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A. HALiD KiTABEYi 

Bize yaln1z tayyare degil, 
tayyare sanayii de Iaz1mdir 

Su la • zzmz • i~lerinin 
Hiikiimet 225 rna deli 

,Sulhta bu endiistriyi kurm1yan milletler, harbde miihim bir proje azulad1 
................ ········· .............. ··-······:·········· 

silahs1z kalmaga mahkumdurlar Basvekilimizin 
' 

Demir ve ~elik 
fabrikalartni 

I 

kurarken ... 
Motor ve tayyare sanayiini 
de ilerletmek, Tiirkiyeye ha· 
va hakimiyetini temin etmek 

demektir 

~ umhuriyet'in Ankara muhabiri, 
~ di.in, bir mi.ijde verdi: Ktsa za· 

manda, memlekete 1 000 tayya
•re ve 15,000 tayyareci kazandtrmak ga· 
ifesile yeni bir ~ah§ma merhalesi a~1l· 
~aktad1r. 

1935 may!Slnm son gi.inlerinde, Ba§
svekil 1smet lnonii, biiyi.ik devlet adam
,Janna yara§an bir a~Iksozliili.ikle «Ti.ir
kiyenin hava tehlikesine maruz oldugunu 
bilmeliyiz ve soylemeliyiz.» diyerek 

1Tiirkiyenin hava baktmmdan mi.idafaast 
JllOksan oldugunu anlatrru§; hava ordu
,m'uzu kuvvetlendirmek ~in milleti feda· 
ikarhga davet etmi§ti. 

Ba~vekil, o zamanki nutkunda, Tiir· 
.kiyenin asgari 500 tayyareye ihtiyac1 ol· 
dugunu soylemi§ti. Aradan iki ytl bile 
,ge911edi. ;;imdi, memleket, 1 000 tayyare 
Ne 15,000 tayyareciden mi.irekkeb kuv
svetli bir hava ordusu kurmak azminde
dir. 

Bu haberi sevincle kar~ lamamak ka· 
~ ' . I b . uq~11u1u; <;un u. a aCl 1 , ugun, 

lfllilli mi.i'dafaa baknmndan birinci derece· 
de bir ehemmiyet kazanm1~br. Y almz 
milii miidafaa bakimmdan m1? T ayyare, 
~i.inden giine inki§af eden bir medeniyet 
NaSitasl olarak insanlann ve milletlerin 
hayatmda, mi.itemadiyen biiyi.iyen bir rol 
oynamaktadu. 

Havacihgi, bir medeniyet ol~tiisii ola~ 
•rak almak ve §Oyle bir djistur koymak 
hi~t te yanh§ olmaz: Havacthgl ileride o· 
1lan millet, mutlaka medeniye~e de ileri 

1 bir millettir. 

Kadtn ve et kek, tayyareci yetipnege r;alt$an Turk r;ocuklan 
ek,zersisler esnasmda 

Bu hafta ~ehrimizde 
hava bayram1 var! 

---------
1urk ku~u miifrezesi lzmirden geliyor 

Turk sahne tale-
belerine iltifatt 

(( Milli sahne i~in yeti§e
cek sanatkarlanmtz her 
zaman en yiiksek §erefe 

mazhar olacaklardu.» 
Ankara 2 (A.A.) - Ba§bakan 

lsmet lnoni.i, bugiin yanlarmda Ki.il· 
tiir Bakam Saffet Ankan, C. H. P. 
Grup Reis vekili Hasan Saka ol
dugu halde Musiki Muallim mekte· 
bini te~rif buyurmu~lar ve tiyatro, o
pera s1mflanmn derslerini tefti§ et· 
mi§lerdir. 

Ba§hakan tiyatro uzmam profesor 
Karl Ebert'in tatbikat derslerile rit· 
mik, jimnastik ve opera s1mn §an 
derslerinde bulunmu~lardir. 

[Arkast Sa. 3 sii.tun 3 tel 

~ekoslovakyantn i~ 

ve dt' siyaseti 
Bayram Y e~ilkoyde yaptlacak, buradaki Tiirkku~u H . . N K .1 . arJcJye az1r1 ami 
kursunu bitiren genclerimiz lnonii kampmdan Krofta diin radyoda mii-

sonra Motorlii Tayyare mektebine girecekler him bir nutuk soyledi 
Tiirkiye turu yapan yiizba~1 Zekinin 

kuro.andasmdaki Tiirkku u tayyare 
miifrezesi birkag giine kadar Izmirden 
hareket ederek Bursaya, oradan da §eh· 
rimize gelecektir. 

hava bayrammm biiyiik bir 
and1racag1 muhakkakbr. 

alaka u - Prag 2 (Husu -

Tiirkku§U miifrezesi Ye§ilkoy Tay • 
yare meydanma ·inecek ve merasimle 
kar§llanacaktrr. 

Miifreze istanbul iizerinde bir Uqtl§ 

yapacak ve filo mensublan para§iitler
le yere athyacaklard1r. Bu arada pla -
norlerle bir~k akrobasi numaralar1 ya
pllacakhr. 

Tiirkku§u istanbul §Ubesi iiyeleri de 
bu u~u§lara i§tirak edecek ve o gi.in bir 
hava bayram1 yaptlml§ olacaktlr. 

Hava Kurumu o gi.in temin edecegi 
trenlerle mekteblileri ve halkl paras1z 
olarak Ye§ilkoye ta§tyacaktlr. 

istanbulda ilk defa yapllacak olan bu 

Tiirkku§u §ubesi ta§Indl 
Tiirkku§U istanbul §Ubesi, Hava Ku

rumu istanbul Vilayet merke2linde a
~Ilml§ ve talebelere nazari. dersler ve -
rilmege ba§lanml§tl. 

K1zh, erkekli elli gencin devam ettigi 
bu dershane ihtiyaca kifayet etmedigin· 
den Gi.ine§ kuliibii binasmda aynlan 
dairelere nakledilmesi takarriir etm~ 
ve diinden itibaren Tiirkku§U talebeleri 
Giine§ kuliihiindeki dershanede ders 
almaga ba§lam1§lard1r. 

Ameli dersler ba,ltyor 
Bu devrede kaydedilen TiirkkU§U ii

yeleri nazari derslerini bitirmek iizere 
olduklarmdan 15 martta ameli derslere 
b<l§hyacak ve u~acaklardrr. 

[Arkasz Sa. 7 sii.tun 3 tel 
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ltalya tamamen askerile~iyor 

F a~ist Meclisi hazirhg1 
artbrmaga karar verdi 

Milano'daki Tiirk • italyan miizakerelerinin 
miisbet neticelerini memnuniyetle kaydeden 

Meclis Franco ordusuna selam yollad1 
Rom a 2 (A.A.) 

Bi.iyiik F a§ist mec • 
lisi, di.in saat 22 de 
toplanmi§br. 

si) - <.;eko lovak· . 
ya Harictye N azm 
Kamil Krofta bu 
ak~am radyoda mii
him bir nutuk soy
lemi§'tir. <;;ekoslo -
vakya Hariciye Na
zm baz1 Alman ga
zeteleri tarafmdan 
(:ekoslovakyaya at
fedilen gizli mak • 
sadlan tekzib ede - Kamil Krofta 
rek demi§tir ki: 

«- Ba§ta lngiltere olmak iizere hiis
niiniyet sahibi devletler Orta Avrupada 
sulhun muhafazasi i~in sarfettigimiz gay
retleri takdir etmektedirler. 

[Arkast Sa. 7 sii.tun 3 tel ............................................................. 
Milletler Cemiyeti 

olmu, degildir 
Eden bunu ispat etmek 
i~in son FransiZ • Tiirk 

itilaf1nJ gosteriyor 
Londra 2 (A.A.) - Avam kama -

rasmda haricl siyaset hakkmdaki miiza -
kereyi a~an i§~i meb'us Goreenfell'den 
sonra soz alan Hariciye Nazm M. Eden 
ilkonce lspanya i§lerinden bahsederek 
daha bidayette lngilterenin ademi mii -
dahale siyasetine muzaheret gosterdigini 
ve bu siyasetin takibi icab eden siyaset 
oldugunun bugiin tahakkuk eyledigini 
hatJrlattJktan sonra demi§tir ki: 

Esasf hiikiimler 
evlete, belediyelere ve ~ah1s· 
lara aid hak ve sa ahiyetler 

Kanuna nehir, kanal ve batakhklar hakkmda 
kayidler konuldugu gibi su i,Ierini te,vi' edenler 

i~in de ehemmiyetli cezalar gosterilmektedir 

Biiy<.lk su ve kurutma i~lerfmizden: Celldd golilnd.en k'qtn bfr tren 
gegerken ve kurutma ameliyatt 

:Anli.:ara 2 {Telefonla) - Umumi ve 
hususi sulann mi.ilkiyetine, sulann umum 
tarafmdan veya hu•usi surette kullanil -
ma ma, sulann iyi bir halde tutulmasma, 
batakhklann kurutulmasma, sulama i~ -
lerine, su birikintilerine, bahkc;thga ve su 

kiitiigi.ine aid biitiin miinasebetleri tanzim 
etmek gayesile miihim bir kanun projesi 
hazuland!. Mevcud mevzuat sulann 
mi.ilkiyetini tam V'e a~1k bir sucette mii -
eyyedelere baglamam1~ oldugundan ~-

[Arkas% Sa. 7 sii.tun 3 tel 
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Romanyada yeni bir 
· siyasi suikasd 

Y a~ Universite~i Rektorii Bratou han~erle vuruldu. 
Hiikiimet Universiteleri ve talebe birliklerini kapa· 
maga, orfi idare ve sansiirii temdlde karar verdi 

Bukre§ten bir man.zara: Gorii.len bina Askeri Kuliibdiir . 
Biikr~ 2 (A.A.) - Ya~ Universite~ 

si rektorii Trajan Bratou, Universiteden 
&tkarken ii<; talebe tarafmdan han~erlen· 
mi§tir. Rektor, ~ok agtr bir halde basta ~ 

neye nakledilmi§tir. 
Brarou, niifuzlu azasmdan oldugu mil· 

ll ~ift~i ftrkasmm iktidar mevkiinde bu • 
[Arkast Sa. 7 siitun 6 da] 

, Tiirkiyede, 1 000 tayyare ve 15,000 
jl:ayyareci yeti§tirmek, biiyiik milletimizin 
tedakarhg1 sayesinde tahakkuku kabil bir 
gayedir. F akat, bizim as1l idealimiz, ka
J}ladJ, govdesi, motori.i, her§eysi memle· 
ikette yaptlan tayyareler imal etmek, yani 
1tam bir tayyare endi.istrisi kurmak olma
JJdir. Esasen, motor devrinde ya§adigi· 
m1za gore, mutlaka, bir motor fabrikas1 
.tesis etmek mecburiyetindeyiz. Soyle et
Jl"afmiza bir goz gezdiriniz; otomobiller, 
.kamyonlar, motosikletler, fabrikalar ki.i
'iik deniz vasttalan, traktorler, z1rhh oto· 
Jllobi!ler, tanklar, denizalt1 gemileri, 
~iicum botlan, ve tayyareler hep motor
liidiir. Anadolunun i~¥inde, kii<;iik bir ka
sabanm l§lgtnl bile ~otor temin etmekte
dir. Memlekette, hafif ve agtr yag yakan 
binlerce motor vardtr ve bunlarm saylSI, 
.:zaman ge~tik~e. binlerle artacaktlr. Ger· 
&i. bir traktor motori.i yapmakla bir tay· 
~are motori.i yapmak arasmda hayli fark 
jVarsa da nihayet, muhtelif motorler, mo
ror endiistrisinin muhtelif §'Ubeleri de
lmektir. En kolaymi yaphktan sonra en 
giiciinii de yapmak kabildir. 

Her§eysi tam bir tayyare endiistrisi 
;viicude getirmedik~e memleketimizde, 
havacihgm, istedigimiz gibi ilerilemesine 
5mkan yoktur. Diinkii sayim!zda, Anka-

Mussolini'nin as
keri hazuhgt hak
kmdaki nutkundan 
sonra meclis, aske
r] hazuhgm §aya -
m memnuniyet ol -
dugunu kaydetmek 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111\ 

«- Suras1 izam edilmeden soylene
bilir ki, Lord Plymouth'un sab1r ve se- ( 
bah olmasaych Frans1z Ba§vekili M. 
Blum'un g~en agustosta telmih ettigi 

[Arkast Sa. 7 siitun 3 tel-------- J TURK DiLi UZERiNDE 
TETKiKLLR 

ABIDIN DAVER 
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[Arkas1 Sa. 7 sii.tun 4 tel le beraber, §imdi ar- Limant altiist 
eden kastrga 

ttk silahlan tahdid 
I
• £" S · Kont Ciano ve Dr. TIV/ik Rii§tii Aras Milano'da gorii§iirlerk.en 
'.!:' AHIFELERDE etmenin uzak bir ih~ 

3 iinciide : Son habralar timal §eklinde bile derpi§ edilemiyecegi recede otar§i tesisi ve hinihacette sivil ih~ 
hakkmda kaleme alman bir takriri tasdik tiyaclann kamilen askeri ihtiyaclara feda D } b h •• 

5 incide : Terbi~a~:h~~;:i U§akltgil etmi§ ve a~ai:bdaki kararlan vermi~tir: edilmesi, 0 ma a ~e Sarayt OnUn• 
Selim Strrt Tarcan . 1 b-. Ml~ iisellah kuvvetlerin inki§a£1 5 - Kabiliyetli milletler paraca zen~ de bir kazaya sebeb oldu 

~ocuk kitabevleri nasd ida- !~In Ir P an yapilmasi, gin ve biitiin tabii membalara malik . .. -. - . . 
re edilir? 2 - Harb fabrikalan umum komiser- memleketlerin muhtemel bir taarruzuna B1r muddettenben a~tk ve sakm g~den 

Hamdi Malik Arvenol li~i. vazifesinin be§ sene mi.iddetle tern • ancak ilim ve her ihtimali goze alan bir hava di.in ogleden sonra birdenbire degi§-
6 nc1da : Vapur mezarhgmda meraklt did!, zihniyetle kar§L durabileceklerinden ltal- mi§,_ ~amgamst bir rii~g.ar ort~hgi altiist 

bir dola§ma 3 - Si!ah altma ahnabilecek stmflan yan ilim ve fen adamlannm bu otar§inin etmt§br. Firhna, §ark Jshkametmden p~t-
f ·· 1 · · 1 1 d d.l lar111§ ve tozu dtimana katarak on dak1ka 

Kandemir muayyen as1lalarla hizmete ~ag1rmak surat e tes!Slne ~a I§ma anna avet e 1 • k d d . . .dd I 
suretile 18 den 25 ya§ma kadar milletin meleri.. I ad ar ev~m. e~1~.dsdonrl~ laynd 1 §fL et e 
b••t•• f 1 k I . . k •t . •t K c· ' b 1 'I I . 0 osa ~eVJTIDl§br ...... ! et I 0 OS nbnasi 

u un aa UJVYet enmn as en e§tm - • ont 1ano nun eyne m1 e vaz1yet saniyede 18 metro si.iratle esmi§, Mar -
mesi, hakkmdaki raporunu dinledikten sonra mara ve ]imam altiist etmi§tir. 

4 - Askeri ihtiyaclar i~tin azami de- [Arkasz Sa. 4 sii.tun 4 te] [Arkasz sa. 7 sii.tun 4 te] 

Spor 
~ ncide : «Daha s1hhatli Britanya ... 

Niizhet Abbas 

« Kosmos » sozii hakk1nda 
Yazan: Dr. M. Ali Agakay 

-1-
Bilindigi iizere, bu soz kiiltiir dil

lerine Kosmografya, Kosmogoni, 
Kosmoloji, Kosmorama, Kosmik ~i
bi terimler vermi§tir. 

Bu terimlerin medlullerini, eski ta
birleri kullanarak, §Oy!ece ifade ede
biliriz: 

1) Kosmografya: llmi hey'et. 
2) Kosmogoni: Usulii tekvini 

alem. 
3) Kosmoloji: Mebhas1 kainat. 
4) Kosmorama: Cihanniima. 

S Kosmik: Feleki. 
Biitiin bunlarda (Kosmos) sozu • 

nii alem, kainat, cihan, felek gibi hep 
biiyiik varhklar ifade eden kelimeler· 
le terceme edilmi§ buluyoruz. 

Homerik eserlerden ba§hyarak ln
cile kadar mevcud olan eski Grek 
metinleri gozoni.inde tutulacak olur
sa (Kosmos) a alem manasmm son
radan a§!lanmt§ bulunduguna inan -
mak laz1m gelir. <;unkii grekc;:enin en 

[Arkast Sa. 7 siltun 5 te] 
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Tarihl tefrika : 46 Yazan : M. Turhan Tan 
(Terci.ime ve iktibas edilemez) 

Hiinkar, gaml1 gaml1 sordu 
- Hurreme bir musibet gelir mi. valde, zavalb 
kurtulamaz da oliir mii, boyle bir felaket olur mu? 
HUnkar, sevgili kansmm aylardanberi 

ta§JdJgJ §erefli yUkten kurtulup yeni bir 
~erefe erecegi giiniin yakla§hgmJ bilmek
le beraber bu onemli hadisenin dUgUn 51-
rasmda vukua gelecegini tahmin etmiyor
du. K1Zkarde§ine, AtmeydanJ saraymda 
kendi elile kemer ku§ahp T opkap1 sara· 
yma dondUgU vakit Hurremi c;•gilklar 
ic;inde buldu ve ~a~Jrd1. Fa kat analtk sa a· 
detini vaveylalarla kar§Jhyan hem mes'ud, 
hem mustarib kadm, tesliyet ve ~efkat 
bekliyordu, onun ic;in §a§kmhgm• c;arc;a
buk giderdi, kansmm ba§ucuna gec;erek 
dualar okudu, niivazi§ler sac;tJ ve sonra 
anasmm dairesine c;ekilerek mUjde bek -
Iemege koyuldu. 

0 gUne kadar birkac; kere baba olan 
Hiinkar, hic;bir dogum vakJaSJnl boyle 
yakmdan takib etmemi§ti ve hic;bir goz· 
desinin vaveylasm1 duymamJ§IJ. Boyle 
bir aliikayt ilk defa gosteriyor ve ikidebir 
anasm1 sorguya c;ekiyordu: 

- Zavalh Hurrem aglar m1 dersin 
val ide~ 

- Bic;are yiikiin ahp rahata erdi mi 
aceb~ 

- Ne nazd1r §U dogacaktaL Anne· 
sin harab etmeden be§igine inse olmaz 
mJ?.. 

Valide Sultan, ard1 aras1 kesilmiyen 
bu sorulara miinasib ve nazik cevablar 
vermekten geri kalm1yordu. F akat ic;in 
ic;in de homurdamyordu. Oglunun heye
cam Yavuzdan dul kalan bu kadma 
naho§ geliyordu ve o heyecamn her zer
resinden Hurrelne bir tahakkUm hakk1 
g~tigini sezerek zavalhmn ic;i allak bui
Iak oluyordu. 

Hiinkar, bir arahk yaman bir endiw 
ye kap1ldJ, anasmm ellerine sar1larak 
garnh gamh sordu: • 

- Hurreme bir musibet gelir mi va· 
!!de, zavalh kurtulmaz da oliir mii, boy
le bir felaket olur mu? 

Hafsa Sultan, sesinde h1c;kmk sezilen 
oglunun ~u zafma dayanamadJ. 

- Ona, dedi, bit' §Cycik olmaz. Sen 
sag olagor aslamm. Hurrem kadm her 
y1l, yUzii dahi solmadan bir c;ocuk geti
rir. 

Lakin Hiinkarm tela§!, endi~i. he • 
yecam, hafakam, ebe kadmm bir yel gibi 
perdeleri parahyarak odaya girip te: 
«Miijde Padi§ahJm. Bir §ehzaden oldu» 
diye bagJrd1g1 dakikaya kadar gec;medi. 
Bu miijde, onun yUregine yepyeni bir 
heyecan a§JlamJ§h, anasmm yamnda du
ramJyordu, oturam1yordu. Ebelerin, ha
layJklann, kolelerin kendini ay!pl•yacak
larmt dU§Unmese hemen fnhyacaktJ, logu
sanm yanma ko§Up OnU Ve yeni dogan 
c;ocugunu kucakhyacakh. F akat Padi
§ahhk vekan, a§Jk!Jk i§tiyakma zincir VUI• 

dugundan ic;i yana yana bulundugu yer
de kahyordu. Bununla beraber harema· 
galanm iic;er be§er dakika ara ile logusa
nm odasma yolluyordu, boyuna s1hhat ve 
selamet haberi getirtiyordu. 

0 giin 930 y1h recebinin yirmi sekizi 
idi. Evvelce Hurreme soyledigi gibi §im
di anas1na da bu tarihin kutlu oldugunu 
ve yeni dogan §ehzadenin ugurlar geti· 
recegini anlatmaga giri~mi§ti: 

- Y a§arsan, diyordu, gorUrsUn. Bu 
c;ocuk cihangir olur. Onun ic;in adm1 Selim 
koyacag1m. Cihangir olacak bir padi§aha 
ancak bu ad yara§JT I 

Hafsa Sultan, haya!inde bir asian. me· 
habeti ta§Jyan efendisinin adm1 Hurrem
den dogan bir c;ocuga verdiginden dolayt 
ogluna kiZiyordu. Hele, kendinden bii ~ 
yiik bir karde§i varken onun Padi§ah ve 
cihangir olacagmdan bahsedilmesini ya -
kl§Jks1z bulup sinirleniyordu. Hiinkann 
bu mevzuu bir kere daha dile almasJ u
zerine dayanamadJ: 

- Bana sen gereksin aslanun, dedi, 
yalvannm sana, bOyle tads1z konu§ma. 

0 dakikadaki heyecanma ve ruhi buh-

ranma ragmen HUnkar belinledi, bon 
bon tk>rdu: 

- Sozlerimin nesi tads1z ~ .. 
- Y eni §ehzadenin bir giin cihangir 

olacagm• ;oyliiyorsun. Onun oyle ola -
bilmesi ic;in senin, Allah etmesin, Allah 
etmesin, yok olman gerekmez mi? 

- Her dogan oliir valide. Bir gUn 
sen de ben de, nobetimizi savacagJZ. 

Hafsa Sultan, §ahlanmJ§ hmcmdan al
dJgJ cUr'etle en ag1r hakikate parmagm1 
koydu: 

- Sana ben de, biitiin cihan da feda 
aslamm. Lakin oliim hak miras helal ise 
ortada nur topu gibi Mu~tafan var. Onu 
unutmaya milbarek yiiregin nas1! kail 
oluyor~ 

Hiinkar, ignelenmi~ gibi muztarib bir 
hareket yap!! ve haykud1: 

- Mustafa, Mustafa m1 ? .. 0, Mahi
devramn c;ocugu. Selim ise Hurremin. 
Aralannda daglar kadar, denizler ka ~ 
dar fark var. 

Ye arhk orada durmad1, Padi§ahhk 
gururunun ibramma boyun egmedi, a§
ka mUnkad olup yiirUdU, Hurremin oda
sma gitti. Kadm, incili bir yorgana bii -
ri.inerek muhte§em yatagma uzanmJ§I!, 
uyur gibi goriiniiyordu. Ebeler, yeni §eh
zadeyi kundaklamJ§lar, anasmm yanma 
yahrmJ§lardJ. Som gUmii§ten yap1lm1§ o
lup iizerinde yumurta biiyiikli.igiinde bir 
zUmrUd sallanan be§ik bo§tu, yatagm bi
raz ilerisinde pml pml parhyordu. 

Hiinkar ko~ar gibi yiiriiyerek logusa -
nm ba§t ucuna geldi ve elini onun beyaz 
bir ate§pareyi and1ran ISJcak alnma koy-
du. · 

- Eh, dedi, sana da, bana da gee; -
mi§ olsun. 1kimiz de i§te kurtulduk, ra -
hata erdik. 

Sevgilisine, dogum masmda kendisi
nin de sUrekli Jshrablar c;ektigini anlatmak 
istiyordu. Bu hakikati, «sen bir dogurdun, 
ben k1rk dogurdum» cUmlesile ifade et -
mekten utanmakla beraber halinde, sesi
nin yorg'un ahenginde bir iki saattenberi 
~ektigi ic; actlan tamamile gorUniiyordu. 
F akat Hurrem dalgmdJ, belki de bay -
gmd1. T acidar kocasmm teselli verir gibi 
goriiniip teselli bekliyen tariimar sozle -
rini duymuyordu. Hiinkar, bu sessizlik
ten elemlendi, yataga egildi, dudaklanm 
logusanm kulagma yana§hrdJ: 

- Ben, dedi, sana gonliimii verdim, 
sen bana hayat veriyorsun. Dogurdugun 
c;ocugun k1ymeti o kadar biiyUk I 

Bu sozler, dalgm kadm1 birden k•mtl· 
datt1, kapah gozler ac;•ldJ ve solgun du
daklarda bir soru belirdi: 

- Oglunuzu gordiinUz mii efem? 
Padi~ah, «haym> diyemedi ve gozle

rini ye§il bir duvakla ortUlii olarak yata· 
gm bir ko§esine uzanan kundaga c;evirdi: 

- GordUm, dedi, r;ok §irin. $Uphe 
yok ki sana benziyor. 

- On a ac1yorsunuz, degil mi efem? 
- Nic;in ac1yay1m Hurrem? Acma-

cak nesi var yavrunun?.. Kolu mu eksik, 
budu mu?.. lc;ime gusse kodun ~imdi I 

- Baht! kara bir c;ocuk. Oglan ola
cagma k1z olayd1 ke§ke. Hie; olmazsa 
cellad elinde can verecegini dU§Unmez -
di, giinde bin gez oliip dirilmezdi!.. 

Si:izUnii, gozlerinden dokiilmege ba§
hyan inci sahrlarla tamamhyordu, sessiz
ce aghyordu. Sultan Siileyman, omrii -
niin en mes'ud dakikasmda matem teren· 
niim eden sevgilisini nas1l teselli edecegi
ni kestiremiyerek gamh gamh dii§iinii -
yordu. Kadmm hakh vard1, §U dogan 
c;ocuk er g~ celladlar elinde can verme
ge, kemendle bogulm1ya, ve bogaz1 sJkJ
larak oldiiriilmii§ bir kedi yavrusu gibi 
bir c;ukura ah!.p giimiilmege mahkumdu. 
Kendinden bi.iyiik karde§i olan her §eh
zadenin akJbeti buydu, babasmm tabu -
tunu gene bir tabut ic;inde takib etmekti. 

[Arkasz varJ 

T orpito filotill3.miz 
Dost Ro~anya limanlarini ziyaret etmek iizere 

diin ak,am Karadenize ~tkb 
DUn torpitolanm1zla denizalh gemi -

lerimiz ve HIZlrreis gambotundan miirek

keb filotillamJZ limamm1zdan ge<;erek 

Karadenize gitmi§lerdir. Harb sefaini -

miz Dolmabahc;e oniinden gec;erken top 

atarak Cumhurreisimizi selamlamJ§lardJr. 

Karadenize ac;1lan gemilerden bir k1s· 

mmm dost Romanya limanlanm ve bu 

meyanda Kostence limantm ziyaret et -

meleri muhtemeldir. 1.'maitepe torpitomuzun izmtrde 
bir resmt 

almml§ 

CUMHURiYET 

____ v_e_M_e_m_l_eket Haberleri ) 
Adliyeye verilen 
Y ahudi daktilo 

Polonyah Yahudi bir ~ok 
dolablar ~evirmek istemi~ 

Oniversitede mUstahdem bir Y ahu -
dinin kitab 'sipari§ine kan§mak istemesi 
ve bir ecnebi kumpanyaya kiistahc;a bir 
mektub yazmas1 Uzerine hakkmda MUd
deiumumilik~e takibata ba§land1g1 yaz•l-
ml§l!. 

LJ<; giin evvelki nlisham1zda bir 
§ilep<;ilik inhisan kurulacag1 hak - \ 
kmda <;1kan bir §ayiadan bahset- ) 

' mi§tik. Sabahlan <;1kan bir gazete, 1 
' bu haberimize i§aretle c;iilep<;ilik ' 

inhisari kurulacaj:l;l dogru degildir. j 
Bu havadis §Undan galat olmahd1r. \ 
Tckzib ed~yoruz. diyor. \ 

Bu tekz1b kar§!Slnda giilmek mi ~ 
la.~•m:. aglamak rru, bilemiyoruz. ~ 
<;unku, bu gazete, biitiin denizcilik 
muhitinde akisler yapan bir hMise ) 
kar§ISlnda hissiz kalmJ§, daha dog- 1 

rusu bu vak1ay1 atlam•§hr. Ustelik \ 
iddia etmedig-imiz bir §eyi bize is- ) 
nada <;ah§arak bizi hak.s1z yere tek- ) 
zib etmek istemi§tir. 

Bir kere, biz, <§ilepc;ilik inhisan 
kurulacak.hr• dernedik. cBoyle bir 
§B.yia var. dedik. Ustelik ~unu da 
ilave ettik: 

cBoyle bir §ayia vard1r aroma 
bizim yaphg1mJz tahkikata gore 
bu dogru degildir. Bilakis, hiiku -
met, §ilep<;iligin inki§af1 i<;in elin· 
den gelen yard1m1 yapacakttr .• 

Vak'a hakkmda yaptJgJmJz tahkik~.ta 
gore hadise §oyle cereyan etmi§tir: U<; 
sene kadar evvel, Oniversitece satm ah
nacak alet ve edevatJ sipari§ etmek ic;in ' 
miitehasSJS olarak Ankaradan gonderilen 
doktor Ziyanm maiyetinde almanca mu
doktor Ziyamn maiyetine, c;ah§mak Uzere 
iicretle ;lonfeld admda Polonyah bir 
Yahudi tayin edilmi§ti. Bu adam, Av • 
rupada baz1 firmalara miiracaat ederek 
kendisine muktedir bir kumusyoncu siisii 
vermi§ ve onlara yazd1g1 bir mektubda 
§ayed isterse Oniversitenin sipari§lerini o 
firmaya verebilecegini bildirmi§tir. 28 §Ubat tarihli niishamlZln ikin

ci sahifesinde bu bahse aid yazlml-
1 z1 okuyanlar, vaziyetin boyle oldu

gunu goriiler. 

Bu adam aynca mektubunda, miira
caat ettigi firmadan bu sipari§i temin et
mek iizere baz1 Tiirk memurlanna para 
vermek ic;in tahsisat istemi§tir. ! Gazetecilikte ancak yalan ve 

Keyfiyet haber almm1~ ve bu adamm 
vazifesine nihayet verilmi§ ve i§ Maarif 
Vekaletine de bildirmi§tir. 

Maarif Vekaleti, Oniversitede me -
mur olmad1g1 halde kendisine bu sU -
sU verip, TUrk memurlarma para yedi -
recegini soyliyen Y ahudiyi MUddeiu -
mumilige tevdi etmi§tir. Buna dair ham
lanan dosya MUddeiumuml muavini 
Sadun tarafmdan tetkik edilmektedir. 

yanb~ havadisler tekzib edilebilir. j 
Biz, bir §ayiadan bahsettik ve ona , 
ihtimal vermedigimizi de kaydet • j 
tik. I 

Atlad1klan hB.diseleri tekzib et- ) 
mek hastahgma tutulduklan anla- \ 
§Jlan arkada§lara, dikkat hassalan-

\ m liizumu kadar i§letmelerini tav· 
siye etmek istiyoruz. 

~ Dogru degil mi? 
-~ ~~ =---=---

SEHIR ISLER! Caddelerdeki ge~id 
S1rt hamalhg1 hakkmda ya- J • b k 
pllan tetkikabn vardigl netice yer eri oyanaca 

S1rt hamalhg1 i§i iizerinde tetkikat 
yapmakta olan komisyon i§ini bitirmi§, 
bu hususta bir rapor tenzim etmi§tir. 
Bu rapora gore 9ehrin dliz olan cadde 
ve sokaklarmda srrt hamalhg• tama · 
mile menedilmektedir. Yalmz dik ve 
~ok yoku~lu olan yerler i~in miinasib 
bir vas1ta tedarik edilinciye kadar s1rt 
hamalhgma miisaade edilmektedir. Bu 
vas1ta tesbit ve tedarik edildikten son
ra bu tarzdaki hamalhk oldugu gibi 
her taraftan kaldtnlacakhr. , 

Bak1rkoyiinde a~1lacak 
kuyular 

Bak1rkoyiiniin su ihtiyacm1 temin et
mek iizere Arteziyen kuyulan a<;!lma -
srna karar verilmi~, buna lazrm gelen 
saha da aynlm•§h. Bu saha iizerinde ka<; 
kuyunun a<;!lmasJ, muhitin su ihtiyaci· 
na kafi gelecegi tetkik edilmektedir. 
Bu da tayin edildikten sonra bu ay i
~inde kuyu a<;ma tecriibelerine ba§la -
nacakhr. 

Profesor Y ansen 
Ankara §ehrinin plamm yapm1~ olan 

profesor Yansen, Dahiliye Vekaletinde 
ihdas edilen imar mli§avirligine tayin' 
edilmi§tir. 

MOTEFERRIK 

Denizyollarl memurlarmm 
tekaiidl iigii 

Belediyeye bir grup mii
racaat ederek bu ise 

' 
talib oldu 

Biiyiik caddelerdeki g~id yerlerinin 
i§aretlenmesi ic;in yeni bir grup Belediye
ye mUracaat etmi§tir. $imdiye kadar ge· 
c;id yerlerinde renkli boya ve c;ivi usulle
ri tatbik edilmi~; fakat bunlarm hi~; biri 
muvaf1k goriilmemi§ti. Bu grup ta gec;id 
yerlerinin beyaz olarak bir nevi sabit bo
ya ile boyanmas1 kabil oldugunu ileri 
sUrmektedir. 

Soylendigine gore bu kabil boyalar bir 
sene mUddetle bozulmadan devam et • 
mektedir. 

Belediyeye miiracaat eden grup; ge
c;id olarak tesbit edilecek yerleri boya -
mag1 ve yapacag1 masraf1 da altt ay son· 
ra almagl taahhiid etmektedir. 

Bu ak§amdan itibaren birka<; cadde ii
zerinde bu yeni usul tecriibe edilecektir. 
Bu usul iyi bir netice verirse Beled~yeye 
en ucuz ve en iyi bir tarza mal olacag1 
tahmin edilmektedir. 

Biiyiik caddelerde yaptlacak 
tamirat 

Belediye tarafmdan biiyUk caddelerde 
yap1lmast laz1m olan tamiratm tesbitine 
ba§lanml§hr. Bunlar yakmda s1rasile ta· 
mir edilecektir. Y almz tramvay cadde -
lerinde ve tramvay raylarmm bulundugu 
kJSJmlara tesadii<f eden yerlerin §irket ta· 
rafmdan tamiri icab etmektedir. Bu kt· 
s1m tamirata da biran evvel ba§lanmasJ 
i<;in §irkete tebligat yap!lmt§hr. 

1Miitekaid, eytam ve 
eramil maaslar1 • 

Emlak Bankas1 bugiin 
tevziata ba,byacak 

Miitekaidin, eytam ve eramilin U<;: ay· 
hklamun bu ayba§mda verilmesi lazJm
dJr. Defterdarl1k MalmiidUrliikleri va -
sJtasile tevziata cumartesi gUnU ba§hya -
caktu. 

Simdiye kadar Emlak Bankasi, ciiz· 

danlanm k•rd1rmak suretile maa§ alan -
Lara Defterdarhktan daha evvel tediyat 
yapmakta idi. Malul ve miitekaidin ile 
eytam maa§J alanlardan bir k1sm1 diin 
istanbul Emlak ve Eytam Bankasmm o
nUne giderek ihtiyaclan oldugu c.ihetle 
tevziata ba§lanmasJm istemi§ler ve ayhk
lan verilmeyince §ikayete kalh§ml§lar ve 
oteye beriye miiraCal\t etmi§lerdir. 

Emlak BankasJ miidiirlerinden bir zat 
bir ak§am gezetesine, Malmiidiirleri vak
tile para vermedikleri i<;in tediyata ancak 
aym altmc1 giinii ba§hyacagJZ, demekte· 
dir. Halbuki keyfiyeti Istanbul Defter · 
dan KazJmdan sorduk bize §Unlan soy -
ledi: 

«- $ikayet<;:iler bana da geldiler. Biz 
Ernlak BankasJ emrine miktan kafi para 
verdik. Hatta daha ziyade para istiyor
larsa vermege haz1r oldugumuzu bildir -
dim. Biz aym alt1smda tevziata ba§hya
cagtz. Emlak Bankasmm tediyata ba§h
yamamasma son zamanlarda bankada ya
p!lml§ clan degi§ikliklerin sebeb olmasJ 
muhtemeldir. Maamafih Emlak BankasJ 
miidiirii ile konu§tum. Bugiin malullere 
tevziata ba§ladJk!anm, aym alhstnda da 
digerlerine tevziat yap!lacagmJ soyledi.» 

ADLIYEDE 

lki bahk~1mn muhakemesi 
Evvelki gUn Heybeliadada cereyan e

den bir sarho§luk vak'as1 diin ctirmii 
me~hud mahkemesine intikal etmi§tir. 
Hadise §Udur: 

Fazh ve Cevdet admda iki bahk<rl ba· 
ilk avma <;Ikm1§lard1r. !ki arkada§m ta
lihi yaver gitmi§ ve iyi bir k1smetle 
donlip bahklan da miihimce bir fiatla 
satmJ§lard1r. Kazancm verdigi sevinc
le §arab ~i§elerine sartlan iki arkada.§, 
epeyce i<rtikten sonra, havanm da gii -
zelligi kar§lSmda dayanamaytp Ada • 
mn etrafiflda. ll§ekle tura !OJ,km1§lard1r. 

Fakat ~arab1 fazla ka~1rm1~ olan iki ah
bab, e§ek iizerinde bir turlii muvazene 
tesis edemediklerinden her be~ on adlm
da bir, yere yuvarlanmakta ve gene 
kalk1p bir mtiddet gittikten sonra tek -
rar dii§erek etraf1 velveleye vermekte
lerken bek<;ile!l' tarafmdan yakalan1p 
karakola gotlirlilmti§lerdir. 

SarhO§lar karakola girince susacak 
yerde naray1 artJrrnJ§lar ve cya§asm 
polisler, ya§asm liifer bahklan, ya§a • 
sm §arab• diye bag1rmaga ba§laiDJ§ -
larchr. 

iki bahkc;1 bOyle bagmnakla beraber 
daha ileri gitmemi§ler ve diin ciirmii 
me§hud mahkemesinde yap1lan muha
kemeleri sonunda hirer giin hafif hap -
se mahkfun edilmi§lerdir. 

Bir katil mahkum oldu 
Gemilerde ate§c;ilik eden Mahmud a

dmda biri Balatta bir kahvehanede 
Mustafa isminde birini b1<;akla yarala
mak suretile oldiirmii§ ve araya giren 
Yakubu da yaralamJ§h. Mahmud bu ci
nayeti ag1r bir tahrik altmda i§~edigi~ • 
den bir sene ii<; ay hapse rnahkum ed1l· 
mi§tir. 

MOZELERDE 

Denizyollar1, Akay, Fabrika ve Ha • 
vuzlar idareleri memurlan hakkmdaki 
tekalid kanunu Resmi: Gazetede ~Ikml§
hr. Kanun mucibincc hizmet miiddet • 
leri 15 seneden az olan memurlardan 
tekalid aidat1 olarak ylizde b~ kesile -
cektir. Bu memurlar i<;in bir tckaiid 
sand1g1 da te§kil edilecektir. Bu sand1ga 
aid te§kilat yakmda yap1lacakttr. 

KULTUR ISLER/ Bulunan altmlarm asar1 atika 

Kii~iik san'atlar sergisine i§· 
tirak edenlere bugiin madal-

ya verilecek 
Bundan bir miiddet evvel Ankarada 

a<;tlan Giizel San'atlar sergisine i.§tirak 
edip te ikramiye veya madalya kazanan 
istanbul kli~iik san'atkarlarma ikrami
ye ve madalyalan buglin tevzi edile -
cektir. Bunun i<;in saat 14,30 da Ticaret 
Odasmda merasim yap1lacaktJr. ikra -
miyelerle madalyalan Vali Muhiddin 
Ustiindag tevzi edecektir. 

VI LAYETTE 

Y eniden ihdas edilecek vali 
muavinlikleri 

Dahiliye Vekaletinin yeniden bir~ok 
vilayetlerde vali muavinligi ihdas et -
mekte oldugunu yazmi§hk. Alman ma
lumata nazaran bu arada evvelce tah
sisah almmi§ olan istanbul Vilayetine 
de ikinci bir vali muavini tayin edile -
cektir. 

Mezun bulunan Belediye rcis muavini 
Nurinin tekaiid edilerek yerine Fatih 
Kaymakam1 Raufun tayini takarriir et
mi§tir. 

Bundan ba§ka Uskiidar Kaymakam1 
Lutfinin Fatihe nakledilecegi ve istan
bul Vilayeti dahilindeki kaymakamlar· 
dan bir ktsmmm Anadoludaki kayma • 
kamhklara veya yeni ihdas edilen vali 
muavinliklerine teyin edilecekleri soy
lenmektedir. 

Bu sene idman §enlikleri oldugu anla§Ildi 
nas1l yap1lacak? Ge<;enlerde Salk•msogiidde in§aat a-

Her sene mayts aymda yapllan id ~ .meleleri tarafmdan bulunan eski altm
man §enlikleri, spor sahalarmm dar ol- Iardan baz1lan istanbul Mlizeleri umum 
masmdan dolay1 arzu edildigi §ekilde miidiirlii~ne gonderilerek muayeneleri 
parlak olmuyordu. Vekalet, bu sene bu istenmi§ti. Miitehasstslarm yapttklan 
§enliklerin ayni giinde hem Fenerbah - tetkikatta bu altmlarm asari atikadan 

~~l~::md~;~:;: s;~~~~~t~~;.md;e~:; oldugu anla§Jlrnl§tlr. Diger altmlar da 
stadmdaki §enliklere 0 semtteki mek _ amelelerden geri almd1ktan sonra hep
tebler, Taksimdekine de istanbul tara- si tetkik edilmek iizere Mlizeler umum 
fmdaki mektebler i.§tirak edeceklerdir. miidiirliigiine gonderilecektir. 

Erzurumda giizel bir mezbaha yapdd1 

Erzurum (Hususi) - Dogunun en 
biiyiik ~ehri olan Erzurumda §imdiye ka· 
dar ihmal edilmi§ olan i§ler arasmda 
mezbaha da tesis edilmemi~ oldugundan 
hayvanlar sala§ altmda ve ta§lar Uzerin· 
de gayris1hhi bir halde kesilmekte idi. 

Umumi n:iifetti§lige merkez old-ogun· 
danberi her cihetten umran gormege ba§
hyan §ehrin, diger ihtiyaclan arasmda 

bu saghk i§i de dU§iiniilmii§ ~e hemen 
bir mezbaha yaptlmasma ba§lanm•§ ve 
son zamanlarda biitUn noksanlar bitiri • 
lip bu mUessese c;ah~maga ba§lamJ§hr. 
$imdi Erzurumlular da temiz ve s1hht et 
yiyebildikleri gibi belediye de mUhim bir 
varidat memba1 temin etmi§ bulunmakta· 
d1r. Gonderdigim resim Erzurum mezba
hasmJ yap1hrken gostermektedir. 
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:Siya .. si 'icmal 
' ... 

Japonya ve Biiyiik 
Okyanus 

aponyada, Manc;uri fatihi Ge
neral Haya§i'nin te§kil ettigi 
kabine i§e ba§ladJ. Parlamento 

yeni kabineye kar§J arl!k muhalefet gos~ 
termiyor. Adeta ordu ile siyasi partiler 
arasmda, mUsalaha ve hie; olmazsa mii -
tareke aktedilmi§tir. Kabineye Maliye 
Nazm olarak dahil olan Yuki sermaye .. 
darlarm dahi itimadm1 kazanmJ§ bir ma· 
liyeci oldugundan ordunun istedigi kon~ 
troll u iktJsadi sistemin sermayedarhk u
sulile telif olunabilecegi hakkmda sa~ayi 
erbabma ve sermaye ashabma kanaat gel· 
mi~tir. Buna mukabil, ordunun, bilhassa, 
Sovyetlere kar§l harb hamhg1 ic;in iste~ 
digi favkalade bUyUk tahsisata parla • 
menta muhalefet etmiyecektir. <;Unkii, 
yeni kabine askeri masraflan indirmiye
cektir. 

Arhk ]aponyada dahili buhran zail 
olmu§ gibidir. Y eni kabine, §imdi, bUtiin 
dikkat ve gayretini, ordunun tensikine ve 
makinele§tirmek i§ine hasretmektedir. Bu 
hususta, ilk ad1m olarak 900 zabitin rUt~ 
besi terfi edilmi§ ve 1800 zabitin yerleri 
degl§tirilmi§tir. Sovyetlere ve Cine kar§t 
ordunun politikasmJ idare edenlerden Ge
neral Daihara, 1tagaki ve 1sogai haric· 
deki garnizonlara tayin edilmi§tir. Bu 
degi§iklikler ile ordunun idaresindeki 
birlik tamamlanmJ§ oluyor. Bundan son
ra ordu, kanuni yollarla politikasmJ yii • 
rii tecektir. 

Y eni kabinenin ii~iincii faaliyet sahasi 
d1~ politikaya aiddir. Parlamentoda Ba§• 
vekil General Haya~i tarafmdan verilen 
izahattan anla§JldJgma gore, bundan son
ra J aponya, siyasi ve askeri bUtiin faali
yetini Sovyetlere ve <;inlilere hasrede -
cektir. Bun dan sonra J aponya, Biiyiilt 
Okyanusta lngiltere ve Amerikamn 
ve bunlarm iltizam ve himaye ettikleri 
Avrupah devletlerin ve bahusus Holan
daD!n miistemlekelerine kar§l her ti.irlii 
istila ve taarruz emellerinden feragat e• 
decektir. 

Halbuki yakm zamana kadar J apon • 
yanm d1§ politikasmda ordu kadar niifuz 
sahibi bulunan donanma erkam, Japon· 
yanm §imdilik yalmz Biiyiik Okyanus .. 
ta geni§lemesini istiyorlardJ. Bunlar, 
J aponyamn, Holanda ile !ngilterenin e
lindeki §arki Hind adalanna, bahusus 
petrol madenleri c;ok zengin olan Borneo 
adasma v meri amn e i 
ahiren istiklal verilen Philippine (Fili .. 
pin) adalarma ve lngiliz imparatorlu .. 
gunun en biiyUk ve en miihim bir par "' 
c;asm1 te§kil eden A vustralyaya dogm 
geni§lemesinde ve bu maksad1 temin i<;in 
] apon donanmasmm diinyanm en kuv • 
vetli bahriyesi olmasmda ayak direyor "' 
lard1. 

Martm birinde Ba§vekil General Ha
ya§i parlamentoda J aponyanm ~arki Hind 
adalan iizerinde hic;bir guna emeli ol • 
madJgJDJ ve Philippine (Filipin) adalari 
iizerinde yalmz ikhsadi dilekleri bulun• 
dugunu, Avustralyaya da yalmz Japon 
muhacirleri gondermek istedigini ve bu 
maksadla Avustralya hiikumetile miiza~ 
kereye ba§hyacagmJ beyan ederek donan"' 
ma erkamnm politikasmdan fera~at edil~ 
digini haber verdi. Meb'uslardan biri Ho
landa ile bir aden1i fecaviiz misak1 ak "' 
dini teklif ettigi zaman, Ba§vekil bunun 
de ehemmiyetle tetkik edilecegini bildirdi. 

Bu sozler, J aponyanm, bUtUn harb 
hamltgmJ Sovyetlere tevcih edecegine 
~iiphe bJrakmtyor. <;unkii, son zaman .. 
lard a J a pony ada Sovyetlere kar§J ga • 
yet derin bir itimads1zhk peyda olmu§tur. 
Ahiren, Sovyet Rusyanm Uzak~arkta 
Vladivostok'ta pek <;ok kU<;iik denizaltt 
gemisi in§a etmi§ olmasJ ve bu in§aatm 
hala devam eylemekte bulunmas1, bura· 
dan ancak 400 mil uzakta kain clan Ja
pon sahilleri ic;in bir tehdid olarak kar .. 
~tlanmJ§hr. Ayni zamanda Sovyetlerin 
Balhk denizinde dahi hummah bir gay'" 
retle kiic;iik tahtelbahirler yapmakta ol "' 
malan, Almanlar tarafmdan da bir teh· 
did sayJ!maktadJr. Hulasa, Japonyanm, 
BiiyUk Okyanusta, siyasi ve diplomasi 
vasJtalarla arkasmJ tamamile temin ede
rek Sovyetlere kar§J kat'i harb ic;in ha " 
zJrlandJgJ bugiin iyice sabit olmu§ bu ... 
lunuyor. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Yumurta fiatlar1 
Yumurta fiatlartndaki dli§ii.kliik de "' 

vam etmektedir. <;ift sand1k yumurta .. 
larm fiatlan 15 liraya kadar dii§ffiU§ • 
tiir. Maamafih ihracat<;Ilar, yumurtalar 
i<;in nisan ortalarma. kadar bir endi~e 
duymamaktad1rlar. 

Cumhuriyet 
NiishasJ 5 kuru§tur. 

Abone ~raiti { T~r~iye Hari~ 

·~In i~in 

Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. 
AltJ ayhk 750 • 1450 • 
0~ ayhk 400 • 800 • 
Bir ayhk 150 • Yoktur 
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Bitarafl1k komitesinde 
• yen I gii~liikler ~1k1yor 

ihtilalciler, Burgos'ta bir Frans1z gazetecisini tevkif 
ettiler. Kralbk mar' I ilk defa olarak ~ahnd1 

Madrid 2 (A.A.) - Jarama mmta- Lord, Malaga eyaletini i§gal etmi§ o· 
kasmda cumhuriyet~iler mevzilerini tah- Ian Francist ordulanmn yeni bir ileri 
kim etmekte ve dii§man hatlarma akmlar hareketi halinde lspanyanm cenubu §ar
yapmaga devam etmektedirler. kl sahillerinde !talyan filosu yerine ingi· 

T age'nin sol sahilinde §iddetli bir liz filosunun ikame edilmesini teklif et -
top~u diiellosu olmu§tur. Asiler, Los mi§ti. Alman ve ltalyan murahhaslan, 
Cigarrales'deki milisleri bombard1man bOyle bir usuliin Franco'nun nihai zaferi 
etmege ugra§maktadJrlar. Hiikumet<;i • kazanmas1 i.izerine halyan ve Alman ge
ler Toledo eivanm topa tutarak ki§la ha- milerinin tamamile kontrol sahas1 hari -
line getirilen binalan ve bilhassa Alca • cine ~Ikmast F rancist'lerin ingiliz ve 
zar eivanndaki mebaniyi tahrib etmege F rans1z donanmalan tarafmdan abluka 
.gayret etmektedirler. altma almmas1 gibi bir netiee verecegi 

Bir Fransaz gazetecisi Burgos'ta miitaleasmda bulunmaktadirlar. 
tevhif edildi Alman ve italyan murahhaslan, Lord 

Paris 2 (A.A.) - Le Soir gazetesi- Plymouth'un teklifini kabul etmek mes
nin son tab'mda Vertex'in kendisini Por· uliyetini iizerlerine alamiyacaklanm be -
to' dan Marsilyaya getirecek olan Luft. yan etmi§ler ve hiikumetlerinden talimat 
hansa'mn tayyaresinin Burgosa ugrad1g1 istiyeeeklerini soylemi§lerdir. 
esnada tevkif edilmi§ oldugunu tasrih et· Lord Plymouth, ingiltere hiikumeti 
mektedir. namma, Ispanyada bulunan biitiin eene-

Bu gazete, Vertex'in ne gibi esbaba bi goniilliilerinin geri ~agmlmasm1 teklif 
binaen tevkif edilmi§ oldugunun me~hul etmesi i.izerine ortaya ba§ka bir §ekil 
bulundugunu yazmaktad1r. daha ~_;Ikmi§hr. Bu teklife F ransa, Sov· 

yet Rusya, <;ekoslovakya, fsve<; ve Bel • Krallah marft ilk defa ~altndt 
c;ika muzaheret etmekte idi. Bunun i.ize-

Salamanea 2 (A.A.) - Bir k:ararna· rine Portekiz murahhas1, memleketinde 
me ile milli mar§ olarak kabul edilen mer'i olan bir kanunun, ecnebi memle -
Kraliyet maT§! diin ilk defa olarak hal- ketlerde bulunan bi.iti.in siyasi tahrikat<;t· 
ya sefirinin itimadnamesini takdimi mera- !arm geri <;agmlmasmt nahk bulundugu· 
siminde <;almmt§hr. nu soy]emi§tir. 

Ademi miidahale homitesinde Bunu miiteaktb Lord Plymouth, tek-
yeni gii~liihler lifinin yalmz siyasi tahrikatc;tlara degil, 

Londra 2 (A.A.) - Ademi miida - ispanyadaki dahili harbe i§tirak eden 
hale kontrolunun tatbikma 6 martta biiti.in e§hasa aid oldugunu soylemi§tir. 
ba§lamlmiyaeagma §imdi art1k muhak - ltalyan ve Alman murahhaslan, ye • 
kak nazarile bakilmaktad!r. Filvaki, a - niden bir taktm ihtirazi kayidler derme
demi miidahale tali komitesinin diin yap- yan etmi§lerdir. Bu murahhaslar, evvela 
IDI§ oldugu bir i~timada eiddi noktai na- ecnebi memleketlerde mevduat halinde 
zar ihtilaflan meydana ~_;Ikmi§hr. Alman bulunan ispanyol alt1m meselesinin halle
ve italyan murahhaslan, Lord Plymou - dilmesi laz1m geldigini soylemi§lerdir. 
th'un teklifine kar§l bir taktm ihtirazl ka- Tali komite, onii~iizdeki ic;timaml eu· 
yidler dermeyan etmi§lerdir. rna giinii akdedecektlr. 

............................ uunmuulllllllllllllllllllllllllllllllllllll/11/11/11/lllllllllllllllllllllllllllllltulllluunnoummu•"""''-

((Giizel riiya 
• • sona ermlfllr)) 

Habsburg'lar1n Avustur
ya tahbna avdeti 

ihtimali kalmad1 
, Berlin 2 (A.A.) - Giornale d'ltali
.a'nm Avusturyada saltanatm i.adesi aley
hinde yazd1g1 makaleyi tefsir eden der 
Angriff gazetesi Habsburglar meselesi • 
.nin halledilmi§ oldugunu yazmaktad1r. 

Der Angriff'in zannettigine gore, bu 
makale Mussolini'nin biiyiik fa§ist mec • 
lisinin toplant1smda italyanm harici si • 
~asetini ne suretle tarif edecegi hakkmda 
haZI izahah ihtiva eylemektedir. 

Bu gazete, ltalya siyasetinin istikame
tini gostermesi itibarile manah addettigi 
.iki noktaya i§aret ediyor: 

1 - Biiyiik 1talyan manevralan bu 
sene Bronner'de degil, Sicilyada yap1 • 
lacakbr. 

2 - italya, Pantelleria adasm1 tah • 
kim etmektedir. 

Der Angriff, Avrupa efkan umumi
yesinin ekseriyeti Habsburglann avdetin.e 
muhalif oldugunu kaydettikten sonra dl-

yor ki: . 
«Avusturya hiikumetinin reisi k1m o-

lursa olsun, Otto' nun gayrikanuni bir 
§ekilde Avusturyaya girmek i~in ya~a .. -
cagt muhtemel bir te&ebbiise kar§t s1lah 
kuvvetile mukabele etmek mecburiyetin
de kalacaktir. 1923 senesinde Varl von 
Habsburg, Macaristana girmege te§eb -
hi.is ettigi zaman Amiral Horthy de bu 
o§ekilde hareket etmi§ti. 

Otto'nun belediye reisleri tarafmdan 
federal reis intihab ettirilmesi hakkmdaki 
plamn tatbikt bile, Avusturyanm haya • 
tJm tehlikeye koyaeak bir tesadiif oyunu 
mahiyetindedir. Giizel ri.iya, sona ermi§· 
tir.» 
Atina sefirimiz Metaksasla 

gorii§tii 
Atina 2 (Hususi) - Buradaki Ti.irki

ye el<;isi Ru§en E§ref di.in Ba§vekil Me
taksasl ziyaret ederek uzunboylu ko -
nu§IDU§tur. 

Bir tekzib 
Ankara 2 (A.A.) - Haleb'de <;Ikan 

le Courier de Syrie gazetesinin 11-2-937 
tarihli niishasmda birinei umumi miifetti§ 
Abidin Ozmene atfen miinderi<; beyanat 
tamamen hilaf1 hakikattir. 
Vali - Hiiseyin Cahid davas1 

1zmit 2 (Hususi muhabirimizden) -
Muharrir Hi.iseyin Cahidle istanbul Va
lisi Muhiddin Ustiindag arasmdaki da
vaya bugiin Hi.iseyin Cahidin hastah~ 
yi.iziinden devam edilemem.i§tir. 

Sovyetler Japonya 
ile harbederlerse 

Amerika, Japonya ile 
ittifak etmek mecburi
yetinde kalacakmt~ 

Va§ington 2 (A.A.) - Bitarafhk 
hakkmda Pittman tarafmdan tevdi edi
len kanun layihasmm ayan meclisinde 
miizakeresi esnasmda Borah, bu kanu -

nun heyeti umumiyesini tasvib etmekle 
beraber baz1 ahHmmi tenkid etmi§tir. 
Borah, demi§tir ki: 

«- Bizi kuvvetli donanmalari olan 
devletlerin mi.ittefiki haline getiriyorlar. 
Muharibleri hazt Amerikan mallanm 

kendi bayraklan altmda ta§Imaga iebar 
eden madde, hu muharihleri Amerika 

sahilleri civannda taarruzlarda bulun -
maga veya hava hiicumlarile Amerikan 
topraklarmm istihsal merkezlerini tahrib 
etmege sevkedecektir. Mesela, Sovyet -

ler Birligi ile Japonya arasmda ~_;Ikabile· 

cek bir muharebede Amerika, Sovyet -
ler Birliginden daha kuvvetli bir donan· 

mas1 olan J aponya ile ittifak etmek mee· 
buriyetinde kalacakttr.» 

Borah, Amerikan donanmasmm Ame
rikanm harici tiearetini miidafaa edecek 
kadar kuvvetli oldugunu soyliyerek soz
lerini bitirmi§tir. 

Amerihada yeni hahimler hanunu 
mer'iyete giriyor 

Va§ington 2 (A.A.) - Reisieumhur 
M. Roosevelt, yiiksek mahkeme hakim
lerinin 70 ya§mda tam maa§la ~_;ekilmele-
rine miisaade eden sumbers kanunu ile 
ayan meclisinin tasdikma haeet kalma -

dan Reisicumhurun biiti.in miitekabil ti· 
caret muahedelerini akdetmek i~in miiza· 

kereye giri§mek hususundaki salahiyetini 
ii<; sene miiddetle temdid eden kanun 

ahkammm icrasm1 vaeib k1lan kararna -
meleri imza etmi§tir. 

Finlandiya hiikumeti istifa 
etti 

Helsinki 2 (A.A.) - Hi.ikumet is· 
tifa etmi§tir. Reisieumhur Kallio, yeni 

kabine te~ekki.il edineiye kadar eski ka -

bineyi, i~leri vekaleten idare etmege me

m ur etmi§tir. 

Bel~ika Krah evlenmiyor 
Briixelles 2 (A.A.) - lyi haber a

lan mehafil, Kral Leopold'un Stoekhsln

de akdedilen hir aile meclisini miiteak1b 

evlenmege karar verdigi hakkmdaki §a

yialan kat'iyetle tekzib etmektedir. 

CUMHURiYET 

Hadise!er aras1nda 

A k B ""k rr--« n ara - u re~>> 

SON HATIRALAR: --..,.....,.·~~"""""""'=~ 

SARA Y ve OTESi 125) u, Sadri Ertemin guzel kita
lg) bmm adidtr. i~inde anlamak '-==--------------

iptilasi yanan bir zekanm 
emrinde olmak §artile goz denilen 
cihazm k1sa bir zamanda yabanc1 bir 
memleketin bunyesine aid en mah
rem ~izgileri nekadar ~abuk ve neka
dar vaz1h gorebilecegini ispat eden 
cid'den guzel bir kitab: K1sa, toplu, 
~evik baki§larm kavrad1g1 Romanya
da bize anlayi§h ve ne§eli bir seyahat 

Maiyyeti 
Halid Ziya Utakhgil 

yaptmyor. 
Her yabanc1 memleket, bizim i~in, 

her yerde gordugumuz tabiat ve in
san §ekillerinin umumi delaletine 
ragmen, daima bir esrar ve bir me~
hul diyar1d1r. Ne o memleketin tari
hi, ne aktualitesine aid ajans haber
leri, ne kartpostal ve filim, hatta ne 
de orada ge~irdigimiz bir gun, bir ay, 
bir y1l, bir astr bize o esrar1 de§erek 
ustiinii kaphyan me~hulu kolayca 
yutmak imkamm veremez. Bu ne§
terin rolunu kalem yap1yor. Nevyor
ku anlamak i~in bazan Paul Moran
d'm bir kitabm1 okumak, oraya be§ 
defa gidip gelmekten daha emin bir 
mu§ahede flrsatl elde ettirir. Hir;bir 
seyyah durbunu Sadri Ertemin kitab1 
kadar Romanyanm tabiati, tarihi ve 
Romanyalmm ruhu i~indeki manza
ralan, gune§e tutulmu§ hirer kristal 
tabak aydmhgile gozoniine koya
maz. 

Dun bu kitab1 okurken Bukre§e 
bir daha gidip geldim ve benim ir;in 
hakiki Romanya seyahati bu ikinci 
gidi§ oldu. 

PEYAMI SAFA 

Ba,vekilimizin Tiirk sah
ne talebelerine iltifatJ 

[Ba§tarajt 1 inci sahijede] 

Ba~hakan tiyatro s1mfmdan aynluken 
talebeye iltifatta bulunmu~lar ve talebe
nin c;ali§malanndan, derslerden alman 
netieelerden memnun kald1klanm beyan 
buyurarak §U SozJeri soyJemi§Jerdir: 

«- T atbikat derslerinizi gordi.im. 
Cah§malanmz i.imidlerimi <;ogalth. Mu
vaffakiyetleriniz bundan sonra, gostere -
eeginiz gayretle miitenasib olacakhr. 

Milli sahnemiz i~_;in yeti§ecek olan san· 

atkarlanmiz bu memlekette her zaman 

en yi.iksek ltibara ve §erefe mazhar ola • 
caklard1r. Oc; be~ sene sonra i<;inizden 
milli sahnemizin biiyiik san'atkar nam -
zedlerinin yeti§ecegini gi:irerek en ~ok se
vinenlerden biri ben olacagJm. 

Milli varhgm en gi.izel k1smi olan gii
zel tiirkc;emiz en dogru ve en belig te -
laffuzunu Turk sahnesinde bulacakhr. 
Bunu sizden hekliyorum. 

San'atkara yaki§acak kuvvetli bir ka -
raktere sahib olarak gostereceginiz mes· 
lek sevgisi, c;ah~ma heyecam muvaffaki -
yetinizin temeli olaeakhr. T ekrar ediyo
rum: 

Gordiiklerim iimidlerimi arhrdi.» 

Devlet ~urasmda bir tayin 
Ankara 2 (Telefonla) - Miinhal 

Devlet .?uras1 birinci s1mf muavinligine 
eski hirinei s1mf muavinlerden Alaeddin 
tayin olundu. 

Ankara 2 (Telefonla) - Vak1flar 
mi.ifetti§ligine Divam Muhasebat mua -
vinlerinden Ali tayin edildi. 

Rusya ile ticaret 
Ankara 2 (Telefonla) - Rusya ile 

ticaret anla§masl miizakerelerine devam 
edilmektedir. 

Muglanm su i§leri tanzim 
ediliyor 

Ankara 2 (Telefonla) - Mugla 
§ehrinin su plan ve projeleri belediyeler 
imar heyetince hazirlandi, yakmda mii -
nakasaya konulacakttr. 

Avrupaya gonderilecek tale
be i~in imtihan 

Ankara 2 (Telefonla) - Maden 
tetkik ve arama enstitiisii tarafmdan 
Avrupaya gonderileeek talebelerin imti
hanlan ikt!sad Vekaleti konferans salo • 
nunda yapild1. 

Frans1z • <;ekoslovak ticaret 
muahedesi imzaland1 

Prag 2 (Hususi) - Frans1z Ticaret 
{N azm Paul Bastid'le <;ekoslovakya 
Hariciye N aZin Kamil Kroft a bugiin ye
ni F rans1z • <;ekoslovak tiearet muahe • 
desini imzalami§lardir. imza merasimin
den sonra, Cumhurreisi Benes, Franstz 
N azmm kabul etmi§tir. 

PARiS BORSASI 
Paris 2 (Husus!) - Paris borsasmm 

bugi.inki.i kapam§ fiatlan §Unlard1r: 
Londra 105,13 1/2, Ncvyork 21,50 1/4, 

Berlin 865,50, Bri.iksel 362,25, Madrid ~, 
Amsterdam 1177,50, Roma 113,15, Liz
bon 95,75, Cenevre 490,75, bak1r 72 1/2 -
74 1/2, kalay 244,12,6, altm 142,2 1/2, 
giimii§ 20 1/4. 

~ Maiyyeti seniye tabiri kulla~1hr~en I dan ~~~ilmi§ hirer muavinile t.~sfiye edil
Aliosmamn debdebe ve darat dev1rlenn· mek uzere olan Enderunu Humayundan 
de saraylanm dolduran binlerce adam -
lanndan miite§ekkil, herbiri ayn ayn hirer 
kudret ve ha§met kutbu olan karinlerden 
miirekkeb tantana ordusunu dii~iinme • 
mek, tarihin bize irae ederken gozleri ka
ma§hran ihti§am levhalanm gormemek 
laZJmd1r. Hatta bugiin ingiliz Kraliye -
tini, diiniin Habsburg imparatorlugunu 
ihata eden saray ~erc;evesile mukayeseye 
kalki~mamak, ve, me§rutiyetin ilk hiin • 
karmm maiyyeti hakkmda sahih bir fikir 
alabilmek i<;in biraderi Abdiilhamidin 
Yild1z te§kilatmi bile unutmak ieab eder. 
Saraym resmi bir mahiyeti haiz erkan ve 
memurinile miistahdemininden ba§ka 
Hiinkann ~ahsl ve hususl hizmetile mii· 
kellef olan ve Bendegam Sahane unva -
nile tamhp kendilerine §ehzadegan rna -
iyyetlerinde bulunanlar ic;in de oldugu gibi 
beyler denilen zevat ancak, pek gec;mi§ 
zamanlara fikri irca etmeksizin yalmz 
kapanm1~ olan son saltanat devrinden 
misal almak suretile, iktidar mevkiinde 
bir vezirin konak hademesinden fazla de
gildi. 

Belki Sultan Re§ad veliahdlik zama· 
mnda YildlZl ku§kulandnmamak t<;m 
beklemegi tercih ederek etraflm ihata e
den az<;ok kalabahk maiyyetin bir mii
him k1sm1m hazfetmek i<;in tahta ciilus 
etmek vesilesini miinasib bir fiTSat addet· 
mi§ ve Dolmabah<;:enin Mabeyn eiheti • 
ne a·ncak pek mahdud bir hendegan 
zi.imresile gec;mi§ti. Bunu yaparken ba§· 
hea vas1flanndan biri olan tasarruf ve 
ikt1sad fikrine tebaiyet ettigi gibi kendi -
sine ihanet ettiklerine kanaat etmemek 
miimkiin olmtyanlan da bir nevi tekaiide 
sevketmege li.izum gormii§tii. Ciilusunu 
miiteaktb en ziyade sadakatine giivendigi 
ve bi.itiin mubayaatma tavsit ettigi Kiler
ciba§l Mahmud Beyin, biraz daha sonra 
Beylerbeyi sarayma bir gidi§ esnasmda 
kalb sektesinden birka<; dakika ic;inde so· 
ni.iveren Tiitiinciiba§l diger Mahmud 
Beyin vefah zaten seyrelmi§ olan beyle
rin adedini haddi ekalle indirmi§ oldu . 

Zaten bu iki zatm vazifelerine de li.i
zum kalm1yordu. Kilerciba§IYa veliahd -
lik zamamnda terettiib eden hizmet bu
giin Hazinei Hassaya intikal etmi§ bulu
nuyordu. Matbahi Hiimayuna nezaret 
vazifesile Hiinkann ve haremin pek husu
si i§lerini gormek hususunda da Esvabci
ba~I Sabit Beyin faaliyeti maaziyadetin 
kafiydi. Ti.itiinci.iba§Ihga gelinee bu va
zife tamamile hi.ikiimden dii§mii§ oluyor· 
du. · 

Bunun sebebi: 
Abi.ilhamid saraymm bir tiitiin i -

malgah1 vard1 ki bunu idare et -
mek I<;m etraftan eelbedilen yap -
rak tiitiinler, gerek orada yap1 -
Ian sigaralarla kiyilmi§ tiiti.inler inhi -
sar usuliini.in hertiirlii murakabe ahkamm· 
dan kurtulur ve bu imalgah adeta inhisar 
varidatlm miihim bir mikyt'sta tehdid e -
den bir kac;ak memba1 ehemmiyetini a! -
makla beraber hertiirlii tesebbiislerin ve 
miiracaatlerin akamete u~ramasile fii -
tursuz ve pervas1z c;ah~arak sade saray 
halkim degil, Yild1z ki§lalarile beraber 
etraf1 da doyururdu. 

YI!d1z saraymm muhteviyatmdan Ha -
zinei Hassaya ve yeni hiinkann emrine 
hirakilacak e§ya ve mevad ceste eeste in
tikal ederken bu imalgahm ambarlannda 
miiterakim tiitiinlerin de Dolmabahc;eye 
devri takarriir etti, fakat bunlan inhisar 
idaresinin musadere hakkmdan kurtar -
mak ve ayni zamanda saraym tiitiin ih -
tiyaem1 temin etm.ek ic;in bir miinasib c;a
re dii§iindiim ve Inhisar idaresinde ge<; -
mi§ hizmetlerime, idarenin erkanile mii· 
teessis miinasebetlerime istinad ederek bir 
teklif yahm. Davetime en mi.isaid hissi
yatla icabet eden, ve o zaman idarenin 
Miidiri Umumisi olan Mr. Rambert 
kendisince yil!ardanberi miitemadi bir 
derd hiikmiindeki §U saray kac;akc;1hgma 
en kolay bir halli <;are olmak i.izere tek
lifi memnuniyetle kabul etti. 

T eklif §U idi: inhisar idaresi Hazinei 
Hassa ile itilaf ederek tiitiinleri teselliim 
edecek, tasnif, kiyim, ve harman ameli -
yatlm yapacak, Hazinei Hassaya netice
yi mi.ibeyyin bir defter verecek, ve her ay 
saraym ihtiyaclanm har§Ilamak i.izere ge
ne Hazinei Hassaya muhtelif cinslerden, 
ve mi.itenevvi §ekillerden sigara ve tiitiin 
verecekti. Bu karar tatbik mevkiine ge -
c;inee hem Ti.itiinciiba§Ihga vazife kalmi
yor, hem Hazinei Hassa be§ para sar -
fetmeden saraym yillarca tiitiin ihtiyaem1 
temin etmi§ oluyordu. 

Vefat edenlerden bo§ kalan yerlere de 
ba§kalanm getirmege te§ebbiis etmiyen 
Hiinkarm bendegam pek ma'dud bir rad
deye inmi~ oluyordu. Bunlan sayay1m: 
Esvabc1ba§t Sabit, Seccadeciba§I Emin, 
Berberba~I Mehmed, Kahveciba§I lzzet 
Beyler. Bunlann gene kendi ogullann • 

alman ve Hiinkann sofracthgma getiri -
len Sadtk ve Ahmed Beyler ilave edilin
ce Sultan Re§adm Mabeynde dogrudan 
dogruya hususi hizmetile miikellef olan
lann adedi onu gec;memi§ bulunuyordu. 
Maiyyeti seniyede bir de Hiinkann ka
ymbiraderi olan ibrahim Bey vard1 ki, 
her manasile nazik ve haluk bir zattl, si
fatt resmiyesi olm1yan zairlere delalet va
zifesile Uc;iincii Mabeyincilige tayin e -
dildi. Aneak T atyibi hahr ic;in veri! en bu 
unvanm vazaifile me§gul olmak fmatla
nm ibrahim Bey pek nadir bulmu§ olur· 
du. 

Saraya gelir gelmez bizde hertiirli.i tes· 
vilat ve miifteriyatm mah§eri diye te -
vehhiim edilen bu muhitin ruhu habisini 
as1! makam1 saltanahn hususiyet claire • 
sinde aramak icab edeeegine dair bir fi
kir vard1. Bu fikri koriiklemek ic;in ev -
veldenberi tarihten almmi§ inhbalar kafi 
gelmiyerek etrafm ikazlan, ir§adlan da 
gelip yeti§ir, ve bizi bilhassa bendegan
dan ic;tinaba davet ederdi. Yak' alar, mii· 
§ahedeler, miikerrer tecriibeler bize ispat 
etti ki Sultan Re§adm maiyyetinde kalan 
bu beylerin kaffesi itimad edilecek ve 
sevilecek, her suretle namuslanna, iffet
lerine, halisiyetlerine giivenileeek zatlar
dir. Dart seneye yakm bir miiddet ic;inde 
hertiirlii mii§kiilat arasmda ~_;ap1mhrken, 
her vesile ile onlar tarafmdan bir suini -
yet eserine tesadiif etmek fmatlan adc
ta tehaciim ederken bunlardan hi<;biri 
tarafmdan bizi U§iitecek bir garaz teza· 
hiiriine maruz kalmad1k. Bizi daima sar
san, daima h1rpahyan hased ve kin eser
leri ba§ka taraflardan gelirdi. Bu zevat 
bize muhalif, muanz degil bilakis dogru
dan dogruya Hiinkarm nezdinde yap1la· 
m1yaeak miiracaatlerde, yahud kendisine 
icras1 icab eden telkinatta hirer muzahir 
oldular. Mehmed ve izzet Beyler pek 
saf, pek halis, en iyi Tiirk enmuzederin
den adamlardJ; Emin Bey kibarane hal· 
lerile tam temiz bir saray adam1ydi; he
le Sabit Bey, hayattmda tammak nasib 
olan en zeki, zeki oldugu ic;in ~n dogru 
bir mesai refib oldu. Bu tabiri iltizamla 
kulland•m: Nice mii§kiil §eylerde aciz 
kaldik<;a Hiinkan matlub cihete imale 
ic;in zemin ihzanm ondan beklerdik. Oy
le dalgalar i~inde c;Irplm~lar, ve iizerinde 
sallamlan sandalt ta§lara <;arparak par -
~_;ahyaeak tehlikeler oldu ki selamet 
mersasm1 onun dirayetinde ve viedammn 
halisiyetinde aramak icab ederdi; ve ne 
zaman o, edib ve mi.itevaz1 halile, rout -
!aka mumrane davetime itaat ederek 
gosterilen yere oturmaga muvafakat e -
der, ve benim de pek mantlga ve ieab1 
halin zaruretine uygun iknaatlm1 dinler· 
se, hemen en keskin bir niifuzla soylenen 
sozJerin doJa§Ikhgmda kanaate Varan ze· 
kasile, saraym tabirlerinden biri olan: 
- Olsun efendim! diyerek yammdan 
<;1kar, k1sa bir zaman sonra avdet ede -
rek : - Sevketmeab efendimiz pek mu
vahk buldular!.. teb§irini getirirdi. 

Eger bu yazilardan tarihe intikal e -
decek bir§eyler kahrsa bu Sabit Bey 
hakkmda biraz daha izahat vermegi ah
lafa medyun bir vicdan vazifesi hi.ikmiin· 
de telakki ediyorum: 

Sabit Bey kiic;iik ya§mdanberi Re§ad 
Efendiye mensubdu, hatta haremle bir 
karabet miinasebeti de vard1. Tahsil c;a
gmm birka~_; y1hm Galatasarayda ge~_;ir -
diginden burada vas!! oldugu tahsil de -
recesinden azami istifade etmi§, hayat 
hakkmda gorgi.isii artmi§, daha sonra 
gene ya§mda saraym terbiyesinden neka
dar miimkiinse o kadar feraset havsalas1 
geni§lemi§ti. Buna ragmen en saf bir kal· 
be malikti, ve bu kalb saffeti neticesile -
dir ki hayatta kendi kendini idare edecek 
surette miistakil kalmea, onune ge<;en 
igfal tuzaklanna ayaklan dola§acak ka
dar beceriksizlikler yaparak, biitiin mah
rumiyet ve ~anaat ytllarmda edinilebil -
mi~ gec;inme vesailini kaybederek tam 
miisterih ya§amaga hak kazandigt zama
m zaruret ic;inde <;1rpmarak hiisranla goz· 
lerini kapad1. 0, hayatta hu ak1betin 
tamamile aksine miistahakh. Onu daima 
etrafma miifid olmaga c;ah§Ir gordiim. 
Nekadar aeeze, arkada§lannm arasmda, 
etrafmda kendisinden istimdad eden ne· 
kadar zaruret ve miiski.ilat erbabt varsa 
olanea kudretini onla;m 1shrabmi tehvine 
c;ah§IT buldum. Biitiin saray halk1 gibi 
yalmz iman sahibi ve imamn tetiim -
mah olan vazaifin sad1k saliki olmakla 
kalmiYarak bir giin Huzuru Rabbi.ilale
mine <;Ikmea viedanmm iizerinde ag1r ge
lecek bir gi.inah gotiirmemege de miite -
kayyid olan bu adam diinyada vanm kay
betmeden evvel bi.itiin varhgmm yegane 
iimidi olan og)u Necdeti bir kaza netice· 
sile kaybetmekle mesaib silsilesine ba§l a
d!, ve o matemden sonra kmlmJ§, ve ar
ttk ya§amak, ya§amak i~_;in nefesini kul-

HEM NALINA 
MIHINA 

E vkaf ~ab,Jyor 
(EI vkaf idaresi, eskiden ataletin, 
~ kotii muhafazakarhgm timsali 

idi. <;iinkii, her ilerleme hamle
lerine ~elme takan, uyu§uk, hareketsiz ve 
ahl bir ruhla hareket. ederdi. Yalmz, 
merhum Seyhi.ilislam Hayri Efendinia 
Evkaf Namhg1 ve §imdi Biiyiik Millet 
Meclisinde Corum meb'usu olan Miinir 
Cag1lm Miiste§arhgt zamam miistesna • 
d1r. Bu iki zatm idaresinde Evkaf, mo
dern bir ruhla hareket etmi§ ve iyi i§ler 
yapml§hr. 

Evkaf idaresi, §imdi de, Cumhuriyet 
rejiminin faa! ruhuna uygun olarak ~a • 
h•maktad1r. Eserlerini, her giin goriiyo· 
r~z. hte bir iki misali: Beyoglundaki 
Aga camisi, diin, zavalh, ~irkin ve harab 
bir bina idi. Bugiin, i~i. dt§t, minaresi, 
bah~_;esi ve §adtrvam yepyeni, tertemiz ve 
giizel hir mabed oldu. 

1stanbulun en glizel mimarl abidelerin
den biri olan Y enieami de tamir ediliyor. 
Diger camiler de temiz, mamur ve ba • 
kimhdH. 

Ge~en sene, §Ubatta, bir karayel ftrh• 
nas1 istanbul minareleriden bir <;ogunun 
ki.ilahlanm u~_;urmu§tur. Minare tamireile
rinin pek mahdud olmalanna ragmen, Ev
kaf idaresi: bunlan miimkiin olan siiratle 
tamir ettirdi ve bu hususta Miizeler ida
resini de ge<;ti. (:iinkii, bu idare, Aya· 
sofya minarelerinin kiilahlanm, Evkafm 
yaptJrd1gt diger minarelerden hayli son
ra temir ettirebildi. 

Hulasa, Evkaf idaresi, Cumhuriyetin 
a§tladtgt yeni ruhla biisbiiti.in ba§ka tiir· 
Iii <;ah§maga ba§lami§ ve muhafazasma 
memur oldugu muhte§em Tiirk abideleri· 
ni mamur ve mi.ikemmel bir halde bulun· 
durmanm yolunu tutmu§tur. 

Ge~en yii, Aga camisinin cadde iize
rindeki duvanmn tamiri miinasebetile bir 
f1kra yazmi§, oluklu sa~_;lardan <;ekilen 
perdenin arkasmda neler yaptldtgtm bil
medigim ve gormedigim i~_;in, oraya yeni 
bir duvar yapmaktansa, akar te§kil ede -
cek diikkanlar yap1lmasmi muvafik gor~ 
mi.i§tiim. Halbuki sa~ perdenin arkasm· 
dan giizel hir cami meydana <;1kt1. Go • 
riiyorum ki o vakit, yanh§ bir tahmine is· 
tinaden yanh§ dii§iinmii§iim. Bugiin mer 
dana ~1kan giizel eserin kar§Ismda, o za
man, Evkaf idaresinin ne yapmak iste -
digini ogrenmeden 0 yaZIYJ yazmakJa 
yanh§ bir§ey yaphgiml itiraf etmegi dii -
riistliik borcu bilirim. 

Evkaf idaresini, te§ekkiire lay1k faaliye
tinden dolayt tebrik ve takdir ederken 
Aga camisinin ko§esindeki harab ~e§meyi 
de tamir ettirmesini tshyecegim aroma, 
belki gene yanh§ bir§ey yazanm, diye 
korkuyorum. ~ 

----
lanmak melekesini kaybetmi~ oldu. 

Ne garib teeellidir ki mes'ud olmak ve 
miisterih olmek ic;in hertiirlii haklara ma
lik olanlardan i§te boyle felegin miithi~ 
darbesine ugnyarak yuvarlananlar olu -
yor. 

Hi.inkar, efendilik zamanmda biitiin 
maiyyetindekilere tutulam1yacak vaidlerde 
bulunmu§tu. Kendisine kur'a isabet edin· 
ce eline ge<;mek miimkiin olabilen ikra -
miyeyi hududunu a§a a§a vaidlere ser -
pi§tiren, hayalen atiyyesi bol insanlara 
mahsus bir ihsan mebzuliyetile Re§ad 
Efendi de bendegamndan kimine Mabe
yineilik, kimine Hazinei Hassa N amh
gi, §una buna filan ve falan mansab1 
umdurmu§, bu meyanda Sabit Beye de 
Mabeyin Ba§katibligini vadetmi§ti. 

Hie; zannetmem ki Sabit Beyin dira· 
yeti bu vadi bir nakid kabilinden adde
decek kadar k1sa gorii§ sahibi olmu~ ol • 
sun, maamafih kendisi ic;in miimkiin ve 
mutasavver olamtyan bir makama ba§ka
smm gelip kendisini talimat verileeek bir 
mevkide b1rakrni§ olmasma dostane bir 
nazarla bakmamast be§eriyet ieabatm -
dand1. Uzun bir refakat esnasmda hunu 
and1raeak bir kii<;iik emareye musadif 
olmadim, yalmz bir giin Hi.inkarm huzu
runda bir elbise meselesinden dolay1 u • 
fak bir taaruz oldu, ki masmda belki hi· 
kaye ederim, bu da hic;bir tesir b1rakma· 
d1. Yalmz galiba Ba§mabeyinci hakkm
da dost gori.inmezdi, bunu bidayette bir· 
kac; kelime ile bana anlatacak oldu. Bel
ki de Ba§mabeyinei ile Ba§katib arasmda 
as1l hissiyat miinasebetlerinin nev'ini an
lamak vazifesile Hiinkar tarafmdan bir 
deneme tecri.ibesi yap1yordu. Bu tee -
riibelerin bende naho§ bir tesir hast! et
tigine vakif olmakta gecikmiyerek vaz
gec;ti. Ona kar§t pek s1eak olm1yan duy
gularmdan da ge<;mi§ miydi, onu bile • 
mem. Bildigim bir hakikat varsa o da 
bizler, her ikimiz, saraydan aynhrken bu 
her manasile iyi adamdan en iyi hahra
larla aynld1k. 

Sunu da kaydetmeliyim: Biz saraydan 
<;1kmca ittihad ve T erakki or ada elulagi 
olarak Sabit Beyi intihab etmi§ gori.indi.i. 
T alat onunla claim a tern as eder derlerdi. 
Bu hence kaoah ka!mJ& bir fasild1r. 

Halid Ziya U$AKLIGIL 



CUMHUR1YET 

"=[= =~.=~~=~k=e ====V==a=s=i=:=y=e=t=n=a=m=e===l, 
Sir James Frobisher arhk doktorluk

tan elini c;ekmi~, eski bir operatordii. 
~imdi onun biitiin zevki, etrafma bir 
kac; ki§i toplaYJp gec;mi~ giinlerin hati
ralanm tath tath ve kar~rsmdakileri 
meraka dii§iire dii§iire anlatmakh. Biz 
de onu dinlemege baylludrk. 

giinii hastayr muayene eden Dr. Arm
ley: 

- <;ok iyi, c;ok iyi, dedi. Ate~ yok, hie; 
bir §ey yok. Benim bir daha gelmeme 
liizum kalmiyacak. Baham sana b1ra -
k1yorum John. 

0 ak§am cinai romanlardaki katille -
rin ekseriya doktt>r olu§undan bahse -
diliyordu. 

Baldwin'in ensesinde kiic;iik bir apse 
yava§ vava§ te§ekkiil etmege ba~lam1§· 
h. Her §ey yolunda gid·iyordu. Eger ih
tiyar bunak oldiikten sonra otopsi yap
salar bile bu kiic;iik apse ancak sac;Iarm 
bra~ olmasile meydana c;rkabilirdi ki 
bunu yapmak ta kimsenin aklma gele
mezdi. 

Sir James: 
- Bakm, dedi, akhma bir hikaye 

geldi. Alakadar olursamz anlatay1m. 

*** 
- John Baldwin bbbiyeyi birincilik-

le bitirmi§, istikbali parlak, gene ve 
yaki§Ikh bir doktordu. Ah, insan hem 
gene, hem yaki§Ikh olursa etrafmda bir 
siirii de kadm olur. Etrafmda bir siirii 
kadm olunca da insan yakasmm iki u
cunu bir araya getiremez. 

John, dahiliye miitehasslSlnm asista
m olarak c;ah§bg1 hastaneden aldrg1 rna
a§! yedikten maada babasi Allen Bald
win'in kendisine her ay tahsis ettigi 
miihimce bir miktar parayr da bitiriyor 
ve ay sonuna dogru gene meteliksiz ka
hyordu. 

Baba, ogul hep bu yiizden kavga e
derlerdi. John babasmdan bu paraYl 
artlrmasmr istiyor, oglunun israfma 
k1zan Baldwin de bu para ile idare et
mesini ogrenmedikc;e bir santim daha 
fazla vermiyecegini soyliiyordu. 

*** 
ihtiyar Baldwin'in sol kolunda, ale • 

lii.de felclerden daha ba§ka hususiyetler 
gosterdigi ic;in iftihar duydugu bir felci 
vard1. 

Kolunun giiniin birinde birdenbire fe
nala§masmdan korkarak ikide bir oglu
nu c;ag1rhr ve muayene ettirirdi. 

Gene frrtmah ve yagmurlu bir gece, 
babasmm evinden gelen bir telefon iize
rine yola c;1kan John hiddetinden soy -
lenip duruyordu. Srrf babas1, acaba ko
l~.m na~rl oldu diye merak ettigi ic;in 
boyle b1r gecede bu yo! c;ekilmezdi, dog
rusu! 

Aklma tiirlii miinasebetsizlikler ge -
liyor, kafas1m ba§ka §eylerle me§gul et
mege c;al!§bkc;a, bu gece babasmm ko
lundan degil, daha ba§ka, ve c;ok daha 
m~him bir hastahktan dolay1 kendisini 
c;agrrm1~ oldugunu ic;in ic;in temenni 
etmekten kendini alam1yordu. Eger ih· 
tiyar Baldwin oliirse biitiin miras oglu
na kalacak, yani John artlk hie; para si
kmtlSl c;ekmiyecekti. 

* *"' John babas1m yatakta buldu. 
- Hayrola baba, ne oldun? Yoksa ge

ne mahud kol meselesi mi? 
Baldwin krzd1: 
- Hangi kol, dedi. N e kolu? Saner -

dan oliiyorum. 
Muayene neticesinde bu sanc1larm 

b~:. safra kesesi iltihabmdan ileri gel • 
d1g1 anla§1ld1. Derhal ameliyat lazrmd1. 

Baldwin buna razr oldu, fakat: 
- Hastaneye gitmem, dedi. Etrafrm

da bir siirii asistanm ve hastabaktcmm 
dola§masma tahammiil edemem. Arne -
liyat1 burada yapamaz mrsm? 

Ameliyab evde yapmak mr? John'un 
§akaklan zonkluyordu. $imdiye kadar 
babasmm olmesini istemi§, fakat onu 
kendi ehle ortadan kaldrrmag1 hie; dii
§iinmcmi§ti. Halbuki ameliyat evde ya
prhrsa bu o kadar kolay olacakti ki! 

- Peki baba, dedi. Doktor Arm!ey'e 
telefon ederim. Ameliyah o yapar. Klo
roformu da ben veririm. $imdi gideyim 
de narkoz aletlerini alayrm. 

*** 

Ameliyatm dordiincii giinii Baldwin 
c;enesini oynatmakta giic;liik c;ekti ve 
bu romatizmaya hamledildi. Fakat be
§inci giin zavalhy1, yiiziinde, zehirlenen 
ve adalelerin takalliisile husule gelen 
acr bir smh§la buldular. 

Arb~ .~upheye imk~n. yoktu. ihtiyar 
Baldwm 1 kurtarmak Ic;m hbbm mum
kiln ktldr~ her §ey yap1ld1. Fakat vakit 
gec;mi§ti ve altmc1 giin zavalh ihtiyar 
tahammiilfersa Ishrablar ic;erisinde klv
ranarak oldii. 

John ic;in arhk hic;bir tehlike mevcud 
olmamakla beraber her hangi bir ihti
male kar§r tam bir ihtiyatla davranmak 
ve kiic;iik apseyi izale etmek Hlzlmd1. 

Geceyans1 oliiniin odasma girdi. Bald 
win, bir hafta evvel ameliyat oldugu 
masamn iizerinde yatiyordu. John bir 
r;ift lastik eldiven alarak kiic;iik bir 
c;atlak ve delik olmasr ihtimaline kar§t 
uzun uzun muayene etti. 

$imdi apseden gelecek cerahat, bir 
hafta evvel zerkettigi mikrobdan c;ok 
daha miithi§ ve oldiiriicii idi. 

Eldivenlerin tamamile saglam oldu
guna kanaat getirdikten sonra cebinden 
bir §mnga c;rkard1. Eli ile apseyi buldu . 
igneyi bahrarak biitiin cerahati c;ekti . 
Arhk i§ledigi korkunc; cinayetin hic;bir 
izi kalmarnl§h. 

Tabii kimse John'dan §iiphe etmedi 
ve Baldwin iki giin sonra gomiildii. 

Sir James bir miiddet sustu, sonra: 
- i§te, dedi, fevkalade mahirane bir 

oinayet. Bunu bir doktordan ba§ka kim
se yapamazdr. Amma John'un talihi 
yokmu§. 

Hepimiz tela§la: 
- Ne gibi, dedik. 
- Ne gibi olacak, dedi, intihar etti. 
- Ha, eldivende delik varml§, cera -

hati c;ekerken ... 
Sir James giiliimsiyerek soziimiizii 

kesti: 
- Hay1r, haytr. John bu derece ihti

yatslzhk ~ecek kadar budala degildi. 
Mesele basit: Ben Baldwin'in sac;m1 tt
ra§ ettigim zaman ensesindeki igne yer
leri nazari dikkatimi celbetti. Tetkik 
ettim. Cerahati <;ekilrni§ apseyi buldum. 
Bereket versin ic;inde benim i§ime ya
nyacak kadar cerahat kalrni§ti. Bu ce
rahatteki mikrobun klinikten c;alman 
tetanoz mikrobile ayni oldugu anla§t -
lmca tabii biitiin mesele meydana c;Ikh. 
John da en kolay c;tkar yolu acid prussic 
ic;mekte buldu. 

ic;imizden biri: 
- Peki amma, dedi. Siz ne miinase • 

betle Baldwin'in sac;mr bra§ ettiniz? 
Sir James gene her zamanki gibi bizi 

meraka dii§iirmii§tii. Gozleri memnuni
yetle parhyarak: 

- Ay orasm1 anlatmad1m mr, dedi. 
Baldwin'in kolundaki felcle iftihar et
tigini soylemi§tim ya. Vasiyetnamesi 
o~ununca, beynini, tC§rih edilmek iize
re Anatomy Pathology enstitiisiine br
raktlgr anla§tldl. Beyni pkarmak vazi
fesini de bendenize verdiler. 

<;eviren: 
BEYZA BIRSON 

Civi fiatlart 
Alakadarlar fiatlar1n bir 
az yiikselmesinde muta

hik kalddar 
Ticaret Odas1 idare heveti diin sabah 

bir toplantJ yapmi§ ve de~ir c;ubuk fiat· 
lannm yi.ikselmesi dolaYJsile c;ivi sana · 
yiile c;ivi tacirleri arasmda hadis alan 
vaziyeti tetkik etmi§tir. 

Bu toplantJdan evvel c;ivi fabrikatiir· 
lerile c;ivi tacirleri Odada kendi arala -
nnda bir Iaplant! yapm1§lardrr. Toplanti 
- tahmin hilafma - miisbet kararlarla 
neticelenmi§, her iki taraf ta fiat husu -
sundaki tsrarlarmdan biraz fedakarhk 
ederek ne halka, ne sanayie, ne de c;ivi 
tacirlerine zarar!I olmiyacak §ekilde c;ivi 
fiatlanmn bir miktar yiikseltilmesinde 
mutab1k kalmi§lardrr. Diinkii idare he -
yeti iic; saat kadar siirmii§ ve Oda sanayi 
§Ubesi miidiirii Avni idare heyetine iza
hat vermi§tir. 

<;ivi fiatlanna nark koymak salahiyeti 
ikhsad V ekaletine aid oldugundan Oda, 
vard1g1 neticeyi 1khsad Vekaletine bil -
direcektir. 

Bursa muhabirimiz 
ni~anland1 

Bursa muhabirimiz Musa Ata§m ~e
f.ika Kutlayla ni§anlandigmi yazrni§bk. 
Arkada~tm1zm birkac; giine kadar dii -
gunu yaptlacaktlr. Musamn hayat 
yolda§l da kendisi gibi bir dag sporcu
sudur ve bu sporda c;ok mahirdir. 

Yukanki resim Musa Ata§l yeni ha
yat arkada§ile bir arada gostermekte -
dir. Kendilerini tebrik ederiz. 

•••• 
Biri kar, digeri zarar eden 

iki san'at §ubesi 
s~brimizdeki fii;l imalathaneleri bir

le§erek Iktlsad Vekaletine miiracaat ve 
~ok fena alan vaziyetlerinden , ~ikayt;t 
etmi§lerdir. F1<;1 imalathaneleri evvelce 
bahklanmrzm tuzlu olarak ihrac; edil -
mesi sayesinde f1c;r imalathanelerinin 
c;ok i§ buldugunu, halbuki §imdi taze 
bahk ihrac; edildigi ic;in f1<;1 imalatha -
bahk ihrac edildigi ic;in i§siz kaldtgm -
dan !?ikayet etmektedirler. 

ikhsad Vekaleti bu i~in tetkikini Ti
caret Odasma havle etrni§tir. Oda yap
h~ tetkikte ~ikayetin muhik oldugunu 
gormii§tiir. Yalmz bu tetkik esnasmda 
frc;1 ile gitmiyen bahklann §imdi sepet
ler~e gonderildigi anla§tlmi!?hr. Frc;r sa
nayiinin zarar etmesine mukabil sepet 
sanayii c;ok kar etmi§tir. Oda, vaziyeti 
Ikbsad Vekaletine bildirecektir. 

(....__Y_EN_i_E_SE_RL_E_R _) 
Ha,iyeli Tiirk ceza kanunu 

istanbul Cumhu:riyet Miiddeiumumi mu
avinler!nden Cerna! Koseo~lu, Tiirk ceza 
kanununu bii.tiin tad!llerile ve esbabr mu
cibe layihalart ve Adliye encii.meni mazba
talarile birlikte derliyerek ne~retmll}tir. Bu 
kitabda; aynca. mer'iyet kanunile Adliye 
hare tar!fesinln ceza kiSml ve bu kanun-

Gecenin o saatinde kimse tarafrndan 
goriilmeden emrazr dahiliye hastahk . 
Ian kliniginin laboratuarma girmek hie; 
te giic; olmamr§b. Zaten kendisi asistan 
oldugu ic;in bu hakkr haizdi. Dolablar _ 
dan birine yiiriidii. Ve kiic;iik bir tiip 
tatanoz mikrobu alarak geldigi gibi giz
lice c;rktJ. 

- lara aid Temyiz mahkemesinln yerlel?mi~ 

Apartiman hirSIZI yakalandi ictihad ve kararlarr da mevcuddur. 
Bundan ba~ka ceza kanununun her 

Tozkoparanda <;ic;ek aparbmam ka - maddesine aid Temyiz mahkemes! karar -
ptctst Fikretin dairesine cuma giinii Ian ve miitalealan, mer'!yet kanununun 
mec;hul bir h1rsrz girmi§ ve biitiin e§ya- halen hiik.mii yerinde duran maddelerl ve 

••• I an c;alarak kac;mr~tl. 0 civarda birc;ok notlart da vard1r. 
Bol l§Ikh salonda, Baldwin kcndin - aparbmanlarda bu §ekilde hustzhklar 100 kuru~ fiatla sattlmakta alan bu ki -

den gec;mi§ yatlyordu. Masamn bir ta - oldugundan, hadiseye Emniyet ikinci tabr yalmz hukukc;ulara deg!l, herkese tav-
f "'b"' t f d b siye ederiz. ra mda Dr. Armley, o ur ara m a a- §U e miidiirliigii el koymu!? ve yapllan 

sistam biiyiik bir siiratle c;ah§Iyor, ba§ tahkikat sonunda bu i§leri rne§hur sa- u,ak Halkevi Dergisi 
tarafta da John babasmm yiiziine nar- btkahlardan Yahudi Jakm yapb~ an _ lJ§ak Halkevinin iki say:tll bi'O§iirii lflktt. 
koz maskesini tutuyordu. Yanmda, sr- la~rlm1§br. Bir yrlhk miispet c;ah§malan gerek res!m 

b s k ve gerekse yazilarla c;dk giizel izah eden 
rasr geldigi zaman kullancagr kiic;iik ir abt ah Jak yakalanmi§ ve c;aldrgr bu mecmua ctdden ihtimamla tertib edil-
tiib vardr ve arhk vakit gelmi§ti. e§yalar istirdad edilrni§tir. Tahkikata milj ve lfOk giizel blr ~ekilde bas!lmrl?tlr. 

Yava§ yava§ maskenin siipabmr ac;a- devam edilmektedir. Hiisran Filizleri 
rak kloroform miktanm c;ogalttl. Biraz -·-

d B ld · ,. f v 1 t Te~tekku"r Gene ve veliid 1?Qlrlerimizden Mehmed 
sonra a a wm m ne esi agrr a~ 1 ve "Y Celal Silaym, Hiisran Filizlerl adll yenl bir 
hafifledi. <;ok sevgili babamrz Adem Yiiksclin ~iir kitabt inti~ar etmil}tir. Elliden fazl.J. 

Degi§ikligin farkma varan Dr. Arm- vefati miinasebetile gerek bizzat cena • kiil{iik §iiri ihtiva eden bu kitabclk, §ilr ve 
ley: ze merasimine i§tirak lutfunda bulu _ edebiyat.severlere di.i§iinmek ve hl.ssetmek 

- John, dedi, teneffiis agrrla§Iyor, nan ve gerekse telgraf, telefon ve mek- Ic!n kii.c;iik b!r ufuk daha al{mi§ bulun -
maktad!r. Tavsiye ederiz. 

dikkat! tubla bu ac1 giiniimiizde teessiir ve ke-
John biiyiik, fakat sahte bir tela§la: derlerimize i§tirak eden saym dost ve Belediyeler Dergisi 
- Mukavemeti azahyor, dedi. Ne de akraba!arimiza hepsine ayn ayr1 ce • Beledlyeler Dergisinin !kine! y:tl, on do-

olsa ihtiyar adam. Galiba bir •huile vab vermege teessiiriimiiz mani oldu - kuzuncu saylSI iflktl. Her say:tsmda b!r te
kamiil hatvesi atan mecmuanm bu sayr -

camphree. yapmak lazrm gelecek. gundan muhterem gazetenizin tavassu- smda §ehlrc!lik, beleodiyec!l!k meselelerine 
- Fena. olmaz. Ben miimkiin oldugu tunu rica eder ve saygllanrnlZI sunanz. temas Pdilip miinaka§alarr yap!lmakta ve 

kadar i~i c;abuk bitirmege c;ah§acagrm. (Ademzade Biraderler) lst.ifadeli net!celere varilmaktadir. 
Dr. Armley'le asistam tekrar ve da- Osman Yii~el, Halil Yiiksel, Endiistri 

ha biiyiik bir dikkatle i§Ierine dald1lar. Orner Yiiksel izmirde ne~redilmekte olan bu mecmua-
John, hic;bir tela§ eseri gostermeden -------

0
-:-:-L-O:-:-M------- mn altmc1 say181 gii.zel yazalarla Ctkml~trr. 

~1rmgas1m kiic;iik tiibdeki miithi§ mik- Tavs!ye ederiz. 
robla doldurdu ve ayni sogukkanhhkla 9 uncu kolordu kumandanhgmdan Ankara • BiikJ'e!j 
igneyi Baldwin'in ensesinde, sac;larmm miitekaid General Ali Fevzi Gerc;ek Sadri Ertem, bu lslmle yeni bir eser ne~-
gizledigi bir noktaya bahrdl. Sonra klo- vefat etmi§tir. Cenazesi bugiin ogle vak- retmi~tir. Arkada§!ffi!Z, Rom.anyaya yapt1gl 
roformu tamamile kesti. Netice gecik- ti askeri merasimle Goztepedeki kii§ - son seyahatinde edindigi intrbalan giizel 

blr iislubla bu eserinde anlatmaktadrr. 50 
medi. Teneffiis hemen diizelmi§ti. kiinden kaldmlarak Sahrayicediddeki kurusa sat!lan bu k!tabl herkese tavsiye 

Ameliyat muvaffakiyetle bitti. Ertesi aile mezarl!gma defnedilecektir. ederiz. 

Italya tamamen askerile~iyor 

F a§ist Meclisi hazuhg1 
arthrmaga karar verdi 

[Ba§taraft 1 inci sahifede] 

meclis, Fran co fspanyasile arasmdaki te
sanudii izhar eden ve muzafferiyetleri 
garbda bol§evizmin son bvnmlanna ni -
hayet verecek alan Franco'nun miisellah 
kuvvetlerini selamhyan bir takriri tasdik 
etmi§tir. 

F a§ist meclisi, bun dan sonra i talyamn 
harid siyasetini tasvib ederek Kant Cia
no'yu tebrik etmi§tir. Meclis, Alman -
italyan anla§ma siyasetinin inki§af etme
ge devam ettigini ve tatbikatta gittikc;e te· 
siri giiriildiigiinii memnuniyetle kaydet -
mi§tir. 2 ikincikanun tarihli ingiliz - ital
yan anla§masmm iki memleketin Akde -
niz miinasebetlerini faydah bir §ekilde 
aydmlathgrm zikrettikten sonra meclis, 
Milanoda cereyan eden Tiirk - italyan 
miizakerelerinin miispet neticeleri hak -
kmda malumat almi§ ve fa§ist italya ile 
!e§riki mesaide bulunmak istedigini giis
termi§ veya giisterecek alan memleket -
!erie beraber c;alr§mak hususundaki ar -
zusunu bir kere daha izhar etmi§tir. 

F a§ist meclisi, M are§al Graziani' ye 
selam ve sempatilerini giinderdikten son
ra, bugiinkii toplantlsma nihayet vermi§ -
tir. 

Meclis, yann saat 22 de tekrar top -
I anacaktrr. 

Heyeti seleriye yiihseh daglara 
fthtr 

Nairobi 2 (A.A.) - «Sarki Afrika» 
italyan miihendislerinden Giglione ile 
idaresi altmda bulunan sefer heyetinin a
zasJ, 15 giin ic;inde Afrikamn ba§hca 
yiiksek daglanna c;1kmi§lardir. Bunlar, 
14 sonkanunda, Kilimandjaro tepesine, 
iki giin sonra da Mavenzi dagmm diirt 
tepesine c;1km1§lard1r. .;>imdiye kadar 
buralara hie; kimse c;rkmamr§h. italyan • 
lar, 18 sonkanunda kayaklar ianesile Ki
limadpero tepesine ve ferhasma c;tkrm~ • 
lar, 31 sonkanun tarihinde de 5250 met
ro yiiksekligindeki Kanda dagmm en 
yiiksek tepelerine c;Ikmi~lardir. 
Fransrz matbuatr memnun degil 

Paris 2 (A.A.) - Biiyiik Fa§ist 
meclisinin ic;timai, Paris gazetelerine 
italyan siyasetinin istikbali hakkmda bir 
~ok miilahazalar ilham etmektedir: 

P ertinax, diyor ki: 

«En nikbinane faraziyenin ele almma-
51 halinde bile ingiltere, Sovyet Rusya 
ve F ransaya kar§1 ileri siiriilen §ikayetle
ri bir araya toplamak arzusu, meydana 

c;rkmaktad1r. Hie; §iiphesiz vukuat, ! tal · 
yan siyasetinin miifrit cihetlerini tadil e
decektir.» 

Le ]our gazetesi diyor ki: 

«Roma • Berlin mihveri, baz1 cografi 
§eniyetleri degi§tiremez.» 

Bu gazete, Virginia'nm diinkii maka
lesine telmih ederek §oyle diyor: 

«italyamn Brener gec;idine saplamp 
kalmasmt istemiyoruz. F akat Dis a reo 
gec;idinde niibet bekler'ken, biran dik • 
katsiz davranmamn kendisi ic;in me§' urn 
olacag1m biliyoruz. iki Alman limanm1, 
yani Hamburg'la Trieste'yi birbirine 
baghyan okl an giis teren kartpostallar, 
F ransada satrlmamaktad1r.» 

Oeuvre gazetesinde, T abouis, ita! 
yamn halihamda F ransanm §imali Af • 
rikadaki miistemlekelerine kar§l takib et
mekte bulundugu siyaset dolayisile en -
di§e izhar etmekte ve italyamn Almanya 
ile birlikte bu miistemlekeleri F ransaya 
baghyan yollan elinde tutmakta oldu • 
gunu yazmaktadrr. 

ECNEBI MEHAFILDE 

<;ekoslovakyamn Tiirkiye 
el~isi 

<;ekoslovakyanm Ankara el<;isi Hal
la'nm yer·ine Biikre~ elc;iliginden istifa 
eden $eba'nm tayin edildigi haber a
lmml!?tlr. Malum oldugu vec;hile $eba, 
Sovyet ordusunun Romanya toprakla -
rmdan ge<;mesi meselesi hakkmda mil
him bir kitab yazmt§, bu yiizden Prag 
parlamentosunda cereyan eden hara -
retli miinaka!?alalf' neticesinde Biikre§ 
sefaretinden istifa etmi!?ti. 

<;in heyeti Yunanistana gitti 
Bir haftadanberi §ehrimizde bulunan 

<;in askeri heyeti diin Romanya vapu • 
rile Yunanistana gitrni§tir. Heyet reisi 
General Shan Shi'nin rahatsrzhg1 yii -
ziinden heyet Ankaraya gidememi§tir. 

Frans1z biiyiik el~isi 
Mezunen Parise giden Franstz biiyiik 

elc;isi Henri Ponsot'nun bir miiddet da
ha Pariste kalacag1 haber ahnm1§tlr. 
au teahhuru.r;t Sancak mcsclesile alak:;~. 
dar oldugu ilave edilmektedir. 

tngiliz 's'efiri Artkaradan 
geldi 

ingiliz sefiri Sir Percy Lorrain An -
karadan istanbula gelmi!?tir. 

Kayseri Ath Spor kuliibiiniin faaliyeti 

Atlt Spor Kulii.bii azalan Hisarctk gezisinde istirahat halinde 

Kayseri (Hususi) - Kayseri Ath 1 faza eden bu k1ymetli te§ekkiil. Vali Ad
Spar Kuli.ibii, bu kr§ ic;inde de c;ah§mi§ li Baymanm giisterdigi pek yakm alaka 
ve her pazar giinleri civar kiiylere ath ile iiniimiizdeki hazirandan itibaren Hu
geziler yapmak suretile idmanlarma de- susi Muhasebeye devredilecek ve kulii
vam etmi§tir. Son hafta ic;inde, Erciye§in biin istikbali garanti edilmi~ bulunacak -
eteginde suyu, havas1 ve bilhassa man - tlr. Bilhassa Vali Baymanm, kuliib aza· 
zarasi~~n .. giizelligile ~e.§hu_r alan ( Hisar· larile birlikte muntazaman manejlerde 
c1k) koyune kadar g1d1lmi§ ve oradan .. . . "k . 

k.t d"' "'I .. .. bulunmast uyelen te§y1 ve te§V1 eyledJ-gec; va 1 onu mu§tur. . 
Ot; senedenberi yalmz kayidli azas1 • gi gibi, aza adedinin ge giin get;hkc;e art-

nm verdigi aidatla mevcudiyetini muha - masma yard1m etmi~tir. 

Iki dii!Jman arasmda kalan Polonvanm istiklal harbinde 
ge~en miithilJ ve heyt>canh bir macera 

Zengin • Nefis ve muazzam· sahneler 

onumiizdeki CUMA •• p E K Sl"nemaslnda 
ak~ammdan itibaren 

r• GABY MORLAY • ViCTOR FRANCEN Ill 
ELViRE POPESCO • RAiMU ·ANDRE LEFAUR ve DUVALLES 

gibi biiyiik yiidrzlarm filmi 

A$K $UKRANI 
(Le Roi) 

SAKARYA Bu hafta • sinemasi 
miidavimlerine ho~ iki saat ge~irtiyor. 
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( Rn a.ksamki oroszram ) 
iSTANBUL: 
12,30 pUiJk.la Tiirk musikisi - 12,50 ha -

vadls - 13,05 muhtelif pla.k ne§riyatt - 14 
son - 17 inkrlab dersleri: Hlk.met Bayur 
tarafmdan Universiteden naklen - 18,30 
plakla dans musikl.si - 19,30 Konferans: 
Doktor Ali ~ii.krii <c;:ocuk hastahklan hak
kmda) - 20 Sadi ve arkada§lan tarafmdan 
Turk musiklsi ve halk ~arilulan - 20,30 O
rner R!Za tarafmdan arabea soylev - 20,45 
Tiirk musiki heyeti, saat ayan - 21,15 Or
kestra - 22.15 ajans ve borsa haberleri ve 
ertesi giiniin program! - 22,30 pla.kla solo
Jar, opera ve operet parifalan - 23 son. 

viYANA: 
17 konser - 17,55 turlzm hakkmda kon

ferans - 18 Linz'den naklen halk ~arkila -
r1 - 18.20 Avusturya milli mus~ki konser-J -
19,35 konferans - 20 havadis - 20,10 spor 
havadlsler! - 21 .05 orkestra konseri - 22 ,45 
haftamn haberler! - 23 ,10 havadis - 23,20 
ada musikl.sl - 24 dans musik!sl. 

BERLIN: 
17 kon.~er - 19,20 edebi konv~m.a - 20 o -

peret - 21 havadis - 21,10 klasik musikl -
21,45 genclik saat! - 21 ,15 yen! Alman mu
sikisi - 23 havad!s 23,20 geee konser! -
24 dans musikisi. 

PESTE: 
18.30 c;igan orkestrast - 19,40 ~an - 21 

cocuk musiikl.si - 21,30 havadl.s - 22,05 cigan 
orkestrasr - 23 Pe$te konser ,orkestrasr ta
rafmdan konser - 24.20 fransTzca, italyan
ca havadis - 24,30 dan.s mus!kl.sl. 

BUKRES: 
19,10 orkestra - 21,30 keman konsert -

22.10 $an - 22,30 havadl.s - 22 ,45 gece kon
seri - 23.45 havadis - 24 dans mus!kisl. 

LONDRA: 
19 cocuk saat! - 19,45 konser - 20 hava

d!s - 20,20 opera parcalart - 20.40 varvete -
21 trio - 21.30 san - 22.15 varyete - 23 ha
vadis - 23 ,25 senfonik konser - 24,25 ko -
nusma. 

PARiS: 
16.30 konser - 18 havadls ve borsa ha -

berleri - 19 konser - 20 varyete - 21 kon
ser - 2:! havadis - 23 ,30 gece komlerl. 

FOMA: 
18.15 rians musikisi - 19,10 konser - 19 50 

havadis - 21 30 fasizm haberler! - 21,40 
komerl! - 23,45 dans musikis!. 

NOBETCiECZANELER 
Bu ak~am ~ehrin muhtel!f semtlerinde· 

ki nobetl{i eczaneler !;iunlardrr: 
istanbul cihetindekiler: 
Eminoniinde (A. Minasyan), Beyazidda 

(Haydar), Kiil{iikpazarda (Hikmet Cemil), 
Eyiibde (Hik.met Atlamazl, ~ehreminlnde 
CNaz1m Sadrk), Karagiimrii.kte (Arif), Sa
matyada CErofilos), 1;\ehzadeba~mda CUnl
versitel, Aksarayda (Ziya Nuxi), Fenerde 
(Hiisameddin), Alemdarda (E~ref Ne/iet), 
Ba.kJrkoyde Cistepanl. 

Beyoglu cihetindekiler: 
Galatasarayda (Ahmed Cevad), Bostan

ba~mda ( Garihl, Galatada Top,.ularda 
(Hidayet), Taksimde (Kemal Rebiil~. Kur
tulu ta (Oalopulo), Ma!fka.d ( a ' 
Ha&koyde (Neslm A.seo), Kas~mpal?ad~ 
(Miieyyed) , Be§ikta§ta (Ali RrzaJ, San -
yerde (Osman). 

Uskiidar, Kadlkoy ve Adalardakiler: 
Uskiidarda (Selimiye), Kad!koyde (Saa

detl, Biiyiikadada (Halk), Heybelide (Ta. 
UM). 

Evlenme toreni 
Tecimerden Muezzin oglu Bay Ali 

klZl Bayan Huriye ile doktor Suphi A
nnm evlenme toreni 27 §Ubat 937 cu -
martesi ak!?amt Parkotel salonunda gii. 
zide davetliler huzurunda pek ne§'eli 
bir surette sabaha kadar devam etmi§
tir. Yeni evlilere saadetler dileriz. 
,1=·--~~~~~~~, ,, 
i Haydar Rifahn 

eserlerinden 
Etriisk Vazosu 
Ilic;in Oliimii 
Efendi tie U~ak 
Vikontun 6liimii 
Iklimler 

20 Kr. · 
50 • 

tJk A~k 
Kiic;iik Hikayeler 
Mevud Toprak 
Stalin 
Lenin Mezhebi 
Felsefe 

40 • 
30 • 

100 • 
100 • 
100 • 
125 • 
150 • 
75 • 
35 • 

125 • 
60 • 

Bi.iyi.ik §ehir ve kasaba parklar1; 
Anlt, meydan, t;ocuk parklar1 ve 
villa baht;eleri it;in modern proje 
ve planlar hazular; ke§ifnameler 
tanzim eder. Projelerin arazide 
tatbikabm deruhde ve taahhiid 
eder. 

' 

I 
II 
1,1 

Miiessesat ve villa bahc;elerinin 
~~ daimi nezaretini kii .. i.ik iicretlerle \II 

kabul eder. ~~~ 
t;ic;ek, sebze tohumlan; fide ve 

fidanlar; siis, meyva agac; ve agac
ctklan; bahc;e alat ve edevab ve 
ehliyetli vahc;tvanlar gonderir. 

I 
Katalogu (50) kuru§tur. 
Alakadarlara paras1z gonderilir. 

----·~~~~~--~~~~~~--------------~~~~~---------------------------------------------------------------------------------

=·~=~~!"9::::~ TURK iNKILABINDA TERAKKi HAMLELERi Tiirk~e soziU biiyUk 
Milli filmini TURK sinemas1nda 

Siz de GoriinUz. 
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( TERBiYE BAHiSLERi __ )j 
F rans1z tedris r ejimi ni~in 
ta·m semere vermiyor? 

Yazan: Selim S1rr1 Tarcan 
Bugiinkii yazimda otedenberi bilinen [ har9giizan olan biitiin FransiZ gencligi 

baz1 hakikatler iizerine giizel dii~iinen- en anormal ve en gayris1hhi §erait ic;in
lerimizin bir kere daha dikkatini ~ek- de yeti§iyor, diyor. 
rnek istiyorum. M. (Roger) eyalet geceyahs1 lisele -

Bundan iic; ay kadar evvel gene rinde sabahm saat alb bu9ugunda ya • 
cCumhuriyeh te(Edmond Demolins) in taktan kaldmlan talebenin giinde tam 

, bundan k1rk ytl once ortaya atbg1 fi- on buc;uk daatlik ders ve miizakere 
kirleri iki makaleme esas alm1~tlm. -Ne yapmak gibi nazari bir rejime tabi ol
:yazlk ki Fransa gibi bir ilim diyarmda duklanm kaydediyor. Per§embelerin 
tam adam yeti§tirmek sistemi heniiz serbest rnesaiye tahsis edilmesi Hiz1m 
tatbika ba§lanrnl§ degildir. Talim ve geldigi halde, o gUn de 9ocuklar ekserl
terbiye rejimi bundan k.lrk sene evvel- ya sm1flara hapsediliyor. $oyle bOyle 
kinden pek farkh degildir. Hala bugUn bu mektebli gencler haftada elli iki bu
Franslz mekteblerinde kafalar viicu • 9uk saat fikri rnesai ile rne§gul oluyor-
di.in zararma i§letiliyor. Hayatta tatbik lar. 
sahas1 pek az olan nazari ilimlerle sils- Garibdir, tezgahlarda i~liyen amele • 
lemek istenilen korpe dimaglar yorgun, nin giinde sekiz, haftada kirk saatten 
bitkin bir hale sokuluyor. Her sene fazla c;ah~marnas1 kanunla tahdid edil· 
mekteblerin a91lrna s1rasmda bazt iyi digi halde, talebenin bu fazla rnesaisi 
dii§iihen ba~lar yevmi gazetelerde rnii- dii§iiniilmii)'(lr. Anlamtyorum neden a
him rnakaleler ne~rederler, fakat bun - mele talebeden daha imtiyazh tutulu
lar higbir tarafta bir aksi tesir uyan - yor? 
chnnaz. Paristeki nehari liseler talebelerinin 

Zaten insan bir 1ngiltere ve Alman- vaziyeti eyalet lise talebelerinden !ark
yadaki rnektebleri, bir de Fransadakile- h degildir. Bir liseli kadim Yunan, La
ri gi:iriince aradaki farkl derhal anhyor. tin ve ana dilinden ba~ka bir ecneb1 di
Bir tarafta kafaya verilen ehemmiye - 1i ogrenmekle rnukellef oldugu gibi ta
tin ayni derecede vucude . verildigi go- rih, cografya, riyaziye, kimya, fizik ... 
riiluyor, diger tarafta ise vucud terbi- derslerine de (ki bu rnesaide resim, mu
yesi - adet yerini bulsun kabilinden - siki, jimnastik dahil degildir) haftada 
programlarda haftada bir, nihayet iki 26 saat zaman verecek, evde de ders • 
saatlik bir zamana rniinhas1r kahr. leri haztrlamak zaruretile laakal ii<; sa
<;unkii gaye kafaya <;<>k §ey doldur - atlik vakit ay1racaktlr! Tabii boyle o • 
makhr (!) lunca c;ocuk ak§arn yemegini alelacele 

Gec;en ders yth ba§lang~cmda (Fi • yiyecek, gee; yatarak uykusundan da 
garo) gazetesi lise prograrnlan hakkm- kaybedecektir. Butun bu fikir yorgun
da miinevverlerin ne dil§iindiiklermi luguna bedel, viicud rnevzuubahs bile 
anlamak i9in bir anket a<;mi§h. Frog • degildir. 
rarnlann 1slaha muhtac oldugunu (An- Bu ytl da t~rlnievveldenberi ba§h -
dre Maurois), (Gaston Rageot), (Mau- yan bu yorucu, takat tiiketici fikri me
riac), (Georges Duhamel) ve §imdi pek sai saglam ve giirbiiz gormek istedigi • 
hat1nrna gelmiyen rnutefekkirler yana miz c;ocuklann benizlerini sarartacak, 
yalala yazrni§lardl. Hic;bir §ey <;1kmad1. renklerini solduracaktlr. 

Bu sene rnektebler ac;1hrken Fransa Hangi rnuallime bu halden §ikayet 
Terbiye Nazm M. (Mario Roustan) etseniz onu da sizinle ayni fikirde go
mekteblere gonderdigi bir tarnimde riirsiiniiz ve ne yapahm pr~~amlar 
cterbiyecilerin i§i genclerin yalmz fik· 90k yiiklii! cevabm1 ahrsmtz. Ala! Fa
re ve ahlaka aid vastflanm tenmiye et- kat bu programlan yapan kim? 
mekten ibaret degildir onlarm bedeni Talim ve Terbiye Yiiksek Meclisi! 0 
kabiliyetlerini de inki§~f ettirmek la • meclis bunu bir tak1m esaslara baglar
z1rnd1r!. derni§ti. Pariste gtkan (La ken rnuaUimlerin ?ilekleri~i s~r~yor. 
Medecine Scolaire) mecmuasmda pro- 0 zaman her mualhm kend1 dersmm e
fesor (Doktor Dufestel) · Beden terbiye- hemn;iyetini dikkate alarak (_gu_ra!) 
si ve rnekteb programlan serlevhah bir asgan bir zarnan aynlrnas1m tsbyor. 
ba§yaz1smda (programlar nazari ders • Neticede bugiinkii vaziyet rneydana ge
lerle o kadar yiikllidiir ki beden terbi • liyor ve sonra kabahat programlarda o
yesine aynlacak zaman yoktur. Mek - luyor! 
teb rniidilrleri ve miifetti!iler bu liizu • Makalenin sabib-i daha birG_Slk acx acx 

\ mu hissettikleri halde nedense ses C:l· s1zlandtktan sonra sozlerini §oyl~ biti -
karrmyorlar. Terbiye Nazmrn1z rnek • riyor: . . . 
teblerde jimnastik derslerini faydah bir cDevlet hselermde tahstl. :den genc
§ekle sokrnak istiyorsa, once bir kere ler icrin dii§iincemiz §Udur: I~me :lkaba
programlardaki fikir derslerini hafif - sa ilim doldurulmu~ ka~a 1stem~yoruz. 
letmenin c;aresine baksm ..... :o diyordu. Hay1r, haytr hazmedem1yeceklen g~da-

i§te masamm ustiinde 9 ikincite~rin larla c;ocuklan serserne c;evirmesinler 
1936 tarihli (Temps) gazetesi duruyor. ve her§eyden evvel biraz onlarm s1h -
Birinci sahifesinin iic;i.incii slitununda hatini dii§linsunler.• 
(Yorgun c;ocuklar!) serlevhah bir rna - SELIM SlRRI T ARC AN 
kale var. Memleketin irfanile alakadar B-. ursa mmtakasmm tiitiinleri 
olanlar ic;in bu yaz1dan ahnacak c;ok 
ibret dersleri vard1r sanmrn. 

cYorgun <;ocuklar! Arttk bu hakikat 
soylenrneliydi - ve bunu bir profesi:ir 
dilinden i§itmeliydik. - Liselerimizde 
talebenin gayribe§eri bir dimagi ta'ba 
maruz kald1gm1 (Goncourt) rniikafahm 
kazanan ve bir lise mi.idiirii olan (M. 
Roger Vercel) soyliiyor. Bu k1ymetli 
pedagokun yazdlgt rnuhirn bir rnakale
yi c;ocuklarmm dirnag ve s1hhatile ala
kadar olan babalann okumalanm tav· 
siye ederim. 

M. (Roger) genclere kar§l hakiki bir 
suikasd rnahiyetinde oldugunu bildigi 
ve kendisinin de tatbik etmek rnecbu -
riyetinde oldugu bu programlardan pek 
ac1 bir lisanla §ikayet ediyor. 

:;;uras1 sabittir ki orta tedrisatm 

Bursa Viliiyeti Ziraat Odas1 azasm • 
dan Ahmed Fikri Bozkayadan bir mek
tub ald1k. Bu mektubda deniliyor ki: 

.Gecen niishalanmzm birinde rnm -
takarn"izm bu seneki tiitiin rekoltesi 
hakklnda verdi~iniz rnalumata maim 
cins ve nefaseti hakkmda birka9 ~ey sa-
yacag1rn. 

Bu seneki ti.ltiinlerimiz cidden nefis
tir. Demirta~ ve Giindogdu gibi mmta
kalarimlZ rnahsuliinde hie; damar olrna
dlgl gibi son ve gozleme de yoktur. Yal
mz birinci ve ikinci analarda <;1f1t yani 
alaca vard1r ki bunlar da. gonnez ktsml
na aynlm1~tir. LJ~iincli ana, kovalarna, 
U<;alh, uc; son derece nefistir. Koyliimii
ziin yiiksek i~ili~(i mahsuliln k1ymetini 
biisbiitiin artlrrnaktadir.• 

Cumhuriyetin edebi tefrikasu 6 

B iZ iNSANLAR 
"================== Y azan: Peyami Safa ='!V 

- Buyurun, dedi, hayrola? 
- Bizim hasta bier iyi degil. A~i~tan 

Sevket Bey beni biraz korkuttu. Bir 
menenjit ti.iberki.ilozden bahsediyor. 

Dahiliyeci parmaklanm yelek ceble • 
rinden <;Ikardt ve ellerini pantolonunun 
ceblerine sokarak basm1 online igdi. Ka~· 
Ian c;alllm1~ ve alnmda bir damar kabar· 
ffil~b. 

- Pek oyle kolay tiiberki.iloz te§hisi 
konamat, dedi, bir «mayii dimag1 ~evki» 
muayenesi ister. Haydi, beraber <_;Ikahm. 

~pka~1n1 ald1. Herkes ayaga kalk -
nn~h. s...-;z: bir selamla§madan sonra 
doktor koridora ~1kmca iki ki~i yolunu 
kesti. Kulagma bir§ey soylemek istiyor· 
lard1. Orban ve Necati ~Ikhklan oda ka
P!Slna dogru iki ad1m geri c;ekildiler. 

1ereriden sertabibin sesi geliyordu: 
- Cenazeyi kaldirmazsmlz haL Pe

ki ... Hastane kaldmm ... Daym da ge
lemez i:iyle mi?.. Vah yavrum ... Yalmz 
sen mi bulunacaksm? Ba§ka kimsen yok 
tnu? 

Bir sessizlik. 

- Ne yapahm? diyor sertabib, i-kin
diye yeti§tiririz. Cenazeye ben de geli -
rim, yoldan da kahlan bulunur in~allah. 

Orhan ve Necati merdivene dogru yi.i
riidi.iler. Doktor da ag1r ag1r geliyordu. 

D 
Necati mektebe gitmek ic;in yolda Or· 

handan aynldt. Doktor da bir «mayii di
magx §evki» muayenesi yapdmadan yeni 
bir te~hir konamtyacagmi ve hastayt an· 
cak saat ii<; bu~ukta gi:irebilecegini soyli
yerek onu otomobilile Ti.inele kadar go
tiiriip btrakmi§tl. 

Orban yalmz kahnca Beyoglu lokan
talarmdan birinde bir c;orba ic;tikten son
ra V ediamn yathgt hastaneye gitti. Mer· 
divenba§mda onun hastabakiCISile kar§I· 
la§mi§tt. K1z hastada iniltilerin kesildigi
ni, belki de ba§agnlan dindigi ierin Vedia 
Hammm uykuya benzer bir dalgmhk 
ic;inde gozlerini kapad1gmi ve odasma 
gitmemek daha dogru olacagm1 si:iyledi. 
Orhan, koridorla miidiriyet odas1 arasm· 
da, hava cereyanma maruz oldugu i~in, 

CUMHURiYET 

Ressamlara nasd 
yard1m edilecek? 
Vekalet, profesyonel 
ressamlartn tablolartnl 

satin alacak 
Ciizel San' atlar Aka demisi mi.idiirii 

Biirhan T oprakla profesor ressam M. 
Leopold Levy'nin, ressamlanm1z lehine 
Ankarada yaphklan teklifler Maarif 
Vekaletinde alaka ile tetkik edilmekte -
dir. Y almz Akademi miidiiri.i ile profeso
riin Maarif V ekaletine yaphklan teklif
ler baz1 gazeteler tarafmdan yanh~ tef· 
sir edilmi§tir. 

Alakadarlardan ogrendigimize gore, 
ressamlara her ay verilecek 60 lira, maa§ 
veya iicret ~eklinde olmtyacakllr. Her i.ic; 
ayda bir aertlmast dii§iini.ilen resim sergi
lerinde muvaffak olacak ressamlann tab
lolarmdan, Maarif Vekaleti adam ba -
§Ina 180 lirahk tablo satm alacakt!r ki 
60 lira meselesi bundan galathr. Y almz, 
Vekalet tarafmdan eserleri satm alma -
cak ressamlarda aranacak vas1f, profes
yonel yani ge~imlerini ancak resimlerin
den, tablolarmdan temin eden kimseler
dir. Haricde vazifeleri olan ressamlar 
bu mubayaattan istifade edemiyecekler -
dir. 

Ci.izel San' atlar Akademisinin yapti
gi teklif te Fransada, Almanyada, Rus
ya-da oldugu gibi devletin ressamlan hi
maye dolaytsile satin alacag1 tablolar 
i§ini bir sisteme baglamak dii§i.incesidir. 

K1rklareli Belediyesinin bir 
tavzihi 

K1rklareli Belediye reisliginden §U 

mektubu aldtk: 
cl8 §ubat 1937 tarih ve 4587 sayl11 ga

zatenizin altmc1 sahifesinde K1rklareli 
bakkmdaki yaz1da Belediyeyi alakadar 
eden rnevaddm gazetenin ayni si.itu -
nunda tavzih edilmesini rica ederirn. 

A - !stasyondan otornobil ilcretleri: 
Belediyenin gordUgii liizum iizerine 

Enci.imeni Da·irninin verdigi kararla bir 
lirad1r. Otomobilcilerin 75 kuru§tan al
rnalan haklanndan feragattir. 

B - K1rklareli §ehrinin yollan: 
Be§ senenin prograrnmda taleb ettigi 

bu seneye aid yollar ic;in bi.itc;cde mu
hassas para mahallerine sarfedilrni§, 
programm ihtiva ettigi yollar yapxl -
ml§hr. Belediye rniisbet bii~e esasl u
zerine vazife yapar. 

C - Ruha s1klnh veren elektrik Him
balan: 

Sokak tenvirab 25 er mumluk ampul
lerle yapllmaktad1r. Daha fazla kuvvet
te ampul kullanmaga fabrikanm elek'
trik istihsal kudreti, biitc;edeki tenvirat 
tahsisah mi.isaade etmiyor. 

D - Sinernada sigara ic;ilmez levha -
Ian: 

Mevcud sinernayt yaphranlar biiyiik 
himmetle b4 i§i ba§arml§lar, terakki • 
yah gostererek memlekete hizmet et
mi§lerdir. Sinemada sigara ic;ilrnez; 
kavanini rnevzuaya hiirmetle itaat edi
lir. 

E - Ktrklarelinde sozUnii gec;iremi • 
yen Belediye: 

Belediye kanunlarmm verdigi sala -
hiyeti tatbika, si:iziinii kanunun kahir 
kudretile gec;iren, goren, i~iten, fenay1 
1slah eden Cumhuriyet hiikumeti dev
rinde ya§adlgtm bilen, her yaptJgrnm 
hesabm1 vermege kadir olan bir Bele -
diye vard1r.• 

CUMHURiYET - Belediye reisinin 
az c;ok rnaddeye taalluk eder goriinen 
cevablan haricindeki sozleri, muharri
re tariz te§kil ettiginden matbuat ka -
nununa da muhaliftir, binaenaleyh tay
yedilrni§tir. 

her zaman bekleme salonundan daha se
rin duran altkat sofanm bir koltuguna 
<;oktii. Penceresi olmad1g1 i<;in buras! ka
ranhkti. Y almz, bah~eye giden koridorun 
ve miidiriyet odasmm kaptlanndan giren 
ve ayni hizada birle§en I§lklar, bu sofanm 
ortasmda aydmhk bir yo! yaptyordu; 
merdiveni boydan boya kaphyan camh 
bolmelerin ve duvarlarm dibi daha ka· 
ranhkh. 

Orhan koltuga iyice yasland1 ve ba~I
m duvara dayad1. Ayaklanm uzatarak 
iki kolunu da yanlara sahvermi§ti. Goz
lerini kapasa hemen uykuya dalacakml§ 
gibi yorgundu: S1rt1 ve kale; a! an iyice 
koltuga yerle§erek ayaklan yere bastlgi 
halde, sanki her taraf1 istinad noktalarm· 
dan mahrum, bo§lukta kalmi§ gibi garib 
bir muvazene hasreti i<;inde sallamyor, 
biitiin viicudiinde, sert cisimlerin erimesi
ne ve ilmiklerin eroziilmesine benzer bir 
€eV§eyi§, uzun <;algiiann birdenbire ko
pan ve gerginligi derhal kaybolan kiri§· 
Jeri gibi kollarmda ve bacaklarmda an
SIZm bir bolla§ma ve bi.itiin adalelerinde, 
ic;inden 1hk bir hava stzd1g1 hissini veren 
balonlar peyda. oluyordu. F akat bu yor
'!unlugun bir uykuya istihale etmeden ev
vel, ba§min ic;inde, kendiliklerinden a
yaklanan bir dii§i.ince kalabahgmm mu· 
kavemetine ugnyaca(bm ~u son iki giiniin 
yakm tecri.ibelerile daha iyi biliyordu. 

<;ocuk kitabevleri 
nas1l idare edilir? 

Miitevaziane bir fekilde ~ah,mtya ba,hyabilecek 
olan bu miiesseselerin 

hususunda biiyiik 
~ocuklartn terbiyesi 

faideleri vard1r 
Yurda okul ka9ar hizmeti dokunacak 

miiesseselerden biri de kitab evleridir. 
Bu alanda ilk ad1m1 atan lstanbulu tebrik 
etmekle beraber bu giizel beldenin kii • 
§adm1 yaptlgt <;ocuk Kitabevinden ne
ler beklendigini bilmek isterdik. Sinesin
de biiyiik amaclan ta§ImaSI gerek <;ocuk 
Kitabevi hakkmda dii§iindiiklerimizi hi
rer hirer a§ag1ya yaztyoruz: 

A - <;ocuk Kitabevlerinin gayesi §U· 
dur: 

I - <;ocuklan ki.ic;iik ya§ta okumaga 
ah§hrmak, 

2 - lyi ve kendilerine faydah kitab
lan okutmak, 

3 - <;ocuklara kiic;i.ik ya~ta kitabev -
lerinin ehemmiyetini bilfiil gostermek ve 
ogretmek; 

4 - Kitablara ve kitabevlerine kar§l 
<;ocuklann S'!vgi!erini ve muhabbetlerini 
artumak, 

5 - Kitablara kar§l sevgi ve muhab
beti artlrmakla c;ocuk kitablanmn yazll · 
masm1 te§'<;i etmek, 

6 - Her tiirlii bilgi ve san'ata kar§J 
~ocukta merak ve sevgi uyandumak, 

7 - Meslegini kiieri.ik y_a§mda intihab 
etmesine az<;ok yardtm etmek. 

B - <;ocuk kitabevlerinin idaresi: 
I - <;ocuklann kolayhkla girip er1ka -

caklan Halkevleri veya bunlara benzi -
yen miiesseselerin ilk kat odalanndan b~ 
risini bu i§e, erocuk tibaevlerine tahsis et
mek; 

I - <;ocuk sevgisi ta§Jmasi, 
2 - Dikkatli ve temiz olmas1, 
3 - Kiilti.irii oldukera geni§ bir insan 

olmas1, 
4 - Ki.iti.ibhanedeki kitablan okumu§ 

bulunmas1, 
5 -Kendi §ehrinde, kasabasmda er1kan 

c;ocuk kitablanmn her ay bir listesini ha
zalamt§ olmas1 ve kitabevinde ~ocuklann 
gorebilecegi bir yerde asmas1 ve bu ki • 
tablan kitabevinde bulundurmaga <;ah§
masi, 

6 - $ehrin veya kasabanm ~ocuk ki
tablarJ yazanlarile s1k1 temasta bulunma
SI ve bunlardan ki.iti.ibhanesine armagan 
edilmi§ ve miielliflerin imzalarm1 ta§Jyan 
kitablan bulundurmas1. imzah kitab1 o
komak, ~ocuklarm iizerinde daha derin 
bir tesir yapar. 

7 - Bu miiellifleri kitabevleri miida -
vimlerine tamtmak erok faydah olur. Mii: 
elliflere kitablanm yazmalanna aid se
bebleri ve tesirleri iz~h eden konferans -
lar verdirmeli. Miiellifle temas etmi§ 
erocuklar kitablan daha bi.iyiik bir istek 
ve zevkle okurlar. 

8 - Kitabevi memuru kendi kitab
evine devam eden erocuklann sevdikleri 
ve sevmedikleri kitablan ve konulan bil
melidirler ve hatta buna dair notlan bile 
olmahdtr, 

9 - <;ocuklara verilecek ve okutula • 
cak resimli ve resimsiz kitablarla <;ocuk • 
Ian fena huylardan kurtarmaga <;ah§ma-

2 - Paraca, idarece ve sairece §U • 
51' 

I 0 - Kendi kitabevinden kitab alan nun bunun goziinii korkutmamak i~in bu 
i§e kii~iik mikyasta ba§lamak, ~ocuklann ruhi' durumlanm inceliyerek 

3 - <;ocuk kitabevinde kitab okuya- anlamaya erah§mast gerektir, 
cak veya kitabevininden evine kitab ala- Son noktayt ~u yolda yapabilir: 
cak erocuklann kitabevi memuru veya A - <;ocugun annesi, babast veya ve· 

lisile ve devam ettigi okulla miinasebat y.ardtmctsl tarafmdan gayet iyi kar§tlan • 
malan, tesis etmek; 

4 - Kitablarn masal, hikaye, resim- B - Bu temaslar bizzat veya mek • 
Ji, resimsiz, bilgi, san'at, tayyare, maki- tubla yapabilir, ve yahud anneler ve ba
ne, kahramanlar, Turk inktlabt v. s. diye balan kii~iiciik kitabevine -odasma- da
ti~. dort, be~ ve daha fazla rafa ayn ayn vet ederek bu biiyiik i§te te§riki mesaileri-
konmast ve tasnif edilmesi. ni rica eder, 

C - Kitablan erocuklara verme tam: 11 - Zamanla kitabevi memurlan bu 
<;ocuklar §U §llrtlar altmda evlerine i§te ihtisas peyda etmi§ veya. ileri memle-

kitab alabilirler: ketlerin birinde bu i§i tetkik etmi§ tecriibe 
J - Tutulacak defterde her ~ocuk sahibi bir kimsenin nezareti altmda ~ocuk 

j~in bir sahife a<;Ihr, kitabevlerinin te§kilab, idareleri, masraf • 
2 _ Bu safihede erocugun adt ve soy Ian ve varidatlan, kitablarm tasnifi, me-

ad!; murlann yeti§tirilmesi, kitablarm erocuk

3 - Babasmm adt ve i~i. 
4 - Babasmm tam adresi, 
5 -- Mektehin ad1, stmh ve numaras1, 
6 - Ho§landigi kitablar ve mevzular, 
7 - Okudugu kitablarm isimleri, sa-

ytsl, 

8 - Evinde, mekteb kitablarmdan 
ba§ka kitablan var micl'tr? ve bu kitabla· 
nn evinde h1fzolundugu yerler kaydolu
n,ur, 

9 - <;ocuga verilecek kitab 7 -I 0 gi.in
den fazla <;ocukta kalmamahd1r, 

I 0 - Bu zaman i~inde gelmiyen ki
tab ic;in c;ocuga bir kart yavhr. Kart ce
vabsiz kaldigi takdirde ana babaya yazl· 
hr ve kitabm iade edilmesi rica olunur. 

II - Kitabm yublmast veya kaybol
masi halinde kitabm bedeli ~ocuga veya 
babasma odetilir. Odenmeyince, ayni c;o
cuga ikinci bir kitab verilmez. 

D - Kitabevleri memurlarmda ara -
nacak vas1flar ~unlard1r: 

iki gi.indiir ve iki gecedir, viicudii hep 
boyle uykuda oldugu zamanlardan fazla 
rahavet, fakat zihni uyamk oldugu za • 
manlardan fazla hareket i~inde idi. Bir 
tak1m hayaller, en uzak bir benzeyi~ mii
nasebetini Hfi bularak birbirlerinin pe
tine tak1hyorlar ve aralannda hierbir pren· 
1ip i§tiraki olmadan, uyamk zamanlarda
kinden daha kuvvetli bir tecessi.im kabili
yetile belirip kayboluyorlard1. Adeta 
bunlar, zihnin uzviyetle beraber gev§emi§ 
disiplininden yakay1 siyiran §UUr kac;ak· 
lanyd1; bir darhktan yeni kurtulanlarm 
ilk serbesti anlanndakj azg1nhk ve ~a§· 
kmhklarile canlanarak oteye heriye ko§U• 
~uyorlardl; baZilan en on de ve renkle
rile, bi~imlerile, hatta bir his dalaletile gi· 
bi kulaga dt~andan vuran seslerile pek 
barizdiler, sonu sislere kan§an muntazam 
ciimleler soyledikleri olmuyordu; bazl· 
lan saf saf arkalarda ve uzakla§hkera §e· 
kilden mahrum kalarak, yalmz mana gol
geleri halinde §Uurun gerilerini s1ymp ge
c;iyorlardt; fa kat bazan da halin tesirle
rile dag1lan ve muhtelif alakalarla birbi
rine bagh, ayn ayr1, tam hattra parc;alan 
zuhur ediyordu. 

Orhanm gozkapaklan kendiliginden 
dii§i.iyor ve gozleri bir an siiren korli.ikler 
ic;inde karanhga bahp <;1k1yordu. Kendi
ni bJrakli, kars!Slndaki merdivenin iki ba
§mdaki yayh kaptlann glC!Tt!Sl ona ttpkl 

lara verilmesi ve ahnmas1, dt§ memleket
lerdeki kitabevlerile mi.inasebatm teslSI 
ve kitablann teati edilmesi sahalannda 
muayyen bir mi.iddet ierin ders verilir ve 
derslerin tecri.ibesi yapthr. 

Miiesseselerin kurulu§lan ve muvaf -
fakiyetle idameleri i§i ferdlere ve ferd
lerin ba§armak istedikleri i§lere erok ben
zer. Miitevaz1ane i§e attlmt§, crah§ml§ ve 
muvaffak olmu§ namuslu bir ferdin ko
lay kolay yikilamiyacagi gibi kiieri.ik ol~ii
de, fakat saglam ve bilgili esaslar i.izerin
de kurulmu§ bir miiessesenin de yiktlma
sma imkan yoktur. Bu gibi mi.iesseselerin 
ilerisi muvaffakiyetle, kazanclarla, yeni 
ve mi.ispet hamlelerle doludur. 

Yeniden kurulmu§ ve muvaffak olmu~ 
bir~ok ink1lab miiesseselerimiz gibi Halk
evlerinde, okullanm1zda kurulacak her 
cihet~e faydah ~ocuk kitabevlerinin et -
rafhca dii§iiniilerek yap1lmas1 kiiltiir i~i. 
yurd ve ulus odevidir. 

Hilmi Malik Ervenol 

biri yukanda, biri a§agida iki kiic;iik c;o
cugun yeknesak, fasJlasiz ve bitip ti.iken· 
mez aglamalan gibi geliyordu. 

Koridor kapiSlndan ic;eriye giren koyu 
mavi elbiseli gene bir k1z, ona yald1da 
Vediay1 tamd1g1 ilk giini.i bir daha ha
tirlatmi§h. Orban diindenberi s1k stk o 
«iinii ve onu tamd1g1 ilk am di.i§lini.iyordu. 
o~ bu~uk senedenberi hayatmm bi.iti.in 
,vak'alanm idare eden o ana aid hassasi
yeti iki giindenberi artmi§tl. 

fki giindenberi ayni noktadan ha§hya· 
rak ayni devri yaptiktan sonra kaybolan 
bu hatJra, uyanmast ierin en kii~iik tenbihi 
kafi bularak gene canlamyor, gene, o 
«tin, yahdaki odamn merdiven tarafma 
dii§en kap!SI birdenbire a~1hyor, ic;eriye 
~iren gene bir k1z, acele iki ad1m attlktan 
sonra Orham goriince ~a§trarak duruyor, 
bir an, ona, nefes ahrken biiyiiyen ve 
nefesini baaknken siizi.ilen, iri, canh, ye
tilimsi gri gozlerini k1rpmadan bakiyor
du. Bir dizini ktrarak, laciverd elbisesi
nin kuma§! kadar hafif ve gev§ek duru
§U, sonra parmaklannm ucile beyaz ke
merinin arkas1m di.izelterek odadan c;Iki§I 
ve nefretten mi, utancdan m1 geldigi ~iip· 

hesini btrakan ani bir siiratle kaybolu§U 

Orhamn bir tiirlii goziiniin oniinden git

miyordu. Arkasmdan yengesi odaya gir

mi§ti. Uzunboylu. yi.iz!i ofkelerle ve ha-
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Kelle hazinesi 

t?::!!, azetemizin diinkii niishasmda 
~ bir kuru kafa hikayesi vard1. 

Hikaye deyi~imden hayali ve
ya temsili bir~ey samlmasm. Siyasi kome
di nev'inin en canh orneklerinden biri sa
ydacak kadar miihim ve hakiki bir va
ba !.. Versaille muahedesinin bir madde
sine sokulan bu kuru kafa, Afrikah zenci 
bir hiiki.imdarm kellesi olup vaktile Her
line gotiiri.ilmii§ imi~!.. 

Hikayeyi merak edenler gazetemizin 
di.inkii saylSlm gozden ge~in:bilirler. Ben 
bu miinasebetle hatmma gelen birka<; ta
rihi' kelleyi okuyuculanma tamtmak ve 
o meyanda tarih garibelerinin en ileri ge· 
lenlerinden biri olan kelle hazinesini an
mak isterim: islam tarihinde diyar diyar 
dola§hnlan ilk kelle, Halife Osmamn 
katillerinden Omerin ba§td1r. Birinci Ha
life Ebubekirin oglu Muhammedin ba~J 
da -gene ayni hadise yiizi.inden- kesilerek 
Medine ~ar§Ismda te§hir olunmu§IU. E
mevi Halifelerine ilk takdim olunan kel
le Hazreti Peygamberin torunu Hiiseyin
le elbirligi yapan Hani'nindir. Ondan 
sonra, Umeyye ogullan Arab, Turk ve 
Acem Irklarma mensub on binlerce kim
senin ba§lanm kestirmi§ler ve bir de kel
le hazinesi tesis etmi§lerdir. Bu hazineye 
konulan kuru kafalar, taalluk ettikleri 
mazlumun i<;timai seviyesine gore tasnif 
ve hirer sepet ierinde muhafaza olunurdu. 

T arih, bu kellelerden bahsederken ib
rete deger bir f1kra kaydediyor: Arab 
§airlerinden biri Halife Abdiilmelikin ya
mnda otururken meshur ihtilalcilerden 
M1s' abm kellesi getirilir. Halife, bir za
fer tep~ir eden kelleyi giile gi.ile seyre 
daldtgl mada §airin sarard1gtn1 sezerek 
sebebini sorunca §U cevab1 ahr: 

- Ben gene §U divanda bir gi.in Emir 
Ubeydullaha Hiiseynin kafasmm sunul
dugunu gordiim. Biraz sonra gene bura
da Emir Muhtar oturuyordu, oniinde U
beydullahm kellesi duruyordu. Oc; y1l 
gec;medi. Muhtann yerinde M1s' abm o· 
turduguna ve onun online Muhtann ka
fasmm konulduguna §ahid oldum. $imdi 
de M1s'abm yerinde siz oturuyorsunuz ve 
oniiniizde onun kafas! bulunuyor!. .. 

Zincirleme bir kesili§, degil mi? .. Ge
c;elim. <;i.inkii daha' ac1 kelle hikayeleri 
var. Mesela ( 151 0) da garb kom§usuna 
maglub olan Ozbekler Ham $eybekin 
kafas!l .. Calib bu kafamn derisini yiiz
diiriip i<;ine yetmi§ iki c;e§id kokulu mad
de doldurduktan sonra muattar bir <;anta 
gibi istanbula yollaml§ ve derisiz kalan 
kafatasm1 da elmaslarla si.isliyerek §arab 
kadehi yapml§tl. 

T ami§Var Kontlanndan Kini§ adh bi
ri, kuru kafalan tas yap1p kullanmakta 
§arkh ve garbh bi.itiin benzerlerini gec;
mi§ti. 0, pusuya dii§iirdiigii abnc1 Tiirk
lerin cesedleri iizerinde sofra kurdurmak
tan ve §arabma yarahlardan stzan kam 
kari§tJrmaktan ~tldirasiya hazahrd1. Bir 
giin de, yanolii bir Ti.irkiin cesedini di§· 
leri arasma alarak dansa kalkmi§tl!.. 

Ornekler <;ok. Fa kat kalem, tarihin 
yiiziini.i k1zartan bu <;irkin vak1alan kay· 

detmekten hem igreniyor, hem utamyor. 

M. TURHAN TAN 

Okudunuz mu? 
M. Turban Tanm (Akmdan 
Akma) 'smt okudunuz mu? Oku

madimzsa f1rsat elde iken 
bir tane ahmz. 

yal inkisarlarile dolu, sinirli oldugunu bir 
bak1§ta hissettiren, kukm1 ge~kin bir 
kadm, Samiye Hamm: «N e oldu c;ocu· 
gum a? Yiizi.inii gozi.ini.i kim pareralad1? 
Siz muallim misiniz, mubasSir m1? Bu ne 
rezalettir !» gibi bir§eyler soyliiyordu. 
Orban ayaga kalkarak ve si.ikunetle ~u
na benzer bir cevab vermi§ti: «$a yam 
teessiif bir hadise... Cemil bah<;ede oy· 
nark en ba~ka bir c;ocuga -e§ek Turk!· 
demi§. Bu sozi.i bnden ogrendigi ayn 
meseledir. Fa kat c;ocuk ta on a bir ta§ 
atarak yanagm1 delmi§. ilk s1mflarm mu
allimi benim. Hadiseden ben mes'uliim. 
Dersten <;Ikmca tesbihimi sm1ft , kiirsiide 
unutmu§tum. Almak i~in bahc;eden aynl
d!gim mada bu hadise olmu§. <;ocugu 
yakm1m1Zdaki askeri mektebe gotiirerek 
yanagm1 doktora diktirdim ve buraya 
kendisini bizzat ben getirdim.» Kadm 
haykmyordu: «E§ek Tiirk! E§ek Turk 
ya! .. Dogru soylemi§. E§ek olmasa bunu 
yapar m1? Kim den ogrenecek? Bu la
ktrdiyl benden ogrendi. E§ek Ti.irk ya, 

bu re:r:alet c;ocugumun ba§ma Tiirk mek· 

tebinde geldi !» Kadmm bir anda smk 

gibi uzanan, ba§ka bir anda parmak ka

dar 11falan boyu etrafmda bir tak1m u

gultularla beraber sesi de yakla§lp uzak· 

la§Iyordu. 
(Arkasz tJarl 



Milli fakzm antrenoriiniin favsiyeleri 

lki ayakla beraber futbol 
oynaman1n faydasi 

Antrenor, sag ve 
oyn1yabilen bir 

muvaffak 

sol ayakla ayni zamanda 
oyuncunun her vakit 

o)acagiDI soy)iiyor 

Tiirk Spor Kurumu tarafm
dan ba§antrenor olmak iizere ge
tirtilen ve bir ihti/af yiiziinden 
vazifesine nihayet verildiginden 
memleketine donen Booth, gaze· 
temiz i<;in birka~ spor yazrst yaz
mr~tr. Bu yaz1 onlardan biridir. 

Ben dogu~ta solak oldugum halde s1k 
s1k saga~1k mevkiinde oynard1m. Sol a
yagimla daha iyi §iit c,;ektigim halde her 
iki cenahta da ayni muvaffakiyetle oy -
myabilmemin s1rn §U idi: Antrenmanlar
da daima sagac,;1k mevkiinde oynuyor ve 
boylece sag ayagimi da sol ayak derece
sinde inki§af ettiriyordum. Epey zaman 
bu §ekilde antrenmandan sonra sagat;Ik
ta oynamak benim i~in tabii ve kolay bir 
hal almi§tl. Ciinkii gelen paslan sol a -
yakla durdurmak ve topu hemen saga a
larak ilerliyebilmek i~in saga<;1kta solak 
bir oyuncunun oynamas1 herhalde c,;ok a
vantajh olur. 

Bunun it;in her iki ayag1 da ayni isabet 
ve muvaffakiyetle kullanabilmenin ne -
kadar faydah oldugunu §imdiye kadar 
oldugu gibi bundan sonra da izah edece
gim. 

Her iki ayagm1 da kullanabilmenin 
bin;ok avantajlan vardu. Bunlar arasm
da §U avantaj en kiymetlisidir. F arzede
lim topu sagat;1k. vaziyetinde iken aldm1z 
ve has1m kalesine dogru suruyorsunuz, 
kar§mJza ~Ikan hastm miidafii hangi a -
yakla pas vereceginizi kestiremedigi i~in 
daima miitereddid hareket etmek mecbu
riyetinde kalacak ve bu suretle siz de o
nu daha kolayhkla atlatmaga yahud pas 
vermege muvaffak olacaksmJZ. Ayni za
manda §i.it ~ekme meselesinde bir a~1k o
yuncusu ic;in her iki ayagmr ayni kuvvet
le kullanabilmek mi.ihim bir ·avantajdJr. 

Top ne zaman ortalamr? 
Simdi size a~1k oyuncusu tabiyeleri 

hakkmda umumi malumat verecegim. 
T opu ortalamadan evvel cenahlarda 

nekadar ileri si.irmeli ve hangi noktaya 
Vast! olundugu Zaman ortalamahdtr? 

Bu hususta muhtelif nazariyeler var -
d1r. F akat §Urasr da muhakkaktu ki bu 
hususta kat'i bir kaide serdolunamaz. 
Biiti.in mesele sizin muhacim arkada§lan
mzm alrru§ olduklan pozisyon ve hasun 
miidafaasmm i§gal etmekte olduklan 
mevkilere tabidir. Sayed i~. yahud orta 
muhacimine giizel bir pas vermek imkan 
ve fusatlan zuhur etmi§se bundan derhal 
istifade etmek §arthr. 

Maamafih ortah§larda ~u kaideye dik
kat etmek lazund1r. T opu miimki.in ol -
dugu kadar ayag1mzda tutarak has~mla
n i.izerine c;ektikten sonra pas vermek 
dogrudur. Sayed muhacim arkada§1an -
mz geride degilse, bir has1m oyuncuyu 
iizerinize c;ektikten sonra pas vermek la
zimdir. Aksi halde, yani muhacim arka· 
da~lar geride kalmi§larsa, hasJm oyun -
cuyu c;ahmla gec,;erek has1m kalesine dog
ru akmak en dogru harekettir. Bu tak -
dirde belki §Ut c;ekmek fmatma nasi! o
lursunuz. Aksi takdirde arkamzdan ge -
len merkez muhacime geri pas vererek 
§iitii ona c,;ektirmege gayret ediniz. CUn
kii oniinii ac;Jk bulan merkez muhacimi 

F erdi tereddiid ve hayret it;inde bir§ey 
soyliyemeksizin ona bakiyordu. Agzm1 
ac;amad1: 

- Hayir ... Hiikmi.inii ver ... Ben uy
durma Hasan Azmi degilim... Degil . , 
mi. .. 

Sab1k polis memuru, tepeden tnnaga 
kadar Hasan Azmiyi birkac; defa si.izdii. 
Yiiziine, gozlerinin ic;ine, sac;lanna bak -
h. Daha birkac; gi.in evvel bu yi.izde ve 
bu viicudde kendisini §i.ipheye dii§iiren 
baz1 teferruat vard1. Fa kat ~imdi bu te
ferruatm hie,; birinde ~iiphe edilecek hie; 
bir nokta bulamaymca hayretten kendini 
alam1yordu. Bu. her noktas1 haflzasmda 
yer eden ~ahsiyetin ayni idi. , 

- Ah. dedi ... Hey yarabbim sen bi
lirsin !.. Simdi asii Hasan Azm1 sizsiniz. 
Muhakkak sizsiniz, amma. N as1! olur 
vahu ? ... Evet, anla§Ilan siz gelmi§siniz .. 
'\sJl Hasan Azmi ... 

- Ben de senin gibi ... lzmirden geli
·orum. 

- Y a oteki, mel' un hilekar ne oldu ~ 

i~in bu pozisyonda §i.it ~kerek go] yap
mak ~ok kolayla§mi§ o!ur. Baz1 futbol 
miitehasS!Slan has1m go} <;IZgiSimn on 
metro yakmma kadar sokulduktan sonra 
topu ortalamag1 tavsiye ederler. Halbu
ki ben bunun aksini iddia ederim. T opu 
daha ilerilere kadar siirerek hasim kale 
~izgisinin bir iki metro yanma kadar siir
diikten sonra tam hasJm kalesi onlerine 
dogru ve kalecinin iic,; dort metro oniine 
diiz bir pas halinde vermek en dogru ha
rekettir. Antrenmanlarda topu siirerken 
bu nevi k1sa ko~ularla seri ortalayJ§lari 
miikemmel bir hale getirmek iizere idman 
yapmak ta ~ok faydahd1r. 

H asrm kalesine akrn 
Cenah oyunculan, topu ta~ c,;izgisi is

tikametinde siirmek yerine hasim kalesi
ne dogru ab§ meselesine de ehemmiyet 
vermelidirler. Maamafih bu takdirde i~ 
oyuncu ile karambol yapmamak ve onun 
yerine tecaviiz etmemek iizere bu oyuncu 
ile anla§mak ta §arttu. Bu takdirde arka
mzda kalacak ic; yahud merkez oyuncu
suna geri pas1 vererek biiyiik bir avantaj 
kazanmak kabildir. T a~ ~izgisi iizerin -
den uluorta ve geli§igi.izel ortalayi§alra 
nazaran bu ~e§id hareket her zaman it;in 
daha iyidir. 

Bu aki§larda §iit c,;ekmek i~in bir flfSat 
zuhur ederse bundan da istifade ederek 
§i.it ~ekmek caizdir. Fakat geri paslan 
daha faydahd1r. t~ yahud merkez muha
cim mevkiinde oymyan arkada.§larm size 
ne zaman ve kime pas vermeniz lazm1 
geldigini yiiksek sesle haber verirlerse 
mesele biisbiiti.in kolay hallolunabilir. 

Her zaman topu hasim kalesinin dibi
ne kadar sokmak ic,;in §ahsi oyuna kac;mak 
ta dogru degi]dir. Maamafih fmat kol -
lamak. ona gore hareket etmek ~arthr. 

Ortalayr~lar keskin olmalrdrr 
Ortalayi~larm sert yahud gev§Ck olu

§U bulundugunuz mevkie tabidir. Tat; 
~izgisi yanlarmdan ortalayi§lann kuvvetli 
ve keskin olmasi §artbr. Ciinkii yava§ ya
Va§ seyreden topu hasmm kapmas1 kolay 
olur. Ayni zamanda has1m kalecisi de 
yava§ seyreden bir ortalayi§I kolayhkla 
kar§Jlar. Halbuki keskin bir ortalayi§ 
has1m oyunculan kendilerini toparlama
ga vakit bulamadan belki de gozlerini 
a~madan ayaktan yahud kafadan stynl
mak §artile hasim aglanna tak!labihr. 
Maamafih ortalayi§lann takim arkada~
lanmzm yeti§emiyecekleri yahud kafa 
vurmaga cesaret edemiyecekleri kadar 
sert olmas1 da dogru degildir. 

Ortalayi§larm siiratini muhacim arka
da§larm pozisyonlanna gore ayar etme
lidir. Buna ragmen gev§ek ortalayi§larm 
umumiyet itibarile deger:.iz oldugunu a -
ki!da tutmak laz~mdir. 

Sagac;Igm ba§hca vazifesi oyunu iler
letmek ve bu sayede takim arkada§lanna 
fJTSat hazirlamakhr. Maamafih has1m 
kalesine neticeli bir akm yapmak f!TSah 
da zuhur ederse tereddiidsiiz ve sert ola
rak hasim kalesine akmak en dogru ha
rekettir. Kat'i karar vererek siiratle ha -
reket lazJmdJr. 

Mill£ taktm antrenorii. 

Booth 

-Hasan Nuri mi? 
- Ay, ismini de biliyorsunuz? .. 

' I I 
- T abii ... Hasan Nurinin pek aziz 

bir dostum oldugunu da sana haber ve -
rirsem ~a§ar m 1sm?. 

- Aman yarabbi ... Hayretten donup 
kalacagim. N asii §ey bunlar?.. Benim 
ic;in halli icab eden daha bir~ok §ey var. 
Hem kuzum. soyleyiniz bana. Biz sizin
le beraber, tayyareye binmedik mi? A
tinaya gidecek de gil miydik? 

- Evet, beraber gidecektik. Pek dog
ru soyli.iyorsun F erdi. Bizim zavalh Fik
retin i:ildiigii giin tayyareye bindik. 

- Ben bu tayyarede iki polis arka -
da§la beraber bulunacak, degil miydim? 

- Evet, evet... Ben hafizaml senden 
daha iyi ve vaktinde toplamaga muvaf
fak oldum. Bu tayyarede bizden ba§ka 
bir de memur ve pilot vard1 ki bunlardan 
pilot dii§manlanmizm §eriki imi§. 

- Allah, Allah ... 
- Bizim hareketimizden pek az za-

man evvel Samoilofla katibi David tay-

CUMHURiYET 

olman1n 
sebebi nedir? 

f arihte Napoleon, Goet
he gibi bir~ok biiyiik 
insanlar solaktilar 

T abiat, insanlan yarahrken, nedense, 
viicudlerinin sag tarafm1 daha fazla kul
lanmak hassasile beraber yaratlr. Buna 
ragmen, her§eyin oldugu gibi, bunun da 
istisnasJ vard1r. Y eryiiziinde, tahmin ede
bilecegimizden c,;ok fazla solak mevcud
dur. 

Eski devirlerden bugiine kadar gelip 
get;mi§ me§hur insanlar arasmda oldugu 
kadar bugiin ya§Iyanlar ic,;inde de pek ~ok 
solak bulundugu gibi, diinyanm en bii -
yiik atletleri, tenis §ampiyonlan, boks 
§ampiyonlarJ, tayyareciler, tabanca ve 
k1hc iistadlan meyanmda da saytsiz so -
laklara tesadiif edilir. 

Daha garibi, solaklann pek c,;ogunda, 
kusur ismi verilmesi fazla olan bu halin 
kekelemekle miiteraf1k olu§udur. Hatta, 
me§hur ruhiyat miitehass1slanndan profe
sor Alfhild T amm, bu iki hadise arasm
da biri ruhi, digeri fiziyolojik olmak ii -
zere iki bak1mdan alaka bulundugunu 
bile iddia etmektedir. 

llmin ~ok eski zamanlardanberi, me§
gu] oldugu solakhgm, ilk insamn belki de 
solak oldugu nazariyesine istinad ettiril
digini; bazi iptidai kavimlerde, sagtn 
mubarek, makbul, §erefli, solun ise, bu
nun ztddma bayag1, muhakkir telakki 
edildigini; hatta, bu kanaatlerin eski Ro
mahlarda bile mevcud oldugunu bir ta
rafa birakarak i§in esasma gidecek olur
sak, fennin bir miiddettenberi ortaya at
tlgr ve bugi.in ic;:in en kuvvetli, en dogru 
nazariye olarak kabul zaruretinde bulun
dugumuz §U iddia ile kar§Ila§mz. 

Dimagirn!zda birc;ok asabi merkezle -
rio mevcud oldugu malumdur. Bunlar, 
bir taraftan hislerimize, bir taraftan da 
irademize hiikmeden asabtn te§a'ub et -
tigi merkezlerdir. Viicudiimiiziin sag ta -
rafmdaki uzuvlara, dimagJmizm sol hii -
ceyreleri, sol tarafmdaki azaya da di -
mag1m1zm sag hiiceyreleri kumanda e -
der ve dimagJmizm iki msfmm kuvveti 
birbirine miisavi degildir. Bazi kimseler
de sol tara£ kuvvetlidir, o kimse viicu • 
di.ini.in sag tarafmt kullamr, baz1larmda 
da sag taraf kuvvetli oldugu ic,;in viicu -
diin sol taraflm daha fazla kullandmr. 
hte solakhgm bugiinkii tarifi b~dur. 

Solaklann kekemelige fazla miistaid 
olu§unun sebebi ise tamamen ruhidir. So
lak c,;ocuk, bu ay1bmdan dolayi, ta kii
~iik ya~mdanberi, ebeveyninden ve mu
allimlerinden, miirebbilerinden o kadar 
t;ok azar i§itir, bu hatastm tashih ic;in o 
kadar fazla siki§t!nhr ki. bu hal asabJ 
iizerinde tazyik yapa yapa nihayet ke -
kemelige miincer olur. 

T arihin solakbklanm zaptettigi me§
hur §ahsiyetlerin en ba§mda, M1sir Fir'a
vunlanndan en me§hurlan geliyor. Eski 
MIS1r resimleri ve heykelleri bunu ispal 
etmektedir. Roma imparatorlan arasmda 
da pek c;ok solak vardJr. lsim saymaga 
kalkarsak ~ok uzun siirer. Maamafih 
Ahille'in, lskenderi Kebirin, Charle -
magne'in, Michel Ange'm, Leonard de 
Yinci'nin, Hans Holbein'in, Adolf Men
zel'in ve nihayet Napoleon'la Goethe'nin 
solak olduklarml dii§uniirsek, solakhgm 
bir kusur degil, tarihte kahramanhklan, 
cihangirlikleri, zekalan, sana'tlan ve de
halarile isim bJrakmi§ biiyiikler arasmda 
pek c;ok solak bulunduguna gore, miis -
tesna yarahli§ta insanlara mahsus fiziyo
lojik bir hadise oldugunu kabul etmek 
mecburiyetinde kalmz. 

yareye geldiler. 
- Evet, evet. .. HatJrhyorum. 
- Bunlann ikisi de iyice sanlm!§lar, 

ortiinmii§lerdi. .. Sen in bu iki herife kar§I 
miihim bir rollin olacakt1. 

- Evet, evet... ;;imdi bundan bahset
miyelim. 

- ;;imdi ... §Urasi tahakkuk etti ki kim 
oldugu, nereli bulundugu bizce pek ma
lum olm1yan §U Samoilof ismindeki hay
dud bizim biitiin te§kilahmJZdan daha 
kuvvetlidir. Biitiin du.nyaya meydan oku
yacak kadar miithi§ bir heriftir. Gec,;elim 
ve hulasa edelim: Sen tayyarenin ic;inde 
kendini vaziyete hakim sanarken o c;ok
tan hamlanml§, hamhkh gelmi§ ve bi
zi bogucu, bay!ltic! bir gazle aradan <;I
karmaga ba§larnt§h. Bu gaz, Davudun 
ta§ldigi t;antamn ic;indeydi. Benimle Sa
moilof arastnda miithi§ bir miicadele ba§ 
gosterdi. Bogu§tuk, ben yan baygm ve 
kuvvetimi tamamile kaybetmi§ bir hal -
deydim. Derken yammdaki kap1 ac;Jld1 
ve layyareden denize yuvarland!m. 

Bereket versin ki bu denize dogru su
kut Sirasinda omuzlanma bagh ola.n pa· 
ra§iil kendi kendine ac,;Ildi da bu lie,; be§ 
yiiz metrodan denize sukutum ~iddetli 
olmadJ. Y oksa suya ~arp!§Im ta§la c;arpi§· 

Vapur . mezarhg1nda 
merakh bir dola~ma 

Sekiz sene evvel bize 300 bin liraya mal olan 
merhum (!) Biiyiikada vapuru fimdi ne halde? 

Yukanda, vapur mezarltgmdan bir goriinu~, a~agtda 
eskl Biiyiikada vapurunun hali 

!nsanlann mezarhg1 olur da, vapurla - sal!§ fiatlan arasmda bu derece miithi§ 
rtn olmaz m1? bir farka tesadiif edebilmek miimkiin de-

Ancak vapurlar, burada bizim gibi gildir. 
topragm altma gomiilmi.iyorlar, bir ba§· N erede iic;: yi.iz bin lira, nerede dart 
ka tiirlii yok oluyorlar. bin lira? 

Evet, §U garib diinyada yok olu§UD bi- - Peki bir vapur nasi! oliir, nasi! yok 
le enva1 var. edilir? 

Bir giin §ampanya §i§elerile dogu§u - Gayet basit. Y a§I ileriledik~e ta -
kutlulanarak bir taze gelin gibi l§IldJYan mirier, havuzlamalar fayda vermemege 
sulara inen vapur da, y1llarla denizlerde ba§lar. Ve bir giin gelir ki, art1k ona, it
siiziildiikten, ve yillarla enginleri a~hk- tifakla <<bitti, hayn kalmadi» denir. 0 
tan, diyar diyar dola§l!ktal} sonra, bi1 zaman bir mi.itehass1s fen heyeti toplamr, 
riiya gibi gec;en bu omriin sonuna eriyor. uzun uzad1ya muayene eder, hesab eder, 

i§te Halicin, Fenerle Balat arasmdaki kitab eder, ve hiikmiinii bildirerek def -
sessiz kiyJda, kirli sulara harab, peri§an nine ruhsat verir. Maamafih insanlar gi
yaslanmi§ §U tekneler, onlard1r. bi kazaya belaya ugnyan vapurlar da 

Buraya t;ekilen bir geminin art1k ba- vard1r. Bir tayfuna tutularak, yahud c;ar
casi tiitmiyecek, c,;arki don,miyecek, dii - pi§arak gencJi~ine doymadan gidenler, 
meni kiVTilm!yacak ve diidiigii otmiye - harblerde yaralanarak batanlar, a§ka ge
cektir. lip karaya vuranlar, kayalara c;:arparak 

Onun ocag1 ebediyen sonmii§, ve sesi parc,;alananlann hesab1 aynd1r. 
kesilmi§tir. Bizimkiler, yani ecelile olenler, bi:iy-

Hatularsmlz belki, sekiz sene evvel Ieee raporu almca pazara ~Ikabilirler. Ve 
!stanbula geldigi zaman, gazetelerde re- bir harac mezadd1r gider. Nihayet tekne 
simleri c;1kan, ad1 dillerde dola§an yan- arttJranm iistiinde kahr. 
dan c;arkh Bii.yukada vapuru... hte o zaman vapurun camna okunmu 

Bir o zamanki halini dii§iiniin; yeru demektir. 
boyanmt§IJ, her tarafi pml pmld1. Al Ellerinde keserlerle, c,;ekiclerle, tes -
perdeleri, kadife kanapeleri, endam ay• terelerle, bir i§(;i kafilesi geminin dort bir 
nalari, §en, §akrak yolculan vard1... tarafma yaythr, bir tahrib ameliyesidir 

Baygm sesinin akisleri yorgun bir mar- ba§lar. 
t1 gibi vard1g1 Ada t;amhklannda dola- Sabahtan aka§ama kadar, ba§mdan 
§Udl. bc,;ma, direginin tepesinden, govdesinin 

Y an gelip yaslandigi koprii iskelesin - dibine kadar geminin her yam ad eta 
de, gelip ge~eni alayh alayh siizer, ve inim inim inler durur ... 
kapkara dumamm savurarak yolcularla Zaten satllmadan evvel, asii mal sahi-
§akala§Irdi. bi tarafmdan yiikte hafif, pahada agtr 

Gelin, bir de §imdiki haline bakm... neler varsa kaldmlml§tlr. 
Denizden firlami§ kmk bir demir par- Mesela sofra takimlan, sandalyeler, 

c;:asmi andtran ba§tarafmdaki admi gor- kanapeler, masalar, perdeler, bazi nakli 
meseniz, bin §ahidle onun (Bliyiikada) miimkiin alat ve edevat... Sokiiliip aim -
olduguna inanamazsmrz. mi§tlr. 

Be§ on gi.in sonra ise bu ad da kay - Bu sefer i§ giiverteden ba§lar. 0, bir 
bolacak ... ve (Biiyiikada) vapuru tarihe zaman §en ~iftlerin kolkola gezip dola§ -
karJ§acaktJr. t1klan giivertelerin do§eme tahtalan hirer 

Daha §imdiden onun tarihini anlatan· hirer kopanhr, arkasmdan direk ~Ikan -
lar var: hr, merdivenler indirilir, baca par~ala -

«- lki yiiz yirmi bin liraya almmJ§tl. mr, uzatmlyayim, bir c,;orabm sokiili.i~ii 
lstanbula gelince ba§tanba§a tamir, tefri§ gibi, gemi ag1r ag1r erimege ba§lar. 
ve tezyin edilm~ti. 0 giinlerde bununla Ve suyun iistiinde bir y1gm pash demi
ogiinenler varru, Adaya giderken ona ri and1ran zavalh Biiyiikar;layl gostere -
binebilmek i~in saatlerle bekliyenler var- rek: 
d1. Burada altmi~ bin liradan fazla sarfe- - Nihayet altr ay sonunda i§te boyle 
dilince bu vapur a§agi yukan bize tic,; yiiz ku§a benzer. 
bin liraya malolmu§tu. - Karh rnidiT bu i§? 

- ;;imdi? - Ne gezer ... Bu, bizde bir nevi ku-
- Dort bin liraya satJld1. mardn. <;iinkii bozulan gemiden alman 
ltiraf ediniz ki, hic;bir metam ah§ ve demir. sac;, tahta ... ilah. parc;alar ayn 

maktan farksiz olurdu. Oradan tesadii -
fen gec;en bir gemi beni kurtarml§, lzmire 
ta§lmi§ .... Orada evvela bir hastaneye 
yatmlmi§Im ... 

- Evet. .. 0 mada tamamile kendi -
nizi kaybetmi§ bir halde idiniz. Hafiza
dan eser yoktu sizde, isminizi bile bilmi
yordunuz. 

- Tabii, bunun sebebi bize yapilan 

pikiirdiir . 
- Ah. §U Samoilof denilen herif ne 

mel'un §eyl.. 

- Y ahud Prens R1zkullah denilen 
herif ... Derken tesadiif ... Hastaneye ug
nyan bir doktor benimle alakadar olu -
yor, hafizasizhg1mm sebebini, nas1l bir 
zehirin tesiri olabilecegini soyliiyor ve te
daviye c,;ah§Iyor ..• 

- Tam sizi almak iizere §ifahaneye 
ge(digim gun sizin oradan kac,;tJgmiZJ og
remyorum. 

- Hem de nasi! kac,;I§? .. Hastanenin 
kasasmdaki be§ on kuru§u ~arparak, mii
diiriin pardeslisiinii giyerek ve onun ara
basma athyarak ... Aroma miisterih ol. 
a§Irdigim paray1 derhal iade edecegim. 

- Cok cesurane ve ciir' etkiirane bir 
hareket. Peki, ya sizin yerinizi <;alan zat 

ne oldu? 
·_ Ha, sahi ... Ondan haberin yok. 0 

zat §U dakikada, belki trende, belki va
purda sevgilisile beraber uc;:up gidiyor. 
Hem sevgilisi kim biliyor musun? .. Prens 
R1zkullahm karJSI ... 

- Hasret, giizel Hasret oyle mi?. 
- Evet o ... Bu seyahatin biiti.in mas-

raflm ben verdigim gibi bu iki ii§Ikm o
miirlerinin sonuna kadar miireffeh ya§a
malan ~aresini de temin ettim. 

- Vay, vay!... Olur §ey degil... 
lki eski ahbab kar§I kar§Iya ne§eyle 

giilerken birdenbire kap1 ac;IId1 ve daktilo 
Perihan Hamm biraz ~a§km ve sararmi§ 
i~eri girerek: 

- Affedersiniz, miidiir bey! .. 
Dedi. Hasan Azmi ne§esini mi.i§ki.ilat

la ink1taa ugratarak: 
- Tabii Perihan Hamm, dedi. Go

riiyorsunuz ya, pek te ciddi bir muba -
hase it;inde degiliz... Soyliyeceginiz bir 
§ey mi var? 

- DI§anda Prens R1zkullah sizi 
bekliyor. Pek heyecanh, c;ok §a§km bir 
halde ... <;ok ... 

- <;ok ne, dediniz efendim L 
- <;ok hiddetli!.. 
- Y a!.. Gorelim §U zatm hiddetini, 
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F elsefe kongresi 
Bizden de profesor Halil 

Nimetullah Oztiirk 
da vE't edildi 

Her dort senede bir kere medeni mer· 
kezlerden birinde toplanmakta olan 
«Beynelmilel felsefe kongresi» bu sene• 
nirf agustosuna tesadiif eden dokuzuncu 
ic,;timam1 Pariste akdedecektir. Diinyamn 
her tarafmdan kongreye i§tirak edecek 1 

olan filozoflar, profesorler felsefeye mli• 
leallik muhtelif meseleleri, bu yoldaki 
etiidleri mi.izakere ve miinaka§a edecek· 
lerdir. • 

Her ic,;timada miizakere olunacak mev• 
zulan daha evvelden tesbit eden daimi 
komite bu seferki toplanh, Dekart'm ii~ 
yiiziincii senesine tesadiif etmek itibariie 
«muhtelif manevi faaliyetlerdeki metod 
birligi» nin kongre mevzulanmn merke
zini te§kil etmesini dii§iinerek bu it;timada 
miizakere edilecek mevzulan §U kiSlmla
ra ayirmi§tlr: 

I - Kartezyen etiidlerin hali haim. 
2 - 11imde birlik: Metod ve metod· 

lar. Meselenin tarihi, ve onun halihazm. 
3 - MantJk ve riyaziyat. 
4 - Fizikte ve biyolojide illiyet ve 

muayyeniyet. ihtimal ve istatistik. 
5 - T eemmiili tahlil ve berranilik t 

Ruh mefhumu; ruh ve cisim; ruh ve AI .. 
lah. 

6 - Kiymet, kaideler (mantJki, ah· 
laki ve hukuki, bedii) ve realite. 

Kongrede soylenecek diller: F ranSIZ• 
ca, 'ingilizce, almanca ve ItalyancadJr. 

Kongreye memleketimizden sab1k Da· 
riilfiinun profesorlerinden Halil Nime • 
tullah Oztiirk davet edilmi§tir. Halil Ni
metullah Oztiirk agustosta Parise gide
rek kongreye i§tirak edecektir. 

lkhsadi mehafilin alaka ile 
bekledigi karar 

Almanyaya kar~1 Merkez Bankasmm 
klering kredisini kesmesinden sonra 
hiikllmetin verecegi kararlar iktlsad} 
mehafilde biiyi.ik bir alaka ile beklen • 
mektedir. Bu kararlarm gecikmiyecegi 
umulmaktad1r. 

Diin ~ehrimizde malum olan vaziyete 
gore, Almanyadan yapllacak ithalatta 
ihracat~1 firma kredi ac;:m1~ olsa bile 
Merkez Bankas1 ithalat~1dan bono ka
bul etmiyecektir. ithalat~mm bu gibi 
ahvalde de pe§in all~ yapm1~~asma mal 
bedelini aynen Merkez Bankasma ya -
tlrmas1 liiz1m gelecektir. " 

Alman itha at~tlarma kar~l In=-ra=-c-·a'J-!-c-.1 
~llarirnlZln taahhiid alhna girdigi ve 
miktan sekiz milyon liray1 bulan mal
Jar hakkmda ikhsad Vekttletinin karan 
heniiz malum olmamr§hr. ihracat~Ilar 
esasen parti sonu vaziyetinae olan bu 
taahhiidlerin de yerine getirHmesini il
tizam etmektedirler. ihracat tacirleri 
Almanyadaki alacaktan dolay1 ~imdilik 
endi~e duymamaktadirlar. 

ayn y1gihr ve mii§teri beklenir. Bunlar 
herkese lazim olan §eyler degildir ki mii§• 
terisi bo! olsun. Eh kismet bir gemi sa -
hibine bir§eyler lazim olursa bereket ver• 
sin. OsttarafJ hurda demirdir. Sizin ge .. 
miyi ald1gmiz zaman piyasasi yiiksek o• 
Ian demir, bir de bakarsmiz ki birdenbire 
di.i§erek biitiin hesabmiZI altiist etmi§tir. 
Bu i§, demir sanayii olan memleketlerde 
muhakkak ki iyi, karh bir i§tir. 

- Bu parc,;alar arasmda en kiymetlisi 
hangisidir? 

- (:iiriige t;Ikarak bozulan bir gemi· 
nin en degerli parc,;as1 §aftJdJr. Y ani per· 
vaneyi i~eriye baghyan yuvarlak part;a. 
Bu tekba§ma otuz, k1rk lira eder. 

Ve sobaya, (Bi.iyiikada) dan kopanl· 
mi§ tahta part;alanm atarak, ellerini u • 
gu§turuyor: 

- Hayat bu ..• Biz toprak oluruz .•• 
hte onlar da kiil oluyorlar ... 

KANDEMIR 

buyursunlar ... 
Perihan yandaki odaya girerken Ha

san Azmi ellerini uvu§tur~u. Murad Fer· 
diye donerek: 

- Azizim, dedi, belki de sana §id • 
detle ihtiyac1m olacak. Onun ic;in bura
dan pek savu§ma. ;;u yaz1hanenin arka • 
sma saklan .. 

- Peki, merak etme ... Ben i§imi hili· 
. ' . nm ... 

Eski dostlar ... 
Prens Rtzkullah ic;eri girerken Hasan 

Azmi ellerini ceketinin cebine koymu§ ve 
ayaga kalkmi§h. Onu kapida kemali 
nezaketle b.r§lladJ. Biiyiik yaz1hanenin 
oniindeki iki kanapeden. birine gotiirdii. 
Fakat Prens hiddetten sapsan kesilmi§. 
adeta titriyordu. Hasan Azmi diger ka· 
napeye oturarak: 

- Safa geldiniz efendim!.. Fakat ne• 
niz var ~ Sizde bir fevkaladelik gorlinii· 
yor. Acaba, bir§eye mi cammz Slk!ldt? 

Kuru ve donuk bir sesle Prens ceval) 
verdi: 

- Anlatmm. Y almz, acaba yalniL 
mJsmiz? Y ammzda kimse yok mu? <;lin• 
kii F erdinin bur ada oldugunu soylemi~ ~ 
lerdi de... £Arkas' vorl 
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<<Daha s1hhatli Britanya>) 

lngiliz1er neslin Islahi 
. i~in tedhirler ahyorlar 

Bu hafta 'ehrimiz- Bize yaln1z tayyare [ y U R K D i L i U z E R i N D E J 
de biiyiik bir hava degil, tayyare sana- ..._____ T E T K i K L E R ----
bayrami yapdacak yii de laztmdir 

ya~mda bulunan erkek 
ag1r ve 4 kilo daha 

[Ba§taraft 1 inci sahifede] 
Miiptedi ve yeti§mi§ talebeler antren

man uc;u§lanm bu sefer Ye§ilkoyde 
Tayyare meydanmda yapacaklardtr. 1913 y1hna nisbetle 12 

ingiliz ~ocuklar1 3,5 
santimetre daha uzun boylu imisler 

' 

Biiyiik kamp temmuzda inoniinde a
c;Ilacak ve eylwe kadar devam edecek
tir. 

Son devrede planar C. brovesi alan 
Tiirkku~u iiyeleri Ankarada yakmda a
<;tlacak olan motorlii tayyare mektebi -
ne deva~ edecek ve motorlii tayyare 
brovesi alacaklardtr. 

ingiltere Kultiir N ezareti Hifziss1hha 
dairesi ba§hekimi Sir Arthur l\1ac Nalty 
tarafmdan ne§rolunan ve lngilterede 
mekteb ~ocuklanmn 1934 senesine na -
zaran 1935 y1h zarfmda s1hhat~e daha 
iyile§tiklerine, viicudce daha giirbuzle~ -
tiklerine dair olan rapor her baba gibi 
beni de ~ok uzun ve derin dii§iindiirdii. 

Son senelerde ingilterede hJfZISsJhha 
i§leri uzerinde §ayam gJpta bir hassasiye
tin ba§gostermi§ oldugunu gazetelerde 
k1smen takib etmek fmatma nail oldu -
gum il;in oradaki vaziyeti k1saca hulasa 
ettikten sonra Sir Arthur'un raporuna 
avdet edecegim. 

!ngilizler gibi sporla yugrulmu§ bir 
milletin ve ingiltere gibi birc;ok sari has
tahklann online gec;ilmi§, umumi hlfzls
Slhha ve temizlik tedbirlerinden almm1 -
yam kalmamJ§ bir memleketin daha sih
hatli ve daha giirbiiz bir nesil yeti§tir • 
mek hususundaki hassasiyeti, titizligi 
herturlu sitayi§in fevkindedir. 

N esil deyince ingilizler kendilerinden 
sonra gelecek nesli anlarlar. Bunu da 
c;ok makul gormek icab eder. <;unku in
sanlar yirmi, yirmi be§ ya§ml buldular 
m1, s1hhat bak1mmdan nasihat kabul et
mez mahlU.klar SITasma ge~mektedirler. 

«Daha s1hhatli Britanya» hareketi bir 
yandan biiyiik, kiic;iik; butun millete §a
mil bir hareket halinde ilerlemekteyken 
devlet ve maarif te§kilati da i§e c;ocuk 
mekteblerinden ha§lami§hT. 

Garibdir ki ingilterede bile i§e g1da 
meselesinden ba§lamak laz1m gelmi§tir. 
Vasati servetin birc;ok memleketlere na
zaran orada daha yiiksek ve daha mii
savi §ekilde taksim edilmi§ olmasma rag
men bir~ok mekteb ~ocuklarmm kafi gi
da alamamak yiiziinden bati bir ne§vii· 
nema devresi gec;irmekte olduklan tesbit 
edilmi§ ve her&eyden evvel muhtac mek· 
teb c;acuklanna bedava giindiiz yemegi 
dag1tmak usuliine miiracaat olunmu§tur. 
4,500,000 mekteb c;ocugundan ( 12 ya
§Ina kadar) muhtac olanlara 1935 - 36 
senesi zarfmda ( 8j',000,000) oviin ye
mek verilmi§tir. Mekteb idareleri tara • 
fmdan temin edilen g1da maddelerinin 
ba§hcasml sa£ ve «halis» siit te§kil et • 

mektedir. 

Biiyiikler ic;in olsun kii~iikler i~in ol
sun en miikemmel ve «tam>> g1danm siit 
olduguna inanan fngiliz tlb miitehassJs -
Ian «suitagaddi» yi siitsuzliige atfetmek
tedirler. 

fngilizler daha s1hhatli ve daha giir
biiz nesil yeti§tirmek ic;in bir taraftan gJ
da meselesi iizerinde ~ocuklara oldugu 
kadar biiyiiklere ve ebeveyne umumi o
gudler verirlerken diger taraftan insan -
!ann a~1k havaya ve viicudlerini hareket 
ettirmege olan ihtiyaclan hakkmda da 
bilinmesi lazJm gelen §eyleri ogretmekte
dirler. 

Kiiltiir Bakanhg1 H1fZJSS1hha dairesi 
§efi Sir Arthur mekteb c;ocuklarmm di -
magi terbiyeleri kadar miihim ve onun 
bir miitemmimi clan beden terbiyesi ve 
takib olunan beden terbiyesi sistemmm 
c;ocuklarm s1hhatleri iizerindeki tesirleri 

Gurbiiz yeti§tirilmege l}alz§zlan jnutliz 
I}OCuklarzndan bir minimtni 

ki:ipeklerile beraber .... 

hakkmda da tetkikler yapml§ ve §U ne • 
ticeye VaSil oJmu§tUr ki, aJaka Ve heye • 
can prensiplerine z1d eski usuldeki «mek
teb talimleri» (bizdeki isve~ usulii kol ve 
bacak hareketleri bundan ba§ka bir§ey 
degildir) s1hhat ve eglence baktmmdan 
~ocuklara arzu edilen faydalan temin e· 
dememektedir. 

Mektebde talebe olan ve miiesseseler
de c;ah§an iiyelere ders zamanlarmda 
kolayhk gosterilmesi mekteb miidiirle
rile miiesseselere bildirilmi§tir. Bu su
retle iiyeler havac1hk derslerini zama
nmda takib edebileceklerdir. 

M iiracaat arhyor 
Ortamekteb mezunu yiizlerce gene 

Tiirkku~una kaydolunmak i<;in her gun 
miiracaat etmektedir. 

Tiirk gencliginin memleket havala -
rmi koruyacak <;elik kartallan idate et
mek i<;in gosterdikleri bu alaka mem
nuniyetle kar§Ilanmaktadtr. 

Talibler muayeneye sevkedilmekte ve 
saglam olanlar kabul olunmaktadtr. 

Milletler Cemiyeti olmii~ 
degildir 
[Bal}tarat~ 1 inci sahtfedel 

tehlikeyi miihim surette azaltan ademi 
miidahale anla~mas1m asia elde edemez
dik. Kontrol projesi iimid ettigimiz gibi 
oniimiizdeki hafta mer'iyete girer girmez 
bilvastta miidahale ve bilhassa bugun 

* * * fspanyada harbeden ecnebilerin geri a -
Simdi de yaz1m1zm ba§mda mevzuu lmmas1 i§lerile me§gul olmak gerektir. 

bahsettigimiz rapordan bahsedelim. HI£- Eger bu elde edilebilirse dahili harbin 
ZISs1hha dairesi mekteb c;ocuklarmt mu • son sureti tesviyesine dogru diger bir a
ayene neticesi dort s1mfa ay1rmaktad1r: d1m atJ!mi§ olacakttr. Birkac; ay siiren 
Yiiksek, normal, normalden a§agt ve fe- endi§elerden sonra ispanya ihtilafmda 
na s1hhatli olanlar. aldiglmiZ vaziyet neticeler vermege ba§-

Muayene olunan 1,687,331 c;ocuktan laml§ttr. Ve bu yolda sebat etmek fik -
yiizde on be§i yiiksek, yiizde yetmi§ dar· rindeyiz.» 
dii normal, yuzde ondan fazlas1 normal- Miiteak1ben Eden, Milletler Cemiye-
den a§agl ve ancak yiizde bird en a§agiSI ti meselesine gec;erek demi§tir ki: 
da «fena» dtr. «- Milletler Cemiyeti Habe§ ihti • 

Bu vaziyette ingilterede mekteb c;o - lafmdan ugrad1g1 muvaffakiyetsizlige ve 
cuklarmm sthhat bakJmmdan durumlan otedenberi maruz kalageldigi birc;ok 
20 sene evvelkine nazaran son derece §a· mii§kiilata ragmen mezara konulacak va
yam memnuniyet bulunmu§tur. Gene mu- ziyette olmaktan <;ok uzaktlr. Daha ge -
ayene neticesi 1913 senesine k1yasen 12 c;enlerde F rans1z - Turk ihtilafile mu • 
ya§mdaki erkek c;ocuklann vasat olarak vaffakiyetle me~gul olmu§tur. Miizake -
umumiyet itibarile bugiin iic; bu~uk kilo reler uzun siirmi.i~. ~etin olmu§tur. Fa kat 
daha agtr, dort santimetro daha uzun miiskiilat bertaraf edilmi§tir. 
boylu, ktz ~;ocuklarm ise kiloc~. dor~.kilo. Eden •. Milletler. Cemiye~inin hugiine 
daha ag1r, boyca da ii~; santimetro daha kadar hallettigi biiyiik ehemmiyeti haiz 
uzun olduklan tesbit olunmu§tur. on ihtilaf saydtktan sonra yeni bir Lo-

Stki bir ttbbi muayene neticesi elde e - karno anla§masl hususunda terakkiyi 
dilen istatistikler her bakimdan memnu- g<>sterir cesaret verici bir §ey soyliyemi
niyetbah§hr. Bilhassa Cemiyeti Akvam yeceginden dolayt teessiirlerini beyan et
tarafmdan tayin olunan ve bir<;ok mem· mi§ ve demi§tir ki: 
leketlerde i~iler arasmdaki s1hhi vaziye- «- Bir~ok amiller, !spanyo] ihtilaf1 
tin tetkikine memur edilen doktorlar he- da dahil olmak iizere bu husustaki mii
yeti, raporunda muhtelif memlektler i§ - zakerelere mani olmu§tur. Fa kat ban a 
c;ilerinin harbden evvelki senelere naza • oyle geliyor ki, §imdi ihtilaf geni~leme -
ran gldasizhk yuziinden sthhat~e daha ge daha az musaid goziiktiigiinden arttk 
dii§kiin olduklanm tesbit etmi§ bulundu- terakki imkanlan has11 olmu§tur. Ala -
gu esnada, ingilterenin ku~iik neslin 51h. kadar hiikU.metleri masa etrafma tophya· 
hatini bu derece yiikseltmi§ olmas1, biiyiik rak bu hususta bir netice almaktan iimi· 
milli muvaffakiyetlerdendir dimizi kesmi§ degiliz.» . . . ..-

«Daha s1hhatli Britanya» hareketinin 
s1hhat i§lerini k1sa bir zamanda daha 
giirbiiz bir nesil yeti~tirmek suretile yiik
seltecegine §iiphe yoktur. 

Bir ba§ka yaz1mda «Daha s1hhatli 
Britanya» hareketini izah ve bu hare -
ketin Alman genclik te~kilatile bir mu -
kayesesini yapacagtm. 

NOZHET ABBAS 

~ekoslovakyan1n i~ ve 
dif siyaseti 

[Bagtaraft 1 inci sahifedel 

Su islerinin tanzimi 

Sovyet Rusya ile akdettigimiz anla§
ma hakkmda bazt yabanc1 gazeteler ta
rafmdan verilen malumat tamamile as1l· 
stzdtr. Bu anla§ma)'l fngiltere, Fransa ve 
!talyanm muvafakatile akdettik. Bun -
lardan ba§ka, Romanya ile Yugoslavya 
dahi Milletler Cemiyeti paktt c;erc;eve -
sine tamamile uygun olan ve tedafiii ma
hiyeti haiz bulunan bu anla§mamn ak -
dine muvafakat etmi§lerdir. 

' [Ba~taraft 1 inci sahifedel 

hir, kasaba ve koylerde bir~ok miinaza
alar husul bulmakta, bu yiizden bir~ok 
facialar tekerriir etmektedir. 

Ziral, iktlsadi ve s1hhi ihtiyaclann slk
let merkezini te§kil eden su i§leri bir ta
raftan da miitemadiyen inki§af halinde 
bulunmakta ve teknikle§mektedir. Hayati 
bir mevkide bulunan su i§lerinin kiil ha· 
Iinde bir plana almmast takarriir etmi§

tir. 
Hamlanan kanun projesi biiyiik su 

siyasetinin ilk ve esash ad1m1m te§kil et
mektedir. T oprak iistiinde, altmda da • 
imi veya muvakkat olarak akan ve ya • 
hud durgun halde bulunan bilumum su
lardan dolayt hakiki ve hiikmi §ahtslar 
arasmdaki miinasebetler biitiin teferruat 
ve §iimulile ve 225 madde ile tesbit e -
dilmi§tir. 

Layiha, sulan umumi ve hususi olmak 
iizere ikiye ay1rmakta, kanun hiikiimleri 
veya tapu senedlerile hakiki veya hiik
mi §ahtslara aid olanlan hususi, digerleri
ni umumi sulardan addetmektedir. 

Umumi sular devletin miilkiyeti al • 
tmda olacakttr. Ba!~_kasma intikal ede -
mez. Umumi suyun hususi m mahiyetini 
almas1 ancak kanunla miimkiin olacak -
tJr. 

Hiikumet liizum gordiigii gal ve ba -
takhklan tamamen kurutmak veya sevi
yesini indirmek ve yahud yiikseltmek sa
lahiyetini haiz bulunacaktJr. 

Umumi sularda gemi ve sallarm sey -

riisefer etmeleri serbest olacak ve bu hu
susta bir talimatname yaptlacaktJr. 

ic;me ve ytkanmada kullamlan sulann 
her ne suretle olursa olsun pisletilip kir -
letilmesini proje yasak etmekte ve bunun 
i~in kat'i ve miiessir hiikiimler koymakta
dir. 

Akan ve duran umumi ve hususi sular
da tesbit edilmi§ yerlerden ba§ka mahal· 
Jerde hayvan sulanmasJ ve y1kanmas1 
yasak edilecektir. !~me, pi§irme, y1kama, 
yangm sondiirme ve sulama i~lerine Ia -
z1m clan sulann s1hhi vastflan, isalesi 
mevcud kanunlar hiikiimleri dahilinde 
belediyelerin esas vazifesidir. Kanun pro
jesile nehir ve kanallarm muhafazasmda 
<;ah~acak su bekc;ileri te§kilah da ihdas 
edilmektedir. Bu bek~iler kay bekc;ileri 
hukuk ve salahiyetini haiz olacaktiT. 

Su sarfiyatmm tezyidi ve tankisi mak
sadile olmaksJZm koprii, bend, mecra ve 
saire iizerinde tahribat yapanlar, hiiku -
met veya efrad tarafmdan yap1lan su a
hm yerlerinde tebeddiilat icra edenler, 
ruhsatstz mecralar ve sedlerde ziraat ya
panlar, sed ve mecralar dahilinde olii 
gomenler, mecra dahilinde dalyan tahsis 
edenler hakkmda da kanunda cezalar 
gosterilmi§tir. Miisaade almakslZin bend 
in§aSI veya sair maniJer ihdasiJe mecra)a
nn kapanmas1, su sarfiyatJm c;ogaltmak 
veya azaltmak maksadile mehaz ve bend
lerin, kap1lann ac;Jlmasl veya kapanmast 
24 saatten bir aya kadar hapis cezasile 
zarar ve ziyam da miistelzimdir. 

Ortaya Avrupaya Bol§evizm mikro -
bu dag1tmakta oldugumuzu, <;ekoslovak
yada Sovyet tayyare karargahlan kur
dugumuzu iddia edenler her iki habe • 
rin de uydurmadan ibaret oldugunu og
renmi~ bulunmaktad1rlar. 

Lehistanla miinasebat1m1z normal ve 
dostanedir. Almanya ile miinasebetimize 
gelince, remen iyi olan miinasebat1m1z, 
baz1 Alman gazetelerile Alman radyo· 
Ian tarafmdan aleyhimizde yaptlan pro
paganda ile kabili telif degildir. Hitler 
son nutkunda Almanyanm biitiin kom -
§Uiarile dostane miinasebat tesis etmek 
istedigini soylemi§ti. Bu beyanattan Al
man - <;ek miinasebatmm yakmda dos -
tane bir ~ekil alacagmt iimid ediyoruz. 

italya ile yeni bir ticaret muahedesi 
imzalad1k. Adis-Ababada bir konso -
losluk ac;acag1z. Avusturya ile Maca -
ristana gelince, biitiin Tuna devletlerile 
dostane miinasebat tesis etmek isteriz. 

Beynelmilel buhranm en mii~kiil da
kikalan gec;mi~tir. Beynelmilel menfaat -
lerin c;arp1§hg1 dort yo! agzmda bulunan 
i<;ekoslovakya sulhu muhafaza etmek hu
isusunda kendisine terettiib eden mii§kiil 
ve mucibi iftihar mes'uliyetin ag1rhgm1 
miidrik olarak istikbale emniyetle bak • 
tmakta ve sulhu muhafaza edici harici si
yasetine bundan sonra da devama karar 
vermi§ bulunmaktad1r.» 

[Ba§makaleden devamJ 

ra mu'habirimizin verdi~i miijdenin al-
« Kosmos » sozii hakk1nda 

tmda Belgrad gazetelerinden naklen bir [Bal}taraft 1 inci s•zhijede] 

haber vardt ki, Lehistandan son sistem eski metinlerini te§kil eden ilyada ve 
harb tayyareleri aldlgtmtzl bildiriyordu. Odise'de bu kelime ancak nizam, 
Kendi memleketimizde tam bir tayyare uygunluk ve sus gibi mana1arla ge -
.endiistrisi olmazsa, diin ingiltereden al- ~er. Onun dunya ve kainat kar§1hg1 
dtgtmtz gibi bugiin Lehistandan, yann <>larak kullamlmas1 tarihte ilk defa 
Fransadan, obiirgiin Almanyadan tay- Miladdan be§ bur;:uk astr once ya§a -
yare almak mecburiyetinde kalacag1z. ffil§ olan Pitagor'la ba§lar. 
Harb halinde ise, tayyare zayiahmlzt te- F akat bir kelimenin eski metinlere 
lafi etmek ~ok gii<; oir i~ olacaktu. girmemi§ bulunmast onun 0 r;:aglarda 

Bir harbde, nekadar tayyare kaybe- mevcud olmadigma deli! te§kil ede
dildigini anlamak ic;in, Tiirk Hava l:C.Jl~ miyecegi gibi, orada herhangi bir 
;rumu Ba§kam F ud Bulcanm, 24 may1s mana i1e tesaduf edilen bir sozun bu 
!1935 te Kurumun altmc1 kongresinde manas1, onun ayni zamanda ba§ka 
SoyJedigj ktymet)j nutuktan §U par~ayJ a· mefhumJar da ifade etmesi ihtimalini 
l1yoruz: bertaraf edemez. 

«Almanya 258, Fransa 138 tayyare Bahusus ki yukanda adt ger;:en e -
1ile harbe girdiler. H arb esnasmda Al- serlerde, grekt;ede kainat manasma 
manya 47,000, Fransa 67,000 tayyare gelen (Pan) ve (Simpan) sozleri de 
yapmr§lardrr. F akat Miiiareke oldugu ge'<miyor. Eski Grek (Aedon) lan
.zaman, Fransamn 2750, Almanyamn mn taganni ettikleri halk turkulerin-
28/ 5 tayyaresi vardr. Bu vaziyei, lay- den ibaret olan tlyada ve Odise' de 
yarelerin nekadar zayiat verdigini goste- kainat gibi ilmig bir mefhumun ge~
rir.» meyi§inde pek te §a§Ilacak bir cihet 

olmasa gerek. 
Tam bir tayyare endiistrimiz olrn.azsa, 

Goruluyor ki (Kosmos) ta kainat 
bu zayiatJ nereden ve nastl telafi edebi-

manasmm muahhar olduguna dair 
liriz ~ Dost ve miittefiklerimizden mi ~ 

Harb zamanmda herkes kendi derdine ciddig belgeler mevcud degildir. 
dii§er, miittefikler, evvela can, sonra ca- Not - «Aedon» bizim «Ozan gibi 
nan derler. Nitekim Buyiik Harbde, AI- §air ve muganni demektir. Bu keli • 
manlar, kendi cephelerinin tayyare ihti- menin turkc;e «Ay1tan» sozile goster
yaclanm giic;liikle temin edebildikleri digi fonetik, morfolojik ve semantik 
ic;in, bize pek az tayyare verebilmi~ler- mu§abehet dikkate deger. Ay1tmak 
dir. Bu yuzden hava hakimiyeti hep ha- nazmetmek, taganni etmek, nutuk 
stmlanmiZln elinde kal!Ill§ ve bunun or- irad etmek manasmadu. 
dumuza, biiyiik zararlan dokunmu§tur * * * 
Y ann, herhangi bir harbde, ayni vaziye· Kelimenin klasik etimolojisi -
tin tekerriir etmesi ve tayyaresiz kalma· Bally, grek'<e - frans1zca diksiyone • 
m1z ihtimali vard1r. HavaCihgm, harbde rinde bu kelimenin etimolojisi hak • 
oymyacagt miihim ve muazzam rolii dii- kmda hit; bir§ey soylemiyor. 
§Ununce, tayyaresizligin ne korkunc bir Prelwitz, «grek'<enin etimolojik 
noksan te§kil edecegi kendiliginden an - sozliigu» nde, bunun ashm (Kons· 
la§thr. Bu itibarla, Tiirkiye, hava ordu- mos) §eklinde farzederek «saymak, 
sunun harb vasttalan ic;in, ba§ka memle- fiat bi'<mek>> manasma latince (Gen
ketlere muhtac bir vaziyette kalmamak ~eo) sozuyle alakah gostermek isti -
laz1mgelir. Bu da, ancak memlekette tam yor. Filvaki (Kons) ile (Kens) ay
bir tayyare endiistrisi kurmakla temin ni §ey olabilir. Fakat bir defa (Kons) 
olunabilir. temi esasen bir faraziyeden ibaret. 

Bugiin, bir devletin asker! kuvvetlen Ondan ba§ka (Kosmoa) un geni§ ve 
o1~iiliirken en ziyade 0 memleketin «po- yuksek mefhumile (sayt saymak ve 
tentiel de guerre» dedikleri smai ve ikll- fiat bit;mek) arasmda nastl bir mu
sadt harb kudreti nazan itibara almr. Bu nasebet dii§iiniilebilirl 
siqal ve ikhsadl harb kudretinin muhtelif Nitekim Walde «indocermt!n dil
unsuri~nndan ve en mi'ihim!erinden bin lerinin mukayeseli sozliigii) nde 
de tayyare endiistrisidir. (Kosmos) kelimesile (Kens) kokii 

. 
dugumuz fonetik tenazur tesadiiH o-
lamaz. 

Kok, Elidrak ve T uhfet - uz - Ze
kiye'ye gore aile, cins, uk manasma 
da gelir. Bu mefhumlar ise hayati: ve 
geni§ hirer varhk ifade eder. Rad -
ioff T eleut leht;esinden (Kogii) keli
mesini ayni mana ile vererek yukar
daki mehazlan teyid ediyor. 

(Ogok) ornegine en yakm olan 
Ogek, Okek ve Okek sozlerine gelin
ce: Divan, Turk Dili, Radloff ve da
ha ba§ka vesikalann de1a1etile bu ke
limelerin de parlak ve hasmetli bir 
varhk demek alan burc ya~i y1ldtz 
komesi anlamma oldugunu ogreni
yoruz. 

3) Os: Bu ekin o1duk'<a geni§ bir 
sahaya, bu sahada bulunan obje ve
ya suje1ere ve aralarmdaki munase • 
bete i§aret ettigini biliyoruz. 
~u halde (Ogok) terkibinden '<lk· 

tlginl biraz once gordiigiimuz hayati: 
ziimreler, yer, gok ve ytld1zlar gibi 
varhklan boyle bir sahada (v. + s) 
ekinin i§~ret ettigi ve'<hile munase • 
betli ve ahenktar bir surette toph -
yacak olursak meydana, kainat dedi
gimiz mefhum ~Ikar ki bunun «Teo
ri» ye gore ifadesi { Ogokos) ve son 
fonetik §eklile (Kos) tur. 

*** 
(Koamos) kelimesindeki (v. ':f 

m) ekinin, tali bir unsur oldugunu 
evvelce kaydetmi§tik. Bunun (Kos· 
merna= sus), (Kosmesia = tanzim, 
giizelle§tirme), (Kosmeteia = riya~ 
set), (Kosmekos = dunyevi, cisma
ni), ( Kosrnios = uslu, terbiyeli), 
(Koamoo = tanzim, tertib, tezyin 
etmek) ve sair sozlerde esash bir ele
man gibi hep muhafaza edilmi§ ol -
mast kelimenin grekr;:eye sonradan 
gec;tigine ar;:1k bir delild!r. Buna diger 
bir deli! de bunun hi~bir fleksiyona 
ugramamasi yani hi'<bir fonetik inki
§af gostermemi§ olmastdu. 

Halbuki (K + v. s) formulile Ha
de edilebilen astl tern turk~ede son • 
suz bir geli§meye sahne olmu§tur. 
Bu geli§menin orneklerine ge~me • 
den evve,l bu tentin arzettigi mana 
zenginligi uzerinde biraz durmak ge
rek. 

[Arkast varl 

T ayyare endiistrisinin inki§a£1 bakt- arasmda, mana fark1 dolaytsile, her

mmdan oniimiizde giizel bir ornek var- hangi bir munasebetin kolayhkla ka- Romanyada yeni bir 
d1r ki 0 da Sovyet Rusyadtr. Bu memle- bul edilemiyecegini soyledigi gibi, 

ket te, c;ok yakm zamanlara kadar, tay- ba§ka miiellifler tarafmdan ileri sii - siyasi suikasd 
yare yapamtyor~u. Sovyet ~efleri, tay- riilmu§ bulunan diger bir taktm yak- [Ba§taratl 1 inci sahifede] 

yareci)igin ehemmiyetini takdir eder et ~ la§hrmalan da begenmiyor Ve neti· Jundugu SJTada ayan meclisi nyasetinde 
mez, tayyare endiistrisini de yapmaga cede meseleyi c;ozmeden oldugu gibi bulunmu§tur. Kendisi, sag cenahm muf-

buaktyor. f 1 'd karar verdiler ve ecnebilerin yard1mile hu rit unsurlanna kar§t birc;ok de a ar ~~ -
endiistriyi kurdular. ~imdi, Sovyet Rus- Anla§Ihyor ki (Kosmos) un haki- detli hareketlerde bulunmu§ olmakla i§-

ki: huviyetini meydana '<lkarmak it;in yada, yalmz seri halinde binlerce tayya- tihar etmi§tir. 

d l Gune§ • Dil metoduna ba§vurrnaktan c:u halde ortada siyasi bir suikasd, 
re yap1lmakla kalmtyor, yeni mo e tay- ba§ka '<are yoktur. '>! 

yareler ve motorler de icad ediliyor * * * mevzuubahistir. Hiikumet, Demir muha-
Cagi denilen «Moskova Idro - aerodina- fizlar tarafmdan Duca'mn olduriilmesi 

R d Kelimenin etimolojik formulu §U- iizerine ilan edilmi• olan orfi idareYJ' ve mik merkez Enstitiisii», Sovyet usya a ' 
yeni tayyare tipleri icad, imal ve tecru- du

1 
r): 

2
) 

3
) 

1 4
) 

5
) sansiir rejimini alu ay temdid edecektir. 

be eden bir havacihk Jaboratuandtr k1 Hiikumet, parlamentodan meclislerin 
fenni ve teknik klymeti, tayyareci1igin en og + ok + 05 + om + og tatili esnasmda sag cenah miifritlerinin 

k F ormulde gordiigiimuz son iki ek ·•ahrikatmt tenkil etmek ve intizam ve muterakki oldugu memleketlerde i ben - ... 
zerlerinden daha yiiksektir. yani (om) ve ( og) • kelimenin esas asayi§i muhafaza eylemek ic;in fevkalade 

manasma hir;: bir§ey katmadan sade~ salahiyetler taleb edecektir. 
On yi] once tayyare yapamazken §im~ ce ona bir nevi <:ahsiyet vererek 

d. b h I k ] k d' " 50 ki~i tevkil edildi I, iitiin avaci 1 vastta anm en 1 ya~ isimlendirmege yanyan tali unsurlar-
s R k I k b . d Biikre• 2 {A.A.) - Ya• Oniversitesi pan ovyet usyayl orne a ara IZ e, dlr. Esasen yukarda bu soziin klasik ' ' 

b "h' d" · · k v b I I rektoriine kar•t yaptlan suikasd dolaytsi-u mu 1m en ustnyi urmaga a§ ama 1~ etimolojisini gozden ge'<irirken bun - ' 
!e 50 kadar adam tevkif edilmi§tir. YIZ. )arm hi'< hesaba katilmadigmt gor -

Siimer Bankm Karabiikteki demir ve diik Binaenaleyh biz de burada yal - Biitiin tlniversiteler kapahltyor 
f b 'k ) '] · b' Biikre• 2 (A.A.) - Namlar meclisi, t;elik a n a an e muvaz1 1r surette mo· n1z ilk ut; unsurla me§gul olacagtz. ~ 

· · ] '1 k T" bugiin alebenin hayatmdan siyasetin tay tor ve tayyare sanay1im i en etme • ur· 1 ) Ogv •• Gu" ne<~t'n 1'lham ettigv i bii - d 
k " ve ihrac edilmesine matuf bir taktm te -

kiyeye, haya hakill!iyetini temin etme yiikluk, kuvvet ve parlakhkla mutta-
birleri tasvib etmi§tir. 

demektir. s1f esas varl1k. 
Biitiin Oniversiteler ve biitiin «talebe 

ABIDIN DAVER 2) Ok: Anakokii temsil eden ocaklan» hemen kapatJlacakt1r. Oniver-

prensipal kok. sitelerde tedrisata yiiksek mektebler 
Liman1 altiist eden 

kas1rga 
(Og + ok) dilimizde turlii fonetik hakkmdaki kanun meriyet mevkiine ko

§ekillere girerek Ogek, Okek, Okek, nulduktan sonra ba§lanacakhr. 

Gok, Kok ve Kok olur. Bu kanun, talebenin herhangi bir fw 
[Bal}taraft 1 tnci sahifede] h 1 · · 1 

Gok parlak, mu te§em ve gem§ kaya girme enm ve siyasi niimayi§ ere 
Oskiidar giimriik muhafaza mm • bir varhkt1r. i§tirak etmelerini menedecek ve hilafmda 

takasma aid 74 numarah sandal - Kok, Radloff'a gore, Altay, Bara- hareket edenlerin §iddetle tecziye edile· 
Ia Oskiidara gec;mekte olan 5/57 ba, ~or, Lebed, Teleut, Uygur ve ceklerini nahk bir maddeyi muhtevi bulu
numarah sandalc1 Ahmed, dalgala ~ hatta Kmm leht;elerinde toprak rna- nacakhr. 
rm ani ve miitemadi hiicumla • nasmad1r. Toprak ise zaman zaman Mezahib Nazm, rahiblerin siyasi mii· 
n kar~IS!nda sandahm kurtaramtyarak ve yer yer tiirlii ihti§amlara biirunen cadelelerine i§tirak etmesini meneylemek 
sandal ile beraber batmi§hr. Kazayi go- diger biiyiik ve kudretli bir varhktu. it;in hemen Romanya kilisesi patrigi ile 
ren Dolmabaht;e saray nokta polis me - Esasen o, Turk mitolojisinde, Gok miinasebata giri§mege davet edilmi§tir. 
murlarmm i§areti uzerine bittesadiif ora- T anrmm e§i de gil mi? Binaenaleyh Biitiin mason localan ile diger gizli ce • 
dan ge~mekte clan Hiidaverdi motoru (gok) ile (kok) sozleri arasmda gor- miyetler, derhal feshedilecektir. 

tarafmdan sandalc1 kurtanlmt§tlr. Kaza- iiii.••••••••••••lil••lil••••••••••••• ... 
y1 mesai odalarmdan mii§ahede buyuran 
Atatiirk, sandalcmm saraya ahnarak 
laztmgelen tedabiri sthhiyesinin yapllma

smt emir buyurmu§lardtr. Sandalciya, 
saray doktoru tarafmdan ilk miidavat 
yaptlml~hr. 

Kim yager aran1yor 
Bir Amerikan miiessesesi gene bir Turk kimyageri aramak

tadtr. lngilizce bilenler ve mensucat boyacthgmdan anhyanlar 

tercih edilecektir. "Amerikan, rumuzile tahriren ve bir fotograt

ilsaki!e 1st. 176 posta kutusu adresine miiracaat. 

Rasadhaneden aldiglmiz malumata 
gore, bu f1rttna, mevsim icabt esen riiz -
garlardan ibarettir. F utmay1 yagmur ta-

kib etmi§tir. ..•••••••••••••••••••••••••••••• .. 
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GONON BULMACASI 
1 2 a 4 n n 1 R \1 10 

1fT I 1· I I I lil 
.JII I 1•1 1111 - I 
~ I I I I 1•1 I 1•1 
1 I 1•1 I I 1•1 I I 
'• 1•1 1•1•1 I I I I 
' I I 181 I 1•1 I I 
I I I I I I 1•1 I I 

I 1•1 I I 1•1 I I 
!II I I I 1•1•1•1 

10 I _:1~•:..:..1 _..:.,_~___:..1 _:.I j_ 
Soldan saga: 
1 _ 19 uncu yJld6nfuntinii kutlullyan 

dost bir hiikflmetin askeri k1t'alan. 2 -
Itiyad peyda eden, ca.ka. 3 - Parlak bir
~yi tarif i~in bu kelime iki kere tekrar 
01unur, erkek. 4 - Bir renk, masallardaki 
mqhur dag. s1k1 ve kii<;iik. 5 - Bir vila
::,etlmiz. 6 - Oz tiirk<;e cseciye,, k1Sac1k 
zaman, Ege mmtakasmda blr kasaba. 7 -
Bilyiil~{ ve iri beygir, eski bir Tiirk devleti. 
8 Aktl, elcktrik ol<;iislintin binde biri, a
rabca ck1rm1zu. 9 - Vaktile Atlas Okya
nusunda batan biiyiik bir vapur. 10 - Ek
mck yaptlan madde, kekemelik. 

Yukandan a~ag1ya: 
1 - Esrarll g6riilen kimselere bu isml 

takarlar. 2- Ne steak ne sogUilt, dayamkh. 
3 Qok defa cdelbo kelimesinin evveline 
gellr, agzm duydu~u zevk. 4 - Ziya, eski 
bir Turk hii.kumeti. 5 - Erkek dadl, ote -
denberi siiriiniip gelen adctler. 6 - Bir 
say1, muta.a.<;s1b. 7 - Frans1z alfabesindc 
bir harfin okunu11u. 8 - Avrupahlarm cQa
nakkale, ye verdikleri isim. 9 - Istlrab 
~;ekenlerin tekrar ettikleri kelime, Atlan
tld'in meshul! preruesi. 10 - Me§hur dort 
mclekten biri. 

Evvelki bulmacanm halledilmi~ ~ekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 n 10 

11HIEIKI i IMI IEIKIIiiM 
!l AINIAI•IEITI•I i IKIA 
3 YIAILIAIKI•I i I•IAI<; 
4 AIYIAIKI•iuiLIEIMIA 
r. L I i I S I A IN •I E I D I i I B 
r. Ml•l•l•lolri•IEILIE 
; EIRI i I~ITIEI•IBI•IY 
~ YIAisi•IAIRIAI•I•I i 
91'AIMI i IRI•IEIZIEILI• 

10 Ll i IMIAINI•IAILIEIV 

Istanbul Horsas1 kapanl§ 
fiatleri 2 - 3 - 1937 ' 

PARALAK 

1 SterHn Ah'l Sah'l 
615. b20. 

1 Dolar li3. 126. 
20 Franmz Fr 114. n7. 
20 lJret 120 125, 
20 Belcika Fr bo: b5. 
20 Drabmt _ 1~. 2>l 
20 t.'Vlcre Fr. .so. o75: 
20 Leva 20. 23. 

1 Florin 6 • 66, 
20 Cek kronu 70. 'll>. 

1 Avusturva Sl zo 23. 
1 Mark 25. 2S 
1 Zlott 20' 22' 
1 Peruru 21: 23: 

20 Lev 11. 14. 
20 Dinar !ill. 52, 
Ruble 
1 isver; kuronu SO, SJ. 
1 Tiixk altrm 1038. 1039. 
1 Ranknot Os 8 247. 141:!. 

(!EKLEK 

~ Sa~ 
Lol:ldra 617,00 o17 25 
Nev Yok 0,1!119 ••.1925 
Par!a 17.0275 17.035 
Mil~o 15,047.l 15.0538 
BrukseJ ~ 10 4. 7020 
Atlna 1:!8.6540 88,70 
Cenevre 3.4110 3.4722 
Sorva 64.4534 64.48 
Amsterdam 1.4466 U470 
Pra~ J:l69ll5 22.7014 
Vivana 4:ll65 4.2365 
M~ 11.3765 11,5810 
Berlin 1.%88 1..~696 
Varsova 4.17~0 US I 
Budaoeste 4.3725 4.il7>H 
Biikres 108.34 tu8.3840 

i Belfmld 34.4940 34,,5015 
·Yokohama 2.7763 2.7175 
Moskova ll4.96 ll4.95 
Stokholm 3.1410 3.H2l 

------~-----------ESHAM 

Aslan c;imento 
, A~~ 

H50 
Kapams 

14.t0 .--
iSTiKRAZLAK :----..;;...;,;.__.......;;._...;;.. _____ . 

AC~ Kapams 
'I'iirk borcu I vadell 20.10 19 80 

• n oes1n 19.20 19 
> lll vade! 19.35 19.20 

> .,. m vadell 19,15 19.15 
Er2an1 99, 99. 
..;:%:;....::.5..:.H.!:ia~7.l.!.!.ne~---..:.7;:;5·..:.:75~-- 75.75 

TAHViLAT 

\ 

At;~ 
Ana<lolu 1 oo. 3J.15 

> I va. 39.10 
> n oe. 42.15 
> n vadelJ 39.10 
.,. mii. vadell 4l.i:>O 

Ka.Pa.n.J/0 
39.15 
39,25 
42_1;., 
39.2:> 
4;J,50 

Evinde hocastz kcndi kendine 
bi~ki, dik~ ogrenmek istiyenler 
i~in yaZilmir;!hr. 

Kadm elbiselerine aid olan bi . 
rinci eildi 2, ikinci cil di 2,5 lira . 
dll'. Ta§raya posta paras1 ahnmaz. 
Sat~ yeri yalmz Be~ikta§ Diki§ 
Yurdudur. Akaretlcr numara 87 

Telefon 43687 ___ .. 

Dr. Haf1z Cerna) 
Lokma11 Hekim 

Dahiliye miitehasstst 
Pazardan ba~?ka giinlerde ogleder: 

sonra saat (2'-A tan 6 va) kadar lstan • 
bulda Divanyolunda (104) numaral 
hususf kabinesinde hastalanm kabul ~ 
der. Sah, cumartesi giinleri sabah 
c9 % • 12• saatler! hakiki' flkarava rnah 
sustur. MuavE'nehane ve ev telefon 
21398. Klthk .2!044. 

CUMHURiYET 3 Mart 1937 

TiCARET 
T iirk Anonim ~irrketi 

idare Meclisinde n : 

Alelade umumi heyet 
toplanbs1 davetnamesi; 
Esas nizamnamemizin 57 nci mad -

desine tevfikan hissedarlar umumi he
yetinin 29 mart 1937 pazartesi giinli saat 
15 te Ankarada I§1klar caddesinde Ibra
him Hakk1 apartlmamndaki merkezin -
de alelade toplanhsma karar verilmi~ 
oldugundan ~irket hissedarlarmm top
lanhda haz1r bulunmalan rica olunur. 

Esas nizamnamemizin 61 inci madde
si mucibince asaleten ve vekaleten as _ 

gari 25 hisseye sahib olan hissedarlar 
umumi heyete i~tirak edebilirler. An _ 

cak vekillerin de ~ahsan hissedar olma
Sl icab eder. 

Toplanhda bulunacak hissedarlann 
ic;tima giinlinden laakal bir hafta evvel 

r;;irket merkezine mliracaatle duhuliye 

varakalar1m almalar1 lanmd1r. Bilve -

kale bulunacak hissedarlar sureti a§a -
itlda yanh salahiyetname He mliracaat 
etmelidirler. Salahiyetnameler 1 lirahk 
pula tabidir. 

Salahiyetname sureti : 

A§ajtida numaralan yaz1h .. .... adcd 
hisse senedine sahib bulundugum Tica
ret Tiirk Anonim §irketinin 29 mart 
1937 tarihinde inikat edecek olan umu
mi heyet ic;timamda hissedarlardan 
......... n beni temsilen bulunacagma da
ir salahiyetnamedir. 

Ruznamei miizakerat : 

1 - idare meclisi ve murak1blar ra
porunun okunmaSl, 

2 - 1936 senesi bilan~o ve kar ve 
zarar hesablarmm tasdik1 ve idare mec
lisinin ibras1, 

3 - Temetti.ilin tevzii suretinin ve 
tevzi tarihinin tesbiti, 

4 - 1937 senesi ic;in iki muraklb se -
~ilmesi ve licretlerinin tayini. 

HEREKE FABR: KASI 
Memur ve i§~ileri 

Kooporatifinden : 
:;iirketin 1937 senesi alelade hissedar

lar toplantlSl 27 mart 1937 tarihine mu
sadif cumartesi gi.ini.i saat 14 te §irketin 
merkezi olan Herekede yap1lacagmdan 

umum ortaklarm bugiindeki toplanbda 

haZir bulunmalan ilan olunur. 

Miizakere Ruznamesi : 

1 - Meclisi idare ve murak:J.b rapor
lart~ okunmast, · 

2 - :;iirketin 1936 y1lma aid ahm ve 
satrm i~ler·inin tetkikile bilanc;o ve kar 
ve zarar hesablarmtn tasdikl, 

3 - idare meclisi azalarile muraktb
larm ibra ve yenilerinin intihab1. 

1iAYANIHAYRET 

YENi PUDRA 

. .... . 1gnen1n 
miknabs 
iizerinde 
yap1~bg1 

gibi 

CiLDDE Y API$1R 
Pudranm icadmdanberi en ~a

yant hayret pudradtr. Cilde son de
rece teyafuku hasebile alimlerin 

«Lectro - Statique» tabir ettikleri 
bu pudra tipk1 bir ignenin mikna
tts iizerinde yapu;tiih gibi cildde 

tamamen ve bugiine kadar tamdt
gtmtz herhangi bir pudradan daha 

kuvvetli yapt~Ir ve daha uzun za
man sabit kahr.. Bu pudranm tene 
verdigi «fini mat» giizellik ne 
riizgardan, ne yagmurdan, hatta st

eak bir salonda saatlerce dans edil
digi halde terden kat'iyyen miitees

sir olmaz. Hi~bir vakit burunda ve 
yiizde parlakhk izleri btrakmaz. 
Hemen bugiinden bu yeni T okalon 

pudrasmt tecriibe ediniz. Diger 
pudralardan tamamen farkh ola
rak miikemmelen yapt~tigtni gore

cek ve ~ok memnun kalacaksmiz. 

Eski§ehir asliye hukuk mahkemesin
den: 
Eski~ehrin ismetpa§a nahiyesinin Os

maniye koylinden Habiblirrahman km 
Bayan Zeyneb vekili avukat Nuri Ku
raner tarafmdan o koyden Habiblirrah
man damad1 Hayrullah aleyhine ac;tigt 
bo§anma davasmda mliddeaaleyhin ika
metgahmm meghul olmasmdan gazete 
i~e yap1l~n davete _icabet etmemir;,; ve 
musaddak bir vekil de gondermemi§ ol
dugundan hakklnda muameleli g~yab 

kararmm bir ay mi.iddetle ilanma ve 
durm~mamn da 29/3/937 pazart si saat. 
ona talikma karar verilmi§ oldugundan 
kendisinin be§ giin ic;inde itiraz etrnesi 
ve mahkemeye bizzat gelmesi veya mu
saddak bir vekil' gondermesi, aksi tak -
dirde hakku~da muamelei g1yabiyenin 
yaptlacagi ilan olunur. (30633) 

Zayi - 61 inci f1rka topc;u alaymdan 
alm1~ oldugum terhis tezkeremi zayi et
tigimden ve yenisini alacagtmdan hlik
mli yoktur. 

Ortakoy Dereboyu <;ay1r sokak No. 2 
324 dogumlu Mehmed Emin oglu 

Ahmed N ecati 

Cumhuriyet 
Matbaas1 

Son sistem makinelerle miicehhezdir. En mutena i!!ler i~in 

her zaJU!lD siparil! kabul eder. Siir'at ve ncfaset temin olunur. 
Telefon: 24290 Matbaa 

Doktor 
Maden Tetkik ve 

Aran1yor 
Arama 
Genel 

Enstitiisii 
Direktorliigiinden: 

Ma~en Tetkik ve Arama Enstitlisli Bolkardag kampmda oturmak, bura
da ve C!Varmd~. madende ~ah~an memur ve ameleleri muayen~ ve tedavi ile 
me~gul olma.k uzere diplomah ve tecriibeli bir doktora ihtiyac vard1r. 

Ik~metgah, hademe, tenvir ve teshin Enstitliye aid olmak lizere 200 lira 
ayhk ucret verilecektir. Talib olanlarm diploma ve dU~er vesaikile martm 
~nur:c~ gar!?~mba glinli ak~?amma kadar Ankarada Cocuk Saray1 caddesinde 

nstJtuyc muracaatleri. (1056) 

~~~E~m~la•k-v•e-E11v~t11a11m~~R~a;.n;k~a;.;s~1 .·~·Ia;"' n;;l;;a;.;.r;.I --.1 
1 - ~_ubemiz.~en maa~lanm iskonto ettirmekte bulunan mlitekaidlerin iize

nnde muracaat 7decekleri glinler yaz1h olarak gi~elerimizden ald1klan 
numara~a:la taym_ olunan giinlerde bankamlZa mliracaatleri. Ve bu
nun hanc:nde .v~ki olacak dileklerin ycrine getirilemiyecegi. 

2 - Harb malullermm aym 4 i.ine kadar vaki ol"cak mi.iracaatleri· g·· ·· ··-·· · dT " unu gu 
nune lcra e 1 1p ondan sonraki mliracaatlerinin s1raya tabi olacag1 ilan 
olunur. c465~ (1128) 

P. T. T. Levaztm Miidiirliigiinden: 
Tak1m adedi 

147!' 
875 
190) 
155) 

Muhammen bedel 
17700 
12250 
5020 

"'2'695 Y ekun 

Muvakkat teminat 
1327,50 
918,75 
376,50 

Mlinakasa ~?ekli 
Kapah zarf 

~ 

:> 

1 - 27/2/1937 de eksiltmesi yaptlacag1 ilan edilen elbiselere talib c;1kma
dtgmdan tekrar kapah zarfla eksiltmeye ~1kanlm1~br. 

2- Eksiltme ~8 mart 1937 per~embe glinli saat (15) te ve her ktsmm ek
siltmesi ayn ayn olmak lizere A,1karada P. T . T. Satmalma Komisyonunda ya
Pllacaktir. 

3 - !stekliler teminatlanm idare veznesine yabnp alacaklan makbuz 
Vf'ya kanunen m,?teber banka mektubunu ve ~artnamede yaz1h vesikalarla 
32~9 say1h Resmi Gazetede yazllt mliteahhidlik ehliyet vesikasm1 ihtiva ede
cek kapah ve miihlirlli zarflanm saat (14) e kadar mezkur Komisyona tevdi 
edeceklerdir. 

4 - $artnameler Ankarada P. T. T. Levaz1m Miidiirliiglinden, istanbul-
cia P. T. T. Ayniyat $ube Miidlirlliglinden bedelsiz verilecektir. •467~ (1131) 

Tiirkiye imar 8ankas1n1n 
Aktif 31 Birincikanun 1936 Bilan~osu 

Kasa: 

Banknot 
Giimii~ 
Ufakhk 

Dahill muhabir bankalar: 
Tevdiat i~in munzam kar~thk: 
Senedat ciizdam: 

Vadesine lie; ay kalan 
Vadesine lie; aydan fazla kalan 

Lira K. 
84,300 

500 
160.45 

84,960.45 

Lira K. 
84,960 45 

79,462 27 
21,100 

115,137 09 
93,619.77 
21,517.32 

115,137.09 

Sermaye: 
ihtiyatlar: 

Fevkalade ihtiyatlar 
Kanuni ve nizami ihtiyatlar 

Muhabir bankalar: 

Mevduat: 
Cari hesablar 
Vadeli tevdiat 

Lira 

Passif 
Lira K. 

1,000,000 
37,402 3'J 

14,966.38 
22,436 
37,402.38 

93 51 

173,655 21 
161,180.21 
12,475 

173,655.21 

Esham ve tahvilat ciizdant: 63,977 65 
63,977.65 

Tasarruf tevdiati: 149,878 27 

Borsada kote olanlar 
Borsada kote ohmyanlar 

Vadesiz 70,708.64 

--- Vadeli 1 aydan 1 seneye kadar 79,169.63 

63,977.65 

Avanslar: 176,690 05 
Esham ve tahvilat mukabili 23,450.32 
(A) Borsada kote olanlar 22,175.23 
(B) Borsada kote olmtyanlar 1,275.09 

23,450.32 

Teminat ve vesaik iizerine 
Senedat i.izerine 
Sair mi.itenevvi teminat lizerine 

12,100.43 
97,670.94 
43,468.36 

176,690.05 

Borclu cari hesablan: 
Ac;1k kredi 

964,313 17 
130,960.50 

Kefalet mukabili kredi 

Sair muhtelif borclular: 
Menkuller: 

Kasalar 
Mefru~at 

Gayrimenkuller: 
Banka binast 
Diger gayrimenkuller 

ilk tesis masraflarmdan kalan: 

Kefaletten borclular: 

Naz1m hesablar: 

833,352.67 
964,313.17 

2,657 
12,533.88 
15,190.88 

55,823.83 
1,925 

57,748.83 

90,651 33 
15,190 88 

57,748 83 

Sair muhtelif alacaklar: 

itfa tahsisati: 

Taleb olunmamt!S temettiiler: 

Kefaletten alacakblar: 

Naz1m hesablar: 

Kar: 

149,878.27 

143,803 60 

12,422 52 

350 73 

3,571,609 67 

225,528 64 

168,708 04 

Yekun 

17,082 61 

3,571,609 67 

225,528 64 

5,483,452 64 Yekiin 5,483,452 64 

Zimmet 

Masraflar: 

Maa~ ve licretler 
idare masraflan 
Vergi ve har~lar 
Sair masraflar 

Verilen faiz: 
V erilen kumus onlar: 
.!Uuhtelif zararlar: 
Amortismanlar: 
Safi kar: 

• •mar Tiirkiye Bankas1 
1936 senesi kar ve zarar tablosu 

Lira 
25,687.32 
5,462.45 
1,130.62 

225 
32,505.39 

Yekun 

Lira K. 
32,505 39 Alman faiz ve kumusyon: 

114 507 52 
S70 80 

1,739 98 
6,580 61 

168,708 04 
329,912 34 

Muhtelif karlar: 
Banka hizmetleri mukabilinde alman 
iicret ve kumusyonlar: 

Yekun 

Matlub 
Lira K. 

243,706 53 
21,175 31 

65,030 50 

329,912 34 

MUzik Ogretmen Okulu Direktorliigiinden: 
r Operator 

RIZA UNVER 
Muzik Ogretmen Okuluna bagh Konservatuara mliracaat eden k1z ve DoQum ve kadln hastahklar• 

erkek taliblerden yap1lan smavda: mUtehass1s1 
Murad kiZI Nermin, Bliylikadadan Saime Sevim, Asmahmescid aparhma- Ca~aloglu, Nuruosmaniye caddes 

nmda Nur Bartu, istanbul askerlik i?Ubesinde R1za oglu Esad ve T. C. D. Fa- No. 22, Mavi yapl 

_:k:iil~t=es:i~t:al:e:b:es:in~d:e:n~M~a~h:ir~C:an~o~v~a~k:a:z:a:n:m~I!?:l:ar~d:lr~.-----=c4~7~6~~ ------~(~11:2:9~)~ .. ~~~~T~e:l~et~o~n:_~22683 .t 

ADEM • 
I iKTiDAR 

ve B E L G E V $ E K L i G i N E K A R $ I 

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

istanbul Gayrimiibadiller Komisyonundan-

Semti ve mahallesi 

Beyoglu Kamerhatun 

Biiyiikdere 

Istanbul Alemdar 

Biiyiikdere 

» 

» 

» 

» 

Aksaray Katibkasun 

F ener T ahtaminare 

Bak1rkoy Sak1zagac1 

T ophane Hocaali 

Kurtulu§ 

Heybeliada Yah 

Tir~e 

Kuyu 

Mollafenari 

E: Bayu Y: Mekteb 

Duvarci 

E: Ortakuyu Y: Canfes 

E: T epeba§I Y: 

Buyiiktepe 

Lambrinos 

Emlak No. Cinsi ve his. 

E:I2Y:I4 

E:8Y:I4 

E: 35 Y: 31 

E: 3 

E: 5 Y: 19 

E: 17 

E: 20 Y: 22 

21 ,50 metro arsa 

57,50 » » 

Kargir diikkan 

225 metro arsa 

147 » » 

78 » » 

67,50 » » 

E: 9 - II 453 » » 

Y: Kumsal E: 27 Y: 31 Ada: 156 metro arsanm 

833, Parse!: 14 1/4 his. 

T ahtaminare caddesi E: 80 - 82 Kargir bane 

Y: 66 

muhammen 

70 Ac;Ik ;oTtrllrTn:t 

60 

1000 

400 Ac;tk :>TrnlnTu 

50 » 

100 » 

50 » 

240 

250 

» 

» 

2020 Kapah 

F renkkilisesi 

<;1kmazdibek 

Adah ve Bekc;i 

Ayy1ld1z caddesi 

48 · Bahc;eli ah~ab hane 1600 » 

E: ve Y: 26-28 

E: 3- 5 - 26 

201 metro arsa 

127,50 metro arsa 

E: 91, No:taj Sala~ diikkan 

89 - 91 

800 Ac;1k arttlrma 

390 

350 

» 

Yukanda evsan yaztli gayrimenkull er on gi.in miiddetle satJ~a c;Ikanlroi§tlr. ihaleleri 15 ;3 /93 7 tarihine dii§en pa

zartesi giinii saat 14 tedir. Sah§ miinha snan gayrimubadil bonosiledir. 



(KOmiir Sergisi) 
Komiir yakan vesait 

aletleri beynelmilel 
ve teshin 

• • serg1s1 . 

1937 martinin 2 6 nc1 
Ankarada •• •• cuma gunu 

Ser~ievi ve sahas1nda a~Ihyor 

Sergiye i,tirak edenlere oldugu 
gibi, Sergiyi ziyarete geleceklere de 
azami kolayhklar temin edilmi,tir . . 

Her tiirlii malumat ve fazla izahat i~in 
§U adreslere miiracaat edilmelidir : 
Istanbul: Karakoyde Yatakh Vagonlar 

~irketinde Sergi memuru; 
Ankara : Sergi Komiserligi. 

Biliimum «Esnaf», «Kii~iik tacir>> ve «Kii~iik 
san' atkarlarin» nazar1 dikkatine 

istanbul Ticaret ve 
Sanayi Odas1ndan: 

1 - 1561 numara ve 29 tubat 932 tarihli Sicilli Ticaret gazetesile 
ilan edilen Oda umumi kararma uyularak Istanbul Ticaret ve Sanayi 
Odast mmtakasmda bulunan bilumum esnaft diikkam buluan kii • 
~iik san'at ve kii~iik tacirlerin Odaya kayid ve tes~illeri yaptlacakbr. 
2- Bilumum esnaf, kii~iik san'atkar ve kii~iik tacirlerden, Oda • 

lar kanununun onuncu ve Odalar nizamnamesinin 135 inci madde
leri mucibince tanzim edilmi~ olan esnaf cemiyetleri talimatnamesi 
ve~hile cemiyeti tetekkiil etmi~ olanlar, mensub oldukart cemiyet va
sttasile ve heniiz esnaf cemiyeti te,ekkiil etmemit olanlar dogrudan 
dogruya Ticaret ve Sanayi Odast esnaf tubesine miiracaat ederek ka
yid ve tes~il ve yoklama itini usulii dairesinde ifa ettireceklerdir. 
3- Tes~il ve yoklamantn Oda umumt kararma gore 1937 ythntn 

ilk ii~ ayt i~inde ikmali laztmdxr. 
4 - Bu miiddet zarftnda kendiaini kayid ve tes~il ettirmiyen ve 

muamelesini ikmal etmiyenler hakkmda Odalar kanununun betinci 
maddesi ve~hile Istanbul Ticaret ve Sanayi Odast tarafmdan hiik
molunacak cezayi nakdi, dogrudan dogruya icra dairesi marifetile 
ve tea!;il iicretile beraber tahsil olunur. (3720) 

0MER BANK 
Umumi Miidiirliigiinden : 

Zonguldak c1varmda Karabfikte kurulacak olan demir ve 
~elik tabrika.s1 i~in Avrupadan getirilecek mallarm tahliye 
ve giimriik i§leri bir miiteahhide ihale edilecektir. Jsteklilerin 
teklifte bulunmak iizere 10 Mart 1937 c;ar§amba giinii saat 
(10) da Ankarada Bankalar caddesindeki idare merkezimizde 
haz1r bulunmalarJ lcizJmdir. Bu hususa aid §artname Ankara· 
da umumi miidiirliigiimiizden ve lstanbulda Bankam1z §Ube
sinden tedarik editebilir. 

.:~ ' ~ . :~' : . ' ' ' 

Kocaeli inhisarlar Ba~miidiirliigiinden: 
!daremizin Hendek Miidiirliigii ile Akyaz1 Memurlugu ambarlarmda mev

cud kabili tezayiid ve tenakus 274,000 kilo yaprak tiitiinlerin Adapazan Mii
diirliigii ambarma ve gene Hendek Miidiirliigii ambarlarmda mevcud kabili te· 
zayiid ve tenakus 100,000 kilo yaprak tiitiinlerin Adapazan tarikile !zmitte 
tnhisarlar Ba~miidiriyeti transit amban iskelesinde bulundurulacak tdare mo
torlerine teslim ~artile yapllacak nakliyatl 2490 say1h kanunun 46 nc1 madde
sinin cL» f1kras1 ve §artnamesi mucibince .Pazarhkla eksiltmeye konulmu§tur. 

1 - $artname suretleri Kabata~ta Inhisarlar Ba~miidiirliigii Yaprak 
Tiitiin ve Ziraat $ubesinden, Kocaeli Ba~mi.idiirliigiinden, Adapazan, Hendek 
ve Diizce Miidiirliiklerinden bilabedel ahnabilir. 

2 - Eksiltmeye i~tirak etmek istiyen taliblerin muhammen bedelin % 
7,5 u nisbetinde giivenme paralan alan 120 liray1 idare veznesine yatlrarak 
mukabilinde alacaklan vezne makbuzunu veya hiikumet~e muteber milli bir 
bankanm bu miktan ihtiva eden teminat mektubile beraber 8/3/937 tarihi • 
ne mUsadif pazartesi giinii saat 15 te Kocaeli lnhisarlar Ba~miidiirliigii mer
kezinde toplanacak alan Komisyon riyasetine miiracaat etmeleri. (1092) 

Kapab Zarf Usulile Eksiltme ilan1 

Naf1a V ekaletinden: 
: 1 - 4/2/1937 giinii ihalesi yapllmak iizere ilii.n edilmi§ alan Trabzon - !ran 

transit yolunun Trabzon vilayeti ic;inde seylab tahribatma kar§l yap!' 
lacak duvar anro§man, mahmuz vesair in§aat gi:iriilen liizum iizerine 
tekrar eksiltmiye c;Ikanlmi!?hr. 
Ke;;IT bedeli cl25,855• lirad1r. 

2 - Eksiltme 15/3/1937 tarihinde pazartesi giinii saat 16 da Nafxa Vekale· 
tinde $ose ve Kopriiler Reisligi Eksiltme Komisyonu odasmda kapall 
zarf usulile yapliacakhr. 

3 - Eksiltme ~artnamesi ve buna miiteferri diger evrak (629) kuru~ bedel 
mukabilinde $ose ve Kopriiler Reisliginden ahnabilir. 

4 - Eksiltmiye girebilmek iGin taliblerin 7543 lirahk muvakkat teminat ver
mesi ve Resmi Gazetenin 3297 say1h niishasmda yaz1h talimatnameye 
tevfikan miiteahhidlik vesikas1 ibraz etmesi laz1md1r. 
!steklilerin teklif mektublanm ikinci maddede yaz11l saatten bir saat 
evveline kadar Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde vermeleri muk
tezidir. Postada olacak gectkmeler kabul edilmez. (1057) 

~~----.in-h.is.a.r.ra.r-•U•m-u•m-•M•t•.i•d•H•rl•ii•~•ii•n•d•e•n--J 
100000 aded Misket etiketi 
25000 ,. ,. " Galan 

I. - Yukanda cins ve miktan yazllt 125,000 
niimunesi muciblnce pazarhkla satm almacakttt. 

70 Cl. Lik. 
200 Cl. Lik 
aded Misket !?arab1 etiketi 

II. - Pazarltk, 4/III/1937 tarihine rashyan per~embe giinii saat 15 te Ka· 
bata~ta Levaz1m ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yapllacaktrr. 

III. - !steklilerin pazarhk ic;;in tayin edilen gUn ve saatte % 7,5 giivenme 
paralarile birlikte ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (836) 

CUMHURfYET 

CARPINTIYA • 

Istanbul 4 iincii icra Memurlugundan: 
Yeminli iiG ehli vilkuf tarafmdan tamam1na 7200 lira kxymet takdir edi -

len Bogazic;inde, Arnavudkoyiinde eski Yenisokak ve yeni Sed soka~mdaki 
atik 18, cedid 5 numarah hanenin evsaf1 a~ag1dadrr: 

Gayrimenkuliin etra£1 duvarla !;evrilt.ni§ ve sedlerden miit~ekkil olup iki 
klSlmdan ibarettir: 

Birinci ktsma Sediistii sokagmdaki kaptdan girildikte cephesi yar1m duvar 
ve iistii demir parmakl1 alan bu k1smm ic;inde 31 Gam agacile evvelce yanmi§ 
ko~kiln temel duvar ve mermer merdivenleri vard1r. Buradan arka kap1sile 
list taraftaki ikinci k1sma gec;ilir. 

1kinci k1s1m: Bu klSlmda bir kuyu, 12 incir, 1 armud, 2 kiraz, 1 dut, 3 J.h· 
lamur, 2 atkestanesi, 4 !?eftali, 3 nar, 2 asma fidam vard1r ve bunlardan ba§
ka zemini c;imento bir koridor iizerinde kargir 3 ada, 1 hala ve zemini toprak 
1 ah1r vard1r. 

i~bu gayrimenkul aGlk artt1rm1ya vazedilmi~ oldugundan 5/4/937 tari • 
hine musadif pazartesi giinii saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttumas1 
icra edilecektir. Arttlrma bedeli k1ymeti muhammenenin % 75 ini buldugu 
takdirde mii~terisi iizerinde birakilacaktlr. Aksi takdirde en son arthramn ta· 
ahhiidii baki kalmak iizere arttlrma 15 giin miiddetle temdid edilerek 20/4/937 
tarihine musadif sah giinii saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yap1lacak 
ikinci a<;1k arttlrmasmda arthrma bedeli ktymeti muhmmenenin % 75 ini 
bulmad1g1 takdirde sat!~ 2280 numarah kanun ahkfimma tevfikan geri b1ra -
k1hr. Sah~ pe~indir. Artt1rm1ya i~tirak etmek istiyenlerin klymeti muham -
menenin % 7,5 u nisbetinde pey ak<;esi veya milli bir bankanm teminat mek
tubunu hamil bulunmalan laz1md1r. Haklan Tapu sicillile sabit olm1yan ipo
tekli alacakhlarla diger alakadaramn ve irtifak hakk1 sahiblerinin bu hakla -
nm ve hususile faiz ve masarife dair alan iddialanm evrak1 miisbitelerile bir
likte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 giin zarfmda ·birlikte dairemize bil
dirmeleri laz1md1r. Aksi takdirde haklan Tapu sicillile sabit olm1yanlar sa • 
hi! bedelinin paylasmasmdan baric kallrlar. Miiterakim vergi, tenviriye, tan
zifiyeden miitevellid Belediye riisumu ve Vak1f icaresi bedeli miizayededert 
tenzil olunur. Daha fazla malumat almak istiyenlerin ilan tarihinden iti
baren herkesin gi:irebilmesi ic;in dalrede ac;1k bulundurulacak artbrma ~art • 
namesile 934/555 numarall dosyaya miiracaatle mezkur dosyada mevcud ve· 
saiki gi:irebilecekleri ilan olunur. (1127) 

Miitercim AIInacaktir 
Askeri F abrikalar 

Umum Miidiirliigiinden: 
Almancadan tiirkc;eye, tiirkc;edeft almancaya terciimeye muktedir bir mii

tercim almacaktlr. !steklilerin istidalarile mart 937 sonuna kadar Umum Mii
diirliige miiracaatleri. (1010) 

Edirne ·valiliginden: 
Vilayet yollarmda kullamlmak iizere 2 ton ag1rhk ta~1yabilecek 2500 lira 

kwmetinde kamyon a<;lk eksiltme suretile satm ahnacagmdan taliblerin ~art
nameyi gi:irmek iizere Edirnede Naf1a Miidiirliigiine miiracaatleri ve ihale 
giinU olan 9/3/1937 sah giinii saat 15 te 187,5 lirahk teminat makbuzlarile bir
likte Vilayet Daimi Enciimenine gelmeleri. (1004) 

9 

EVROL 
Emsalsiz ila~br. Sinire, ha· 
fakana, teessfirle baydanla
ra 20 damlast hayat verir • 

Eski,ehir Orman Direktorliigiinden: 
1 - Eski§ehir 1Iinde Mihali~~ik il!;esinde hududlan §artnamede yaZlh 

Degirmendere Devlet Ormanmda numaralanm1~ ve Ol~iilmii~ 558 adede mua
dil 1532 metre mikab 592 desimetre mikab dikili ve 416 adede muadil 377 met· 
re mikab 767 desimetre mikab devrik ki ceman 1910 metre mikab 362 desi -
metre mikab gayrimamul muadil 974 aded numarah ~am agac1 20 giin mud -
detle ve kapah zarf usulile arttmn1ya konulmu~tur. 

2 - Arttrrma 10 mart 937 ~aqamba giinii saat 15 te Eski~ehir Orman 
Dlrektorliigunde yapllacaktrr. 

3 - Dikili ve devrik aga~larm beher gayrimamul metre mikabxmn mu· • 
hammen bedeli 457 kuru§tur. ... 1 

4 - Muvakkat teminatl 655 lirad1r. ' 
5 - istekliler teklif mektublanm teminatlarile birlikte muayyen giin

de 2490 sayll1 kanunun ikinci ve iic;iincii maddesinde zikredilen vesikalarla 
artbrma saatinden bir saat onceye kadar Komisyon Riyasetine makbuz mu
kabilinde vermeleri me§ruttur. 

6 - !§bu ihaleye aid §artname ve mukavele projesini gormek istiyenler 
bu miiddet zarfmda hergiin Eski~ehir Orman Direktorliigii.ne ve Ankarada 
Orman Umum Direktorliigune miiracaat edebilirler. (1005) 

NERV 
Sinir agr1lar1, asabi oksi.iriikler, asabl 
zaylfhk, uykusuzluk, bat ve yar1m bat 
agr•s•, bat donmesi, bayg1nhk, ~arp1nt1, 
ve sinirden ileri gelen bi.iti.in rahats•z-

hklar• giderir. 
Giinde 2 - 3 kahve ka§tgt. Her eczanaden araytmz. 

~ARK ISPENQiYART LABORATUARI T. A. ~. 

istanbul Liman I,Ietme idaresinden: 
Galata nhbm iizerinde Kii~iik R1htim han ve yanmdaki kazino binas1 Orta 

Maritim, Panorama hanlarmm ylinlma ve ankazmm satllma pazarhg1 6 mart 
cumartesi saat 10 da idare $efler Enciimeninde tekrarlanacaktlr. 

Teminatl 1000 lira alan bu i~e aid §artname ve izahat Levazrm ~efliginden-
den ahnacakhr. (1094) 

Afvon ilbaybgindan: 
Afyon ili merkez ilr,;esine bagh ve Devlet Demiryoluna c25» kilometre 

mesafedeki iscehisar koyiinde tahminen on bin doniim sahadaki muhtelit 
renklerde somaki mermer ocaklan ac;1k arttlrmty.a konulmu§tur. 

Arthrma 10 MART 937 r,;ar§amba giinU saat c16~ da ilbayhkta yapl· 
lacaktJr. Buna aid §artname bedelsiz olarak Afyon Ticaret Odas1 Ba§sekre· 
terliginden almabilir. (886) 

kat'i 
ilaCI KESKiN KA$ELERiDiR. Bah~ekap1 

Salih Necati 
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Di$1erin ab1hayat1 
Hi~ baktlma

Mlf di~leri bile 
ktsa zamanda 
temizler, parla· 
hr, s1hhat ve ta
ravetini iade e
Cler. Giinde iki 
defa Radyolin 
di~t~ macunu ile 
far~alanan di!!ler 
saglamhgm1 ve 
giizelligini asia 
kaybetmez. l~te onun 
bu abthayat tesiri sa
yesindedir ki bugiin bin 
lerce ki,i daima ve yalmz 
Radyolin kullanmaktadular. 
Radyolin di!!ler i~in bir hayat 
sigortasidtr. Bunun i~indir ki 
Radyolin icad olundugundanbe
ri Tiirkiyede saglam ve giizel ditli 
vatandaslar artmishr ve artmakta-. ' 
du. 

lo 

Daima Radyolin 
Kapah Zarfla 

Ha vza Belediye 
Elektrik Eksiltmesi 

Riyasetinden: 
1 - Havza §ehri elektrik tesisati Naf1a Vekaletinden musaddak proje 

ve §artnamesi mucibince 12/2/1937 tarihinden itibaren 45 giin miiddetle iltin
ci defa olarak kapah zarf usulile eksiltmiye c;Ikarllmi§tir. 

2 - Eksiltme 29/3/1937 pazartesi giinii saat 16 da Havza Belediye En· 
ci.imeninde yapilacaktir. 

3 - Tahrnin edilen bedeli yaptmlacak lokomobilli elektrik tesisatma 
evvelki eksiltmede talib bulunmamasmdan ke§ifte rayice zam ve ilaveler ya
pllmak suretile bilfrmum malzeme ve in§aat bedeli tutan (mevcud bina ve 
agac direkler baric olmak iizere) 17,785 liraya c;Ikanlml§tir. 

4 - Bu i§ie aid evrak §Unlard1r: Proje ve teferri.iati, eksiltme §artnamesi, 
mukavelename, fenni ve mali §artnameler, kellifnameler, teferruati vesaire 
olup istekliler Havza Belediyesinde ve istanbulda Miihendis Hasan Halette 
g5rebilecekleri gibi bes lira bedel mukabilinde .alabilirler. 

5 - Urnum ke§ifte dahil 2175 lirahk inr;1aat i§i yapilacak tekliflere gore 
Belediye tarafmdan da yaptmlmas1 kabul edilepilir. 

6 - Muvakkat teminat 1333 liradrr. 
7 - i§bu arthrrna ve eksiltme 2490 saYJh kanuna gore yap1lacagmdan 

isteklilerin eksiltme sartnamesinde yaz1h hususah tamamen ikmal etmeleri 
ve teklif mektublarmt vaktinde Belediye Riyasetine vermeleri ilan olunur. 

I 
• 
I 

(835) 

- • -
SOMER BANK 

• yse 1 ve 
Fabrikalar1 

mamulitlndan 12 • 16 ve 20 numarah 
iplikler yeniden gelmi,tir 

ihtiyac• olan fabrika ve tezgih sahibleri 

istanbul Yerli Mallar Pazanna 
miiracaat edebilirler 

- • -
istanbul Defterdarhgmdan: 

I 
• 

GRiPiN 
Soguk algmhgma, ba~ nezlesine 
ve diger nezlelere, gripe, kmk

bga, ii~iitmekten miitevellid 
biitiin 1shrablara kar§l 

bilhassa miiessirdir. 

GRiP iN 
En ~iddetli ba~ ve di~ agnlarm1 

derhal dindirir. 

. G Ri P iN 
Bel, sinir, romatizma agnlannda 
hararetle tavsiye edilmektedir. 

icabmda giinde 3 ka11e ahnabilir. 

Gazetecilik ve 
Matbaac1hk 

Tiirk Anonim ~irketi 
idare Heyetinden: 

9irketimiz heyeti umumiyesinin ale
Hide toplant1s1 29 mart 937 pazartesi gii
ni.i saat 16 da §irket[n merkezi alan Ye
nicamide i§ hanmda 2 No. h dairede 
yapliacagmdan ~irket hissedarlan i!{bU 
i~timaa davet olunurlar. 

Ruznamei miizakerat 
Bilan~o. 

Heyeti idare ve muraklb raporlar1, 
Heyeti idare ve muraklb intihab1. 

tiPERATtiR 

Dr. Cemil ~erif Baydur 
Cerrahi hastabklar ve sinir 

cerrahisi miitehassiSI 
Cagaloglu C. H. Partisi Merkezi 
kar!?lSlnda Zorlu aparhman No. 16 
Pazardan maada hergi.in saat 2 den 

6 ya kadar hasta kabul eder. 
Telefon 23289 

Eczac1 aran1yor 
Erzurumda bir eczanenin mes' 

iU miidiirliigiinil yapacak dip· 
lomah eczac1ya liizum vard~r. 
isteklilerin §artlanm bildirmek 
iizere : Ayasofya c1vannda Dev-
It-t Bas1mevinde ressam Bay 

Mahmud'a miiracaatlan 

~eyoglunda Me~?rutiyet caddesinde Perapalas oteli yanmda 104 numarali 
eski Istanbul KuliiQii binasmdaki Ak!?am K1z San'at mektebi bakkaliyesinin 
kiras1 pe~in verilmek §artile yilda 120 lira bedel mukabilinde, bir sene ic;in 
ac;1k arttirma ile kiralanmas1 on giin uzahlm!§hr. isteklilerin ve diger §eraiti
ni ogrenmek istiyenlerin hiisnuhal ve seciye sahibi olduklarma, mahkumiyet 
ve sari hastahklan bulunmad1gma dair Zab1ta, Adliye ve SJ.bhiyeden alacak
lan resimli vesikalarla ve% 7,5 pey akc;elerile 11/3/937 pef§embe guni.i saat s t } k b ••f t k 
14 te Milli Emlak Miidiirlugiinde toplanan Komisyona gelmeleri. cM.:o (1140) a I I u e a lml 

I Akajudan yapilmi§ komple bir biife 
istanbul Vak1flar Direktorliigv ii ilanlarl I tak1m1 sahlacaktir. Arzu edenler saat 

••••••••-~•-••••••••••••••••i on alhdan on sekize kadar Ayaspa§ada 
3/3/937 <;ar~amba 1 den 200 . . Barh apartimamnm 5 nwnarah daire-
4/3/937 Per~embe 201 den ila carn1 hademelen sinde gorebilirler. 

5/3/937 Cuma Eytam, eramil, muhtacin ve saire -------------· 
6/3/937 Cumartesi Miitekaidin N E !?' E S i Z L i K 

istanbul, BeyogJu ve Kad1koy Vakifla~. Mudiriyetleri mmtakas1 dah'lin-
de bulunan cami hademelerinin r;1ubat 9~7 ucretlerile miitekaidin, eytam ve S1ktnb ve baydma 
eramilm lie; ayhklan yukanda yaz1h gunlerde verilecektir. Miitekaidin ve h• I • 
yetimlerin nufus kag1d1 ve senedi resmilerile o giinlerde mensub olduklan IS en 
Vak1flar idarelerine miiracaatleri. (1132) 

KANZUK SAC EKSiRi 

KOMOJEN 
Sa~Iarm koklerini kuvvetlendirir. 
Diikiilmesini keser. Kepekleri ta -
mamen giderir ve biiyiime kabili -
yetini artlrarak sat<lara yeniden 
hayat verir. Kokusu Iatif, kullant§t 
kolay bir sa~ eksiridir. 

ingiliz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoglu • Istanbul 

KARDOL 
ve 

kullanarak 

Net'e, ferahhk 
zindegiye avdet. 

1LAN 
Fabrikamda imal ederek bugiinlerde 

sati§a ~IkaracagJm makarnalarm paket
leri iistiindeki (Bahc;e <;apah) rnarka
smm Kazila Biraderler Fabrikasmm 
mamulatma konulan (<;apa) ile bir a
lakasi olmadli{l ilan olnur. 

Viktor K. Kazilas 
Has1rcilar caddesi No. 48 - 50 

istanbul 

Sah.tb ve Ba~muh.arrtri: Yunua Nadr 
Umumt ne$ri1/att tdare eden Yazt l11.ert 

Mfldflril : Hikmet Miinil 

c umh.uT111et matbacm 

HER SABAJ./ BIR DU$ ALARAH 

5 DAHiHA 2'HURUS 

I I I 
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ZAUn ~T I NI 

~IUUAT INIZI 

• 
5DFBEtll 
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DAiMON fenerleri 
Merakblar1na Miijde: 

200 iii 600 metre •fi•k ve ren 

MON DA • 
I 

fenerleri gelmi~tir. 
lyl '''k almak ltrln ~n•z 

D A i M 0 N Pilleri 
ile 

DAiMON Ampullar1na 
kullammz ve her yerde D A i M 0 N 

markasma dikkat ediniz • 

Paran1za 
Zahmetsiz ve Saglam 

En Yliksek· Geliri 

ADAPAZARI 

TUrk Ticaret Bankas1 
Size Temin Etti 

Bankan1n 

(Bah~ekapl 
Ta, Han) 

'' Kuponlu vadeli mevduat ,, 
servisine yat1racag1n1z 

Her 100 
Y1lda 

lira i~in 
6 lira faiz alirSIDIZ. 

Faizlerin her aya isabet eden mikdar1 
kuponlar mukabilinde ayba,larlnda odenir 


