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<(arpi~an an'ane ve kuvvetler. 
3 tincii sahifede: Edebiyat - Peyamt 

Sata. Kii<;iik kii§e. 

Musahibzade Celil'in 

18 PiYESi 
Tamamen ~zkmr,trr. 

5 inc! sahifede: Anadoluda san'at tet -
kiklerl - M!mar Sedad 9etinta§. Silistre 
vali.sl, eskl arkada~lanm anyor. 
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Bu 18 piyesin isimleri ilan 

ktsmtnda yazthdtr. 

7 ncl sahlfede: Qocuk sahifesl. 1 " _.., 
Telefon: Ba~muharrtr ve evt: 22366 Tahrtr heyet!: 24298- tdare ve matbaa k1sml 24299 • 24290 

Hatayhlart dip~ik ve vergi 
sindirmek istiyorlar ! 

:;::: -

ile 
Sancak etraflndaki 
iddia ve miidafaalar 
Arazi meselelerinde hakikat 
tabiatindir. Burada §U metin· 
den boyle, bu metinden §8yle 
istiEade etmek istiyen avu· 

ka thklarm yeri yoktur! 

e imdi vaziyet daha iyi anla~Jh
yor: F rans1zlar Umumi Harb 
sonunda i§gal edici bir kuvvet 

olarak Kilikya havalisine kadar uzan
dlklan zaman cenub taraflarmm miilki 
idaresini tanzim ederken Osmanh dev
rinden kalma idarenin U.zkiyeye bagh 
blrakhgi Bayir ve Bucak nahiyelerini 
Lazkiyeden ay1rarak Antakyaya ba~la
rnl§lar. <;iinkii Lazkiye halkmm eksenye
ti Arab olmasma mukabil bu nahiyeler 
ahalisi tamamen Tiirktiiler. F ranSIZlar 
'furk olan bu nahiyelerin Turk olan 1s
kenderun pan;asile birlikte daha iyi idare 
olunaca~bm -hakh olarak- gormii§ler ve 
boyle yapml§lar. 

lskenderun - Antakya ve havalisinin 
rnukadderatJ F rans1z murahhasl M. 
Franklin - Bouillon' Ia Ankarada miiza
kere olunurken nihayet adma umumi bir 
tabirle Sancak denilen bu havalinin hal 
ve istikbal 1~m Tiirkliigii iizerindeki 
1'urk manna mukavemet olunamiyaca
~~ anla§1hnca Frans1zlar ilk i§ olarak -o 
Zaman bundan bizim haberimiz yoktu
BaYir ve Bucak nahiyelerini bu defa da 
~~takyadan ay1ra1ak tekrar Lazkiyeye 

aglarnl§lar ve akillannca boylelik1e hi<; 
olmazsa iki nahiyeyi Sancak eczasmdan 
olmaktan kurtarmi§lar. 

"' Eger bu bir hakikatse -ki oyle oldu
&unu §imdi ogreniyoruz- bu hareket An
kara itilafnamesinde. Iskenderun - An
takya ve havalisi i~in kabul edilen esasm 
0 Zaman F rans1zlarca da kabul olunmu§ 
olan hakiki manasm1 gosterir. Frans1zlar 
0 miizakereler esnasmda giimriikten mal 
ka'YIT!r gibi iki Tiirk nahiyesini kendileri
nin de Tiirk olarak kabul etmek mecbu
riyetinde kaldlk1an bir k1t' adan ayn bu
lundurmak istemi§lerdir. Beyhude gay
ret: (:iinkii biz Sancak demekle bir ismi 
d.:gil, pek mantJki olarak ha1ki Turk a
lan muayyen bir k1t' ay1 kasdediyorduk. 
Bay1r ve Bucak nahiyeleri o zaman ve 
§irndi lskenderun - Antakya ve havalisi
nin halki en ziyade kalabahk Turk olan 
Yerleridir. 

Elimizde Frans1z erkamharbiyesinin 
Suriyeyi 1rklara gore taksim eden bir 
hartasi var: Bu hartada Bay1r, Bucak ve 
l-Iazne nahiyelerini iskenderun - Antak: 
Ya ve havalisinden ibaret Turk bolgesi 
i~ine kaydedilmi* goriiyoruz. ~ark tara: 
f1nda Harim ~ehrini de Turk bolgesi 
i~inde gosteren bu harta hakikate muta
hikhr. 

Halkzn e$galarz satzlzyor 
Tiirkler Bayram yapmao~lar. Milletler 
Cemiyeti konseyinin karar1 aleyhimizde 

imi' gibi propaganda yapthyor 

Suriye - Liibnan ihtila/z devam edigor 

Giizel Antakyadan ba,ka bir manzara 
Lazkiye 19 (Hususi) - Antakyada rak saatlerce yagmur altmda buakildik-

a1 vaziyet heniiz avdet etmemi§tir. tan sonra ahnlara kapatllmi~hr. 
s~~klarda otuzar ki§ilik siingiilu miifre- A,ar ifkence halini aldz 
zeler gece giindiiz dola§IYOT. Halkm listie- Haleb 19 (Hususl) - Antakyada 
ri aramyor. Dip~iklemek ve dovrnek gibi a§ar bahanesile !api1an tazyikler git.tik<;e 
hadise1er eksik degi1dir. Mevkuflarm artmhyor. T ahsi1darlar yan1anndaki A
say!Sl 38 dir. Hepsi de hi<;bir sorgusuz rab jandarmalarla birlikte diledikler.i eve 
hapse tJk

1
1m1§tlr. ic;lerinden bir c;ogu bir girerek e§yalanm satmaktadnlar. B1lhas-

don bir gomlek kalmc1ya kadar soyula • [ArkaSl Sa. 6 siltun 1 del 

··t~p;~y;·~l';······· .. ~I;hiti' ....... h·;;b·· 
ba~hyah alb ay oldu 

Madrid oniindeki kesif sis her tiirlii 
harekati akim btrakttrmaktadtr 

Bir hava hii.cumundan sonra Madrid sokaklarmdan birinin aldtgl manzara 

Valancia 19 (A.A.) - i':gi1tere ile bir mevcudiyet olarak telakki edilmemek 
Fransanm tavassut teklifine lspanyanm icab eder. Asilere yap1lan musellah yar
vermi§ oldugu cevabda ezciimle ~oyle de- drm, tecaviiziin yeni bir §eklidi.r. ~u • 
nilmektedir: nunla beraber, lspanya hiikumetl, b1ta • 

«Ortada «muharibler» yoktur. Mey • raf mu§ahidlerin ademi miidahaleyi kim
danda bir hiikumet, bir de memleket ha· lerin ihla1 etmekte olduklanni tesbit ede· 
inleri vard1r. Burgosta kendilerine hu - bilmeleri i~in bir kontrol ihdasml kabul 

Hakikat bundan ibaretken mese1enin 
rniinaka§asmda muhtelif vesikalann mii
teaddid maddelerine *oyle ve boyle ma
na vererek dava ispat etmek i~in bin de
reden su getirildigini goruyoruz. 1sken
derun • Antakya ve havalisi i!Cin 
dogru alan bu ktt'anm Tiirkliigiin
den ibarettir. Sanki bir mahkemede 
herhangi bir hakk1 tebariiz ettirebi1mek 
i~in hukuk usullerinin ince1igi uzerinde 
cambazhk eder gibi bizi muahedelerin 
ela~st 'k' .
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kumet susii vermi§ olanlar, beynelmilel [A1 n:ast sa. 6 siltun 5 teJ 

Antakya ve havalisi miicerred bu siikut· 
tan dolay1 Arab m1 olur? 

Arazi mesele1erinde hakikat tabiatin
dir. Burada §U metinden boyle, bu me
tinden §oy1e istifade etmek istiyen avu
kathklann yeri yoktur. 

tun bu gayretler i~inde yegane akla ya
k~n bir miidafaay1 M. Vienot'nun: 

k 
- Peki on dort senedir neye ses c;I

arrnadi! r? 
Mukabelesi te§kil etti. 

. Ancak, bu miidafaa da neye yarar ki, 
~r kere on dort y!ldu biz lskenderun -

ntakya ve havalisi i~Yin hi<; ses c;:1kar
lllam1~ degildik. On dort y1lm biitiin u
j:u_nlug~ lskenderun - Antakya ve hava
~Sine a1d Turk feryadlarile hala c;:mhyor 

esek mubalaga olmaz. Ondan sonra 

~a farztmuhal olarak on dort Ylldtr ls-
enderun • Antakya ve havalisinin 

Tn~. Zaman olaa muhakkak bulunan 
urk •-Iih' · · d b.. "' 1 1~m susulmu§ bile olsay-

1 °Yle bir siikUt ne Fransa lehine 
:nedeS • h ' unye esabma bir miiruru 
Zaman te§kil edemezdi. 

On d" • d' ort senedir sustuk mu? Peki i~te 
§Im I sesi . . .. k I . • d" mizi yu se tlyoruz I Biz on 
.,ort Yll susm.u§ olsak Jiirk lskenderun· 

F ransdar pek iyi bilirler l.i milletlerin 
ve milliyet1erin mukadderatl tizerlerinde 
siikutlarm degil, sarih surette aksi karar
larm bile hiikiimleri olmaz. 1871 de 
F rans1zlar A1zas - Loreni sarih bir mu
ahede ile Almanlara terketmi§ degiller 
miydi ;> On dan sonra bir F rans1z degil 

miydi ki: . . . 
- A~1k soylem1yebm. fakat da1ma 

on! an dii§unelim I 
Demi§ti? 
Burada hem sarahati, hem siikutu 

L _ -·aber goriiyoruz. Bu siik~t iltiza
midir. Bu. yantp tutu§an, bagmp !i&· 
gtran bir siikuttur! ~ir siikut: ~i n.i
hayet diinyaya Umum1 Ha~b g1b.1 ~ e§SIZ 
surette biiyiik bir yanardag mfi1akm~ 
malolmu§ ve nihayet A1zas - Lorem 
F ransaya iade etmek atikununda karar 

k1labilmi§tirJ, 

iskenderun - Antakya ve hava1isine 
dokunan muahedelerin bilhassa bir tanesi 
dogrudur: Bu havaliye Turktiir diyen 
Ankara itilafnamesi I.. 0 da tabiati ve 
hakikati ifade ettiginden dolay1. 

Bu i§i Turk - FranSIZ dostlugunun bii
tiin bir husniiniyetl ~ yiiriiyen ve hatta 
arayerde Suriyeyi de tatmin etmegi go· 
zoniinde tutan samimi konu~ma1andir ki 
giizellik1e halledebilir. Mesele, davanm 
kuvvetle halline kahnca onun traiik ma· 
hiyeti iizerinde bugiinden sadece teessiif-
1erimizi beyan etmek1e iktifa ederiz. 
~undan en kat'i surette emin olarak: 
lskenderun - Antakya ve havalisi esasen 
Tiirk o1dugu ic;in eninde sonunda gene 
Turk o1acak ve daima Tiirk kalacakhr. 
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Miithi~ bir harb hazzrlzjz 
937 de Alman donanmas1 
914 dekinin iki misline 

iblag edilecek .•. 

..................................... ,, .................... . 

Cumhuriyetin 
yard1m listesi 

Adana felaketzedele
rinnn imdad1na ko,abm 

Tiirk milletinin birbiri i~in duydugu 
his ve samimiyeti, diger milletlerde bul
mak gii~tiir demekte hata yoktur. 
Yurdumuzda, kafi derecede yard1m 
cemiyet}.eri olmamasma ragmen, ica
bmda Uskiidardaki Turk, Diyarbekir
deki vatanda~mm yard1mma ko~mak 
i~in imkam da, zaman ve mesafeyi de 
bertaraf ederek, i~inden dogam yerine 
getirir. Bunun yeni bir misaline Ada
na felaketi vesilesile §ahid oluyoruzj 

«Cumhuriyet» in iane listesine teber
ruda bulunan vatanda§lanmlZ!n yeku
nu, yard!ID yekunlari1e beraber, giin
dengiine artmaktad1r. 

Y eni listeyi bu §iikran hislerile derce
diyoruz: 
]21 

Diinkti ykftn 
Moskova Btiytik El~timiz Zekai 
Apaydm 
Merkez Hal tiiccar ve kumus
yonculan 
Merkez Hal memurin ve miis.. 
tahdemlerl 
Tiiccardan Onnlk Balik!flyan 

10000 

11800 

1985 
1000 

274675 

Zekai Apaydrnrn teberruu 
Moskova Biiyiik El<;lmlz Zekii.i Apay

dm Adana felii.ketzedelerine gazetemlz 
va.s1ta.slle 100 lira yolladigml diin tel
grafla blldirml~tir. Muhterem el~tlye fe
lii.ketzede vatanda§larmuz namma te
§ekkiir ederiz. 

ihracat islerinde 
' 

kolayhklar 
ikbsad Vekaletile giim
riikler aras1nda yeni bir 

,ekil kararia,brildi 
Ankara 19 (Telefonla) - fhracat 

tacirlerinden ruhsatname aranmasma ba§
landigmdan tatbikatta mii§ktilata ugran
mamasi ic;;in iktisad Vekaletile giimriikler 
arasmda noktai nazarlar teati edilmi~. 
mutabakat temin olunmu§, bu arada baZI 
bankalann miiracaatleri de halledilmi~tir. 
fhracat tacirleri tarafmdan terhin edilmi~ 
olan mallan bankalar ihrac ettikleri ma
da ruhsatname bu mallarm hakik1 sahibi 
olan ihracat!Yidan aranacakhr. lkhsad 

yekaleti maim ihzarmdan ve satl§mdan 
~hracatc;mm mes'ul oldugunu, kredi ac;:h
gmdan dolay1 mala muvakkaten sahib o
lan bankalardan ruhsatname aranmamas1 
cihetini uygun gormii§,giimriikler de buna 
i~tirak etmi§lerdir. ihracat tacirleri mem· 
leketin muhtelif liman ve ~ehirlerinden ih
racat yapmaktad1rlar. Bu muameleler de 
ya ~ubeleri veya vekaletlerini haiz acen
ta s1fatile ba~ka ticaret ve kumusyon fir
malan vas1tasile yapilmaktadir. ikhsad 

V ekaleti ihracat tacirlerine her §Ubesi ic;:in 
ruhsatnameden ikinci bir niisha vermekte
dir. Binaenaleyh mahalli giimriikler ica
bmda ~ubelerden ruhsatname niishasm1 
istiyeceklerdir. 

Acentalar i~Yin ayn ruhsatname niisha
si verilmemektedir. fhracat tacirleri ruh -
satnamelerinin Noterden musaddak bir 

suretini acentalanna gonderdikleri tak -
dirde bu suretin giimriik1ere ibraz1 kafi 
gelecektir. ............................................................ 

Uzaksa kta 
' 

muhasamat durdu 
Rusya, ~rk hududlarJnJ 

takviye ediyormu~ 
~ 

Fransa da sanayi se/erberligi gapzyor 
Am erika iki dretnot infClsma ba,hyor. ingiliz 
donanmas1 Singapurda biiyiik bir manevra yapacak 

Y eni bir Alman ztrhlrsr denize indirilirken 
Londra 19 (Hususi) - Alman de· zor, 6 muhrib, 12 torpito 35 tahtelba • 

niz salnamesine gore, oniimiizdeki sene hir daha yap!lacaktir. 
zarfmda Alman donanmas1 1914 teki H eligoland' da ha;z;rrlrklar 
donanmanm iki misline balig olacakhr. Paris 19 (A.A.) _ Oeuvre gazete· 
Y eni programa gore 3 mhh, 3 kruva - [Arkast Sa. 4 siitun 4 te] 
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Posta idaresinde 3500 
memur zam gOrecek 

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

Adliye V ekaleti de bir terfi listesi haztr· 
lamaktadtr, yeniden tayinler yapdd1 
Ankara 19 (T elefonla) - Y Jlba~m

da Posta T elgraf Umum Miidur1iigii 
memurlarmdan 3500 den fazlas1 maa§ • 
Ianna bir derece zam gorecektir. Umum 
Mudiirliigiin yeni kadrolan mer'iyete gir
mek iizere olan yeni te~kilat kanununa go

re hamlanmaktadir. Vilayetlerde yeni -
den te§kil edilecek 62 Posta, T elgraf ve 
Telefon Miidiirliigiine aid kararname de 

bu yakmlarda Yiiksek T asdika arzolu
nacakhr. Diger taraftan Posta fdaresi 
te~kilat!m yiiksek mekteb mezunlan ve 
tek~isyenlerle takviye i~Yin Avrupaya 
staryer ve talebe gondermektedir. Al .. 
many a ve F ransada okuyacak ve c;:ah§a• 

cak olanlar yarlS! stajyer olmak iizere 
30 ki§idir. Bundan ba§ka 5 talebe de 

[Arkast Sa. 5 siitun 3 tel 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllltlltlllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Sark Demiryoll~;;~ ................ . 
Teselliim muamelesine yar1n ba,Ianacak ve hat 

kanunusaninin birinci giiniinden itibaren 
devlet taraf1ndan i!fletilecek --..---....... ' ' ... _. • 

Kerklatc\i 

Londra 19 (Hususi) - Mare~al 
San-Kay-~ek'in bugun Nankine avdeti 
beklenmektedir. Mare§alm Nankine gon
derdigi son mektubu, kendisinin bugiin 
Nankine muvasalat edecegini bildiriyor-1 $ark Demiryolunun giizergahznz gosterir harita 
du. Nankin hiikumeti bu mektub iize- Hiikfunet tarafmdan sahn 11 k ~:: k d · 11 Jl" .. · uh d d . a nan ~ar .,...ar em1ryo annm tese umu 1~1 
nne m asamatm dur urulmasm1 emret- em1ryollanmn teselliimiine yar d 't' b' h f d -km 1 d.l k h t 1 1 · t' b b 1 m an I 1- 1r a ta a 1 a e 1 ece ve a - • 
ml~ Ir. .. ..w • • aren a§ an.acaktir. T eselliim i§i ic;in 93 7 gecesinden itibaren Devlet Demiryol-

Bugun oglednn sonra Nankmdt:n §I - Devlet Dem1ryollan umum mu"d" 1 'd · f d · I t'l kt' M 
1 d 

w 'k' .. .. . . . . ur mua-, an 1 ares1 tara m an I§ e 1 ece 1r. a-
rna e ogru 1 1 buyuk yolcu tayyares1 ha- vmm H1dayetin reis1igW1' alt1nda bu u"n f'h t II" b 1 " .. d 't' k · · . . g ama 1 ese ume a~ ama gunun en 1 1 • 

re et etmr~hr.,. Bu tayyare1enn Mare~al Ankaradan ~1r heyet gelecektir. Heyette baren idare Devlet Demiryollanna ge~ • 
~an-Kay-~ek In arkada~larm1 Nankme Devlet Demiryollan miifetti§leri de var- mi§ addedilmektedir. 

[Arkasl Sa. 6 siLtun 5 tel d1r, [Arkas~ Sa. 3 sutun 5 te] 
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lngilterede ~arpi§an 
kuvvetler ' anane ve 

Bir FransiZ gazetesi «Bu iste hakem olan M. 
Baldwin'le piskoposlar icab eden hiirmette 

kusur etmeksizin diidiik ~aldtlar!» diyor 
Di.in §ehrimize 

gel en f ngiliz ga -
zetelerinin yazd1k -
Ianna gore sab1k 

Krala hi.ikumet «st -
mf ve sosyetesile mi.i
tenasib>> bir tahsi 

sat baghyacakhr. 
Ayni zamanda bu 
hususta §imdiki Kral 
da karde§i Wind -
sor Di.ikii i~in te -
§ebbi.islerde bulun
maktadtr. 

ingilterede ikamet 
etsin etmesin, Di.i -
ki.in varidah i.ize 
rinden ingiltere rna· 
liyesi vergi alacak 
hr. 

Londrada iyi rna· 
lumat alan meha -
filde soylendigine 
gore Windsor Di.i -
kiini.in unvam ~o · 
cuklanna kalm1ya -
cak, Di.iki.in oli.i · Mrs. Simpson'un bir tablosu 
mile bu unvan da bitmi§ olacakhr. 

Kraliyete aid Di.ikahklar, sahiblerinin 
vefatmdan sonra tekrar hiikiimdarhga 
ri.icu etmekte ve ancak hi.iki.imdann em
rile ya ba~ka birine verilmekte, yahud da 
muattal bnakllmaktadJr. Maamafih ye· 
niden tanzim olunacak miilkiye tahsisah 
biitc;esinde Diikiin c;ocuklan veya ondan 
dul kalacak kadma da aynca tahsisal 
kabul edilmesi ihtimali mevcuddur. 

Diger taraftan Enzesfeld §atosuna, 
Diiki.in sthhati hakkmda heber almak is· 
tiyenlerin gonderdikleri telgraflar giinde 
iic; yi.izi.i gec;mektedir. 

Evvelki geceyi sinir bozuklugundan 
uykusuz gec;iren Diik §Oforii Baden' e yo!· 
hyarak sinirlere kuvvet verici ilac;lar al

dJrmt§tiT. 
Diiki.in yakm dostlan mii§ariinileyhin 

biisbiitiin sinir hastahgma tutulmasmdan 
endi*e etmektedirler. 

-?imdi §atoda diger bir misafir tc;m 
istihzarat yaptlmaktadu. Biri beyaz di • 
geri rna vi ve altm sam! karl§lk renklerle 
iki oda hamlanmaktadtr. Bu odalann 
ag1r a§yast kaldmlarak yerine Viyana -
dan daha hafifleri celbolunmaktadJT. 

Bu misafirin bir kadm olacag1 tahmin 
edilmektedir. Miladt lsa yortusundan ev
vel Diikiin sthhati mi.isaid oldugu tak -
dirde §atoda biiyiikc;e bir parti toplanmi§ 
olacaktJT. 

Mrs. Simpson'un Cannes (Kan) de · 
k1 hayatma gelince birinci defa olmak 
i.izere ufak tefek almak iizere sokaga c;r
kan kadm halk tarafmdan fazla iz' a~ e
dilmi§tir. 

Villaya avdetinde Di.ik ile telefonla 
gori.i§en Mrs. Simpson, Canterburry ba§ 
piskoposu Lang'm ithamlarmdan sitemle 
bahsetmi§tir. 

Ak§amiistii Cannes (Kan) belediye 
reisi M. Pierre Noveau Mrs. Simpson'a 
bi.iyi.ik bir demet ktrmrzl giil gondermi§ 
ve halkm §atoyu iz' ac; etmekte oldugun· 
dan dolay1 tarziyesinin kabuli.inii rica et· 
mi§tir. 

Madam Simpson Kandan 
aynlmadz 

Kan 19 (A.A.) - Madam Simp -
son'un burada bulundugu ve Kahireye 
gitmemi~ oldugu haber verilmektedir. Ma· 
dam birkat; hafta daha hie; olmazsa ka • 
nunusaniye kadar burada kalmak niye -
tinde oldugunu bir kere daha s.Oylemi~tir. 

Vindsor Diikii, Dubrovnike 
gidiyormu~ 

Belgrad 19 (Hususi) - Mustrran 
deveran eden bir ~ayiaya gore, Windsor 
Diikii yakmda Yugos\avyanm Dubrov • 
nik ~ehrine gelecektir. 

lngilterede farpr~an kuvvetler 
Sabrk fngiltere Krah Sekizinci Ed

ward'm ortahg1 heyecana veren macera· 
s1, eski ingiltereyi tekrar meydana koy -
mu~ oldu. 

Son ingiliz buhranmm manasm1 anh
yabilmek ic;:in, otedenberi zihinlerde yer
)e§mi~ bulunan yanb~ bir kanaati silkip 
atmak lazJmdtr. ingilterede, an' anenin 
kanun yerini tuttugu soylenir. Bundan 
daha hatah bir iddia olamaz. Diinyanm 
hit;bir yerinde, kanun, ingilterede oldu
gu kadar tam, inceden inceye hazrrlan -
IDI§ degildir. Y almz, ~u var ki, bu ka -
nun, mant1ki bir kanun degildir. ingiliz 
kanunu esasisine clair klasik bir eser yaz
mi~ olan A. Lawrence Lowell, FransJz
lann, kanunlannda, dogru kaziyelerden 
dogru neticeler ~;rkardJklanm fakat ya • 
mldrklanm, ingilizlerin ise, hatah kazi
yelerden hatah neticeler <;tkard1klan 
halde muvaffak olduklanm sayler. Bu -
nun sebebi de, siy~setin manl!ga degil, 

tecriibeye istinad etmesidir. ingiliz siya • 
seti bir akideye, bir felsefeye miistenid 
degildir; o, bir manhk degil bir ilimdir. 
i§c;i partisinden dahi olsa, kendini bilen 
her ingilizin son derece muhafazakar o
lu§u, karga§ahga sebebiyet vermek kor • 
kusundan veya yeniliklerden nefret eder 
olmasmdan ziyade, gayet gi.izel tanzim 
edilmi§ bir sistemi, fazla sert bir sarsml! 
ile bozmamak endi§esindendir. Bir Rolls 
otomobili, bir bisiklet gibi kolay kolay 
soki.ilmez. 

Sonra, §UrasmJ da hatrrda tutmak Ia -
ztmdtr ki, ingiliz demokrasisi bir aristok
rasidir ve iktidar, filen, bir smrfm elinde
dir. Ancak, iktidarm bu bir smrfm eline 
gec;mesi keyfiyeti, ekonomik kuvvetlerle 
ve mi.iraiyane bir tarzda vuku bulmaz, 
milletin ekseriyetinin muvafakatile olur. 
ingiliz, kendi siyasi kudretini, nafiz bir 
smlfm azasma tevdi etmek suretile kulla
mr ve bu azanm hayatma aid safahatr 

da, mecmualarda saati saatine takib eder. 
idare riiesasmm aristokrasisi lngiltere 

kilisesi tarafmdan takviye edilmektedir. 
Maamafih, kilise, muhtariyete sahib bir 
kuvvet degildir, devlet te§kilatma s1ki 
bir surette baghdrr. Nizamnamesi kanun· 
Ia mukayyeddir ve ihtilaflan devlet me • 
hakiminde riiyet edilir. lngiliz kilisesinin 
bir hedefi hrristiyanhgm ne~ri ve tamimi 
ise, diger hedefi de ingiliz kanunu esasi
sini miidafaa etmektir. 

Sekizinci Edward'm tahttan t;ekilme
sile neticelenen buhram bu esaslar i.ize -
rinden muhakeme edecek olursak, belki 
daha vazth surette anhyabiliriz. Zimam
dar srmfm ba~hca vazifesi kanunu esasi
nin miidafaasi oldugu i~in, bu smrf, Kra
lm, oyunda aykm hareket ettigi kanaatini 
has1l etti. Kral oyunda bile mi yapryor -
du? Hayu, bilakis, ac;rk oynuyordu am· 
rna, masrz, aksine oynuyor, oyunu bozu
yordu. Bu gibi oyunlarda, hakem diidiik 
~;alar ve oyuncuyu intizama davet eder. 
Son hadisede hakem olan M. Baldwin'le 
piskoposlar, icab eden hiirmette kusur 
etmeksizin, diidi.ik c;:aldrlar. 

Krahn hevesi, vahim neticeler dogura
bilirdi. Biitiin gazeteler, dominon'larm 
imparatorluga, ancak Krahn s!Tmah ip
ligile bagh bulundugunu yazmr~lard1. 
Halbuki Kral Amerikanla~Jyordu. Mrs. 
Simpson, Kanadah yahud Avustralyah 
olsaydt mesele bi.isbiitiin ba~ka bir ~ekil 
ahr ve ingilterenin gene mi.isaadeden im
tina edecegi ~iiphesiz bulunan ci.ir' etka -
rane bir izdivac, belki de miistemleke 
baglarmt kuvvetlendirebilirdi. 

Sonra, ingiliz snoblugunu da asla u
nutmamak lazJmd1r. ingilizler, kendileri
ni temsil edenlerin asil ITktan olmasm1 is
terler; hpkt, askerlerinin, diinyamn en 
giizel i.iniformasmr labis bulunmasm1 is • 
tedikleri gibi. 

Ve nihayet aile babalan geliyor. 
Tahttan feragat, bir dereceye kadar aile 
babalan buhram olmu§lur. Kral Ed
ward'm Mrs. Simpson'la izdivacr halin -
de, gene ~;ocuklarm, Krah takliden Arne· 
rikah dilberlerle dansetmegi, onlarla ev
lenmegi gayet tabii gormege ba~hyacak
lanm dii~iinen aile babalan, bu ihtimalle
rin online, her ne pahasma olursa olsun 
sed c;:ekmek istediler. ingiliz genclerinin, 
serbestiye dogru fazla siiratli gittigini 
gosteren emareler c;:ogalmJ~I!r. Aile ba • 
balannm c;:ogu ise, kanunu esasinin mu · 
hafazakarhk ~;erc;evesi dahilinde ya~a • 
mak taraftandtr. Goriiliiyor ki, siyaset, 
hususi hayatla ~;arpi§ffit§tlr. Bir~;ok gene· 
lerin, Krahn ]ehinde niimayi§ler yaparak 
Londra sokaklarmda dola~m1~ olmalann· 
daki sebeb de bu suretle anla§rhyor, 

CUMHURiYET 

c eehir ve 
Agacamisi zarif 

bir sekil ald1 
' 

Besiktastaki Atik Sinan 
' ' 

Ps. camnsi de tamir edildi 
' 
Beyoglundaki Aga camiinde yap1l -

makta olan tamirat ikmal edilmek iizere
dir. Cami hemen hemen yeniden in§a e· 
dilmi§ gibidir. Kaba bir tam mimari ta· 
§tyan minaresi y1ktmlarak zarif bir tarz· 
da in§a edilmi§tir. 

Yalmz caminin tamirata ba§lanmadan 
evvel sac;ak, pencere kenarlanna ve mina· 
renin muhtelif yerlerine zarif c;iniler ko· 
nulmasr takarriir etmi§ ve tamirat plam 
bu §ekilde hazrrlanmi§II. 

T amirat ikmal edildikten sonra bu 
<rinilerin konulmasmdan sarfmazar edil
mi§tir. Bu hal mimarlar arasmda birc;ok 
mi.inaka§ayr mucib olmu§tur. 

Caminin avlusu da muntazam bir §e -
kilde tanzim edilmi§tir. Avlunun orta -
sma tarihi krymeti haiz havuz ta§lanndan 
gi.izel bir havuz da in§a edilmi§tir. 

Atik Sinan Pa~a camisinde 
yaprlan tamirat 

Be§ikta§ta Koca Sinan eserlerinden 
Atik Sinanpa§a camiinin resture planla· 
rma gore yap1lan tamiri ikmal edilmi§tir. 
Y almz bur ada caminin caddeye bakan 
yiizile biti§ik olan Hazire duvan eski ve 
harab bir halde brrakrlmi§hr. 

Muntazam bir surette tamir edilerek 
bir kat daha giizelle§en caminin biitiin 
giizelliklerini bu c;irkin manzarah harab 
mezarhk duvarlan ortmektedir. Bu du -
var da miinasib bir §ekilde tanzim ve ta· 
mir edilirse yaprlan i§ itmam edilmi§ o -
lacakllr. 

ADLIYEDE 

Bayan Nadirenin evini so
yanlarm muhakemesi 

Kendilerine elektrik<;i siisii vererek 
Aksarayda N adirenin evine giipegiin -
diiz girerek N adireyi baglad1ktan son -
ra altmlarmr <;almakla maznun olarak 
muhakeme edilmekte olan N ecati, is -
mail ve Mehmedin Ag1rcezadaki muha
kemelerine diin de devam edilerek N a
direnin gi:isterdigi bir <;ok ~ahidler din
lenmi~tir. 

Beyoglu Noterinin 
muhakemeai 

Bundan bir miiddet evvel olmi.i~ olan 
Sava admdaki adamm mirasma kon • 
mak iizere biri 9,000, i:ibiirii 17,000 lira
hk sahte senedler tanzim etmekten su<;
lu Beyoglu Noter katibi $efik, vapurcu 
Mahmud Lutfi, Ali Haydar, Nazmi ve 
avukat Meleti Bodosakinin Ag1rceza -
daki muhakemelerine diin de devam e
dilmi§tir. Diin baz1 §ahidler dinlenmi~, 
diger §ahidlerin celbi i<;in muhakeme 
talik olunmu~tur. 

ECNEBI MEHAFILDE 

Ecnebi gazeteciler birligi 
tstanbuldaki ecnebi gazetecileri ara

larmda bir birlik te§kiline karar ver -
mi§lerdir. 

' C. H. PARTISINDE 

Parti kongreai bugiin 
toplamyor 

Vilayet Parti kongresi, bugi.in saat 
10 da Parti merkezinde ac;tlacaktlr. 
Kongrenin a<;Ih§I miinasebetile Parti 
reisi tarafmdan soylenilecek nutuktan 
sonra Parti birinci ve ikinci reisleri ve 
iki katib se~ilecektir. Bundan sonra 
idare heyetile, hesab ve biit<;e enciimen
leri se<;ilecektir. Miiteakib celsede de, 
biiyiik kongreye i§tirak edecek, 5 asli, 
5 te yedek aza se<;ilecektir. -···-t, dairesinin rrie§gul olacag1 

meseleler 
$ehrimizde kurulan istanbul mmta -

kas1 i§ Dairesi Amirliginin kadrosu ta
mam olmu§tur. I§ dairesi istanbul a
mirligi, i§ kanununun mer'iyet mevki
ine girecegi 15 hazirana kadar ba§hca 
ii<r mesele ile me§gul olacakhr. Bunla -
rm ba§mda istanbuldan ba§hyarak bi.i
tiin mmtakaya §amil olmak iizere yapl
lacak i§ tahriri gelmektedir. Bu tahrir
le i§ kanunu ~er\;evesine girecek miies
seselerin yerleri, vaziyetleri, i§<ri aded
lcri tavin ve tesbit edilecektir. 

Bundan sonra i§ kanununun tatbika
tma aid temaslar yap1la<;akbr. Ba§mii -
fetti§lik i§ kanununa bagh olarak ha -
zrrlanmakta bulunan talimatname ve 
nizamnameler i<;in alakadarlarm mil -
talealanm da alacakhr. --Ticaret Odalarmda yapila

cak 1slahat 
Ticaret Odalarmm iktisad odalan 

§ekline sokulacagmr ve mevcud 118 o
dadan ekserisinin lagvolunacagmr yaz
mi§hk. Bu husustaki kanun <;rkmc1ya 
kadar odalarda miihim 1slahat yap1la -
caktu. Islaha oniimiizdeki seneden iti -
baren sanayi §Ubelerinin kaldmlmasile 
ba§lanacaktlr. Bundan sonra istanbul 
Ticaret Odas1, diger Odalarm 1slahmda 
niimune olacak §ekilde 1slah edilecek -
tir. 

M mlek 
Soruyoru;;EI 

Siileymaniye camiinde 
. kur~un sokiiliip ~imen-) 
·. to s1vanan yerler 

Tamirah devam etmekte olan 
Siileymaniye camisinin mihrab 
cephesi tarafmda ve ti.irbeler bah
~esinin iki yanmdan avluya giren ' 
iki muhte§ern kapiSI vardrr ki bu 
kaptlarm i.istlerinde cami mi.istah
demlerine mahsus odalar da bulu
nur. 

Bu kap1lardan sagdakinin damm-
daki kur~unlar bir iki ay evvel ka

·. milen si:iki.ilerek bugi.inlerde yerine 
1 ,c;imento slVa yap1lm1§tlr. Biz bu - 1 
1 1~un manasrm bir tiirli.i anhyama- , 

dik. 
Si.ileymaniye camisi hakkmda en 

~ok hassasiyetimizi ayaklandlrdlgl
miz bu yillarda Evkafm bu geli§i· 
gi.izel hareketinin hangi sebebe is
tinad ettigini i:igrenmek istiyoruz; 
bunun ash ~imeto muydu ki kur -
§Unlan si:iki.ilerek bu hale kondu; 
yoksa ~imentonun kuqundan da -
ha mr <;ok mukavemeti vard1r? 
~imdilik.hi<;bir mi.italea yiiriitme - I 

den yalmz mii§ahedemizi si:iyliiyor 
ve bu hareketin sebebini, 

Soruyoruz! 
--=---=----=-- -·--- ---=-=---=----=--=- -=-

Ruam miicadelesi 
~imdiye kadar 3500 hay

van muayene edildi 
T e§rinisaninin ikisinden itibaren 1stan

bul Vilayeti dahilinde ba§lanan ruam mii
cadelesi epeyce ilerlemi§ ve diine kadar, 
yalmz lstanbul cihetinde ve Belediye hu
dudu dahilinde 3500 hayvan muayene 
edilmi§tir. Hal en F atihteki hayvan has· 
tanesinde gi.inde 150 - 200 hayvan mua
yene edilmektedir. istanbul mmtakasmda
ki bu faaliyet, kanunuevvelin sonuna ka
dar devam edecektir. Kanunusaninin bi
rinden itibaren de Kadrkoy ve Oskiidar 
cihetinde ruam miicadelesine ba§lanacak
llr. Ondan sonra da Adalar ve Beykoz 
kazasmda mi.icadeleye devam edilecek • 
tir. Y almz Adalar ve Anadolu yakasm· 
da muayeneden gec;irilecek hayvan mik
tan dort binden fazladrr. 
. Vilayet dahilindeki hayvanlann hep-

sinin muayeneden gec,:irilmesini temin ic,:in 
muayeneye sevkedilen bi.itiin hayvanlann 
e§kali tesbit edilmekte ve her hayvan 
i<;in birer vesika ve iki§er cetvel hamlan
maktadir. Bu vesikalarla, muayeneden 
ge~;irildigi isbat edilemiyen hayvanlann 
c;ah§llnlmasma, zabrta marifetile mani 
olunacaktrr. 

Bu ruam mi.icadelesinden ba§ka Fa -
tihteki hayvan hastanesinde hergi.in di,er 
ehli hayvanlann muayene ve tedavileri 
yap1lmaktadrr. Bu itibarla hastanenin bu 
son seneki faaliyeti, dart sene evvelki fa
aliyetinin dort misline c;rkmr§ bulunmak
tadir. 

MOTEFERRIK 

lktisad V ekili bu ak§am 
Ankaraya gidiyor 

$ehrimizde bulunan iktrsad Vekili 
Celal Bayar diin sabah Denizyollan ida
resile sair deniz miiesseselerini ziyaret 
etmi§tir. Celal Bayar bu ak§am Anka -
raya di:inecektir. 

Maliye Miiste§ari Borsada 
Maliye Miiste§an Faik diin Istanbul 

Kambiyo Borsasma giderek kambiyo 
ve di:iviz muamelatr hakkmda uzun tet
kikatta bulunmu§tur. 

Giizel San' atlar Akademisin
de yapdan toplanti 

Giizel San'atlar Akademisinde Yiik -
sek Tedrisat Umum miidiirii Cevadm 
riyasetinde Akademi miidiirii ve profe
sorlerinin i§tirakile dUn bir toplanti 
yaprlml§tlr. 

Dort saat siiren bu toplantl sonunda 
Mimari §Ubcsi tezyinat k1sm1 i<;in baz1 
rslahat yaptlmasma kararlar verilmi§tir. 

Harab olan tarihi bir eser 
Hasakide Bayram Pa§aya aid bir tiir

be ve bir de sebil vard1r. Koca Kas1mm 
yapiSl olan bu eserler son senelerde ta
mamen metruk kalrni§ ve bugi.in adeta 
yrkrlacak bir hal almt§hr. Sebil ve tiir
benin sahh ta§larmm k1sm1 kiillisi kl
nlmi§ ve dokiilmii§tiir. 

lzmir K1z Lisesinden Yeti
§enler kongresi 

izmir Krz Lisesinden Yeti§enler ku -
rumunun Lalelideki yurdunda diin ya
pllmasl istenen y1lhk kongre baz1 se -
beblerle ikincikanunun 2 nci cumartesi 
giinii saat 15 e btrakilml§tlr. Bununla 
beraber tzmirli ve Universiteli gene 
klz talebeler diin hususi §ekilde arala
rmda konu§malar yapml§lardrr. --..-Cinayet degilmi§! 

Ramide tabanca kur§unile yaralana
rak olmii§ bir erkek cesedile Halicde 
denizde bir kadm cesedinin bulundugu
nu yazmi§tlk. Polis tarafmdan yap1lan 
tahkikat sonunda bunlann birer kaza 
neticesinde oldiikleri tesbit edilmi~tir. 

) 
Bugday fiatlar1 

birdenbire yiikseldi 
Ekmek nark1 degi~medi
gi i~in buhran ba~byor 

Son hafta it;inde memleketimizden Av
rupaya miihim miktarda bugday ihrac 
edilmi§tir. Umid ve tahminlerin fevkine 
<rikan bu ihracat fazlahg1 Istanbul un pi
yasasmda tesir yapmi§ ve fiatlar birden
bire yiikselmege ba§lami§Itr. Bu yi.ikseli§ 
diin c;uvalda bir liray1 bulmu§tur. Alaka
darlar fiatlann daha bir miktar yi.iksele
cegini iddia etmektedirler. (:iinkii ihra -
cat, miitezayid bir §ekilde devam etmek· 
te ve istanbulda bugday stoku gittikc;e 
azalmaktadrr. 

Un fiatlanmn yiikselmesinin ekmek fi
atlarma da tesir edecei:(i tabiidir. Eger 
bir kac; gun i~inde vazryet tabii bir hal 
almazsa - ki buna ihtimal verilmemekte
dir - ekmek fiatlanm da arl!rmak icab 
edecektir. F akat, nark komisyonu bir haf
ta sonra toplanacakttr. Bu mi.iddet zar -
fmda ekmekc;iler, unu, yiikselmi~ fiat ii
zerinden alacaklar, fakat ekmek fiatlan
na zam yapamJyacaklardtr. Bu hal ek -
mekt;ileri tereddiide di.i§i.irmi.i§ti.ir. Diin 
cemiyette vaziyet gorii§iilmii§tiir. Alaka
darlar nark komisyonunun bir karar ver
mesine veya un fiatlarmm tabii hadde 
riicuuna kadar, gec;en sene oldugu gibi 
bir ekmek buhranma §ahid olacagrm!ZI 
iddia etmektedirler. Ciinki.i ekmekt;iler 
bu vaziyette pahah un almaktan t;ekin -
mektedirler. 

Diin ak§am §Chrin muhtelif semllerin
den, bilhassa Kiic;iikpazar ve Unkapam 
taraflanndan matbaamrza telefonla mii
racaat edilerek fmnlarda ekmek bulun -
madrgr bildirilmi§tir. 

Bu hususta Belediyenin ehemmiyetle 
nazan dikkatini celbeder ve hi<; yoktan 
bir ekmek buhram ihdasma meydan ve -
rilmemesini isteriz. 

KOLTOR ISLER! 

Maarif idaresinin 
giizel bir karar1 

Son zamanlarda talebe kasket ve el
bisesini ta§Iyan baz1 bedbahtlarm, ko -
kain, esrar gibi zehirli maddelerin sa -
hld1g1 e kul\an~ld1gi yerlere girip ~lk
makta olduklan ve bu gibi yer lerle te
masta olan bir taklm ahlaksrzlarla gi:i -
rii§tiikleri gi:iriilmii§tiir. Umid edilme -
mekle beraber, bunlarm i~inde fena yo
la sevkedilmi§ baz1 talebelerin de mev
cud olmasr ihtimalini dii~iinen Maarif 
Vekaleti, srkr bir takibat yaprlmasrm 
alakadarlara bildirmi§tir. 

Bu hususta Vekaletten gelen emre go
re, lstanbul Maarif idaresile mekteb i
dareleri, zab1ta ile te§riki mesai edecek
ler ve tefrik edilecek memurlar, gayri 
muayyen zamanlarda, s1k s1k, bu §Up -
heli yerleri kontrol ederek, buralarda 
bulduklan bedbahtlarm hiiviyetlerini 
tesbit edeceklerdir. Emniyet miidiirliigii 
bu gibi yerleri i§leten ve yahut bu mad
deleri satanlan ve gencleri buralara a
h§tlranlarl tesbit ederek mahkemeye 
sevkedecektir. Aynca bunlar arasmda 
talebelere de tesadiif edilirse bunlar 
hakkmda da ag1r cezalar tatbik edile -
cell;tir. 

Ni§anta§mda yeni bir mekteb 
binas1 yap1lacak 

Maarif Vekaleti, Ni§anta§l k1z orta
mektebi i<;in yeni bir bina yaphrmaga 
karar vermi§tir. Ni§anta~mda yap1lacak 
olan bu bina, o civar talebesini kamilen 
istiab edebilecek derecede biiyiik ve 
modern olacaktrr. 

Tedrisatm durmamasr i<;in bu mu -
azzam bina dort senede ikmal edile -
cektir. 

ONIVERSITEDE 

Hukuk talebesinin miiracaa
tini V ekalet kabul etti 

tstanbul Hukuk Fakiiltesinin di:irt se
neye <;Ikanlmasr ve kararm ikinci sm1 -
fa da te§mili iizerine, ikinci srmf talebe
lerinin Vekalete miiracaat ederek bu 
rejimin kendiler·ine tatbik edilmemesini 
istediklerini yazml§hk. Bu i§le yakm -
dan alil.kadar olan Yiiksek Tedrisat 
miidiirii Cevad §ehrimize gelmi~ ve ba
Zl temaslar yapmi§hr. 

Vekalet, esas itibarile ikinci sm1fm 
miiracaatini kabul etmi~ ve di:irt senelik 
rejimden muaf tutulmalarma karar ver
mi§tir. Bu karar bir iki gi.ine kadar '0'
niversite Rekti:irliigiine bildirilecektir. 

Hukuk talebeleri diin bir toplantl ya
parak Maarif Vekili Saffet Ankana bir 
te§ekkiir telgrafr <;ekmege karar ver -
mi§lerdir. Talebeler aynca Yiiksek Ted
risat umum miidiirii Cevad, Rekti:ir Ce
mil Bilsel, dekan Stddr k Sami ve pro • 
fesorler §erefine bir ~ay vereceklerdir. 

Asds1z bir haber 
Diin bir gazete baZI esnaf cemiyetle -

rinin birle~tirilecegine dair bir haber 
veriyordu. Ticaret Odasr Esnaf §Ubesi 
bu haberi tekzib etmektedir. Esasen 
Marangozlar cemiyetile birle~tirildigi 
yaz1lan Oymac1lar cemiyeti isminde bir 
cemiyet mevcud degildir, 
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Silahlanma yar1~1 
11 ngiltere Bahriye N azm Sir Samuel 0 Hoare devletler arasmda vaziyet fe-

nala~ml§ oldugundan ingiltere hi.iku
metinin eski Londra deniz silahlan mua
hedesile <;i.iri.ige ~rkanp sokmesi icab e· 
den be§ kruvazorii donanmada muhafa
zasma liizum gordiigiinii ve bOyle nazik 
bir zamanda yeni barb gemilerinin vakte 
muhtac in§asim bekliyemiyecegini ve he
niiz muharebede kullanmak kabiliyetini 
haiz gemileri eskidir diye buakamryaca
gmi parlamentoda soylemi§tir. Bu gemi -
lerin muhafaza edilebilmesi ic;in Ameri
ka ve J a pony a ve diger akid devletlerin 
muvafakati laz1md1r. Amerika §imdiden 
muvafakatini bildirmi§tir. 

J aponyamn da razr olacagr bekleni
yor. Tabii buna mukabil de Japonya 
kendisinin t;iiriige c;rkarmas1 icab den 
bazi harb gemilerinin muhafazasmt isti -
yecektir. N as1l ki gec;enlerde ingiltere 
eski muhriblerinden hacmi mecmuu otuz 
bin ton bir miktarm muhafazasmt istedi
gi zaman ]aponya dahi kendi tahtelba • 
hirlerinin artmlmasm1 istemi§ti. Bir taraf
tan ingiltere fevkalade masraflar ihtiyar 
ederek yeni harb gemileri yaptumaga 
hamlamrken diger taraftan eski harb ge
milerini <;iiriige c;rkarm1yarak muhafaza
ya kat'! li.izum gormekle di.inya politika
smda vaziyetin c;ok fena oldugunu ispat 
etmektedir. 

Malumdur ki Akdenizdeki gec;en ger
ginlik esnasrnda ingiltere (:inin tarih ve 
san' at noktasmdan fevkalade krymeti o· 
lan hazinelerini Londradaki <;;in asan 
sergisine bir kruvazorle getirmi§ oldugu 
halde bunlan bir barb gemisile iade ede
memi§ti. <;;in hi.ikumetinin yaptrg1 §ikayet 
ev te§ebbi.islere kar§I ingiliz donanmast -
mn tek bir harb gemisini bile Akdeniz· 
den uzakla§hrmasma politika vaziyeti 
mi.isaid bulunmadrgrm bildirmi§ti. ~imdi 
de ingiltere yalmz Akdenizde degil, bi.i· 
tiin diinyada siyasi vaziyetin c;ok fenala§

IDI§ olmasmdan eski gemilerinden bile hi~ 
birini feda edecek bir vaziyette bulun " 
mamaktadtr. 

ingiltere ve Amerika ile birlikte diin
yamn en biiyiik deniz devletlerinden bu
lunan Japonya da diegr silahlarla birlik· 
te deniz silahlanm arl!rmak ve kuvvetlen
dirmek i§ine beynelmilel vaziyetin fena· 
la§masmdaft dolay1 bi.iyi.ik ehemmiyet 
vermektedir. Bu maksad a J aponya es i 
Londra deniz muahedesini tecdid etmi
yecegini haber vermi§ ve yenisinin akdine 
de i§tirak etmemi§ti. ingiltere, Amerika 
ve F ransa ile yeni muahedeyi akdettik· 
ten sonra bunun ahkamma biiyiik ve ki.i

c;iik diger devletlerden bir haylisini raz1 
edebilmi§ti. Fa kat ] aponya gemilerin aza
mi hacimlerini ve toplarmm c;aplanm ta
yin eden bu yeni muahedenin hi.iki.imle
rinden hi<rbirini kabul etmemi§tir. 

Y eni muahede her bahri devletin yap• 
hracagt gemiler hakkmda diger akid dev
letlere malumat vermesini §art koymu§· 
tur. J a pony a buna da razr olmamt§ltr. 
Hatta Bahriye Nazm yeni deniz biitc;e• 
sini parlamentoya verirken J aponyamn 
yapl!racagt gemilerin program! parlamen· 
todan bile gizli tutulacagmt tasrih etmi~
tir. Demek oluyor ki Japonya istedigi bi..i· 
yiikliikte ve smrfta harb gemisi, top ve 
deniz tayyaresi yapllrmakta tam serbesti· 
sini muhafaza etmege azmetmi§ bulunu
yor. 

Maahaza ]aponya Bahriye Nazm 
ingiliz ve Amerikan donanmalarile in§a• 
at hususunda yan§ yapmak mevzuu bah
solmadrgmt ve J aponyanm mf kendi ih
tiyacma ve miidafaasma uygun deniz ha· 
mhgt yapacagm1 da kaydetmi§tir. Fa· 
kat netice itibarile bi.iyiik deniz devletle
ri bahri teslihatta tehlikeli bir yaTJ§a 
girmi§ bulunuyorlar. 

Diger teslihat sahalannda dahi eyni 
hal goriiliiyor. Fransa Harbiye Nazm 
Daladier bu sene di.inyanm teslihat ic;in 
iki yiiz milyar frank sarfettigini ve Av· 
rupanm ba§tanba§a bir siingii ormanile 
kaph oldugunu beyan ederek silahlanma 
rekabetinden dogan tehlikeli vaziyeti ta· 
rif etmi§tir. Dunya politikasi fenala§llkt;a 
bi.iyiik ve kiic;iik milletler silahlanm artm· 
yorlar. Silahlar artt1kc;a da diinya poli
tikasl daha ziyade fenala§ryor. Bugiin 
biitiin diinya politikaci!an silahlanmak 
liizumunu kabul etmekle beraber bunun 
sonu gelmiyeceginde de mi.ittefik bulu
nuyorlar. 

MuhaTrem Feyzi TOGAY 

Cumhuriyet 
Nuahaa1 5 Kuruttur 

A bone f Tiirkiye Haric 
'eraiti i~io i~i .. 

Senelik 1400 Kr. 1700 kr. 
Alb ayhk 750 1450 
0~ ayhk 400 800 
Bir ayhk l SO yoktur 



F rans1z iyan1 ile parla . .I 
mento aras1nda ihtilif 

d b ri h kern usulii Crevier kar~lsJn a mec u a 
hakkindaki kanunu Ayan Meclisi tadil etti 

• 

Paris 19 (A.A.) - Ayan . ~e.c~i;i 
uzun miizakerelerden sonra mesal 1htila 
larmda mecburi hakem usuliinii tesis eden 
kanunu kabul etmi~se de evvelce meb'u • 
san meclisi tarafmdan kabul edilmi§ olan 
metinde miihim tadilat yapml§tlr. Bu se
bebe mebni me tin meb 'us an meclisi tara
fmdan tekrar miizakere edilmek icab et· 

mektedir. 
Ba§hca fark hakemlerin tayini m<:sele

~indedir. Ayamn kabul etmi§ oldugu met· 
ne gore hakemler mahalli, . mesleki se~
dikalar tarafmdan ve bunlar olmadJgJ 
takdirde departmanm uzla§tlrma k?rnis • 
Yonu tarafmdan tayin edileceklerdJr. Bu 
komisyona departman prefesi riyaset e~e
cek ve komisyon patronlarla amele mu • 
messillerinden mi.irekkeb olacak ve bun • 
Ian Ticaret Odalarile mahalli amele sen
dikalan, departJman birlikleri irae ede · 
cektir. . 

Bu hakemler miilkiyet hakkma, mesal 
hakkma sendikalann serbestisile ferdi 
serbesti esasma miistenid ~ah§ma §art • 

Ian viicude getireceklerdir. 
Meb'usan meclisi tarafmdan kabul e

dilmi§ alan metinde hakemlerin amele ta: 
rafmdan mecburi surette umumi mesal 
konfederasyonuna mensub mahalli te~ki: 
latlar ve patronlar tarafmdan da umu~ru 
F rans1z patron! an konfederasyonu cam • 
binden tayin edilmesi derpi§ edilmekte 
idi. 

Ayan meclisi celsesinin sonuna dogru 
1\1. Blum ayamn kabul etmi§ oldugu met· 
ni meb'usan huzurunda miidafaayl taah
hiid ederniyecegini soylemi&tir. 

Ayan meclisinin diinkii celsesinde aza· 
dan M. F ourcade'in hiikumeti fabrika • 
!ann i§galine miisamaha etmekle muaheze 
etmesi iizerine ciddi hadiseler zuhur et • 
lni§tir. 

M Bl tl Cevab vermi•· • urn §U sure e , 
tir: 

«- hgallere nihayet vermege hazmz. 
Cebir ve tazyika milracaat etmeden ev • 
vel mi.imkiin alan biitiin <;.arelere ba§VU· 
racag!Z. Eger ayan meclisinin f.~kri . bu 
merkezde degilse bunu at;l~<;.a soyles~n.» 

Ayni celsede M. Blum Ia M. Mt!le-
rand arasmda da bir hadise ~1kmt~hr. M. 
Millerand hiikumetin komiinistlerin mii • 
zaharetini ara§tumakta oldugundan do -
lay! i~gallere nihayet vermemekte oldu • 
gunu soylemi§tir. . 

M. Blum hi.ikumetin erge<; grev hahn· 
de fabrikalarm notralize edilmesi mecbu· 
riyetinde kalacag1 sureti,nde .cevab ve.~mi§ 
ve sonra M. Millerand a httaben §oyle 

demi~tir: 
<<- 1900 tarihinde ekseriyet tarafm· 

dan karar verilmi§ alan greve riayetin 
mecburi olacagm1 projesine dercetmi§ 
alan zat siz degil misiniz? Simdi beni ko
miinistlerle uzla§mak istemekle muahaze 
ediyorsunuz. Siz de zamanm biitiin in • 
kllabcllanmn miizaheret etmekte olduk
lan bir hi.ikumetin erkamndan bulundu • 
nuz. Hayatm1zm en §erefli zamamm te§· 
kil eden devirde bize gostermi§ oldugu • 
nuz misali takib ediyoruz.» 

H alk~tlar cephesi artzk 
ya~1yamazm1~ . 

Paris 19 (A.A.) - Sosyalistlenn 
na§iri efkan alan Populaire gazetesi, 
Humanite gazetesinin Blum hiikumeti 
hakkmdaki son tenkidlerinden §ikayet et· 
mektedir. Bu gazete, ezciimle diyor ki: 

«Bu tenkidlerin edas1, sosyalistlerle 
komi.inistler arasmda miin'a'kid olan mi • 
saktan mi.itevellid miikellefiyetlerle tena· 
kus halindedir. V e halk<;-1lann cephesinin 
esasm1 te~kil eden umumi itilafla gayri • 
kabili teliftir. Halk<;Jiar cephesi, komii • 
nistler tarafmdan te§rinisanide (Jkanlmli 
olan ve 5 kanunuevvelde kendilerinin is
tinkaf karanm vermelerine bais olmu~ bu
lunan buhrandan sonra artik ya§lyamaz.» 
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Adana felaketinden 
zarar gorenler 

Y1kdan evler ve yard1ma 
muhtac aileler 

tesbit edildi 
Adana 19 (A.A.) - ,Simdiye ka -

dar feyezan yiiziinden Adanada has1l o
lan zayiat §U suretle tesbit edilmi~tir. 

· d h'l' de Polis mmtaksmda ve §eh1r a 1 m 
be]ediye taksimatma gore yedi mahalle
de 445 ev ylhlmJ§hr. Bu evlerde zarar 

~oren ni.ifus miktan biiyiik kii~iik 139?. 
ki§idir. Bu evlerin 22 si kargirdir. 384 u 
kerpi~ ve 54 ii kaml§tan yapllffi!§tlr. Jan· 

clarma mmtakasmda ve Belediye hududu 
ic;inde bulunan 12 koyden ekserisi sazdan 
Jrapma ve bir k1sm1 da kerpi( olmak iizere 
801 dam yJh!mJ§tJT. Buralarda biiyiik 

kiic;iik 4050 niifus zarar gi:irmii§tiir. 
Bunlardan bash Belediye hududu 

haricinde ve j andarma mmtakasm?~ ii~ 
koyde 28 kerpic; ev yJblarak 148 kl§l za

l'ar gormiistiir. 
,Sehir d~hilinde 490 ni.ifusun evleri Y!

kJlmadigl halde e§yalan selden ZJyaa ug
raml§hr. Bunlar ianeye muhacd1r. 

Baz1 evler peyderpey ~i:ikmekte oldu· 
~undan bu yekuna I 00 evle 500 niifus 
dave edilebilecektir. 

Zarar gi:irenlerden 1618 niif~s K1Z1lay 
'Vas1tasile sehrin muhtelif yerlennde ba -

· · d 'l kte tJndmlmakta ve ia§eleri temm e 1 me.. • 
koylere de ihtiyac nisbetinde ekmek gon-

derilmesine devam edilmektedir. 
E§ya tevziatma devain olunmakta~Jr, 

Cami, mescid ve hanlarda s1k1§1k vaZJ • 
Yette bulunanlar c;ad1rlara <;lkanlrnl§tlr. 
Depolarda, fabrikalarda 1slanan ve <;arnur 
ic;inde kalan ve seller vasitasile si.iriikle • 

nip giden pamuk ve kozadan has1l alan 
Zarar ve bugday ekilen tarlalarm giinlerce 
su altmda kalmasmdan miitevellid ziyan 
miktannm tesbiti §imdilik miimkiin olama· 
lllaktad1r. . 

. ~4. ~er~nden yJkJimi§ ojan sed din ta • 
lllln I<;m 1cab eden ke~ifler yap1lmakta -
d~r. Mevsim yagmurlu gittigi ve bu sed· 
~~n Adana i<;.in c;ok muhim oldugu i<;.in 
suratle tamirine c;ah§llacaktu. 

. Antrepolar i~in kanun 
[ .Ankara 19 (Telefonla) - Antrepolar 
~rn Yeni bir talimatname haZ1rland1. 
l unda fireler, tesisat, niimunelerin a-
l'!ll11asl ve tahlil §ekilleri hakkmda da 
~eni ~iikumler vard1r. Talimatname bir 

t .at; gune kadar tstanbula gonderilecek-
J.r. 

Paris ··r 
·' 

~traf1nda . ... 
Rumen ve Franstz sJyasi 
mehafili biiyiik bir ke· 

tumiyet gosteriyor -
Paris 19 (A.A.) - Frans1z ve Ru

men mehafili M. Antonesco'nun M. 
Blum, M. Delbos, M. Daladier ve M. 
Cot ile yaprnl§ oldugu gorii§rneler hak
kmda biiyiik bir ketumiyet gostermekte· 

dirler. 
Bir Rumen gazetesinin. miitaleas1 

Bi.ikre§ 19 {A.A.) - Independance 
Roumaine gazetesi M. Antonesco'nun 
Paris seyahatinden bahseden yaZISmda 

§oyle diyor: 
«Fransa ile Romanya arasmda esasen 

d olm1yan mu~kiilleri halletmek mevcu . .k 
degil, harbe kar~1 mu§terek 1craah tens1 
etmek mevzuubahistir.» . 

Bu gazete netice olarak Fr.ansa . 1le 
Romanyayl hi(bir zaman menaf1 aymye
tinin bugunku kadar baglamaml§ oldu • 

gunu yazmaktad1r. . • 
Rumanya Hariciye Vek1lt 

isini bitirdi 
Paris 19 (A.A.) - Diin ak§am ne§• 

redilen teblig, M. Antonesco'nun Paris
teki ikametinin resmi k1sm1m hitama er • 
dirmektedir. F akat M. Antonesco gele -
cek haftamn sonuna kadar hususl olarak 
Pariste kalacaktJr. Beraberinde bulunan 
erkan bugiin Bukre§e hareket edecek • 

lerdir. • , 
Balkan ihracat bankalari di-

rektorlerinin toplanbsi bitti 
Atina 19 (Hususi) - Balkan deVi.et • 

1 r i ihracat bankalan direktorleri diin 
e ictimalanm yaparak miizakerele • son • 

rine nihayet vermi§lerdir. 
DirPktorler meclisinde, Balkan dev -

letleri arasmdaki ikh.sadi mii~asebet -

1 . daha ziyade inki§afma htzmet e -
enn d'l . 

decek bazl kararlar ittiha~ .e 1 mi§ v: 
Balkanhlar bankasmm tes1S1 meselesr 
tetkik olunmu§tur. 

Portekiz'in Almanya'ya miis 

t mleke verecegi dogru degil 
eLizbon 19 (A.A.) - Portekiz'in Al v: 

, miistemlekeler devredeceg1 
manyaya · d 

eklinde ortaya <;.lkiDJ§ ~Ian §ayia a~ 
§ d Diario de L1sboa gazetesr bahse en 
~oyle diyor: 

N dl'yetimizi ne de Irk1m1zm 
c e mevcu ' • . 

.. zayedeye "lkarmak adeti· gururunu mu ,. 
miz degildir.~ 

Bu gazete ilave ediyor; 
«Bu §ayia, hi~ kimsenm z~rre kadar 

ehemmiyet vermedigi bir ~aytadlr.:. 

CUMHURiYET 

EDEBiYAT 

ingiliz - i talyan 
anlasmas1 

Hikiyede ve romanda 
memleket 

' Peyami Safa 

Y dba,Jnda mii~terek bir 
beyanname ne,redilecek 

Tiirk romam fstanbulda dogup biiyii-r ye baktJklan zaman iptidailikten duy
dii. llk c;agmda kale kaplSindan d1§ar1 duklan n~fr~ti: ya~mz ~~~~ ~o!liis~~e 
<;JkmJyan bu halis istanbul <;ocugunun mahsus <;.Irkmhklerm teessuru g1~1 ~o:

Londra · 19 (A.A.) - Daily Mail gorii~ zaviyesine girebilen di.inya, Tepe· terirler. Bir k!Sim gene . ~uharr~~I:nm1z 
gazetesmm bildirdigine gore, 1ngiltere ba~mdan ,Si§liye ve Kopriiba~mdan Bo- de Tiirk ki:iyliisiine tek b1r Jde~loJJ.mn z~
ile !talya arasmda prensip itibarile bir gazic;inin k1y!larma kadar uzanan iki viyesiden bakmay1 huy edmml§lerd1r. 
anla§mJya §imdiden vanlml§tlr. Salahi - dar c;izgi iistiinde kalmJ§tJ. Hi.iseyin Rah- Esiri olduklan bir fikir ic;inde bitarafhk
yettar mehafilde ihtimal verildigine go - mi yeti§meseydi, Serveti Fiinun devrinde tan t;Ikan bu rnuharrirlerimiz, hikayele: 
re, bu yeni sene ba§mda mi.i§terek bir Tiirk romam kopruyu gec;emiyecekti. rinde, kahramanlarma hep yeknesak bn 
beyanname ne§redilecek ve bu bey anna- Onun Aksaraya ve F atihe kadar yi.iriiye- mizac ve karakter iiniformas1 giyoirirler: 
me ile ingiltere ve italyanm Akdenizde· bilmesi, edebiyat tenkidcisinin hala kiTk- Y az1larmda ki:iylii daima maLlum ve jan
ki menfaatlerinin birbirinin Z1dd1 olma • birbu<;uk ma§allahlarla alh§ladlgJ, mu- darma claim a zalimdir; miiteahhid daima 
d1g1, statiikonun muhafaza edilmesi Ia - zaffer bir emekleyi§tir. Hi.iseyin Rahmi- <;alar ve miihendis daima hile yapar; 
z1rn geldigi ve bu anla§manm hic;bir ii - nin elile objektifini Mahmudpa§a yoku- velhas1l burjuva daima namussuz ve miis
~i.incii devleti istihdaf etmedigi bildirile - §unda, <;.ar§l i<;inde, Sahpazannda ve ke- tahsil daima hakhd1r. Hikayeyi okuma
cektir. nar mahallelerinde gezdirerek hergiin ye· dan evvel bunu biliriz ve mevzuun sun'!, 

Ayni zamanda Fransa ile italya ara· ni bir semt daha ke§feden Ti.irk romam- mekanik in~as1 i~inde kar§Jmlza hakikl 
smda bir anla§ma ihtimali de mevzuu nm istanbul fethini tamamlamas1 1<;.m insanlar degil, muharririn davasm1 yiirut
bahsedilmektedir. !ngiliz - !talyan ko - bile iki ayn edebi cereyanm ve iki ayn mege mahkum, insan §ekline biiri.inmi.i§ 
nu§malan esnasmda diger ihtilafh mese· edebi c;e§ninin delaleti §art olmu~tu. ispat kuklalan (lkacagml anlam:. 
Ieier de ayn ayn tetkik olunmu§tur. Bu Tiirk romamm istanbul.4an di§anya F akat bir k1s1m gene muharrirlerimiz 
meyanda Habe§istanm ilhab i§i, ayn bir <;lkaranlar i~inde ilkonce Orner Seyfed- de vard1r ki Anadoluya ne bir Avrupah 
mesele olarak telakki edilmi§tir. F akat dini, Re§ad Nuriyi, Refik Halidi hahr· ve bir §ehirli yad1rgamasile bakarlar, ne 
bu meselede de rnuvakkat bir anla§ma hyoruz. Bunlar bize Rumelide ve Ana- de a§m sol bir fikrin esiri olarak onu yek
yapllml§tlr. <;;ok yakm bir zamanda A · doluda da ~arpan kalebler oldugunu, iis- nesak ve dar bir vizyon i~inde gorurler. 
dis·Ababdaki 1ngiliz el~iliginin ba§kon- tiine insan ayag1 basrnl§ her toprak parc;a· Bizzat Anadoluda yeti§en bu muharrir· 
solosluga tahvil ediJ.:ligi teblig olunaca • smda hikaye edilmege lay1k mevzular ler, i(inde dogup biiyudiikleri muhitten 
cakt1r. bitebilecegini gosterdiler. Tiirk romam· aldlklari tesirleri ve intJbalan bize naklet· 

Romada hava degi~ti nm diinyasm1 memleket ol<;.iisiinde geni~- mek i~in yazarlar. Memleketin muhtelif 
Roma 19 (A.A.) - Siyasi mii§a • )eten hareket, edebiyat1m1zm ald1gi mil- yerlerinden bana hikayelerini gonderen 

: ; i . , _ ., 1- ~---- -J,;I ·iyette · liyet~i istikametten dogmu§tU. yepyeni baz1 istidadlardan evvel, bu sl· 
ki gerginligi izale etmek arzusunda oldu- Bugiin bize isimlerini yeni yeni kabul mf i~inde, F eridun Osmam hahrhyorum. 
gunu beyan etmektedirler. ettiren hikaye ve roman gencligi, mevzu- «Son Mektub» i~mindeki hikayelerinde, 

Bu mii§ahidler, M. Musolini'nin diin lanm yalmz 1stanbuldan almak gibi im- ya~anm1~. d1§mdan degil, i<;inden goriil
Littoria' da sulha davet mahiyetinde te - paratorluk edebiyatma has bir darhktan mii§ ve tek bir maksadm degil, biitiin bir 
lakki edilebilecek bir nutuk soylemi§ ol· ka~Jyor. T aze Turk romanmm bakl§l, ruhun delaletile mii~ahede edilmi§ sami
dugunu ehemmiyetle kaydetmektedirler. memleket ufuklanm ~epc;evre i<;.ine alan ml bir Anadolu vard1r. AraSJTa fazla 
Filvaki Duc;e, ortada mevcud olan va- geni~ zaviyelere dogru gi.inden gi.ine u • «edebi» olmak gibi her ba§langtca mah· 
him meselelerin normal yoldan, yani dip· zanmaktad1r. Yaln1z fstanbuldan Ana- sus heves ve temayiillerle ihlal edildigini 
lomasi yolile halledilmesi laz1m g·elece dolu §ehirlerine dogru degil, §ehirlerden teessiirle gordiigiimiiz bu diiriist levhala· 
gine i§aret etmi§tir. . . kasabalara ve koylere kadar nufuz etmek rm kompozisyon olarak ta baz1 bozuk-

Ayni mii§ahidler, ltalyan gazeteleri • gibi hay1rh bir tecessiisun p~nltJlarile do- luklan mazur gorulmek §artile bize A· 
nin ispanya i~lerine kar§l alakasJZhk gos· ludur. nadoluyu en halis (izgilerile veren hi
termekte olduklanm i§aret etmektedirler. Oyle ki Refik Halidin bir kitahile a- kayenin en kuvvetli vaidlerile dolu oldu
Bundan ba§ka gazetelerin fa§izm ile ko· (liml§ yeni bir ~1g1r gibi, memleket hika- guna §iiphe yoktur. 
miinizm arasmdaki niiicadeleye clair her yesi, memleket romam tabirleri altmda 
giin yapmakta olduklan ne§riyat sona ~r- hususi bir nevi tasavvur etmek adeta mo· 
mi§tir. Cazeteler, Akdeniz hakkmda In· da oldu. Dune kadar telifi terciimeden a
giltere ile ltalya arasmda aktedilecek y1rmak ic;in kullandlgimlZ ve yeryiiziinde 
itilafa biiyuk bir mevki tahsis etmekte • yaln1z bize mahsus o abes ve acayib 
dirler. Boyle bir muvakkat itilafnamenin <<milli roman>> si:izi.i yerine (bu tabir be
imzalanmasi, Ramada ~vrupa~m P_ek 1;1im kitablanmm kapaklannda da bazan 
tehlikel] olan bu noktasmdan sulhu teSISe v~~dtr), bugiin, Anadoluyu istanbuldan 
yanyacak daha elestiki bir siyasetin esasl ay1rmak i~in bu «memleket hikayesi ve 
addedilmektedir. memleket romam» vas1flanm kullanm1ya 
Habe~istanda resmi hiikiimet ba§lad1k. Gene bizden baeyka yeryi.iziiniin 

kalmamu; ihi<;:bir yerinde boyle bir tabire tesadiif 
Londra 19 (Hususi) - Hariciye olunabilecegini zannetmiyorum. Yalmz 

Nazm M. Eden Avam kamarasmda eskiden baZJ FranSIZ romanlarmm ilk sa
Habe§istandaki vaziyet hakkmda beya - hifelerinde «Paris adetleri, ta~ra adetle
natta bulunarak ezciimle demi§tir ki: ri» gibi i§aretler goziimiize ili§irdi; fakat 

«- !talyan kuvvetleri Habe§istanm 1stanbulu memleketten tamamile ayJra
§imal ve §ark klSirnlanm tamamen i§gal rak dJ§anda bnakan vas1flara benzer 
etmi§ bulunmaktad1rlar. Bu suretle Bo- tabirler bize mahsus olmabd1r. 
ran, Sidamo, Gore de dahil olmak iizere * * * 
Habe§istan kamilen ltalyan i~gali altma «Memleket hikayesi ve romam» denil-
girmi§ ve Habe§istanda herhangi bir Ha· digi tarzda mevzulanm Anadoludan a· 
be§ hiikumeti kalmaml§ bulunmaktadlr. Ian muharrirlerimiz birka~ s1mfa aynla
Arama <;1kan hadiseler hal en c;etecilik bilirler: Bir k1srn1 Anadoluyu bir turist 
yapan sab1k askerlerin i§idir.» gibi dola§anlard1r. Bunlar hem bir Av-

Anla§ma ne vakit mer'iyete rupah, hem de bir ~ehirli gorii§ile koy!i.i-
girecek? 

Londra 19 (A.A.) - Reuter, bii • 
tiin gorii§ ihtilaflan halledildikten sonra 
anla§manm gelecek sene meriyete girece· 
gi Il!.iitaleasmdad!r. italya, Habqi~tanda 
ve bilhassa Mavi Nil meselesinde lngiliz 
menfaatlerine riayet edecegi hakkmda 
temina·t verecektir. Bununla beraber bu 
meselenin ileride ayr1ca miizakere edil • 
mesi imkans1z degildir. 

Anla§manm deniz silahlannm tahdidi 
hakbnda hi<;:bir hiikmi.i ihtiva etmiyece • 
gi bildirilmektedir. 

Almanya'mn doviz i~in aldi-

gi yeni tedbirler 
'Berlin 19 (A.A.) - Doviz vaziyeti 

dolay1sile <;.1kanlan yeni bir kararname 
hudud mmtakalannda yap!lmakta olan 
doviz muamelelerine yeni bir takrm 

~ark Pakb may1sta 
imzalanacak 

Ankara 19 (Telefonla) - Turkiye -
Irak - Iran ve Efgan devletleri arasmda 
~?ark paktmm oniimiizdeki maylsta im
zalanacagl anla§Ilmaktad1r. imza me
rasimi ya Bagdadda veya Tahranda ya
pllacakbr. 

Y eni lngiliz Krahnm aldigi 

unvanlar 
Londra 19 (A.A.) - Kral Altmc1 

George tahta c;1khgl tarih olan 11 ka
nunuevveldenberi bahriye silahendaz -
larmm ba§ albay1 donanma amirali ve 
kara ve hava ordularmm mare§ahd1r. 
Sekizinci Edward da bu unvanlan ta§I· 
ml§hr. 

tahdidat koymaktadrr. Hudud mmtaka- Erganide Atatiirk heykeli 
lannda oturanlar yabanc1 memlekete 
ge~tikleri zaman §imdiye kadar ufak 
para olarak giinde on mark gotiirebilir
lerken bugiinden itibaren yalmz ii~ 
mark gotiireceklerdir. 

Bu hususun tam surette tatbik olu -
nabilmesi i~in aynca doviz pasaportlan 
ihdas olunmu§tur. 1/1/937 tarihinden 
itibaren hudud mmtakalarmda oturup 
yabanc1 memleketlerin hududlan i<;.in
de ~ab§an ve ecnebi dovizile ayllgm1 a
lan Al(XIanlar, kazanclarmm 3/2 sini 
Alman milli bankasma yatlrmak mec
buriyetinded.irler. Hudud mmtakalarm
da ve ayhklanm mark olarak alan ya
bancilar da §imdiye kadar azami ayda 
300 mark degi~tirebilirken bundan boy
le ancak 200 mark degi§tirebilecekler -
dir. 

Hindistanda koleradan 

olenler 
Londra 19 (Husus1) - Hindistandan 

bildirildigine gore, Bengale'de <;1kan 
kolera neticesinde 208 ki§i olmii§tiir. 

Ergani 19 (A.A.) - Maden kasa
basJ Cumhuriyet parkma konan Atatiirk 
heykeli bugiin binierce balk, baklf ve 
krom madenleri i§C;ilerinin tezahi.iratile 
a<;JidJ. 

Bir Brezilyah 16 Japon 

oldiirdii 
Sao Paolo cBrezilya. 19 (A.A.) 

Sao Paolo'nun bir varo§unda dun feci 
bir Mdise olmu§tur. 

Brezilyah bir <;.ocuk, bir Japonun bah 
~esinden bir iki meyva ~alml§ oldugun
dan bah~e sahibi olan Japon ~ocugu 

balta ile dovmii§ ve miithi§ surette sa
katlami§tlr: 

Bununla beraber <;ocuk siiriiklenmek 
suretile evine kadar gelmi§ ve babasma 
ba§ma geleni hikaye etmi§ VP olmii§tur. 
Bunun iizerine kederinden ve hiddetin
den deli gibi olan babas1 eline bir tii -
fek alarak sokaga f1rlami§ ve rasgeldi.
gi Japonu oldurmii§ti.ir. Olen Japon • 
lar1n rniktar1 16 d1r. 

Tiirk romamm'!l istanbulda kalmlya
rak memleket k~ar geni§ bir diinyaya 
<;tkmasl, tekam liini.in en giizel merhale
lerinden biridir. Fa kat lstanbulun da bir 
memleket par~as1, hem de vaziyeti itiba
rile Tiirk ruhunun en <;apraeyJk problem· 
lerile dolu vak'alar ve ihtiraslar yatag1 
oldugunu unutacak kadar aleyhine ta
assublar beslememeliyiz. Diinya yarah· 
hrken lstanbula aid mevzular say1lrn1§ 
ve bugune kadar da tiiketilmi§ degildir. 
fnsan ruhunun ihtilaflan saylSlz ve her 
an ba§ka, her an taze bir olu§ i<;inde hu
dudsuzdur. 

Bir Istanbul romam, bir Anadolu ro-
mam yok, Turkiin romam, insamn roma· 
m vard1r; Trakya hududlanm1zdan bii· 
tiin Anadolu hududlar1m1za kadar bu 
Tiirk ve bu insan, memleketin her top
rak par<;asi iistiinde romancmm dikkatine 
lay1ktJT. Y eter ki bu dikkat, edebiyah
mlzm btbk c.eken mahsulleri arasma iyi 
cinsten bir eser daha katacak kadar can
It ve doguruou olsun. 

PEYAMI SAFA 

~ark Demiryollari 
[Ba$tarajt 1 inct sahifede] 

,Sark demiryollan Devlet Demiryol -
ian arasma dahil olmakla beraber, bu 
idareye «Devlet Demiryollan Avrupa 
Hath hletici idaresi» ismi verilecektir. 

Yunanlliarla yaptlan miizakereler 
heniiz neticelenmedi 

,Sark Demiryollarmm Yunan arazi • 
sinden ge<;.en 33 kilometroluk k1sm1 hak
kmda Turk ve Y unan hiikumetleri mu -
rahhaslan arasmda cereyan eden miiza • 
kerat elan neticelenmemi§tir. Yunan mu
rahhasJ 33 kilometroluk kiS!rnlda Y u -
nan ve bizim arazimizde bulunan 7 kilo
metroluk kiSlmda da Tiirk kanunlannm 
mer'i olmasm1 istemi§tir. Fa kat bu tale
bin kabulii yakm bir ihtimal dahilinde 

goriilmemektedir. ---·-.... ·---
ltalyan zabitleri Sudan 

topraklarmda 

Londra 19 (A.A.) - lngiliz siyasi 
mehafilleri, i<;lerinde ikisi general olmak 
iizere 14 i talyan zabiti bulunan 7 ital· 
yan tayyaresmm ge<;.en per§embe giini.i 
Habe§istan - Sudan hududunda kiic;iik 
bir ticaret istasyonu olan Gam bela' da ka
raya indiklerini teyid ediyorlar. Bu is -
tasyon Sudan makamatmm kontrolu al -
tmda ise de bizzat tayyareler bu kontrol 
altmda bulunan mmtakanm d1sammda 
karaya inmi§lerdir. Buna bi~aen bu 
mahfillerde, bu hadiseye yeni inki -
§aflar gostermesi hali haric ol • 
mak i.izere, hi~bir ehemmiyet atfedilme· 
mektedir. T ayyarecilerin Gambela'ya 
ni<;:in geldikleri belli degildir. T ayyareler
den be~ tanesi bir miiddet sonra tekrar 
hareket etmi§lerdir. 
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Kii9iik kite 

Namus ve ekonomi 
politik 

Ce~enlerde izmirde bir hmiz tutmu§· 
!ar. Senelerdenberi yakayt ele vermeden 
diyar diyar dola§IP §Unu bunu doland!
ran, kap1, pencere dinlemeyip bir sihir
baz gibi her delikten SJVl§an bu adam, ni• 
hayet kodese di.i§iince, ~imdiye kadar 
butiin yaphklanm bir bir polise anlat
ffil§. Sonra da §i:iyle demi§: 

«- Benim, toplu olarak iki bin yedi 
yiiz liraya ihtiyaClm var. Bu paray1 bana 
temin etselerdi h1mzhktan vazge~er, na· 
musumla ya~ard1m .» 

Cingi:iziin samimi oldugunu ~abul ede
lim ve di.i§iinelim: 

Kendilerine, ihtiyaclan nisbetinde 
para vermek suretile hm!Zlan hmiZhktan 
vazgec;irmek kabii olsun. T abii bunlann 
ic;inde, be§ on kuru§a raz1 olanlar bulu
nacagi gibi milyon istiyenler de c;Jkacak
tlr. Boyle olunca, fiat yi.ikseldikc;e, na· 
musun bymetten du§tiigiinii, manastz• 
la~t1gmt kabule mecburuz. 

Bir de aksini gozoniine getirelim ve 
para verip kand1rmak suretile namuslu 
adamlan h1rs1z yapahm: 

T abii gene, be§ on kuru§a «eyval
lah !» diyeceklerin yanmda namuslanni 
diinyanm altmlarile degi~tirmege raz1 ol
mJyanlar da bulacag1z. Bu takdirde ise 
fiat arttlk<;.a namusun k1ymet kazand1g1• 
n1, nihayet okiilemiyecek bir dereceye 
kadar yiikseldigini goriiriiz. 

Demek ki, baz1 materialistlerin iddia 
ettikleri gibi insanlan para ile yola getir· 
mek mi.imkiin degilmi§ ve ekonomi politik: 
ilminin ahlak1m1za varmc1ya kadar el u
zatmak istemesi giiliincmii§. 

Elektrik, havagazi 
istihlak .vergileri 

Kanunda baz1 degi~ik· 
likler yap1byor 

Ankara 19 (Telefonla) - Elektrik v~ 
havagazi sarfedenlerden almacak istih
lak vergisini gosterir kanunda baz1 te
beddiilat yap1lmaktadJr. Bu tadiHit, ma
denlerimizin maliyet fiatlan iizerinde 
de miiessir olacaktlr. Gerek layiha, ge
rek GU.rnli§ane meb'usu Edib Servet 
Toriin bu mevzula aHikah talebi Iktl • 
sad, Maliye ve Biitc;e Enciimenlerinde 
ehemmiyetle tetkik edilmi§ ve son §ek
lini bulan Iayiha Meclis ruznamesine a· 
hnmi§tlr. 

Bu layiha dahili istihlak vergisi ka -
nununa ek 4242 numarah kanunun bi
r·inci maddesinin (G) frkrasm1 §U §e • 
kilde degi§tiriyor: 

•Husus1 idarelerin ve Beled.iyelerin 
kanunen tesis ve i§letmek mecburiye -
tinde bulunduklan Dariilaceze, basta • 
ne, mekteb, itfaiye gibi amme hizmet • 
lerine miiteallik miiessesatmda istih • 
lak edilen elektrik ve havagazinden ya· 
n resim almrr. 

Belediyelere aid sokak ve caddeler 
tenviratile niifusu 10 bine kadar olan 
kasabalardaki elektrik sarfiyatl bu re • 
simden istisna edHmi§tir. Ancak resme 
tabi b ir mahaldeki umumi §ebekeden 
cereyan alan kasabalar halkmm ve sma.] 
miiesseselerin istihlakatJ resme tabidir, 
Maden ve komiir ocaklanmn i~erisin • 
de bulunan bilciimle tesisat, alat ve e
devatta ve ocaklardan pkanlan cev • 
herleri eritme, y1kama, kurutma ve te· 
mizlemege veya bunlara benzer mua -
melelere tabi tutarak krymetlendirme
ge yanyan harici tesisatt a ve kuvvei 
muharrike merkezlerile kompresor ve 
vantiretorlerde ve cevh~rlerin muhafa· 
zasmda kullamlan depo, ambar ve har
manlarda ve cevherlerin ocak i§lerin • 
den muhtelif muamele yerlerine ve is• 
kelelere ta§mmasmda ve tahmil iske • 
lesindekiler de dahil olmak uzere tah .. 
mil ve tahliye i§lerinde kullamlan va • 
srtalarm yukanda bahsi gec;en tesisat 
ve vas1talann tamir edildikleri atelye • 
lerin yapllan elektrik sarfiyatl dahi re· 
simden miistesnad1r. Vapurlar ve §i • 
mendifer katarlarile hareketleri stra • 
smda elektrik istihsal eden zatiilhareke 
vas1talar da bu resimden istisna olun • 
mu§tur. ~ 

Bugday piyasas1 yiikseliyor 

l?ikago 19 (A.A.) - Hububat borsa • 
smda sekiz senedenberi goriilmemi§ bir 
tereffii kaydedilmi§tir. Muameleler, bir 
rokor seviyesini bulmu§tUr. Bugday 
1,40 dolard1r. Yani 1 kanunuevvele na
zaran 20 cents fazlad1r. 

Bu tereffii, Avrupanm miibayaat1 yii· 
ziinden vukua gelmi§tir. Almanya'mn 
37 ve italya'mn 80 milyon ton bugdaya 
ihtiyacl oldugu soylenmektedir. -···-

Miiderris muhterem goz 

tabibi Esadm ruhuna 

Mevlidi ~erif 
Bugiin ogle namazmdan sonra Kadt· 

koyiinde Osmanaga camis-inde Mevlidi 
~erif okunacagmdan arzu buyuran ze
vati kiramm te§rifleri rica olunur. 
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r Kii~iik "'" hlkAye Talili adam 
lngilizceden 

Yiizleri igneliyen, sert bir riizgar e-, yidli, ~arth hayata ah§am1yor. Bu gece 
siyordu. Wilson Collins, Madrid kahve- senin gibi hayat r;amuruna saplanml§, 
sinin oniinde taksiden iner inmez gayri- hayatm ne oldugunu yakmdan gormii§ 
ihtiyari r;enesini kiirklii paltosunun bi- ve sezmi~ birisile konU§UP derdle§mek 
raz daha ir;ine soktu. r;ok ho§uma gitti. Serserilerin hayah 

Tam kahvenin kaplSlndan ir;eri gire - beni daima meftun eder, biiyiiler. 
cegi s1rada kulagma bir kemamn hafif Hetherington: cEvet amma, dedi, in
ve tatlt melocfi.si r;arptl; Collins dura - san ancak rahata erdikten sonra bun -
lad1. Ian soyliyebiliyor. Yoksa r;amurun ir;in-

cBu havay1 talihimin bana giileryiiz de iken, asia! Halbuki ben, almmm te
gosterdigi gece Montekarloda i§itmi§ - rile hayat1m1 kazanabilmeyi r;ok arzu 
tim, diye kendi kendine soylendi ve bir ederim., 
Iahza dii§iinceye dald1. Bu s1rada goz - Talihli: eEvet, sana bir vazife bula -
leri bir kar; metro ilerideki sokak gal - cag1m, ne i§ yapabilirsin? • diye sordu. 
gicisma tak1ld1. Derhal kemancmm bo§ - Yalmz keman r;almasm1 bilir, biraz 
duran kutusuna dogru ilerliyerek ir;in- da §arkl soylerim, 
de bir §ey olmadigml goriince sordu: - Demin r;ald1gm parr;ay1 taganni e-

- Karnm ar; m1? debilir misin? 0 parr;ay1 ben Monte-
- Evet efendim, diye zay1f bir ses karloda kumarda kazand1g1m gece ilk 

cevab verdi. olarak i§itmi§ ve bana ugur getirdigine 
- Kutunu kapa, gel beraberce biraz kani olmu§tum. 

yemek yiyelim. Fakat r;abuk ol, hava - <;alabilir ve okuyabilirim. 
r;ok soguk. - Sana, derhal r;algll1 kahvelerde bir 

Kemanc1 §a§Irmi§, verilen emre der - vazife bulmaga r;ah§acag1m. 
hal itaat etmi§ti. G1das1zhktan hasta - eTalihli, masadan uzakla§h. Kahve
lanmak iizere idi. Her soguk gece gibi nin sahibini bularak yamndaki adamm 
bu gece de halk onun kemanma kulak eSerseri r;algich adile sahnede bir kar; 
asmadan s1cak yuvalarma biran evvel parr;a r;alarak taganni etmesi i<;in mii -
yeti§mek ir;in h1zh h1zh yamndan ger; - saade istedi. Patron yagh mii§terisini 
mi~ler ve keman kutusuna hir; para at- kirmamak ir;in geceyansmdan sonra 
mami§lardl. r;alg1cmm sahnede goriinmesine miisa-

Kemanci ekseriya oldugu gibi, bu ge- ade etti. 
ce de bir hay1r sahibinin lutfedecegi bir Kemanci sab1rs1zhkla geceyar1sm1 
kase r;orba, veya bir parr;a peksimedle bekledi ve sahnede bir kar; parr;a r;ald1 
bir fincan r;ay1 dii§iinerek C11llins'i kor- ve taganni etti. Netice tabii miikemmel 
kak ad1mlarla takib ediyordu. Konu§ - degildi. Fakat patronun bir haftahk an
maga bir ba§lang~r; olur iimidile: eBu gajmamm temin edebildi. 
ak§am hava r;ok soguk efendim, diye Kontratlar birbirini takib etti. Mem-
inledi. leket dahilindeki muhtelif angajman -

Collins: cEvet. diye kestirme bir ce- lar ve metropolitain miizik holiindcki 
vab vererek Madrid'in yaldizimsi ka - son vazife Hetherington'u §Ohretinin 
pisnna dogru ilerledi. $a§kin ve bitkin zirvesine ula§hrdt. 
miizisyen: Collins arkada§mm §6hretini ad1m a-

- Sizi burada bekliyeyim mi efen - dim takib ediyordu. Fakat tek bir nok-
dim? diye sordu. Hay1r sahibi: tada anla§amiyorlardi. eTalihlh hal a 

- Hay1r, dedi, yemegimizi burada yi- tebdili k1yafetle kah sokaklarda kibrit 
yecegiz. satmak, kah kemanc1 ile tamnmiyacak 

- Fakat. .. vaziyetlere girip adi kahvelerde arka -
- Ne var? da§i keman r;alarken kendisinin de pa -
- Fakat, benim eibiselerim... ra toplamasmm zevkini s1k s1k tatmak 
- Zarari yok, haydi ir;eri. Burada istiyordu. Bu yiizden aras1ra kavgalar 

herkes ctalihli Collins'i. iyi tamr. da oluyordu. 
Vestiyerdeki adamlar bile Collins'in Giin ger;tikr;e eSerseri r;algiCb nm 

bu hareketine §a§ml§lardi. cTalihli• ge- §ohreti arhyor, radyoda, gramofon plak 
r;enlerde de ak§am yemegine bir may - larmda sesi duyulmaga ba§hyordu. Bir 
munla gelmi§, ve o r;irkin mahlukla giin cSerseri c;algtch ya bir filim r;e -
ayni masada yemek yemi§ti. Bu ak§am virmek ir;in Holywood'dan bir teklif 
da bir dilenci ile boyle liiks bir yere yaplld1. 
gelmek. .. Maymunla yemek yemek ne Serseri ve sefil arkada§lar arasmda 
ise, fakat boyle adi ve pejmiirde bir so- ger;en bir gec~nin sabahmda Hethering
kak dilencisile yemek salonunun man- ton Amerikaya hareket etti. 1ki samimi 
zarasm1 bozmak, ak1l ve manttga 51 - arkada§ ilk zamanlar s1k s1k mektub -
gacak bir i§ degildi. la§hlar. Fakat kemanc1, cTalihli, nin 

Yemekte hir; konu§madilar. Son ta - tekrar kumara ba§ladi~m bildiren mek 
bagm kaldmlmasmdan sonra, etalihlh, tubundan sonra yazd1g1 biitiin mektub
arkada§ma bir sigara uzath ve bir ta - lara cevab alamadt. 
ne de kendisi yakh. Sigaranm mavi du- cTalihlh arbk eTalihsiz Collins, ol -
manlan k1vnla k1vnla yiikselirken 
Collins tahkikata ba§ladl: mu§tu. Bir giin boynunda kibrit tablas1 

_ 1smin? oldugu halde yerden egilip ald1g1 ga • 
_ Bernard Hetherington. zete pan;asmda Hetherington'un birkar; 
- Ne diye sokaklarda keman c;;ah - hafta ir;in, yiiksek fiatla Hippodrame'da 

r;ah§mak iizere Amerikadan memleketi-
yorsun? . ne dondiigiinii okudu. 

- Ba§ka bir i§ bulam1yorum efendrm. 
Eskiden sinemalarda keman r;alardim. 
Fakat sesli filimlerden sonra buna im • 
kan kalmad1. Bir eyyam kap1 kap1 ge
zerek supiirge ve tahta nrr;aSl satbm. 
Fakat ekmek parami <;1karam1yordum. 
Elimde keman c;;almaktan ba§ak bir 
san'at1m da yok. Hir; bir miiessesede 
miinhal c;algicihk bulamadim. Hayatl -
m1 kazanmak ir;in sokaklarda keman 
r;ahp gelen ger;enin sadakasma boyun 
igmekten ba§ka r;are bulamad1m. eTa -
lihlh: c Ya?. diye m1nldand1. eBen de 
senin vaziyetine dii§mii§tiim, dedi ve 
soziine yava§ yava§ devam etti: 

Hippodrome bo§ahyordu. Kalabahgm 
arasma kart§an eTalihsiz,, ekibrit, kib
rit var!, diye ba~nyor ve sendeliyerek 
yiiriiyordu. 

eSerseri r;algiCh paltosunun yakasm1 
kaldtnp miimkiin mertebe yiiziinii giz
lemege r;ah§aran Madrid kahvesinde 
dinlenmek iizere Hippodrome'dan ~1k • 
mi§tl. Kalabah~n arasmda eTalihlh 
nin sesini tamd1. 

eOna evvela biraz para verir, §akala
~lr, ve sonra da kendimi tamtlrrm~ diye 
kendi kendine soylendi. 

Bir kibrit parasmm tablasma ahld1 -
gm1 goren Collins kafasm1 kaldtrarak 
mii§terisinin yiiziine bakh. Derhal ke
manciyi tamd1 ve ac1 ac1 tebessiim etti. 
Bu Strada arkadan gelen bir polis: 

- Haydi <;ekil oradan mendebur, her
kesi rahats1z ediyorsun! diye bagtrmca 
Collins yakalanmak korkusile sir;radi ve 
siiratle oradan uzakla§h. iki arkada§ 
tekrar birbirlerini kaybettiler. 

Collins tabladaki parayi bula§lk bir 
§eymi§ gibi iki parmagile tutarak: c$iik 
ran borcu! • diye kekeledi ve arkasmdan 
bir kiifiir savurarak yere ath. 

Collins'in hakiki vaziyetini bilmiyen 
kemanc1, eamma da tuhaf r;ocuk!~ diye 
dii~iindii ve kendi kendine: 

- Onun, bu serseri hayatmdan ne 
zevk ald1gm1 bir tiirlii anhyam1yorum. 
Eminim ki biraz sonra temiz elbisele -
rile gelir Madrid kahvesinde beni 
bulur, diye soylendi. 

Fakat eski halaskarm1 bir daha hir;, 
hir; goremedi. 

Tilrkr;eye r;eviren: 
A. TUTU$ 

- Belki soyliyecelkerime inanm1ya -
caksm. Fakat, hayatrm1 kazanmak ir;in 
ben de bir zamanlar sokaklarda kibrit 
satiyordum. Hayat c;ok zor ve bin mii§
kiilatla dolu. Fakat senin gibi hayat1 se
ven ve takdir 11den bir delikanh ir;in .. · 
Ben hala gevezelik olsun diye klyafe -
timi degi§tirerek bazan sokaklarda kib
rit satar ve geceleri de §Urada burada 
biiziiliir uyurum. Tabii bunlan arhk 
bir eglence ir;in yap1yordum. Bu kapri
simi tatmin~n sonra, eski giinlerimin 
hahrasml tekrar ya§amaktan miitevel
lid bir ne§'e ile evime, yumu§ak yata -
g1ma doniiyorum~ Herkes beni eTal~hl~ 
Collins, diye r;agmr. Evet, ben tahhh 
bir adam1m. <;iinkii talih beni sefalet 
r;ukurundan bir hamlede <;tkardl. Miit
hi§ bir kumarc1 idim. Elime ger;en be§ 
on paray1 daima kumara, daima kag1d 
oyunlarma kapbnrd1m. Bir giin talihim 
dondii ve elimdeki be§ on kuru§ c;;abu -
cak be§ on lira oldu. Boylelikle topla -
d1g1m bir miktar para ile Montekar -
lo'ya gj.ttim. Bir gece, benim talihime, 
benim paramla bir arkada§ zenginlerin 
bulundugu masada oyuna i§tirak etti ve 
bir hayli para' kazandt. Ertesi giin bu Taksimde a~1lan model u~ak 
vaziyetin daima bOyle gitmiyecegini 
dii§iinerek kumardan vazg~tim ve pa
raml saklad1m. 

. . 
serg1s1 

Tlirk Model Ur;akevince memleketi
mizde ilk dcfa olarak diin bir model u
r;ak sergisi tertib edilmi§tir. Taksimde, 
tertib edilen bu sergide muhtelif kara 
ve deniz tayyare modelleri te~hir edil
mi~tir. Sureti mahsusada haz1rlanan ha
fif tahtadan ve renkli kag1dlarla imal 
edilen bu modeller kuruduktan sonra 
havada 3 - 400 metroluk mesafe kate
debilmektedir. 

lnoniiniin 
sozleri 

T asarruf Haftasmi a<;:mak liz ere 
Ba~vekilin soyledigi nutuk, diger biitiin 
nutuklan gibi, ehemmiyetle telakki edil
mege HiytktJr; inoniiniin hitabetindeki 
miimeyyiz vastflan aramak laztm gelse 
bir taraftan dii§iinii§lerindeki vuzuh ve 
samimiyet ve diger taraftan -tam tiirkc;e 
mukabiller;ni bulamadtgtm- mesure ve 
tact itidal ve durendi~liktir. Siyasi reciil
lerin ekserisinin kurtulamadtklan avam • 
firiblikten, demagojiden eser yoktur; 
bunun ic;.indir ki inoniiniin her nutkundan 
sonra halkta istikbale daha emniyetle 
bakmak, mill! itimadt nefse daha ziyade 
giivenrnek duygulan kuvvetleniyor. 

Son nutkunda, tetkik edilen meseleler 
arasmda iki nokta kuvvetle tebariiz etti
rilrni§tir; biri Sancak, digeri de para me
selesidir; Sancak hakkmdaki beyanatm 
ciddiyeti her kelimenin tarttlarak soylen
digi, memleketin yiiksek menfaatlerile 
beraber bu rejim i~in -yalmz dudaklar -
dan r;tkan degi] goniilden gelen- samiml 

sulh gayesine hizmet arzusundan miilhem 
oldugunu ilk nazarda canland1rmakta -
dtr. Ba§vekilin miitalealan kuru iddiala

ra degil, esash, manttkh, tarihl ve hukuki 
deli!lere istinad ediyor. 

Para meselesine gelince bu beyanatm 
gerek memleket dahilinde gerekse hari -
cinde yaytlmas1 §artttr; <;:iinkii bu bey an at 
devletin para siyasetini biitiin vuzuhile 

tersim ediyor; §imdiye kadar resmi beya
nat hiikumetin paramn ktymetile oyna -
maga miitemayil olmadtgi, paramn ~im
diki fili istikrarmm muha faza edilecegi 

noktalanna miitedairdi; Ba~vekil ~imdiki 
beyanatmda bu teminatJ ikttsad ilminin 
kaidelerine, meselenin gerek ameli, gerek 

nazari cihetinden tetkikinden miitehasstl 

kat'! neticelere dayanarak teyid etmekte
dir; bu neticeler ve bu kaideler paraya 
dokunmanm ne biiyiik tehlike oldugunu 

ve ba§ka memleketlerde tutulan usulleri 
taraflmtzdan takib etmekte bir sebeb ol
madtguu kuvvetle ispat ediyor. 

Bizde para ktymetinin dii§iiriilmesi 
i~in iki biiyiik deli! ileri siiriiliiyor; evvela 
emtianm sat!§ fiat! an yiiksektir; nakid 
ktymetini indirmekle bunlan indirmege 
ve ucuzlatmaga muvaffak oluruz; digeri, 
bu tarikle ihracatlmiZl te§vik etmi§ olu -
ruz. 

Ba§vekil bu delillere kar§l goziinii 
yummam1 , cepheden kar§tlami~ ve kuv
vetle, manhki sebeblerle reddetmi~lir, 
Para ktymetinin tenezziilile elde edilen 
ucuzluk muvakkattir; ge<;:icidir; bir miid
det sonra emtianm ktymeti gene yiiksele

bilir; o vakit te tekrar paray1 indinnek 
icab eder. ithalat e~yasr ise o nisbette 

artar. T em eli c;iiriik olan bu usule miira
caat etmektense ucuzlugu, istihsali artlr
mak ve maliyet fiatmt dii§iirmek suretin
deki eski ve malum diistura iki elle bag
lanmanm miireccah oldugu a<;:tkttr; za

ten nutukta soylendigi gibi, §eker, tuz, 
<;:imento gibi baz1 miihim maddelerde 
yaptlan tatbikat bu isabeti gosteriyor. 

ihracah te§vik maksadile paray1 indir
men.n elde ihrac edilmemi§ mahm1Z kal
mamc..kta olmasma gore iizerinde durula
cak bir miitalea olmamakla beraber hen
ce boyle bir ihtimal mevcud olsa bile bu 
yiizden elde edilecek fayda ile paranm 

istikranna dokunmaktan miitehaSSil za -
rarlann mukayesesinde elbette ki zarar 
galib gelir 

ParamiZln istikran karan suf bir arzu 
ve temenni semeresi olmay1p kuvvetli te
mellere dayanan ilmi bir kanaat mahsulii 
olduguna dair ayni nutukta i~aretler bu

luyoruz; bu istikrar bii t«;enin saglamh -
gma, milli kazancm her sene miiterakki 

surette tezayiidiine dayandtgi gibi alman 
tedbirler sayesinde doviz meselesinin de 
daha miisaid bir halde bulundugu da 
tep§ir edilmektedir. 

ikhsadiyatlm1zm kuvvetli bir temeli 
olan paranm istikran hakkmda en sala
hiyeltar resmi §ahsiyetin bu teminahm 
ilan ve tekrar etmek suretile tecelli ettir
mekle biiyiik bir fayda vard1r. 

Muhakkaktn ki biit«;emizin hakiki ve 
samimi tevaziinii ve tabire mesag varsa 
fevkattevaziinii temine dev.am edildik«;e, 
i~timai menafiin yamba~mda §ahsi te§eb
biise miistenid iktJsadi sistemin ya~amast
na imkan verildik~e, paramlZin rasanetine 
kavi imanla inanmak icab eder; «;iinkii 
goriiliiyor ki paramiZin istikran hi.iku -
met<;:e takib edilen ikttsadi siyasetimizin 
yalmz bir umdesi degil, tecriibenin ders
lerile teyid edilmi§ ilmi bir kanaatin 
mahsuliidiir. 

Gad Franko Milaslr 

----------·-----· KONSERVATUAR 
ORKESTRASI 

$ef : Cemal Re,id 
Solist : F erdi Von $tatzer 

22 birincikanun sah saat 21 de 

Collins ba§ml meyusane salhyarak: 
- Fakat biliyor musun, dedi, bazan 

hala kumar oynamak istiyorum. Bu 
bende adeta bir nevi illet haline geldi. 
Eminim ki bir daha oynarsam arhk ka
zanamiyaca~m. Hayatm zorluklanm 
dii§iinerek, elimdeki serveti tekrar ku
mara atmaga cesaret edemiyorum. Bir 
baltaya sap olmaYJ, i§ giir; sahibi bir a
dam olmay1 r;ok istiyorum. Fakat, ser -
seri ruhum, bir tilrln muntazam, ka -

Sergi kanunusaninin dordiine kadar F R A N S I Z Tiyatrosunda 
ar;1k bulunacakhr. '- • 

Miithi§ bir harb haz1rhg1 
937 de Alman donanmas1 914 tekinin 

iki misline iblag edilecek ..• 
[Ba$taratz 1 incf sahifede I 

sin de Madam T abouis, Almanyanm Ar
jantin bugdaylarmdan stoklar viicude ge
tirmesi ile bundan 22 sene evvel Alman
ya tarafmdan yaptlmi§ hareket arasmda 
bir benzerlik gormektedir. 

Diger taraftan bu gazete, Heligo · 
land denizalti limanmm in§aSI hususunun 
ikma) edilmi§ oldugunu Berlinden istih · 
bar etmi~tir. Adaya miihim miktarda mal· 
zeme gonderilmi§tir. Adaya girilmesi ya· 
kmda menedilecektir. Bundan ba§ka, 
Morderney adasmda Almanyanm deni2' 
tayyarelerinin en biiyiik iissiilharekesi vii· 
cude getirilmi§tir. 

Dort senelik ikt1sadi plan 
Berlin 19 (Hususi) - M. Hitler ile 

M. Coring iki giindenl:>eri sanayi erba -
bile muhim miizakerelerde bulunmakta -
dtrlar. Bu gorii~melerin dart senelik ik 
tlsadl planla alakadar oldugu J:annedil 
mektedir. 

F ransa da sanayi seferberligi 
yapzyor 

Londra 19 (Hususi} - F ranstz Har
biye Nazm M. Daladier Almanyamn 
dort senelik sanayi programma mukabele 
olmak iizere F ranstz sanayiini seferber -
lige tabi tutan bir proje haztrlamJ§tlr. 
Biiyiik bir ehemmiyet atfedilen bu proje 
yakmda kabinede miizakere ile derhal 
tatbik edilecektir. 

Amerikanrn bahri projesi 
Va§ington 19 (AA.) - Kabinenin 

diinkii i<;:timamm sonunda M. Swanson 
Amerikamn iki yeni kruvazor in§aSI ka
rannm 1 kanunusaniden sonraya tehir e
dilmi§ oldugunu beyan etmi§tir. 

Y anresml mehafil, V a§ington deni2' 
muahedenamesi ahkammm I kanunusa -
ni 193 7 de inktza edecegine i§aret et -
mektedirler. Hiikumet ancak bu tarihte 
otuz be§er bin tonluk iki kruvazoriin in~a 
ve 1918, 1919 ve 1920 de in§a edilmi§ 
31 gemiden miirekkeb torpido muhrib -
leri filosunun ipkasm1 ilan edecektir. 

Bundan ba~ka iyi malumat almakta 
olan mehafil iki ztrhlmm hemen in§aat 
tezgahlarma konulabilecegini <;:iinkii bun
lann yalmz teknelerinin in§aSl i§inin yedi 
ay devam edecegini soylemektedirler. Bu 
mhhlann teslihine gelince bu i§ 31 mart 
937 den sonra yap1labilir. Bu tarih Ja

ponyamn" l 936 tarihli Londra muahede· 
namesine i§tirak edebilecegi tarihtir. 

Singapur'da bi.iyiik bir manevra 
. Londra 19 (A.A.) - Singapur'daki 
Ingiliz bahri iissii ikincikanun nihayetle • 
rinde biiyiik hava, deniz ve kara manev-

SARAY 

ralanna sahne olacakttr. Bu manevralar 
bahri iissiin herhangi bir mutearnza ve 
bilhassa kalenin 1 00 mil yakinine kada1 
yakla§abilecek bir tayyare gemisine kar~I 
koyub koyamtyacagl cihetinin anla§IIrna· 
sma matuftur. 

Daily Expres'in haber verdigine gore, 
bu manevralara 20 bin kadar zabit ve 
asker i§tirak edecektir. 

Baltzk devletlerinin miifavereleri 
istokholm 19 (AA) - Danimarka, 

Finlandiya, Norve~ ve isve<;: Hariciye 
N az1rlan beraberlerinde deniz miitehas
SISlan bulundugu halde hali haztrda 
istokholm' de toplanmt§lardtr. Bu top -
lanttdan maksad ingilterenin daveti iize
rine deniz teslihatmm tahdidine matuf a
lan I 936 tarihli Londra muahedenamesi 
esasma miistenid bir mukavelename vii -
cude getirmektir. 

Dr. Schacht [!ene miistemlekeden 
bahsetti 

Londra 19 (Hususi} - Alman ik -
tis ad N azm doktor Schacht bugiin irad 
ettigi yeni bir nutukla tekrar miistemleke 
ihtiyacmdan bahsetmi§ ve Almanyaya 
behemehal miistemleke vennek laz1m gel
digini soyliyerek ba§hca §U iki sebebi ileri 
siinnu§tiir: 

I - Almanya muhtac oldugu iptidai 
maddeleri ancak kendi idaresi altmda 
bulunacak mi.istemlekelerde temin ede -
bilir. 

2 - Bu memleketlerde Alman para· 
smm tedavi.ilii Almanya i~in bir ihti -
yacdtr. 

Tiitiin alan ecnebi firmalar 
Lehistan rejisinin memleketimizden 

BOO bin kilo tiitiin almak iizere ar;hgt 
miinakasa k1smen neticelenmil;;tir. Bu 
miinakasa ir;in §ehrimize gelmi~ olan 
Leh heyeti burada muhtelif tiiccarlar -
dan 230 bin kilo izmir ve 40 bin kilo 
Bursa tiitiinii almJ§hr. Miinakasanm 
miitebaki miktanm reji heyetinin aldigi 
tiitiinlerin evsaf ve fiatlan esas olmak 
iizere Poltabako §irketi alacakhr. 

Fransiz rejisinin tiitiin miinakasas1 da 
neticelenmi~tir. Bu reji de memleketi -
mizdeki yerli ~irketlerden 300 kiisur bin 
kilo tiitiin almi§hr. 

Thtiin ' 1a lmak U~ere memleketirnize 

gelmi§ olan Romanya rejisi heyeti is -
tanbul piyasasmdan yalmz iki bin kilo 
Samsun tiitiinii miibayaa ettikten son
ra izmire gitmi§tir. Rumen heyetinin 
izmirde miihim miktarda tiitiin alacag1 
soylenmektedir. 

• SinemaSIDID 
Vasi salonuou, per~embe ak~ammdanberi her seansda miitemadiyen 

dolup bo~altan mevsimin hakiki Paris filmi 

GUNUN ADAMI 
Emsalsiz ~aheserini yaratan 

MAURiCE CHEVALiER 
ve E L V i R E P 0 P E S C 0 

takdir ve alkt~ tufanlarile kar~ilanmaktadnlar 
••••••••• Bu\Tiin saat 11 de tenzilath mat ne 

Bugiin SAKARY A (Eski Elhamra) sinemastnda 

Donanma Geliyor 
RUBY KEELER- DtCK PO WEL- LEW1S STONE 

( Ru aksamki nro2"ram ) 
ISTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk musikisi _ 12,50 hava

dis - 13,05 pHi.kla hafif miizik - 13,25 muh
t€1if plak ne~riyat1 - 18,30 plakla dans mu
slkisi - 19,30 konferans: Suad Derv~ tara. 
fmdan - 20,00 Helma ve arkada§lan tara
fmdan Tiirk musikisi ve balk ~ark1lan -
20,30 Sa-cti ve arkada~lan tarafmdan Turk 
musikisi ve balk §arkllan - 21 ,00 saat aya
n. orkestra- 22,00 Ajans ve Borsa haberlerl 
ve ertesi giiniin program1 - 22,30 plakla so
lolar - 23,00 son. 

(Avrupa merkezlerinin program1 gelme
diginden konulamami§tJr.l 

TQBETCi ECZANELER 
Bu gece nobe~l olan eczaneler §Unlar

dJr: 
istanbul c!hetlndekller: 
Aksarayda (SarJrn), Alemdarda (Esad), 

Baktrkoyde (Hila]), Beyaz1dda (CemilJ, 
Eminoniinde (Mehmed Kaz1ml, Fenerde 
(Vitali), Karagiimriikt€ CM. Fuadl, Kii~iik
pazarda (Yorgi), Samatyada (Teofilos), 
9ehremininde (Naztml, ~hzadeba~mda 
(Hamdi). 

Beyoglu c!hetindekiler: 
Galata.da (Sporidis), Haskoyde (Bar -

but\, Kas1mpa~ada CVasif). Merkez nah! -
yede (Kanzuk). (Gi.ine~), :;li§lide (Halk), 
Takslmde (Taks!m), Citlmad). 

Uskiidar, Kad1koy ve Adalardak!ler: 
Biiyiikadada C:;lina.<>D, Heybelide eTa • 

na~) . Kadtkoy, eski iskele caddesinde (So
tirakil, Kad1koy, Yeldegirmeninde CO~ -
ler. Uskiidar. Selimiyede CSelimiye). 

Mevlidi Nebevi 
Bugiin saat bir buc;ukta TeFikiye ca

misinde miitekaid Mare;;al Kaz1mm ru
huna ithaf edilmek iizere Hafiz Biirhan 
ve Hafiz Kemal taraflarmdan Mevlidi 
$erif okunacagmdan arzu buyuran ze
vatm te§rifleri rica olunur. 

r- Bugiin son olarak 

YILDIZ sinemasmda 

via dame Butterfly'nin) sevimli vlldJZ 

SILVIA SlDNEY'yi 
Son derece hissi ve miiessir 

KANUNDAN 
KA~lLMAZ 

Franstzca sozlii titminde goriiniiz 
llaveten : 

arlo er.zt 
3 k1S1mhk kahkaha 

~~ 
N 

A~ 
A 

N~ 

Yar1ndan itibarn 

GiZli VESi KA 
VE 

TARAS BULBA 

ANKARA 
F utbol ma~lart filmi 
Bugiin programa iliive olarak 

iPEK ve MELEK 
sinemalarmda gosteriliyor. 

Ankara stadmm acrdma toreni 

Fenerbah;e • Ankaragiicii • 
Galatasaray ve Alllnordu 

Amerikan Deniz akademesinde ve subaylar.1 i~tirakile kuliiblerimizin macrlart 

ve biitiin Amerikan donanmast '- • 

Gen~lik •.• Ne~e .... ve irade 1 fGun~uz ve g~ce lURAN t!yatrosu 
Programa ilaveten : Ankara'da Atatiirk'iin son biiyiik nutuklan Na!jtd, Halide, Fahrl birle, ~-

.__. __________ ... _ ................ BuRHANvuk;nseri . i 
r Bugiin T ii R K sinemasmda 

JAMES CAGNEY ve PAT OBR1EN'in en guzel filmi 

i$TE BAHRiYELiLER 
Gece 

KOKAIN F ACIALARI 
:~ perde ve 

TIYATRO ARZUSU 
komedi 1 perde 

( FransJzca) Biiyiik muvaHakiyetle devam ediyor. 
• iliiveteo: Ekier diinya haberlt>ri. Bugiin saat 11 de teozilath matint' 

Giindii:r: : 0 YOLUN YOLCULARI 
Facia 4 perde 

ve KARIMIN HEDIYESI komed• 1 perde 
Localar: 200, 160, 100, birinci 3S, ikinci 2S 

Paradi 15 

B UGUN 

iPEK COLDE BiR TiiRK GENCi 
TORK<;E SQZLO - TORK<;E MUSiKiLi ~aheser sinemasmda 

ilavetl'n : PARAMOUNT JURNAL : logilterenin son Kralhk hadi -eleri biitiin tafsilatile gosterilmektl'dir. 
- BugUn saat 11 de tenzilath matine 

FRED ASTAiRE - GiNGER ROGERS 
Pek yak1nda ,ehrimize tekrar geliyorlar ... 

M E L E K sinemastnda • PARi 5 L i $AN T 0 Z 
MARTHA EGGERTtl Devam ediyor 

ilaveten: PARAMOUNT JURNAL lngilterenin son kralhk hadiseleri biitiin tafsilatile gosterilmektedir. 

Bugiin saat 11 de tenzilath matine 

• 



20 Birincikanun 1936 
CUMHURiYET 

Anadoluda = . -: 
San'at tetk1kler1 

Kayse:fide 
---===~--~----~-------, r 
Turk 
san' at 

"h" • d" sekiz asirhk medeniyeti ve yiice tar1 m1n ye 1, k · 
b 'd 1 . .. .. de •"g"' ilirken, Tiirk ta§~Ilarmm ~e ~~ a 1 e er1 onun 

bkirtum1 i§i tir gibiyim. 

-'2 

M h . amr'sinden iki manzara 
a pen c 1 1 .. "I .. 

. b' an kemerin la§JdJgt tonuz ar a ortu mu§ 
Orta Anadoluda Kaysen yal_mz .. IT y yvan geni§ iki kap1h bir camidir. Mer-

§ehir degil, parlak Selc;uk mede~Jye~~nm yka . d ' rJk bJrakJiml§ bir yer vard1r ki 
.... '[ I b 1 b bJr muze- ezm e a,.. h f b' 
o~u I ~. yugr~ ~~§ a§ ~ a§l~a k me· buras! uydurma ve benzetme tu a .. ..IT 
d1r. Turk tanhmm yed1 sek1z aSJTh k bb .1 19 uncu amda ortiilmu§tur, 
d . . . k .. • t heyeca· u e J e b' d 

entyellm, ta3 m ve ~u.ce s~~ a ·~ i ha- kuvvetli bir ihtimalle bu a<;Jk yerde JT e 
nln1 ya§atan abidelennm, gosterdJg I h ardJ fakat bu havuz kaldmlmt§· 
rikalar oniinde igilirken, o sert Ia§ a:l avuz v ' 

dante! gibi i§liyen Tiirk ta§<;!larm:n <;:k~<; hr. C .. ·n§a tarihi ( 123 7) ye tesadiif 
llkJrtiSlm i§itiyor gibiydim. Kaysen kalest· d' amJOm 

1 
dokuzuncu amda camiin ic;i 

· · · .. .. e JYOT n 
Din kapiSindaki asian heykellenm goru 1• · ve renkli c;irkin badanalarla ka-
~ K . .. . d k' (Osman J sJvanml§ II b or ve aysen muzesm e I . I t <;ok kuvvetli bir ihtima e u 
tabirile U.fzai Celalle ba§hyan) biT ya· pa!Jirnl§ Jr.lt nda zengin bir kesme ta§ mi-

. 'f'l . d 'l . .. .. asian sJva ann a J 
Z1 1sb 1 e ters1m e 1 rnl§ yuruyen . · d r Bunu muayene etmek ve 

. . .. .. .. d I t obaz- mansJ var I . . . 
tesmm1 du§unuyorum a sa tana Y I k ak laz1md1r Mmares1 On-
Ian elinde oyuncak olmu§ dinin ve olume ads k101 <;I arm r yapmdJr. ash y1b[mJ§Ilr. 
ln hk' d'l . , 1, kk. tarzma o uzuncu asJ • f k 

.a um e 1 rnl§ san atm te a 1. Camiin methalleri muhte§em olup ev a-
blr daha i<;im yanarken cumhunyete ve I'd · tlh tezyinatile viicude geti-

.. . . h b · ~. a e zengm sa 
teJmune b1r da a a§ 1g1yorum. .1 . efis Selc;uk istlaktitlerini muh-

Sehrin tenha sokaklannda yiiriirken ha- n ~~~ ve n 

Posta idaresinde 
3500 memur 
zamgorecek 

[Ba$tara!l 1 inci sahifede] 
Paris Yiiksek Posta Telgraf mektebinde 
okutulacaktJr. 

Bu talebelerden ikisini Posta Telgraf 
1daresi sec;ecek, iic;ii de Maarif Vekaleti 
tarafmdan ac;Jlacak bir imtihanla tayin e
dilecektir. Diger taraftan yiiksek mekteb 
mezunu olup ta idare te§kilatmda ku.;iik 
derecede olanlann dereceleri de artml
maktadJT. 

Adliyede terli ve tayinler 
Ankara 19 (T elefonla) - Adliyede 

terfi muddetlerini doldurmu§ olup ta ye
rinde terfi edeceklerin listeleri haz1rlan -
maktad1r. Muste§ar Huseynin reisliginde
ki komisyon bugiin de toplanarak gerek 
bu terfiler, gerek hakim ve miiddeiumumi
ler arasmda yeniden yap1lmakta olan ter
fi ve nakillere aid i§lerle me§gul oldu. 
Adliyede yapJIITII§ ol an son tayinlerin lis
tesini de aynca bildiriyorum: 

Hukuk mezunu Belkis Tire, Muazzez 
Adana, Piraye Akhisar, Hadiye Edir
ne, Enise Polath, Ane Geyve h:tkim 
muavinliklerine, istanbul hakim namzedi 
Ay§e Bursa hakim muavinligine, Hadiye 
Ordu icra memurluguna, Mevhibe Ge • 
libolu, Lezize Bahkesir, Saadet Kasta
monu hakim muavinliklerine, Silvan 
Miiddeiumumisi Suphi T orbah Muddei
umumiligine, Vize Muddeiumumisi Sii
reyya Mudanya Muddeiumumiligine, 
Ankara hakim namzedi Ahsen lslahiye 
sorgu hakimligine, Hukuk mezunlanndan 
Edib Birecik, Erzurum sorgu F ethullah 
Urfa hakim muavinliklerine, Hukuk 
mezunlanndan S1tkl Erzurum sorgu 
1hsan Cubuk sorgu hakimligine, Urfa 
hakimligine, Polath hakim muavm1 
sorgu hakir .i Mehmed Mithat Ulu
borlu hakim muavinligine, Kocaeli ha -
kim namzedi Mehmed Urfa sorgu hakim
ligine, Re~adiye sorgu hakimi 1brahim 
Zagra hakim muavinligine, Kastamonu 
hakim namzedi Ahmed Re~adiye sorgu 
hakimligine, Sinob hakim namzedi v~h -
bi Siird hakim muavinligine, 1hsaniye 
sorgu hakimi Kaz1m N:izip hakim mua -
vinligine, Elmah sorgu hakimi Mehmed 
Urfa hakim muavinligine, Ordu icra me
muru Gevher Ordu hakim muavinligine 
tayin ve nakledildiler. 

Yalirn i§lemekte devam ediyor: Yamba- tevJdJr. . . b' 

§trnda dedelerimin giir bJyJk ve sakalla - Mahperinin tiirbes! hele han~en '~~ kuvvetli bir ihti~am ve kuvvet ifade et -
rile Ve tahayyu"liine ug~ ra ~h ~glm kJyafet • Sekuk §aheseridir. Fa kat bub ne lS sa~ a ~ k 
) ') < • • .. .. sonradan ka a ye san at- mektedirler. Bun~da ~ini tezyinaiJ c;:o 
en e dola~tiklanm gormek istiyorum, ne- esen~m onunel'h'dl k r> ki bun- az goriiliir .. 

l'ede ise §U sag1mdaki kemerli kesme Ia§ s1z bJr .~~k~~ ~'~ad:r ~d:u m:him ~ah- Bu her iki in§a usulunde yap1[m1 ~ bi-
kap!dan bir Sel~uk beyi <;Jklverecek sa - lar tan Jrn!Zl a[ a d ~ h ld Mahperi nalarJn plan tertibatmda da farklar var-

. · tlere a1d o ma 1g1 a e 
n1yorum, fakat orad an elm de c;antasJ, 5~!e . . • 1 • celiklerini gorebilmek dJr. T uglanm hakim oldugu in~aatta 
b d 'dl' k k '! b' !' 1 turbesmm san a m a§m a san ~en 1 as eh e 1r 1se ta e- . . h .1 I kt d rlar. Bunlan ilk f1r - medreselerin ortas1 ac;1k olmadJgJ halde 
b . k . c;: k t J<;m aJ o rna a J I b' . 1 d k es1 <;I 1vermce uyamyorum. yl man o- d k ldmnak c;ok hay1r 1 1r I§ kesme ta§ medreselerin orta arm a a~J 
su, zarif §apkasile solumdan ge.;en bir satta ora an a avlulan vard1r. hte Kayserideki butiin 
'f" k b b . . h n bu olur. K . .~~. aya.m . a_na ge<;mJ§In. _aya 1 e - Mahperi medresesi bugun . ays:r~ Selc;uk eserlerile birlikte Mahperi medre-
gunun hak1kallm mukayese Jt;m. ne can- .. · ittihaz edilmi~tir, miizenm mJI!t sesi de ikinci sayd1g1m kesme Ia§ usulune 
h olc;u oluyor, dii§iinuyor ve ~a:tJ~oru~: :~~-~51 

ve tarih babmmdan epeyce kJy - gore yapllrnJ~hr. 
Ded'elerimin kurdugu her gec;JdJ bJr mu· u tl~r alzemesi vardJr. Bin a ise, Selc;uk PlaAnJ: Muhte•em bir kapidan girilir, z b 'b' d b k kl a kas- me J m . . . .. ~ 
k e . ucag1 gt I uran u 50 a ar .1 bu medeniyetinin kesme Ia§ mJmansme 'dg~- birka<; ad1m sonra ustii ac;1k bir avluda 

eh!e bu c;ocuk. §apka ve mantosJ e I k1ymetli bir san'at esen Jr. kend1'n1'zi bulursunuz. Bu avlunun kar§J· 
k b I b. d k oluyor re yapl rnJ§ d k ld b ayan ne mana I IT e or I ~ n~ Kesme ta~ mimarisinin ne erne o u • smda geni§ bir kemerle aynlml~ bir a<;Jk 
en bu dekorun manasmJ, uygun ugu b' ~ siiyliyeyim: iki dershane goriiliir ki bu dershanenin listu 

tahlile ugra~arak yiiriirken. kar§Jma b~r gu~~lc;uk eserlerinde dikkat edilirse kemerin kavsine muvazi bir tonozla or • 
ln. edrese c;Jklyor, i§te bu da gene 'd'Jr t" )" usulii in§a nazan dikkati celbeder. tu"lmu" -.tu"r. Bu geni• dershanenin iki ya· l" k d ' . . esen Jr ur u . d 1 ' ' 

ur bayamnm me em JZJ ~e .. · B' · · de bina konstroks1yonun a siT 1 n1nda hirer kap1 ile girilir aeni• iki oda p k 9 I lk' b Turk ba- msm . ~ .. "}" o ' 
a at tam 69 Y1 evve 1 Jr ve s1rs1z tuglanm hakJm oldugu goru uf. vard1r. Avlunun diger ii<; cephesi dort 

l'anmm!.. . d Zaruret gorulen yerlerde kesme ta~ ku • ko§e ayaklar yiikselerek hirer muntazam 
. ~u medrese Hunad Mahpen m~ r~~e: landJklan halde zaruret olmJyan yerlerde kemerle yekdigerile birle§erek guzel bir 

Sldir. Bu bayan son Sel<;uk Sultan aKr ebzulen tugla ile duvarlan, tonoz, ke- I revak le§kil etmi§lerdir ve bu revak iize· 
dan AI' dd' Keykubadm kansJ, ey- m k bb 1 · ' etmi•lerdir Bu · 1 h ae m · mer ve u e en m§a ' · nne medrese odalanmn kap1lan s1ra an -
Msrevin anasi .. H.unad, _S~Itan Tay~J ~~ sJmf in§aatta mebzulen c;ini tezyinah ku~- rnJ§hr. Bina dahilinde satJh tezyinall na-

h ahperi de k:nd~ adJ JffiJ§... . ohp lanmi§lardJr ki ben bu sJmfa mensub rnl- zan dikkati celbetmez, gorunii§ diiz, sa-
aide b' b1r medrese bu amam 1 d · · · k 

Jr camJ,. . . ' f' san'at mari eserlerde ran me emyetmm az~o de, fakat ~ok ag1rba§h ve ciddidir. 
Yaphrarak cam! hanmmde ne 15 . · · .. kt · C .. .. .. d b' d k" "k hamam . . .. ve ora- tesHml gorme ey1m. . amnn onun e 1r e uc;u 
eser1 olarak btr de turbe yaptJrmJ~ 1kinci usulii in~aya gore yap1lmJ~ bJ • vard1r. Bu hamam bugun hala c;ah§mak-
da metfunmu§. . . alar ise strf kesme ta§landJr, yani ke- tadJr. 

Mahperi camii Sel<;ukderde umurm : n I · t ozlan hatta bazan kubbeleri 
Yetle denecek bir tipte yapll~:§tl:, yarl rAer ~n. k::me ta§hT ki bu binalar daha 
lnsa direkler iizerinde yekd1genne at 1" amJ en 
~-

- . • I t·mai roman•: 65 Yazan: Hilmi Ziya 
Cumhur1yetln ~ 1 ~ ld K" k t 

- Korkuyor musun? . . 
- Neden korkacakml§Im? Bir kJbnt 

bir.~igarayl da yakabilir, bir evi de." 
Oteki, bu hikmete hie; dikkat etmeml§ 

gibi, yalmz silaha bak1yor ve sinirli hare
ketler!e ellerini kenedliyordu. Niyazi £
fendi devam etti: 
. - Bir k1§ giinii avlanmaga gidiyor · 
dum. Y ammda uc; delikanhyla bir kopek 
Vard1. Birdenbire kar§Jrna bir boz ayJ 
'>lktt. 

<;ocuklar, korkularmdan dag1hverdi -

ler. Hayvan, iki ad1m ilerimde gozlerini 

dikrni§ bana balcryordu. Bazan dokunul

tnazsa c;ekilip gittikleri olur diye k1p1r • 
~rn~~an, silah1m tetikte bekliyordum. 

1§ I<;Jnde c;ok zamand1r a.; kalml§ ol -
~~~.~ ki, di§lerini gosterip tiifegin uzerine 
rurudu. Onu tam karnmdan iki kur§un-
a VUrdum. Bir hamlede can aCJSile iis

tiime atJbp yere y1ktJ. Di§lerini bacag1 -
rna gec;irdi. 0 anda iilumle dirim ara -
amda Penc;ele§tigimi duyuyordum. Ben, 

hayvanm bogazma san !rn. ope e 
ba.:agmdan kavradJ. Tam be§ dakika 
boyle didi§ip durdum. Bu SJTad~ a~mm 
karnmdan oyle bir kan bo~aldt kl mha ~ 
yet yamma y1k1Id1 ve hJrhyarak geberd1 

gitti. k d d' 
Demir bu hikayeyi sonuna a ar m-

1 d·~· halde soze kan§rnadan gene do • e 1g1 • I . ~. 
la§maga koyuldu. Nurun ge rnJyecegm -

den degil, fakat gelip te onlan gorece ~ 
~inden korkuyordu. Ali Sabir, kend1 

~en dine konu§UT gibi soy)iiy~rdu: 
_ Bana gelince, ben btr kahraman 

d ~ .1. Bununla beraber korkak oldu -
egJ Jrn. B d b" b" 

~ d zannetmiyorum. en e us u· gumu a I 
tiin ba§ka bir korku var. Bu, n.a~J a~ . -
I b. rocugun korkusu gJbJ degtl. atay1m, 1r -. . .. 1 
0.. .. d basJma gelmedl amma, oy e 

mrum e '!Ah d 
Bl·r1• almma 51 a m1 ayarnl§ samyorum. ~ y k , 

I .. .. .. kHpmlyacagJrn a Ja o sa, gozumu . 
munzevi ya§Jyorum, bununla beraber m-
sanlardan iirkmedigimi isbat edecek ~o~ 
§ey anlatabilirim. Haylr, bende bu neVI 

Mlmar 
SED AD l;ETINT A~ 

korkular yok. T uhaf §ey I Sanki birden
bire bir uc;urumdan yuvarlamp kaybo • 
lacakmJ§Jm gibi zaman zaman garib bir 
iirperme gec;udigim olur. Bir an ic;inde 
yok olup gitmeden korkuyorum. Bu, §iip
hesiz olum korkusu .. degil mi? 

Niyazi Efendi, dudak blikerek gulum
sedi. 0, gene ayni tonda: 

- Giilme! dedi. Oliimden miithi§ bir 
surette korkuyorum. Ag1r bir golge gibi 
her yerde pe§imden geldigini uzerime 
c;oktugunii zannediyorum. Bu yiizden 
kimseyle konu§amJyorum. Demir, a§agJ 
yukan dola§Jrken yan asabi, yan alayc1 
bir sesle kendini tutamadan bagHdl: 

- Mademki oliimden bu kadar kor

kuyorsun; o hal de hayatJ hepimizden 

fazla seviyorsun demektir. Miicadele et
miyorsun! Her an ihtiyattasm. Oyleyse 
hepimizden fazla rahatsm. 

Ali Sabir, cevaba liizum gormiyecek 
kadar inanrnl§, masanm uzerinde duran 
silaha baklyordu. Demir, sinirli adJmlar
la dola§rnaga ba§ladJgt zaman, kollan 
bir yuk gibi sarkml§ ve yumruklan s1kil· 
mJ§ olarak geri dondu. Ag1r ag1r merdi
venlerden inerek odasma c;ekildi. 

Demir yeniden saate bakt1. Bu kadar 
§eyden bahsettikleri ve bir ytld1r bekli -

Silistre V alisi, eski 
arkada§lannt artyor 

Dr. Pu~erka bize yolladigi mektubda diyor ki: 
« Vaktile Genev' de beraber okudugumuz Tiirk 
dostlarimla bir giin, bir Tiirk ~ehrinde bulu~abm!» 

.. al!tdnt:e alloiT/4 772., 
- Oeneve .-19/o-

1910 Ja Genev'Je fekilen Fotogral 
Romanyanm silistre (§imdi Duros - na sec;ildim, bugiin de bu vilayetin valisi 

tor) valisi doktor Ta§ka Puc;erka'dan bulunmaktayJm. 
bir mektub ald1k. Vali sabtk Osmanh Eminim ki ozledigim biitiin arkada§ -
imparatorlugu tebaasmdandtr. Son gun - lanm da ayni duygulan ta§JyorlardJr. 
Jerde evrak1 arasmda buldugu bir resim Onlar da, 26 sene suren bir hasretten 
ona eski gunleri ve arkada§lanm hallr • sonra tekrar bulu§rnamtzt, goru§memJZJ 
]atml§ltr. arzu ediyorlardtr. Bu yaz1m1 gazeteniz-

Dr. T a§ka Puc;erka'mn hahrasmda de okuyacak arkada§lanm fikrime i§tirak 
maziyi canland1ran bu fotograf, Cenev- ettiklerini bana bildirirlerse r;:ok miite -
rede tahsilde bulundugu mada, (Allian- §ekkir olacagJm. 
ce Ottomane - Osmanh ittihadJ) cemi- Ben, bu giirii§menin, Ulu Tannmn 

Turk alemine bir ihsam olan Ataturkiin yetini te§kil ettikleri Tiirk arkada§larile 
Onderligile, onun yuksek dehasile idare bir arada .;ekilmi~tir. 

Gazetemizden rica ettigi arzusunun ye· 
rine getirilmesi ic;in valinin mektubunu ay
nen ne§rediyoruz: 

«- Ben, eski Manashr vilayetinin 
<<Pirlepe>> kasabasmda dogdum. ilk ve 
lise tahsilimi Manastlr Rumen lisesinde 
yaphm. Bundan sonra Bukre§ Oniver -
sitesini ikmal ederek doktoram1 Genev'de 
elde ettim. 

1910 senesinde Genev' de tale be bu
lundugum zaman, Osman!J idim. Bu sl
fatla oradaki vatanda§ talebe arkada§ -
lanm1 bir araya tophyarak (Alliance 
Ottomane - Osmanh ittihad1) namile 
bir talebe cemiyeti tesis ve le§kiline mu-

vaffak olmu§ ve arkada§lanm tarafmdan 
da reislige sec;ilmi§tim ki, bu cemiyet bu 

giin de devam etmekte ve Genev Oni -
versitesi idaresince de resmen tanmmJ§ 
bulunmaktad1r. 

Oradan aynldJgJm SITada reislikten 

istifa ettim, yerime N az1m Bey isminde· 
ki bir arkada§JffiJZ sec;ildi. Ben doktora

m1 alarak Romanyaya geldim ve bura
da yerle§erek meslegim dairesinde c;ah§
maga ba§ladJm. 

Balkan Harbi masmda manevi bir te· 
sirin sevkile buradaki doktorlardan bir 
s1hhiye heyeti tertib ederek, mf mahalli 
tevelliidum olan ve genc;ligimde tabiiye -
tini iftiharla ta~JdJglm sevimli memlekete 

ve halkma kar§J borcumu odemek, basta 
ve yarah Tiirk askerlerine bakmak gibi, 
temiz bir erne! ile 1stanbula gittim. ifa

sma muvaffak oldugum bu vazifeye mu
kabil pekc;ok iltifat ve taltiflere mazhar 
oldum. 

Balkan Harbini miiteabb, Dobruca· 
nm Romanyaya ilhakmda ( 1913 te) 
Silistreye naklettim. Diyebilirim ki ye • 
niden Turk alemine kaVU§tUm. 

Biiyuk Harbden sonra Silistre ahali -
sinin, bilhassa Turk unsurunun arzu ve 
yardun1 ile dort defa Silistre saylavhgt-

yormu§ gibi heyecanla, dakikalan 
sayd1g1 halde vakit bir tiirlii ger;:mek bil
miyordu. Yoksa gelmiyecek mi? diye dii
§iindii. Bununla beraber, kendiliginden 
onu aramas1 bir taraftan da umidini arth
nyordu: <<Beni aldatm1ya ne ihtiyac1 
var? ~iiphesiz gelecek. Zaten ben boyle 
degil miyim? Ufac1k bir §eyden mana 
c;1kanp bo§ yere zihnimde buyiiltiiriim .. » 
diye soyleniyor. Bu fikirlerle, onu bek • 
lemek ic;in yeniden kuvvt. buluyordu. 

«Er gee; nasi! olsa gelecek» diye ka -

rar verdigi ic;in masamn ba§ma ger;:ti. E§

yayJ diizeltmege, r;:ay tak1mml ~amla • 
maga koyuldu. Nihayet saahm ortaya 
koydu. Ayak ayak iistune atJp kar§Jsma 
ge.;ti. Niyazi silah tak1mm1 toplamJ§, 
ic;eri odaya c;ekilmi§ti. 

0 §imdi, zamanm gec;i§inden ba§ka bir 
~ey du~unmiiyordu. Zaman, ona gore 
~imdi bir hikayenin, bir melodinin akJ§l 
gibi degil, fakat her ad1mda insam iler· 
letecek yerde tersine dogru gotiiren Lu
naparklarm o sahte dolab!an gibi gec;i -
yordu. Beklemenin azabil . zamamn akJ
§1 o kadar birbirine ztd geliyor ve c;ar -
pl§Jyordu ki, o sanki her dakikay1 uze • 
rinde bir omur yuriinmii§ olan u~suz bu
caksJZ sahralar gibi goriiyordu. Arzula -

olunan ve giindengiine iyile~erek guzel -
le§mekte olan Tiirkiye Cumhuriyetinin 
miinasib goriilecek §ehirlerinden birinde, 

bilhassa Ankara veya istanbulda, gele
cek senenin yazmda - bilahare tesbit e -
dilecek bir giinde - olmasmJ diliyorum. 

Gayem §Udur: «Alliance Ottomane;> 

cemiyetini kurdugumuz gunu hahrlamak, 
arkada§lanmJzdan olenler varsa bunlan 

yad ile ruhlanm §enlendirmek. T e§ekkiir 
ve sayg1lanmJ sunanm.» 

Vitrin miisabakas1nda 
kazananlar 

Bir noktai nazar ihtilaf1 yiiziinden 
evvelki ak~am karanm veremiyen vit
rin miisabakas1 juri heyeti diin ikinci 
i~timamt yaparak karanm vermi~tir. 

Jiiri kararma gore, yerli mallarla vit
rin tanzim eden ticarethanelerden is -
tanbul tarafmda ipeki~ birinci, Hasan 
Pertev ikinci, Ycrli Mallar ii~iincii, 
Beyoglu tarafmda Lion birinci, Yerli 
Mallar ikinci, Co~kun iic;iincii, Kad1ki:iy 
tarafmda pastact Rasim birinci, mani • 
faturac1 Asador ikinci, Miistecab kar -
de§ler ii~iincii olmu~lard1r. 

Uskiidar tarafmda maalescf hic;bir ti
carethane vitrin miisabakasma girme -
mi~tir. 

Bursa • Y alova yo lunda 
otobiis kazas1 

Bursa - Yalova yolunda iki otobiis 
~arp1~m1~hr. Bursadan Yalovaya git -
mek iizere hareket eden iki otobiis, §O
fi:irlerinin gayretile yolda yan§a ba§la
dik!armdan arkada kalan otobiis htzla 
i:indc giden otobiise ~arpmt§ ve hende
ge yuvarlam1~tir. 

Biiylik bir tesadiif eseri olarak -insan
ca eksiklik olmaml§, yalmz ii~ yolcu ha
fif surette yaralanmt§tlr. 

Kaza hakkmda tahkikata ba§lan -
IDI~hr. 

nm, isteklerini besliyen gelecege aid bii· 
tiin olc;iileri kaybetmi§, onda yalmzca 
can s1kmtJsJ ve azabm oldugu yerde bur
gu gibi derinle§en uc;urumu kalrnJ§tl. «0 
her halde gelecek. F akat i§te ortahk Ia 
karanyor !» diye dii§iindiikc;e iradesi daha 
zay1f, umidleri daha bulamk, bir yere 
dayanmak, bir yerden kuvvet almak ih
tiyacmJ duyuyor; o zamana kadar fazla 
ehemmiyet vermedigi ayak sesleri §imdi 
birdenbire goziinde buyiimege ba§hyor, 
ikidebir pencere kc r.anna gidip uzaktan 
gelen sesleri kaybolup gidinciye kadar 
dinliyor, herbirinin kap1y a yakla§hkc;a 

agtrla~tJgml, aglrla§tlgmJ adeta durur gi~i 
oldugunu zannediyor, sonra ayni mono· 

ton ve h1zh ad1mm uzakla§tp gittigini far
kedince yeniden umide kap1lmak ir;:in ba§
ka bir sesin yakla~masJm bekliyordu. 

0 SITada, hafifc;e kapmm ~almd1gm1 
i§itir gibi oldu. Bu kadar ~ekinerek gel
mP.sinden mutlaka onun olacagma hiik • 
medip yerinden f1rladJ. Ali Sabirin ac; -
masma meydan vermemek i~in soluk so
Juga ko§uyor, fakat ona kar§l bu kadar 
i§tiyakh goriinmegi tehhkeli buldugu ic;in 
d~ kapl oniinde bir an toparlamp .;arpm
tmm ge~mesini bekliyordu. 

T okmagm yeniden hafif~e vuruldu • 
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K 1rk iic; y1l evvel, bir bayram ay1 
ic;indeydi. ikinci Abdiilhamid, 
devlet idaresini nas1lsa tenkid 

edebilen namlardan birine k1zdJ, «bu 
gece goziime uyku girmedi» diyerek sert 
bir tevbihname yazd1rd1. Dikkate deger 
bir tarih vesikasJ olan bu uzun mektubda 
butiin karalann ve denizlerin padi§ahl 
oldugu soylenen ve §evketlu, kudretlu, 
mehabetlu, azametlu diye amlan Hun
Hr. babmz, neler diyor: 

«Bizde maarif, sanayi ve ziraat geri 
kalmJ§IJr, verilen kararlan ve ileri suriilen 
miilahazalan kabul etmiyorsunuz, bir 
hasta c;agJrlmJ§ oldugu hekimin verecegi 
ilac1 mutlaka kullanmahdm> dediniz. Bu 
sozler gareze miisteniddir. Cunkii sanayi 
ve ticaretin ilerlemesi ic;in evvelemirde 
ecnebi malmdan almmakta olan yiizde 
sekiz nisbetindeki giimriik resminin c;ogal
tdmast laz1mdJr. Mesela lstanbulda bir 
cam fabrikas1 ac;1hp ta yetmi§ santim u
zunlugunda ve elli santim geni~liginde bir 
cam iki kuru§a satJlsa herkes cam1 oradan 
ahr. F akat Avusturya, bu fabrikay1 ba
tumak i.;in bir sene zarara dayanarak o 
ayarda bir cam1 k1rk paraya satmca fab
rika kapamr. Ziraat ve saire bahsi de 
biiyledir.» 

Gene bir byram ,ay1 ic;inde ve gec;en 
gece Turkiye Cumhuriyetinin ikllsad Ve
kili Celal Bayar radyoda halka §U haki
katleri haber veriyor: 

«Endiistrile§me programmm tatbikma 
iki buc;uk y1l evvel ba§lamldt. ilk i§ ola
rak temelleri atilan Kayseri bez, lzmit 
kag1d, Bak1rkoy bez fabrikalan bugiin 
devlet endiistri manzumesinin miihim hi
rer ciiz'u s1fatile muntazaman i§lemekte· 
dir. Siimer Bank ve h Bankas1 tarafm
dan elbirligile kurulan giilyag1 fabrikas1 
da c;ah§ma devresinin ikinci mevsimini bi
tirmi§tir. Kec;iburlu kiikiirt fabrikasJ, fa
aliyetini giindengune geni§letmektedir. 
Somikok, cam ve §i§e fabrikalan, bol bol 
.;Jkarageldikleri mallanm piyasaya sat
makta bulunuyorlar. T emeli ge.;en sene 
atJ!mJ§ olan Eregli bez fabrikasJ - bugiin 
faaliyette bulunan - pamuklu fabrikalan 
grupuna iltihak edecektir. Y ap1lmalan 
plana uygun olarak devam eden Merinos 
fabrikas1, Nazilli basma fabrikast, Gem
lik sun'i ipek fabrikas1 193 7 y1hnda i§le
mege ba§hyacak!Jr. Oniimiizdeki ytl, Ka .. 
rabiikte kurulacak demir- c;elik fabrikala
rile me§gul olacag1z, bu fabrikalar gru· 
puna bir boru fabrikas1 da dahil olacak· 
lir.» 

.Sevketlu, kudretlu, mehabetlu, aza· 
metlu Abdiilhamid Han Hazretlerinin 
~ullandJgJ lisanla Tiirkiye Cumhuriyeti 
lkllsad V ekilinin dili arasmdaki fark dii
§iiniiliirse diin tevehhiim olunan §evketin, 
mehabetin, azametin, kudretin bugun na• 
s1l gerc;ekle§tigi gurnrla, iftiharla ve ap
a~Jk goriiliir. Diinkii hayatta §evket, me
habet, azamet, kudret kuru kelimelerden 
ibaretti ve padi§ahlara ktldan kuyruk o· 
luyordu. Bugun o stfatlar, hirer hakikat 
olarak ic;timai hayatJmJzm mumeyyiz va
s!f!an masma gec;iyor. 

Evet. Onlar tek bir fabrika ac;amad1· 
Jar, fakat §evket!O., kudretlu ve mehabet-
10. olduklarma inanmaktan da geri kal· 
mad1lar .• Biz, bir degil, iki degil, bir c;ok 
fabrika ac;tJk. Lakin «milli kudretin, milli 
mehabetin, milli ha§metin» son kemal 
haddine ula§mast ic;in gene kanaat getir· 
mi§ degiliz, daha birc;ok fabrikalar ac;
magl dii§iiniiyoruz. Nereden nereye ge<;· 
tigimizi, kutlu bir heyecanla, tesbit ic;in 
bu mukayese kafi gelmez mi? .. 

Ne yaz1k diin olenlere, ne mutlu bu
giinu gorenlere? 

M. TURHAN TAN 

gunu J§ltlp artJk aldanmad1gma emin <?1-
duktan sonra, heyecamm saklamaga <;a" 
h§arak usulca mandah kaldJTdJ. Heniiz 
daha kaply! ac;madan, onu goriince so~
liyecegi §eyleri tekrara c;ah§tyor. «Btr 
bckar evine gelmege nas1l cesare! edi 

yor ?» dii§uncesi, bu dakikada birdenbire 
zihnini kurcalamaga ba§hyan bu mevsim· 
siz, can SlkJCI du§unce kac; saattir SOY~ 
lemek i~in hamlad1g1 biitiin ciimlelen 
altiist etmesine sebeb olmu§tU. «N e de • 
recede giivenecek bir adam oldugumu 
bilmeden bu tehlikeli vaziyete girmesi ya 
onun c;ok mii§kiil halde oldugunu, yahud 
bu tarzda sergiize§tleri hic;e sayd1gmJ 
gosterir.» diye soyleniyordu. 

Bu kararsJZhkla, aglr agJr kapmm ke· 
nanm geni§letiyordu. Birden, hayret ic;in
de elleri yana dii•tii. Bu anda asia h~ ." 
t:rmdan ger;:miyen birisi, Hac! Kam1hn 

oglu i§te ta kar§JSJnda duruyor .. Birazdan 
N urun gelecegini dii§iiniip, bu can Slklcl 
zairi savmaga karar vermi§ gibi kaptyl 
siper ald1. iki tarafm pervazl~nm kav. -
rad1. Orac1kta i~i hal ic;in keshrme §cbl· 

de sordu: 
_ Bir §ey mi istiyorsunuz?. 
A~ag1 perdeden: 

[Arkas' var] 



6 CUMHURtYET 

Hatay Ilari dip~ik ve vergi 
istiyorlar! 

-------------------
ile sindirmek Bugiin yapdacak 

Hallnn e,yalari sabbyor, Tiirkler Bayram yapma- Jik ma~lari 
ddar. Milletler Cemiyeti Konseyinin karar1 aley- I c·· 

h. • d . . "b" d I Gaiatasaray a une' ta· 
ImiZ e Imis g1 1 propagan a yap1 1yor k I k I I ' 1m ar1 ar$1 a$1yor ar 

[Ba$taratl 1 inci sahifecteJ 

sa Amik ovasmda ve Bay1r ve Bucak 
nahiyelerinde a~ar tahsilah adJ verilen i§
kence tahammiilsuz bir hal almi~hr. 

Antakya Bayram degil, 
matem yaptr 

Antakya 18 {Hususi) -- Antakyada 
bayram yapiimadi. Diikkanlar diger gun
lerde oldugu gibi ac;Ikh. Mekteb talebe
lerinin gogiislerinde matem alameti ola
rak siyah kordeJalar gori.ili.iyordu. I ka
nunuevvel hadisesinde olen iki gencm 
hatirasi amld1. 

Konsey kararr aleyhimize 
gosterilmif 

Haleb 19 {Hususi) - 17 kanunu -
evvelde Arab gazetelerine verilen bir 
tebligle konseyin son b"<!n Turkiye a
leyhinde bir karar olarak gosterildi. 
Turk tezinin aleyhine bu vesile ile pro -
pagandalar yapilmaktadir. Propagan -
dalarm hedefi Sancagm hi~bir vakit Su
riyenin bir par~as1 sayJ!mJyacagma emin 
olan Sancak Turklerinin mukavemetini 
k1rmaktn. 

istihbarat zabitinin laaliyeti 
Hama 19 {Hususl) -- .Samdan gel

m~ olan Jshhbarat kumandam M. Bo -
noy, Kurddagh Re§id Agaya bir~ok va
idlerde bulunmu~. fakat Re~id Agay1 ik
na edememistir. 

Suriye - Liibnan ihtilalt 
Sam 19 (Hususl) -- Vatani partisi 

mensublan arasmda Suriye - Li.ibnan ih
tilafi ciddi endi~eler uyand1rmaktadu. 
ihtilafm daha geni~ sahalara yaydmadan 
halli i~in Liibnan hukumetile temas edi
lerek Li.ibnan ve Suriye vahdetlerinin 
muhafazas1 ~are!erini temin edecek esas
lar aranmaktad1:. Bu maksadla Sam 
meb'usu ihsanii~~eyhm evinde bir top -
!anti yap!lmi~hr. Bu toplantJda Li.ibnan
la anla~may1 temin edecek murahhaslar 
ser;ild;. 

Hatay Birliiinin Dortyol 
f!ubesi a~rldr 

Ankara 19 (T elefonla) - Buraya 
gelen malumata gore Hatay erginlik bir
]igJmn Dortyol ~ubes i bugi.in 500 atay· 
bhm i§tirakile ve pek heyecanh merasim
le a~Ilmi~hr. idare heyetine 1nayet Mi.ir
sel, doktor Abdurrahman Melek, Rasim 
Y urdman, Abdurrahman Miirsel ve 
Haydar Kd1c se~ilm i~lerdir. Ogrendigi· 
me gore hamlanan miistakil Hatay bay· 
rag1 bugiinlerde ve ilk defa olarak Ha
tay erginlik birliginin Dortyol ~ubesi
ne ~;ekilecektir. Zuli.im ve i~kence ic;inde 
milli benliklerine sahib olarak bayrakla
nna kavusmalanm bekliyen karde~ Ha
tayhlarm ilk defa Dortyoldaki muhitle • 
rinde dalgalanacak olan milli alametleri 
aynen Turk bayrag1 ~eklinde ve rengin
dedir. Sadece yildlZln ortas1 kirmlZidir. 
Bayrak Dortyol ~ub~sine biiyi.ik mera • 
simle ~ekilecektir. 

Heyetim!z Pariste 
Paris 19 (A.A.) - Hariciye Veki

li Dr. T evfik Rii~ti.i Aras ve murahhas 
heyetimiz, Fran sa hi.ikumeti tarafmdan 
Sancak meselesini gori.i~mek i.izers vaki 
olan davet i.izerine, buraya gelmi~tir. 

*** 
Frans1z sefiri Parise gitti 
F rans1z biiyiik ekisi M. Henri Ponsot 

F rans1z hi.ikumetinden ald1gJ bir telgraf 
i.izerine Parise hareket etmi§tir. M. Pan
sot, Pariste Hariciye Vekilimizle Fran
SIZ ricali arasmda Sancak meselesi hak -
kmda cereyan edecek olan miizakerelere 
i~tirak edecektir. F ranSJZ el~isi kanunu • 

- Oldi.irdi.im mi.i? ~imdi gori.irsiin. 
Sen bu lambayJ a! ve otomobile ko§. 0-
radan pansrman kutusunu alarak c;abuk 
getir ... 

*** 
Arkada§I gittikten sonra doktor Sa • 

moilof acele yaralmm yanma ko§tu. Ha
fifc;e yaralanan almm ve alnmm bir ke • 
nar1m s1ymp gec;en kur§un yerini tetkik 

ederek kendi kendine: 

-- Ala, dedi. Tam vaktinde yeti§mi
§iz. Eger bir saniyenin onda biri kadar 
gee; kalsayd1k §imdi bir cenaze kar§JSm· 
da bulunacaktJk: 

Kapah olan kirpikleri ac;h; zaylf bir 
hal de i§itilen teneffiisli dinledi; sonra 
fazla bir cehd sarfma li.izum gormeksi • 
zin bu nahif viicudii kucaklad1. Minde • 
rin i.istiine yatJrd1. Y arahy1 daha dikkat· 
le muayene etti. 

Ceriha vahim degildi. Kur§un ~ac;m 
altmda deriyi hafifc;e sJyJrmJ~tJ. Fa kat 
§iiphe yok ki kur~unun seyri birkac; mi • 
limetro saga ve s6la donseydi beyin par-

saninin iic;iinde §ehrimize donecek ve bir 
miiddet burada kald1ktan sonra, Sancak 
meselesinin miizakeresinde haz1r bulun ~ 
mak i.izere Cenevreye, oradan da tekrar 
Parise gidecektir. 

Pariste <;Jkan Temps gazetesi, isken ~ 
derunda si.ikunet ve asayi§ hi.ikiim si.irdi.i
gi.inii yazmaktad1r. Bu gazete diyor ki: 

«Sec;im esnasmda ve bilhassa 30 te§ri
nisani ve 1 kanunuevvel tarihlerinde vu· 
ku bulan ve iki ki§inin oli.irnii, yirmi ka
dar insamn yaralanmasile neticelenen te -
zahi.irattan sonra Antakya, !skenderun, 
Kmkhan ve Rihaniyede hali tabii avdet 
etmi§ gori.inmektedir. 

Surjye parlamentosundaki yeni meb -
uslarla, gerek Arab gerek Turk e§raf ve 
ahali memlekette vukua gelen §iddetli te
zahi.irat hakkmda teessi.if!erini beyan et
mi§ler ve bu tezahi.iratm kuvvet istimaline 
sebebiyet vermi§ olmasm1 da esefle kar§J
ladJk!anm soylemi§lerdir. Bunlar, Mil • 
letler Cemiyetinin, Sancaga verilecek 
muhtariyet rejiminin tatbikma dair olan 
ihtilafa biran evvel nihayet vermesi te • 
mennisini izhar etmi§lerdir. 

Maamafih, evvelden tahmini mi.imkiin 
olmJyan hadiseleri onlemek maksadile, 
Ti.irkiye ile Sancak arasJI}daki c;emberin 
muhtelif noktalannda emniyet tedbirleri 
almmJ§ bulunmaktadir.» 

CUMHVRiYET-- Temps'in Ha
tayh Ti.irklerin hissiyatma dair verdigi 
haberler ~i.iphesiz, bililtizam yaZIIInl§ bir 
havadisten ibarettir. Bugi.in matem ya· 
pan Antakya Ti.irklerinin, evvel ve ah1r 
mukadderatlarmm istiklalle neticelenme· 
sini bekler ve isterken mahalli FransiZ 
idaresinin arzusu dairesinde fikirlerde 
bulunmalanna en kiic;iik imkan dahi ta· 
savvur edilemez. Temps gazetesinin Ce
nevredeki kararlara gore F ransamn, 
Sancaga getirdigi takviye k1taahm geri 

~ekmegi taahhiid etmesine ragmen hu
dudda munzam tedbirler ahnmi§ olma
sma dair olan f1kras1 ise c;ok §ayam dik -
kattir. 

Y agmurun yaphg1 

zararlar 
Evvelki ak§am saat 19 da ba§hyan 

yagmur geceyansma dogru §iddetini 
arthrmJ§, sular §Chrin ~ukur mahalle -
lerini tehdid etmege ba§lamr~hr. Bu 
yiizden Kas1mpa§a deresi bermutad ta§
maga ytiztutmu§, halk btiytik bir kor -
ku gec;irmi§tir. 

Samatyada Silivri caddesinde ve U
zunyusuf mahallesindeki lag1mlar t1 • 
kanmt§, oradaki evlerin alt katlanm 
yagmur sulan istila etmi§tir. 

Evler polisler tarafmdan bo§alttml
ml!i, ttfaiyenin fedakarane c;ah§masJ sa
ycsinde tehlike bertaraf edilmi~tir. 

Diin aksam dolu yagdr 
Dun ak§am u"zeri saat 17 raddelcrin -

de §iddetli bir yagmurla birlikte on da· 
kika kadar nohud biiytikltigiinde dolu 
yagmr§hr. 

Kadm kavgas1 
Taksimde oturan Mtijganla Ay§enin 

bir para meselesinden eskidenberi ara
lan ac;rkm1~. Diin iki kadm Taksimde 
Karpuz sokagmda kar§Ila§mt§lar ve 
kavgaya ba§lamJ§lardrr. Her iki taraf 
ta birbirini diivrnti§ttir. Bir arahk Mtij
gan eline bir §~e gec;irmi§ ve Ay§eyi a
gJr surette yaralamJ§tlr. Ay§e de yara
lanna ragmen c;antasmdan bir jilet c;r
karmJ§ ve Mtijgam yaralamJ§tlr. 

Her iki yarah da hastaneye kaldml
ffii§lardtr. 

<;alanabilirdi. 
Doktor, bundan sonra, hi<; tela§ ve 

endi§e eseri gostermiyerek, Saramn oto
mobile kadar gidip gelmesini beklemek 
i.izere masamn ba§mdaki iskemleye o -
turdu ve bir sigara yakll. Masamn lis -
ti.indeki mektub, zarfa konmamJ§h, ac;1kta 
duruyordu. Okunakh idi. Doktor mek • 
tuba bir el a tarak: 

-- Ala, dedi. K1sa ve veciz. Ben de 
boylesini severim. 

KagidJ eline ald1. Goz gezdirdi, bu 
sinirli satJrlarda §unlar yaz1hydJ: 

31 mart 
«H ayata beni baglzyan hi~bir §eyim 

yoktur. Bu manaszz yiikii artzk la§zmak 
islcmiyorum. A§k benim i~in korkunc bir 
§cydir. Biiliin mevcudiyelim kadm haya
lini bile iirkiitecek samyorum. Y almz 
fenalzga miislaidim. Artzk kcndimi hem· 
cinslcrimle hi~ bir mcvkide muadil gore· 
miyorum. Onlar benden kac;zyorlar. Her 
§cyimi kaybetlim ve artzk bunlan ycni
den elde etmek iktidanm kendimde bu-

Bugiinkii ma~lar 
Taksim stadmda: 
saat 11 de Anadoluhl.sar - Orta
koy. 
saat 12,45 te Topkap1 - Silley
maniye. 
Saat 14,30 da Galatasaray - Gii
ne~. 

Fenerbah~e stadmda: 
Saat 11 de Altmordu - Do~an
spor. 
Saat 12,45 te Anadolu - istan
bulsor. 
Saat 14,30 da Fenerbah~e - Hl
HH. 

~eref stadmda: 
Saat 11,30 da Karagiimriik - Fe
neryJlmaz. 
Saat 13,15 te Beykoz - Eyiib. 
Saat 15 te Be~ikta§ - Vefa. 

Bugi.in lik mac;lanna iic; sahada bir • 
den devam edilecektir. T aksim stadyo 
munda yap1lacak olan Galatasaray • Gi.i
ne§ kar§Ila§masJ bunlann arasmda en e· 
hemmiyetli olamdJr. 

Calatasarayhlar en tehlikeli rakible
rinden biri olan Be~ikta§hlarla yaptiklan 
mac;1 2 - I kaybetmelerine mukabil Gii
ne§liler §imdiye kadar hic;bir ciddi lik 
ma<;J yapmami§ vaziyetindedirler. Y almz 
Eyiib takimile yaphklan mac;1 berabere 
bitirmi§lerdir. Halen iki tak1m arasmda 
Giine§ lehine bir puvanhk fark vardii. 

Puvanlardaki bu yakmbk iki tak1m1 
da, yenmek ic;in azimli ve enerjik bir o· 
yuna sevkedecegi tabiidir. Bu tarzda -.a
h§ma. tenkide degil bilakis takdire lay1k 
bir keyfiyet olmakla beraber oyunculara, 
mensub olduklan iki kuliibiin hususi va -
ziyetlerini gozoni.inde tutarak, c;ok so -
gukkanh, temkinli ve tam bir sporcu gibi 
hareket etmelerini tavsiye ederiz. 

Bugiin oyunculardan birinin sahada 
yapacag1 naho§ bir hareket, birbirlerile 
tekrar birle§ecek kadar aralannda dost • 
luk ve samimiyet hisleri dogan bu iki ku· 
li.ib arasmda mii§kiil vaziyetler dogura • 

bilir. 
Calatasaray - Giine§ ma<;mm neticesi 

ne olabilir? sualine filanca galib gelecek· 
tir, diye cevab verilemez. Y almz galibi· 
yet ihtimalinin Giine§lilerde daha c;ok ol· 
dugunu soyliyebiliriz. 

Galatasaraym mlidafaa hatlan Giine
§C nazaran daha iyidir. Avni - Lutfi • 
Re§ad miisellesi mi.i§ki.il zaman ve vazi· 
yetlerde kalelerini muvaffakiyetle koru· 
mag1 becerirler. Sa fa • Re§ad - F aruk 
hath ise mii§kiil anlarda c;abucak buna -
hp §a§kmhk alametleri gostermege ba§la· 

maktadu. 
Gi.ine§in Galatasa:raya birinci tefevvuk 

noktasJ muavin hattmm c;ok iy:i olmasJ • 
d1r. Filhakika Dani§, R1za ve lsmailden 
mi.irekkeb olan bu hat oyunda iizerine 
dii§en vazifeyi muvaffakiyetle ba§arml§" 
t!I. T akrrmn belkemigi olan bir muavinin 
iyi c;ah§IP muvaffak olmas1 galibiyete 
dogru at1lmJ§ c;ok bliyiik bir ad1md1r. 

Buna mukabil, Nihadm futbol haya • 
tmdan c;ekilmesi iizerine ezeli bir gedik 
halinde kalan merkez muavin yeri ic;in 
Galatasarayhlarm bugiin bir oyuncuyu 
deneyecekleri rivayetinin ne dereceye ka· 
dar dogru oldugunu da ancak mac; ba§· 
ladiktan sonra anliyabilecegiz. 

Gi.ine§in Galatasaraya kar§J ikinci te· 
fevvuk noktasJ da hiicum hattmdaki insi
camm fazlahgidir. Melihle lbrahim di • 
ger arkada§lan derecesinde muvaffak o
lamaylp aks1yorlarsa da bu noksan Gii· 
ne§ hiicum hattmm k1ymetini, rakib hii· . 
lamzyorum. Kendimi bilemiyccek bir 
haldcyim. Bundan dolayz oliimii mcm· 
nuniyetlc kar§dlyacagzm. Eger insanla
rm yiizii ruhlarmm aynas1 ise diinyada 
benden korkunc adam yoktur. Ben bu 
nrhu kaza ve kadere iade ediyorum. Ha
yaltan birfok §eyler umdum, bulamadzm. 
Belki oliim bana umduklanmz temin e-
decek.» Hasan Nuri 

Her ciimlesini bir kere okuduktan son· 
ra tekrarhyan ve kelimeleri i.istiinde du
ran doktor Samoilof bu ciimlelerdeki 

yesi ve inkisan pek iyi farketti. Bunu 
yazan adamm cahil, yahud azc;ok okur 

yazar bir adam olmadigJ da meydanda 

idi. F akat kimdir, bur ada ne i§i var? 

iskemlede yarahya arkasm1 donmii§ 

olarak oturdugu ve mektubu okumak 
ic;in masaya yaslandigl ir;in bu vaziyette 
gozleri mektuba tak1h bir halde, di.i§i.i· 
ni.irken arkasmdan bir ses i§itti. Vaziyeti

ni bozmaks1zm ba§ml c;evirdi. Mecruh, 
gozlerini dort ac;arak ona dikmi§ti. Bu 
vaziyette doktor Samoilof oldugundan 
~ok daha ihtiyar ve kambur goriiniiyor
du. Birkac; saniye boyle kahp, gozgoze 
geldiler. lkisi de birbirini manyatize et· 
mi~ giyibdi. Bu kambur halile kalkh, to· 

Bogazda umran 

~irketi Hayriye bir~ok 
te~ebbiislere giri,iyor 
~irketi Hayriye tarafmdan ne§redil • 

mekte olan «Bogazic;i» mecmuasmda 
Bogazda yap1lacak yeni baz1 i§lerden 
bahsedilmektedir. Bu arada bazJ mmta
kalarda aileye mahsus biletler ihdas1, 
Beykozda bir plaj tesisi, Beykozla Y e
nikoy arasmda araba vapurlan seferleri 
y apilmasJ, Kendillide bir ilkmekteb ile 
Kandilli sahilindeki arsada §imdilik mo
dem dart ev in§aSJ gibi hususlar vardn. 

~irketi Hayriye, Bogazm Hisardan 
Kavaklar istikametindeki k1smmda fab· 
rikalarm tesisi iizerine yolculann c;ogal -
makta oldugunu gozoni.inde tutarak da
ha ziyade Hisardan Dski.idara kadar o
lan k1smma ehemmiyet vermektedir. Bu 
meyanda Kandilli sahilindeki dort arsa· 
ya bina in§asmJ miiteak1b sahildeki di -
ger bo§ arsala-ra da bina in§aSJ te§ebbii -
siine giri§ilecek ve bu suretle Anadolu 
sahilinde OO§ arsa kalm1yacaktu. Sahil
de yap1lacak bu binalar her tiirlii kon -
foru ihtiva edecegi gibi son Belediye ka
ran mucibince nhhmJ da bulunacaktJr. 
~irket, bunlan talib <;Ikhkc;a hemen mal 
oldugu fiata satacak!Ir. 

Kad1koyiinde iki tramvay 
kazas1 

Kad1koyden depoya gitmekte olan 
107 numarah tramvay Siigiidliic;e§mede 
durmakta olan diger bir tramvaya ~arp
mt~hr. c;arpma neticesinde tramvayla
rm carnian JanlmJ§, yolculardan Hay • 
darpa§a lisesi talebelerinden Sabahad -
din yaralanmr§tlr. 

*** 
Kad1kiiylinde Siiktidliit;e§meden g~ • 

mekte olan vatman Hayrinin ·idaresin
deki tramvay ray iizerinde yiiriimekte 
olan Seyfi admda bir adama c;arparak 
ag1r surette yaralamt§hr. Her iki kaza
mn da tramvaylarm frenlerinde bozuk
luk olmasmdan vuku buldugu sii,Ylen • 
mektedir. 
-
cum hattmm k1ymetinden a§agl di.i§iir • 
memektedir. 

Tak1mlann bu miitekabil iistiinliikle • 
rim kar§Jla§hnrsak Giine§lilerin daha. a • 
vantajh vaziyette olduklanm gori.iriiz. 

Bu mar;m neticesi puvan vaziyeti iize
rinde c;ok miiessir olacakhr. Fa kat biz 
bu neticeden ziyade her iki tak1mm giizel 
ve tam sportmence oyun oynamaga dikkat 
ve ehemmiyet vermelerini istiyoruz. " 

1 

Diger stadlarda yapi!acak ma<;lar a • 
rasmda Be§ikta§ - Vefa kar§Ila§masl en 
ziyade dikkati c;eken bir ma~hr. Kuliib
]erinden aynldiklan musman soylenilen 
Nuri, Hakk1, Hi.isnii, Be§ikta§ tak1mmm 
en iyi oyunculanndand1r. Bu oyuncular
dan mahrum olacak Be§ikta§hlann her 
hafta biraz daha iyi hamlanmi~ ve ten· 
sik edilmi§ Vefahlara kar§J ne netice a· 
labilecekleri merak edilecek bir~eydir. 

Maamafih Be§ikta§hlar tam kadrola • 
rile <;Jkhklan takdirde ma~J kazanmalan 
kuvvetli ihtimal dahilindedir. 

Diin yap1lan lik ma~lar1 
B tak1mlan arasmdaki lik mac;larma 

di.in devam edilmi§tir. Galatasaray • Cli
ne§ arasmdaki mac; 2 - 2 beraberlikle bit
mi§tir. 

Be§ikta~. VefayJ 2 • 1 yenmi§tir. Fe· 
nerbahc;e de Hilali 4 - 0 maglub etmi§· 
tir. Anadolu 1stanbulsporu 3 - 2 yenmi~. 
Siileymaniye de T opkap1ya 4 ~ I galib 
gelmi§tir. 

Eyiib takJmJ gelmediginden Beykoz 
da hiikmen galib ilan edilmi§tir. 

Ktr ko§usu 
Beyoglu Halkevi tarafmdan tertib e· 

dilen k1r ko§usu bugi.in saat 9 da Si§li, 
Hi.irriyetiebediye yolu i.izerinde yap1la • 
cakttr. 

Miisabakalar iki kategori olarak 3000 
ve 5000 metro ol.arak yap1lacaktJr. 

pallar gibi yaparak 
Nihayet, ancak 

gene adam sordu: 

yarahya yakla§h. 
i§itilebilir bir sesle 

- Siz kimsiniz efendim, burada ne 
i§iniz var? 

- Hay delikanh hay ... Sen olmedin 
mi y ahu? .. T a! ihin sana tayin ettigi sa
ati kendi isteginle ilerletmedin mi?.. Olii
ler ne zamandanberi dirilere sua! sorma· 
y1 adet ettiler? Bilmem ki. 

- Arnma efendim ..• 
- Rica ederim, agzmJZJ a~maym1z ! .. 

Bi.iyiik bir yorgunluk duymuyor musu· 

nuz? 
- Evet, c;ok ..• 
- Biraz kolunuzda agnhk, ba§Jmzda 

SJZl var; degil mi? Hahzamz da pek 

yolunda degil ... 
- Evet, oyle. 
- Tam am. hte oliim denilen §ey bu-

dur Hasan Nuri Bey. Su mektubunuzun 
da ifade ettigi gibi olmek istiyordunuz 
ya ... 1stedigirtiz oldu ... 

Bunlan soylerken doktor Samoilof 
mecruhun yamndan c;ekilmi§, masaya 
yakla~I§tJ. Son derece sakinane mektu· 
bu ald1. Bu k1sa vasiyetnameyi dorde 
biiktii. HazJrlanml§ olan zarfmm J<;me 
koydu. Sonra kemali lakaydile cebine 
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lspanyada dahili harb 
ba§hyah alb ay oldu 

Madrid oniindeki kesif sis her tiirlii 
harekat1 akim b1rakbrmaktadir 

[Ba$tarafl 1 inci sahijede] 
etmege amade bulunmaktadir.» 

Sis harekata mani oluyor 
Madrid 19 {A.A.) - Mi.idafaa ko· 

mitesi ogle vakti bir teblig ne§retmJ§Ilr. 
Bu tebligde sisin Madrid cephesinde ha· 
rekata mani oldugu Alava mmtakasmda 
ise hi.ikumet kuvvetlerinin Urrumag' a ve 
Mazarreta'ya hakim olan tepeleri i§gal 
etmi§ olduklan beyan olunmaktadJr. 

Madrid tekrar bombardtman edildi 
Madrid 19 (A.A.) - Havas ajans1 

muhabirinden: 
Di.in ak§am saat 21 den itibaren §id

detli bir topc;u bombard1mam ba§lamJ§ -
hr. Kesif bir sis bu bombard1mamn isti • 
kametini tayine mani olmaktad1r. Ancak 
bir muharebenin yap1lmakta olmasJ mel
huz degildir. <;:i.inki.i riiyet sahas1 on met· 
royu gec;memi§tir. 

Mi.idafaa komitesi Madrid' deki bii -
ti.in hbbi ecza ve kimya sanayii miiesse· 
selerinin 24 saate kadar Bahriye Neza
retine tabi olan harb sanayii heyetinin 
kontrolu altma girecegini ilan etmi§tir. 

lspanya limanlarrna 
torpil dokiilmemi~ 

Londra 19 (A.A.) - Malaga, AI· 
meria, Cartagena, Valencia, Barcelone, 
Tarragonne, Bilbao, Santarder ve Gijon 
limanlanna torpil doki.ilmi.i§ olduguna da· 
ir General Franco'dan Hariciye Neza -
retine bir gun a i§' ar vaki olmami§tlr. 

Royterin istihbaratma gore, resml !n
giliz mehafili, bu tebligin yap1lmasJ do -
lay1sile endi§e etmektedirler. 

Gec;enlerde F ranco'nun Barcelone'u 
bombard1man etmek tehdidi savurmu§ ve 
fakat bundan bir netice c;1kmamJ§ oldu • 
gu ve bahri vaziyetin ancak son karanm 

tatbik etmesine mi.isaid bulundugu hahr • 
latJ!maktadJr. 

ispanyaya 5000 gaz maskesi 
gonderildi 

Lo~dra 19 (A.A.) - Royter ajans!, 
diin lngiltereden Madrid hi.ikumetine 
b~§ bin gaz maskesi gonderilmi§ oldugunu 
haber vermektedir. 

ingiliz meb,uslarr ihtiliilci 
cepheleri geziyorlar 

Londra 19 (A.A.) - Parlamento 
azasmdan be§ muhafazakar, diger par· 
lamento azasmm gec;enlerde Madride 
yapml§ olduklan ziyaretin bir mukabe • 
lesini te~kil etmek iizere asilerin cephe • 
sinde turneye c;Ikmi§lardir. 

Madrid iizerine ilerliyen kuvvetler 
Madrid 19 (A.A.) - Hiikumet 

tayyareleri bu sabah birkac; istik§af uc;u ~ 
§U yapm1~lar ve Madride yirmi kilometro 
kadar mesafede bulunan koylerde as1 
tah~idat1 gormi.i§lerdir. 

Villa Nueva' da; 1500 piyade ve 500 
siivari sayJlmJ~tJr. 

Venia el Cano'da bin kadar asker bu· 
lunuyordu. 

Villa Ciosad F odon' da, i.ic; tabur, Po· 
zuelo ve Kampa Mimio de Karabana§el 
bolgesinde Madrid cephesine dogru yol 
almakta idi. 

Hiikumet topc;usu, bu tah§idatJ dagit• 
mak i~in derhal ate§ ac;mi~tJr. 

ispanya Hariciye Naztrt M. 
Blum'le gorii~tii mii? 

Paris 19 (A.A.) - Gayriresmi bir 
kaynaktan bildirildigine gore, lspanya 
D1~ Bakam M. Den Vayo§, Parisien 
gec;erken M. Blum'le miilakatta bulun~ 
mu~tur. 

Uzaksarkta muhasamat 
' 

durdu 
[Ba~tara/t 1 inci sahljede] 

getirmege memur edildikleri haber veril
mektedir. 

Rusya, $ark hududunu takviye 
ediyormuf 

Berlin .}9 {Hususi) - Son Alman
] a:pon an a: masm an sonra ovyet us-

yarnn §hl !Jrududunu geni§ mikyasta tak
viye etmekte oldugu ogrenilmi§tir. Si -
berya demiryolu asker ve harb malzeme· 
si nakleden trenlerle doludur. Aynca bii
yiik asker! kamyonlar da Mongolistanm 
Ulan Botar §ehrine dogru hareket etmi§· 
lerdir. 

Japon Hariciye Naztrtnrn 
verdigi izahat 

Tokyo 19 (A.A.)-- D1§ Bakam M. 
Arita, Bakanlar meclisinde, <;in vaziye
ti hakkmda izahat vererek, Sensi ve Kan· 
su vilayetleri haric olmak i.izere bi.iti.in vi· 
layetlerin N ankine miizahir olduklanm 
bildirmi§ ve: 

«Nankin hi.ikumeti, 1aponyamn Cin 
Biiyi.ik Elc;isine, Sianfu hadiselerinin Ci· 
nin ] aponyaya kar~J olan siyasetini mii
teessir etmedigi hakkmda teminat verdi.» 
demi§tir. 
Cang- Kay- $ekin masai araka

da!}l oldiiriildii 
~anghay 19 (A.A.) -<;in ajansJ, 

Sentral Niyuz, <;in milletinin, <;:an-Kay
~ek'in Nankine gelmemi~ olmasmdan 
miitevellid derin inkisanm naklediyor. 

Havanm muhalefeti yiiziinden Sun -
g'un tayyaresi Loynagda beklemege 
mecbur kalmaktad1r. Sung, yann hare • 
ket edecektir. 

Cankanek'in mesai arkada~J olan Sa
oyunagsung'un birka~ gi.in evvel oldi.iri.il-

yerle§tirdi. Carib bir tav~rla dedi ki: 
- hte efendim, siz arl!k oldiiniiz, ha

kika ten oldiini.iz ... 
- Efendi, vak1a ba§Jmda bir ag1rhk 

var, s!Zhyor da. Akhm dagm1k, gozle -
rim her§eyi bulamk gori.iyor amma mu
vazenemi kaybetmedim.. SayJk!amJyo
rum. Mesela ~u ki.iti.ibhanemi, masam1 
pek iyi tamyabiliyorum. Ben burada ken
di evimdeyim.. Kendi minderime uzan • 
mi§ bir haldeyim, yalmz yarahy1m .. 

- N e dedin, ne dedin iki gozi.im? ... 

Peki, ya yarm Marmara sahillerinden 
birinde ~u ceketini, cebinde ci.izdamm, o
nun i~inde §U yazd1gm mektubu bulacak 
olurlarsa ... Hasan Nuri Beyin biiti.in 
di.inya ir;in olmii§ olduguna hiikmetmez 
misin? 

- Sozlerinizden bir~ey anlamiyorum 
efendim, daha dogrusu yoruldugum i~in 
anhyam1yorum .. Y almz bildigim bir§ey 
varsa o da sizin benim arzuma muhalefet 
ederek beni oliimden kurtarml§ olmamz -
du ... Sunu da biliniz ki eger ben ya§a· 
mak istemiyorsam siz bana mani olmak 
hakkma sahib degilsiniz. 

-- Belki ya§adigmiz hayat ho§unuza 
gitmedi. Ba§ka tiirli.i bir hayat tecriibe 
edersiniz. 

di.igli haber verilmi§ ve <;:ansueliang bu 
haberi yalanlaml~ll. Bu oli.im ~imdi te .. 
eyyiid etmi§trr. ~aoyuangsung aym 13 
iinde Sanfuda katledilmi§tir. Dogru oJ .. 
m1yan bu tekzib bugiinkii ~erait ve ahval 
ic:inde pek vahim telakki edilmektedir. 

Japonyayr Amerikanrn kucagtna 
atmak laztmdrr 

Londra 19 (A.A.) - Avam Kama .. 
rasmda ]apon halkmm inti§ar ve istilaSJ 
ve 40 kadar memleketin J apon mallanna 
kar~I tedafiii tedbirler almas1 yiizi.inden 
Uzak§arkta has1l olmu§ olan gerginlikten 
bahseden muhafazakarlardan M. Ha • 

milton Cerr, ezciimle §oyle demi§tir: 
«- ingilterede herkes J aponyanm 

ya§amak hakktm teslim etmektedir. Y al• · 
mz ] aponyamn di.inya piyasalarma bir " 
denbire ve §iddetle hi.icum etmesi muaha~ 

ze olunabilir. Bununla beraber ]aponya~ 
nm i§lemi§ oldugu hatayJ takdir etmega 
ba§lamJ§ bulundugu zannedilmektedir.» 

Hatib, lngilizlerle Japonlann daha st .. 
k1 bir surette mesai birliginde bulunma .. 
lan ve Man~uri devletinin tanmmas1 Iii· 
zumunda Jsrar etmi§tir. 

Hatib sozline devamla §oyle demi~ .. 
tir: 

«- Japon ni.ifusu miitemadiyen art • 
maktad1r. Bu niifus i~in bir yay1lma sa~ 
has1 laz1mdir. 1 aponyamn halihaznda. 
bulunmakta oldugu infirad vaziyetinde 

Amerikamn kucagma ahlmasma meydan 
vermemegi nazan itibara almak mecbu " 
riyetindeyiz. Eger Uzak~arkta 1 aponya .. 
nm mesai birligini ve bu suretle sulhu te• 
min edecek olursak Manc;uri devletini 
pek pahahya tamm1~ olmiyacagiz.» 

- Ba§ka birisi mi? Benim hayatJmla 

degi~tirebileceginiz ba§ka bir hayat var 

m1 elinizde? 
- Kimbilir? Belki... Amma §imdi 

hararetiniz var... Daha iyisi dinlenmeli· 

siniz ... Bu meseleye dair iyilqtiginiz za• 

man bol zo] konu§uruz. Hem de otede. 

AyJ!dJgmJz zaman benim size teklif e• 

decegim miikellef projelerim var .• 

- Projeler mi? 

Bu suali sorarken minderin iistiinde 

dogrulmak istiyen gene, yapamad1, ye

niden arkaiistii di.i§tii. Gozlerini kapadJ. 
- hte arkada§lm da geliyor. ~imdi 

size miikemmel bir pans1man yapacag1z. 

Sara da ustasJ gibi pencereden athya· 

rak ic;eri girdi ve hemen elindeki pansl• 

man paketini a<;h; o zaman, yava~a 

gozlerini arahk ederek bu yeni misafiri 

gozetliyen Hasan N uriye doktor: 

- Size yegenim ve c;nagtm Davudu 
prezante ederim ... Pek kibar bir deli• 

kanhd1r... Azizim Davud, bana pamuk 
paketini ve kloruformu at bakay1m 1.. Sit 
de sakin ve uslu yatJmz. 

[Arkasl var] 
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Ktfln ilk giinlerini sevincli 
bulacagtz; 

lfle giinler saytlt! .• 
Arkad(lflar ! .. Bekleyin: 

Y Ofamtf olacag1z 
Y aktnda yeni y1l1 ! .. 

-2-

Eski ytlt bitirdik .. Caltftyoruz, 
sagtz; 

Dii,iinmiiyoruz diinii! .. 
Sevinc, sailtk i~inde gene 

I YOftyacagtz 

Nimet, Melahat ve Galib bu yaz Be
h:ye halanm Erenkoyiindeki ko~kiinde 
Yaz1 ge«;iriyorlardi. Her ii«;i.i de Behiye 
halanm yakm akrabasmm «;ocuklanydi. 
Birkac; senedenberi olen kocasmdan dul 
kalm1~ olan Bayan Behiye zengin ve 
«;ocuksuz bir kadmdi. Bu yavrulardan bi· 
rini kendisine evladbk edinmek istiyordu. 
Onun ]<;in her biri Behiye halanm gozii· 
ne girmek ic;in ellerinden geleni yap1yor· 
lard1. 

Melahatle Galib saf «;ocuklardi. Oil -
!erj kalblerine terciiman oluyor, biiti.in 
l§lerini a«;Ik«;a goriiyorlar. Hile. mi.irailik, 
kurnazbk bilmiyorlardi. Nimet ise oyle 
degildi. Digerlerini ortadan «;Ikanp Be· 
hiye halaya yalmz kendisi ho§ goriinebil
mek icrin iyi kotii biitiin vas1talara ba~ vu· 
ruyordu. 

i§te gene Melahatle Galibe fena bir 
0 Yun oynarni§h. Kuzen ve kuzin ba§ba§a 
Verrni§ler, derdle§iyorlardi. 

Calib: 
~ Gordiin mii, diyordu, bfm sana ~u 

NJmetin c;ok berbad huylu bir ktz oldu-

~unu her zaman soylerim de inanmazsm. 
Halama bayram hediyesi olarak hazirla· 
digim resim ortadan sir oldu gitti .. 

Melahat cevab veriyordu: 
- Benim i§ledigim c;ay ortiisiiniin de 

&ene onun tarafmdan kaybedildigi hak
k~nda adeta ~iipheye di.i§ecegim!. Fa kat 
ben zannetmiyorum ki bunlan hep Nimet 
Yapmi~ olsun. j~ bizim ~anssizhgJrnJzda .. 
Demin a§agi inerken ortiiyii diki~ sepe -
tinin i«;ine koyup konsolun iistiine b1rak -
Tni§hm .. <;ok iyi hat1rhyorum.. Tekrar 
dondiigiim zaman orada bulamadim. A· 
caba Sarman her zaman onu oynattlgl -
m1z yumagm yanmda oldugu il(in ahp 
0 YnamJ§, sonra da gotiiriip bir yere tJkmi§ 
olmasm! 

Ca!ibin yiizi.i garib ve §eytani bir te· 
bessi.imle siislenrni§ti: 

- Merak etme Melahat, dedi, ne se-
nin orti.iniin, ne de benim 0 kadar ugra· 
§arak yaphgtm resmin kaybolmasma im· 
~~n btrakmJyacak, yaphgi bu aziz!ikleri 

It lllltl IIIII I Ill I 1111 II Ill II I I II II Ill I I 111111• I ltlllllll 

<;ocuk portreleri 

$u hale bakrn, ne tatlr 
aglryor, degil mi? 

of yiiz. altmtf be, giinii! .. 

-3-

«Ne kadar kaldt? .. » diye, me
rak ediyordum pek; 

Annem funlart dedi: 
«Tam ikincikanunun gecesin _ 

de girecek 
«Dokuz. yiiz otuz yedi! .. » 

-4-
agacrnz siialiyecegiz. 

)lartn; 

Yiiziimiiz giilmelidir!.. l 
Bu yd fOk falr,altm .. Biitiin ~ 

eski ytllartn I 
Boynu biikiilmelidir ! .. 

N. R. 

jmeraklt ~eyleYJ 
11 gi.in konu§miyan avukat 

Avrupada Noel ~enlikleri: Oyuncak~t diikkanlanndan 

............. ..................... birinde ihi sevimli yavru ... 

8
.1 .......................... ~ ........... ~~·· .......................................... . 
I mecey1 ~ozenler 

~•>;:us;~ 

g~nii~e kadar cCumhuriy~t <;ocuk Sa
h.Ifesb adresine gonderilmesi gerek -
tir. 
G~ kalanlar hediye alamazlar. 

Kars Meteoroloji memuru Fuadin 
ikiz yaurulan: Suad ve Ayten 
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Istanbul Borsas1 kapant§ 
fiatleri 19 - 12 - 1936 

PARALAR 

1 Sterun 
1 Dolar 

20 FranslZ Fr 
20 Llret 
20 Belclka Fr 
20 Dra.hmi 
20 fsv1cre Fr 
20 Leva 

1 Florln 
20 Cek kronu 

1 A vusturva Sl 
1 Mark 
1 Zlotl 
1 Pensnl 

20 Lev 
20 Dinar 
Ruble 
1 tsve~ kuronu 
1 Tilrk altm1 
t Banknot Os 8 

A114 
61o. 
ll3. 
114.. 
120, 
ell, 
19. 

~65. 
\!0, 
63. 
75. 
:10, 
23. 
20, 
liU, 
12. 
4l:l, 

30, 
1018. 
241, 

<;EKLER 

Londra 
Nev Yok 
Pa.r!..q 
Milano 
Briiksel 
Atlna 
Cenevre 
Sofva 
Amsterdam 

Pra11 
Vlvana 

Madrlrl 

A~ll~ 
616, 

0,7!!71 
17,067(> 
15,1475 
4,7 2(> 

8896 
<1.4683 

b4,98:, 
1,4570 

~2.6!5 
4.:1611 
7.53~5 
l,:J820 
4.2~ 

4)1425 
108.28 
3H97o 
~.765 

24,!l7.'> 
U48'1 

sat1, 
t>18. 
U6. 
117. 
1:25 
~: 
23 

o7o: 
2d. 
66, 
t!O, 
23. 
26. 
2J, 
23 a: 
o<~. 

3~. 
1020. 
~44. 

Kap~ 

616. 
0, 7971 
17.09 
to.l415 
<l712ii 

88 96 
3.46·3 

64,9:lo 
1,4570 

22.615 
!!.2613 
7,532 
1,9!!JO 
4,2;! 
4,342.'> 

108.28 
34.<1\:17.'> 

2,76..> 
;!4 ,75 

3.14b5 

Be rUn 
Varsova 
Budaoeste 
Biikres 
Be!l!rad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

~~~~S-T~l-K~R-A __ Z_L __ A_R ____ _ 

Ac;~ Kapa.nl$ 
TUrk borcu 1 vade! I 22.60 22.65 

• • D vade!l :!1.3:. :11, >0 
ENant 97.<15 t17,25 
~S~IV~~~-~E~rm~I~r~nm~~3~~--~---~-

TAHVlLAT 

Ama.dolu I va.. 40,40 
I 

Ac;LlllJ Kapan14 
40.40 
40,40 
44. 

, n va. !l\ .40 
. ,. mii. vadeli 44 

GONON BULMACASI 
I 2 3 4 I'> t1 7 8 9 1\J 

1rr1 l I I•T I I ~I 
I 1•1 I I I I 2 I I 

3 I I 1•1 I I 1•1 I 
4 I 1•1 I I I I I I 
5 1•1 I I I 1•1 I I• 
6 I 1•1 I I I I 1•1 
1 •I I I 1•1•1 I I I 
8 I I I 1•1 I I I I 
9 r 1 1 ,.1 1 1 1•1 1 I 

o U!ll•l I J 1•1 _LI 
oldan saga: 
- Resml zab1ta memuru, kU<tilk klllct . 

2 Bir hitab edat1, hayvanlarm karmla -
r dan ag1zlarma bir §ey get!rlp ~lgneme
leri. 3 - Ziya, say1, nota. 4 - Bir renk, ka -
nadll kii~iik ve sev!mll bir hayvan. 5 • Ak· 
lm1 kaybetmill adam, yayla at!lan §ey. 6 -
9ok deg!l, frans1zca ckalle§! :.. 7 - A.syada 
bir nehir, koyun yavrusu. 8 - Yakm deg!l, 
imt!han. 9 - Yan karanllk, armm yapt1g1, 
esk~ ·MLSlrl!lann en biiyiik mabudu. 10 -
Defa, e~ek. 

Yukandan a11ag1ya: 
1 - Amerlkada biiyiik b!r kana!, biiyiik. 

2 - Kovuk, tamnmllj bir Yunan artist!. 3 • 
Bir c!ns peynir, omuzlann iistiindek! uzuv. 
4 - Vilayet. kokulu b!r ot. 5 - Biiyiik derd, 
alfabede bir harf!n okUDUI/U. 6 - Bir adamm 
9i'lunun karLSI, ~;algi. 7 - Bir ~e!ild agac, 
fnsanda iy!y! kotilyii ay1rd ettlren kuvvet. 
8 - OturdugumllZ yer, ba§la omuzlann ara. 
s1. 9 - Bir yemll/, Bulgar!standa bir yer. 
10 - Tokatm !;Jkard1g1 ses, ta§ ve topraktan 
orillen 11ey. 
Evvelki bulmacanm halledilmif fekli 

I ·~ i! 4 II II 1 I! I 10 

1 j:miVIUIKI•IGIAIGIA~ 
2 AITitiLIAI•IAIDIEID~ 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

ZIAILitiMI•ILIAIRI• 
I I•IAISIUIRI t I•IEI~ 
•IAIYI•ISIAIBIIIKIA 
AILIEivi•IHI•Isi•IK 
MIEITIEILiiiKI•IFIA 
AINI•IZIAIBI tiTI•I• 

91DIEIGI t ILI•ILIEIKIEI 
10 EINI•IRIEIKIOIRI•Iz .--..--. 

QaOnlar, konferanslar, kongreler) 
Kongreye davet 

izmlr KlZ Lisesinden Yetl~nler Kuru
mundan: 

Kurumun istanbuldaki §Ubeslnin y!lllk 
toplantLSl kanunusan!n!n 2 nc! cumartes! 
giinii saat 15 te Aksarayda izmlr K1z Ta.
lebe Yurdu b!nasmda yap!lacaktlr. ilgll! 
arkada§larm gelmeleri. 

1 Operator ~ 

RIZA UNVER 
Dofium ve kad•n hastahklarl 

mliteh&SSISI 
Ca~alo~lu, Nuruosmaniye caddes 

No. 22, Mavi yap1 
• T elefon : 22683 ., 

CiLDiNiZi 
• Tehllkeden koruyunuz • 

Herhangi bir kremin ona 
liizumu olan g~.daYI verece • 
gini zannediyorsaniZ bu tee • 
riibe size pek pahahya mal 
olabilecegini derhahr edi • 
niz. Hi!;bir krem size Krem 
Pertev kadar sadJk kalamaz. 

CUMHURiYET 20 Birincikanun 1936 

'in 
• 
I iN 

Biitiin agrdara, hastahk 
ba~lan~I~larJna kar,I te
siri yiizde yiiz olan ve 
hi~ zarars1z en kuvvetli 

miisekk~ndir. 

Nezle, soguk alg1nhg1, grip, rahals1Zhklar1nda, baf 
dif, mafsal, romatizma, isab ve adele agrllar1nda 

12 3 lane kullanabilirsiniz. __ ...,.. 

Y eni a~tlan Tiirk tezyini 
San' atlar ~ubesi 

Giizel San'atlar Akademisi 
Direktorliigiinden: 

Bu ders y1lmda Adakemimize yeniden bir ,ube ilave edilmi~tir. 
«TURK TEZYlNl SAN' A TLAR» admt alan bu ,ubede TEZHIB, 
TEZYlNt ARAB Y AZISI, TURK CtLDCfLICI, EBRI, AHAR ve 
CILD KALIBLARI, TURK MtNYATURO, TURK <;tNt NAKI~LA
Rl, KIYMETLl TA~LAR OZERINDE HAK, AL TIN V ARAK lMA
Ll, HALl NAKISLARI ve SEDEF KAKMACILIGI gibi san'atlar 
giizide ve tamnmt\1 profesorler tarafmdan ogretilmektedir. Ktz, er -
kek talebe beraberdir. Ya~ tahdidi yoktur. Devam yalmz talebenin 
se~tigi sm1fm saatlerine miinhasudtr. Talebe mesaisi i~in laztm olan 
malzeme mekteb idaresi tarafmdan verilir. Kayid ve kabul devam et
mektedir. Direktorliikten fazla izahat ahnabilir. Telefonla, mektub
la yaptlacak miiracaatlere cevab verilir. «Telefon No. 41400, 41356». 
Yukartda adt ge~en san' a tan ogreten profesorlerin isimleri: 

Tugrakef ISMAiL HAKKI, YUSUF, reisiilhattatin HACI K.AMIL, 
NECMEDDlN, SACID, Dr. SUHEYIL UNVER, Topkapt Saray Mii
zesi cild miitehasSISlarmdan miicellid BAHAEDDtN TOKA TLIOG -
LU. sedefkar VASIF, hakkak ISMAIL YOMNl SONVER, FEYZUL
LAH DA YIGIL, HUSEYIN Y ALDIZ. (3348) 

Urfa Vila yeti Daimi 
Enciimeninden: 

Memleket hastanesi i~in ahnacak «1300» lira muhammen bedelli 
«170» kalem ilac 28/11/936 giiniinden itibaren yirmi be\! giin miid· 
metle a~1k eksiltmiye konulmuttur. lhale 22/12/936 sah giinii saat 
«14» te yaptlacaktJr. lsteklilerin miifredat listesini gormek i~in Is • 
tanbul S1hhat ve l~timai Muavenet Miidiirliigiine, pey siirmek i~in de 
% 7,5 depozito ak~esile Urfa Vili.yeti Daimi Enciimenine miiracaat 
etmeleri ilan olunur. (3572) 

Kapah 

Tunceli 
Zarf Usulile Eksiltme ilan1 

Vilayeti Naf1a 
Miidiirliigiinden: 

1 - Eksiltmiye konulan i,: «Dordiincii Umumi Miifetti,Iik mm • 
takast dahilinde takriben 100 kilometre uzunlugundaki Mazgirt -
Pliimiir yolunun tesviyei turabiye, stnai imalat in,aabdu» bu i,lerin 
tahmin bedeli «200,000» liradtr. 

2 - Bu ife aid fartnameler ve evrak \!Unlardtr: 

A-- Eksiltme ,artnamesi, 

B -- Mukavele projesi, 

C - Baymduhk i~leri genel \l&rlnamesi, 

D - Tesviyei turabiye, fOse ve kargir in,aata dair fenni \lartname, 

E - Hususi ,artname, 

F -- Silsilei fiat cetveli, 

G - Taf, kum, su grafigi, 

lstiyenler matbu Baymdtrhk i,Ieri genel ,artnamesini ve fenni ,art
nameyi daire.de tetkik ve miitalea ve diger \lartnameleri ve evrak1 
5 lira bedel mukabilinde Ankara Nafta Vekaleti ~oseler ldaresin· 
den ve Elazizde Tunceli Naf1a dairesinden alabilirler. 

3 - Vahid fiatlarmda zam ve hususi ,artnamede tadilat ya -
ptlan in,aatm eksiltmesi 11/1/937 pazartesi saat 14 te Elazizde 
Tunceli Naf1a Miidiirliigii dairesinde yap1lacakhr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yaptlacakhr. 

5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklinin 11250 lira muvakkat 
teminat vermesi ve bundan ba~ka Ticaret Odast vesikasmt ve Na
fta Vekalett_.,den istihsal edilmi' yol ve teferriiah miiteahhidligi 
ehliyet vesikasm1 haiz olup gostermesi ve miiteahhid bizzat miihen
dis olmadigt takdirde in,aahn biitiin devamt miiddetince ifin fen -
ni hususahm sevk ve idare i~in if ba,mda miistemirren bir miihen
dis kullanacaihna dair noterden musaddak taahhiidname vermesi 

laztmdu. 
6 -- T eklif mektublart yukanda ii~iincii maddede yaz1h saatten 

bir saat evveline kadar Eli.zizde Tunceli Nafta dairesine getirerek 

Eksiltme Komisyonu Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gonderilen mektublarm nihayet ii~iincii maddede yaz1h 

saate kadar getirmif olmas1 ve dlf zarfm iyice kapahlmtf olmast 

laz•md1r. 
Poatada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3636) 

JUVANTiN KANZUK 

Sa~ boyalar1 

Kumral ve siyah olarak sabit 
ve tabii renk verir. Ter ve ytkan· 
makla ~lkmaz. Yegane zarars1z ve 
tanmm1~ s1hhi sa~ boyasidlr. 
fNGiLtz KANZUK ECZANES1 

Beyo~lu . istanbul 

Yeniki:iy sulh hukuk hakimliginden: 
~ecidiye ki:iy Halk sokagmda 14 sa -

y1h evde mukim Hiiseyine Sanyerde 
1\'ladende mukim Firdes tarafmdan a • 
leyhinize ikame edilen nafaka davasm· 
dan dolayt ikametgahm1zm mec;hul ol· 
mast hasebile ilanen tebligat icra klh· 
narak muayyen olan giinde gelmedigi
nizdcn davaya devam olunmU§ ve da . 
vacmm §ahidlerin dinlenmesine karar 
verilmi§ olmakla muhakeme giinii olan 
9/1/937 cumartesi saat 10,30 da usulen 
bilitiraz mahkemcye gelmediginiz tak
dirdc muhakemeye g1yaben devam ve 
hiikiim olunacag1 g1yab1 teblig maka
mma kaim olmak iizere ilfm olunur. 
12/12/936 

NOVOTNi'de 
Her ak~am 

. 5ARKILI MuZiK 
Pazar giinleri otelin salonu dahi 

~ARKILI MuZiK 
ilc a~1k olacakbr. Fiatlar aymdn.l 

.. _Dubie blra 20 kurut;-

Sultanahmed be§inci sulh hukuk 
mahkemesinden: 

Olii Ay§e Hadiyeyc aid tcreke e§yasi 
6/1/937 c;arjamba giinii saat 14 te Sui • 
tanahmedde Cankurtaran mahallesi • 
nin lshakpa§a Sarac;hane sokagmda 27 
numarah evde ac;1k arttirma ile sahla
caktu. istiyenlerin mezkilr giin ve sa
atte mahallinde bulunmalan liizumu 
ilan olunur. (28461) 

Mug Ia Vilayetinden: 
1 - 8/12/936 giinii pazarhkla ihale edilmek iizere ilan edilen 

13348 lira 33 kuru~ ke~if bedelli Ula yabh ilk okuluna istekli ~tkma• 
dtgmdan tekrar kapah zarf usulile eksiltmiye konulmuflur. 

2 - Muvakkat teminat 1001 lira 12 kuru~tur. 
3 - Eksiltme 7/1/937 per~embe giinii saat on be~te Daimi Eri • 

ciimende kapah zarf usulile yaptlacaktu. 
4 - lstekliler, eksiltme, fenni ve Baymdtrhk i~leri genel \!art " 

namelerini ve buna miiteferri diger evrakt Mugla Naf1a Miidiirlii • 
giinden gorebilirler. 

5 - Eksiltmiye girmek istiyenlerin Nafta Vekaletinden ahnmtf 
ehliyet vesikast gostermeleri ve Ticaret Odasma kayidli bulunma -
Ian laztmdtr. 

6 - Teklif mektublart 2490 say1h kanur.mn tarifatJ dairesinde 
hazirlanarak yukarida yazth ihaleden bir saat once makbuz muka -
bilinde Mugla tlbayhgma vereceklerdir. 

Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet ii~iincii maddede ya • 
zth saate kadar gelmi~ olmasi, dt~ zarfm miihiir mumile iyice kapa· 
blmastlazimdir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3635) 

• 
Her zevki tatmin edecek bir derccei nefasette 

TEFRi!?AT LEVAZIMATI 
almak ic;in; bunlan sahn alacak yeri bilmelidir. Beyoglunda 

Tokatliyan kar§Ismdaki me§hur 

L U V R Magazalaranda 
Bu hususta en gii~ bcgenenleri bile fazlasile memnun edebilecek 
zengin stoklan mevcuddur. Cazi p ve §lk divar kag1dlan, en son mo • 
da tefri§at kuma§lar1, storlar, perdeler, birinci nevi mu§ambalar 
ve sairenin miintahap ~e§itlerini rckabet kabul etmez fiatlarla 

1••----~------ bulacaksmiz. 

Sthhat ve i~timai Muavenet Vekaleti 
iskan Umum Miidiirliiuiinden: -

1 - Orta Anadolu vilayetlerine yerle,tirilen go~menler i~in fenni 

,artnamesi dahilinde 5000 aded pulluk imali eksiltmiye ko -

nulmu,tur. 
Bu pulluklara aid fenni ve idari fartnameler Ankarada lskan 

Umum Miidiirliigiinde ve tstanbulda lskan Miidiirliigiinde 

mevcud olup talibler resmi tatil giinleri baric olmak iizere her 

giin saat 9 dan 17 ye kadar bu farlnameleri alabilirler. 

2 - Pazarhkla ihalenin 21/12/936 pazartesi giinii saat 15,5 ta 

Sthhat Vekaletinde Hususi Komisyonda yaptlacagt ili.n olu • 

nur. (3452) 

Mugla Vilayetinden: 
1 - 10/12/936 giinii pazarhkla ihale edilmek iizere ilan edilen 

13348 lira 33 kuruf ke~if bedelli Koycegiz yahh ilk okuluna istekli 
~tkmadigmdan tekrar kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu,tur. 

2 - Muvakkat teminat 1001 lira 12 kuruttur. 
3 -- Eksiltme 11/1/937 pazartesi gllnii saat on altida Daimi En-
, u i • 

ciimende kapah zarf usulile yap1lacakhr. 

4 - lstekliler, eksiltme, fenni ve Baymduhk ifleri genel \lartna· 
melerini ve buna miiteferri diger evrak1 Mugla Nafta Miidiirliigiin· 
den gorebilirler. 

5 - Eksiltmiye girmek istiyenlerin Nafta Vekaletinden ahnmtf 
ehliyet vesikast gostermeleri ve Ticaret Odasma kayidli bulunma • 
Ian laztmdir. 
6- Teklif mektublari 2490 sayth kanunun tarifatJ dairesinde ha· 

ztrlanarak yukanda yazth ihaleden bir saat once makbuz mukabi
linde Mugla ilbayhgma vereceklerdir. 

Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet ii~iincii maddede ya· 
zth saate kadar gelmi~ olmast, d1' zarfm miihiir mumile iyioe kapa • 
hlmast laztmdtr. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3634) 

Is tan b u I G a y rim u b a d i II e r K o m i s y o n u n d a n : 

262 

283 

396 

598 

Semti ve 
mahallesi 

Kandilli 

Beyoglu 
Kamerhatun 
Burgazada 

Eyiib Hact HU.Srev 

Yedikule 
<;tragi Hasan 
Kumkapl i;lehsuvar 

Yedikule lmrahur 
llyasbey 
Kuzgllncuk 

Heybeliada 

Kad1kOy Caferaga 

Ayvansaray 

Beyaz1d Camel Ali 

E Kilise 
Y. ~andilli ve 
Mezarhk 
!;lirket 

E. Qmaralti 
Y. Kesik ~mar 
Egrika p1 cad. 

E. Samanc1 odalar1 
Y. Qukur~e§me 
Kad1rga limam 

Emlak 

No. 

E. 7 

~. 23 
Y. 25 

E. 4 
Y.s 
E. 6 
Y. 63 

E. 93 Mt1. 
Y. 25·27 
E. 99 
Y. 6L 
Ada 163 
Parse! 27 

E. ve Y. 53 

E. Yahudi mektebi E. 5 
Y. Ayhan 

Cinsi ve 
hissesi 

107 metre arsa 

54- metre arsa 

103 metre arsa 

256 metre arsanm 1/2 his. 

Ah§ab hane ve bah~enin 
112 his. 
Arsanm 1/4 his. 

9 i metre arsa 

37 metre arsa 

Hisseye gore 
muhammen K. 

110 

170 • 
150 

100 

270 

50 

100 • 
60 •• 

Y aghk ftilar E. M 
Y. 30 

K~rgir diikkAnm 22,!10 '120 500 

E. Hendek 
Y. Hac1 Sami 
E Cev1z 
Y. Kabuklu ceviz 
Atik Mustafapa§a 
Hamam ve Bostan 
E. Hasanpa§a 
karakolu 
Y. Ordu cad. 

tam ve ms1f sehm,:nin si1· 
liis hissesmin 7/8 sE>hm1le 
70/120 sehminin 1;9 h1s. 

9 Ah§ab bane 650 ~ 

E 14 Mi.i. K!rgir bane 1450 K. zarf 
Y. ::!4 

E. 23 29 metre arsa 120 
Y. 29 

E. ve Y. 108 Ah~ah d1ikk!n 450 

Yukar1da evsah yazll1 gayrimenkuller on giin mliddetle sat1~a <;Ikarilrnl!~tJr. lhaleleri 4/11937 tarihine tesadiil 
eden pazartesi i!,'ii.nli saat on dorttedir. Sat1~ miinhas1ran gayr1rnubadil bonosiled1r. 
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Yllb&fllnda 
En makbule ge~ecek zarif, §tk ve ucuz 

hediye; Venus mustahzarabdtr: Venus 

esanst, Losyon, krem, pudra. alhk, stir
me, rimel, Briyantin ve kolonyasmt her 

yerde araymtz 

•• enu . 

t.vliya Zade Nureddin Ecza Alit ve Itriyat deposu, Istanbul 

Mugla Vilayetin~ell:~ . .. . 
1 _ 10/12/936 giinii pazarhkla ihale edtimek. uzere tlan ~dtle~ 

1'3348 lira 33 kurut ketif bedelli Marmaris y~tth .1lk okuluna 1stekh 
~tkmad1gmdan tekrar kapah zarf usulile eks1ltm1ye konulmuttur. 

2 - Muvakkat teminat 1001 lira 12 kurutlur. • .. 
3 _ Eksiltme 11/1/937 pazartesi giinii saat on bette Datmt En-

ciimende kapah zarf usulile yaptiacakhr. . . 
4 t t kl 'I k 'It e fenni ve Baymd1rhk ttlert genel tarlna· 

- s e 1 er, e s1 m , ~I N f M"d" 1 .. ~ .. 
Ill I · · b iit fern' digw er evrak1 Mug a a 1a u ur ugun • e er1n1 ve una m e 
~~~ill~ - . I 

5 Ek 'It • · k 1'stiyenlerin Naf1a Vekaletmden a mm1t - st m1ye gtrme . · b 1 
ehl. t 'k .. t melert' ve Ticaret Odasma kaytdh u unma • tye ves1 as1 goa er 
lar1 laztmd1r. • · • d h 
6- Teklif mektublar1 2490 saylh kanunun tartfati dauesm e .a· 

Z I k k d 1 l'haleden hir saat once makbuz mukah1 • 1r anara yu ar1 a yaz1 1 . 
Iinde Mugia tlbayhgma vereceklerd1r. . .. .. .. 

P t .1 .. d .1 k mektublarm nthayet u~uncu maddede ya • os a 1 e gon en ece . · · k 
:tah saate kadar gelmit olmas1, dtt zarfm miihiir mumtle tytce apa • 
blmas1 Iaz1mdtr. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3633) -
Galatasaray 

Al1m 
Lisesi 
Komisyonundan: 

tlk 

Aded Cinsi 

Beher tanesinin 
tahmin bedeli Tutar1 teminatl 

Kuru• S. 
1 70 
3 

Lira Lira S. 

5 

34 2 55 
660 49 50 

150 11 25 -844 63 30 

2000 Portakal 100 liik 
22000 , 80 lik 

3000 ,. 64 liik 

Gatalaaaray Liaeainin may11 937 Ylh aonuna kadar ihtiyac1 olan 
llliktan, cinsi ve muhammen bedelile tutar1 ve ilk teminab yukar1da 
Yazah portakahn eksiltmesi 23/12/936 ~artamba giinii saat on dort 
busukta Istanbul Kiiltiir Direktorliigii binasmda Liseler Muhasebe· 

ciliginde toplanan Komisyonda yap1lacaktn. 
!ateklilerin Ticaret Odastntn yeni sene vesikasl ve teminat mak • 

buzile belli giin ve 1 aatte Komiayona geimeleri ve tarlnameyi gor ~ 
lllek i!rin okula miiracaat eylemeleri. (3454) 

1 9 3 7 
Hava Kurumu Biiyiik Piyangosu 

BOYOK IKRAMIYESi 
( 5 0 0 . 0 0 O ) lirad1r. 

Aynca: 200.000, 150.000, 100.000, 7~.000, . 60l.OOOI ,(45000.000000, 

30.000, 20.000, 15.000 lirahk tkram•ye ere · 
ve 100.000) lirahk ik i aded miikafat vardtr. 

KE$IDE YILBA$1 GECESI YAPILACAKTIR. 

Biletler: (2,5), (5) ve (10) liradir. 
Vakit kaybetmeden hemen biletinizi ahmz ... 

Kiiltiir Bakanhg1ndan : 
1 - B"l San'at okullarl i~in pazarhkla: o ge . • 
A- 0~ aded Onivenel Freze makmest, . . 
B B. k O 't d l'k ve bir tak1m Omte mtl mastarlart, 

- 1r ta tm n1 e e 1 , • 
C- On belf aded muhtelif marangoz makmesl ahnacakbr •• 

2 A f k . d k' m kl'nelerin ihalesi ayn, B ftkra11ndak1 mas· 
- 1 rastn a 1 a . • 'h 1 · 1 k 

ta I 'h I • C ftkraRindaki makmelerm 1 a es1 ayn o ara r arm 1 a est ayr1 ve .. 
Yaptlacakbr. • 1 

3 B• • • dd • h r flkrasmdaki makme ve mastar arm ev· 
- Irtncl ma entn e 1 'I • 

1 f 'k · · · b 'ldiren umumi ve fenni fartname ert e hs-
a ' ml tar vesaaresmt I o· k .. I" w.. d t 

teleri Ankarada Kiiltiir Bakanhgt Levaztm are tor ~gun en, •· 
tanhulda Bolge San'at Okulu Direktorliigiinden hedelsaz olarak a· 

hntr. • I • 'h I • 24/ 
4 B• . • dd . A f1krastndaki maktne erm 1 a es1 

- Ir1nc1 ma emn k 
12/936 b .... ,.wleden evvel saat 10,30 da ve B ft rasm • pertem e gunu og k' 
dak. t 1 'h 1 • yna' tar1'hte saat 14 te C fakrasmda 1 ma• 1 mas ar aran 1 a es1 a 
kinelerin saat 15 te Kiiltiir Bakanhgt binasmda yaptla.c k~•r: 

5 B. . . dd . A ftkrasmdaki ii~ freze makmesmm tah· 
- tr1nc1 ma eniD . d k • 

·lllin bedeli 17.082 ve muvakkat teminah 1.282 hr~, B fakras_tn a 1 
mastariarm tahmin bedeli 781 ve muvakkat temanab 59 hra, .c 
fakrasmdaki makinelerin tahmin bedeli 7.300 ve muvakkat tem1 • 
nab 547.5 liradtr. d 

6 - Bu eksiltmelere gireceklerin bu gibi makine v~y~ ava an • 
hklara batka miiesseselere verdiklerine ve taahhiidlermt tamamen 
ifa ettiklerine dair Resmi vesika ibraz etmeleri lazimdtr. (3642) 

~- istanbul Beledivesi iianlan I 
ltfaiyeye aid 4 say1h otomobil i~in liizumu olan 40 tiirlii malzeme 

Pa:zarhga konulmuttur. Malzemenin listesi Enciimen Kaleminde go· 
riiliir. Buniarm hepsine 156 lira 72 kurut fiat tahmin olunmu,tur. ls
tekliler 11 lira 75 kurutluk ilk teminat makbuz veya mektubile be· 
raber 21/12/936 pazartesi giinii aaat 14 te Daimi Enciimende hu • 
Iunlllabdular. tB.» (3663}_ 

CUMHURiYET 

Devlet Demiryollart ve limanlan i$1etme U. idaresi ilinlar1 -Birinci itletme mmtakasmda Haydarp&fa · Ankara hath iizerinde 
atagida mevkii, miktart, muhammen bedeli ve teslim miiddeti, mu
vakkat teminab yazth 3 mahalde balast ihzar ve vagonda veya o ~ 
cakta teslimi kapah zarf usulile ayrt ayn eksiltmiye konmu,tur. 

Ekailtme 28/12/1936 pazartesi giinii saa.t 15 te Haydarpa!fada gar 
binas1 dahilindeki Birinci ltletme Komisyonunda yap1lacakllr. 

lsteklilerin 2490 numarah arthrma ve eksiltme ve ihale kanunu 
mucibince ve f&rtnamede yaz1h ehliyet ve diger vesaikie ve her if 
i~in hizasmda yazth muvakkat teminat makbuziarile her iki teslim 
'ekline gore fiat tekiifini havi zarflarm iizerine hangi mahaldeki 
balast i!;in olduiu yaz1lmak suretile ekailtme saatinden bir saat ev
vei makbuz mukabilinde Haydarpa,ada Komisyon Reisligine ver • 
mit olmaiart ve teklif sahibierinin de eksiltme giinii saatinde haztr 
bulunmalan ve ayrtca izahat almak istiyenierin de Haydarpafa Y ol 
Batmiifettitliiine miiracaatleri laztmdir. 
~artname ve mukavele projeleri ve genel farlname Komisyondan 

paras1z olarak dag1blmaktad1r. 
Beher metre mikah muhammen bedeli 

Vagonda Ocakta Miiddeti Muvakkat 
Mevkii K.L.M. teslim teslim teslim . bedeli Mik. teminat 
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.,_ __ MEZHDUNARODNAJA KNJGA 
Kousnetzki Most, 18 Moscou URSS 

Frans•zca olarak sah gUnleri intitar eden 

JOURNAL DE MOSCOU 
Siyasi, iktisadi, edebi ve ilmi biiyiik haftahk 

mecmuastna abone olunuz. 
Ba, muharrlrl : VICTOR KiN 

. J~UR!"AL ~e MOSCOU : ~?vyet memleketlerinin biiviik sosyalizm 
mk1~af1 1le alakadar olanlar 1~1n en milkemmel istihbarat ve fotoA"rafb 
vesikalann memba1du: 

Abonman iicretleri : 
Bir seneli~i 1,25 dolar, 6 ayh§'J 0,70 dolar, niishas1 0,03 dolar, 

Satl, yeri : HACHETTE Kitabevl TUrklye fi'ubesl 

istanbul Defterdarhgmdan: 
Cins ve mevkii Senelik kiraa1 

Lira 
Tophanede Top~ular • Necatibey caddesinde eski Aakeri 
Sanayi mektebi albnda 421 No.h diikki.n. 
Bebekte K1zmektebi sokagmda eskiden Maliye tubesi 
olarak kullamlan 7 numarah ev, 

36 

360 
Yukar1da cins ve mevkileri yaz1h emli.kin hizalarmdaki kiralar ii· 

zerinden hirer sene miiddetle ayr1 ayr1 kiraya ver,iime ifi bir ay i~in 
de pazarhkia yapaiacakhr. lstiyenlerin 14/1/937 pertembe giinii sa. 

---~·-••••••••••••••••••••••~ at on dorde kadar % 7,5 pey ak~elerile Milli Emlak Miidiiriiigiine gel· 
inhisarlar Umum MiidiirliitHinden· meleri. «M.» (3653) 

~------------------·----~~ 

Kr. Kr. 
138 134 
147 143 
138 134 

Vezirhan 
Bozyiik 
Polath 

217 + 000 
258 + 000 
479 + 000 

6 ay 5520 4000 
9 » 22050 15000 
6 » 6900 5000 

414 
1654 
517,5 

(3383) 

1- Muhtelif eb'adda (32.000) top sigara kag1d1 fartnamesi mu. 
cibince pazarhkla aatm ahnacakhr. 

II - Pazarhk 22/XII/1936 tarihine rashyan sah giinii saat 15 te 
Kebatatta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda 
yapalacakhr. 

Ill - Bu pazarhga; evvelce tdaremize muvaf1k sigara kag1d1 ver· 
mit olanlarla ihaie giiniinden evvel getirecekleri niimuneleri hilmu
ayene muvafak ~akacak yeni talibler girebilecektir. 

IV- lsteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 
giivenme paralarile birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan olu
nu~ (3228) 

,.,., 
]. - Kaya tuzlas1 i~in fartname ve krokisi mucibince 24 aded 

burgu makinesi ve 240 aded burgu ve teferriiah pazarhkla satm ah· 
nacakhr. 
II.- Pazarhk 21/XII/1936 tarihine rasltyan pazartesi giinii saat 

15 te Kabatatla Levaz1m ve Mubayaat ,ubesindeki Ahm Komisyo· 
nunda yaptlacakllr. 

Ill. - Kroki ve ,artnameler parasJZ olarak hergiin sozii ge~en 
tubeden ahnabilir. 

IV. - tsteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 
giivenme paralarile birlikte ada ge~en Komisyona geimeleri ilan 
olunur. (3430) ,.,., 

1 - tdaremizin Maltepe Tiitiin Enstitiisii Biologya laboratuara i!;in 
2418,84 lira muhammen bedelli ve fenni tartnamesinde miktar ve 
evsaft yaz1h 44 kalem muhtelif alet ve malzeme a~ak eksiltme usu • 
lile satm aimacakllr. 

2 - Eksiltme 25/1/937 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 15 
te Kabata,ta Levaztm ve Muhayaat fUbesindeki Ahm Komisyo • 
nunda yaptlacakhr. 

3 - Muvakkat teminat 181,42 lirad1r. 
4 - ~artnameler para&IZ oiarak hergiin SOZU ge~en fUbeden ah • 

nabilir. 
5 - lsteklilerin fiatsaz tekliflerini eksiltme giiniinden en ge~ 15 

giin evveiinhisarlar Ziraat Fen ~ubeaine vermeleri laz1md1r. 
6 - lsteklilerin eksiltmiye girehilmek i~in kanunen kendilerinden 

aramlan vesika ve % 7,5 giivenme paralarile birlikte tayin edilen 
giin ve saatte ad1 ge~en Komisyona geimeleri ilan olunur. (3501) -

1 - ~artname ve resmi mucibince Patabah~e fabrikast tahammiir 
havuzlarm1 karttltrmak i~in yaptmiacak 3700 lira ketif bedelleri 
Ajitator «Transmisyom> tertibab pazarhk suretile eksiltmiye ko ~ 

nuimu!flur. 
2- Pazarhk 2/1/937 tarihine raahyan cumartesi giinii saat 11 de 

Kabatatta Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonun • 
da yaptlacakllr. 

3 - lsteklilerin tartname ve resimlerini aimak iizere hergiin ve 
pazarhk i~in de tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme parala • 
rile birlikte ad1 g~en Komisyona gelmeieri ilan olunur. (3f'17) 

izmir Belediyesinden: 
1 - lzmir ve civarmda Belediye elile itletilecek otobiisler i~in ilk 

parti olarak 4 veya 6 silindirli tam Dizel motoriii 20 • 24 kitilik ve 
tehir yollarmda ~ahtan tipierden olmak iizere 6 aded kompie oto -
biis kapah zarfla miinakasaya konmuttur. 

2 - Beherinin bedeli muhammeni, giimriik muamele, helediye, 
tahliye ve kordon resimieri Belediyeye aid olmak ve lzmir Beledi • 
yesi ltfaiye binas1 oniinde teslim edilmek tartile alb bin lira ve hep
ainin otuz alh bin lirad1r. 

3 - Mali ve fenni ,artnameleri 180 kurut bedel mu.Kabilinde lz~ 
mir Belediyesi Makine ve Elektrik Miihendisliginden tedarik edilir. 
Tatradan istiyenler ~artname ve posta iicretini petin gondermeli ~ 
dirler. 
4- thale 15 kanunusani 1937 cuma giinii saat 16 da $ehir Mec • 

lisinin taadiki tarbna bagh olarak lzmir Belediyesi Daimi Enciime • 
nince yapdacakttr. 

5 - Muvakkat teminat iki bin yedi yiiz lirad1r. 
6 - Nakden verilecek teminat ak!;esi ihale tarihinden asgari hir 

giin evvel Belediyeden ahnacak fit mukabilinde It Bankasma ya· 
t1r1lacakttr. 

7 - T eklif yapacak fi~mamn otobiisler hakkmdaki bilumum ka· 
talok ve teknik resimlerle brotiir plan ve izahnamelerini ve yedek 
par~a katalogunu ve fiat listelerini vermesi mecburidir. 

8 - lttirak i~in 2490 sayth kanunun tarifi dairesinde ihzar edil • 
mis teklif mektublarml ihaie tarihi olan 15 kanunusani 1937 cuma 
gii~ii azami sa.t on bete kadar lzmir Belediye Reisligine vermeli
dir. «1345» (3266) 

Manisa Vilayetinden: 
1 - Manisa • Turgutiu yolu iizerinde polis dairesinden hiikumet 

konagma kadar 456 metrelik kJStmda parke tat kaidmm yaptlma· 
s1 ve hiikumet konagmdan itibaren yedi metre arzmda bir kilomet· 
ro tulde tat tose intasi 31178 lira 05 kurutluk ketifnameai iizerin • 
den eksiltmiye konulmuttur. 
2- Bu ite aid tartname, ketif ve buna miiteferri diger evrak 156 

kurut mukabilinde Manisa Naf1a Miidiirliigiinden ahnahilir. 
3 - Eksiltme birincikanunun 31 nc'i pertembe giinii saat on hir· 

de Manisa Vilayeti Daimi Enciimeni oniinde yap1lacakhr. 
4 - Eksiltme kapah zarf usuliledir. 
5 - Muvakkat teminat 2338 lira 39 kuruttur. 
6 - Eksiltmiye girecekierin Naf1a Vekaletinden ahnm1f ehli • 

yet vesikas1 ve 936 y1hna aid Ticaret Odas1 vesikast ve muvakkat 
teminata aid makbuzu kapah zarfm i~ine koymalar1 ve kapah zar • 
fm ihzarmda 2490 sayth kanunun 32 inci maddesine riayet etme • 
leri laz1mdar. 
7- Bu eksiltmiye girecek olanlarm kapah zarflanm 31/12/936 

aaat ona kadar Vilayet Daimi Enciimeni Reisligine vermeleri ve pos
ta ile gondereceklerin 2490 say1h kanunun 34 iincii maddesine ria • 
yet etmeleri ilan oiunur. (3611) 

• • 

KANZUK 
HKSuRuK 3URUBU 

Gi:igiis nezlelerile had ve miizmin 
kasabat iltihablarmda, zatiirrie, zatiil
cenb ve bogmaca oksiiriiklerinde ~ok 

faydah bir ilacdrr. Gogusleri zaytf o • 
lanlara ayr1ca tavsiye olunur. Bir~ok 
profesiirlerin takdirine mazhar olmu~
tur. Kanzuk Oksiiriik ~urubu maruf 
eczanelerde bulunur. 

Umumi deposu: iNGiLiZ K.ANZUK 
ECZANESt 

Beyoglu - istanbul 

D. Bekir Naf1a Miidiirliigiinden: 
1 - Eksiltmiye konulan it: 

Diyarbekir- lstasyon yolu parke intaabdir. B~ intaatJn tif 
bedeli 73360 liradtr. 

2 - Bu ite aid tartname ve evrak tunlardu: 
A - E~iltme tartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C- Baymdtrhk itleri genel tartnamesi 
D - Hususi tarlname 
E - F enni f&rname 
F- Ketif 
G - Ketif hulasas1 
H - Profjeler 
lstekliler bu evrak1 4 lira bedel mukabilinde Diyarbekir Nafta Mii~ 

diirliigiinden alabilirler. 
Istanbul ve Ankara Nafla Miidiirliiklerine gonderilecek olan niis • 

halardan okuyabilirler. 
3 - Bu it 30/11/936 tarihine musadif cuma giiniinden itibaren 1 

ay miiddetle eksiltmiye konulmuttur. 
4 - Eksiltme 30/12/936 ~ar,amba giinii aaat onda Nafta Miidiir· 

liigiinde tetekkiil edecek Komiayonda kapah zarf usuliie yap1lacak • 
tar. 

5 - Eksiltmiye girebilmek i~in: 
A - Arthrma ve eksiltme kanununun 17 nci maddesine uygun o • 

larak 5502 lirahk muvakkat teminat vermesi. 
B - Ticaret Odasmda kayidli buiunup buna aid veaikasmt goa • 

termesi. 
C - Resmi Gazetenin 3297 say1h niishasmda !;tkan talimatnameye 

tevfikan Nafta Vekaletiden ahnmlf miiteahhidlik ehliyet vesikasant 
haiz olmasJ li.ztmdtr. 

lsteklilerin proje, ketif, hususi, fenni eksiltme tarlnamelerini gor
mek iizere Istanbul Naf1a Miidiirliigiine miiracaatleri. 
6- Teklif mektublar1 yukar1da iie<iincii maddede yazth saatten bir 

saat evveline kadar Diyarbekir Naf1a Miidiirliigiindeki Miinakasa 
K<lmisyon Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gon
derilecek mektublarm nihayet ii~iincii maddede yaz1h saat·en bir aaat 
evveline kadar Miinakasa Komisyon Reisligine gelmit olma11 ve 
dat zarfmm miihiir mumile iyice kapahlmasl laZJmd1r. Posta ile olan 
gecikmeler kabul edilmez. (!M1) 
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Ag1zdan ~1ka n her di§ 
Hayatln temel laflartndan birinin 

yerinden sokiilmesi demektir fakat 

Sizi bu aktbetten 

vikaye eder 

Di,Ierinizi giindiiz iki defa 
Radyolin dif macunile ftr!;a -
lamak suretile onlara tam 
bir sthhat ve ebedi bir ha
yat temin edersiniz. Rad -
)'Olin di,Ierinizi flde temiz
lemekle ve parlatmakla kal
maz, agtzdaki biitiin mik -

roblar1 imha eder. 

Daima 
Yiiksek Miihendis Mektebi Artttrma 

ve Eksiltme Komisyonundan: 
Mekteb talebesi i~in kumas1 ve malzemesi ve dikifi dahi olmak 

iizere a!;Ik eksiltme ile azami '130 aded palto yaptmlacakhr. 
Muhammen bedeli «2860» ve ilk teminat «214.50» liradxr. 
Eksiltmesi 5/1/937 tarihine tesadiif eden sah giinii saat 14 te ya

ptlacaktxr. ~artnamesini gormek istiyenlerin hergiin ve eksiltmiye 
girmek istiyenlerin de muayyen giin ve saatte mekteb dahilindeki 
Arthrma ve Eksiltme Komisyonuna miiracaatleri ilan olunur. (3658) 

~-------------------------------·-~ MOSAHiBZADE CEL~AL'in 

I 

~ 

! 18 kilabdan ibarel Tema,a kiilliyab 
tamamen nesredilmislir. 

' ' 
l 1· Bir Kavuk Devrildi, 2 · Aynaroz KadlSl, 3- Ath Ases, 4. Ba

lab&!Jl Aga, 5 - istanbul Efendisi, 6 • Giil ve Goniil, 7 • Demirbaf 
~arl, 8 • Fermanh Deli, 9- Ka,tk!rtlar, 10 · Kafes Arkasmda, 11 • 
Kopriiliiler, 12 - Giilsiim, 13 - Mum Sondii, 14 - Lale Devri, 15 -
Pazartesi Perfembe, 16- Macun Hokkasi, 17- Yedek!ri, 18. Selma, 

Beber kitab SO kuru,tur. 

SERVER BEDi 

fCUMBADAN RUMBAYA 
Saf ve temiz bir afkin heyecanh macerast. Ktt geceleri lezzetle 

okunacak resimli ve 400 sahifelik aile romam. Fiah 100 kuruttur. 

RAFAEL 
ve 

GRAZiELLA 
Lamartine' in 

Bu iki taheseri Halid F ahri Ozansoy tarafmdan Iisammtza 
terciime edilmittir. Rafael 100, Graziella 75 kuruttur. 

Goethe'nin A,klart ve A'k $iirleri 
Yazan: 

Halid F ahri Ozansoy 
Fiatx: 75 kuruttur. 

KANAAT KiT ABE Vi 

CUMHURIYET 

Allahtn yaratttgt tabii ve saf ~ocuk gtdalari 

Vitamin- Gtda-Kalori-Sthhat-Kuvvet 
Kudret- Ne~' e- Zeka 

Palates - M1sar • Arpa • Bezelya • Qavdar • Tiirlii • Badem 

Ozl· a · 
~ocuklartniZI besleyiniz ve biiyiitiiniiz. 

Hasan Ozlii Unlan nefasellari ve lazeliklerini on sene muhafaza eder ve kal'iyyan bozulmaz. 
~ocuklarmtza yediriniz. fstediklerini ve aevdiklerini btkbr mtyarak deiittire deiittire yediriniz. Vitamini ve kalorisi ~ok 
olan bu miikemmel, tlzlii Unlarla yavrularmtz nefeli, sthh atli, tombul, kanh, canh olurlar. ~abuk biiyiirler. ~abuk dit ~~· 
karular, kemikleri kuvvetlenir, ishal olmazlar HASAN tlZLO UNLARtLE yapdan mahallebi ve !rorbalarm ve tatblarm 
ve piirelerin ve yemeklerin lezzetine payan olmaz. HASAN tlZLO UNLARI nefasetini on sene muhafaza eder,. Daima 
tazedir. Hi~ kurtlanmaz. Taklidlerinden sakmxmz. Ba,ka marka verirlerse almaymxz ve aldanmaytmz. 

HAS A 'N MARK AS IN A D 1 K KAT. Biitiin eczaneler ve Bakkallarda bulunur. 

HASAN Deposu: istanbul, Ankara, Beyoglu Eski$ehir 

Hava i~in dort aded muhtelif 
fabrika tezgahx kapah zarfla ek • 
siltmeye konulmu,tur. Tahmin edi
len bedel~ 17,000 lira olup ilk te
minat paras1 1275 liradtr. lhalesi 8 
ikincikanun 937 cuma giinii saat 
15 tedir. ~artnamesini M. M. Ve

kaleti Sabnalma Komisyonundan 
bizzat alabilirler. Eksiltmeye gire
ceklerin 2490 sayth kanunun 2, 3 
iincii maddelerinde istenilen belge
lerle birlikte teminat ve teklif 

mektublarm1 ihale giin ve saatin • 
den en ge~ bir saat evveline kadar 
Ankarada M. M. Vekaleti Sahnal
ma Komisyonuna vermeleri. 

«483» (3034) 

SIHHi KANZUK BAL 
SAMiN KREMLERi 

Sahtb ve Ba~muharrtrt: Yunua Nadi 
Umumt ne~rtyat1 tdare eden Yazt llZert 

MildilriL: Hikmet Miinif 

Cumhurtvet matbaast 

Kendi Kendinize Dusunun : 
Kadranmda alfabe s1rasile 151 sehir lsml kay1tl1 

GABAL 
16 ila 2000 metreye kadar biitiin diinya istasyonla
nni ahyor. Bununla beraber Akajudan imal olundu
gundan gayet zarif ve muhafazahdtr. Bu Radyoya 

sahip olmakla biitiin diinya musikini gayet tabii 
olarak dinlemi~ olacakstntz. 

Gezin dola,•n~.. go run nihayet son karar1n1z 

radyo almak olacakt1r. 
A G A BALTIC cidden bir harikad1r. 

Beyoglu, istiklal caddesi 314 ~ARK PAZARI (Bazar dii Lovan), 
Galata, Bankalar caddesinde RADYOFON MACAZASI 

Sat1' yerleri : 
Pendik: Elektrik magazast, ~EVKET KAMBER 
Bursa: Nureddin Netet, Uzun!rarl(ll No. 128 
lzmir: A. FELDMANN Pettemalctlar ~ukur han 

Degeri 
Lira K. 

56 00 

56 00 

80 00 

Zonguldak: Mobilya Evi AU RIZA 
Ve Istanbul, Sultanhamam Hamdibey ge!;idi 54 

POKER 
T tra§ bx~aklarile brall olmak bir 
zevktir. c;unkii en sert sakallar1 
bile kolayhkla bra§ eder ve cil
di yumu~abr. 

1srarla P 0 K E R 
PLAY markah 
b1~aklar1 isteyiniz. 

Operat6r • Urolog 

Dr. Mehmed Ali 
idrar yollar1 

hastahklan miitehasstst Koprii· 
basi Eminonii han Tel 21915 

1 L A N 
Tasfiye halinde bulunan 

TURKiYE 
T0T0NLERi 

Pey paras1 
Lira K. nuna gore 9 nisan 1927 tarihinden 

~ehzadebaftnda Kogactlar caddesinde ytktk itibaren 4.10 ingiliz lirahk yapllan ilk 
Revani~elebi camii enkaz1 (mahallinde saat mevcudat tevziah ancak 8 nisan 1937 

4 20 

onda) 
4 20 Htrkaiterifte Aktemseddin mahallesinde ~ukur 

sokagmda Mollaahaveyn camii enkaz1 (mahal • 
Iinde saat on birde) 

6 00 Balatta Karabat mahallesinde Balat caddeain • 
de eski 112/114 yeni 122 numarah sahilhane 
(mahallinde saat on ii!rte) 

ak§amt tarihine kadar hisse senedi sa• 
hiblerine tediye edilebilecektir. 

Bu tarihin miirurundan sonra meb· 
lag1 mezkdr, kanun mucibince Hazi • 
ncye tedi:vc edilecektir. 

Yukanda yazth ii~ par~a enkaz 28/12/936 pazartesi giinii hizala
rmda yazth aaatlerde ve yerlerinde pazarhk suretile sablacagtndan 
isteklilerin muayyen saatte mahallinde bulunacak memuruna miira-

Emini:inii eczanesi yan~nda 
Her gUn ak,ama kadar has· 
talar1n1 kabul eder. Tel. 24131 caatleri. (3660) 

MADENi KUTULARDA KA!?E 

Grip, Nevralji, Romatizma, ba' ve dh; agrllar1na birebirdir. 


