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S iincii sahlfede: Son hatl.l'alar • B4lfd. 

Ztya U §akltgil. 
4 ilncii sahlfede: KamAl1st rejimln mah
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6 net sahlfede : Kadmlar ordusu. 
7 ncl sahlfede: Tarlhten yapraklar r 

M. Turhan Tan. 

Kitabc1lardan arayinJZ 

Tiirkler 
Arablar 

ve 

----o==\\ iplomatlar Cenevre ve Pariste 
lb:JI Antakya ve havalisinin muka.d-

derahm gorii~iirlerken b1z, 
Tiirkler ve Arablar da, bir parc;a ktndi 
aram1zda konu~ahm. 

---~-

Bir Frans1z diplomat1, <<Fransa~ kendisini yakin
dan alakadar etmiyen boyle bir mesele i~in 
T iirklerle dostlugunu tehlikeye sokamaz)) diyor 
Paris 20 - «Tiirkiyeye kar

fl anlayzfll 
olalun» 

Antakya Tiirklerine reva goriilen me
zalim Tiirk milletinde derin bir teessiir 
\'e heyecan uyandtrmJ~, bunun pek tabii 
neticesi olarak Tiirk matbuatmda bazJ 
sert yaz1lar inti~ar etmi§ti. Bi.itiin acihgmJ 
milli vicdanm akislerinden alan bu ne§ri
Yat, nkta§lanmJZJn ugradtklan silahh te
cavi.ize fikir ve kalem yolile bir mukabe
ledea, daha dogrusu bir mi.idafaadan iba
tet oldugu halde baz1 maceraperest A
tab politikactlan bunu vesile ittihaz ede
rek Tiirklerin Arabhg1 tahkir ettikleri 
Yolunda bir propaganda yapmakta ve 
bu suretle Tiirklerle Arablar arasmda 
bir miinaferet ~urumu kazmaga c;ah§· 
lnaktadtrlar. 

derun sancag1 me • Pariste c;tkan Pe-
selesinden dolayi git- tit Journal gazetesi. 

F ransanm siyasi 
mehafilinde lsken • 

tikc;e biiyiiyen bir nin 4 ilkkanun ta • 
endi§e hiikiim siir • rihli niishasJ « Tiir _ 
mektedir. Bura ef • kiyeye kar§J anla • 
kin umumiyesinde • YI§h olahm serlev • 
ki kanaate gore bu hasile §U makaleyi 
mesele F rans1z-Turk ne§retmi§tir: ltiraf etmeliyiz ki bu bulan1k su avcJ· 

Ian, zamam pek iyi intihab etmi~lerdir; 
~:;iinkii iki tarafta da sinirler liizumu ka· 
dar gergindir. Filhakika biz, Ti.irkler, 
ltendi kammtzdan ve kendi tarihimizden 
olan ( Hatay) c;ocuklannm c;ekmekte ol
duklan maddi ve manevi JstJrabJ duyduk· 
':;a kopiiriiyoruz. Otetarafta Suriye A· 
tablan da politika dokiintiisii bir tak1m 
kimselerin zehirli telkinlerine kap1larak 
ti.irklerin Suriye topraklanna goz dikmi§ 
olduklanm zannetmektedirler. 

dostlugunu ciddl su- « lskenderun ve 
rette mii.teessir ede- Antakya sancag1 
cektir. Birinci dere- meselesi Tiirkiye ta-
cede bir Fransiz si- rafmdan ortaya atJl-
yasisi demi~tir ki: m1~ bulunuyor. Ga-

« - Suriyeliler zetemizin karileri, 
bildigimiz §ekilde Giizel Antakyamn gtJTb cihetinden goriinii'ii Fransa Hariciye 
Fransa ile miica • v v • • • Nezaretinin bu me-

Halbuki hakikat bunun biisbiitiin zJd
d~<:hr: Ne Suriye halkmm Antakya me
zaliminde bilerek ve istiyerek methali 
\'ard1r, ne de Tiirklerin Suriye toprakla
l1nda gozii... Y almz ~u var ki ortahg1 
iftiramn, tezvirin, entrikamn dumanJ 
~aplami§hr. Bu dumanh vaziyet ic;inde 
iki taraf birbirini goriip anhyam1yor. 
Bundan iki hafta evvel Suriye politika· 
Cllan arasmda lider ge~inen bir adamm 
~iirldere tatbik ettigi tecaviiz ve ~ekavet 
8IYa~eti aleyhine yazdtgJm bir makaleye 
1-lalebden medtul bir wza ile alchiJJD 
Jnektub, kanaatimizi takviye edecek ma· 
hiyettedir. Bu mektubu yazdJTan zihni
Yet, tam manasile maceraperest bir politi
hct kafasma delalet ediyor. Ancak bu 
lnektubda ne sahibi, ne de muhteviyati 
bahse deger terler olmadJgJ i~in onlar ii
zerinde fazla durm1yarak as1l mevzua 
g~ecegim. 

Bugiin Suriyelilere -amma halkm s1r· 
bnda politika hokkabazhgi yapanlara 
degil, hakiki Suriye vatanda~lanna- so· 
tulsa hi~bir alaka ile bagh bulmadtk_Ia_n 
Antakya ve lskenderun ic;in istiklallennm 
daha ba§langJCmda bir gai!ey~ atJh~anm, 
(Hatay) Tiirklerini kendtlenne du~ma~ 

'h b" .. T" k mtlletJ· Yapmamn en n1 ayet utun ur 
nj temeli~den rencide etmenin Iiizumsuz
lugunu soylemekte tereddiid etm.~zler. 
Denizi yaln1z Beyrut nhhmmdan gorme
ge ahttk olan Suriyeliler ic;in lskenderun 
Yolu c;ok sapa ve ~ok c;etindir. 

Tiirklere gelince: Suriye halkmm top
taklannda goziimiiz olmak ~yle _dursu~, 
bilakis onlann istiklal ve tamamJy~tlen· 
ni her zaman ve her fmatta alkt~layrp 
durmu,uzdur. Suriyelilerin ~~nd~ ~-It~~~ 
da bir miistemleke halk1 gJbl somuru 
lllekten kurtularak miistakil bir var.hk 
halinde diinya devletleri manzumesme 
hhlmalarm1 hi~bir millet Tiirkler kadar 
lnemnuniyetle kar§IlamamJ§hr. AsJTiarca 
miiddet ayni idare ve ayni bayrak altmda 
Ya~dJgJmJz Suriye Arablanna J>?Yl~ !a• 
rihi bir rab1ta ile bagh olmasak btle utJk· 
lal denilen teyin ne biiyiik nimet oldu· 
" ~ d" I ria tlunu -yJllarca ve y1gm ytg!D uflllaD ~ 
~,;arp1pnak pahasma- anlamt§JZd~r;. ~ma· 
enaleyh herhangi bir milletin tshklal ve 
tamamiyetine engel olmak akhmtzdan 
~ez. 

Suriyelilerin bagn yamk insanlar old~
iunu bilmiyor degiliz. Daha istiklalintn 
tadtni almadan ag1zlan zehir dolmuatur. 
Filhakika kendilerine siikun, rahat, me· 
deniyet ve mamuriyet getirmege memur 
edilen Avrupah mandater devlet son da· 
kilta ~ok fena bir oyun oynamJf, bir elile 
onlara istiklal verirken obiir elile de ken· 
dilerinin oz mallan olan Beyrut ve Trab
lus§aJDl Liibnanhlara hediye etmi§tir. 
BUgiiniin Antakya davas1 i1te bu hakstz· 
l1it tamir ve Suriyelilerin yarah yiirek
lerini taltif ic;in ikinci bir hakstzhk yaptl
lnak istenilmesinden dogrnuttur. 
l Suriyeliler kendilerine yap1lan hakstz· 
.~8a IU veya bu sebebden dolay1 boyun 
lgmek mecburiyetindedirler. Bunu gorii
~ ve hakikaten miiteeasir oluyoruz. 

c:ak ayni cinsten bir haks1zhk Tiirkle
re tatbik edilmege kalkttJhrsa o zaman i§ 

lamail Mii,tak MAY AKON 
[Arka.n Sa. 'l 1iltun 1 del 

deleden sonra §imdi Tiirki~eye ~ar~~ onun \ransa, dog~dan .. dogru!a kendtsJm a • sele kar~ismda almJ§ bulundugu vaziyet • 
yard1mmJ istiyorlar. Sunye tddtasmm lakada~. etmJyen bOyle btr ~eselede~ do- ten giinii giiniine haberdar edilmi§lerdir. 
dogrulugunu kabul bile etsek gene Su • layJ T urklerle olan dostlug~nu tehhkeye F ransa Hariciye N ezaretinin aldtgi 
ri elilerin bu yard1m talebi fazladJr. sokamaz.» ( Atans Dor_qan) [Arkast Sa. 7 siltun 5 tel 
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Jhiiiil'~f·kuvvetler tekrar lstanbul Valisi . 

iler lemeg" e baQladtlar degi,iyor m~? 
Y Muhiddin Ostiindagtn 

Hiikumet~iler, 

ihtilalcileri 

alb cepheden ·taarruza g~en 
durdurduklannt bildiriyorlar 

Madridin en biiyiik ve en muntazam ~addeleti fimdi 
boyle bir enkaz yaizm halindedir · 

Madrid 20 (A.A.) - Bu hafta mii· zere kendisine bir gedik a~maga bey~u~e 
h' harebelerle gec;mi§tir. Bu muha - yere ugra,mJ§tJr. Bu noktalarda as1lenn 

Jmb lmu Franco' nun yakmda Madrid' in 1500 ve hiikumetc;:ilerin de 500 olii ver • 
re e er · · •• · h" d'kl · h · d'l' imal ve imali garbtsmden kat 1 btr u - 1 en ta mm e 1 1yor. 
!umda b~lunacagmJ gostermektedir. Diger taraftan dii§man ii~ giin miid • 

Dii man Koronya yolunu kesmek ii • [Arkttst Sa. 7 sii.tun 3 te] 
~ OOIIIIIIfllftllllllllllllllllltniiiUIIJIIIIIIntUIUfflllllllllttnt•lllltlllltlffiiUtllllllllltlllllltlllllftlfiUtnlllltMtii,.IIIUIIIUinltll 

....... {:'i~ asilerile hiikiimet 
kuvvetler-i .;arpi§blar 

Umumi Miifettis olaca-• 
it soyleniyor . 

Vali ve Bele,]iye 
Reisi Muhiddin Os
tiindagm fstanbul 
valiliginden ayr1la • 
cag1 etrafmda do • 
Ia,an §ayialar ye • 
niden ~JkmJ§tlr. Ba
ZI gazetelerde de 
yer bulan bu ha -
here ~ore, Muhid· 
din Ostiindag, Ege 
mmtakasmda ihdaSJ istanbul Valili/1ine 
mukarrer Umuml getirilecej1i mevzuu 

M"f . 1 .~ A bahsolan Ankara 
u eth§ 1ge, n - valist Ne1'Zad 

kara valisi N evzad Tando/1an 
T andogan Istanbul valiligine ve Adana 
valisi T evfik Hadi de Ankara valiligine 
tayin edileceklerdir. 

Bir muharririmiz diin bu hususta V ali 
ve · B~Iediye Reisile gorii§mU§tiir. Muhid
din Ostiindag demi§tir ki: 

«- Bu kabil §ayialar zaman zaman 
ortaya ~Jkanhr. Bugiinkii gazetelerin 
yazdtklarmJ da okudum. Ege mmtaka • 
smda bir umumi miifetti§lik ihdasJ hak -
kmdaki te§kilat kanunu heniiz ~JkmamJ§" 
tJr; ortada miispet bir§ey yoktur. Onun 
ic;:iri bu haberi mevsimsiz telakki etmek 
laztmdtr. Maamafih ben de heniiz fazla 
bir§ey bilmiyorum.» 
I If I,. f f I I' I I I I II- I I~ f, I I Iff If I I. If I~ I I Ill t• I ttl ttl, •• II t•t 11 

A vrupaya gidecek 
telgraf memurlar1 

Diger taraftan Sovyetler Mogolistan ve Japonlar Sta~ ve tahsil i~in gon-
Man~uko hududuna asker gonderiyorlar derdecek telgraf ve tele· 

Cin aailerine karfl hiikiimetin gander· 
diii aakerler· Nankin aokaklaranda 

Londra 20 (Hususi) - Nankin'den bi~ 
dirildigine gore, asi General <;ang ~~ 
Liang hi.ikfunet kuvvetlerine kar§l u~ 
fu'ka tahrik etmi§tir. Bunlann arka • 

ge~id retmi yapryorlar 

smda iki flrka daha harbe haztr bir va
ziyette bulunrnaktad1r. Bir ktsim si • 
yasi mehafil her ti.irlii uzla§rnak ihti -

[ATkllll Sa. 7 autun 5 tel 

fon memurlar1 s~ildi 
Ankara 20 (Telefonla) - Posta, 

Telgraf Telefon Umum Miidiirliigiiniin 
I kanunusani 1937 tarihinde mer'iyete 
gir~ek yeni te,kilat kaaamamesile ham
hklarda bulunduiunu ve idarenin Avru
paya staj ve tahsil i~in talebe gonderece· 
gini bildirmi1tim. 

[Arkast Sa. 7 Biltun 8 da] 

···························································· 
Ali Saib hakktndaki 
beraet karar1 kat'iyet 

kesbetti 
Ankara 20 (Telefonla) - Meclis ya

rm 15 te toplanacakhr. Yarmki toplan
hda Urfa meb'usu Ali Saib Ursava~ 

hakkmda Ankara Ag1rc:eza mahkeme -
since verilmi§ olan beraet karanmn 
Ternyiz heyeti urnumiyesince de tasdik 
olunarak kat'ile§tigine dair Ba§vekalet 
tezkeresi de okunacaktu. 

C. H. Partisi kongresi 

Parti Viliyet Kongresi 
V ali taraf1ndan a.;1ldi 

idare heyetinin ytlbk raporu okunduktan sonra 
Vali, uzun bir nutuk soyliyerek ,ehirde yapdan 

i•ler hakkmda malumat verdi 

Farka kongreainde bulunanlardan bazalarz 
Cumhuriyet Halk Partisi fstanbul Vi- Belediye Reisi ve Parti Ba§kam Muhid

layet kongresi diin sabah aaat 10 da Par· din Osti.indag tarafmdan ac;tlmi,, riyaset 
ti merkezinde toplanmi~hr. divan! sec;:ilmi~tir. Riyasete Belediye Su-

Kongrede Biiyiik Millet Meclisi na- Jar ldaresi Mi.idiiri.i Ziya, reis vekilliiine 
mma Kocaeli meb'usu Hayri Tan ve ls- Refik Ahmed Sevengil, katibliklere de 
tanbulun 16 kazasmJ temsil etmek iiz~re avukat Methi Hikmet, Belediye Teftit 
63 mi.imessil bulunmu§tur. heyeti reisi Tevfik se«ilmi,lerdir. Bundan 

Kongre sa at I 0 da Istanbul V alisi, [Arkast Sa. 2 siltun 1 de) 
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Almanya, <;ekoslovakya
YI nas1l ilhak edecekmi§ ? 

Mm. kehaneti. 

istili, ~ekoalovakyadaki Macarlarm ve Ahnan 
taraftart ~klerin isyan1 ve bir dahili harbin 

patlak vennesile ba,byacaknu•! 

Paris 20 (A.A.) - Oeuvre gazete
sinin diplomasi muharriri olan Madam 
Genevieve T abouis, Alman aivil ve as
keri reislerinin gec;enlerde Almanlann 
Cekoslovakyaya yaytlmalarJna miiteal • 
lik bir plan ihzanm derpi§ etmit oldukla
nni istihbaratma atfen yazmaktadtr. 

Madam T abouis, diyor ki: 
«fa kat bu i,te dogrudan dogruya de

gil, Macaristan vasJtasile hareket edile
cektir. Almanyanm Cekoslovakyada ya
pacagJ i§lerin mukaddemesini Slovakya
daki Macarlann k1yam . ve ieyam te§kil 
edecektir. Bu!lun iizerine Macarlara yar
dtm maksadile Heinlein'in m~hur Alman 

Cekoslovaldan sudete'ler harekete ~ 
cekler ve hemen dahili bir harb patlak 
verecektir.>> 

Muharrir, Alman makamahnin Fran-
samn miidahalesi ihtimali nisbetinin yU&• 
de elli be, oldugunu tahmin eylemekte 
olduklanndan bahseylemektedir. 

Madam Tabouis, bundan ba§ka ls • 
panyadaki Alman generallerile F alanjist. 
ler arasmda ciddi ihtilaflar zuhur etmit 
oldugunu da haber vermektedir. lspan • 
yol generallerinin memnuniyetsizliklerinili 
gii~den giine_ artmakta oldugu aoylenmek· 
ted1r. Sebeb1 de bunlann yerine Alma11 

[Arkast Sa. 7 Batun ' ttl · ........ G;"i;t-;;·;;;yi; ............. Gii~·;;-
1-le berahere kalddar 

Siileymaniye Topkaptyt, Be,ikta• Vefay1, Fener
bah~e HU&li, iatanbulspor Anadoluyu yendiler. 

Beykoz da Eyiible berabere kaldt 

. Galataaaraylzlann atamadzklarz penaltr 
Ltk m~c;l~nna diin her i.ic; sahada da Galataaaray: 1 • Giinet: 1 

devam edtldt. Diinku ka ·1 1 smda Gal t G" r~J a~a ~r ar~ • Taktmlar iki bw;ukta sahaya ~1kblar. 
himm' Ida ~sa~y - . u_n~i 

1
mac;J :n. mu • iki karde~ kuliib arasmdaki dostlugu ifa· 

~ 1 0 ugun an mf'ra J ~r soguga ve de ic;in rakib oyuncularm kolkola mey • 
yagmura bakmadan T aksim ftadyomuna d ld"kl · .. ")" d 0 ba 
t 1 k 

.. b' . ana ge 1 en goru uyor u. yuna t" 
oo anara ur IDJ miit · b' k I b · . : . ecav1z If a a a- lamadan ecneb1 temaslannda yap1lan. 
hk te§kt! etmi§lerdi. [Arkast Sa. 6 sUtun 1 del 
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C. H. Partisi kongresi c eehlr ve M mleket Hab rleri J Siyasi icmal 

Parti v·taye Kon esi 
V ali taraftndan a~tldi 

Ekmek fiat1na 
zam yap1lacak 

Nark komisyonu bugiin 

lzmir V alisi Ankara dan 
~ok iyi haberler getirdi 

F ransa ve miittefikleri 

A vrupadaki siyasi vaziyetin c;oE 
kan~mas t iizerine F ransa, ken
disinin miittefiklerile mlinaseba· 

tm1 yeniden tanzim etmege liizum gor
mii~tiir. Bunun ic;:in Kuc;iik itilafm aza
lan ve Lehistanla mi.ihim muzakerelerde 
bulundu. Lehistanla yapt1g1 muzakereleri 
VaT§ovayi ziyaretten sonra Parise gelen 
Romanyamn yeni Hariciye Nazm M. 
Antonesko ile yaptlan miizakereler ta
kib etti. 

id re heyetinin ydhk raporu okunduktan sonra toplanarak karar verecek Valiler kongresinde bulunmak iizere Ankaraya 
inhbalar1n1 anlabyor Vali, uzun bir nutuk soyliyerek ehirde yapuan Bugday ve un fiatlanmn yiikselmesi giden F azb 

d• i.izerine !stanbulun bazt semtlerinde ev ~ 
Giile~ 

l·,ler h kk d }"mat ver 1 lzmir (Husust muhabirimizden) -a ID a rna U velki ak•am gene bir ekmek darhg~, ba~ • • Valiler kongresine i§tirak: etmek uzere 

Istanbul .V alisi ve Parti ba1kam Muhiddin Oatiindag nutkunu okurken 
[Ba$taratz 1 tnci sahttede] 1 Bi.iti.in bunlardan sonra sarfedilen suyun 

sonra Vilayet idare heyetinin ytlhk ra ~ paras1 da aynca ve en a~ag1 ytlda 930 
poru okunmu~tur. Cok uzun olan raporun kuru§tur. Bu rakamlarm ve hesablarm 
ilk ktsmtm Necib Serdenge<;ti okumu~tur. kar§Ismda bin;ok f1karamn eli bogriinde 

Raporda, Parti i~leri ve sec;tmler, kalmakta ve ister istemez mahalle <;t~ ~ 
kongreler, alman arsa ve binal~r, l!alk· melerinin ba~mda saatlerce nobet bekle· 
evlerine yaptlan yardtm §ekillennden mekle dovu~ege katlanmakta ve yahud 
bahsedildikten sonra, Eminonu,. ~ey~g: bir teneke su i<;in altmt§ paradan yi.iz pa
lu Kad1koy, Be~ikta§, Sehremml, S1~h raya kadar sakalara haracguzar olmak· 
ve' Oski.idar Halkevlerinin mesaisi, spor tad1r. Bir balk idaresi en zor §artlar ic;in
ve genclik kurumlannm faaliyeti hakkm- de de elsa ilk ufak imkanda buna taham
da izahat verilmekte, ~ehirde yeniden ya- miil ede~ezdi. Nitekim edemedi ve Be • 
ptlan ve satin alman mekte? b~nalan, lediye Sular ldaresi yuz elli bin lirahk 
ders vasttalan, koylerde yemden tn§a ~- bir fedakarhg1 goze alarak fakir halktan 
dilen mekteb binalan, himaye heyet.len, yukanda say1lan §ube yolu ic;in ilk tesisal 
<;ocuk kaiJlplan, c;ocuk tiyatrosu, yem~en masrafmt ve saat kirasmt, senelik yo! ve 
a~tilan ortamektebler, san' at mekteb~en ve sa at tamiri masranm bizzat kendisi de
yeni a<;tlacak mektebler hakkmda tzahat ruhde ederek ayda hepsi ic;in sade 67,5 
veriliyordu. kuru§ gibi eski hesablarla nisbet kabul 

$ehirde yaptlan yollar etmiyecek kadar ufak bir para ile ve ev 
Belediye i§leri hakkmda geni§ malu ~ ic;inde munasib bir yere bir tek musluk 

matt ihtiva eden rapor yollar k1smml §OY· takarak su vermege ve bunu da dokuz 
le hulas a ediyordu: yiiz otuz yedi kanunusanisinin birinci gi.i-

1935 senesi bidayetinden bugiine ka- nunden itibaren tatbik etmege karar ver-
dar Belediyeler hududu dahilinde mi§tir.» 
(16743) metro mikab tesviyei tiirabiye, Vali bundan sonra §ehrin sthhl mlies • 
( 12436) metro murabba1 adi kaldmm, seseleri hakkmda izahat vermi~ ve ikh • 
(?100'3) metro murabbal oarke .kald1- o-cl~ kall ... ..,,.. ... l, .. ,.J..c~ ",..=;,...Io 1.\lh ~6o. 
nm, (5375) metro murabba1 ad1 ~ose, durmu tur. 
(25260) metro murabbai beton ~ose, l•tanbul ziya ~ehri olacak 
( 62541) metro murabbat katranh ~o ~ fstanbulda mevcud 2000 kiisur sokak 
se, (I 013) metro murabbat beton tre - lambasma 2000 tane daha ilave edilece· 
tuvar, ( 1609) metro tul beton tretuvar gini ve Istanbulun bir ziya §ehri olacag1· 
bordi.irli in§a edilmi~tir. m soyliyen Muhiddin Ostiind<>g bu sene 

Keza (971 07) metro murabbat adi vilayette elektrik tesisatt olmtyan hic;bir 
kaldmm, ( 48429) metro murabba1 par• kaza kalmJyacagmi ilave etmi§tir. 
ke kaldmm tamir olunmut ve (139389) Nutkunun sonunda Vali, gayenin, her 
metro murabbat §Ose katranlanm1~ ve §eyden evvel yap1lan i§leri devam ettir
(7580) metro murabbat asfalt ~ose, mek ve geni§letmek, sonra yenilerini yap· 
(30685) metro murabbat adi §OSe tamir mak oldugunu soylemi§ ve Parti te~kila
olunmu tur. tJ arkada~lartna te~ekkiir ederek ki.irsi.i -

Raporda mecra i§leri ve in§aattan son- den inmi§tir. 
ra Vilayet yollan hakkmda izahat ve ~ Bundan sonra kongre ogle tatili yap ~ 
riliyordu. mi§tir. 

Gec;en senelerin su i§lerini hulasa eden Enciimenlerin intihabr 
rapor, Sular ldaresinin muntazam bir Oc;iincli celse gene Sular Mudi.irii Zi· 
programla c;ah§bgmi bildiriyor ve b~n : yanm reisligi altmda toplanm1~br. 
dan sonra itfaiye, s1hhat ve haytr t§len Evvela hesab bak1m1 enci.imeni l<;lll 

hakkmda uzun izahat.J ihtiva ediyordu. Ra~id Gokdemir, Avni Y agJZ, Mehmed 
Raporda ziraat i§lerine bi.iyiik bir yet Ali Gokc;en, Raif, Bican Y agc10glu, 

verilmi§ti. Bundan sonra da baytari i§· Hayri N aci, ;>erefeddin Ozer sec;ilmi§• 
ler geliyordu. Daha sonra vilayet hudud- tir. 
Ian dahilinde Evkaf ve esnaf i§leri etra- Biit<;e enciimeni ic;in Sezai, Hasan 
fmda malumatJ havi bulunan raper Par- Tahsin, Sadtk, Celal Kocail, ibrahim 
tinin y1lhk gelirinin 167,613 lira, gide· T anm, Niyazi T evfik, As1m Eng in ve 
rinin de 158,602 lira oldugunu zikrettik- dilek enclimenine de Cemaleddin F az1l, 
ten sonra Ulu Onder Atatiirke tazimle· Selim, Naci, Ziihdii, Macid, Celal Sa-
rini arzederek bitiyordu. id, Orner Can sec;ilmi§lerdir. 

Rapor alh§lar ic;inde nihayet hulduk· Enciimenler c;ah§irken Avni Yag1z, 
tan sonra aynen kabul ve kongre on da• Dilek enclimeninin mesaisine temas ede· 
kika tatil edildi. rek Dilek encumeninden ba§kanla butiin 

V alinin- nutku dilekler iizerinde munaka§a edilmesini 
lkinci celsede Vali Muhiddin Ostiin· teklif etti. Ve: 

dag kongreye hitaben bir buc;uk saat sii- «- Bu dilekler her sokakta samimi 
ren bir nutuk okudu. ihtiyaci hayktran seslerdir. Y apacagimtz 

Nutku01a Partilileri selamhyarak ba~- miinaka§a hakiki direktifin en temiz kay· 
hyan Vali Muhiddin Ostiindag, gayeleri nag1 olacakttr, dedi. 
hulasa ettikten sonra Partililerin nas1l Kongre reisi bunun tabii oldugunu 
c;ah~alan laz1m geldigi hususunda 1s - soyledikten sonra Yilayet heyeti reisini 
rarla durmU§ Ve her ~eyden evvel !stan• raper hakkmda SOZ soylemege dave! et· 
bulun tanzimi ve bi.itiin medeni ihtiyaclara ti. 
kavu~mas1 ic;in c;ah§tldigml ve ~alt~tlaca- Rapor 1amimi degil mi? 
gm1, §ehrin suyu meselesinin on plana a- Azadan soz alan Bedri heyecanh bir 
lmdtglnl soy]iyerek §U izahatl Verdi: sesJe: 

$ehrin auyu «- Burada samimi bir raper gorece-
«- Sehrimizde 146,3 79 bina oldugu gimi zannediyordum. Halbuki vaziyet 

halde ~ehrin biiyuk su hizmetinden an - oyle degil. Bize bir raper okundu. Bir 
calc yirmi bir bin abone mustefiddir. Bu soylev verildi. Ben sozi.ime ba~lamadan 
nisbet bi~e medeniyet ve sthhatin bu Je- evvel Umuml Katibligin tamimi iizerinde 
virde bir olc;i.isu ve hayatm en biiyiik ih- durmak isterim. Cumhuriyet hiikumeti -
tiyac1 olan sudan ne kadar biiyiik bir nin icra mevkiinde bulunan bir memuru· 
kutlenin mahrum oldugunu gosteriyor. Bu nu, ekmege hakim clan bir makamm sa • 
durumun dogurdugu tasa, sebeblerini a- hibini ,imdi kar~tmizda imtihan ediyo -
ra~hrmaga bizi sevketti. Terkos suyun - ruz. Bu, ne biiyiik bir saadettir. ;>u ra -
dan mlistefid olmak ic;in ana borudan e- porda daha c;ok Partimizin siyasl i§lerine 
ve kadar getirilen ~ube yolu hir defaya clair, siyasi emellerimizin yukseldigine, 
mahsus olarak vasati bir rakamla ve PI'!- ne~ir ve tamimine dair bir kiSlm gormek is
~in para ile 40 lira, saat kiras1 senede 4 terdik. !dare heyeti bana biraz da ba~ ve 
lira ve §ube yolile saatin tamir masraf1 ya~ babmmdan bir istatistik verebilirler 
gene vasati hesabla ii~ buc;uk lira tutar. 1 mi~ On ytldanberi hep ayni ~eyi gorli • 

gosterdigini yazml§ ve Belediyenin na - Ankaraya gitmi§ olan Valimiz Fazh 
zan dikkatini celbetmi§tik. Giile<; §ehrimize donmti§tlir. Fazh Gii • 

Meselenin ehemmiyetini gozoni.inde le<;, Ankaradan <;ok iyi inhbalar almJ'j 
tutan Belediye diin pazar olmasma rag ~ ve lzmirlilere iyi haberler getirmi§tir. 
men, tetkikat yapmt§ ve ekmek narkmm Kendisile konu§tum, Bana §Unlan soy
yeniden tesbitine karar vermi§tir. Esasen ledi: 
Belediye ikt1sad §ubesi bugdayda gec;en Vilayet biit~eai 
hafta ba§hyan ve yava§ yava§ una da te· c- Vilayetimizin biit<;esi uzerinde sa
sir eden yiikselme hareketini takib et ~ lahiyetli makamlarla temas edildi ve 
mekte idi. bizim dileklerimizden miimkiin olan -

Beldiye ikhsad Miidiirli Astm Sii - lar kabul olundu. Biit~,;enin baz1 nokta
reyya diin bir muharririmize §Unlan soy- Ian iizerinde !Slahat ve tadilat yaptl -
lemi§tir: mak iizere direktif aldtm. Vilayetimizin 

«- Bugday ve dolayisile un fiatlan §imdiye kadar tasdik edilmemi~ olan 
yiikselmektedir. Bunun i<;in nark komis - blitc;esinin tadilen tasdikl imkan daire-

k N k sine girmi§ oldu. 
yonunu yann toplanttya c;agtrdt . ar m 
yiikselmesi zarureti hast! olmu~tur. Belki Y eni ikhaadi hareketler 
de ekmek 20 para kadar daha yiiksele - Ba§bakammtzm Fuvar1 ac;arken irad 
cektir. ettigi nutukta verdigi direktiflerden 

Ekmek darhgt meselesine gelince, Be- mtilhem olarak biitiin devlet makamlan 
lediye boyle bir§eye hic;bir vakit imHn vilayetimize turizm noktasmdan yeni 

inki§af esbabm1 haztrlamakla me§gul 
vermiyecektir.» olmaktad1rlar. Bununla beraber lzmir 

Diger taraftan malumabna mi.iracaat lehine daha ba§ka ikhsadi hareketlere 
ettigimiz bir degirmenci de demi§tir ki: de §ahid olacag1m1z giinler yaklndtr. 

«- Son giinlerdeki fazla ihracat, lhracat mallanm1zm korunmast ve pi
bugday stokunu dii~iirmli~ ve buna di.in- yasalarda revac1 i<;in dli§iiniilmii§ ve 
ya fiatlannm da yi.ikseli§i munzam olun- tatbik1 derdest bulunmu§ bir ~ok ted
ca fiatlar bizde de yiikselmi~tir. Maama- birler vardtr. 
fib ortada tela~ edecek hie; bir~ey yok - F ovartn ehemmiyeti 
tur. Hatta fiatlarm tekrar inmesi de belc- Devlet makamlart, iktJsadi hareket • 
lenebilir.» ler ba§1nda Fuvara ehemmiyet vermek 

T eselliim muamele
si diin baslad1 

' 
~ark Demiryollar1 bilfiil 

hiikumete ge~iyor 
;>ark demiryollan, di.in sabahtan i

tibaren devlet tarafmdan teselliim edil -
mege ba§lanmt§tir. 

Devlet Demiryollan umum mi.idiir mu
avini Hidayetin riyasetindeki heyet di.in 
sabah ~ehrimize gelmi~ ve Sirkecideki 
i•keL meTkez.ine gidcr .. k $ .. rk. demiryulu 
ba§miifetti§i Salahaddinle temasta hu • 
lunmu~ ve Sark Domiryollan umum mii
diiri.i Paskal ve ba§miifetti~ Salahaddi ~ 
nin de i§tirakile direktoli.ikte bir toplanb 
y.'lpilmJ~hr. Bundan sonra da §irket idare 
erkam ve gelen mi.ifetti~lerin de i§tirakile 
umumi bir toplantt daha yaptlmi~ltr. 

Bu i~timada takarriir eden esaslar mu
cibince miifetti~ ve memurlara ayn bir 
servisin teselliim vazifesi verilmi§ ve bun· 
lar derhal idarenin §imdiye kadar mev· 
cud bulunan ve ekserisi ecnebi olan mi.i
diirlerile aid olduklan kmmlara giderek 
teselliime aid hamhklara giri§mt§lerdir. 

Hidayet, Paskal ve Salahattin diin 
ogleden sonra gee; vakte kadar idarede 
mii~tereken toplantl halinde teselli.imun 
biiti.in teferruatmt tesbit etmi§lerdir. 

Sark Demiryollanmn i~letmesi i§i bu 
~ekilde diinden itibaren filen devlet eline 
gec;m1~ bulunmaktad1r. 

ve onu ytldan ytla inki§af ve tekem -
mlil ettirmek azmindedirler. Bu azim 
ve kanaatlerden dogma bir <;ok kanaat
lerle donmii§ bulunuyorum. Arkada~ • 
larla temas ederek tedricen bu emir • 
leri ve direktifleri tahakkuk ettirmege 
<;ah§acagtm. 

lzmir i~in haztrlanan hareketler 
lzmirin ikttsadi ehemmiyetile mlite -

na.<>ib yiikselmiye mazhar kllmmas1, 
devlet makamlarmca ba~ta gelen i§ler 
arasmda tutulmakta oldu~unu memnu
niyetle gordiim. Bu alakadan vilayeti -
miz hesabma istifade edecegimiz ~lip ~ 
hesizdir. Hemen her Vekaletin lzmir i
qin haztrladtgl hareketler vFtrd~r. 

Orta rnekteb ihtiyact 
Kultiir Bakanllg1, §imdiye kadar vi -

layetimizin ihtiyaclarma cevab vermek 
yolunda gosterdigi bizim ir;in §iikram 
mucib ktymetli himmetlere eklenecek 
yeni sene i<;in daha mlihim eserler ha
Zirlamaktadlr. Vilayctimizin muhtelif 
orta tahsil derecesindeki kiiltlir miies
seseleri noktasmdan ihtiyac1, azami su
rette temine <;ah~tlmaktadtr. 

Tire Niimune okulu 
~imdiye kadar a<;tlan orta okullara 

kahlacak yenileri arasmda bilhassa Ti
re §Chrinde bir <;ok vilayetlerinkine te
fevvuk edecek tarzda haztrlanmt§ nii -
mune okullarmdan birinin a<;Ilmak ar
zusunun Kiiltiir Bakanhgmda canlan -
digim, bunun belki de gelecek ders y1h 
ba~mda emri vaki olacagmt ogrendim. 
Niifus itibarile bir <;ok vilayet merkez
lerine faik olan Tire §ehri, bu mazha -
riyete cidden lay1ktir. Tirelileri, ~imdi
den tebrik ederim. 

Bergama llimevi 

I Bergamada ikmali kuvvei karibeye 
MOTEFERR K gelmi§ olan tlimevi otelini de ikrnal et-

1khsad ve Maliye V ekilleri 
gitti 

Birkac; glindenberi §ehrimizde bu -
lunmakta clan Iktlsad Vekili Cel&l Ba
yar ve Maliye Vekili Fuad Agral1 diin 
ak~amki trenle Ankaraya gitmi§lerdir. 

Vekillerimiz Haydarpa§a istasyonun
da hiikumet ve bu Vekaletlere merbut 
daireler erk§.m tarafmdan ugurlanmt§
lardir. ---···-lki otomobil kazas1 

Mustafa isminde birisi Bakirctlardan 
ge<;tigi esnada 2041 numarah otomobi
lin sadmesine maruz kalarak agtr su -
rette yaralanmt§ ve Cerrahpa§a hasta
nesine kaldmlmt§tlr. Firar eden §OfOr 
aranmaktad1r. 

!stiklal caddesinden siiratle ge~mekte 
olan §Ofor Kegamm idaresindeki otomo
bil Tepeba§mda oturan Veyselin klzt 9 
ya§larmda Hacere <;arparak agtr surette 
yaralamt§tlr. Yarah hastaneye kaldt -
nlmt§tlr. 

mek ve Maarif akan olarak kullanmak 
i<;in yiiksek Bakanhk vilayetimize ter
ketmi§tir. Hem Bergamanm ihtiyacma 
cevab vermek, hem vilayetimiz hakk.m
da Iutufkarhk noktasmdan bu da bizim 
i<;in mucibi te§ekklirdlir. 

Sttma miicadelesi 
Vilayetimizin salthk durumu iizerin -

de de alakadar amirimle gorii§tiim. 
Yuksek amirimin, benim maruzat1ma 
hacet btralamyacak kadar vilayetin 
vaziyetile hie; §liphesiz her vil§.yetin -
kine oldugu gibi yak:mdan vakif bulun
dugunu ve bunlarm !<arelerini prog -
ramladt~tm anlamakla sevinc duydum. 
Muhtelif tedbirler arasmda !zmirlileri 
sevindirccek en giizel k1s1m, yiiksek Ba
kanhgm ilk f1rsatta lzmir VilAyetine 
mahsus ve §amil bir s1tma miicadele 
te§kilah viicude getirmek azminde ol -
dugunu ogrenmi§ olmakhglmdir. 

lzmirin en miihim derdlerinden biri-

I · · · l - ne daha Cumhuriyet devrinin feyizli yorum. Hep ayni §ahJs ar, aym ISJm er. 
Y eni nesil nerede?.. Onlardan uzakla§I" ellerile <;are bulmak yolunda oldugu -
yoruz. Onlar duruyor, biz gidiyoruz.» muzu soylerken sevincime blitlin lz -
dedi. mirlilerin ortak olduklarma kuvvetle 

Kad1koy murahhasJ Tevfik te yap1lan inamnm. Biitiin bu maruzahmla 1zmiri 
i§lerden dolay1 Bdediyeye te§ekkiir etti. istihdaf eden tasavvurlan ~erc;eveler • 
Bundan sonra kongre enciimenlerinin c;a· ken buhlarm strasile filiyat sahasma 
h§malan ic;in celse bir buc;uk saat tatil dokiilecegi zamamn da uzun olmadtgmt 
edildi. beyan ederim. 

Dordiincii celse ac;Ildtgl zaman Biitc;e 
Kordon tarmvaylart ve Hesab enciimenleri raporlan haz1r • 

lanml§tl. Raporlar okundu ve kabul e • Saym N afta Bakammtz Ali c;etinka-
dildi. Dilek encumeni raporunu heniiz ya, buray1 te§riflerinde Kordon tram -
hazirlamadtgmdan bu raper uzerinde vaylarmm elektriklenmesi hakkmdaki 
miinaka§alar cereyan etmek iizere kongre yiiksek dii§iincelerini size bildirmi§ler
gelecek c;ar§amba gi.inline b1rak1Id1. di. Bu i§, yiiksek Bakanhgm emelleri 

/::;mirin luymetli V alisi 
Fazlt Giile~ 

dahi}inde ve normal yiirlime yolunda
dir. 

T elelon firketinin satrn almmasr 
Yiiksek Vckaletin bu i§lerin hepsine 

bir Sira buldugu muhakkak ve kat'idir. 
Her §ey zamamnda yapllacakhr. Tele -
fon i§i hakkmda eskilerine eklenecek 
yeni bir soziim yoktur. 

T ayyare selerleri 
Tayyare meydamnm Cumaovast is -

tasyonu yamnda tesisi takarrlir etmi§· 
tir. Yanndan itibaren meydamn istim -
lak ve tesisi i§lerile ugra§mak i<;in emir 
ald1m. Bahara dogru tayyare seferle • 
rinin ba~?hyaeagmt umanm. 

Bayraklt ve Turana vapur 
Karaburun vapur seferlerinin tekrar 

ba§lamast i<;in tetkikat yapmaktaytm. 
TetkikatJmm neticesini Vekalete ar -
zetmek niyetindeyim. Bayrakh ve Tu -
rana ilk ftrsatta vapur i§letilmesi de 
tasavvurlar arasmdadtr. 

Ege Umumi Miiletlifligi 
Resmi makamlardan Ege Umumi mii

fetti§ligi ihdas edilecegine dair hi~ bir 
§ey duymad1m ve karar haline gelmi§ 
boyle bir §ey oldugunu da bilmiyorum. • 

fabrikatorlar1 
Memlekette bir buhran 
olmadigiDl soy}iiyorJar 
G~enlerde piyasada terazi ihtikan 

yaptldtgtm, bundan dolayt haricden te
razi getirtmek igin miisaade edilmesini 
istiyen ithaHl.tc;tlarm soylediklerini sli
tunlanmlza ge~irmi§tik. Bu yazt iizeri
ne §ehrimizdeki terazi fabrikatorlarm
dan birinden bir mektub aldtk. Bitaraf
hgimtza binaen bunu da hulasatan ne§· 
rediyoruz: 

clstanbulda terazi ima1 eden dart ta
ne fabrika vardtr. Bunlarm imalah gUn
de vasati 90 terazidir. Fakat bu fabri -
kalar icabmda giinde 150 terazi de imal 
edebilccek kabiliyettedir. Fakat yev -
miye 90 terazi ihtiyac1 tamamen kar§l
lamaktadtr. Bundan ba§ka gene terazi 
imalatile i§tigal eden bir <;ok ustalar ve 
mlinferid imalathaneler mevcuddur. 

Diger taraftan yerli teraziler daya -
mkhk itibarile Avrupa terazilerinden 
daha iistlindiir ve gittik~e daha zarif te· 
raziler yaptldtgmdan yakmda yerli te
razilerin zarafet itibarile de Avrupa te
razilerini gec;ecekleri muhakkakhr. 

lstanbulda <;ah§an fabrikalarm ara -
larmda bir anla§ma yaptlklar1 da kat
iyyen dogru degildir. Bilakis dort fab
rika da biitlin kuvvetile yekdigerile re
kabet etmektedir. 

Bugiin memlekette bu i§le ge~inen 
yiizlerce yurdda§ vardtr. Avrupa tera· 
zilerini memlekete sokmak, yiikselmek
te ve taazzuv etmekte clan bu san'ah 
tamamile oldiirecegi, ylizlerce ki§iyi ek
meksiz b1rakacag1 gibi harice de diinya 
kadar para gideceklir. Hiikumetimizin 
yerli sanayii korumak maksadile aldtgt 
ve almakta oldugu tedbirleri §likranla 
goren ve takdir eden biz terazi fabri • 
katorlan ncticeden tamamile emin bu-
lunuyoruz.» 

Y alova yolunda hir otobiis 
devrildi 

Bursa (Hususi) - Yalova yolunda i§· 
liyen 129 plaka numarah ve §Ofor Ila -
lilin idaresindeki bir otobiis Gemlige 
gelirken devrilmi§. Yolculardan bazlla
n hafif surette yaralanmt§lardir. Kaza
mn, on tekerleklerden birine artz clan 
sakathktan ileri geldigi anla~llmakta -
d1r. -·-Malkarada iki mekteb 
Malkara il<;esine bagh Germeyan ko -
ylinde koylU tarafmdan 8,000 ve Buk
ruva koyiinde de 10,000 lira sarfile ye
niden bircr mekteb binas1 yap1lm1§hr. 

Filvaki, vaktile F ransamn gerek Le~ 
his tan, gerek Romanya, Y ugoslavya ve 
Cekoslovakya ile akdettigi ittifaklar 
feshedilmemi§ti, lakin kuvvet ve ehemmi
yetini c;ok kaybetmi~ti. Bu halin bir~tok 
sebebleri vardtr. Bunlardan en miihimmi 
F ransanm, miittefiklerini kendi himayesi
ne mutlak surette muhtac zannederek 
bunlann bilakayid ve ~art Frans1z politi
kasmm arkasmda yuri.imelerini ve adeta 
Fransaya peyk olmalanm istemekte da
ima ayak diremi~ olmastdir. 

Halbuki miittefikleri Avrupadaki harb 
sonu vaziyetinin ve muvazenesinin tama· 
mile degi~tigini gordiiklerinden mi.istakil 
bir politika takib etmege ba~lamt~la.rd1. 
Cunku, bu devletlerin ikttsadi, siyasi ve 
askeri ihtiyaclan F ransamnkine benzeme
diginden veniden kuvvet bulan Alman
ya ve kendisini iyice tophyan italya ile 
iyi miinasebatta ve masma gore te riki 
mesaide bulunmagt zaruri addetmi~lerdir. 

Fransamn orta ve §arki Avrupa ile 
ikt1sadi miinasebatl az oldugundan mijtte~ 
fiklerini kendi yoluna getirmek ic;:in iizer~ 
lerinde ikttsadi noktadan tazyik yapaml
yordu. Siyasi sahada da bu devletler 
F ransadan yardtm gormege ihtiyac his
setmiyorlardt. Fransamn dogrudan dog· 
ruya askeri ve bahrl yardtmda bulunmasi
na ise, BaltJk denizinin Alman ve Adri· 
yatik denizinin Italyan donanmasmin ha
kimiyeti altma girmesi ve Almanya da 
Ren mmtakasmi asker! i gal altma alarak 
karadan arkasm1 Fransaya kar~I tahkim 
etmesi i.izerine, imkan kalmam1 tl. 

F ransa miittefiklerine yalmz para ve 
teknikle yard1m edebilecek bir vaziyette 
bulunuyor, fakat miittefiklerini kendisi
nin istedigi yola getirebilmek i~in bu yar
dtml da. dirig ediyordu. F ransanm kendi 
mlittefiklerile arasmm sogumasma bir se
beb de Sovyetlerle karflhkh yardtm ~ek~ 
Iinde ·akdetti~i illifakllr. Leh milleti, yiiz 
elli senelik esaretin ve bu esnada ugradi· 
gl .tazyik ve z1yalarm ac!Stnl ilelebed u
nutamJyacagmdan Rusluga kar 1 duydu· 
gu infialden ve istikbale aid korkudan 
dol ay1 F ransanm politikastm hie; begen
memi~ti. 

M. Titulesko zamanmda, Fransanm 
Romanyay1 <;ekoslovakya gibi Sovyet
lerle bir ittifak akdine sevketmek I<;m 
yaphgi tazyikler, Romanyada milli bir 
galeyan uyandirrnJ~ ve nihayet Hariciye 
Nezaretinde ve devletin politikasmda 
malum degi~iklik vaki olmu~tu. Yugoslav• 
ya ise Sovyetleri tammaga kat'iyyen 
yana~mad1ktan ba§ka Fransamn bu yeni 
politikasJ kar~Ismda kendisi daha ziyade 
Almanyaya yakla~mt~hr. 

Fransa, lngiltere ile dostlugunu arh· 
rtp kendisile kar~I!Jkh yard1m anla~masJ
m yaphktan sonra, Sovyetlerle ittifakma, 
arhk eskisi kadar liizum ve ihtiyac gor
mediginden, mlittefikleri lizerinde siyasi 

tazyiktan feragat etmi§tir. Bunun iizeri~ 

ne Romanya ile Lehistan, munhaman 

Sovyetlere kar~I olan eski ittifaklanm ta~ 

zelediler. $imdi de F ransa miittefiklerine, 

yapabilecegi yegane yard1m olan mali ve 

teknik i~lerde kesesinin agzmt actti. Le

histana milyarlarca frank!Jk bore para 

verdi. Arttk Lehistan ordusu tamamile 

moti:irle~mektedir. 

Pariste Romanya Hariciye Nazuile 

yap1lan anla§ma neticesinde Fransa Ro~ 

manya ordusunun motorle~mesini temin 

edecek paray1 ve teknik vesaiti vermi~tir. 

Belgrada giden Fransa Ticaret Nazm 
M. Bastid dahi Yugoslavyaya mali ve 

ticari bin;ok miisaadeler temin eden yeni 

bir ticaret mukavelesini M. Stoyddinovic; 

ile imzalad1. Frama, arttk miittefiklerinin 

ic;: ve d1§ politikalarma kan~m1yor. Y al

mz kuvvetli olmalan kin elinden gelen 

mahdud yardtmi yap1yor. 

Muharrem Feyz;i TOGAY 

Cumhuriyet 
NiiahaaJ 5 Kuru1tur 

A bone 1 Tiirkiye Hari~ 
,eraiti ' i~io lefn 

Senelik 1400 Kr. 2:700 K ... 
Alta ayhk 7SO 1450 
o~ aybk 400 800 
Bir ayhk 1 SO yoktur 
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~ SON 
HAdlseler araa1nda 
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HEM NALINA I 

MIHINA 
Kanun isterizl 

SARA Y ve OTESi sulgaristanda yeni Maarif Vekili 

Balkan Merkez bankalan Nikolayef, umumi yerlerde bul- Halid Ziya Utakltgil ) ikhsad Vekilinin 

• • konferanstnin nettcesi 
garcadan ba§ka dil konutulmumt 
kat'i aurette yasak etmi§. Orada boy
le bir karardan en fazla miiteessir o
lacak dil tiirk<;edir; fakat biz bu ya
aai'tn bulgarcaya temin edecegi bii

Bogaz i~i nutkundan 
a kttsad Vekili Celal Bayar, Arhrma D ve Y erli Malt HaftasJ miinasebetile. -s-

Dort Balkan devleti, iktisadi ve Mali 
it birliklerini geni,Ietmege karar verdi 

ajansl oldugunu kendi ·rnilli ekonomileri bak1 -
Atina 20 (A.A.) - Atina mmdan mi.i~ahede etmi~ler ve bir~;ok 

bildiriyor: memleketlerin para bymetlerini bir birine 
Balkan Antantl devletlerinin Merkez . .. . so • uydurmalan hareketini gerginligin iza1esi 

Bankala~ dlr~~torlen, ~ln~~an~n teb • ve tedrici bir surette mi.ibadele serbestisi-
~~da blr. ~ebhg .ne§Tetml§ er rr. u ne avdet tedbirlerinin takib etmesi Ia • 

hgde demhyor kl: I l di • z1m geldigi neticesine varml§lardir. Bil • 
«R meye konulan rnese e er .. b' b' . uzna . f dan hassa paralanmn kiymehm lr mne uy -

tekti:irler ve mesal arkada§lar: tara ~~ . - d ran memleketler ic;in rniirnki.in mertebe 
tniitekabil itimad ile me§bu biT hava li;ID u . . · · d k kl · d 
d .. k d'lm' t' D"rt direktor, tahd1dat mternm1 terke ere enng en M mkuzaBer\ e, I I§ '~· r ~· ~erc;:evesi- tedricen vazgec;melerinin ve hi<; degilse 

edr eh~ baln a arbl~~nt" aa IY Iller iizerin· bunun daha elastiki bir hale getirilmesi 
lle a 1[ u unan u un mese e .. . .. .. · Di L .. 1 1 
d · b k b 1 d kl rm1 mu- luzumunu gormu§lerdir. rell.lor er, a hn 

e tamarn1le mula I u un u a · .. ll'k hkA d t dT · 
h d kl b h · 1 •lard1r. tmkyasma mutea 1 a amm a a I m1 

ta e e etme e a llyar o mu, . . I h .• bo 1 . 
D

·- 1 k 1 · d 'ltihak etml§ 1ntac edecek o an anc1 rc arm tanz1 • 
1ger rnem e et enn e 1 · · · d 1 

1d • F 1 T Amerikan para mm1 temenm e er er. 
ll ugu ranslz • ngl !z • vaziyeti • DoTt Merkez BankasJ nezdinde Bal-
a~la~~asmm .beyne~ulel P_~~~ bir adlffi kan Antanh memleketlerinin ekonomisi 
llin .duze~~e~ne .. dohgr~ ;d~n~~e ~imdilik ve mali vaziyetlerinin tetkikile rnuvazzaf 
~e§krl .et~lgmi mdu~a e e~le miiteessif bulu- ~ubeler tC§kil olunacaktrr. Bu ~ubeler, 

una llllhak e emem 'yet'lnl'n _]"rt memleket arasmda esasen mevcud e· 
h d" d' k .. d" ra vaz1 QQ ~n ?rt l.re to~, un!.,a pa 1eketlerin konomik mi.inasebahn inki§afma medar 
duzelnl~el>l esenne diger mem le • olacak bi.iti.in ahkamlan da tetkik ede • 
de ve brlhassa Balkan Antanh mem kl d' 
k 1 . . d 'I 'h k d b'l I i ic;in ba~- ce er rr. 

et ermm e I II a e e I me er b' n·· Ni·ha et di:irt direktor beynelmilel te-
h d 1 I 'd I nn k1sa· 1r a y ' ca ev et ere a1 para a · · d' t b k sind mi.i~terek faaliyette bu-
de kat'i olarak istikrar bulrnas!ni temennl I tya I an ha a d derpl' • etmi•lerdir 

unma an ususunu a , , · 
ederl.er. .. . . iiksel • Bu maksadla Balkan Antantmm mezkur 

Dlrektorler, altm klymetl.nm y dd • be I 'lei bankanm idare meclisinde 
In · · · 1 k b ~hca 1hrac rna e yne In I 

e.sl ne~Jces.' o ara .. a . ette dii~li~ temsil edilmesi ~yam arzudur.» 
lenne a1d fiatlann muhrm sur 11111111111111111111m11111111111111111 H1111 rmnn•nnnnu•·"'""~· ......... -·-

-· ................... "" .. ""m•u••••nnmmnlln 

Romanya silahlarini 
siiratle arbracak 

Frans1z Nasyonal 
• 

firkasinin kongresi 

yiik faydadan alabilecegimiz deralere y almz bizde degil, garbde olsun ~ark
goziimiizii kapamamahytz. Bulga· ta olsun, saraylarm bogazr ne dernek ol
ristanda tiirk<;enin dort duvar arasm- duguna, tarihin arasmdan ge~erken hep 
da hapsedilmesine mukabil, Tiirki· vak1f olmu~ ve, yan tiksinmek, yan ku • 
yede bulgarca en genit hiirriyet i<;in- durmak nev'inden bir kan§lk duygu ile 
de, ellerini, kollarmt aalhya aalhya, irkilmi§ bulunuruz. fa kat bu duygu, 
vardakosta dolll§maktadtr. Bulgarca gec;mi~. bir daha a~;Ilmamak i.izere ka • 
ve biitiin ekalliyet dilleri. panmi§ bir tarihe aid oldugu ic;in hernen 

Bqka memleketlerde kanundan uyu~up silkinmekte gecikmez. 
daha sert ve stla bir teamiil, ecnebi- Hazinei Hassa erkam, masanm i.izeri
lerden gayri herkesi resmi dille me- ne serdikleri defterlerle, vesikalarla, tek
ram atlatmtya zorlar. Dil degil tive rar tekrar ettikleri rakamlarla Matbah1 
yabancth&'t bile hot goriilmez. Boy· Amire dedikleri tesisatm masarifini taf
le bir teamiil olmtyan meml~ketler· sil ettikleri zaman bugiiniin saray bogazt 
de, Bu}garistan gibi kanun ve nizam- hayalin ic;inde, doymak ve dolmak bilmi
la Umumi yerlerde batka diller konu• yen bir a~;JrkJa agZI a~;llmi~, her§eyj yut· 
tulmasmt yasak etmek bir zaruret ~ "h k k maga mu eyya ve ne h m1rsa anamlya-
haline gelmit oluyor. rak sonu gelmiyecek bir 1rmak §eklinde 

Biz bu zarureti hili idrak etmiye- derinlik1erine akacak olan yiyecek dalga
cek miyiz? MiUi fUUrumuz uyandtgl larlDJ bekliyen bir u~ururn korkunclugu· 
giindenberi biitiin Tiirkler, vatanda§ nu aid!. 
ekalliyetlerin kendi aralartnda ve her Hep susuyorduk. Rakamlann rni.ithi§ 
yerde tiirk!;eden ba§ka her dili, hatta belagati onlan takrir ve terceme edenler
kendi dillerinden bqka dilleri konut- den ba§kasmda soz soylernege mecal hl
tuklarml duymak azabt i<;indedirler. rakmlyordu. Zihinlerde hep Abdi.ilha • 
Tiirk matbuah bu azaba stk atk ter- mid saraymm bu mi.ithi§ bogazma ak1p 
ciiman olmuttur. Faydas1 ne? Hila eriyen fakir milletin paralan ~;alkamyor, 
bu ekalliyetler i!;inde hi<; tiirk!;e bil- ve millet ac;hktan bvramrken, hergi.in 
miyenler, bilseler bile melekeaizlik- k yi.izlerce oyun, tavuk, hindi yutan, yi.ik
ten dilleri donmiyenler, donse bile 

!erie meyva ve sebze, §eker eriten, man
her yerde bqka dille konufmayt ter-

gahna bir avuc komi.ir, ocagma iki odun 
cih edenler var. Arttk yeter. Tiirki- koymaktan aciz bir balk kara b~tan tit • 
yede seyyahlardan ve ecnebilerden 

rerken azim kazanlanmn altma yi.izlerce 
ba§ka herkes, ekmegini yedigi bu araba mahrukat doken bu saray rnut -
topragm dilini konutrmya mec.bur 
tutulmabdir. faklan adeta bir dag mehabetile ~i§ip ka-

barml~ mahuf bir canavar ~eklini ahyor· 
Biz de bir kanun isteriz. $imdi 

methud au<; mahkemelerimiz de var. du.l x. stanbulda T opkap1dan ba~hyarak 
vyle bir kanun ki, cebinde ecnebi Be~ikta~a. sonra s1~;nyarak Yild1za ge -
pasaportu olmaytp ta umumi yerler· c;en ve orada gi.inden gi.ine daha bi.iyi.iyi.ip 
de tiirk~eden bllfka bir dil konutan· yay1lan bu canavar hakkmda herkesle 

k I• lan yakalanndan tutup hemen met· 

.Franslz • FransiZ Hariciye V e i I h k' · · .. .. .. k beraber biz de tiirlii hikayeler dinlemi~-
hud su<; a tmmtn onune gotiirme tik. Hele ben ilkiince bir vesile ile bu 

S lh b "}"'h) k salahiyetini biitiin zabtta kuvvetleri- M A 
Nasyonalistler 
Sov.yet pakt1n1n feshini 

istiyorlar 
Paris 20 (A.A.) - Frans1z nas~o. • 

nal frrkas1 kongresi, Reisicumhur 1c;m 
naztrlann tayini emrinde, fes1h mesele • 
sinde ve beyanname ne§rinde hakikaten 
bir hakka sahib olmasm1 istiyen bir f1rka 
beyannamesini alkl§larla kabul etmi§tir. 
Bu beyannamede Ba~vekilin umumi si • 
Yaseti ve mali i§leri alakadar eden bi.iti.in 
l.!.kudu imzalamaga mecbur olmasl ve na· 
Z1rlarm ~ahsi idarelerinde rnes'ul tutul· 
lnalan istenilrnektedir. 

Beyannarnede meb'usan meclisinden 
hlasarif ihtiyannda ilk te~ebbi.isii yapmak 
hakkmm ahnmasr, kadmlann intihabata 
i§tiraki, ailece ve mecburl surette rey ve· 
rilmesi, rnemurlarm grev ve koalisyon ?ak· 
lannm tanmrnamas1, §irketlerde anonlm: 
ligin ilgast ve bankac1lar simfi ic;~n bir 
lneclia ihdast da taleb edilmektedlr. Be· 

· .. t lekat e-Yanname koTporatizml ve mus em 
k - • .. · ·1 · tmek· 

onomi siyasetinin tevsnm 1 l!za~ c .. 
tedir. Beyanname, ordunun asnle~l!~~l ]': 
lnesini ve Sovyet Rusyaya kar~I ~er tur u 
laahhiidden teberri edilmesini de 1stemek· 
te ve nihayet, bilhassa ingiltre, ltalya, ~e~ 
histan ve Ki.ic;iik ftilafla ittifaklar. a~d1~ 1 

Ve Parisle Berlin arasmda samlml blr 
tnukarenet vi.icude g,etirilmesi liizurnunu 

ileri siirmektedir. 

Parti liderinin nutku 
Paris 20 (A.A.) - FranslZ Sosyal 

Partisinin kongresinde soyledigi nut~k~a 
Parti lideri De Ia Rocque bugi.in parl!n!D 
iki milyon Frans1z1 ayni ideal i~;inde ~e 
CU!nhuriyet bayragi altmda karde~~;e b1r• 
~e§tirmekte oldugunu ehemmiyetle kay • 

detmi~ ve Fransanm mazis~ne .s~d1k .. k~t 
tnas1 laz1m geldigini ve vazrfesmm bu~u 
bir devlet ni.imunesi oldugunu soyleml§ • 
tir. 

K R • · · d ve sa-• ongre De la ocque a 111ma .. 
tiakat beyan eden bir karar suretmi ka· 
hul ettikten sonra dag!lml§llr. 

Yunanistanda yeni 1slahat 
Atina 20 (Hususi) - Larisa'daki su 

~esisatmm kii§ad resminde bu1unma~ 
Uzere oraya gitmi~ bulunan Ba§vekil 
lvretaksas, ahaliye hitaben soy1edigi bir 
nutukta pek yakmda Yunanistan'da ku
l'ulacak olan korporatif devlete mebde 
olacak korporasionlarm biitiin mern1e
kette te~kilat1andmlmasi 1iizumunu bil· 
dirmi§tir. 

Yunanistanda kumar 
menedildi 

Atina 20 (Hususi) - Hiikumetin ku
lnar ve baht oyunlarmm memnuiyeti 
hakkmdaki karanm ~iddetlice tatbik 
etmesi iizerine me§hur Lutraki kazino
su kapanm1~1r, 

Arnerikada bir §ehir zelze
leden harab oldu 

Nevyork 20 (A.A.) - Radyo ile 
alrnan bir habere gore merkezi Arneri· 
tada kain San Salvador 1ehri bir zelze• 
ede harab olrnu~tur. 

<< U U azan Sl a a 0• atbahr Amire denen rniiessesenin ne bo-
mize versin. k b 

d d• zu ir di.izen olmasa laz1m gelecegine rumak }aztm lr» 1yor Boyle bir kanun !rtkarsa, haftastna vaklf olmu~tum. 
- kalmaz, giizel tiirk<;enin otoriteai ve B 

Bu"kr"" 20 (A.A.) - !ndcpcndance I ir gi.in heni.iz gorgi.iden, zamamn ga· 
-.. haysiyeti iade edilmiJ, onu agzma a • 'bel · 

Rournaine, M. Antonesco'nun seyaha • I n enne dair tam bir bilgiden mahrum 
mak istemiyenlere agu artnm payJ b' k b 

tinden bahseden yaz1smda diyor ki: 1r gene en, eni bir a~ina ziyarete gel-
. verilmit olur. · · B A d 1 • cFransamn Romanyaya Avrupa s1ya- m1sh. u zat na o unun nPJC ?Pt111in vp 

scti sahasmda me ai ar a a m a~~ - PEYAMI SAF A o nisbette pinti bir taciriydi. lstanbula 
lesi yapmakta oldugunu iddia edeb~h - - hava tebdili ve galiba hasta olan refika-
riz. tktisadi ve mali meselelk~rd~ m~za- Kar~ krJbklarl ihbar e• sm1 tedavi ic;in gelmi~ti. Y az1 bur ada ge
kere edilmi§ ve bunlarm in 1~a Iru . e. • ~ 3' c;irecekti. Sordum: - N erede yerle~ti-
min ve miibadeleleri teshil etrnek ~~m den devlet memurlarl ik- niz?.. 
ne 1aZlmsa yap!lmasma karar venl - - Be§ikta§ta, Koyic;inde!.. cevabmr 
mi§tir. ' .. b tl ramiye alam•yacaklar almca tstanbul sayfiyelerinden hi~birine 

Fransa ile olan iktrsadi rnunase e e- Ankara 20 (Telefonla) - Kac;akc;Ihk -b . k h I I 
. . 'n inki~aft silahlanmamJZl kolay- rag et etm1yere en ahra ge rnemek a· 

~~~~::nak gibi iik bir ne:ice tevlid edC: para cezalarile musaderc edilen e§ya z1m gelen bir yere hkllml§ olan bu ada
.ktir Hali haz1rda teshhat mese1elen k1ymetinin yiizde 25 i haber verenlere mm yi.izi.ine hayretle bakm~ olacagun ki 

~~ger · meselelerin kaffesinden miihim- ikramiye olarak verilmekte idi. Kanu - o ban a sebebini izah etti: - Be§ikta§ta, 
dir ve bizim ba~hca meselemizi te§kil nen dcv1etin, maballi idarelerin, be1e- hatta Ortakoye kadar, Be§ikta§m ve yu
etmektedir.~ diyelerin ve bunlara aid miiessese1crin kan mahallelerde YildlZin saray rnut

rnernur ve rnilstahdemlerile ki:iy muh -
,Sulh bazan kuvvetle de mii.dalaa faklanndan tablalarla yemek verirler; 
" tarlar1 ihtiyar heyeti, mahalle, k1r, or-

edilmek icab eder» man bckc;ileri ve ki:iy koruculan gi:ir _ pek kii~;i.ik bir para mukabilinde, mese!L 
Paris 20 (A.A.) - Diin M. Antones- dilkleri ka~akc;lllk i§lerini a1akadar ma- Burada bir rakam zikretti. Hatmmda 

co §erefine verilcn diploma~i gazetele-. kamlara bildirmek mecburiyetinde bu- degil, fakat inamlarn1yacak kadar ki.ic;i.ik 
ri ziyafetinde M. Delbos, b1lhassa §U lunduk1armdan Devlet $urasl bunlara bir paradan bahsetti ... kuru~la bir ayhk 
sozleri s<iylemi~tir: ikramiye verilmemesini karar a1tma al- yemeginizi, boregile, tathsile, c;e§id c;e§id 

_ Sulh, hatta bazan kuvvetle, miida- ~t! 'I f' b 1 'I · d · · ml§tlr " en e, ne IS se ze en e temm e ers1mz. 
faa edilmek icab eder. Fransoa 1ilel R~ - M;liye Vekaletinden a1akadarlara Bunu bilirdim, bu kan ba~ka bir yerde 
manya bunu an1aml§lardJr. n ar a e- k I b I k .. k' d 1 

b ba§ka milletlerin daha az sulha yaz1lan bir tczkere ile kac;akc;1h _i§ e: u rna mum tin egi di, onun ic;in Be-
ra er~l olduklanm goren sulhu sever rinde c;ah§anlara da ikramiye venlcmi· ~ikta~a karar verdirn. 
meyy t k ·netler de yava§ ya- yecegi gibi devlet kadrosuna d~il ?1 • Sonradan has1! olan vukufla ogren· 
diger bir a Im ml . . madiklan halde gi:irdiikleri I~ msbetm -bu hakikati idrak etm1§1erdir. U - " mi~tirn ki bu mutfaklar saraym binlerce 
~=:tlgunlz el, erkek elidir, azmin eli • de tahsisat a1arak gizli memuriyetlerde kadm erkek sakinlerini doyurmakla kal
d' ~ah§anlarm da kac;agl haber ver_me1~ri maz, civarda bir~;ok evleri yok pahasma 

1~. Antonesco, diin o~ledc~ .. 80~.ra esasen vazife1eri dahilinde oldugu bll- ahc;1larm ve tablakarlarm kazanclna hi· 
Hava !§leri Nazm M. Cot la goru§InU§- dirilmi§tir. rak1lan yemeklerle beslerdi. 

tiir. F~ansiZ grevini aona erdir· Y1ld1z saraymm sekenesi binlerce me-

Bir kadm tayyareci kaza mek i~in ~ah§malar . mur ve mi.istahdemden mi.irekkebdi: Her 
ge~irdi Li!le 20 (A.A.) - Ayan meclisi aza - biri· blr unvan ve iktidar ta~1yan zevattan 

Marsilya 20 (A.A.) - Me§hur Fra~s1z smdan §imal meclisi umumi r~isi M: ba~ka katibler, rniitercimler, yaverler, 
kadm tayyareci Madam ~arys Hbrbl~~· Mahieu, §imal mmtakasmdaki madent bendegan, ~ifre katibleri, cebi hiimayun 
diin bir siirat rokoru k.Irm~_ga te~e.. us sanayi amele grevine nihayet vermek memuTlarr, sonra yi.izlerce casuslar, mu
ettigi 51rada tayyarcsinm du~mes1 uze • rnaksadile mezkfu sanayi patronlarmm haf1zlar, tabibler, daha kimbilir neler, 
rine ag1r surette yaralanml§t:r. Tayya- miimessillerile gorii§mii~tiir. ve daha a~ag1lara inildikc;e, kaplcllar, 
eci kadm, para§iitle at1amaga ve bu Hahr1ardadlr ki patronlarla am~le, bekc;iler, gazciler, ku~~;ular, bahc;JVanlar, 

r tle muhakkak bir oliimden kurtul- . b I 1 k bul etml§ -sure . . tekr:u- l§C a§ am m, asm~ a velhas1l bir ordu vard1 ki keseleri hep 
mag-a muvaffak olmu~tur. Tayyarecmm 1 d F kat patro- ar brraz sonra arne- y 1 

" er 1· a 
1 

. ' •1 k hak1arlm 1 dlZln parasile doldugu gibi rnideleri 
bazl kaburga kemik1eri kmlml§Sa da leden baz1 anm I§e a mama d h k I d 

V
aziyeti tehlikeli degildir. ·-· muhafaza etmekte olduklannl bildir • ke epd g~nl e do 

1
saraylnH 

1
azan an~ a~ <;I· 

~ . 1 d' an gr a 1 e o ard1. e e haremt huma· 
Kaza natnl oldu? ml§ er lr. k k b' I kl 

M
arsilya 20 (A.A.) - Tayyareci ka- Diin ak~amki gorii§mcler esnasmda yun, 05 oca ma an tl ~~ t1k1z ya~lan-

dln M
aryse Hiltz'in ugrad1g1 k. aza hak- patronlar, otorite prensipine riay~t e- ml~ ka~mlarla, g~n~ ~\; korpe kJZiarla 

D t d!'lmesi liizumunda 1srar etmi§1crdlr. dolu bn mahalle 1d1 ki buraya sabah ve 
klnda' kazayl goren tayyarecl . e ro - h 'k' d' 

Yakmda bir itilaf viicude geleceg! ta I m I saatlerinde alay alay tablakarlar 
at diyor ki: .. 1 · · h d kl 1 Y Hiltz 100 metro kadar irtifada saatte min olunmaktad1r, uzer en s1ya ~;a ITCI ar a kapanmi§ 

400 kilometro siiratle u~uyordu. Tayya- Alman el~isi Londradan tablalan ta~Irlardl. 
reci birdenbire tayyareden f1rl~m1§ .. ~e ld Topkap1 ve Bl"~ikta~ mutfaklan, ye-

"t" arllm'><br. Tayyare brr mu - ayrl 1 
1 

. . mek saltanah YIId1za intikal ettikten son-
para§U u " -. "1 AI 
det yo1una devam ettikte~ son_:a ~0 e Londra 20 (A.A.) - man e I;ISI ra, ocaklarm1 tamarnile sondi.irmemi§ti. 
d" miil? ve tayyareci de aglr agrr me- von Ribbentrop'un diin Almanyaya gil· Burada pi§irilen ve yenen, rnaknl degilse 
r:~ sulara gomiilmii§tiir. Bahkc;Ilar tay- meden Eden'e yaphgl ziyarele bazl .ga ." bile YIIdizla mukayese edilemiyecek ka· 

ecim kurtarml§lardlr. zeteler tarafmdan ehemmiyet atfed.1.lml§ dar mutedil bir dereceye r'nml·~t·.·. As1l 
yar J - t' kanaatine gore Hiltz'i • 

Detroya m t ed n olmas1 lngiliz diplornatik rnehaf1hnde Abdi.ilhamid idaresinde akla veleh vere· 
~iddetli bir bava cereyam ayyar e hayretle kar~1lanmr§hr. cek rakamlarla binlerce bogaza yiyecek 

atml§tlr. .., Bu mehafilde tasrih olunduguna go • yeti~tirmek i~;in mi.ithi~ bir faaliyet kay· 
Bursaya kar yaglyor . re Berlinde Hariciye Bakanhgmda ko- nag1 olan, y,JdlZln gece gi.indiiz bacala-

Bursa (Hususi) - Buraya yemd~n n~~malar yapacak olan Alman elc;isinin n ti.iten rnutfak '\nyd1. 
kar yagd1, §ehrin her taranm bcya_z bu harici siyasete aid ball noktai nazarlar Sorduk: - Bugi.in saltanat Dolma -
ortii kaplad1. Hava burada c;ok sogudu. hakkmda lngiliz hath hareketini ogren· bah<;eye intikal edince yeni saraym mut
Gece1eri hararet slfmn altmda dokuza rnek istemesi kadar tabii bir ~Y olamaL. fak i~i de Be§ikta§a inmi§ oluyor, §U halde 
kadar inmektedir. 

arhk Matbah1 Amire Be§ikta§tadu. 0 
halde Yild1z mutfaklan ve onlann yi.iz
lerce ahc;IIan, ~Iraklan, c;inicileri yani bu
la§lkc;II an, tablakarlan ne olacak?.. 

Hazinei Hassa Nazm cevab verdi: 
-Bugiin YIId1z mutfaklan kendiligin
den sonmi.i~i.ir, dedi; Abdiilharnidin 
hal'inden sonra bacalan ti.itmekten ve 
kazanlan kaynamaktan kesilen bu mut· 
faklar vakayiin zaruri bir neticesile orta
dan silinmi~ ve bu suretle kar~ISlnda bu
lunulacagmdan korkmak !hun gelen bir 
zorluk kendi kendisine tesviye edilmi§ o· 
luyordu. Bu mutfaklann adedi bini ge· 
<;en mi.istahdemleri ne olacak sualine de 
gene bir in§irah nefesile kar§llanacak ce· 
vab verdiler: - Onlar da kendiliklerin· 
den dagildJlar. Kimi memleketine, kimi 
ba§ka yerlere gittiler. Bunlardan bazlla
nm da yeni ihtiyaclara, giiriilecek lii
zumlara gore Be~ikta~a almak ve bo§ • 
luklan doldurmak icab ederse di.i§i.inece· 

Istanbul radyosunda, muhte§em bir 
nutuk soyledi. Muhte§em diyorum: ~i.in
kii Vekil, sadece gi.izel sozler soylemek· 
le kalmarni§; Ti.irkiyenin ekonomik va -
ziyetini, her bak1mdan apac;1k anlatmw 
hr; hem de belig rakamlara dayanarak, 
Bu itibarla lktJsad Vekilinin son nutku, 
biiti.in iktJsai i~lerimizin hem bilanc;osu, 
hem program! addolunabilir. 

Muhterem Celal Bayar, sozleri ara • 
smda: 

«- M atbualtmrz, her biiyiik milli i§le 
oldugu Ribi, bugiin, memlcketin en bii • 
yiik ~il.ll davasr olan endiistrile~me, ik • 
trsad1 c1hazlanma i§inde de biiyiik ve §U• 

urlu roliinii ifa eimcktedir.» 
Demekle matbuata kar§l bi.iyi.ik bir ka· 

dir~inashk gostermi§ ve baz1 §Uursuz ga· 
~ete di.i§n:'~nlarr.na yeni bir ders vermi~
hr. Kend1sme b1r Ti.irk gazelecisi s1fatile 
le§ekkiir elmegi bir vazife bilirim. Fa kat 
bu yazry1 sadece saym Celal Bayann, 
Ti.irk matbuatma gosterdigi biiyi.ik te • 

giz... vecci.ihe te§ekki.ir etmek ic;in yazm1yo • 
Bu cevab pek ziyade memnuniyetle A 1 

I k rum. Sl mevzuumu, Yekilin nutkunun 
te a ki edilecek bir§eydi. Bu suretle bo- §U parc;asmdan almak istiyorum: 
gaz i§inde, rne§rutiyeti miiteak1b hi.iku- «- Fiat kontrolu ve ras!lonalizas."on 
met dairelerinde · yap1lan lensika I tedbir- d " 
I . k mevzuu cirafrn aki dii§iindiiklerimizden 
erimn sa ametine ve fen a ak1betine di.i§· de klsaca bahsetmckte fayda vardtr: 

rneksizin yeni saraym paraya taalluk e- B V 1 
d d. . d "h' b' . l'k u sene, ckci eie fiat murakabesi 

en mevcu Iyehn e mu 1m lr gem§ I salcihiyeti veren karwn, Biiyiik Millet 
husule gelmi~ oluyordu. M I' · d k 

y ld bo ~ . . bO I l'kl k d' ec lsrn en ~~ mr~ ve malumunuz olan 
k d~ IZbl~ h lgaz 1 ~.1 • yle 1

1 
e en '. maddeler iizcrindc latbikatma da bQ§ • 

en me u a suretme vas1 o unca mu· lanmr~lrr 

allakta kalan bir nokta vard1. Onu da Jk' b.:. "k h d f' · d 
H · · H . .. .. 1 UI/U c c rmrz var 1r: 

azme1 assa erkamnm onune attJk: B' · · · D [ · B k . . f k d b '1 mncrsl: ev elc;e ve mrlletc;e 1/aPrl • 
- u pe 1Y1• a at 0~~ a ek~;l er, makla olan fcdakcirlrklarm herhan,;i e· 

kaplcilar, bah~;Ivanlar kab!lmden yi.iz • k 'ld .. 1 hl'k 1 h · b'. · · ~ 
lerce rniistahdem var. Bunlar da dag1la- sr!l ~· ml us ern 1 ma ed.ll rne 17 ISilsk~ar ve· 

b I k . . csr o mas a cy an vermcme lrr 
maz ya, un ann esesm1 ve bogazm1 ]k' · · 5 h · · . ' 
d.. .. k . b . k 'd' " tnclsr: cr avast rc;rnde brr endiislri 

u unme 1sa etmtyece m1 IT r k f'[ • d ··1 1 h 
H I h .. k"l d h I 'h' a r csr Cifl • norma OIJal ve rekakat 

er sua e, er mu~ u e, er a, Zl m· k b'l' 1• [ b' .. · I . T 'k k k k bel I d a I 1.1/e I o an ve rr Run rhracair;l vazi· 

b
en! 1 1§1 tHen . u~taHTac_a rnk~ a b e er ke yete de get;cbilecek bulunan bir sanayi 
u unan aZ1ne1 assa er am u no • man~ · i · t k · · . . ~umco~r emrn e me trr 

tayi da rnuvaf1k b1r zemme koydu, izah Memlekct d h'l' d a· 1 f b 'k 1 
'I k' h .. y ld ·1 .. · a ' rn e ev ct a rr a a· 

e1 ~tJ er 1 enuz 'd'1 1~ 
1
:arayl e 1mu~~dJ· rrndan ba~l111arak teknik kontrol ve en 

ahmn nereye a1 1yeti az1m ge ecegm e ras"onel r [ k'll · · · k'k 
b. k 1 B .. " .,.a r~ma ~c 1 errnr lesrs, tel r , 

IT arar a mmam1~hr. Ugun oraya taharrt' V b [ 'k J• k'/[ J d d h"k• . h 'd' e un arr en r lrsa r ~c r er e 
va~'YJ ·~ e.n ~ ~m~~IT, ~e :e~an~I 1~· reorganize edecck ve fabrikalarr bu ba· 
ya. uH Cl eldi :~ 1 e~IyeNir,. er a e azl· krmdan Jaimi tcknik konlrolu altrnda tu· 
DC'! assa esn d1r. Phr•rlP J...,. ·~·~v • - --1. T/ 1.. ·1 , _ L - r. L. L.. , 1 •1 J' 
mi.i~temilatile ve mi.istahdeminile Hazinei [ccektir. ~ ~ " _,.. - -- ., ·- - · 
Hassaya devredilse bile miistademinden Bu biiro arrn1• -ama 1J h • t b· 
h. I . h k'k 'h . I I ., ~ r a ususr ~e 

1zmet enne a 1 aten 1 lryac o an ar a- biislerin de fahrirren hi-m t' d • 
I k k .1 b' k'h d' . ... ~ e rne ama e o 
I onma suretJ. e A lr ten 1 at va l~ne lacaktrr. Bu bahda haz1rlanmakta olan 

sapmak zarureh ~as1l olacaktrr. Bogaz proje oniimiizdcki aylard J V kr'll n' 
I. ""' d b . . 'h a era e e 

1~1ne ge mce: vte en err 1th az e- H c11etine arzedilmi• b 1 kt 
d'l · 1 b' I b · • u unaca 1r.» 

1 m1~ o an 1r usu e te aiyet e- Nutkun bu parc;asmdan bilhassa «dev-
dilerek al1konulacak mi.istahdemlerin letc;e ve millet~;e yap1lmakta olan fe • 
maa~ma biT de g1da rnukabili mun· dakarliklann, herhangi §ekilde, miisteh
zam tahsisat verilir, ve bu suretle lik aleyhine bir istismaT vesilesi olmasma 
hem onlar rnagduriyetten vikaye edilmi~ meydan vermemektir>> sozleri c;ok mii • 
hem de kan~1k bir i~e yeniden girmek himdir. <;i.inki.i, halk, dogru yanh§, bazt 
beliyyesi ortadan kaldmlmr~ olur. Mi.is- endi.istriler tarafmdan istismar edildigini 
tahdeminin doyurulmas1 usuli.i yaln1z zannetmege ba§laml§IJ. lktrsad Yekilimi· 
makarn1 saltanat olarak kabul edilmi~ o· zin bu teminah ve onun tatbikah, endi.is· 
Ian sarayda caridir, bi.iti.in digt'r saraylar- ~ri~e§me ic;in yaptrglmlz fedakarhklarm 
da, mesela, Beylerbeyinde, Maslakta, !shs"2~r. e?.Ilmesine asia m(lfdan verilmi· 
Kii~;i.iksuda, ~urada burada otedenberi yec~?101 gosterecek ve umumi bir emniyet 
bu kaide tatbik edilmektedir. Y1ld!z sa- ve !lhmad hava.s~ Y.a~atacakt1r. 
ray1 da bunlara mi.imasil olacakhr. ktlsad Y ckihm1zm ikhsadi vaziyeti • 

Bizi boyle vehleten halli en zor go· miz hakkmdaki muhte§ern nutkunnn en 
riinen meselelerde kurtaran, ve, yeni Pa- gi.izel ve iimid verici Parc;alanndan biri 

de budur. 
di~ahm en ziyade zihnini i~gal eden ma-
sarifle varidat arasmda tevaziin imkam
na yakla~t1ran Hazinei Hassa erkanma 

te~ekki.ir ettik. Ve ilk habra gelen bu 
mi.i~ki.iliit bOylece bertaraf edilince yeni 
te§kilat tasavvurlanna ternas etrnek suas1 
gelmi~ oldu. 

Y1ld!z bi.iti.in kan~1k ve kalabahk 
teferruatile ortadan kalk1p saray ancak 
Dolmabahc;enin nisbeten dar zeminine 
intikal etmi& oluyordu. F akat bu dar ze· 
minde de bir saray ya~Jyacakh. Bu sara
ym bogaz i§i ~imdi, ~u son gi.inlerde na· 
sild1, ve bundan sonra nas1! olabilirdi? 

Hele ~u tabla usuli.inden aynlmak, sa
raym muhte1if aksammda hirer umumi 
sofra vi.icude getirmek, table· d'hote usu
lii tatbik edilerek bu i~e yeni tarzda, hem 
terniz hem tasarrufa mi.isaid bir ~ekil ve
rilemez rniydi? 

Bu suallerin birincisine Matbaht Amire 
mi.idi.iri.i Bekir Bey, daima si.ikut eden ve 
agZIOI ac;arsa an<.ak Jaz1m olam soyJe • 
mekle iktifa eden bu zat, cebinden c;lkar
dtgl bir defterle cevab verdi; ikincisine 
de o zamana kadar yalmz dinliyen mef
rusat miidi.iri.i Hac1 Akif Bey, her vakit 

sallanan fakat soz soylemek liizurnu go
ri.ili.ince ~u dakikada daha ziyade salla
nan ba~ile dikkati kendisine celbetti: 
- Lutfen saray1 bir kere geziniz; dedi; 
bir mi.inasib yemek odast intihab ediniz. 
Size bir hafta i~;inde rniikernmel ve her 
ti.irlii levazrmile bir yemek odas1 yapa
hm. Bu dediginiz usul mabeynde ve za· 
ten, bir dereceye kadar tatbik edilen Ha
zinei Hassada pek kolayd1r. Diger yerleri 
uzun uzun dii§iinmek icab eder, fakat... 

Kendisinden bir~;ok vesilelerle bahset
rnek fmatm1 bulacag1m bu mi.istesna fit· 

Bari radyosu~da Tiirkiye 
ne,riyab 

~t~ly~n:ann Bari radyo istasyonunun 
2 ikmclkanundan itibaren her hafta 
sah, per~cmbe, cumartesi giinleri !tal· 
ya saatile 18,50 den 19 a kadar orta dal
gad~ 28~.3 metro, k1sa dalgada ;n,13 met 
ro uzermden Turk ne§riyah yapmaga 
karar verdigini ogrcniyoruz. 

Sah ak§am1an kiiltiirel ve bedii mu· 
sahab~.ler yap1lacak, per§embe alqam· 
lan Turk musikisine tahsis edilecek ve 
cumartcsi ak~amlan Tiirkiye ve 1ta1ya
Yl alakadar eden mevzular etrafmda 
biilten okunacakhr .. 
y eni bir havacthk rokoru 
Miami 20 (A.A.) - Binb~l Deser • · 

vesky, deniz ve kara tayyareleri yi.iz 
kilometroluk diinya rokorunu saatte 
336 kilomctro 924 metro katetmek su
retile krrml§tlr. Tayyaresinin agrrh~ 
3:f5o kilo idi ve 1000 beygir kuvvetin • 
de bir moti:irle miicehhez bulunuyordu. 

Bunada bir kadm yand1 
Bursa (Hususi) - Emirsultan rnahal

lesinde ~1kan bir yangmda 90 y~mda 
Haticc isminde bir kadm yanrn1~tlr. Bu 
kadm, kom§ulan tarafmdan bir tanchr 
kenanna yE'rle§tirilmi§ ve iizerine s1~ -
nyan bir klvllclmdan hem ev, hem de 
kendlsi yanmt§hr. 

ret ~ahibi adam, fakat ... kelimesile ba§h· 
yan f1krasmda hakikaten mii~kiil bir me· 
seleyi a<;ti. 

Halid Ziya USAKLIGIL 
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[ 
KU~Uk 
hi kAye ·Ameliyat J 

Bir miiddettenberi, kanmm gosterdi -
gi bazl araz, hastahgmm mahiyeti iize
rinde beni endi~eye di.i~iirmege b~la -
mi~h. Kendim doktor oldugum ic;in, 
hastahgm vahametini anllyordum. Ma
amafih, ·i~in ameliyata dayanacag1 an -
la§IlmCiya kadar itidalimi muhafaza et
mege muvaffak oldum. Meslekta§lanm
dan me~hur iki hekim, Arnoden ve o
perator Ruten, bu ameliyatm biran ev
vel yap1lmasmda 1srar bile ediyorlard.t. 

Bu karar1 takib eden giinlerden bah
sctmiyecegirn. Karrm, t1bbi rniinaka§a· 
larda pek ~ok defa haz1r bulundugu i
~in, bu ameliyatm mahiyetine biisbiitiin 
bigane olmamakla beraber, tehlikesini 
tarnamile bilmiyordu. Ben, kendisini e
limden geldigi kadar temine c;ah§Iyor, 
fakat yan yanya muvaffak olabiliyor
dum. Kendim de, korkunc bir ri.iyamn 
bitmez tii.kenmez safhalanm ya~1yor 
gibiydirn. 

En son ziyaretimde, doktor Ruten'i, 
durgun, dii§iinceli ve halsiz gordiim. 
<;ehresindeki bitabhk, soni.ikle~mi§ goz
lerindeki endi§e ifadesi, iizerimde elim 
bir tesir yapb. S1hhatini sordum. Son 
zamanlarda ~iddetli b~ agnlarmdan 
mi.i~teki oldugunu, fakat bunun her hal
de fazla ~ah§maktan ileri geldigini soy
ledi. Dudaklarmda acr bir tebessiimle: 

- Hatta hafizam zay1flamaga b~h -
yor, dedi. Birkac; hafta dinlenmek i~in, 
tatili iple c;ekiyorum . • 
Birka~ gun sonra kanrm klinige go -

turdiim. Ameliyatm yap1laca~ giiniin 
sabah1, adeta ne§'eli idi. Bu ne§'e bana 
bile tesir etti. maneviyabm diizeldi ve 
bu tehlikeli i§in zarars1zca gec;ip gide -
cegine inanmaga b~lad1m. ·Jorjet (ka
nmm ad1), hissini iptal etmek ic;in ve • 
rilecek ilac1, benim elimden almakta 
1srar ediyordu. Bunu istemiye istemiye 
yapmaga mecbur oldum. 

Bir elimde maske, obiir elimde klo • 
ruform §t§esile yamna yakla§Irken, 
JQrjetin dudaklarmda beli.ren isti.rham
kar tebessiirnii ve iiziintiilii gozlerini 
omriim oldukc;a unutmiyacagirn. 

Maskeyi yiiziine kapad1m; once bi.raz 
~1rpmd1; gozleri biiyiik bir hayret ifa
desile doldu; ~an seslerinden bahsetti 
ve sonra geni§ ve derin nefes almaga 
ba~lad1. 

Profesor Riiten o zaman hastaya yak
lll)jb ve ameliyata ba~lad1. ilk ne§ter 
darbesi benim kalbime saplamyormu~ 

gibi ac1, §iddetli bir his duydum. Bu 
korkunc hisse gale be ~almaga c;ah§tlffi; 
c;ilnki.i zaf gosterecek Slra degildi. 

Tam o anda, Rilten'in bali nazar1 iiik
.Kaunu <.:t:HJe~u. ner zarnan ::;on aerece 
sakin, son derece itidalli olan protesi;ir,, 
di§lerinin arasmdan homurdamyor, mii
temadiyen lavaboya gidiyor, hastanm 
yanma doniiyor, §a§km §a§km dola§IP 
duruyordu. 

!c;imi muphem bir ilziintil kapladt ve 
profesor, birdenbire elindeki pensi ha
vaya f~rlahp atmca bu iizi.intii bilsbii
ti.in biiyiidii. Riiten, pensi atmi§, ayni 
zamanda, oradaki hastabakicl kadma: 

- Bu aletler pis, pis ... 
Diye haykirmi§ti. 
Hastabakici §a§alami§h: 
- Nasil olur doktor? Size pis alet ve

rir miyiz? 
- Ben her zaman kullandigim alet -

leri bilmez miyim efendim? Bunlar on
Jar degil. 

- Sizindir doktor, bunlar sizin kul -
land1~mz aletler ... 

Doktor cevab vermedi. Tekrar i§e ko
yulmu§tu. Mehareti, kiVrakhg1, siirati 
beni hayran eden ellerile bir kuyumcu 
kadar itinah c;ah§Iyordu. 

Birdenbire durdu: 
- Altm aletlerimi isterim, dedi. Gi

din geti.rin. 
Odada bulunanlarm hepsini biiyiik 

bi.r hayret kaplad.t; herkes . bi.rbi.rine 
bakb. 

Almmda soguk ter damlalan bi.rikti 
ve bu soguk ter, yiiziimii, sonra biitiin 
viicudiimii kaplad.t. Doktor Ri.iten c;Il -
dirmi~h ve sanki, bende birdenbire ba
Sil olan bu kanaati teyid etmek ister gi
bi, o, §U ljozleri ilave etti: 

- Ben, bu devrin en bilyiik cerrah1 -
y1m. Dimag1rmn, normal dimaglarm 
hi~ olmazsa yiiz misli agir olduguna e
minim. Krali~e Viktorya'y1, !mparator 
Napolyon'u ben tedavi ettim! Bugi.in 
KleopatraYJ ameliyat ederken bana al
bn ni~terimi, altm penslerimi vermi -
yen kimmi§ bakaYJm? :;>u yaray1 dikin, 
ameliyata yarm devam edecegim. 

Ve doktor Riiten, c;ekilip gitmege ha
zrrlandi. 

Bir kac; dakikadanberi tarife s1gmaz 
bir korku ic;indeydim. Bu korku, bir 
zelzele esnasmda, yer ayaklarm1zm al
tmda sarsi11rken duyulan deh§eti and.t
nyordu. !~in ilerisini dii~i.indi.ik~e, 5-
niimde derin bir uc;urum ac;Ilrr gibi o
luyordu. Damarlarrmdaki kan, viicu -
diimde c;arpa c;arpa dola§Iyor; orada 
kendi haline brrakilan kar1m, derhal bir 
operator bulmanm irnkansizhgi, anes -
tezi halini daha fazla uzatmaktaki teh
like, biitiin bunlar beynimi dondiirii -
yordu. Orada bulunan yardtmctlardan 
hic;birisi, ben de dahil oldugum halde, 
Riiten'in ba§lad1g1 ameliyata devarn e
decek kabiliyette degil~ik. 
~a§kmhk esnasmda, muntazam fasi

lalarla kloroform vermegi ihmal et -
mi§tim. Karim, ameliyat masasmda in
liyordu. Bir saniye i~inde karar1rn1 
verdim. Delinin zihnini toplamak, bir 
nokta etrafmda teksif etmek, arneliya
ta devam ettirmek laZimd1. Fakat, ya 
~uursuz bir hareketle hastaYI olduriir
se? Bu ihtimal gozlerimi karartti. Fa -
kat b~ka c;are yoktu. 

- Riiten, dedim, hakhsm. Elindeki a
letler pis, murdar ~eyler. ~imdi emir 
verecegim, altJn makasm1, altm pens -
Ierini getirsinler. Sen devam ededur, i§ 
bitmeden evvel aletler de gelir. 

Deli tereddiid ediyordu. AleHkele, 
ba~ladigl ameliyab tarif ettim. Teknik 
tabirlerle, her uzvun ismini birer hirer 
sayarak, onun mesleki ~uurunu uyan
dirmaga c;ah§trm. Nihayet kani oldu ve 
tekrar i§e ba~lad1. Aletin her hareke -
tini bir heyecan iirpertisi takib edi -
yordum. Deliligi tekrar iistilne gelecek, 
tekrar bir buhran gec;irecek, yanh§ bir 
hareket yapac.qk 1 qiye ,k.orkuyordlJifl• 

LU naya\.1. aaAIA.c:t\la.., \1vh.\.v.1., .... u..,...,.J .... hl 

i§i tekrar brrakh: 
- Aletletlli:P'ge1di mi? 1 • 

1
" '"/l 

Diye sordu. 
Titriyerek haykirdim: 
- Geliyor. !~te getiren adamm ayak 

seslerini i§itiyorum. Vakit kaybetme! 
<;abuk, c;abuk! 

Riiten'i tekrar ikna etmi~tim. Bu se
fer elindeki siirat, zekasmdaki parlak -
hk artmi§ gibiydi. Ameliyatm bitmesi
ne yakin, gayritabii bi.r asabiyet ic;inde 
c;ah~1yordu. Bir iki saniye i~inde yara -
yi dikti, hem de, yeri belli olm1yacak 
derecede ince ve itinah bir tarzda. 

Ameliyat muvaffakiyetle bitmi~, fa
kat doktor Rilten, elinden aletleri atm
ca yanmda duran muavininin g~rtla -
gma· sanlarak onu yere devirmi~ti. Ag
zmdan kopiikler sac;1yor, sa~ma sapan 
soyleniyor, ellerini girtlagma kened -
ledigi muavinini bogmaga c;ah§Iyordu. 
Bin mi.i§kiilatla kollarrm bagladtlar ve 
siiriikliye siiri.ikliye gotiirdiiler. 

Riiten, biitiin omriinde yaptig1 yi.iz -
lerce ameliyatm en miikemmelini o giin 
ba§armi~ti. 

c;eviren: 

HAMDI VAROc LU 

.... ~.................~ 
TURK MODEL 
UCAK SERG iSi 

T A K S t MD E a~tlmtttlr. 
Giris serbe sttir. 

SHiRLEY TEMPLE 
Kii~iik yildizm bu1 iine kad ar ~evirdigi 

e n . giizel ve e n eglenceli f ilmi 

KOCOK PRENSES 
Ayrtca Biiyiik B. s·· . ' 1r urprtz ... 

S inemanm ve kalblerin krali~eai : DANIELL£ DARRIE UX 
Her vakitten sevimli artist : ALBERT PREJE A N 

Tak lid e d ilemiyen komik 

LUCIEN BARROUX 

. I PEK YAKINDA 

. SOMER SiNEMASINDA 
En son temsilleri olan 

TATLI BELA 

• 

CUMHURiYET 

Bir Arnavud konso
losunun hezeyan1 
Arnavudlar, zalimlere 
karst miicadele ederek 

' 
istiklal kazanmtslar! 

' 
Tiran birincikanun (H~si muhabi -

rimizden) - Bariden buraya gelen ve 
Arnavudluk istiklal giini.i Baride Arna
vud ba§konsoloslugunda yap1lan mera -
simde bulunan Arnavudlann ifadesine 
gore, Barideki Arnavud konsolosu, me
rasim esnasmda soyledigi bir nutukta, 
Arnavudluk istiklalinin binlerce kahra -
man kam pahasma kazamlmi~ bir istik
lal oldugunu, bu ugurda olenlerin As
yai zalimlere kar~I miicadele ederken 
kendilerini feda etmi§ kahramanlar ol • 
duklanm soylemi~. Turk milleti hakkmda 
~irkin ifadatta bulunmu§tur. 

Kamalist rejimin mahsulleri 
lkt1sad V ekilinin son 
nutkund~n ~1kan mana 

Biitiin muvaffakiyetleri 'u miijde ta
mamhyor: c<Tiirkiye pe~in parah mii,teri 

peyliyen yegane memlekettirb) 

Bura mehafilinde konsolosun bu soz -
leri fena kar~llanmi§hr. Kendisile gorii~
tugiim me¥ki sahibi bir Arnavud mlinev· 
veri bu beyanattan dolayi c;ok mliteessir 
oldugunu soyledikten sonra demi§tir ki: 

«- Biz Arnavudlar Osmanh tarihinin 
ic;inde ya§ami§ oldugumuz ic;in onu IYI 
biliriz. Biliriz ki eger Arnavudluk bugun 
milli varhgmi muhafaza ediyorsa, bu, 
Ti.irk milletinin alicenabhg1 eseridir ve 
nihayet bugiinkli Arnavudlugu idare e
denler de Turkiyede yeti§mi§ olan unsur
lard!T. Arnavudluk, Tiirkiyeye daima 
minnettardu.» 

Halk Opereti 
Bu gece Adana felaket· 
zedeleri i~in bir miisa· 

mere veriyor 

Turkiyeyi ve Turk milletini yliksek 
gayesine dogru bir gun evvel ula§hrmak 
ic;in Cumhuriyet idaresinin dostu, du§ -
mam hayrette buakan realist faaliye -
tinin ekonomi sahasmdaki muvaffakiyeti
ni tam bir salahiyet ve buyuk bir bela -
gatle anlatan muhterem ikt1sad Vekili -
mizin radyodaki ~ok muhim nutkunu 
dinlemek f!TSatml kac;Iranlar bunu biitun 
tafsilatile ve aynen Cumhuriyet gazete -
sinin ( 19/ 12/ 936) tarihli niishasmda 
okuyabilmi§lerdir. 

Herbir sahr ve kelimesinde Kamalist 
davasmm tecrube ile sabit olmu§ biiyilk
lugunii gosteren bu nutku ben, en ince 
rakamlarma kadar tekrar tekrar okun -
mas1 ve ezberlenmesi laz1m bir ders, hir 
konferans §eklinde gorliyorum. Hani ba
ZI ilimler ve dersler vard1r ki haddizahn
da ameli, tecriibt oldugu halde, hoca 
veya profesori.inun r;ok alim ve miitehas
SIS olmasma ragmen ders talebeye anla· 
§llmasi, inamlmasi guc; bir taklm farazi· 
yeler tesirini yapar. Ayni ilim ve fennin 
mutehasSISl diger bir profesor 0 ali, fa -
raziyeli ders ve konferanslardan evvel 
dinleyicilerin butu11 dikkatini temerkuz 
ettiren bir seri tecrubeler hazular, yapar 
ve gosterir. Her tecriibenin o andaki ne-

Halk Opereti san'atkarlarmm Ada - ticesini gordiigiimiiz ve anladJgimiz hal
nadaki seylab felaketzedeleri menfaa - de derste vard1g1m1z seviye ve derece 
tine bir miisamere tertib edecekleri ya- bunlan birbirlel'ine baglamaga ve as11 
Zilmi~ti. Halk Opereti bu maksadla bu neticeye varmaga kafi degildir. Profesor 
ak§am, repertuanmn en gi.izel eserle -

konferanslarmm birinde bir hulasa ya • rinden biri olan cHalime• yi temsil e-
decektir. par. 0 zamana kadar ogrendiklerimize, 

Halime, oryantal §arkilari, danslan gordiiklerimize dayanarak neticeye, ga
ve cazib mevzuile herkesin rniiteaddid yeye dogru yiikselmekte oldugumuzu 
defalar seyretmekten zevk duydugu bir hissederiz. 
eserdir. Ayrrca perde aralarmda Yu - hte lkhsad Vekilimiz radyoda kon -
nan operas! tenoru M. Tomakos tara - feransmi verirken ben vard1gJmJZ nokta· 
fmdan baz1 opera parc;alar1 s<iylenecek- dan daha ilel'isi ic;in tereddud ve §liphe 
tir. Bundan ba§ka bir c;ok dans ve var- d 1 C 1"1 B .. 1 d d·~· · uyan ara e a ayarm §OY e e Jgmi 
yete numaralan da yapllacakt1r. .-.- . 'b' ld R;, mii ~~m'Prenin hasllati bma~~· l§Ihr gi I 0 urn: 
Adanada felakete ugrryan yurdd~lara - Geriye dogru bakm1z! Bu akl§ 
gonderilecektir. San'atkarlariml:lan· bu herturlli tereddiidleri timid ve §evk dere
samimi duygularm1 tebrik ederiz. celerinden g~irerek sevincli kanailt ha

A dana K 1z lisesi tedrisata 
ba§hyor 

Adana K1z Lisesi Mildiirlii~ilnden: 
KIZ Lisesl binalanmn ~murlar temiz -

lendikten sonra Seyhan Baymdrrllk Di
rektOrlii~ilnce yapilan !nee muayenesinde 
hic;blr sakatllk, 1\riza ve tehlike olmadigl 
anla~nJ.digmdan dlger okullarla beraber 21 
llkkli.nundan itlbaren tedrisat ve smavlara 
devam edllecegi m.n olunur. 

.-...• 
$apkac1hk kursu 

Beyo~lu Halkevinden: 
Evimizde, kadm ~apkaciiigl ve erkek pi

jama, gi:imlek ve 1~; ~;ama.,Irlan kursu a~;Il
mi§tir. 

Derslere 1/1/937 tarihinden itlbaren ba~
Ianacaktrr. 

Yaz1Jmak arzu eden yurdd~larm bu 
milddet zarfmda Evimize miiracaat etme
lerl. 

line getirmege kafi degil midir L .. 
Konferansi gazetede tekrar, tekrar o

kurken gene bunlan duydum. Yiiksek 
gaye yolunda vardJgimiZ noktaya iyice 
i§aret koymak ic;in biraz durarak geriye 
ve ileriye bakmak ihtiyacm1 hissettim. 

Geriye bakhm. Gorduklerim arasmda 
bakm1z neler vard1r: 

Milli bankalanmiZin yeni te§ekkulu ve 
reorganizasyonu suasmda, «evrak ve ve· 
saik1>> daha yeti§memi§ malmt vapurdan 
<;Ikarabilmek ic;in ecnebi vapur §irketine 
bu bankalammzdan birinin kefalet mek
tubunu gosteren bir tliccanmiZin bu ta -
lebi buyiik tereddudler ve glic;luklerle 
kabul ediliyor. Buglin bu §irkete banka -
larimizda]l birinin sadece telefon etmesi 
belki de muamelenin derhal ba§lamasma 

VEFAT kafi gelir. 

*** lstanbul Zahire Borsa;1 komiseri !b-
rahim Kemal Alp k1sa bir hastahktan Degil yalmz ticaret mallanmiZl, ken -
sonra diin vefat etrni~tir. dimizi bile kendi sulanm1zda, kendi li • 

Merhurn Gazi Anteb saylaVI K1hc manlanm1Z arasmda ecnebi vapur~arma 
Ali, Giresun saylaVI Muzaffer, Kibrit ta§mirken bugi.in ihrac malanmlZI kendi 
!nhisar1 komiseri Miinir ve 1stanbul vapurlanmizla ecnebi memleketlerine 
Emniyet miidiirii Salih KI11cm eni§te - gondermek hazuhklanm yapiyoruz. 
Jeri idi. 

Cenazesi bugi.in ogle vakti Cerrah- *** 
p~a hastanesinden kaldmlarak Aksa- Gerek ticaret, gerek emlak, gerek ha-
ray Valide camisinde namaZI kilmd1k- ·yat sigorta i§lerinde ecnebi bir §irkete git
tan sonra Edirnekap1daki :;iehidlige def- mek c;ok akllhca bir i§ sayihyordu. Bu 
nedilecektir. 

kusurumuz neticesi olarak ecnebi sigorta 

YARINDAN iTiBAREN 

SARA Y 
SINEMASIN JN 

NOEL h a f tas1 p r ogram1 I~m 
y apa cag1 ilanlari oku mag1 

u n u tmay tmz. 

Bu ak~am lURAN tiyatrosunda 
Na,id, Halide, Fahri birle§:g; 

HALK Gecesi 

GANAVAR iNi 

§irketinde kaybettigimizi kendi mahm1z 

olan «Reaslirans» te§kilahmiz bize odu

yor. 

*** 
fstanbulda emlak sahibi bir ecnebi em· 

lakinden bir k1sm1m bir Ti.irke taksitle 

odenmek uzere satarken en mi.ihim §ar 

olarak taksitlerin «F rans1z frangi» ola -

rak mukaveleye dercedilmesini istiyor. 

T ecri.ibeli bir maliyeci olan bu ayni ec -

nebi zat, birkac; sene evvel ve daha Fran

SIZ frangmm kiymetten di.i§iiri.ilmesi ha • 

t1ra bile gelmedigi malarda mukavelede
ki Frans1z frang1 taksitlerinin «Turk li -
raSJ» na tall il edilmesini rica ediyor ve 
bunun ic;in birkac; bin lirahk fedakarhk 
bile yap1yor. 

<;ivi, vida, somun gibi en sade demir 
i§lerini kendimiz yapmak §oyle dursun 
Amerikadan gelen modern traktiir pul -
luklannm demir ur;lan a§Imnca bunlara 

bir parc;a c;elik katarak ve tekrar bileye
rek kullanam1yorduk. Halbuki degil bu 
basit demir u~larm1, hertiirlu demir en -

dustrisine yanyacak her§eyi kendi demi
rimizden, kendi memleketimizde yapa -
bilmemize iki uc; senelik vakit kalmi§tlr. 

T onu elli Turk liras1m bile ge~en ec· 
nebi komi.irlerini sobalanm1zda kullan • 
mak yerine ~imdilik bunun yan fiatma 
sahlan Turk antrasitini buglin kendi §i • 

mendiferlerimizle ta§Jyarak odundan, o· 
dun komiiri.inden ba:}ka mahrukah olmr • 
yan yerlerimize bile yeti§tiriyoruz ve or· 

man servetimizi kurtarmak ic;:in en muhim 
hazirhklanmlZI yap1yoruz. Bir gun gele
cek bu komiiru tezek yablan yerlere bile 
yeti~tirecegiz. 0 zaman fiatmm neye ine· 

cegini tasavvur edebiliriz. ;leker, kag1d, 
dokuma sanayiimiz ilah ... ta hep boyle 
degil midir? 

*** 
Haricden her sene milyonlarca Ti.irk 

lirasi k1ymetinde bugday ve ecnebi unu 
ithql etmekte oldugumuz devirleri elbette 
hahrlam. Halbuki bugun, degil yalmz 

bugday, standardize edilmi~ bir c;:ok mah
sullerimizi en iyi ~ekil ve tarzda ecnebi 

memleketlerine ihrac ic;in te§kilahmiZm 
gun gec;tikc;e nekadar tekemmul ettigini 
hepimiz giiriiyoruz .. 

*** 
Hangi birini saymah bilmem ki .. Ga

z e iitunlan e il, a e er', cl d er a-
Z!m. Hem ne hacet!.. Biiti.in bunlan C~
lal Bayar birkac; sozle hulasa ediyor: 
Bir yerde « T aleb nisbetinde ihracat ma
h yeti~tiremiyoruz», diyor, sonra bir ra
kam soyli.iyor: «Bu senenin on birinci a

yt sonunda memleketimizden Ti.irk mah 
almak ic;in piyasamizda hazu pe§in para 

yekunu yirmi ii~ milyon Tiirk lirasJdir.» 

dedikten sonra bir c;oklanmlZin bilmedigi 

~ok mi.ihim bir miijde veriyor: Ti.irkiye 
pe§in parah mi.i§teri peyliyen yegane 
memlekettir.» 

Bunlar gibi, bir c;:ok hahralan tazele -
dikten sonra vardJgJmJz noktadan ileriye 
dogru bakbm. Neier gordi.igiimii soyle -
mege li.izum yok... Bunu damarlarmda 
cumhuriyet kam kaymyan her Turk ha
lecan ve sevincle goriiyor. 

V. BIRSON 

VEFAT 
BeyaZid dersiiamlarmdan olup istan

bul Ticaret mektebi muhasebe mualli -
mi Atlf Cevdetin pederi ve Maarif Ve
kaleti Umumi miifetti§lerinden Kadri 
ve istanbul birinci ticaret mahkemesi 
reisi Faizin amcalan Filibeli Ahmed 
Cevdet diin ogleden sonra vefat etm~
tir. Cenazesi bugi.in Cagaloglunda Zeki
pa§a aparhmamndan kaldmlarak na -
maz1 Beyaz1d camisinde kllmd1ktan 
sonra Edirnekap1smdaki aile makbere
sine defnedilecektir. Allah rahmet ey
lesin. 

VEFAT 
Eski ~ehreminlerinden :;iehir Meclisi 

reis vekili Tevfik Tiiregiiniin refikas1 
ve Elektrik §irketi miihendislerinden 
Refik Tiiregiin ve Sular ·idaresi Abone
man kalemi §Cfi ihsan Ti.iregiiniin va -
lidesi, avukat Ziya Karaca ve Osman 
Kolatm kaymvalidesi Feride Tiiregi.in 
vefat etm~tir. 

Cenazesi bugi.in 11,30 da Cihangir 
caddesindcki evinden kaldmlarak Ci -
hangi.r camisinde namaz1 kllmd1ktan 
sonra Ferikoydeki aile makberine tevdi 
olunacakhr. 

21 Birincikanun 1936 

·R.AOYO 
( Bu aksamki program ) 

iSTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk muslklsi - 12,50 hava· 

dis - 13,05 plakla hafif milzlk • 13,25 muh
tel!! plak: n~riyatl - 17,00 k:onferans: i:n
kihib dersleri Universlteden naklen, Mah
mud Esad Bozkurt tarafmdan - 18,30 plak
la dans musikisi • 19,30 c;ocuklara masal: 
i. Galib tarafmdan - 20,00 Rlfat ve arka
da~Ian tarafmdan Tiirk muslkisl ve halk 
~ark1lan - 20,30 Saflye ve arkad~lan t~ra
fmdan Tiirk muslkisi ve halk ~k!ln.r1 -
21,00 saat ayan, 9ehir Tiyatrosu dram k1snu 
tarafmdan bir temsil - 22,00 Ajans ve Bor. 
sa haberleri ve ertesi giiniln progralnl • 
22,30 plakla sololar - 23,00 son. 

NOBET~iECZANELER 
Bu gece nobetc;i olan eczaneler §Unlar

dir: 
istanbul cihetindekiler: 
Aksarayda (Etem Pertevl, Alemdarda. 

(Ab:!i.llkadlr), Bak1rkoyde (Merkez), Be -
yaz1dda (Belkis), Eminoniinde (A. Minas -
yan). Fenerde (Emilyadi), Karagiimrilkte 
(Suad), Kii<;ilkpazarda (Hasan Hulilsi), 
Samatya, Kocamustafap~ada (Ridvan), 
~hremininde (A. Hamdil, ~:?ehzadeb~m .. 
da (Halll). 
Beyo~lu cihetindekller: 
Gala tad a (Yi~;opulo), Haskoyde (NLslm 

Aseo), Kas1mpa~ada (Mileyyedl, Merkez 
nahiyede (Matkovic;l. (VInikopulo), 91~11 -
de (Pertev), Takslmde (Kemal - Rebiill. 

Uskiidar, Kad1koy ve Adalardakller: 
Biiyiikadada <Merkez). Heybellde (Yu ~ 

suf), Ka.dikiiy, Pazaryolunda (Rifat Muh .. 
tar), Modada (Alaeddln), trskiidar, iskele
ba§mda. (Merkez). 

VEFAT 
Devlet :;>uras1 azahgmdan miitekaid 

Baha Tavat uzun bir hastaliktan sonra 
vefat etmi~ , Edirnekapt :;>ehidligine dun 
defnedilmi~tir. Allah rahmet eylesin. 

TAKSiMDE 
Maksim Varyete Tiyatrosunda 

HALK 
O P ERETl 

BU AK$AM 
saat 21 de 

ADANA 
felaketzedeleri 

menfaatine 

Zozo Dalmas 
ve T omakosla 

H A L t M E 
V aryete - Opera par~alari 
Biletlerde zam yoktur 

. T E L.E.F 0 N: 42633 

24 Kanti'rluevvel NOEL 

ve 

31 Kanunuevvel YILBA~I 

REVEYONLARI 
Mii~tereken 

MA K S i M 

GA RDE N' i 
Lokanta dansinglerinde pek 

nefeli olarak tes'id edilecektir. 

Liiks Taamt; 

Y eni Eilenceler; 
Goriilmemif Numaralar 

t;i~ek muharebesi 

NOEL AGACI 
Biitiin Bayanlara Hediyeler 

F evkalade kotiyonlar. 

SofralarmiZI vaktinde tutunuz. 

~ I K S i NEMA 
Bu senenin 2 yeni filmi birden 

~ILGIN GENCLiK 
SarlflD ytldtz 

J E A N H A .R L 0 V ve 

WILLiAM P O WELL 

tarafmdan genclik, nefe, 
miizik ve dans filmi 

Ayr1ca: BO RiS KARLOF'un 

en giizel filmi 

Kara Odanrn Esrarr 
heyecan filmi 

DUHULIYE 20 KURU$ -komedi 3 perde 
Localar 100 heryer 
20, Paradi 10 Kr. 
Solo, Diiet, Rak~ FRED ASTAiRE - GiNGER ROGERS 
K O NSERV A TU AR 

ORK ESTRASI 

Pek yak1nda ,ehrimize tekrar geliyorlar ••• 

$ef : Cemal Re, id T u· - R K s . N E M A s I 
So list : F erdi Von ~tatzer I 

k omedilerind e hot iki saat 
ge~irteceklerdir. 

22 b irincikanu n sah saat 21 d e i $ T E B1
Az H rfi !tE. L i L E R I K A R A G ii L L E R 

F R A N S I Z Tiyatrosunda JAMES ve PAT OBERiEN'in Frans1zc:a filmi LiLiYAN HARVEY .. W iLLi FiRi~ Almanca film 

'z d ••••••••••••••• ilaveten E~ler dunya haberleri ••-•••--••••••• 
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£:5tii•s;ERLiK sAHisLE~!Qiiliiil 
Alman filosu 1937 de an~ 
cak 250,000 ton olabilir 

Yeni Alman 
inkisaf1na 

deniz 
k1sa 

kuvvetlerinin 

bir bak1s 
' 

Manisada maarif 
Bu hiiyiik vilayetin bir 
liseye ihtiyact "c::.rdtr 
Manisa {Hususi) - Y1llar var ki 

Manis a vilayeti halk1; mevcud ortamek
tebin lise derecesine <;1kanlmasm1 isterler. 
Bu arzu §imdiye kadar mevcud ortamek-
teb binasmm lise Slmflanm alam1yacag1 
miilahazasile yerine getirilmemekte idi. 
Vilayetin yar1m milyona yakla~an nii • 
fusu ve ortamektebe vaki tehaciim bugiin 

' ....., dahi bir mekteb in§asml mecbur k1lacak 
dereceye varml§hr. Ortamekteb s1mflan 
muhtelif §Ubelere aynldigl halde talebe 
<;oklugundan yanm giin tedrisat usulii 
tatbik edilmektedir. Valimiz doktor 
LUtfi K1rdar vilayete geldigi giindenberi 
bu i§ iizerinde tetkikatta bulunmaktad1r. 
Bu tetkikat liseden sarfmazar ortamekteb 
binasmm dahi bugiinkii talebe ~oklugu 
kar§ISinda ihtiyact tatmin etmedigi neti • 
cesine varmi§hr. 

Manisa hiikumet konagmm dar vazi· 
yeti hasebile devairi s1k1§1k bir haldedir. 
Bunu nazan itibara alan Adliye Veka
letinin Manisada bir bina in§aSI tasavvu
runda bulundugunu memnuniyetle haber 
ahyoruz. Mevcud ortamekteb binast ~ok 

huT 
ceb zrrhltlartndan: Admiral Scheer giizel bir adliye binas1 olahilir. Adliye 

Alman Jonanmasrmn mef . . ortamekteb binasm1 ald1lb takdirde adli· 
b' L -~ tonluk tamir ve tecdid edlimi§ 4 ZJrhh - yenin yeni bina i<;in sarfedeeegi paraya 

d Diihk~ ~u;hur;~tte 9'k~n Irma~1:m dan v~ 3 tane yepyeni 10,000 tonluk Maarif Vekaleti de bir miktar tahsisat 
ra a erm e, man onan b 1rhhsmdan 6 tane yeni kruvazorle ilave ederse bunlara hususi idarenin de 

.193 7 senesinde 1914 teki . d~n.a.nmanm ~l t z yen. m~hribden ibaret bulmu§LU. yardJmile modern ve her ihtiyaet tam a • 
lki misline balig olaeagi b.Idmhyor ve H~nle J ')] muahedenamesinin mile tatmin edecek bir lise binas1 vu"cude 
Yeni ro rama ore, 3 z1rhh, 3 kruva - It er, A ersal es 
2

.. p hg 'b 12g t 't b t 35 denizalh asker! ahkamml y1rhp athktan sonra, getirilebilecektir. 
or, mu n , orp1 o o • h k 1 · 'b' de · . v h b ')j or - Alman kara ve ava uvvet en g• 1 · Zirai istihsal 

gem1s1 daha yap1lacagt a er ven Y • k I · · d b" "t w te•ebbi.is 
du mz uvvet enm e uyu mege • . Gf9en ytla nisbetle otuz bin c;uval 

·.. h b d k' etti. Fakat, 1914 ten evvel Kayzerm ve fazla iiziim istihsal eden Manisa koyliisi.i 
Oyle zannediyoruz ki bu a er e 1 T' · •· w d kl hataya 

I 914 tarihi 1924 veya 1934 olacaktu. Amiral lrp•tz m ugra 1 an bunun yiizde seksenini satm1~ vaziyette-
r l dii§memek, bi.iyi.ik bir donanma yapma_· dir. Fiatlarda vasati \ir kuru•luk tereffu" 
';r-iinkii 1914 teki Alman donanmasJ, n· 1 1 • k k ] " ' . d ga kalkl~IP ngi terey·'· u~ u.~nmirma vardir. 
giltereden sonra, diinyanm ikincl erece· d 0 1 I I rle an· mak laz1m 1. nun 1910• ngi •z e Yiiz elli bin dekaarhk bir araziye eki-
deki deniz kuvveti idi. 1935 · h 'ran1nda Londrada la~h. senest azl len tiitiinden de on milyon kilo istihsal 

1914 te, tezgahta bulunan ve in§aah ' b' h d 'b' e AI -
b b imzalanan •r mua e e roue! 1~c . edilmi~ ve buna nazaran memlekete yedi 

hayli ilerlemi• olan gemilerle era _er 1 'I' f'l nun umum1 tona]I • • manya, ng1 IZ 1 osu milyon lira girmi§tir. 
Alman donanmas1, 17 muharebe gemt - d 35 · k d b' d nmaya sa· · 20 nm yiiz e 1 a ar •r ona . Yiiz otuz be• bin dekaarhk bir saha-
si ( dretnot), 6 muharebe kruvazoril, h•'b olabileeekti. Bu yiizde 35 msbet, ' 

k. hi 1 0 k' · t ztrhh b' h f dan da iki milyon yiiz doksan bin lira de-es 1 sistem z1r 1, es 1 s1s em Zlrhh, kruvazor ve muhrib gi. • 1, .er sm1 
k 8 k, hi b t 37 d 1 k y 1 gv erinde 30 bin balye pamuk elde edil -ruvazor, tane es 1 zu 1 gam 0 • ·1 d d muhafaza e 1 eee h a -

k k gem1 er e e . . ' .. mi•, aynca 250 bin lira tutarmda 5250 
kruvazor, 13 tane gambot ve kiic;ii ru- n•z denizalll gemilennde msbet yuzde ' 
\Iazor, 164 muhrib, 47 torpitobot, 28 t~: 45 e balig olacakll. Hatta, istikbal?~· ton meyankokii toplanml§hr. 
ne denizaltt gemisi, 7 tane mekteb gemisl Alman denizalh gemileri filosu lng•hz 
\le bir siirii diger yard•me1 gemiden mii· deriizalh gemilerile miisavi tonajda ola
tl'kkebdi ve bu muazzam donanma, a - bilecekti. 
~agt yukan bir milyon tonu miitecaviz bir Mukavelename imzaland1ktan sonra, 
kuvvet te§kil ediyordu. Biiyiik Harb 50 - Almanlar, hemen i§e giri§tiler ve I 15,000 
nunda, evvela miitareke ile, sonra da tonluk harb gemisi inpsma ha§ladtlar. 
Versailles muahedesile Alman donan • y eni yaptlan bu gemileri ~(iyle hulasa 
ntas1 1 00,000 ton a indiriliyordu. Alman 
d b. edebiliriz: 

eniz efradmm isyam yiiziinden, $On IT 2 tane 26,000 tonluk z1rhh 
de fa, kahramanea dogii~iip olmek §ere - 2 » 1 0,000 tonluk kruv~zor 
finden mahrum kalan o muhte§em do - I 6 » 1 ,625 tonluk muhnb .. 
nanmanm en klymetli klsmt, lngilizlerin I O » 600 tonluk refakat gemtsl 
Scopa Flow limanmda yatJyordu. AI • 20 » 250 tonluk denizaltt 
man bahriyelileri, nihayet, ak1IIanm ba§- 6 » 500 tonlnk denizali:I 
Ianna tophyarak bu !imam Alman do - 2 » 750 tonluk denizalt1 
nanmasma mezar yaphlar. 1 » Tayyare gem•st 

Muahede neticesinde Alman donan • Almanlar 1935 yazmdan evvel, bu 
rnas1 6 mhh 6 kruvazor, 24 muhrib ve gemilerin planlanm hatta. mal.ze~esi~i 
torpitobottan 'ibaret buak1lmt§; sonra, ~ii· hazlrlaml§ olaeaklar ki yem gem1lerm b•r 
Yi.iklere iki§er tane de ihtiyat ilave ed1~.e- ktsmt gt((en sene, bir k1sm1 da bu sene 
rek donanma 8 eski mhh, 8 kruvazor, denize indirildi. Bunlardan 26,00~ ton-
32 muhribe 9tkar1lmi§h. OOO !uk Scharmohorst birincite§rinde, e§! alan 

Bi:iylece biitiin donanma 140, to - Gneisenau ise bu aym ilk haftasmda kt-
na balig oluyordu. d . • zalan • zaktan indirilmi§lerdir. Bu i~i. gemide~ 

Versailles muahe en am est tm birincisinin teknesi, I 5 ay gtbl k•sa bu 
~•ktan bir miiddet sonra, ~11ma~ya~tebi: zamanda ikmal edilmi§tir. . 
Vela eski ztrhhlannm en sag am an Almanlar, Versailles muahedenames~ 
rer hirer tamir etti. Sonra bunlardan en ahkamm• y1rtm 1~ olmalanna rag~en, ye_m 
i~e yaram1yanlan c;iiriige c;1kararak yer - hhlarma da 28 lik toplar tab1ye etmt§· 
lerine iic; tane I 0,000 tonluk ceb zirh~~-~ ~~~dir. Bu, Almanlarm . ken?i. toplar.~na 
YaptJ, Kruvazorlerde de ayni yolu ota I cepanelerine gi.ivendlklermm en bu • 
ederek evvela 1stanbula gelen, 540 ton· ;~k delilidir. (:iinkii diger milletlerin bu
luk Emdeni in~a etti; sonra da 6()00 ton· gi.inki.i barb gemileri 30 b~ukluk, 34 
luk be§ tane yeni kruvazor daha yap~~· Jiik. 38 Jik ve hatta 40 bu<;ukl~k _toplar 
Mevcud muhrib ve torpitobotlarm da Ir ta~lyorlar. Almanlar, diger demzci dev
ktsmtnl yeniliyerek 12 tane 800 .to~luk letlere yeti~mek i<;in 35,000 tonluk mhh-
33 ve 34 mil siiratinde yeni muhnb m~a Jar yapmagi da dii§iiniiyorlar. 
etti. 

Hitler idaresi teessiis ettigi zaman. 
b h . 12.300 gene Alman donanmasml, e en 

Almanlar biitiin yeni gemilerini 193 7 

man•: 66 Yazan: Hilmi Ziya 
ro . d'W' d d 

§iiphesiz, Nurla arasma gir •gm en o~ 
- Biraz konu§acakhm... I 1 kin besliyordu. Bununla berabe~ me 
F akat Demir soziinii kesh: . ay ve karanhk 9ehresi ne yapmak ISle -

r ~ · · N .. I' eksemz yus 'd d w 'ld' B' " -;:- vvk l§lm var. e soy 1yec . " 'd'W' · nlamaga miisa1 eg1 1. IT gun 
0 . I . d•yor. Igml a k b' .. tekJ, tonunu yiikse tip tsrar e M:._ C 'ale silah 9ekip, ba§ a IT gun aya -
- Mut~ak~ §imdi konu§mahy1z. u ~ :: kapamrcasma yalvar~ast ne .y~pa· 

saade edm1z, 1c;:erde anlatay1ml . gl w kestirmesine tamam•le mamd1. 0 
• Bir tar aft an ad eta zorla itip glrmek ~~gm~l ~a varacak kadar ciir' etkar m•? 
lster gibi ilerliyor. uskta 

1
g .. 1 'nden korkan bir alc;:ak m1? 

b. ) o sa go ges• . 
Bu miitecaviz tavnh adamla tats!Z IT d' d" .. dii A~..4ba §imdi, bombo§ bu 

rn.. k k ' , J r • lye U§Un ' una a§a a<;mama 1c;m, ana yo ve h den 9ekilmege mecbur 
rnege meebur oldu. Bahc;:ede, ayak iizere odadka .0?u .5l~hne1 ortaya m1 koyacak? 
k I kl tme Ic;m SI a m ar§1 kar§Iya duruyorlar. 0, sabmtz I a ey k kl r•na kapamp ona bagt§la· 
c::! k' · b I b kl k .. k' 0 sa aya a b' -rev 1n1n a§ amasmt e er en, ate I . . I racak m1? Belki de 1raz 
ne 'd ~· . b'l' 'b' mas• Ic;m ya va b' k'l 

~eye. g1 ~eegm1 1 1yor~~-§ g• WI ~ve hi hatmndan gec;miyen '!.§e. • · 
d~gru tlerled!. Art1k fazla du§unmege .. ~- sonra .... ~ bu buhran silinip gideb1hrd1. 
kan yoktu. Vaktile ba§mdan def I<;m de, butu 1 
Yukanda konu§maktan ba§ka 9are kal· - Buy~~un ... bulamk bir ta· 
mad1gin1 goriiyordu. «Biri gelirse oda~ 0 ellenm kavuhr~uf. b' miinaka§aya 
da beklesin» diye Sabire flSildaytp onu v1rla duruyor ve te !b.e 1 

IT d Demir 
Ytlkan a!d1 girmege haz1rlamr g1 I susuyor ul.A ·~· 

B • . I .. b lasm diye te a§ ettlgt 
u adamm maksad1 meydanda oldu- b1ran evve soze a§ 

8
. . k-

iu ic;:in, muhaverenin nasd bir c;:1g1ra gi - i~in ayakta dola§lyordu. ..1r .. s•ga:1a ~a _ 
r ~· • k w 'I olur du§uneesl e 'iev eeegm, §imdiden tahmin ediyordu. 0 t1; onu§maga ves• e 

de bitirmege muvaffak olursa, Alman 
donanmasl, oniimiizdeki yll kinde takri
ben 250,000 tona balig olaeak ve ~u ge
milerden miirekkeb bulunaeakhr: 

2 Drednot 
S I ZIT I 

3 Ceb z1rhhs1 
2 Biiyiik kruvazor 
6 leiic;:iik kruvazor 

38 Muhrib 
28 Denizaltt gemisi 

1 T ayyare gemisi 
Bu vaziyette, Alman donanmasmm 

I 93 7 senesinde, 19 I 4 tekinin iki misli ol
masma imkan yoktur. (:iinkii o vakit ye· 
ni Alman filosunun 2 milyon tona balig 
olmas1 laz1m gelir. Yukanda yaptlgimiz 
hesab g6steriyor ki 193 7 deki Alman fi
losu, aneak 1924 veya 1934 tekinin iki 
misli olabilir. 

Mevzuubahis Londra haberi, yeni bir 
programdan da bahsediyor ki bu, 1935 
ten itibaren tatbik edilen program degil 
de, onun ikmalinden sonra tatbik1 mu -
karrer yeni bir program olsa gerektir. 
Ciinkii yukanda hulasa ettigimiz 1935 
programma benzememektedir. 

Herhalde Almanyamn, lngiltere ile 
akdettigi mukavelenamenin kendisine 
miisaade ettigi kuvvette bir donanma vii
eude getirecegi, 1ngiliz donanmasl takri
ben bir bw;uk milyon ton olduguna gore, 
yiizde 35 nisbetinde yani yanm milyon 
t01Tu miitecaviz harb gemisi yapacagl an
la§thyor. 

ABIDIN DAVER 

kiye de verdi. Nihayet masanm kenann
da durup gozlerini ona dikti: 

- Ne istiyorsunuz anlamtyorum! 
hlerim oldugunu soylemi~tim, rica ede • 
rim biraz acele edin .. 0 birkac; kere so -
ze ba§hyacak gibi oldu, yutkundu. Yu -
zii birdenbire o ka~ar klzarmi§tl ki bu · 
nun hiddetten degil, utancdan ileri gel • 
digi kolayhkla anla§Ihyordu. ~evki o -
nun sabmiZhkla bakhgmt farkettigi i9in, 

nihayet soze giri§mege mecbur oldu: 
- Beni hie; te beklemiyordunuz, de· 

gil mi?. Mutlaka bir ba§kasm• bekliyor
dunuz. Ve kap1y1 c;:aldig1m zaman ko§a" 
rak indiniz. Beklediginiz c;:Jkmadigl, kar· 
§lmzda onun yerine beni gordiigiiniiz i · 
<;in bir~enbire benziniz u<;tu ve ofkelen -
diniz. Kimbilir bu dakika bana nekadar 
kiZlyor~unuz I Belki de hakkm1z var .. 
Sab•rs•zhkla birini brkliyordunuz degil 
mi? F akat biliyor musunuz ki ben onu 
senelerdenberi bekliyordum. Hergiin ye· 
ni bir darbeye ugrad1g1m halde gene 
bekledim. Size §U kadar soyliyeyim ki 
hi<; olmazsa bugiin onun geleeeginden ii
midinizi kesin!.. 

Demir benzi kiil gibi san ve dudaklan 
titremekte oldugu halde, dinliyordu. Bu 
son sozler i.izerine hiddetinden baglrma· 

-==-s 

Nazillide yUkselen sanayi abidesi ~~ , 
Y eni mensucat fahrikas1 t~~ ~ 
gelecek Sene c;ah~acak Marifete iltifat 

, __ 

I 

F abrika, giinde 
90- 100 bin 

50 balya pamuk i~liyerek 

metre kuma' c;•karacak 

Nazilli fabrikasmrn in{lasma ba~lanmadan evvel yaprlan projesi 
Nazilli (Hususi) - Aydmdan birkac; hir lokantasmm miikemmeliyetini, bura -

istasyon gec;ince, Biiyi.ik Mendires nehri- da da bulabilirsiniz. 
nin gec;tigi ova eihetinde, yeni sanayi kal- F abrikanm bacalan, «eflake ser>> c;:e
kmmamlZin ~ekille§mi§ ve yiikselmi§ bir kiyor: Tam 38 metro. Ag•rhgml sordum: 
ifadesi biitiin eanhhg1, biitiin modern - I 7 bin ton! 
c;:ehresile goziiniize 9arpar. Dediler ve §U izahat1 verdiler: 

Buras!, Nazillidir. Daha dogrusu, Na-, - Bunlarm birincisini, 8 Tiirk mii -
zillinin demiryolundan a§ag1da kalan i- hendisi, bir yabanc1 miitehassiSin nezare
kinci, fa kat yeni ve biiyiik parc;as1d1r. Bir ti altmda 3 saatte yerine koydular. Fa
iki sene evvel buradan gec;enler, orada bil- kat ikincisini koyarken bu 8 Turk teknis
diginiz eski Nazilliyi arhk goremezler. yeni, artlk miitehassiSin nezaretine bile 

Nazilliye bu yeniligi, bu canhhk ve liizum kalmadan ve ayni saatler zarfm
hareketi veren, yeni pamuk mensucat fab- da bacay1 yerine yerle~tirdiler. Bizim 
rikas1d1r. Geni~. yemye§il bir ovaya di- teknisyenler ve amele, bu i~ ne isim ver
kilen fabrika, giindengiine bir kii<;iik §e· diler, bilir misiniz? 
hir manzarast halini almaktad1r. Alaka - F enni hars! 
darlarm soylediklerine gore, 937 Cum - Fabrikanm i§leme vaziyeti etrafmda 
huriyet bayram1 tes'id edilirken, yeni aldigim malumat ta ~ok miihimdir: 
fabrikam1z da, Tiirk sanayiinin Nazilli- Burada 30 bin ig bulu~acaktlr. T 1pk1 
de bulunan biiyiik bir cihaz1 halinde i~le- Kayseri kombinasmda oldugu kadar. 
mege ba§hyaeakhr ve N azilli, Aydm o- Hergiin c;:1karacag1 kuma~ 90 - I 00 bin 
vasmdan istihsale ba§lanan yeni pamuk metro olacaktlr. Giinde 50 balya pamuk 
mahsulii arhk dogrudan dogruya burada kullanarak bu kuma§! c;:Ikaracakhr. Ya
i§leneeek ve bilhassa izmir yolile gelen ni demek oluyor ki, Aydm ve Nazilli o
pamuklunun yerine, kendi fabrikamlZin vasmm pamugunun hemen hepsi burada 
dokumalarmm sevkine ba~lanacakhr. eriyecektir. 

F <' • '·anm §imdiye kadar tamamlan - Alakadarlann verdikleri malumat, 
m1~ kmmm dola§mak ic;in asgari iic; saat dokuma sanayiimizin, hatta giimriik mii
lazlmdu, hem de sathi bir baki§la ge9e- dahalesi ve yard1m1 olmaks1zm d1~ piya
rek.. sadan gelecek kuma~lara bile rekabet e-

Direksiyon, biiro daireleri, memur a- debilecegini gostermektedir ve hic;: ~iiphe-
partlmanlan tamamen hamlanml§tlr. siz bu cihet, davanm muvaffakiyetini ifa· 
Bunlarda, modem bir esas ic;:in azami has- de etme itibarile c;:o miihimdir. 
sas davramldJgi derhal goze ~arpiyor: Kayseri fabrika'l, tam rand1manh c;:a-

Her aparhman, iic;: veya be§ odal!dlr. h§mak suretile 937 senesi sonuna kadar 
Hepsinde ayn ayn mutfak ve banyo da- elde edecegi mamulah §imdiden satml§ 
irelerile miikemmel bir konfor vardu. bulunuyor. 

Bir apartlman herhangi bir §ehir orta-
smda bize biiyiik bir maliyet rakamt gi:is- Buradaki salahiyettarlar diyorlar ki: 
terdigi halde burada, toplu ve tek elden - Bu vaziyet, bizim ic;:in elbette c;:ok 
in§aat yap1Id1g1 ic;:in, aparhmanlar <;ok u- k1ymetlidir. Simdiden, N azilli fabrikasl 
cuza mal olmu~. ayni zamanda, tek bir da birc;ok sipari§ler kar§lsmdadu. Yani 
mimari sistemle, biiyiik bir manzume fabrika c;:ah§ffiaga ba~lar ba§lamaz, der
kurulmu§tur. hal kar teminine ba~hyacak ve bu faali-

F abrikay1 gezerken kar~mJZa, bir i~c;i yet, pamuk lstihsali sahasmda, hiikumetin 
~hri 91k1yor. Buras1, miistakbel fabrika takib ettigi hedefi biran evvel tahakkuk 
i§c;:isinin mahallesidir. Sordum, dediler ki: ettirmege yanyacakhr. 

T ~~~ 
- am 3000 ki~ilik bir niifus ic;:in ha-

mlanmi§hr. 1200 bekar ve 1800 evli 
kadm amele oturabilecek .. 

Burada hayat, bir makinenin intizamt
na uydurulacaktlr: 

Herkes beraber uyanaeak, ayni saattc 
kahvalhslm yapacak, ayni saatte i§ tutup 
gene ayni saatte i~ b1rakacak. Radyolar, 
parklar bulunacak, eglenee de beraber, 
her§ey de ..• 

Tenvirat, §imdilik muvakkat motorler
le temin edi!iyorsa da fabrika tamamla
nmca, as1l cereyan da temin edilmi§ ola
caktu. 

Fabrikada §imdiden hayat ba~lami~hr. 
Miikemmel servisli biiyiik bir lokantast 
var. Biitiin memur ve amele, gayet ucuz 
olarak, yemegini burada yiyor. Bir ~e-

Pamuk istasyonu da, burada, yeni pa· 
mukc;:ulugun inki~aflm hamlamakla me§· 
gul bulunuyor. Birisi i~in zirai, digeri de 
smai klsm1 iizerinde hamleyi tahakkuk et· 
tirmege dogru gidiyor. 

Bunlann tahakkuku bize c;ok ~eyler 
getireeektir: 

Bir<;ok olii tarlalarm i~letilmesi, top
rak i~<;isine yeni sahalar ac;.Imast, <;iftc;:i
nin elme hoi para gec;mesi, kendi pamuk
lu ve basma ihtiyacimlzm dogrudan dog
ruya memlekette imali suretile kar~Ilan
masi, bir makine medeniyetinin ve sanayi 
i~<;iliginin teessiisi.i ve saire ... 

N azillide yiikselen kombina c;:atllan
nm i~te bu kadar ~iimullii bir manas1 ve 
neticesi vard1r. 

~ skiler s1k s1k §U beyti terenniim 
~ ve ic;inde ya§ad1klan karanhk 

devrin duygusuzluguna, kayid
sizligine, k1ymetbilmezligine telehhiif e· 
derlerdi: 

Emrt bi iicrete ibraz olunan hizmete hayf. 
§ahst bt hizmete i'ta edilen iicrete yflt I 

Bu terenniim ve bu telehhiif yerindey~ 
di. CiinkU eski devirlerde testi k1ranla su 
getiren bir dahi tutulmazd1, birinci giiruh 
ikinei ziimreye tercih olunurdu. Hakka 
ve yalmz hakka hi.irmet olundugunu halk 
hiikumeti devrinde gordiik, tarihe kar§l 
klvanc duyduk. 

*** 
Hepimizin gozii aniinde yiiriiyen bu 

hakikati §urada dile ah~1m Maarif Ve
kaletince marifete iltifat bahsinde ortaya 
konulan yeni bir ornek dolayJsiledir. 0-
kuyuculanm hat1rlarlar ki dort be§ ay ev
vel gene bu siitunda Bezmii rezm ad!t ve 
onemli bir eserin terciimesinden bahset· 
mi~ ve Maarif Vekaletinin esere ilgi gi:is
termesini dilemi§tim. Ukaladan biri de 
benim dilegimi o zaman yersiz bularak 
uluorta soylenmi~ti. 

Halbuki Esterabadh Aziz tarafmdan 
acemce kaleme alman Bezmi.t rezmin 
Tiirk tarihi bak1mmdan ehemmiyeti var
d!, Maarif Vekaleti de ondan otiirii ki~ 
tab1 basttrtm!§tl. F akat acemce oldugu 
i<;in faydas1 mahdud kahyordu. Onun 
dilimize <;evrilmesi laz•m degil, elzemdi 
ve bu i~. hiinerver bir kalemle yaptlml!j 
olduguna gore Vekaletin keyfiyete alaka 
gostermesi gerekti. 

,Simdi saym Saffet Ankanm Bezmu 
rezm tereiimesini miitercim Hulusiden 
• Vekalet hesabma -be§ yiiz liraya satm 
ald•gml sevincle duyduk ve bu hareketi 
gec;erken marifete iltifat sayd1k. 

*** 
Be§ yiiz lira deyince zarif bir f1kra ha· 

tmma geldi: Ondordiineii am ~airlerin
den olup Semerkandde dogdugu, Buha~ 
rada yeti~tiil;i halde lranh say1lagelen 
Mevlana Biirhaneddin, Aksak Timur o

gullarmdan me~hur Hiiseyin Baykara ile 
iyi ge<;inirdi. Onun Belhde tahta gec;me
si iizerine bir tebrikname yazd1, Sultan 
Baykara da caize olarak be§ yiiz a1tm 
verilrnesini emretti. Fa kat pervaneei de
nil en saray katibi hiikiimdann emri iize
rinde tenkihat yaptl, ~aire iki yiiz dinar 
gonderdi. Bunun iizerine Biirhaneddin 
Baykara'ya §U manzumeyi yolladt. 

§ahi dii$man gudazii. dost niivaz 
An cihangtr ki cihandarest 
«Be§ yii.z alttn:. mcra niimud thsan 
L~ttu sultan be bende bisyarest 
St sad ezcumle gaibest efsus 
Der bcratem dil sad bedidarest 
Ya meyer men galat §Unidestem 
Ya kt pen·anci galatkit.rest 
Y" mcger der ibrueti tiirki 
Be§ yuz alttn diivist dinarestl 

«Bana be~ yiiz altm verileeekken iki 
yiiz verildi, hiikiimdarm emrini ben mi. 
pervaneci mi yanh~ duyduk. Y oksa tiirk· 
c;ede be~ yiiz altm iki yi.iz dinar demek 
midir» mealinde alan bu manzume iize· 
rine Baykara: «Tiirkc;ede be§ yiiz alhn 
bin dinar demektir» demi§ ve §aire sekiz 
yiiz altm daha gondermi§ti. 

Bezmii rezm miitereimi yirmi ytl, otuz 
yJ! once eserini bir pula satamazd1. Bu
giin be yiiz lira ahyor ve maddi kazane~ 
dan <;ok daha iistiin olarak ta marifete 
gosterilen iltifat orneklerinden biri oluyor. 
T ebrik ederim. 

M. TURHAN TAN 

mak ic;:in di§lerini s•kt1. 
- Onun geleeegini size kim soyledi? 
Sevki bir an, kindar bir bak1$la siize -

run! sma sanlml§, §iddetle sars1yordu. Sevki 
Onun yutkunarak yeniden soze ham· mukavemet etmeden boynu biikiik bir ta· 

lanmast Demire hiieum ic;in fmat ver • vJrla duruyor: 
rek gene gozlerini indirdi: • 

- Matbaaya girenleri, c;:Ikal)lan kim· 
se gi:irmiiyor mu samyorsunuz? Sonra 
art1k yiiz yiize gelmemek ister gibi tlr -
naklannm ueuna bakarak: 

- Kozahane miidiirii onu bu ak§am 
gee vakte kadar ahkoyacak. Herhalde 
karanhktan sonra da gelmege cesaret e -
demez I Anladm1z m1? l3o§una bekleme
yin, o arhk gelmiyeeek ..• 

Demir kendini zaptedemeden hiddetle 
yumrugunu masaya vurdu: 

- Bu size aid degil.. Beklerim, bek· 
lemem. Benim bilecegim i§! Ba§ka soy -
liyeceginiz var m1? Bo§ yere me§gul et· 
meym. 

-5evki hiddetlenecek veya bu ac;1kc;a 
kogulmadan sonra toparlamp gidecek 
yerde sigarasmt tablaya bastlrarak ev 
sahibinin tabakasmdan bir tane daha a -
hyor, kanapeye hissettirmeden bir parfla 
daha yerlqiyor ve eskisinden daha y1r • 
hk bir sesle: 

- Miisaade buyurun diyordu, bu va· 
kittt nic;in sizi rahats1z etmege ka!khm? 
Daha si:iyliyecegim var, miisaade buyu-

mi§ti: - Sizin iyiliginiz ic;in ... K1zacahantz 
- 0 gelmiyebilir, i§i olabilir... Bu susanm diye mmldamyor. Demir ister is

sizi alakadar etmez. Son defa olarak soy· temez yamndan aynld1. lear§! taraftaki 
liiyorum: Beni serbest b1rakm ve bir da· iskemleye oturup kollann1 kavu§turdu: 
ha i§lerime karl§maym! Sevki. bu haka- - Haydi soyleyin ktzm1yacaglm. 
reti farketmemi§ gibi gori.iniiyor ve gene _ Si:iylemege utamyorum. 0, Koza· 
siikunetle soziine devam ediyordu: 

- Bu aile ile eskidenberi dostlugu • bane mi.idiiriiniin yamnda .. F akat haylr, 
bunun ehemmiyeti yok. Ke§ke bu kadar 

muz vard1. Hatta habam bundan dolayt 1 
d d. F k o sa .. 0, Kozahane miidi.iriiniin ... 

s1hriyet peyda etmek fikrin ey 1. a at 
Demir yeis irinde ba§ml ellerile sak • 

bazt hadiselerden sonra hata ettigimizi " 
anlad1k. Bu fikirden caymak meeburi - ladt. Derin bir 9okiintii ic;indeydi. Daha 
yetinde ka!dJk. Goriiyorum ki ayni ha - fazla dinlemege mecali kalmaml§tl. Hat· 
taya siz de kurban gideeeksiniz. Bu va- ta ona itiraz etmek, bag1rmak, kaplyt 
ziyette sizi ikaz etmek benim ic;in vazife gi:istermek kuvvetini bile duymuyordu. 
idi. Arhk onun gelmesini beklemek degil, bir 

Demir ona hiddetle yakla§tl. Bogaz1- saniye sonrasma aid hi~bir §ey dii§iinmek 
na sanlmamak ~in yumruklanm siktyor istemiyor. !c;ine gomi.ilerek aki§SIZ ve za
ve kendini giic;liikle tutuyordu. 0, yerin· manslz bir bo§luga dahp gittigini hisse • 
den kip~rdamadan i.irkmii§ bir halde du- diyordu. Acaba dogru mu soyliiyor} 
ruyor ve ayni kindar baki§larla onu go - y oksa, yanm saattir etrafmda doniip do
zetliyordu: la§an biitiin bu hayaletler bir Hbustan 

- F akat rica ederim ban a ktzmaym 1 ba§ka bir ey degil mi? 0 hakikaten bu· 
lyiligi?iz ic;in soyliiyorum. Ban a ne!.. ls-, giin, yann, belki biisbiitii gelmiyecek 
tersemz susanm.. mi} 

Oemir ne yapaeagmt §a§lrarak yaka - [Arkast var} 
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Galatasarayla Giine~ ber~bere kaldilar Kad1nlar ordusu! 
Sovyet Rusyada 1,000,000 kad1n 

a kerlige haz1rl nmakta hnis ... 
Be,ikta, Vefayt, Siileymaniye Topkap1y1, 

Anadoluyu yendiler. Beykoz da 
Hilali, istanbulspor Fenerbah~e 

Eviible berabere kaldt 
ler. TaktmJn bilhassa hafbek hath oyun
da ~ok biiyiik rol oynadt. Salim diin yir
mi iki oyuncu arasmda en iyisi idi. Tip 
itibarile Galataaaray ve milli tak1mm es· 
ki sagac;tgl Leblebi Mehmede benziyen 
bu oyuncudaki enerji ve nefes §A~xlacak 

Galatasaray kalesi oniinde heyecan!t bir an 

derecededir. E1fak zaman Zllman ~ok i • 
leri ka~tp Rebii gibi tehlikeli bir Qyuncu· 
yu demarke vaziyetinde b1raktyordu. Su· 
avj ise talomm en jyj oyunculan arasmda 
idi. Hiicum hattmda iki i~. oyunun son 
dakihlannda mecalsiz kalacak derecede 
~ah§tp yorularak iizerlerine dii§en vazi • 
feyj yaph)ar. Gi.indi.iz KJIH; havadan ge· 
len toplan daima kontrolu altmda bulun· 
durarak arl:ada§larma giizel paslar ver· 
di. A~tklardan Necdet iyi olmakla be • 
raber favullu oynadt. Danyalm gene i • 
nadcthgt iizerindeydi. Bir~ok paslan hi.is· 
nli istimal edecegine Fa ruga bacakarast, 
yapmak ic;in ktymetli zamanlar oldi.irdi.i. 

Rusyada askeri talim goren kadmlar 

derinleme bir pasa Avnile Rasih kar§t • Jerde bu devrede de Galatasaray!tlarm 
!tk!t ve ayni zamanda c;tb§ yaptilar. Av· stkt~acaklan zanm hast! oluyordu. 

Daily Express'in Var§ova muhabiri !far almmt§ olacakhr. Y eni te§kil edile -
yaztyor: • cek olan kadmlar ordusunun mi.irevvicleri 

ni Rasihin ~arjmdan kurtulup topu ala ~ F akat Salimi boyle mi.ihim bir mac;ta 
ytm derken muavffak olamadt ve top merkez muavin olarak deniyen Galata • 
kendisine c;arparak Rasihin online dliiti.i. sarayhlar, Ankaradaki mas:larda yap1l· 
Bu oyuncu da his: acele etmeden, Re§a • maSl takarrlir ettigi bu denemenin c;:ok 
dm kapatmaga c;ah§h&i Calatasaray ka· isabetle yapllmt§ oldugunu ve bu eneriik 
lesine, bir plase vuru§la Cline§in goli.ini.i !<Ocugun kar§tsmda Rasihin inceye ka~an 
attt. oyunile Salahattinin mi.iessir c;ah§malan· 

Ci.ine§ taktmma gelince, ikinci devre • 
11in ba§lamasile gosterdikleri canbhk is • 
tisna edilirae oyuncularda umumi bir tu· 

«Diinyamn e!J muazzam ·sava§ hteka ~ «viicudce askerlige elveri~li her kadmm 
pizmastm viicude getirmege karar veren yeri, barbde kocasmm yamdm> demek • 
Sovyet Rusyada i.ic; sene sonra, koca • tedirler. 

tukluk goze ~arptyordu. )arile birlikte safh harbde dovi.i~rnek i.i· Sovyet sufrajetleri tarafmdan seneler· 
;zere tam bir milyon kadm asker talim ve denberi yap1lan te§ebblislere nihayet mu· 
terbiye gormi.i§ olacakhr. vafakat cevab1 verilmi§ ve bugiinkii ka -

Oyun tekrar ba§la<ltgt zaman Galata- nm, kalelerini tehlikeye dii§iiremiyece ~ 
sarayhlarm tekrar ve mi.itemadiyen hu • gini gorerek tekrar hi.icurna gec;tiler. 

T aktmm en fazla muvaffak olan oyun
cu)an mi.idafadaydt. Faruk, Re§ad, Da· 
ni§ ve RIZa c;ok c;alt§hlar ve muvaffak ol
dular. Fakat hi.icum hath hir::bir :nevcu· 
diyet gosteremedi. Ara)i!,rmda Salabad
dinle Rasih bazan giizel hareketler, gii· 
zel yaptyorlar, fakat Melihin 

Yann Kremlinde be§ylizden fazla ka· dmhk asker! te~kilatt viicude gelmi§tir. 
dm cemiyeti miimessillerinin yapacaklan Halihamda Sovyet Rusyada 2500 ka· 
bir toplanhda bu hususa dair kati karar • dm pilot mevcuddur.» 

cum ettikleri ~ori.illiyordu. Oyunun ):>Undan sonraki k1sm1 c;ok nemediler. Bilakis birinci devrede Eyi.ib 
Adnanm yapttgt bir go! sayesinde 1 - 0 
galibdi. Bu vaziyet ikinci devrede de bir 
hayli mliddet devam etti. Nihayet bir 
frikik cezasmdan istifade eden Beykoz· 
Jular bir go] ahp beraberligi temin etme· 
ge muvaffak oldular ve ma~t 1 - 1 bitir· 
diler. 

Galataaarayrn ka,zrdtil penaltz zevkli ve heyecanh oldu. Her iki taktmm 
Yirmi be§inci dakikada ortadan inki -

§af edip Giindliz Kthcm ayagile Cline§ 
kalesinin on sekiz c;izgisi i~ine giren topu 
Gi.ine§li Re§ad elile tuttu. Hakem de bu 
hareketine kar§l' Gi.in~ aleyhine bir pe • 
naltt verdi. 

Calatasarayhlan, mi.itemadiyen hakim 
ve giizel oynadtklan halde, 1-0 maglub 
vaziyetten kurtaracak olan bu penaJJyl 
Calatasarayh Re§ad c;ok fena bir vuru§· 
Ia heba etti. Re§ad topu tmgtr mmgtr, 
kaleci Safanm avuclanna gondermi§ ve 
bu miihim fusa tt k~ITffil§tl. 

Galatasarayhlar ~mlitemadiyep. Gala
tasarayhlardan bahsediyoruz, c;iinkii mi.i· 
temadiyen onlar hakim oynadxlar· kac;1· 
nlan bu ftrsattan nevmid ohmyarak bila
kis daha stkt hiicumlar yapmaga ba§ladl· 
lar, 

Galatasarayrn ilk golii 
Nihayet penaltt kac;mldtktan on daki· 

ka sonra Ha~im Clindiizden aldtgl topu 
fevkalade bir c;tkt§la iki hastm oyuncu .. 
nun arasmdan ge.;irdi ve kendine dogru 
f1rhyan Safayl a§trtarak Galatasaraym 
beraberlik gollinii yaph. 

Devre 1-1 beraberlikle neticeleninci • 
ye kadar oyun hep Gi.ine§in msJf ~aha • 
smda oynanmt~tJ. 

lkinci devre 
lkinci devre batlangtcmda ri.izgan ar· 

kalanna alan Cline§lilerde bariz bir can~ 
hhk goze c;arptyordu. Rebii, birinci dev
rede bir tek pas alamadtgt halde bu dev· 
renin ilk dakikalannda beslenmege ba~· 
Iandt, Cline~lilerin bu akmlanm goren • 

F enerhah~e: 7 - Hila I: 0 
Kadtkoy stadmda oy11anan F ener • 

bah~e • Hila! m~1 ba§tan sona kadar 
sart ]ijciverdlilerin hakimiyeti ~tltmda ce· 
reyan etmi§tir. 

Birinci devrede Ali RIZa, N.aci, Esad 
ve Niyazinin ayaklarile dort go! kaza -
nan F enerliler ikinci devrede de Esad, 
Ali Rtza ve Niyazi vasJtalarile i.i!t go! 
daha atarak rakiblerini 7 · 0 yendiler. 

l atanbulspor: 5- Anadolu: 0 
M~t alaka ile takib eden seyircilerden bir grup 

oyunculan en kii~iik bir hata bile yap • ailik mevcudiyeti, lbrahimin geriye yar • yni a om a 1 n an u • 
spor - Anadolu ma<;1 olduk~a heyecanh mamaga dikkat ederek, topu hi<; durdur• dtm i<;in gidip tekrar yerine gelememesi 
bir §ekilde cereyan etti. Lik mac;lannm madan oyunuyorlardt, ylizlinden top derhal Galaluarayh oyun· 

r 1 k ba§lanndaki hallerile ktyas kabul etmj • 
ylkl§ ar, paslar, kafaya stc;:ramalar i i cularm ayaklanna gec;iyordu. yecek derecede kuvvetli bir hal alan fs· 

birinci SJntf taktmtmtza yara§an bir §ekil· Hakem oyunu iyi idare etti. 
tanbulsporlular birinci devrede be§ go! 

de oluyor ve bunlarm ekserisinde Galata· Siileymaniye: 6 • TopkapJ: 4 atmaga muvaffak oldular. lkinci devrede 
sa~ayhl.an~ .. e~erjileri sayesinde tefevvuk Gene T aksim stadyomunda oynanan iki taraf ta pek ~ok gayret sarfettiyse de 
etttkl.~n gorulu~ordu. . . • Siileymaniye • Topkapt mac;mda bir ~ok vaziyet degi§medi ve mac;1 Anadolulular 

Cune§ kales! bu devrede, bmnctye go! atJldt. Vaziyel4. ~ T opkapt aleyhine 5 - 0 kaybettiler. 
nazar~n, daha az stkt§mt§ o_lma~la hera· jken Siileymaniye kalesi bir mi.iddet st· 
her btr~a~ ~s~:~~. gol .te~l!~est atlattt. kx~hnldtysa da lskenderin frikikten born· lkinci kiirne mac;Jari 
N ecdettn 1k1 ~~tu k~le dtregt~m ~an.t~dan ba gibi bir §i.itle attlgl altmct go! iizerine T aksim stadmda oynanan Anadolu • 
avuta ~1kt1, Bu~endm on sektz c;tzgtsl d1· Topkapthlar maglubiyeti kabul eder bir hisar - Ortakoy mac;mt Hisarhlar 7 - 1 
~~~d~n savurdugu topu Safa .ancak vc tekilde oynad,)ar ve mac; 6 • 4 Slileyma· kazand1lar. 
guc;lukle kornere almak surehle kurta ~ piyenin galibiyetile neticelendi. Be§ikta~ stadmdaki Karagiimriik • Fe· 
rabildi. Be§ikta§. 4 • Vefa. 1 neryt!maz ma~mt KaragUrnriikli.iler 3 ~ 2 

Dun Calatasarayhlar giizel fakat ~a- • • kazandtlar. 
lihsiz, Ciine~liler ise, iki miidafiin glizel Be§iktat &ahasmda en miihim kar§lla§· Kad1koy stadmdaki Altmordu • Do • 
oyunu mlistesna, vasat fakat c;ok talihli rna Be§ikta~la Vefa arasmdaydx. Gala· gans~r mac;m1 da Altmordulular 5 • 0 
hirer oyun oynadilar.· Giine§Iiler o kadar tasarayh Nihadm idaresindeki bu oyuna kazanrnaga muvaffak oldqlar. 
talihli idiler ki son be§ dakikadaki ktsa Be§ikta~hlar F eyziden, Vefahlar da Si.i- Askeri liaeler futbol 
hatimiyetleri esnasmda 1brahimin bir §li- leymanla Hi.iseyinden mahrum olarak i§· • 
tile bir go! daha ahyorlardt; top iist kale tirak ettiler. §amp1yonas1 
diregine c;arparak avuta <;tktl. llk devreyj Be§ikta§hlar Sulhinip. at - SahaSJZhk yUziinden bir tlirlii yap1la· 

Calatasaraym bu beklenmiyen tehli • ttgt bir tek golle galib bitirdiler. m)yan askeri )iseler futbol turnuvasma 
keyi savu~turmasmdan bir iki dakika son· 1kinci devrede Hiiseyin V efamn tek dlin Anadoluhisan sahasmda devam 
ra oyun I • 1 beraberlikle neticelendi. goliini.i attp vaziyet berabeTe olunca o - edilmi§tir. 

N astl oynadtlar? yun hararetlendi. Be§ikta§!tlar E§ref ve Birinci rna<; Deniz ve Maltepe liseleri 
Di.in Galatasarayhlar <;ok gi.izel ve e· eref vasttasile lie; go! daha atmaga mu· · arasmdaydx. Deniz )iseliler gelmedikle -

nerjik bir oyun c;1kardtlar. Fakat bu gU· vaffak olarak bu mac;t 4 - 1 kazandtlov. rinden Maltepeliler hiikmen galib ilan 
zel oyun neticesinde tesisine muvaffak Beykoz: 1 • EyUb: 1 edildi. 

kuvvetli taktmt olan Kuleliler birinci dev· 
rede riizgara kar§I oynamalarma ragmen 
devreyi 2 • 1 galib bitirdi. ikinci dev
rede ba§tan nihayete kadar ~ok hakim 
bir oyun tutturan Kuleliler mac;! 9 • 1 
gibi biiyiik bir farkla ve galibiyetle bitir· 
mege muvaffak oldular. 

Halkevinin k1r kotusu 
Beyoglu Halkevinin tertib ettigi gene· 

lik ktr ko~usu diin ~i§li • Hi.irriyetiebedi· 
ye yolu lizerinde yaptldt. 

Oc; bin metroluk birinci seri kotuda 
Halkevi taktmt birinci, Alman mektebi 
ikinci, Beyoglu Spor kuliibii iic;lincii of· 
dular. / 

Halkevinin iki taktmt arasmda yaptlan 
5000 metroluk ikinci yan§ta da ibrahim 
16,55 dakikahk bir derece ile birinci ol· 
du. 

Biikre§ mqh teliti ,ehrimize 
aavet edildi 

Istanbul Spor Mmtakast yxlbati tati • 
linden bilistifade Biikre~ §ehir muhtelitini 
istanbul §ehir muhtelitile mac; yapmak ii· 
zere buraya davet etmi§tir. 

Romanyahlar daveti kabul ettikleri 
takdirde bir ve i.ic; kanunusanide Taksim 
stadyomunda iki mac;: yapdacak ve lie; 
kanunusanide Taksimde yaptlmast laztm 
ge)en F enerbah<;e • Giine§ ma~;t tehir e • 
dilecektir. 

(_;eki Karlin lzmirde 
herabere kald1 

1zmir 20 (Hususi muhabirimizden)
Burada bulunmakta olan {:eki Karlin ta• 
ktmt bugi.in Altay • Goztepe muhtelitjle 
far§IIa~h. Mac; 2 • 2 beraberlikle bitti. 
Ilk devrede 1zmirliler hakim bir oy11n 
gosterdiler ve iki go! yapttlar. Ikinci dev
rede <;:l'kler canlandt, riizgS.r da lzmir 
aleyhine §iddetlendi. <;:ekler, biri penal • 
t1dan olmak iizere iki go! yapttlar. 1z • 
mirliler de iki penalttyt atamadtlar. c;ek
lerin son dakikada yapllklan iic;Unci.i sa· 
ytyt da hakem kabul etmedi. 

~orluda bir rna~ 

Dunkii ktr kofusuna giren 
olduklart seksen be~ dakikahk hakimiyet· Ayni stadda Beykozlular, eksik bir lkinci rna<; Kuleli lisesile Deniz Ge • 
leri esnasmda yalmz bir go! ~~karabildi· kadro ile kar~llanna c;1kan Eriiblileri yo· diklileri arasmda idi. ~ampiyonamn . en 

Bayramm ii~;iinci.i g~ni.i T ekirdolg 
Halkspqr kul~bii gencleri grup halinde 
Corluya gitmi§lerdir. Corluda Corlu 
muhtelitile Tekirdag Halkspor kullibu 
arasmda yaptlan futbol mac;mt 2 • 0 
Halkspor takxm1 kazanmt~hr. 

Dedi ve birkac; saniye hastanm §a ~ 
kaklan altmdan Anestesiyan bir tampon 
tutarak onu, mukavemetine ragmen hare
ketsiz bir hale getirdi, baYJlth. Sonra ya
rayl a~tt. temizledi. Cerrahinin bi.iti.in 
kaidelerine uygun bir halde panstman 
yapti. Bu mada Sara: 

- Peki, §imdi ne olacak? diy!: sor· 
du. 

- $imdi yavrum, kaybedecek bir sa· 
niyemiz yok. T esadiif bize parlak bir is
tikbal hazuladt. Biz de tesadi.ife yardtm 
etmeliyiz.. Elbet bu gencin bir elbise 
dolabt vardtr. Hemen bir elbise ile iki 
palto veya pardesi.i bulacaksm... Evet 
cantm ... Ne soyliiyorsam onu yap ... Ahk 
ahk bakmma bana. Bu zavalh gence 
bOyle bir paket laztm. Ben de bu tarafta 
ona aid baz1 evrak, hiiviyet varakast, 
nlifus kagtdt fi!an arayacagtm. Ciizdan, 
fotograf, onun ic;in ktymettar bazt hattra
lar da laztm. 

- Kendisini de gotlirmek mi istiyor· 
••muz? 

- T abii. Sonra mutfag1 iyice ara§hr, 
haydi c;abuk ol bakaltm ... 

Doktor Samoilof bir polis si.iratj ve 
kararile masanm gozlerini, kitablann a· 
rasm1 ara§tlrdt ve buldugu bazt kagtdla
n mecruhun ciizdamna yerle§tirdi. Bii • 
ti.in bunlan cebine koyduktan sonra rna· 
samn i.istlini.i temizledi, diizeltti. Rovol
veri gene c;ekmecenin goziine koydu ve 
kilidledi. Sara da bir ytgm elbise ile geri 
gelmi~ti. Elinde bir de bavul vardt. Bun
ian bavula yerle~tirdiler. Doktor alayla: 

- T amam, dedi. Simdi sen bu giizel 
delikanltmn yanmda kal. Ben otomobile 
gideyim, orada beklerim. Belki OO§ka bir 
otomobil ge<;er ve ondan biraz benzin 
tedarik edebiliriz. Celir, sizi ahnm ... 

Ve hamlamrken ilave etti: 
- V akta fntma da aldt, yliri.idii. Za· 

rar yok. ;leytan bize yardtm ediyor. Ben 
~elinciye kadar uslu otur ha Sara!., Vay, 
ne o? Bitkin bir hal de uzamyorsun. Bii· 
tiin bu ba§tmtzdan gec;enler sana bir jlaz 
ve huzur vermiyor mu? Halbuki ben 

sanki rirmi ya§tma donmli§ gibi kendimi 
gene ve §en hissediyorurn, 

• Sara, arttk onu ititecek halde degildi. 
Oturdugu iskemlede baygm ve bitkin, 
masaya yaslanmt§, uyukluyordu. Dokto· 
run ~tktlgtnl, bir bU<;uk saat sonra biiyiik 
bir sevincle ve hakikaten yirmi Yaimda 
bir gene <;evikligile geri dondligiillii duy
madx. 0 da mecruh gibi sanki baytlmt§ll. 
Samoilof: 

- Haydi Sara 1.. Herter haztr. 0 ~ 
tomobil bizi bekliyor. Sen efyayt ylilden, 
ben d:! bu delikanhyt altp otomobile gii· 
ti.ireyim. 

Deyince Sara go;zlerini ac;tJ. Vaziyeti 
anlaymca: 

- Nasi! olur? dedi. Buradan otomo· 
bile kadar bu delikanhyt nastl gotiin:bi· 
lirsiniz ? .. 

Doktor giildii ve elile pencereyi i§aret 
ederek: 

- Otomobil bahs:e kap!Simn oni.inde. 
Dedi ve delika!JhYI omuzladt, Birkac; 

dakika sonra mecruh arabamn arka ta
rafma yerle~tirilmi§, i.izeri ortlilrniittti. 

Doktor Samoilof direksiyona gec;ti, 
yamna Sarayt aldt ve otomobil bu kec;i 
yolundan saga sola yalpa vurarak gi.i~ 

halle bliyi.ik yol• c;lkabildi ve hranhk • 
Ian yararak 1stanbula dogru ak1p gitti. 

Sofyada bir toplanb . 
Aktam saat yediyi c;eyrek gec;iyordu. 

Karakiiydeki «istanbul Milli Tiiti.in» 
~irketinin son memuru da i§inden aynl • 
dtktan aonra bu btiyiik mi.ieesesenin sa· 
bib ve miidiirU Hasan Azmi odacts)m c;a· 
gtrdl ve ona da evine gidebilecegini soy
Jiyerek iltve etti: 

- Benim biraz i§im var. {:ah§mak ii
;?:ere daha kalacagtm Ahmed. 

- f§iniz varsa bekliyeyim efendim. 
- Haytr, llizumu yok. Eger IS.Ztm 

olursa kaptctyl c;agumm. Sade ona haber 
ver; Murad Ferdi Bey gelecek. Hemen 
benim yamma gondersin. 

- Ba,Ustline efendim. 
Haderne ~ekilip gittikten sonra mii • 

diir, o gelir gelmez kapathg1 bliylik rna· 
roken cUzdamnt tekrar ac;h. fc;inden bir· 
ka~ paket kagtd ~tkardt. Bunlan saydt 
ve her paketin iistiine miktarlanm i§aret 
etti. Bu i§ bittikten sonra hepsini gene 
yerlettirdi. Koluna aldt ve odasmdan dt· 
§art c;:tkb. Herkesin indigi geni~ merdi
venden degil, ancllk mlidilri.in inip c;lkma· 
sma mahsus olan dar ve demir parmak· 

hkh merdivenden zemin kahna indi. Bir 
kapt oniinde durdu. Burada bir gece no· 
betc;isi bekliyordu. Miidi.irlin geldigini 
goriince ayaga kalktt. Gece belu;isi, mii· 
diiriin bu saatte, hatta daha gee;: vakil· 
ler, zemi!J katma inip §irketin rniihim ev· 
rakmt, parasm1, c;:eklerini. bi.iyiik demir 
kasalara kendi e!ile yer)e§tirdjgini bildi
gi i'rin bu ziyarellen his: miitehayyir ol • 
mad1. 

Hasan Azmi cebinden c;tkardxih a t 

nahtar «;antasmdan bir anahtar sec;ti. 
Bununla kaptyt a~;h ve bu bastk tavanh 
daireye girerken bek~i kas<\lan aydmla
tan bi.iyiik lambay1 yakh. Miidi.irle bir ~ 
likte ic;eriye girmege haztrlandt. Hasan 
Azmi: 

- Y ok, yok, sen yerinde kal azi~jm. 
Ben de zaten hem en c;:Jkacagtm I 

Dedi. T avam ve duvarlan yaghboya 
olan k11sa dairesinde insan b<>runda ikj 
bi.iylik c;elik kasa, ortada bir masa vardt. 
Masanm i.istiinde Hgtdlar ve kalemler 
duruyordu. 

Miidlir, evvela masanm iistiine maro
ken clizdamm btraktt. Cantasmdan ba§· 
ka bir anahtar s,e.;erek bi.iyiik kaialardan 
birinin anahtar deligi etrafmdaki numa
ralan ~j;evirdikten sonra anahtan saga, 

sola, sonra iki defa saga c;evirdi. Ac;tlan 
kasamn i i evrak doluydu. 

Azmi, iki paketi alt goze koydu. Son
ra arkasma bir goz gezdirerek nobet~inin 
kendisini gozetlemediginden emin olunca 
kasanm diger bir gozi.ini.i c;ekti. Burada 
destelerle kagtd para vardt. Bu par11lan 
Sl~l§hrarak ci.izdamndan aldJgl yenileri
~~ Y~nlan!Ja _istif etti. Bu suretle itini hi· 
ttrmt§ oluyordu. Gene ihtiyatla gozleri 
ve kasamn kap!Sim kapadt; ayni merdi~ 
venden odasma c;tktt ve kaptdan ic;eriye 
bir ad1m atmca: 

- Vay burada ~tsm F erdi) 
Diye sordu ve ba§tm salhyarak! 
- Bana haber bile vermediler! diye 

ilave etti. 

- Affedersiniz beyefendi; kap1e1ya 
sordum, beklendigimi anlaymea dogru 
odamza gelmekte mahzur ~ormedim ... 

Murad F erdi, ortaboylu, ortaya§h, 
sivri burunlu; yi.izi.i ttra§h ve azmi, irade· 
si yi.izlinden okunan bir adamdt. Miidi .. 
riyet masasmm tam onlindeki derin, ie
ni§ koltuga oturmu~tu. Mlidiir, misafirine 
bir sigara ikram ederken sordu: 

- Gel eli c;ok oldu mu) 
[Arkaas var] 
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lhtilalci kuvvetler Almanya, ~ekoslo
tekrar ilerlemege vakyay1 nasd ilhak 

• • tez1ru yavas 
anlamaga ba~laddar ' 

Frans1zlar Turk 

Katil hiinkir1n Oliimii 
ba,Iadiiar edecekmi,? Bir FransiZ diplomab, «Fransa, 

dan ali.kadar etmiyen boyle 
Tiirklerle dostlugunu tehlikeye 

kendisini yakin
bir mesele i~in 

sokamaz» diyor 
Padi,ahla beraber balk elli be, giinii saym1~h, 

nihayet me~hul dervi•in sayledigi giin 

O~iincii Mehmed olmiistii 

(Baftaraft 1 fnct sahffede) 

detle Baodilla'ya §iddetli taarruzlarda 
bulunarak bir §a§Irtma hareketine te§eb • 
biis etmi§tir. F akat burada ~ok ~;etin bir 
mukavemete ugram1~t1r. 17 kanunuevvel 
muharebesi bilhassa ~ok kanh olmu§ ve 
her iki tara£ miihim techizat ve tanklar 
kullanmi§lardir. Baodilla koyii tamamen 
harab olmu§tur. 

O~iincii Sultan Mehmed, Osmanh 
lmparatorlugunda al<;almamn, kan§lkh
gm, duzen bozuklugunun hizlandlgiDI 
gosteren bir simad1r. Bu adam, zaten pek 
k1sa siiren saltanatmm sQll giinlerinde ne 
Yaptlgml bilmez bir ha1e gelmi§ti. 0 de
recede ki Anadoluda bir ink1Iab yapacak 
kadar kuvvetli hamleler gosteren Kara· 
yaz1cmm karde§i Deli Hasam Bosna 
Yaliligine tayin etmi§ti. 0 giinleri gozile 
goren miiverrih Pe~evi, e§kiyahktan pa· 
§ahga ge~en Deli Hasanm kumanda et· 
tigi orduyu §Oyle tarif ediyir: «Diiny~ 
kurulahberi bu Kiyafette asker bir dahl 
goriilmu§ degil, kiminin iizengisine bir de· 
ve kafas1 astlml§; kimi ~ml~1plak olup ar· 
kasm~ iki§er dizi hamail gibi ziller dizil· 
Jni§, kimi kababa§, kiminin ba§mda ~m· 
guakh ki.ilah, kiminin baldm ~Iplak. El· 
lerinde hirer kargl, m1zrak, uclannda iki 
kan§ bez par~;asmdan hirer bayrak! · · .» 

Gene o devrin Venedik el~isi de bu 
dag kesen vezirin geli§i hakkmda mensub 
oldugu hiikumet merkezine bir rapor gon· 
dermi§ ve §U sahrlan yazmi§hr: <<Asi Ha
san Asyadan Geliboluya ge~ti, Si.ileyman 

Pa§a tiirbesinde otuz kurban kesti. Ordu• 
sunu gorenler hem iirktii, hem igrendi.» 

Oc;iincii Sultan Mehmed, Avusturya 
hududlannda yiiz gosteren bozgunlukla· 
nn oniinii almak i~in boyle e§kiyadan or· 
dular hazulamaga ~ah§hgl gibi taassuba 
rii§vet vermek yolunda da her tiirlii fu· 
sattan istifade etmegi unutmuyordu. Bu 
ciimleden olarak San Abdurrahman ad
h bir .~ocay1 da oldtirtmii§tii. Herifin su· 
<;ii: «<ldukten sonra bu kahbla, bu k1ya· 
fetle yeniba§tan flirilmege imkan yoktur» 
demesiydi. 

Fakat Deli Hasan gibilerin Serdar 
yap1lmasmdan askerlikc;e bir fayda e!de 
edilemiyordu. San Abdurrahman gibile· 
rin oldiiriilmesinden de halkm gozii kork· 
~uyordu. Halden anhyanlar saray aley· 
hJ?de agrzlanna geleni soyliiyorlardJ. 
B1zzat Padiphm oglttSehzade Mabmud 
da babasmm idaresizliginden rni.i§tekiy'di. 
Heniiz on sekiz ya§larmda bulunmasma 
ragmen devletin u~uruma siiriiklendigini 
seziyor ve act ac1 soyleniyordu. Bir giin 
o, yiireginde kamyan teessiirle babasmm 
Yamna gitti, §ark ve garb hududlanndaki 
bozgunlu1dan hirer hirer sayd1, Anado
ludaki ayaklanmalan uzun uzun anlat· 
b: 

- Padi§ah1m, dedi. Bani gonder, as· 
kere serdar olaynn, hepsinin hakkmdan 
geleyim. 

O~iincii Sultan Mehmed, ate§li oglu-
na bir §ey demedi. K1zlaragasile mii~ave· 
re etti. Kara yiizlii aga, hain hain giilerek 
Padi§aha §U agiZ jurnahm f1sildad1: 

- Sehzadenin gozu tahtta. Ordunun 
ba§Ina ge~ip sizi hezfetmek ister. Anasl 

da kendini te,vik eder. 

' 
Bunun iizerine Oc;iincii Sultan Meh

med, bir saniye bile tereddiid etmedi, og· 
lunu ve anasml - kendilerile s1k1ca temas
ta bulunan on dokuz masumla birlikte • 
bogdurttu. Zaten o, tahta ~Ikt1g1 giin de 
on dokuz erkek karde§ini bir <;ITpida ol· 
diirtmu~tii. Karde, katili olduktan son· 
ra evlad katili olmakta da vicdam bir 
mahzur goremezdi. 

F akat devletin haysiyeti gittikc;e sarsi
hyordu.' ~amura bulamyordu. Avustur· 
yahlar zaferden zafere gec;tikleri gibi 
!ran ordulan da r ebrizi alml§lard!, 
N ahcuvan kalesini dii§iirmu§lerdi, Revan 
iizerine revan oluyorlard1. byle ogul ol
diirmek, kadm bogdurmak, saga sola 
bazine dagitmak gibi katil ve fasid tedbir
lerle bu acl maglubiyetlerin online gec;il
mek kabil degildi. 

Oc;iincii Sultan Mehmed, neden sonra 
vaziyetin pek fenala§tigmi anhyabildi, 
karde§ ve evlad kanile kirlenmi§ elini 
g()klere kad1rmak yolunu tuttu, arhk dua 
ederek ve ettirerek, namazlar k1larak ve 
kildirarak, sadakalar vererek Allahtan 
yard1m dileniyordu. S1k s1k camilere gi
diyordu, saatlerce mahfilde kahp ibadet 

ediyordu. 
Gene bir giin (28 birincite§rin: 1603) 

bOyle bir gidi§ten doniiyordu. Alay sey
retmek i~in sokaklara toplanan kalabahk 
arasmda bir adam goztine ~rph: Y an • 
<;lplak, uzun sa~;h, eli ke§kiillii bir adam. 
Bu, belki bir dervi§ti, belki bir dil~nci 
idi. Fa kat gozlerinde oyle bir kudret ya· 
myordu ki padi§ahm magrur bakt§lan bu 
alevli kudretin oniinde birdenbire degi§'" 

ti, adeta rniskinle§ti ve yiiregine de miip
hem bir korku yaytldl, ~;Jplak bir insan, 
bu elmaslar ve altmlar i.;inde yiiriiyen 
Osmanh Padi,ahml titretiyordu. 

O<;iincii Sultan Mehmed gozlerine bu
la§an fersizlikten, yiiregine yap~an kor· 
kudan kurtulmak i<;in o adama bir avuc 
altm verdinnek istedi. Fa kat bu arzusunu 
yamba§lndakilere sO)f~~ell. eoylil'o. • 
meden mec;hul adam agz1n1 aC<Il. biitun 

0 
kalabahga i~ittire itittire bag1rd1: 
- Giinlerini say, iyi say. Elli be§ giin 

sonra sen rnutlaka degi§IDi, olacaksm l 
0, miitehay:rir kalabahgm arasmda 

kaybolurken Padi§&h ta abm stirdii, iler· 
Jedi. Fa kat duydugu giir sesi, saray du
varlan di§Inda brrakamad1, beraber ta~l
di ve her dakika onu duya duya gUnlerini 

saymaga ba~lad1. 
V ak' anm elll be§inci glinii (22 birinci

kanun: 1603) O~uncii Sultan Mehmed 
olmiittii ve bu haber payitahtta kirnseyi 
hayrete dii§iirmemi§ti. <;unkii biitiin ls • 
tanbullular da onunla beraber giinleri 
sayiyorlardl, elli be,inci giin i~in bir ha· 
her bekliyorlard1! .. 

M. TURHAN TAN 

Dii§IDan Case del Campo ve Oniver • 
site mahallesi oniinde de taarruz etmi§ ise 
de burada da piiskiirtiilmii§tur. 

Dii§manm sene ba§mdan evvel bekle
nen kat'i taarruzu ancak Franco takviye 
k1taab alabildigi takdirde rniimkiin ola • 
bilecektir. Madrid civannda muhirn k1 • 
taahn teha§§Ud ettigi haberleri bu fara
ziyeyi teyid eylemektedir. 

Baodilla mmtakasmdaki taarruzlar a· 
si\erin Madrid'i Chamartin istikarnetin • 
de ~evirmek ic;in bu mevkii intihab ettik • 
ler fikrini vermektedir. Her halde bu ~a
§Irtma ve ~evirme tabiyesi cumhuriyetc;i • 
lerin erkamharbiyesini gafil avlamarnl~ • 
hr. T ahkimat ve miidafaa tertibah faali -
yetle ilerlemekle ve askert te§kilat da her 
giin biraz daha terakki etmektedir. 

Cenubdan gelen cephe Madride Lav • 
moncloe' de ternas etmekte hukumet mer • 
kezinden Oniversite mahallesi civannda 
nzakla~arak Puerta del Sol' dan ku§ u
~u~u 5 kilometre mesafede bulunan Po -
zuelo' e muntehi olrnaktad1r. Bu rnevkide 
musademeler ~ok §iddetle devam etmek • 
tedir. Son giinlerin hava bombard~man • 
Ian neticesinde hic;bir bina saglarn kal • 
marni~hr. Bombardnnan devam etmekte
dir. Bundan sonra on giin evveline vann
crya kadar Pozuelo iyi ve fena anlar ge· 
c;iriyordu. Fa kat §imdi cephe istikrar bul· 

mu§tur. 
General Molamn kuva~etleri 

ilerliyor 
Avila 20 (A.A.) - General Mo

la'nm k1taat1 diin sabahtan biraz sonra 
Brunete • Escorial yolu iizerinde ve met
bur rnanastua 22 kilometro rnesafede kain 
Villanueva de la Canada kasabastnl 

zaptetmi~lerdir. 
Asiler timal istikametinde yedi kilo • 

metro ilerlemi§lerdir. Havamn giizel ol
masl, harekah kolayla,hrml§tlr. Baz1 kuv
vetler, ele ge<;irmi~ olduklan , rnevzileri 
tahkim i~in hareketlerini tatil etmi§lerdir. 
Bir erzak ve miihimmat kolu da yolunu 
§&§lrarak hiikfunet~;ilerin kontrolu albn • 
da bulunan bir yola sapml§ oldugundan 
ileri hareketi icra etmekte olan k1taatm 
bu yiizden hareketi haleldar olmu,tur. A· 
siler, erzak ve miihimmat kolunu ancak 
ak§aiD iizeri kurtarabilmi§lerdir. 

Asilerin tayyareleri, payitahhn ~imali 
garbisindeki mtistahkem mevkileri hom • 
bard1man etmi§tir. Hiikumet~;ilerin tay • 
yareleri de Varela ordusunun diimdar kl· 
taah iizerinden u~u§lar yapml§lard~r. A· 
silerin hava bombardimanlanna kar§l 
kullanmakta olduklan toplar, iki avc1 
tayyaresini dii§iirmii§ttir. 

lhtilalci kuvvetlerin Kortlu 
vilayetinde ilerlemeleri 

--TUrkler ve Arablar 
[Ba~makaleden devaml I pen~esine dii§IDek iizere bulunuyor. Ger· 

de~ · · B' .. .. b' · d L:.:yJe bir hak- ,.j bu onlarm bilecegi bir i1tir; ancak on-
gi§IT. IZ gunun mn e ov ,.. • • . • .. .. · d b' 

s1zhk vuku bulmamasml emniyet altma Jar bu 1§lenm gorurken btr ucu a rze 

Sevil 20 (A.A.) - Radyo ile veri· 
len bir habere gore General Franko'nun 
askerleri. Kordu vilayetinde taarruza 
g~mi§ler ve MalenzuellayJ i§gal etmi§ • 
lerdir. Hiikumet<;iler, 30 kilometro kadar 
geri ~ekilmi§lerdir. 

Madrid hiikumetinin tebliii 
Madrid 20 (A.A.) - Harbiye Ne· 

zareti teblig ediyor: 

[Ba~taraft 1 inci sahifede] 

generallerinin getirilmi§ olmas!dlr. 
Dart senelik plan i~in yaptlan 

bir toplanh 
Berlin 20 (A.A.) - Havas Ajans1 

muhabirinin ogrendigine gore M. Go • 
ring'in ge~en p~r§embe giinii toplanmaga 
davet etmi~ oldugu mahrem konferansta 
300 ki§i ham bulunmu§tur. 

Diin ne§redilmi§ olan resmi bir teblig· 
de deniliyor ki: 

«Ekonomi alemine mensub 300 §ah -
siyet, M. Hitler'le M. Goring'in etra • 
fmda toplanmi§lardir. Bunlar, 4 saat 
miitemadiyen 4 senelik program hakkm
da konu~mu§lardu.» 

Deveran eden bir §ayiaya gore i~tirna 
esnasmda M. Coring, Almanyada aci
len bir smai seferberlik yap1lmas1 luzu
mundan bahsetmi§tir. Bu sozler hazirun
da hayret uyandmru§tlr. 

Soylendigine gore M. Goring, sana • 
yicileri 4 senelik tatbik hususunda gos· 
termekte olduklan rahavetten dolay1 mu
aheze etmi§tir. 

M. Goring'in §U sozleri soylemi§ oldu
gu rivayet edilmektedir: 

«- Bu plan, vatanperverlik vazifesi 
namma herkesin §ahsi tetebbiisune hitab 
etmektedir. Her§eye hakim olan, gayedir. 
Maksud olan, Almanyay1 biiyiik bir tec· 
riibeye kar§l koyabilecek bir hale getir • 
mektir. Emirnarnelerle nizamnamelerin 
ehemmiyetleri talidir. Mesela aramzdan 
biri bana, ne vas1ta ile olursa olsun, ka
u~;uk tedarik etti mi onu her tiirlii nizam· 
namelerin, emirnamelerin ahkarnmdan 
muaf tutanm. F azla olarak bir de ken • 
disine prim veririm.>> 

M. Goring, silahlar i~in laz1m olan 
iptidai maddelerin her§eyden ehem ol • 
dugunu da i§aret etmi§tir. 

M. Goring, soziine son verirken, ls • 
panya vakayiine de telmihte bulunmut 
ve Nazi zimamdarlannm General Fran
ko'nun muzaffer olmasm1 istemekte ol • 
duklanm soylemi~ oldugu rivayet olun • 
maktadu. 

M. ;;aht'm bu toplantlda haZIT bulun
~aml§• ol.dugu anla§Ilml§br.Fakat yiiksek 
1dare am1rlerile 4 senelik plan erUnlhar· 
biyesi ve Harbiye Nezaretinin ekonomi 
§Ubesi miimessilleri i~timada bulunmu~ • 
lard1r. 

M. Hitler Danzig Nazi. 
heyetini kabul etti 

Var§OVa 20 (A.A.) - M. Hitler'le 
M. Coring'in cuma giinti Berlinde M 
~ orster'in riyaset etmekte oldugu Dan : 
Zig Nazi heyetini kabul etmi§ oldulda • 
n ogrenilmi§tir. 

Danzigde <;1kan Nazi gazeteleri bir 
arahk ink1taa ugraml§ olan Lehist~n • 
~anzi~ miizakerelerinin ayan rneclisi re
l~i ~· Gr:iser'in hast•hgl ytiziinden ke· 
sJlmi§ oldugunu temin etmektedirler. 

Kocatepe Spor kuliibii 
Antalyada 

Afyonkarahisar (Hususi) - Mmta· 
ka ikinci.si Kocatepe spor kuliibii bay • 
r~~a.bu rna~ yapmak Uzere Antalyaya 
gitmt§h. Oramn en kuvvetli tak1mlann • 
d~n Akd~n~z spor kulubite kaT§IIa§&rak 
hue kaT§! tkt saY! ile galib gelrni§tir. An· 
t~lyah~ar .Afyonlu sporculara ~ok buyiik 
bu mtsafirperverlik gostermi§lerdir. Bu 
ma~;m revan§l Afyonda yap!lacaktlr. 

[Ba$taratt 1 tnct &ahifede] 

vaziyet her §eyden evvel muahedelerin 
sabit ~er~;evesine ve Suriye iizrindeki 
frans1z mandasmm, Milletler Cemiyeti 
tarafmdan tayin edilmi§ bulunan §artla
nna inhbak etmektedir. Meselenin ileri 
siiriildiigii bir anda kayid ve i§aret et -
mek istedigimiz nokta da budur. 

Zaten F ransanm, ileri siiriilmii§ bu • 
lunan miinaka§alarda, Tiirkiye ile bir 
anla,maya eri§ilmesi i~in, Tiirkiyeyi bu 
harekete sevkeden biitiin amilleri nazan 
dikkate almarnazhk etmiyecegi tabiidir. 

Bugiinlerde Akdenizde biiyiik facia 
vukua gelmektedir ve yahud gelrnek iize· 
redir. Fransa Tiirkiyenin, ahiren Bogaz
lar hakkmda akdettigi anla~a ve tabii 
v~z~yeti itibarile Akdenizin §ark kap1sma 
hakrm bulundugunu, hi~ bir zaman, u • 
nutm1yacaktu. 

Tiirkiyenin iddiasm1 anlamaga mey • 
Y?¥1 olanlann, haklt olarak, ileri siirdukleri 
diger sebebler ~unlardu: 

Y eni Ti.irkiyenin Sefi, hallini ar
zu ettigi meselelerde, Avrupadaki 
devlet §Cflerinden bazilan gibi hareket 
e~emekted.ir; nitekim Bogazlar mese • 
lesmde rnevcud beynelmilel anla§rnalan 
tekba§ma feshedecek yerde Milletler 
Ce~iyeti kadrosunda derpi§ olunan bir 
temye ~aresi imkanlanna dayanml§hr. 
Ve, Atatiirk, §ekillere daha az hiirmet
kir memleketler yiiziinden fevkalade ih· 
tilacl~r .i~inde ~1rpman Avrupada her • 
hangl bir yeni karga~ah~ mucib olma -
dan rnuvaffakiyet elde etmi§tir. 

;;una, husnuniyet sahibi mu§ahidler 
ka~ulii zaruri olan bir vaklayJ ilave e -
delrm: ;;u anda Roma Berlinle baglanmi§ 
bulunuyor; Ankara ise i§gal etmekte bu
lundugu rnevziin rniidafau1 i~n miica • 
~ele?e bulunmaktadir ve ftalyamn faa • 
hyebne kar11 durmaga hazud1r. 

Bunun il;in diplomasimiz biiyiik bir su· 
a\ . kall!Smda bulunmaktad1r: 

Muvacehemizde tatbik ettikleri metod· 
l~r ve izhar eyledikleri hisler dolayl!ile 
hi~ te hakkt olm~yan milletlere kar§l 
Fransa ekseriya; esash noktalarda tavi -
zatta bulunmu§tur. BugUn, bilakis tali 
bir imtiyaz rnahiyetini haiz olan bi; me· 
s~~ede ce¥~ri bu uzla§ma sevmezligi mi 
gostereceg1z? 

Bu hususta bir karar vermezden ev • 
vel. herhalde, meselenin muhtelif §ekil • 

~in asile · e hiikiimet 
. kuvvetler ~pqblar 

. . [Ba~taraft 1 1nct sahtfedel 
mallermm ortadan kalktigml soylemek-
te ve ~u~ada. §iddetli bir harbin patlak 
vermesmm nihayet bir gi.in meselesi ol-
du~unu ileri siirmektedir. Maamafih 
heniiz en ufak ·bir ~arpl§ffia vuku bul
maml§trr. 

Sovyet • Man~ko hu'du'durida 
tah,idat 

lerini saglam bir kafa ile tetkik etmek ve 
ol~mek lazlmdtr.» 

T evlik Rii,tii Ara• Pari• yolunda 
. Paris 20 (A.A.) - Tiirkiye Hari-

C!~e V ekili T evfik Rii§tii Aras Cenev
re den Monte Karlo'ya gelmi§tir. Rii§tii 
At:as Sancak meselesi hakkmda Frans1z 
devlet adamlarile miizakerelerde bulun • 
mak iizere Paris' e gelecektir. 

Y eni i,kence ve zuliim uwlleri 
Antakya 20 (Hususi') - Sancakta 

bulunan F ranstz inzibat kuvvetleri her • 
giin yeni iikenceler ve zuliimler icad et • 
mekte~irler. Bunlardan birisi de devriye
ye selam vermek mecburiyetidir. Devriye 
g~erken durup selarn vermiyenler kara· 
kola gotoriilerek fena halde doviilmekte 
ve para cezas1 ahyoruz diye ustelik 50 • 

yulmaktadular. 
Diger taraftan a§ar vergisi naml al .. 

tmda koyliiye yap1lan biiyiik tazyik ve 
zuliim de biitiin §iddetile devam etmek -
tedir. F rans1z miistemleke mernurlanmn 
a§ar borclanna mukabil koyliilerin kiz .. 
IanDI almaga kadar cur' et ve kiistahhkla· 
nm ilerlettikleri haber verilmektedir. 

Hatay Erginlik Birliii brosiirler 
hazrrlryor · 

Ankara 20 (T elefonla) - Hatay 
E~inlik Birligi Hatayda yaptlan meza -
limi diinya efkan umumiyesine arzetmelt 
i~in bir brO§iir hamlarnaktadn. Bundan 
ba§ka meselenin diplomatik cephesini. 
Tiirkiye ile F ransa arasmda Sancak me· 
selesi etrafmda cereyan eden muhabera .. 
tl, son notalar da dahil olmak iizere me • 
selenin bidayetinden itibaren her safha .. 
sm1 ihtiva eden ayn bir kitab da haztr .. 
lanmi§ bulunmaktad1r. 

Bir ti~iincii kitab da Suriye muahede
si.nin .akdinden itibaren Hataym Suriye· 
mn b!r pa~as! sayJ!mas! gayesi ugrunda 
~an~akta tatbik edilen usulleri, sistema • 
t!k ~§~enceleri ve bunlara clair gazeteler
~e mtJ§ar eden haberleri resimlerile bir .. 
hkte rnuhtevidir. Bu kitablar tiirk~e 
fransizca, ingilizce ve arabca olarak ha : 
zirlanmt§tlr. 

Yeni liltenil~un ]anJarma 
kamandant 

. fskenderun 20 (Hususi') _ Kmkhan 
Jandarma kumandan1 miilazim Cemil ls· 
kenderuna nakledilmi§tir. 

A vrupaya gidecek 
telgraf memurlar1 

[Ba~tara!t 1 tnct sahtfede] 

.. Staj gormek ve tetkiklerde bulunmalt 
uzer .. d '1 k 

t 
e gon en ece olanlar §unlard1r: 
stanbul Telefo" M"d" I"W" d . ... u ur ugun en 

Berlin 20 (Hususi)•- Uzak§arktan 
gelen haberler ciddi endi§eler uyandrr
maktadtr. Sovyetler §ark hududlarma 
kuvvet ve miihimmat sevketmekte de
vam etmektedir. Sovyetlerin Uzalqark 
kumandaru Genera Bluher de tayyare 
ile Uzalqarka hareket etmi§tir. Di~er 

~ekk.1 • lstanbul telgraf rnerkezinden A· 
laeddm, Ankara telgraf merkezinden: 
~dal ve Suad, Adana telgraf merke • 
zm en ~eref makinistlik staj! i~;in Alman• 
yada S!menz fabrikasma, Istanbul Tele
fon Miidiirliigiinden z k~ · k' · tl''; . . . P e at rna 1015 IIi. 
st~! 1 1~10 ariste Standard fabrikasma. 
mufeth§lerden lsma1'J Hakk "f tt' . • 1 ve mu e 11 
~uavmlennden Said idari ve fenni staj j,. 

Tayfamn ak1beti belli 

taraftan Japonlarm da Man~uko • Sov
de yet hududuna 17 f1rkallk bir kuvvet 

sevketmi§ olduklan soylenmekted.ir. 

~;1.? :.:l.~anyaya, lstanbul Telefon Mii • 
durlugunden Muzaffer ve Semih Frallo4 
say a, .. lhsan ~acaristana alt!§&T ay ~1~ 
mak uzere gonderileceklerdir. 
~mum miidiirliik §ube mudiir muavin .. 

lennden Nuri ve Eyu"b S b . d F 
alrnak i<;indir ki bundan on be~ sene ev· d?kundugu ~~in si:ize kan§mak liizumunu 

vel Antakya ve havalisini Frans1zlara h1ssetmekteyJZ. 
emanet ederken sarih kay1d ve §&rtlan· Sarnimi soyliiyoruz: Bizim kal~leri-
JlllZI soylemi§tik. Sesimizde ve soziimUZ. mizde Suriye halkma kalll sempatiden, 
de Arab dii§manbg1 tasavvur edenler, dostluktan ve hayuhahhktan batka hi~bir 
galiba, bu tarihi hakikati unutuyorlar. his yoktur. Onlann huzur ve e~myet 
Suriye halkmm haline acJmlyor degiliz, kinde, ve §U kadar ki Turk camiasim~ 
ancak bu teessiiriimtiz ne derece olursa refah ve inki§afma engel olmamak §art!· 
olsun bize kendi halimizi ve kendi vazife· le, ya~amalanm candan dileriz. En sala· 
mtzt unutturamaz. Bizim sozlerimizde hiyetli Turk, bunu a~1ktan ifade etmi§tir. 
du,manca bir ac1hk varsa bu. ancak ve Tiirkleri, Arablann dii§IDanl diye 
ancak Tiirk varhgma kasdedenlere mii- gostermek Tiirkiin civanmerdliglni bil
teveccih bir dii§manhktu. Bu da pek ta· miyen sefillerden ba§ka kimsenin agza 
biidir. alam1yacagl bir iftirad1r. Boyle iftiralarla 

Cumhuriyet~i kuvvetler, asilerin So • hrmi~IT. 
mosierra ve Madrid cephelerinde ve bil- gildir. 
hassa Villanneva, Paradillo, Val deMo- Kornsomol vapuru Sovyet Poti lima • 
rillo ve Pozuelo rnmtakalanndaki tid- mnda~ 5 k.anunuevvelde hareket etmitti. 
detli taarruzlanni durdurmu,Iar ve hatta 6?f!J ton rnanganez hamulesile Gand'a 
bazan piisktirbnti§lerdir. Asilerin Mono· gid1yordu. Bu hamule Bel~ikah Privi • 
loa mmtakasmda de los Franceses kop- dence firmasma sahlmi§h. Mezkur fir • 
riistine kar§l yaprn1~ olduklan, bir taar· rna zamamnda vapurlann hareketinden 
ruz da piiskiirtiilmti§tiir. haberdar edilmi§ ve Paris'teki Avrupa 

Japonlartn ha:r.trlrklan 
Lomira 20 (Husust) - f}anghaydan 

allnan haberlere gore, Japon deniz ve 
hava kuvvetlerine siiratle haztr olmak 
emri ~erilmi§tir. Yakmda Japon donan
mast ile hava filolarmm <;in sulanna 
gelmesi beklenmektedir. 

B I . a n e ransa. 
e ~lka ve lsvi~rede altr ay tetkiklerdo 

bulunacaklard1r. 
Avrupaya tahsil i~in, gonderilecek S 

talebeden 1'k1's1' M"d' · · U · . . . u my:ell mwmyeco 
t~ym ed!lmt~tir. Bunlar, fen miifetti§le
nnden. Ekrem ve 1Iharnidir. Kendileri 
memunyett · ' f en ISh a suretile Pariste posta, 

Ortahgt velveleye veren politikac1lara iki milletin arasmr bozmaga ugra§&nlar 
gelince: Bir k1sml derebeylik dokiintiisii, bizzat kendi rnemleketlerinin zaranna 
bir k1smr sabhk siyaset tellah olan bu ~- t;ah§hklarml bir giin anhyacaklard1r. 
d~mlar ne Beyrut ve T rablus§&IDID g1t· <;ok temenni ederiz ki o gijne liadar bir 
lni§ olmasmdan rniiteessir, ne de An~akya ~ok §eyler kmlm1~ dokiilmii§ olmas10 ... 
V~e lskenderunun ahmp ahnmamastle a· Bu (Hatay) davas1 giinlin birinde 
lakadar degildirler. frans1z mi.istemleke h kkm 'cabl dairesinde behemehal 
Jllemurl r d b' k kl ve a 

1 
annm. em e §uursuz 1rer u a· hallolunacaktu. Ne yap1hrsa yap1lsm er· 

dan ~a§ka bir§ey ol~1ya~ bu bedbahtlar ortadaki dumanlar s1ynlacak ve 
sebebiie, ne yazik k1. T urklerle Arabia· ~~rklerle Arablar bir giin mutlaka 
tin aras1 a~;Ilmaktadu 1 d G" "! · k' U • H · .. w. ba,ba§a kalacak ar 1r. onu 1ster 1 o 

. r:nwn1 arbde de boyle olmu§ deg1l .. 'k' 'II t b'rbirini incitmemi, iki 
Jlliydr ';!. 0 vakit te vicdanlan satllm1~ bir gdun 

1 1 
IDI e b• · 

1 
aynhktan sonra tekrar 

talnm msa 1 b' b' · I A bl ostun uzun tr I n ar m 1r tezv1r e ra an k d d w meserret hislerile 
a datarak Ti.irk ordularmm arkasma sal- kavu~~r .e~ u{ .ugk 
dmnadllar ml ';! Bu hiyanete o zaman yekdlgermm e kml Sl ~md d k I kl . 
guya TUrk idaresinden kurtulup istiklale Biitiin huku v.e u ~. a ll~r~1 

I I n· 
kav k 'I b' t rtile en gem§ en §UIDU u manasm· 

U§ma gayes1 e n me§ruiyet veri!- aye §a k '1 k 1 t .. t kb I 
mek istenilrni§ti. Netice ne oldu';l Bunu da dostluk ve Y~ m 

1 
: ~ e D_lu~ a e 

muhake d' h"k" k b' 'd Suriye hiikumetme kar§I siyaset1m1z. Bu 

d 
w. me e 1p u urn verme 1ze a1 w k 1 b lutlan a e J..l· B " I · · t 1 ap 1yan u • 
gl ~ur. ugun ayni tipte insanlar hemen soz enmiz: ~r a 

1~1 
k 

hemen ay . kt d I Y sarak haklkl Sunye vatanda~lannm ula· 
b m oyunu oynama a 1r ar. a· - l a~l bir politikanln esaretinden kurtulan gma eri~ebilirse c;ok memnun o uruz. 
Sunye halkt §imdi de yerli pol,itikaCilann ~mail Miiftak MAYAKON 

lrlandadan l•panyaya ~ankasmdan Anvers'de Lloyds and Na-
gid en goniilliiler honal Provincial Foreign bank vasrtasile 

Londra 20 (A.A.) _ Sunday Dis • bu hamuleye aid biitiin vesaiki alm11b. 
patchm Dublinden ogrendigine gore ser· Bu malm bedeli de rnukavele ahkamma 
best lrlanda devleti hiik\tmeti, bir ta • tevfikan yiizde 80 tesviye edilrni§ti. 

k1m frlandah gencleri Alman vapurlarile T ayyareler laaliyete gefli 
ve pasaportsuz olarak lspanyaya ihrac e- Toled 20 (A A) H 1 • 0 • • - ava iyi e§ • 
dilmelerini Alman htikumeh' nezdinde M d 'd h · d m1§ ve a n cep f"Sin e Franco'nun 
protesto etmek tasavvurundad1r. tayyareleri §imal ganndaki hiikumel 

M. Valera tarafmdan emredilmi1 o • mevzilerini tekrar bombard1mana batla • 
lan idari tahkikat bir Alman vapurunun, IDI§lardu. 
get;en pazar giinii, gizlice Glaway Har- ltalyan gazeteleri M. Edeni. 
boura ugnyarak oraya '700 lrlandah ~~- muahaze ediyorlar 
karml§ oldugunu ve bunlardan yalmz 50 R 20 (A A · · I oma · .) - Eden'in lspan· 
smm pasaport an bulundugunu meydana ya i§leri.ne aid Avam Kamarasmdaki be
c.;Ikarmi§br. Bu irlandahlann General yanah Italyan siyasi mehafilinde olduk
Franko'nun htaahm takviye i~in te§kil e- c;a hayret uyandirml§hr. lngilterenin ls • 
dilmi§ olan lrlanda miifrezesinde goniil- panyadak' d h't• h b k 1 b' • 1 a 1 1 ar e ar§l nasi 1ga· 
Iii olarak hizmet edecekleri soylenrnek • ne kalabilecegi anla§IIamiyor. 
tedir. Tribuna diyor ki: 

lhtilalciler bir Sovyet gemi•ini «lspanyada korniinist miidahalesi feci 
yakarak batrrdrlar bir hakikattir. Komiinist bir Katalonya 

Moskova 20 (A.A.) - Tas Ajans1 cumhuriyeti sulh it;in daimi tehlikedir. 
bildiriyor: Avrupanm barut n~ISldu. Binaenaleyh 

Gazeteler a§ag1daki haberi ne§retmek- JTlutlak surette anlattlmahdu ki Avrupa
tedir: Bir !spanyol asi kruvazorii Sov • mn hit; bir krsm1 komunizm tarahndan it· 
yet Komsomol yapurunu yakmt§ ye ba· gal olunamaz.» 

Harb bQfladt 
Nankin 20 (A.A.) - Royter: 
,Sensi' de asilere kai'Jl te' dib hareketi 

tekrar ba,Iami§ ve htikumet k1taahnm bil
dirdigine gore, Sianfu'nun elli mil §ar • 

kmda bulunan • Havasien mevkii tiddetli 
bir musademeden sonra itgal olunmu1 • 
tur. 

Diger taraftan Sung tayyare ile Si • 
anfu'ya varm1~tJr 

Japon el~i•i Cin hiikumetini 
tehdid ediyor 

,Sanghay 20 (A.A.) ·- Japonyanm 
<;in Biiyiik El~;isi Kavagoe <;in Harici • 
ye Bakam Can~ung ile gorii~mek Uzere 
Nankin' e gitmi§tir. 

dtele.fo~ ve t~lgraf mektebine tahsile gon• 
enlmi•lerdtr D'~ .. .. . . '{" 'f • · 1ger u~u 1~m 1v1aan 

Vek~l t' d · · a e m e Imhhan a~tlacakbr. 

Macar Kral N~i'bi Yugoslav• 
Y&YJ. ziyaret edecek 

Londrada ~1ka."1. Morning Post gazete-o 
sine Belgraddan bildirildigine gore Ma· 
car Kral Naibi Amiral Horty yalonda 
av i~in Yugoslavyaya gidecektir. Bu zi· 
yaret Budlpe§tenin siyasi mehafilinde 
tekzib edilmemekte ve Mac:iristanla 
Yugoslavya arasmda yeni bir miinase -
batm b!i§langra addedilmektedir. Esa
sen gec;enlerde Amiral Horty, Romaya 
giderken Yugoslavya yolunu tercih et-

.. Japon Dome~ .Ajansmm bildirdigine 
g~re, J~po~. e}~rsi .beyanatta bulunarak mi§ti. 
eger <;m hukumeh komunistlerl J d 1 h' d . . e apon- Bursa a bir futbol ma~i --···-
ya a ey m e te~nki mesaiyi kabul ederse 
~aponya buna bigane kalamaz demi1 • 
hr. 

Resml Japon menabiinde soylendigi • 
ne nazaran boyle bir te§riki mesai Uzak
~ark sulhunu ihlal edecek ve J aponyay1 
1cab eden tedbirleri almaga mecbur k1 • 
lacaktu. 

Bursa (Hususi} - Karacabey fut• 

bol tak1mile Bursa Doraspor takmu ara• 
smda Atatiirk stadyornunda yap1lan fut• 

bol ma~l giizel olmu§, her iki tara£ biiyilk 
gayret sarfettigi halde rna~ beraberhkle 
neticelenmi~tir. Ma,l binlerce seyirci la· 

kih etmi~tir. 
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(ij"Cumhuriyet1ll 
IFII ~ U ~ ~ tYI ~ lYI tr1l lYI 
A~tkta kalan bir memurun 

~tikayeti 
~:Ivril sab1k mahkeme zab1t katiblerln

den Avn1 Becer!kl! !mzas!le aldi~ImlZ mek
tubda dtmil!yor kl: c:1934 y1Imda Vekalet 
ernr!ne almml§ttm. Biiyiik M!llet Meclls1-
n1n 936 y1lmda 2919 numara lle kabul et
tlgl bir kanuna gore benlm glbi Veka.Iet 
emr!ne almanlar miiddetlerlni doldurduk. 
Ian takdirde tekaiide sevklerlnl, miiddetle
r1n1 doldurmadtklari takdirde de blr ikra
mlye istlyebilirler. Ben miiddetlm! doldur
mami~tim, lkramlye lstedlm. Vekalet bir 
meseleden dolayt cereyan eden muhakeme
m!n neticeslni beklememl bildirdl. Muha
keme temmuzun iic;iinde bitt!. 0 tarlht~n
beri asg!lri on istida 1le tekrar miiracaat 
ederek kanuni hakk1m1 lstedlm, fakat ce
vab veren olmadl. Diger taraftan verilmek
te olan ciiz'i maa§ ta kanuna uygun olarak 
bel;l aydir kesilmi~ oldugundan c;ok m~kiil 
vaziyetlere diil;ltiim. 

Alakadarlarm dlkkat nazarlarml ~ekerek 
merhameten !§!min gordiirillmeslne deJa
let etmelerlni dilerlm.~ 

lnhiaarlar VekaletindeR bir rica 
Adana inhlsarlar Ba~mi.idiirliigii sevk me

muru 1074 Orhan Gokc;e imzaslle aldlguntz 
mektubda denlllyor ki: cAdana seyHl.bzede
lerlne yurdun her tarafmda gosterilen ~Jef
kat ve alaka biitiin aCilan unutturacak de
recede biiyiiktiir. Halkm candan ya.rd1mla. 
rma. te~ekkiiller de l§tirak etmekte ve bun
Jar buralardaki memur ve miistahdemlerlne 
ayr1ca yardrm etmektectirler. Ziraat Ba.n
kasi bu ciimledendlr. 

Vekaletlmlzln de 936 bii~eslnde memur
lara ikramlye olarak verilmek i.izere on i.i
c;iincii faslmda kayldll em bin llrallk bir 
meblag vardir. Acaba bu fastldan. 2500 11-
rayt gec;miyecek olan, blzlere birer ma~ 
nisbetlnde yardimda bulunulamaz m1?, 

Yiiksekkaldmm yiiriinemez bir 
hale gelmit 

Beyazldda. Veznecllerde 23 numarada A. 
Ararll 1mzaslle ald1grmtz mektubda. denlli
yor ki: cGazetenizln §-ehrin bozuk yolla.rl 
hakkmda yazdlklan 'iizerlne Belediyenln 
gayrete gelcrek bunlarm tamirlne ba§hya. 
cagm1 umuyorum. Tamir edllecek yollarm 
en b~mda Yiiksekkaldmm gelmelidir. 
Oras1 ecnebilerce gorillmesl zordur dlye at
latllmasm ve biraz da halkm rahatt dii~ii
nillsiin. Karanhk bastiktan sonra. ayagml 
krrmak ve en haflfi lncltmek lstiyenler bu 
yoldan gec;slnler. Akljamlarl paydostan son
ra ti.inel veya tramvay parasmt veremlyen 
bir siirii fakir dalma bu tehllkeyi ge~iri
yorlar.> 

~irketi Hayriyeden bir temenni 
Beykoz ishakaga mahalleslnden miihen

dis Oemal, tiiccar M. Na!i Akyiirek lmzalo.
rile aldigimiz mektubda den1llyor ki: cSon 
zamanlarda f}irketl Hayriye halkm lstira.. 
hatl ic;ln c;ok gi.izel IIller yapt1, bilhassa ye
n! kl~ tarlfesinde adeta fedakarhklarda bu
lundu. Biz Anadolu yakasmda oturanlar 
kiic;iik blr !iCY daha istiyoruz: 

K1§ gecelerinde Kopriiden 23,45 kalk'ln 
pasta haftanm yalmz ik1 giiniinde Anadolu 
yakasma. gec;lp iist tarafmda Emlrgii.na 
ba!1;I1yor. Acaba bu posta her ak~m Ana
dolu yakas1m da tutamaz m1? Ertesi sabah 
Emirgandan posta almaga mecburdur de· 
nllecekse biz de cevaben: 

Va.pur Beykoza kadar glttikten sonra. do
niip Em!rganda. sabahhyabllir dlyor ve !}ir· 
ketten bu himmetl bekliyoruz.~ 

GONON BULMACASI 
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Soldan saga: 
1 - Liiks, ilenln kLSaltllmi§l. 2 - Zlya, 

memleket. 3 - Arkasma blr ktrm getinl!r
se ctereddiid, manasma gellr, Fransada bir 
~hlr. • - iyiyl k1itiiyU ay1ran, yaz1 yazma 
vas1talarmdan biri. 5 - Oten blr ku§. 6 -
Sahib. memnun, yokun aksi. 7 - aoziin iis
tiindekl, blr !Jeyln lizerinde sabit kalan klr. 
8 - Alfabede blr harfln okunu:>u. yem!n. 9 -
LAikin, blr emir. 10 - K1sa zaman, eskl Tiirk 
papaZI. 

Yukartdan a~agtya: 
1 - Yliz bulm~. nota.. 2 - Ayak kemik· 

lerinden blri, baktrdan yemek ka.bt. 3 • 
Oebi dellk, ~tiphe. 4 - insan1 hayvandan 
aytran kuvvet, yemek. 5 • Yemekle berabP.r 
yenen ~y. 8 - Da~a bay1rda ha.yvan vur
mak, bardak. 7 - Bo~anma, muvakka.ten 
kullamlan ~ye mukab!l verilen para. 8 -
Arabca cokumab. 9 - Blr c;ic;ek. 10 - Bir 
kum~m genl~ll~l, meharet. 

Evvelki bulmacanrn halledilmif fekli 
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HASAN 
Kolonyasi 
90 derecedir. Hakiki limon 
ve turunc ~i~eklerinden yaptl· 
mtt diinyada misli bulunmtyan 
ve ecnobilerin ve biitiin ttriyat 
miitehaaaularmm tasdikinda 
bulunan hakiki kolonyadtr. 
Hastalara tifa ainirlere deva • 
dtr. ~arpmh, halecan, heyecan 
ve biitiin alaml asabiyede bir 

hayat arkadattdtr. 

C..___YE_Nr;_l E_S_ER_LER __ ) HASAN 
~iirkiye Ormancthgmm Mevzuatt, 

Tarihi ve Vazifeleri 
Yiiksek Ziraat Enstitiisi.i Rektorliigii ~

ll~ma.la.rmm 15 lncl sayLSl c Tiirk1ye orman
c!hgmm mevzuat1, tarihi ve vaz!felerh 
adlle ne~;redllmi§tir. 

Zira.at Vekaletl orman miitehassLSl pro
feser Em. Bernhard'm eserl olan bu kltab
da profesoriin 1934 seneslnden 1935 sene
b.i.ne kadar, Ankara Yiiksek Zlraat ve Bay
tar Enstitiilerlnde verdigl dersler, toplu 
olarak dercedllm~ bulunmaktad1r. 

Ziraat Vekaleti Ne~;irlyat Miidiiril Nlhad 
Ba.sri somelln tiirkc;eye terci.ime ettlgl bu 
faydall eserln almanca asllle terci.imesl bir 
arada bas!lml~Jtlr. 

.... ~ift~iye tlgiidler .. • ..: 

Yiiksck Ziraat Enstitiisii ne§riyatmdan 
cQ!ft~;iye dgiidleu, cHavza kaphcalari ve 
ic;me sulan, lslml! e.serlerle, Ankara koyun
lari i.izerinde yaptlan otopsilere ve beygir. 
lerdeki barsak hastahklarma aid etiidler 
intllilar etml~tlr. Degerll doc;entlerimizden 
Dr. Kerim bmer Qaglar, Dr. Siir~yya Tab
sin Aygi.iniin ve Patoloji Enstitiisii Dlrek
toru Dr. Rudolf Stetter'ln yapt1klar1 tet
klkatm mahsulii olan bu eserler zlraat ~
lerile 'Ugr~anlar lc;in c;ok miif!d malllmat1 
ihtiva etmektedir. 

•• Baymdtrhk Dergisi ... 
Baytndir!Ik i:~leri Dergisin!n 6 net say1s1 

inti§ar etmi~tir. Miinderlcati meyamnda, 
Atatiirkiin Biiyii.k Millet Mecllslnde, be9in
cl ctevrenln !klnci i<;tlma y1!1 a<;lll~l mi.ina
sebetlle lrad buyurduklan nutuk, Na.flaya 
aid kararnameler ve tallmat gibi resmt ma. 
lumattan ba~ka, memleket dahlllndekl 
muhtellf baymdiillk faaliyetlerlne dalr ha
berler, diinya. naf1a haberlerl ve milteaddid 
re.simler bulunmaktadJr. 

Halk Bilgisi 
Ernlnlinu Halkevl Dll, Tarlh ve Edebiynt 

§Ubesl tarafmdan her ay c;1kanlma.kta ola.n 
(Halk Bilgisl Haberleri) mecmuasmm (62> 
nc1 nUshas1 da c;tkmt§tlr. 

Bu say1da.: M. Halld Bayrak, Nakl Tezel, 
0. Beytekin, M. Miimtaz Ya.man. 

Halk Bllgisi Haberlerl memleketimlzde 
~1kan yegane ve r;ok ktymetll folklor mec
muasidlr. 

Bu !Im1 mecmuaYI biitiin tarlM1Iere, ede· 
biya~Ilara ve dllcllere tavs!ye ederlz. 

Yeni Turk 
Emlnonii Halkevt tarafmdan her ay c;I· 

kanlmakta olan {Yen! Tiirk) lin 48 mel 
saylSl !;lkmi§ttr. 

AgAh Strn Levend, M. ~kib TUnr;, Zlya
eddin Fahrl, Hatem! Semih Sarp, eukfl.fe 
Nlhal, Nahld Slrri, Mehmed Ha.Ild Bayr1, 
Sallh Miinir Corlu, §erlf HulU.Si, Nakl Te
zel, M. ~klr Ulkiita~Ir, Nu, Sa. Co. glbl ta. 
nmnu§ lmzalarm yaztlan vardir. 

Genclerle mtinevverlerl alakadar eden 
yaZila.n topla.mi~ bulunan bu mecmuay1 

Losyo lar1 

Hakiki ~i~eklerden ahnmtf 
halis esanalarla yaptlmtthr. 
Y asemin, leylak, Origan, Be, 
~i~ek, Revdor, Nergis, Milflor 
gibi kokularile insana hayat 

ve ruh verir. 

HASAN 
Lavantalari 
Y aaemin, Leylak, Menekfe, 
~ipr, Karyoka, Nergis, Ful -
yalar, Bahar ~i~ekleri, La 
Rumba, Pompadur, Dag ~i~ek· 
leri, Kukarac;:a, Nadya, Suar de 
Pris, Lale, Revdor, Kadtneli, 
Amber, Pupi, ~anel, Zambak, 

Origan, Nerolik kokulart. 

25 • 50 - 100 kuru'a 

Nesrin kolonya ve losyonlart 
Haaan kolonya ve losyoplan • 
mn yavrusudur. Ucuzlugu ve 
nefaseti aayesinde biitiin pi • 
yaaayt tutmutlur. Hasan ~i~ek 
suyu ile Hasan giil sular1 ve 
giil lavanta ve giil yaglarm1 

unutmaymtz. 
Deposu ~ Istanbul, Ankara, 
Beyoglu, Betiktaf, Eskitehir. 

• CUMHURiYET 

GRiPiN 
Nezle, grip, bronfiille tekmil agrllar1n 

yegine ve en kuvvetli ilic1 I 

Harareti siir'atle dii,iiriir, 
ii,iitmeden ileri gelen ra
ha tsizhklari onler' mideyi 
bozmaz, kalbi yormaz, 

bobreklere zahmet 
vermez. 

o·R i PiN 
Romatizma ve mafsal agri· 
lartnl durdurmakta kat'i 

tesiri haizdir. 

Gripini tercih ediniz 
Mevlud Baysal 

~elenk, buket, ni~n 
sepeti, gelin araba
lari tezyinab, balo
larda dekorasyon j,. 
Jeri i~in daima 22537 
No. ya telefon ediniz. 

Lise ve Orta mektep 
talebesine 

En iyi ve ~abuk frans1zca 
ogreten kitab 

Merhum Ali Nazimamn 

La Clef du FranGais 
kitab1d1r. 

Maari£ VekaJ.etince kabul edilmi§, 

ikinci defa basllml§tlr. 

fie; talebe, bir muallim k1sm1 var

dlr. Birinci 23, ikinci 34, iic;iincii 40 

kuru§tur. Ta§rada toptan alanlar • 

dan posta iicreti almmaz ve tenzi • 

Iat yap1hr. 

Sati§ yeri Cumhuriyet matbaas1 -

SidiT. 

Bi~ki Dersleri 
Evinde hocas1z kendi kendine 

bic;ki, diki§ ogrenmek istiyenler 
ic;in yazdmi§tir. 

Kadm elbiselerine aid olan hi • 
rinci cildi 2, ikinci cildi 2,5 lira • 
drr. Ta§raya posta paras1 almmaz. 
Satt§ yeri yalntz Be§ikta§ Diki§ 
Yurdudur. Akaretler numara 87 

Telefon 43687 

Dr. IHSAN SAMI 't 
BAKTERiYOLOJi 
LABORATUARI 

Umum kan tahlilah, frengi 
noktai oazarmdan (Vasserman ve 
Kahn teamiilleri) kan kiireyvah 
sayJlmasi. Tifo ve 111tma hastahk
lan te~hisi, idrar, balgam, cerahat, 
kazurat ve su tahlilah, iiltra mik· 
roskopi, hususi a!Jalar istihzar1. 
Kanda iire, IJeker, Kloriir, Kolle•· 

terin miktarlanmn tayini. Divanyolu 
No. 113 Tel: 20981 

hufutunuzu muhafaza, 
-- ediniz 

lllfmanlikl-1 mDcadolo odl· 
nlz ve bunun .,, lyl 91re1t 
olon SHORT LINil Y' glyl
nlz. Dalmf m•••hntn tlt1· 
rill yoDh tob•koyl gldorlr. 
Huouot olhtlkl blr lrl~o· 
~an 1•P•Imot olen SHORT 
LINil odl blr ~Oiol glb• 

r•k•"'"· 
F"lyoll' 10 II radon ltlboriO. 

Sat•• veri valnoa 1 

.J. ROUSSEL 
Perfl 166 8d. H1u11m1nn 

~"-'"""......, 11STANBUL, Beroitw ~ 
TOnol moydon• 12 No. Ia. 

Ma~eum•t• zlyal"tt tdtnlz U)'l 
~~ No.lu lorlfomlzl lotaylnlz. 

Akay i~Ietmesi'nden: 
1 - Yalova kaphcalart methaline iki kilometre meaafede asfalt 

~tose iizerinde gosterilecek mahalde yaptmlacak elektrik santrah 
tesisatt kapah zarf usulile eksiltmiye konulmuttur. 

2 - Eksiltme 30/12/1936 tarihli ~artamba giinii saat 14,30 da 
Karakoyde ldare Merkezinde ~efler Enciimeninde yaptlacakllr. 

3 - Muhammen bedeli «55.327 lira ve 20 kurutlur.~ 
4 - Muvakkat teminat «4.149)) lira ve 54 kuruttur. 
5 - ~artname, ketif ve projeler tdare veznesinden bir lira mu • 

kabilinde sahn ahnabilir. 
6 - lstekliler teklif mektublarmt yazth aaatten nihayet bir saat 

evveline kadar Enciimen Reisligine makbuz mukabilinde vermeli -
dirler. (3542) 

YUce ve GorgUIU 

BiCKi DiKi$ YURDU 
Tesis MUdiirU: ELENi ~ORBACIOGLU 
En son ve ~ok kolay bir usulle Fr.ans1z Inks metodla 

iyi diki~ bilenlere 3 ay, az dikis bilenlere 6 ay, hi~ 
bilmiyenlere 9 ay. Tayyor, tuvalet, roblar, beyaz ~a· 
ma~nerkek kostiimu, reklam pardesii, pieama dersleri 
bayanlara verilir. Yiice Kiiltiir Direktorliigiinden mu
saddak ~l'hadetname verilir. 

Adres • Kumkap1 Kadtrga caddesi No. 93 

istanbul S1hhi Miiesseseler Artt1rma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Sxvas Niimune hastanesi i~in sahn ahnacak 1'38 kalem eczayi llb • 
biye ve sthhi malzeme a~tk eksiltmeye konulmu~tur. 

1 - Eksiltme Cagaloglunda Sthhat ve l~timai Muavenet Miidiirlii· 
gii binasmda kurulu Komisyonda 30/12/936 ~arfamba giinii saat 15 
te. yaptlacakttr. 
2- Tahmini fiat 1330 lirad1r. 
3- Muvakkat garanti 99lira 75 kuruttur. 
4 - lstekliler tartname ve listeyi hergiin Komisyondan gorebilir -

ler. 
5- lsteklilerin cari seneye aid Ticaret Odas1 vesikasile 2490 sayth 

kanunda yaz1h belgeler ve bu ife yeter muvakkat garanti makbuz ve· 
ya banka mektubile belli giin ve saatte Komiayona gelmeleri. 

(3567) 

21 Birincikanun 1936 

I. 

Sabah dokuzdan ak§am saat bc§e kadar 
mat, sa£ ve sevimli bir ten. Giindilz 
tekrar pudralanmaga hacet yok. i§te; 
havalandmlmi§ yeni Tokalon pudra • 
smm garanti muhassenah bunlardrr. 
Bu cazip havalandtrma usulil, Paris • /1 
li bir kimyagerin ke§fidir. Bu usul da-
iresinde havas1 toplandmlml§ yegane ve modas1 gec;mi:;i ve yiize bir makyaj 
hafif ppdradu. ~imdiye kadar yapdan §eklini vermeden kahn adi pudralar • 
pudralardan on defa daha sa£ ve da • dan tamamen ba§ka bir tesir yapar. 
ha hafiftir. Bu usul, Tokalon pudra • Bu yeni Tokalon pudras1 yilze yapl§J.k 
smm istihzarmda kullandmaktadu. kaldtg cihetle buna «8 saatlik pudra» 
t§te bunun ic;indir ki, Tokalon pudra - tabir cderler. Arhk ne parlak burun, 
st, daha muntazam ve daha miikem • ne yagh cild gorilnmiyecek, bclki rilz· 
mel bir tarzda yapl:;iir, cildi hemcn gar, yagmurun ve terlemenin icrayt 
hemen gorilnmez bir giizellik tabakasile tesir edcmiyecegi mat, saf ve sevimli 
kaplar ve yilze tabii bir giizellik verir bir ten goriineccktir. 

Asioin 

Ziraat V ekaleti 
Sat1nalma Komisyonun an: 

1 - Kapah zarf usulile Silezya arsenik miirekkebahndan 50 ton 
arsenikiyeti rassas Silezya «Araeniate de plomb = Bleiarsenat Si • 
lezya» ve fare oldiiriilmesinde kullamlmak iizere 100.000 Hora fite· 
gile 1.000 Hora aleti satm almacakhr. 

2 - Arsenikiyeti Rassasm muhammen bedeli 20.000 lira, Hora fi~ 
teklerinin tiifeklerile birlikte muhammen bedeli 24.000 lira, Arseni
kiyeti Rassas i~in ilk teminat 1.500 lira, Hora fi,ek ve tiifekleri i~in 
birlikte 1.800 lirad1r. 

3 - ihale 18/1/937 de saat 15 te Vekalet binasmda yap1lacakhr. 
4 - Muhammen bedelleri ayn ayr1 yaztlan bu maddelerin ihale· 

leri de ayrt ayrt yapxlacagmdan taliblerin teklif mektublannt ona 
gore Komisyona vermeleri. 

5 - ~artnameler Ankarada Ziraat Vekaleti Satmalma Komisyo· 
nundan, lstanbulda Ziraat Miidiirliigiinden paras1z olarak verilir • 

6 - tsteklilerin teklif mektublarmt teminatlarile birlikte muay .. 
yen giinde 2490 say1h kanunun ikinci ve ii~iincii maddesinde zikre • 
dilen vesikalarla eksiltme saatinden bir saat onceye kadar Komia • 
yona vermeleri. (3305) 

I 

Gripten korununuzi 
MUhim hastahklar Grlple 

ba,lar. qunkU : 

~ Pastil Antiseptik Kanzuk 
' Teneffiis yolu ilc gec;cn hastahklardan 

korur. Grib, nezle ve oksilrilgii onler. 
Teneffiisil kolayla§hnr ve temizler. 

KANZUK. PASTiLLERi yolculukta, 
kalaballk ve tozlu muhitlerde kl§ln ka· 
pah yerlerde bulunmaktan mutevellid 
bula§lk hastallklarm online ge<;er. Ses 
klstkhklannda ve bogaz hastahklarmda 
pek faydalt ve kati tesirlidir. Her ecza
ncde bulunur. 

DEPOSU: 1NGiLTZ KANZUK ECZA
NESi. BEYQ(;LU • iSTANBUL. 

ROMAT.ZMA p•MANOLile derhal ge~er. U§Umek· 
ten, bel, diz ve arkaya I I giren agnlan hemen keser 



Agtzdan ahnan 
mikroblara karsi en 

' 
miiessir devadtr. 
6ksiiriik, nezle ve brontit, 
bogazdaki bademciklerin il -
tihabt had ihtilatlara yol a~a
bilir. Bunlar1 ve diger tahar~ 
riitleri Pastil For kullanarak 

izale edebilirsiniz. 

p il 
Kiiltiir Bakanhgtndan : 
1 - Bolge San'at okullarl i~in pazarhkla: 
A- 0~ aded Oniversel Freze makinesi, 
B- Bir taktm Unite delik ve bir taktm Onite mil mastarlart, 
C - On bes aded muhtelif marangoz makinesi ahnacakhr. 
2 - A ftk;asmdaki makinelerin ihalesi ayrt, B ftkrasmdaki mas~ 

tarlarm ihalesi ayr1 ve C ftkrasmdaki makinelerin ihalesi ayrt olarak 

yaptlacaktxr. 
3 - Birinci maddenin her ftkrasmdaki makine ve mastarlarm ev· 

saf, miktar vesairesini bildiren umumi ve fenni tartnamelerile lis
teleri Ankarada Kiiltiir Bakanhgt Levaztm Direktorliigiinden, ia
tanbulda Bolge San'at Okulu Direktorliigiinden bedelsiz olarak a• 

hntr. 
4 - Birinci maddenin A f1krasmdaki makinelerin ihalesi 24/ 

12/936 pertembe giinii ogleden evvel saat 10,30 da ve B ftkrasm -
daki mastarlarm ihalesi ayni tarihte saat 14 te C ftkrasmdaki ma
kinelerin saat 15 te Kiiltiir Bakanhgt binasmda yaptlacakttr. 

5 - Birinci maddenin A ftkrasmdaki ii~ freze makinesinin tah· 
min bedeli 17.082 ve muvakkat teminatt 1.282 lira, B ftkrasmdaki 
mastarlarm tahmin bedeli 781 ve muvakkat teminah 59 lira, C 
fikrasmdaki m~kinelerin tahmin bedeli 7.300 ve muvakkat temi • 

nah 547.5 liradtr. 
6 - Bu eksiltmelere gireceklerin bu gibi makine veya avadan • 

hklart batka miiesseselere verdiklerine ve taahhiidlerini tamamen 
ifa ettiklerine dair Resmi veaika ibraz etmeleri laztmdtr. (3642) 

1 9 3 7 
Hava '"yUk Piyan osu 

BOYO RAMiY 
( 5 0 0 . 0 0 0 ) liradtr. 

200.000, 150.000, 100.000, 70.000. 60.000, 50.000, 
30.000, 20.000, 15.000 lirahk ikramiyelerle ( 400.000 
ve 100.000) liraltk iki aded miikafat vardxr. 

KESIDE YILBASI GECESI Y APILACAKTIR. . . 
Biletler: (2,5), (5) ve (10) lirad1r. 

Vakit kaybetmeden hem en biletinizi ahmz .•• 

istanbul Naf1a Miidiirliigiinden: 
28/12/936 pazartesi giinii saat 15 te Istanbul Naft~ Miidiirl~giin • 

de 8070 lira ketif bedelli Nitantatl Ktz orta okulu b1r k111m tnf&&h 

a~tk eksiltmiye konulmuttur. 
Mukavele eksiltme Baymdtrhk itleri genel, hususi ve fenni f&rt-

nameleri p;oJ· e kesif hulasasile buna miiteferri diger evrak dai • , ' . 
resinde goriilecektir. . . • 

Muvakkat teminat 605 lira 28 kuruttur. lstekhlerm tekhf mek • 
tublarm1 ve en az 5000 Iirahk bu ite benzer it yapttgma dair goa • 
terecegi vesika iizerine Nafta Miidiirliigiinden almtf oldugu miite -
ahhidlik ve Ticaret Oda11 veaikalarile 28/12/936 pazarteai giinii sa
at 15 te Nafla Miidiirliigiine 1elmeleri. (3562) 

..... 

REOSiL 
Oksi.iriik; Nefes darhg•; Soguk 

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

Her Eczaneden israrla isteylniz. 

Istanbul S1hhi Miiesseseler Arttirma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Haydarpata Niimune hastanesine laztm olan 44 kalem marazi tet· 
rih alat ve edevatile ecza a~tk eksiltrniye konulmu,tur. 

1 - Eksiltme Cagaloglunda S1hh~t ve l~timai Muavenet Miidiir· 
liigii binasmda kurulu Komisyonda Z3/12/936 ~ar,amba giinii saat 
15 te yaptlacakhr. 

2 - Tahmini fiat 718 lira 40 kuru,tur. 
3 - Muvakkat garanti: 53 lira 88 kuru~tur. 

h.~ - lstekliler tartname ve listeyi hergiin Komisyondan gore -
thrler. 

1
5 - lsteklilerin cari seneye aid Ticaret Odas1 vesikasile 2490 sar 1 kanunda yazlh belgelerle ve bu ise yeter muvakkat garanti mak~ 

qz veya banka mektubile belli giin ~e saa~te Komisvona stelmeleri. 
(3389), 

CU1\1HUR1YET 

KANZUK 
Sa~ eksiri 

COM OGENE 
Sa!<larm kiiklerini kuvvetlendi • 

rir. Diikiilmesine mani olur. Ke • 
pekleri izale eder. Ne§viiniimasm1 

kolayla§brarak hayat kabiliyeti • 
ni arttmr. Latif rayihah bir sa~ 
eksiridir. 
iNGiLiZ K.ANZUK ECZANESt 

BEYOQLU ·iSTANBUL 

Kar:\gtimrUk Niifus mcmurlugundan 
aldJjiim niifus tezkeresi ve mezbahaya 
aid vesika ilc 3 lira para bulunan eUz
damm zayi oldu. Bulan para kendisi • 
ne aid olmak iizere vesikalarJml Kara· 
gUmriik, Ke~eeilcr, Odalar sokak 17 
numarah evde l.:ierife getirdiginde ay • 
nca memnun edllecektir. Aksi takdir ~ 
de ycnileri almacagmdan hiikUmleri 
yoktur. ~erif 

51HHATINIZI 
I((QRUYUNUZ 

~ANZUK MEYVA TUZU 
Kanzuk meyva tuzu en ho§ 

mcyva usarelerile haztrlanmi§ • 

tu. Hazm1 kolayla~tmr. lnlo • 

bazt izale eder. Kam temizliyerck 

viicude tazelik ve canhbk bah§e· 

der. 
iNGiLiZ KANZUK ECZANESi 

Bc:voglu • lstanbul 

Sahib ve 8a~muharrtrt: Yunu• Nat!i 
umumf ne~riyatt tdare eden YaZl I~len 

Mildilril: Hikmet MiiniF 

cumhuriyet matbacm 

Sigara i~tigi halde ne 
bembeyaz di§leri var! 

<;iinkii sabah ak§am RADYOLiN kullan1yor. 
...... 

~ayran ~dici bir tebessiim, temiz ve parlak di§le, saglam 
d1§ etlen, tath, rayihah bir nefes ... l§te Radyolin biitiin 

bunlan temin ettigi i~indir ki, bu kadar ~ok seviliyor 
ve bu kadar ~ok kullamhyor. 

RADYOLiN 
Di lerin Abthayat1d1r. 

Karacabey Harast Miidiirliigiinden: 
An.~dan ~e. babadan yart,~l 935 dogumlu biri erkek biri diti ol • 

mak uzere 1k1 bat safkan lngiliz tayt a~1k artbrma suretile 3 ikinci -
kanun 937 pazar giinii Hara merkezinde sahlacaklardtr. Muvakkat 
teminat 75 liradtr. lsteklilerin mezkur giin Hara merkezinde bulun~ 
malart ve taylarm pedigirilerini gormek istiyenlerin daha evvelinden 
~ara ~erk~~ile Ankara, Bursa, Istanbul, lzmir Baytar ltleri Miidiir· 
luklenne muracaat etmeleri ilan olunur. (3530) 

Hastal1klardan korununuz : 
Nezle, grip, difteri gibi bu
latict hastahklar insana a· 
gtz ve bogaz yolile girer. 

A KR i 0 0 L 
bu yollar1 mikroblardan te· 
mizler, hastahklarm alm· 
masma mani olur, bogaz ve 
bademcik iltihablarmt te
davi eder. Her eczanede 
bulunur. 15 tanelik kutusu 
35, 40 tanelik kutusu 70 
kuruttur. 

YENi ~IKTI ..... 
ViKONTUN OLUMU 

Me,hur M. Prust'un ~ok 
nefis bir hikayesi 

Haydar Rifatm terciimeai 

.. ......... 30•ku .. rau.§ .......... 

Dr. Haftz Cemal 
Lohman Hekim 

Dahiliye miiteha58151 
Pazardan ba~ka gtinlerde ogleden 

sonra saat (2% tan 6 ya) kadar tstan
bulda Divanyolunda (104) numarall 
hususl' kabinesinde hastalanru kabul e
der. Salt, cumartesi giinleri sabaH 
c9 1h - 12• saatleri hakiki fikaraya mah .. 
sustur. Muayenehane ve ev telefon 
22398. KI~hk 21044. 

ADEM • 
I iKTiDAR 
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