
r 
i~ SAHiFELERDE 

2 net sahlfede: Siyasi lema! - Muharrem 
Feyzi 

3 iincii sahifede: Yurddan yazllar • Is
mail Habib 

4 iincii sahlfede: Hikaye, Biblografya 

6 nc1 sahifede: Spor, Tahlil ve tenkid. 

SERVER I 

CUMBA 
RUMBA fA 

Ankarada blr konferans - Ald.edci.in Cemil, 
Tetklkler • R1za f;avdarlt 

\.. .) 

0 4530 
iSTANBUL - CA<'iALO<'iLU 

nUQURCU yll sayl : Telgraf ve mektub adrest: Cumhurtyet, istanbul - Posta kutusu: istanbul, No 246 Car~amba 23 Birincikanun 1936 
Telefon: Ba§muharrir ve evi: 22366. Tahrir heyetl: 24298. Idare ve matbaa klsml 24299 • 24290 

Saf ve temiz bir atkm lieyecanh 
maceras1. Ktt geceleri lezzetle 
okunacak resimli ve 400 sahifelik 
aile romam. Fiah 125 kurutt~r. 

Sancagzn istikldli i9in 

Pariste ba~hyan miizakereler 
diin ak~ama kadar devam etti 
PariS Sancakta $apka giyen Tiirkler Vatani-

M.. k I • lerin tecaviizlerine maruz kalzyorlar uza ere en p . .. k 1 . . N 1 k d . 1 ar1s muza ere er1n1n oe e a ar nebce enecegi 
Eger meseleyi hakidk~- iimid ediliyor. Hasimiil' etasi Suriye Cumhurreisi oldu 
ten adalet ve insaf at- ' 
resinde halletmek isti
yorlarsa i~e tiatayhla
nn istiklalini tantmak
la ba§lamak icab eder 

Ankara: 22 ilkkcinun --------JN.. kvam Cemiyeti meclisi, Antak
~ ya meselesi uzerind.e esas~I su: 

rette durmadan, tali ve thzan 
mahiyette bj kararla ilk toplantisma ni· 
hayet verd= .. ;>imdi Turk ve F rans1z mu· 
rahhaslan, meclisin ikincikanun toplantJ· 
lima bir anla§ffii\ zeminile gelebilmek i~in 
Pariste konu§u:rorlar. 

Akvam Cemiyeli meclisinin kararile 
bugiinlerde Sancaga iic; ki§ihk bir bitaraf 
tetkik heyeti gidecektir. :rurk murahhas
lan bu heyete bir de Turk aza katJlmast
m teklif etmi§lerdi; mah~Uind.e faydah 
bir tetki!C Jiap~tbihnek. i(Jn buna hakikaten 
luzum vard1: · Anca:k F rans1z delegesinin 
muhaldett ii'z.erine·, ·bu Turk teklifi red
dolurid~.: B.ll d:a· gostenyo'r ·ki S'ancakta 
bir Avrupal;nm gorup anhyamJyacagi ve 
fakat bir Tiirk g(iziiniin derhal farkedip 
kavnyacag1 baz1 fenahklar vard1;. an

cak hududuna ayak basar basmaz k1smen 
miistemleke memurlanndan, k1smen de 
Turk dii§mam kimselerden mute§ekkil bir 
§ebeke i(_;ine du§ecek olan bitaraflar, ken
dilerine ne gosterilmek istenilirse yalmz 
onu gorebileceklerdir. T ethi§ siyasetinin 
alanca azgmhgile hukum surdugu San
cak dahilinde fikir ve vicdan hurriyetini 
muhafaza etmi§ herhangi bir Tiirkiin, bi
taraflar heyetini ku§atacak alan muhafJZ· 

lar ve casuslar c;emberini zorhyarak Turk 
ukmm maruz aldugu mezalimi serbestc;e 
anlatabilmesine imkan tasavvur edile
mez. Su halde bitaraflar heyetinin vasJI 
alabilecegi netice F ranSJZ membalanm~ 
tniidafaa edegeldikleri sukun ve asayi§ 
nakaratml tekrarlamaktan ibaret olacagi 

§imdiden kestirilebilir. 

Halen Turk - Frans!z miizakerelerinin; cereyan etrnekte oldugu Fransa Hartctye 
Nezaretinde Fransa - Suriye muahedest tmzalamrken: 1 • M. Leon Blum, 2 • 

M. Vienot, 3 - §imdi Suriye Reisicumhurluguna ser;ilen Ha§imiiletasi 

Paris 22 (Hususi) - Hariciye Ve • • 
kilirniz doktor Tevfik Ru§tU Aras Fran- Sur1ye ve Liibnan 
sa Hariciye N azm M. Delbos ile bugun 
Sancak meselesi etrafmda yeniden uzun matbuatinda devam 
bir mulakatta bulunrnu~tur. 

.. Harici~~~ Vekillerinin ~.u goru~mesm1 eden mugalatalar 
muteabb agleden sanra Turk ve F rans1z 
heyetleri ikinci bir taplantl yaparak mii
zakerata devam etmi~lerdir. Bu taplan -
ttdaki '-Tiir~ heyeti T evfik Rli§tli Arasm 
r:ia eti alb d P ri biiyiik el imiz Suad 
Dava~. Tiirkiye Cumhurreisligi Umuml 

Nerede ise «Antakyada 
Turk niifusu yoktur!» 

deyip ~1kacaklar! 
Antakya ve iskenderun meselesinin 

mukadderatl mevzuu bahsaldugu bugiin
lerde muhtelif Suriye ·· - Lubnan gazete
lerinde bu mesele etn.. .Ja dikkate §a -
yan yaz1lar ~IkmaktadJr. Bunlardan ba
zJlarmm hulasalanm veriyoruz: 

Beyrutta (_;Jkan Elbeyrak gazetesi 
«Tehlike §imaldedir» ba§hkh yaZJSmda 
diyor ki: 

«Soz kQfi Jegildir. Sayed bu Tiirk 
tehdidi altmda Suriye bir tek ki~i imi§ 
gibi kryam elmezse, Tiirkiye ile meseleyi 
hal vazifesini Jeruhde eden Fransa ni • 
hayet gev§iyecektir. J skenderun I imam 
sevkulcey§ ve ticaret cihetinden fevkala • 
de ehemmiyetlidir. Onsuz H aleb bir bii
yiik koy haline gelecektir. Biz Liibnan

Jancaga gidecel~,/~~~:/a:eyet azasmcta?< lrlar C emiyeti Akvamdan Suriye ha/~kt-
Katibi Hasan R1za, Hariciye Vekaleti nm tasdikrm taleb ediyoruz. Musullrak
Umuml Katibi Numan Rifat Menemen- ta kaldrgr gibi lskenderun Ja Suriyede 
cioglundan murekkeb olarak i~tirak et ~ : kalmalrdrr.» 
rni§tir. Fransa, Hariciye Nazm M. Del- Suriyeden kopanlarak LUbnana he -
bos'tan ba~ka. Hariciye Miiste§an M. diye edilmi§ olan Beyruttan yiikselen bu 
Vienot, Fransamn Ankara biiyiik el~isi ses her§eyden evvel korku ifade etmekte 
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Gelelim Paris muzakerelerine: Fransa 
hUkumetile dagrudan d.ogruya ve ba§ba
§a muzakere, bizim otedenberi tervic ve 
mudafaa ettigimiz sistemdir. Esasen biz 
bundan on be§ sene evvel Antakya ve ha
valisini F ransa hukumetine emanet olarak 
buakhgimlz i~in bugun aralann rnuka~-
deratmJ yeni bir §ekilde tesbit ve tevs1k """''"'''""'''"""'''''""'"'''""'"''""'"''"'"""""''"''"'"'"''"'''''""''''''"'"'"'""'''"""''"'"""'''''""''"'""'''"'"'"""'""'"'"' 

etmek te Turkiye ve Fransa hiikumetle- T f•k R • A J•d • • J •• 
rine aiddir. o vakit Hatay k1t'asm1 Fran- eV 1 ii~tU raS1D Va 1 eS1DID 0 iimU 
&tzlara emanet ederken sarihan kayid ve 
i§aret etmi§ aldugumuz «hususiyet» i.n 
bugunku manas1 «istiklal» den ba§ka ~1r 
§ey alamaz. Fransa, bilakayid ve §art J§" 
gal ettigi Suriye ve Liibnanm istiklalini 
kabul ederken mukayyed ve me§rut ola
rak elinde tuttugu (Hatay) 1 ayni dere
ce istiklalden mahrum buakamaz. Hele 
(Hatay) Turklerinin mukadderatml 
-velev zahirl ve en hafif §ekilde dahi ol
sa- Suriye Arab hiikumetinin istiklaline 
baghyamaz. Bugun boyle bir ihtimal 
nastl hat!ra getirilebilir ki o zamanlar or· 
tada Suriye namile bir siyasi varhk degil, 
hatta hududlan malum ve muayyen bir 
cografl ifade bile mevcud degildi. Husu
st ve miistakil mahiyetleri bundan on be§ 
sene evve) tanmmJ§ bir cemaati FransJZ· 
larm daha dun yaratlp istiklal verdikleri 
diger bir cemaate tabi k1lmak oyle bir si- Hariciye Vekilimizin validesinin cenaze merasimi (kofede) 
Yasi zuliimdiir ki Tiirkiye Cumhuriyeti merasimde bulunanlar 
bunu ancak muharebe meydamnda ve bir Hariciye Vekilimiz doktor T evfik kilimizin Paris ziyaret ve temaslanna dair 
lllaglubiyet neticesinde kabul edebilir. Rii§tU Aras Cenevre~e. vazifesinin en verdigi telgrafnameden anasmm z1yam -
E&er kar§l tarafm planmda boyle bir§eY hararetli bir safhas1 u;mde bulunurken dan nihayet haberdar edilmi§ oldugu an
Varsa kendilerine o yoldan yiiriimegi tav- memlekette anas1 irtihal eylemi§ ve o za- la§Jidigmdan biz de Tevfik Ru§tii Arasa 
siye ederiz. Yak boyle degil de meseleyi man bu acJkh kay1bdan bililtizam bah - ve ailesi erkamna en samimiyetli taziyet
ha'kikaten adalet ve insaf dairesinde hal- solunmamJ§tJ. Ehemmiyetli vazifesinin SJ• lerimizi arz ve iblag etmek vazifemizi 
lebnek istiyorlarsa i§e Hatayhlarm istik- k1 mesaisi ic;inde Hariciye Vekilimizi bu yerine getiriyoruz. 
l~li'li tammakla ba§lamalan icab eder. matem haberile miiteessir etmek isteme - Ankarada irtihal eden merhumenin ce-

llmail Mii,tak MAYAKON mi§tik. nazesi pek itinah bir ihtifalle kaldmlarak 
_J.ADJ~s sii.tun a aa] Anadolu ~jansmm dun Hariciye Ye· ebedi istirahatgahma tevdi olunmu~tur. 

·~==.:...:....=:.!....!.........:....:.:.:.:.;,~:._-

Cumhuriyetin 
yard1m listesi 

Adana felaketzedele
rinin imdadtna ko,ahm 

Adana felaketzedeleri ic;in a<;tlgl· 
m1z iane listesine devam ediyoruz. 
V atanda~lanm1z ve bilhassa mekteb
lilerimiz bu hamiyet i§inde en ileri 
hamleleri gostererek birbirlerine im
tisal numunesi olmaktadJrlar. Y eni 
listeyi ne§rediyoruz: 

E.~aml 

Diinkii yekun 
Kumkap1 ortamektebi mualUm 
ve talebeleri 
Boyaeikoyde Bay Zekl 

Kuru& ---276075 

3020 
lCO 

270705 

Mare~al Can -kay -
~ek asilerin talebini 

kabul etmis 
' 

II Ill Ill I II I II Ill Ill II II I I Ill I It 1 I Ill Ill Ill ttl IIIII II lilt I It 

Ekmek buhran1 diin 
de devam etti 

Bazt ftrtnlartn kasden, 
ihtiyacdan az ekmek 
~IkardtgJ anla~dtyor 

Ekmek buhram dun de F atih, Kiic;iik
pazar, Beyaz1d ve k1smen Sultanahmed 
civarlannda· devam etmi§tir. Birc;ok fmn• 
cJlar ellerinde stok un bulundugu haldt! 
az miktarda ekmek <;Ikarmi§lardJr. F1 • 
nncJlann bu hareketi Belediyeye haber 
verilmi~. Belediye riyaseti de bi.itiin kay
~akamhklara bunun ~iddetle oniine ge
c;tlmesini bildirmi§tir. Bu emir iizerine za
bJtai belediye memurlan fmnlarda ara§• 
ttrma yapmaga ba~lamJ~lardu. Stok un 
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miihim bir 
• • • 

Bugiin 
makale serJstnJ nesre 

' 
ba,hyoruz 

Gene ve giizide felsefe muallimle
rimizden Hatayh Ahmed Faik TUrk· 
menin uzun zaman ~Bh§arak haztr • 
lamt§ oldugu ilml bir etiid; Hataym 
cografi, i~timal ve tarihi vaziyeti 
hakkmda ilmi esasla.a istinad ve 
milli davay1 isbat etmektedir. Bu e
tiid bilhassa Hatay ilinin 40 astr· 
hk Tiirk -yurdu oldugunu sarahaten 
gostermektedir. Bilahare ne§redile • 
cek olan bu eserden asd miiddeamt· 
zt te§kil eden ktsma aid hulasalar 
halinde c;tkardmt§ bulunan makale -
leri bugiinden itibaren silsile halinde 
ne§re ba§hyaeagtz. Bu hulasalar §Un
lardtr: 

(1) ~imali Suriye Anadolunun bir 
par~as1dtr. 

(2) Ratay Alevileri Tiirktiir. 
(3) Hatay 40 asubk TUrk yur -

dudur. 
ilk makaleyi ikinci sahifemizde bu

lacaksnnz. 

ingiltere ve Fransan1n karar1 

Adisababa sefaretleri 
konsolosluga ~evrildi 

Karar Romada memnuniyet uyandtrdt, 'imdi 
s1ranm Cenevrede italya imparatorlugunun 

tantnmasJna kaldtgl soyleniyor 

Dr. Schacht'zn yeni bir nutku 
«Miistemlekelerden vaz ge~miyecegiz. ~iinkii 

topragtnda Alman milletini beslemek 
i~in ba:~ka ~are yoktur!» 

Alman 

Btlin 2h2' (bA.Ab) - Rayi§bank me-~ Alman milletini beslemek ic;in ba~ka ~· 
mur anna 1ta en 1r nutuk soylemi§ o - re yoktur.» 
lan M. Schacht, demi~tir ki: J "lt d b" ·· D" ngr ere e tr muesse1e 

«- unya, Almanyamn da miis - t k'l d'l . 
t I k I h'b 1 • . e~ t e t mt~ 
em e e ere sa 1 a masma kaf1 gelecek L d 22 (A A ) · 

derecede biiyiiktiir. on ra . · · - Y orkshtre 
H . . . . . Post gazetes1, Almanyaya 1ngiliz mUs -

erhangt b1r m11lete atd araz1ye fazla temlekelerinden o ) · t'd • dd ) · kl k . ~ .,e en 1p 1 a1 rna e en 
ya a~aca surette tlerlemege hacet kal- vermek uzere maJ•1 b' i 'I' .. · k b' d · 1r ng1 IZ muesseses1 
rna SJZ~n 1r emza~m Almanyas1 viicu- t~kil edilmi~ oldugunu haber vermekte • 
de gehrmek mumkiindur. Alman milleti dir. Bu gazete bu p]• AI d 
0 'kb r d • anm manya a 
Jsh a m en ~azge<;mek istememektedir. hissedilmekte alan iptidai maddeler kit-
Almanya, mustemlekeler elde etmek ar- !JO.t meselesinin hal]1'n d ~ t 1 b' d b 1 d ~ " e ogru a 1 m1~ 1r 
zusun a u un ugunu yorulmaks1zm tek- hatve telakki edildiain1'n •u" h · b 1 

t I'd' I""" k" AI " , P estz u un-
rar e me I Jr. vun u man topragmda dugunu zannetmektedir. 
llllltllllllllllltllllllllllllllllllllltiiiiiiiiiiUIIIIII 

Rus fil~-~-~~~~-... ·~;·p·;·~y·;y·; 
gittigi tekzib o undu 

lngiltere Noelde_ miitareke teklif eaiece/ 
Madrid, ihtilalcilerin ~ekilmekte olduklarmt, 

bildiriyorlar. 
topluyor 

ihtilalciler 
General 

yeni zaferlerini 
Franco asker 

.... 

H iiki'imet to p~ularr T oled h . d h .. 'h •t•l "l . [' d k. o fe rtn e enu:z: t tt a cr errn 
Mosko z: (~ ~ 1 mahallel~ri bombardrman ediyor 

SI Sovye;~ b '.
1

·). -.-?ass AJan- lspanyada bir miitareke yaptlmas! limid-
l:rma h k a; ge~~ ermm spanyo) su- lerini terketmi~tir. 

d 
. 1 ~l~e e embr~~~ almi§ alduklanna !yi malurnat alrnakta olan mehafil, 

aJr ngJ lZ mena unden k I h b . I . . . 
l 

· t k 'b . c;t an an a er- tatJllerden evve hi<;bJr yen! tavassut te-
en e ZI etmekted1r bb" .. - b · I 1 'It .. · §e usu yaptlamtyacagmi eyan etml§ er-
ngr ere mutareke teklil edeeelt dir. 
Londra 22 (A.A.) - Reuter Ajan· 

smdan: lngiltere hiikumeti, Noel tatilin -
de 1ngilizlerle F rans1zlann lavas~ uti ile 

lki taraltn tebligleri 
Salamanca 22 (A.A.) - Ne§redilen 

lAr.tas% sa. 5 siltun 1 de] 
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Antakya . "' 

TARIHI 
Yazan : Ahmed Faik Tiirkmen 

Suriye Anadolunun Simali 
' 
miitemmim bir par~as1d1r 

-1 
Antakya, iakenderun mmta-1 

kast hangi lat' aya aiddir? 
Balkan yanmadasmm fiziki cografya 

noktai nazanndan birbirine benzemiyen 
mmtakalara aynld1gJ malumdur. Bu se
bebden eski devirlerdenberi Balkan ya
nmadasmda muhtelif milletlerin birbiri
ne k.om~u olarak ya~ad1gt ve bu yanm
adamn fiziki cografyasmdaki bu hususi
yet dolayJsile bu l.Ililletlerin birbirine 
kayn.a§IlladJgi artJk bugiin herkes tarafm
dan teslim edilmektedir. 

Suriyeyi bu noktai nazardan tetkik et
~imizde bu k1t'amn fiziki cografyasmda 
da ayni hususiyetleri goriiri.iz. Y ani Ak.
d«liz.in ~rk sahiline uzanan ve umumi
yctk Suriye ismini a I an bu k1t' anm bir-
90k. mmtakalara aynldigi goriiliir. hte 
bu mmtakalardan §imalde lskenderun 
korfezi civanmn Suriyenin degil, Ana
cklunun bir par~as1 oldugu kolayca tes
lim edilebilir. 

Bu tezimizi ileri siirmeden evvel garb 
oografya a.limlerinin Suriye fiziki cog -
rafyasmm umumi vas1flan hakkmda 
muttefikan vas1l olduklan §U neticeleri 
gijrelim: 

Anadolu ile MISir arasmda uzanan bu 
topraklarcla fU iic; cografi vas1f gori.ilmek
tedir: 

1 - Carbde iyi yagmur alan arazi, 
Akdeniz boyunca malanan Liibnan ve 
Anti Uibnan daglan; 

2 - Ortada yer yer miimbit ve ku
rak bir derin hufre, 

3 - ~arkta yer yer step ve ~ol halini 
almakta olan diizliikler ve yiikseklikler. 

Fak.at bu ~umi vas1flar, boydanbo
ya bi.itiin Akdenizin ~ark sahilinde kendi
ni hi~settirmekten uzakttr. Bilakis fiziki 
cografya naktai nazanndan birc;ok husu
si vas1flar, umumi Suriyeyi vahdetten 
mahrum bir hale sokmaktad1r. 

Hulasa fiziki ve be§Cri cografya hadi
seleri umum Suriyeyi sahil, orta, ~rk 
m1ntakalarma ayumaktan ziyade; ,imal. 
orta, cenub mmtakalanna ayirmi~ttr. Bu 
lie; mmtaka arasmda ba§hca miimeyyiz 
vas1flar §Unlardtr: 

1) Fiziki cografya noktai nazanndan: 
a - Cenubi Suriye (Filistin) gittik

c;e alc;alan kademeler halindedir. 
b - Orta Suriye cografya manuelle

rinin sehven umum Suriyeye te§mil ettik
leri fiziki evsaf ve vahdetini muhafaza 
etmektedir. 

c - ~imali Suriye ise orta Suriyede
ki fiziki cografya vas1flanndaki vahdeti 
kaybederelc ge~id veren yi..iksek bir yay
la halindedir. Y ani orta Suriyedeki yek
nesakhlc burada yoktur. Filhakika Li..ib
nan ve Anti Liibnan daglan §imali Suri • 
yeye yakla~hk<;a irtifalanndan c;ok kay • 
bederler. Arazinin bu akah§I Antakya 
mmtakasmda kendini biisbiitiin belli e
der. 1skenderun mmtakasma yakla~bkc;.a 
biiyiik dag manialan biisbiitiin ortadan 
blkar. Daglar gec;id veren silsileler ve 
dar yaylalar haline gelir. ~imali Suriye
de diger iki mmtakada goziiken hufre
ler dahi derinligini kaybeder ve ~imale 
dogru T orosun ilk iltivalan kendini belli 
eder. Diger iki mmtakada hakim olan a
razi §ekli ile bu iltivalann kar§tla§rnasJ a
razinin yeknesakhgmi bozmakla beraber 
bu mmtakamn avarmm daha ahenktar 
bir §ekle koyar. Ye cenubu garbiye mii
teveccih vadiler ac;ar. Hulasa diger mm
takalarda goriilen i..i<; arazi ~ekli burada 
yumu~am1~. birbirine girmi§, birbirine 
kaynaml§hr ve ~imall Suriyeyi kolayca 
girilebilir, ge<;ilebilir bir hale getirmi§tir. 
ki etiidiimiiziin tarih! k1sm1 bu gec;idler 
vas1tasile cereyan eden biiyi.ik tarihi ha
diseleri hulasa edecektir. 

2) - Be§eri cografya noktai naza· 
nndan da Suriyenin diger mmtakalannda 
gori.ilen evsaf burada kendini gostermez. 
Orta ve cenubi Suriyenin i§ hayatmda 
mezheb ve dillerde goriilen rengarenk 
manzara burada bir vahdete dogru gider. 
Burada arllk normal bir ekalliyet kar§I· 
smda tek bir din ve gene normal bir e
kalliyete kaT§l tek bir 1rk vard1r. 

Hulasa jeolojik te§ekkiil ~imali Suri· 
yenin yiiksek arazisini Anadoluya bagla
dJgi gibi insan mesaisi de buramn alc;ak 
arazisini Anadolunun ya§Ama §eraitine 
bagbyor. <;iinkii eski devirlerden Osman
h ordusunun ricatine kadar Amik ovas1 
(§imali Suriyenin al~ak k1sm1) Anadolu· 
nun buraya yakm mmtakalarmm mer'asJ 
olarak bulunmu§tur. (I) 

Esasen T oros ve Anti T oros mmtakas1 
hatta ktsmen ~ark vilayetlerimiz ic;in A
danamn <;ukurovasmdan ba§ka Amik o
vasmm iyi bir mer'a vazifesini gormesi i§ 
hayatt noktai nazanndan gayet elveri§J;.. 

Antakyadan tabii manzaralar: 
Biiyiik Kurufay ve koprii 

dir. Halbuki arazinin tabii §ekli noktai 
nazanndan Liibnan ve Anti Li..ibnan dag 
lannda beslenen hayvanlann otlanmak 
ic;in Amik ovasma geldigi vaki degildir. 

Hulasa §imali Suriyenin alc;ak ara ~ 
zisi bu suretle orta Suriye ile degil To
ros mmtakasile alaka peyda etmi§ oldu
gundan fiziki cografyada oldugu gibi be~ 
§erl cografya noktai nazannda §imali Su
riye arazisinin Anadolunun bir parc;as1 
oldugu meydana c;1kar. 

hte i§ hayatJ noktai nazarmdan Ana
dolunun kom§u mmtakalarile eski devir
lerdenberi mevcud olan bu mudil mii· 
nasebet bu mmtakaYJ Anadoludan ay1 ~ 
ran gayritabii bir hududun c;izilmesinden 
sonra peri§an olmu§tur. Gerek fiziki ve 
gerekse be~ri cografya noktai nazann -
dan bu mmtakanm orta Suriye ile hic;bir 
alakas1 olmad1gmdan onunla mii§terek bir 
i§ hayah tesis edememi§tir. Bu sebebden 
§imali Suriyenin iktJsadi hayah biisbiitiin 
mi.izminle§rni~tir. 

Mahallinde esash bir mii§ahede yapil
madan cografya manuellerinin otedenberi 
burasm1 Suriyeden addetmeleri hangi bir 
ziihuliin neticesi oldugu dii~iiniilecek o ~ 
]ursa hahra ilk gelen ihtimal §U olabilir: 
Birc;ok gec;id yollarma malik olan bu top
raklar Suriyenin Anadolu ile miinasebe
tini temin ettigi ic;in Suriyeye laz1m bir 
parc;a gibi goriinmii§ ve haritalarda ls ~ 
kenderun korfezinin biraz cenubuna dog
ru sarkmas1 da boyle bir prejojenin te ~ 
§ekki..iliine yard1m etmi§. Hulasa cografya 
kitablanna Hatay iii Suriye olarak gir
mi§tir. 

Halbuki Anadoludan Suriyeye ge<;id
ler temin eden bu mmtaka mf bu sebeb
den Suriyenin bir parc;as1 say1hyorsa 
lrakm da boyle garib bir hak iddia et • 
mege hakkJ olur. <;iinkii Akdenizden ve 
garb! Anadoludan lraka giden yollara 
da buras! gec;id vazifesini gormekte bu ~ 
lunmu§tur. lrakm da Akdeniz yolile in
ki§afi ic;in bu mmtakaya ihtiyac1 vard1r. 
Eger tek tarafh hiikiimlere dii~meden 
dii§iiniilecek olursa bir mmtakay1 e· 
sir pazanna <;Ikanlmi§ koleler gibi 
§U veya bu k1t'anm ihtiyacma yarad1g1 
ic;in §U veya bu k1t'aya maletmenin her~ 
halde hic;bir ilmi kJYrneti olmadJgi gori.i
liir. Medeni di..inyamn her tarafmda bu 
gibi vaziyetler ihdas olundugu vakit bi ~ 
taraf olarak ilmi metodlarla o mmtaka
nm inki§afmm neye miitevakk1f oldugu 
dii§iiniiliir ve inki§afi ic;in o mmtakay1 
hangi k1t' aya raptetmek lazimsa oraya 
baglamr. Arhk bu medeniyet asnnda in
sanlar gibi arazi mmtakalanmn da hirer 
manevi §ahsiyeti, birer hiirriyet hakk1 
vard1r. hte bu mu'talarla yukanya hu • 
lasasm1 yaptJgirniZ tetkiklerimizden an ~ 
la§Iiiyor ki bu mmtakamn cografi vaziye
tinin inki§afJ ic;in Anadoluya baglanmas1 
lazimdJr. 

Etiidiimiiziin devam1 mi.iddetince ya -
pacagJmlz diger tetkikler §imali Suriye • 
nin Anadoluya baglanmasm1 yalmz cog
rafya noktai nazanndan degil diger nok
talardan da zaruri kilmaktadJr. Bunlann 
herbiri mi.istakillen etiidiimiiziin muhtelif 
fas11lanm te§kil edecektir. Y almz bu fa
sJllara ge<;;mezden evvel §imali Suriyenin 
fiziki ve be§eri cografyas1 hakkmd:t ka
rilerimize toplu bir hulasa vererek bil -
gilerini tazelemi~ olahm. 

(1) Ihsan Abidin. Anadoluda Ziraat ve 
Yeti§tirme Vaziyeti. Cild 1, 2. 

Erzurumd;- yaptlacak in§aa
bn planlar1 haz1r land1 

Erzurumda yapllacak yeni in§aabn 
plan.lan Naf1a Vekaletince hazirlanml§
hr. Ilk planda miifetti§i urnumilik, kol
ordu, jandarma rruntaka te§ekkiilleri 
daireleri ve biiyiik bir lise, Halk ve or
du evleri binalan, memurlarm ikameti
ne mahsus evler, evkaf oteli, vak.Jf ma
gazalan vard1r. 

CUMHURiYET 

eehlr ve . Memleket Haberlerl ) 
Bakkal koyii 

• • cinayeti 
Delil bulunamadigindan 
maznun tahliye edildi 
Bundan yirmi be§ giin evvel. Erenko

yi.ine bagh Bakkalkoyiinde bir cinayet 
olmu§, ba§~avu§ Seyfeddinin kans1 Giil
siim ba§mdan kasatura ile yaralanarak 
oldi..iriilmii§tii. 

Y ap1lan tahkikat neticesinde cinaye -
tin, kadmm kocas1 Seyfeddin tarafJndan 
i§lendigi zannedilmi~ ve Seyfeddin tevkif 
olunmu§tu. 

Uskiidar Miiddeiumumiligi, tahkikat 
evrakrm tetkik etmi§ ve Seyfeddin he1 k ~ 
kmda amme davasJ ac;acak bir deli! bu
Iamadtgmdan Seyfeddin diin tahliye e
dilmi~tir. 

Bu suretle bu cinayet esrarengiz bir 
hal almJ§hr. 

MOTEFERRIK 
Hatayhlar bugiin Abideye 

~elenk koyacaklar 
Ratay Erkinlik cemiyeti, dUn, Emino

niindeki yeni binasma ta§Inffii§tlr. Bu -
giin, biittin Hatayhlann i§tirakile yeni 
binaya merasimle Ratay cemiyetinin 
bayragr ~ekilecektir . Bayrak ~ekilme -
sinden sonra Hatayhlar Taksime gide -
rek Cumhuriyet abidesine bir ~elenk 
koyacaklard1r. 

Emlak Bankasmda kaybolan 
para 

Emlak Bankas1 kasasmdan 5000 lira 
esrarengiz bir surette ortadan kaybol ~ 
IDU§tU. 

Hadise hakkmda Banka miifetti~leri 
ve Emniyet ikinci §Ube mUdiirliigii ta
rafmdan tahkikata devam edilmektedir. 
~imdiki halde paralarm haricden ahn
madlgi tesbit edilmi§tir. 

KOLTOR ISLER/ 
Bir tayin 

Beykoz ortamektebi tiirk~e muallim
ligine Mahirin tayin edildigi yaZJlmJ~ti. 
Kendisi Tiirk~e muallimligine degil, 
mtidiir muavinligine tayin olunmu§tur. 

~ehid Kubilay giinii 
Bugiin, ~ehid Kubilaym, oliimtintin 

yildi:iniimiidiir. Maarif idaresi mekteb
lere gonderdigi bir tarnimle tiirk~e ve 
tarih muallimlerinin talebelere, Kubi
laym hayatl ve ink.Jlabdaki rolti hakkm
da izahat vermelerini ve hatlrasmm ta
ziz eclilmesini bildirmi§tir. 

Talebe Yurdunda yaptlan toplantt 
!stanbul Maarif cemiyetinin Talebe 

Yurdunda bulunan talebeler diin kendi 
aralarmda §ehid Kubilay ic;in bir top -
lanh yaprni§lardir. Toplantlda Enver 
Demiray, Sungur, ~erefeddin soz soy -
Iemi§ler, ink1lab §ehidinin hatrrasrm 
takdis etmi§lerdir. 

Maarif yardtm aand1gmin 
yardtmlart 

Yard1m sand1gma aza iken iki gi.in 
evvel vefat eden Beyoglu 45 inci ilk
mektebi muallimlerinden Pakize ile 
Vefa lisesi riyaziye muallimi Siileyman 
~evketin, cenazelerinin kaldmlmas1 i
~in sand1k tarafmdan 50 §er lira veril -
mi§tir. Ayr1ca kanuni varislerine de 
350 lirahk bir yard1mda bulunulmu§tur. 

VI LAYETTE 

Dahiliye V ekaleti te§kilatl 
degi§ecek 

Dahiliye Vekaleti te§kilabm esash 
surette degi~tirecek bir proje haz1rlan ~ 
d1gr ve projenin Umurn1 miifetti§ler 
kongresinde tetkik edilmekte oldugu 
Ankaradan bildirilmektedir. Projeye 
nazaran mahalll idareler umurn mii -
diirliigUniin vazifesi geni§lemekte, hu
susi muh~sebe, belediye ve k1iyler na
mile yeniden lie; umumi mi.idiirliik ih: 
das edilmektedir. Memurlarm tayin ve 
nasb1 i§lerile mahalli idarelerin zat §U
besi me§gul olacakhr. 

Belediyeler umurn miidiirliigii tenvi
rat, bahc;eler, abideler ve spor meydan
lan, mezarhk i§leri, yangm ve havaya 
kar§I korunma, saghk, temizlik ve mez
bahalar, pazar, panaYJr, sergi ve ha -
yah ucuzlatma, belediye zab1tas1, bUt -
c;e ve hesablar, su i§leri, harita, plan ve 
kanalizasyon olmak iizere on §Ubeye ay
nlmaktadlr. 

Harcirahlar nas1l verilecek? 
Vazifeleri ba§ka yerlere nakledilen 

memurlarm beraberlerinde g1itiirecek
leri ana ve k1zkarde§lerine harc1rah ve
rilip verilmiyecegi Divam Muhasebat
tan sorulmu§tU. Alman cevabda bu me
murlarm ia§e ve muavenetlerine muh -
tac; olan koca ve babalan bulunan ana 
ve hem§irelere muhta~hk vesikas1 ve -
rildigi takdirde bunlara da harc1rah ve
rilebilecegi bildirilmi§tir. Bu vesikalar 
belediye, belediye bulunm1yan yerlerde 
ise ihtiyar heyetleri tarafmdan veri -
lecektir, 

lAnkarada vitrin ve Rornanyantn yeni 
sefiri diin geldi 

I 

I dekor Iniisabakasi 
Birincilikleri Y erli MaHar M. A. T elemaque yar1n 

Pazarlar1 kazandt Ankaraya gidecek 

Ankara Yerli Mallar Pazannzn birincilik 
kazanan vitrinlerinden biri 

Arhrma ve Y erli Mallar HaftasJ mii· 
nasebetile, Ankarada da vitrin ve dekor 
miisabakalan yapilmt§, birc;ok magaza -
lar, camekanlanm pek giizel tanzim et
tikleri ic;in bu yi! miisabaka c;ok hararetlj 
olmu§tur. Miisabakaya i§tirak eden 36 
magaza arasmda vitrin ve dekor mi..isa -
bakalarmm birinciliklerinin ikisini birden 
Siimer Bank Y erli Mallar Pazan ka -
zanml§hr. lkincilik «Gene Tiirk» maga
zasma, iic;iinci..iliik te «Halk Gomlekc;i» 
magazasma verilmi§tir. 

Ankara Y erli Mallar Pazanmn vitrin 
ve dekorlanm bizzat pazann miidiirii 
Mehmed Ekrem tanzim etmi§tir. Meh -
med Ekrem, yazm ~am sergisinde Turk 
paviyonunu da pek miikemmel bir suret
te tanzim etmi§ti. Kendisini tebrik ederiz. 

Go~men evleri 
Gelecek kardeslerimiz 

' 
i~in evler haz~rlaniyor 
Hiikumetin, T rakyada ve Anadolu

nun muhtelif mmtakalannda iskan rc;m 
ayJrdigl yerlerde oni.imUzdeki mevs!m 
i<;in haz1rh lara evam edilme e ir. 
kan Umum Miidiirliigii, buralarda bil -
hassa goc;men evlerinin biran evvel in~a
sma c;ah§maktarur. Oniimiizdeki hazi -
ran aymdan itibaren Romanyadan 937 
senesi i<;inde 20,000 g~menin anavatana 
nakline ba§lanacak, Bulgaristandan ge ~ 
len g~menler de haz1rlanan mmtakalar
da iskan edileceklerdir. 

Bu zamana kadar iskan mmtakalann
da goc;men evlerinin in§aSJ bitmi~ olacak· 
tlr. i£kan miidiirliigii bu evler ic;in Ro -
manyamn Kalas ~ehrinden miihim mik -
tarda kereste getirtmektedir. Simdiye ka
dar birka~ vapur kereste gelmi~ ve ma
hallerine sevkedilmi~tir. 

ISKAN ISLER/ 
Romanyadan go~ edecek 

muallimler 
Romanyadan gog edecek Tiirklerden 

oralarda muallimlik edenlerin hicretle
rinde memleketimizde de muallimlik 
vazifesine devam edebilmelerini temin 
ic;in bunlar tarafmdan intihab edilen 
bir heyet §ehrimize gelmi§ ve Ankara -
ya gitmi§ti. Bu heyet Ankaradan d1ine
rek Romanyaya gitmi§tir. Maarif Ve -
kaleti kendilerine kolayhk vadetiD4tir. 

ONIVERSITEDE 

Hukuk Fakiiltesi dekam 
Ankaradan geldi 

Hukuk ilmini yayma kurumu tara -
fmdan cdevletc;ilik ve idare hukuku. 
iizerinde bir konferans vermek iizere 
Ankaraya davet edilmi!~ olan istanbul 
Hukuk Fakiiltesi dekam profes1ir S1d
d1k Sami diin Ankaradan donmii§tiir. 

Yeni Rumen elc;isi M. Alexandre Te
lemaque diin Romanya vapurile §ehrimize 
gelmi§tir. Y eni elc;i kendisile gorii§en bir 
arkada~lffilZa §UnJan soyJemi§tir: 
«- Heniiz itimadnamemi Cumhurrei· 

sinize vermedigim ic;in siyasi beyanatta bu
lunmakta mazurum. Bununla beraber §U" 

nu soyliyebilirim ki miihim bir siyasi va -
zife olan Ankara elc;iligine tayim edildi • 
gimden dolay1 kendimi bahtiyar addedi -
yorum. fstanbulun yabancJsJ degilim. Bun· 
dan evvel seyyah olarak §ehrinize gelmi§
tim. Daha o zamandan giizel istanbulu • 
nuz bende unutulmaz bir tesir yaptl. Bii
tiin Avrupay1 dola§mt§ bir adam SJfatile 
istanbul kadar giizel bir §ehre tesadiif et
medigimi soyliyebilirim. 

Tiirkiye ile Romanya arasmdaki mii -
nasebata gelince; bu hususta soyliyecek 
bir §ey yoktur zannediyorum. <;;iinkii 
memleketlerimiz hem miittefik, hem ke • 
limenin tam manasile dostturlar. Bir ata 
soziine gore, bir serveti muhafaza etmek 
onu kazanmaktan daha miihimdir. Bu 
itibarla Tiirk - Rumen dostlugunu daima 
muhafazaya c;ah§mak en biiyi..ik vazifem 
olacaktJr. 

Y ann Ankaraya giderek itimadnamemi 
Cumhurreisi Abtiirke takdim edecegim. 
Birkac; giin orada kald1ktan ve resmi zi
yaretlerde bulunduktan sonra, fstanbula 
donecegim.>> 

M. T elemaque bun dan sonra Roman· 
ya Hariciye Nazm M. Antonesko'nun 
Ankara ziyareti hakkmda ~unlan soyle • 
mi§tir: 

«- Balkan Antanll konseyinin onii ~ 
miizdeki §Ubat aYJnda Atinada toplana • 
cagm1 biliyorsunuz. Hariciye Nazmm1z 
M. Antonesko Atinaya giderken istanbul
dan gec;ecek ve Ankaray1 ziyaret ede • 
cektir. Ancak bu ziyaretin tarihi doktor 
T evfik Rii§tii ile bizzat M. Antonesko 
tarafmdan tesbit edilecektir.» 

ADLIYEDE 
lcra dairelerinde ytlba§I 

haz1rhgt 
Yeni senenin hululii miinasebetile 

dosyalann tasnif ve devri i<;in kanunu-

evvelin 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 inci giin
leri icra dairelerince yalmz haczi ihti -
yati gibi mevadd1 miistacele miistesna 
olmak iizere diger hususata bakllmiya
cak ve para ahmp verilrniyecektir. 

Ermeni Patrikhanesi 152 bin 
lira tazminata mahkum oldu 

Belediye ile Ermeni Patrikhanesi a
rasmda, SUrp Agob mezarhg1 yUziin -
den «;1kan dava, Belediye lehine neti -
celenmi§ti. Fakat Patrikhane bu dava 
yiiziinden dolaYJ Belediyeyi senelerce 
ugra§brdJgi i<;in Belediye avukatlan 
Patrikhane aleyhine bir de zarar ve zi
yan davas1 a<;ml§lardi. Bu dava da diin 
neticelenmi§ ve Patrikhane 152 bin lira 
tazminata mahkum olmu§tur. 

100 kilo kurtun ~almi§ 
Fatihte Bayrampa§a medresesinde o

turan Debreli Yahya, evvelki gece med
resenin iizerlne c;1karak 100 kilo kadar 
kuqun si:ikmii§, sabahleyin kur§unlan 
bir c;uvala koyarak leblebicilere satma
ga gitmi§tir. Polisler Yahyay1 kuqun -
lan satarken yakalami§lardir. Suc;lu su
~unu itiraf ettiginden dUn Adliyeye tes
lim edilmi§tir. 

ldamdan kurtuldu 
Topkap1 mahallesi bek~ilerinden Ce

mal, ge~en sene Ziilfikar ve Ahmed is
minde diger iki bek~iyi tabanca kur§U
nile yaral!yarak oldiirmii§tii. 

Bir senedenberi Ag1rceza mahkeme
sinde devam etmekte olan bekc;i Cema
lin muhakemesi diin bitmi§, katil bek
c;i, ayni zamanda iki adam oldiirdtigii 
ic;in idama mahkfun olmu§tur. Ancak, 
badisede esbab1 muhaffefe mevcud ol
dugundan idam cezas1 24 sene agrr hap
se tahvil edilmi§tir. 

~ark Demiryollarmt teslim eden heyet 

,Sark Demiryollanmn hiikumet tarafmdan satm almmas1 iizerine §irketin men· 
kul ve gayrimenkul e§yasJm teselliim etmekte olan heyet mesaisine devam etmek· 
tedir. Heyet, vazifesini y1lba§ma kadar ikmal edecektir. Yukanki resim tesel • 
lum heyetini gostermektedir, 
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Siyasi icmal 

~ kdeniz iizerinde bir anla§rna 
~ yapmak ic;in, ingiltere ile !talya 

arasmda M. Eden ile M. Mu· 
solininin kar§Ihkb soyledikleri itilafcu nu
tuklarm akabinde ba§byan miizakereler 
bir tiirlii siiratle ilerliyemedi. Yakit va • 
kit bu miizakereler fasJ!alara ugrad1. Bu
nunla beraber iki taraf ve bahusus !talya 
miicbir olan muhtelif amillerin tesiri a!· 
ttnda bir anla§ma neticesine varmak Iii· 
zumunu daima hissettiklerinden aralann
daki temas1 her zaman muhafaza etmi§· 
lerdir. 

ltalyayJ ingiltere ile anla§maga sevke • 
den ba§ltca ami! M. Hitlerin her ne pa
hasma olursa olsun ingiltere ile z1ddiyet 
ve miinaferet haline dii§mekten ic;tinab 
etmek dii§iincesidir. 1ngiltere ile dogru -
dan dogruya alakadar her meselede Al
manya c;ok ihtiyath hareket ediyor. Bu· 
nun son bariz misali Almanyanm mi..is • 
temlekelere ve ham maddelere olan miib
rem ihtiyacmdan dogan meselede M. 
Hitlerin §ahsan onayak olmamasJdir. 

Almanya komiinistlige ve Sovyetlere 
kar§I gerek italy a gerek J aponya ile ak· 
dettigi ittifaklarda, her §eyden evvel, ln· 
gilterenin ku§kulanmamasma dikkat et -
mi§tir. Ayni zamanda Almanya her tiir· 
Iii meselelerde italya ile birlikte hareket 
etmegi de kabul etmi§tir. F akat bu karar· 
!ann §iddetle ve tamamile tatbik1 husu • 
sunda o kadar gayret ve hararet gaster • 
memektedir. <;;iinkii, italya Akdenizde, 
ingiltere ile ihtilaf halinde bulundukc;a 
Almanya Roma politikasmm bilakayd 
ve §art zahiri goriinmekten, !ngiltereyi 
hiddetlendirmemek ic;in, c;ok c;ekiniyor. 
Bunun ic;in Almanya, italyaYJ fngiltere 
ile biran evvel anla§mak ic;in miitemadi • 
yen zorlarni§hr. italya, ingiltere ile pa· 
zarbkta zorluk" gorerek Akdeniz i§lerin -
deki anla§ma gayretini gev§etince AI -
manya, Romaya ipi koparmamagi ve ye· 
niden miizakere yolu aramag1 derhal ve 
ehemmiyetle tavsiye etmi§tir. 

Son giinlerde italya ile ingiltere ara· 
smdaki miizakereler biisbiitiin yeni bir 
meseleden dolaYJ biiyiik mi..i§kiilat kar -
§Ismda kalmi§hr. lngiltere Akdenizde 
kendisi ve ltalya gibi biiyiik alakasJ ve 
denizin gerek §imal ve gerek cenub sa -
hillerinde gayet mi..ihim yerleri bulunan 
Fransamn da Akdeniz anla§masJ miiza
kerelerine ve akdolunacak mukaveleye 
i§tira ettiri m ini i eri iirmii ve 
1srar etmi§tir. 1ngiltere yeni Lokarno mi· 
sakmm akdine kadar Fransanm Avru • 
padaki topraklannm miidafaasma biitiin 
deniz, hava ve kara kuvvetlerile i§tirak 
etmegi taahhi..id eyledikten sonra, Akde· 
nizde bu devleti ac;1kta b1rakmamak ve 
boylece bir giin italyaya kar§I Fransaya 
yard1m etmek mecburiyetinde kalmamak 
istemi§tir. 

F akat, bu noktada Almanya da ftal
yayi her ne pahasma olursa olsun !ngil· 
tere ile anla§rnak ic;in zorlamakta tered • 
diid ediyor. F ransa, Sovyetlerle ittifat 
halinde bulundugundan ltalya ile anla -
§abildigi takdirde biiyiik bir gaileden kur
tulmu§ olacak ve o zaman Sovyetlere da· 
ha miiessir yardrm edebilecek bir vazi • 
yette bulunacaktu. 

Zaten Sovyetlere kar§l Almanya ile 
ittifak etmi§ olan ltalya, Akdeniz anla§
masma Fransay1 i§tirak ettirmekle bu it· 
tifak1 ve biitiin di..inya politikasmda AI • 
manya ile miitesanid yi.iriimek karanni 
gev§etmi§ olacagm1 dii§iindiigiinden Ak· 
deniz anla§masma F ransaYJ i§tirak ettir
memek hususunda sonuna kadar ayak di· 
remi§tir. 1 talyanm bu muhalefetine kar§I 
F rans1zlar, Yugoslavya ile bir Akdeniz 
misak1 aktederek ltalyayJ sJki§tirabilecek
leri tehdidini savurmaktad1rlar. 

fngiltere ile ftalya arasmdaki miiza • 
kereler, bir de !spanya i§lerinden dolayi 
zorluga ugram1~hr. Filvaki halya gerek 
Balear adalan gerek !spanyol sahilleri 
iizerinde General Franko ile bir anla§rna 
yapmadtgmi ve ileride yapm1yacagm1 
ingiltereye temin etmi§ti. Fakat !ngiltere 
bu teminatJ kafi gormemekte, Cebeliitta
nk bogaz1 ve civanndaki arazinin siyasi 
vaziyeti degi§miyecegi hakkmda kat'i ve 
ac;1k teminat istemektedir. Bu i~ ise "JZUD 

miizakerelere muhtacd1r. hte, Akdenize 

aid fngiliz - italyan miizakereleri yuka • 
ndaki sebeblerden dolayx pek bati cere· 

yan ediyor. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Cumhuriyet 
NuahuJ S Kuruttur 

Abo~e. f Tii!~iye 
'era1tl ·~·o 

Senelik 1400 Kt .. 
Alb ayhk 750 
o~ ayhk 400 
Bir ayhk 1SO 

Haric 
i~iD 

1700 Kr. 
t450 
800 

yoktur 



ayabn ucuzlablmasJ 
i~in ahnan tedbirler 

Benzin fiatlari% 22 nisbetinde ucuzhyacak, ~imen· 
todan ahnan giimriik resmi de 3 liraya indirilecek 

viha ile fabrikalanmiZin y1lhk istihsal • 
Ankara 22 (Telefonla) - HayatJ ieri 65 000 ton olarak tesbit edilmekte, 

ucuzlatma yolunda yeni tedbirleri~ alm- bu mik,tardan az veya c;ok istihsal vuku· 
mak iizere oldugunu bildirmi§tim. Ogr~n- unda almacak fazla vergi nisbeti de ay
digime gore sanayi ve bilhassa .makme nca gosterilmektedir. Layihada §ekerden 
ziraatin1n inki§afmt temin maksadJle ben· alman istihlak resmi, 5 kuru§ olarak tes· 
Zl·n fiatt yiizde 22 nisbetinde indirlecek-1 d bit edilmi§tir. 
tir. Koylerin ihtiyaci olan petro un a fstihsal 65 bin tonu tecavii.z ettigi tak· 
koyliiye bugiinkii. fiatmdan y~zd~ 30

: dirde fazla istihsal ic;in beher 5 kuru§luk 
hatta yiizde 40 noksanma venlebilmcsl vergiye 1 kuru§ 40 santim zam~edile • 
i~in icab eden fedakarhklar yaptlaca.kti~· cektir. lstihsal 65 bin tondan eks1k olur· 

Gerek bu, gerek diger resimleri~ mdt· sa, eksik k1s1m ic;in de vergiye 0,0 I ?S 
rilmesine dair olan kanun projelen et~a- nisbetinde bir zam yap1lacakhr. ~eker Is: 
nndaki hamhklara buglin de Mahye tihlak resminin bu suretle yiikseltil.m:s1 

Vekaletinde devam edilmi§tir. Diger ta· iizerine )ayihada glikozdan alman Jshh-
. d 1 • ucuzla· 1 k d Gl'k d raftan c;tmento an a man resmm lak resmi de artm rna ta tr. I oz an 

blmast yolunda da bir kararname ham· halen alman 4 kuru§ vergi de 5 k~ru~a 
!anmaktadir. <;tkanlmaktadtr. Alak~?~rl~;. vergt m.s· 

Y eni karamame ile haricden ithal ~ • betinde yaptlan bu degl§lkhgm §ekenn 
<lilen c;imentodan alman giimriik resmt 6 sah§ fiatma kat'iyyen miiessir o~mtyaca~t
liradan 3 liraya indirilmektedir. m ve §ekerin pahaltla~mlyacagml temm 
C!-k d 1 • t'hlak resminin etmektedirler. Esasen uzun uzadtya tet-
.,_ er en akll".andrsv~ . kikler sonunda bu noktalar temin edilerek 

fe 1 egrftyor y . !A 'h Mec • 
) D h'liye proje haztrlanmt~hr. em ayt a 

Ankara 22 (Telefonla - a 1 .. 1• t d' edilmek iizere bugiinlerde 
V k A! · k d 1 · t'hrk resmmi tse ev 1 

e a ell §e er en a man IS 1 a !"- B kAl t verilecektir. 
de~ · . b' lA 'h h 1 ttr Bu a a~ve a e e 

gt§hren 1r ayt a az1r amt~ · IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIII""""""""""""""""'"""'--
_ ....................... ,,,,,n,nllllllllllllllllll • 

Fransadaki grev 
devam ediyor 

Frans1z Ba~vekili M. Blum 
grevi sona erdirmek 

i~in ~ah~1yor 
Lille 22 (A.A.} - Grev halinde. bulu

nan madcni sanayi fabrikalan murah
haslarmm umumi meclisi, ittifakla bir 
takrir kabul etmi§tir. Bunda grevcile • 
rin, patronlarm amcleye kar§I hasm~
ne hareketlerinde devam hususunda ·I· 

nad etmeleri dolay1sile, grevc devam et· 
mege karar vcrmi~ ve ayni zamanda di
ger amele stmfmm mi.icssir muavcne • 
tini taleb ve istihsal etmegc azmetmi§ 
olduklan beyan olunmaktad1r. 

Hat1rlardad1r ki, patronlar baz1 amc
Ieye ve bilhassa amcle scndikalan mu
rahhaslanm i§e almaktan imtina et • 
mi§lerdi. 

.,.,, Franstz Batvekilinin telgraft · · 
Paris 22 (A.A.} - M. Blum, madeni 

sanayi amelesi grcvi miinasebetile ~i
mal prefesinc bir telgraf <;ekmi.~tir. 
Ba§Vekil, bu telgrafta ezci.imle §Oyle 
demektedir: 

cHakem usulli prensipinin kabulli, 
evvela fabrikalann tahliyesini ve he • 
men i§lere ba§lamlmasmi istilzam eder. 
thtilaflt meselelerin halli sonra icab e-
der.:. 

Cebeliittar1k bir barb 
vukuunda miidafaa 

Fransiz Hariciye· 
sinde bir rezalet 

Bir kad1n memurun bir 
ecnebi ile miinasebeti 

meyd~ ~1kb 
Paris 22 (A.A.) - FransJZ l}ari

ciye VeHleti katiblerinden Mm. L1~de: 
'I M Gosenfeld'in tevkifleri hadisesi 
I e . k d' 
hala Paris gazetelerini i§gal etme te Ir. 
Resml mehafilde muhafaza ?luna~ ke • 
tumiyete ragmen, Mm. Lmder m M. 
Rosenfeld'in hizmetinde bulunmu§ oldu
gu ve kendisile hala samiml ~iinasebet • 
ler idame ettigi soylenmektedtr. Bunda~ 
ba§ka Linder silah sipari§leri hakkmdakt 
muamelelerden muntazaman kumusyon· 
cuyu haberdar etmi§ ve bu adam dah~ 

.. 'b zamanlarda i§e kan§arak kendi munast .. 
menfaatlerini temin eylemi§hr. 

!stintak hakimi Linder'i vesika a§Ir. • 
k ve Rosenfeld'i de ikamet memnUJ • 

m;i hilafma hareket etmi~ olmakla itham 
~ylemektedir. Silah kac;akc;thgt. hakkm • 
daki tahkikat aynca devam echyor. 

Ba~vekilin Ziraat Veka
letinde ~ah~malar1 

Ankara 22 (Telefonla) - Ba~veki~ 
!smet lnonii diin, ve bugiin . ak§amiiz~r~ 
Ziraat Vekaletine giderek Ztraat Vekth 
Muhlis Erkmenle birlikte gee; vakte ka· 
d me~gul olmu~tur. Bu c;ah§malann 
Bar vekilin son seyahatinde mlistahsille 
te~~aslan ve mahallerinde yapt1g1 tet • 

edilemezmi~ kikler neticesinde tesit ettigi mevz~lar~a 
Londra 22 (A.A.) - Bahriye Baka~.: alakah oldugu ve almacak d~edb1rlenn 

hgmm eski istihbar §efi dlin soyledJgt haZJTJandigl tahmin edilmekte IT. 

bir nutukta bir harb takdirinde Cebe • Kurakhk endi§e uyand1r1yor 
luttank'm mlidafaa edilmiyecegini :e f 1 ) y d 

· C b r- k' Centa -tle Ankara 22 (T ele on a - ur un 
bmaenaleyh e e uttan m C t eksert' yerlerinde devam eden ku.rak·h··· 
rnubadelesini iltizam etmi~tir. en .. a I 
daha geni§ bir mmtaka oldugundan mu- ~ m baz1 mmtakalann mahsu v~ztyetJ. u-
dafaaya daha ziyade elveri§lidir v~ .tay· ~erinde tesir yapacagmda~ endt§e edt! • 
yare meydanlan vlicude getirilebihr. mektedir. Havalar umum1yetl~ pek so · 

I k ~ k fakat yagt~stz gec;mektedlr. 
Degirmenlerden a 1naca gY~goslav Ba§vekili Roman-

maktu vergi yaya gidiyor 

:Ankara 22 (Telefonla) - Fabrika Bii.kre 22 (A.~.) .- Yugoslavy~ 
sayllmtyan degirmenlerde ogiitiilen un • Ba~bakam ve D1~ hlen Bakam M. Sto 
lardan sahhk ekmek yapan fmnlar mak· yadinovic; N.oe.l yortularki ~snast~da ;'ft~ 
tu · b ~! nmaktadir Fakat bu ne- ptlacak ava t§tlrak etme uzere u a 

verg1ye ag a · I d' 1 k · 
Vi unlardan ekmek yaptlmasma be e 1ye: Romanyaya ge ece tlr. _ 

.. d d'l emi~ olan mahallerdckt Bu ava Kral Karol, Ba~bakan Tata 
ce musaa e e I m . b ~! acaktiT. k D i•leri Bakam M. Antonesko 
hrmlar toptan verg1ye ag anmiY res o. 1~ Y • S d' · •· 
Buralardaki fmnlarm belediyelerce ev • i~tirak edeceklerdir.. M. d' toyMmovJc;/~ 
san tayin edilmi~ olan fabrika unlan ziyareti hususi mah~y~tBtc 1br. k aaK~.a \ 

. . ve • b . aret Kral ve tkt a~ a ana u~u 
kullanmalan ve bunlann da vergtSI u ZIY · · d R • Yu-
. I "h" I mi~ ve A tant kadrosu t<;m e omanya 

l'llerek kur~un miihiir e mu ur e~ d n .. betlerini tet -ik fusatmt 
tezkeresi almmt cinsten olmasl laztm Jr. goslavy~ munase 
Bu sebeble Maliye Vekaleti fmnlar~~ verecekttr. • 
SJk s1k kontrol yap1lmak suretile vergtsi Japonyanm ~e~u Ankara 

~rilmemi~ kara degirmen unu kullan~n· elcrl&l 
lar hakkmda kanunl hiikiimlerin tatbt~[" La Haye 22 (.t...A.) - Elyevm 
lU ve aynca belediyel~r~ d~ haber veri • T okyoda bulunan J apon.Y.~~m Ho~lenda 
lnesini alakadarlara bildirdt. elcisi Ankara biiyiik ek1ltgme taym 0 • 

Senelik vergiye baglanacak fmnlar~ lunmu~tur. o 0 o 

~elince, bunlardan almacak topta~ ver~I, Amerika Cumhu~reiS!1~m sa-
lina! miktarlan esas tutularak taym edi • )'"'h"yetleri gem§leti..~Jyor 
lecektir. ~ 1 

22 (A.A.} - 1yi malfimat 
A o b" k Va~mgton •. .. R 

lrnanlarm yem 1r arar1 1 hafilden bildirildigme gore.. ?-
.. a an me . fbk hakkmda yem blr 

Londra 22 (Hususi) - Bugun Ber- isicumhur bitara kt d"r Bu tcdbir 
1' . · d i§ eyleme e l · mde ne~redilen yem pasaport emtrname· kanun erp h 'bl re top ve mil-
sine gore askerlik c;agmda bulunan AI • R.eisicumhura mdu apr~m:k b Igday ve 

l I d kl k • htmmattan maa a ' 
tnan ar kayidli bu un u an as en ~ • . . d men'ine salahiyet ve-b d ' b • <;ehk 1hracmm a 
I ek en miisaade almada.n yaklandi' mem recektir. 
e etlere seyahat edemi,Yece er tr. 

CUl\IHURf:YE't 

HAdiseler arasanda 

KanserLe miicadele 
pariste r;tkan bir ttb gazetesi, 

L' Europe medicale, son saytla
rmdan birini kansere hasretmi§. in
giltere, F ransa, isvir;re, Belr;ika... gi
bi Avrupa memlei<Jetlerinin biiyiik 
miitehasstslan tarafmdan insan vii
cudiiniin en r;aresiz ve Ilpkstz muam
masmt de§mek i!rin yaptlan birr;ok 

Yazan: ismail Habib 

Ayak basbg1 belde 
yeni etiidleri bu saytda goruyoruz. 0 ] b' d • k b' 
Tabii, bunlar arasmda bir Turk dok- ' oraya pas anml, Ir emir aplyl Jr. mezar 
torunun emegine raslamak miimkiin kapagl gibi kapamak ve yeni bir granit 
olmadtgma hiikmedeceksiniz. 

Haytr! Ben de boyle hazin bir ka- kayay1 bir istikbal gibi a~mak i~in ~1kb 
naatle sahifeleri r;evirebilirken, ev-
velden bildigim ir;in, !rerr;eve i!rinde Bundan on yedi yt! once mayJSln tam 
«Tiirkiye» diye biiyiik bir bB§hk ve ortasmda Yunanhlar lzmire c;Iktl, ertesi 
altmda da Kanserle Miicadele Cemi- giin de !stanbuldan iiniformah bir yolcu 
yeti umumi katibi doktor Kaztm 1s- yola c;tktyor. Bir giiniin iki ucunda iki 
mail Giirkanm is mile resmini aradtm c; 1kt~; birincisi apa~1k bir oliimdii, ikinci
ve buldum. Etiid memleketimizde si bir ba~ i<;:inde bir karann ISlgt; olii.m 
bulunan kanserlilerin ya§larile cinsi- Akdenizden geldi, 1~1k Karadcnizden gi· 
yetleri hakkmda bir istatistiktir. Oni- diyor; ikisi de iki kaderdir; yok muyuz, 
versitenin Hasekideki ikinci cerrahi var mtylz; yolcu, ta§tdlgm kaderi c;abuk 
kliniginde kanserli saytsmm gittikr;e gotiir. 
yiikseldigini haber vermekle ba§b· Yan diinya ile beraber ~okmii~tii.k. 
yor ve ii!r gene hasta iistiindeki mii- Yan dii.nyayt c;okertenler bii.tiin yurdu 
sahedeleri bildirerek devam ediyor. alevden bir c;emberle ku§atmt§lardl. Bii -
Daha sonrasmt Kaztm ismailden O· tiin kafalar ancak iki ~ey dii§iinebiliyor: 
kuyahm: Y a bir devletin mandasi, ya her yerin 

«ikinci cerrahi kliniginde U!r sene- kendi ba~mm c;aresine bakmast. Biri top
denberi kanserlilerin saylSl 142 ye tan olii.m, oteki parc;alanarak oliim. 16 
!rtkmt§hr ki bunlann 121 i kadmdtr. mayiSln yolcusu kararmt verdi: Kimseye 
Hemen kaydedelim ki bu klinikte degil ancak kendimize gii.veni§le kurtula· 
kadm hastalara tahsis edilen yatak biliriz. Y ammtzda devler varken c;oktii -
miktan erkeklerinkinden dort defa giimiiz halde c;oktiiren devlere kar§t tek 
fazladu.» bas1m1za meydan okumak: bu karar Hi-

Hastalari ya§larma gore aytran m;layayt sallamak gibi bir~ydi. Ne ya· 
bir tablodan sonra miitehassts devam pahm, en yap1lamtyacak i§ en verilemi· 
ediyor: yecek karardan doguyor. 

«Bu tablo gosteriyor ki kanser Bu karann bir dt~t, bir i .. i var; di§t; 
-bu cihet klasiktir- en ziyade 40 ve vatam c;emberliyen dii§manlarla vatanm 
60 ya§lar arasmda fazlala§tyor. lki bagnna uzanan dii.~mam haklamak, i~i: 
cinsin de kanserlileri arasmda 100 de <;:oken imparatorlukla biten saltanah c;o -
40 1 bu ya§ hududu arasmdadtr. Fn- kiip bittigi yerde b1rakarak yeni bir dev
kat 20 ile 40 YB§ arasmda kanserli let yaratmak. Dt§ bitmeden ic;e gidile -
kadmlar erkeklerden pek fazladn.» mez, fakat i~ yaptlmazsa kazamlan dt~ 

Doktor Kaztm Ismail bu istidlal- hi~e gider. y eniden olecek olduktan 
)erini kontrol ve mukayese edebil- sonra oliimden kurtulmak neye? Giden 
mek ir;in Istanbul ve Anadolu basta· yolcu karann ic;ini, zamam gelinciye ka· 
nelerinden de son iir; senenin istatis- dar, bir str gibi sakhyacak ve karann dt· 
tiklerini istemi§tir. Giilhaneden dok- ~mt, Anadoluya ayak basar basmaz, bir 
tor Siireyya Hidayet, M. Kemal, Mu- bayrak gibi a~acaktlr. 
rad Sani Yaver, Abdiilkadir, Hay- Boyle bir yolcuyu, hem de geni§ sa -
da~§adan doktor Tevfik • Saglam, I.~hiyetli bir ordu mlifetti§ligi vererek, na
Diyarbekirden doktor llhamt Ak!ra- s1l gonderdiler? Dii~mammmn dii§ma· 
koyunlu ve Konya hastanesi taraf- nt dostumuzmu§. 0, el ~abuklugile bizi 
Ianndan gonderilen rakamlann ce!· cihan badiresine sokan lttihadetlara ktz • 
velini de ne§rettikten &onra §U neti· mt§h; o, Turk ordulanm hep kendi siya· 
ceye var1yor: . setlerine gore harc1yan Almanlara kafa 

«Goriildiigii gibi 579 kanserhden 'tutmu§tu. hte buna aldand1lar, aldandtk· 
353 tanesi kadmdar. Inn ic;in gonderdiler, fakat aldand1k -

«Hastalann ya§lanna gelince has- lanm anlaymca da ... bindigi vapuru ba· 
tahgm stkla§bgt devre 40 ve 60 Ya§ hrmak ic;in arkasmdan bir torpito ~tkh. 
arasmdadtr. Bu devrede yekUnun - Gitme vapurunu batJracaklarl 
yiizde 52 si kachn, yiizde 54 ii er· Gitmemek mi? Zaten nereye gidiyor? 
kektir. Halbuki 20 ile 40 Ya§ arasm· Oliimden bin kat heybetli olan biitiin 
da yiizde 33 kadm ve sadece yiizde yurda c;oken karanhkttr. F erdsek zaten 
17 erkek vardtr. Bilakis 60 Ya§tndan olecegiz, yurdda o karanhk varsa ya§a -
sonra yiizde 13 kadm, yiizde 25 er· sak ta oliiyiiz. Bir karann t§lgt bir vata
kek goriiliiyor.» nm karanbgma gidiyor. ~imdi o karan • 

Ben bu hulasayt okuyuculartmtza, hga bile gidememek; Karadeniz yolcu • 
bilhassa ktymetli meslekta§lannm bir lugu ii~ giin siirdii; istikbalin u .. ytl sii -
Franstz gazetesinde !rikan etiidiinii recek karanhg1 · oniinde hal in ii giinliik 
gormeleri kolay olmtyan doktorlan· karanhg1; bu ii.c; gii.nii.n iistii.nde, biri ka -
rmza nakletmek i~in siitunuma al- ra, biri ak; iki renkli iki kader titre§ip 
dtm. Tiirkiyede kanser vak'alannm durmaktad1r; bu iic; giinii o lie; ytla bir 
crogalmasma, ve daha actst, gen~ ya§· tohum gibi atabilmek; o zaman ak ka -
lardaki nisbetinin A vrupadakmden der gebe kalacak. 
fazla olmasma kar§t ttb diinyamtzda Zaman takvimin yapragmda degil i • 
uyanan miicadele hareketin~ . bii~iin ~imizde. Dakikayt kimildatamiyan yilla
matbuabmtzm te§vik etmestni dtle- ra bedel ytllan pe&ine takan dakikalar 
rim. Kanserle Miicadele Cemiyetinin var. 0 ii.~ giinliik Karadeniz yolculuguna 
bir de halka mahsus propaganda ser· kimbilir nekadar zaman doldu. Vapur 
visi a!ralaeagmt da haber aldtk. Her· giindiizleri, yapt acakmi§ gibi karaya 
§eyden evvel maksad hastala~ vak- yakt'a§arak: gcccleri, biitii.n J§tgmt son -
tinde doktora miiracaat etmege ah§· diiriip bir hayalet gibi kayarak gidiyor. 
ttrmak olsa gerek. Birr;ok Avrupa Ya bir kayaya c;arptlmak, ya torpito ta
memleketlerinde oldugu gibi bizde rafmdan batmlmak; kader dogruyu go
de bir «mecburi miiracaat kanunu» renle beraber; yo leu 19 maytsta Sam -
haztrlanmast i~in Sthhiye ve Maarif suna c;Iktt. 
Vekaletlerile temaslara ba§lanacagt- Samsun arhk bizim ic;in sadece bir hel
m da gazetelerde okudum. • de degil; o, halecanh bir deniz yolunun 

insanm kanser habisine kar§l btr sonu ve c;alkantt!t kara yollannm ba§tdtr. 
haydud elinde kalmt§ siit ~ocugu ka- o~ gii.nliik ktsa deniz, ti<;: ytlhk uzun ka
dar aciz oldugunu farzetrnekten ge- ra; yo leu, denizi bitirdigi yerden kara • 
lebilecek a11trt bir iimidsizlikle baJ· nm yo luna girdi; Samsundan Erzuru -
parmagtmtzl emip oturamaytz. Da- rna, Erzurumdan Stvasa, S1vastan An • 
vanm ilmi ve sosya) taraflan var. karaya, ve Ankaradan izmire: Bu yollar 
ilmi tarafma yeni acrtlan Kanser A- biitiin istiklal Sava§mm yere dizilmi§ sa· 
ra§brma enstitiisii bakacakbr. Sos!~l hrlartd1r; bu satlrlann anlattlgt des tan; 
tarafmda her Tiirk bir vazife sah1bt· Samsun artlk bir bel de degil; o destan 
dir: ~iipheli bir sa net ve i§aret iizeri· ancak Samsundan ba§lanarak okunur. 
ne hemen doktora ko§rnak ve ko§· Y ollarla yaztlan de tanda yolcunun 
turmak. Yollarmt da Kanserle Miica· ilk ~IktJg1 yer harab bir mezarhktt; hi.i -
dele Cemiyeti gosterecek. Var olsun. kumet konagmm yanmdaki o geni~ me -

PEYAMI SAFA zarhk yerinde §imdi gUrbiiz bir park var, 
ve parkin ortasmda onun ~ahl:>nmi§ bir 

Hukuk F akiiltesi talebele- at iistiindeki heykeli yiikseliyor. Bii.yii.k 

d ld• i~in ba~mda ilk bashgt yerin mezarhk o
rinin istegi kabul e i 1 lu~u; yolcu oraya paslanml~ demir bir 
Ankara 22 (T elefonla) - fstanbul kap1y1 bir mezar kapagt gibi kapamak ve 

Hukuk F akiiltesi 2 nci sntif talebesi, fa- yeni bir granit kap1y1 bir istikbal gibi a~
kiiltenin 4 sen eye c;tkanlmast dolayJsile mak i<;in <;tktt; giden mezarhk giden sal
Maarif Vekaletine miiracaatle kendileri- tanattlr, vc a<;dan granit kap1dan §imdi 

Iinde a~Jlacak. Altkattaki kiitiibhaneyi 
geziyoruz. Bliti.in duvarlar kitabla ve 
biitiin sualar okuyanla dolu. Seksenlik 
bir ihtiyar kahn bir kitaba dalm1~, bak
ttm: Lozan kitabt. Bir mazi bir atiyi o
kuyor. 

Y ukan c;1khk; bir yatak odast, bir 
banyo dairesi, ve bir ~a!t~ma odas1. 0 -
turdugu koltuk oidugu gibi duruyor, ktr
mtztmhrak, dimi kuma§tan bir koltuk. 
Y az1 masasmm ii.stii.nde yii.zliik bir sigara 
kutusu var. Kapagmda 19 mayts 1335 
tarihi goriiliiyor. Hattralann garib kera • 
meti; cans1z e~ya hahralara bii.riini.ince 
govdeye ruh girmi~ gibi canlanmaktadtr. 
~u duvarlar hirer haftza halinde geril -
mi~ gibi; ~u alelade koltuga bir tahttan 
daha iistUn bir~ey sinmi§; ~u sigara ku -
tusu kendi ba~ma bir destan soylliyor . 

Y az1 masasmut iistiinde aynca yazJ
h bir kaibd duruyor. Kag1d1 camh bir 
c;er~eve i~ine almi§lar. Kendi el yaztsi; 
fakat imlas1 tuhaf, fiil edatlan tirelerle 
aynlml§; yeni harfin ilk giinlerdeki imla
st. Kag1dm ba§mdaki tarih 16 eyl\il 
928 dir . .Sekiz ytl once, millete yeni har
fi ogretmek i~in Anadoluya giderken, 
ilk ayak bashgt beldede, ilk ~a!t§hgt o • 
damn yazt masasmda, sigara kutusunun 
kapagmdaki o ilk tarihi goriince o kagidl 
yazmaga ba§hyor. Bu. kendi yarathgt 
hatirlarm i<;inde kendi hattrasma dah~ttr. 
0 dah§In kendi de ayn bir hahra olmu§; 
hahra ic;inde hatlra; kutu ve kag1d; iki 
kii<;ii.k ~ey, fakat kocaman iki tarih i§te 
yanyana konu§up duruyor. 

Kag1dda §U sahrlar yazth: <<Saat se
kizi ~eyrek gec;iyor. Y az1 odasmdaytm. 
ismet Pa§ayi beklerken bu satlrlan yazi
yorum. Samsuna ii~iincli defad1r geli • 
yo rum. ilk geli§im malumdur. T arihini 
goziimiin oniinde bii.ro iistii.nde duran u
zun sigara kutusunun kapagmda oku-yo
rum: 19 may1s 1335» Ondan sonra bir 
defa daha gelmi~. bu seferkinden dort 
sene evvel ve yazt ~oyle bitiyor: «fsmet 
Pa~a geldi, yaZJyi biraktyorum.» 

On santim'ik bir kagtd ... Bu kagtd, 
biitiin bir milletin bii.tiin okur yazar kiit 
lesini bin ytlltk yazmm c;etrefil aydmh
gmdan yeni harfin alacakaranltgma bir • 
denbire atlvermi§ti. Hi .. unutmam, o za
man en sivri kalemler bile yc=ni harfi haz
metmek i~in ilk mektebden ii.niversite so
nuna kadar hi~ olmazsa on be~ ytlhk bir 
zaman istiyorlardi. 0 kagtda o yaztlan 
yazan bu i~ ancak birdenbire olur dedi, 
eger oyle olmasayd! on be~ yd sonra yeni 
harfe yeniden ba~hyacakttk. 

Bin ytl once ba~lannda agel, SITtlann
da ma§lah, damarda kan ve beyinde hii
ceyre gibi benligimize giren o harfleri 
sokiip atarak bin yda ytkd demek; bunu 
ancak ve yalmz o kag1da o yeni yaztyi 
yazan yapabilirdi. Giine~e dogma, riiz
gara esme, ve zelzeleye ytkma denir mi? 
On santimlik kagtd ... 0 kagtdda «tabi
ab> in online ge<;:ilmez bir kuvveti var. 

ISMAIL HABIB 

Kad1koy Su ~irketinin mu· 
kavelesi fesih mi edilecek 

Ankara 22 (Telefonla) - Kad1koy 
Su ~irketinin halka temiz ve sthhl su vcr
medigi hakkmda yap1lan ~ikayetler Na
fta ve S1hhiye Vekaletlerinin ehemmiyet· 
le nazan dikkatini celbetmi&tir. ~irketin 
bu ~ekildeki hareketi devam ettigi takdir
de §irketle mevcud mukavelenin bozul -
mast dahi ihtimal dahilindedir. 

Dahili ticaret beyannamesi 

usulii degi~tiriliyor 
Ankara 22 (Tclcfonla) - Dahili tica

ret beyannamcsi usulu tatbikatta zor -
luklara sebeb oluyordu. 1nhisarlar Ve
k~Jeti bu usulli tamamcn kald1racaktJr. 
Bu husustaki karar yakmda alakadar -
lara bildirilcccktir. 

Meclisin bugiinkii toplanbs1 
Ankara 22 (Tckfonla) - Meclisin ya

nnki toplant1smda baz1 dairelerin 1936 
maliyc ytli biitqelerinin muhtclif fasll
lannda 1,091,579 lirahk mlinakale ya . 
pan la~·ihalar gorii§i.ilecektir. Bu arada 
Gi.imrlik, inhisarlar, Milli Mlidafaa, ka
ra ve dcniz biitc;elerinc yap1lan mlina _ 
kalclf'r de vardtr. 

Mancruko askerlik miiddetini 

nin fakii.lteye girdikleri malardaki 3 se- ~ahlanm1~ bir at goriiyoruz. uzahyor 
nelik tahsil miiddetindcn istifade etmele- Yathg1 otel ~imdi Halk Partisi ve Tokyo 22 (A.A.) - Hsing-King-
.rini rica etmi~lerdi. Vekiilet bu m~r~caa- Halkevidir. Validen ogreniyorum, bu bi- den bildirildigine gore Manc;uko Harbive 
ti kabul etmi~ ve ikinci stmf talebesmm es- na ile askeri hastane arasma yiiz bin li- Bakam 1937 sener~inde ii<; senelik mec
ki hlikme tabi olmalanm kararla§hrmt§ • rahk yeni bir Halkevi yapacaklar ve hi- buri hizmeti ihdas edecegini ilan etmi§ • 

t nanm onii park kadar geni§ bir cadde ha- tir. IT. 

Paris 
Muzakereleri 
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lBa§makaleden devam] 

Tii.rk murahhaslan bu maksad1 temin 
edecek formiillerin herhangi biris1 iize
rinde, en geni§ ve miisaadekar bir zihni· 
yetle, konu§abilirler. Bulunacak formiilii 
her tiirlii emniyet tertibatile te~hize irn
kan vard1r. Sulh siyasetimizin elastikiyeti 
buna mlisaiddir. Hatay Tiirklerile Suri· 
ye • rablan kapi!an muhkem, hududla
n muayyen, haklan miitekabilen tanmmt~ 
iki kom§udan ba ka bir§ey olamazlar. 
Biz Hatay k1t' asmdan bir kart§ toprak 
almak emelinde olmadigimiZ gibi Hatay
ltlann istiklallerinden en ufak bir parc;a
ntn bile Suriyeliler eline g~mesine razi 
olamay1z. 

En geni§ mikyasta uzla§ma tali
mabm haiz olan Tiirk murahha&lan 
Hatay ktt'asmm istiklali iizerinde 
herhangi bir pazarhga giri§mek i~in 
en ufak bir salahiyete bile malik de
gildirler. 

TUrk - F rans1z dostluguna verdigimiz 
bii.tii.n k1ymet ve ehemmiyete. Antakya 
meselesini bu dostluk havas1 i~inde hal· 
letmek istiyen Tiirkiye Cumhuriyetinin 
biitiin hiisniiniyetine ragmen Paris mUza
kerelerinin pratik bir neticeye varaca~h 
pek zannedilemiyor. Daha diine kadar 
bir Antakya meselesinin mevcudiyetin
den bihaber goriinen F ranstz matbuahntn 
bir an ic;inde, ve batarya ile ate§ ederce-
sine top tan, yaphklan ne§riyat F ranstz 
siyasetinin istikamet ve hedefini kafi de
rece vuzuhla gostermektedir. Diger ta
raftan Suriyede, F ranstz kaynaklanndan 
ilham ald1gma §iiphe edilmemek laztm 
gelen, hararetli bir ilhak propaganda31 
ba§laml§ oldugunu da kaydetmeliyiz. 

,Su hale gore Akvam Cemiyeti meclisi
nin ikincikanun toplanhsJ birinci toplan· 
hdan pek farkh bir neticeye varamlyaca
gmdan korkulabilir. Akvam Cemiyetinin 
adalet hislerini itimadimlz heniiz sarstl
mami~ olmakla beraber oyle goriiniiyor 
ki bu Cemiyet -her iki tarah tatmin ede· 
bilecek bir hal ~aresi bulunmasmt son de-
rece arzu etmekle beraber- siyaset miila
hazalarmt adalet icablanna feda edecek 
kadar idealist bir tekamiil seviyesine he
niiz vast! olmamishr. 

Binaenaleyh murahhaslar, ikincika

nunda Akvam Cemiyeti meclisine don· 
diikleri zaman birincikanunda ba~ladik
lan noktadan pek ileri gitmi§ olmJYabilir· 
ler. Bu takdirde Ti.irkiyenin yapaca&t 
§ey: <<Antakya meselesinin Akvam 
Cemiyetinde halledilemiyeeegi anla
tddtgmt» diinyaya ilan ederek mes~ 
leyi herhangi bir hal ~resine intiza
ren a~;tk btrakmakttr. 

Boyle bir vaziyet kar§IStnda otetarafm 
bir emrivaki ihdasma kalkt§mast ve mese
la ilk hahra gelen tcdbirlerden olarak 
~am meclisinden bir ilhak karan ~1kar• 
mas1 imkan dahilindedir. Ancak mevcu• 
diyetini tammadtgtmlz ve i§ neticelenin
ciye kadar tammtyacagtmlz Suriye hiikU.. 
metinin bu karan meselenin mahiyetini 
zerre kadar degi§tiremez. Bu. olsa olsa 
cenub mmtakamJZda derhal bir hudud 
gailesi ac;dmastm intac eder ki o dakika
dan itibaren Hatayhlartn hukuku ile 
Tiirkiyenin hududu mii§terek cepheli bir 
mesele halini ahr. i~te ba~langicdanberi 
oniine g~mek istedigimiz kotii vaziyet 
budur. Ancak kar~t taraf bOyle bir vazi
yetin ortaya c;tkmasmda beis ~ormiiyorsa 
biz onu tela~stz ve tereddiidsii.z, pek bir 
gozle kar~1lamaga hazmz. 

Son hadise ve tezahiirleri birer blof 
.annedcnler Tiirkiye hakkmda ~ok eski 
malumat ta~tyanlardtr. Biz F ranstzlann 
Suriyelilere kar 1 medenl bir borclan ol
dugunu kabul ederiz; ancak onlar da 
Tiirklerin Hatayhlara kar§I tarihl bir ta
ahhiidleri bulundugunu unutmamahd1r• 
lar. 

Tiirkliik camiast Arab istiklalinin 
biinyesinde a~dan rahneyi kapatmak 
i!rin yama ~iye kullamlamaz. 

Ve Hatayhlar, istiklallerine kavu§• 
madtk~a, bizim i!rin dava bitmi§ ve 
kapanmt§ &aytlamaz, ve saytlmtya· 
cakttr. 

Ismail Mii#ak MAYAKON 

Lehistanda Y ahudi 

aleyhtarhg' 

Var§ova 22 (A.A.) - Sejin meclisinde 
soz alan saylav Budzinsky, Ba§bakam, 
Polonya 1rkmm mcnfaatlerin' korum1 -
ya davet etmi~tir. 

Sa.) lav. Pat jansmm vc yanresmi 
Gazetta Polska ile Kurjez Poranny ga -
zetelcri Londra muhabirinin Yahudi ol
duklanna i;aret etmi§ ve sozlerine §Oy
lrce nihaYet \'C'rffii§tir: 

c- Polon\'ahlar kcndileri i~in avukat 
\'C gazcteci 'olmak YC\'a bir dUkkan ac;
mak imkim1 bulunmamasma karq Ya
hudilerin bu derece ni.ift z sahibi olma
lanna kat'iyycn raz1 olamazlar. • 
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~================================]=~ 
II ~;~~~~ Esrarengiz bir kadm 
~================== Oscar Wilde'den 

Bir ak~am, (Cafe de Ia Paix) de o·j hrken, kendisini ne zaman ziyaret ede -
turarak, Paris hayatmm ha~met ve se- bilecegimi sordum. Biraz tereddiid eder 
faletini seyrediyor, bir taraftan ver- gibi gi:irlindli, etrafma bakmdt ve sonra 
mutumu i~erken, bir taraftan da gi:i- yalmz benim i~itebilecegim kadar al~tak 
ziimlin on linden akan bu garib pa- bir sesle: « y ann, be~e ~eyrek kala .. » de
noramayi, zenginligi ve ftkarahgt dii§li· di. 
niiyordum. Birden kulagtma yabanct gel
miyen bir sesin beni ~tagtrdigmi duydum. 
Ba§ImJ ~tevirdim. Eski mekteb arkada§la
nrndan Lord Gerald Murchison idi. 
Mektebi bitirdigimizdenberi, yani hemen 
hemen on senedir birbirimizi gorrnemi~ -

Ley!i Alroy'un -sevgilimin ismi- uzun 
senelerdenberi dul oldugunu ve (Park 
Lane) de rnuazzam bir evde yalmz otur
dugunu ev sahibinden ogrendirn. 

Ertesi glin, tarn saat be§e !;eyrek kala 
(Park Lane) a gittim, fakat kaptyi a~tan 
u§ak, Leydi Alroy'un sokaga ~1kttgtm 
soylemez mi? 

tik. Hasretle kucakla§bk. (Oxford) da 
iken ne§esi, yerinde gururu, yakt§tkhhgt 
ve dogru sozlii olu§ile pek ho~uma gider
di. !'.raSJra, «daima dogruyu soylemesen 
diinyamn en iyi adam! olacaksm» diye 
alay etmemize ragmen hepirniz onu rtok 
sever ve sayard1k. 

On sene onu olduk~a degi§tinni§ti. En
di~eli, ~a~km, sanki bir~eyden ~iiphe edi
yorrnu§ gibi acayib bir bali vardt. Lord 
Murchison, koyu bir muhafazakar oldu
gu i~in, asrl bir hastahk halini alan inan
mak buhranma kaptlabilecegi akhma bi
le gelmedi. Bu, ancak bir kadm meselesi 
olabilirdi. 

Arkada§tma, evli olup· olmadJgmi sor
dum. 

- Kadmlan henliz kafi derecede an
hyarnadtm, diye cevab verdi. 

- Azizim, dedim, kadmlar, anla§II
mak i<;in degil, sevilmek i~tin yarattlrnt§
lardtr. 

- Ben, inanmadan, emniyet etmeden 
severn em. 

- Senin hayatmda muhakkak bir es
rar var, Gerald, diye tsrar ettim. Mesele 
nedir, anlatsana. 

- Burast «;ok kalabahk, otomobille 
Clola~ahm, diye cevab verdi. Y ok, yok, 
san araba olmasm, ba~ka herhangi bir 
renk olur. hte ~u koyu ye§il fena degil. 

Birka<; dakika sonra, bulvarda, Ma • 
'deleine meydamna dogru gidiyorduk. 

- Nereye gidecegiz: diye sordum. 
- N ereye istersen.. Bulonya orma· 

nmda bir lokantaya gitsek .. nastl olur, 
hem yemek yer, hem konu~uruz. 

- Evvela bana ~u esran anlat baka· 
hm, rnerak ic;indeyim. 

i<; cebinden etraft giimli~lii maroken 
bir mahfaza <;Jkararak, bana uzattt. 

Mahfazayt a<;hrn. 1<;inde gene bir ka
dmm fotograft vardt. Uzunboylu, ince, 
iri rniiphem bakt~h gozleri, arkaya taran· 
m1~ sadarile gayet garib. degi~ik bir 
kadmdt. K1yrnetli bir ki.irk mantoya sa
nlmi§tl. 

Arkada~tm: 

- Bu ytizden bir mana ~Jkarabilir mi
sin? diye sordu. Emniyet veren. bir ifade 
mi ta§tyor, yoksa? 

Resmi dikkatle rnuayene ettim. Bu. 
herhalde hayatmda rnlihim bir sir olan 
bir insantn yiiziydi. Fa kat bu strnn fe
na m1, iyi rni olabilecegini kestiremedim. 
Bir<;ok esrarlardan yugrulmu~ gibi garib 
bir giizelligi vardt. $ekil glizelliginden 
ziyade i«; glizelligi. Ve dudaklarmda ha· 
fifc;e beliren tebesslim, tath denebilecek 
kadar ~eytani idi. 

Arkada~Im sabJTSJzlandl: 
- Fikrini soylemedin I 

- Bu, kiirk manto giymi~ bir Joconde, 
dedim, amma kimdir, nedir anlat baka
hm. 

- $imdi olmaz, yemekten sonra. 
Ba~ka ~eylerden bahsettik. 
Carson, kahvelerle sigaralanrniZI ge· 

tirdigi zaman, arkada~trna vadini hahr
lattlm. 

Y erinden kalktt, odada bir iki defa 
gezindi, sonra rahat bir koltuga yerle~e
rek anlatmaga ba&ladi: 

- Bir ak~amdt, saat be~ raddeleri -
de (Bond Street) den ge«;iyordum. Biraz 
otede rnlithi& bir kaza oldugu ic;in seyrii 
sefer durmu~tu. Blitlin otomobiller arka 
arkaya dizilrni~. yolun ac;Jlmasml bekli
yorlardJ. Kaldmma pek yakm duran a
!;Ik sari, ltiks bir otomobil, her nedense 
goziime c;arph.. Y anmdan gec;erken, bi
raz evvel sana gi:isterdigim resmin sahi
bile kar~ila§tim. Otomobilin penceresin
de biran gordiigi.irn bu yliz beni sanki 
biiyiilemi~ti. 0 gece ve ertesi gun rnlite • 
madiyen onu dli iindiim. Sokaklarda do
la~arak a!;lk san arabay1 anyordum. 
Mec;hul sevgilimi bir tiirlii bulamadim. 
Arhk yava~ yava~ onu rliyada gorup 
kaybettigime inanmaga ba~hyorken, bir 
gece, misafiri bulundugum Madam 
Rastail' de ona tesadiif ettim. Gri ipek 
esvabile ay 1~1gma benziyordu. Birbirimi
ze takdim edildikten sonra bir arahk, 
<<Sizi bir defa, (Bond Street) te gordii
giirnii zannediyorum.» dedirn. Miithi~ 
bozuldu.. Ve sarard1. <<Aman, dedi, o 
kadar yiiksek sesle konu~may1n, bir du
yan olur.» Ben de, ilk tesadlifiimiizde 
bir pot brrnJ§ olrnaktan fena halde s1k1 • 
larak. derhal bahsi degi~tirdim. Cayet 
az ve sanki i~itilmesinden korkuyormu~ 
gibi yava§, ahenkli bir sesle konu~uyordu. 
Bilrnezsin, ona ne delice, aptalca a~tk 
olmu~tum. Tavrmdaki gariblikler de me
r<> kirni fena halde tahrik ediyordu. Ayn-

Son derece mustarib ve bedbabt bir 
halde kuli.ibe dondiim. Uzun uzun dii • 
§iindiikten sonra bir mektub yazarak ikin
ci bir randevu istedim. Aldiglffi cevab 
gayet k1sayd1 ve ertesi glinii saat dortte 
beni bekliyecegini bildirdikten sonra, 
kendisine tekrar mektub yazrnamamt, 
§ayed pek laz1m olursa, ,.erdigi postres • 
tant adrese gonderrnemi rica ediyordu. 

Onu arhk stk s1k goriiyordum. F akat 
halindeki muammay1 bir tiirlii halledeme
mi§tim. Hani mlizelerde, bazan §effaf 
bazan donuk goriinen bir cins kristaller 

vard1r, i§te bu kadm da hpkt onlar gi • 
biydi. Bazan bakard1m, diimdiiz, rna -
sum, tabit bir kadm. Derken birdenbire 
esrar, muarnma dolu bir mahluk oluve -

rirdi. Nihayet, evlenmernizi teklif etmek 
ic;in ondan bir randevu istedim. 0 giin 
kararla§hrdlgimiZ saatte onun evine dog
ru giderken, civardaki bic;imsiz sokakla • 
nn birinden Leydi Alroy ~tkh. Yi.iziine 
kahn bir pe!;C ortiDU§ o\rnasma ragmen 
onu derhal tamml§ttrn. Caddeye ~ttkmca 
birden durakladt ve tekrar geri di:indii. 
Her halde !;Ikhgl evde bir§ey unutmu§
tu. Ben de arkasmdan yliri.idiim. Bir pan-

siyonun oniinde durdu ve kaptyt anah -
tarla artarak ic;eri girdi. <;antasmdan a· 
nahtan <;Jkanrken dii§iirdiigii ipekli men· 
dili yerden aldtm ve derhal oradan uzak
la§hm. 

Birka~ saat g~tikten sonra evine git -
Lim. Kendisine c;ok yakJ§an gri ipekli el· 
bisesini giymi~. mi.ikellef salonundaki di
vana uzanrnt§tt. <;ok giizeldi, fakat i:iyle 
ofkeliydim ki, giizelligi filan gozlime go
rlinmedi. Beni goriince «geldiginize c;ok 
memnun oldum» dedi, «biitiin giin ev -
deydim de c;ok camm stkJ!tyordu.» Artik 

dayanamadtrn ... 0 bic;imsiz sokakta ken· 
disini gord\ig\imii soyledim, cebimden 
ipekli rnendili <;1kardirn: «Or ada ne i§i· 
niz vardt ?» de dim. «Ban a boyle §eyler 
sormaga ne hakbmz var?» diye kiZdt. 
0 zaman de dim ki: «Bun! an, sizi se -
ven bir erkek stfatile soruyorum. Bugiin, 
size benle evlenmenizi teklif etmek i<;in 
gelmi§hrn.» 

Birdenbire ellerile yiizlinii kaptyarak 
aglamaga ba§lad1. Buraya birisile bu -
lu~mak ic;in gitmedigini, hayatmda hic;bir 
esrar olmadigtnl yerninlerle ternin edi • 
yordu. inanmad1rn. Onu !;Ilgmca itham 
ettim.. Ag1r sozler si:iyledim ve fulay1p 
'<lkhm. Ertesi giinii ondan bir rnektub al
dlm, fakat a~madan geri yolladtm. Za

ten bir arkada§la beraber Norve<;e git -
megi dii§iinliyorduk. Derhal harekt et • 
tik. Bir ay sonra dondliglimiiz zaman ilk 
aldigim havadis Leydi Alroy'un oliimli 
oldu. Operada soguk alarak be§ giiniin 

ic;inde olmii§tii. Evirne kapanarak gun -
lerce bir tek insan yiizli gormedim. Ya
rabbi, bu kadmt nas!l delice, adeta oliir-
cesine sevmi§tim!. 

Arkada§Im sustu. Gozleri ya§hydt. 
Merakla sordum: 

- 0 pansiyona hie; gittin mi? 
- Gittim. Ev sahibine bir oda kira • 

Jarnak niyetinde oldugumu soyledim. 
Meger hi<; bo§ oda yokmu§. Y almz bir 
salon varrnt§ o da bo§ degilrni§ amma ki
ract iic; aydanberi hi'< gorlinmedigi i<;in, 
bana kirahyabilirmi§. Cebimden Leydi 

Alroy'un resmini ~tkard1rn. Derhal ta -
md1. Salonu tutan Leydi Alroy'mu§. 
<< Burada bir erkekle mi bulu§urdu ?» di
ye sordum. Ev sahibi kat'iyyen oyle bir 
~ey gi:irmedigini soyliiyordu. Leydi AI • 
roy, yalmzca gelir, bir iki saat bu sa -
londa kitab okur, oturur ve sonra gene 
kaptyt kilidliyerek gidermi§. Ben hala 
§iiphe i<;indeyim. Acaba ev sahibi de ya
lan m1 soy!liyordu? Sen ne dersin bu i§e? 

- Ev sahibinin soyledigi dogrudur. 
- Peki amrna, Leydi Alroy evinde 

kitab okuyamaz m1ydi? Oraya ni~tin gi
diyordu? 

- Azizim, Leydi Alroy, esrara kar • 
~~ mani'si olan bir kadmdt. Bu odayt ki -
ralamas1, mf oraya pe<;esi kapah gidip 
kendini bir kahraman farzedebilmek zev· 
ki i!;indi. Gizli, esrarh hareketlere kaT§! 
adeta ihtirasla baghyd1. Y ani hic;bir mn 
olrn1yan bir Sfenkstir. 

- Demek ona inamyorsun! 
- Tamarnile. 
Arkada§lrn cebinden etraft giimii§lii 

maroken mahfazayt <;tkardt, uzun uzun 
bakh, hala §iiphe i<;inde oldugu yiiziin -
den belliydi. 

9eviren: ilhan S. Taner 

CUMHURiYET 23 Birincikanun 1936 

Tiirkiye i~ Bankas1 Galata ~ubesinden: 
Bankamxz 'ubesi bulundugu binadan Voyvoda caddesinde C. 

Bibliyografya 

Turk ~airleri 
Merkez Bankasx kar~xsmda ~ark ham altmdaki daireye nakledile- { 
ceiinden 2 K. Sani 1937 cumartesi giinii kapah bulunacagxm saym \.. Bu ak$amki program) 

Istanbul 1936 - Her jormas1 20 kuru§ 
Bugiin ilk defa olarak forma halinde 

ne~redilmekte olan bir eserden bahse
diyoruz. <;i.inkii ders kitablarmdan 
maada bugi.in forma halinde yapilan 
ne§riyatm mi.ihim bir klSIJlmdan, insaf
h olmak i~in, bahsetmemek daha mu • 
vaftk olacakhr. · 

cTi.irk $airlerh ndense memnuniyet
le bahsedecegiz. <;!i.inki.i o, ktymetli ve 
velud mi.ielliflerimizden Sadeddin Niiz
het Ergunun eseridir. 

Bu kitabdan bahsetmeden evvel ma
atteessiif heniiz ancak ii<; cildi basilrnl§, 
diger ii~ vakti merhununu bekliyen 
bir eseri cSon Astr Turk $airleri• adh, 
paha bi~ilmez degerde bir eseri hattr-

~::::::::::::::::~~m~ii~'~te:r~i~le~r~i~n=e~b:x~·l~d~ir~i~r~-~-::::::::::::::::==: 

MELEK Yann gece 
. 

stnemast 
Noel haftas• mUnasebetile 2 biiyiik komedi filmi birden 

1 • SHiRLEY TEMPTE'in bugUne kadar yaratt1Q1 
en bUyUk - en giizel • ve en eglenceli filmi . 

KOCOK PRENSES 
Frans1zca s6zlii 

2 • LOREL HARDi KAN KARDE!?LERi 
Frans1zaa soziU 

<;ocuklara mahsus fiatlar: Birinci ve hususi 25, duhuliye 20 kuru§tur. 

latmak ve onun da sonunun getirilme - ··~-· 
sini temenni etmek isteriz. Ibniilemin 

TURK SiNEMASINDA 
Mahmud Kemalin bu eserinin ~tkan 
ktstmlanm dikkatle okuyanlar onun ne 
ince tetkikler mahsuli.i olarak vi.icude 
geldigini, bazan sabr arasma stlo§IDl§ 
gibi gori.inen k1sa bir malumatm ne u -
zun ara§tmnalarla elde edilmi§ oldugu
nu kolayhkla takdir ederler. Ve emi -
nim ki bizimle beraber ayni temennide 
bulunurlar. 

cSon Astr Turk $airleri~, isminin de 
izah ettigi gibi son devirlere aiddir. 
Halbuki Sadeddin Nuzhet Ergunun 
cTiirk $airleri• biitiin devirlere racidir. 

Sadeddin Nuzhet Ergunun bu kitabt 
yazmak i~in miira,caat ettigi eser -
lerin isimlerini kapa.ktaki ktsaltmalar 
cetvellerinden anlamak ve noksan b1 -
rakmamak i~in gosterdigi gayreti al -
kt§lamamak kabil degildir. 

On be§ gunde bir olmak uzere bugii
ne kadar ~tkan formalarm sonuncusu -
nun saytSI 15 tir. 

Sadeddin Niizhet bu on b~ formayt 
yalmz yazm1yor, ayni zamanda ~tkar
mak ic;in ugra~1p didi~iyor. <;i.inki.i aksi 
takdirde eseri ~1kamaz. 

Kiiltiir hayattmtzl temelinden sarsan 
ve yapllabilecek ne§riyat1 sekteye ug -
ratan tab1 bulamamak derdinin bu 
cTiirk $airleri• c;ok canh bir misaldir. 

Goni.il arzu eder ki biiyiik kitabctla
nmlz bu gibi eserleri alaka ile kar~1 • 
lasmlar ve bunlann ~tkmastm temin 
i~in yap1labilecek her§eyi yapsmlar. 

cTiirk $airlerh nin bn on be§inci 
iormast sonunda cAbdiirrahman. lar 
var. Formalarm hacmi di.i§iinii.liir ve 
on be§ formada cAhd• harfine stra gel
digi goriiliirse eserin cesameti hakkm
da tam bir fikir edinilebilir. 

Sadeddin Niizhet Ergunun gayretini 
biiyiik samimiyetimizle alk1§lar ve ken· 
disine rnuvaffakiyetler dileriz. 

Cum a itibaren 

s R K 
Muazzam ve emsalsiz Rus filmi 

Sovyet filim sanayiinin en giizel eseri olan bu filime Moskova 
Operet ve Balet tiyatrolarmm en giizel artistleri i'tirak etmi,tir. 

ORLOVA-BOLODiN 
Rusyanm en biiyiik cambazhanesi, heyecanh sahneler, zengin 

roviiler, Rus danslari, ,arkdar•, merakh a,k maceras1. 
BOYOK FILIM ifin goriilmemi¥ ledaharlthlar yaptlmtsltr. 

FRED 

HalkJmtzm en 

ASTAiRE 

fazla sevd1gi artistler 

ve G t N G E R R 0 G E R S 

Y arm ak,amdan itibaren 

SAKARYA 

FiLOYU 
(Eski Elhamra) 

TAKiB 
sinemas1nda 

EDELiM 
(Follow The Fleet) 

yeni filimlerinde goriineceklerdir. Yeni danslar.... Biiyiik ne,e ... 
.................. a. .... ~ .. --~~........... .. 

Yarm ak~am S A R A Y Sinemasmda 

Noel haftas1 miinasebetile miintahap programa hal}hyacakhr. 

Giizellik • ihti,am • Ne,e • Kahkaha 
1 9 3 7 LORETTA YOUNG 

MiCKEY MAUS'un ve en giizel Jonpromye 
• ROBERT TAYLOR $EN SAATI tarafmdan temsil edilmi!$ 

lkisi ~enkli olmak iizere Mic- G i z L 11 11 z o 11 v A c 
key'mn son maceralarmi tas-

vir eden 5 kJsimhk film. FranSJZCa sozlii film 
<;ocuklara mahsus fiatlar : Hususi ve Balkon 25, duhuliye 20 kuru~tur. 

Hayat1n1zda Giilmediginiz kadar 
Giilmege, Eglenmege Haz1rlan1n 

HAROLD LLOYD (LUi) 

BoksOr Siitcii , 
Yak1nda iPEK sinemas1nda 

Haklki bir a,k facias• 

MAZURKA 
Ba§ rolde: P 0 L A N E G R I 

Bugiinit%~~==lerden MiLLi SiNEMADA 
Aynca 
ilave 

olarak 
KORKUSUZ SUVARi 

Heyecanh sergiiZe$t filmi. Aynca Paramount Journal son havadisler. 

Bu ak,am 

SUMER sinemas1 
Halk1n sevgili artistleri 

DANiELLE DARRiEUX 
ALBERT PREJEAN ve LUCiEN BARROUX 

ilk defa olarak 

TATLI BELA 
~en, orijinal, niikteli ve musikili komedilerini takdim edecektir. Yerlerinizi evvelden aldmmz. Tel. 42851 

Gedikpa,a A Z A K S i N E M A S I c;ar,•kap• 
Bugiin matinelerden itibaren 2 biiyiik film birden 

RiCHARD TAUBER'in en gUzel ve en son filmi 

1- Viyana seni seviyorum Fr:::;~ca 2 -Karakedi B~:.~a~~~~a~~~~an 

~~ 
N 

A~ 
A 

N~ 

GiZLi VESiKA 
VE 

KAHRAMAN 
HAYDUD 

Pek yakmda 

ZAMAN ADAMI 
MAURICE CHEV ALlER -

FRAN ZISKA GAAL 
Bu senenin biricik , , , • • • • • • filminde. 

Son defa olarak Almanca oynad1g1 filmidir. Bundan 
sonraAimanca filim !;evirmiyecektir. 

ISTANBUL: 
·uos t<: - .rnroros 11[ 

•:l{"\l[d 0£'1:<: - !Ullll~Old trntrn~ ]S;)ql~ ~A J.I<l[ 

·l~q-eq "eSlOq ~A SU\l r\l ZZ • 1ll~S;npo '(Ut:il: 
• 13 ~trns) ll: - n<>A~q pnsnru ::l{.IT\.L 0!:'01: • t.t 
·13[IJ!.res :l\[13q aA rspnsnw Ji.ITIJ. UllPU!Jll.Il.'l 
l.Jll[§llpll:l(.:lll <>A uaAA<>ZTIW 0C: • UllPUIJ13.I"Cl 
U]UllL• UllA\lg :J\l[l:l(Jll§ JT~1lq 0£'6l - lspf!S 
-nru SUllp 1l[J!'\l!d 0£'Sl "qllAJ.IS8U :l\'\l!d ma-+ 
-1.[llW g;:'t;I • :l\TZTIUI JUllq 13Pl'\l!d go't:I • S!P 
-13Mll og'zr - !S!:l!Tsnw :li.IT\J. 1ll:l!"\l!d ot:'zr 

VIYANA: 
18 .san'at bakkmda konferans - 19 muh

telif muslki par~alan - 19,50 Avusturyada 
seyabat - 20,25 eski balk ~rktlan - 20,45 
~ocuk rn.uslki beyeti tarafmdan konser -
21 bavadis - 21,15 senfonlk orkestra - 23 
giiniin haberlerl - 24 on dakikal!k jimna.s
tik tallmleri - 24,30 oda musildsi. 

BERLIN: 
18,30 yen! romanlar bakkmda konfe -

ran.s • 18,45 konser - 19 Frankfurttan nak
len konser - 20 eskl Noel §arkllan - 20,15 
mubtelif ~ark1Iar - 20,45 Ak~am haberlerl -
21 havadis - 21 ,15 geru:Ilk ~ark!lan - 21,45 
mandolin orkestrasi. 
PE~TE : 
19,25 ~igan orkestrrun _ 20,30 ii" perdel!k 

Azra operas1 - 21,30 operet cazband! - 23 
frans1zca ve ltalyanca hava.dis - 24,10 esk1 
glgan orkestras1. 
BUKRE~: 
19 balk musiklsi - 20,25 Rumen danslari 

ve konser - 21,25 Rumen Noel 11ark1lan • 
22,40 keman kon.seri - 23,10 Noel ~ark1lan -
23.30 bavadis - 23,45 gece konseri • 24,45 
havadis. 

LONDRA: 
19,35 dans orkcstra.si - 20 bavadls - 20,20 

balk ~rk1lan - 20,40 askeri bando - 21.10 
bafif musiki - 21 ,30 konu§Illa _ 21,45 ban
do - 22 - 23 orkestra - 23,15 havadis - 23,35 
tlyatro orkestrast - 24 llmi konu~ma • 24,20 
dans musiklsi. 

PARiS [P . T. T.]: 
19 konser - 20,30 bavadis - 21,30 konu§

ma - 22.45 ternsll - 23 musiki • 24,45 ba • 
vadls. 

ROMA: 
18,30 orke.stra - 19,40 musiki ve bavadls 

(arabca) - 20 bavadis (almanca) - 21 ope. 
ra • 22 dans musikisi - 23 Bari'den naklen 
dans musiklsl ve Napoli :;;ark1lan. 

NOBET~iECZANELER 
Bu gece nobe~i olan eczaneler §u.'llar -

d1r: 
Istanbul c1betlndekller: 
Aksarayda (l;leref), Alemdarda (F.~ref 

Ne§et), Bak1rki:iyde (HIHi.l), Beyaz1dda t Ce
mil), Eminoniinde (Sallh Necatll, Fenerct~ 
(Vitall>. Karagumriikte (M. Fuad), KU. • 
giikpazarda (Yorgi), Samatyada (Teofilos), 
l;lehremininde (A. Hamd.il, ~ebzadeba~mda. 
(Asaf), 
· Beyoglu cibetindekiler: , 

Galatada (Hldayet), Haskoyde (Nisim 
A.seo), Kas1mp~a (Miieyyed), Merkez 
nahiyede (Galatasarayl, (Garih), ~i§lide 
(Ma~ka), Taksimde (Kemal Rebiil), (Kur
tuht:;;l. 

Uskiida.r. Kadlko v Adala d kller: 
Biiyiikadada (§inasi) , Heybelide (Ta • 

na§), Kad1ki:iy Eskiiskele caddesinde (Sot!• 
raki), Kad1koy Yeldegirmeninde (U~ler), 
Uskiiod·ar Qar~Jboyunda (ittihad). 

TAKSiMDE 
Maksim Varyete Tiyatrosunda 

HALK 
OPERETl 
BU AK$AM 

saat 21 de 
Zozo Dalmas 
ve T omakosla 

PiPi~A 
Biletler gi~elerde sahlmaktadxr. 

26 kanunevvel Noel 
ve 

31 kanunevvel Y1lba~J 

REVEYONLARI 
i~in 

Tepeba!ii•nda 

GARDEN 
ve Taksimde 

MAKSiM 
Lokanta dansinglerini 

tercih ediniz. 
Dans edip e~lenilecegine 

OJo 100 teminat. 
Hususi taam, kotion, No· 

el agac1 ve eglenceler. 
Telefon: Maksim 42633 

Garden 42t 90 

Bugiin 

Y I L D I Z Sinemasmda 

HENRY GARAT'nm 
DANiELLE DARRiEUX 

He beraber ~evirdigi en 
giizel filmi 

CAPKIN GENC 
senenin en !JeD opereti giizel 
ve alamod !Jarkilarla doludur. 

ilaveten 

GIGAN GECELERi 
3 k1s1mhk renkli ve musikili sen· 
foni. Bu filimdeki <;1gan dan1 ve 
~ark1lar1 emsalsiz bir ziyafeti mu
sikiyedir. -------

In 

bir 

!;i!e 
g~ 

tak 
ri i 

sm 
§ar 
da' 

ha 
t 
ya 
do 
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CUl\IHURiYET 
23 Birincikanun 1936 

kus fll~sunun~panyaya 
gittigi tekzib olundu 

lngiltere Noelde miitareke teklif edecek 
Madrid, ihtilalcilerin c;ekilmekte olduklarini, 

ihtilalciler yeni zaferlerini bildiriyorlar. 
General Franco asker topluyor 

[Ba§taraft 1 inci sahifede] 

bir tebligde ezciimle deniliyor ki: . . 
Diinkli giin, siikun i~¥inde ge((IDI§hr. 

1§' ara deger miihim haberler ~udur: 
KitaalJmiz Villareal mmtakasmda ve 

Alava cephesinde taarruz etmi§lerdir. A
siler, bu cephede Gestafe' de i§gal etmek· 

te olduklan mevzilerden ((Ikanlmi~Iardtr. 
Madrid 22 (A.A.) - Cumhuriyet -

~iler, alt1 saatlik bir miicadeleden sonra 
g_e((en hafta Pozuelo ve Boodilla mt? • 
takalarmda zayi etmi~ olduklan mevzile

ri istirdad etmi§lerdir. 

Avila 22 (A.A.) - Havas Aj~n. • 
smdan: Franco'nun askerleri, Madndm 
§arkmda ve Guadarrama' dan Majadahon 
da'ya giden hat iizerinde tazyiklerini ar

hrmt§lar ve bu mmtakadaki cumhuriyet
c;ileri ihata ehnek te&ebbiisiinde bulun 
mu~lardtr. Cumhuriyet<;iler, son giinler_ • 
de nevmidane bir mukavemet gostermi§· 
l~r ve hatta Madridin miidafaasl bak1 • 

mmdan fevkalade ehemmiyetli bir sev ~ 
kulcen noktas1 olan bu mevziin asilerin 
eline ge<;memesi ic;in mukabil taarruzlar

da b~lunmu~lard1r. 1931 smtfma mensub 
efradm kaffesi, Franco'nun bir emri ii
zerine, ay nihayetinden evvel askere kay

dolunacaklardir. 

AJemi miidahale komitesinde 
Jiinkii miizakereler 

Londra 22 (A.A.) - Ademi muda
hale kQmitesi bugiin ogleden sonra bir 
toplanh yapacakhr. Bu toplanhda lspan
Ya i§lerinin kontrol sahasmda miihim bir 
donemec te~kil edecegi soylenmektedir. 

Almanyanm hattt hareketi me<;huldlir. 
Almanyamn hava miitehassislannm diin· 
kii celsesinde bu hatti hareketin tavazzuh 
edecegi iimid edilmekte idi. 

Bu celse, dun saat 16 da Hariciye 
N ezaretinde akdedilmi§tir. F akat Alman 
murahhast, meseleyi ancak teknik baktm· 
de.n tetkik eylemekte oldugunu beyanla 
iktifa eylemi~ ve Almanyamn siyasi hat

h hareketinin ancak yann tali komite • 
nin akdedecegi ic;timada tavazzuk eyli -
yebilecegini ilave ehni~tir. 

Buna mukabil italyan murahhast, cu
ma gunkii mesaiye faa[ bir surette i~tirak 
etmi~ olmasma ragmen, diin miistenkif 
kalmt~tJr. 

Madrid kaprlartnda muharebe 
Londra 22 (Hususi) - Madridden 

Hiikumetin bir tavzihi 
Ankara 22 (A.A.) - Bazi si -

yasi mehafilde !spanyol gemile~i.
nin Bogazlardan riisum odemekslZin 
ge<;mekte olduklan •ayiasi deveran 
etmektedir. Kezalik Messagero ga· 
zetesi lspanya gemilerinin Bogaz • 
dan riisumsuz ge~mek talebini em -
sal teskil etmemek i<;in Turkiye hii
kumetinin reddetmi~ oldugunu \'C 

fa kat tatbikatta istenilen muafiyete 
musaade edilmi~ bulundugunu bil -

dirmektedir. 
Anadolu Ajansmm salahiye!tar 

makamdan ogrendigine nazaran bu 
~ayia ve bu yazmm hakikatle hi~bir 
alakast yoktur. Bogazdan ge~en ge· 
mi(er istisnaSIZ TUSUIDU odemi~ler Ve 

odemektedirler. - ~ - -

bildirildigine gore, 24 saattenberi ~iddetli 
bir mukabil taarruza ba~hyan hiikumet 
kuvvetleri payitahtm garbindeki Barbilia 
admdaki miistahkem mevkii istirdad et
misler ve bir<;ok yerlerde de miihim mu
vaffakiyetler elde etmi~lerdir. 
Meksikadan ispanyaya gonderilen 

silah ve miihimmat 
Paris 22 (A.A.) - Meksiko'dan 

Havas ajansma gelen bir habere gore, si· 
lah ve cepane dolu bulunan Sil gemisi 
Vera-Kriiz' den fspanyaya hareket et • 

*** 
Deyli Ekspres gazetesine atfen Ana • 

dolu AjansJ, Sovyetlerin sekiz denizaltl 
gemisile ii<; torpito ve iki torpito muhribi
nin Akdenize gitmek iizere Odesadan 
hareket ettigini, bu gemilerin ispanyol a
sileri elinde bulunan harb gemileri tara
fmdan yap1lacak tevkifat veya ara~hrma 
takdirinde Sovyet gemilerilli himaye e· 
decekleri hakkmda evvelki gun bir haber 

vermi~ti. Bu haber iizerine diin tahki • 
katta bulunduk. Son gi.inlerde Karade • 

nizden hi<;bir Sovyet barb emisi ge\me· 
digi gibi boyle bir filonun Bogazlardan 
ge~¥tigine clair de malumat yo~:ur. .. 

Hiikumetimizden alman musaad~ u • 
zerine Akdenize gidecek Sovyet filo~u
nu~ evvelki geceyansJ Bogazdan !e((h • 
Y' d . b"r •ayia varsa da alakadar gme a1r l , . . 

• k mlar bunu tekzib etmektedir-resmi rna a 
ler. 

sehrimizde 
' Bir Rumen talebe grupu 

l talebeler Galata nhtrmtnda 
Atinaya giden Roman~a 1 hl'imizden gec;erek Yunanistana git-

Rumen profesor ve talebelermden ~e. t'r Rumen profesor ve talebeleri 
·· b' N 1 tusunu ge- mJ~ 1 · · ~urekkeb 1r grup oe yor .1 donilste sehrimizi de gezeceklerd1r. 

\;Irmek iizere dun Romanya vapun e · ' 

t" - rornana· 68 Yazan: Hilmi Ziya 
Cumhuriyetin ic ama~ «Beni~le egleniyor» diye nefretle uzak-

Ayaklan yerden kesilip u~ar gi • )a§mak istedi. Fa kat gene ?.u han. av~u • 
bi ka~¥hgi ve ardmdan bir kesik ba~ • sunda atlann, tavuklann gubre~en y1g1 -
lar yigmi durmadan kovaladtgi mada Ian ko§ede pec;esi inik ihtiyar b1r kadmm 
eski bir hanm avlusunda beli ku§akh, sa· hic;ktrarak aglad1gmt goriince ~ tar~f~ 
rtkh bir adamla gozgoze geliyor, c;ok es· dondii. Onu teselli ic;in oraya dogru gitli. 
ki bir tamdtk gibi eline sanhyor. Yanm- Kolundan tutup handan c;1kardi -~oka_k
da ki§niyerek tepinen beyaz ata bakiyor. ta yanyana gidiyorlar, f~kat henu_z _ktm 
Kurtanct olan bu ata atlay1p hem~~ 1d ~ bilmiyordu. B1r araltk Ihtiyar 
~idecek yerde, arhk tehlike gec;mi~ ? 1~ 1 ~~d~~u~~c;esini ac;a1 dk gozya~lan !c;inde: 
siikunetle yiiriimege ba~hyordu. Nic;m _ <;abuk kac; oglum. ~abuk!. .. dtye ba· 

kac;mtyordu? Y a §imdi gelip, onu yaka- girdt. Bu kadm ana.s1y~I:. O~a kac;tp ku~
hYacak olursa ... Ve bu adam, hu atm tulmast ic;in nihayeh gorulm1yen uzun bu 
sahibi yuziine dikkatle bakttgt zaman merdiveni gosteriyordu. 
hirdenbire ona biisbiitiin ba§ka birisi gibi k" t 
goriiniiyordu. c:::iiphesiz onu tamyordu. 0 zamana kadar san 1 unutmu§ a ye-
B .,; ni· hatulami* gibi o, bu dakikada id1m e-

ir Yerde raslamtstl. F akat bu, olur §ey d'l ~. . dii•iindii Sehpay1 kar§Ismda 
degil! Hac! T or~nm bizzat kendisiydi. 1 ecegmt ' · d' d y N ]' ') .. .. ib' oluyor ve bu mer 1vene og -

asil olup ta onu kurtarmaga ge Iyor. gorur g I . d·~· h ld & d b.. .. .. 'le kosmak Isle Igi a e 
~1m i yiiziine korkarak bakiyor, ve goz ru utun guCJ · O d b 
'l1i "! I d 0 d b" t"" I" d an bulamtyor. ma a u CI e onu kontrola c;a I§Iyor u. a, IT ur u erm l ld ~ 

4 senelik plan 
Almanyada yag vesika 

ile veriliyor 
Daily Ekspressin Berlin muhabiri ya

ZJyor: 
«ikincikanunun birinden itibaren Al

manyada tereyag1, margarin, yemek ya
gi, sebze ve salata yaglan vesika ile ve
rilmege ba~lanacaktir. 

Bu, 4 senelik planm tatbiki esnasmda 
memlekette haricden g1da maddeleri te
dariki hususunda raslanacak rayic akl¥e 
noksamnm oniine ge<;mek i~¥in ahnan bir 
tedbirdir. Biitiin Almanlar, evlerindeki 
aile efradma gore yiyecek vesikalan ala
caklardtr. Daha §imdiden bir<;ok bakkal 
diikkanlan tereyagt salmamaga ba~la -
mi~lardir. 

Bir habere nazaran Berlin fmnlanna 
taze ekmek satmamak iizere emir veril • 
mi§tir. (:iinkii 24 saat bayatlahlan ek • 
meklerin daha doyurucu oldugu tahak • 
kuk etmi§tir. 

Lokantalarda yemek yiyenlerin de 
mahdud bir listeden yemek se~¥meleri te
min olunacakhr. Ge<;en sene harice yiye
cek i<;in 600,000,000 lira ~¥tkaran AI • 
manyanm bu sene israfm oniine ge<;mek 
iizere her tiirlii tedbirlere ba§vuracagi 
muhakkakltr. 

Diger taraftan ~ikago borsasmda 
yiikselen bugday fiatlan, 65,000,000 
luk halk kiitlesini beslemek mecburiye • 
tinde olan Almanyayt endi§eye dii§iir • 

mii~tiir._. ----------

Mare~al ~an • Kay • ~ek 
asilerin talebini kabul 

etmi' 
(Ba$taratz 1 inct sahitede> 

tayyareler, asileri bombardtman ehnekte· 

dir. 
Nan kin 22 (A.A.) - Madam 

Tchang-Kai-Tchek, M. Soong ve M. 
Donald, bu sabah tayyare ile Sianfu'ya 
hareket etmi~lerdir. 

$an-Kay-$ek asilerin talebini 
kabul etmif 

Belgrad 22 (Hususi) - Mare§al 
$an-Kay·~ek Japonya aleyhine harb ila-
111 da dahil olmak iizere asilerin biitiin ~art
lanm kaul etmi§tir. 
Kont Ciano, Marefal Can- Key • 

Sek' e bir telgral fekmif 
Paris 22 (A.A.) - Matin gazetesi, 

Berlinden gonderilen bir telgraft ne~ret· 
mektedir. Bu telgraf, Deutsche Allge • 
rneine Zeitung'un ne~retmi~ oldugu bir 
haberi ikt1bas etmektedir. Bu habere go· 
re ~anghay'da konsolosluk yapmi§ olan 
M. Ciano, Mare~al Tchang-Hsue- Li • 
ang' a §U tel graft gondermi~tir: 

<<Sen benim dostumsun. Eger komu -
nistlere iltihak edecek olursan o zaman 
dii~mamm olacaksm.. T chiang - Kai • 
T cheksiz (:in, hi~bir ~ey degildir. 

Manfuride mecburi a•kerlik 
Tokyo 22 (A.A.) - Man<;ukonun 

merkezi olan Hsinking' den bildirildigine 
gore, Man~¥uko' da mecburl askerlik ic;in 
hamhklar yaptlmaktadtr. 0<; senelik as· 
kerligin memleketin mlidafaas1 bak1mm· 
dan zaruri oldugu zannedilmektedir. 
~in asileri bombadrman edildiler 

Londra 22 (Hususi) - Mare~al 
$an • Kay ~ .$ek heniiz serbest btrakilma· 
d1g1 ic;in hiikumet tayyareleri bugiin asi -
leri bombard1man etmi~tir. 

Diger bir habere go.re, Mare§al $an 

. Kay • .$ek'in kansile" damad1 tayyare ile 

I 
Nankin' den Tzien Fu'ya hareket etmi§· 

lerdir. -------------------Fransiz Milli Miidafaa Na· 
z1rlarmm taplanhs1 

Paris 22 (A.A.) - Milli mildafaa ile 
alii.kadar naztrlar, di.in ogleden sonra 
M. Blum'i.in riyasetinde toplanmt~lar • 
d1r. M. Delbos ta bu toplantJda haz1r 
bulun¥r w~tur. 

denbire bir ~¥Ighk kopanp ters yiiziine 
dondii, ve yolun aksi istikametine ko~ma· 
ga ba§ladt. Onii kapkaranltk ve ho§tu. 
Fakat o, bu htzla daragacma yakla§h • 
gm1, kendi ayagile sehpaya gittigini bili
yordu. Uzaktan kirnin oldugu farkedile· 
miyen donuk, kan~:l. bir~¥ok sesler geli • 
yordu. Burada kaybolur gibi boguk ve 
c;ok uzak bir sesin, ihtimalki anasmm ona 
«gitme! 0 tara fa gitme !.» diye bagir -
dtgmt i~itiyor, ayaklan yerden kesilmi~ 
ve ytldmm h1zile ilerledigi i((in §imdi ha
kikaten donmek istedigi halde bir tiirlii 
giicii yetmiyor ve istemeksizin bu istika -
mete dogru siiriiklenip gidiyordu. Gene 
o karanhk, kesik ba~lardan ibaret haya -
letler y1gmmm iizerine ~oktiigunii gorii -
yordu. Viicudlan farkedilmiyen yiizlerce 
el kara bir perdeyi y1rhp ta c;tkml~ g;bi 
dart yamndan ku§atarak bogazma sanlt· 
yor, onu bogarcasma sikiyordu. 

Demir, tam bu mada boguk sesli bag
nsmalar ve iniltiler arasmda yatagmdan 
bi~ zemberek htzile sJc;radt. DI§anda yag· 
mur, sagnak halinde camlara l¥arparak 
saktrdiyordu. Hava birdenbire bozulmu§, 
bulutlar evin damma kadar alc;ahp gece-

k 
ihtiyar kadmm ortadan kay ) ugunu, 

san i maksadtm anlamt§ gibi birdenbire F 
~ merdivenlerden yukan N urun ranstz 

agz1 kulaklarma kadar ac;tlarak, gobe - b" 

yi zindana c;evirmi§ti. Demir stkmtt ic;in

de yataktan fnladt. Gogsiiniin bir ate§ 
y • • d direktiirle giili.i~erk <;Ikllgmt goriince w 
&mi oynatarak kahkahalarla giiliiyor u. 

ingiltere ve Fransan1n karar1 

Adisababa sefaretleri 
konsolosluga ~evrildi 

Karar Romada memnuniyet uyandird1, 'imdi 
s1ran•n Cenevrede italya imparatorlugunun 

tanJnmasJna kaldJgl soyleniyor 
[Ba~taratz 1 tnct sahtfede 1 

karann ltalyan fiituhahm tammak demek 
olamiyacagmt, zira yeni konsolosun pa· 
saportunu alelade vize ettirmi§ bulundu
gunu, konsolosluk istihalesi i~¥in zaruri 
olan berah takdim etmiyecegini beyan 
etmektedir. 

Belfikada 
Briiksel 22 (A.A.) - Salahiyettar 

mehafil, Bel<;ika hiikumetinin yakmda 
Adis·Ababadaki sefaretini konsiil jene· 
rallige tahvil edecegini beyan etmekte • 
dir. Hatta bu karann bugiin verilmesi 
muhtemel oldugu soylenmektedir. 

ltalyamn vadi ve Cenevrede 
lmparatorlugun tamnmasr 

Paris 22 (A.A.) - Echo de Paris 
gazetesinin Londra muhabiri bildiriyor: 

fngilterenin Adis-Ababadaki sefareti, 
jenera! konsolosluga tahvile karar ver -
mesi ve bu te§ebbiisii F ransamn takib et
mesi, !talya tarafmdan Akdenizde arazi 
statiikosuna ve bilhassa Baleares adala -
rmm statiisiine riayet edilmesi vadinde 
bulunulmu§ olmasmdan miinbaistir. 

Figaro'nun Roma muhabiri diyor ki: 
$imdi pek yakmda Cenevre' de !tal • 

yan lmparatorlugunun tanmacag1 mlita • 
least ileri siiriilmektedir. Neql§i hiikume· 
tinin biisbiitiin ortadan kalkmas1 lizerine 
Habe§ murahhaslarmm salahiyetlerini 
tetkik etmek lizere Milletler Cemiyetinin 
fevkalade bir toplanhya ~agmlmas1 tek
lif edilmektedir. 

lngilterenin Fransaya 
verdigi izahat 

Londra 22 (A.A.) - Havas ajan • 
smm istihbanna gore M. Eden, M. Cor· 
bin' e yakmda akdedilecek Italy an - lngi· 
liz itilafmm biitlin hususiyetlerini ve §im· 
diki miizakerata miiteallik bulunan bii
tiin teferruah bildirmi§tir. !ngiltere hii
kumeti, bu suretle lngiliz • ltalyan itila· 
fmm Fransamn malumah altmda ve tas
vibi ile imza edilmi§ oldugunu gostermek 
istemi§tir. 

Kararrn yeni miizakerelerle alakas1 
Londra 22 (A.A.) - Adis-Ababa

daki el~iligini ba§konsolosluga tahvil hu· 
susunda fngilterenin verdigi karann ya • 
p1lmakta olan lngiliz - italyan miizake • 
relerile alakadar olmadigi resmen beyan 
olunmakta ise de umumiyetle ltalyan • 
ingiliz miinasebatmm tanzim ve Islahl 
baktmmdan bir ad1m olarak telakki edii· 
mektedir. ingilterenin Adis-Ababadaki 
maslahatgiizan Roberts yakmda bu §e· 
hirden aynlacakt1r. Akdeniz anla§mast 
hakkmdaki miizakerelere gelince, Times 
gazetesi ba§hca mii§kilatm arttk berta • 
raf edilmi§ oldugunu ve mucibi memnu -
niyet bir anla§mamn yakmda elde edile· 
cegini yazmaktadtr. 

M. N. Chamberlain Parise gidiyor 
Londra 22 (A.A.) - Ge<;enlerde 

di~lerinden hafif bir ameliyat yapiimi~ a
lan M. Neville Chamberlain, hafta ni • 
hayetinde F ransaya gidecektir. 

ltalyada memnuniyet 
Londra 22 (Hususi) - Adis-Aba • 

badaki ingiliz ve F ranSIZ sefaretlerinin 
lagvile yerlerine konsolosluk ihdasma da· 
ir Londra ve Paris hlikumetleri tarafm· 
dan verilen karar biitun italyada bliyiik 
bir memnuniyet uyandirmi~tlr. 

Gazetelerin miitalealart 
Messagero gazetesi diyor ki: 
dtalyanm uzun miiddettenberi Habe

~istanda ihdas ettigi yeni vaziyetin ta -
nmmas1, hukuk veya usul sahalarmda ya· 
p1lacak olan herhangi bir kayidden da ~ 
ha miihimdir. Zecri tedbirlerin tatbikile 
italyaya yapilmi~ olan hakSIZhk her ta -
rafta yava~ yava~. fakat tam olarak, ta • 
mir edilmektedir.» 

Gazeteler bundan ba~ka Habe~istan
da goller mmtakasmda yapilmakta olan 
asker! harekat hakkmda malumat ver • 
mektedirler. ~imdi Habe~istamn cenub -
garb kt5mimn en ileri noktasmt te~kil eden 
Rodolf goliine kadar serbest miinakalat 
temin edilmi~tir. 

Tiirkku§u lstanbul §Ubesj I Te,ekkiir 
bugiin a~1hyor Zevcim ve pederimiz Vefa Erkek li-

Tiirkku§U !stanbul §Ubesi bugiin saat sesi riyaziye muallimlerinden Siiley • 
17 de Hava Kurumu Vilayet merkezin _ man ~evketin cenazesinde haz1r bulu
de faaliyete gec;ecektir. nanlara ayn ayn te§ekkiire elem ve 

Bu miinasebetle merkezdeki muha • kederimiz mani oldugundan te~ekkiira
sebe odast bo~alhlmi§ ve bir dershane bm1zla beraber mazur gormelerini say-
haline konmu~tur. gilanmizla dileriz. 
Ge~en yaz Eminoniinde ac;1lan kamp- Mahtumlan kerimesi zevcesi 

Hediye ta B ve C kurslanm muvaffakiyetle ik- Siireyya ve Talat Leman 
mal eden k1z ve erkek talebelere bu - _._ 
giin dershanede merasimle broveleri T e§ekkiir 
verilecek ve gogilslerine hirer rozet ta- Merhum Biirhaneddin Arunun vefah 
kilacakbr. --···-Istanbul sokaklarma konula-

cak yeni lambalar 

dolaytsile gerek cenaze merasimine i§

tirak etmi§, gerekse taziyetlerini bildir

mi§ olan zevata ailesi efradi derin te -

!stanbulun muhtelif soka\darma ye • §ekkiirlerini sunarlar. 
niden iki bin elektrik lambas1 konul -
mas1 ic;in Elektrik §irketile uyu§ulmak Te§ekkiir 
iizere oldugu yaztlmi§b. Bu lambalara Babam Orner Lutfi Tekelinin vefab 
aid muamele hitam bulmak iizeredir. miinasebetile teessiirlerimize i§tirak e -
~ubattan itibaren yeni lambalann ko- den muhterem dostlanmtza biitiin aile
nulmasma ba§lanacakbr . -.-..-

Te§ekkiir 
Sevgili ve bedbaht kiztmiz Sabaha -

tin aramtzdan ebediyen aynlmasmdan 
miitevellid bi.iyi.ik acilanmiza i§tirak e
denlerle, son istirahat yerine kadar re
fakat etmek suretile zahmet ihtiyar et
mi~ bulunan akraba, dost ve tamdikla
nmiza kalbi te§ekki.irlerimizi sunanz. 

Babas1 Anast 
Abdurrahman Zeki Zehra 

koriigu gibi soludugunu, nefesinin hkan
digmi gordli. Biraz evvel musallat olan 
hayaller sanki hakikaten bogazma sanl
mt§ ta onu bogmak istiyormu§ gibi gogsu 
hmlttlarla kalk1p iniyor, karyolanm de -
mirlerine tutunup iizerindeki yiikii atmak, 
biraz nefes almak i<;in ba~anlmaz bir 
giire~e girmi~ gibi kendisile penc;ele<iyor • 
du. Uyumak degil, yatakta bile kalamt -
yacagm1 anhyarak odada dola§miya ba§
ladi, Lambayt yaktt, d'lha kolay nefes 
alacakmi§ sanarak, cam1 ac;t1. Nemli ve 
agir hava odayl kapladikc;a onceden ci
gerlerine dolan soguk riizgara aldamp 
daha geni~ nefes aldigmJ zannederken, 
§imdi gitgide iizerindeki yiikiin arthgmt, 
omuzlannm c;oktiigunii, gogsiiniin bogu -
lan bir insan sesleri <;Ikardigmt gordii. 

Aylard1r biisbiitiin alt ettigine inand1g1 
hastaltk, bu sefer eskisinden biiyiik bir 
h1zla geri donmii§tii. Ona kar§t koymak 
ic;in hic;bir vas1ta yoktu. Pencere kena -
rmda bir koltuga ytgt!dt. 

Ne diyecekti? .. Kuvvetli olun, kiitle· 
den uzakla§maym! Oiye abl ogrettigi 
halde, §imdi bir muhtam gibi i~'ne ktv· 
nlmt§ kudretsiz, iradesiz kaldigmt gos -
termeden utamyordu. Solugu, bazan 

haykirarak dt§an attlacak derecede ke • 

miz namma arz1 tc§ekkiir ederim. 
Fahreddin Tekeli 

Te§ekkiir 
Eni§temiz 1brahim Kemal Alpm oli.i

mii dolaYJsile ailemizin duydugu derin 
kedere i~tirak eden ve cerrazede bulu -
nan butiin dostlanm1za minnet ve §iik
ranlanmlZ!n gazetenizle iblagmt rica 
ederiz. 

Merhumun ailesi efradt 

sildigi i~in sabahlara kadar pen~¥e~c~di. 
nihayet giine§ dogdugu zaman smp kald1. 

Sekize dogru Cerna[ kap1y1 vurdu. Ce
vabmt beklemeden girdigi zaman, onun 
koltukta yan giyinmi§ uyudugunu gorlin
ce hayrette kald1. V akta geceyarm bir~ok 
takirdilar ve ayak sesleri i§ittiyse de, onu 
bu halde bulacagmt hi~ tahmin etmiyor· 
du. F azla dii§iinmeden, hem en uyan • 
d1rdt. 

Benzi, kiil gibi sararm1 ve gozleri so· 

niiktii. 
- Nen var? 

- Bitkinim .. 
Yiizii, haftalardtr yataga serili bir 

hastanm nekahetini andmyor. 
- Hakikaten degi~mi§sin I diye almm 

buru§turdu. 
- Kriz!.. Bir§ey degil, 
Oteki hayretle sordu: 

- Fa kat.. Carib .. ilk de fa goriiyorum. 
- Bazan yillarca kaybolur. Sonra, 

birdenbire hie; beklenmedik bir zamanda 
meydana c;1kar. Y1ldmm gibi indigi tc;m 
insan ona kat§l haznlanam1yor. 

- (:ok devam eder mi? 

- Belli olmaz! dedi. Bazan haftalar 
boyu Surer. 0 Sirada beni adeta oJecek 
samrlar. 

Ekmek meselesi 
~ an bogazdan gelir. Bu sebeble 
~ her devirde ve her diyarda ek· 

mek meselesi hayati maslahat • 
lardan sayi!mi§IIT. Be§eri ihtiraslan tez • 
yif eden §airier ekmegin hakkm1 vermek· 
ten geri kalamtyarak: 

ya rab nedir bu ke$meke$i derdii ihttyac 
lnsanm ihtiyact ki bir lokma nanedtr 

Dedikleri gibi felsefede abstinence de
nilen ziihdi imsake bel baghyanlar da 
· biitiin medeni konfora mt c;evirdikleri 
halde - akidelerine temel ta~I olarak «hir 
lokma ve bir htrka» diisturunu kabul et· 
mek JS!Irannda kaliyorlar. 

F akat d.iinyanm hi~ bir yerinde ekmek 
meselesi - lstanbulda oldugu gibi - s1k s1k 
niikseder bir derd ve resmi bir mahiyet 
almami ttr. Biz, ytlda ii~ kere, be§ kere 

ekmek davasile kar~Ila~mz ve fmnctlar
la Belediyenin miinaka§aya giristiklerini 
goriiriiz. Belediye bu miinaka~alar ma· 

smda - an' a nevi bir cilvekarhkla • nark! 
korumaga ~¥ah~u gibi goriiniir, fmnCI!ar 
da - gene an' anevi bir yiirek pekligile -
dileklerinde 1srar eder. Sonunda galehe 
fmnCI!arda kahr ve yiikselen narkm a· 
gtrhgmi c;ekmek halka dii§er. 

Bu, asulardanberi boyledir. Diinkli 
gazetelerde okudugumuz: «:;;ehirde hili 
yokken bir ekmek buhram yiiz gosterd:» 
ba§ltkh yazdara hemen her ydm gazete

!erinde tesadiif edilmek miimkiin oldugu 
gibi ayni mevzu dart yiiz yilhk divan 
defterlerinde de gi:iriiliir. i~te size onlar -
dan birka<; niimune: 

1 - 1566 da bugdaym kilesi elli ve 
arpanmki on ak~eye c;tktigi ic;in §U emir 
yaZiltyor: 

Silivri kad!Sina hiikiim ki: 
Haliya mahru~ei fstanbu!da zahire 

babmda muzayaka olma~m buyurdum ki 
tahtt kazanda eger matrabazlarda ve sa

ir reayada derambar olmu~ zahire var~a 
nerhi ruzi iizre satm ahp gemilere yiik -

letip mahrmei mezbureye gondersin ... 
2 - 15 70 te baska bir emir: 

T ekfiirdaib kad1larma hiikiim ki: 
Hala Rodosc;uk kasabasmda baz1 si -

pahiler ve szayri kimseler zahire ahp der· 
mahzen edip ve istanbul zahiresi i~in 
varan gemilere aldumay1p matrabazhk 
ettikleri haber almd1. istanbul zahire i§i 
ehemmi miihimmattand1r. Buyurdum ki 

orada ne miktar dermahzen zahire varsa 
eger sipahinindir ve gaynndtr, her kimin 
olursa olsun !stanbul ic;in satm altp yol
layasm ... 

3 - 17 45 y1lma aid b3ska bir vesika: 
Istanbul ve Eyiib ve Galata ve O~kii· 

dar kad1lan faziletlu efendlier. 

Simidci diikkanlannda pi~irilegelen bir 
ve iki parahk simidler bu arahk ii~;er dor

der paraya satdmakta oldugu anla§Ildi • 
gmdan fimaba' d ii<; dort paraya simid 

sattmlmamasma ihtimam ve dikka i tam 
eyleyesin. 

Coriiliiyor ya, istanbulda ekmek me· 
selesi miizmin bir derddir ve bir tiirlii 
giderilememi§tir. T emenni edelim ki bu 
derd, keselerin tahammiil kabi]iyetini 
kemirmesin ve hepimizi «mecburi zahid~> 
eylemesin! ... 

M. TURHAN TAN 
H: 
M. B. rlimuzile mektub yoll!yan okuyucu

mn.: -
._Evrak arasma kan\!an mektubunuz bu

gun ellme ge~ti. AffiUJZI dillyerek l~?te ce.. 
vab venyorum: 

1 - Tull, Tulu §eklinde de kullamllr 
ayna dem<:'ktir, erkek ad1d1r. · 

2 - Ergln ve Erkln. mutekamll, olgun 
mana.smadir. K1z ve erkek ic;in de kulla· 
mlabilir. M. T. T. 

- Ya sonra?. 

. - Krizden sonra mt? diye Demir 
buan durdu. Krizden sonra i§te gorii • 
yorsun!. ' 

Cerna!, cevab verccek yerde ayaga 
kalktt ve biraz durup: 

- Haydi eczaneye gidelim I dedi. 
Demir, giiliimsiyerek reddetti: 

- Hay1r, miimkiinse bir aktar bula· 

hm. Cerna!, sevincinden: 

- Miikemmell.. diye bagirdi. Seni 

~imdi oyle bir yere gotiireyim ki Krunu· 

vustantn biitiin devalan, o zamandan 

kalma bir alim elinde toplamp mlize ha· 

line konmu~tur. 
<;1khlar. Kalabahk ba~lamt§h. f§l¥i 

saati gec;mi~. Esnafm yola c;tkttih zaman 

gelmi§ti. Sagnak hlZim aldigl i<;in giine~ 
gene ortah~h aydmlahyor. Demir, biitiin 

ylizlerde ne~e goriiyor. 1Gierinde bitkin 

c;ehre ile dola•maga utamyordu. Y or • 

gunlugu yiiziinden kapah ((ar~Iya kadar 

bir kelime soylemedi. Cemalin, konu~ma· 
ga vesile diye ortaya athgl sozlere yalmz 

1~aretle cevab verdi. 
[Arkast ntr 1 
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Ankarada yaptlan rna~"' 
lann buakbg1 inbhalar 

Galatasarayblarm enerji ve kuvvei maneviyeleri 
F enerbah~elilerin de teknikleri begenilmektedir 

Ankara (.Hus .... ~l) - Biiyiik stadm a
~Ilmasi munasebeti]e tertib edi]en tumu• 
vada lstanbul takimlanmn burada ne gi
bi inhbalar buakt1klanm Mmtaka re!Sl 
Ziya Ate§'ten sordum. Bana §unlan 
soyledi: 

<<- inkar edilmez bir hakikattir ki ls
tanbulun ve hassaten F enerbah~enin o -
yunu bizden yiiksektir. Buna ragmen bu 
farki iki mmtaka futbolu arasmdaki ya§ 
far'kma ve biraz da nufus kesafetine at
fetmek insafhca hir hareket olur. Siz de 
gordlinliz ki hassaten Galatasarayla oy -
nadigimiz gi.in Ankara Guc;liiler de gli
zel bir oyun ~Ikardilar. itidal vard1, a
henk vardi, enerji vard1. Bunlann her 
ii~ii de bir tak1m1 galibiyete gotliren mii -
him sebeblerdir. 

Nitekim o glin i~in Ankarahlar bunun 
semeresini gormii§lerdir. Galatasarayhlar 
da ~ok giizel oynuyorlar. Bilhassa o glin 
en ziyade gi:ize l;arpan hususiyetlerin -
den birisi de oyunun sonuna kadar rna -
neviyatlanru bozmamalan ve enerjilerin
den zerresini kaybetmemeleri olmu§tur. 
Son dakikalarda yaphklan go] de mf bu 
gayretle oynamalanrun mahsuliidiir. 
Galatasarayhlann bu meziyetleri haki -
katen i:imek almmag_a deger. Dogrusunu 
soylemek lazlm gelirse bizim gibi onlann 
da baz1 eksik ve aks1yan yerleri var. 0!lr' 
Ian telafi ettikleri ve bu bo§luklan dol -
durduklan takdirde en ileri bir kuvvet 
olmamalan i~in hi~bir sebeb kalmaz. T a
kim glirbiiz, c;evik, kuvvetli ve kabiliyet
li genclerden miirekkebdir. Ben kendi 
hesabrma Galatasarayhlann oyununu 
c;ok begendim. Hassaten ba§lad1klan gi
bi bitirmelerini. 

F enerbahc;eye gelince, bu tak1m c;ok 
kombine bir tak1md1r. Bilhassa muavin 
hattile hiicum hath arasmdaki anla§maya 
ve ~abukluga imrendim. Pas! veren kime 
verdigini, alan kime verecegini veya ne 
yapacagm1 biliyor. K1sa bir tabirle; go
rerek, dii§iinerek ve bilerek oynuyorlar. 
Bu iki hatta da hemen hemen hi~ hata 
olmaml§ gibidir. lnce ve teknik oyunla
rile F enerbah~elilerin hlicum ve muavin 
hattt bizde hakikaten ~ok iyi bir intrba 
brrakmr§l!r. T amamile samimiyetlere bu
riinerek ve her birisi ic;in ayn ayn sevgi 
besledigim arkada§lanmdan hiisnii niyet
lerime emin olmalanm dileyerek ~unu 
soy ]iyecegim ki F enerbahc;enin miidafile
ri biraz bu tabmm oyun tarzma uymu -
yorlar. Hareketlerinde §Uphesiz kasdol~ 
m1yarak mukabil taraf oyuncusuna, tabi
rim mazur gori.ilsiin, adeta yiikleniyor -
lar. Onlann bu hareketlerini de §oyle ka
bul edebiliriz: 

Her ikisi de c;ok kuvvetli ve ~ok ate~li 
genclerdir. C::Iki§lan hiZh oluyor. Bunu 
takib eden anda kendilerini zaptedebile
cek kuvveti elde edemiyorlar ve bundan 
bazr hatah vaziyetlere dii§iiyorlar. Nite
kim o giin de bu yiizden takrmlanna bir 
kac; ceza verilmesine sebeb olduklan gibi 
§ayed i§ittigimiz dogru ise oyun fasilasl 
esnasmda da hakemin ikazma maruz 
kalnu~lardn. 

T abii bu hareket hil; bir zaman ne 
kendileri ve ne de tabm arkada§lannca 
arzu edilmez. Zira her bahmdan zarar
larmadlT. 0 gun Ankara Gi.iciinden En
ver de birkac; kere bu hataya dii§mli§tiir. 
Ve Niyazinin c;ok tehlikeli serbest ceza 

- Efendim, i~ttima Ul; saat slirdii. Ak
§am saat dokuzdan geceyansma kadar 
sozlerinin hepsini takib edemedigim i~in 
tahtaperdenin kap!Sl yanmdaki masada 
beklemege karar verdim. Geceyansmda 
bu zevat hep teker teker yola ~1ktl, hepsini 
Samoilof ugurlad1 ve Samoilof'la bir !n
giliz ve bir de Lehli kald1. Tiirkc;eyi ol
dugu kadar ba§ka birc,:ok lisanlan da a
na dili gibi konu§an Samoilof Lehli ile 
lngiliz arasmda bereket fransiZca konu· 
§Uyordu ve bereket lngilizin sesi yiiksel
di. Sozlerini kapt yanmda mlikemmel i • 
§ittim. 

- Ne dedi fngiliz? 
- Samoilof' a <<Emirlerinizi bekliye ~ 

cegim Ustad ... >> dedi. Zaten diger aza -
mn da bu herife iistad dediklerini i:?itmi§· 
tim. Sonra llave etti: «Hasan Azmiyi 
Sofya'ya getirtecegim I» 

- Ya sonra? 
- l§te hepsi bu beyefendi! Bu ada-

mm sizinle miinasebeti var mt, yok mu? 
bilmiyorum ... Sizi Sofya'ya celb ict~ ne 

vuru~lan Ankara Giicli kalesini tehdid 
etmi~tir. 

Hulasa biz temaslanmlZln heyeti umu
miyesinden c;ok memnunuz. Sizleri kar -
de§c;e kar§tladik, karde~e kar§I]a§tlk ve 
karde§c;e aynld1k. Bu gibi temaslann 
tekrarlanmasmi her zaman arzu ederiz. 
Bu suretle hem birbirlerimize daha yak
la§IDI§ ve hem de sporumuzu ileri gotlir -
mii§ oluruz. 

Ankara futbolu hakkmda bana bir§ey 
soylemek dii§mez. Bunun takdirini sizlere 
ve bu temaslar vesilesile Ankaraya gelip 
bizi gorenlere brrakryorum.» 

Atletizm federasyonu 
faaliyette 

Atletizm F ederasyonu be§ §ehir ara • 
smdaki ikinci mlisabakalarm U§aktu ya
pilmasma karar vermi§tir. 19 may1sta ya
pilacak olan bu mlisabaka ic;in mimar Si· 
nasi Re§id U§ak ic,:in bir stadyom plam 
hazirlamr§hr. 

U§ak, izmir, Manisa, Afyon ve Kii -
tahya §ehirleri atletlerinin i§tirak edecek· 
leri bu mlisabakalar yaprhrken ayni ta -
rihte Edremidde yeniden hazrrlanacak 
pist iizerinde de bu mmtakamn atletleri 
miisabaka yapacaklard1r. 

Miisabaka merkezi Diyarbekir olara'b
kabul edilen o civann be§ §Chir atletleri 
de bu mevsim faaliyete ge~ebilirlerse 
Tiirkiyede ilk defa olarak biiyiik mik -
yasta bir atletizm hareketine §ahid ola ~ 

Kongreye davet 
Haltcroglu Spor kulliblinden: 
Kulliblimiiziin senelik kongresi 27/12/ 

936 pazar glinii saat 10 da kulub merkezln
de yaprlaca.ktrr. 

Anadolu kuliibiiniin fevkalade 
kongresi 

Anadolu kuliiblinden: 
Kultibfunuzlin idare heyetlnden zaruri 

ayrllmala.ri dolayiSile ekseriyeti kalmryan 
!dare heyet!nin yeniden sec;ilmesi liizu -
mundan dolayi fevkalade kongrenin 26/ 12/ 
936 cumartesi giinii saat 14 te Usklidarda 
kl\in kuliib binasmda a.kted!le<:e~nden bii
tiin azamn gelmeleri b!lhassa rica olunur. 

Konserve fabrikas1 
ikbsad Vekaleti bu i~ 
i~in tetkikat yap1yor 

1kttsad V ekaleti alakadarlara gonder
digi bir tamimde hastane ve mekteblerde 
senede ne miktar et konservesi sarfedile • 
bilecegini sormu~tur. Bu tamimin, tesisi 
dii§iiniilen et konserve fabrikasile alaka • 
dar oldugu zannedilmektedir. Be§ sene
lik plana dahil olan et konserve fabrika
SI, y_almz memleket dahilindeki istihlaka
ti degil, ayni zamanda ihracat i~i de go· 
zoniinde tutulmak suretile kurulacakhr. 

Bu fabrikalardan birinin §ark vilayet
lerinde yap1lacagi anla§Ilmaktadu. Bu su
retle esasen hayvanc1hk i~i oldukc,:a ileri 
gilmi~ olan §ark vilay~tlerinde bu i§ daha 
inki§af edecek ve fazla miktarda kasab
hk hayvan yeti§tirilecektir. 

Alman Dayinler vekili 
memleketimize geldi 

MUlga Dii,Yunu Umurniye idaresinin 
Alman Dayinler vekili doktor Weigeld 
diln sabah Berlinden §ehrimize gelmi~ 
ve ak§am ekspresile Ankaraya hareket 
etmi~tir. 

vasrta kull anacagmr da bilmiyorum.. Fa
kat muhakkak olan bir §ey varsa o da bir 
tuzak kuruldugudur. 

Hasan Azmi bir kahkaha ath ve dedi 
ki: 

- Haydi can1m. benim Sofya'ya sev
kim ic,:in tuzak kurulmasma ne ihtiyac 
varL Ben ayda bir iki defa oraya gi -
der, gelirim... i§ icab1... Beni oraya 
celbetmek giic; bir §ey degildir... Amma 
bir tuzakla m1? Peki, bunu da goriiriiz. 

- Ben sizin yerinizde olsam tetik 
davramr, miiteyakkrz bulunurum. 

Azmi Bey tekrar gi.ildii ve yan alay, 
yan ciddi olarak: 

- Sen beni muhafaza edersin Fer -
di! dedi. Bunu gec;elim. Daha sonra ... 
Beni §iddetle alakadar eden ~u Samoilof 
ismindeki heriftir. Simdi bu herifin nere
de oldugunu bilmeliyim. T abii pe§ini bi
rakmadan I? ..• 

Evet, evet... Anlatacagim ..• 
Dogrusu utamyorum da... N as1l itiraf e
debileyim Azmi Beyefendi .. #, 

CUMHURiYET 23 Birincikanun 1936 

Ankarada bir konferans Tetkikler 

Buyuk bir Tiirk T arih ara§brmalannda 
«Kirk Yd» 1n be,inci cildi dostu Prof. Rogain .. 

Yazan: HaUd Ziya u~kllg!l Ankara: 21 ilkkdnun AntropoiOJI ile Klimatolojinin tevhid 
faydah ve lazimdJr 

Diin bir arkada§ bana, Fransrz piyes 
muharrirlerinin en §Ohretlilerinden bi· 
ri olup kendi kendini var ederek ilkin 
milletinin yiireginde sarsilmaz bir ko§e 
ve sonra Akademide muhte§em bir taht 
i§gal eden Eugene Brieux hakkmda ya
Zilrm§ son bir makale serisinden bahse
diyordu. Gene bir kalem tarafmdan or
taya konulan bu tahlili yazrlar, ufak bir 
diikkanm fakir vitrinleri ·arasmdan e
mekliye emekliye sokaga dii§en Bri -
eux'niin binbir dikenle c;evrili ve kay
gan hayat merdivenini basamak basa • 
mak nasrl tJrmandigmr ve her adtmda 
nas1l yeni bir kuvvet, nasrl yen·i bir 
kudret elde ederek o dikenleri bir §Oh· 
ret tacma altm elyaf olacak bi<_;ime <_;e
virip kendisine hizmetkar yaptlgrm an
lattyor. Akademisyen ilstadm yetmi§ 
dort yrlhk hayatmdaki elemleri, in§i • 
rahlan, a§klan ve her §eyi bu yaz!lar -
da - safha safha - gosterilmi§ ve biitiin 
bu hayaf, okuyanlara onunla birlikte 
ya§Iyorlarmi§ hissini verecek bir §ekil
de tasvir olunmu§tur. Muharriri dinler
ken mesel~ Blanchette piyesinin, yahud 
La Robe rouge'un ne gibi duygular ve 
heyecanlar it;inde yaztldrgrm apa~tk 
goriiyoruz. 

$imdi elime aldrgrm (K1rk Yrl) da ba
na ayni zevki verdi. <;iinkii bu da yiik
sek bir hayatm tarih<_;esidir. Aradaki 
fark, biiyiik iistad ve biiyiik miitefek -
kir Halid Ziya U§akhgilin «Krrk Yth 
da kendi kendini te§rih etmi§ ve Eu
gene Brieux'den de kemal itibarile za
ten pek yiiksek bulunmu§ olmasidtr. 
Kadir§inas kalemlerin himmetile yeni
den hayat bulan Brieux, Fransanm ol
mezlikle mlibe§§er ediblerinden biri 
olmakla beraber benim itikadtma gore 
Halid Ziyanm engin faz.ileti oniinde ni
hayet bir §akird saytlabilir. Onu olgun 
bir muhit yiikseltti. Fakat Halid Ziya, 
vehb1 ve kisbi her meziyete dii§man bir 
devirde kendi kendini var ederek ye -
ti§ti ve muhitini yiikseltti. Goniil is -
terdi ki biz, onun irfanmdan idrakimi • 
ze yrllardanberi dokillen nurun §iikra -
mm 5demek 1r;in bir kac_; yrl c_;ah§ahm, 
eserlerinin sahifeleri arasmda d·ola§a -
hm ve hayahm safha safha, sahne sah
ne tesbit ederek - bir minnet ne§idesi 
gibi - kendisine okutahm. t§te Fransa
da Brieux ic;in yap!lan ve bizde Halid 
Ziya ic;in yaprlam1yan budur. 

Gene var olsun iistad ki TUrk edebi -
yatmm sakat kalmamasrm dli§lindii ve 
keo.di hayatm1 kendi kalemile yazdr. 
Bu, §iiphe yok ki, bir zahmetti. Fakat 
bizim i<;:in bir nimet oldu. Acaba bu ni
metin kadrini bilecek ve (Krrk Yrl) cild 
lerini - idraki tefrih eden - bir irfan 
buketi gibi kitabhanelerimize koymak
ta tehaliik gosterecek miyiz? 

Bu soruyu yaparken yiiregime heye -
can doluyor ve goziimiln oniinde bir 
r;ok biiyiik §ahsiyetler canlamyor. Me -
sela Barbaros, mesela Mimar Koca Si
nan ve Yemen fatihi Vezir Sinan?. E
ger Barbaros, kendi hayahm kendi ag
zile takf.ir edip Sinan <;avu§a yazdrrma
saydr biz bugiin Tiirklerin Akdenize 
nastl efendilik ettiklerini layrkile og -
renmi§ bulunmtyacaktrk. Koca Sinan 
hayattm dostu §air Saiye kelime kelime 
soyleyip yazdrrtmasaydt, Tiirk mimar
hgrmn tarihi hayli eksik kalacakh. Si-
nan Pa§a, Mekki Muhammede Elber -
kill Yemaniyi kaleme ald1rmasaydr, §a
ir Riimuziye Yemen Fetihnamesini 
nazmettirmeseydi TUrk giiciiniin Ara -
bistan yanmadasmda halkettig·i harika· 
larm gogunu ogrenemiyecektik!. 

Dstad Halid Ziyamn be§ cildlik Krrk 
Yrl eserini yazmakla edebiyat tarihine 
nasrl bir hizmet ifa ettigini bu misal -
ler kafi derecede gi:isterir samyorum. 
Bize dii§en vazife biiyiik iistadr saygt 
ile selamlamak ve (Ktrk Y1l) 1 seve se
ve okumakhr. 

M. TURHAN TAN 

Miidiir omuzlanm kald1rarak memu -
runun yiizi.ine dik dik bakh. 0 devam e
diyordu: 

- Bu herifi takib ederken bir muvaf
fakiyetsizlige ugrad1m; ugradrm amma 
benim yerimde kim olsa muvaffak ola • 
mazd1 ... Biliyorsunuz ki ben meslekte -
nim. T akib etmesini bilirim ve bu yolda 
bir c;ok muvaffakiyetlerim vardu ... Ney
se, kendimi ovmege liizum yok. ~imdi si
ze anlatay1m: Sofya' dan 28 martta tre· 
ne bindiler; katibile Samoilof... Fa kat 
Edirnede garib bir hadise bunlar1 yolla
rmdan ahkoydu. 

- Nasi! bir hadise? 
F erdi, kar§tsmdakine hunerini takdir 

ettirmek hevesinde olan bir adamm gu • 
rurile gi.i] erek: 

- istasyonda indiler, istasyon saatine 
guvenerek trenin hareketine daha vakit 
oldugunu sandrlar. Halbuki saat gizli bir 
el tarafmdan on dakika geri almmi§tl. 

-Bravo ... 
- Bu suretle Samoilof 24 saat get; 

kalacagrm anlaymca tela§a dii§tli. Ben 
onun diger treni bekliyecegini samyor· 
dum; beklemedi. Oraya buraya ba~vur
du. Bir otomobil kiralad1. · F akat §ofor 
hastalandigl ic;in .... 

Bugiin Ankara Hukuk Fakiiltesinde • • 
profesorlerden Siihayip Derbil beynel- eddmeSI 
milel bir §Ohreti ve hukukta kendi eseri 
bir meslek ve mekteb kurmu§ olan Lo
zan Hukuk Fakiiltesi profesoril eski 
hocast (Regain) hakkmda bir konfe -
rans vermi~tir. 

Konferansm hukukc;ular i<;:in miihim 
cihetleri, profesor (Rogain) in diger hu
kukc;ulardan aynlan ve ba~hba§ma bir 
mekteb mahiyetini gosteren nazariye -
leridir. Fakat, konferansm biitiln Tiirk 
okurlanm alakalandrran taran biiyilk 
bir lsvigre aliminin <;:ok eski bir Tiirk 
dostu olmasr ve bu dostlugunu miite -
addid eserlerle gosterm~ bulunma -
stdrr. 

Bugiin, 90 ya§ma varml§ olan bu ih
tiyar alimi Tiirk alemine tamttlgmdan 
dolayl bilyiik bir zevk duydugunu soy -
liyen Siihayip Derbil ayni zamanda bir 
de kadiqinashk vazHesini ifa ettigine 
kaildir. 

Bu itibarla, her hangi bir hukuki kon
ferans mahiyetini ta§an sozlerden do -
layrdrr ki cCumhuriyet. okurlarma bu 
bilyiik ve yabancl alim dostumuzdan 
bahsetmekte Siihayip Derbil'in hisleri
ne ·i§tirak etmi§ bulunuyorum. 

Dostlanmtzt tamtmak ve bize dostluk 
edenlere kadir§inashk gostermek Tiirk 
matbuahmn da hie_; ftrsat ka<_;trmadrgr 
§eylerdendir. 

Siihayip Derbil'in konferansmdaki 
hukuki nazariyeleri buraya srgd1rarm -
yoruz ve yalmz, Tiirk dostu thtiyar a
limin bize nas1l dostluk etmi§ oldugunu 
gene Jnsaca anlatmakla iktifa ediyoruz. 

Profesor (Rogain) in dostlugu bize 
(1902) senesinde Lahey hakem mahke
mesinde Rus harb tazminah davasmda 
Tiirk avukathgm1 yaparak bu davayt 
kazanmakla ba§hyor. Ve Trablusgarb 
sava§mdan sonra (U§i) de ltalyanlarla 
aramtzda fahriyen mutavassrthk yap -
makla, ondan sonra da Umumi Harbde 
ve miitarekeden sonra devam edip gidi
yor. 

(U§i) de muahedeyi imzaladrgrmrz 
altm kalem kendisine hediye edilrni§tir. 
Damad Ferid hiikCtmeti, me§'um Sevr 
muahedesi i§inde (Rogain) i hukuk 
rnii§aviri olmak iizere almak istemi§tir. 
Fakat, (Rogain) bu teklifi reddetmi§t.ir. 
cTiirk olmadJgrm ic_;in yap1lacak i§in 
Tiirkliige ihanet oldugunu soyliyeme -
dim. lhtiyarhg1 ileri siirerek reddett-im• 
demi§tir. 

!htiyar alimin, Laheyde Turk devle -
tini zarardan kurtard1g1 miktar dokuz 
milyon lira kadardtr. Profesor, tezini 
miidafaa igin (164) sahifelik bir §aheser 
muhhra yazmi§hr. Bu muhhra hukuku 
diivelcilerirniz tarafmdan tetkike deger 
bir eserdir. 

Lahey hakem mahkemesine giden 
davamtz, ta 1878 Ye§ilkoy andla§masm
dan kalma eski bir hesaba aiddi. 0 va
kit, Ruslara sarfettikleri fi§ek ve giille 
paralarma kadar biitiin harb ve ticaret 
zararlanm tazmin etmegi ve bunlar ic;in 
de (1,400,000,000) r1,1.ble vermegi kabul 
etmi§tik. 

Fakat, Berlin muahedesi bu tazmi -
nattan yaln1z (10) milyon rublelik taz
minat ir,;in yeniden uzla§maya karar 
vermi§ti. Nihayet, <_;Ika <_;tka (6) milyon 
franktan biraz fazla bir tazminat kald1. 
Osmanh hazinesi bu paralarm hepsini 
1818 senesi il;inde odeyip bitirecek yerde 
1902 y1lma kadar savsaklami§hr ve o 
tarihe kadar (950) bin kiisur lira faiz 
de ana paraya binmi§tir. 

Bu ihtilafta davam1z1 kazanan biiyilk 
alim o gi.indenberi Tiirkliige candan 
dost kalmt§ ve onu miidafaa i<;:in hi<;:bir 
frrsatl ka<_;Irmamr~hr. 

thtiyar alimin nasrl biiyiik ve necib 
bir milleti miidafaa ettigine o giin ha
stl ettigi kanaat, nihayet aldanmadtgml 
bugiin ona ispat eden Tiirk milletinin 
yeni ve kuvvetli bir devlet kurmasile 
nekadar hakh irni§! .. 

Profesor (Ragain), bugiin eski tale-

Ba§ka otomobil bulamad1 da §0 -

forii hasta bir otomobile mi dii§tii ~ 
- Belki boyle olmas1m kendisi de 

istedi. Bu kiic;i.ik otomobili kendisi idare 
etmek hevesindeydi galiba .•• 

- Pekala, fakat senin onu §imendi • 
ferden otomobile indirmekteki gayen 
nedir? 

- Onu da anlatay1m beyefendi, Sof
yada trene binerlerken 31 martta !stanbul· 
da bulunmalan icab ettigini i~ittim. Bunu 
doktor katibine soyledi. Tasavvurlar1 her 
ne olursa olsun bu tarihte lstanbula var· 
mamalanm temin etmek faydadan hali 
degildi, kanaatindeyim. Siz ne dersi -
niz? 

Miidiir, dudaklanm biikerek hie; ce -
vab vermedi: 

- Peki netice? T a bit, otomobile at
] a ymca gene istedikleri oldu. 

Diye sordu. Arhk hikayesinin sonuna 
geldigi i~in aceleye liizum gormiyen 
Ferdi: 

- N etice, dedi. D oktorla katibi ben· 
zin deposu delik bir otomobil ile yola c;1k· 
tllar. 

Bu defa miidlir hayret ve takdirle bak
maktan kendini alam1yarak: 

- Sahi mi? dedi. Benzin deposu de-

Tarihin doniim safhasmda, bilhassa 
arkeolojinin ve linguistique tetkiklerin 
biiyiik terakkisi kar;nsmda aldrgt dog -
ru vaziyeti g1:izoniine getirerek onu da -
ha saglam ve daha esash mevkiine <_;1 -
karmak lazrmdir. Fakat bunun igin ev
vel beevvel antropolojinin climatologie 
ile tevhidi icab eder. 

Tarihin tabiatle olan srkl rabtta ve a
lakasl inkih kabul etmiyecek bir haki -
kattir. Zaten tabir.t ba§hba§ma bir ta
rihtir. Safahatl tarihiye, bugiin aynen, 
iklimlerin tesirine gore, tekamiil ve in
ki§af hadlerini derece derece gosteren 
muhtelif cemiyet §artlan i~inde mev -
cuddur. Biz on bin sene evvelki hali -
mizi tabiatin i~ine bakmakla gorebil -
digimiz gibi, ondan daha eski zamanla
nmrzl da, efsanelere kulak asmtyarak, 
gene ayni tabiatte gorebiliriz. $u halde 
tar-ih, tabiatin tabakalan arasmda var
dtr. Onu layrkile anhyabilmek, tabiati 
lay1kile tetkik etmekle miimkiindiir. 

Bunu boyle soyledikten sonra, tarih 
dedigimiz ilmin her §eyden evvel ta
biat ve tabiatin kanunlarma ittika et
tig·ini kabul etmemiz zarureti <;:tkar. 

Tarihi dogru tesbit edebilmek bir kav
min men§eini dogru olarak tayin edebil
mektir. Bunu tarih, §imdiye kadar yar
dtmct aramaksrzm sadece antropoloji 
ile yapmakta idi. 

Filhakika antropoloji bir ilimdir ve 
tarihe yardrm eden bir varhkhr. Bu -
nunla beralfer iklim kar§Ismda trklarm 
tayin ve tesbitine yalmz antropolojile 
hiikiim suretile jktifa edilmemesi dog· 
rudur. Topraktan <_;rkan bir kafatasi il
zerinde iklimin de tesirlerini ara§tlr -
mak laz1mdrr. 

Tabiatin kanunlarmda iklim esaslr 
bir rol ifa eder. 1klim yalmz renk ve 
§ekil ilzerinde tesirini gostermez; di
mag, §UUr, hassasiyet, tefekkiir ve ilah. 
iizer·inde de en dogru bir amildir. Bel -
ki Irkm hususiyetini antropol'Dji kadar, 
iklim tesiri de lisan, adat, bilhassa iti • 
kadatl tetkikle tayin edebilir. 

Tabiat nas1l insanlarda ayn ayn bir 
zevk yaratmi§Sa, iklimlerde de bru;ka 
ba§ka giizellik veya <_;irkinlik, ba§ka 
ba§ka renk ve §ekil viicude getirmi§tir 

ingiltere haftada 500,000 

gaz maskesi yap1yor 
lngiliz gazetelerinin yazd1klanna go

re, gelecek aym on ikisinde Blackburnda 
ac;Ilacak bir fabrikada haftada 500,000 
gaz maskesi yapilacaktlr. Muhtelif fab
rikalarda imal edilmekte olan gaz mas -
keleri aksam1 bu fabrikada birle§tirilerek 
takrlaca'ktJr. Maamahh bunlar halka da
gttllmiyacak, tehlike zuhurunda kulla • 
nrlmak iizere bir depoya vazolunacakhr. 

Manchesterde Cheetham §ebrinde a• 
c;uacak depoda 3 'mi!yon gaz maskesi 
buJlundurulacaktir. __ .... .._ __ 

25 bin Bulgaristan Tiirkii 
Garbi T rakyaya 

yerle§tirilecekmi§ 
Bulgar gazetelerinin yazdrgma gore, 

Bulgaristan Tiirklerinden 25,000 ki~inin 
Garbi Trakyada ·iskanlarma Yunan hii
kumeti tarafmdan miisaade edilmi§tir. 
Biz bu haberin dogru olduguna ihtimal 
vermiyoruz. 

besi Siihayip Derbil'in dilinden bu ka· 
dir§inas si:izleri yilzlerce Tiirk hukuk -
c;ularma i§ittirdi. Atatiirk Tiirkiyesinin 
bugiinkii medeni ve kuvvetli memle -
ketinin nasrl bir istiklal ve ilerleme i
<;:inde ya§adrgmx gormek ihtiyar ve bil
yiik alim i<;:in §iiphesiz en biiyiik mU -
kafat olmu§tur. 

Alaecldin Cemil 

lik bir otomobile bindirdin herifleri oyle 
mi? 

F erdi kahkahalarla gi.ilmek hevesini 
ellerileo agzrm kapiyarak zapta c;ah~h ve 
ba§Inl sallad1. 

- Evet ve bu iki sers·eri ancak nisamn 
birinci giinii ogleye dogru ~ehirden ic;eri
ye girebildiler. Bunu da Samoilof'un Ye· 
~ilki:iydeki ko§kiinden tahkik ettim. 

- B itti mi? BUt lin ogrendiklerin bun
dan ibaret mi? 

Bir~ok gayretlerinin, emeklerinin mii
kafatmr bekliyen F erdi bu sua! kar§Ism· 
da §a§aladi, inkisara ugrad1. Boynunu 
biikerek yava§c;a: 

- Evet! dedi. 
- Bununla beraber, yaptrgm seyaha· 

ti bo§ gec;irmemi§, bazl §eyler ogrenmi§
sm .•• F aydasrz bir takib denemez buna .. 
F akat maksad has1l olmadt. Her §eyi ye
niden takib icab eder ... 

- Bu ak§am yeniden i§e ba§hyaca • 
g1m. Soz veriyorum beyefendi ..• 

- Peki, peki. .. Goreyim seni. Yeni 
bir §ey ogrenirsen geceyansma kadar ku· 
lube, ondan sonra eve, sabahleyin bura
ya telefon edersin. 

- Malum beyefendi !.. 
Ayaga kalkan F erdi, miidiiriin uzat· 

ve her ferd dii§ti.igii iklimi.n tesirine go
re o iklimin renk ve kryafetini iktisab 
eder. Yani bir kavim ~imalden cenuba 
geldigi zaman §imaldeki hassalarmr mu 
hafaza edemez. Arttk o, cenubun tabi 
bulundugu ~eraitin bir esiridir. Ve ce
nub nas1l isterse onun renginde, §ek • 
linde, klyafetinde bir tebeddiilat viicu
de getirecektir. 

Bunu tabiatin bir gadri olarak telak
ki etmemelidir. Tabiat ne rahimdir, ne 
de gaddar. Rahmettigi kadar gadri, gad· 
rettigi kadar da rahmi sever. 

$u halde antropolojinin climatologie 
ile tevhidi lazrmdrr. <;iinkii yalmz in -
sanlar degil, nebatat ta iklimin tesiri 
haricine pkamaz. Daha dogru bir ta -
birle ya§ryan her varhk, bulundugu ik · 
limin tesiri altmdadtr. 

Faraza bir Yafa portakah daha §imal
de Yafadaki r;ekil ve hususiyetini tama· 
mile degi§tirir. Fakat bh: biliyoruz ki 
bu agar; Yafadan gelmi~tir. Buna nasrl 
Yafah degildir diyebiliriz? 

Biz tarihi tam ve dogru bir hudud da
hiline sokmak istiyorsak antropolojiye 
verdigimiz kadar climatologieye de bir 
ehemmiyet, bir mevki vermemiz lazun.~ 
dtr. Bu takdirde tarih neye ittika ede • 
cektir? 

1 - Tabiat ve tabiatin kanunlarma 
yani iklim ~artlarma, 

2 - Arkeolojik ke~fiyata, 
3 - Lisan ve itikad tetkiklerine, 
4 - San'at eserleri arasmdaki rabrta 

ve alakaya, 
5 - Ve biitiin bunlarla uygun dii§en 

menkrbelere. 
!§te bunu yapmaga muvaffak olu • 

nunca tar·ihe dogru, miistakim, §R§rnl -
yan bir yol gosterilmi§ olur. Bilhassa 
biz Tiirkler, TUrk medeniyet ve tarihi· 
ni yeni ba§tan vilcude getirmege <_;ah§• 
hg1mrz bir zamanda bunlarr itibar na· 
zarma almah ve d·ikkat nazanmtn en 
ziyade lisani tetkikler iizerine c_;evirme
liyiz. Biiyiik ve ktymetli Tarih cemi • 
yetimizin takib ettigi yol da bu yoldur. 
Bu sebebden Turk tarihi Turk elile, ilk 
defa hak-iki bir surette kendisini gos • 
terecektir. 

RIZA ~AVDARLI 

Bir okuyucumuzu 

giizel bir teklifi 
OkuyuculanmiZdan 

husus! otomobil s.ahibi 
1396 

eczac1 
numarah 

M. Bann 
di.in rna tbaam1za gelerek yrlba§I miinase• 

betile i§aret memurlarile hususl otomobil 
sahiblerini alakadar eden bir teklifte bu~ 
lunmu§tur. M. Bann, teklifini ~u suretle 
ani a tml§tlr: 

«!§aret memurlan k1§m karla yagmu • 

run, yaztn da kiZgm gline§in altmda vazi

felerini yaparken bilhassa hususi otomo~ 

bil sahiblerine biiyiik hizmetlerde bulun~ 
maktadrrlar. Ben §ahsan i~aret memurlan 
sayesinde bir~ok kazalardan kurtulmu,· 
bir vatanda§Jm. Bu mi.inasebetle, Avru • 

pada oldugu gibi, husus! otomobil sahib

lerinin i§aret memurlanna hirer YJiba§l 
hediyesi vermesini teklif ediyorum. Av • 

rupada ytlba§I guni.i hususi otomobil sa~ 

hibleri i§aret memurlannm oniinden ge .. 

r;erken bir hediye bmkular. Bu suretle 
i§aret memurlarmtn onii ak§ama kadar 
paketlerle dolar. Yilba§I sabah1 ben oto

mobilime hediyeler doldurarak i§aret me

murlarma dag1tacagim. Hususi otomobil 
sahiblerini bu hareketime i§tirake davet 
etmenizi rica ederim.» 

tlgl kag1d paralan ald1, sevincle cebine 
yerle§tirdi ve te§ekkur ederek aynld1. 

Y a,Iyan o}ij 
Hasan Nuri gozlerini ac;tlgr zaman u

zun muddet hafizasim toplamiya ve ne· 
rede bulundugunu anlamiya, ba§mdan 
gec;en §eyleri, s1hhi vaziyetini ke§fe ~a • 
lr§ti. 

Bayrlmi~tl. ay1hyordu. Bay1lmadan ev
vel ne oldu? 

Haftzasma yay1lan sisler biran dagr • 
hr gibi oldu. F akat her §eyden evvel goz• 
lerinin hala kendisini aldattlgma kanaat 
etti. B uras1 neresi? 

Epeyce geni§ bir odada idi ve buraya 
bir atelye demek daha dogru idi. c;ift ka· 
nath geni§ bir pencere, geni§ bir arsa, ote
sinden bo§ araziyi ve daha arkada yUksek 
daglan gosteriyordu. i~eriye hafif bir gii· 
ne§ dalgas1 giriyor ve yerde pencerenin 
kahn demir parmakbklanmn golgesini ak• 
settiriyordu. Duvarlarmda bir tak1m raf· 
lar ve bu raflarda karmakan§Ik bir hal• 
de, balmumudan veya al~1dan kol, ba " 
cak, yiiz, burun vardr. Giilen veya ag " 
hyan yiizler canh gibi bakiyorlardi. Ha· 
san Nurinin yattlgl yatagm yamba§mda· 
ki rafta burun serileri yerle§tirilmi§ti: 

[Arkasz var] 
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Sancag1n istiklili i<;in 
Pariste ba~hyan miizakereler diin 

ak~ama kadar devam etti 
[Ba$tara!z 1 inci sahijede I 

M. Ponsot ve Hariciye Nezareti $ark 
§Ubesi miidiiri.i M. Chavel tarafmdan 

temsil olunmu§tur. 
Heyetlerin diinkii ic;:timamda son Mil

letler Cemiyeti Konseyindeki miizakere· 
ler suasmda Sancak meselesinde mazbata 
muharrirligi yapml§ olan isve~ Hariciye 
Nazm M. Sandler de hazu bulunmu§ • 

tur. 
Uzun muddet devam eden bu i~timada 

Turk heyeti otedenberi oldugu gibi San
cagm istiklali i.izerinde 1srar ettiginden iki 
tarafm tezleri arasmdaki aynhk devam 
etmi~tir. Bununla beraber Noelden evvel 
bitecegi tahmin olunan bu miizakerelcrde 
her iki tarafi memnun edecek bir anla§ma 
zemini bulunacagi iimid olunmaktadir. 

Ogle vakti M. Delbos, T evfik Ru.§tii 
Aras §erefine bir ziyafet vermi§tir. Z1ya 
fette M. Blum, M. Vienot, Suad Davas 
ve Numan Menemencioglu hazir bulun

mu§lardir. 

Madam Tabouis'nin bir miitaleasr 
Paris 22 (Hususi) -Turk ve Fran

SIZ murahhaslan Milletler Cemiyetinin 
kanunusani toplantJsmdan evvel bir an • 

la§ma elde etmege ~ah§Iyorlar. 
L'Oeuvre gazetesinin siyasl muharriri 

Madam T abouis Turk ve F rans1z mu • 
rahhaslan arasmda cereyan eden tnu~a • 
kereler hakkmda yazd1g1 bir makalede, 
miizakerelerin arzu edildigi ~ekilde ilerle· 
medigini teessJ,ifle kaydederek, Turk mu
rahhaslannm evvelki taleblerini tevsi et • 
tiklerini, ve Hariciye N azm doktor T ev• 
fik Rii§tii Arasm Cenevrede dermeyan 
ettigi taleblerden daha geni§ isteklerde ve 
Sancak i~in istiklal talebinde bulundugu

nu yazmaktadir. 

Bun a mukabil F ransiz murahhaslari • 
nm da manda ~er~evesi haricine ~1kma • 
d1klan i~in Antakya ve iskenderuna an
cak manda ~er~evesi dahilinde bir muh • 
tariyet idaresi verilebilecegi iddiasmda 

bulunduklan haber verilmektedir. 
Gazeteler, Paris mi.izakerelerinin bu 

~erait altmda bir anla~ma ile neticelenip 

neticelenmiyeceginin henuz belli olma • 
digmi yazmaktadirlar. 

CUMHURiYET- Madam Ta • 
bouis'nin iddia ettigi gibi Paristeki Turk 
heyetinin taleblerini geni~lettigi dogru 
degildir. T evfik Ru~lu Aras Cenevrede 
bu meseleyi mevzuu bahsettigi zaman 
Sancak i~in manda ~er~evesi dahilinde 
bir muhtariyet degil, tam manasile bir is

tiklal istemi~ti. 
H asimiil' etasi Cumhurreisligine 

. se~ildi 
$am 22 (A.A.) - Parlamento top· 

lanmi~tlr. Cumhurreisligine Attasi ve 
parlamento reisligine Faris Huri se~il • 
mi~lerdir. Kabine Cemil Marta'mn riya

setinde te§ekkul etmi§tir. 
Fransa Fevkalade Komiseri, miistafa 

Ba~vekil Ata Eyubi'ye biiyiik hizmetle
rinden dolayi Lejiyon Donor ni§anmm 

uc;:uncii rutbesini takmi§tlT. 
H atay bayragr pazar giinii mera· 

simle ~ekilecek 
Ankara 22 (T elefonla) - Hatay 

Erginlik Birliginin hamlad1gi biiyuk Ha
tay bayragi oniimuzdeki pazar giinii ce
miyetin Dortyol §ubesine buyiik merasim
le ~ekilecektir. 1000 kadar Hataylmm 
bulunacagi merasimde 1 Hnunuevvel ha
diselerinde §ehid olan Hatayhlann ha • 
tiralan i~in ihtiram tezahiirleri yap1la • 

caktlr. 
Carib bir karar daha 

Haleb 22 (Hususl) - Sancakta in • 
tihabata i§tirak etmiyen heyeti idarelerin 
muhiirleri almml§ ve kendileri mahkeme • 

ye sevkedilmi~lerdir. 
$apka giyen Tiirklere tecaviiz 

ediliyor 
U.zkiye 22 (Hususi) - Sancakta 

yeniden vak' alar ~Ikarmak i~in mahalli 
hiikumet bahaneler aramaktadir. Mahalll 
hiikumetten muzaheret goren Vatani par· 
tisine mensub bazi kimseler §apka giyen 
Ti.irklere tecaviiz etmektedirler. $apkaya 

kar§I yap1Jan mucadeJede mahalli. ~i.iku
met ve manda memurlan ancak Irnca • 

dan meded urnmaktadnlar. 

Ekmek buhrant diin de devam etti . 
[Ba~taraft 1 tncf sahi!ede] ltr ve diger unu bol fmnlan tehaciim kar

bulundugu ha1de ihtiyaca cevab verecek §ISJOda birakir. 
miktarda ekmek c;1kanmyan fmnc1lar ce· Ehmek li fl 
zalandmlacaklardir. f:~tanbul Belediyesinden: 

Kanunuevvelin yirmi i.i~uncii ~ar§amba 
Ekmek~iler Cemiyeti reisi giiniinden itibaren birinci ekmek on ku • 

ne diyor? ru§ on para, ikinci ekmek dokuz buc;uk, 

Diger taraftan ekmek buhrani hak • francala on dort bm;uk kuru§tur. 
kmda Istanbul Fmnc1lar cemiyeti retsl --H•+- · d · 
Ahmed R1za, bir muharririmize §unlan Maarif V ekili lzmire gi Iyor 
soylemi~tir: izmir 22 (Hususi muhabirimizden) -:: 

«~ Ekmek buhrammn mahiyeti ~u • J<;IZil <;;ulluktaki eski Amer~ka~ K~ll.eJ.l-
nin koy muallim mektebi hahne 1frag1 It;tn 

dur: k d B bir talimamame hazulanma ta IT. ura· 
Almanyaya bugday ihracatlrniZ faz • dan yeti§ecek muallimlerin ~oy kalkmma· 

lala~tlgmdan piyasadaki bugday .~e ~? s! programma azami bir .§ek1lde. ~~rd1~ e
fiatlan yiikselmi§tir. F akat bu yukse I§ debilecek evsafta yeti§ebilmelen 1~10 laz~~ 
hic;bir vakit bir buhran tevlid edecek rna- gelen biitun tedbirler almacaktn. KolleJm 
hiyette degildir. Ben, bu meseleyi, .~e~en yanmdaki ~iftlik te satm al~narak mekte • 
giin toplanan Belediye Daimi encume • bin bir tatbikat sahasi halme konacektJr. 
ninde de soyledim. 0 giin yapilan hes::.b- Bugunlerde buraya geln:esi beklenen M~
lar neticesinde birinci nevi ekmege on pa· rif y ekilinin bu mesele 1le me§gul olacagi 
ra, ikinci nevi ekmege de 20 para zam :e nihai karann 0 zarn.an verilecegi anla· 

yap1lmasma karar verilmi§ ve badema §Ilmaktad1r. . .. __ 
her hafta ekmege nark verilmesi takar • Bundan ba§ka Vekil, K1z Enshtusunun 

riir etmi§tir. Bu suretle fiatlar s1k s1k kon- eni letilmesi i§i ile de me§gul olacaktir. 
~ra~sadaki Vizille Enstitiisu tipinde ola • 

trol edilebilecektir. . bub- rak kurulacak yeni enstitiide 2000 tale • 
Ekmek buhramna gehnce; ekmek I k · v be okuyabi ece hr. 

ram biitun lstanbula §amil olmaYIP me; Naira tJe Ziraat Vekilleri de 
zii mahiyettedir. Bir kisim fmnlara va 1 

f l ta belkeniyor 
olan tehacume mukabil, bazi mn ar : h b' · • d ) B I !zmir 22 (Hususi mu a mmiz en -
mamen tenha gori.inmektedir. un ar,d~I- Ziraat va Nafia Vekillerinin yakmd.a §e.h-. 

Yasamn zay1f fmnland1r. Un fiatlan u§· 1 
k rimize gelerek pamuk~uluk ve su I§ enni 

tiigii vakit ekmegi ucuz satar, fiat yii se- tetkik edecekleri soyleniyor. 

lin<e i,!iyo<<k E iE'~;~m L~ek~"i:._· ~ka~-~~~i=R==~K=--=E=-=T~i~---
j I a n 

· 361 1 maddesile Eregli ~irketi esas mu-
Tiirk Ticaret kanunu~un . bnc . ketin hissedarlar umumi heyeti 

kavelesi ahkamma tevftkanktkf ud lpr "zakerat icras1 ve karar itti • 
. d .. d •'c ruzname ha In a mu . .. .. t z1r e mun er 'h. musadif pazartest gunu saa on 

haz1 i~in 25 sonkan~n 1937 ~a;~ ~:esurette i~timaa davet edilir. 

bette ~irket merkeZI~e ~v za N A M E . 
. d'I . tira mukavelesinin ve Ett Bankla ak-

1 - Hiikumetle imza e 1 en ·~ 
dolunan itilafm tasvibi; · • in tasvidi · 

2 T h 1 h A 'II 'I bir uyusma proJesm ' - a vi at ami en e . • . d·~· amandan itibaren ~ir-
3 - t,tira mukavelesinin mer'Iyete gtr tgi z 

ketin tasfiye haline vaz'I; . ve salahiyetlerile iicretlerinin 
4 - Tasfiye memurlarmm tayim 

tesbiti. k un 371 inci maddesi 
H . dl . . T'' k Ticaret anunun 

1sse sene ertnl ur 'h' d b'r hafta evvel istan • 
'b' A h t' · f a1 tart tn en 1 

muc1 mce umumt eye m 1~ lrn l B kasma ve Pariste 
b ld c;:· k · M k · hud Osman 1 an u a ya .,..tr etm er ezme ya A. Osmanh Bankasma tevdi et· 
Meyerbeer sokagmda 7 numarada kam d b T l 
mif oian hissedarlar mezkur heyete ittirak e ~ 1 tr ~r: I b. 

Tiirk Ticaret kanununun 385 inci maddest muctb~n~e, :e ~~. 1~ 
tek hisse senedine malik olan her hissedar itbu um~ml I ey~ .e lf dtra 
edebilecektir ve birden ziyade hisse senedine mahk okan l~shs~ at~ : 
I . . l k d y verme sa a tye 101 
ar ka~ hisse senedine inabk ue er o a ar re . 

CUMHUR1YET 

Suriye ve Liibnan I Istanbuf Borsas~-kapani~I 
b d d fiatleri 22 - 12 - 1936 

nat uat1n a evam PARALAR -

eden mugalata 

SEHIR ISLER/ 

Adalarda Arteziyen kuyu
lari a~IIacak 

Son giinlerde Belediyeye bir grup 
miiracaat ederck Adalarda yeni sistem 
Arteziyen kuyulan agmak t~ebbiisiin -
de bulunacagm1 bildirmi§ ve miisaade 
istemi§tir. Grup ilkbahardan itibaren 
Biiyiikadada ameliyata ba§hyacakhr. 

Belediyelerin yapbraca~ 
imar i~leri hakkmda bir 

tamim 
Belediye kanunu tatbik edilen ve nii

fusu on binden yukan olan yerlerin ha
rita ve miistakbel imar planlanm ve ig
me sularile spor meydanlanm ve la • 
W.m i§lerini yaptlrmak it;in Dahiliye 
Vekaletine mezuniyet verilmi§ ve bu i§
lerle me§gul olmak iizere Vekalette be
lediyeler imar heyeti te§ekkiil etmi§ ve 
halen bu heyetin fen §Ubesi de faaliyete 
gegmi§tir. 

Binaenaleyh kasaba ve §ehirlerin yu
kanda sa)'lh i§lerinin yapt!Illmasi her 
hangi bir miiessese veya miitehassts.a 
verilmeden evvel behemehal Vekalet I
mar heyeti fen biirosunun miitaleasmm 
almmas1 liizumu Dahiliye Vekaletince 
alakadarlara bildirilmi§tir. -···-Evkaf Batmiidiirliigiiniin 

bir cevab1 
istanbul Evkaf Ba~miidiirlu~i.inden §U 

mektnbu aldtk: 
c: Gazetenizin ylrml blrlncik~nun 936 ta

rlhll niishasmdakl c:Soruyoruz:t levhall fik
raya cevalxllr: 

Cam!nin ktble clhetinde sag taraf avlu 
kap1smm iizeri Hi.z1m gelen tamlrl gorduk
ten sonra usulii. ve<;hile gene kur~un lev • 
halarla ortU!ecektir.;, -···-Bir tikayetin cevab1 

Emniyet i§leri Umum Mi.idurliigi.inden ~u 
tezkereyi ald1k: 

c:Gazetenizin 9/12/936 tarlhli ni.ishasmm 
8 incl sahifesinln 6 nci siitununda «Emnl -
yet Umum Miidurliigiiniin nazan dikkati
ne:t ba~hgt altmda miitekald polls memur
Janndan Mana.sttrh Abdiilker!min tekaiid 
maa§I baglanmast istRgini havl mektubu 
okundu ve sicilli incelendi: 

Sozii ge<;enin 931 senesi temrnuz aymda 
ve 1683 say111 kanumm 43 iincii maddesi 
mucibince tekaiide sevkediklig! ve 18 sene 
5 aydan !baret hizmet miiddeti ic;in de 936 
lira tazminat tahakkuk ettirildigl anla§Il
IDI~tir. Ald1g1 tazminattan ba§ka aynca te
kaiid maa§l baglanmast iGin birc;ok mura
caatlerde bulunan mektub sahlbinin bu 1~ 
tegi kanuna aykm bulundugundan kabul 
edilmeml~ ve her miiracaatlne verilen ce
vab ayn ayr1 kendlsine teblig edUmi~ttr.l 

1 SterllD 
1 Dolar 

20 Franstz Fr 
20 L1ret 
20 Belcika Fr 
20 Drahml 
20 b"V1cre Fr 
20 Leva 

1 Florin 
20 Cek kronu 
1 Avusturva 61 
1 Mark 
1 Zlotl 
1 Peng-ii 

20 Lev 
20 Dinar 
Ruble 
1 isvec; kuronu 
1 Tiirk altmi 
1 Banknot Os B. 

All4 
611:!. 
1·)6.25 
116 25 
1l!O. 

O:l 
19: 

j65. 
1!0. 
63 
75. 
20. 
23 
20: 
<!U. 
12. 
48, 

so. 
1015. 
241. 

«;EKLER 

ESHAM 

Sat1, 
ti18. 
1 t 6 !{. 
116 2j: 
125 

l:!j: 
23 

o75: 
:lJ 
66; 
80. 
23. 
26. 
2J, 
:l3 
1~ 
6:1. 

3l. 
1016. 
:l44. 

I I A"lll:J Kapanl§ 
Asian l)imento 13.4.0 13.35 
Merkez Bankast 89.25 90. 

iSTiKRAZLAR 

I I Ac;W., Kapa.Dl$ 
TUrk borcu I pe~ln 22.675 22.675 

~ :. [ vadell 22.675 2 ~.67,:, 
:. :. rr oesin 2t3U 21.35 
:. :. n vadell 21.3J5 21.35 , 
:J ~ m vadeli 21.20 ;.l.<lO 

, Ere-an! 95. 96. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Soldan saga: 
1 - ince blr san'at. 2 - Veresiye deg!l, 

blr 1~ muvafakat etmi§ olan. 3 - Bir ye
mi~, <;ag. 4 - Eski bedbaht Osmanh §eh • 
zadelerinden biri. isim. 5 - Biqeyi bulma· 
ga "al!~mak iQin bir yeri kan§tumak. 6 -
Agacm topragm altmdaki losmt. 7 - Ku • 
ctik orrnan. bir renk. 8 - Bir cins deve, bo~ 
lak1rdi. 9 - Meydan, amca oglu. 10 - Ye
se dii.'!mii§ olan, alfabede bir harfn oku -
nu§u. 

Yukandan a§agt: 
1 - Bu.se, zevk. 2 - Kapmm aksamm -

dan biri, hususi. 3 - Viicudiinde sogukluk 
hissetmek, bir tarafmdan baktld1g1 zaman 
obtir taraftaki fiieyler goriilen rnadde. 4 -
Arab alfabesinde bir harfin okun~u, At -
rikanm garbinde bir yer. 5 - :;?eref, bir su.
al edati, say:I. 6 - Agacm kollart, franstzea. 
«iarbe:J. 7 - Qogalrna, millet. 8 - Kagtd
dan kibrit, fiillere gelen sual edatt, <;ok 
degil. 9 - Anadoluda blr kaza feHi.ket. 
10 - ihtiyar, bir c;e~id pasta, bl; sual eda. 
tl. 
Evvelki bulmacanrn halledilmif fekli 

1 2 3 4 5 II 7 8 t 10 

11PiAIT IAITIE I sl•IYI E~ 
2 AI~IUlRIEI•IAIKI IL I 
3 

4 

5 

6 

8 

~NIAIRI•ILIOILIA 
AIKIAILI8ISI•IRIAI•: 
LI•I•I•IKIAIDlAINIA 
IIRIAIKI•IFIAI•I•ID 
KIAISIAIBI•IKIOILIA 
•IHIAILIE •II i IDA M 
MIAIBIEIDI•IKIUT~I· ~~I EITI i I•I•ISIAL~L~ 

Cagnlar, konferanslar, kongreler 
Kongreye davet 

Ortakoy Ftkaraperver cemiyetinden: 
Cemlyetimizin senelik ik:ongresi 20/12/ 

936 tarihinde ck.seriyet olmad1gmdan ak
dedilememi§tir. 

Kongremiz suretl kat'iyede 2'7/12/936 ta. 
rihine musadif paz ~iinii saat 10.30 da 
cemiyetimizin merkezi olan Cumhuriyet 
Halk Partisi Ortakoy ocag1 binasmda ak -
dedileceginden saym iiyelerin te§riflerl ri
ca olunur. 

( __ Y_EN_i _ES_E_RL_ER __ ) 
Selma 

Maruf tema.'la muharririm!z MO.Sahlbza
de Cel:i.lin Selma [Istanbulun Kurtulu~u] 
isimli 3 perdelik dram1 inti§ar etm!1;tir. 
Kanaat Kitabevinin «;Ikardlgl bu eserin 
k1ymetini - muharririn kudretl ltibar!le -
kayde liizum yoktur. Kitab 40 kuru~a sa -
tiimaktad!r. Tavsiye edenz. 

Samsunda 
Halk kiitiibhanesi 

Cumhuriyet gazetesinin ve biiti.in 
mekteb kitablan, k.Irtasiye, gazete 

ve mecmualann tevzi yeridir. 

Haydar Rifabn 
eserlerinden 

ili~in Oliimii 
Efcndi ile U§ak 
Vikontun Oliimii 
iklimler 
ilk A§k 
Kiigiik Hikayeler 
Mcvud Toprak 
Stalin 
Lenin Mezhebi 
Felsefe 
Tarih Fclsefesi 

50 Kr. 
40 ~ 

30 ~ 

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

125 ~ 

60 • 
"""""""' 

!DARES! 
Hareket edecek vapurlar: 

DAC::iA vapuru 25 kanunucvvel cuma 
saat 13 te (Kostencc) yc. 

HASAN Di3 FIRGALARI 
DAC::iA vapuru 23 kanunuevvcl sah 

saat 18 de (Pire, Beyrut, Hayfa ve is • 
kenderiye) ye. 

Berlin, Breslau, Dresden, Londra, 
Briiksel, Lahey, Lwaw ve Warszawa 
igin tenzilath fiatlarla miittehid bilet -
ler verilir. Biitiin Romanya, Polonya 
ve Tuna limanlan igin ve Tiirkiye -
Romanya hi.ikumetleri arasmdaki iti15.f 
mucibince merkezt ve ~arki Avrupa 
igin tenzilath fiatlarla e~yayi ticariye 
sevk ve nakledilir. Fazla tafsilat i<;in 
Galata Yolcu salonu kar§Ismda Ta • 
hirbey hamnda !stanbul umumi acen
tahgma miiracaat. Telefon 44827/8 

VE 

DANTOS 

Kapah 

Tunceli 

r Terzi 
AZiZ E 

Balo mevsimi mi.inase
betile Avrupadan en son 

modeller gelmi,tir. 
Adres : Beyoglu, Galatasar ay 
Iisesi kar~Jsmda 184-lkinci kat 

Zarf Usulile Eksiltme ilant 

Vilayeti Naf1a 
Miidiirliigiinden: 

1 - Ekailtmiye konulan i~: «Dordiincii Umumi Miifettislik mm • 
takas1 dahilinde takriben 100 kilometre uzunlugundaki Mazgirt -
Pliimiir yolunun tesviyei turabiye, smai imalat insaabdir» bu islerin 
tahmin bedeli «200,000» liradtr. ' . 

2 - Bu ite aid ~artnameler ve evrak t?Unlard•r: 
A- Eksiltme ~artnamesi, 

B - Mukaveie projesi, 
C - Baymd1rhk itleri genel f&rlnamesi, 

D - Tesviyei turabiye, ~ose ve kar~ir in,aata dair fenni ~artname, 
E - Hususi fartname, 
F - Silsilei fiat cetveli, 
G - Tat, kum, su grafigi, 
lstiyenier matbu Baymd1rhk itleri gene] tartnamesini ve fenni ,art

nameyi daire.de tetkik ve miitalea ve diger tartnameleri ve evrak1 
5 lira bedel mukabilinde Ankara Nafta Vekaleti ~oseler ldaresin
den ve Elazizde Tunceli Nafta dairesinden aiabilirler. 

3 - Vahid fiatlarmda zam ve hususi tartnamede tadilat ya • 
p1Ian in~aahn eksiltmesi 11/1/937 pazartesi saat 14 te Elazizde 
Tunceli Nafta Miidiirliigii dairesinde yaptlacakhr. 

4 - Eksiltme kapalt zarf usulile yaptlacakhr. 

5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklinin 11250 lira muvakkat 
teminat vermesi ve bundan ba~ka Ticaret Odast vesikastnl ve Na
fia Vekaletinden istihsal edilmi• yol ve teferriiah miileahhidligi 
ehiiyet vesikastnt haiz olup gostermesi ve miiteahhid bizzat miihen· 
dis olmadtgl takdirde intaattn biitiin devamt miiddetince itin fen • 
ni hususahm sevk ve idare i~in il} bal}mda miistemirren bir miihen
dis kullanacagma dair noterden musaddak taahhiidname vennesi 
liztmdir. 

6 - T eklif mektublan yukanda ii~iincii maddede yazth saatten 
bir saat evveline kadar Elazizde Tunceli Nafta dairesine getirerek 
Eksiltme Komisyonu Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gonderilen mektublarm nihayet ii~iincii maddede yazth 
saate kadar getirmit olmas1 ve dit zarfm iyice kapablmtf ~lmas1 
laz•md1r. 

Postada nlacak gecikmeler kabul edilmez. (3636)' 

[ istanbul Beledivesi ilanlart I 
Aded Cinsi Muhammen fiab ilk teminall 

Lira Lira K. 
1 
1 
1 
1 
1 

Otomatik hava kompiresorii 300 
Elektrikle itler demirci ocag1 ve koriigii 100 
Yuvarlak par~alar Rektifie makinesi 300 
Torna tezgah1 1250 
60 tonluk Hidrolik pirea 1750 

277 50 

Fatih garaj atolyesi i~in liizumu olan yukar1da cins ve miktarla • 
rile muhammen bedelleri yazth bet tiirlii malzeme a~Ik eksiltmiye 
konulmuttur. ~artnameleri Levaz1m Miidiirliigiinde goriilebilir. ts
te-kliler 2490 numarah kanunda yazth vesika ve 277 lira 50 kurutluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 4/1/937 pazartesi giinii 
saat 14 te Daimi Enciimende bulunmahdular. «B.» (3654) 

185 No.h can kurtaran otomobiline 26 kaiem 
malzeme 

Muhammen Ilk 
tutar1 teminah 

163.52 12.26 

ltfaiye makinelerinin tekne, tofor minderleri 
tahlisiye ~artaflarlnin tamiri ve yeniden imali 
i~in liizumu olan 22 kalem malzeme 495.75 37.1b 

Yukarada muhammen tutarlan yaz1h malzeme ayrt ayr1 pazar • 
hga konulmutlardir. Evraklan Enciimen kaleminde goriilebilir. 

isteklilerin hizalarmda gosterilen ilk teminat makbuz veya mek • 
tubile beraber 23/12/936 ~artamba giinii saat 14 te Daimi Encii -
mende bulunmahdtrlar. «B.» (3713) 



8 CUMHURlYET 

c#d~eginCM/t ~ttk1tllfbj. 
·Gazetedligin i~uznno 

anlattyor 
En ~iJzeJ §iirini 
ne~rediyor 

tbtt?na, -;a b~{lfie1/ift TOOKA~ ~Uz~; MUo~.L 
Ortaya yepy • 't:&?! Haya Duygusunu tahlil fi'gflst/1 Og 

bir 'Jesik e~ tanh ediyor Tilrk ~inic:ili§inin 
a a •yor tarihini anlatayor 

K1ymeti Nev'i Miktar1 
dekar M.M. 

150 Tar Ia 183 800 

250 )) 275 700 

100 )) 137 850 

600 )) 367 600 

110 )) 90 190 

250 » 167 420 

40 » 9 190 

:I25 }) 137 850 

125 )) 137 850 

30 » 9 190 

220 » 73 520 

200 )) 183 800 

50 » 9 190 

50 )) 32 165 
1815 315 

Hi sse Koyu 
miktar1 

N11f1 Bereket 
)) )) 

)) }) 

)) » 
» }) 

)) » 

)) )) 

)) » 

» » 
» » 
» » 
)) )) 

» » 

» » 

Mevkii 

Sak1zhpmar 
Kavakyakasi 

Ulu~inagzmda 
Bereket arazisinde 

Golba~mda 

Bereketovasi 

Harman yerinde 
Sogiitliitarla 
Melekdere i~inde 
Harman yerinde 
Bereket tarlasmda 
Alacaoziinde 
Harman yerinde 
Bugduz, Bereket civarmda 

H U D U D U 

Cay ve cebel keza keza 
Kuru~emfe, tarik ve cebel 
Tarik ve cebel 
(;atal~etme ve Berketini ve (;ay ve tarik 
Bereketini ve Cay ve tarik 
Boypmar1 ve C1zbogaz1 keza ve Boylus me• 
zarhk 
(;atal~etme ve (;ay ve Berketini 
Boylunun mezarhk, cebel, Cay, tarik 
Katran~ukuru, Kayif yolu, (;ay, tarik 
Sa~lmmtepe, Cay ve cebel 
lnceozii Hasan Sipahinin burun, Cay 
Bereket ve Cay ve cebel 
Alacaozagzl ve tarik ve dere, Cay, cebel 
Hebib~e~mesi ve (;altepesi Kilimlidere ve Kaya 

tsbu tarlanm ntsfmm sekiz sehim itibarile ikiterden dort aehmi Hiisnu ve Ali ve birerden iki sehmi Sittika evladlan Cevdet Ab • 
durrahman ve Zeliha Hantmlara ve diger nlllf hiuesinin 18 sehim iti :arile 3 hissesi Hiisnii Bay Refikas1 Huriye Hamma aid oldugu. 

1700 

1500 

Hane 

Hane 

Zira 
500 

1200 
1700 

Burdur 

Tamami 

Hisseli 

Ziraat 

Camiikebir M. Mahallede 

O~dibek M. » 

Banaks1ndan: 

Sag1 Hac1 Nasuhzade Mehmed, solu ve onii 
yol, arkas1 Hac1 Nasuhzade Mehmed ve 
Tayyarzade Suleyman. 
Sag1 Mehmed Efendi evladlar1, solu Demir ~ 
zade Hakka, arkas1 yol, onii Arif hanesi. 
Otbu hanenin 1728 sehim itibarile «1476» 
sehmile miitebakisinden «252» sehimde 
«64» sehmine Sadenzarle Hiisnu Beye aid 
oldugu) 

Burdurun Bereket ~iftligi aahiblerinden Dr. Abdurrahman Cevdet ve kefilleri Saden oglu Hac1 Ali, Zeliha, Abdurrahman, Hiisnii, 
kar1s1 Huriye ve olii Hiisnii varisleri Huriye, Ahmed ve Kadri Bayla rm Ziraat Bankas1 Ankara tubesine olan borclarm1 odememesinden 
dolay1 miktar ve cinsi yukar1da yaz1h Bankaya birinci &Ira ve birinci derecede ipotekli gayrimenkuller a~1k arthrma suretile ve «1697» 
numarah Ziraat .Sankas1 kanununa tevfikan Burdur Ziraat Bankas1 tarafmdan 21/12/936 ya musadif pazartesi gunii miizayedeye ~~ -
kanlacaktar. 

Muzayede «45» giin devam edecek ve ihalesi kuk bet giin hitama olan 4/2/1937 pazartesi gunii saat «15» te birinci ihalesi yap1 -
lacakbr. 

thale keyfiyetinin borclulara tebliginden on bet gun aonra kat'i ihalesi yaptlacakhr. 
Mezad kaimesi ve tartname Burdur Ziraat Bankaamda ve suretleri herkesin gormesi 1~m Belediye tarafmdan mumerrinas yerlere 

talik edilmi~tir. Talib olanlarm ve fazla izahat almak isityenlerin « 450» dart yiiz elli lira depozito ak~esile Ziraat Bankast Burdur fU· 
besine miiracaatleri ilan olunur. (3702) 

KANZUK 
Sa~ eksiri 

COM OGENE 
Sa~larm koklerini kuvvetlendi • 

rir. DokUlmesine mani olur. Ke • 
pekleri izale eder. N e§viiniimasmJ 
kolayla~tuarak hayat kabiliyeti • 
ni arttmr. Latif rayihah bir sa~ 
eksiridir. 
iNGtLtz KANZUK ECZANESt 

BEYOl'iLU. iSTANBUL 

Deniz Ticaret .. Yiiksek 
Mektebi Miidiirliigiinden: 

Cinsi Miktar1 Muhammen Muvakkat 1hale tarihi 
fiab teminah 
Lira K. Lira K. 

Fabrika alat 10 kalem 2683 201 25 7/1/937 per~embe 
ve edevah saat 13,5 ta 
1 - Mekteb fabrika laboratuar1 i~in mubayaa olunacak on kalem 

alat ve edevat yukar1da yaz1h gun ve saatte ihalesi yap1lmak 
iizere a~1k eksiltmiye konulmuttur. 

2 - Eksiltme Yuksek Deniz Ticaret Mektebi Mudiirliigunde topla
nacak Komisyonca yap1lacakhr ve bunlara aid tartnameler i
~in mekteb muhasebesine miiracaat edilmelidir. 

3 - Eksiltmiye ittirak edeceklerin 2490 sayth kanunun 2, 3 uncii 
maddelerindeki evsaflar1 haiz olmalara laztmdtr. (3711) 

Sat1l1k Bina 
KIZILA Y CEMiYETiNDEN: 

Cagaloglunda Istanbul Sthhat ve i~timai Muavenet Direktor
liigu kartrsmda Kiztlay Mumessilliginin bulundugu bina sah • 
hkhr. Miiracaat mahalli Y enipostane civarmda Kizilay ha -
nmda «eski Aksarayhlar hanD> Depo Direktorliigudiir. 

MONTRO 
Lokanta ve Qay salonu 

Beyoglunun en kibar yeri 
Hergiin saat 17 den itibaren 

MUZIK ve DANS 
Y1lbafi1nda REVEYYON 

ipek sinemas1 karfjiSinda 

r 
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ileJWicat c~i No. !j 
G ozlcri n 11Wlwfazctst anca k iyi 

re temi= ziya lle§reden eTektr~ 
ampulleri ile habildir.' Bunuri 

ic;in r;ifte ispiralh olan OsraTT&; 

~ ampulleritri kullammz. Bu 

suretle yiizde 20 nisbetindeda; 

lw fazla aydmllk temin etnri1 

olurswwz • . .A viz e l e r •ic;i n 

40 ve 65 Delcaliimenlik 

ampuller kullan~ntz•' 

A 
ampulleri 15, 25, 1.0, 65, 100, 125 

t·e 150 DeklllllmPnliktir. 

lnhisarlar Umum Miidiirliigiinden J 
997 kilo tonbeki derisi 
289 » >> bezi 
621 » tiftik 

41 >> k1rmh bez 
57 aded muhtelif eb'adda eski mutamba 

Yukartda cins ve miktarlar1 yazth malz~me 30/12/936 tarihine 
rashyan ~ar,amba gunu saat 10 da pazarhkla aahlacakhr. lsteklile • 
rin maHan gormek uzere hergiin Cibali fabrikasma ve pazarhk i~in 
de tayin olunan gun ve saatte % 15 guvenme paralarile birlikte Ka~ 
batatta lnhisarlar Levaz1m ve Mubayaat ~ubesi Mudurliigundeki Sa· 
b~ Komisyonuna muracaatleri. (3582) 

NiNW 

1 - ldaremizin Afyonkarahisarmda yapbracagi 21735 lira 57 ku· 
rut ketif bedelli mudurliik binasmm intaah kapah zarfla eksiltmi • 
ye konulmuttur. 

2 - Eksiltme 30/XII/936 tarihine rashyan ~artamba gunii saat 
15 te Kabatatta Levaz1m ve Mubayaat tuhesindeki Ahm Komisyo
nunda yaptlacakhr. 

3 - Muvakkat teminat 1630 lira 17 kuruttur. 
4 - istekliler ihaleden en az ii~ gun evvel lnhisarlar lntaat $u • 

besine gelerek bu gibi itleri muvaffakiyetle yapbklarma dair resmi 
vesaik gosterdikten sonra ehliyet veeikaet almahdtrlar. 

- artname ve proje er 109 kurut mukabilinde n isarlar e. 
vaz1m ve Mubayaat tubesinden ve Ankara Batmudurlugile Afyon • 
karahisar Miidiirlugunden almabilir. 

6 - Miihiirlii teklif mektubunu ve ayr1ca kanuni vesikalarr ihtiva 
edecek olan kapah zarflar en ge~ ihale giinii tam saat 14 e kadar 
yukar1da ad1 ge~en Ahm Komisyonu Reisliiine verilmit olmahd1r. 

(3500)' 
NiNW 

1 - ~artname ve ketifnamesi mucibince Cibali Tutun Fabrikasl 
bodrum katmda yap1lacak «7393» lira «47» kurut ketif bedelli ta
mirat ve tadilat a~1k eksiltmiye konulmuttur. 

II.- Eksiltme 11/1/1937 tarihine rashyan pazartesi gunii saat 15 
te Kabatatta Levaztm ve Mubayaat tuhesindeki Ahm Komisyonunda 
yap1lacakhr. 

Ill.- Muvakkat teminat «554» lira «51» kuruttur. 
IV. - ihale evrak1 36 kurut mukabilinde hergun sozu ge~en tube

den almabilir. 
V.- lsteklilerin ihaleden en az iki gun evvel lnhisarlar lntaat fU· 

besine gelerek bu gibi itleri muvaffakiyetle yaphklarma dair resmi 
vesaik gosterildikten sonra alacaklari ehliyet vesikasile kanunen 
kendilerinden aramlan vesaik ve % 7,5 guvenme paralarile birlikte 
yukartda adr ge~en Ahm Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (3704) 

I 

Gripten korununuz! 
MUhim hastallklar Grlple 

bafjlar. ~UnkU : 

Pastil Antiseptik Kanzuk 
Teneffiis yolu ile ge~en hastahklardan 
korur. Grib, nezle ve i:iksiiriigii i:inler. 
Teneffiisii kolayla§tmr ve temizler. 

KANZUK PASTiLLERt yolculukta, 
kalabahk ve tozlu muhitlerde kl§In ka
pali yerlerde bulunmaktan mlitevellid 
bula§Ik hastahklann i:iniine ge~er. Ses 
kisikhklarmda ve bogaz hastahklarmda 
pek faydal! ve kati tesirlidir. Her ecza
nede bulunur. 

DEPOSU: 1NGiLiZ KANZUK ECZA
NESt. BEYOGLU • iSTANBUL. 

Antalya ~arbayiigindan: 
~ehrimiz i~in ahnacak arazoze talib ~1kmad1gmdan munakaaa 

miiddeti bir ay temdid edilmittir. lhale 11/.1/937 tarihine musadif 
pazartesi giinu saat on bettedir. 

2490 sayth arthrma, eksiltme kanununun 32 nci maddesi hiik • 
miine gore tanzim olunacak teklif mektublan yevmi mezkurda 
saat on ikiye kadar Antalya ~arbayhgma tevdi olunacaktu. ~art ~ 
name paras1z ~arbayhktan ahnabilir. (3610) 

Avc1lar1n Nazar• Dikkatine! 
Otobiis, Her Pazar sabaht saat 41-2 da Kadtkoyi.inde Albyol· 

agzmdan haraketle Alemdagmdan Hiiseyinliye kadar gider. Bi
letler I~ Bankasma biti~ik Bay Ali k1raathanesinde Cuma ve 

Cumartesi ak~amlan sabhr. Gidip gelme 125 kuru~tur. 
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l{emin ton 

k' esi yazthanede oldugu kadar ev 
Asri hayatta; bir yaZl ma .m EM iN G T 0 N 

ic;in de elzemdir. R . .. ki 
1 iz modellerini takdlffi. eder. Tiir ye 

Size portatif makinelerinin ~msa s OWILL ~UREKASI 
vekili umumisi: SIDNEY N ve 

Kiiltiir Bakanhgtndan : 
1 - Bolge San'at okullara i!rin pa~arh.kla: 
A 0 aded Universe) Freze mak1nest, 

- .!r k 0 . d l'k ve bir taktm Onite mil mastarlara, 
B - Btr ta tm ntte e 1 • • 1 kt 

1 

d d ht J'f marangoz makmest a maca 1r. 
C - On bef a e mu e 1 

• 'h 1 • B ftkrasmdaki mas· 
2 - A ftkrasmdaki makineiennkt a eks~ a~n'. 'h lesi ayr1 olarak 

tariarm ihalesi ayrt ve C fikrasmda i rna me erm 1 a 

yaptlacakttr. h f k daki makine ve mastarlarm ev· 
3 - Birinci maddenin er 1 rasm A f A 'artnamelerile lis· 

• • • b'Jd' n umum1 ve enn1 
saf, miktar vesatreSIDI I are .., Le 0' kt"riiigiinden, is• 

I . A k d K"lt'" Bakanhg1 vazim tre o 
te ert n ara a u ur • k .. 1 .. ~ .. d n bedelsiz olarak a-
tanbulda Bolge San'at Okulu Dtre tor ugun e 

hntr. . . • • A ftkrastndaki makinelerin ihalesi 24/ 
4 - Bmnct maddemn 10 30 d B f1krasm • 

12/936 per,embe giinii ogle~en ~~el sa~\4 ~ c ~~;asmdaki rna· 

CUMHURiYET 

• 
S1hhat ve I~timai Muavenet Vekaleti 

iskan Umum Miidiirliigiinden: 
1 - 21/12/1936 da pazarhkla ihalesi mukarrer olan 5000 aded 

pullugun ihalesi evvelce tanzim edilen idari tartnamede yap1lan ata
gtdaki tadilat 1936 kanunuevvel 26 cumartesi giinii saat 11 e tehir 
edilmi,tir. 
A- 5000 pulluktan 150.0 adedi mukavelenin akdinden iki ay aonra 
B- Miitebakisi nisan 1937 sonunda teslim edilmif olacakhr. 
2 - Bundan evvelki ilan tarihinden sonra ahnmlf olan veaaik 

muteberdir. 
3 - Teminab muvakkate miktart eskisinin aynidir. 
4 - !?artnamenin diger ahkamt ar.nen bakidir. 
5 - Taliblerin muayyen olan giin ve saatte Ankarada Sahhat ve 

l!rtimai Muavenet Vekaletinde miitetekkil hususi Komiayona mii • 
racaatieri ilan olunur. (3697) 

KA~E 

NEOKALMiNA 
Grip - Nevraiji ·Ba~ ve di~ agnian - Aritiz!Jl - Romatizma 

Denizyollari i~Ietmesi Miidiirliigiinden: 
!daremizin raspa itleri 1 kanunusani 937 tarihinden itibaren bir 

sene miiddetle ve pazarhk suretile talibine ihale edilecektir. Pazar· 
hk 28/12/936 giinii saat on be,te yaptlacakttr. lstekliler teraiti og -
renmek iizere hergii"l ve pazarhga girmek i~in de yukartda yaz1h giin 
ve saatte ldaremiz Levaztm !?efligine miiracaat etmelidirler. (3655) 

MUJDE Zayi - 2797 sicil numarall arabacll1k 
ehliyetnamemi kaybettim. Yenisini gt
karacagn:r;tdan hiikmu yoktur. 

daki mastarlarm ihalesi aym tar• ~e ... s~ ; aptlacakttr. 
kinelerin saat 15 te Kiiltiir Bakan Igdt k?n.~stnf a y makinesinin tah· 

5 B• . • dd . A ftkrasm a 1 ucr reze 

Magazam1z ytlba~l miinasebe· 
tile en son model elektrik a
bajurlartm yiizde kirk tenzi
latla sab§a ba§Iamt§br. Ftr • 

Uskiidar Kiigukgamhcada sucu Arif I 
oglu Mustafa Kadtkoy Vaktflar Direktorliigii 

-----------------------·--~ 
ilaruart 

- JriDCI rna enm • 1 282 r B ftkrasmdaki 
min bedeli 17.082 ve muvakkat temmah kk. t t tr~, tt 59 lira C 

h . b d 1' 781 ve muva a emma ' 
mastarlarm ta mm e e 1 • d I' 7 300 muvakkat temi -
f1krasmdaki makinelerin tahmm be e 1 · ve 

nah 547.5 liradtr. 'b' k' veya avadan -. • kl • bu g1 1 rna me 
6 - Bu ekstltmelere gtrece ~nn . t hh .. dlerini tamamen 

hklart bafka miiesseselere ve~dtkl.erme ve ~a. ~A tmd1r. (3642) 
ifa ettiklerine dair Resmi vestka tbraz etme ert az 

sattan istifade ediniz. 

DOKUM i$ 
,1lerkezi: Mahmutpa~a <;uhacl han 

sokak No. 10 
~ubesi : <;ar~;tkap• Nurosmaniye 

caddesi No. 38 Istanbul 

YILBAC::{ MU'' NASEBETlLE Gayrimenkul mallarm &!;tk 
"l arttrrma ilam 

Amerl.kan B o 5 c H M ARKA <;orlu icra memurlullundan: 
A~rlk arthrma ile paraya ~evrilecek 

Y d I RADYOLARIND A gayrimenkuliin ne oldugu: Bir doniim 
e i lamba 1 yer iizerine yapllrnt§, esasen ii!; ta§h 

mUhlm tenzillt yapllm•'lbr. flrsattan istifade ediniz: olup elyevm iki ta~t c;ah§an bir su de • 

Galatada: RADYUM Ticarethanesi t:i;;J::~n::!:~~ki::::::~gu mevki: 
ADYUM I t b l I <;orlunun Ergene suyu klytSt~~a ve 

Posta kutusu: 1313, Teleton: 42878 Telgraf R -san u a§ag1 Sevindikli koyii hududu t~rmde. 
Takdir olunan klymet: Sahhga c;1ka-

A k V 1.1."". den· nlan iic;te iki hisseye alh bin altt yiiz li-n ara a I IgiD • . ra ktymet konmu~tur. 
<; buk Baraj yolunun mebdemden Arttrrmamn yaptlacagx yer, giin ve 

Ke,if bedeli 27150 lira tutan unk I . . rke ta•larile kap - saat: rorlu icra dairesinde 25/1/937 pa-
l k ') k d ktstm ba et ermm pa .., '>' 

a hnct I ometreye a ar . .. .. saat 15 te Ankara Nafta Miidiir· zartesi saat 14 - 16. 
lanmast ifi 4/1/937 pazartest gun~ 'h lesi aptlmak iizere kapah 1 _ i§bu gayrimenkuliin artbrma 
liigii Eksiltme Komisyonu odasm a 1 a y §artnamesi 18/12/936 tarihi~den .. itib.a· 
zarf usulile eksiltmiye konmuftur. ren 936/23 numara ile herkes1n gorebd· 

Muvakkat teminatl 2036 lira 25 kuArufktur. Nafta Miidiirliigiinden mesi i!;in ac;tkttr. ilanda yazdl olanlar-
Eksiltme fartname ve teferriiati n ara dan fazla malftmat almak istiyenler, 

I kt" sartnameye ve 36/23 dosya numarasile 
125 kuru .. mukabilinde veri ece tr. . Od est'kast ve muvak· " .., T t as1 v n1emur1'yetimize miiracaat etmelidir. bi e tcare lsteklilerin teklif mektu arJ v I "teahhidlik vesi • 2 _ Artt1rm1ya i§tirak i~in yukar1da 

N f V kaletinden a mmtf mu nf • b t' d y 
kat teminatlan ve a ta e . .. .. aat 14 te kadar Eksiltme Ko· yaz1h ktymetin 70 7,5 u ms em e pe 
kasile birlikte 4/1/937 pazartes~ g~nu sd «

2055
» (3580) veya milli bir bankanm teminat mek -

· R · I'~· .. at len laz1m tr. tubu tevdi edilecektir. 
m1syonu e1s 1gme muraca d'y ~ I • 3 - ipotek sahibi alacakblarla 1ger 

Nafl a VekaA e t1 alakablarm ve irtifak hakk1 sahiblerinin 
gayrimenkul iizerindeki haklartnt hu • 
susile faiz ve masrafa dair olan iddia 

V S I• I • Etiid Iarm1 i§bu ilan tarihinden itibaren yir-
aD U S erl mi giin ~"inde evrak1 musbitelerne bir· , Heyeb· ~efl1·g ... 1·nden.· likte memuriyetimizc bildirmeleri icab 

eder. Aksi halde haklan tapu sicillile 
"nakasast ilan edilmis olan Van sabit olmad1k~a sab§ bedclinin payla§· 

Cumhuriyet gazetesile evvelcekmud ~ ndan bu defa ek~iltme fekli masmdan baric;; kahrlar. 
<: k 1 · t talib !rl rna Igt 'h' 4 - Gosterilen giinde arttrrmJya i§ · 
vamran ana 1 mtaa ma . . I k iizere 21/12/936 tart m • 
degi,tirilerek ve diger feratt aynt o mlak suretile miinakasaya !rtka- tirak edenler arthrma §artnamesini o -
d . .. dd tl ve pazar I kumm~ ve liizumlu malumah aim•~ ve 

en itibaren btr ay mu e ~h' rashyan sah giinii saat 15 te ya- bunlarJ tamamen kabul etmi§ saytllrlar. 
rllmt,tw. lhale 19/1/937 tart me. olmak iizere ilan olunur. (3696) 5- Tayin edilen zamanda gayrimen-

ll:p~ll~a~c:a:g;m~d:a:n~a~l:a:k:a:d:a~ri~a~r;tn~h~a~b;e;r~t ~~~~:~~:-:-:::::::, kul ii~ defa bagmldlktan sonra en c;ok .... 
En makbul ve en k1ymetll arttrrana ihalc edilir. Ancak arttuma 

• bedeli muhammen ktymetin yiizde yet-y dba~I hediyesi mi§ be§ini bu1maz~a en .,ok arttrranm 
taahhiidii baki kalmak iizere artbrma 

X A K T A 
on be§ giin daha temdid ve 9/2/937 sah 

E giinii ayni saatte ve gene dairemizde 
yaptlacak artttrmada tahmin olunan 
k1ymetin yiizde yetmi§ be§i elde edil -

fotograf makinesidir 
Kuvvetli bir objektif 

Dogru mesafe ayar1 
~abuk bir kapayl\i 

F .., . d · .. begenenlerin bile 
otograf hususun a en gu~ "k 1 

arad1klan biitiin evsaf1 haiz en mu emme 
ve dakik bir fotograf makinesidir. 

~all, yeri : T 1 49224 
Beyoglunda Siimer sinemasa yamnda Foto ISKENDER e • . 

TUrkiye i~in umumi acentahg• : 
U. J. REFORZO Galata <;ituris Han No. 3-4 

mek §artile en .,ok artbrana ihale edi · 
lir. Boyle bir bedel clde edilemezse so
h§ l apdmaz ve 2280 sayl11 kanuna go
re sah§ be§ sene geri btrak1hr ve arth
ranlar taahh iidlerinden kurtulur. 

6 - Gayrimcnkul kendisine ihale o
lunan kimes derhal paray1 vermezse 
ihale ka:-ar1 fesholunarak kendisinden 
evvel en yiiksek teklifte bulunan kimse 
arzetmi§ oldugu bedelle almaga razl o
lursa ona, razt olmaz veya bulunmazsa 
hemen on be§ giin miiddetle arttrrmtya 
ctkanhp en c;ok arthrana ihale edilir. 
lki ihale arasmdaki fark vc ge~en giin
ler i~in % 5 ten hesab olunacak faiz ve 
diger zararlar ayrtca hiikme hacet kal
maksJzm memuriyetimizce altc1dan tah-
sil ohmur. {28477). 

SIHHATINIZI 1 - Alemdagmda Sultan~iftlik koyii civarmda Vak1f onnanda 
mevcud damgalanacak ~iiriimege ve kurumiya yiiz tutmut a -
gaclardan yaptlmak iizere 795,191 metro miki.b gayri mamul 
mete kerestesile 28627 kentar odun kapah zarf usulile artbr -
m1ya konulmu,tur. 

2 - Gayrimamul kerestenin beher metro mikabma «8» lira ve o -
dunun beher kentarma 20 kuruf ktymet tahmin edilmiftir. 

3 - Arttmlmau 30/12/936 ~artamba giinii aaat on bette Kad1ko • 
yiinde Vak1flar Miidiirlii.giinde yap1lacaktu. 

4 - Artbrmtya gelecekler 907 lirahk muvakkat teminat verecektir. 
5 - Bu artllrmtya aid tartnameyi iltekliler Evkaf Miidiriyetine mii· 

racaatle ahdar. 
6 - Bu arttlrm1ya i,tirak edecekler kereste ve odun ticaretile itti -

gal ettiiine dair Ticaret Odaamdan alacaklan veaikay1 d1f 
zarfla koyacakttr. 

KANZUK MEYVA TUZU 

7 - Teklif mektublart ii~iincii maddede yazth saatten bir saat ev
veline kadar Kad1koy V aktflar Miidiriyetindeki Arllrma Ko • 
miayonu Reisligine makbuz mukabilinde verecektir. Posta ile 

Kanzuk meyva tuzu en ho~ 

meyva usarelerile haztrlanmt§ -
ttr. Hazmt kolayla§hrtr. :lnkt • 
baz1 izale eder. Kant temizliyerek 
viieude tazelik ve canhbk bah§e· 
der. 

gonderilecek mektublarm nihayet ii~iincii maddede yazth aa· 

atten bir saat evveline kadar Komisyon Reisligine gelmit ol -
mas1 ve dtt zarfm miihiir mumile iyice kapabim1f olmas1 Ii. -
z1md1r. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3464) 

Yeni a~1lan 
lNGiLiz KANZUK ECZANESt 

Beyoglu - istanbul SAKARYA ECZANESi 
ltlna, sUr'at, flatlarda ltldal, her gece a~1kllr. 
Ulus, KuiUb slnema•• s1ras1nda Tel. 2018 

• 
I KTiDAR ADEM • 

I . 
ve B E L G E V $ E K L i G i N E 

HORMO 
Tabletleri • Her eczanede aray1n1z. (Posta kutusu 1255 Hormobln) 

Is tan b u I Gay rim u bad i II e r Komi s yo nunda n: 
Semti ve Sokak• Emlak Cioai ve Hisseye gore 
mahallesi No. his•eal muhammea K. 

281 Egrikap1 Avc1bey Paebrmac1 E. ve Y. 14 116 metre arsa 70 A~,k 
arttmna 

293 Egrikap1 Avctbey E. Tiirbe 
Y. Kandilli Tiirbe 

E. ve Y. 6 1515 metre arsa 60 • 
Ba1urk0y Cevizlik Orta E. 49 114 metre arsa 350 t 

Y. 55 
BoyactkOy Re§idpa~a 7 172 metre arsa IIO • 
Fener Tahtaminare KiUhan E. 20 Ah~ab hane 1220 

Y. 32 
KadtkOy Caferaga E. Muradiye E. 1 Ah~b hanenin 1/S his. 420 A~•k 

Y. llo.ratbey Y. 13 artbrma 
Beyoglu Pangaltl K. Hac• Mahak E. 10-12 184 metre arsanm l/3 his. 1000 K. zarf 

Y. Silleyman Nazif Y. 20 
Kas1mpa~a Karakolhane ve u • E. 1 9·309-311 Diikktm ve finn arsamt mil§· 1000 • 
Hact Ahmed zunyol ve Dereboyu Y. 19-65·61- temil 4945 metre bostanm 

63·63/l 20/120 his. 
Beyoglu Kamerhatun Irmak: E. 101 35 metre arsa. 35 A~1k 

y. 125 arttlrma 
Edirnekapt Kariyei Salmatomruk cad. E. 31 60 metre arsanm 5/8 his. 100 • 
Atik Alipa§a Y. 41 
Kiic;uk Mustafapap Qukur mes~:it E. 8 86,50 metre arsa 180 t 

Karaba§ 't'. 10 
Pa~abahc;e E. Sultaniye E. 72 Mii. Ah~ab hanenin 1/5 his. 100 :t 

incirkOy 'Y. F enerli c;tkmazt Y. 1 

Yukartda evsab yazth gayrimenkuller on giln milddetle sat1r;;a <;tkartlmtr;;tJr. Ihaleleri 8/l/937 
eden cuma gilnu saat on dorttedir. Satt~ mllnhastran gayrtmubadil bonosiledir. 



n 

D NUP · DOLA .. fiP ~ 
ALACA'G IN*ItADYO •!llCA•OLAC:AilTI~ '* 

0. T. T. A. $. : Beyoglu istiklal caddesi, Tokathyan kar~1smda 

v e B 0 u R LA B i R A D E R L E R Magazalannda, Ankara, Istanbul, Beyoglu, lzmir. 

ADY LiN CARPINITIY A NEVROL Emsalsiz ila~br. Sinire, ha• 
fakana, teessiirle baytlanla
ra 20 damlas1 hayat verir. 

Di~lerin ab1hayati ve di~lere 
sald1ran mikroblar1n azrailiclir! 
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Binlerce agtzda ebedi bir ilkbahar ya,atmaktadtr. 
Di,Ierinizi giinde iki defa onunla f1r~laytntz 

ve bu neticeden emin olunuz. 

Daima Radyolin! 
Tiirk Hava Kurumu 

Bursa Subesinden: 
t 

Hava Kurumuna aid Bursadaki sinema binasmm f&rk cephesinde 
halen ~arkuliibii ittihaz edilen kJSJm pazarhk suretile kiraya verile
cektir. Binanm en iist katmda Bursa ovas1m goren camekanh genit 
bir salonla aynca fevkalade nezareti olan biiyiik bir tara~a ve bir de 
biife k11m1, orta katta; biiyiik bir salon, alt katta; ii~ oda ve her 
katta tuvalet mevcuddur. 

Bina kamilen kalorifer ve elektrikle miicehhezdir. Talib olanlarm 
25 birincikanun 936 ya kadar Tiirk Hava Kurumu Bursa ~ubesi Di
rektorliigiine miiracaatleri. (3583) 

BOYOK iKRAMiYELi 
• 

Y eniee kuponlart mukabilinde verilecek hediyelerin iki 
piyangoda tevzii evvelce ilan edilmitti. Bu kere bu iki ke· 
tide birlettirilerek 15 tubatta yalmz biiyiik bir piyango 

!;ekilmesi takarriir etmittir. Bunun i~in saym miitterilerimiz tara
fmdan kuponlar 30 sonkanun 1937 cumartesi giinii saat bete kadar 
idareye teslim edilebilecek ve ondan sonra getirilecek kuponlar 
kabul edilmiyecektir. 

$ imdiye kadar Yen ice kur'aatna itlirak etmemit olanlar 
miiddetin bu auretle temdidinden biliatifade 50 kupon bi
riktirip bu biiyiik piyangoya bir kur'a numarasile ittirak 

imkan1n1 bulabileceklerdir. Bu ilan bundan evvel yaptlan biitiin 
ilanlarm hiikiimlerini iptal eder. 

INHISARLAR tDARESt 

•• 

• 1ya 

15 
$UBATTA 
CEKiLiYOR 

SON 40 GUN DEN iSTiF ADE EDiNiZ! 
Sahib ve Baqmuhamrt: Yuna• Nadi 

Umuml ne~rtyatt tdars eden Y~m l~lerl 

Mildilril: Hikmet Miinil. 

cumh.urtvet matbaan 


