu c;ek· 
ti; dedi ki: 

- Hakkm var, azizim. ikimiz bir a
raya gelirsek hakikaten ~ok bliylik i§ler 
yapabiliriz I .• 

Art1k, Hasan Azminin yaphg\ i§lere 
ve bu i§ler yliziinden girdigi tehlikelere 
Semahat Nigar vakifti. Ona §U nasihat· 
Jeri verdi: 

- Dinle beni dostum. aklm1 ba§ma 
top Ia ... Simdi senin yapacagm §ey za • 
ytf, muti gori.inmektir. Kuvvetinj onlara 
gosterebilmek ic;in §imdi onlarm oniinde 
egil .•• Di.i§manlanm temin et ••• Emniyet 

Ge~en sene i~inde 
in,aslna ba,Ianan yolla• 

r1n ~ogu ikmal edildi 

936 mall senesinde 44 7 4 metro uzun· 
lugunda Edirnekapl - Y edikule, 620 
metro tuli.inde Florya - Plaj, 1500 metro 
tullinde <;:atalca - Sinekli, 9145 metro 
tuliinde ~ile - Agva, 2884 metro tu • 
li.inde Usklidar - Pa~abahc;e, 470 metro 
tullinde lstinye - Bi.iyi.ikdere, 4677 metro 
tuli.inde Selamic;e§mesi - Kartal, 8160 
metro tuli.inde Karamiirsel • Y alova yo!~ 
lannm in§aSJ ic;in biitc;eye tahsisat konul· 
mu~ ve bu yollar ihale edilmi§ti. 

Simdiy~ kadar 368,648 bin lira sarfe· 
dilerek bu yollarm k1smi azamisi ilcmal 
edilmi§tir. Y almz Flory a • Plaj yolunda 
270, Bliylikdere • !stinye yolunda 370, 
Uski.idar - Pa~abahc;e yolunda 1645 
metroluk bir klSJm kalmt§tlr. Bunlann 
tamir ve in§aSI da, malt sene ba§ma ka • 
dar, 9164 lira sarfedilmek suretile ikmal 
edilecektir. 

lzmir fuvan i~in haz1rhkiar 
izmir (Hususi) - Gelecek ytl fuan 

ic;in paviyonlann haztrhgtnda yeni baz1 
tedbirler almmt§hr. Paviyonlarm orta· 
smdaki meydan daha geni!l tutulacak -
hr. Kiic;iik, zarif paviyonlar kurulacak 
ve ucuzea kiraya verilecektir. Buralar· 
da kiic;i.ik san'at sergileri ac;1lacaktrr. 

Fuara, kuleli, §lk, iki kath bir bina 
daha kurulacaktrr. Bir salonu okuma 
odas1 olarak aynlacak, iistiinde fuar 
kornitesine iki daire, alt katta da pasta 
ve telgrafa gi§eler verilecektir. Odada, 
her lisandan gazeteler, meemualar ve 
kitab bulundurulacakbr. 

Aynca bir turizm ko~esi ac;1lmast da 
karaiUa§tmlmi§br. Burada Efes ve Ber
gama gibi tarihi harabelerin kiic;Uk ve 
rniicessem §ekiller;i de hazulanacaktrr. 

Halk Opereti Buraaya 
gidiyor 

Halk Opereti bugiin Bursaya gidecek 
ve orada iic; temsil verdikten sonra §eh-
rimize donecektir. · -···-Paris amato:rieri Viyanahlari 

yendiler 
Y1lba§I tatillerinden bilistifade ~arki 

Afrika §ehirlerinde turneye ~1kan Avus
turyanm F. C. Wien profesyonel tak1m1 
Oran §ehrinde Paris amator muhtelitile 
yapt1g1 mac;t 2 • 1 kaybetmi tir. 

mlirur ve ubura hirer engeldir. 

Soylenecek, izah edilecek daha bir~ok 
§eyler var. Fakat bunlan ba§ka bir giine 
buakmak laz1m. Ben Karakoyde yeral • 
tmda ham, yapilmi§, derhal halkm isti
fadesine ac;Ilabilecek yeralt1 gec;idleri bile 
ke§fettim. Gelecek yaztmda yerlerini ve 
kullamlabilecek §ekillerini gosterecegim. 

~imdilik Belediyeden ricam §U: T ec -
ri.ibe mahiyetinde bir gi.in ic;in olsun tram· 
vaylarm Karakoyde durmamasm1 temin 
edelim. Nakliye vas1talannm bu gec;id • 
den kolayca gec;mesi suretile umumi nak
liye i§inin nekadar sii' at kazanacag1 mey
dana c;tkar. Bu kadarc1k bir ricamm ko

ca ~ehir halkmm rahah ve kolayhgi na· 

mma kabul edilecegini kuvvetle iimid ey

lerim. N eticeden yalmz §ehir degil, Be· 

lediye de istifade eder. Karakoyde, Kop

rii ba§mda seyri.isefer memurunun durma· 

sma bile liizum kalmadtgl goriilecektir. 

Bu iisti.ikapah tramvay bekleme yeri, 

~liphe yak ki halkm rahah dli§iini.ilerek 

yapdml§hr. 1nsanlar layuhti degildir. 

Aldanmi§ oldugumuz meydanda. Simdi 

gene halkm menfaati namma kaldirmagi 

tecrlibe edelim. Bir mahzur c;1karsa onun 
da ~aresi bulunabilir. 

V. BIRSON 

ver onlara ... Sonra ... lkimiz birden is tile
bali dii§lini.iriiz... 1kimiz bir araya gelir
sek c;ok kuvvetli olacagiz ... 

- Di.inyanm en kuvvetli insanlan o • 
luruz Nigar ..• Seni seviyorum ..• 

Artlk kendisini gene semyordu. A§ • 
km zaferi onu havalandirmi§tl. Art1k 
bir gi.in evvelki gibi kendisini dii§mana 
teslim edecek ziiftan eser goremiyordu. 
Bir gun evvel az kald.t tamamile mahvol· 
duguna hi.ikmediyordu. Hemen bir taks1 
c;aguth, Vali Fikretle randevusunu asia 

unutm1yarak acele atlad1. Bogaz yolunu 
tuttu ..• 

Tam Si§lide tramvay istasyonunu ge
c;ecegi mada bir kamyon yollanm kesti. 
Durmaga mecbur oldular. Y anlannda 
ba§ka bir otomobil peyda olmu§tu. Azmi 
ba~ml c;evirdi, bu miikellef hususi oto -
mobile bakh. lc;inde kendisine gi.illimsi • 
yen bir adam vard1, dikkat etti: Prens 
RIZkullah ..• 

Gi.iliimsiyerek ba§mi egen bu adam1 
donmu§ gibi bir halle selamladi. F akat 
birdenbire biitiin ne§esi kmld1. Bir gece 
evvel, onunla Marmara lokantasmdaki 
konu§malan kulaklannda c;mlad1 ve bii~ 
tlin uyuyan endi§elerini gene uyandud1. 

(ArkasJ var> 
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KERLIK BAHISL 

Alman gozile K1zd Ordu: 2 l*J 

Kizii Ordunun kuvvetli 
ve zay1f taraflan 

Ordunun hazari mevcudu 1,350,000 dir; harbde 10 
milyon talimli asker ve 17,500,000 insan ~tkarabili~ 

Sovyet piyadesi MoskocJada Krz~l meydanda yana¥rk 
nizamda get;id resmr yaptyor ...... 

A] t 1 
. 'n aldlklan malu • ba~lamasl, Sovyet Rusyaya, onumuzde

man gaze e enm k' d I . · d h b'r s1mf yerine 
rn t .. S t R syada her yll as • I ort YI l .. m e er sene I . A 
k al~k gor:, ov~e I u 1 500 000 ki§idir. bir buc;uk slmh silah altma almak lmka· 

er 1 c;agma g1ren er • • k . B .. 1 bugiinkii ordu F k b 1 h · k olmaz Be - mm verece hr. oy ece, 
a at un ann eps1 as er · . d .. d 50 nisbetinde artmJ§ o • 

deni kabiliyeti miisaid o!mJyanlar han • mevcu u yuz e · S tl · 
. k ~· 1 I d luyor Bir Alman gazetesl, ovye enn 

em de, ailelerinin tek e~ egl 0 . a~ ar a b k · 1941 de tamamile harbe 
• vaktile bizdeki muinsJzler gihl • bazl u arannm d k' · · b' d 

CUMHURiYET 

liiCumhuriyetJII 
IFil cal 0 IK ~ lYI ~ lYI lfil lYI 

Gene kitabstzhktan •ikayet ediliyor 
Kagizmanda Necati imzasile aldig1m1z 

mektubda denlliyor ki: cYeni seneye gir -
dlk, c;ocuklar hiilii. c;antalan kitabstz blr 
halde mekteblerine devam edip duruyor
lar. Paralar iki ay evvel toplandt. Bir yere 
gonderilmi.;;, mukabilinde kitab bekleniyor
mU§. Eskisi glbi pazarda kitab satllmad1g1 
!~in temin edemiyoruz. 

Vazlyetin bu kilde oldugunu Maarif 
Vekii.letinin dikkat nazarlarma arzetme • 
nlzi rica ederlm.:. 

Eski,ehirde M. A. l5ncii 
Arzunuzu maalesef yerine getiremiyece

glz. 
Kadtkoyiinde, Ku,dilinde 

Ahmed Cemil 
Adreslni sordugunuz zat, elyevm Afyon

karahisarmda bulunmaktadrr. Fakat ne 1.;; 
yapt1gm1 bilmiyoruz. 

lzmirin Bulgurca koyiinden 
Hasan ve Aliye 

Halk sUtununda ne~redilmek Uzere bize 
gonderdlginiz yaz1y1 alii.kadar makama 
gonderdik. 

Prenses Juliana 
diin evlendi 

Diigiinden sonra kocasi
na, Holanda Prensi 

unvant verildi 

ihtilalciler ilerliyor 

Madrid 
kasaba 

civar1nda iki 
daha ald1lar 

Eski hiikumet merkezinde tifo salgtnt ~tkbgt 

General 
geliyor 

rivayet ediliyor. irlandadan 
Franco'ya goniillii 

[Ba$taratl 1 fncf sahttede 1 / olarak b . .1 t f d 'k' .. 
Lejyonerler, sahayi kan§ kan§ zaptetmek C t 'd u gek~fi adsi.1er. ara hm ani I. lkgun 

b 
· t' d k 1 1 d eu a a tev 1 e 1 rni§ ve amu es1 on· 

mec unye m e a ml§ ar 1r. t I 1 
Z I d 

~ .. .
1 

. k ro o unmu§tur. 
anno un uguna gore asi enn yii sek M d . J .. , • 

kumandanhgJ, Escurial • Madrid yolu - a rrade komumstler anarfrst-
nun bir kismmm zaph iizerine Escurial lerle ~arptftyor 
meselesini halledilmi§ telakki etmekte ol· Londra 7 (A.A.) - T eneriff'ten 
dugundan §imdi harekat ic;in mihver ola- Royter ajansma bildirildigine gore, C. 
rak Manzanares nehrini intihab etmi§tir. N. T. gazetesinde c;1kan bir makale iize-

Harekata i§tirak edecek efradm mik- rine Madrid sokaklannda anar§istlerle 
tan pek c;oktur. Miitemadiyen takviye k1- komiinistler arasmda kanh bir c;arpi§rna 
taati gelmektedir. Dii~man, §iddetli bir olmu§, on iki ki~i olmii§tiir. 
mukavemet gostermektedir. Bilhassa Las Madrid tehlikede 
Rozas'a kar§I bir taarruzda bulunmu§tur. Londra 7 (Hususi) - Madridde 
Bu taarruz, piiskiirtiilmii§tiir. Milislerin &iddetli muharebeler cereyan etmektedir. 
yapml§ olduklan bir huruc hareketi de 1htilalciler Madrid - Eskoriyal yolunu 
tardedilmi§ ve tayyareler milisleri imha keserek Madrid civanndaki bin;ok sev
etmi§tir. kulcey§i miihim noktalan zaptetmi§ler-

T opc;ulann ate§i, ~mdiye kadar goriil- dir. 
memi§ derecede §iddetli olmu§tur. Bu sabahki Madrid gazeteleri harb 

Goriiliiyor ki hali hamda hedef, Es· edecek vaziyette olmiyanlan §ehri terke 
curial degil Madriddir. davet etmektedirler. Hiikfunet kuvvetle • 

Salamanca 7 (A.A.) - Resmi teb- rinin son miidafaaya hazirland1klan ha
lig: Madrid cephesinde kuvvetlerimiz, ber veriliyor. 
ileri hareketlerine devam ederek Las Ro- Madrid askeri kumandam tarafmdan 
zas, Elpantio kasabalanm ve Casa de ne~redilen bir beyanname payitahtm her 
Pinos c;iftligini i§gal etmi§lerdir. Dii§ma- zamandan ziyade tehlikede oldugunu bil
nm zayiah biiyiiktiir. Milislerin pek §id- dirmektedir. 
detli olan mukavemetleri, k1taahm1Zin Amerika silcih ihracattna ambargo 
gayretile kmlmi§hr. koydu 
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: 
Istanbul Borsas1 kapam§ 

fiatleri 7- 1- 1937 
PARALAR 

, 1 BterllD 
1 Dolar 

20 FraD81Z Fr. 
1 20 L1ret 

20 Belcika Fr. 
20 Drahirtl 
20 k"'Vicre Fr. 
20 Leva 

1 Florin 
20 Ce.k kronu 

1 Avusturva SL 
1 Mark 
1 Zlot! 
1 Penllil 

20 Lev 
20 Dl.na.r 
Ruble 
1 1svev kuronu 

, 1 Tilrk altm1 
l Banknot Os B. 

\

All$ 
6lt!. 
1J4.25 
114. 
1~0. 
!!2 
19: 

;,65. 
20. 
63. 
7:>, 
;!0, 
2o. 
20. 
•0. 
12. 
4.!:!, 

c;EKLER 

Londra 
Nev Yok 
Parl8 

I 

Mila.no 
Briiksel 
A tina 
cenevre 
So tva 
Amsterdam 
Prall 
Vlvana 

Ma.dr1rl 
Berlin 

1 Varsova 
Budaoeste 
Biikres 
Beii!Tad 

'Yokohama 
. Mo.skova 
1 Stokholm 

A lUi 
bl8, 

li,79Zl 
17.015 
15,ll·35 
4.7l6u 

t!S.ao 
3.4590 

64.721> 
1,4518 

&l, 70:J 
4,2175 
1.6810 
l915 
1,2075 
4.8675 

108.4142 
34 5475 

:l.79b7 
24.th 

1.1383 

ESHAM 

'Anadolu film. I A!flll§ 
% 60 vadell 23. 

Aslan Qlmento n 26 

SatJ.. 
621 
Lt4' i5 
!17, 
1:!5 

tsa: 
:!3 

o7a: 
:!;I 6(;: 
80, 
23. 
28 
22. 
23. 
H. 
6.o. 

1H. 
1031 
:!45. 

Sat1~ 

o:::L 
ll, 7~40 
16,\1325 
15.0<'5 

·l 69JO 
:)7 9221> 
d.4l:l~ 
ti4.412:J 

1. 4to 
;J2,59l0 

4.2270 
7.5!:> 
1,9136! 
4,1!!67 
4,3H1i 

1L7.M!! 
34.88 

2,7855 
2o.lo 
3.12l' 

Kaparu§ 

~3. 
1340 

lSTtKRAZLAR 

l'iirk borcu l vade!! 
• • n oesin 
-. • n vadeli 

Ere: ani 
% 2 Haztne 

At;ll.l$ 
nv25 
21.35 
21.50 
97.50 
61>. 

Kap~ 
tJ,87~ 
21· 0 
~uo 
~7.50 
6::.. 

h
. . h 1 k hususun a I azmmm IT e-

~artlarla yalmz muvazzaf IZmetten IS • .~z1r o ~a . . . 
tisna edilirler. Dini itikadlan itibarile as· hh oldugunu IddJa edty~r. f 

La Haye 7 (A.A.) - Veliahd 
Prensese Juliana ile Prens Bernhard 
Zur Lippe ~ Biesterfeld'in dini ve mede
ni izdivaclan bu sabah biiyiik bir kala • 
bahgm huzurunda icra edilmi~tir. Diigiin 
alay1 miikellef bir tarzda donahlml& olan 
sokaklardan ag1r agu ge<;rr.i§tir. Resmi 
merasim bitmi§tir. Sarayda ailevi mahi ~ 
yette bir resmi kabul yap1lacakt1r. Pren· 
sesle zevci bugiin ogleden sonra balay1 
seyahatine c;1kacaklar ve ki§ sporlan ya • 
p1lan bir §ehre gideceklerdir. 

Diger cephelerde ancak ufak tefek Lo d 7 n ra (Hususi) - Amerika bita- T A H ViLA T 
musademeler vuku bulmu§ oldugu haber f1 k k 1 1----------.;_.....---

kerlikten muaf olanlar da vardlr. Bun - Kuman~ad ebY_e.' K 1 
l I f k 

A AI azetelenn en m IZI or • 
ar, hie; orduya almmaz ar, a at asgan man g . . b' t tk'k 

iic; sene miiddetle tahkimat yapmakta ve du kumanda heyetlnl ayn d1~ ek. ~ 
11 I I m!•tlr Bu gazete 1yor 1. 

sevkulcey§! hizmetlerde ku am IT ar. mevzuu yap ~ · f 1 
Muvazzaf hizmetten istisna edilenler «Memleketin miid~t~~~fa memtr o~a__n 

Yalmz bunlar degildir hc;i olmiyanlar en yiiksek makamH«Ik K a ~a ~e .1 ~ b ~
{yani eski orta ve kii~iik burjuva s1mf • rasi» olup bi.itiin a.. kkomblds~r e~Ae IT· 

' k . k skeri §eften mure e Jr. ...,uranm 
Ianna mensub olanlar) da anca gen ~'<. a k'l I M lotof'tur Surada 
hizmetlerinde istihdam edilirler. Bunla • reJSI, Ba~ve 1d 0 

anb' 
0 

•· d. 
I kl b ber Stalin de aza 1r ve 1r rey1 var IT. 

rm miktan gittikc;~ aza rna a era ' Ba kumandanhk, Miidafaa Halk Ko· 
son senelerde taknben 175.000 e kadar ~ v '] f' r· d d' 

k k d B 
.. l ht I"f •ekilde miseri Mare§al oro~I o un em e 1r. 

!;I rna ta 1r. oy ece mu e I • 'k' · · d B' · M 
f h

. f t t lanlar ,..1 • Mare§ahn 1 1 muavm1 var 1r: m a-
muvazza Izmetten mua u u .,. . .. . K 1 d s· 
k Id k 

· 900 000 ila re§ai T ukac;evski, oteki de IZI or u 1-
arl 1 tan sonra, genye • • · ·k y ld H b c:: ... I 000 000 d n I k I yaSI ~eh Gamarm 0 a§tJr. ar ...,u-
• B ' de 1 abn.I ka IT. K d denl']en rasmm takriben 80 azas1 vardtr. Biiyiik 

u mevcu un IT 1sm1 a er . · · M 1 y · · Erkamharb1ye Reisi are~a ego • 
muvazzaf orduya ahmr ve orada 1ki sene f' 
h

. d I ro tur.» 
1zmet e er er. . AI matbuatl K1z1lordu kumanda' 

M l man k b"' 
Mevcudun oteki kiSffil da « I IS ten- h t" . tetkik ve miitalea eder en 11 -

toryal» denilen orduya verilir. Bu ordu- h eye lnl'k" noktaya i§aret etmektedir. 
da hizmet, 8 ila 11 aydn ve be§ s~ne 1-t: 1' n

1
n gencligi ve siyasi mahiyette 

ic;inde miiteaddid devrelere aynlarak 1fa 
1 
a ro a 

edil\r... .. . . . • o u~~re§al Voro§ilof heniiz 55 ya§md~-
Oc;uncu b1r kiSJm da ad1 «mJhs» sml d M 1 Yegorof 51. Mare§al Blu-

Jr, are~a . 3 I 
fma gec;irilir. h 47 Mare•ai T uka~evsk1 4 ya§ ann· 

er • • . I l ( 
Muvazzai ordu mevcudu artzyor dadtrlar. Ordudaki mira ay ar, vasa 1 o-

Alman gazeteleri, K1Z1lordu mevcu • Iarak 40 ya~mdadiriar. Sovyet. ~uman • 
dunun miitemadi ve seri bir surette art!~ dan ve zabitleri, gene old~kl.an I<;m. faa!, 
§Jm biiyiik ehemmiyetle kaydediyorlar. miite§ebbis ve .. ok gayrethdirler. 

S d 1932 de D1·g~ er taraftan, K1Z1lordu kumandan 
ovyetlerin hazari or usu d k 

562,000 ki§i iken, bugi.in, Ba§vekil H_i~: ve zabitleri. eski C:arh~ or usu,k ~~an • 
lerin Alman Millet meclisinde soyledigl dan ve zabitlerinin aksme olara 1§ .. 1 Sl -
gibi 1 350 000 ki§iye balig olmu§tur. mflanndan <;lkmaktadJrlal. ~.are§:: ~ o-

M ' , I ' d t"hti"yatlarm silah ro•I'Iof bl'r demiryolu arne esmm oglu. u_r. 
anevra ar zamanm a, , 

1 I 
.. . Klzilordu mev- Mare•al Yeogorof, bir lima'!l ka'mde esmbl.n 

a tma e<agm mas1 uzenne, , 
cudu, 2,000.000 ki§iyi bu1maktadir.'. . ogiudur. Mare.§~) . Bliiher, es I en lf 

Alman matbuatJ ~u ciheti de muh1m fabrika amelesi 1d1. 
gormektedir: 1935 senesine kadar Sovyet Boylece, Sovyet zabitlerinin ekserisi ~ 

I 
· · I yiizde ni·n 1· .,..j 51mfmdan ge1mi§ olmalan, onla • 

Rusya asker!• kuvvet ennm ya mz '" k 
f d skerlerl"le daha s1k1 temas etme ve 26 sm1 Kader denilen muvazza or u ra a l . 

te§kil ediyordu; miitebaki yii~~e ~4. b slkl temas sayesinde de asker ere IS • 
kiymeti a•ikar surete az olan mJhs t~n • tedikleri ruhu kolayca a§llamak imkamm 

• · c::· d' b bet k d' toryaldan miirekkebdt. ...,1m 1 .u ms verme te Jr. 

d 
~· · v Kader ordu umum1 mevcu· Zabitan kadrosunun zayti tarait 

egi§IDI§ e • . b 1 d 1 · 'h b t 
dunun yiizde 75 ini te§k11 etmekte u un- Fakat, kuman an ann mtJ a . ve. e~-

fiinde, her~eyden evvel, o. nlannds.lyasiBfi. 
mu§tur. 1 k 
Biiyiik birlikler ve asker mecJcudii kirlerine ehemmiyet ven me te1 k

1~· b"l ~ 
d yiizden ordu kadrolannm mes e I I gi 

Sulh zamanmda piyade, 90 flrka an, d cesi hayli zaylf kalmaktadJr. Alman· 

Su"varl' 23 Lrkadan, hiicum arabalan ere hd d 'k d n I d ]ann iddiasma gore, ma u mi tar a 
(tanklar, mhh otomobiller) 25. a ay .. an li'yakatli kumandanlarm yanmdaA, prole.· 

.. kk bd' Bu ftrkalarm taknben uc;te I b mure e 1r. I tarya slmflarmdan ge me umum1 za Jt 
biri Rusyanm garb hududunda o up kiitlesinin, miinevverlik baklmmdan kly • 

mev,cudlarl takviye edilmi§tir. Alrnanla-
1 d metleri <;ok a~agidir. . 

ra gore Sovyet Rusyada ~i I~ or. um,.n Stalin'in «her~eyi zabit kadrolan hal-
yamnda bir 0. G. P. yam Slyasl pooooiS Iedecektir» soziinden ilham ahnarak za -
k t' I d r k1' mevcudlan 150, d "kl"~" 1 a an var I , d b't seviyesinin bu vahim U§U ugune 
k. 'd' H d d muhaflz kit alan a I an I f d"l 1~1 IT. u u . c;are bulmak ic;in ciddi gayret er sar e 1 • 
60,000 ki§iden miirekebdir. AI mektedir. Bu maksadla 13 tane barb a • 

Harb zamanmda Sovyet Rusya, · : k A f k""lt t · 
k I IYI kademi.SI. ve 6 tane as en a u e esls 

manlann tahminine gore. 0 .
1
ayca, k 

I
. . .. ·· 6 m1 yon as er edilmi§ o1up §imdi bu miiesseselerde 

ta un ve terb1ye gormu§ . b "k 
c;tkarabilir. Alman yeni tedb1rler -~k m; • 16,000 zabit okumaktad1r. 
tann b milyondan 10 milyona yu se • (Milletler Cemiyeti Askeri Y1l1J~ma 

· · b"l kt' Rusyanm se- S t R d 15 tane p1ya mesm1 temin ede 1 ece Jr. d k' nazaran, ovye usya a . .• 
ferber edebilecegi 20 ila 39 ya§I~l a 1 de zabit mektebi, 4 tane siivan zab1t 
insanlann yekunu da 17 buc;uk ml yon mektebi. 4 tane topc;u zabit mektebi, 2 
olarak hesab edilmektedir. 

36 
d tane istihkam zabit mektebi, 2 tane mu· 

Sovyet Rusyanm. 11 agustos 19 a habere zabit mektebi vard1r. Bunlardan 
askerlik <;agmm 21 ya§ yerine 19 ya • ba§ka muhtelif s1mflar ic;in aynca 5 tan~ 
§mdan ba§lamasmJ karar altma almaiJ "htJsas mektebi vard1r. Piyade ve siivan 
Almanyada biiyiik heyecam mucib ol • 

1 
kteblerinde tahsil miiddeti iic; sene, di

mu~ ve buna bir mukabele olmak uzere, ;:rlerinde ve iht1sas mekteblerinde dort 
~~~~nlar da hemen muvazzafhk miid b c;uk senedir. Aynca Almanlarm, yu • 

Kiliseye giderken 
La Haye 7 (A.A.) - Saraydan be

lediye dairesine ve oradan kiliseye giden 
diigiin alaymm ba~mda ath bir polis miif· 
rezesi, bir top~u k1t' as1 ve miZika, bir sii· 
vari bOliigii bulunuyordu. Bunlann arka
smdan maiyet gene klzlarile ~ahidlerin 
bindikleri arabalar geliyordu. Y eni evli • 
ler sekiz ath ve altm yaldJZh miikellef bir 
arabaya binmi§lerdi. Prenses ipekli be • 
yaz bir esvab giymi§ti. Ba§ma giydigi 
tacm altmdan beyaz bir duvak sark1yor· 
du. Prens ikinci mavi Hiisar alayi zabi
tammn gala iiniformasm1 giymi§ti. Halk 
bu alay1 ve Kralic;e Wilhelmina'yi ~id -
detle alk~Iad1. 

Damada unvan 
La Haye 7 (A.A.) - Sarayin bir 

karamamesile Bernhard' a Altes Ruayal 
ve Holanda Prensi unvam verilmi§tir. 

ingiltere - italya 
imza edildikten 

itilaf• 
sonra 

[Ba$taratz 1 inci sahifed.e] 

Muharrir Akdeniz anla§masmm muh· 
telif safahati hakkmda miitalea yiiriittiik
ten sonra §Unian yazmaktad1r: 

<<Anla~anm imzas1 italyayi artlk 
Londra bahrl anla§masl ve Tiirkiye ile 
akdolunan Bogazlar mukavelesi gibi ve
sikalardan imzasmt hala sakmmak ic;in 
bir sebeb kahp kalmad1gmr tekrar miila
hazadan gec;irmege sevkedebilir. Bu gibi 
ufaktefek giic;liiklerin ortadan kaldmi • 
masi Avrupamn kar~Ila§makta oldugu 
daha tehlikeli ve bilhassa lspanya i§leri
ne miidahale meselesi gibi daha miihim 
i§lerin hal ve faslma dogru ahlmi§ bir a
dim olur. fspanya meselesinde italyamn 
arazi metalibi olmad1gma dair yapacag1 
ac;1k beyanat, cereyan etmekte olan ha • 
disatla gerginle§en asaba siikunet ver -
mek, miizakerata yol ac;mak suretile fay
dah olacakt1r. lspanya meselesi ancak 
biiyiik devletlerin birlikte yapacaklan 
hareketle hal ve faslolunabilir.» 
Fransa Ja ltalya ile bir anla,ma 

yapacak 
Belgrad 7 (Hususi) - Pa"risten bil

dirildigine gore, Fransa gec;enlerde lngil
tere ile italya arasmda imzalanan anla§· 
m1ya mii~abih bir anla§ma imzalanmasmi 
italyaya teklif edecektir. ···-M1s1r hava ordusu 

haz1r lamyor 
Kahire 7 (A.A.) - Biitiin naz1rlar 

bir ayhk maa§lanm kuvvetli bir hava fi
los~ ihdasma yard1m ic;in terketrni§lerdir. 
Yiiksek memurlar da bu suretle hareket 
edeceklerdir. Bundan ba§ka hiikumete 
bu hususta birc;ok teberrularda bulunul -
mu~tur. 

- -

yani generaller i<;indir.) 
Harb akademilerine gelince, bunlar da 

Moskova Harb Akademisi, Moskova 
Havacthk Akademisi, Leningrad Askeri 
T eknik Aka demisi, Leningrad Deniz 
Harb Akademisi olmak iizere 4 tanedir. 

e~lkiki seneye ~Ikarmi§lardir. k~nda, Harb Akademisi dedikleri 13 ta: 
~ erlik <;agmm 21 yerine 19 dan ne zabitan tekemmiil kursu da vard1r k~ 

sa~~ B!rinct yaz1 6 iklncikil.nun taribli bunlann 3 tanesi yiiksek kumanda heyetl 
!Zdadll', 

Bu askeri mf"kteblerden ba~ka bazi 
yiiksek mektebierin de aynca askerlik §U· 
beleri vard1r. 

A. D. 

verilmektedir. ra I . anununun spanyaya da te~ili- I I A!i~ Kap~ 
~e daiT hamlanan kanunu tasdik etmi§- 1 Anadolu 

Madrid kumandammn sozleri t K d" c h . M ~ I vadell 38,25 3t!,5:> 1r. anun un gece um urre1si . Ro- IJ • n vadell 38.25 5ts.~" 
Madrid 7 (A.A.) - Asi kuvvetler, ozevelt tarafmdan da tasvib edildiginden ~ mii va. _41._~ 41.9u 

bundan tam iki ay evvel Madrid kap1la- derhal mevkii mer'iyete vazedilmi§tir. 
nna gelmi§lerdi. Ancak tasdik muamelesinden evvel bir 

Bu miinasebetle, payitahtm miidafaa- lspanyol gemisi 18 tayyare ve barb mal

s1m idare etmekte olan General Miaja, 

matbuat miimessilerini kabul etmi§tir. 

General, halihamda Las Rozas mm -
takasmda cereyan etmekte olan muhare
belerin ehemmiyetli oldugu noktasmda 
ISrar etmi§tir. General, §U si:izleri soyle -
mi§tir: 
«- Cumhuriyetc;i kuvvetier, bu mm· 

takada son derecede asri siliihlara ve tec;
hizata malik 1 0,000 Almana kar§l har
betmektedir1er. Milisler, Oniversite rna • 
hallesi altmda La Corogne yolu istika -
metinde c;ekilmi§lerdir. Villaverda mm • 

tak~smda, Madridin cenubu garbisinde, 
vaz1yet hiikfunetc;ilere miisaiddir.» 

General Miaja, netice olarak, cumhu
riyetc;ilerin nihai zafere kavu§acaklan 
hakkmdaki kanaatini izhar etmi§tir. 

lrlandadan giden milliyet~i 
goniilliiler 

Dublin 7 (A.A.) - Franco klt'ala
nna iltihak etmek iizere bu sabah ~fak
la beraber 800 goniilliiniin !spanyaya 
hareket etmesi diin Cork havalisinde Ge
neral O'Duffy'nin taraftarlan arasmda 

biiyiik bir faaliyeti mucib olmu~tur. Og
leden sonra Cork'un muhtelif mahalle -
lerinde toplanmalar olmu§ ve bu toplan -

malara i§tirak edenler bilahare kamyon -
larla me~hul bir istikamete hareket et -
mi§lerdir. 

Portekizin miihim cevabt 
Londra 7 (A.A.) - lyi haber alan 

mehafil, Portekiz hiikumeti tarafmdan 
lngiliz ve Frans1z notalarma verilen ce -
vabda lspanyaya goniillii sevkedilmesine 
mani olmak ic;in almacak tedbirlerin, bu 
hususta biitiin devletlerin muvafakati a -
lmmas1 §artile kabul edildigini bildir -
mektedir. 

Cevabi notada, Portekiz hiikumeti ls
panya dahi1i harbine hic;bir vec;hile i~tirak 
etmediginden bu tedbirlerin kendisine hi!{ 
bir meoburiyeti istilzam etmiyecegi tasrih 
edilmektedir. Nota, italy a ve Almanya
Yl ima ederek Portekiz hiikfunetinin ta • 
mamile serbest olarak cevab verdigini ila
ve etmektedir. 

Ramada miitalealar 
Roma 7 (A.A.) - 10,000 ltalya

nm Cadix' .le karaya c;1km1§ olduklanna 
dair olan haberler hakkmda miitalealar 
yiiriiten Tribuna gazetesi, diyor ki: 

«Bu rakamlar, hayalidir, ecnebi go• 
niilliileri, halihamda General Franco' • 

nun elinde bulunan ispanyol lejyonuna 

girebilirler. Herhalde goniilliiler mesele

si hakkmda bir itilaf has1l olmad1k<;a ls ~ 
panyaya goniillii gitmesini mes'ul ma

kamlann hatt1 hareketini gosterir bir rna· 

hiyette telakki etmemek icab eder.» 

Kontrol edil~n Bulgar gemisi 
Sofya 7 (A.A.) - Bulgar ajansl

mn ogrendigine gore Balkan adh Bulgar 

gemisinin bir lspanyol asi limanma silah 

ihrac ettigine dair olan haberlerin aksinc 

~emesini harnilen N evyork limamndan 
lspanyaya hareket etmi~tir. Bu vapurun 
hareketini tehir edecek imkam kanuni bu
lunamaml§hr. 

*** 
Madridde veba mt? 

Diin §ehrimize gelen Daily Mail'in 
Perpignan muhabiri oraya gelen !span -
yol muhacirlerinden ogrendigine gore 
Madridde miibhi§ bir tifo saigmi ba~<>s -
terdigini yazmaktadir. Noelde ba~hyan 

salgm miithi§ bir ~kilde tevessu etmekte
dir. Valencia' daki k1z1l hiikumet Millet 1 
ler Cemiyetine ve Parise, yardim ic;in 
miiracaat etmi§tir. Hastahk berne kadar 
asker arasma bula§mamJ§Sa da siviller a

rasmda giinde yiizlerce musab kaydedil
mektedir. Heniiz teeyyiid etmiyen haber

lere nazaran tifo General Franco'nun 
askerleri arasmda da ba~ostermi~tir. 
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Soldan saga: 
l - Bir t;e§id ln§aat. 2 - BUyiikli.ik, blr 

emir. 3 - Atlarm tuvaleti, merkezi Avru
pa devletlerinden birinin payitahtl. 4 _ 
Gaye, nota. 5 - Atif edat1, 1yi kokulu bir 
nebat, rusc;a ceveb. 6 - DUnya. 7 - Ka
bile, 1skambilde bir ka.gtd. 8 - Meydan, 
birlikte dogan iki c;ocuk. 9 - Yalan degil, 
garbi Anadoluda eski bir san'at merkezi. 
10 - Siirat, i<;inde oturdugumuz yer. 

Yukandan !l.§agtya: 
1 - Cava adasmm merkezl, akll. 2 -

Qanakkale civannda blr kasaba, mUste.s • 
na. 3 - C1mr111k, oldUrme aletl. 4 - Qo -
'Uklarm korktugu hayali bir ~ahslyet, a! • 
kollii bir 1c;k1. 5 - cRem in tersi, ~lmendi
fcr katart. 6 - Bir binek hayvam, blr s1 -
fat edat1. 7 - Her§ey on.unla satm ahmr, 
blr i~i yapmak. 8 - Blr renk, beyaz mo -
bilyamn boyasl. 9 - Bir goz rengl, h!le. 
10 - Kllonun kiStmlarmdan biri. 
Evvelki bulmacamn halledilm~ fekli 
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Zahire Borsastnda 
diinkii muameleler 

1 - ithala.t: Bugday 576, c;avdar 90, ar
pa 81, tiftlk 35 1/2, yapak 25. m1s1r 87, B. 
peynlr 4 3/4, kepek 51, un 45 1/4, fasulye 
7 1/2, 1!i ceviz 4 3/4 ton. afyon 99 kilo. 

ihracat: Razmol 174 3/4, tlftik 49 3/4, 

yapak 7 1/2 ton. 
2 - Satl§lar: 
Bugday yumu~ak ldlosu 6 kuru~ 16 pa • 

radan 6 kurU§ 30 paraya kllldar, bup;day 
sert kilo.su 6 kuru~ 20 paradan 6 kuru§ 30 

paraya kadar, laz!lca kilosu 6 kuru~ 10 pa
radan, oavdar k!losu 5 kurU§ 22 1/2 para
dan 5 kuru§ 32 1/2 paraya kadar, mlSII 
beyaz kilo.su 4 kuru.;; 22 1/2 paradan. m1s1r 
san k!losu 5 kuru~tan, Yulaf kilo.su 5 ku
ru~tan 5 kurU§ 7 1/2 paraya kadar, fmdtk 
lc; kllosu 70 k:urul}tan, Yapak Oiyarbekir 
58 1/2 kuru~tan, peynir beyaz kilosu 41 ku· 
ru§ 7 paradan 42 kurU§ 14 paraya kadar. 

3 - Telgraflar: 
Londra miSrr Laplata 1k1nc1kanun tah -

mlli korterl 24 §i. Ki. 3 Kr. 40 Sa., Londra 
ketentohumu Laplata ikincika.nun tahmlll 
tonu 12 Ster. 5 §l Ki. 7 Kr. 45 Sa., Anvers 
arpa Lehistan lkincikAnun - §Ubat tahmill 
100 kilosu 118 B. frank. Ki. 5 Kr., Liverpol 
bugday mart tahmill 100 libresi 9 filL 9 5/8 
P. Ki. 6 kurU§ 67 Sa., §ikago bugday Hart
vinter mayiS tahm111 btJJieli 131 7/7 sent. 
Ki. 6 Kr. 10 sa., Vin1pek bugday Mant1oba 
rnaYJS tahmill bu~ell 126 5/8 sent. Kt. 5 Kr. 
85 Sa., Hamburg 1«; fmdlk Giresun derhal 
tesllm tahmil 100 kilo.su 156 R. mark. Ki. 
78 Kr. 92 Sa., Hamburg ic; fmdtk Levan 
derhal tahmil 100 kilosu 155 R. mark. Kl. 
78 Kr. 41 Sa. 

HAS,AN . 

Hasan deposu: Istanbul, Ankara, 
Beyoglu, Beljikla!J, Eski~Jeltir. 



Siithane Tesisab Eksiltme Dint 

Karacabey Haras1 
Direktorliigiinden: · 

Hara merkezinde yaptlacak Siithane tesisah kapah zarf usulile ek· 
ailtmiye konulmu,tur. Eksiltme giinii 15 ikincikanun 937 cuma giinii 
saat on bettir. Eksiltme yeri Hara Merkezidir. Teminah muvakkate 
olarak 1350 lira ahnacakttr. Fenni ve mali tartnamesini istiyenler 
Hara Miidiirliigii, Ankara, Bursa, Istanbul Baytar Miidiirliiklerinde 
gorebilecekleri gibi mahallinde tetkikat yapmak istiyenlere de Ha
raya miiracaatlerinde kendilerine izahat verilir. lsteklilerin eksilt
me giinii kanuni veaaik ve teminatlarile birlikte Harada bulunma -
lart ilan olunur. (3841) 

iktJsad Vekaleti i, Dairesi O~iincii 
" Bolge Amirliginden: 

3008 numarah it kanununun hazuhk faaliyetine batlamak iizere 
14/12/936 tarihinde Dordiincii Vaktf hamnda muvakkaten yerleten 
ve merkezi latan.bul olan tkhsad Vekaleti It Dairesi O~iincii Bolge 
.Amirligi bugiinden itibaren Galatada Voyvoda caddesinde Bozkurt 
hanmdaki dairei mahsusasmda faaliyete ge~mittir. (106) 

ikhsad Vekaleti 1~ Ticaret Umum Miidiirliigunden: 

30 ikincite§rin 1330 tarihli kanun hiikiimleri dairesinde i~ yapmaga izinli 

iken sonradan Tiirkiyedeki muamelesini tasfiyeye karar veren ecnebi banka

lardan (Hrisoveloni Bankast Rumen Anonim l}irketi - Banque Chrissoveloni 

Societe Anonyme Roumaine) l}irketi bu kere miiracaatle tasfiye i§lerine 

memur D. Vosniakos'un bu vazifeden istifa ettigini ve bundan sonra tasfiye 
i§lerinin (Kostantin Fengaris) tarafmdan yapdacaiJm bildirmi§tir. 

Keyfiyet kanuni hiikiimlere uygun goriilmii§ olmakla ilan olunur. 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden: 
Tatra te,kilahmizda asak ve a~Ilacak olan muhakemat tubeleri 

amir ve memurluklar1 i~in imtihanla memur ahnacagmdan atait
daki teraiti haiz olanlarm ii~ ktt'a fotograft, vesaikile birlikte 19/ 
1/937 tarihine kadar idaremiz memurin fUbesine miiracaat etmele
ri iktiza eder. 

lmtihana girme tartlari: 
1 - Hukuk mezunu olmak veya hakimlik ve avukathkta bir miid

det vazife yaparak tatbikat gormiit olmak. 
2 - Hukuk mezunu bulunmadtgl takdirde Adliye Meslek mekteb

lerinden mezun olmak tartile icra memurlugu, miistantiklik 
ve· zabtt katibliginde tatbikat gormiit bulunmak. 

3 - Adliye Meslek mezunu olmadtgt halde Adliyenin muhtelif it· 
lerinde miiddeiumumilik kalemlerinde zabtt katibliginde, ic • 
ra itlerinde tatbikat gormiit olmak. 
Yukartki teraiti haiz olmadtgl halde lise mezunu bulunmak. 

4 - Hukuku siyasisine sahib ve hiisnii ahlak ashabmdan olmak, 
haysiyeti muhil bir ciiriim ve alehtlak agtr hapia veya o de
rece cezayi miistelzim bir fiille mahkum bulunmamak, sari 
hastahklara miibtela olmamak, itini muntazaman ifaya mani 
olabilecek sthhi bir bali bulunmamak. 

5 - 25 yatmdan atail olmamak. 
imtihan 20/10/937 !rartamba giinii yaptlacak ve kazananlar 
tahsil ve meslek bilgileri derecesine gore 60 - 125 lira iicretli 
muhakemat amir veya mmurluklarma tayin edileceklerdir. 

(99)' 

K1rpmtJ kag1d artbrmas1 

Devlet Bastmevi Direktorliigiinden: 
Devlet Bastmevinin bir y1l i!rinde birikecek 100 ton kadar bet san

tim den atait endeki k1rpmb kagtdlarmm 6/1/937 ~artamba giinii 
saat 15 te yap1lan a~1k arttlrmasmda isteklilerin vermit olduklan 
fiat laytk hadde goriilmediginden bu a~tk artbrmanm 18/1/937 pa
zartesi giinii saat 15 e talik edildigi ilan olunur. (100) 

Ankara V aliliginden: 
Cubuk Baraj yolunun mebdeinderi altmct kilometroya kadar par

ke ta,Ia kaplamast 4/1/9'37 de ihalesi yaptlmak iizere kapah zarfla 
eksiltmeye konmu,, vakti muayye~inde gelen isteklilerin teklifatla
n laytk had goriilmediginden mezkur i~tin artbrma ve eksiltme ka • 
nununun 40 met maddesinin ilk ftkrasma tevfikan 25/1/937 giinii 
saat 15 te ihalesi yaptlmak iizere yeniden kapah zarf usulile eksilt -
meye konulmuttur. Ke,if bedeli 27150 liradan ibaret bulunan bu is 
i~in isteklilerin 2036 lira 25 kurut teminat mektubu, Ticaret Odas; 
vesikas1 ve Nafta Vekaletinden ahnmtf 937 senesine aid miiteahhid
lik vesikasile birlikte 25/1/937 giinii saat 14 e kadar Eksiltme Ko
misyon Reisligine vermeleri. Eksiltme tartnamesi ve teferruatmm 
Nafta Miidiirliigiinden 125 kurut mukabilinde verilecegi ilan olu • 
nur. «2281» (96)' 

ist. Defterdarbg1 Uskiidar Tahsil Miidiirliigiinden: 
Adalar emvaline 542 lira 31 kuru' veraset vergisinden borclu olii 

Mikail Nalbandyan veresesinden kariSl Anderiyanm ii!rte bir hissesi
ne mutasarrtf oldugu Kadtkoy Caferaga mahallesinin Moda cadde
sinde eski 47 yeni 49, 51, 53 ve 55 sayth gayrimenkul emvali Kadtkoy 
kazas1 idare heyeti kararile miizayedeye vazedilmittir. Talib olanla
rtn % 7,5. pey ak~elerile birlikte yevmi ihale olan 18/1/937 giinii • 
ne musadtf pazartesi giinii Kadtkoy kazau ldare Heyetine miiracaat-
l~L ~7) 

Tiirkiye Ziraat Bankas1ndan: 
Bankamtz i~in alb tip iizerine cem'an yedi yiiz elii aded kalamoza 

kab1 satm almacakttr. Niimuneyi gormek ve teraiti anlamak iizere 
ikincikanunun on birinci pazartesi ak,amtna kadar hergiin ogleden 
sonra fstanbulda Yenipostane arkasmda Tiirkiye hammn alt kattn
da Ziraat Bankas1 Levaztm Dairesine miiracaatleri. (43) 

Eczac1 aran1yor 
Ankarada biiyiik bir eczanede j;a • 

h!imak iizere bir diplomah ve bir de 
pratik kalfa isteniyor. iyi pratik gor • 
mfi§ o1an1ariD ((hi~ Ecza) deposuna 
miiracaat ederek malumat almalan. 

Dr. Suphi ~enses 
idrar yollan hastallklan mUtehassJsJ 

Bevoglu Y1ldJz sinemast kar$1St 
Leklergo Apt. Muavene 4 ten sonra 

Cumartesl taklrlere paras•z 
TeL : 43924 •illllllliiiilliil•l 

CUMHURIYE'l' 8 ikincikanun 1937 

TiiRKiYE CUMHU RiVET 
MERKEZ BANKASINDAN: 

On sene ve C:Iaha fazla miiddettenberi sahibleri tarafmdan araml mad1gmdan dolay1 2999 sayth kanun mucibince muhtelif banka ve 
miiesseseler tarafmdan Maliye Vekaleti hesabma muhafaza edilmek iizere bankamtza devredilen dovizlerin cins ve miktarlan atagtda 
gosterilmistir. 

t,bu do~izler, bankamtza devredildikleri tarihten itibaren iki sene i~inde sahibleri veya varisleri tarafmdan evrak1 miisbite iorazi au• 
retile idare Merkezimiz veya tubelerimize miiracaat edilerek, ahnma d1klan takdirde 2794 say1h kanunla tetkil olunan amortisman san• 
d1gma intikal edecektir. 

Bu miiddetin hitammdan sonra vaki olacak miiracaatlerin hiikiimsiiz addolunacag1 iliin oluriur. (88Y 

Mevduat sahiblerinin isimleri Adresleri Mevduah devre-Devir tarihi 
den banka 

E. Ruso ve mahdumlari Me~hul Selanik Bankas1 
Banco Di Roma 

» 
Osmanh Bankasi 

» 

A. Orfanidis » 
A. Koseoglu » 
Bagdjoglu mahdumlar1 » 
Aglac Reggio » 
Savasty ve Carouzakis 
Mirzan Blanche 
Anagnastopoulos K. 
Arnopulo 
Emil Polako 
~eyh Saley Bo,ayan 

Behar Namer 
A. Gronman 
Vareto Rosalio 
Caterina Ravariello 
R. Bazardini 
A. KonstandiniCies 
S. Kartarone 
K. Viarcog 
Ziya Nuri 
Karlo Rizzi 
Maurizzio Darr 
Eliya Koen 
S. Levi ve fiirekasi 
Marya Salmana 
Konrad Vogel 
Haci Karabet Arslanyan 
J. Ber~ 
Kirkor DerlCaprielian 
J. Ber!r 
Zeyneb B. Hasan 
A. Gezerikyan 
Beyzaile Halil Hilmi 
Mussoglu za"de Haci MelimeCI 
Der Azarian Haci Setrasr 
Aghatangelos Archita Msr. 
Buffel Eugene 

Menemen Rum mektebi 
Mehmed Lutfi 
Minassian Kirkor vereseai 
!sparta F1karaperver Cemiyeti 
Yusuf Nuri 
Mirzan Blanclie 
Alex Arahteni 
Marko Rosenthal 
Nubar R. Tavityan 
P. Pa.skal 
R. Kamhi ve mahdumlan 
Y. Kmactyan 
J. Marchali 
Josef Abajoli 
P. Horonoglu 
C. J. Dimitriyo 

Hanri SparaC:Io 
Franschesco Franchini 
Ecole Oniverselle 
S. Boton 
S. Levi ve 'iirekas1 
Ramadan bin Mohamed Ramadan 
A. Ch. Jase et Cie. 
Masa Elnekave ve Beliar 
Ata Refik 

,. 
» ,. 
» 

Me~hul 

,. 
Me~hul 

Me~hul 

» 
» 
,. 
» 
» 
» 
,. 
» 
» 
» 
» 
» 

Me~hul 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

,. 
,. 
» 
» 

» 
» 

Me~hul 

» 
» 
» 

Selanik Bankasi 
Selanik Bankasi 

Deutsche Bank 
Deutsche Bank 
Selanik Bankasi 
Banco Di Roma 

» 
» 
» 
» ,. 
» 
» 
» 

Selanik Bankasi 
» 
» 
» 

Osmanh Bankasi 
» 
» 
» 
» 
)) 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Selanik Bankasi 
,. )) ' 

~ark D. Yol Miidiirii » 
Me~hul » 

» 
» 
» 
» 
» 

» ,. 
» ,. 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

Doy!re Oryent 
Bank 

Selanik Bankas1 
» 
» 
» 
» 
» 

» » 
,. » 

Sultanhamam No. 46 » 
Karabat Ayaksokak 66 » 
Me!rhul Banco Di Roma 

Bohor Boresi 
I. Taranto 
Mey Oskar ••• Me~hul Doy~e Bank 
R. Kamhi ve mahdumlari 
Klod Rigodiyas 
Evelyne Vedova 
Constantinides C. J. 
Balladur Gos. B. 
Carouzakis P. 
Mirzan Blanche 
Fran Babette Hasenmuth 
Daniel Cohen 
Elie R. Nahmias 
Hedwig L. Mizzi 

Societe de Navigazione Genera· 
Ie ltaliana 
lzidor Boton 
P. ~ilt 
Marko Salti 
Offen Baher Ledervaren fabrik 
Aktiebalaget Swenska Finan
sinstitude 
Triimmer S. Co. 
Antonio R. Filkyan 
P. Paskal 
Trabzonlu H. Z. Mehmed Ziya 
Emilie Levante 

» Banco Di Roma 
Rue Belloni 2 Paris » 
Me!rhul Osmanh Bankasi 

» 
)) 

» 
)) 

)) 

)) 

» 
)) 

» 

)) 

» 
» 
» 
» 

» 
)) 

)) 

)) 

» 

» 
» 
» 
)) 

Selanik Bankast 
)) 

Banco Di Roma 
Doy~e Oryent 

Bank 
Selanik Bankast 

)) 

» 
» 
» 
» 

» 
)) 

)) 

» 

• 

14/2/934 
5/3/935 
5/3/935 

12/5/935 
» 
)) 

)) 

)) 

24/8/936 
24/8/936 
13/3/936 
30/3/936 
24/8/936 
5/3/935 

)) 

» 
» 

)) 

)) 

)) 

)) 

29/7/936 
24/8/936 

)) 

» 
» 

5/3/935 
)) 

» 
)) 

)) 

» 
12/5/935 

» 

» 
)) 

)) 

» 
)) 

27/4/936 
30/4/9'36 

» 
» 

19/6/934 
24/6/935 
24/6/935 
19/7/935 
21/11/935 
24/1/936 

18/7/936 
13/8/936 
29/7/936 
24/8/936 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
30/7/936 
12/3/935 
5/3/9".35 

)) 

12/5/935 
» 
» 
» 
» 

30/7/935 
» 

7/1/936 
19/3/9'36 

29/7/936 

24/8/936 
» 
» 
» 
» 

» 
)) 

)) 

» 
29/12/936 

Mevduattn ya
tmld•i• tube 

istanbul 
» 
» 

Ankara 
)) 

)) 

))' 

» 
Istanbul 
istanbul 
Istanbul 
Istanbul 
Istanbul 

Istanbul fUOesi 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
» 
» 
» 
» 
)) 

fstanl:iul fUbesi 
» 
» 
» 
» 
)) 

'lzmir tubesi 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
istanbul fubesi 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

lzmir fUbesi 
Istanbul tubeai 

)) 

)) 

)) 

tzmir fUOesi 
Istanbul tubesi 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Istanbul fUbesi 
)) 

)) 

fzmir tubesi 
» 
)) 

» 
» 
» 
)) 

Istanbul tubesi 
)) 

lzmir tub"esi 

istanbul tubesi 
» 
)) 

» 
» 

)) 

)) 

)) 

» 
Mersin tubesi 

Meblag 

Belga 2.000.-
10.85 

Drs. 1.880.10 
)) 466.15 
)) 363.75 
)) 

)) 

)) 

)) 

FS. ,. 
RM 

A. ~
LIRET 

)) 

)) 

)) 

)) 

))' 

» 
)) 

)) 

)) 

J( 

)) 

)) 

M. K. 
)) 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

» 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

F. F. 
)) 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

» 

)) 

» 
)) 

)) 

» 
» 
)) 

» 
» 
» 
» 
[. 

» 
» 
» 
» 
)) 

» 
» 
)) 

» 
)) 

» 

)) 

» 
» 
)) 

» 
)) 

)) 

» 
)) 

)) ,. 

78.80 
1.708.17 

359.72 
50.-

7.94 
1.235.-

500.-
1.-

297.90 
253.20 

1.010.-
368.19 

2.972.-
300.-
341.28 
700.-
36.-
39.50 
41.-
74.-
55.-

634.-
955.3 

1.914.8 
32.1 

903.-
955.3 
261.7 
~97.6 

436.5 
3.028.7 

477.5 
1.777.5 
1.390.2 

316.6 
223.3 
640.3 
259.2 

1.033.3 
200.-
50.-
10.-

1.264.28 
100.-
100.-
50.-
34.15 

292.10 

67.65 
400.-
55.-
44.-

168.-
6.758.-

7.-
29.-
30.-

216.-
1.966.-

106.08.06 
6.10.02 
6.09.06 

90.07.05 
17.19.05 
21.15.04 

0.14.06 
25.06.06 
1.-.-

12.-.-
4.17.-
7.09.06 

0.11.02 

0.05.-
0.10.08 
0.01.04 
0.02.-
6.15.05 

1.18.08 
0.05.-
0.15.06 

17.15.-
1.16.P9 
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-Muhasebe , 1 

itlerinden anlar bir Bayana ihtiyac 

vard1r, Sirkeei : Salktmsog-nd De· 
mirkap1 caddesi No. 7, Karyola 

fabrikasma miiracaat 

Dr. Haftz Cemal 
Lokmalt H ekim 

Dahiliye miltehassiSl 
Pazardan ba~ka giinlerde ogleder 

sonra saat (2% tan 6 ya) kadar tstan· 
bulda Divanyolunda (104) numaral 
husust kabinesinde hastalanm kabul e
der. Sal!, cumartesi giinlerl sabal' 
c9 ¥.a • 12. saatleri hakild flkaraya mah 
sustur. Muayenehane ve ev telefon 
22398. K1eyhk 21044. 

AKBA 
Ankarada her dilde gazete 

mecmua ve kitabl•1'I, biitiin 
mekteb kitablan ve kutasiyeyi 
tlcuz olarak AKBA miiessese-

1 lerinde tedarik edebilininiz. 
Telefon: 3377 

Bi~ki Dersleri 
Evinde hocas1z kendi kendine 

bi~ki. diki~ ogrenmek istiyenler 

i~in yazilmi~hr. 
Kadm elbiselerine aid olan bi • 

rinci · di 2, ikinci cildi 2,5 lira • 
du, Ta!iraya posta parasl aim~•~· 
San~ yeri yalntz Be§ikta§ Dikiey 
Yurdudur. Akaretler numara 87 

Telefon 43687 

-oNEN
Askert ve MUikT Terzihanesi 
Uygun teraitle 

ve taksitle 
muamelemiz vard1r. 

Adrea: Eminonii, Izmir sokak N. 10 

CUMHURfYET 9 

MEZHDUNARODNAiA KNiGA 
Kousnetzki Most, 18 Moscou URSS 
ittihadmm en me§hur yazicilari, en saHihiyettar gazetecilcri, 

faal fotograf~IIan, en namh ressamlan 

REVUE DE MOSCOU 
Mecmua nda ~ah§Irlar. 

En salahiyettar miitehassislar tarafmdan yazdan makalelerle dolu, en 
gUzel resim ve vesikalarla musavver ve harici §ekli de gayet zarif olan 

REVUE DE MOSCOU 
s. s. c. i. nin §ayam hayret hakay1kile alakadar olanlar i~in 

elzem bir rehberdir. 
REVUE DE MOSCOU senede 6 defa inti§ar eder. Rusyamn 
i timaiyesinin tam bir makesi ve diinyamn altmci ktsmmda takib edilen 
s~syalist yaptctllgmm en emin istihbarat kaynagtm da takdim 

Aboneman iicreti: 
1 seneligi 1,00, 6 ayb~ 0,50, niishast 0,25 Amerikan dolan, sipari§ler 

i!;in: 
Beyoglunda 

Canktrt Sthhat ve . i~timal 
Muavenet Miidiirliigiinden: 

I 

Milas sulh hukuk mahkemesinden: 
2 te~rinisani 936 tarihinde Mugla vi

layet merkez hastanesinde olen Evkaf
tan emekli ve Selanikli ismail Hakki • 
nm terekesine vesayet dairesi vaz1yed 
etmi§tir. ~imdiye kadar yapdan ara§tll'
ma ve inceleme ile oliiniin varisleri 
bulunmad1 ve miiracaat eden de olma
di. OIU ismail Hakkmm miras~dan 
kimlerden ibaret ise §Ubat 937 aymm so
nuna kadar resmi vesikalarla birlikte 
vesayet dairesine gelmedikleri veya 
vekillerle miiracaat etmedikleri tak -
dirde olii fsmail Hakkmm miras!;IIan 
olmad1gm1 kabul ve kanunu medeninin 
448 inci maddesine gore menkul ve 
gayrimenkul emvalinin hazineye inti • 
kal ve teslim edilecegi keyfiyeti ilan 
olunur. (29014) 

---~operator ;. 

RIZA UNVER 
Do!)um ve kad•n hastallklar• 

mDtehaSSISI 
Cag-aloglu, Nuruosmaniye caddes 

No. 22, Mavi yapx 
' T elefon . 22683 ~ 

Gerede sulh hukuk hakimliginden: 
Mengenin Tiirkbeyli kazasmdan TUrk 

.(Jeyoglu Osman vereselerinden k1z1 Ne
fise ve riifekas1 vekilleri dava vekili 
Asrm Ertugrul ile ayni koyden Tiirk 

Beyoglu Tahir vereseleri Seyid ve rU
fekast haklarmda izalei §Uyu davasmm 
Gerede sulh hukuk mahkemesinde ya
pdmakta olan muhakemede miiddea -
aleyhlerden Seyide ilanen gxyab kara· 

rmm tebligine karar verilmi§ ve mu • 
hakeme 13/1/937 ye bnakdnn§ oldu -
gundan teblig makamma kaim olmak 
iizere ilan olunur. (29113) 

I Or. Mehmed Osman Saka 
Gogus ve dahili hastal1klar 

miitehaastst 
CenevrtJ Ontversttestnden mezun, 

Cenevre T'b Fakilltest ve halk 
sanato7'1/omu salnk aststan1 

Belediye karf1Slnda Sinanaga 
daireleri. Ogleden sonra ik.i.den 
itibaren hastalann1 kabul eder. 

· Telefon: 23565 

• Y. Ziya Kalafatoglunun 

ingilizce miikileme 
Kitabt ~tkb. Fiatt 50 kuru~tur. 

m~e;:fli lkbal kUtUphanesldir 

Rlyazlye rormUierli GOk.;e· Takvimi <;tkb 

Dogru vakitleri ve aylan ancak bu tnkvimde bulabilirsiniz. Memleketimi· 

zin her yerine uygun vakit cetvelleri orta, lise ve yiiksek okul talebelerine 

liizumlu riyaziye formiileri ilave edilmi§tir. Kitabcllardan araymxz. 

1-- __________ J inhisarlar Umum Miidiirliigiinden 

1 - 30/XII/936 tarihinde isteklisi ~xkmadagmdan dolayx ihalesi 
yapalamamtt olan Afyonkarahisarmda yaptmlacak 21735 lira 57 
kurut ketif bedelli Miidiirliik binasmm intaab yeniden kapah zarf· 
Ia eksiltmiye konulmuttur. . 

2 - Eksiltme 18/1/937 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 15 
te Kabatatta Levazam ve Mubayaat ~ubesindeki Altm Komisycmun· 
da yapxlacakbr. 

3 - Muvakkat teminat 1630 lira 17 kuruttur. 
4 - lstekliler ihaleden el} az ii~ giin evvel lnhiaarlar lntaat fU • 

esine gelerek bu gibi i~leri muvaffs.kiyetle yaptlklarma dair reami 
vesaik gosterildikten sonra ehliyet vesikast almahd1rlar. 

5 - ~artname ve projeler 109 kuru' mukabilinde lnhisarlar Le· 
vazu:~ ve Mubayaat ~ubesinden ve Ankara Batmiidiirliiiii ile Afyon· 
karahisar Miidiirliigiinden ahnabilir. 

6 - Miihiirlii teklif mektubunu ve aynca kanuni vesikalarl ihti· 
va edecek olan kapah zarflar en ge~ ihale giinii tam saat 14 e kadar 
yukartda adt ge~en Ahm Komisyonu Reialigine verilmit olmahdtr. 

(3892) 
MMt 

1- idaremizin Uzunkoprii yaprak tiitiin depoaunda tartnamesi 
mucibince yaptmlacagt 6212 lira 21 kurut ketif bedelli au aamtct, 
seyyar doteme ve muhafaza duvarlarmm intaatl a~tk eksiltmeye ko· 
nulmuttur. 

2- Eksiltme 26/1/9'37 tarihine rashyan sah giinii aaat 15 te Kaba
tatta Levazxm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yaptla· 
cakbr. 

3 - Muvakkat teminat 465 lira 91 kurustur. 
' 

4- lhale evrakx 31 kurut mukabilinde lnhiaarlar Levaztm ve Mu
bayaat ~ubesinden ve Uzunkoprii Miidiirliigiinden ahnabilir. 

5 - lsteklilerin ihaleden en az iki giin evvel mimar, miihendis ve 
yahud bir mimar veya miihendisle Noterlik~e musaddak ortakhk 
vesikast ve resmi dairelerde yapmlf olduklart itlere aid vesikalarla 
birlikte lnhisarlar lntaat ~ubesine miiracaat ederek alacaklart ehli· 
yet vesikast; kanunen kendilerinden aramlan vesaikle yukarxda ya • 
ztlt vesikalar ve % 7,5 giivenme paralarile birlikte adx g~en Ahm Ko
misyonuna gelmeleri ilan olunur. (26) 

T orbal1 Kaymakamiigindan: 
Go~men hayvanatl i~in iki yiiz yedi bin kilo \turu ot ve bulunama· 

d1g1 takdirde iki yiiz doluan sekiz bin bet yiiz altmtt kilo saman 
eksiltmiye konulmuttur. Eksiltme miiddeti 30/12/936 giiniinden bat· 
byarak 10/1/937 tarihi aktamma kadard1r. Eksiltmiye ittirake ta· .. 
lib olanlarm ve teraitini anlamak istiyenlerin Torbah ll~esine mii • 
racaat eylemeleri ilan olunur. (74) 

is tan b u I Gay r i m ii bad i II e r K om is y·o nunda n : 
Semti ve mahallesi 

Arnavudkoy 

Galata Kemanke§ 

Sanyer Y enimahalle 

T opkap1 T akyeci 

Kuzguncuk 

Edirnekapt Hacunuhiddin 

Osktidar lhsaniye 

Ferikoy 

Arnavudkov 

Yemkoy 

Pa~abah~e 

Yenikoy 

istinye 

Pendik Y ayalar koyii 

Yenikoy 

Aksaray lnebey 

Emlak No. 

E: Etemagaba~t Y: V ak1f E: 71 

Leblebici ve Kahveci ~Iirntazi E: ve Y: 
3 ve 32/2 

E: Kilise Y: ibnisina E: 37 Y: 47 

Davudpa§a cad. E: 30 Y: 65 

E: Hac1kaymak Y: Mentet- E: 46 
bag1 Y: 18 

Sulukule cad. E: 2 Y: 6 

Harem iskelesi 22 

E: Fum Y: Bomonti E: 59 Mii. 

Dere ve Y aghane ~ikmazi 132 • 30 

Dere E: 29 • 31 Y: 3 7 - 39 

Ayazma E: 38 Y: 40 

E: Ayanikola, Said- E:87Y:37 
halimpa§a cad. mahallen 89 

E: !strati Y: Balyemez E: 9 

Buyiikdere Pavli mevkiinde 896/10 

E: Berberyanko Y: Senned E:6Y:8 

Mirahorhamami E: 152, ada: 63, 
harita: 1668 

Yukanda evsaf1 yaz1:1 gayrimenkull er on giin miiddetle sah~a c;;1kanlmi§hr. 
~amba giinii saat 14 tedir. Sal!§ miinhaman gayrimiibadil bonosiledir. 

Cinsi ve hissesi 

7350 metro tarla 370 Ac;;1k arthrma 

Oc;; numarah diikka- 1 000 
mn suf miilk Serbet
hane ve Berber ge • 
diklerinden yaln1z mf 
miilk Berber gedigin
den mtinkalib mahallin 
1728 sehim itibarile 
346 sehim ile bedele 
ink1lab eden vak1f ma
hallinin 30 hisseden 17 
his. 

51 ,50 metro arsa 40 Ac;;tk 

Hanenin 3/20 his. 300 » 
Ahtab hane 820 » 

1 00 metro arsanln 40 » r 

1/2 his. I 
124 metro arsa 380 » 

183 7 metro arsa 1000 Kapah 

Dere sokag1nda 132 300 Ac;;ak arthnna 
nwnarah bostantn ve 
Y aghane c;;1kmazmda 
30 numaralt hanenin 
I /2 §er hisseleri 

919 metro arsamn 
14/120 his. 

68,50 metro arsanin 
7/9 his. 

88 metro arsa 

20 metro arsa 

2p 

80 

150 

20 

25 722 metro tarla- 2800 
nm 1/2 his. 

Ahu arsasmm 1/2 
his, 

30,73 metro arsamn 200 
10/16 his. 

» 

» 

Kapalt 

» 

fhaleleri 20/1/937 tarihine dii§en ~ar· 
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HASAN ACI BAD EM Y AGI KREMi ve HASAN GECE KREMi iLE 

YaQs1z Kar Kremi 
<;illeri ve Sivilceleri ve Lekeleri Kat'iyyen izale eder. 

Diinyada mevcud kremlerin en nefisleri, en sJhhileridir. Nazik cildli kadmlarm hayat arkada§JdJr. lhtiyarlar1 gencle~tirir ve gencleri giizelle§tirir. Insana ebedi bir 
taravet veren Hasan ac1badem yagile yags1z giindiiz ve yanm yagh gece kremlerini unutmaym1z. Kutusu 50, tiip halinde 20, Tiirkiyede yapd1p ta Avrupa etiketi 
yapt§bnlan ve halkt aldatan kremlere vesair 1triyata aldanmaym1z. HASAN ismine ve markasma dikkat ediniz. 

H A S A N D E P 0 S U: ISTANBUL, ANKARA, ESKI~EHtR, BEYOGLU, BE~tKTA~. 

Cildinizi · Nurland1r1n1z ! 

NEC p BEY • 
I 

ile: Bu krem cildin besleyici gtdasm1 te§kil eden act badem yaiJ ve pek str 
olan Avrupada (Vo. G) miiessesesinden biiyiik fedakarhklarla temin edilen 
mevadd1 iptidaiye ile yapdml§Ur. Giizellik ve beyazhk veren Necib Bey ac:a 
badem kremini mutlak tecriibe ediniz. Gece yatarken kullammz. (Necib Bey 
yags1z krmlerini) de giindiiz kullanmag1 hi~ ihmal etmeyiniz. f;iinkii deru • 
niinde (vitamin) hassasm1 haiz maddeler vardtr. Cildinizde dii§iinemediginiz 
giizellikleri, pembelikleri goreceksiniz. Fiatlan yags1z krem tiip 20, kavanoz 
35, yagh tiip 20, act badem kavanoz 50, tiip 25 kuru§a her yerde satdtr. Deposu 
Eminonii Necib Bey. 

TURKiYE 
SEKER F ABRiKALARI , 
ANONiM S i R K E T i N D EN: , 

1937 senesi i~inde lstanbuldan fabrikalarimiza ve miitekabilen 
gonderilecek muhtelif cins etyamn nakliyesi kapah zarfla miina
kasast ve isteklisine ihalesi yaptlacakllr. 

~artname parastz olarak Istanbul Bah~ekap1 Tat Handa ~eker 
Biirosu tarafmdan verilir. 

Sergilerde eser te§hir 
eden ressamlara 

Giizel San' atlar Aka demisi 
Direktorliigiinden: 

lkincikanunun yirmi ikisinde Atinada Yunan hiikumeti biitiin 
Balkan devletlerinin i,tirak ettigi bir resim sergisi a~acaktir. Bu ser
giye i'tirak etmek istiyen ressamlarm jiiriye arzedilmek iizere be -
gendikleri esrlerinden ii~er danesini en ge~ 12 ikincikanun sabahma 
kadar Giizel Sa'atlar Akademisi Miidiir Muavinligine makbuz mu -
kabilinde teslim etmeleri. (83) 

Muzadt taaffiin ve deriyi 

takviye hassalanna malikiyeti 

Krem Pertevin bugiinkii §oh

ret ve §iimuliiniin bariz deli

lidir. 

Teklifler en ge~ 18 sonkanun 1937 tarihine rashyan pazartesi Kadtkoy Vaktflar Direktorliigii 
giinii saat 16 ya kadar Bah~ekapt Taf Ha;n 44 No. ya verilmelidir. ·------------------··-------

._ ____________________________ _. 

istanbul Kadastro Birinci 
M1ntaka Miidiirliigiinden: 

Eminonii kazasma bagh Yah, Katib ve Kemalpafa mahallelerinia 
kadastrosu bitmit oldugundan kadastro plan suretleri ve miilk sahib
Jeri adma tahakkuk eden har~ ve riisum miifredat cetvelleri merbut 
bulunduklari Kumkap1 ve Beyaz1d nahiyeleri Miidiirliikleri delaletile 
6/1/937 tarihinde Miidiriyet binalarma talik ettirilmittir. Miilk 
sahibleri planlarla cetvellere kar,I bir itirazlar1 varsa iki ay zarfmda 
Birinci Mmtaka Kadastro Miidiirliigiine miiracaatleri ilan olunur. 

Muthi~ tsttrablardan sonra bu 
kadar derin sukun ve rahat 

(68) 

------------Ancak------------
• · 

Kullanarak kazantlabilir! . 

GRiPiN 

Di§, ba~, mafsal, 
romatizma, sinir 
ve adale agrtlan 
da dahil olmak 
iizere biitlin ts· 
brablan derhal 
ge~irmekle, hara· 
reti dii~iiriip nez
le, grip ve bron· 
§iti izale etmek· 
le hakh bir ~oh
ret kazanmi§br. 

12 saatte 3 ta
ne alabilirsiniz. 

Gripini tercih ediniz 
~ .. ~ -: . ' .· . 

- --- - -·- . - - ~ 

Muhammen 
fiah 

Lira K. 
98 55 

12 26 

30 99 

540 00 

1500 00 

Teminab 
muvakkatesi 

Lira K. 
7 30 

0 92 

2 33 

40 50 

112 50 

Dosya 
No. 

785 

1576 

1559 

Maltepede Kil~iikyah mevkiinde 
66 say1h 3 doniim tarlanm. 
Kad1koyiinde Osmanaga mahalle
sinde Miihiirdar caddesinde 11 sa
yih diikkanm 4/160 hissesi. 
Kad1koyiinde Osmanaga mahalle • 
sinde R1zapa,a ~e,mesi caddesin-
de 2, 2/1, 2/4 iki diikkanm 23/672 
hissesi. 
Oskiidarda lcadiyede Elmaruf so
kagmda 27 sayth strf miilk evin 
tamamt. 
Kad1koyiinde Hasanpa'a mahal • 
lesinde Sarayarkast sokag1nda 1, 
67, 69 sayth suf miilk maa diik • 
kan evin tamamt. 

Yukanda meviklerile numaralan ve cinsleri, ktymet ve teminat
lari yazth Vaktf yerler sattlmak iizere a~Ik artbrmiya ~Ikarilmt,ttr. 
lsteklilerin ihale giinii olan 15/1/937 cuma giinii saat 15 te Kad1 -
koy V ak1flar Miidiirliigiine miiracaatleri. ( 3867) 

istanbul Naf1a Miidiirliigiinden: 
26/1/937 sah giinii saat 15 te lstanbulda Nafia Miidiirliigiinde 1934 

lira ketif bedelli Ortakoyde Yiiksek Deniz Ticaret Okulu tamiratile 
laboratuar tadilati a~1k eksiltmeye konulmuttur. 

Mukavele. eksiltme, Baymd1rhk t,Ieri Genel, hususi ve fenni tart
nameler, proje, ke,if hulasasile bona miiteferri diger evrak dairesin
de goriilecektir. 

Muvakkat teminat 1461iradir, 
Jsteklilerin teklif mektublarmi ve en az 1QOO lirahk bu ite benzer 

it yaptlgma dair gosterecekleri vesika iizerine Naf1a Miidiirliigiinden 
almtf oldugu miiteahhidlik ve Ticaret Odas1 vesikalarile 26/1/937 
sah giinii saat 15 te Naf1a Miidiirliigiine gelmeleri. (67) 

KiRALIK 
Bebekte postane ile polis karakolu 

arasmda, cadde iizerinde •216• numa -
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Cumh.urtyet matbaasa 
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F enni Kasik Bag Jan 
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gonderilir. 
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izmir sokag1 
Tel. 20219 
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Orepulos 

aklidcilerden 
saktmruz 

Herkes di$1erine meftun 

qunkU hergUn 

DY 
di§ macunile iki defa di~lerini 
f1r~ahyor ve onlara ebedi hayat, 

giizellik veriyor. 

Daima Radyolin 

Devlet Demiryollan Umum Miidiirliigiinden 
...................................... ! .. 

Muhammen bedeli (36742,50) lira alan 8165 ton linyit komiirii 
26/I/1937 sah giinii saat 16 da kapah zarf usulile Ankarada ldare 
binasmda sahn ahnacaktir. 

Bu i'e girmek istiyenlerin (2755,60) liral1k muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettigi vesikalan, Resmi Gazetenin 7/5/1936 giin ve 
3297 numarah niishasmda inti,ar etmi, olan talimatname dairesin· 
de ahmm' vesika ve tekliflerini ayni giin saat 15 e kadar Komisyon 
Reisligine vermeleri laztmdir. 

~artnameler (184) kurufa Ankara ve Haydarpafa veznelerinde 
sahlmaktadir. (102) 

Ydba~I piyangosunda kazanamiyanlara 
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CEKILI$ TARIHI 
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Sahf yeri piyango bayilerile Y enipostane kartismda Erzurum ha~ 
mndaki Cemiyetin ilan itleri biirosudur. 


