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REMZl KtTABEVt 

Balkan Antant1 
Konseyinin 
Atina toplantiSI 
JE:» alkan Antantma dahil diger i.ic; 
lg} devletin DI§ hleri Bakanlan 

bugiin Atinada bulunuyorlar. 
Ba§kanhk mas1 Yugoslavyaya gec;mi§ 
olan Balkan Antanh Konseyi bu defa 
Atinada toplamyor. Bu toplantmm §im
cliye kadarki bi.iti.in Antant temaslan gibi 
biiyiik ehemmiyetli ve pek faydah olaca
gzm ~mdiden biliyoruz. Antant toplantl
lan her§eyden evvel bu siyasi ve hakiki 
sulh kombinezonunun daha kuvvetli, da
ha pi.iriizsiiz ve Antanta dahil devletler 
arasmda daha fazla anla§ma ve yakla§ma 
temin edici neticelerde karar k1lar. Belli
ba§h maksadi kendi sahasmda ve civa-
11nda sulhu temin etmekten ibaret olan 
Balkan AntantJ, te§ekki.ilii sebebinin yiik
sek ve §erefli menfaatini iyiden iyiye 
rniidriktir. Onun hayatmda bi.itiin di.inya
nm hergi.in daha artlk takdirlerini c;eken 
~i.izel, ahenkli ve kuvvetli inki§af bun-

Balkan Antant1 Konseyi 
bugiin Atinada toplantyor 

Tiirkiye, Yugoslavy~, Romanya Hariciye 
Vekilleri Selanikte birle~tiler. Heyetimiz 

Atatiirkiin dogduklari evi ziyaret etti 
Balkan sulhuna oldugu kadar diinya sulhuna da hizmet eden Balkan 

Antanb Konseyinin bu toplanbsina biiyiik ehemmiyet veriliyor 
~ 

\ 

/ 

Biitiin propagandalara ragmen 

Suriye halk1 Tiirk 
dostluguna inan1yor 

Sancakta Aleviler ve Ermeniler Hatay istiklali 
aleyhinde ~ab~mak i~in Ia,k•rbbyorlar 

dandzr. Hatay TiirklE:ri ba~larmda miimessilleri oldugu halde bir niimayi§ esnasmd:t 

Bu defaki toplantmm en samimi §art- Haleb 14 (Hususi) - Son zamanlarda I men menfi bir hava uyandmlmak is • 
lar ic;inde vuku bulup gec;mesini temin ic;in Bugiin mi.ihim bir toplant1 yapacak olan dost ve mi.ittefik memleketlerin Hariciye Vekilleri birdenbire alevlenen Ti.irkli.ik ve Ratay tenmesine ragmen Suriye halki Ti.irk a-
Yunanistanm biiyi.ik itinah hazuhklann- Dr. Stoyadinovi'< Tevfik Rii.§tii. Aras General Metaksas M. Antenesco istiklali aleyhindeki propaganda, ~ok • leyhtan cereyanlara muhaliftir. 
dan memnuniyetle haberdar bulunuyo- t~nb~ri ~ah§an bazt Vatanilerin ve mil- Menli propagandalar 
ruz. Misafirlerini hududlardan almak i- SeUinik 14 (Sureti mahsusada ge hareket etmi, ve Ulu iinder Ata- bir heyet Hatay zaferi munasebeti- ;{y.:hh~~kUk ~~eler~ e~er~~ir.T~uk Antakya 14 (Hususi) _ Sancak Tiirk
c;in mahsus vasitalar tahrik etmi§ olan gonderdigimiz muhabirimizden)- tiirkun dogduklart evi ziyaret ettik- le Harici)!e Vekili Tevfik Ruflu A- mm J..r e senye 1 ur leri el altmdan yaptlmakta clan menfi 
Yunan hiikumeti, cnlarm Atinada gec;i- Saat 4,30 da hududu get;en Turkiye ten sonra SeUinik Turk konsolosu rasr :ziyaret ederek tebrik etmi~tir. dostluguna bi.iyi.ik itimad gostermekte propagandalan istihfafla kar§tlamakta-

H ' , V k'l' T f'k R" .. f d 'l . f tt h Harz'cz'ye Nazzrlart berdevamdir. Bilhassa kuvvetli kom§u- dirlar. Bir,ok Ermeniler ve Aleviler recekleri rah~ma giinlerini de giizellikler artcrye e r r ev r u,tu aras- tara rn an verr en zrya e e azrr- ,. 
"$ y sunun yarmki istikbal ve istiklal hare- Ti.irk mi.imessillerine miiracaat ederek 

ve kolayhklarla bezemi~tir. Balkan An- la maiyetindeki heyet, Yunan pro- bulunmu,tur. Sela"nz'kten ayrrldzlar k tl · d k d. · A • hir ~ e erm e en tsme yegane muza kendilerine Ti.irkli.ik ve Ratay istiklali 
tantimn ilk miiessislerinden olan Yuna- tokol memurlarr, Turkiye elfisi Rii- Turk heyetine kar~r Selanik hal- Selanik 14 (Hususi) _ Ak~am saal kuvvet olacagtm takdir etmektedir. aleyhine r;ah§malan i~in teklifler yapll· 
nistamn bu Antant Konseyinin kendi ,en E,relve gazeteciler tarafrndan kr rok buyuk bir husnu kabul gos- 9.30 da !stanbul trenile buraya gelen Gi.ini.in politikacllan tarafmdan tama- dt~m soylemi§lerdir. 

~;:~t ~;::z~~~:l;kusa~~!~~:~in~op~;:~ ha~a;;~~~::::irl~;::,:~t;:~nle Seliini- ter;;~~!~k Turklerinden murekkeb Tiirkiye Harici~~r~::~~.~~~~~n ~~!~i.i 'H"''""'a""'b'"""e"""§""l'~'s""t""a"""n""""""c""""e"""n'""'e"""v"""r'"'e"""d""'''e""'n""" 
gOriJJelidir. Belgradda parafe edilmi§ o- ···························································································································•••••••••••••••••••••········································ 
Ian Antantm mes'ud ve kat'i imzas1 A- J" •It T•• k• J•t I M k• B d }• d•• 
tinada yap1Jm1~ oldugunu hepimiz siizel ngi ere, Ur Iye Ve a ya ar I a og 10 UD 
bir hahra olarak saklanz. Atina bugi.in 

'ehrimize geldi uzakla§hrihyor 
vaktile kendi kucagmda dogmu§ olan c;o- T • • k d • I • • lh 
~~~~/~~:~~~~h~un:;!~:~·v:a~~~;:~ Uf lp omaSISI SU a 
~~rk ;:~i:k:t~;;,as ve siyasi kemal sahibi biiyiik hizntet etinektedir 

italyanm yeni Ba~konso· Milletler Cemiyetinin may1s toplanbs1ndan evvel, 

Antant Konseyi bu toplanhsmda neler 
konu§acak? Bizce bu suale cevab ver -
mek ic;in cnu tersine ~evirerek §Oyle de
meli: N eler konu§miyacak ki? 

En basit bir misal olarak lngiltere ile 
ltalya arasmda akdolunrnu§ olan Akde
niz centilmen anla§masmm Atina mi.iza
kerelerinde birinci ehemmiyet derecesini 
haiz bir konu§ma mevzuu oldugu·nu soy
lersek §a§ar mismiz? Antant devletleri 
ayni zamanda Akdeniz devletleri degil 
midirler? Bu miinasebetle bir nokta i.i
zerinde durmag1 bilhassa faydah bulu
ruz: Hatulardadtr ki Yunanistanm An
tanta girmesini ve hatta buna ilk defa 
Tiirk dostlugu ile ba§lami§ olmasm1 mii
teveffa Venizelos temin ettigi halde onun 
imzas1 ba§ka bir Y unan hi.ikumeti tara
fmdan yapilmi§, ve V enizelos o zaman 
ltalyayi gozoniine alarak bu Antanttan 
dolay1 Yunanistamn ltalya ile bir ihti
la£ ve musademeye gec;mesi ihtimaline 
kar§l ihtirazi kay1dlar konmas1m §iddetle 
iltizam eylemi§ti. Diger Antant devletleri 
de Yunanistam azc;ok s1kan bu meselede 
geni~ davranmak siyasetini ihtiyar etmi§· 
ler, peki oyle olsun demi§lerdi. Aradan 
zamanlar ge~ti. ~imdi §Una §ahid oluyo
ruz: ltalya, Ti.irkiye ve Yunanistanla 
dosttur, Yugoslavya ile dost olmak yo
lundadir. Romanya ile ise onun dostluk 
haricinde bir vaziyet ve hareketi mevcud 
Ve mutasavver degildir. Bu neticeye ne 
buyurulur? 

~a§Irhcl bir mucizeye benziyen bu gii
zel vaziyeti Balkan Antantmm kendi 
nefsinde mi.indemic samimi kuvvete borc
lu oldugumuza §iiphe yoktur. Balkan 
Antantmm birka~ maddelik muahedesi 
en kuvvetli te§kilah esasiye niimunesidir. 
Malum oldugu iizere te~kilali esasiye ka
hunlan tafsilata bogulm1yarak her tiirli.i 
elastikiyeti haiz bir vecizligi haiz clmah
clJr. Bu hikmete mebni olacak galiba ki 
lngilterede te§kilatJ esasiyeyi tedvin bile 
etmemi§lerdir. Balkan Antanllm kuran
lar, onun saglam nizam1 tesis i~in yalmz 
l3alkanlarda statiikonun muhafaza ve 
idamesini esas tutmu§lardn, o kadar. Ve 
bk~ kadan giderek cnun en kuvvetli te~-

zlat clmas1na kafi gelmi§tir. 
Yugoslavya ile Bulgaristan arasmda 

"ukua gelen anla§mayt da Balkan An
tantmm muvaffakiyetleri ciimlesinden 
~~~ak miimkiindi.ir. Onu azc;ok tered
b~dle kabul edenler bulunmasma ragmen 
k Iz Ti.irklerin hadiseyi memnuniyetle 

ar§dadigzmiz ve ondan dolayt ortaya 
tikan baz1 tereddiidleri bertaraf etmege 
olanca kuvvetimizle ~ah~ml§ bulundugu-

Iosu bugiin vazifeye salahiyetleri tetkik edecek olan heyeti umu· 

Tiirkiye - italya anla~mas1, sulh yolunda miihim 
bir merhale olarak kar~danabilir 

ba~byacak miyenin bu karar1 verecegi anla~Il1yor 
ltalyamn !stan -

bul ba§konsoloslu -
guna tayin edilen 
Mare§al Badogl.i -• ~r o nun gene og u 
Marki Mario Ba -
doglio diin sabah 
Loid T ri~estinonun · 
Egeo vapurile §ehri
mize gelmi§tir. A -
dis-Ababa Markisi 
unvamm ta§zyan ye
ni konsolosla zev - italyanzn yeni b~
cesi Galata nhh - konsolosu Marki 
mmda ltalyan vis • Badoglio 

konsolosu Marki Della Ghieza ile ltalyan 
konsoloJhanesi erkaru ve italyan kolonisi 
tarafmdan kar§Ilanrni§hr. 

Marki Badoglio bugi.in ltalyan kon -
soloshanesine giderek resmen vazifesine 
ba§hyacak ve ogleden sonra istanbul 
Valisine takdim edilecektir. 
I II 1111111 II II Ill II Ill II Ill 1 Ill II ltlllll lllllllllll II II IIIII 

Italyc.n llarictL'e Na~trt Kont Ciano. Hariciue Vekilimizi Miliino'da isttkhcrl edivor Am •k • t•kb 
reat ntam an t e ast ng1 tz s1- rasm a tam IT muta a at o ugu resmen G B · · d h E 1 ·1· · I d b. b k ld ~ er1 an1n IS 1 a-

yasi mecmuasmm. 1 1 §U~at tarihli niisha- kaydedilmi§tir. )j tehJikede • • Sf 
smm ba§makalesi, «lngtltere, ltalya ve Filvaki Milanoda muhtelif meselelerin Jml ' • 
Turkiye» ha§hgt altmda, Milanoda Ha- tetkiki, evvelce Akdeniz iizerinde husule 
riciye Vekilimizle ltalya Hariciye Na- gelen ingiliz - ltalyan anla§masl kadar M. Rooseveltin rakibi 
zm arasmda yap!lan miilakat miinase - §iimullii degildir. F akat, §UTasl herhalde 
betile Akdenizde bu ii~ devletin arasm - muhakkaktlr ki Ankara ile Roma arasm· 
daki miinasebetlerm bugi.inki.i vaziyetini da, normal miinasebat avdet edecek ve 
izaha tahsis edilmi§tir. Ehemmiyeti do- ltalya son Bogazlar mukavelesine aid 
lay1sile bu yaz1y1 aynen naklediyoruz: ihtirazi kayidleri tadil edecektir.» 

Milanodaki gorii§meleri lngiltere, Tiirk ve !talyan devlet adamlan ara-
§iip~esiz haytrhah bir nazarla takib et - smda yap1lan mi.ilakat Milletler Cemiyeti 
ffil§tlr. Bu gi:iri.i§meler mes'ud bir netice- tarafmdan ltalyaya kar§I konulan zecri 
ye varmi§tiT. Her iki tarafm gorii§leri a- (Arkas1 sa. 3 siltun 4 tel 
IIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

muz malumdur. Ortadaki koca Balka
nm (yani yanmadaya adtm veren en 
~etrefil ta§ yigmJ bi.iyiik dagm) kayalan 
kadar kuvvetli fili bir vaziyet bulunurken 
Bulgaristanm ergec; hissiyatJm yenerek 
hakiki menfaatlerinin emrettigi yola git
mesi §uphesiz en akrlhca hareket olacak
tl. Nitekim bizce clan budur, ve nitekim 
biz §Una kaniiz ki Bulgaristan ayni ak1lh 
yolda devam ederek diger iki Balkanh 
devletle de ayni suretle dostluk muahede
leri akdedecek ve nihayet Balkan Antan
tma dahil olacaktrr. 

Ahval ve §eraitin §imdiki inki§afma 
gore Arnavudlugun dahi bir gi.in Bal -
kan Antanh devletleri arasmda mevki a
]acagmt kuvvetli bir umudla ileri siir
mekte bir fevkaladelik var mzd1r? !tal
yamn Balkan Antanh ile samimi bir dost~ 

lu!C ahengi tesis etmesinden sonra bunun 
hangi engeli kalmi§ olur? 

Bu izahlardan anla§Ihr ki Balkan An
tanh Konseyinin Atina toplantlSI, mak
sadma ermi§ bir ittihadm ~evk ve ne§e 
ile gec;ecek ve onun mi.istakbel inki§afla
nnda daha kuvvetli safhalara terakkisini 
temin eyliyen mes'ud kararlara varmi~ 
bulunacaktzr. 

Bu muvaffakiyetin s1rn Balkan An· 
tantmm bi.itiin kuvvetini bi.itiin samimiye
tile sulha hadim k1lm1§ olmasmdad1r: 
Evvela kendi sulhumuza. Bu bizlere go
re ilk ve biiyi.ik nimettir. ikinci derecede 
di.inya sulhuna. Kendi sulhurnuza hakim 
olunca di.inya sulhuna hadim olmamak
hgimlz ihtimali yoktu. Bunlar az §eref ve 
az menfaat midir? 

YUNUS NADJ 

vaziyeti fena goriiyor 
Nevyork 14 (A. 

A.) - 1936 sene . 
sinde Reisicumhur 
namzedi olan M. 
Landon, yi.iksek 
mahkemeyi Islah 
hususunda M. Roo
sevelt tarafmdan 
kongreye verilen 
kanun layihas1 hak 
kmda soyledigi bir 
nutukta ezciimle 
demi§tir ki: M. Landon 

c- Bu i§in demokrat cumhuriyet~i 
partilerinin ~err;evesini Cl§tigmdan e
minim. Memleketin istikbali, tehlikeye 
girmi§tir. Bu hususta milletin bir ka -
rar vermesi laz1md1r. Ben, kongrenin 
miizakerelerine hi.irmet eder-im. Fakat 
bir kere de milletin reyini sormak §art
hr .• 

Amerikamn yeni bitarallrk projesi 
VB§ington 14 (A.A.) - Ayan mec -

lisi Hariciye Enci.imeni, di.in yeni bita
rafhk kanunu prcjesini tetkik etmi§tir. 
Hariciye Mi.iste§ari M. Moore, hi.ikfune
tin tezini izah ederek dem~tir ki: 

c- Amerikamn siyasi §eklini, kanu
nun s1k1 ~erc;evesine sokarak, evvelden 

[Arkast Sa. 3 siltun 5 tel 

Cenevtetie C'em1yeti Akvamm yeni binast 

M1s1r da Milletler 
Cemiyetine giriyor 

Cenevre 14 (A.A.) - MISir hiiku
metini Milletler Cemiyetine girmege da
vet eden lrak hiikumetinin samimi nota-
51, burada hayretle kar§Ilanmi§tiT. <;iin-

kii Cemiyet azasmdan bir devletin aza 
olm1yan bir devleti alenen Cenevreye 
namzedligini vazetmege davet etmesi ilk 
defa olarak vukubulmaktadir. 

lrakm bu daveti Yakm§ark Arab dev
letlerinin bir tesani.id eseri olarak telakki 
edilmektedir. 

r Arkas1 Sa. 3 siltun 6 dal 
lllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Madrid - Valencia yolu 
tamamen kesildi 

ispanya Hariciye NaZiri M. Delvayo radyoda 
bir nutuk soyliyerek bitarafhk komitesinin 

~ahsmasm1 siddetle tenkid etti , , 

ispanyada harbeden b<ynelmilel mitfrezentn tanklanndan ikisi Madrid cephesinde 

Avila 14 (A.A.) - Havas ajans1· smdaki mevzilerini 1slah etmi§!erdir. 
nm muhabiri bildiriym:: ~imdi Arganda'dan Morata ve Deta -

Asiler diin Arganda ve Vaciamadria juua'ya giden yola hakim bulunan yeni 
SITtlanm i§gal ederek Jarama mmtaka - [Arkast Sa. 5 siit:m 4 te 1 
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Tarthi tetrika : 33 Y a zan : M. Turhan Tan 

CUMHURiYET 

C..___e.,;_e_h_i_r _v_e_M_e_m_l_eket Ha berleri ) 
Hakim namzedleri Harabiye yiiz tutan Bir htrstz 

elinden 
polisin 
ka~t1 

----ahidevran 
nasii staj yapacak? I eski eserler 
Adliye Vekaleti, Miiddei- Ba,vekaletin emrine rag

ve her umumiliklere bir tamim men bir tiirlii tamir-

kartalla~Iyor! 
Sultan Siileyman, ser~e yerine 

bakundan o kadar cdiZ 
koydugu 
buldugu 

y apdan biitiin ara~br-

malara ragmen h1rsiZ 
bulunamad1 eski gonderdi 

gozdesini hayran hayran siiziiyordu 
Onun minimini §ahsiyetinde Y avuz gibi I zliyordu. Kadmm dogiilmekten ve hatta 
davranmast muhtemel bir ihtilalci evlad oldi.iri.ilmekten perva etmeyi§i ho§una gi
hi.iviyeti sezinser ve bu muhayyel tehli - diyordu. Hele o anda, o tehlike anmda 
keyi dii§iinmemek ic;in c;ocugu stk gor - a~km1 ileri siirmesi ve yapl!gt i§in «yerini 
Il'.ekten c;ekinirdi. Makul ve insafh dii- korumak» kaygusundan ileri geldigini 
§i.indiigii zamanlarda da Mustafanm var- soylemesi, yiiregine yumu~akhk getirmi§
hgmda kendi oliimiinii ve saltanahn ona ti. Hurremin ociinii almak kaygusundan 
gec;i~ini gordiigiinden gene huylamrdt, k~rtulamamakla beraber §U kadmt da 
babahk §efkatine inki~af vermekten uzak buaz ma'zur ve biraz magdur goriiyor • 
kahrdt. du. 

F akat omrunun en Jstuabh ve belki Evet, bir lahzada dii§iincesi yeni bir 
en heyecanh dakikasmt ya§arken goz • mecra almt§h. Ortada siiriinen sU<;, onu 
lerinin online dikilen c:;:ocuk hayali, ken- i§liyenden ziyade kendisinin eseri gibiy
dine ~ok sevimli geldi, saltanat husile di. <;Unkii miicrimi tahrik eden kendi idi. 
uyutulan babahk §efkati a yak Iandt ve H urremi sevmese ve Mahidevram a§k 
~ine bir rikkat yayi!dt. ~imdi Mahidev- dulu, a k yetimi haline koymasa bu ha · 
ram ogluna bligt~lamak istiyordu. dise vuku bulmtyacakti. T ats1zhk, kts • 

!§te bu mada miicrim Haseki odaya kandik ve rezalet, evvelce Mahidevrana 
girdi. Hurremin dardagan bir kthkla ve verilmi§ olan bir kalbin §imdi ondan ah
aghyan bir yi.izle ayakiistii durdugunu, nip ba~kasma verilmesinden ileri geli · 
Padi§ahm somurtarak dola§hgml, Valide yordu. Ger<;i kendisi, hic:;:bir zaman Ha
Sultanm sinsi sinsi gi.iliimsedigini gor • sekiye a§ktan bahsetmemi§ti. Lakin bu 
dii, hJTSmdan k•pktrmlZI kesildi, ktsa bir bahsolunmtyan §eyi, canh bir hakikat 
egili§ten sonra soru beklemeden giirledi: olarak ona hissettirmi§ti, tamtmJ~tl. ~eh· 

- Bu §Ilhk, bu §trfmtJ, bu siipruntu zade Mustafa da bu soylenmeden veril
beni efendime mi c:;:eki~tirdi?. Eger bunu mi§ a~km gezip dola~an §ahidi demekti. 
da yaphysa gerc:;:ekten yiizsiizmii§, haya- Sultan Si.ileyman, bu insafh dii~iince-
stzrm~. yirhkmt§, kepazemi~... lerle vicdamm ve irfanmt hissine hakim 

Hiinkar h1zla yiiriidii, gozii karar - etmek yoluna girerken, garib bir zihin 
m1 , agz1 kopi.irmii§ olan ktskanc Hase· akt~ile Rodosta kendini a§ka feda eden 
kinin bir kolunu yakaladJ, knacak kadar Rum kmm hahrladt. Sevgilisine toprak 
§iddetle saT5h: altmda kavu§mak i<;in iki kere evlad ka-

- Kendini, dedi, kiilhanda m1 sam- tili olmaktan <;ekinmiyen o kadmla Ma • 
yorsun kadm. Agzm1 topla, edebini ta • hidevran arasmda enikonu benzerlik bu
km:. Yoksa denizi boylarsm. luyordu, o, nasi! c;ocuklanm elile oldiir-

Oliim tehdidi degil, Hiinkann Hur • miis ve kendini oldurtmii§se Mahidevran 
reme hak verdigini hissettirmesi Mahi • da .ikbalini ayaklar altma almaktan, a§ -
devran ic;in ruha inen bir kamc;t tesiri kma ortak c:;:tkan klZI oldi.irmegi ve sonun
yaplt Ve rakibine hr~I yeni)irken aza " da kendini oJdiirtmegi goziine kestirmek
met)i goriinmek istedi: ten c;ekinmiyordu. 0 hal de ortada su~ 

- Beni, dedi, denize atabilirsiniz. yoktu, goniilleri ve iradeleri altust eden 
Fa kat §U Urus km gene ~trfmtt kahr, bir a~k vard1. Mahidevram cezalandtr
siipriintii kahr, pis kahr. Beni bogacak mak o a§kl ktsmen h1rpalamak olacakh. 
alan deniz onun kirini .A ytkamt§ olmaz !nsafh ve «a~k» a kar§J sayg1h olmak 
ki... kaygusu bun dan sonra sersemle§iyordu, 

Siileymamn kuvvetli eli ytktcl bir sil- Hunkann dii§tincelerine bir sendeleyi§ 
le olmak ic;in kalkmak iizereydi. Lakin geliyordu. <;unku mant1k ve vicdan, se
Valide Sultan araya girdi, yalvard1: ven bir kadmm ktskanchgml ho§ gorme· 

- Aslamm, bu bir deli. Hem de gi kendine telkin ederken bizzat a~k. 
mdeli. Mimbere tiikiiren, giine~e baktk yiireginde ya~tyan a§k dile geliyor ve 
atan divanelere benziyor, ne yaphgm1 kendini halk eden gi.izelligin elemini hay
bilmiyor. Kendini iizme, b1rak yakasmt ktrmaga ba§hyordu. 
gitsin, ko~esinde c;trpmsm. Hiinkar bu karl§lk vaziyette Hurrem-

Hiinkar, sevgilisinin yiiziinde mala • den yardtm aramak tztlranm duydu, ya
nan berelerin iki mislini Mahidevranm va§ yava~ onun yamna gitti, ellerini av
c;ehresinde yaratmak, onun siyah ipekten cunun i<,:ine ald1: 
oriilmii§ bir taca benziyen sac;lanm tel - Gori.iyarsun ya, dedi, bu kadm 
tel yolmak emelinden nefsini zorhyarak deli. Delilerle ugra§maksa aktlhlara ya
vazgec;ti ve biraz geri c;ekilerek anasma kt§maz. Raz1 olursan yiizi.inu opsiin, su
sordu: c;unun bagt~lanmasml dilesin, mesele de 

- Ya Hurreme yapltg1 i§ bu habisin tathhkla kapansm. 
yamna m1 kalsm? F etlan Hurrem, padi§ahm «gayri • 

Valide Sultan, vaziyeti koruyacak miimki.in>> !erie me§gul oldugunu hemen 
birkac; tath soz bulmaga c:;:ah§trken kolu· sezdi, vaziyetini kuvvetlendirmek ftrsa • 
nu cendereden kurtarmt§ olan ~1lgm Ha- tm1 kat;umadt: 
seki gene §irretligini ele aldt: - Emir, dedi, sizindir. 1stemniz be-

- Yapttgtm azdtr, <;ok azdtr, onu ni dogen eli. bana soven agzt ben ope -
ben <;iy c:;:iy yemeliydim, murdar vi.icudii· yim efem! 
nii ortadan kaldtrmahydtm. F akat ben, Siileyman, sitemli bir uysalhk ifade 
bu can tende oldukc:;:a hmclmi unutmam, eden bu cevabm tadmt ve acthgmi bir 
efendime goz koymamn, yerimi kapma- anda sezdi, sert bir i~aret yaparak gen 
ga c;ah§mamn ne demek aldugunu ken • t;ekildi, homurdandt: 
disine ogretirim. - 0 kadan fazla. Mahidevran de-

Sultan Siileyman, serc:;:e yerine koy • digimi yapsm, yeter. 
dugu ve her baktmdan o kadar ctbz bul- Ve hiddetinden, hiTSmdan, cinnetinden 
dugu eski gozdesinin kartalla§hgmi go - bir zerre kaybetmemi§ olan Hasekiye 
riince, yalmkthc siperlerine saldtrmak is- dondi.i: 
tedigi bir palangamn ansiZln geni§ hen- - Sagtrla§tm mt kadm, ne soyledi -
dekli, yuksek biirclii, kahn duvarh bir gimi duymuyor musun?.. Haydi, ko§, 
kaleye istihale ettigini gormii~ gibi §a • Hurreme san!, yiizi.ini.i goziinii op, su 
~trmt§h ve a miithi§ hiddetinden stynb - c;unu bagt§lat !.. 
vererek hayran hayran Mahidevram sii· (Arkast yann) 

Taksim Cumhuriyet meydantnda 

Diin, Taksimdeki Cumhuriyet Zafer abidesi etmfmda hava alanlar 
Cumartesi giini.i sabahleyin s1cak lo- Cumhuriyet abidesinin etraft hava al

dos fiThnasi, ogleden sonra yagmura, maga ve giinel!ienmege 91kan halkla 
ak§amiistii kara 9evirdi. Dun ise hava dolmu~tu. 0 kadar ki nakil vas1falan 
soguk almakla beraber ac;1kh. Istanbul giic;liikle gec;iyorlard1. Bu meydan, k1 -
halkmm biiyiik bir ekseriyeti Beyog - §In ve ilkbaharda Beyoglu halkmm, bir 
hma gikrnt§h. Ogle iizeri, Taksimdeki toplanh ve tenezzi.ih yeri olmaktad1r. 

Hakim namzedligine girecekler hak • 
kmda yaptlan talimatname Adliye Ve
kaletinden Miiddeiumumiliklere gonde • 
rilmi§tir. Buna nazaran hakim namzed -
)igine girmek istiyenler bir istida ile Ad
liye Vekaletine miiracaat ve bu istidaya 
vesikalarile fotograflanm raptedecekler
dir. 

Bu vesaik Adliye V ekaletince tetkik 
edildikten sanra kanunl ~artlan haiz ol
duklan anla§tlanlar hakimler kanunile 
bu husustaki talimatnameye tevfikan 
hakim namzedligine almnlar. 

iki seneden ibaret bulunan namzed -
ligin nerelerde ve ne suretle yaptlacagi 
hakimler kanununun muhtelif maddelerin 
de gosterilmi§tir. Staj yaptlacak yerleri 
tayin etmek salahiyeti Adliye V ekaleti
ne aiddir. Zaruri ve makbul sebebler 
gosterilerek Ankara, istanbul ve lzmir 
gibi biiyi.ik merkezlerde hakimlik staj1 
yapmak ic:;:in miiracaat edildigi ve ora • 
larda munhal bulunmadtgl takdirde bu 
talebler tarih snasile bir deftere kaydo· 
lunarak bunlar da miinhal vuku bulduk· 
9a kaytd masile once gelen once tayin 
edilir. 

N amzedlik yapmak tc:;:m umumiyetle 
Ankara, istanbul, lzmir merkezleri iste
nilmektedir. Buralarda liizumundan faz
la hakim namzedinin toplanmast alaka
hlann <;ah§ma §ekillerinin tanzim ve mu· 
rakabesini ve binnetice stajdan beklenen 
faydanm temin edilmesine mani olmak· 
tadtr. Buna mahal kalmamak ic;in An -
karada 30, izmirde 25, istanbulda 60, 
Bursa, Adana, Konya, Bahkesir ve 
Samsun gibi ikinci derecede gelen mii • 
him Agtrceza merkezlerinde sekizer ve 
diger ceza mahkemelerinde de en ~ok 
dorder hakim namzedi bulundurulacak
tlr. Kadm namzedlerin saytlan her yer 
ic:;:in muayyen alan miktarm dortte birini 
ge~miyecektir. 

Her namzed gosterilecek merkezlerde 
5 ay hukuk, 5 ay ticaret mahkemelerin
de ve aynca 4 ay icra dairelerinde, 4 ay 
ceza mahkemesinde, 3 ay Miiddeiumu· 
rnilik ve istintak dairesinde staj gore~ek
Jerdir. Stajm nihayetinde mahallin en 
yuksek mahkeme reisi, namzed hakmda 
mahrem fi§leri doldurarak Adliye Ve • 
kaletine gonderecektir. 

Staj esnasmda meslege aykm hare • 
kette bulunanlar hakkmda inztbatl ceza· 
lar hakimler kanununun hususl maddele
rine gore verilecektir. Adliye V ekaleti 
bu tamiminde: Cumhuriyet adliyesine 
bymetli ve degerli hakim hamlamak 
noktasma matuf bulunan bu hususta mu
rakabe ve nezaretle miikellef olan hakim 
ve miiddeiumumilerin bu i§e daha ziyade 
alaka gostererek adliye meslegine kuvvet
li unsur yeti§mesini temin etmeleri ehem
miyetle ve tamimen teblig alunur, demek
tedir. 

V ekalet, staj devam ettigi miiddet~e 
bunlara 70 lira ayhk vermektedir. 

CEMIYETLERDE 

Di§ T abibleri Cemiyetinin 
senelik kongresi 

Di§tabibleri cemiyetinin senelik kon -
gresi di.in sabah saat 11 de Ettbba Oda
smda profesor Ziya Cemalin reisliginde 
toplanmt§hr. 

Evvela devlet biiyi.iklerine tazim tel • 
graflan <;ekilmi§, okunan senelik hesab 
ve mesai raporlan alkt§larla kabul olun
mu~tur. 

Azalann serdettikleri meslege aid tek
lifleri de kabul olunduktan sonra yeni 
idare heyeti intihabma gec;ilmi§tir. Re • 
islige Kaz1m Esad, azahklara da Ziya 
Cerna!, Fevzullah, Muammer, Ferid 
Ramiz, Raif. J alimd, Refet, Halil 11-
yas se<;ilerek kongreye son verilmi§ 
tir. -···-Bir inek domuz dogurdu 

Afyan (Hususi) - Buraya yakm ~i.i
hud nahiyesinde Emine admdaki kadr
nm inegi tamamile domuza benziyen 
bir hayvan dagurmw~tur. 

Yap1lan ara§hrmalar, inegin dogur -
mas1 hadisesine tekaddlim etmesi icab 
eden kafi bir miiddet evvel batakllga 
saplanarak geceledigi ve orada yabani 
domuzlarm taarruzunu ugrad1g1 zanm
m kuvvetlendirmektedir. 

Otomobilden dU§erek 
yaraland1 

Bursa (Hususl) - KJZ li~esi talebe
Leri mekteblerinden ~bre otobuslerle do
nerlerken otobiislerden birinin kaplSI a • 
<;tlm1~ ve kap1 yanmda oturan Maarif 
mi.ifetti§i Halimin kiZI Nesrin yere dii§e· 
rek yaralanmt§hr. N esrinin kulagmdan 
kan gelmi§, hastaneye kaldmlarak teda
vi altma almml~tlr. Beyinde bir nezf ol
dugu anla§tlmt§tlr. 

lerine giri~ilemiyor 

§ehrimizdc baktmstzltk yiiziinden hamb 
olmakta olan bir sebil ve medrese 

~ehrimizde bulunan ve miihim tarihi 
ktymeti haiz cami, medrese, sebil gibi bi
nalann tahribden kurtanlmalan ic:;:in Ba§
vekalet tarafmdan alakadar makamlara 
bir emir verilmi§ti. 

Buna ragmen alakadar makamlar 
maalesef bu i§te pek yava§ hareket et • 
mektedirler. Bu gibi binalarm hergiin ha
rabiye dogru bir ad1m daha atttgl, i.ist
lerindeki kur§un levhalanmn koptugu, 

stvalannm dokiildi.igii goriilmektedir. E
ger bu lakaydi ve agtrbk devam edecek 
olursa yakm bir istikbalde bu gibi kty -
mettar mebaninin birc;ogunun ytktlacak
lan muhakkakttr. 

Haber aldtgtmtza gore Eski Eserler 
miizesi de baktmstzhk yiiziinden harabi
ye yiiz tutan bir klS!m binalarm fotograf
lanm c:;:ekerek Ba§Vekalete gondermege 
karar vermi§tir. Bu me bani arasmda Fa

tihteki Ni§anca camisi, Dolmabah~e ca
misi kar§tsmdaki sebil, <;ar§tkaptda eski 
<;iftesaraylar kar§tsmdaki sebil ve Oni· 
versite kar§tsmda Sadnazam Hasan Pa
~a sebill ve medresesi de bulunmaktadtr. 

Yukanda gordiigiiniiz fotograf, bu 
sonuncusunun halini gostermektedir. 

Bir kaza eseri mi? 
Mercanda bir handa bir 

gene yaraland1 
Diin ogleiizeri Mercanda esrarengiz 

bir hadise olmu§, bir gene tabanca kur§u
nile tehlikeli surette yaralanmt§l!r. 

Y aphgtmtz tahkikata gore hadise §OY· 
le olmu§tur: 

Mercanda KehlibarcJ hanmda oturan· 
Jar saat 11 raddelerinde pathyan bir ta
bancamn sesile odalarmdan flrlamt§lar 
ve silah sesinin geldigi ikinci kattaki 5 
numarah odaya dogru ko§mu§lardtr. Bu 
odada 21 ya§lannda Abdullah ile Dur· 
sun isminde iki ki§i oturmaktadu. 

Odaya giren han sakinleri Dursunun 
yerde kanlar i<;inde yatmakta oldugunu 
gormi.i§ler ve vak' ay1 zabttaya haber ver· 
mi§lerdir. Hana gelen memurlar tahkika
ta ba§hyarak Dursunun oda arkada§l o· 
!an Abdullah! sorguya c:;:ekmi§lerdir. 

Abdullah: 

«- T abancamla oyunuyordum. Bir
den silah patladt. Akabinde Dursun ye· 
re yuvarlandt, bagtrmaga ba§ladt.» de • 
mi§tir. 

Y arahyt muayene eden zab1ta dokto
ru, kur§unun sol meme altmda oldugunu 
tespit etmi§ ve <;agmlan cankurtaran o
tomobilile yarah Cerrahpa§a hastanesine 
kaldmlml§tlr. 

Dursun soz soyliyememektedir. Has -
tanede kendisine ameliyat yaptlarak ha
yatl kurtanlmi§tlr. Abdullah nezaret al
tma almm1~, tahkikata ba§lanmt§hr. 

Di.in ak§am Cagaloglunda biitun bir 
semt halkm1 heyecana dii§liren bir hadise 
olmu§tur. 

Emniyet Miidiirliigi.i nezarethanesinde 
bulunan htrSIZ!ardan birisi ak§am saat 
be~te her nastlsa firar etmi~tir. Htrstz, ik1 
tane polis nobetc:;:iyi kolayhkla gec:;:tikten 
sonra ko§maga ba§lami§ ve Cagaloglun
da bakkal Ahmedin 9 numarah evinden 
ic;eri girmi~tir. 

Firar hadisesini haber alan motorli.i 
polis mi.ifrezesinden dart memur, bir 
ikinci komiser ve mliteferrika memurlann

dan daha on kadar polis htrstzl takibe 
ba~lamt§lar ve girdigi evi tesbit etmi~ler
dir. Evin bulundugu sokak derhal polis 
kordonu altma almmi& ve firarinin gir -
digi Ahmedin evinde ara§tlrma yaptlml§· 
l!r. 

Bu SITada halk i§in mahiyetini bilme
digi ic;in korku ile evlerinden sokaga ftr· 
lamt§hr. 

Polisler her ihtimale kaT§! tabancalan
m <,:lkararak taharriyata devam ederler -
ken haydudun biti§ik eve gec;tigini gor
mii§lerdir. 

Memurlar siiratle o eve gittikleri va
kit sokak kaplSlnm yanmda bir yelek ve 
§apka ile kar~tla§ml~lardtr. Htrstz, bura
dan da polislere gori.inmiyerek firar et _ 
mi~tir. 

Yele~in ic:;: cebinde sabtkahnm hiiviyet 
ci.izdam bulunmu~tur. Ciizdandaki resim 
c;ogalhlarak merkezlere dagthlacak ve 
ka~ak h!TS!Zln yakalanmasma ~ah§tlacak
llr. 

Y niden bulunan madenler 
!zmit (Hususi) - Kag1d fabrikas1 

~imyageri Celalin 1zmit <;ataltepe mev
kiinde pirit, Ki.itahyada kaolen, ~ebin
karahisarda da ~ap bulmu~ olmasr ~eh
rimiz Kag1d fabrikas1 i<;in oldugu ka • 
dar doviz meselesi noktasmdan da mli
himdir. <;unkii kagtd imalinde laz1m o
lan bu maddey:i haricden it.hal etmek 
mccburiyeti va~dl. 
. Pirit madKninin ilk raslan an k1Sml in
difai bir ~ekildcdir. Kt§ mevsiminin §id
detle hi.iki.im siirmesine ragmen yap1lan 
ara§trrmalar neticesinde uzun ve zen -
gin bir damara rasgelinmi§tir. 

Kiitahyadaki kaolen madeni Be§te -
pe denilen mevkidedir. Burada yap1lan 
sondajlar mlisbet neticeler vermi~tir. 

9. Karahisannda koca bir dagm ba§
tanba§a ~ap oldugu ve burasmm da es
kiden i§letilmi~ bulundugu tesbit e
dilmi~tir. <;ok zengin olan bu madenin 
hemen i§letilmesi i<;in Siimer Bank te
sisat yapmak ic;in haztrlanmaktadJr. 

Bir tren kamyona ~arph 
Burdur (Hususi) - Gece saat 21,10 

da buradan Ispartaya hareket eden tren 
Golba~a mevkiinde bir kamyana <;arp -
mi§hr. Kamyonda 13 kii§ bulunuyordu. 
Yalcularm hepsi de mes'ud bir tesadlif 
eseri olarak hafif yarahdrrlar. 

Vak'a Burdurda duyulur duyulmaz 
Vali ve Miiddeiumumi ile ~ehrin biitiin 
doktorlan oraya km~mu§lar ve sabaha 
kadar laz1m gelen mi.idavat ve tahki -
katla ugra§mi§lardJr. 

lzmit V alisile lskan miidiirii 
takdir edildiler 

lzmit (Hususi) - Sthhiye ve !c;timai 
Muavenet Vekaleti vilayete yerle§tiri
len go<;menlerin pek klsa bir zamanda 
mi.istahsil mevkiine ge<;melerinde bii
yiik hizmetleri gorlilen Vali Hamid Os
kayla !skan mi.idi.irli Faz1l Albayraga 
hirer takdirname gi:indermi~tir. 

~·-· ...... 
Bir otomobil kazas1 

$ofor Ahmedin idaresindeki 2330 nu
marah otomobil, d4n sabah Okc;umusa 
caddesinden g~erken Mehmed admda 
bir adama c;arprni§, ba§mdan ve ayak -
larmdan tehlikeli surette yaralami§tlr. 
Yaral! hastaneye kaldmlrru§, §Ofor ya
kalanmi§tlr. 
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Bolu Vilayetinin koy isleri 
' 

Bolu (Hususl} - Vilayet i§lerini go
rii§i.ip kararlar almak iizere §ehrimize c;a
gmlan kaymakam ve nahiye miidiirleri 
bir hafta si.iren uzun bir toplantJ yapttlar. 
Umumi Meclis ve daire mi.idurlerinin de 

i§tirak ettikleri bu toplantllarda bilhassa 
koy ve koylii mevzuu iizerinde konu§ma· 
Jar oldu ve esasb kararlar almdt. Gonder
digim resim bu toplantlya i§tirak edenle
ri bir arada gostermektedir. 
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ingi]tere silahlan1yor 

A sr! demokrasinin b~§i~i ol.an. i~· 
gtlterede, herhang1 sty as1, tc:;:tl· 
mai ve ikttsadi meselede memle· 

ketteki her tiirl ii partilerin ve miiessesele· 
rin ve yerle§mi§ fikirlerin dilek ve tema· 
yiilleri, mutlaka hesaba kattlarak hiikiim 
verildiginden ic:;: ve d1§ politika i§lerinde 
bu devletin hareket ve faaliyete gelmesi 
hem gi.ic:;: hem de gee; oluyor. Fa kat bir 
defa harekete geldikten sonra i§in sonunu 
mutlaka iyi getirir. 

Devletler arasmda ba§hyan ve biitiin 
hJZile devam eden silahlanma i§i de bOy
le oldu. Umumi Harbden sonra lngilte· 
rede efkan umumiye iizerinde nafiz par· 
tilerin ve diger unsurlann ci.imlesinde si· 
lahlann tahdidi ve azalt!lmasJ cereyanl 
kuvvet bulmu§tu. ingiltere, sulh konfe .. 
ranslannda Almanyanm ve diger maglub 
devletlerin silahlanndan tecridi esasml, 
mf diger devletlere ornek olmak iizere 
kabul etmi~ti. Sulhtan sonra ingiltere si• 
lahlann azalttlmast i§inde biiti.in devletle· 
rin ba~ma gec;mek istemi~ti. 

M uhtelif konferanslar tertib etti ve 
Mil!etler Cemiyeti mekanizmasm1 birc:;:ok 
defa bu i§i ba§armak ic;in harekete getir· 
di. Lakin yalmz V a§ington ve birinci 
Londra deniz konferanslannda, deniz si· 
lahlan yan~mln oniine, bir dereceye ka
dar, ge<;ebildi. ~u kadar var ki silahlarl 
azaltmak ic:;:in daimi esaslar koyamad1. 0 
konferanslarm neticeleri dahi ingiltere • 
nin zaranna elde edilmi§ti. Sayle ki in· 
giltere amlardanberi devam eden diin· 
ya denizlerine hakimiyetten ve en biiyiik 
deniz devleti olmak imtiyaz ve inhisann .. 
dan feragat etmek mecburiyetinde kaldt. 
i ngilterenin silahlann esash surette azal
ttlmast ic;in sarfettigi gayretler akamete 
ugradtkc;a, bu memlekette, ingiliz impa· 
ratorlugunun emniyet ve selameti ve 
di.inya sulhunun muhafazas1 meselesin • 
de, ancak kendi silahlanna giivenmek 
cereyam kuvvet buluyordu. 

Bu cereyanm ba§ma muhafazakarla • 
rm sag cenah1 ile ingi]terenin, biitiin diin· 
y a i~leri ve be§eriyeti kurtarmak kaygusi· 
le ugra§acak yerde, kendi camiasm1 kur· 
tarmaga c:;:ah§masmi istiyen Daily Mail 
ve Daily Expressin sahibleri gec;mi~ti.Sos
yalistlere, liberallere ve sulhperest An· 
glikan kilisesine ve daha nice nice niifuz.· 
lu mi.iessese ve unsurlara ar§l evamh 
ve -sebatkarane miicadeleden sonra, niha

yet efHn umumiyede, parlamentoda. ve 
dominyonlarda imparatorlugun ve dola
ytsile diinya sulhunun emniyet ve halasr 
ingilterenin kuvvetli olmasma bagh bu

lundugu kanaati yerle§ti. Bu kanaatin 
sevkile ~imdi ingiltere di.inyada hic;bir 
devletin yapam1yacagt masraflan gaze 
aldtrarak harekete gec;ti. Simdi, ingiltere, 

her~eyden evvel tekrar diinyanm en bii

yi.ik deniz devleti olrnak i<;in gayet geni~ 

bir planla dananma yaptmyor ve do • 

nanmas1 kadar hava kuvvetlerini de arh· 

nyor. Ayni zamanda kara ordusunu da 

tensike c;alt§tyor. 

Lakin bu silahlanmada, donanma miis
tesna olarak diger smularda yalmz ken
di mudafaasmt du§iinmektedir. T ayyare 
kuvvetleri ingiltere, havadan taarruz e· 
dilmez bir hale gelinciye kadar artmla· 
caktlr. Ordu da yalmz lngilterenin mii· 
dafaasma kifayet edecek kudrette ola .. 
cakttr. Avrupanm karast ic;in bir kuvvei 
seferiye haztr bulundurulmasi ve Avru· 
pa harblerine hava kuvvetlerile i§tirak e· 
dilmesi dii~iincelerine yeni silahlanma 
plamnda yer verilmemi§tir. 

ingtilterenin ve ingiliz !mparatorlu .. 
gunun ba§bca miidafaa ve liizumu halin· 
de taarruz kuvveti donanmast olacakt1r. 

!ngiltere, be§ senelik muazzam bir silah· 

lanma plan\ hamlamt§hr. !ngilterenin bu 

fevkalade silahlanmasJ diinya politikasl 

i.izerinde daima miiessir olacak yeni bir 

kuvvetli ami! te§kil edecektir. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Bir yangm ha§langici 
Kurtulu§ta Hac1ahmed mahallesinde 

Yenias1r sokagmda simidci Dimitrinin 
evinden dun yangm c;Ikml§tlr. 1tfaiye .. 

nin gayretile ev k1smen yandtktan son· 
ra ate§in i:iniine gec;ilmi§tir. 

Yaptlan tahkikatta yangmm man • 
galdan sH;nyan kl.Vllcunlar yi.izunden 
c;1kb~ anla§llmi§tlr. 

NiiahaaJ 5 Kurustur 

Abo~~ I Tu.r~iye 
,eratta I ·~10 

Senelik t 400 Kr. 
Alta ayhk 750 
0~ ayhk 400 
Bir ayhk 150 

Hari~ 
i~ia 

2.700 Kr. 
1450 
800 

yoktur 
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S'O.N. HABERLER ... 
· · · TELEFON · TELGRAF . . ve TELSiZLE 

Holanda Hariciye N azu1 
M. Hitlere cevab verdi 

Holandan1n tamamiyeti 
oldugu 

i~in Alman
etmekle 

miilkiyesi 
teklifi takdir yanm yapm•• 

beraber buna liizum olmad•g•n• soyledi 

Lahey 14 (A.A.) - Holanda Hari- bir karar hakkmda Almanya tarafmdan 
ciye N aztn M. de Graff diin Sen a to aza- ileri siiriilen fikir ile kat'iyyen bir tezad 
smdan M. Van Vassene verdigi bir ce- te§kil etmemektedir. M. Hitler, mevzuu 
vabda Holanda hi.ikumetinin M. Hitler bahis nutkunda, boyle bir anla§mamn ak
tarafmdan 30 kanunusani nutkunda di keyfiyetinin mutlak surette Holanda -
Be!c;ika ve Holandanm bitarafhgm1 ve ta- mn izhar eyliyecegi arzuya bagh oldu
ltlamiyeti miilkiyesini tasdik ve garanti et- gunu kaydeylemi§tir. 
lllek hakkmda yaphg1 teklif kar§ISmdaki Holanda, Almanya tarafmdan yap!-
lloktai nazanm bildirmi§tir. Ian teklif istikametinde bir arzu izharm-

M. Graff, ezci.imle demi§tir ki: dan istinkaf eyledigi takdirde, bittabi 
«- Holanda hi.ikumeti, bu teklifte Almanya, Bekikaya kar§l oldugu gibi, 

rni.indemic hi.isni.iniyetini hakiki samimi- Holandanm tamamiyeti ve masuniyetini 
Yetle takdir eylemektedir. Bununla hera· garanti etmeyi di.i§i.inmekten vazgec;mek
ber, Holanda, kendi arazisinin masuni - tedir. Almanya, Holandamn noktai na
~eti hakkmda ha§ka bir devletle bir mua- zarml c;ok iyi anlamaktadu. M. Hitler, 
hede akdedemez, zira bu masuniyet, biz- nutkunun ba§ k1smmda her devletin ken
zat Holanda tarafmdan akdedilecek bir di emniyetile bu emniyetin §ekli ve vi.is'ati 
l'nuahede mevzuu olacak mahiyette de - hakkmda karar vermekte serbest oldugu-
gildir.» nu bildirmi§tir. 

Alman gazetelerinin teminatl Almanya i~in ehemmiyetli olan ye-
Berlin 14 (A.A.) -D. N. B. Ajan- gane nokta, biitiin diinya kar§!Smda ac;1k

S! bildiriyor: !yi haber alan mahafil, Ho- ~a her hangi suretle olursa olsun Holan
landa Hariciye N alln M. de Graff'm damn tamamiyeti miilkiyesini gar anti et
beyanahm a§agtdaki tarzda tefsir etmek- meye haz1r olgugunu bildirmi§ bulunmasl 
tedirler. ve bu suretle Almanyamn ba§ka tiirlii 

Holandamn noktai nazan, diger mem- di.i§iincelerde bulundugu hakkmdaki la
leketler tarafmdan kendi isteklerile abnan kird!lara bir nihayet vermi§ olmas1du. 
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~in Merkezi icra 
komitesi toplan1yor 
Mare,al ~n - Kay • ~ek 
eski vazifesine yeniden 

ba,hvacak 
$ankhay 14 (AM- Kumin~tan~·1~ 

rnerkezi icra komitesi pazartesl gunu 
N ankinde toplanacak ve $an • Kay -
l:;iek te o giin tekrar vazifesine ba§hya-

caktlr. 
Mcrkez icra komitesinin, §imdiye ka

dar taktb edilen harici ve dahili siyaset 
programm1 tasvib edec~ ~·; tahmin ?lun
maktadlr. !era komites1 .• eza, Qin Istih
las cemiyetinin taleb ettigi milli birlik 
te§kili meselesi hakkmda da karar ve
recektir. 

Kii~iik Antant fevkalade 
bir i~tima akdediyor 
Bi.ikre~ 14 (A.A.) -Havas Ajansi 

bildiriyor: 

Fransada yeni bir 
grev tehlikesi ----

Paris civar1 insaat arne· • 
lesi yevmiyelerinin 
arbrdmastnl istiyor 

Paris 14 (A.A.) - Paris civarmda in
~aat amelesi sendikas1 ikincikanunun 
15 inden itibaren hesab edilmek lizere 
yevmiyelerin yiizde 15 nisbetinde artl -
nlmasm1 taleb etmege karar vermi§tir. 

Bu i§te hakem olarak ameleden milli 
in§aat federasyonu katibi Marcel Arra
chart intihab edilmi§tir. Patron odala
rmca da bir hakem tayini i~in 24 saat -
lik bir mtihlet vcrilmi§tir. 

Beynelmilel Paris 
sergisine haz~rhk 
Sergi biitiin bedbinleri 
hayrete dii,iirecekmi~ 

Trakyada zirai 
kalktnma isleri 

' 
Bu sene Liileburgazda 

bir «Kay muallimi 
kursu» a~1lacak 

Edirne 14 (Hususi muhabirimiz -
den) - Muallimsiz koylere muallim ve 
terbiyeci yeti§tirmek maksadile gec;en se
ne Maarif ve Ziraat V ekaletlerinin elbir
ligile Eski§ehirde <;ifteler c;iftliginde a!;
hklan (koy muallimleri kursu,) sona e -
rerken ahnan iyi netice kar§lsmda hiiku
met bu kurslan ~ogaltmak karanm ver
mis. bulunuyordu. 

Bu sene kars, Erzincan, Ege ve Trak· 
ya mmtakalannda da ac;ilacak olan bu 
kurslar ic;in Ziraat ve Maarif Vekaletle· 
ri §imdiden harekete gec;mi§lerdir. Liile
burgazm « Ti.irkgeldi» c;iftliginde ac;1l -
mas1 kararla§hnlan koy muallimleri kur
su i!;in tetkikatta bulunmak ve icab eden 
hallrhklan yapmak i.izere ge!;en gii!l E -
dirneye ilk tedrisat umum miidiirii Ismail 
Hakk1 ve Ziraat Vekaleti miitehass!sla
nndan bir heyet gelmi§ ve Ismail Hakk1 
burada Umumi Miifetti§ General Kaz1m 
Dirikle uzunboylu konu§tuktan sonra 
K1rklareli, Babaeski ve Liileburgaz iize
rinden istanbula ve oradan da Ankaraya 
donmii§tiir. 

Kursun yerini tesbit ve hamhklan 
yapmak i.izere gelen Ziraat Vekaleti 
miitehass1slan c;ah§malanna devam et -
mektedirler. T rakyada ac;1lacak olan 
kurs hakkmda edindigim malumatl a§ag1-
ya · yaz1yorum: 

Kursun, Liileburgazm « Tiirkgeldi» 
c;iftliginde a!;!lmast kat'i surette kararla§
tmlmi~hr. Ancak oradaki binalar hazu
lanmclya kadar bu i§e Karaagac yatl 
mektebi tahsis edilecektir. Bu kursa 
T rakyanm muhtelif yerlerinden koyle -
rinde arazisi olan ve okuyup yazma bilen 
100 koy genci almacakhr. Ve bunlarm 
arasmda orduda ba§c;avu§, c;avu§ yeti§ -
mi§ ve terhis edilerek koylerine donmii~ 
olanlar da bulunacakhr. 

Maarif V ekaleti bu genclerin sec;ilme
si i~in Maarif idarelerine bir tak1m fi§ler 
gondermi§tir. Bu fi§ler doldurulduktan 
sonra Maarif Vekaletine iade edilecek ve 
Vekalet bunlan dikkatle tetkik ettikten 
sonra kursa almacaklan tesbit ederek tek
rar maarif idarelerine gonderecek ve kurs 
Edirnede oniimiizdeki nisan ba§mda me
rasimle a~1 acakhr. 

Ogrendigime gore kursa devam eden
Jere pratik ziraat derslerile en liizumlu 
bilgiler verilecek ve kurs te§rinievvel so
nuna kadar olmak iizere yedi ay devam 
edecektir. Bu miiddet zarfmda kurs ta· 
lebesine, yemek, ic;.mek, yatmak ve giye
cek elbise temin edildikten maada, hafta
da elli kuru§ ta harchk verilecektir. Bu 
gender kursu ikmal ettikten sonra derhal 
koylerine donerek vazifelerine ba§hya
caklardlr. 

I 0-15 lira ayhk iicretle !;ab§hnlacak 
Paris 14 (A.A.) - Sanayii beytiye sa- olan bu genclerin ogrendiklerini kolay -

lonunun mtirettibleri tarafmdan mat - hkla tatbik etmeleri !;areleri de di.i§iiniil
buat !?crefine verilen bir ziyafette Ba~- mii§ ve Ziraat V ekaleti kendilerine to
vekalet miiste§an M. de Tassan, bir nu- humluk, fidan, tavuk, yaylk, pulluk, tJr
tuk irad edcrek ezciimle ~unlan soyle-

mlk, an kovam ve saire gibi ziraat alet-
mi§tir: Jeri vermeyi de kararla§hrml§hr. Bunlar c- Sergi 1 may1sta haz1r olacak ve 

ingiltere, Tiirkiye ve italya 

Tiirk diplomasisi sulha 
biiyiik hizmet etmektedir 
Tiirkiye • italya anla,masi, sulh yolunda miihim 

bir merhale olarak kar~danabilir 
[Bastarata 1 inez sahtted.el 

tedbirlerden dolay1 bozulan Akdenizde
ki vaziyetin yeniden tanzimi ic;in elzem 
olan bir ad1md1. Bu denizde, bir harbin 
patlamasma nekadar yakla&mt§ oldugu -
muzu miiverrihler bize soyliyecektir. Ha
lihamda, boyle §eyle!}, herkesin oniinde 
miinaka§a etmek asia miinasib degildir. 
Simdi e1. ~iyade dikkat ve ehemmiyeti -
mizi <;eke;ek miihim amil, mevcud ger -
ginligi bertaraf ve normal diplomasi mi.i
nasebetlerini yeniden tesis eden muvaf

nazarla bakmaga iknaa ~ahtmakla 
tam yerinde ve faydah bir hizmette 
bulunmuttur. Doktor Aras, bu hare
ketile yalmz kendi memleketinin de
gil; belki alelumum beteriyetin iyili
gine hizmet eden bir vazife yapml§
llr. 

Simdi italya, beraberce ~al1§mag1 tas
mim etmekle gayeleri sulh olan devlet -
]erie te§riki mesaiden zarar de gil; belki 
te~riki mesaiden her tiirlii istifadeler el -
de edecektir. 

fakiyetli yolun tutulmu§ oldugudur. Bu Surasl da kayde §ayand1r ki Tiirkiye, 
vaziyeti lngiltereye kar§l diizeltmek ic;in llpb !ngiltere gibi, butiin di.inyamn fa
ilk arzuyu gosteren italya olmu§tu. ita!- sist ve fa§ist aleyhtan diye iki bloka ay-
yamn bu tasavvuru memnuniyetle kar§l- · 1 f'k · · dd kt d' s· T" k n mas1 1 nm re etme e 1r. n ur 
landlt Bu, yapildl. !ngiltere ile ftalya, a- gazetesinin dedigi gibi Tiirkiye yalmz 
ralannda anla§hktan sonra, zecri tedbir- bir blok tamr: Sulh bloku. 
lerin tatbiki ~snasmda, ingiltere ile be- h k 

Bukaclar uzagr goren ve ii liraber yiiruyen diger Akdeniz devletleri-
nin dah'i italya ile anla§malan tabii say!- met ~ekilleri ve melkiireleri ne o
hyordu. Bunun neticesi olarak gec;en haf- lursa olsun biitiin devletlerle dost
ta Ti.irkiye ile italya arasmda gi:irii§meler luk tesis eclecek kadar eleistiki olan 
yap1ld1. Tiirk diplomasisi sulh umdesine 

Tiirkiye ile ltalya ara~mda yap1lan biiyiik hizmet etmektedir. 
miizakereler, bir cihetten lngiliz - ita! - Balkanlarda demokrasi ve otokrasinin 
yan anla~masma takaddiim eden miiza- muhtelif derecelerinde hi.ikumetler var -
kerelere nisbetle hem daha kolay, hem d1r. Tiirkiye, bunlann ciimlesinin itima • 
daha giicdii. Kolay olmas1, Ti.irkiye ile dm1 kazanml§ bir dosttur. Her nerede 
ftalya arasmda belliba~h ihtilaflar bu - sulh mefkuresi saglam bir surette yerle§
lunmamasmdan, giic; olmas1 ise ltalyanm mi§se o memleketle dost olmamanm gay
emelleri hakkmda, diger tarafm, oteden- rimiimkiin oldugu yolundaki davanm 
beri §iiphe ve itimadSIZhk gostermesinden canh delili Tiirkiyedir. Tiirkiyenin naza-
ileri geliyordu. . riyesi de, tatbikah da budur. 

Akamete ugnyan Sevres muahedesm- Tiirkiye ile italya arasmdaki son an-
denberi Tiirkler 1talyanlann Akdenize la§ma i.izerine Akdenizdeki vaziyetin ta
aid niyetleri hakkmda endi§e gosteriyor- mamile tasfiye edildigine hi.ikmolunabilir. 
lard1. Daha sonra Tiirkler, Romada, 1- c;unki.i italyanm, Yugoslayya ve Yuna
talyamn Anadolu ile alakas1 bulundugu- nistan gibi diger Akdeniz devletlerile 
nu iddia eden sozler soylendigini i§itmi§- anla§masl, ingiliz • !talyan ve Turk -

lerdi. italyan anla§malanmn i~tinab1 gayrika ~ 
Gene Tiirkler, Oniki ada grupuna da- bil neticesi olacakllr. 

hi! Leros adasmdaki italyan iissiiniin Akdenizdeki ihtilaf ve niza heyulas1 
giinden giine tahkim edilmekte oldugunu -iimid ederiz ki ebedi surette- zail ol -
gi:irliyorlardl. italyanlarm, Ler?staki makla himmetler ve gayretler, 9iger sa
tahkimatm mf Rusyaya yahud lngiltere- halardaki niza ve ihtila£ imkanlanm on
ye kar§I oldugunu iddia eden sozleri, lemege tevcih ve hasredilecektir. Bu me-

Turkleri pek ikna etmiyordu. selelerde de, ingiltere ile Tiirkiyenin tut-
Klsacasi Tiirkler, italyay1 kendileri · d' 1 · ·· k · · tuklan siyasetm, tger ennce orne Jttt• 

i(,:in yegane muhtemel dii§man say!yorlar- haz edilmesini ve bundan her tarafm a· 
d1. <;iinki.i Tiirkiye diger kom§ti devletle- zami istifade temin eylemesini temenni e
rin ciimlesile dost g~inmekte ve onlara 

deriz. muahedelerle bagh bulunmakta idi. Bi-
naenaleyh bu son endi§elerden kurtulmak Bu siyaset te, kom§uluk hislerinin, 
ic;in, tam §imdi mi.inasib manevi fmat ve beynelmilel vecibelere vicdani bir surette 

I uygun olarak yap1lmasma itinadan iba -psikolojik an ge mi§ti. 
Ti.irkiyenin ve italyamn mahir diplo- rettir. 

mat! an bu flTSah kac;umad1lar. F evka- Bugiin, diinyada kar§1hkh itimad pek 

I I. 1 T" k it I H · · adet degw ildir. Fa kat devlet adamlan i!;in ade rea 1st o an ur ve a yan ancl-
ye y ekilleri, bugi.inki.i vaziyet i.izerinde de en ziyade dikkat ve gay ret edilecek 
pek siiratle anla~abildikleri gibi, ati hak- gaye de budur. Tali mii§kiilat ve §eref 
kmda da di.i§iinmege ve plan haznla - meseleleri biiyi.ik gayelerin tahakkukuna 
maga imkan buldular, engel olmamahd1r. F elaketin online gec;-

Milletler Cemiyetine girdiginden - mek ancak bunlann tahakkukuna bagh ~ 
beri, Cenevre prensiplerinin sebat - d1r. hte bu tahakkuk yolunda Turk -
kar miidafii olan Tiirkiye, ltalyayi !talyan anla~mas1 miihim bir merhale ola
MiUetler Cemiyetine daha miisaid rak kar~1lanabilir. 

Kii!;iik Antant daimi konseyinin mart 
bidayetinde fevkalade bir ic;tima akdet• 
rnesi muhtemeldir. Cekoslovakyamn te
§ebbi.isile toplanacak olan bu konferans
ta, Kiic;:iik Antant devletleri zimamdarla
n, son hadiseler kar~ISlnda umumi siyasi 
vaziyeti tetkik eyliyecektir. Y amesmi 
rnehafil, bu toplanl!dan Ki.i!;iik Antan • 
hn yeni ve parlak bir teyidini beklemek
tedir. 

bedbinleri eger 0 tarihe kadar heniiz bir taraftan koylerinde koyli.iye zirai sa-
' 1 h t d" hada o"ncu"]u··k ederlerken digw er taraftan d 700 bedbin olanlar bu unursa, ayre e u- BI"r yang•n a 

~iirecektir. . . . da giinde iki iic; saatlerini koy c;ocuk -
Amerikan1n istikbali 

tehlikede imi~! Eski lngiliz Krah may1s 
batmda evlenecek 

Belgrad 14 (Hususi) - Londradan a
bnan bir haberden ogrenildiiFne gore, 
eski ingiliz Krah Sekizinci Edward'la 
Mrs. Simpson'un evlenme tarihleri kat'i 
§ekilde may1s iptidas1 olarak tesbit e
dilmi§tir. 

Eski Kralrn hem#resi 
Londraya doniiyor 

Viyana 14 (A.A.) - Kont ve Kontes 
Of Harewood, Londraya hareket etmi~
Ierdir. Windsor Diikii ile lngiliz sefiri 
ve zevcesi kendisini istasyona kadar 
t~yi etmi§lerdir. 

Bir tekzib 
Roma 14 (A.A.) - Yeni vergiler ih

das olunacagma dair t;lkan §ayialar sa
lahiyettar mehafilce tekzib olunmak -
tachr. 

Danimarka Kral ve Krali~esi 
Pariste 

Paris 14 (A.A.) - Riviera sahilinden 
ge!en Danimarka Kral ve Krali<;esi, sa· 
at 9,50 de buraya muvasalat etmi§ler -
dir. 

Yeni Japon biit~esi 
Londra 14 (Hususi) - Tokyodan bil

dirildigine gore, haz1rlanan yeni J apon 
bi.itc;esinin yans1 milli miidafaaya tab
sis edilmi§tir. 

A.Imanya 1917 dogumlularl 
askere ald1 

Berlin 14 (Hususi) - Almanya 1917 
do&umlu kur'a efrad1m silah alhna al
l:ll.J.§br. 

Y eni Bulgar paralar1 
. Sofya 14 (A.A.) - Maliye Nezareti 
Uti rn.ilyon 200 bin aded onar levahk gii
~~§ sikkeyi miinakasaya koymu§tur. 

unakasa yakmda yapllacakbr. 

" Bundan sonra kalan l§lerm ehcmm1- lanm okutmaga tahsis ederek k§ylerinde- ki~i oldu 
yeti ne olursa olsun, laz1m g~le.n. §ey - ki bu miihim bo§lugu da doldurmu§ ola • 'd 
lerin hcpsi yap1lacakhr. Hep1m1zm ar- caklardlr. Londra 14 (A.A.) - Manc;ukov a 
zusu muvaffak olmaktlr. Bunun ic;in de Antung ~hrinden bildirildigine gore bir 
htikumet en ufak teferruatl bile ihmal Tiirkiye • Letonya ticari Man~ukov tiyatrosunda vukua gelen yan-
etml.vecektir. Hiikumetimiz, bir §ey va- b gm neticesinde 700 kisiden fazla kimse 

J miinase a b · dettigi zaman, sozUne sadlk kahr. !ran- olmii~tiir. 
sanm san'at ve giizelligi seven millet - Letonya ile Tiirkiyenin ticari miina- Simdiye kadar 650 cesed bulunmu§ ve 
leri Pariste kabul edip onlara en biiyiik sebetleri son zamanlarda memnuniyct- vahim surette yaralanml§ olan 28 ki~i de 

· f' l'g"1' go"stermekle ne kadar bah~ bir ~ekilde inki~af etmekte bulun-
mlsa Irperver 1 .. " .. -s hastaneye kaldmlml~tlr. 
bahtiyar olacagml her ye~d.e . ~uksek mu§tur. Y angm, tiyatro civannda 30 eve de 
sesle sayler ve tekrar edebJ!lTSlnlZ.• Son iki ay zarfmda istanbul, izmir ve b I 

Mcrsinden Letonyaya 170 bin kilo ii- sirayet etmi§ ve hala biiyiimekte u un-
Y emen ve Filistin zlim, 52 bin kilo tlitlin, 62 bin l,{ilo su - mu§tur. 

f Rastaratt 1 fnct sahitedel 
tayin etmege imkan yoktur. Bunun i<;in 
ben, gerek Avrupa ve gerekse Asyada 
bir kan~1khk <;1kbg1 zaman vakayie 
kar§l durabilmesi lt;m Reisicumhura 
vasi salahiyet vcrilmesi taraftanylm .• 

Kongre azalan ise, bilakis ekseriyet
le ycni bitarafhk kanunu nekadar kat'! 
olursa, memleketin o kadar gi.i<;liikle 
harbe girecegi kanaatindedirler. Bu iki 
noktai nazar, gelecck hafta a<;Ilrnasl 
mukarrer bulunan kongrenin miizake
releri esnasmda c;arpl§acakhr. d d tl k sam, 40 bin kilo fmd1k, 21 bin kilo in- Cenevede haydudlarm 

aras1n a OS U t cir ve 12 bin kilo ceviz ihrac edilmi§tir. muhakemesi F eyezand.an sonra 
Beyrut 14 (A.A.) _ y em. en .m. am1, Bu mallann bedelleri, Letonyadan it -

----..·--·---
1 R 14 (A A) C · t Amsterdam 14 (A.A.) - Rurmond'da Fl.l1·5t1·n Arab yi.iksek komitesme g.o.nd. er- hal edilmi§ bulunan kibrit t;opli bede - oma . . - eneve cmaye 

F I t I !erinden miitevellid bloke paralarla o- mahkemesi, cNervis <;etesi. ismi altm - sularm c;ekilmesi iizerine halk feyeza-dig~ i bir mektubda, Y emenin 1 1s .. m. c · · F 1 1 denmi§tir. da tanmm1~ olan haydudlar grupu ef - na ugnyan araZ1y1 <;amur halinde kahn 
birlik oldugunu bildirmekte ve 

1 
ISm Memleketimizden ihrac edilen mallar radmm muhakcmcsine ba§larnl§br. Bu bir komiir tabakasmm kaplami§ oldu -

ihtilafmm halli i<;in bir sureti tesviye tek- i<;in Letonyada men§e §ahadetnamesi a- t;etenin reisi Francesco Ruggiero, A - gunu hayretle gormii§tlir. Bu mmtaka 
lif eylemek ve !ngiltere Krah nezdinde ranmakta oldugundan, Letonya ile i§ merikan Gangsterlerinden Dillingher halk1 mi.ikemmel bir surette yanan bu 
tavassutta bulunmak iizere bu mesele yapan tliccarlanm1zm bu hususa dikkat ve Alcapone'un arkada§l olmakla if- c;amuru kahb haline getirerek t;ok karh 
hakkmda Suudi Arabistan ve lrak Kral- tmeleri lazimdir. tihar ctmektedir. bir ticarcte ba§laml§br. 
larile te§riki mesai etmek arzusunu gi.itti.i- l _;:-.,;;;,;,;.,;;;~,;:.:..::.::::.:___,""""'""""'-.._,.....,...,.,...---..... ............ :..:..:..:.:..:..:..:.:..:.._""""""'~.----n-n_....,...,.,.,..,a:"':[b)a:--:0:-:n._-:-n..-~-=g~I.B\--1!:=1--:Da~-.....,....~ 
giini.i ilave eylemektedir. V l\JI li1f1 l'UJ fr e @l ~ 0 If\) u u u ~ ~ L1 I~ \~ u 

Samld1~bna gore, Yemen imam I, A -
rabhk • Y ahudilik meselesini beynelmilel 
siyaset sahasma koymak ve Arab diin
yasmda bir birlik viicude getirmek iste
mektedir. 

lzmirde Kizilay balosu 
!zmir 14 (A.A.) - KIZllay tarafm

dan bu ak§am hiikumet salonlannda bir 
balo verilmi&tir. Balo ne~· eli bir hava 
ic;inde sabaha kadar devam etmi~tir. 

Bir Amerika hiikumetinde 
orfi idare 

Managua 14 (A.A.) - Bugiin Hon
duras'da (Merkezi Amerika) orfi idare 
ilan olunm~tur. 
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HEM NALINA 
MIHINA 

Y umurta kap1ya gelince .• 

M illi giire§ taklmJmlz, zamant
mlzm giire§ i.istadlan alan 
Finlandiyahlar ve isvec;lilerle 

giire~ yapmaga gidiyor. Giderlerken soy
ledikleri sozleri elbette okumu§sunuzdur. 
idareciler de, giire~iler de bedbindirler. 

Birinin kolu, otekinin bacag1 sakat. 
birisi 19 kilo zay1flamak mecburiyetinde 
kalml&. Hepsi de, ancak bir ay idman e
debildiklerini ve bu kadar c;ah§manm az: 
ve gayrikafi oldugunu soylemekte miitte
hiddirler. 

Giire&c;ileri c;:ah§hrm1ya memur olan 
antrenor de, giderayak, Tiirkiyenin en 
kuvvetli tak1m1, bu degildir; 3-4 maglub 
olursak ne mutlu gibi bir lisan kullamyor. 

Giire~ taklmlmJzm Finlandiya ve !s
vec; tak1mlanm ala§agi edip gelmelerini 
beklemek fazla hayale kap1lmak olur. 
<;iinkii, onlar bu i§te bilgi ve tecriibe iti• 
barile bizden c;:ok ileridedirler; bu bilgi 
ve tecri.ibe iistiinliiklerinden ba§ka, mi.ite
madi bir c;ah§ma ile de tamamile anform 
bir halde bulunduklarma §iiphe yoktur. 
Giire§ler, onlarm memleketinde, onlar•n 
muhitinde yap1lacakhr. Bizimkiler gibi, 
iklim degi§tirmeden de mi.itcessir olmJya
caklardlr. Gi:iriiliiyor ki, biitiin §erait bi
zimkilerin aleyhine, rakiblerinin lehine• 
dir. Biitiin i.imidimiz, Tiirkiin harikalar 
yaratan tJls1mh kanma kahyor. 

Onun ic;in, tabmlmJzm Finlandiya ve 
isvec; tak1mlanm maglub edivermesini 

beklemiyoruz. ~erefli miicadelelerden 
sonra yenilirlerse, miiteessir olmakla be• 
raber, mazur goriiriiz. Fa kat mazur gor .. 
medigimiz bir nokta var ki o da tak1mm, 

hemen biitiin beynelmilel spor miisabaka .. 
lannda oldugu gibi, yumurta kap1ya ge
lince, ~ah§mlya ba§lam!§ olmas!dlr. Fin
landiyahlar ve isve<;liler gibi rakiblerle 

onlarn memleketinde c;arpl§acak bir ta .. 
k1m i<;in, bir ayhk ~ah§ma, c;ah§ma m<• 
d1r? 

Bakimz, giire~ilerin hemen hepsi kafi 
derecede c;ah§madiklanm soyliyere1c. 
maglubiyeti onceden kabul etmi§, i.imid· 

siz bir vaziyette gittiler. Herhangi bir 
miicadelede maneviyat kmkhgmln ehem• 

miyetini dii§iiniiniiz. Eger, giire§c;ilerimiz, 
bir ay yerine i.ic; ay muntazam c;ah§ml§ 
olsalard1, muhakkak, hem bedenen, hem 
manen, daha iyi ve daha saglam bir va• 
ziyette bulunurlard1. Diger taraftan, 

Mersinlinin de i§tirakile en kuvvetli takt· 
mlmJzln gotiiriilmesi temin edilmeli degil 
miydi? 

Gori.ili.iyor ki eksik olan taraftmiz, ge
ne aynidir: !§i azami ciddiyet ve ehem· 
miyetle tutmamak, vaktinde ba§hyaralC 
planh bir surette !;3hs.mamak, yani yu
murta kap1ya gelmeden harekete gec;me• 
mektir. 

Bu hal, spor miicadelelerinde, muvaf· 
fakiyetin s1rnm bir tiirlii kavnyamad1g1• 
mlzJ, gosterir. hin en ac1 taraf1 da budur. 

Bu noktayi i§aret ettikten sonra, AI .. 
lah giire§(;ilerimize muvaffakiyet versin, 
demekten ba§ka yapacak bir§ey yoktur. 

~ 

Habe,istan Cenevreden 
uzakia,tlribyor 

[Bastarat: 1 tnct sahttedeJ 

Bu miinasebetle italyanm Cenevreye 
iltihak1, daha dogrusu Habe§istan mu ~ 
rahhaslanmn Milletler Cemiyetinden u • 
zakla§hnlmas! meselesinin MISln kabul 
etmek ic;in toplanacak heyeti umumiyede 
mevzuu bahsolacag1 hahrlablmaktad1r. 
(:Linki.i bu toplan!ldan evvel fevkalade o
larak toplanacak olan heyeti umumiye, 
murahhaslann salahiyetlerini tetkik ede· 
cektir. 

Zannedildigine gore, Habe§istamn 
murahhaslan uzakla§tmlacakhr. Bir rb
vayete gore de bi.itiin hiikumetler ltalya
mn Habe~istandaki hakimiyetini tanlffil§ 
olduklan ic;in Negi.is Cenevreye murah· 

has gondermiyecektir. ltalyan - Habe§ 
ihtilaf1 dolay1sile ortaya <;1kan mii§ki.ila· 
tm gelecek mayJs aymda tamamile zail 
olmas1 da ihtimalden uzak degildir. 

Mrsrr miisbet cevab verdi 
Kahire 14 (A.A.) - M1s1r hiiku

meti, Milletler Cemiyetine kabuliinii ta• 
leb etmesi z1mnmda lrak hiikumeti tara• 
fmdan kendisine yap1lan davete mlisbet 
cevab vermi~tir. __ .,...,.... __ 

Alman .. Leh ticaret 
anlatmasi 

Var§ova 14 (A.A.) - 1935 tarihli 

Almanya - Polonya ticaret anla§masmi 

iki sene daha uzatan bir anla§ma, diin 

burada iki hiikumet miimessilleri tarafm

dan parafe edilmi~tir. Halledilmemi§ o-

larak kalan meseleler, Berlinde bu an -

la~mamn imzasma kadar mi.izakere ve 

halledilecektir. 
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Kosenin [ 
Kii~iik 
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CUMHURiYET 

Bursada imar 
faaliyeti baslad1 

' 
E vkaf idaresi yeni yeni 

binalar yapbrtyor 

Sokaga ablan 200000 lira 
Buket ve ~elenk 

istanbulun 
i~in her y1l yaln1z 

verdigi paralar 

15 ~ubat 1937 

( Bu aksamki oro~ram ) 
iSTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk musilctsi - 12,50 bava· 

dis - 13,05 mubtelif plak ne§rlyatl - 14,00 
son - 18,30 pHl.kla dans musikisi - 19,30 
((OCUklara masal: i. Galib Arcan - 20,00 
Rifat ve arkada~lan tarafmdan Tiirk mu· 
sikisi ve balk :;;arkllan - 20,30 Orner RJZS. 
tarafmdan arabca soylev - 20,45 Safiye ve 
arkada~larl tarafmdan Tiirk musiklsl ve 
halk :;;ark1lan, saat ayan - 21,15 §ehlr Ti• 
yatrosu dram klsm1 tarafmdan La Bo ~ 

hem - 22,10 Ajans ve Borsa haberleri ve er· 
tesi giiniin program! - 22,30 pHi.kla solo • 
lar,. opera ve operet par~alan - 23,00 son• 

VIYANA: 
18,20 konu~ma, Bulgar musiki.sl, haber· 

ler - 19,10 tlyatro haberlerl, konu§ma, po· 
Ii.slerin zamam - 20 opera blnasmdan nalt• 
len: Yarasa opereti, istlrahat esnasmda ha· 
berler, hava ve salre - 23,20 program haber• 
Jeri ve salre - 23,30 ulusal yaym, seyahat • 
23,45 eglencell kon.ser - 24,35 son haber • 
ler. 

BERLIN: 
18,05 kii~iik konser - 18,35 kltablara da· 

lr - 19,05 gramofon - 20,05 klzlarm 1kt!sad1 
faaliyeti - 20,20 muslki - 20,50 Miinlh'ten 
nakiJ - 21,05 haberler - 21,15 eglencell kon· 
ser - 22.05 BresHi.v'dan nakil - 23,05 haber· 
Ier, hava ve salre - 23,35 musiki. 

BUDAPE§TE: 
18,05 konferans, askeri konser, kon1J.'Ima· 

20,20 §an konserl - 20,55 konferanslar • 
21,40 Qingene orkestras1 - 22,45 haberler• 
23,05 cazband tak1m1 ve §an - 24,05 alman· 
ca haberler - 24,10 konser - 1,10 son haber· 
ler. 

BUKRE§: 
18,05 gramofon, hava, haberler, kiraat "' 

19,25 eglenceli konser - 22,10 kltablara da· 
lr - 22,15 konser, hava, haberler, spor ve 
salre - 22,50 gece konseri, frans1zca ve al· 
manca haberler - 24 son haberler. 

LONDRA: 
17,35 Org konserl - 18,05 Orta inglltere 

lstasyonu - 20,50 tiyatro haberlerl, hava, 
haberler ve salre - 22,35 kan§lk yaym • 
23,35 askeri konser - 24,05 hava, spor, 
konu:;;ma ve saire - 24,30 dans orkestrasl • 
1,35 haberler, hava - 1,45 gramofon. 

PARiS [P.T.T.J: 
18,05 Org konserl, krraat, gramo!on • 

19,35 konu~alar, hatrralar, gramofon • 
20,35 havadi.s, haberler, hava, gramo!on • 
22,05 muslkl ve §ark1lar - 22,35 plyes - 24,35 
haberler, hava. 

ROMA: 
18,55 ha va, kl§ haberlerl, §llrler, haber

ler - 20,10 yabanc1 dlllerde haberler-21,10 
hava, haberler ve saire - 21.35 fa~lzm ha· 
berleri, Milan'dan nakll - 22,45 komedi, 
kltablara dair - 23,35 dans musiklsl, lsti· 
rahat esnasmda haberler - 24,35 dans mu• 
sikisi. 

NOBETGiECZANELER 
Bu gece $ehr!n muhtellf semtlerlnde nil• 

be~! bulunan eczaneler §Unlardlr: 
Beyo~lu cihetin<iekller: 
Em.lnonii.nde (Bensa,.oon), .Beyazldda. 

(Haydar), Kii<;iikpaza.x-d (Hikme Cetnll) 

Eyiibde <Defterdar). $ehzadeba~mda (U : 
niversite), Karagiimriikte (Arlf), f}ehre • 
mlninde (Hamdl), Samatyada (Rl<ivanl, 
Aksarayda (Ziya Nuril, Fenerde (Emilya
d!J, Alemdarda (Abdiilkadlr), Bak1rkoyde 
(Merkezl. 

Beyoglu clhetindek!ler: 
Tiinelde <Matkovi((), Yiiksekkaldmmda 

<Vangopulol, ~~lide (l;lark MerkezJ, Gala
tada (MerkezJ, Parmakkap1da (Kemal -
Rebiil), Haskoyde (BarbutJ, Ka.~Impa§ada 
(Miieyyedl, Be~ikta§ta (Nail Hall<iJ, San
yerde (Asaf). 

'Q'skiidar. Kad1koy ve Adalardakller: 
Uskiidarda. (Ahmedlye), Kad1koy, Mu • 

vakkithane caddesinde (Saadetl, Biiyiika
dada (HalkJ, Hey bel! de (Tana..,J. 

Aleni te§ekkiir 
Senelerdenberi beni tazib eden ve son 

zamanlarda <;ok vahim bir ~?ekil alarak 
tamamen i.imidsiz bir hale koyan bir 
biibregimi, vaziyetimdcki tehlike ve 
nezakete ragmen, kemaH cesaret ve 
meharetle ahp hayahm1 kurtaran mem
leketimizin pek k1ymetli i.irologu saym 
profesi:ir Bay Beh<;et Sabit Erdurana 
candan ~iikran ve minnetlerimi alenen 
sunanm. 

Ameliyat ve tedavi edildigim Te§vi· 
kiye Saghkevi mi.iessisi ve miidliri.i Bay 
ibrahime ve asistan Bay Mazharla Bay 
Sedada ve mi.i§fik hem§irelere de iyi 
bak1m ve muamelelerinden dolaYl. te • 
§ekki.irler ederim. 

Erkamharb miralayhgmdan mlitekaid 
Ali Ru~en 1liri~ 

Osmanh Bank as• 

B~ 
lnaiy 
lerin 
br. 

tJnda 
lllekti 
gl) s 
Sarni 
tevzi 
Yorsa 
butu 
~ij k 
hrni 
lahJ 
Ve h 
olar 
bay 
kab 
Osrn 
ba§1 

tlgt 
titna1 
Ytla 
leth 
lath 
derl 

llla 
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L_TARIHI J 
Yazan : Hatayh Ahmed Faik TUrkmen 

Maltepe Askeri Lisesi Felsefe muallimi 

Hatayda 
e e A 

tcttmai vaziyet 
~ 

-39-
Bunlar bize Turk iktJsadi J<;h-

r~iYatmm en karakteristik hadise-
ennden olan §olenleri de hattrla-

br E f •w · I · · . II · sna y•g•t enmn mai§et yo a-
t•ndan biri de e§raf ~iftliklerini idare et -
~ekti. Bu takdirde evvela (Siiba§I yama
!•) ~onra (Siiba§I) olurlard1. Semseddin 

an11 Bey kamusunda (Suba§l) y1 sulan 
!evz.ie nezaret eden gibi manalarda anh
~~~a da bunun su soziinden geldiginde 
.~tun dilcilerimiz miittefiktirler. Tiirk~ede 

ku k~mik manasma gelir. Eski devirlerde 
l'hllllkleri sivril tmek suretile y ap1lan si
a !aria harbettikleri i«in sii sozii harb 
\'I harbi yapan adam mefhumlarma esas 
b arak almmt§hr. Turk Dil Kurumu su
k ay Ve Su Bakanhgt gibi yeni iinvanlar 
obui etmesi de bunu teyid eder. hte 
b srn~nb Turklerinin de kabul ettigi Su
t :1• unvam Turklere eski devirlerin biTak
~&l Yadigarlardandir. Bu hal zeamet ve 

lllar u~uliiniin tabiyesi mahiyetinde sa ~ 
l'dabilir. E§rafm §ehir dahilindeki tica -
teth 1 . . b . w . l' ane enm, sa un ve zeytmyag1 1ma -
dathanelerini idare edenlere de (Odaba§I) 
erlerdi. Bu vaziyetlerde Suba§Jlar dai

lna koyliilerden daha yuksek bir i~timai 
~evkide olup onlara hakim vaziyetinde 
1

, ler. Ciftliklerde amelelik yapmazlar, 
~hlar onlan koylii huzurunda tekdir et
lltezdi. Kendi Siiba§Ismm ve kendisine 
tn~llsub yigitlerin kredilerinin bozulmama
~lna dikkat etmek agw alar arasmda bir a , 

11 ilne halinde ya§ardJ. 

It Muntazam maa§ alm1yan bu es.raf 
ap1 halkmm koyluler uzerindeki baz1 

llfaktefek teca vuzleri de aga tarafmdan 
~samaha ile kar§Jlamrch. Az a§ag!da 
lZ.ilh edecegimiz amillerle bugiin artJk ta
~arnile tarihe kan§mt§ olan bu hayat §ek
lnin bugi.in bile baz1 izlerine rasgeliyo • 

l'llz.. Mesel abir koyde, bir mahallede bir 
&ayrimenkul almak istiyen bir e§raf ev
Velernirde bu maim hangi e§rafa miina
lebeti oldugunu dii§iiniir. Bu sayg1, yal· 
tl!z. bir nezaket laz•mast degil, muhitin 
~a~ri tasavvurlarma uygun bir mecbu-
11Vet halindedir. Hulasa: Aga kaptlan 
~naf genclerinin i~timai 1sttfasmJ temin 
eden amiller meyanma girmi§ oluyordu. 

C::i.inki.i esnaftan her gene, boyle bir 
~kilde kap.lanmagt kendisi ic;in bir ide
al addediyordu. Hatta ileride temas ede
c:gimiz ve<;hile bugiin bile bu sistem ta
~he kan~hg1 halde esnaflarm agalara 

ilt§J hurmeti vard1r. Bunu, her zengin 
hlan esnafm agalann hayatmt taklide 
eves etmesile de anltyoruz. 

i/~oyli.i stmf: Koylu sm1f1 §ehirdeki bu 
1 SJmftan esash farklarla ayn bir s1mf 

~e§kil etmez. Ancak mevzii baz1 hususi 
ll <~rakterler ta§Irdt ki, bunlardan §ehirlere 
. erhai bu hususi koy karakterleri kay ~ 
~rler, yani mevzilerini degi§tirenlerde 
] ~arak §ehir haleti ruhiyesine ve s.ehirli
er•n evsafmt ta§trlar. Koylerdeki bu hu -

lt~si karakterlerin ba§hcalanm zikrede -
lin: 

r -Sehirdeki mahalle yerine koyi.in heye-
1 lllnumiyesi kaim oluyor. 
k 0 halde muhtelif koyler arasmda re -
~.~tier ba§hyor ve JstJfaya ami! oluyor. 
<f'~~!erin kar§Ilas.masJ bayramlarda ve 
r 11&unlerde ytkt~ iinvamm verdikleri gu
e~lerde kendini gosterir. 

l<.oy agalanmn koylu iizerine niifuzu 
~llen §ehir e§raft gibiyse de §Unu ehem
, Yetle kaydedelim ki her koyde bir a
rilntn bulunmas1 nadirdir. Ekseriya koy· t tamamen §ehirlerde ikamet eden e§ra
~b aid oldugundan bunlarm gonderdigi 

I a§llar orada koy agast rolunii oynar
ilr. 

k l<.oylii s1mft ve koy i~timal hayatmm 
I ilrakteristik vasiflannm ba§hcalan §Un
iltdir: 

b· a- Diigiinler Anadoluda oldugu gi-
1.1 da~llar, s.enlikler ve gure§lerle yap!
~· .. Gehn at iizerinde kocasmm evine go· 
ti~~liir. Turk Alevilerde de bu adet ca
e lr. ~ehirlilerin gerek kibarlan, gerek 
i;~aflan bu adetleri tatbik etmezler. Koy 
1

11 
Vaclarmda §ehirlilerin c;•kardigJ cihaz· 

k·r ve nakd! mihirler yoktur. Esasen fa
ylr .olan bu koyluler arasmda hali vakti 
v ennde olanlar bile bir bag veya tarla 
ermek .I ]" . w I I b sureh e ge m1 ag1r ar ar. 
A-:- ~isafir kabulu ve kahve ikram!. 

len g~hg~n miimeyyiz vasfi kapiSina ge-
1(0 Ills a f1rlere kahve ikram etmesiydi. 
sivJ1 erden zengin olmu§ ve muhitinde 
kahvrne~ arzusunu besliyen bir kimsenin 
l e tkram tm · Ad d ~·ld" B·· eler· . . e es1 a et eg1 1. oy-
aga\1 1~10 • ancak civardaki nufuz sahibi 
onla ara rniinasib hediyeler gondermek ve 

retil~\~emnuniyetlerini celbetmek su
lttak .. PISinda kahve ocag1 bulundur
bl.t y rn_umkiin olurdu. Civardaki agalar 

eni zen . . I 
Verdikl . gm~ ara anna sokmaga karar 

en takdirde bu turediye bir mii-

kellef ziyafet tertib ettirirler, ziyaretine 
gelirler ve beraberlerinde ev sahibine he
diye edilmek uzere bir kahve takim1 ge
tirirler, pi§en ilk kahveyi kendileri ic;er

lerdi. 
Bu hadise ve burada tafsiline liizum 

gormedigimiz ziyafetlere ve yemeklere 
muteallik bazt adetler bize Sel~ukiler za
manmdaki (Atabegi) sistemini hattrlah
yor, Malum oldugu vec;hile Sel~uk dev
leti merkezinden vilayetlerdeki kasaba ve 
biiyuk koylere gonderilen ve kendilerine 
muayyen salahiyetler verilen Atabekleri
nin salahiyet ve kredilerinin derecesi, 
ziyafetlerde c;•karabilecekleri yemeklerin 
c;e~idile de ol~ulebilirdi. 

Hulasa butiin bu hadiseler Hatay 
Turklerinin eski Turk ikt1sadl an' anesinin 
butiin hususiyetlerini oldugu gibi veya si
linmi~ olarak ihtiva ettigini gostermekte~ 
dr. Potlac; usulunden ba§ka birs.ey o!mJ
yan biiti.in bu saydigtmiz hadiseler, me§· 
hur Turk ~olenlerinin deforme olmu§ ve 
eskimi§ §ekillerinden bas.ka ne olabilir? 
A~ag1da izah edecegimiz amillerle bu 
i<;timai smdlar ve bu hayat §ekilleri bu
giin Hatay §ehirlerinde degi§mi§ olmakla 
beraber koylerinde pek fazla bir degi
§iklik gormuyoruz. Y almz' manzarast 
ayni kalmak ~artile butiin karakterleri 
geV§emi§ ve silinmi~ bir halde buluyoruz. 

l~timai hayatta degi~meler 
srnrllarrn birle~mesi 

Hataym ic;timal hayatmm tarihinde 
~ok buyuk bir hadise olan bu u~ s1mfm 
birbirine kayna§mas! ve birle§mesi hie; s.iip· 
hesiz ~ok 1enteresan bir hadisedir. Biz bu 
hadisenin evvelemirde amillerini tetkik 
edelim. Bundan sonra bu hadise ile ala~ 

kadar tarihi zaruretler ve vukuatt tesbit 
edelim: 

1~timal amiller: 
1 - 1kllsadl hayattaki degi§iklikler: 
A vrupa aristokrat sJmflan gibi bizim 

e§raf smlflanmiZin da gerek te§ekkiillerin
de, gerekse inhilallerinde ikttsadi ami!~ 
lerin biiyiik roller oynadtgml yukanda 
arzetmi§tik. 

Simdi burada e§raf s1mfmm inhilalin
deki bu ami !Jerden bir ikisini gorelim : 

a - Avrupa bi.iyi.ik sanayiinin inki§a· 
fi, ve her yerde oldugu gibi Hataya da 
sirayet etmesi Hataydaki ikhsadi sistem
leri altiist etmi§ti. Beynelmilel miibadele~ 
nin tevessiii.i Hataym haricde para eder 
baz1 mahsullerinin fazla istihsal edilme
sini ve ba§ka memleketlerden daha ucuza 

getirilip Hatayda sahlan baz1 emtianm 
da Hataydaki baz• yerli istihsalatmJ ol
diirmesini inta« ehni§ti. Bir e§raf kaplSina 
kolayca kaptlanamtyan esnaf gencleri 
kii~iik ticaretler yaparak daha kolayhkla 

para kazanabiliyorlard!. Hatta bunlar • 
dan baz1lan zengin bile oluyorlardt. 
Cunku etudumuzun be§inci devrinin niha
yetlerine dogru izah ettigimiz ve~hile 1s
kenderun korfezi §ark Anadolusuna Av
rupa emtiasm1 satan bir limand1. Bittabi 
Hatayhlar bu yi.izdende transit muamele
lerinde i§ buluyorlard1. Hulasa mute§eb

bislerin, sermayedar mevkiine c;tklp zen
gin olmas1 es.rafm hayahm daha kolay
hkla taklid etmelerine vesile oluyordu. 

b - T anzimat hukumeti ve daha son
raki Osmanh hukumetleri merkeziyetc;ilik 
sistemini titizlikle tatbik ettigi ic;in es.ra

fm niifuzu kmhyordu. Hatta bu yiizden 
es.rafm bir kism1 fakir du§iiyordu. Ci.inku 
taaddiler, zulumler kalmarnl§ ve miisade

relerin arkas1 kesilmi§ti. Diger taraftan 
mabm idare edemiyen es.raf eski an' ane
lerin bah§ettigi manevl otorite ile vaziye

tini kurtaram1yarak derhal iflas ediyor, 
mevkiini kaybediyor. Y a «devlet dii§ku
nu» mevkiinde aCI bir hayat surmek, ya
hud s.ehri terketmege mecbu roluyordu. 

Has1b eski devrin ge~tigini farkedemiyen 
bu i~timai degis.meleri kavnyam1yarak es· 

ki masrafh ve kulfetli hayah zorla idame
ye ~ah~an e§raf aileleri iflas ediyor, bun~ 
lann yok pahasma satJian mallan esnaf 
zenginlerinin ellerine ge~iyordu. 

Oskiidar Kaymakammdan 
bir rica 

Bir okuyucu yaz1yor: 
Uskiidar - BaglarbWJI tramvay giizerga

hmda ve cadde uzerinde selmanaga ma
hallesinin E.'/refefendi sokai/;1 denilen ve 
§imdlki adma da Yeniyol nam1 verilen, ad! 
yol, fakat kendi girild!gi vakit <;1kllmaz bir 
batakllk olan sokagm halini eger siiziime 
it!mad etmezseniz muhab!rlerin!zden b!rini 
giinderin giirsiin. Kiiylere kadar uz1yan kly
metli c;ali~malarile bir varhk giisetren saym 
il<;ebaym bu §ehlr l<;inde ve cadde iizerin
deki batakllga da lii.Lfen atf1 nazar buyur
malanm k.!ymetl1 gazeteniz va.s1ta.sile ken
d!lerinden dilerim. 

CUMitukiYET 

Staj gorecek 
avukatlar 

iki sene muntazaman 
mahkemelere devam 

edecekler 
A vukatlarm stajlan hakkmda Adliye 

V ekaletince Muddeiumumiliklere bir ta
limatname gonderilmi~tir. Bu talimatna
me, avukathk stajm1 ehemmiyetli bir §ek
le sokmaktad1r. Evvelce avukathk staj1 
yapanlar isimlerini bir mahkemeye kay~ 
dettirmekte ve ancak arama ugramak 
suretile bu i~ i~in tayin edilen iki seneyi 
ge~irmekteydiler. Yeni talimatnameye 
nazaran avukathk stajt yapacaklar mun
tCJzaman iki sene mahkemeye devam e ~ 
decekler, hergiin nobet cetvelini imzah
yacaklar ve Muddeiumuminin tefti§ine 
tiibi olacaklar, hatta mahkemede bilfii] 
katiblik edeceklerdir. 

Avukathk stajt gorenlerin ekserisi ha
ricde ba§ka i§lerle me§gul olduklanndan 
iki sene gibi miihim bir zamam ve hergiin 
devam etmek suretile bu i~e tahsis edemi
yeceklerinden bundan sonra yeniden a
vukat yeti§eceklerin' sayiSI bir hayli ek
silmis. olacakhr. Diger taraftan talimat
name her s.ehir i~in avukathk stai• yapa
caklann say!Sint da tahdid ettigine gore 
stajiyerlerden bir k1smmm uzak s.ehirlere 
gitmesi laz1m gelmektedir. Buna yeni a
vukathk kanununda hakimlerden teka -
iid olanlann avukathk yapamJyacakla -
nna aid konuldugu soylenen kaydi da 
ilave edecek olursak istanbuldaki dort 

be~ yuz avukat adedinin kendiliginden 

bir tasfiyeye dogru gitmekte oldugu an

la§Ihr. 

Talimatnameye gore avukathk ka ~ 

nununun ikinci maddesinde yaz1h staj 

bu talimatname hiikiimlerine tevfikan ic-

ra ol unur. Stajm fahrl olarak icrast Ia -

lebinde bulunanlar Adliye Vekaletine 

bir talebname ile muracaat ederler ve bu 

talebnameye evrak1 miisbitenin tasdikli 

hirer sureti raptolunur. Adliye Vekaleti 

namzedin kanunl ~artlan haiz olup ol -

mad•i;bm tetkik ve istenilen yerde mun
hal bulundugu takdirde stajm 1crasma 
miisaade eder. Istenilen yerde munhal 

bulunmazsa keyfiyeti alakadarlara teb -

Jig eder. 

Stajiyer, iit; ay Miiddeiumumilik, ii<; 

Madrid - Valencia yolu 
tamamen kesildi 

ispanya Hariciye Naz1r1 M. Delvayo radyoda 
bir nutuk soyliyerek bitarafhk komitesinin 

~ah~masm1 ~iddetle tenkid etti 
[Ba$taraft 1 fnel snhtfede I 

mevzilerini bugiin tahkim etmi§lerdir. 
Diger taraftan hukumet<;iler dun Ca

rabanchel' e taarruz etmis.lerse de gen 
piis kiirtii lm ii§l erdir. 

Asi kit' alan kumandanhgt, bu gay -
retleri liizumsuz addetmekte ve kat'i ne· 

vermis.tir. Bunun i~in eger icab ederse, 
gerideki s.ehirlerde yap1lan ekmekleri 
musadere edecektir. Hiikumet, cumhuri
yet halkmm memnuniyetle bu muvakkat 
mahrumiyete katlanacagmdan ve miif • 
sidlerin eline diis.memek i~in yiizlerce ki
lometroyu yaya olarak katedip gelenle -

ticenin J arama'mn ilerisinde almacagm1 rin her ihtiyaclan temin edilecegini du • 
beyan etmektedir. s.unerek sevineceginden emindir.» 

Hiikumetin tebligi Malagadaki sivil halk 
Madrid 14 (A.A.) - Milli Mi.i • katlediliyormuf 

dafaa meclisinin ogleyin nes.rettigi bir Madrid 14 (A.A.) _ Madridde bu-
tebligine gore, asiler Madrid • Valancia lunan ecnebi gazeteciler M. Leon Blum'a 
yolunu mudafaa eden hukumet hatlanm 

bir telgraf c;ekerek, Ba§vekili insaniyet 
yarmaga bir kere daha te§ebbus etmi§ · 

namma Malaga' da yeni kurbanlar veril
lerse de muvaffak olamami§lardtr. 

mesine mani olmaga dave! etmi§lerdir. 
Hukumet kuvvetleri, muvaffakiyetle Bu §ehirde sivil halkm katledilmekte ol

yap•lan bir hucum neticesinde Usera ve 
Carabanchel' deki mevzilerini Islah et • dugu soylenmektedir. T elgraf, iic; ingi
mi§lerdir. liz, iki Amerikan ve bir de F ranSil ga

zetecisi tarafmdan imza edilmi~tir. 
Dii,iiriilen tayyareler 

Madrid 14 (A.A.) - Resml teblig: Burgosun Londra ve Roma 
T ayyarelerimiz, iic; dii§man ave! tay- el~ilikleri 

yaresini dii§iirmiis.lerdir. Bunlardan biri Salamanca 14 (A.A.) - Zanncdil-
alevler i~inde hatlanm1za dii§miis.tur. 1· digine gore, General Franco, Berlin ve 
talyan olan pilotu, esir edilmi~tir. Romadaki orta el<;iliklerini yakmda bi.i-

Tekzib edilen bir iddia yuk elc;ilige tahvil edecektir. 

Bayonne 14 (A.A.) - Bilbao mii- Portekiz ve ademi miidahale 
dafaa komitesinin buradaki murahhas komitesi 
heyeti bir iftirak~1 Bask heyetinin Bur· Liz bon 14 (A.A.) _ Siyasi meha-
gos'a giderek Biscaya'nm Franco huku- fil, Portekizin ademi mi.idahale komite 
metine teslimi i<;in miizakerelere giri§tigi sindeki vaziyetini makul addetmektedir
haberlerini kat'i olarak tekzib etmi§tir. 1 er. Bu mehafil, Portekizin ademi muda-
lspanya Hariciye Nazrrrmn nutku hale komitesinin i§lerini bozmak maksa

Valencia 14 (A.A.) - Radyo va- dile hareket etmedigini ve kendi arazi • 
sJtasile butun lspanyaya yaVllan nut • · d b' b" k 1 k b 1 J • sm e IT ecne 1 ontro u a u etmekle 
bnda Hariciye Nazm M. Delvayo ez· bir dereceye kadar hakimiyeti haleldar o~ 
ciimle demis.tir ki: lacag1 i<;in Portekizin boyle bir tedbiri 

«- Bana soruyorlar: «Ademi mii · milll izzeti nefsile kabili telif addetme
dahale paktile samiml olarak alakadar mekte oldugunu ilave etmektedirler. 
olan devletler, vuku bulan tecaviizlere Diariolibosa gazetesi, bu hususta diyot 
daha uzun muddet goz yumacaklar m1? ki: 

Londra komitesinde mumessilleri bu - «Yangm, bize yakla§h. Etrafa sac;1 ~ 
lunan devletler tarafmdan imza edilmi§ Ian ve 1spanyada komunizm muzaffer ol
olan itilafname mucibince, fspanya top- dugu takdirde bizi de istila edecek olan 
raklannm Alman ve italyanlar tarafm- alevlere bakarak kollanm•zt kavu§tura • 
dan is.gali hakkmda hukuki bir karar it· mayiZ.» 

tihaz etmek i<;in bu devletler aceba Bur· Madrid miidalaa komitesinin Va
gos hiikumetinin Alman erkamharbiye -

ay sulh ceza, iic; ay asliye ceza, iic; ay since taleb edilen son Alman ve ltalyan lansiyaya gonderdigi mektub 
agtrceza mahkemelerinde filen katiblik bt'alarmm da ihracmi ml bekliyorlar?» Madrid I 4(A.A.) - Miidafaa ko-
vazifesi goriir. Bu devrin ikmalini mii- Gec;en temmuz aymda ftalya ve AI- mitesinin matbuat miimessili, bu gece sa
teakib iki ay icra dairesinde, bes. ay sulh manya hiikumetleri diger devletlerle a - baha kar§l, Madrid miidafaa komitesi a
hukuk ve be§ ay asliye hukuk veya ti - deta alay ederek ademi mudahale pak- zasmdan u<; ki~ M. Largo Caballe ~ 

• tmm imzasm1 geciktirmi•lerdi. Maksad • ro'ya bir mektub tevdi etmek i.izere bu-
caret mahkemelerinde ayni suretle ifay1 ' ·· V 1 · • h k 1· kl 

Ian bu pakt imza edilinciye kadar asiie- gun a ancJa ya are et ey Jyece er • 
vazife eder. Devam cetveli her hafta, d" 

rin muvaffakiyet kazanmalarma Hfi ge- tr. 
staj defteri her ay sonunda hakim tara - lecek miktarda barb malzemesi sevket • Mektubun ktsmen metni §udur: 
fmdan stajm filen yap1ld•gmJ gosteril - mekti. Fa kat bu iki devlet ispanya hal _ «Son gunlerin hadiseleri, Malaga'nm 
mek suretile tasdik olunur. kmm kahramanltgmi hesaba katmami§ - zaph ve 1 arama mmtakasma yap1lan !a-

istanbul mahkeme ve Adliye daire - lard1. Asilere adam tedarik etmek Ia . arruz, biitun cephede §iddetli bir taarru-
z!mdt. Asileri hezimetten kurtarmak irin za kalkmak ic;in derhal laz1m gelen bi.i-

sinde c,:ahs.tmlacak avukat stajiyerlerinin .,. db 1 
birkac,: Alman ve ftalyan f1rkasmm yar- tun te ir erin almmasmt mecburi ktl -
d1mma ihtiyac oldugunu diis.iinen Gene- maktadJr. miktan s.udur: 

5 lane Ag1rcezada, 9 tane Miiddeiu- rl.t Coring, 80,000 ki§inin lspanyaya Bu sebeble, hukumetimizden, derhal 
mumilikte, 24 lane asliye ceza mahkeme- gonderilmesini istedi. y eni kontrol ah • §U tedbirlerin tatbikmt istiyoruz: 
lerinde, 40 lane asliye hukuk ve ticaret kamt imza edilmeckn evvel icab eden 1 - 1stisnasiz herkesi muallem bir 
mahkemelerinde, 32 tane sulh mahkeme· kit' alar halihaz1rda lspanyaya ihrac e · hale getirmek ve muazzam bir ihtiyat 
lerinde, I 0 tane de icra dairesinde ol • dilmektedir. is. meydanda iken hala gar- kurmak i.izere mecburi askeri hizmet usu-
mak iizere 120 dir. bm demokrat hiikumetlerinin bu manev- lunu kurmak, 

Ankara mahkeme ve Adliye dairele- ralara bir kere daha aldandtgmt gorerek 2 - Muhim mevkilere ~iipheli unsur-
rine verilecek stajiyerlerin miktan da hayret edenler bulunuyor. Ian yok edecek sad1k sivil memurlar ge· 
k1rkhr. izmire de k1rk stajiyer verilmi§· Hiikumet, Malaga'dan hicret eden tirmek, 
hr. binlerce kis.iye muavenet etmege karar 3 - Butun cephelerde tek kuman -
I I Ill I IIIII It Ill 11111111 II II II II I II Ill II II lilt I II I I I It Ill Ill I 1111 t 01 t I I 0 t I tl tt I tftt t Itt t I 1 ttl 11 It II 1111111111 IIIII 111 ttl 1111111111 ttl Ill t I ttl ltllllll 111111111 IIIII I It II I IIIII lttlll It II 

Bizde stiidyolar kapantrken Mtstrda filimler yaptltyor 

Mmrda yaprlan Bagdqd Biilbiilii filminin artistleri: Or tada Munire Mehdiye, 
sag da Ahmed Allam, solda Ruhiye Halet 

Bizde, bir zamanlar filim yapmak i- bali haz1rda ancak dublaj yapmak, b~- biri de cBagdad Biilbiilih dur. Bunda, 
<;in biiyiik bir hevesle miihim gayretler hk yazmak gibi ikinci ve ii<;iincii dere - bir vakitler !stanbula gelmi§ ve sesinin 
gosterilmi§, evvela bir, onun arkasm - cede bir tak1m i§lerden ba§ka bir §eye gtizelligile halkJmlzm takdirlerini ka . 
dan da diger bir stiidyo kurulmu§ ve yaramamaktad1r. 

zanmi§ olan Miinire Mehdiye de ba~-
dort, be§ tane yerli kordelil. viicude ge- Halbuki Mlsir gibi, bizden pek az ev- ~ 
tirilmi§ti. Fakat gerek maddi ve gerek- vel bu i§e ba§laml§ olan bir mernleket- kadm roliinii o}"lamaktadir. Filim yap
se manevi baZI sebebler, bu faaliyetin te, <;ok giizel filimler yapilmaktadlr. mak hususundaki duru§umuzun mu • 
devamma imkan b1rakmadl. Her biri Orada son zamanlarda viicude geti - vakkat bir tevakkuf devresi olmasm1 
yiizcr bin liraya mal olan bu stiidyolar rilen kordclalarm gaze c;arpanlarmdan temenni edelim. 
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Tovbe 
(E:! icim gibi gokten suziilup gelen 
i:';2J yagmur altmda koluma girdi: 

- Biliyorsan, dedi, bir kere 
daha dinlemi§, zevkini tazelemi§ olursun, 
bil'?liyorsan ogrenirsin. Su ftkrayt dinle!.. 

Inle deseydi vaziyete gore daha mi.i
nasib olurdu. F akat inlemedim, dinledim. 
0 da anlath .. 

- Vaktile Anadolu §ehirlerinden bi
rinde bir adam vardt. Sutii temiz:, huyu 
temiz bir ki~iydi. Lakin gece giinduz i
~erdi. Konukom§u, onun i<;kiye du§kun
lugunii teessurle kar§Ihyordu ve fiTSat 
diieyiiruldukc;e i§retten vazge~mesi 1c;m 
kendine yalvanhyordu. 0, hie; orah ol
mayip uziim bzile munasebetini devam 
ettirip gidiyordu. Bir gun bu alkole a§lk 
adam, §ehir kadtsmm yanma gitti, bir zi· 
yafet tertib ettigini soyliyerek mollayJ e
vine davet etti. Cer~ekten de bi.iyiik te
kelliifler ihtiyar etmis., zengin ve rengin 
bir sofra hamlatarak ~ehrin buti.in ileri 
gelenlerini c;agumi§II. 

Misafirler toplamp yemekler yenildik
ten, ~urublar filan ic;ildikten sonra ic,:kiye 
du&kun adam ayaga kalktt: 

- Efendiler, dedi, dunyada ve ahiret
te §ahid olun. Bu geceden sonra agz1ma 
bir katre §arab veya rak1 koymJyacagim. 
Tovbe ettim, tovbemi yammzda da tek
rar ediyorum. 

Kadt, bu haberden sevindi, ev sahi
bini karanndan dolay1 alki§lamak istedi. 

- Nihayet, dedi, T annmn hidayeti 
sana da eri§ti. Mubarek olsun. 

Ev sahibi, gamh gamh guliimsiyerek 
cevab verdi: 

- Hidayet filan degil hocam. Su 
yankesici, dolandmc!, hns1z Husam yok 
mu, onun rak1 ic,:tigini gordum, igrendim. 

F1kra pek me§hur oldugu i~in biliyor
dum, koluma giren arkada§a sordum: 

- K1ssadan hisse? 
- Ben de kahveye tovbe ettim. Lakin 

igrendigimden degil, ktzdtgundan. Ciin
kii harb y11lannda okkasJ sekiz yiiz ku
ru§a ~tktt~mdan dolay1 bir fincan kahve 
yirmi paradan be§ kuru§a yiikselmi§ti. 
Simdi kilosu yiiz yirmiye dus.tii, fincam 
hal a be§ kuru§a sahhyor !.. 

Culdum ve §U cevab1 verdim. 
- Ge<; kalm1~ bir hiddet amma hak~ 

SIZ degiJ!. 
~~'1-

Kahve tovbesi hakkmda bir de edebi 
flkra var. Sadede miinasebeti dolaytsile 
yazay1m: Ondokuzuncu asrm ba§mda 
~apolyon Mtsm i§gal edince Yemenle 
Istanbulun temas1 kesilmis. ve kahve fiatt 
yukseldiginden birc;ok kimseler siyah su
yu i~mekten feragat mecburiyetine di.i§
mu§tu, me§hur tarih<;i Siiruri de o 1st1rara 
boyun egenlerden biri olup kahveye tov· 
be ettigini ~u nefis k1t' a ile ve ebced hesa
bile tesbit etmi§ti: 

Kaht olup kahveye etti halktn 
Kimt r;ert;ek, kimt suri tovbe 
And i<;ip ben de dedim tarihin 
Kahveden kzldz Siiruri tovbe 

in§allah bir §air daha ~1kar, hepimizin 
kahveye tovbe ettigimizi gosteren mutlu 
ve kutlu bir tarih yazar!.. 

M. TURHAN 

danhk usulunu tesis ey lemektir. 

Muessir bir surette harbi idare etmek 
i~in bu kararlann la!bikmda, halk cep~ 
hesi hiikumetinin, kayidsiz ve s.arts1z yar
d!ma ihtiyact oldugu kanaatindeyiz. 

Bizler, biitun Madridin, hukumetin i~ 
daresi altmda, muzaffer bir mukabil ta· 
arruzun ve bu gibi kuvvetli bir noktasm1 
te§okil eylemesi i«in, halk cephesi hiiku ~ 
metine tam surette itaat etmeyi taahhud 
eyliyoruz.» 

V alansiya yolu kesilmi~ 
Rabat 14 (A.A.) - Dun gece Car~ 

doba radyosu, Franco kuvvetlerinin Va
lencia yolu uzerinde kain Arangoyu ele 
gec;irdiklerini ve bu suretle Valencia yo
lunun tamamile kapahlmi§ oldugunu bil~ 
dirmistir. 

Papalrk • Bol§evizm ve 
I spanya ihtilali 

Vatican 14 (A.A.) - Osservatore 
Romano gazetesi, Burgos hiikumeti nez
dinde miimessil bulundurm1yan Papahk 
makamile bol§evizme kar§J miicadele et • 
miyen katolik kilisesini tenkid eden Dr. 
Gobbels' e itiraz ederek diyor ki: 

«Papanm nutkundan ve Almanya, 
F ransa, Holanda, Belc;ika ve ingiltere 
piskoposlarmm ytazd1klan mektublardan 
~onra kimse kilisenin bol~¥iklere kaT§! 

ald1gt vaziyetten &iiphe edemez. Burgos 

hiikumeti nezdine mumessil gonderilmesi 

meselesi hakkmda yap1lan bu hiicum, hic;

bir esasa istinad etmemektedir.» 

Bu gazete, Papahk tarafmdan ne§re

dilen y1lhktan da anla~Ilacaib ve<;hile Va~ 

tican'la Burgos hukumeti arasmda miina~ 

sebet tesis edilmi~ oldugunu ilave eyle • 

mektedir. 



CUMHURiYET 15 ~ubat 1937 

Balkan Antanb Konseyi 
bugiin toplan1yor 

Diinkii lik ma~larinin neticeleri 
Turk, Yugoslav, Rumen Hariciye Vekilleri Selanik• 
te birie,tiler. Atatiirkiin dogdugu ev ziyaret edildi 

[Ba$tarat~ 1 fncf sahttede 1 
Aras, Yugoslavya Ba~vekil ve Hariciye 
Vekili doktor Stoyadinovic;'le Roman ~ 
ya Hariciye V ekili M. Antonesco'ya 
miilaki olrnu§tur. Biraz sonra hep bir • 
likte Atinaya hareket etmi~lerdir. 

kil eden devletler arasmda karde§c;e tesa• 
mid, samimi tesriki mesai hususlannda 
bir misal gibi almacak bir pakt oldugu• 
nu isbat eylemi§tir. Balkan Antanh metn' 
leketlerinin bu dort sene ir;indeki kazanc• 
Ian, c;ok biiyiiktiir. 

F ener Anadoluyu 1 0 · 0, Galatasaray ist. Sporu 3 - 0, Besiktas 
' ' 

Hilali s. 1 yendi, 
Diin T aksim ve ;leref stadyomlannda 

evvelce tehir edilmi§ alan lik mac;lan oy
nandi. Saha, bir giin evvel karmakan§Jk 
yagan yagmura ragmen giizeldi. Bu iti
barla oynanan maslarda, oyuncular fut· 
hoi topile rakib oyunculardan ba§ka c;a
murla da mticadele etmek mechuriyeti 
kar§Ismda kalmadJlar. 
Fenerbah~e: 10- Anadolu: 0 

ilk kar§Iia§mayi F enerbahc;e ile Ana
dolu tahmlan yaplllar. 

F enerbahc;e: Hiisameddin - Y a§ar, 
F az1l - Cevad, Angeli dis, Mehmed Re -
§ad - Naci, Biilend, Ali R1za, Esad, 
Fikret. 

Siileymaniye ile Beykoz berabere kaldiiar 
tini biisbiittin k1ran Be§ikta§hlar alh gol 
daha atlp ma<;I 8 • 1 kazanmaga muvaf
fak oldular. 
Siileymaniye: 2 • Beykoz: 2 

lkinci mac;1 Si.ileymaniye ile Beykoz 
tak1mlan yaphlar. Kuvvetc;e birbirlerinin 
dengi olan bu iki tak1mm ma<;I hayli ha
raretli oldu. Oyunun sonlarma kadar ka
<;Irdiklan penalt1 yi.iziinden 2 ~ 1 mag
lub vaziyetten kurtulam1yan Beykozlular 
nihayet 42 nci dakikada ikinci ve hera -
berlik say1lanm yapmaga muvaffak oldu
lar ve rna~ bu suretle 2 ~ 2 beraberlikle 
neticelendi. 

lkinci kiime ma~Iar1 

Hariciye Vekilleri gelirken ve g1 -
derken istasyonda Makedonya Umum 
V alisi, Selanikte kolordu kumandam, 
Belediye reisi, Polis mtidi.irii, Tiirkiye, 
Yugoslavya ve Romanya konsoloslarile 
pek c;ok sivil ve askeri zevat tarafmdan 
kar§Ilanrnl§ ve te§yi edilmi§lerdir. Ha · 
riciye Vekilleri r;ok ne§eliydiler ve is -
tasyonda Selanik gazeteleri mi.imessille
rini kabul ederek k1sa beyanatta bulun
dular ve Balkan Antanhnm sulhun is -
tikran ic;in en bi.iyi.ik ami! oldugunu soy
lediler. 

Atinacla hazzrltk 

Anadolulular da mac; ha§lamadan Fe
nerbehr;elilerin itiraz etmeleri iizerine 
gayrinizami vaziyette bulunan bir oyun
culanm oynatm1yarak, on ki§ilik takJmla
rile §U §ekilde «;Iktllar: 

istanbulspor - Galatasaray mat;mdan heyecanlt bir an 

T aksimde oynanan Kasimpa§a • Do
ganspor mac;m1, Kas1mpa~ahlar 4 • 0, 
$eref stadmda oynanan Karagiimriik • 
Beylerbeyi mar;m1 da Karagiimriikliiler 
2 - I kazand1lar. 

Atina 14 (Hususi) - Y ann sabah 
buraya gelecek olan Balkan Antanti 
devletleri Hariciye Vekileri, ba§ta Ba§· 
vekil General Metaksas bulundugu hal· 
de biitiin Vekiller tarafmdan Larisa is • 
tasyonunda istikbal edilecektir. istas -
yonda bulunacak bir asker! k1t'a miitte· 
fik ve dost Hariciye V ekillerine resmi 
selam1 if a edecektir. Anadolu: Kir;o - ~iikrii, Ahmed -

Cehdettin. Cevdet, Kenan - Mustafa, 
Leva, Zeki. Ziya. 

Hakem: ,Sazi T ezcan. 
Anadolulular, bir taraftan kar§IIann

dakilerin kuvvetli olu§unu, diger taraftan 

da on ki§ile oynadiklanm nazan itibara 
alarak daha ziyade tedafiii bir oyun sis
temi tutturdular. 

F enerbahc;e ,muavin hath Anadolu ka
lesi online yigllrni§ alan kalabahkta gol 
atmanm giic;liigiinii bertaraf ic;in hiicum
lan ac;Iklarla, bilhassa sag ac;1k N aci ile 
inki§af ettiriyordu. 

F: enerbahc;elilerin Anadolululara tat
bik ettikleri bu mukabil sistem semeresini 
verdi. San laciverdliler birinci devreyi 
Ali R1zamn athg1 2, Esadla Nacinin de 
yaphklan hirer galle 4-0 galib bitirdi. 

ikinci devrede Anadolulular biisbiitiin 
miidafaaya r;ekilrni§ bir vaziyette oyna -
maga ba§lad1lar ve has1mlarma gol attir
mamaktan ba~ka hic;bir gaye giitmediler. 
Bu tarz 25 dakika muvaffakiyetle tatbik 

edildi. F enerbahr;eliler biitiin gayretleri
ne ragmen be§inci gollerini yapamaz ol· 
dular. Fa kat E!>ad be§inci golii yaphktan 
sonra diger say~lar <;crab sokiigii gibi bir
birlerini takib ettiler. Ali R1zanm attlgi 
altmc1 golden sonra hakem Fikreti oyun
dan <;Ikard1. Kar§IIanndakilerin de on 
ki§i kaldigmi goren Anadolulular miida· 
faalanm ihmaJ edip F ener kalesine hii • 
cum te§ebbiislerine giri§tiler ve bu te§eb
biislerinin cezasm1 dort gol daha yemek 
suretile c;ektiler. Oyun bu suretle F ener-

bahc;elilerin 1 0-0 galebelerile neticelen -
di. 
G. Saray: 3 - 1stanbulspor: 0 

Be§ikta§la berabere kalmaga muvaf -
fak olan ve F enerbah~tdilere de oyunun 
ancak son on dakikasmda maglub vaziye· 
te dii~en san siyahhlann san kirmlZihlar 
kar§lsmda, ne yapacaklan merak edili • 
yordu. . 

Galatasaray: Avni ~ Re§ad, Salim -
Ekrem, Lutfi, Suavi • Necdet, ,Sevket, 
Ha§im, Biilend, Ha§im. 

Galata!>aray takiml, E§fak, Sii.leyman 
ve Giindiiz K1bcdan mahrumdu. 

istanbulspor: Hikmet - Samih, Ha -
san • Fahri, Enver, Aziz • Kemal, Nev· 
zad, Orhan, Ismail, Bahri. 

Hakem Ahmed Ademin idaresindeki 
oyunun ba§langici miitevazin ve takunla
nn birbirlerini denemeleri arasmda ge • 
c;erken Galasarayhlar istanbulspor kale· 
cisinin bir §andele yava§ <;Iki§mdan istifa· 
de edip a§Irtma bir kafa vuru§ile topu ka· 
leye sokan Ha§im vas1tasile birinci. golle-
rini kazand1lar. 

Oyuna tekrar ba§landigl vakit takim
lann tekrar birbirlerini denedikleri ve 
sanki gol olmamJ§ ta oyuna heniiz yeni 
ba§lanrni§ gibi temkinli hareket ettikleri 
goriildii. 

Bu §ekilde cereyan eden oyun arasm
da Biilend yanlama ~ektigi bir §title Ga
latasarayhlann ikinci goliinii yapmca va
ziyet ba§kala§rni§ti. On c,iordiincii da • 

kikada yap1lan bu g_olden sonra san si • 
yahhlar maglubiyetten kurtulmak ir;in 
daha canh, san kmniZlhlar da attJklan 
iki goliin tesirile daha emin oynamaga 

utunbulspora birinci gol olurken 

N efis bir gecenin tath renkleri bur a -
dan goriiliiyordu. Alc;ak ve yalvanci bir 
sesle: 

- Hasret. dedim, T1pk1 bunun gibi 
bir gece vard1, hatJrlamiyor musun ? .. 
Dii§iin, seni tatmin etmek, inandumak 
ic;in ne soyliyeyim? .. ArtJk sozleri bJraka

hm. 
Seni kurtarmam1 istemiyor musun? Se

ni kurtanrsam bana inanmaz m1sm? .. 
Seninle ba§ba§a verip kac;alun ... lstemez 

misin ? .. Elimin alllnda bizi kar;uabilecek 
biitiin vas1talara sahibim. Diinyanm ote
ki ucuna gidecegiz, ba§ba§a ... 

Ba§ml online igmi§. beni dinliyordu. 
Elini elimin iistiine koydu: 

- Ne yaz1k azizim, ne yaz1k ki bu 
soylediklerin kabil degildir. 

- Evet, beklersek belki arllk bunlar 
imkans1z §eyler olacakhr. (:iinkti biiyiik 
bir felaket beni de. seni de mahvedecek, 
muhakkak ... 

- Ne diyorsun?.. 
Vaziyeti, beni ihata eden tehlik~leri 

' I 
gostermek ir;in Murad Ferdinin bana an
lattiklanm bir kere de ona anlattlm. Ka
ranhk ic;inde gozlerini pek iyi goremiyor
dum. F akat viicudiini.in ~iddetle titredi
gini hissettim. HI~tkumak iizere oldugunu 
anladun. Soziimii kesti: 

- Peki amma, bunlan Rizkullaha 
soylemedin degil mi? 

- Biraz evvel hepsini anlatt1m. 
- Ah, ne delilik ettin Nuri ... Ne lii· 

zumu vard1? Neden anlattm ~ Zavalh 
F erdi... Kimbilir onun da ba§ma neler 

gelecek. $imdi anhyorum, dedigin dog
ru Nuri... Ka~mam1z laz1m. Hem de 
acele ka~mamlz laz1m ... 

- Demek raziSin oyle mi HasretL. 

Soyle, «evet>> de, evet mi? 0 hal de bana 
on gtin miisaade et ... 

Birdenbire dudaklan dudaklanmm 
iistiinde kilidlendi ve bu, bi.itiin hayata 
siirecek bir mukavelenin imzas1 gibi bir
§ey oldu. 

Kendine gelmege r;ah§arak mmldan· 
ch: 

ba§ladilar. Oyun seri ve zevkli bir §ekil 
ald1. Her iki kale tehlikeye di.i§memekle 
beraber top ilj. niSif saha arasmda mekik 
dokudu durdu. Oyun tam bir beraber -
likle oynamrken ilk devre bitti. 

T ak1mlann hakimiyeti itibarile ikinci 
devreyi ikiye ay1rabiliriz. llk yanm dev

rede Galatasarayhlar bilhassa sag ce ~ 
nahlarmdan iyi anla§malarla topu mii • 
temadiyen 1stanbulspor kalesine ak1th -
lar. ,Sevketin tecri.ibesizliginden kar;nd1 -

Dordiincii kros §ampiyonasi 
lstanbul kros §ampiyonasmm dordiincii 

miisabakasl dtin F enerbahr;e stadile Ka
larni§ yolu iizerinde yapilmi§hr. Miisaba
kanm en cazib tarah Kocaeli mmtakasma 
dahil Akye§il kuli.ibii atletlerinin de bu 
miisabakaya girmi§ olmalandJr. Her ti.ir
lii vesaitl eri ic;inde bu mi.isabakalara Ia -
kayd kalan biiyiik kuliiblerimize mukabil 

Fener • Anadolu mat;mdan heyecanl% air an 

g1 muhakkak iki gol fmah arasmda Ha- yabanc1 mmtaka atletlerinin biiyiik bir 
§im Galatasaraym iir;iincii goliini.i de fedakarhk gostermek suretile miisabaka· 
yapmaga muvaffak oldu. ya geli§leri ve neticede oldukr;a tecriibeli 

lkinci ve son yanm devrede, Lutfi <;ok atletler arasmda birincilik gibi derece al
siki ~tekilmi~ bir §lite taym ahp ayag1 mi§ olmalan §ayam takdir bir hareket

burkulunca oyundan ~tiktl ve noksan ka
lan Calatasaray miidafaas1 lstanbulspor
lulann miitemadiyen inki§af eden akm
lanna kar§I durmak mecburiyetinde kal
di. Bununla beraber !stanbulsporlulann 

yaphklan bu akmlar miiessir denilebile
cek bir mahiyette olmadigmdan gol ya
pilamadi ve oyun 3 - 0 san kirmiZlhlann 
galebesile neticelendi. 

Be§ikta§: 8 - Hilal: 1 

tir. 

Be§ kilometroluk miisabakaya Gala -
tasaray, Halkevi, Genclerbirligi, Beyog

lu ~tJOT, lzmit Akye§i[ tak1mlan i§tirak 
etmi§lerdir. Birinciligi 18.43 dakikada 

Akye~ilden Galib, ikinciligi Halkevin -
den Artin, i.ic;iinciiliigii gene Halkevin • 
den lbrahim kazanmi§lardn. 

T a kim itibarile de Halkevi birinci, lz
mit Akye§il ikinci, Halkevi ii~iindi ol

Matbuat kongresine giclen 
murahhaslar 

Atina 14 (Husust) - Balkan Mat· 
buat kongresine gelecek Tiirkiye, Yu -
goslavya, Romanya matbuat murahhas
lanm kar§llamak i~in yap1lmakta alan 
hamhklar ikmal edilmi§tir. Murahha.s -
lardan baz1lan gelrni§ olmakla beraber 
ekserisi yarm sabahleyin burada bulu -
nacaklar ve istasyonda Matbuat Umum 
Miidiiri.i Papadakis'le yiiksek memurlar 
tarafmdan kar§IIanaoaklardir. Kongre 
yann oglei.izeri resmen ar;1lacak ve mu
rahhaslar §erefine Kesti lokantasmda bir 
ogle ziyafeti verilecektir. Kongre ak§a -
rna dogru yapacag1 bir toplanhda muh
telif meselelerin tetkikini enciimenlere ha
vale edecektir. Sah gunu enciimenler 
tetkikatlanm yapacaklar ve ogle yeme
gini Akropolpalasta yiyeceklerdir. Ak • 
§am Matbuat Miiste§an tarafmdan mu
~ahhaslar ~e.refine Biiyiik Britanya ote -
Iinde resmi bir ziyafet verilecek ve bu 
ziyafeti burada bulunan biitiin ecnebi 
muhabirlerin davet edildigi bir halo ta
kib edecektir. <,;ar§amba giinii kongre 
umuml bir toplanh yaparak enciimen -
Jerden c;1kan kararlan tasdik edecektir. 
0 ak§am Atina Muharrirler cemiyeti 
tarafmdan murahhaslar §erefine bir zi • 
yafet verilecektir. 

Yugoslav ve Rumen N aztrlart 
hareket ettiler 

Belgrad 14 (A.A.) - Ba§vekil ve 
Hariciye Nazm M. Stoyadinovi~. Ati -
naya gitmek iizere Belgraddan hareket 
etmi§tir. 

Gece Belgrada gelen Romanya Ha
riciye N azm M. Antonesco da ayni tren
le Atinaya hareket eylemi§tir. 

Yunan gazetelerinde 
hararetli nefriyat 

$eref stadmda ilk mar;1 Be§ikta§la Hi
la! takirnlari yaptJlar. Oyunun ilk dev -
resi Hilallilerin biraz mukavemet gos • 
termeleri yiiziinden zevkli oldu. Siyah 
Beyazblar ilk gollerini penalhdan ath -
lar. Bundan ba§ka diger bir penalhYJ da 
ka~JrdJ!ar. 

mu~lardir. 

r 
Bir itizar 

Atina 14 (A.A.) - Atina AjansJ 
~ bildiriyor: 

Birinci devre bir say1 yapan Hil~llilere 
ikinci sayJlarmi c;Ikarmakla mukabele e· 
den Be§ikta§hlann 2 - I lehine netice -
lendi. 

lkinci devrede rakiblerinin mukaveme-

- Nuri, yann Ye§ilkoydeki ko§ke 
gel... Orada Davudu bulacaksm ve o 
sana nerede, nas1l bulu§acaguniZl soyli
yecek. 

- Ne bahane ile oraya gelebilirim 
Hasret? ... 

- Senin c;ehreni degi§tiren ameliye i· 
c;in arada bir pikiire ihtiyacm yok mu? 
hte bir pikiir yaptJrmak ... 

- Ah, sahi ... Yi.iziimdeki degi§ikligi 
devam ettirmek tizere her ay yaplimasi 
lazim gelen pikUrii unutuyordum. 

Brie; oymyanlar kalkrru§lar, bize dog
ru geliyorlarch. Biraz sonra hepsi mii
saade istediler. Ciderken Duskoi ismin
deki herifin HaHeti yiyecek gibi siizerek 
elinden ar; bir kurd gibi opi.i§iinii derin 
bir nefretle gordiim. 

Onlarla beraber yola c;Iktirn, otomo -
billerine binmekligimi teklif ettikleri hal
de reddettim. Oradan aynlamiyordum. 

Biiyiik konagm pencereleri kar§Ismda 
dola§arak Hasretin odasm1 ke§fe c;ah§ -
tim. Dolaeyl!m, durdum. Bu suretle tam 
U/Y r;eyrek konagm etrafmdan aynlama
dim. Neden sonra konagm biiyiik kapl
SI a~JldJ ve bir kadm golgesini bir erkek 
takib ederek mermer merdivenlerden m
diler, bekliyen otomobile bindiler. 

Diinkti. sayun1zda, hangi sahalarda 
hang! m.a~tlarm yapJlacal\'mi gO.steren 
hulasa da bir yanll§llk olmu~; l]eref sta
dmdakl n'Ul~tlar Takslm stadyomunda ve 
buradaki maglar da :;;eref stadyomunda 
glbl g5.sterilmi9tlr. 

MusahhihlerlmiZden birlnin dikkatsiz
l!gi ytiziinden vukua gelen bu tertib 
yanl~1ndan dolay1 okuyucularun1zdan 
oziir dileriz. 

Hemen bir evin kaplSina sigmdim. 0-
tomobil oniimden gec;erken dikkat ettim 
ve §a~ud1m. Otomobilde oturan kadm 
Hasretti. F akat yanmdaki R1zkullah 
degil, Samoilof'tu ... 

Evet, Samoilofl.. AldanmJyordum. 
0... Demek Samoilof ta buradayd1; 
R1zkullahm evindeydi, oyle mi? Peki, 
§imdi nereye gidiyorlard1 onlar L 

T akib etmek hevesine mukavemet ede
miyerek otomobil arad1m. F akat onlarm 
arabas1 <;oktan caddeye <;Ikml§ ve gozden 
kaybolmu§tU. Ben Hispano otomobilimi 
buldugum zaman i1 i§ten adamak1lh ge~t
mi§ti ... » 

*** 
« Y e§ilkoydeki ko~ke gitmeden evvel 

ba§Imdan ger;en iki hadiseyi de buraya 
kaydetmeliyim. Bunlardan birisi sabah 
saat onda Nigarm §iddetli bir telefonuna 
aiddir. 

Beni iki giindenberi gormemi§ti. Pek 
k1zgmd1 ... Sahiden iki giindenberi arama
mi~, sormami§hm onu... Beni yemege 
bekliyorrnu§. Ah olamaz. Ben Hasreti 
tekrar iizmek istemem! Hasreti seviyo -
rum. Onu bugiin yarm gene gorecegim. 
Bu miinasebeti ne ondan gizliyerek, ne 
de ona kar§I kendimi mazur gosterme-

Gazeteler, Balkan Antanh Konseyi 
toplanhsma ve ayni zamanda Balkan 
Antant1 matbuat konferansma i§tirak ic;in 
gelen ve bu ak§am Selanikten gec;mekte 
clan delegeleri hararetle selamlamakta -
d1rlar. 

Katimerini gazetesi ezciimle diyor ki: 
«Balkan Antanh, hayatmm dordiincii 

senesine girmektedir. Bu antant, haya
tmm dordi.incii senesine kadar antanh te§-

ge c;ah§arak idame edemem. Bu i§i nas1l 
idare etmeli?.. T elefonda bu kadma ne 
cevab vermeli? Mahud usule miiracaat 
ettim. Hemen reseptorii yerine yerle§tir
dim, Nigara hi<; cevab vermedim. Muha
bere kesilmi§ti. Ala... Derhal Iatif kati
bem Periham <;ag1rdun ve eger beni bir 
kadm ararsa <;IktJgJffil SoyJemesini tenbih 
ettim. Pek miistehzi bir giilii§le mukabe
le etti. 

Fa kat tam sa at onbiri kirk be§ gec;e, 
hie; timid etmedigim halde, yaz1hanemin 
yamndaki odada bir pahrh i§ittim. Nigar 
Semahat odacJyi ve daktilomu iterek ic;e
riye girmi~ti. Arhk soylenecek bir§ey 
yoktu. Ne soylesem dinletemiyecektim. 
Bereket versin, biz mi.inaka§a ir;indeyken 
ikinci bir telefon. 

- Miisaade eder misin Nigar? 
Dedim ve telefonu ar;tun, Polis Mii _ 

diirii F ahri Bey telefonda benimle konu§
mak istiyor. 

-. ~llo, allo ... Azmi Bey, bu sa bah 
F erd1 1le gorii§tiiniiz mii? 

- Hay1r efendim. 
- Emin misiniz? Bu sa bah yaziha-

nenize gelmedi mi? 

- Hay1r ... Kat'iyyen ... Fakat neden 
soruyorsunuz? [Arkasz var J 

Sarsilmaz surette birbirlerine bagh 0' 

larak diplomatik sahaya c;1kan bu dort 
memleket, ayni zamanda daha umwni 
sulha da yard1m eyl~ektedir.» 

Gazeteler M. Stoyadinovic;, Rii~tii 
Aras, Antonesco ve Badulescoyu sela111' 
lamakta ve bu iki Romanya devlet ada• 
mml!l Yunanistam resmen ilk defa olarak 
ziyaret ettiklerini tebariiz ettirdikten son· 
ra her dort devlet adammm faaliyetlerini 
tebariiz ettirerek haklannda, sita§iylerde 
bulunmaktadnlar. 

Gazeteler, ayni zamanda, Turk mille• 
tinin Biiyiik ,Sefinin Selanikte dogdugu e• 
vi Atatiirke hediye eden Selanik Beledi• 
yesinin bu hareketini de bu vesile ile bil• 
hassa kaydeylemektedirler. 

Gazeteler, Balkan Antanh Matbuat 
Birliginin kurulu§ tarihr;esini yapmakta ve 
bu eserin ehemmiyetini de tebariiz ettir• 
mektedirler. 

Bir Yunan gazetesinin mii
him bir makalesi 

Atinada pkan Proiya gazetesi Bal • 
kan Antant1 devletleri Konseyinin top • 
lanmasi miinasebetile bir ba§makale ner 
retmi§tir. Bu makaleyi aynen naklediyO' 
ruz: 

Beynelmilel ufuk miitemadiyen ve da• 
ha ziyade kararmakta ve her gec;en giin 
sulhun idamesi ic;in yeni endi§eler dogur• 
maktad1r. Avrupanm diger kiSlmlart 
boyle muzlim bir ufuk ic;inde bulunur ~ 
ken bunun tam z1ddi olarak Balkanlar~ 
da sabit bir berrakhk goriilmektedir. 

Balkan Antanh Konseyinin y1lhk top• 
lanhsi d;ha simdiden belli olarak nazar• 
lara r;arpan hararetli bir samimiyet ha • 
vas1 ir;inde oniimiizdeki pazartesi giinii 
(bugi.in) Atinada toplanacakhr. CeneV"' 
reden donerken Belgrad ve Sofyadan 
gee; en Tiirkiye H ariciye V ekili T evfik 
Rii tii Ara , a a m· ·· ,e 

i~ birliklerinin metanetle, istikrarla iler " 
lemekte oldugunu teyid ve tasdik etmi~· 
ti. Yugoslavya Ba§vekili doktor Stoya • 
dinoviy te ger;en giin ayni mealde beya· 
natta bulunmu~tur. Romanya Hariciye 
Vekili M. Antonesko da Atinaya gel • 
meden evvel Ankaraya dostane bir zi " 
yarette bulunacakh. Hastahgi sebebile 
bu ziyaret tehir edilmi§ oldu. Miittefik 
ve dost Balkan devletleri miimessilleri 
burada umumi sempati ile beklenmekte· 
dir. Zaten Balkan Antanh Konseyleri 
daima boyle sempati ve samimiyet ir;in • 
de. toplanagelmektedir. 

Balkan yanmadasmcf.lil llzun zaman~ 
Jar devam eden ve giiriiltiihi hadiselert 
Avrupay1 her vakit biiyiik endi~elere ko• 
yan devreler olmu$1ur. Bu devreler, ya" 
banc1lann «tefevvuku niifuz» emelile 
Balkan milletlerini birbirlerine tutu~tur • 
duklan zamanlardir. Fa kat Bi.iyiik 
Harbden sonra yanmadanm sakinleri 
bir~ok tecriibe sahibi oldular ve bu tee• 
riibeler faydah bir hakikatin ortaya c;tk• 
masma vesile oldu ve Balkanhlar bir " 
birlerine ellerini uzatarak i§ birligi yo!u~ 
nu tuttular. 

Tiirkiye - Yunanistan ban§I bu yeni 
zihniyetin ilk tezahiirii olmu§tu. Avru : 
pamn diger taraflarmda amlardanbel'l 
birbirine kars1 kanh miicadelelerde bu • 
lunan iki milletin i§ birligi yapmas1 bat~! 
bir hayalden ba~ka bir§ey degil zannedl" 
liyordu. Halbuki Tiirk • Yunan dostlu
gu bugi.in herkesin anhyabilecegi bir .w 
alite halindedir ve bir milleti diger111e 
baghyan dostluklann en saglamJdJr. 
Balkan Antanh da az zaman ir;inde ya· 
nmadada kuvvetli bir sulhu tahkim et • 
mi§ bulundu. Balkanlar, havasi hergiin 
korkunc f•rhnalarla tehdid altmda bulu· 
nan Avrupamn ic;inde berrakhg1 devamh 
bir muhit olmu§tur. 

Ve boylece Avrupanm her tarafm~.a 
endi§eli karars1zhklardan miiteve!lid bu• 
yiik bir asabiyet hiikiim siirerken Bal • 
kan milletleri mes'ul ricali her yeni te ... 
lakilerinde memleketlerinin dostluk ve Ii 
birliklerini daha ziyade kuvvetle tahkim 
ederek sulh yolundaki eserlerine devall1 
edegelmektedirler. .., 

Toplanacak konsey, beynelmilel mu 
nasebetlerde goriilen §iipheli, endi§eli W 

zahi.irlere kar§l Balkanhlann vifak ve 
siitlimanhgmm en kat'i bir alametidir. aut 

.• pe 
hal sulhun esaslanmasma ciddi ve mus 
bir hizmettir. Mazide aralannda her 
neler gec;mi§ olursa olsun biitiin rniJl~t : 
lerin ahenkli bir te§riki mesaisinin rnud 
kiin olduguna maddi bir delildir. Bud'!~ 
ancak umumi menfaatlerin takdir e ,1 

mesi ve akbn galebesile miimkiin olabi .. 
lir. 



15 $ubat 1937 CUMHURiYET ., 

Alman lara gore rans1z ordusu : 1 

Maginot miistahkem hath 
gec;ilebilir mi? 

Alman miitehasstslart ge~ilemez diyorlar amma gene sulh zamaninda ila
ni harbsiz ani bir bask1nla bu hatb yarmak iimidini muhafaza ediyorlarmu~ 

Ge<;enlerde, bu siitunlarda, muhtelif 
Yesikal ara istipaden, Alman kara, deniz 
Ye hava ordulan hakkmda birka<; yaz1 
:Yazmi~, Almanyanm hergiin biraz daha 
kuvvetlenmekle beraber, heniiz tamamile 
harbe ham olmad1gtm, ~iinkii 1919 dan 
193 5 e kadar gec;:en 16 sene zarfmda, 
birka<; milyon ki~inin askeri talim ve ter
biye gormedigini, bilhassa muvazzaf ve 
ihtiyat zabit kadrolannm, 8 - 1 0 mil yon 
ki§ilik ordulann ihtiyacma kifayetten u -
zak bulundugunu anlatml~hk. 

Bundan sonra, K1Z1lordu hakkmda 
Alman kaynaklarmm verdigi malumah 
alarak Almanlann. miistakbel dii§man -
larmm harb kudreti etrafmda neler dii -
§lindiiklerini gosterdik. 

Simdi de, Almanlann, Frans1z ordusu 
hakkmda verdikleri malumat ve tafsilati 
Ye bu ordu i<;in besledikleri kanaati hu -
lasa edecegiz. leah ettikc;:e, eksik gordii
giimiiz noktalarda, Milletler Cemiyeti 
Asker! Yrlhgmdan ilaveler de yapacag1z. 

Boyleee, birbirlerile harbetmeleri ih -
timali en fazla olan Alman, Sovyet Rus
Ya ve Frans1z ordulan hakkmda okuyu
culanmlza az<;ok bir fikir vermi§ oluyo
ruz. Bu yaztdaki biitiin miitalealann Al
tnanlara aid oldugunu unutmamak Ia -
Zlmd1r. 

tl~ ordu 
Alman asker! muharrirleri, F rans1z or

dusunu iic;: k1sma aymyorlar: 
1 - Miistahkem mevki yahtid kale 

ordusu: Hududlann muhafazasma me • 
murdur. 

2 - Hareket ordusu: Hem en hudud
lar eivarma yigi!mi~ olan bu ordu, hem 
F rans1z seferberligini setredeeek, hem de 
derakab taarruza ge<;eeektir. 

3 - 1htiyat ordusu, Seferber edileeek 
ihtiyat efrad ve k1t' alardan miite~ekkil 
ordu. 

Kale ordusu 
F ransanm §ark hududunu Almanlara 

kar~1 setir ve miidafaa eden kaleler • ki 
bu miidafaa hathm yaptlran F ransrz 
Harbiye Nazm M. Maginot (Majino) 
Ya izafeten Maginot hath denilir - lsvi~
reden Bel<;ika hududuna kadar uzamr. 
Bu tahkimat, Almanlar tarafmdan uzun 
uzad1ya ve en biiyiik alaka ile tetkik ve 
tniitalea edilmektedir. Alman askeri mu
harrir ve miitehasslslan, miistahkem hath 
te~kil eden kalelerin, istihkamlann, tab -
Yalann ve makinelitiifek yuvalannm, 
miistakbel dii§mana arazi terketmemekle 
heraber, en uygun yerlerde yapildiklanm 
tasdik ediyorlar. Maginot hath, (Loren} 
Lorraine' deki muazzam endiistri havza
Sim miikemmelen himaye etmektedir. Bu 
hattm (Liiksenburg) Luxembourg ve 
Belc;ika hududlanm takiben ta deniz ke
narmda (Donkerk) Dunkerque' e kadar 
uzahlmasma karar vermi§ olmas1 da, Al
rnanlan <;ok alakalandtrmaktadir. Alman 
tniitehasS!Slannm, tahkimatm uzattlmas1 
fikri etrafmda ho§nudsuzluk gostermele
ri, bu tahkimatm, Almanlann §imalden 
:Yapmak istedikleri soylenen taarruz ve is
tila projelerini ihlal edeeek mahiyette 
oldugu zehabmt hasi! etmektedir. Filva
ki, Almanlann Holanda topraklanndan 
ant bir taarruzla gec;:erek Bel<;ika kalele
rinin garb yamndan ta~malan ve bunlan 
t;evirmeleri ihtimali mevzuubahistir. 

Alman gazeteleri, Maginot hath hak
kmda edinebildikleri biitiin maliima t ve 
tafsilah ne§retmekte ve tahkimat, i&ten 
anhyanlann takdir ve hayranhgml eel • 
betmektedir. 

F rans1z kalelelri, bidayette, zay1f kuv
Yetlerle i~gal edilmekte idi; ~imdi ise 
garnizonlar, meveudlan takviye edilmi§ 
ka' alardan miirekkebdir. Bu k1t' alar ay
ni zamanda, tahkimatm kendi emirlerine 
Yerilen pek hoi ve kullamlmast binnisbe 
kolay olan makinele~tirilmi~ vas1talanm 
da derakab harekete getirebilecek kabili
:Yettedirler. 

Kalelerdeki kuvvetler, ilk <<silah ba -
~Ina!» i~aretile beraber, hem en, seferi 
rnevcudlanna iblag edilebilirler. Ciinkii, 
t~hkimatm bulundugu mmtakalardaki ih
byatlann, kasabalanna, koylerine ve ev
lerine en yaktn olan kit' aya iltihaklanm 
M~in edecek surette, tertibat ahnm1~hr. 
k' Us~ahkem hattm en ehemmiyetli mev
f tlert, askerligi · meslek ittihaz etmi§ pro
d~5Yonel askerler tarafmdan muhafaza e-
tlrnektedir. 
l(aleleri yarmak imkom var mt? 

d ~lrnan gazeteleri, F rans1zlann hudud-
a!Q tahkimatma yaptlacak bir taarruzun 

rnuvaffakiyet ihtimallerini de tetkik et -

Franst.<lann Almanlarm goziinii ytldtran me$hur kaltn betonlu ve a()tr ztrhlt 
hudud kalelerinden birinin top ve makinelitiijek kazematJ 

mektedirler. Almanlann Militar Wo -I «Diin.r.Janm bir e§ini asla gormedigi bu 
chenblatt adh me§hur e~ki asker! gazete- son derece modern ve gayet muazzam 
si «Tank, tayyare ve gaz harbi devrinde tahkimat manzumesi, o §U §ekilde yapd
kalelerin bymeti» ba§hkh bir makalede, mr§lrr ki hi~;bir dii§man istilasma imkan 
bu meseleyi ehemmiyetlte mevzuu bahset- yoktur.» 
mi~tir. Muharririn kanaatine gore, kale- <<F'ransrz hududu, §imdiye kadar bir 
Jeri i~gal eden ktt' alarm ate~ kudretleri benzeri goriilmemi§ olan son derece kuv
o kadar biiyiiktiir ki tankann herhangi vetli bir tahkimat sistemile miidafaa e • 
bir hiicumunu menedebilir. Bir tank hii- dilmektedir. Biitiin devletlerin en biiyiik 
cumu, ancak kalelerin t;ok kuvvetli bir a- asker! makamlart, bu tahki1J111.1 manzu -
gtrtop<;u tarafmdan onced~n tahribi im- mesine yapzlacak bir taarruzun muvaffak 
k~?l bulundugu takdirde, miimkiin ola- olmasr, kat'iyyen imkans1z bulundugunu 
bthr. T anklara kar§I yap!! an manialar, soylemekte miitlefiktirler.» 
bilhassa amudi surette topraga gomiilerek «Bu kadar miithi§ bir emniyet man • 
betonla tahkim edilen raylar, ag1r ve ha- zumesi arkasmda kendisini emniyette ad
fif tanklann kalelerine sokulmalanna detmemek idn. biitiin Fransrz milletinin 
mam olur. Miistesna olarak, birka~ hakikaten zslak tavuklardan ( yani prsr -
tank, bu manialan a§maga muvaffak ol- rrklardan) miirekkeb bir millet olmast 
sa bile, bunlann silahlan, miithi§ surette laztm gelir.» 
Zlrhlanml~ olan kalelere kar§l tamamile 
aciz kallr. 

Bu §erait altmda, tanklara kalan biri
cik faaliyet imkam, iki kal1enin arasmdan 
kaytp SIVI~arak memleket dahilinde, sah
ra harbi yapmaga te§Chhiis etmekten iba
rettir. Fa kat, istihkamlar, ve tabyalar a
rasmdaki arahklar da bo§ biraki!mami§, 
kuvvetli tank manialan ve kudretli ate~ 
vasrtalarile te~hiz edilmi~tir. En ag1r ya
TICI tanklar bile, modern harb tekniginin 
biitiin imkanlanndan istifade eden son 
dereee kuvvetli bir miidafaamn makas a
te§lerile imha edilmege mahkiimdurlar. 

Sis himayesinde veya geee karanhgm
da yaptlacak bir taarruza gelinee, AI • 
man muharriri bu hususta da bedbindir; 
knaatince, o zaman da tanklar, istika -
metlerini tayin etmek kabiliyetlerini kay
bederek yollanm ~a§Iracaklarrur. Mu • 
harrir, bu miistahkem hath a§mak i~in, 
<;ok agtr top<;u ile yapi!acak miithi~ bir 
bombardunandan sonra biitiin kara ve 
hava kuvvetlerinin kiitle halinde taarruz
lanndan ba~ka <;are gormiiyor; fakat, bu 
<;ok ag1r top<;uyu getirmek i<;in de hususi 
demiryollan yapmak lazJmdtr. Binaena
leyh havsalam::! almiyacagt miktarda a • 
g1rtop~u malzemesini mevzilere yerle§tir
mek uzun haftalara muhtac, yani ~ok va
kit Ziyaamt mucib bir i§tir. V e bu hem 
uzun, hem nazik i§in, dii§man hava kuv
vetleri tarafmdan iz' a<; edilmemesi ge -
rektir. 

Bugun i~in a,1lmaz bir mania 
Hulasa, Almanlar, Maginot hattmr, 

fennin bugiinkii halile «a§Ilmaz bir ma
nia» addeder gibi goriiniiyorlar. 

Rhin mmtakasmm askeri i§galinden 
sonra, ikinci bir miidafaa hath daha in -
~as1 ic;:in F ransada ortaya at1lan projeler. 
Almanlar tarafmdan hususi bir alaka ile 
tetkik edilmektedir. F rans1zlar bu miina
sebetle ~oyle dii§i.iniiyorlar: 

Gosterdikleri bu alakaya babhrsa, 
Almanlann sulh zamamnda, ilam harb
siz, kuvvdli ve ani bir taarruzla baskm 
yaparak miistahkem hath yarmak iimidi
ni, gizli gizli, beslediklerinden ~iiphe edi
lebilir. 

Her ne olursa olsun, Alman matbuah 
ve askeri miitehasSJSian, Frans1z hududu
nun taarruzdan masun oldugunda miitte
hiddirler. Muhtelif Alman ne§riyatmdan 
alman §U birkac; fikir, Almanlann bu hu
sustaki dii§iincelerini gostermege hafidir: 

<<F'ranstz erkanrharbiyesi, miistahkem 
hatta kar§l bir Alman taarruzunun teknik 
bakrmmdan imkans1z oldugunu gayet iyi 
bilir.» 

*** 
Frans1z ordusunun mevcudii 

Almanlann Maginot hattt hakkmdaki 
fikir ve miitalealanna Milletler Cemiyeti 
Asker! Y1lhgmdan da baz1 tafsilat ila • 
vesi faydah olur. F ransizlarm verdikleri 
maliimata gore, bu istihkamlarda bulu • 
nan piyade kurvvetleri, takviye edilmi~ 
mevcudlu 33 taburluk 11 alayd1r ki 
F ranSIZlar bu ktt' alara «kale piyadesi» 
diyorlar. Aynca, ekserisi isvi~re ve ital
ya hududlarmda olmak i.izere 7 tane, 
Alp yani dag kale piyade taburu vardn. 
Kale piyadesi, istihkamlann daimi mu • 
hafizlandir. Miistahkem hathn i~inde 
ve civannda mu"Vazzaf ordunun mevcud
}tan takviyeli flrkalan da vardu. 

Miistahkem hattm top<;usuna gelince, 
yaya denilen 5 toP<;u alaym.dan ba~ka, 
bu mmtakada, bir ath kale top<;u alayi, 
bir de otomobilli kale toP<;u alay1 vardir. 
Aynca, muvazzaf ordu firkalanndan bu 
mmtakalara memur olanlarm kendi top
~ulan da oradad1r. Piyade ve top<;u gibi 
si.ivari, istihkam, tank ve hava kit' alarm
dan miihim bir bsm1 da, gene Maginot 
hath i<;inde veya civarmda bulunmakta
dirlar. 

F ransamn nefsi F ransadaki kuvvetleri 
~unlardir: 

86 piyade alayi, 23 miistakil piyade 
taburu. 

12 tank alayi, 1 miistakil tank taburu. 
5 1 siivari alayi, 5 mhh otomobilli sii

vari grupu, 5 motorlii vasitalarla nakle· 
dilen siivari taburu, 5 miistakil siivari ro· 
mont boltigii. 

16 nakliye boliigii, 7 mmtaka nakliye 
bolii&ii. 

70 top<;u a1ayl, 2 miistakil top<;u gru
pu, H) top<;u amele taburu, 2 miistakil 
top<;u boliigii. 

11 istihkam alay1. 
Bu kara ordusunun 1936 daki mev -

cudu, 21,994 zabit ve 42$.J 00 nefer ol
mak iizere 447,094 ki~i idi!,. 

N efsi F ransadaki kara hava kuvvet • 
leri de 1,794 zabit, 24,785 nefer olmak 
iizere 26,5 79 ki~idir. Bu kuvvetler 25 
tayyare filosuna aynlm1~hr. Her filoda 
4 ila 6 filotilla vard1r. Kara tayyareleri
nin miktan ktt' alarda 1,21 0, mektebler
de 637 olmak iizere 1847 dir. Eski Fran· 
SIZ Hava N azm ge~enlerde verdigi bir 
konferansta F ransanm 1500 muharebe 
tayyaresi oldugunu soylemi~tir. Biitiin bu 
rakamlann hi~biri dogru degildir. Haki
kisini F ransiz erkamharbiyesinden ha§ka 
kimsenin bilmedigi muhakkakhr. 

A. D. 

Kate Von Nagy aile yuvas1nda 
Babasi anlat1yor: 16 ya§Inda Avusturyadaki mektebden 

§U telgraf1 ~ekmi§ti : « Y a beni ahrsiniz, ya ka~ar1m! ~> 
Subotiea, §uhat (C. M.) - Yugos· 

lavyanm Macaristan hududunda en mii
him kasabalanndan biri olan burada §U 
anda, diger zamanlarda mevcud olmiyan 
bir hareket, bir faaliyet mevcuddur. He· 
le duvarlan, kapilan yeni boyanmi§, mo
bilyeleri ba§tanha§a degi§tirilmi§ olan bir 
evde ayni zamanda hem sevine, hem de 
tela§ hakim olmaktad1r. <;;iinkii on, on iki 
senedir yuvadan uzak olan aile yavrusu 
-kisa bir miiddet i<;in olsa da- annesinin, 
babasmm yamna doniip gelmi§tir. Bu, ta
biatile ka,.:mlacak bir fmat olmadlgl i<;in 
hem sevimli yildiZ Kate von Nagy'ye 
«ho§ gel din!», hem de ailesine «goziiniiz 
aydm! » demek ic;in alelacele, banker 
Nagy' nin oturmakta oldugu P aliea vii • 
lasma gittim. K1zile babasr uzun senele
rin hasretini gidermek i<;in villanm geni§ 
tarasasmda kar§t kar§lya oturmu§lar, tat· 
h tath konu§uyorlardJ. Esmer giizeli, na
rin viicudlii, nazh yiizlii san' atkar ve ev· 
ladile iftihar ettigi her hareketinden pek 
belli olan nur yiizli.i babas1 beni <;ok nazi
kane kabul ettiler. Kate ile <;ok eski bir 
ahbabm1~ gibi fevkalade samimi konu§ • 
tuk. YrldlZ!n gerek hususi, gerekse mes -
lek hayall §imdiye kadar ktsmen yazJlmi§ 
ve bahsedilmi§ hir mevzu oldugu i~in ben 
ihtiyar Nagy ile hasbmal etmegi tercih 
ettim. Kate bir taraftan dogdugu yerin 
parlak giine~ini viieudiine sindirir, saf ha
vasim cigerlerine doldururken, diger ta • 
raftan da almanca bir romam gozden ge
<;irmekle me~guldii. 

1htiyar Nagy: Kd.te von Nagy, Jean Murat ve Charles Adige ile oirlikte 
- <;;ok memnunum, diyordu, yavru -

cugumu diinya gozile bir daha gordiim. 
Halbuki buna pek te ihtimal vermiyor -
dum. <;iinkii san' a tile o kadar me~guldii 
ki buraya ziyarete gelmek i~in vakit bu
lamtyordu. Ben de, sag olsun, var olsun 
da zarar yok hasrete ~ayanmm, felsefesi 
ve tevekkiilile kendimi teselli eqiyordum. 

F akat yavrum pek pratik bir ktz oldugu 
ic;in nihayet bizi gormek esbabrm haz1r -
ladt. Bakm, i§te birbirimize kavu§tuk. 
Pratik demi§ti!Il degil mi ~ !smini se<;er -
ken bile boyle ameli davrand1. Catherin 
Sepsi von Nagy'yi Kate von Nagy yap1p 

<;tkrverdi. 

- Muhterem Mosyo Nagy bana kl
zmrzm <;ocukluk zamanlan hakkmda bi
raz maliimat verir misiniz? 

- Memnuniyetle .. Kate kii<;iikli.igiin
de hie; te kendi ya~mdaki ktzlar gibi de
gildi. Kendi cinsinde arkada§larla oyna
mayl sevmez, dostlanm mutlaka erkek 
~ocuklardan se~erdi. Onlarla sokaklarda 
ko§ar, agaclara hrmamr, mektebe git -
mekten pek te ho§lanmazd1. Bu hali, ken
disini on dort ya~mda rahibeler mektebi-

nin dort duvan arasma kapatmak kara • 
nm vermemize sebeb oldu. Annesi onu 
ahp Avusturyaya gotiirdi.i. <<Frohsdorf» 
sorler mektebine yazdirdl. 

Fa kat kat'iyyen ele avuca sJgabilecc;k 
bir tabiatte y~rilhlmami§ olan Kate ma
nastmn sakin ve sessiz muhitile imtizac e
demedi. Aradan heniiz bir sene ge<;me -
mi~ti ki kendisinden ~u mealde bir telgraf 
ald1m: « Y a beni gelip buradan ~1kam -
sm1z, yahud da ka~anm !» <;aresiz ora
ya yolland1m ve kizl mektebden ahp eve 
getirdim. Lakin, ne dersiniz, Kate'yi e
peyce degi§mi~ buldum. Arhk oyundan, 
src;ramaktan, agaea !Jrmanmaktan ziya -
de kitab okumaktan zevk a!Iyordu. llk 
gi.inler Knut Hansun'unun me~hur <<Ac;
hk» kitabma dikkatini hasretti. Sonra 
Dante'nin «Cehennem» ile me~ul oldu. 
Fa kat nasJI me§gu] olmak.. Ba~ka hic;bir 
§eyle alakadar goriinmiiyor, bazan kar§l· 
rna gec;ip bu iki kitabdan ezberledigi fa
slllan okuyordu. !§te ilk aktrislik hevesi 
yavrucugumun ruhunda bOyle uyand1. 

Bir arahk ibsen' e merak sard1. Sonra 
Edmond Rostand'm <<Aiglon» unu elin
de gordiim. Birkac; ay ic;inde bi.iyiik 
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Amerikada yeni ve giizel bir artist 

Ann Harding'in baZJ filimlerile Ginger Roger ve Fred Astaire'in «Filoyu 
takib edelim !» kordelasmda oynad1g1 ikinei de recede rollerde biiyiik muvaffa -
kiyet kazanan Maximes Jennings yakm da ba~rolde oynamak iizere bir filim 
c;evirecek ve bu suretle yildizhk mertebe sine yiikseleeektir. 

F ranstz ~airinin bu eserini ba§tanha§a 
ezberlemez mi ~ 

Bir giin birkac; arkada§llll topladt. Bii
yiik salonda kiic;iik bir sahne yapti. On • 
larla birlikte Aiglon'u kendi rejisorlii • 
gii altmda oynad1 ve oynath. 

Bir arahk ta muharrirlige heves etti, 
bir<;ok piyesler yazdr ve kendi yazd1g1 
piyesleri huzurumuzda bizzat kendisi 
temsil ediyordu. Ekseriya biitiin belliba§
h rollere kendisi <;Ikard!. 

Bu malarda heniiz on alh ya§tm bitir
memi§ti . . Ufukta zengin bir gene, bir 
banka direktorii goriindii. Kate'yi alma
ga talib oldu. Fa kat gerek onun, gerekse 
bizim rsrarlanmiza ragmen onu bu izdi • 
vaea raz1 etmek miimkiin olmad1. 

- Hay1r, diyordu. Ben ha§kasma 
verdigim s_§zden geri don em em I 

Ba§kasr dedigi san' at ve edebiyath. 
Biz bu hususa pek te miitemayil goriin • 
miiyorduk amma, onu da bir tiirlii fikrin
den vazge<;iremiyorduk. Bir giin Pe§te • 
nin me§hur muharrirlerinden biri Fran -
eois Vajda, Si.ibotiea'ya gelmi§ti. Ken· 
disini yemege davet ettim. Kendisinin ya· 
z1ya bakarak istikbali ke~fetmekle rna -
ruf oldugunu bi!iyordum. Kate'nin bir· 
ka~ satmm gosterdim: 

- Harikulade istidad sahibi bir k1z. 
dedi, c;ok me§hur olaeak, biitiin diinyaea 
tanmaeak, fakat hi<; §iiph~iz bu ~ehirde 
kalmakla degil! 

Bunllli iizerine biz de arttk inadun1z· 
dan vazgec;erek onu Pe~tedeki tiyatro 
mektebine gonderdik. lyi bir dereee ile o
rayJ bitirdi. Ilk zamanlarda epey mii~ .. 
kiilata ugramakla beraber, ~ok §iikiir bu
giinkii muvaffakiyet ve ~ohretini kazan • 
dt. 

Sevgili Kate'ye dondiim. 
- Nas1l, dedim, dogdugunuz yere, 

annenize, babamza kavu~maktan siz de 
memnunsunuz degil mi? 

YIId1zm cevab vermesine yer buak • 
madan bu sualime de ihtiyar Nagy eevab 
verdi: 

- Miithi§, fevkalade memnun .. Gel
diginin ilk giiniiydii. Ko§ede divana otur
du. Dizlerinin iistiine, kii<;iikliik arkada§l 
ihtiyar kopegimizi ald1. Sevdi, ok§ad1 ve 
uyuttu. Saat be~ olmu§tu. Annesi c;aym 
ham oldugunu haber verdi. 0, ihtiyar 
kopegi uyand1rmak, rahats1z el]nek iste • 
miyordu. 

- Agneeigim, dedi, kusuruma bak -
rna, ben yemek odasma kadar gelemiye • 
eegim .. Hizmet<;i ile c;ayJml buraya gon -
der. 

N e iyi kalbli k1z degil mi? 
:t-'1-:Y. 

Bu mes'ud yuvadaki siikiineti yabanc1 
sayJlabileeek viicudiimle ihlalde devam 
etmegi miinasib bulmadun. Gene ve ihti
yar Nagy'nin ellerini hiirmet ve muhab
betle s1karak kasabamizln ~irin eaddesine 
f1rladun. 

ll ~. 
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G0N0N BULMACASI 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Soldan saga: 
1 - On:~-edinci kurtulWj yrh kutlulanan 

blr vllayetimiz, bir derdin ~ares!. 2 - Arab
laroa !}Jir vezni, ba~1m1zdaki uzuvlardan 
biri. 3 - Et satan. giizel kokulu bir madde. 
4 - iran dilinde su, Kenya civarmda b!r 
kasabamJZ. 5 - $eytan, alfabede bir harfm 
okunu§u. 6 - Hastal!klara kar§l yap!l:lll 
bir~ey, bir spor. 7 - Temlzleyici bir toprak, 
Uye. 8 - Arabca b!r i§in yap!lmasl, a~Ik ve 
~ikar. 9 - Elbisemizin aksammdan biri, 
kuzunun baglrl§l. 10 - Kuru soguk, ekmek 
ve et suyile yap1lan §ey. 

Yukandan ~agrya: 
1 - ii'zerine iplik sar1lan §ey, bir pey

gamber. 2 - Arabistanda oturanlar, toka
tm c;Ikardl~l ses. 3 - Bir millet, bir basta
Ilk. 4 - Kii~tik blr deniz, bir emir. 5 - iki 
k1zkarde~l aim!~ olan erkekler. 6 - A~Iz

larda di:inlip dola~?an l?ey. 7 - Ate§ten ~1kan 
~ey, lstikbal. 8 - Feci, ~eref. 9 - Orta, flil
lere gelen bir soru edati. 10 - Blr renk, p~
manl!k. 
Evvelki bulmacamn halledilmi~ §ekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 " 10 
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SARTIN 
AZIM KtT ABEVt 

ibrahim Gemal -Ahmed Kemal 
Cumhuriyet gazetesinin ve 

biitiin mekteb kitablar1, ku -
tasiye, gazete ve mecmualarm 
tevzi yeridir. 

Gayrimenkul malm acr1k arthrma ilam 
<;orlu lcra Memurlugundan: 
Acr1k arttJrma ile paraya c;evrileeck 

gayrimenkuliin ne oldugu: Bir di:iniim 
yer iizerine yapllmt§, esasen uc; t~h o
lup elyevm iki t~1 donen bir su degir
meninin iic;te iki hissesi. 

Gayrimenkuliin bulundugu mevki: 
<;:orlunun Ergene suyu k1yrsmda ve a
§agi Sevindikli koyii hududu ic;inde. 

Takdir olunan ktymet: Sahhga c;tka -
nlan iic;te iki hisseye (6,600) lira k1y -
met konmu§tur. 

ArttJrrnanm yapilaca~ yer, giin, saat: 
<;:orlu icra dairesinde 22/3/937 pazartesi 
giinii saat 14 • 16. 

1 - i~bu gayrimenkullin arthrma 
§artnamesi 11/2/937 tarihinden itibaren 
herkesin gorebilmesi ic;in ac;1khr. 1Ian
da yaz1h olanlardan fazla malfunat al -
mak istiyenler, i§bu §artnameye ve 
936/322 dosya numarasile memuriyeti
mize miiracaat etmeleri. 

2 - Aarthrrmya i§tirak i<;in yukan -
da yaZih klymetin %7,5 nisbetinde pey 
veya milli bir bankamn teminat mek • 
tubu tevdi edilecektir. 

Sandtgtna Rehinli Emniyet 
Miicevher Satts 

' 
ilant 

Bu mUcevherlerl her gUn Sand1k holiindeki 
camekAnlarda gorebilirsiniz 

istnabul ikinci icra Memurlugundan: 
Dosya No. 
936/ 511 

" 776 

" 793 

" 829 
" 1275 

.. 1283 

" 1284 
" 1292 
" 2183 
" 2184 
" 2193 
~ 2198 
" 2199 
" 2482 

" 2487 
" 2488 
" 2491 
" 2492 
" 2500 
" 2501 

Merhunatm cinsi 
iki bin be~ yiiz altmi!? gram giimii~ bir 
altm kolye 
Bir ~;ift roza kiipe, bir p1rlanta ve bir 
roza yiiziik, bir c;ift p1rlanta kol diigmesi, 
bir altm saat, bir altm ki:istek ve bir al
tm bilezik. 
Bir p1rlantah igne (bir ta~ noksan) bir 
~;ift p1r lantah tekta~ kiipe 
~ki roza yiiziik, bir altm saat 
Iki roza igne, bir prrlantah igne, bir pir
lanta tekta~ yiiziik, iki altm c;anta (biri 
ptrlantah) 
~i.r p1rlantah madalyon (bir ta~I noksan) 
1k1 pirlantah yiiziik (bir ta§ noksan) iki 
altm bilezik 
1ki roza igne 
Bir prrlantah saat maa kostek 
Bir roza tekta~ yiiziik 
~ir altm saat, bir altm kordon 
Iki p1r Ian tah i,gne 
Yirmi gram inci, bir prrlanta ytiziik 
iki roza yiiziik, bir altm saat maakordon 
Bir ~;ift roza kiipe, bir roza pantantif, 
bir roza yiiziik 
Bir p1rlantah ku~ igne 
Bir ~;ift prrlanta giil kiipe 
iki bin dort yiiz gram giimii~ 
Bir roza tekta~ ytiziik 
iki roza yiiziik, bir altm saat 
Bir prrlantah igne, bir elmash saat, bir 
altm bilezik saati, bir altm kordon 

Hesab No. 
59637 

57748 

54655 

55509 
52857 

69195 

62638 
69202 
62350 
62473 
59367 
68988 
62061 
53134 

61840 
61848 
62646 
63124 
69586 
69638 

ismi 
Sir a pi 

1hsan 

Fatma 

ihsan 
Zagrafos 

Halide 

Hakk1 
Yani 
Hakkl 
Sabri 
Mukbile 
Vasfi 
Biirhan 
Hasan 

Saki be 
Fethi 
Vied an 
A. Eda 
Ahmed 
Hadiye 

Yukanda dosya ve hesab numaralarile adlan yaz1h kimselerin Emniyet 
Sand1gma rehnetmek suretile odiinc alm1~ olduklan paralan giinlerinde ode
mediklerinden dolay1 Sand1k Cevirgenliginin dairemize olan ba~vurma ve 
istegi ve bu bak1mdaki kanuni merasimin tekemmiilii iizerine yukanda cins 
ve ~1fatlan yazrh tas1mr mallarm 3/3/937 tarihinden itibaren Sandal Bedes
teni Mezad dairesinde te~hirine ve 10/3/937 tarihine rashyan ~;ar~amba gii
nii saat 14 ten ba~hyarak birinci aGik arttrrma suretile satrlmalarma karar 
verilmi~tir. Arhrma bedeli muhuammen kwmetlerinin % 75 ini bulmadigt 
takdirde 17/3/937 tarihine rashyan c;ar~amba giinii saat 14 ten itibaren 
ikinci a~Jk artbrma suretile satilacaklardir. isteklilerin ad1 ge~;en giin ve sa
atlerde mahallinde haz1r bulunacak i~yara ba~vurmalan ilan olunur. (847) 

Tiirk Hava Kurumu Sabnalma Komisyonundan: 
Tiirkku~u i~;in 4 tane Cad1r - hangar - yaptmlacak ve 15/2/1937 pazartesi 

saat 15 te acik eksiltme ile miinakasas1 icra edilecektir. istekli olanlarm !iart
name ve resmini gormek icin Piyango Direktorliigii Muhasebesine gelmeleri. 

(751) 

istanbul Yedinci icra Memurlugundan: 
Tahsin, Hur$id, Nihada aid ve 6lii Sezamn veresesine intikal edecek olan 

Emniyet Sandrgma birinci derecede ipotek bulunan ve tamamma 854 lira k1y· 
met takdir edilen Balatta Hac1isa (Hocaali) mahallesinde Hamam sokagmda 
eski 57 yeni 57 numarah bir taraf1 Hakk1 arsas1 ve bir taraf1 Hasane ve his
s~an hanesi, bir taraf1 Azime hanesi, bir taraf1 yol ile mahdud ve evsa£1 a§a
gida vazi11 bir evin satilmasma karar verilmi~tir: 

Evsa£1: Zemin katmda kap1dan i~;eriye girildikte toprak bir aralrk, top
rak bir mutfak bir kuyu b1ilme ile aynlm1~ niger k!Slmda bir hala bir sofa 
birinci katmda: bir sofa iki ada ikinci kat: Diger boliikte olup bir sofa iki 
odadrr. Bina ah$aphr ve ikiye miinkaslmdir. Umum mesahasr 73 metre mu
rabbal olup 59 metre murabbar bina zemini kalam bah<;e alan bir evin ta
mami tapudaki kaydmda oldugu gibi ac;1k arttirm1ya vazedilmi$tir. 

Arthrma pe$indir. Arthrm1ya i11tirak edecek mii$terilerin krymeti mu
hammenenin % 7,5 nisbetinde pey akc;esi veya milli bir bankanm teminat 
mektubunu hamil olmalar1 icab eder. Miiterakim vergi, tanzifat, tenviriye 
ve vak1f bor~;Ian borcluya aiddir. Arthrma $artnamesi 5/3/937 tarihine mu
sadif cuma giinii dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci art
tumasl 29/3/937 tarihine musadif pazartesi gi.inii dairemizde saat 14 ten 16 
ya kadar icra edile~ek birinci arthrmada bedel k1ymeti muhammenenin % 
75 ini buldugu takdirde iistte btrakrhr. Aksi takdirde son arthranm taahhli
dii baki kalmak iizere arttirma on be~ f(iin daha temdid edilerek 13/4/937 
tarihine musadif sah gi.inii saat 14 ten 16 ya kadar dairede yap1lacak kinci 
arttrrma neticesinde en ~;ok arttiranm iistiinde brraktlacakhr. 2004 numarah 
icra ve iflas kanununun 126 nc1 maddesine tevfikan haklan tapu sicillerile 
saoit olmiyan ipotekli alacakhlarla diger alakadaranm ve irtifak hakkl sa
hiblerinin bu haklanm ve hususile faiz ve masarife clair olan iddialanm ilan 
tarihinden itibaren 20 giin zarfmda evrak1 miisbitelerile birlikte dairemize 
bildirmeleri laz1mdrr. Aksi takdirde haklan tapu sicillerile sabit olm1yanlar 
sah~ bedelinin payla$masmdan hari~; kahrlar. 

Miiterakim verf(i, tenviriye ve tanzifiye ve dell~liye resminden ibaret 
olan Belediye riisumu ve vaklf icaresi bedeli miizayededen tenzil olunur. 20 
senelik vaklf icaresi taviz bedeli mii~teriye aiddir. Daha fazla malumat al
mak istiyenlerin 34/3353 numarah dosyada mevcud evrak ve mahallen haciz 
ve takdiri k1ymet raporunu ~i:iriip anhyacaklari ilan olunur. (846) 

r Operator 

RIZA UNVER 
DoOum ve kad1n hestallklarl 

mDteh•••••• 

3 - ipotek sahibi alacakhlarla diger 
alakalllarm ve irtifak hakk1 sahibleri _ 
nin gayrimenkul uzerindeki haklarml, 
hususile faiz ve masrafa dair olan iddi
alanm i§bU ilan tarihinden itibaren yir- I. 

Ca~aloglu, Nuruosmanlye caddes 

mi giin ic;inde evrakl miisbitelerile bir- •-••• 
likte memuriyetimize bildirmeleri icab 

No. 22, Mavl yap1 
T elefon : 22683 • 

eder. Aksi takdirde haklar1 tapu sicil -
lile sabit olmadtkc;a sah§ bedelinin pay
la§masmdan baric; kahrlar. 

4 - Gosterilen giinde arttlrrmya ~ti
rak edenler arthrma §artnamesini oku
mu~ ve liizumlu malfunab almi§ ve bun 
Ian tamamen kabul etmi§ ad ve itibar 
olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayrimen
kul iic; defa bagmldrktan sonra en c;ok 
arthrana ihale edilir. Ancak arttrrma 
bedeli muhammen krymetin yiizde yet
m~ be§ini bulmazsa en c;ok artttranm 
taahhiidii baki kalmak iizere arttirma 
on be§ giin daha temdid ve 6 nisan 937 
ye denk gelen sah giinii ayni saatte ya
pilacak arthrrnada, bedeli sah§ istiye -
nin alacagma riic;ham clan diger ala -
cakhlarm o gayrimenkulle temin edil -
m~ (4200) lira (22) kuru~ alacaklar1n • 
dan fazlaya <;Ikmak §artile en c;ok art
tirana ihale edilir. Boyle bir bedel elde 
edilmezse ihale yaprlmaz ve sah§ ta • 
lebi dii§er. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale o
lunan kirnse yedi giin i<;inde parayr ver-
mezse ihale karan fesholunarak kendi
sinden evvel en yiiksek teklifte bulu -
nan kimse arzetmi§ oldugu bedelle al
maga raZI olursa ona, razr olmaz veya 
bulunmazsa hemen on be§ gun miiddet
le arttirmiya 91karrhp en c;ok arthrana 
i..llale olunur. iki ihale arasmdaki fark 
ve gec;en giinler i<;in %5 ten hesab olu
nacak faiz ve diger zararlar ayrrca hiik
me hacet kalmadan memuriyetimizce 
allcidan tahsil olunur, (30213) 

Ciddi bir tehlike 
Seven, nigin sever ve sevilen neden 

sevilir? 

Hie; ~iiphe yok ki bu hisleri tam bir 
ol<;Uye koymamn irnkam yoktur. An
cak sevilene, sevenin gozile bakmak la 
zrmdtr. :;;u kadar var ki, beden esteti 
ginin bugiin muayyen olc;iilere malik 
oldugu da bir hakikattir. Butiin diin 
yada yap1lan giizellik miisabakalarm 
da ancak hakemlerin elindeki olc;iiler 
rol oynamaktadtr. Eni, boyu intizami 
rengi i:ilc;iiye gelen beden' uzuvlar 
arasmda bilhassa di~leri zikretmek Ia
zrmdir. Dudaklara yakm bulunan di§ 
Ieriniz, tam bir isabetle intihab etme
diginiz di§ macunlan yiiziinden harab 
olursa sizden igrenirler. Di§lerin ve 
di§ etlerinin nesc;ine uygun antisep 
tiklerle profesor Respaut'un formiile 
ettigi DENTOL dl§ macunu ancak 
sizi tehlikeden kurtanr. 

Dr. Haftz Cemal 
LokmaPI Hekim 

Pazardan ba~ka giinlerde ogleder 
~onra saat C21h tan 6 va) kadar fstan 
bulda Divanyolunda (104) num.aral 
husus7 kabineslnde hastalanm kabul ~ 
der. Sah, cumartesi ~nleri sabal 
•9 1,2 · 12• saatlerl hakikt fikarava mah 
sustur. Muayenehane ve ev telefon 
22398. Kl§hk 21044. 

en 

SA<; 
BAKIMI 

Giizelligin 
birinci fiiart1d1r. 

PETROL NiZAM 

KULAKLAR 
Giizel sesleri i~ittigi 

gibi, bazan parazitleri 
de ahr. Her ses sizi 
oyalamasm. 

KREM PEPTEV 

Hakkmda dinledigi -
niz ve duyduklanm
zm en biiyiik temina-
11, onun kararm1yan 
parlakhgr ve hadiseler 
kaq1smda unutulma -
yan ad1d1r, 

r 
I 

" r 
Sa at 
7 de 
:;;ayant hayret bir ten ile 
ve taze gllrOndll. 
Cirkln yOz ve burun parla 
mamen zall oldu. En kO~;:Ok 
l!ukluklar bile kay~oldu. Blr defa 
pudralanmak k3fldir. COnkl bu pudra 
gayet lnce ve son derece aabittlr. 

Son derece yap1,ma hassas1 
ve gayet ince olmas1 itiba
rile bu pudra, cildinizde o 
kadar giizel ve muntazam 
yapl,Ir ki mevcudiyeti bile 
fark edilmez. En samimi 
dostlartntz bile teninizin ca· 
zib' giizelligini adeta tabii 
telakki edeceklerdir. Dt,an
da, yagmurda, giine,te ve 
deniz banyolarmda ve tenis 
ma!j:larmda, dahilde en s1 • 
cak halo salonlarmda dans 
ederken bile daima tenini • 
zin cazib giizelligini muha • 
faza edersiniz. Bu pudra, 
suya, giine'e ve tere miite
hammildir. Kat'iyyen miite
essir olmaz ve yiizde leke ve 
plakalar te,kil etmez. Siz 
de bu sihriamiz, gayet ince 
ve cildinize son derece ya
PI\Ian «hirde dort» Tokalon 
pudrasm1 israrla isteyiniz 
ve muntazaman kullammz. 
Neticesinden son derece 

memnun kalacak11mz. 

FRANSADAKi 
Herhangi bir ticari i~iniz veya 
her nevi dava ve miinazaah 

meseleleriniz i~;in 

ETAC 
Miiessesesine miiracaat ediniz. 
49 Boulevard Haussmann, Paris -Tasfiye halinde bulunan 

istanbul R1ht1m, Dok 
ve Antrepo 

TUrk Anonim ~irketi 
25 mart 1937 tarihinde topla
nacak hissedarlar umumi heyeti 

i~in davetname 

Tasfiye halinde bulunan 1stanbul 
Rlhbm, Dok ve Antrepo Turk Anonim 
~irketinin hissedarlan ticaret kanunu -
nun 455 inci maddesi mucibince 25 mart 
1937 tarihinde istanbulda, Galatada, Os
manh Bankas1 Tiirkiye umum miidiir
liigii binasma, saat 14 te, umumi heyet 
halinde toplanmaga davet olunur. 

Miizakeratm ruznamesi 
Tasfiye heyeti raporu, 
Murak1b raporu, 
31 birincikanun 1936 tarihi itibarile 

tanzim edilmi§ olan bilango ile hesab -
!arm tasvibi, 

Mubayaa yrl taksitlerinin tediye §art-
Ian hakkmda karar ittihazi, 

istihlafen bir tasfiye memuru tayini, 
Bir muraklb tayini, 
Ticaret kanununun 323 ve 324 iincii 

maddelerine tevfikan tasfiye memurla
rma mezuniyet verilmesi. 

:;;irket dahili nizamnamesinin 27 nci 
maddesine tevfikan hissedarlar tarafm-

Haricen kullan1hr eski ve 

ROMATiZMA 
LUMBAGO 

SiYATiK 
Sinir ve soguk 

alg1nhg1ndan ileri 
gelen 1iiddetli 
agrllar1 teskin 
ve izale eder. 

Her eczaneden 
araymtz, 

istanbul Albnc1 icra Memurlugundan: 
Hanife Cavidenin Emniyet Sandrgma birinci derecede ipotek bulunan 

ve tamamma (43584) kirk lie; bin be~ yiiz seksen dort lira k1ymet takdir edilen 
Be§ikta~ta Koyic;i mahallesinin 1mamzade ve Koyi~;i ve Demirciler sokagm
da eski 2, 4, 30, 32, 8 ve 8 defa 8 miikerrer yeni 22, 24, 26, 28, 2 ila 10, 12, 
14, 16, 18, 55 numaralarla murakkam bir taraf1 Elenko arsas1 ve bazan Hacl 
Hasanpa~a fmm mahalli ve bir taraf1 gene onun mer.zili mahalli bir tara£1 
yenl kii~ad olutJan tarik ve taraf1 rabii Koyic;i ve imamzade sokaklarile mah
dud ve evsaf1 a~ag1da yaz11I on bir diikkam mii~temil bir bap hamn tamami
nm sablmasma karar verilmi~tir. Mezkur gayrimenkuliin evsaf1 ve mii~te
milati: imamzade sokagmdaki diikkanlar No. ta.i 22 altmda bodrumu olan 
zemini ~;imento onii camekan ve demir kepenkli olup arkada aydmhk vard1r. 
Elektrik ve terkos tesisatl vard1r. No. taj 24, 22 No.h dlikkanm aynidir. No. 
tai 26 No.h diikkan zemini c;imento onu demir kepenklidir. 28 numarataj 
:No.h diikkan 26 numarah dlikkanm aynidir. No. taj 55: ko~eba§mda diikkan· 
dir. Zemini ~imento onii camekan ve istor kepenklidir. 2 No.h klSlmda bu 
diikkandan kullamlmaktadtr. Demirciler sokagmdaki diikkanlar ve han ka
prlan No. ta.] 4 aparhman halinde kullamlan hamn medhalidir. No. taj 14 
apartlman halinde kullamlan diger hanm medhalidir. 6, 8, 10, 14, 16, 18 No. 
taj numarah birbirinin ayni olan diikkanl~rd1r. 6 ve 8 numarah diikkanlarm 
zemini ~;imento altmda bodrum vard1r. Onii demir pekenklidir. 10, 14, 16, 
18 numarah dukkanlar 6 numarah diikkanm ayni olup bu dlikkanlar eski 
Demirciler yeni $ehidasrm sokagmdad1r. 

4 numarah aparhman: Zemini kmk mermer do~eli antre kapici odasx 
ve altmda bodrum ve komiirliik ve hala vard1r. 10 numarah claire: Birinci 
kat: bir sofa 4 oda malhz ocakh mutfak ve hala, 11 numarah daire: 10 nu
marah dairenin aynidir. Bu kattan sonraki merdiven mozay~_ktir. 2 inci kat: 
12 ve 13 numarah daireler: 10 numarah dairenin aymd1r. U~;iincii kat: Bir 
sofa uzerine be~ oda sofada fayans lavabo ve mutfr ~-., zemini c;imento malA 
tiz ocakh ve hala vardrr. Tavam volto kemerlidir. katta mozayik tekne 
ve sabit kazanh ~;ama§lrhk olup zemini ~;imento etl d..uvar korkuluklu ta-
rashr. Bu kattaki d~irenin iistii taras ise de sa~la ortiiliidiir. Katlarda elek
trik ve terkos tesisah vard1r. 

14 numarataj numarah kiSim: Bodrum kat: Zemini toprak on e~ goz 
kiimiirliikttir. Zemin kat: Zemini karosimen ta~hk. 1 numarah claire: bir ko
ridor ii7erine iki ada bir haladrr. 2 numarah daire: 1 numaranm aynidir. 
Birinci kat: 3 numarah daire: Karosimen bir sahanhk bir koridor iizerine 4 
oda bir hala ve zemini c;imento maltrz ocak!I II)Utfaktrr. 

Dort numarah dare: 3 numaranm aymdrr. 
ikinci kat: 5 ve 6 numarah daireler, 3 numaranm aymd1r. 
Uciincu kat: 7 ve 8 numarah daireler 3 numarah dairenin aymd1r. 
DcSrdiincii kat: 9 numarah, iic; numarah dairenin aymd1r. Bu kahn di-

ger klsm1 ~;imento mozayik tekne ve sabit kazanh c;ama~rrhkhr. Aparhman 
ktsmm iistii sa~; ortiiliidiir. Zemini ~;imento ve etraf1 krsmen duvar ve k1s· 
men demir parmakhkh korkuluklu tarasd1r. Biitiin dairelerde lektrik ve ter
kos tesisah vardrr. Bina kargirdir. Haricen tugla ve aralan derzlid~r. Demir
eiler sokagmda birinci kattan itibaren 1;1kma vardrr. Diikkanlarm Imamzade 
SL•kagmda sa~;tan sa~;aklan vard1r .. 

Umumi mesahas1: 449 metre murabba1 olup 38,50 M2 aydmhk kalam 
b:na zemini olan 11 dlikkam olan bir hamn tamam1 tapudaki kaydmda oldu-
gu gibi ac;1k arthrm1ya vazedilmi~~ir.. .. . . . 

Arttirma pe~indir, arthrmrya 1~hrak edecek mu~tenlerm krymeti mu • 
bammenenin % 7,5 nisbetinde pey akc;esi veya milli bir bankanm teminat 
mektubunu harnil olmalan icab eder. Miiterakim ver;"(i, tanzifat, tenviriye ve 
vak1f borc;lan borcluya aiddir. Arthrma ~artnamesi 5/3/937 tarihine musa
di.f cuma giinii dairede mahalli mahsusuna talik edi.lecektir. Birinci arttrr
masi 29/3/937 tarihine musadif pazartesi giinii daircmizde saat 14 ten 16 ya 
kadar icra edilecek birinci arttlrmada bedel k1ymeti muhammenin % 75 ini 
buldugu takdirde iistte b1rakrhr. Aksi takdirde son arttlranm taahhiid~ 
baki kalmak iizere arttlrma on be!i giin daha tcmdid edilerek 13/4/937 tarl
hine musadif sah ,giini.i. saat 14 ten 16 ya kadar dairede yaprlacak ikinci art
hrma neticesinde en ~;ok arttiranm iistiinde birakllacaktlr. 2004 numarah 
icr a ve iflas kanununun 126 nc1 maddesine tevfikan haklan tapu sicillerile 
sabit olmiYan ipotekli alacakhlarla diger alakadaranm ve irtifak hakk1 sa
hiblerinin ·bu haklanm ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialanm i.lan 
tarihinden itibaren yirmi gun zarfmda evrak1 miisbitelerile birlikte daire
mize bildirmeleri Iaz1mdir. Aksi takdirde haklan tapu sicillerile sabit olm1· 
yanlar sati!i bedelinin payl~~masmdan hari~; kahrlar. Miitera~im ':.ergi, ten· 
viriye ve tanzifiye ve tellalive resminden ibaret olan beled1ye. rusur:nu ':e 
vak~f icaresi bedeli mi.tzayededen tenzil olunur. 20 senelik vak1f 1cares1 tav1z 
bedeli mii~teriye aiddir. Daha fazla malumat almak istiyenlerin 36/900 nu
marah dosyad~ mevcud evrak ve mahallen haciz ve takdiri kwmet raporunu 

anhyacaklan ilan olnnur. (848) 

TURK HAVA KURUMU 

BOYOK PiYANGOSU 
$imdiye hadar binlerce ki$iyi zengin etmi~tir 

5 inci ke,ide 11 mart 937 dedir. 

Biiyiik ikramiye 5O. O O 0 lirad1r. 
Ayr1ca: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle (10.000 

ve 20.000) lirahk iki aded miikafat vard1r .•• 
DIKKAT: Bilet alan herkes 7 MAR T 937 giinii ak,am•· 

na kadar biletini degi,tirmi, bulunmahdtr. Bu tarihten sonra 
bilet iizerindeki hakkt sakit olur ... 

dan tevdii icab eden hisse senedlerinin Yiiksek Deniz Ticareti Mektebi Miidiirliigiinden: 
ticaret kanununun 371 inci maddesi ihale giin ve Ilk teminat Muhammen bedeli Cinsi 
mucibince umumi heyetin toplanacag1 saati Lira Kr. Lira Kr. 

Camekanh dolab tarihten laakal bir hafta evvel tevdi e- 4/3/937 Per§embe 65 00 858 20 
dilmi§ olmas1 icab ettigi ve mezkur his
se senedlerinin hissedarlann tensibine 
gore Osmanh Bankasmm istanbul, Pa
ris ve Londra merkezlerinin her hangi 
birine tevdi edilebilecegi saym hisse • 
darlara ilan olunur. 

istanbul 15 §Ubat 1937 
Tasfiye Heyeti 

saat: 14 vesaire 
Mektebimizin makine laboratuan ic;in yaptmlmasi muktezi olan came : 

kanh dolab vesaire yukanda vaZih giin ve saatte Mekteb Mtidtirliigunde top 
lanacak Satmalma 'Knmisyon~nca ac;rk eksiltme suretile ihalesi yapllacaktlrt 
Bu i§E: aid fenni ve umumi §artnameler icrin Mekteb Muhasebesine miira~a~. 
edilmelidri. isteklilerin ilk teminatlanm Yiiksek Mektebler Muhasebectl~g: 
veznesine yahrd1klarma dair makbuzlarile veya banka mektublarile ve bu 1~ ~ 
benzer bes yilz lirahk i!? yaphklanm gosterir ve N af1a Miidiirliigiinden alm • 
mi§ mtite;hhidlik ve Ticaret Odas1 vesikalarile birlikte Komisyonu Mahsu2s~) .. tl . (8 na muracaa en. 
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15 ~ubat 1937 CUMHURiYET 

ROMAT•zMA p•MANOLile derhal g~~er. U§iimek· I I ten, bel, dtz ve arkaya 
giren agnlart hemen keser 

Gripten korkunuz. <;iinkii Grip bir ~ok vahim 
hastahklar doguruyor. Hergiin bir ka~e NEVROZiN ahrsamz kat'iyyen 

Gripe yakalanmazsimZ. 

Posta T. T. Levaztm Miidiirliigiinden: 

1 - Taktm adedi 

1475 
875 
190 
]55 

Muhammen 
bed eli 

Lira 
17700 
12250 

5020 

Muvakkat 
teminat 
Lira Kurus 
1327 50 

918 75 

376 50 

Miinakasanm 
ljekli 

Kapah zarf 

IJ) 

269'5 Yektin 
!dare ihtiyac1 ic;:in yukartda miktan, muhammen ~edeli, muvakkat temi

natne eksiltme sekli ,gosterilen cem'an c2695· taktm elbtse ve kasket satm ah
nacaktlr. 

2 - Eksiltmeleri 27 $Ubat 937 cumartesi J(iinli saat 12 de ve her kiSmm 
eksiltmesi ayn ayn olarak Ankarada P. T. T. Umum Mi.idiirliigii Satmalma 
l<omisyonunda yaptlacaktlr. 

3 -· 1stekliier, teminatlanm idare veznesine teslim edecekler, alacaklan 
rnakbuz veya kanunen muteber Banka teminat mektubunu ve sartnamede 
:Vazll1 vesikalarla teklif mektubunu ihtiva edecek kapah ve muhiirlii zarflanm 
o giin saat clh e kadar mezkur Komisyona tevdl eyliyeceklerdir. 

4 - istekliler Resm1 Gazetenin 7/5/936 T. ve 3297 say1h niishasmda 
Yaz1h miiteahhidlik vesikastm hamil olacaklardtr. 

5 - Sartnameler Ankarada P. T. T. Levaz1m Mudurlugunden !stanbulda 
:P. T. T. Ayniyat $ube Miidiirlligiinden bedelsiz olarak verilir. •304• (791) 

Vatanda§ param 
h.a&i.ce ~rnemeR 
tam~ 

EMiR 

Yeni c;~kan 

HAFTALIK SiNEMA 
Mecmuasinl mutlaka ahn1z. 

Haftahk slnema da mfitenevvi ve enteresan yaztlan •. 
En giizel artistlerin portre ve resimlerini •• Karikatfirler, 
Roman ve merakh bahisler bulacakstntz. 

Fiatt her yerde 10 kuru§tur. ------•1!1 
Babkesir Belediye Reisliginden: 

$ehire _getirilecek suyun cSular taimatnamesine tevfikan• proje vesair 
fenni evrakmm mahallinde tetkik ve ikmali ic;:in miitehass1s bir mtihendise 
ihtiyac vard1r. 

1steklilerin BalJ.keslr Belediyesine miiracaat etmeleri ilan olunur. (786) 

P. T. T. istanbul Vilayet Miidiirliigiinden: 
1 - Bogazlar mukavelesinin imzalanmas1 hahras1 olarak siirsarj ettirilen 

posta pullan seri halinde biiti.in posta merkezlerimizce satu~a Gikanlmi§br. 
2 - Her seri i!lti puldan miirekkep olup bedeli 95 kuru~ olan bu pullar 

munhastran seri halinde satlhr. Seri harici yalmz 6 kuru~luk pul satlhr. 
Saym Halka Han olunur. (839) 

En hof meyva tuzudur. lnktbazt defeder. Mide, 
Barsak, Karacigerden miitevellid rahatstzhklan 

onler. Hazmi kolaylattmr. Canhhk verir. 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU ·ISTANBUL 

ADEM • 
I 

• 
I KTiDAR GUZEL BiR CiLD 

Gayrikabi
li mukave

met Bir 
miknabsbr. 

' 
ve 8 E L G E V ' E K L i G i N E K A R $ I 

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

Oksiirenlere: KA TRAN HAKKI EKREM 
Evvela sevimliliginiz, teninizden ne

§et etmiyor mu? 0 halde, herkesin na
zari dikkatini celbetmek !Jaresine te
vessiil ediniz. Cildinizin gtizel ve nermin 
olmas1 i!Jin TENEFFUS ETMES! LA
ZIMDIR. Hali hazuda bunu teinin ede· 
cek yalmz bir krem vard1r. 

Me§hur miitehassts JEAN DE PA
RY'nin son ke§fi olan GUNDUZ CRE
ME SiAMOiSE §effaf olmtyan sair 
kremlerin hitafma olarak havada §ef
fafhr. GECE CREME SiAMOiSE da 
yiizii emsalsiz ve tabii bir ten rengi ile 
siisler. Cildinizi tasfiye ve takviye i!Jin 
GECE CREME SiAMO!SE (cold cre
me) kullammz. Tesirinden o derece e
miniz ki memnun kalmad1gmtz takdir
de paramzm derhal iadesini garanti e
diyoruz. 

CREME SiAMOiSE 
HER YERDE SATlLIR 

r -w 
Dr. S. ihsan Duydal 

~i~li <;ocuk hastanesi 
Kulak, Bogaz, Burun MiitehassiSl 

Taksim Mavi Ko~e iistiinde Oske
. peran aparhmam No. 3 Tel: 49420 

Sahtb ve Ba$mull.arr!N: Yunua Nad1 

Umuml ne$Nyatt tdare eden f421 /flen 

Mildilrfl: Hikmet Miinif 

cum/u.atlle& matbaa.n 

9 

l ........ in.h .. is.a.r.ta.r ... u.m.u.m .... M.u.·d.u.·r.l•u•~•u•n•d•e•n ...... l 
1-ldaremizin Yav~an Tuzlast i~in ,artnamesi mucibince satin ah· 

nacak beheri 4750 lira muhammen bedelli (2) aded lokomotif kapa· 
h zarf usulile eksiltmeye konulmuttur. 

II - Eksiltme 9/3/1937 tarihine rasltyan sah giinii saat 15 te Ka· 
bata~ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda ya
pilacaktu. 

Ill - Muvakkat teminat 712,50 liradtr. 
IV - ~artnameler paraatz olarak hergi.in aozii ge~en tubeden ah • 

nabilir. 

V - lsteklilerin eksiltme giiniinden en az on gun evvel f&rlname
de gosterilen esaslar1 ihtiva etmek iizere fiatstz ve mufassal teklifle
rini fnhisarlar Tuz Fen ~ubeai Miidiirliiiiine vermeleri ve teklifleri • 
nin kabuliinii mutazammm vesika almalan lazimdu. 

VI - Miihiirlii teklif mektubunu ve aynca kanuni vesikalan ..hti
va edecek olan kapah zarflar en ge~ ihale giinii tam saat 14 e kadar 
yuukar1da ad1 ge~en Ahm Komisyonu Reisligine verilmif olmahd•r. 

(379) 
~ 

Cibali fabrikamtzda mevcud ve ~tkbk~a verilmek tartile 1500 
aded bot bobin aandtklart 16/2/937 tarihine rashyan sab giinii 
saat 10 da pazarhkla sahlacakhr. fsteklilerin mallart gormek iize· 
re hergiin Cibali Fabrikamtzil ve pazarhk i~in de tayin olunan giin 
ve saatte % 7,5 giivenme paralarile birlikte Kabatatta lnhisarlar 
Levaz1m ve Mubayaat ~ubeai Miidiirliigiindeki Sabf Komisyonuna 
miiracaatleri. (519), 

~ 

10000 Tabaka KumlZI hfireli aleminyum kfigidi 
7000 ,. Sari tuhlh aleminyum kag1d1 

10000 ,. Sart sellofan kag1d1 
8000 ,. Mumlu beyaz parsumen kaihdt 
;3000 " Samsun kutulan iGin ltiks kfig1d 

1 - Ykanda cin sve miktan yazth ic;: ve diS tuvalet kagtdlan ~artname 
ve niimuneleri mucibince pazarhkla satm almacaktlr. 

2 - Pazarhk 1/3/937 tarihine rashyan pazartesi _giinii saat 15 te Kaba • 
ta~ta Levaz1m ve Mubayaat Subesindeki Alrm Komisyonunda yapuacakhr. 

3 - Sartnameler paraSIZ olarak hergiin sozi.i _gec;:en !$Ubeden almabilir. 
4 - 1sleklilerin pazarhk ic;:in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme 

paralarile birlikte ad1 _geGen Komisyona _gelmeleri Han olunur. (749) -I. - Sartnamesi mucibince Pa~abahce fabrikas1 arazisi dahilinde hed-
miyat ve hafriyatla c;:1kanlacak tuglalarm yerinden c;:tkanlmas1, temizlenmesi 
ve istif edilmesi isi pazarhk suretile eksiltmiye konulmu~tur. 

II. - C1kanlacak tuglalarm beher bin adedi icin 850 kuru~ ve 400 bin 
tug-lay1 tecaviiz ettigi takdirde bin adedi iGin 800 "kuru~ muhammen bedel 
tesbit edilmii;tir. · 

III. - Pazarhk 27 /Il/1937 tarihine rashyan cumartesi giinii saat 11 de 
Kabata~ta Levazun ve Mubayaat Subesinde~i Ahm Komisyonunda yapt -
lacaktlr. 

IV. - Sartnameler paraSlZ olarak hergiin sozi.i ~ecen !)Ubeden almabilir. 
V. - isteklilerin pazarhk ic;:in tayin edilen gUn ve saatte % 7,5 ~iivenme 

paralarile birlikte ad1 ~ec;:en Ahm Komisyonuna _gelmeleri ilan olunur. (771) -I - Pa~abah!Je !spirto fabrikas1 igin ~artnamesi mucibince 4800 lira mu • 
hammen bedelli 9 aded isti.m kontOrii a!Jik eksiltme usulile satm 
almacaktlr. 

II - Eksiltme 22/III/937 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 15 te Kaba
ta§ta Levazun ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1 • 
lacaktlr. 

III - Muvakkat teminat 360 liradn=. 
IV - ~artnameler parasiZ olarak hergiin sozii ge!Jen §Ubeden almabilir. 
V - isteklilerin miinakasa tarihinden beli giin evveline kadar fiatsiZ fennt 

tekliflerini !nhisarlar Muskirat Fabrikalar ~ubesine vermeleri ve mti
nakasaya girebilmek i!Jin de miinakasadan azami bir giin evveline ka
dar verilen tekliflerin muvaf1k bulunduguna dair mezkfrr liUbeden 
vesika almalan lazimdtr. Son gUn vesika verilmiyecektir. 

VI - isteklilerin kanunen kendilerinden aranuan vesaik ile yukanda yazt
h vesika ve % 7,5 giivenme paralarile birlikte tayin edilen giin ve sa
atte ad1 gegen Ahm Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (656) 

~ 

200 kilo litapon 
900 kilo al!Jl 
900 kilo re!Jine. 

I- Yukanda cins ve miktar1 yazil1 3 kalem malzeme §artnamesi muci· 
bince pazarhkla satm ahnacaktlr. 

II - Pazarhk 16/II/937 tarihine rashyan sah giinti saat 15 te Kabata~ta 
Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Abm Komlsyonunda yapuacaktJr. 

III - ~artnameler paraslZ olarak hergiin sozii gegen §Ubeden ahnabilir. 
IV - 1steklilerin pazarhk i!Jin tayin edilen gUn ve saatte yiizde 7,5 gii • 

venme paralarile birlikte ad1 gegen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (690) -1 - Sartnamesi mucibince 30,000 kilo 70 'X 100 eb'admda ince si~e amba-
laj kag1d1 pazarbkla satm almacaktir. 

2 - Pazarhk 1/3/937 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 16 da Kaba • 
ta~ta Levaztm ve Mubayaat Subesindeki Alrm Komisyonunda yapuacaktlr. 

3 - Sartnameler paraSlZ olarak hergiin sozii _gecen subeden almabilir. 
4 - 1steklilerin pazarhk ic;:in tayin edilen ~n ve saatte % 7,5 ~venme 

paralarile birlikte ad1 _gecen Komisyona _gelmeleri Han olunur. (748) 

Kimyager ahnacakhr 
Askeri Fabrikalar Umum 

Miidiirlii2iinden: 
Ankarada istihdam edilmek iizere bir kimya_ger almacaktir. Askerli~ni 

yapmts isteklilerin lstida ve vesikalarile Umum Miidiirliige miiracaatleri. (692) 

REOSiL 
Oksiiri.ik; Nefes darhg1; Soguk 

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

Her Eczaneden israrla isteyiniz. 

Devlel Demiryollan i,telme Umum ft'!iidiirliiginden] 

Muhammen bedelleri 750 lira olan 1500 aded kalopil kavanozu 4/3/937 
per~embe giinii saat 10 da Havdarpa§ada Gar binas1 dahilinde Birinci 1§letme 
Komisyonu tarafmdan a!Jik eksiltme ile satm almacaktir. . . 

Bu i~e girmek istlyenlerin 5625 kuru§luk muvakkat temmat vermelert ve 
kanunun tayin ettigi vesaikle birlikte eksiltme giinii saatine kadar Komisyo
na mliracaatleri laztrhd1r. 

Bu i§e aid §artnameler Komisyondan paras1z olarak dagitJlmaktadtr. (803) 
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Agtzdan ~tkan her di§ 
Hayat1n temel ta~lar1ndan birinin 
yerinden sokiilmesi demektir fakat 

ADYOLi 
Sizi bu ak1better 

vikaye eder. 

Di§lerinizi giindiiz ild defa 
Radyolin di§ macunile fJ.n;a
lamak suretile onlara tam 
bir slhhat ve ebedi bir ha
yat temin edersiniz. Rad
yolin di§lerinizi sade te
mizlemekle ve parlatmakla 
kalmaz, aittzdaki biitiin 

mikroblart imha eder. 

Daima 
Manisa V aliliginden: 

1 - Manisa - Akhisar yolunun 0 + 500 - 1 + 491 inci kilometreleri 
arasmda altt metresi Band1rmanm Kap1dag1 granitinden ve sagdan soldan 
Clli§er santimlik yagmur oluklarile bordiir ta§larmm Manisa ocagmdan ~1 -
kanlacak muntazam ta§larla yap1lmas1 i§i c48423• lira c96» kuru§lUk ke§if
namesi iizerinden 18/2/1S37 per§embe giinii saat on hire kadar miiddetle ka

pah zarf suretile eksiltmiye konulmu§tur. 

2 - Bu i§e aid §artname, ke§ifname ve buna miiteferri diger evrak 
•242• kuru§ mukabilinde Manisa Naf1a Miidiirliigiinden almabilir. 

3 - Eksiltme 18/2/1937 per§embe giinii saat on birde Vilayet Umumi 
},feclisi salonunda yapxlacaktrr. 

4 - Muvakat teminat c363h lira c87:. kuru§tur. 
5 - Eksiltmiye gireceklerin Naf1a Vekaletinden almml§ ehliyet vesi -

kast ve 1937 y1lma aid Ticaret Odas1 vesikasmt ve muvakkat teminata aid 
makbuzu kapah zarfm ic;ine koymalan ve kapali zarfm ihzarmda 2490 say1h 
kanunun 32 nci maddesine riayet etmele:I'i lazxmd1r. 

6 - Bu eksiltmiye girecek olanlarm kapalt zarflarmt 18/2/1937 per -

§embe giinii saat ona kadra Manisa Valiligine vermeleri ve pasta ile gondere
ceklerin 2490 sayili kanunun 34 iincii maddesine riayet etmeleri liizumu 
ilan olunur. (596) 

AZ CERYAN SARF EDEN, YUKSEK EVSAFLI .•.. 

._,.,.....,..._-"< ., ~~fb 

~~~~~ 
\~ ~ 

OAHA PARLAK VE 
DAHA UCUZ I$1K VERIR 

I~IK VERMEKTE 
CERYAN SARFINOA 

OEV GiBI 
CUCE GIBi 

Tiirkiye Umumi Miimessilligi : 

HELiOS Miiessesat1 
Istanbul - Galata, Voyvoda Cad. No. 124 - 126 - 128 

( Yeni blnasanda ) 

._----·-------------------~ 
istanbul Liman i,Ietme idaresinden: 

1 - Karakoy kopriisii agzmdan Galata rlhtumrun 150 metrelik klsmmm 
terfi ameliyesi ic;in taliblerin 1000 lirahk muvakkat teminatlarile ehliyeti fen
niye ve ihtisas vesikalarma baghyacaklan fiat tekliflerini kapali zarfla 27 §U

bat 937 saat 10 da $efler Enciimenine tevdi edeceklerdir. 
2 - Ke§ifnamesindeki vahidi k1yasi esas1 iizerinden yapilacak olan bu 

tekliflerin tetkikinde teklif sahiblerinin bu gibi i§lerdeki ehliyet ve ihtxsasla
nua aid tercih sebeblerini ara~hracak olan !dare i§i en ucuz fiat verene ihaleye 
mecbur kalmiyacakhr. 

3 - Bu i§e aid her tiirlii izahatle beraber §artname ve projeler 5 lira 
mukabilinde Galatada Merkez R1htrm hanmda !dare R1htlm Tamirat Biirosun
dan almacaktlr. (722) 

Galatasaray Lisesinden: 
Yahh talebemizin ii<;iincii taksitlerinin mart ba§langiCma kadar vezneye 

yatmlmas1 ilan olunur. (826) 

Dudak ve yanaklara tabii gi1Eellik verir, ii~ gun rengi ~tkmaz 
Piyasantn en giizel rujlarJdtr. 

CUMHURiYET 

Me§hur Tenor BENJAMiNO GiGLi'nin 
En son filimlerde okudugu eserler : 

SEN BENiM HAY ATIMSIN .•.•• DA 1535 
« Du bist mein Gluck • 

AVE MARiA DA 1488 
. DA 1447 UNUTMA BENi 

<c Vergiss mein nicht ~ 
Yaln1z 

SAHiBiNiN SESi 
Pliklar1nda bulunur. 

Pllklar•n•z• iyi muhafaza etmek htln yalnaz : 

SAHiBiNiN SESi 
ignelerini Kullan1n1z. 

SAHiBiNiN SESi, Istiklal caddesi, Beyoglu. 

Tiirkiye h; Bankas• 
Galata !?ubesinden: 
Bay Nail (to~u binba§ISl): $i!ili Ko

camansur sok. No. 30 Derya aparhman 
kat 3. 

Bayan Anna: Beyoglu Biiyiik Par • 
makkap1 Telgraf sok. No. 6 (vekili ayni 
adreste Bay Lodovik Heller). 

Bayan Zehra: Fatih Atpazarmda Tiir
be sokak No. 41. 

Bay Memduh: Ankara Adliye Veka
Ieti evrak miidiirii. 

Bayan Mehpare Taki: Beyoglu istan
bul Oteli. 

Bayan Therese Sparavec;: Cihangir 
Yenic;C§me sokak Ugurlu aparhman No. 
3 (vekili Bay Edib: Mac;ka Ka~dhane 

caddesi 122 No. 3). 
Bay Ahmed Necati: Fen Fakiiltesi 

Tlb talebesinden No. 1911. 
Bayan Mihriban: Osmanbey Afitab 

sokak, Orner $erif apartiman No. 5 (ve
kili Samsunda tiitiin tiiccan Bay Sarim 
Kibar). 

BAKIRKOY BEZ 
FABR1KASI 

MEMUR VE i~c;iLERi 
MES'ULiYETi MAHDUDELt 

Kooperatif ~irketinden: 
1 mart 937 tarihine isabet eden pazar. 

tesi giinii saat 14 te §irketin merkezi 
bulunan Bakrrkoy Bez Fabrikasmda §ir
ketimizin esas mukavelenamesi muci -
bince senelik alelade heyeti umumiye 
toplan~1 yap1Iacaktlr. 

Bu toplantlda a§agida yazili madde • 
ler miizakere edilecektir. 

1 - idare meclisi ve muraklb rapor
larmm okunmas1 ve tasdiki. 

2 - 936 senesi devrei hesabiyesine a
id bilanc;o ve kar ve zarar hesablanmn 
tasdikl ve idare meclisi azalarmm ib
rasi, 

3 - Ac;1k bulunan idare meclisi aza
hklarma yenilerinin intihab1, 

4 - Karm sureti tevzii. 

15 ~ubat 1937 

Giiniin 24 Saatinde Hasta 

Bat agrtlarma karfl 

GRiPi 
katelerini kullantmz. 

GRtPIN: Biitiin agrt, s1z1 ve 
sanctlart keser. 

GRIPIN: En tiddetli bat ve 
dit agrtlarma sii
ratle dindirir. 

GRIPIN: Nezle, grip ve ro-
matizmaya karfl 
~ok miiessirdir. 

lcabmda giinde ii~ kate ahnabilir. 

ist. Posta T. T. 

Ambalajlarda 
GRIPIN kelimesine 

dikkat ediniz. 

Miidiirliigiinden: 
Eeher tabakas1 95 X 125 eb'admda olmak iizere 4000 kilo ambalaj kagxdxmn 

alrm~ ac;1k eksiltmiye konulmu~tur. Eksiltme 1/3/937 tarihinde Pazartesi 
giinii saat 15 te tstanbul Biiyiik Postane binas1 birinci katta istanbul P. T. T. 
Miidiirliigiinde miite§ekkil Ahm Satxm Komisyonunda yapllacaktir. Mu· 
hammen bedeli 1280 lira, muvakkat teminat 96 lirad1r. isteklilerin §artna· 
me ve niimunesini gormek ve muvakkat teminatlanm yatxrmak iizere ek· 
siltme giiniinden evvel !;ah§ma giinlerinde mezkur Miidiirliik idari kalemine 
miiracaatleri. (857) 

INKIBAZ 
ve ondan miitevellid ba§ agruarma de· 
feder. MiDE ve barsaklar1 kolayhkla 
bo§alur. Son derece teksif cdilmi§ bir 
toz olup MUMASiL Mtl"STAHZAR · 
LARDAN DAHA (_;ABUK, DAHA KO· 
LAY, ve DAHA KAT'l tesir eder. Ye· 
meklerden sonra ahmrs~ HAZIMSIZ
LIGI, MinE EK~iLtK ve Y.A101A • 
LARINI giderir. MinE VE BARSAK· 
LARI ALI§TffiMAZ. 

Agudaki kokuyu ve tatsiZh~ defe • 
der. MAZON isim ve HOROZ marka· 
sma dikkat. 

Bayan Jozefin Sirotkova: Osmanbey 
9afak sokak Nur apart1man No. 70 da
ire 10. 

--- DOKTORLARA -~~~~~~ --
Kii~iik §i§esi ~Uoru§br, fakat biiyiik 

lji!jesi ekonomiktir. 

Bay Turgud: Kii~k <;amltca Avcr
kazim sokak No. 1. 

Bay Nerses Berhodar: Pangalh Turna 
sokak No. 22. 

Yukanda isim ve adresleri yaZih mii§ 
terilerimizin bizzat veya vekilleri vasi
tasile derhal §Ubemize miiracaat eyle · 
meleri liizumu, vaktinde kendilerine 
yap1lan ihbanmxzx teyiden, bildirilir. 

Muayyen adreslerini §Ubemizi haber
dar etmeksizin, degi§tirmi!i olan mii§ -
teriler de bu ay sonuna kadar miiracaat 
etmedikleri takdirde ili§iklerinin tes -
viyesi ic;in kanuni yollara tevessiil olu
nacaktxr. 

Kimyager Doktor 

Cevad Tahsin Tin nezaretinde 

ARKS 
Biisbiitiin sa£ sudur. Bobrek, ka

raciger, damar, ta§, kum hastahk -
larmm en miiessir devas1d1r. Her 
eczane ve depoda bulunur. Her yere 
gonderilir. Ar1k Su ve §ere£ isim
lerine dikkat ediniz. Unkapam Fab
rika sokagt No. 7/9 Telefon: 22773. 

MGtenaslp blr 'Endam 
J, Rououl Kol'ulorl (Oolno) •• K•·• 

meriiPI vDcudu 11km•ka1t1n tln1aObQ• 
tomlrt odol'. Sovlmll~lno holt I golmtk• 
elzln vac1tu yumut•tlt" Yl lnctltlr. 

Flyetl•r: Kemerl•' e llrad•n .. 
Koroelol' (Oolno) oulyoolo bll'ob., 

25 III'Odon lllboron. 

Sat•• ,.,, Jalno• 1 

-========· Heyecan, dii§iinme, 
c;arp1nblar ve 
bayilmalar ... 
KUt;Uk bir 'i'e 

DAHiLiYf HASTALIKlARI ~------------__::.. 
ve gene! te§his istanbul Defterdarbg1ndan: 

Dr. Sadullah Nutku Hazineye olan borcundan dolayt tahsili Emval kanunu hiikiimleri daire· 
Prof. M. MATTHES'in derin go· sinde tahtJ. hacze ahmp paraya t;evrilmesi icab eden Mehmed Sabriye aid on 
rii11leri bulun.an bir eserdir. bin aded delikli tugla, Eyiibde Giimii§suyunda Bahariye caddesinde 148 say1h 
Sab~ yt>ri lkbal ve Mazlum Ki- tugla harmanmda 17/2/937 c;ar§amba giinii saat 10 da sahlacagmdan gormek ve 

tabevleri '!06 sahife, fiah 600 Kr. fazla izahat almak istiyenlerin Eyiib Maliye ~ubesi Tahsil ~efligine miiracaat-
leri ilan olunur. (862) 

·I 

KARDO 
Bunu hal it;in yegiine 

t;aredir. 

·ADAPAZAR.I· 
T~AK•Tj~·MEY• 


