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• ar1s 

Fransaya 
hakl1 hal 

taalluk bu meselenin ak1bet 
varacak ol mas1ndan F rans1z 

• 
etm~yen dedigimiz 

dostlugunun' 
lazimdir 

• surebne 
miiteessir olmas1na asia: mahal olmamak 

Ne yapahm ki bu i§te ba§ka 
tiirlii hareket edebilmege biz· 
ce ne manen, ne de maddeten 

imkan olamaz! 

ahirde Fran sa, Tiirkiyenin 
Fran z tma atfetriw;•e· 
hemmiyetin aynini Tiirk dosthr 

guna atfediyor goriinerek 1skenderun-
Antakya ve havalisinin Suriye ile bera· 
ber tayin olunacak istikbalinden miitevel
lid mesele muvacehesinde, 

- T e§ekkiir olunacak nokta ~uras1d1r 
'ki mesele Tiirkiye ile Fransa arasmda de· 
gildir, belki Tiirkiye ile Milletler Cemi
yeti arasmdad1r. 

Diyor, ve F rans1z matbuah hi<; §UP" 
hesiz F rans1z hiikumetinden ald1gl di
rektifle meseleyi miitemadiyen hukuki bir 
madde veya muahede tefsiri §ekline irca 
edip duruyor. F ransa sayesinde Hatay 
meselesinin hallini tetkik ve intac edecek 
yeni bir muhatab kazanrni§ oluyoruz: 
Mille~ler Cemiyeti! 

Ancak Milletler Cemiyeti rr.iicerred 
bir hey' etten ibaret degildir, hele bir 
mahkeme heyeti hi<; degildir. 0, bir ta
raftan en yiiksek anlammda siyasi bir 
hey' ettir, diger taraftan -ba§ta Fransa 
olmak iizere- ona i~tirak etmekte ?l~n 
biitiin milletlerdir. Demek ki b1zlm 
Hatay meselemizle rne~gul olacak o
lan elemanlar alabildigine <;ogalmi§tiT. 

,Soyle bir sayahrn: 
l: Ba§ta bu rnesele ile kendi hayat ve 

mematlan rnevzuu bahsolan Hatay 
Tiirklerinin kendileri, yani !skenderun· 
Antakya ve havalisinin !aakal kuk as1r· 
hk otokton Tiirk halk1. 

2: fskenderun - Antakya ve havalisi 
.Tiirklerinin milli haklarma dair ahdi, 
tabii ve hukuki kat'i vecibeleri olan Tiir
ltiye 

3: Bu havali halk1 ic;in kendi iizerine 
bir siirii imzah vesika ile taahhiidler al
lni§ olan F ransa ki bugiin o taahhiidleri
ni bir kenarda b1rakarak bu havaliyi Su
riyeye pe§ke~ ~Yekmegi tercih ve iltizam 
eden bir vaziyet · ihtiyar eylemi§ bulun
rnaktadir. 

4: Mev hum bir istiklalin ilk ad1mmda 
bir Turk bolgesine goz dikerek bugiin 
i~in Hatay Tiirklerini ve Tiirkiyeyi ren
cide etmekte beis gormiyen Suriye 

5: Boyle az<;ok ·an~1k i~lere burnunu 
Soktuk'Ya ~imdiye kadar hep hatadan ha
taya dii§tiigiinii gosteregelerek kendisine 

YUNUS NADl 
[Arkast Sa. 4 siitun 1 deJ 

··············· .......................... ···········Ill .... . 
Antakya tarih1 

Gene tarih~i Ahmed Faik Tiirkmen 
tarafmdan haZirlanan bu §ayam dik
kat lllakaleler Hataym Tiirkliigiinii 
hari:~; surette isbat eden vesikalard1r. 
Bugiin ikinci sahifede, ikinci yany1 
hulacaksmtl:. 

Ataliirkiin Fransa muhtariyeti 
geni,Ietmek vadinden 

ileri ge~medi 

ziyaretleri ______ _:::... 

Biiyiik Onder, diin is met inonii ve Maresal 
' Anloara 13 ('l'elelonla)- Heyetl 

V ekile bugiin iflima etti, uzun 
miiddet miihim miizakerelerde bu-

F evzi Cakmakla iki aat kadar gorii,tiiler 

lundu. 
Fransaya yapttgtmtz teklif 

Paris 23 {Hususi muhabirimizden) -
Hariciye Vekilimiz T evfik Rii§tii Aras 
miizakerelerde her biri miistakil olmak 
§artile Suriye, Liibnan ve Sancaktan mii· 
rekkeb bir konfederasyon kurulmasmi 
teklif etti. Boylelikle Tiirkiye, F ransa 
ve Suriye arasmdaki dostluk bir sarsmtl 
gec;irmeden devam edebilecekti. 

Fa kat F rans1zlar muahededeki muhta
riyet §artma riayet ederek tekliflerinde 

1srar ettiler. 
Paristeki miizakereler 

Paris 23 (A.A.) - Havas ajans1 

bildiriyor: 

Ankara 23 (A.A.) - Reisicumhur Atatiirk, yanla
rmda Ba§vekil lsmet lnonii oldugu halde bugiin Bii
yiik Erkanrharbiyeye giderek iki saat kadar Mare§al 
Fevzi Cakmakla gorii§mii§lerdir. 

F rans1z gazete]erinde 
ag.z degi§mege ha§ladi 

L'Ere Nouvelle gazetesi «iskenderun isi 
' 

Tiirk ~ 

FransiZ dostlugunu bozmaga degmezh> diyor 
Ogleden sonra Hariciye Bakanhgmda 

F T 
.. k k f k Oeuvre gazetesi, rniizakerenin mii§ki - ba§lamasi taliin bir istihzas1d1u, 

toplanan rans1z • ur on eransi 1sa , 
Urmii§ ve !skenderun sancagl hakkmda lath ve anla§mamn §iipheli oldugunu kay· Le Journalda Saint Brice, guya San _ 

5 b I k · dettikten sonra, Suriye ve Liibnanla cak meselesini bahane ettig" imizi ve haki -
pazartesi giinii a§ 1yan n~ tamaz~r te~-
tilerine her iki taraf ta bidayetteki vazJ- konfedere Cumhuriyet §eklinde Sancagm katte as1! ~ikayetimizin kar§Ihkh yardim 

Y
etlerini muhafaza ettikle. rin.den nih~ye. t istiklalinde ISranmlZI yazarak diyor ki: misakmm teehhiirii oldugu hakkmdaki 

verilmi§tir. Milletler Cemiyetl konseym!D «F ransanm italy a ile anla§miya karar fantazilerin c;iiriikliigiinii zikrederek San
son ic;tima devresindeki k~ranna teyfikan vererek Adis - Ababa sefaretini kaldirdi- caga aid metalibimizin ciddiyetini teyidle 

[Arkast sa. 3 siltun 3 te] g1 giin Tiirk • F rans1z miizakeratmm diyor ki: [Arkast Sa. 7 siitun 3 te 1 

.... p·;~tf ... ViiiY~i-···k~~g~·~·~i" ......... ~:·:·~·:;·~·~=~·~: .... . 
diin ~ah§maSIDI bitirdi yard1m listesi 

Diinkii celsede Dilek Enciimeninin raporu okundu, 
bir~ok ihtiyaclar tesbit edildi ve intihab yaptld1 

Parti vilayet kon· 
gresi diin ikinci top · 
Jantismi yaparak me 
saisine nihayet ver· 
mi§t1r. T oplantly 
reis Ziya ac;mi§hr 
tJk toplantida baZ' 
beyanat ve dilek · 
Jerde bulunmu§ olan 
Adalar kazasmdan 
muallim Dbeyd. 
«gec;en defaki soz
lerimde ben ba~lar 
y1ki11r demedim . 
Belki heyecamm 
dan yanh§ soylemi • · T I . h . . . T f'k D"l k . I k _ Beledtye e tt' eyett retst ev t , t e 
§Im veya yan I§ ay .. • . k 
d d

.
1 

· · K za te- Encumenrnrn raporunu o uyor 
e 1 mi§!Jf, a k 8 · 
kk 

.. ll · d glizideler yer almahd1r de· poru o unmu§tur. unda: $ehre yem -
§e u enn e · • d ~·1 d k I k 2 000 !A b I · · 
d

. b k h"gm raporu samimi eg1 - en onu aca , am amn yer ennm 
Jm ve a§ an d' k p . b k I kl 'd • . I ') ,. ·· 1 · · d h1· ben soylemedim» 1yere arti a§ an 1 annm 1 are am1r en e te· 

air soz enm a . . 

F elaketzedelere yardi

mimJzJ daha geni'· 
letmeliyiz! 

Adana seylabmda felakete ugnyan 
karde§lerimiz ic;in a<;hgimlz yard1m lis
tesi muhterem ha!kJmizdan alaka ve 
miizaheret gormekte devarn ediyor. An
cak Cukurova havalisint: oliim ve mu
sibet getiren bu felaket ~YOk geni~ ve 
yardnna muhtac vatanda§larm miktan 
c;oktur. Bu itibarla yard1m1 ne kadar ar
tmrsak k1ymeti o kadar ~YOk olllcakhr. 
Y eni listeyi ne§rediyoruz: 
E~ami Kuru$ 

Dtinki.i yekfm 279795 
Konya meb'usu ve Cemal Tekln 
Jokantas1 sahib! Cerna! Tekln 
Baymdrrllk Fen okulu 
Bulgar ek.sarhhanesi 
Sanyer 14 i.mcii mekteb 4 tin. 
cii simf talebcll'rl 
istanbul 11 incl llkmekteb 4 
iincii sm1f talebesl 
Istanbul 11 lncl ilkmekteb 5 
inci s1mf talebesi 
istanbul 11 incl ilkmekteb 1 
inc! s1mf talebesl 

5000 
2500 
2000 

300 

140 

174 

65 
t h 'h' · "stemi•tir. mas ederek taym ve Heybeh nh -
as 1 m1 1 • 1 k 'kl · d'l · h Dilek Enciimeninin raporu t1mmm e e tn e tenv1r e 1 mes1, em 289974 

Bundan sonra dilek enclimeninin ra • {Arkas% Sa. a siitun 1 de] \... _____________ _,.) 
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Avusturya ile Almanya 
aras1nda askeri ittifak 

A vusturya Ba,vekili bunu if,a ederek Almanyadan 
silah ve miihimmat ~ekeceklerini a~1k~a bildirdi 

Londra 23 {Hususi) - Avusturya 
Ba~vekili Dr. Schuschnigg buglin beya
natta buJunarak §U miihim soz)eri soyJe
rni§tir: 

«- Almanya ile A vusturya arasmda 
akdedilen yeni ticaret muahedesi ahkarm 
mucibince Almanyadan silah ve rniihim
mat alacag1z. Almanya ile Avusturya a· 
rasmda asker! bir ittifak vard1r. Avustur
yanm harici siyaseti sempatilere degil, 
halkimlZln ve memleketimizin ihtiyaclan
na istinad etmektedir. 

Vaktile garb demokrasisinden biiyiik 
yard1mlar gordiik, fakat hadiseler bundan 
sonra yalmz kendimize guvenrnekten ba§
ka <;aremiz olmadigmi gostermi~tir.» 

M. Hitler'in askeri riiesa ile 
bir miilakatt 

M. Schuschnigg Londra 23 (Hususl) - Alman Dev
let Reisi M. Hitler dlin ak~am General 
Go .. ri'ng 'I H b' N G 1 f Bununla beraber Berlinden bi'ldi'n'l -

I e ar 1ye azm enera on 
Blomberg'i kabul ederek sabaha kadar digine gore M. Hitler lspanya hadiseleri 
muzakerelerde bulunmu~tur. Bu gorii§ • ile Almanyamn siyasi ve ikhsadi vaziye· 
m~l~r hakkmda hie; bir teblig ne§redilme- tini alakadar eden meseleleri biitiin tefer~ 
mi~tJr. ruati1e tetkik ve .. k · · 
llllltiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii1111111111111UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIfllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllll muza ere etnll~hr. 
Hidiseler aras•nda •m .. ,u .. , .. ,,,,,tlflllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Donmek yok I 
----=-

Hatay Tiirklerinin istiklili dava-
Slnda, gev§ek iradeliler, donmek 

var samyorlarsa aldamyorlar: Don
mek yok! 

Gerek Fransa ile, gerek Milletler 
Cemiyeti Konseyile miizakerelerin
de Tiirkiye, dostlugun, uysalhgtn ve 
fedakarhgm son delilini vermege 
h~ud1r; her taraft, her §ekilde lat
mu~ .edecek formiiller iistiinde konu
§abth~.; fa~a~ ls.ke.nderun ve Antak
ya T urklertntn tstaklali esastnt d ~. 
· b"l k h egt§· tire • ece . erhangi bir teklifi dinle-

meden ve §tmdiden reddeder. 
~r~nsa ~ekilebilir; Milletler Cemi

yet~":m haklomtzdaki hiisniiniyetine 
de tbmammtz vardtr, fakat bir taraf
tan Adis Ababada el~ilikler konso
losluldara !revrilir, otetaraftan da za-

valh Negiis'iin giimii§ sofra talrun
Iart 2500 liraya pazara ~1kanhrken 
bu hiisniiniyetb her zaman ve her 
yerde kafi gelebilec:eginden §iiphe et
mege de hakk1m1z vardtr; haklomJZt 
leslim etmedigi takdirde Milletler 
Cemiyeti de bir tarafa ~ekilebilir. 

0 zaman Hatay davast &!ftk ve ser
best kalacakbr. 

0 zaman Hataym istiklaline tec:a
viiz etmek istiyenlerin alacaklan ce
vab, !imdiden her Tiirkiin §UUrunda 
haz•rd1r. 

Buna liizum kalm•yacak m1? ln
sallah. 
- Liizum kalacak m1? Hazmz. 

Donmek yok! 

PEYAMJ SAFA 



r;- Antakya 
• • 

TARIHI 
Yazan : Ahmed Faik TUrkmen 

Suriye ~imalinin 
tabii cografyasJ 

-2 

Antakya mantaka8lnt gosterir harita 
iskenderun lrorfezini ihata eden ve hi- kanlar da vard1r. 1880 de iskenderunun 

raz cenuba dogru sarkml§ bulunan bu cenubunda ve {Ersiiz) iskelesine yakm 
mmtakamn ~imalinde ve ~imali §ark1 ve bir mahalde bir sonmii§ volkandan k1sa 
§im ::di garbisinde Anadolu, cenub ve ce- bir miiddet alevler c;Ikmi§tlr. 
nubu §arkisinde orta Suriye, garbinde KIZI! dag da nebat cihetile c;ok zengin
Akdeniz bulunur. 32 derece tulii §ark! dir. (:am, maz1, giirgen, ard1c;, c;mar, 
ve gene 32 derece arz1 §imalidedir. me§e agaclan bulunur. Kiic;iik ormanlar· 

Daglar: 1 - Bu mmtakamn daglan- la kaynaklan da vard1r. 
nm en miihimmi T oros silsilesinin Akde- En miihimmi Asi nehri ( 1) Soronte 
nize mail alan k1smmm miintehas1 ve en olup Balebek kasabasmm oniinde dogar, 
biiyiik k1smi alan Bereket dag1dn ki: Bu evvela §imale dogru akarak dar ve derin 
dag cografya manuellerinde Suriye ile bir vadi te~kil ettikten son'ra bir tak1m 
Kiic;iik Asya arasmda hududu tabii zan- batakhklar ve golcii ler viicude getirerek 
nolunmu§tur ve dagm §ark sath1 mailinde Humus ve Hama §ehirll'rmi g~er. Sonra 
bulunan koyler ve kasabalar Suriyeden Nusayriye daglan arasmdan gec;erek 
ve garb sath1 mailindekiler ise Anada • Antakya vadisini meydana getirir. Ora
ludan sayilml§tlr. Mesela Osmaniye, da Bereket dagmdan inen Akrin suyu
Bulamk, Payas kasabalan Anadolu vi- nun tevlid ettigi Akdeniz goliiniin fazla 
layetlerine baghd1r. Fa kat bu dagm di- sulanm alarak ve denize yakm bir nok
ger sath1 mailindeki fskenderun ve Belan tada kayahkll bir kademeyi kopiiklii a
kazalan Suriyeye baghd1r. Bereket da- kmhlarile ge<;erek Bahrisef:ide miilaki 

olur. Suriyenin §imalinde ehemmiyetli 
gmm en yiiksek zirvesi MISir tepesi olup 
denizin sathmdan (2500) metro yiiksek

]igindedir. Ozerinde yaz Yl§ kar eksik 

olmaz. 
Bu dagda r,;am, me§e, maz1, sak1z, 

di§budak, yemi§ken, kavak, sogiid, ~1-
nar, giirgen, ard1~, kizilcik, yabani elma, 
yabani armud agaclan ~ok~a bulunur. 

Amik ovas1 bu dagm cenubu §arkisine 
tesadiif eder. 

2 - K1Z1l dag. Akdeniz boyunca u· 
zamr. KIZI! dag Bereket dagmm devam1 
olup Belan gedigi vas1tasile Bereket da
gmdan aynlrni§tlr. !skenderunla Amik o· 
vas1 arasmda bulunan Elma dag1 K1z1l 
Claga aid bir pare; a say1labilir. K1Z1l dag · 

lskenderun korfezi civannda azaml irti
fami bulduktan sonra ( 1500 metro) 
garbi cenubiye dogru k1vnlarak sahil bo
yunca devam eder. Eski cografya kitab
lannm Amanos diye adlandirdiklan bu 

Ciagdan, Ordu, KISir, Musa, Sem'an, 

Antakya daglan aynhrsa da irtifa1 az
dir ( 400 metro). Y almz birincisi alan 

Ordu dag1 bu §Ubelerin en yiiksegidir. 

,T epesi kmk bir m4hrut !ieklinde alan ve 

:Antakyanm cenubuna tesadiif eden bu 

dagm etraf1 ye§illik olup yalmz tepesi 

~1plakt1r. Bu sebebden halk arasmda 

(Kel dag) ve arabca konu!ian ekalliyet

ler arasmda da {Cebeli Akra) denilir. 
Halk arasmda nesilden nesle intikal ede
rek zamamm1za kadar gelen rivayetlere 
gore biiyiik bi.r zelzelede bu dagm bir 
par~as1 koparak Akdenize dii§mii~ ve 
yerinden siyah dumanlar <;Ikmi~tlr. Bu 
hadise etrafmda halk arasmda bir<;ok 
§eyler uydurulmu§ ve halk muhayyelesi 
tarafmdan bu hadise esrarengiz renklere 
g1rmi§tir. Biitiin bunlar Miladdan 250 
sene evvel bu havilide vukubulmu~ alan 
malum zelzelenin yadigarland1r. Cebe!i 
Akra Casius 1769 metro olup tepesinden 
K1bns adas1 goriihir. 

Hataym daglan, Cebeli Akra irtifa
indan sonra yava~ yava~ alr,;alarak sahil 
boyunca uzamr, Trablus~amla Lazkiye 
arasmda husule gelen bir bo~lukla bu dag 
nihayet bularak Cebeli Liibnanm ilk ir
trfalan ba~lar. 

KIZil dag iizerinde baZI sonmii§ vol-

olarak yalmz bu nehir mevcuddur. 
1 - N ehriilkebir: Cebeli Akradan 

c;1kar, Lazkiyeye tabi ve Tiirklerle roes
kim Bay1r, Bucak nahiyelerini ge<;tikten 
sonra L.hkiyeye yakm bir mahalde de
nize doki.iliir. 

2 - Arab tarih ve cografya kitabla
nnda N ehriilesved denilen Karasu nehri 
Bereket dagmdan c;1karak baz1 kavisler 
yaphktan sonra Amik ovasma dahil olup 
oray1 sular, sonra Amik goliine ger,;er, o· 
radan da Asi nehrine kan§Ir. 
3- Akrin nehri: I<;::iird dagmdan 

(Kurt dag1) c;1kan birr,;ok membalann ve 
akar sulann birle§mesile nehir haline gel
dikten soma bu da Karasu gibi Amik 
goliine, oradan da Asi nehrine dokiiliir. 

Coller: Amik golii ve Amik ovas1 

Halebin garbine ve Antakyanm ~imali 
§arkisine, 1skenderunun cenubu §arkisine 
tesadiif eden Amik ovas1 miimbit ve 
mahsuldar bir diizli.iktiir. Bu ova Bere
ket dag1 Kiz1ldag ve bunlann §Uabatile 
muhathr. Bu ovamn artasmda Amik go
Iii 20 mil tuliinde ve 7 mil arzmdad1r. 
Birc;ok bahk cinslerini havi olup suyu tat
li alan Amik goliiniin halk arasmdaki di
ger ismi de Akdenizdir. Eski kitablann 
baz1larmda buna Ruheyrei Antakya da 
denilmi§tir. 

Amik ovasmda ya§Iyan Tiirkler bu 

goliin etrafmda ki.illiyetli miktarda man

da beslerler ve bu golde her nevi suku~u. 
kaz ve ordek goriiliir. Amik ovasmda 

ikinci bir go! daha vard1r ki bahklanmn 

bollugile me~hurdur. Bu goliin bahklan 
her sene hiikumet tarafmdan kiilliyetli 

bir meblag mukabilinde bir ~irkete veri
lir. Amik goliinden daha kiir,;iik alan bu 

goliin eski ismi (Bugra) d1r. 
Sahiller: Y ukanda lskenderun ve a

~ag1da Siiveydiye limanlari K1bns adas1 
kar~ISinda olup eskidenberi me~hurdurlar. 
Bu iki ]iman arasmda (Re'siilhmzir) de

nilen bir burun vard1r. lskenderun korfe

zinin hemen her tarafmda gemiler ban

nabilir. iskenderun iskelesi eskiden r,;ok 

ehemmiyetli bir limanken Antakyay1 

Ha<;hlardan harben istirdad eden Bay -
bars tarafmdan 1267 de imla edilmi~ ve 

CUMHUR1YE'l 

$ehir ve Memleket Haberleri 0 ) 

Bugday fiatlar1 
----

Ziraat Bankas1 i~e miida
hale edince fiatlar 
dii~mege ba~ladt 

On giindenberi bugday fiatlarmm 
tedricen yiikselmesi ve bunun neticesi 
olarak istanbulda bir ekmek buhram
na sebebiyet verilmi§ olmas1 Ankara -
daki alakadar mehafilde ehemmiyetle 
kar§!lanmi§tlr. Bu hareketi onlemek ve 
piyasay1 normal haddine getirmek iize
re Ziraat Bankasma direktif verilmi§tir. 

--=--~--~~~ 

1 
Dogru Degil mi? J 

Havadis filimleri (. 
ve Tiirkiye 

Bu karar uzerine Ticaret Borsasmda 
bugday fiatlan diin 20 para kadar dii§· , 
mii§tiir. 

Dun Borsada yumu§ak bugdaylar 6 
kuru§tan 6,15 kuru§a kadar, sertler de 
gene ayni fiat dahilinde muamele gor -
mii§tiir. Fakat ekmeklik una giren bug· 
daylar iizerinde ancak dort muamele ol
mu§tur. Bu da hiikumetin kat'i mi.ida -
hale karan kaq1smda piyasada has1l a
lan tereddiidii gosteren en bariz bir mi
saldir. 

Gec;en sene de bugday ve un piyasa
smda ayni §ekilde bir hareket yaptlrm§ 
ve hiikumet, Ziraat Bankasmdaki stok
larla piyasaya derhal miidahale etmi§ 
ve fiaUan normal hadde dii§iirmii§tii. 
Ge<;en senenin misali bu i§lcri kan;;tl -
ran ve bunda bir menfaat umanlan 
y!ldtrmt§tlr. 

MOTEFERRIK 
Havalar diizeldi 

Oldukc;a §iddetli bir poyraz riizgan 
ve yagmurla havalar birdenbire bozul
mu~, barometro bir kal$ derece birden 
dii§mii§tii. 

tr" giindenberi ktsa fas1larlarla yagan 
yagmur evvelki geceden itibaren din • 
mi§, ri.izgar da §iddetini kaybetmi§tir. 

Diin sabahtan itibaren hava yeniden 
diizelmi§tir. Pashrma yaz1 denilen bu 
iyi havalarm daha bir muddet devam e
decegi soylenmektedir. 

Ticaret Odasmm yeni sene 
biit~esi 

Ticaret Odasmm y1lba§mdan itibaren 
tatbik edilecek yeni biitc;esi haz1rlan -
mi§tlr. Yeni biitc;e bu sabah Odada top
lanacak olan Oda riyaset divanmda 
son §eklini alacak ve oniimiizdeki c;ar
§amba giinii toplanacak alan Oda mec
lisine verilecektir. 

Odanm yeni biit"e ve kadrosu ban 
de~i§iklikleri ihtiva etmektedir. Bu me
yanda miidiirii ba§ka }jr vazifeye nak
ledli~ i§ alan Oda sanayi §Ubesinin iki 
raportori.iniin de Oda tetkikat §Ubesine 
Htihakile sanayi i§lerinin bir §eflikle i- l 
daresi muhtemeldir. Esasen yeni ikh - ) 
sad odalan te§kilatmda odalarm sanayj 1\ 

§Ubeleri bulunmtyacakhr. ~ 
Kii~iik san' atlar sergisinde 

te§hir edilen e§ya 
Ankaradaki kiic;i.ik san'atlar sergisin

de te§hir edilmi§ alan C§ya, sahiblerine 
iade edilmektedir. Ticaret Odasmda e;;
yamn veya bedelinin iadesi ic;in bir bii
ro kurulmu§tur. 

Sergide te§hir edilen e§yadan bazllar1 
sergi veya yolda hasara ugrami§hr. E§
ya tamamen sigorta ettirilmi§ oldugun
dan bu hasarm bedeli sigortadan It· 

lmmak iizere tesbit edilmektedir. 

Karadenizden biiyiik bir 
canavar gelmiJ 

Evvelki giin Bogaza Karadenizden bir 
canavar girmi§tir. Vanikoyii ac;tgmda 
bahk avlamakta alan Cufi ve Dimitri is

minde iki bahkc;1 evveia denizalh gemi
si zannettikleri miithi§ bir karartmin 
bir deniz ejderi oldugunu goriince der
hal kac;arak c;engelkoyiine gelmi§lerdir. 
Bahk($Ilarm soylediklerine gore biiyiik 
bir at mavnasma benziyen bu canavar 
son giinlerde Adalar ac;1klarma akin e
den kiilliyetli miktarda palamutlan ko
valamaktadir. 

Yumurtac1lar kongresi 
Ankarada bir yumurtac1lar kongresi 

toplanmast ic;in haz1rhklar yap!lmak -
tad1r. ikhsad Vekiileti boyle bir kon -
gre hakkmda Yumurtactlar Birliginin 
miitaleasmt sormu§ ve birlik te miita -
leasm1 bildirmi§tir. 

Birlik ayni zamanda mevcud yumur
ta ihra($ nizamnamesinin ihtiva ettigi 
baz1 esaslarm siiratle degi§tirilmesini 
de istemi§tir. 

Yumurta ihracat"1lan Tiirkofis istan
bul §Ubesinde bir toplantl yaparak bu 
hususta gorii§mii§lerdir. 

bugiin i~in ancak ki.ir,;i.ik gemilerin yana
~abilecegi bakuns1z bir liman halinde bu
lunmu~tur. 

Amik ovasmm ortasmda harareti 42 
derece kiikiirdlii bir kaphca vard1r. is • 
kenderun civannda birka~ gaz madeni 
ve Antakya havalisinde simli kur&un, 
antimuan ve krom madenleri varsa da 
bunlar bugiin ic;in i~letilmemektedir. . 

(1) Etiidiimiiziin tarih klsmmda bu keli
menin arabca isyan kelimesinden gelmemi~ 
oldugu gosterilecektir. 

~ark Demiryollari 
hiiktimete ge~ince 
Ktrklarelinden Edirneye 

yeni bir hat yaptlacak 
~ark demiryollan teselliim muamelesi 

ikmal edildikten ve hat N af1a V ekale • 
tine ger,;tikten sonra senelerdenberi tasav
vur edilen fakat §irket tarafmdan goste· 
rilen muhalefet yiizi.inden tatbik saha -
sma konulam1yan feribot i§i de halledi • 
lecektir. F eribotlar, Haydarpa§a ile Sir
keci arasmda i§liyecektir. 

Bundan ba§ka hudud §ehirlerimizin 
merkeze daha yakmdan baglanmasi pro
jesi kuvveden file t,;Ikanlacak ve ilk i§ o· 
larak Edirnenin istanbula daha k1sa ve 
yalmz kendi topraklanmiZdan ger,;en bir 
hatla baglanmasi ic;:in Alpullu • Kirkla
reli arasmdaki hat Edirneye kadar uza
ti!acakttr. 

Esnaf cemiyetleri intihab1 
bitti 

Kasablar cemiyeti yeni idare heyeti 
sec;imi, diin cemiyetin Karaagac;taki 
merkezinde yapllmt~br. lki aydanberi 
dcvamh bir §ekilde yap1lan esnaf cemi
yetleri intihablan diin bu cemiyetin se
c;imile sona ermi§tir. 

Hatayhlarm yapacag1 mera
sim pazara kald1 

Merkezi §ehrimizde bulunan Ratay 
Erginlik cemiyetinin diin yapmas1 mu
karrer bulunan bayrak merasimi, pa -
zar giinline tehir edilmi!itir. 

Atinada toplanan Balkan devlet ban
kalan toplanhsma i§tirak eden Cumhu -
riyet Merkez Bankasi umum miidiirii 
Salahaddin Atinadan donmii§tiir. 

Dart Balkan memleketi Devlet Ban· 
kas1 direktoriiniin i§tirak ettigi bu toplan
hlarda B:o.lkanlann ikhsadi ve mali va· 
ziyetlerim alakadar eden miihim baz1 ka
rarlar almmi§hr, bu meyanda F rans1z -
ingiliz ve Amerikan para anla§masi kar
§Ismda Balkan memleketlerinin iktisadi 
vaziyeti gozden gec;:irilmi§ ve altm k1y • 
metlerinin yi.ikselmesinin Balkanlara aid 
ihrac maddelerinin kiymetleri uzerine 
yaphg1 tesirler tetkik edilmi§tir. Direk -
torler, aynca antanta dahil memleketle -
rin para k1ymetlerinin birbirine uygun ol
masi llizumunda ittifak etmi§lerdir. Gene 
bu toplantlda paralannm hymetini uy • 
duran memleketler arasmda ag1r giimriik 
tahdidatmm kaldmlmas1 ve klering usu -
liiniin bertaraf edilmesi noktalannda da 
prensip itibarile mutabakat has1l olmu~ -
tur. 

Bundan ba§ka, gene Balkan antan -
tma dahil memleketlerin mall ve iktJsadi 
vaziyetlerini muntazaman tetkik etmek 
ir,;in her memlekette b:ir biiro tesisi karar· 
la§tinlmi§hr. Bu biirolar, antanta dahil 
memleketler arasmda ikllsadi ve ticari 
miinasebetlerin inki§afma da r,;ah§acak -
lard1r. 

ADLIYEDE 
Bir ay yedi giin hapse 

mahkum oldu 
Refika isminde bir kadmm Nuruos -

maniye civarmda dii§iirdiigii bir yiiziik 
ta§Inl ahp satmakla suc;lu Alinin ciirmii 
me§hud mahkemesinde muhakemesi 
yaptlmt§, bir ay yedi giin hapsine ka
rar verilmi§tir. 

Kli§eci Alaeddin hakkmdaki 
mahkumiyet karar1 

Maslak yolunda kullandigi otomobi -
lile bir jandarmamn oliimiine sebebi -
yet vermekle suc;lu Kli§eci Alaeddin ii
($lincii ceza mahkemesinde bir sene hap
sc mahkum edilmi§ti, Mahkemei Tem
yiz bu karar1 nak zeyledigi i<;in davaya 
di.in tekrar bak1lmt§ ve eski hiiki.imde 
1srar olunmw~tur. 

Takas suiistimali davas1 
Takas suiistimalile maznun bulunan 

k1rk iki ki§inin muhakemelerine diin de 
iic;i.incii ceza mahkemesinde bak1lmt§hr. 
Fakat suc;lulardan bir k1smt gelmedigi 
ic;in bunlarm ihzaren celblerine karar 
verilmi§ ve dava ba§ka giine buak1l -
ffii§hr. 

Adliyede iki miihim terfi 
Degerli hakimlerimizden asliye iic;iin

cii ceza mahkemesi azasmdan Biirha -
neddinin terfian K1rklareli asliye ceza 
mahkemesi hakimligine tayinine karar 
verHerek keyfiyet kendisinden .jstim -
za~ edilmi§, Biirhaneddin de Vekalete 
verdigi cevabda bunu kabul eyledigini 
bildirmi§tir. 

Gene ktymetli hakimlerimizden bi -
rinci ceza mahkemesi azasmdan ismail 
Hakkmm da Mersin asliye ceza hakim
ligine tayini takarriir ederek ayni su • 
retle keyfiyet kendisinden istimzac; o
lunmu§, mumaileyh te muvafakat ce -
vabm1 vermi§tir. 

ECNEBI MEHAFILDE 
Noel 

Yarm ak§am katoliklerle protestanla
rm Noel yortusu oldugundan Beyoglu -
nun biiyi.ik otel ve kuliiblerinde revey
yonlar tertib edilmi§tir. $ehrimizdeki 
Frans1zlar, italyanlar ve Almanlar da 
Hazreti isamn dogum gi.iniine musadif 
Noel yortusunu kendi kuliiblerinde ter
tib ettikleri reveyyonlarla tes'id ede -
ceklerdir. Noel miinasebetile yarm ec -
nebi miiesseselerle konsoloshane ve 
mektebler kapah bulunacakhr. -···-T orikler uskumruyu 

mahvetmi§ler 
F1rtma dolay1sile P·ireye s1gmmt§ a

lan bir c;ok italyan bahkc;1 gemileri ba
hk almak lizere limamm1za gelecektir. 

Uskumru mevsimi bir hayli ilerledigi 
halde el'an bolca uskumru c;tkmamasi
nm sebebi anla§Ilml§, pek bolla§an to -
riklerin uskumruyu tamamen mahvet
tigini meydana ($lkarmt§hr. Eger mev
sim sonlarma dogru yeni bir uskumru 
akm1 olmazsa bu sene uskumru yemek
ten iimidi kesmek icab edecektir. -···-Zeytinyagt fiatlar1 

Zeytinyag1 fiatlan, rekoltenin az ol· 
masmdan dolay1 mtitemadiyen yiiksel
mektedir. Sabunluk zeytinyaglan bir 
hafta i~inde 33 kuru§tan 45 kuru~a ~~k
mJ~hr. 

24 Birinciltanun 1936 

Siyasi icmal 

I'E5) ugiin diinya sulhunu son ctere 4 

lg) cede te~did eden iki ocaktan, 
gerek lspanyada gerek (:inde, 

en ziyade alakadar bulunan biiyiik dev· 
let, Sovyetler Birligidir. <;iinkii, Uzak -
§arkta, ] a~nya ile Sovyetler araS!fldaki 
z1ddiyet ve Avrupada da Almanya ve 
italya ile gene Sovyetler arasmdaki mii
naferet, her meselede en biiyiik ami! ol
maktad!r. Fa kat §uras! daima goze c;ar· 
p1yor ki her iki sahada da Sovyetler Bir· 
ligi hiikumeti daima sulhperverligin son 
haddini gostermi§tir ve hala da gaster • 
mektedir, Sovyet Rusya, harbin oniine 
ger,;mek ir,;in her zaman gerilemi§ ve her 
vesile ile uzla§rr.tc!.. arzusunu izhar et • 
mi~tir. 

Y almz, ] apon kuvvetleri, Sovyetle.rin 
miitte£iki' d1§ Mogolistam zorlamaga ba§· 
lad1klan zaman, Sovyet hiikumeti bu 
memleketin miidafaasma i§tirak edecegini 
ihtar ederek bu i§te miisaadekarhk gos • 
teremiyecegini anlatmi§ti. Bir de, ]apon· 
ya ile Almanya arasmda, komiinistlige 
kar§I miicadele ad1 altmda, Sovyetlere 
kar§l ittifak muahedesi imzalandigt za -
man, Sovyetler Birligi, ] aponyaya, Si • 
berya sularmda, Japonlann bahk avla • 
malan ir,;in vermi§ oldugu miisaadeyi ve 
hududlann tashihi ve kontrolu ir,;in esas 
itibarile mutab1k kald1g1 anla§mayi tas • 
dikten imtina etmi§tir. 

ispanya meselesinde ve i~lerinde dahi, 
Sovyetler r,;ok ileri gitmekten daima r,;e -
kinmi§lerdir. Almanya ile italyanm, is • 
panyadaki General Franko hiikumetine 
geni§ mikyasta barb vesaiti levazimi ver
diklerini ileri siirerek Londradaki bita • 
rafhk komisyonundan r,;ekileceklerini an· 
latmi§lar, fakat sonra bundan feragat et· 
mi§lerdi. 

Gene diinyanm en biiyiik deniz yolla· 
n ve Akdenizin garb agz1 iizerinde bu • 
lunan ispanya sahilleri ar,;1klarmdan ge· 
c;en Sovyet vapurlan miitemadiyen Gene· 
ral F rankonun barb gemileri tarafmdan 
durdurulmakta, taharri edilmekte ve ara 
ma ahp gotiiriilmekte idi. Daha yakm • 
larda a~1k denizde 17 Sovyet gemisinde 
ara§hrma yapilmi~h. ispanyol hiikumeti
nin elindeki limanlarda, hav.adan ve de -
nizden batmlan yahud sakatlanan Sov· 
yet gemileri kara sulan ic;inde bulunduk
lanndan ugrad1klan akibetlerden dolayi 
mi.idahale yapilamazdJ. 

F a kat a<;Jk Clenizdeki gemilerinde ya -
p1lan ara§hrmalara ve bahusus tevkif 4 

!ere hir,;bir devlet raz1 olmamaktadu. 1n· 
giliz gemilerine General Frankonun barb 
gemileri tarafmdan yap1lmak istenilen a· 
ra§hrma ve tevkif muamelelerini ingiliz 
barb. gemileri derhal durdurmu§lar ve te
kerriir etmemesini §iddetle ihtar etmi§ • 
lerdi. Lakin Sovyetler Birligi, beynel • 
milel herhangi bir ihtilata meydan ver -
memek ic;in §imdiye kadar ne protesto et· 
mi§, ne de miidahalede bulunmu§tu. 

Lakin ahiren Komsomol ismindeki 
Sovyet vapurunun Cebeliittank bogazm· 
dan gec;erken General Frankonun donan· 
masma mensub bir kruvazor tarafmdan 
tapa tutulup ate§ler ir,;inde, biitiin miiret
tebatile batmlmi§ olmas1 Sovyetlerin sab
nm tiiketmi§tir. Biitiin Sovyet matbuatl 
ispanyadaki F a~ist sayd1klan General 
"Frankoya ve bunun arkasmda bulunan 
Almanya ile italyaya §iddetle hiicuma 
ba§lami§lardir. 

Sovyetler Birligi, Londradaki bitaraf· 
hk komisyonundan bu gibi tecaviizlere 
nihayet verilmesini talebe karar verrni§ • 
tir. lngiltere ile Fransadan bu i§te hera· 
ber hareket edilmesini istedigi de soyle • 
niyor. Komisyon ve devletler miiessir ted· 
bir!er alamadiklan takdirde, Sovyetlerin 
Cebeliittank bogazmdan ve ispanya su· 
Ian civarmdan gec;ecek ticaret gemilerini 
kendi barb gemilerinin himayesi altmda 
bulunduracag1 ve General Frankonun e
lindeki barb gemilerinin ar,;1k denizde mii· 
dahalesine Sovyet donanmasmm muka • 
belede bulunacag1 bekleniyor. 

Bu esnada Karadenizdeki K1Z11 do 4 

nanmanm, denizalt1 ve muhrib gibi kiir,;iik 
par<;alanndan miirekkeb bir filotillanm 
Ispanya sularma gitmege hamlandigi da 
§ayi almu§tu. Sovyet barb gemilerinin 
miida~alesi Alman ve italyan barb ge· 
milerinin mukabelesini intac edeceginden 
lspanya i§leri tekrar beynelmilel bir huh
ran dogurmaktad1r. Bu buhranm zarar
SIZca bertaraf olmas1 ic;:in yegane iimid, 
lngiltere ile Fransanm diplomasi gayre • 
tine bagh bulunuyor. 

Muharrem F eyzi TOGAY 
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CUMHURIYET 3 

HEM NALINA 
MIHINA 

Y eni tayin edilen Posta 
Telgraf miidiirleri 

Fransa muhtariyeti 
geni~letmek vadinden 

ileri ge~medi 
[Ba~taratt I !net sahifede] 

mezkur konseyin gelecek toplantismdan 
evvel bir anla~mtya iri~ilmek iizere konu~
malarm tekrar ele almmas1 ve bu babda 
konseyin mazbata muharriri Sandler'in 

Madrid 
§iddetli 

etraf1nda ~ok 
muharebeler 

Toledo 
----

l.hti·-mintakastndaki milislerin 
taraf1na ge~tikleri bildiriliyor 

Biraz fazla olmuyor mu? 

v unan gazeteleri, Yunanistanda 
yeni te§kil edilmekte olan «E. 

ve lalciler 
Y eni te,kilatta vazife alan 

miidiirlerinin isimlerini 

T elgraf iki tarar arasmda yeni bir mi.izakere ac; _ 
mast muhtemeldir. Posta ve 

nef1rediyoruz F rans!Z - Ti.irk konw}malan masmda 
Turk murahhaslan iskenderun sancag1 -
nm Suriyeden aynlmas1 hususundaki nok
tai nazarlanm muhafaza etmi§ler ve j -
c;inde Sancagm tipk1 Suriye ve Lubnan 
gibi bir memleket olacag1 bir konfederas
yon tesisini telkin etm§ilerdir. Bu suretle 
Fransamn Suriye ile lskenderun arasmda 
idamesini arzu ettigi rab1ta da mubafaza 
edilmi~ olacakhr. Fa kat F rans1z murah -

haslan bu teklifi kabul etmemi§ler, bunun 
Suriyenin parc;alanmasma mani olmadigl
m, $am ve Beyrut ile Fransamn imza -
lam!§ oldugu muahedeleri ihlal edecegini 
soylemi§lerdir. F ransiZlar lskenderun ve 
Ant~k~adaki Turk ekalliyetlerine aid ga
rantilen 1921 muahedesi fikri ic;inde tak
viye edebilecek her ti.irlii teshillere amade 
olduklanm beyan eylemi~lerdir. 

Madrid 23 (A.A) -Havas Ajan
si muhabirinden: 

Pozuelo etrafmdaki muharebe, diin 
ak~am da devam ediyordu. Fakat henuz 
sarih malumat elde edilme.sine imkan yok
tur. Y almz bu muharebenin birkac; giin· 
denberi kah bir tarafm, kah oteki tarafm 
lehine olarak devam etmekte oldugu bi
linmektedir. Muhakkak olan bir ~ey var
sa o da bu muharebenin bidayetindenberi 
Madrid'in etrafmda yapilmi§ alan muha
rebelerin en mi.ihimmi oldugudur. 

Bask hiikumet reisinin nutku 
Bilbao 23 (A.A.) - Bask hiiku 

meti reisi M. Jose • Antonio - Aguirre, 
di.in radyo ile ne~redilen bir nutuk soyle
mi§tir. Kendisi, Bask hiikumeti tarafm -
dan §imdiye kadar yap!lmt§ alan i§lerden 
bahsetmi§ ve ~yle demi§tir: 

0. N. » yani «Milli genclik tC§· 
kilah» mn muhtelif birliklerine ayn ayn 
isimler verilecegini yaz1yorlar. Bu isirrv
ler, milli Yunan kahramanlarmm adh.1T! 
olacakrni§: Kral Kostantin, Atanasios 
Diakos gibi, yahud da tarihi Y unan §C. 

hirlerinin isimleri olacakm1~: Sparti, tz
mir gibi ... 

Almanyan1n bir sergiizef1· 
te ahlmas1 ihtimali varmt' 

Londra 23 (A.;:;-= News Chronicle 
gazetesinin diplomasi muharriri, A;~ • 
lnanyanm ikhsadi mii§kiillerinin mu -
temadiyen artmakta oldugunu yaz~a~
tadir. Almanyanm, siyasetinde cezn b~r 
tebeddiil has1l olmamasl takdirinde, bir 
sergiize§te atilmasi miimkiindiir .. 

Bu gazete Alman zabitlerile Ispan -
Yol asileri ;rasmda mevcud olan ger . • 
ginlikten bahsetmckte, Almanya ile I
talyamn ise Akdeniz hakkmda mutabtk 
bulunduklarml yazmaktadtr. Ayni ga-
2ete, M. Hitlerin ispanyadaki miidaha
lesini hcyecanh ve tehlikeli bir surette 
tevsi etmesi veya pahahya mal olan 
serglize§tin akamete ugradtgi~l kabu~le 
buna bir nihayet verilmesi ihttmallenn
den bahseylemektedir. 

Meclisin bugiinkii toplantisi 
Ankara 23 (A.A.) - Kamutay bu • 

~iin Camtezin baskanhgmda toplanarak 
1936 mali yth ~uvazene1 umumiyesine 
dahil baz1 daire bi.i~elerinin muhtelif ter· 
tipleri arasmda 1 mil yon 91 bin 5 79 lira· 
ltk miinakale yaptlmasl hakkmdaki kanun 
layihasJ mi.izakere ve kabul edilmi§tir. 

Kamutay gelecek pazartesi giinu top -

lanacakhr. 

Hindistanda bir hadise 
Londra 23 (Hususl) - Hindista~

dan bildirildigine gore, vukubulan b1r 
musademe esnasmda 3 ingiliz ve 8 Hind

U asker olmii~ti.ir. 

Valiler, 
istanbula 
Ankara 23 (Telefonla) - Vilayet

lerden istanbula giden baz1 mubayaa he· 
etlerinin ba~mda valilerin de bulund~gu 

~ori.ilmektedir. Dahiliye Vekaleti, vahle
rin vilayet biitc;elerinin ita amiri olmalan 
.t.barile bu hi.iviyetlerde bulunamiyacak-
1 t 1 . I 
)anm ve mubayaa heyet erme. !api .. an 

Ru~tu Aras Ankaradan yeni talimat 
alarak mi.izakereye yegane esasm isken • 
derun Sancagmm Suriyeden aynlmas1 ol
dugu noktai nazanm muhafaza etmesi 
uzerine her iki taraf Rii§tii Arasm Ti.ir • 
kiyeye avdetinden sonra konu~malann j. 

leride tekrar ele ahnmasmm mureccah ol
?ugu miitaleasmda bulunmu§lar ve fakat 
Iskenderun ihtilafmm Frans1z - Turk 
dostluguna asia zarar getirmiyecegi hu -
susunda evvelce yapm1~ olduklan beya
natJ tekide luzum gi:irmii~lerdir. 

Falih Rrlkrnrn bir makalesi 
Ankara 24 (Hususl) - Bugi.inkii U

lus gazetesinde Sancak meselesi hakkmda 
bir ba§makale ne§reden F alih R1fk1 ez -
ciimle §U rni.italeada bulunmaktadu: 

«Fransamn daveti uzerine vuku bulan 
Paristeki ilk temas, iki taraf arasmdaki 
gorii§ aynhgmm tesbit edilmesinden ba~
ka bir netice vermemi§tir. T elgraftan an -
la~tlacagi i.izere bizim istedigimiz, Sanca
ga, hpk1 Suriye ve Lubnana oldugu gibi 
istiklal verilmektir. Sancak bu iki yeni 
devlet arasmdaki rabitayi, her uc;iini.in 
musavi ~artlarla vi.icud verdigi bir kon -
federasyon ~ekli pek iyi temin edebilir. 
F ransaya gore, bu, Suriyenin pan;alan -
mas! demektir ve F ransamn, gerek ~am v~ 
gerek Beyrutla imzalam1~ oldugu muahe
deleri ihlal eder. 

Eger bu muahedeler, Fransa ile Ti.ir
kiye arasmdaki 1921 taahhi.idlerinin rna
nasi ve ruhu bir tarafa btrak1larak akde -
dilmi~se, bunun mes'ulii biz degiliz, biz
ce ortada ihlal olunan bir~y varsa o, i§· 
te bu taahhi.idler ve Sancagm Turk ek
seriyetinin bu taahhi.idlere istinad eden 
hakland1r. 

Eger ajansm telgraf1 dogru ise, bu ta
ahhi.idlerin ve onlarm icablannm, hala 
lskenderun ve Antakyadaki Ti.irk ekal -
liyetlerine aid baz1 garantiler suretinde 
telakki edilmesine isyan etmemek imkam 
var mJdtr?. 

Kimin tarafmdan yaziidigl malum ol
mtyan Havas telgrafmm son ci.imlesi, 
F ransa - Ti.irkiye dostlugundan bahsedi
yor. Bahsedilen dostluk bir tarafa c;ok 
pahahya mal olan ve bir tarafm tavizleri
ni icab ettiren bu rab1ta olmasa gerektir. 
Biz -.dostlugu iyi anla~makta ve dostlara 
haklanm vermekte buluruz.>> 

Tevfik R.ii~tii Parisien bugiin 
ayrrlryor 

Paris 23 (A.A.) - Tiirkiye Bi.iyuk 
Elc;isi Suad Davaz, bugi.in Dr. Tevfik 
Ri.i~ti.i Aras ve Turk heyeti azas1 §ere
fine bir ogle ziyafeti vermi§tir. 

Dr. Aras bugi.in saat 8 de M. Dala
dier'le goru§ecektir. 

Tiirkiye Hariciy.e Vekilinin Ankara -
ya donmek i.izere yann ak§am Parisi 
. terketmesi muhtemeldir. 
Fransrz hiikumetinin resmi tebligi 

Paris 23 (A.A.) - Fransa Hariciye 
Nezareti tarafmdan matbuata verilen teb
lig bervechi atidir· 

Asilerin bataryalan, dun saat 16 ya 
dogru buyi.ik telefon binasm1 bombardt • 
man etmi~tir. De; obi.is, binanm gazeteci
lerin gi.indelik haberleri yazmakta olduk
lan cephesine isabel etmi~tir. ilk obus 
altmc1 katm bir penceresinin i.istune du~
mi.i~. bi.iyi.ik bir delik a'<ml~. digerleri de 
on birinci ve on ikinci katlara di.i~mi.i§tur. 
Buralarda hie; kimse bulunmuyordu. Y ol· 
dan gec;en bir adam, hafif surette yara
lanmi~hr. 

«- Hi.ikumetimiz, imtiyazlan mii -
dafaa etmekte olan ve amelenin sefale -
tini tahfif etmek istemiyen kapitalistlere 
kar§l mucadele etmi§tir. 

Kapitalistler, dini mi.idafaa etmemek -
te, bilakis papazlan i:ildiirmektedirler. 
Maamafih asia intikam sevdasma di.i§ • 
meyiniz. Esir ettiginiz kimselere hiirmet 
ediniz. Hiikumetimiz, harb meydanmdan 
gelenleri merhamet ve §efkatle kar§tla • 
maktad1r.» 

Atanasios Diakos sozde Ti.irkler ta
rafmdan yak1larak idam edilen bir milli 
kahramanmt§ ... izmir ise, biz1m sevgili 
lzmirimizdir; hani Loid Corc'la V enize• 
los'un Turkiyeden almak istedikleri, fa
kat askeri ve siyasi bir hezimete ugnya
rak astl sahibine iade etmek mecburiye
tinde kaldiklan Turk izmir. 

lhtilcilcilerin muvalfahiyeti 
Sevilla 23 (A.A.) - Radyo ile ne§· 

rolunan bir tebligde §oyle denilmektedir: 
«Endiiliis'te kJtaatlmiz, El Corpio, 

Pedro Abad ve Villa Fransa de Cor • 
doba mevkilerini zaptetmi§lerdir. Bu son 
mevki Cordoue - Bajalence yolu iizerin
dedir. 

Bu harekat, bi.iyi.ik bir mukavemete 
maruz kalmami~hr. F akat di.i§mam gerek 
~nsanca ve gerek mi.ihimmatc;a miihim za
yiata ugratmi§hT. 

Diger biiti.in mmtakalarda bir guna 
degi§iklik yoktur. 

Boadilla del Monte'nin istirdad! ma
smda kitaatJmJz, du§mamn i.iC< bayragml 
ele ge!firmi~tir. Bunlardan birisi anar§ist 
te§ekki.illere, biri mesai konfederasyonu -
na ve iic;iinci.isii de beynelmilel mi.ifrezeye 
aiddi. Baodilla' da olen dii§man miktan, 
tam J 26 ki§idir, bunlardan yalmz bir ta
nesi lspanyoldur.» 
lhtilalcilere iltihah eden milisler 

Avila 23 (A.A.) - Dola§an bir §a· 
yiaya gore asilerin tarafma g~en Tole
do mmtakasmdaki milisler, Madrid'deki 
miihim miktarda kuvvetlerin teslim olma• 
Sl ic;in General Mangada namma miiza· 
kerelerde bulunmaga memur olduklan • 
m soylemi§tir. 

Ahim kalan bir tesebbii• 
Madrid 23 (A.A.) -· Asi tayyare

ler, Madrid - Alicante demiryolunu kes
mek ic;in bombard1man yapmi§larsa da 
cumhuriyetc;ilerin avc1 tayyareleri bun • 
Ian kac;mm~lar ve bir tanesini du§iiTmii§· 
lerdir. 

Ademi miidahale komitesinin 
neticesiz ~altfmalart 

Londra 23 (A.A.) - Ademi mii -
dahale kontrolunun takviyesi, birkac; 
gi.in ve hatta birkaC< hafta tehir edilecek
tir. <;i.inki.i fili komite, diin i:igleden sonra 
yapml§ oldugu ic;timada atideki esash i.ic; 
mesele hakkmda hic;bir karar ittihaz et
mi§ degildir. 

1 - Burgosla Valecianm cevablan. 
General Franco'nun red mahiyetinde te
lakki edilebilecek olan notas1 kar§Ismda 
komite, gerek Franco'ya ve gerek Va • 
lencia biikumetine, gerek kara ve gerek 
denizde yaptlacak kontrolun bi.itiin te • 
ferrual!ru bildirmege ve on gi.inli.ik bir 
mi.ihlet zarfmda cevab istemege karar 
vermi§tir. M. Maiski Franco'nun verrrU§ 
oldugu cevab1 kiistahane diye tasvib et
mi§ ve ayni eda ile cevab verilmesi lazun 
gelecegi mi.italeas1m serdeylemi§tir. 

2 - Tali komite, muhtelif hi.ikumet
lere yeni bir hava kontrolu plam teklifi
ne karar vermi§tir. , 

3 - Goni.illi.iler ve ispanyadaki iki 
tarafa yard1m meseleleri hakkmda AI • 
man murahhasmm tteklifi i.izerine iki tek
nik tali komite ihdasma karar verilmi§ -

tir. 
1 htilcilciler bir tayyare 

mektebi a~tyorlar 
Londra 23 (Hususi) General 

Franco Sevil'de bir tayyarecilik mektebi 
a~maga karar vermi§tir. 

lhtilalci generaller gorU,tiiler 
Avila 23 (A.A.) - Ha·vas ajans1 

muhabiri bildiriyor: 
Diin i:igleden sonra Avilaya gelen Ge

neral Franco, General Mol a ve Saliqu
et'le uzun muddet gi:irii~mii~tiir. General 

l11panya hiikumetinin kararlarr Franco ak~ama dogru Salamanka hare • 
Valencia 23 (A.A.) - Kabine §II ket etmi~tir. 

kararlan vermi§tir: Sovyet gemisini hiikumet~iler 
1 - Rejime kar§I ciiriim irtikabile battrmtf 

miittehim biitiin mevkuflar ic;in mecburi i~ kamplan ihdasi, Lisbonne 23 (A.A.) - Diin Sevila 
2 19 radyosunda soz soyliyen Gener.al Queipo 

- temmuz 1936 tarihinden ev- d" Ll v Ik" hk• · 1 · dl" 1 a no, Madridin 100 kilometre uza· 
e I rna umtyet enn a tye sicillerinden d c;tkanlmast. gm a yere dii§iiriilmi.i~ olan F ranstz Bii-

Fransct~ya Ingman lspanyollar yiik Elc;iligine aid bo:mbardtman tayyare-
p sinin asiler tarafmdan degil, hi.ikumetc;i • 

erpignan 23 (A.A.) - Bin;ok ka· ler tarafmdan yere du§i.iri.ildi.igi.ini.in an -
dmlar ve c;oc!Jklar, hava bombardtmanla- la~tlmt§ oldugun ubildirmi~tir. 
rJ korkusile lspanyanm Akdeniz sahil • G I S · · · d I . enera , ovyet gemtsmm e bir hi.i-
ermi terkederek Fransaya gitmektedir - t_A t d · It · · f d b 1 I .-ume emza 1 gemtst tara m an atm • 

~e~r·----~----~~~~~------~~d-t~g-In_t_s~oy~l~em~i§~ti~r·~------~------~ 
Sovyetler Japonlarla anla§- <;in muhasamab ii~ 

giin tatil edildi 
maga yana§Iyor lar 

Londra 23 (Hususi) - Sovyetler 
}aponya ile aralannda mevcud bahkc;t • 
hk anla~masm1 bir sene daha uzatmaga 
ve yeni bir anla~ma akdi ic;in Tokyo hi.i
kumetile miizakerelere giri§mege karar 
vermi~lerdir. Uzun miizakerelerden son
ra verilen bu karar Sovyet • J apon mu -
nasebatmm kesbi salah ettigine bir deli! 
addedilmektedir. 

Londra 23 (Hususi} - Dun tayya• 
re ile Nankin'den Fzien Fu'ya harekel 
eden Cin bankasJ mi.idiirii M. Sung'un 
teklifi iizerine Nan kin hi.ikumeti muhasa
matm lie; gi.in tatiline karar vermi~tir. Bu 
karardan Mare§al Can-Kay-$ek'in ser -
best bnaktlacagi ve isyana nihayet verile· 
cegi zannolunmaktad1r. 

Ti.irk dostluguna bi.iyi.ik k1ymet ve e
hemmiyet verdigini soyliyen M. Metak· 
sas, Yunan milli genclik te§kilatmm bir
liklerine bu adlann konulmasma neden 
miisaade ediyor~ Yunan genderine bu 
isimleri ve o isimlerin hattrlattigi hadisele
ri ebediyen unutturmamak ic;in mi? 

Turk ve Y unan milletleri arasmdaki 
dostlugu ya§atacak olan iki milletin genc
ligidir. Fakat, gencligin ruhuna dii§man• 
hk ve kin a§Ihyacak olursak, bu dostlu
gun temeli ~uruk olur. Esasen, halis 
muhlis bir Ti.irk §ehri olan izmirin, Y u
nan milli genclik te§kilatmm birliklerine 
izafe etmenin dostlug~ yara§IT tarah hi~ 
yoktur. Turk milleti , Izmir ic;in c;ok has• 
sasllr, c;ok kJskancd1r. Du§man Yunanis· 
tanm elinden zorla aldigimlz lzmirin 
laktrd!Sim dost Y unanistanm agzmdan 
i§itmek istemeyiz. 

Yunan milleti, eski bir millettir; onun 
tarihinde, all! buc;uk milyon niifuslu bir 
memleketin genclik te§kilatma degil; 
altml§ milyon nufuslu kocaman bir mille
tin te§kilatma yeti§ecek kadar, biiyiik 
kahraman ve tarihi §ehir vard1r. Bunlari 
bir tarafa buak1p ta hep Tiirkiye ile 
Yunanistan arasmdaki kanh hadiseleri 
hahrlatacak isimler i.izerinde takthp kal
mak bazt anud ve kindar Megalo ldea
dann ho§una gitse bile, Turk milletinin 
yalmz gi.icune gider. 

Yunanistandan yiikselen ve Ti.irk -
Yunan dostlugunun ahengini bozan fal
solu seslerin arttJgmi gorerek rniiteessir 
oluyor; yalmz bunlan, rnunferid ve gay
riresmi falsolar telakki ediyorduk. F aka~ 
~imdi eski hislerin yeni nesle a~tlanmak 
istedigini ve buna Metaksas hi.ikGmetinin 
de aldm§ etmedigini gi:iri.ince dostlanmi~ 
za, 

Biraz fazla olmuyor mu? 
Diye sormaktan kendimizi alamiyo

ruz. Hakk1m1z yok mu? 

3u kadar fazla atmiylatm! 
Guzel Adanay1 su basb. Bi.itiin gaze

teler ve bilhassa baz1lan o zaman ~u kar
kunc rakamlan ne§rettiler: 

Hiiviyetleri i:igrenilebilen 15 ki§i bo
guldu; Koylerdekilerle beraber bogulan
lar 400 den az degildir. 1489 ev ytktldi; 
685 ev de ytkilmak i.izeredir. 50,000 k1§i 
a~tkta kaldt. 3 milyon lira zarar var. Bir 
c;ok aileleri sulann ortasmdan kurtarmak 
kabil olamadt. ila ilL. 

Evvelki gun Buyi.ik Millet Meclisinde 
S1hhat ve ic;timai Muavenet Vekili, bu 
felaketin resmi bilam.;osunu bildirdi: 

Bogulanlar yalmz 39 ki~idir. YikJlan 
evler 513 tur. Yikilmaga yi.iz tutan bina• 
lar 107 dir. 

Ba~ka vilayetlerden gelip zaten evsiz 
clan amele haric olmak uzere 1800 ki§i 
evsiz kalmi~br. 

ilk mi.ibalagah rakamlarla ~u resmi ra
kamlan kar~Ila~hrdiktan sonra kendi ken· 
dimize bu kadar fazla atrmyahm; de
mekten kendimi alamad1m. 

Kazan~ vergisi hakkmda bir 
tamim 

masraflarm da mubayaa bedehnm yuz· 
de 5 ini gec;emiyecegini ve ~evkala~e 
ahval olmadikc;a numune celbi suretJle 
mubayaatta bulunulmasJm alakadarlara 

bildirmi~tir. 
Vlayet hususi idarelerile belediyelerin 

yo! ~e su gibi i§leri iizerinde • taahhii~e 
. . den evvel merkeze malumat venl· 

gm§me B 
. h kkmda bir tamim yaptlmi§tlr. a• 

mes1 a . l 
zi vilayetler, vilayet biitc;elenle yap! ~n 

k 
·f evrakl N af1a Vekaletince tetk1k 

«Son toplantlsmda F rans1z ve Turk 
heyetlerinin iskenderun hakkmdaki iza -
hatJm dinliyen Milletler Cemiyeti konse
yi, meselenin esasmi!l miizakeresini son -
kanun mutad toplanti devresine talik et -
mege karar vermi§ ve bu ara esnasmda ls
vec; Dt~ hleri Bahm raportor M. Sand
ler'le temas suretile mi.izakerelere devam 
edilmesini alakadar iki tarafa tavsiye et • 
mi§tir. 

F ransada affl umumi 
Paris 23 (A.A.) - Ayan meclisi, mali 

1slahat projesini miizakere ctmi~tir. 
Meb'usan meclisi, aff1 umumi kanunu 

hakkmda miizakerelerde bulunmu§ -
tur. 

Action Franr;aise muharrirlcrinden 
M. Maurras'm af£1 un ,umiden istifade 
etmesi muhtemeldir. 

PARiS BORSASI 
Paris 23 (Hususi) - Paris borsasmm 

bugiinku kapam§ fiatlan §Unlardtr: 

Asilerin huvveti 200 bin 
tahmin ediliyor 

Pekin 23 (A.A.) - En son alman 
malumata gore. $angsuliang bi.itun kuv
vetlerini Sanfu'yu mi.idafaa ic;in tah~id et
mektedir. Miittefikleri alan komi.inistler 
Sinkiang ile temasa gelmek i~in c;ah§tyor
lar. Cangsuliang'm merkezl hukumete 
kar~I ~tkarabilecc~i kuvvetlerin mevcudu 
200 bin tahmin olunmaktad1r. 
Cin asilerile homiinistler miiza

kereye giri~tiler 

Ankara 23 (Telefonla) - Yap!lan tef~ 
ti§ler, kazanr; vergisi kanununun 7, 9 
ve 10 uncu maddelerinin her tarafta 
ayn ayn tatbik cdildigini gostermi~tir. 
10 uncu maddcde bir miikellefin yek • 
digerile mii§terek'en idare ettigi te~eb
biislcr ic;in bir bevanname verecegi ya
Zihdir. Maliye Vckaleti alakadarlara 
her birine miistakil bir sermayc tahsis 
vc ayn bir muhasebe tesis cdilmiyen, 
yani ciimlesi ayni sermayc ve ayni mu
hasebe ilc idare olunan te§ebbiislerin 
mii§tcrek addedilccegini, miistakil o
lanlar ic;in ayn ayn beyannameler ve
rilmesi mecburiyetini bildirmi§tir. 

ve e§I b bl" .. 
edilen yol in~aatmm da u t~ Igatm §U• 

[.. dahilinde olup olmadigmi sormu~· 
mu u h . . .f 
I d Belediyeler imar eyehmn vaz1 e 
ar IT· d h"l. · I 1 

l.h1·yeti hududu a 1 me gtren er e 
ve sa a . A d 
I kt 

.k i5leri gibi sanayi planm a yer 
e e n ' h" . d 
1 . tiyaz ve istihsal rna 1yet1 arze en 

a an 1m bb"" l .. 
I r iizerinde te~ us er I<;m mer • 

. Londra 105,15, Nevyork 21,40 1/2, Bcr 
lm 863, Briiksel 361,50, Madrid -, Ams
terdam 1172,50, Roma 112,70, Lizbon 
95,43, Cenevre 492, baktr 52 3/4 - 53 1/2, 
kalay 232,2,6, altm 141 ,06, giimii ~ 20 7/8. 

man da bu mi.izakerelerde hazu bulun -
mu~tur. 

$anghay 23 (A.A.) Domei a-
jansma gore §imalden $ensi'ye gelmi~ 0 • 

lan komunist &eflerinden Mao _ Ken _ 
Tung, ~imdi Sianfu'da bulunmakta gve 
Sang • Sue - Liang ile muhtemel b"tr . 
b. r·w• I I~ 

1r 1g1 esas anm miizakere etmekted" 

mevzu a l ld•u• d 
k !·mat verilmesi aZim ge tgl e 

eze rna u r·t b"l 
Dahiliye Veka.letince biitun va. I ere I-

d
. "[d" y·[•yet hususl idarelennce ya • 
m 1. 1 a V k•J I . 
I k "f[er·1 N af1a e a et ennce 

pl an ve C§I • k 
tasdik edilen yollara aid pro)< ve mu .. a-
velelerin taahhudden evvel merkeze gon· 

derilmesine liizum yoktur. 

Bu karar mucibince ve Franstz hiiku • 
meti tarafmdan yap1lan davete icabet e • 
derek, Turkiye D1§ hleri Bakam Ri.i§ti.i 
Aras. beraberinde D1~ hleri Bakanhgr 
gene! sekreteri Numan Menemenciog\u, 
Cumhurba§kanbgi gene! sekreteri Hasan 
R1za Soyak oldugu halde Parise vas1l ol

mu&tur. 
Ti.irk delegasyonu azalan Dt~ hleri 

Bakam M. Delbos ve bu Bakanhk miis
te§an M. Vienot ve arkada~larile miite
addid mi.izakerelerde bulunmu~lard1r. ls
vec;in Berne Buyiik Ekisi ve Milletler 
Cemiyeti Konseyi raportorii M. West • 

Y ap1lan noktai nazar teatileri hie; bir 
neticeye varamadtgmdan, her iki tara£, 
mi.izakerelere Milletler CemiJ·etinin ge -
lecek devresind~n evvel ve diplomatik bir 
yolla ve raportorle temasta bulunarak de
vam etmegi derpi§ etmi§lerdir.:. 

lngilterenin ilk M1s1r bii;Uk 
el~isi 

Londra 23 (A.A.) - Son ingiltcrc -
~! Sir muahedcsinin bir ncticesi olarak 
Ingilterenin M1s1r ve Sudan fevkalade 
~~I?iseri ~ampson , Kahire biiyiik el!;i -
hgme taym edilmi§tir. 

Bundan ba~ka belediye ve koy hu -
dudlan ic;indc iradlan mecmuu 2000 
lirayt ger;se de ayn ayn bu haddi dol -
durm1 an mahallerde muhtelif i§ler ya
panlarm gayrisafi irad iizerinden ver
giyc labi olmalan iktiza etmektedir. 

Boluda zelzele oldu 
Bolu 23 (A.A.) - Diin gece saat 4,45 

te devams1z fakat §iddetli bir yer sar· 
smt!Sl Bolululan uykudall uyand1rd1. 
Hasar yoktur. 



4 CUMHURiYET 

t; 
Bibliyografya II ~;~~~~ Nic;in evlenmemi~ ? 

~==================' Trakya Umumi MiifeUist-- Nir;in mi evlenmedim? Anlata - hare1yamam ya. istersen gel daha or - 'Y 

y1m. mana dalahm. ligi Koy Biirosu Y aytnlart 
- Sualiniz, digerlerinin bir ~ok izze- Gene klz ba§ile hay1r dedi. Herif si- Istanbul 1936 _ .Degerleri 2 il«i 4 kuru§ 

ti nefis kme1 tahminler sakhyan sii - nirlendi: Trakya Umumi Miifetti§ligi Koy Bii
kutlarmdan daha mii~fik. Ailcmin zen- - Bana bak Titine, benden ho§lam - rosu ne§riyatmdan olan cBe§ yilhk koy 
gin oldugunu herkes bilir. Zengin bir yor musun, ho§lanm1yor musun? .. Yok, kalkmma programb ndan evvelee bah
gene k1z evlenmedi mi, kabahat ya gu- istemezsen kan k1thgma k1ran girme - setmif;i ve bu r;ok haJirh te~ebbiisten 
rurunda, ya ihtirasmda, ya r;irkinligin - di ya .. · karilerimizi haberdar eylemi§tik. 
de ve yahut ta ahlakmdad1r. Zavalh klz hiingiir hiingiir aglamaga Bu defa gene bu biii"onun ne§rettigi 

Emin olun ki taliblerimi big te ken- ba§lad1. 23 - 28 sayll1 altl risale elimize ge<fti. 
dileri ir;in reddetmedim. A§kta bedbaht - Evet, sizi seviyorum, diyordu. Fa- Her biri hakkmda lasaca maltimat ve
oldugumu da zannetmeyiniz; hi<f bir kat bunun i<fin degil. Nas1l diyeyim bil- relim: 
zaman sevmedim, bir ak§am, on yedi mem ki... A§k buna demezler. Sizi se - 23 _ Koyliiye Tiirkiye Cografyasi 
ya§Imda, pek erkenden ihtiyarlad1m. viyorum .. <;iinkii tath ve miilayimsiniz, 

Yirmi be§ sene oluyor. Annemle hu - ~iinkii obiirlerinden ba§ka tiirlii konu - Bilgileri 
susi bir dairede oturuyorduk. Evimiz §Uyorsunuz, r;iinkii sizi goriinee <fO't.; Risalenin miiellifi Salahaddin Kan -
basitti; bah<fesi yoktu, biitiin peneere - memnun oluyorum. Sizi, sevmek ir;in demirdir. Koylii arkada§ hitabile ba§
leri sokaga bakard1, orman i<finde bir seviyorum, istediginiz kadar, her ak - hyor ve sade bir lisanla umumi cograf
yol gibi sakin sokaga.. §am, her zaman! Fakat o pis §eylerden ya malumah veriyor, idari ve ikbsadi 

Yaz ortasmda bir geee odamda bogu- bahsettiginiz vakit. .. Hay1r, hay1r... durumumuzu anlahyor, ziraatimiz ve 
cu bir s1eak vard1; 'uyuyam1yordum. Adam bir siirii kiifiir ettikten sonra sanayiimiz hakkmda istifadeli rakamlar 
Annemi uyand1rmaktan korkarak pen - paneura bir hanr;er saplad1 ve sert sert: s1rah,Yor. Kitabda on resim, iki harita 
eeremi a<fmaga da eesaret edemiyordum. - !stersen k1mllda, dedi, vururum ve bir §ema var. 
Bir saat uykusuzlukla miieadele ettik - seni. 24 - Koyliiye Cumhu r iyet T a rihi 
ten sonra kalkbm, geeelik entarisile a- Gene k1zm biitiin adaleleri takallus Salahaddin Kandemirin eseri olan bu 
~ag1 kahn salon una kadar in dim. etti. Tiiyler iirpertici bir sahne... risalede Cumhuriyetirnizin tarihi toplu 

Salonun peneerelerinden biri lo§ bir Zavalh k1z biiyuk bir enerji ile kar§I olarak anlablmakta, 1922 denberi ge -
k5§eye bakard1. Havagazi lambasmm 1- koydu. Ba§m1 igmi§, bacaklanm s1km1§ <fen biiyiik giinlerin bir listesi verilmek-
§Iklan oraya kadar gelmezdi. ve iki biikliim olmu§tU. te, iki harita ve ii« fotograf ta kitab1 ta-

Odaya girdigim vakit bakbm, bu pen- Soluyan bir hayvan gibi neies ahyor- mamlamaktad1r. 
cere kapahlmam1§; yalmz paneurlar 5I:- du. Delikanh kollanm zaptetse, bacak- 25 - Tarihi Eserlerimizi Sevelim 
tiilmii§tii. Peneereye <flkarak, ba§Imdan lanm s1k1yor, adamm parmaklan etek- ve Koruyahm 
ayag1ma kadar, paneurun arahklann - lerine degse, ellerile kar§l koyuyordu. Gene ayni miiellifin kalemile ki.iylii-
dan, gecenin serinligini teneffiis ettim. Miiradele uzun siirdii, fakat gene klz ye tarihi eserin, antikanm ne oldugu, 

Ben oraya geleli bir dakika olma - sonunda maglub oldu. onlarm eskiden nas11 hic;e saJild1~1 ve 
IDl§h ki kar§ldan bir gift goriindii. 0 vakit kollanm havada gezdirdi; eli, bugiin biitiin bunlarm nasll c:milli ma-

Delikanh, gene klZl bu golgeli ve gizli paneura saplanml§ bir §eye degdi. Za - hmtz• oldugu anlatilmakta ve onlar1 
k5§eye <fekiyordu. Adam, haftada iir; valh k1z bunun bir btr;ak oldugunu u- korutmak ic;in giizel tavsiyeler veril • 
giin <fah§IP obiir zamanlar giizelligine nutmu§tu; tesadiifen silahlanan elile, mektedir. Risalede on bir tane de re· 
giivenerek namus-ile <fah§may1 istihkar kendisini artik her zaman ic;in viieud ve sim var. 
edenlerdendi. Gene k1z1 hemen tamd1m, ruhundan yarahyan herifi bir defa daha 126 T·· k K d K" 1·· K d . . - ur a Int, oy u a 1n1 

Kilisin kurtulus bayrami 

Kurtulu f bayramtnda bulunanlardan bir grup 
K ilis {Hususi) - ,Sehrimizin kurtu -

lu§ bayram1 biiyiik tezahi.iratla tes'id e· 
dildi. ,Sehidler abidesinin ac;1h§1 ve ~ehid 
kemiklerinin oraya ta§tnrnasJ ayni giine 
raslad1gmdan bu ytlki bayram g~mi§le-

rinden c;ok farkh oldu. 
Uzeri sancaglmtzla ortulii bir sanduka 

i~ine konulup nakledilen ~ehid kemikleri
ni binleree ki§ile beraber biitiin mek -
tebliler ve te§ekkuller takib etmi§lerdir. 

····················································································· ····························· ········ 
kongresi • • • 

1~m1 bitirdi Samsun Parti 

24 Birincikanun 1936 

( Bu ak$amki program ) 
iSTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk musikisl _ 12 50 hava· 

dis - 13,05 plakla haflt miizik - 13,25 muh
telif plak ne11rlyatl _ 18,30 plakla dans mu
sikisi - 19,30 konferans : Dr. Salim Ahmed 
tarafmdan - 20,30 Rlfat ve arkada§lan ta.. 
rafmdan Turk musik!s! ve halk ~rktlan -
20,30 Saf!ye ve arkada~lan tara.fmdan Tiirk 
musik!si ve halk ~ark1lar1 • 21,00 saat aya
n. orkestra. - 22,00 Ajans ve Borsa haber
ler! ve ertesi giiniin program! • 22,30 plakla. 
sololar - 23,00 son. 

ViYANA: • 
18 koro - 18,15 konser • 18,35 Noel ~ar

ktlan - 21 havad!s - 21,15 orkestra konse
ri - 22,40 Noel ~ark1lan - 23 Tirol ~arkll.a.. 
n - 24.1.0 havad!s - 24,30 gece konserl. 

BERLIN: 
18 hafif musiki - 19 Noel §arkllarl - 20 

Berlin operasmdan nakll _ 21 konser - 22 
Noel hakkmda konferans - 22,20 e~lencell 
musiki - 23,45 havad!s - 24 mus!k!. 

PE$TE: 
19,30 Org konser! - 20 salon orkestras1 ~ 

21,50 gramofon plaklan - 22,30 Bethofen'ln 
9 uncu senfonlsi • 24 dini mus!kl. 

BUKRE$: 
19 Noel §ark1lan - 20,15 Noel hakkmda 

konferans - 21,30 havad!s - 21,45 Noel mii
nasebetlle hususi ne§rlyat. 

LONDRA: 
17,25 \\al'kl dersi festivali - 18 45 muhtell! 

dans musik!sl - 19,15 cazband ~ 20 hava -
dis - 20,40 Mozart'tan par~alar - 21 orkes
tra - 22 t;!fte orkestra ~ 23 havad!s • 23,20 
Noel hakkmda varyete - 24,25 hafif mus!
ki konseri. 

PARiS: 
19,30 musikl konferans1 - 20 Org konse

ri - 20,30 havadls - 21,25 spar - 21.38 gra
mofon plaklan - 22 Madam Rosenfeld ta
rafmdan §ark1lar - 22,30 temsll - 23 Noel 
~ark1lan - 24,30 havad!s - 24,45 plak. 

ROMA: 
17,15 Noel musikisi • 19 haflf muslki -

19,20 muhtelit lisanlarla. havad!s - 20 4:J 
Noel konseri - 21,30 temsll - 22 Noel m·ii
nasebetlle hususi ne§rlyat - 22,40 dans mu
sikisi. annem kendisine kar; defa iyilikte bu - 1tt1. . . . Salahaddin Kandemir bu kli<flik risa-

lunmu§tu. Daha on be§ ya§mda idi. tJ- Heyhat! !nsan eb, 1lk darbede eztlen lede Tiirk kadmmm buglinkii muvaffa- Radyo spiker'inin sesi 
zerinde kisa bir eteklik, gri bir bluz yumu§ak bir r;amurdu. B1gak delikan - kiyetini eanh olarak hulasa etmektedir. Bir kariimiz yaz1yor: 
vardl. lmm bogazmdan girip ensesinde par • 27 - Sun'i T ohumlama Sinob ( Hususi) - Cumhuriyet Halk partisi kongresi iki gun c;ah§tiktan son- c:!stanbul Radyosunun • b1'r l'Ok cey· 

Omuzlarmdan yakahyan delikanh 1 d :r ~ 
a 1· Trakya Umumi Miifetti§ligi mute • ra kapandt. Gonderdigim resim kongre azalarile kongreye mii§ahid olarak i§ti- leri eksik ve bozuk ta olsa _ spiker'i 

sordu~asll, buras! fena m1? Adam glk demedefn ~eie bY.uvharland1, hass1s baytan Enver Akdoganm bu e- rak eden Malatya meb'usu Vas1f Ciinay ve Vali Sureyya Yurdakulu Ataturk miikemmeldi. Mes'ud Cemil, bu vazife-
Zavalh gene klz bitkin bir halde ce- fhakakt gdenkc .klz iig de a oy e lr ayklrl§ seri maruf tabirile cKtsraklan a§llama• heykeli oniinde gi:istermektedir. yi biiyiik bir ustahkla yapiyordu. Fa • 

vab verdi: ay 1r 1 1... dan bahsetmekte, bu usuliin tarih<fesini kat son zamanlarda kendisine yard1me1 

k b . B k b . On yedi ya§tnda idim. Hakikati bil - anlatmakta ve faydalanm gostermekte- • • olarak alman bayamn sesi maalesef 
- B1ra m em... 1ra m em... B h fl S U M [ R • d Bu ciimleyi iki yiiz defa tekrar ettigi mezken yar1m saatte her §eyi gordiim dir. Risalede sekiz resim ve yedi §ekil U a a SmemaSID a radyoya gelmiyor. Hususile giindiiz sa· 

sesinin tonundan anla§lhyordu. ve hayatm, a§kln, i.iliimiin biitiin Slrla - vardlr. at birde okumakta oldugu ajans haber-
- Aman yavrum, peki demi§tin; son- nm ogrendim! Erkegin istegi ne imi§, 28 _ H ayvan Baktmi Goriilmemit bir muvaffakiyetle goster ilmekte olan Ierinden hemen hemen higbir ~ey anla-

ra haJir olur mu? Soz sozdiir. Buras1 a§1k bir adam ne imi§, olii bir insan ne Doc;ent Salahaddin Batunun bu risa- " §tlm1yor des em yeridir. Malum oldugu 
bak ne glizel. imi§, hepsini birden gordiim. lesi ahirlar, hmar, nallama, saglm, ge- T A T L I B E L A vec;hile her ses radyoya uymuyor. Bu 

- Sakm ha ... Orada olmaz... Franstzeadan qeviren: be ve yeni dogmu§ hayvanlarm bak1m1, bir hilkat meselesidir ve ses sahibinin 
- Peki ne yapahm, bir de otel paras1 FETHI VARA L gene hayvanlarm bak1m ve beslenme - ~en, neteli ve niikteli komedisini goriiniiz. Bat rollerde: bittabi bunda bir mes'uliyeti yoktur. 

......---~=-~....:.~~==~-~~~~~~-~-~~~=------~~--~~= leri gibi koyliilerimizi <fOk yaklndan a- • DAR R 1. E U X Aneak radyoda havadis verilmesinden 
HakktmJzdan oldugu ka- Turgudluda bir orta lakadar eden bahislere aiddir. Risalede DANIELL E maksad, bu havadislerin dinlenmesi 

on tane de resim var. ve mutlaka anla§1hnas1 olduguna gore 
dar kuvvetimizden de Y Il Bu serinin diger say1lan da muhtelif AL E A C. E A stanbul Radyosunda zaman zaman 

canh mevzulara hasredilmi§ ve hele <fOk Mes'ud Cemilin yerine konu§acak olan 
tamamile eminiz! ueuz sahhnakta olduklarmdan Trakya tlaveten : FOX JURNAL, canb resimler OSWALD KUAFtiR I sesin de onunki gibi anla§llmas1 kolay 

[Ba:makaleden devam] Koy Biirosunun faaliyetini can ve go- Suvareleriniz i~in yerlerinizi evvelden aldtrmtz. bir ses olmahdir. Gazeteniz vasitasile 

yegane mesned olabilecek kat'i adaletin ~nru1~Id~e~n~al~k~I~§l~a~n~z.~~-~-~--~~~~~~~~=========~=====~~~~~~====:t !stanbul Radyosunun nazan dikkatini kuvvetini kaybede ede yeniden 1slaha ih- 1 • eelbetmek isterim.• 

tiyacl umumun ittifakl altmda bulunan Yar•n •. t'!'llbaatrineenlerden •• p E K s.·nemastnda 
Milletler Cemiyeti ve bu Cemiyetin La· 
hey Adalet Divam, bitaraf mi.i§ahidler 2 saat kahkaha EJ~:olence Ne,e ve gUimek • ~ • Bu gece nobet~l olan eczaneler ~unlar-

NOBET~iECZANELER 
heyeti gibi te§ekki.illeri dUnya komikler krah : d1r: 

6: Milletler Cemiyeti kendi ba~ma 0 y L U .
1 

istanbul cihetlndekiler: 
bi.iyiik bir mana ifade edemiyecegi i~in H A R 0 L D L L D : Aksarayda <Sanml, Alemdarda (All RI-
onu te•kil eden milletlerin her biri BugUne kadar ~evlrdlgi filimlerin en giiliincU zal, Bakirkoyde <Merkez), Beyaz1dda <ee ... 

, mil), Emlnoniinde (Hiisnii Haydar), Fe • 
Ve 7 rakammm yalmz Tiirklerde de- B k •• s •• t •• nerde (Vitali), Karagiimriikte (M. Fuad) 

f~;si;~~~\:~~~:~~g:e~~~~ld~~m~:n ne: . 4. 0 s 0 r u ~ u ~~~~:ra~~a;::a (~~~~~~n)~am;;~~~~~~d; 
CAHESERLER CAHESER"INDE (Nazlml, ~ehzadeba§mda (Universite), 

rakamla §U sonuncu elemam da ilave e- Turgudlu (Hususi) - Gec;enlerdr V Y Beyoglu clhetlndekiler: 
delim: kazamm tefti§e gel en vali Lutfi K1rda • Aynca filme ilave olarak : Gala tad a <ismet), Haskoyde (Bar but), 

7: Meseleyi halledecek olan mf hak rm, yavrulanmmn ortamektebden mah • ~OCUKLAR TiYATRO OYNUYOR I Kasrmp:J.§ada (Vastf), Merkez nahlyede 
ve adalet elemant! rumiyetlerini nazan itibara alarak, bina 3 kasamhk nefis ve harikuUlde gUIUnciU, musiklll ve "ark1h film. ~~~~~:i~t)<~~~~~~:~>(T~~!~~), ~~~ll· 

Goriiliiyor ki iti dolambaclt yolla- yap1ld1g1 takdirde tedrisata ba~latmak i.i- ~!!!!!!!!!!!!!...~B~u~p~r~o~g!!::ra~m~~~~~~ln~~t;~o~c~u~k~la~!ra~d~U~h~u~l~ly~e~.~2~0~,~H~u~s~u~s~l~2~5~k~u!:r~u.!'~tu~r.:...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~- Uskiidar, Kad1koy ve Adalardak!ler: 
ra gotiiren Fransanm -manevrasile zere icab edeni yapacagma soz vermesi T u·· R K s I. N E M A s I N D A Biiyiikadada (~inasl), Heybelide (Ta .. 
dememek l

'ra'n· hi'mmeta'le ( !) lsken- b d h k . . . . 2Q na§), Kadlkoy, eskl iskele caddeslnde (So. 
3" ura a er es1 gayrete gehrml§hr. • tiraki.~, Kad1kiiy, Yeldeglrmen!nde (U~ • 

derun - Antakya ve havalisi mesele- Halkevinde yap1lan bir toplanh esna Yann matinelerden itibaren ler). Uski.idar, Ahmediyede (Ahmed!ye). 
sinin etrafmt !revreliyen elemanlar smda r;izmeei Ali usta 1328, Ali Baba 
zannolunabileceginden , hatta arzu 1294, Giridli Hasan <;avu~ ta 1665 
edilebileceginden daha fazla !rOgalttl· metro muarabbamdaki arsalanm mekt~
mt!tir. F akat bundan dolay1 biz asia bin yap1lmas1 ic;in teberni etmi~lerdir. 
ne meyus, ne de miitela§i degiliz. Mese- Gonderdigim lit< resim, bu hamiyetli ymd
lenin dogru halli bu kadar elemandan da§lan gostermektedir. 
birinin elinden kurtulsa obiirii vardiT, ve 
nihayet imkam yoktur ki yakasmi 7 nci 
maddenin elinden kurtarabilsin. 0 cihet
le biz hakklm1zdan oldugu kadar o hak
ka dayanan kuvvetimizden de tamamile 
emin ve miisterih olabiliriz. 

Cenevre safhasmdan sonra Fran
sanm davetile gittigimiz Paris mii
zakerelerinin de heniiz miispet bir netice 
verememi~ oldugunu bildiren haberler a- ir;in! 
rasmda {maamafih iki tara£ -yani Fran- Bununla beraber ve yalmz Milletler 
stz ve Tiirk murahhas heyetleri- bun- Cemiyetinin hareketi bile kafi degil, bii
dan dolay1 iki memleket dostlugunun tiin diinya bir araya gelse iskenderun • 
hi~ bir suretle haleldar olmadJgml te- Antakya ve havalisindeki Turk haklanm 
yid etmi~lerdir) nakaratJm ~rdugii- ilanihaye iptal etmege ihtimal tasavvur 

Tiirkiin sesini ve si:iziini.i salahiyetle i~it· 
tirecek kimse bulurumyan bitaraf mii· 
~ahidler heyetinin butiin sefer masrafmt 
F ransamn odemesinde §a§ll acak hic;bir 
cihet yoktur. M i.inhaman F ranstz miis
temleke memurlannm tenvir edecegi bu 
heyet -en galib ihtimal ile- yalmz 
F rans1z kozuna hizmet edebilir de onun 

mi.iz zaman dogrusu kahkaha ile gi.ilmek-
edilemez. Bu haklann ilhakml yukanda 

ten degilse bile ac1 ac1 tebessiim et-
mekten kendimizi alamam1~ oldugumuzu saydJglmJZ elemanlann ilk ve sonuncu 
ac;tk soyleriz. Dostlugun mana ve maddeleri daima kat'i bir emniyet altm
mahiyetini cidden samimiyetle le· da bulundurur ve bulunduraeakt1r. 
lakki eden biz T iirklere gore bu ci- Kendi itira£1 altmda Fransaya taalluk 
het arzuya pek §ayan olmakla bera
ber hakh meselemizin kar§t cephe· 
den gormekte oldugu mii, k iilatm 
Tiirk camiasmt miitehayyir ve mii
t eessir etmekte bulundugunu sakla. 
m ag a da mahal yoktur. 

Milletler Cemiyetinde de kar~umzda 
meseleyi kendi istedigi ~ekilde tutmakta 
JSTar eden Fransay1 bulduk, ve garibdir 
ki orad a F rans1z dostlugundan ba~ka 
dostluklann tecelli ~ekillerini de kontrola 
fJTSat ve imkan bulmu$ olduk, daha da 

etmiyen bu meselenin ak1bet dedigimiz 
hakh hal suretine varacak olmasmdan 

Frans1z dostlugunun mi.iteessir olmasma 

asia ve cidden mahal olmamak laz1mdn. 

Dostlartmizi d aha z iyade mem • 

nun etmek i~in eger ba§ka tiirlii ha

rekete imkan bulsaydtk mutlaka ya

pardJk. Ne yapahm ki bu i§de ba§ka 

tiirlii hareket edebilmege bizce ne 

manen, ne de m addeten imkan yok
f~;..,.l.,. tnr r_m]_S NADI 

s i 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 etmiftir. 

ORLOVA-VOLODiN 
Rusyamn en biiyiik cambazhanesi, heyecanh sahneler, zengin 

roviiler, Rus danslari, ,arkilari, merakh afk maceras1. 
BtlYtlK FILIM i~in goriilmemif ledakarlrklar yaprlmr~ttr. 

FRED ASTAiRE ve G i N G E R R 0 G E R S' in 

emsalsiz muvaffakiyetleri 

Filoyu Takip Edelim 
( Follow the Fleet ) · 

filmi bu aktam SA K A R Y A Eski Elhamra 
sinemas1nda bafhyor. Yeni danslar ••• Yeni tarzda blr film. 

1 

2 

Telefon : 41341 

Bu gece MELEK Sinemastnda 
Hem bUyUkleri hem de kii~iikleri memnun edecek 

2 bUyi.ik ve fransazca soziU film birden 
'iRLEY TEMPLE, KU~UK PRENSES 

Kii ~ iik ve emsalsiz artistin yarathg1 en giizel film. 
LOREL HARDi, KAN KARDE,LERi 

F ransuca sozlii biiyiik komedi 
Paramount havadis gazetl'sinde yeni lngiltere krahnm ilam merasimi eski kra
lm lngiltereden aynh~1, Yalmz Paramount sinemacJiart M. SiMPSON'u Fran· 
sada ~izlice filme almaga muvatfak oluyorlar. 

DiKKAT : NOEL haftasa mUnasebetlle bu hafta c;:ocuklar l~in diihuliye 20, hususi 25 kurul!tur. 

TAKSiMDE 
Tiyatrosunda 
HALK 

OPERETI 

BU AK$AM 

saat 21 de 

Zozo Dalmas 

ve T omakosla 

PiPi~A 
Biletler gi, elerde sablmaktadtr. 

TE.LEFON : 42633 
Cu~nadan itibaren 

ESKi HAMAM, ESKt TAS 

i:::::: <;AT A L CAD A :::::: 
~ $ans K1rtasiye deposu 
~ Cumhuriyet gazetesinin ve biitiio 

mek teb kitab afl , kntasiye, gazete 
ve mecmualarm, tayyare piyanko 

: biletlerinin tevzi yeridir .... ······· ............................................. . ························································· 
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CUMHUR'YET 5 
24 Birincikanun 1936 

bir Avrupada umumi 
anla~m_a_ce_r_eyani .• 

Hatay sancag1 
hazu-lan1rken 

H.atay bayra~ haztrlandi. Onu gi:iz 
ya§lanmla lSlattim. Kokladtm, opup 
ba§tma koydum. Bu kokuda yuce milleti 
min remzini, cevherini, yuksek benli -
gini duydum. K1ztl ylld1zh Ratay san
cagi 19 sene kan aghyan yurdumun goz 
ya§larmdan fi§ktrmi§br. 

Tiirkku~unun 
~ubesi diin 

Istanbul 
a~Ild1 

Berlin hiikumeti FransiZ • Sovyet paktJ hakkm· ' . 
daki fikrini degi,tirmi.. Devletler Habe, lmpa· 

inonii kamp1nda muvaffakiyet gosteren talebelere 
ehliyetnameleri dagJbld1 ve idare heyeti se~ildi D htiyar kiire lokomotifin sesini 1813 D te duydu ve giildii, c;iinku bu ses, ma

nasiz bir giiriiltiiden ibaret gibi gtirii
niiyordu ve lokomotif yorgun bir beygir 
kadar bile h1zh gidemiyordu. 

ratorlugunu resmen tanamaga hazarlanJyorlar 
Var§ova 23 (A. 

~~~ 

Hatay bayragma dokundum! Butlin 
viicudum titredi. c;unku beyaz ve te • 
miz ay ytld1zm ortasmdan zincirlere 
vurulmu§ istiklalimin kanlan ft§km • 
yordu. Bu kanlar, 19 sene sessiz aghyan 
yurdumun gi:iz ya§lar1d1r. 

Bu sancak 19 sene sessiz yanan kalb
lerimizin birdenbire parlamas1 ve alcv
lenmesidir. 

*** 
Hatay bayragma yi.iz siirduglim za -

man orada bir kalb ~arpmtls1 hissettim. 
Bu ~,;arpmtl Antakyada istiklal i~in ca
mm veren iki Tiirk gencinin asil hmct
dlr. 

*** 

Fakat bizim yurdumuz ilk Iokomotifi 
ancak 1865 y1lmda ve lzmir - Dinar hath 
iizerinde gorebildi: 

A) - Pat ajansl • 
Din Londra muhabi
rinin iyi malumat al
makta olan bir mem· 
hadan ogrendigine 
gi:ire, fon Ribben -
trop'un M. Eden'le 
Yaptnl§ oldugu son 
gorii§meler esnasm -
da ittihaz elmi§ ol
dugu hatti hare -
ket, Almanyamn bir 
F ranstz - Sovyet mi· 
sak1 hakkmdaki nok
tai nazanm degi§ ~ 

tirmi§ oldugunu gos
termektedir. Ancak 
Almanya, noktai na· 
zanru miitecavizin 
taarruzunun degi§ti • 
rilmesi §artile degi§: 

Ratay bayrag1 gizli gizli goz ya§lan 
doken Hatayh annelere bir timid ve il
tica mihrabidir. Altm sa~h Tiirk Atas1-

mn sandiklarmda gizledikleri resimle
rini onunla siisliyecckler. Antakya bah
c;elerine dikilecek (Atatlirk) blistlerini 
onunla susliyeceklerdir. 

Kampta muvaflakiyet gosteren ve diin ehliyetnamelerini alan talebeler 
Tiirkku§u 1stanbul §Ubesi diin lstan • leket gencligini plani:ir ve para§iitc;uluk 

bul T ayyare Cemiyeti binasmdaki hu • sahasmda hazJT!arken diger taraftan da 
susi dairede ac;I!rnJ~Ilr. bu mesaisini motorlu tayyarecilige te§ • 

Tiirkelinin mukadderahm o mada el
lerinde . tutanlar, halkm hayat1 gibi, bu 
fen hankasim da kendi §ahislan ic;in ka
zanc vesilesi yapmak istediler, saga sola 
imtiyazlar dag1tmaga ba§ladilar. Fa kat 
onlar, milletin kamm emmekte mahir de 
olsalar frenk madrabazlarile a§Ik atmak· 
ta beceriksizdiler. Bu sebeble Baron 
Hir§ adh bir i§ adammm diizenine kapil
dt!ar, ~ark §imendiferleri imtiyazm1 ona 
bitmez tiikenmez bir servet kaynag1 ola
cak §ekilde verdiler. . Diizenbaz Baron 
demiryolu do§emiyordu, Turk toprakla
rmdan kendi kasalanna akacak bir altm 
uma!b ic;:in yatak haz1rhyordu. Onun 
muhte§em zaferini hayktran ilk lokomo
~ifin mi de 1870 y1lmm birinci aymda ve 
Istanbul gannda duyuldu. tirmi~tir. 

Ayni muhahir, bir • t tte amiZ oldugu anla§tlan Von Bibbentrop 

t 
Son vaz ye • 

ngiliz • Alman Londra'da sefaret Zteyettle btr arada 

mukareneti viicude is Oeuvre gazetesinde lngiliz • ltalyan 

*** 
Bu §anh, kanh bayragm ortasmdaki 

klZllhk Ratay ufuklannda dalgalana _ 
cak mes'ud gunli bekliyor. 0 zaman An
takya bah~_;elerinde renkleri uc;mu§ k1r
m1Zl giiller, §ekay1klar, karanfiller de
met demet bayragm ge~_;ecegi yollara a
tllacaklar, klZll ylldizh bayragm ugurlu 
golgeleri onlarm ba§lanm ok~tyacak 

ok§Iyacak, sonra bu u~uk renkli ~i~ek -
lerin benizlerine kan gelecek, klzara -
caklar, tazele§ecekler, glizelle§ecekler .. 

Ac;Ilma merasiminde T ayyare Cemi- mil i<;in harekete ge~_;mi§tir. Ankarada 
yeti umumi reis muavini F eridun, T ay • bir motorlu tayyare mektebi in§aSJ i~in 
yare; Cemiyeti miidurii 1smail Hakki, hamhklara~ devam etmektedir. Bu mek
T ayyare Cemiyeti erkam, gazeteciler ve tebde vazife alacak ogretmenler de ha -
planorciiliik ehliyeti almi§ olan Tiirkku§u mlanmaktadular. Oniimiizdeki yazda 
talebeleri haz1r bulunmu~lardu. Tiirkku§u azalanmn lni:inii kampmda 

Baron Hir§ 'in Tiirk hazinesine ac;:hgl 
zarar biiyiiktii. Sonralan iltisak hattmm 
yap1lmas1 munasebetile bu zarardan kur· 
tulmak ve herife de yuttugu altmlann bir 
kismi kusturulmak istendi. Birc;pk siyasi 
te§ebbiisler yapJldi. Hir§'in mukavele hii
kiimlerine gore milyonlarca borcu vard1. 
Yolun noksanlanm da -be§ milyon altm 
sarfederek· ikmal etmek mecburiyetin
deydi. Kendisi, miinasib fmatlann yardJo
mile, sJkJ§hnldi ve bir arahk sulh yolile 
iki milyon albn vermesi i<;in kendisinden 
soz a!Jnd1. Lakin YIId1z saray1, milyon 
kokusunu duyar duymaz harekete gec;ti, 
gizli pazarhklara giri ti ve sonunda he
rifle bir bu~uk milyon Jiraya sulh yapti
gi gibi iltisak hattlmn in§asi hakkm1 da 
pek ag1r §artlarla gene ona verdi. 

gelecegi miitaleasmdad1r ki bu da Fran· n:uvakkat anla§masma benzer bir Fran • 
sanm temayiil etmesi takdirinde yeni bir SIZ _ ltalyan muvakkat anla§masi akdi ic;:in 
Lokamoya yol ac;:acaktu. miizakerelere ba~lamlmi§ oldugunu yaz • 

Tayyare Cemiyeti idare heyeti nam1- planorciiliik ve para§iit<;iiliikle yeti§tiri -
na soz alan 1smail ~evket demi§tir ki: lirlerken, eski azalanm1zdan laz1m gel en 

Sovyet Rusya Biiyiik Elc;:isi M. Ma- maktadir. Bu miizakerelere §imdiden ba~
isky'ye Almanyanm teklifleri hakkmda lamlmasJ Milletler Cemiyetinin 23 kanu· 
§imdiden malumat verilmi§tir. nusanideki ic;:timamda bunlann kiifi dere· 

Diger taraftan M. fon Ribbentro~'un ed ilerlemi§ olmalannl temin maksadm· 

*** lngiltere hiikiimetinin lspanya vekayn~ • ~ane miinbaistir. 
den Almanya, Rusya ve !talya'yi mes ul Alman el~isi M. Molotolla goriiftU Hatay bayragmm y1ld1Z1daki k1rm1Zl, 

t~masm~a~ vd I Fra~say1 b~ :eya:.a Londra 23 (Hususi) - Moskovada- kirk astrhk Hatay tarhinin mermer a
zldre~e~J~ en ~I ayJk Jret IZ ar e I§ ki Alman elc;:isi bugiin Ba§vekil M. Mo- bidesine ~arpan cur'etkar Arab hlrsl 
o 5:~ ~.:~ ven .~e ~ lh I AI nya lotof'la Hariciye Komiseri M. Litvinof'u giillelerinin sa~tlgt kiVIlcimlardan bi -

«- Yurdun miidafaasmda pek bu • v~s1flan haiz .o~anlar da motorlii tayyare 
yiik bir asabiyet ve hassasiyet gosteren p1lotu olmak J<;m c;ah§hnlacaklardlr. 
Tiirkiye Cumhuriyeti, yurdunun ustiinde lstanbul Tiirkku§u azalanna muvaf • 
c;:elik kanadlardan bir sak1f viicude ge- f~kiyetler dilerken bu a<;Ilma torenine i§· 
tirmek ic;:in elinden geldigi kadar <;ah§ • hrak eclenlere te§ekkiirlerimi sunarun.» 
maktadu. lleride Tiirk gencliginin Tiirk Bundan sonra T ayyare Cemiyeti u • 
semalanna tamamen hakim olacagma da mumi reis muavini F eridun, fnonii kam· 
imam bulunmaktad1r. pmda muvaffakiyet gi:istererek C. ve B. 

Bu ba§langicm pek yakmda biiyiik ehliyetn~~eler! alan talebelerin ehliyet -
faydalar temin edecegine hie; §iiphe yok- namelenm dagJtmJ~hr. 

h 
.. kA Y e~ .lgfme gor~ lu 'Ia • ma d ziyaret ederek casusluk ve fa~ist tahri- ridir. Bu kivilctm anavatan bayragmm tur.» • 
u umetm1 ransa Ile ng1 tere arasm a k .1 k'f d'l 34 AI kalbine dii§mii§ onu yaklyor. lsmail ~evketten sonra Tayyare Ce -

b11 meselede gizli bi1 ittifak bulundugu katt yhapkmk ad su<;l e te~.l:k etl
1 

ed b 1 • * * * miyeti umumi reis muavini Feridun da §U 
mutaleasmda bulunmaga aevketmekte • man a m a uzun mu a a ar a u un· :;;anh Turk Sancagi, istiklal ugruna nutku si:iylemi§tir: 
dir. mu§tur. akan Turk kanlarmm iistune secdeye «- Tiirkku§u lstanbul §ubesi bugiin· 

ltalyan /mparatorlug~ .. nun Almanyanrn miistemleke talebi kapanmi" ay y1ld1Z1n bir mukaddes nu" s- d • b "" 1 '1 " en 1ti aren c;:ah§IDaga bas.hyor. Daha 
" evve ac;:1 an ursa §U si e ya m ir za-tanlnma.l kar,rsmda ngr tere hasidlr. 1§te bunun i,..in Hataym istiklal 1 1 B be 1 k b 

Berlin 23 (A.A.) - Gazeteler, Londra 23 (A.A.) - Lord David ugruna yanan kalbini siki bir a§inahkla manda faaliyete ba~hyacak olan lzmir 

t I t 1 ~ f 1 C ·1 t · d vi b1'r mektubda giig"sli iizerinde serinletiyor. Kalbi ire • ta yan mparator ugunun ransa ve n· ec1 gaze esme yaz Ig " ve Adana §Ubelerini di~er vilayet mer -
'1 f d f 1 h k 1 · d·~· .. t I k I risinde sakhyor. Beyaz yildtza katJlan " g1 tere tara_m an i en tamnmasl a • A manyamn 1ste 1g1 mus em e e mese e· kezlerinde ac;:1lacaklar takib edecek ve bu 

k d I I f ld 
~ b'ld' · bu k1rm1Z1hk, Tiirk sancagmm, Ratay 

m a miita ea ar serdetmektedirler. sinin halline tara tar o ugunu 1 JrmJ§· suretle urucu bir nesil yeti•t1'rmek yolun-

B 
eriad ki 'lk anc "mm yaraSJm sararken kc.n r' · ;ne -.. ~ 

u gazeteler «Streaa cephesiniu yeni- tir. Lord c.cil. bU mcwzu iiz e 1 bula§hrd1jtl §erefli kan lekesidir. da biiyiik adimlar atJimq olacaktu. 
den te~ekkiilu temayiillerini» kaydec:li • ORktubunun netrinden sonra c;:ogu tas • * * * Uc;:ucu bir nesil hamlamak, havalan • 

Y
orlar. vibkar olan mektublar almi§ oldugunu da Hatayblann ytldlZlmn ic;i kan agh - mn hakimiyetini temin etmege ~ah~mak, 

Deutsche Allgemeine Zeitung, Fran· soylemektedir. yorsa, etraf1 beyaz ve aydmhl!:tJr. U- mustakil ya§ama·k istiyen milletler u,;m 
SIZ - ltalyan • lngiliz miinasebatmm isti - ---------- k fuklan agarmaga, aydmlatmaga ba§la - hayatl bir zaruret halini almt~br. Bunun 
halesite M. Eden'1n son nutku arasmda Harbin online g~me ffii§ karanhk gcceler gibi Ratay iline i~in her millet bir taraftan hava kuvvet-
hir yakmhk gormektedir. bir hayalmi• ugurlu bir giine~ dogacagml mtijdeli - lerini artmrken diger taraftan hava spo-

Habe~istanda Frans1z ve lngiliz kon· -r yor. Tlirklin bu ugurlu giine§i bir za • runu genclik arasmda yaymaga ve bir 
solosluklanmn ihdasJ M. Mussolini kin Londra 23 (A.A.) - Daily Herald ga- manlar c;ankaya tepesinden Ankaraya hava ihtiyat ordusu haz1rlamaga c;:ah~1 -
kat'i hir muvaffakiyettir, bilhassa bu hal, zetesi, 1936 senesi hadiseleri hakkmda da dogmu§tU ve hemen goklere ylikse -
Akdenizdeki gerginligin zevali gibi bir yazdigi bir makalede diyor ki: lerek feyizli ziyasile biitiin Tlirkiye top- yor. 

.. cLokarno olmiic:tur. Bir <:ark Lokarno raklarma can ve .:an vermi§ti. Hava sporunu memleket ivinde yay • 
netice verecek olursa. Fakat Avrupa mu· " " " 

h 
umidleri de suya du§mii§tiir. Biitun bir Ey Hatay bayragmm §anh ve kanh mak vazifesini iizerine aim~ olan T ay-

vazenesi, bilhassa Almanya ic;in. miin a· C d sistem harab olmu§tur. Avrupaya Bii - ylldiZl, sen de boyle bir giine§ten kop- yare emiyeti de Tiirkku~u ~ubelerile bu 
snan ikhsadi bir te§riki mesaiye istina yiik Rarbden evvelki ittifaklar ya dev- mu§ bir parc;aya benziyorsun. Bana hedefe varmak i<;in ugra~Iyor. 
edemez. Bu te~riki mesainin iktJsadi yar· · I" d.. k k d t k · t lk' t d k' y letler muvazenesi usu une onece ve u re ' ve ar ve man e m e men e I 1935 senesi bir ogretmen kadrosu ha-
dimm yalmt: teslihatl miistefid etmeme· yahut ta her §ey yeni ba§tan yapllacak- gizli manayi §imdi anhyorum. mlamakla ge<;ti. Ge<;en ilkbaharda alti 
si lizlm gelecegini soyliyen M. Eden'in tJr. Milletler Cemiyeti hakkmda arbk Tarihten eski bir tarihin altm mah - 'I 
serdetmi§ oldugu §eraite bagh olmasr Ia· hayale kapllmak mumkun degildir. Ra- fazasml a~lp ic;inden ~Ikard!~ goz ka • ~I ayet merkezinde ac;Ilan hazJr!ayiCI 
21md1r. be§istan fiyaskosu kat'idir. Arbk be§ler ma§tlran nadide bir cevherin parlltllan urslarda yeti§en talebe arasmdan se<;i-

l•rJi~re de lmparatorluiu konferansl da olmryacaktir. Garb an • senin arkam ok§tyacaktlr. Sana ne lenler, lnonii kampmda toplanm1~ ve 

la
.:masi, §ark ve merkez Avrupas1 anla§· mutlu Ratay bayrag1 ugurun a~_;1k ol - planorciiliik ve para§iit<;iiliik hakkmda 

tamyacakmtf " d l.d 1· d I · · b' · malan keza mevzuubahs egi ir. sun. arne 1 ers enm Illrmi§lerdir. Bunlar a-
Berne 23 (A.A.) - National Zei- Lokarno anla§masmm yerine Fran • Hataylr Ahmd Faik Tiirkmen rasmda bir~_;ok iyi rokorlar yapmaga mu-

tung gazetesi, lsvi~re hiikumetinin de SIZ _ tngiliz anla§mast kaim olmu§tur. !"""""'"!"'!!-~--..... -~~~~-""""'""""'~- vaffak olanlar vardn. Bir b~.M;uk senelik 
ltalyan lmparatorlu~unu tamyacagml ya· S t paktl vardir I d I · I l b 'f e Bir (ie Fransiz - ovye · Yunan hablarinl satmak i~in c;:a I§llla an a man nebce er e ugiin 1 -
zarak diyor ki: Filhakika Almanya buna iltihak edebi- tihar edebiliriz. Bugiin Tiirk planorcii • 

«Bu tanlma keyfiyeti zimnetl olaca~- lir. Fakat bu miinhasrran nazari olup Atina 23 (Hususi) - Bugiinlerde Yu- liigu ve para§iitc;:iilugii biiliin diinyada 
tJr. lsvic;:re Habe§istandaki tebaasmm hi· ameli hi~ bir kiymeti yoktur. nanistamn hab tuecarlarmdan murek - tanmmJ~, lnoniinde yapilan rokprlar bi-
mayesini ltalyaya tevdi edecektir. Bu Diger taraftan Alman - !talyan te§ - keb bir heyet Londraya gidecektir. Bu zim planorciiliik sahasmda en ba•ta gJ'-

b I H 
· · B · · · ka d t k icab eder heyet muhtelif memleketlerde cari olan y 

ahdaki projenin svic;:re anc1ye a~ riki mesaisml Y e me • den milletler arasmda yer almamizJ te-
kanhgvmdan ~ugiin federal meclise tevdi Kii~,;uk devletler biiyiiklerin .etra - kontenjan dolaytsile satllamayrp Yu • . I . . B T" k t•w• . 

finda
. toplamyorlar. Bu suretle btr bar- nanistanda birikmi§ bulunan halllan mm e mi§hr. unu ur gene 1gmm az-

edilmesi muhtemeldir.» L d · "k k k b'l' · d bin online ge~,;ilebilecegi timid ediliyor. on ra piyasasmda satmaga ugra§a - mme ve yu se a 1 1yetme me yunuz. 
Fran•a ile ltalya anla,ryormuf d' cakbr T C • • b' f Fakat bu bir hayal II.• • ayyare emiyeti, 1r tara tan mem-
Paris 23 (A.A.) -Madam Tabou· 

I 1 timet romann 69 Yazan• Hilmi Zlya 
Cumhurlyet n c 1 k I k' bT 

K k b' k' d"kkAna girdi- tezgahta ha§ amp yan ami' tm I u 

1 
apJya ya 1~ Ir es I u ka d f. hangi eserlerin miisveddesine bakip gide-

er. Buras! hak1katen, tavana a ar ra k . 
I d I k .. ··k ce t1 
an mukavva tahta kutularla 0 u uc;u · d ktil 1 'b' k d ~ 

bir miize adeta bir «tibbi kadim>> bina· 0 sira a, vi~ I e. ~ads~ .~1 
.. 

1 0
d u ugu 

d 
' b' L ve K unuvusta a liD enm u~unuym u. 

Sly 1. Kap1 yanmda yiiksekc;:e 1r ~ere • r . · 1 1 · 
te ba v d k hilaii omlekii. sof Mahiroca, buer hirer «mua ece» er1 

~ a§ urmu§ g ld ·nc~· · · ahat vermege koyulunca hayre· 
ceketh bir adam y.erinden kmu ayip I 1~P .~z.. b 1 .. .. .. ki bu 
ka~Iladt. Demir, goriir gi:irmez tanidt: ti busbutun. artll.k'k'! ;. gollun~~oS yde • 
Mahir Efendi I Birine kerevette yer ay1r· eski manaslleb ha d1 ~ bir ~ m 

1
' I a . b'l 

di. Otekine iskemle verdi «Sarar rniSI • laniyye ve ti ba air labp~aS~ser enh t
1
t-

" . k b' d•w• 'b' lbni Baytan, D1 mayJ, a a 
D!z r» d1ye tabakasmi uzahr en Ir ta - Igl 81 1 k . · d. H b'r ta· 
raftan misafirlere ikram i~in cezveyi Raziyi de pe lYI tamyko~ u.' l !c;:dl . 

.. . d k' h'' ed I!Af k 1Imadan san 1 1c; erm eytnl§ tnangala suniyor. Yanm_ a 1 ocer e sa u a ap. ' .. 1 .. 1 h · ki· 
lnC§in k1hfh kitablar goriiliiyor. lc;i saz gibi bahsed1yor. Hang!! I ackan da~gi d 
kal · ·· d .. w .. ·· n atir en enn e· 

ernler, nhdan ve hokkaiarla dolu biT tablarda gor ugund a D . b • 
de kutu var. Rahle hizmetini goren bir rin tahlile kalk1yor u. emu u ma 
kotedeki san defterle a~1k kalmit tomar. da kendini ~oktan unutmu~tu. .. 1 .. 
hocan1n diikkanda nadir olmiyacak bo§ Buna Daiilbiihr derler. ~ra~l rna ~.m. 
~amanun telifle g~irdigini gosteriyor. esbah1 gayrimuayyend.ir. Bmbir nev81~le 

D H . b' · "t k e benzemez I • 
emir, 0 dakika hasta!Jgmr unutup hu rasladim. Jc;: In ° e m ') . dlk. b 

Jnanzaraya oyie dalml~tl ki. az sonra Ce- mem frenkler ne diyorlar. sliD. II un~ 
rnal «Hocafendiye sorahm» demi~ olma· Ian kullan~ Y etmezse, gene kitaba ha§ 

rum. 

Hocamn haii tavn iis!O.buna o kadar 
uygun ki, alemin degi§IDesinden haber
dar olm1ya liizum bile gormedigi mey -
danda. Butiin bu sozlerde yalmz «frenk
ler>> tabiri, kendi diinyast dl§mda ba§ka 
bir diinya olduguna yegane alametti. 

Eger o §imdi hergunkii hiikmiinii vere· 
biJmi§ oJsa «bu, ~Ig onunde duran ta§hT; 
erge<; sokiilup gidecek! » diye du§Unme
den kendini alamazd1, fakat bugiin ken
dini her zamandan ~ok farkh buluyor
du. Daima kiitle oniinde bayrak tutmak 
istiyen canh gozleri, §imdi kafileye ye· 
ti~ek ic;in kendinde takat goremiyen sO
niik l§lklar olmu~tu. Daha dune kadar 
ordan oraya ko§UP didinmeden zevk ahr
ken, §imdi kmuldanrmya cesareti kalma
mJ§h. Dizlerinde felcden eser yokken a
yagmt atmca «yikllacagrm» korkusile 
kimlldamiyan hastalar gibi, en ufak gay
retin onu y1kacagm1 zannediyor ve bu 
korku yiiziinden, hakikaten bitkin gorii
nuyordu. 

Cemai, koluna girip Y e,ilin oniindeki 
kahvelere gotiirdii. Orada, sanatoryom 
balkonlannda radio • activite bekliyen 
hastalar gibi, hareketsiz kald1. Bir i 
ba§lamaktan, insanlan gormekten, sev
mekten, nefret etmekten korkuyordu. En 

ufak cehd bir daha kalkmamak iizere o
nu y1kacakmi§ gibi geliyor, habra ve ii
mid halinde onu zamana baghyacak her 
~eyden kac;IYor. ~imdi yaln1z muvakkat 
bir teselli gibi ok§Jyan giine§e, doya do
ya bak1yor.~ Gune§ ~ekilip gidince azab
latmm yeniden ba§IIyacagJDJ dii~iinerek 
titrivordu. 

Bu SITada, oglen tatili ic;:in tabakhane
den ~,;tkan i§c;iler buyiik kozahane oniinde 
birikiyordu. Buras1, ahc; diikkanlan ya
mnda halkm toplandigt yer oldugundan, 
ilk bakJ§ta buyiik bir kalabahk yoktu. 

Az sonra, bu ytgm dag1lacak yerde 
gev~k adJm!arla kozahaneye dogru ak
maga ba§ladJ. Bununla beraber, heniiz 
tehlikeli bir hareket goriilmiiyor. Dizgin
leri b1rak1lan bir siirii gibi karmakari§Ik, 
hedefsizce gidiyorlar: Sanki yalmz yolun 
~ek olmas1 onlan bir noktaya topluyordu. 
Ilerledikc;:e, yan sokaktan yeni kollar ka
tJ!an bu kafile sikla§IP kenedleniyor, ova
ya uzanan bir insan nehri oluyor. Deri 
gomlekli, yahnayak debbaglar omuzlann
da koca kazmalarile, arkalanndan soluk 
yiizlii kozac1lar uclarma siipiirge taloh 
sopalarile geliyordu. Oagmtk bir suru 
gibi ba$hyan kafile, dalga dalga kabaran 

bir kiitle halini alrnl§tl. 

C. Ehliyetnamesi alanlar ~unlard1r: 
Tahir, Musa, Rasim, Abdullah, T ah

sin, Necib ve Adnan. 
B. ehliyetnamesi alanlar da §unlar • 

d1r: 

N aciye, Firuzan, Vas1f, Rahmi, 
Kamran, Biirhan ve Ali. 

Bundan sonra Tiirkku§U idare heyeti 
intihabatl yaptlmi§ ve miitekaid tayyare 
subaylanndan N uri reislige, gazetemiz 
tahrir heyetinden Rii§tii ikinci reislige ve 
Rasim, Burhan, aciye. Kamran, Rah-
m. ..fa .da ida aoye . ·
zah.klanna s~ilmi§lerdir. 

ldare heyeti sah ve cuma giinleri ol • 
ma1k uzere haftada iki defa toplanarak 
bir mesai program! hazuhyacaktu. Tiirk
ku§u lstanbul §ubesi, idare heyetinin ha
zuhyacagi programa gore mesaisine de -
V!lm edecektir. 

T ayyare Cemiyeti bugiinden itibaren 
ortamekteb mezunu ve en az 17 ve en 
fazla 35 ya§mda bulunan Tiirk gencle -
rini Tiirkku~u iiyeligine kayde ba~hya -
cakt1r. 

Trotzki Mekaikaya gidiyor 
Oslo 23 (A.A.) - Gazetelere gore, 

Trotzki, kendisine N orve~_;te ikameti i
~in verilmi§ olan mezuniyet mliddetinin 
bitmesinin ertesi giinu Meksikaya git
mek iizere bir N orve~ vapuruna hindi • 
rilmi§tir. Trotzki'nin ikametgah1 yak1 -
mndaki muhaftzlar, merakhlan §B.§Irt
mak ic;in ipka edilmi§tir. 

Geminin hiQbir yere ugram1yacag1 
zannedilmektedir. 

Ras Kassa'nm ogullari 
kurtuna dizildi 

Roma 23 (A.A.) - Ras Kassa'mn 
Overra ve Vossen ismindeki iki oglu da 
kur§una dizilmi§tir. Bu suretle son mu
kavemet imkanlan da ortadan kalkmi§ 
bulunuyor. 

YIIdlZin pi§mi§ a§a kathgi suyun ma
hiyetini anlamak i<;in §U misali gozoniine 
almak kafidir: Hir~ evvelce kilometro 
ba§ma hiikumete sekiz bin frank vermegi 
taahhiid etmi§ ve bundan dolay1 bore al· 
tma du mii§ken yeni imzalanan mukave
le ile hiikfimet hissesini bin be§ yiiz fran
ga indirtmi~ ve birdenbire borcluluktan 
kurtulup alacakh mevkiine gec;mivti. 

Bu dalavereler donerken Sadrazamhk 
yapmakta bulunan Said Pa§a bakm1z va• 
ziyetin ic;yiizune nasi! i§aret ediyor: 

«Ben Hir§'in sulh bedeli olarak ver
mek istedigi iki milyon liray1 az gordii· 
giimden c;ogalhlmasmda 1srar ediyordum. 
F akat Bab1alide ve «§urada, burada» 
bir tak1m adamlar kendisinden para c;ek
mek arzusuna dii§mU§ ve o da bu gibi 
§eylerden btkmi§ oldugundan i§i bitir· 
meksizin kalk1p gitti. Sonra hakem usulii· 
n~ ba§vurularak iki milyondan be, yiiz 
bm lira tenzil; iltisak hath da Hir§' e iha· 
le olundu.» 

. ;l~rk demiryollarmm di:irtte ii~ buc;ugu 
ehm1zden c;:1kmJ§ ve muhtelif devletlerin 
s1mrlan i<;inde kalmi§tlr. ~imdi bizim 
topraklanm1zda kalan k1smi satin almt
yor ve N af1a Bakanhgmm bu gen;ekten 
onemli hamlesile eski devrin bir hatasi 
daha -gogsiimiizii kabartacak §ekilde
tamir edilmi§ oluyor. 

Evet. Onlar, o eski devrin koclaman
lan millet biinyesine durmadan yara ac;:• 
h~ar, .ka~ yaparken bile goz c;:1kard1lar. 
~1md1 b1z boyuna timarla me§guliiz. 
Y ~lmz yenilikler yaratmakla degil, eski· 
lenn yikh.klanm yapmakla da ugra,Iyo
ruz. Esenn kiymeti i~te bundan dola}'l 
iki kat oluyor. 

M. TURHAN TAN 

Asiler kozahane oniinde durdu. Bir - f I' k ne ese ge 1r en onunla kar§Jia§h: 
birini iterek giirultiiyle kapiya yig" 1lan ka- C 1 file 
I 

- iim e kapJsmt zorluyorlar ... 
abahgm bir k1sm1 debbaglann ac;1ga ctl· girmek istiyorlar. 

kard1g1 ustalar, bir k1sm1 direktoriin yo! 
verdigi amele guriiltii, biraz da i~sizler Gittikc;:e yiikselen bir ugultu halinde 
ic;:ine halkm kan§masmdan geliyor: Yo!- seslrr geliyordu. Almm buru§turup biran 
dan gec;enler, kahveckn f1rhyanlar ..• dii§undii ve hemen telefona ko§tU. 
Sesler boy Ieee yiikselip miithi, bir uii;ul- (:ok ge~; kalm1 tJ: Zile bo~ yere 
tu oluyordu. basJyor ve bagmyordu. Katib oda· 

Ian yoklad1, tellerin kesildigini haber 
Direkti:ir odasma kapanrnl§li. D1can - d' S 

d 
~ ver 1. esler gitgide yiikseliyordu. Sid • 

an gelen bagn§malara kulagmi tikaya - d 1 et e zorlanan kap1 neredeyse a~Ilacak 
bilmek ic;:in kapilann ortiilmesini emretti. h ale geldiginden, biitiin hademeler, i~i-
Bu once, uzerinde bir dakika durulmaga 1 
d 

~ · b h d d B er ileri siiriildii. Direktor bu sefer haki· 
egJmyen ir a isey i. ir arahk tela§- k b 

Ia gelip «tedbir alahm» diyen katibleri aten tela§tayd1. Nur, ne yapaca~n1 i· 

k 
lemeden, hareketsiz duruyordu. Hemen 

ahkahayla c;:evirmi§; «hrakm soylesin-
ler, sonunda dagJ!acak degiller mi?» yanma ko§tu. Ellerine sanlarak onu ken· 

demi~ti. Odasmda a~agi yukan dola~arak dine <;ekti. 
daktilosuna yeni bir mektub yazdmyor- - Cabuk !.. Arkadan kac;:acagiZ, 
du. Her donii§te, rna kine oniinde bir sa- Mutlaka asilerin eline dii~riz I.. 
niye durup ciimleleri agula~tmyor N u- N ur, pen<;ele ir gibi ellerini kurtanp 
run yiiziine dikkatle bakarken, bu 'halile geri c;:ekildi: 
ne ZaJ?andu etrafmda dola~tlgl bir mev- - Gidebiiirsiniz! Jan yalvarmada de
zua g1rmek istedigi anla~1hyordu. Fa kat vam ediyor. Katibden ba~ka kimse kal
Nur, Israrla gozlerini makineye dikerPk mad1~ml goriince, onu zorla ~1karmaga 
yan kaJan CUmJenin SODUDU bek!iyordu. <;a!J~1rken: 

Di.~ek~~~.' bu ~ususi konu~ma arzusu •

1 

- Deli misinizl Kendinize kasdedi -
nu husbutun ac;:1ga vurdugu ic;in, kalk1p yorsunuz, diye bagmyordu. 
izin istedi ve tam bu mada katib nefes [Arkast varj 
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F utbolumuzun yiiksel~ 
mesi i«;in «;Ikan fusatlar 

Ankara stad1n1n a~dmas1 

istirake karar vermemiz 
ve 
• • 
IYI 

Balkan kupastna 
bir milli taktm 

' 
hazirlamamiZ i~in bir f1rsat olmustur 

' 
Turk woru ic;in Ankara stadmm ac;•· j lettayin bir tak1m getirerek b~nl~rla oy

h§I ne kadar muhim bir doniim noktas1 namaktan futbolumuz namma Ishfade te· 
ise, Ba§bakanm Balkan kupasma i§tira- mini muhaldir. 
kimiz hakkmdaki emirleri de, Tiirk futbo- 3 - Muntazam ecnebi temaslan yap· 
lu it;in onun kadar ve bell.i de daha mii- mak karanm verirsek futbolumuzun da 
bimdir. <;iinku dogru yanh§, Tiirk S?OJ· ister istemez muntazam bir fikstiirii olur. 
lannm beynelmilel sahaya <;1k1§ yolunu, Bu fikstiiriin degi~miyecegi de ak1llara 
Balkanlardan gec;irmi§ bulunuyoruz. Bir yerle§erek mat;lar tiirlii tiirlii bahane ve 
teamiil haline gelen bu usule futbolu da mazeretlerle geri atJimaz ve futbolun 
dahil etmi§ olmakla bu spora biiyiik bir esas kaidelerinden biri olan miisabaka in-
hiz verilecegine hie; §i.iphe etmiyelim. tizam1 temin edilmi§ olur. 

Balkan kupasma hamlanma hakkm • Bu izahatla futbolumuz ic;in ecnebi te-
daki miitalealanmiZI bir ba§ka yazimizm maslanmn ehemmiyet ve faydalanm an
mevzuu olarak b1rakarak bugiin ecnebi lathktan sonra da §U tavsiyelerde buluna
temaslarmdan Tiirk futbolunun temin e· biliriz: 
decegi istifadeleri iki katagoriye aynarak Ecnebi spor temas1 diye bu sene Maca-
inceliyelim: ristandan, gelecek sene <;ekoslovakyadan, 

a - Bunlardan biri oyuncular ve o- Romanyadan, obiir sene de bilmem nere
yun iizerine temin edecegimiz faydalar, den, ne oldugu belli olm1yan ikinci s1mf 

b - ikincisi de futbol idarecilerimizin profesyonel takunlan getirerek sportive 
kalitelerini anlamak ve alelumum Tiirk mahiyeti a§agi olan musabakalar yapmak 
futbolunun seneden seneye seyrini takib yerme: 
imkanlanm elde etmek. a - Balkan kupasma mutlak surette 

Bu iki ana hath da biraz daha etrafh i§tirak etsek; 
inceliyecek olursak, birinci katagori fay- b - Milli takimi da senede bir kere 
dalar arasmda §Unlar goze c;arpar. ve on be§ giin devam etmek iizere Avru-

1 - Ecnebi temaslan oyunculanm1 • pa turnesine t;Ikarsak, eminim ki ecnebi 
zm miisabaka kabiliyetini artmr, miisaba- temas meselesini akla yakm bir §ekilde 
ka heyecanmdan miitevellid acemilikleri- halletmi§ olurduk. 
nin oniine gec;er. c - ,Simdiki halde Balkan kupasma 

2 - Ba§ka milletlerin oyun sistemle- i§tirakimiz karar altmdad1r. Fa kat Bal
rini tetkik ic;in oyunculanmiza firSat ve- kan kupasmm biiyiik paskalyanm tesadiif 

ettigi niscwm ikinci on be§ giinleri arasmnr. 
3 _ Senenin muayyen zamanlarmda daki zamanlarda milli kiime mac;lan ya

ya memleketimizde, yahud da haricde pilacakhr. Milli kiime mac;lannm daha 
yap1lacak bu temaslara haznlanmak ic;in ilk tecriibe senesi oldugu ic;in bunlan ge
oyunculanmtzm futbol heves ve §Cvklerini ri atmanm dogru olmiyacagi kadar Bal
tenmiye eder. kan kupasma da i§tirak etmemek o derece 

fena bir harekettir. Bunun ic;in ne yap1p 
4 - Milli, yahud muhtelit tak1ma gir- yapmah ve Balkan kupasile milli ki.ime 

mek §erefini ihraz ic;in oyuncular iizerin· 
mac;lan arasmda Balkan kupasma i§tirak 

de rekabet dogurur. 
edecek bir zaman aynmahd1r. ,Simdiye 

5 - Muayyen, c;etin hir miisabakaya kadar i§tirak etmemekte biiyiik bir hata· 
haznlanmak ic;in oyuncularuniZI munta- ya dii§iilen Balkan futbol turnuvas1m bu 
zam surette antrenmana te§vik eder. sene de ihmal edersek bliyuk bir kay1b. 

6 - Alelumum memlekette futbolun d Jr. 
propagandasJm yapmak bak1mmdan her b) Milll tak1m1 A vrupa tumasma c;t· 
tiirlii mahalli tedbirlerin fevkinde biiyiik karmak meselesi de son derece miihimdir. 
hizmetler eder. Oyuncular ic;in spor seyahatleri daima 

lkinci katagoriye giren faydalan da biiyiik bir te§vik mahiyetindedir. Y almz 
§oyle izah edebiliriz: ve ancak bu seyahatlerde §imdiye kadar 

I - Gerek F utbol F ederasyonu, ge- oldugu gibi disiplinsizlik, hatta ba§Ihozuk
rekse bolgelerin c;ah§ma tarzlanm ve lugun oniine gec;mek en birinci §arttn. 
bunlann neticelerini olc;mek ic;in bugiin Bunun haricinde mutlak surette her sene 
ecnebi temaslan yapilmadigi ic;in elimiz- program halinde tesbit edilecek on be§ 
de bir mikyas ve olc;.ii yoktur. Muhtelif giinliik turne Tiirk futbolu ic;in c;ok bii
ecnebi futbol takimlarile senenin muay- yiik faydalar getirecektir. 
yen zamanlarmda yap1lacak temaslar, Diger taraftan milli tak1m meselesi bu 
futbol idarecilerimizin seneden seneye sene i((in belki ge~en senelere nazaran da
Tiirk futbolunu inki§af ettirmek kabili • ha i.imid verici mahiyettedir. 
yetinde olup olmadiklanm gosterecek • Benim gorii§iime nazaran Tiirk futbo-
tir. lu sekiz on sene evveline nazaran dii~me· 

2 - Muayyen gruplarla temas etme - mi§; bakimsizhk, ihtimams1zhk ve bun • 
digimiz ic;in bazan iyi ve ekseriya c;ok lardan daha kotiisii isteksizlik ve c;ekin • 
fena neticelerle sona eren programs1z ec- genlik yiiziinden dii~iiriilmii§tiir. 
nebi temaslanndan fayda beklemek a- lngiltereden getirilen ikinci antrenorii 
bestir. Ne hasmm kuvveti, ne de bizim de birincisi gibi elleri bogriinde b1rakmaz 
futboldaki vaziyetimiz hakkmda derece ve iyi haz1rlamrsak Balkan kupasim ka
ve olc;i.iler elde mevcud olmadigmdan §im- zanmamamiza hic;bir makul sebeb yoktur. 
di oldugu gibi kuliiblerin Avrupadan laa- NOZHET ABBAS 

F ederasyon kupas1 ma~lar1 Bu haft a yapdacak lik 
Atletizrn F ederasyonu istanbul • An- ma~la.r1 

kara, 1zmir mmtakalan ic;in F ederasyon T. S. K. istanbUl Biilgesl Futbol Ajanll-

k .1 b k 'b gmdan: 
upas1 nam1 e ir ros terti etmi§tir. 26112; 1935 cumartesl giinii yapilacak 

Miisabakalar her sene kanunusaninin son l!k ma!;lan 
haftasmda 5000 metroluk bir mesafe da- Taksim stadl: Galatasaray - Topkapl B tak1mlan saat 
hilinde yapilacaktir. 

Atletlerin klf idmanlar1 
!stanbul Atletizm Ajanhgmm Gala· 

tasaray kuliibile yaphgi bir anla§ma iize· 

rine atletlerimiz haftada iki giin Galata· 

saray kuli.ibi.i salonunda ki§ idmanlan 
yapacaklardir. 

Kanunusaninin ilk haftasi ha§hyacak 

olan bu c;ah~alar mart sonuna kadar 

devam edecektir. 

Futbol Ba§antrenorii takim· 
lari ~ah§bracak 

Memlekette !ngiliz futbol tamm ta -

mamile kokle§tirmek istiyen F utbol Fe -

derasyonu 1stanbulda bulunan Ba§antre

norden mi.imkiin mertebe istifade etmek 

istiyen kuliiblerin miiracaatlerini nazan 

dikkate alarak yeni bir c;ah§ma program! 

hazirlamaktadir. 

Haznlanan programa gore Ba§antre
nor T aksim ve Seref stadlannda hafta

nm muayyen giinleri kuliib tak1mlanm 
toplu olarak c;ab§IJracakllr. 

Antrenor bu hususi c;ah§malarda ku • 
liiblerden azami muzaheret ve disiplin is
t;vecektir. 

13,20 hakem Bahaeddin Uluiiz. 
Giine§ - Anadolu B takimlan saat 15 ha· 

kern Salim Talu. 
Fenerbah!;e stad1: 
Hilfl.I - Beykoz B takimlan saat 13,20 

hakem Adnan Akm. 
Fenerbah!;e - istanbulspor B takrmlarJ 

saat 15 hakem Feridun Kill!;. 
:;;eref stad1: 
Vefa - Siileymaniye B takmllan saat 

13,20 hakem Halid Ozbaykal. 
27/ 12/ 1936 pazar giinii yapuacak 

lik ma<;lan 
Taksim stadi : Alan giizciisii Ahmed 

Adem Gogdiin. 
Altmordu - Ortakoy A takmllan saat 

11 hakem Nurl Atasayar. 
Galatasaray - Topkap1 A taktmlan saat 

12,45 hakem A. Adem Gogdiin. Yan hakem
leri Samim Talu ve Tahsin Ozsiiz. 

Giine~ • Anadolu A takimlan saat 14.30 
hakem Sad! Korsan. Yan hakemleri Sa· 
mim Talu ve Halid 6zbaykal. 

Fenerbah!;e stadi: Alan gozciisii Nurl 
Bosut. 

Anadoluhlsan - Beylerbeyi A takimlari 
saat 11 hakem Nuri Bosut. 

Hila! - Beykoz A takimlan saat 12,45 ha
kem Bedri Giirsoy. Yan hakemleri Fer! -
dun Kilt<; ve Rifkl . 

Fenerbah!;e - tstanbulspor A taktmlarl 
saat 14.30 hakem Nihad Bekdik. Yan ha. 
kemlerl Feridun Kill!( ve RifkJ. 
~ref stadi: Alan gozciisii :;;azl Tezcan. 
Kas1mpa~a - Davudpa§a A tak1mlan sa

at 11 hakem Burhan Atak. 
Vefa - Siileymaniye A takimlan saat 

12,45 hakem H. Galib Ezgii. Yan hakem
lerl Ekrem Ersoy ve All Said. 

CUMHURiYET 

Noel babay• 

<;amlar ve 
haz1rlanan 

«;i~eklerle 
Tiirkler! .. 

24 Birincikanun 1936 

<;1plak adam neler 
anlat1yor? 

Frans1z Hariciye
sindeki rezalet 

Meger Mm. Linder Lit
vanyabya silah satmak 
i~in yard1m ediyormu' 
Fransa Harici • 

ye Nezarcti me -
murlanndan Ma • 
dam Suzanne Lin
der ve Litvanyah 
M. Rosenfeld'in tev 
kifleri hadisesi hak 
kmda, son pos • 
ta ile gelen Fran -
s1z gazeteleri ~u taf 
silah veriyorlar: 

i~te! 

bir 
ince 

de 
Cehlime giiliiyorlar «Noel, Noel 
eleyip s1k dokumadan yiida 

felekten kam abyoruzh> 
gece 

diyorlar 

0, ,imdi de midesini kur· 
tarmak i~in meyvadan 
ba~ka bir~ev yemiyor! 
Bir miiddet evvelsi bir kadm Beyoglu 

mahkemesine miiracaat ederek kocasmm 
<;Iplak gezdiginden ~ikayet etmi~ c;ocuk~ 
Ian arasmda iiryan bir halde dola§an bu 
adamm halini ahlak mefhumile kabili 
telif gormiyerek aynlma karan ve c;o • 
cuklan ic;in nafaka i s temi~ti. Mahkeme 
kadmm lehine karar verdiginden mese • 
lenin adli cephesi bu suretle nihayet bul• 
makla beraber <;Iplaklar Cemiyeti men· 
sublanndan veya taraftarlarmdan olan 
Dokiidis ismindeki bu zatm eski prensip• 
lerine sadik kahp kalmadigi ve <;Iplak 
gezmege devam edip etmedigi merak u~ 
yandirmish. 

Hariciye N eza -
retinde, evrak ser-
visi katiblerinden Mm. Linder 
bir kadmm fazla mutecessis hareket • 
leri, birka~ aydanberi nazari d ikkati 
celbetmege ba~lami~tJ. Faaliyeti §UP -
he uyand1racak §ekilde idi. Bu katib 
Madam Suzanne Linder isminde, iki ~o
cuklu bir kadmd1. Bir mliddet mureffeh 
bir hayat ya§adiktan sonra ~ah§arak ha
yahm kazanmaga mecbur kalml§h. 0 
zamana kadar oturdugu evden ba§ka bir 
eve ~rkmr§ , ya§ayi§ tarzmda fazla bir 
degi§iklik yapmami§ ve yeni ta§mdigi 
gi.izel apartimana maa§rmn hemen mec
muuna muadil olan 10,000 frank gibi se
nelik bir kira vermekte bulunmu§tU. 

Exelmans bulvarmda oturuyordu. 
Litvanyah M. Rosenfeld isminde bir er
kekle miinasebette bulunuyordu. Bu a
dam Majestic otelinde bir claire kira • 
lamr§b, Casnot caddesinde de yazlhane
si vard1. Rosenfeld hakkmda fazla ma
lumata sahib kimse yoktu. 

Bu Litvanyah hakkmda bilinen §ey, 
onun emlak ahm sahmile i§tigal ettigi 
idi. Maamafih, muhasebe defterlerinde 
bu gibi i~ler yapbgmr gosterecek hi~ 
bir kayde tesadiif edilememi~, bilakis, 
harb silahlan satmakla alakadar ol -
dugu anla§Jlmr~hr. 

Esasen Rosenfeld, son gi.inlerde, ke-
yifli bir zamamnda oturdugu otelin 
garsonuna: 

- Ben bu asrm Sir Bazil Zaharofu
yum! demi§ti. 

Etrafta §iiphe uyand1rmaga ba§hyan 
bu adamla Madam Linder'in temasm1 
haber alan zab1ta memurlan, bundan 
on be§ giin kadar evvel, Linder'e bir tu
zak kurmU§lardrr. 

Haber almd1gma gore, Rosenfeld, 
Madam Linder'in Hariciye N ezaretin • 
den a§Irdr~ bo§ kagrdlan doldurmak 
suretile baz1 resmi makamata sokulmw~ 
ve bu sayede, Meksikaya bir tayyare 
yi.iki.i silah sevketmi§tir. 

Bi.itiin bu malfunah, Emniyet miidiir
liigii gizli tutmaktadir. Gerek Rosen -
feld'in, gerek Madam Linder'in evle -
rinde ara§tirmalar yapilmi§br. :;>imdilik 
Rosenfeld hudud harici ~1kanlmasr 
hakkmdaki karara muhalif hareket ve 
sahte pasaport kullanmak ciiriimlerin -
den, Madam Linder ise resmi vesaik ve 
imza taklidi ciirmiinden su~lu bulun • 
maktadrrlar. 

Amerikada harb aleyhinde 
ahnan tedbirler 

Va§ington 23 (A.A.) - Ayandan M. 
Borah, M. Roosvelt'in Amerikanm bi • 
tarafhg1 takviye etmegi ve bu bitaraf .
hgr dahili harblere de te~mil eylemegi 
istihdaf eden projesinin silah ve mii " 
himmat sevkiyat1 iizerine §iddetli bir 
ambargo konulmasma, muhariblere pa
ra ikraz edilmesinin menolunmasma ve 
Amerikal!larm muhariblere aid gemi • 

lerle seyahat etmelerinin yasak edil • 
mesine medar olacagmr beyan etmi§Ur. 

M. Borah, umumiyetle emtia ticare
tinden b::.hsederek bu husustaki kara -
rm bizzat M. Roosvelt tarafmdan ve -
rilmesi icab edecegini soylemi§tir. 

Noel Baba, i§te 
gene ak sakah, ak 
ciibbesi ve beyaz ki.i
lahile, elinde asas1 
ve mtmda bir uzun 
y1lm yi.ikii, bu gece 
geliyorl 

Beyoglu ka~ giin· 
diir onu kar§Ilama
ga hazulamyor. 

lstiklal caddesi 
giinlerdir, iki kec;e • 
likli, c;i~ek, oyun · 
cak, ic;ki ve yemi§ 
sergisi halinde. 

Hele diin, bu yol 
ba§tanba§a, hatta 
yan sokaklara ka · 
dar hummah bir fa
aliyet bir kayna§ • 
rna ic;.inde idi. 

Adim ha§mda, 
viicudlerinde yem • 
ye§il dallar iiremi~ 
insanlar halinde sey· , 
yar t;ic;ekc;.iler; hedi
yeliklerle, mezelik • "' 
lerle, §ekerlemelerle bezenmi§ camekan • 
l~r; cicili bicili, pm] pml tebrik kartlarile 
ortiilmii& duvarlar .. 

Noelde, muhakkak ki !stanbul ikiye 
boliiniiyor. 

Kopriiniin bu tarafmda hergiinkii ha· 
yatm tabii akl§l ve otede sanki kirk giin 
kuk gece siirecek bir diigiin hamhg1 .. 

Fa kat sanmaym ki bu miikellef diigiin 
sofrasma sade Kar§Iyakah c;okecek ve 
bir kilid gibi ko§eye kurulacak telli pullu 
c;amm dibinde sade o bora tepecektir. 

Hay1r ... 
Bakm, etrafm1 sardiklan §U korpe c;am 

fidamm, Aksarayh berberle arkada§lan, 
Be§ikta§h bir grupla bir tiirlii payla§a -
mryorlar. V e c;i~ekc;.i bu yagh mii§terileri 
ka~Irmamak ic;in dil dokiip duruyor: 

- Bir saat sonra gelirseniz c;am de • 
gil ya fesligen bile bulamazsimz. Kal • 
madt o eski c;am bollugu ... Akhmz varsa 
~agum hamalt, yiikleyin gotiiriin .. 

V e ban a doniiyor: 
- Oc; dort sene evvelsi, §Uracikta iki 

giinde ii~ dort yiiz ~am satardim. ;limdi 
yasak .. Kestirmiyorlar .. 

- Ya bunlar? 
- Bunlar kokli.idiir, topragile hera -

ber c;Ikanlmi§tir. Olmezler.. hini gor · 
diikten sonra bah~ene koy biiyi.isiin dur· 

sun .. 
Gene bir tiirlii karar veremiyen mii§ • 

tcrilere yana§Iyor: 
- Evine koy, diikkamna koy, yazm 

golgesine seril. ki§In da her se.~e siisle, 
donat etrafmda bayram yap ... Olmez og
ludur bu!.. 

Be§ikta§hlar be§ liraya iizerlerinde ka
lan fidam hamala yiikledikten sonra, dal
lan siisliyecek oyuncaklan almak ic;in 
yola diizelirlerken onlara soruyorum: 

- -5imdi ne olacak bu ... Ne yapa • 
caks1mz? 

Gender, cehlime giiler gibi dudaklan· 
m biikerek konu§uyorlar: 

- <;amsiz Noel olur mu? 
- hi am rna, Noel neyin nesi? 
- V allahi orasm1 pek sormaym ... 

Noel, Noel i~te... Kac; senedir ah§hk... 
ince eleyip s1k dokumadan yilda bir ge-

- ce de boylece felekten kam ahyoruz. 
Be§ikta§ • Eyii.b A takrmlari saat 14,30 _ Ya yilba•I? 

hakem :;;azl Tezcan. Yan bakemlerl Tarrk • 
ve Bahaeddln Uloz. - A.. 0 ba§ka .. On a daha bir hafla 
Bulgarlarm AC 23 tak1m1 Is- var. Noelde hindimizi doldurur, kadeh-

• lerimizi toku§turur, c;alar, eglenir, dans 
tanbula gelmek isbyor ederiz. YIIba§mda da sabaha kadar pi· 

Tiirkler tutmu§lardi. ;limdiye kadar al -
digimiz sipari§ler bu sene bu miktann 
daha fazla olacagmJ gosteriyor. 

- Bunlar hangi s1mfa mensub insan· 
lar? 

- Her c;e§id var. Biiyiik tacir, bi.iyiik 
memur, biiyiik zengin .. T a esnafa ka • 
dar .. Ancak itiraf etmek laZimdir ki o 
eski y11larm §ampanya sellerine ~oktan 
veda ettik. Eskiden alkoliin siftahm1 bu· 
rada edenler, §imdi kafalan tiitsiileyip 
oyle geliyorlar ve burada adet yerini bul
sun diye dudaklanm Islahyorlar. Ho§, 
biz buna da c;oktan raziyrz .. 

T ekrar kaldmmlafa ~1kmca, kalabal1k 
arasmdan s1ynlarak koluma giren dost bir 
doktor manah manab giiliimsiiyor: 

- Allah versin ... Demek barr.!a rna· 
salar tutuldu .. 

- Sen de buyur i§te davet ediyorum. 
- Y ok karde im .. Bana bakma ... 0· 

ralardakilerin c;ogunu zaten bizim davet
lilerimiz daha dogrusu davetsiz misafir
lerimizdir. 

- Anlamadim .. 

- Anlamiyacak ne var azizim.. Sa· 
bahlara kadar akhna geleni yiyip i<;tik • 
ten ve daha da bir hayli cevizler k~rdik -
tan sonra Noel ve yilba~I erteleri c;ogu • 
nuzun ba§ vuracagi kap1, elbette bizim 
muayenehanelerdir. Ka<; senedir tecriibe 
ediyorum, bu mevsimde mide fesadma 
ugnyanlar arhyor. Buna bir de soguk • 
!an ilave edersek.. 

- Desene, asii bayramr siz yap1yor· 

Bu zatJ aray1p bulmagi dii§iiniirken bir 
tesadiif neticesinde §irket vapurunda ta· 
m§tim ve gorii§tiim. Kendisini tamyan bir 
arkada§Jffi gazeteci oldugumu soyliye -
rek beni ona takdim etti. <;Iplak adam 
§imdi Beylerbeyi gibi eskidenberi fazla 
muhafazakar tanmm•§ bir muhite nakli • 
hane etmi§. 

Arama sokaklarda tesadiif ettigimiz 
devrialem seyyahlanm andmr bir elbise 
giymi§ti. F azla parlak gozlerini muay • 
yen bir istikamete dikiyor, ag1r, agir ve 
dii§iinerek konu§uyordu. 

- Bir aydan fazladir Beylerbeyine 
ta§mdrm. Bir arkada§la birlikte orada bir 
ko§kte oturuyoruz. Ko§kiin biiyiik bir 
bah~esi var. Bo! ziya, iyi hava gibi s1hhat 
ic;in lazim olan biitiin §eyleri orada bu • 
luyorum ve evimde gene ~Iplak geziyo • 
rum. 

Bir dakika kadar sustuktan sonra de~ 
vam etti: 

- Simdi yeni bir rejim takib ediyo· 
rum. Ekmek ve yemek yemiyorum. Y al· 
mz meyva yiyorum. On be§ giindenberi 
devam ettigim bu rejim c;.ok iyidir. Bilhas· 
sa ceviz sihhat i~in c;ok faydahd1r. Bu a· 
rada incir de yiyorum. 

Kendisine ~Iplakhgi tercih etmesinin 
sebebini sordum. Fikirlerini §oyle izah 
etti: 

- <;ok ya§amak istiyoruz, hayatta bi
rinci maksadimiz bu degil midir? 0 hal· 
de bunu temin ancak sihhatle kabildir. 
S1hhat ise tabiate kar§I koymakla elde 
edilir. Nekadar fazla giyinseniz o kadar 
i.i i.irsi.iniiz. Bir de bunun aksini tecriibe 
ediniz. Belki bir iki defa hasta olursunuz, 
fakat sonra mukavemet edersiniz. Bu bir 
spordur. Ben ~Iplak gezmegi adet etme· 
den evvel daima basta olur, nezleden 
kurtulamazdim. Ufak bir soguk algmhgt 
yiiziinden yiiziim goziim §i~erdi. Halbuki 
§imdi bir§ey olmuyorum. Bilhassa mey • 
va ile ya§amak tecriibelerini de yaphk • 
tan sonra mide meselesini de halletmekle 
sthhati daha fazla elde edecegimi iimid 
ediyorum. Evvelce de oldugu gibi elek· 
trik §irketinde ~ah§Iyorum. Oradan c;r • 
kmca Beyoglu Halkevine gidiyor, yiiz· 
lerce gencle birlikte spor yap1yorum. Y al· 

sunuz... mz orada ~1plakhk lehine propaganda 
l§•ga bogulmu§ bir vitrinde, koskoca yapmamakhg•m1 soylediler. Ben de oyle 

bir Noel Baba, oniindeki masayr siisliyen hareket ediyorum. 
tabak tabak mezelere bakarak, agzm1 §a- - Su halde sizin maksadm1z <;Iplak • 
p1rdahp duruyor. hk lehine bir gayeden ziyade spordur. 

Onu seyreden kalabahgm arkasmda, Fakat insanm bilhassa c;oluk ~ocugu ara· 
siipiirgesinin uzun sopasma ellerini daya- smda gezerken hsmen ortiinmii§ olmasi 
ml§, ~enesini de orac1ga yerle§tirmi§ bir Hizimdir. Bunu da yapmiyormu§sunuz 
c;op~ii. hayran, §a§km dalmt§ gitmi§.. dedim. 

Ben de uzun uzun ona bakiyor, sonra ;lu cevahi verdi: 
yamna sokularak soruyorum: - ins an ortiiniirse friksiyon yapmak 

- Kim bu, hazret?.. kabil olamiyor. Bahsettiginiz klSlm ah • 
Otuz iki di§ini gostererek agz1m a<;I · !aka temas eden kiSimdir. Ben §ahsan 

yor ve yan gozle ona bakmakta devam her §eyi oldugu gibi kabul ve tatbik et • 
ederek: mek taraftany1m. 

- Ha bu soyha m1?.. diyor ... Bilme· Sordum: 
yonmu onu ... Nail Baba i§te. - Sizden ba§ka lstanbulda <;Iplakhk 

Ve siipiirgesini salhyarak ag1r agir taraftan var m•dtr? Yahud <;Iplakhk ta· 
uzakla§Irken soziinii tamamhyor: raftan bir te§ekki.il mevcud mudur? 

- y ann ak§am geliyormu~... v erdigi cevabda oyle toplu bir te§ek-
KANDEM/R kiil olmadigmi, biitiin sporcularm az ~ok 

---~~ ..... .....,,....~---..... - ..... _ <;Iplaklarla yakmhgi bulundugunu kendi· Halen Bulgaristan §ampiyonasmm ba- yango miiidesini bekliyerek oynar, §ansr
§mda giden Sofyamn AC 23 futbol ta· miZI deneriz. 

kim! istanbulda mi.isabaka yapmak iste - Pe§lerine takilarak girdigim biiyiik o- KI, sporlari ha,Iadi 
digini Galatasaray, F enerbahc;e ve Gi.i· yuncak<;I magazasmda mah§er gibi bir , 

sine bu koyde yer bulan ve terzilik eden 
arkada§tmn da <;Iplaklardan oldugunu 
soyledi. 

ne§ kuliiblerine bildirmi§tir. kalabahk var. Otomobiller, tayyareler, 
T ak1mmda on beynelmilel oyuncu bu· tramvay lar, diidiikler, zilli bebekler ... 

lunan bu takrmla bir anla§ma yapilabildi- Bu ah§veri§i seyrederken son nefesini 
gi takdirde oniimiizdeki haftalar ic;.inde gene be§iginde veren Eyiib oyuncakla • 
yeni bir ecnebi temasma §ahid olacag•z nm hatirhyorum ve gozlerimin oniinde 
demektir. hududlanmiZdan di§an dogru ak1p giden 

Halkevinin tertib ettigi lik §U oyuncak paralanm i~eride ahkoymak 
ma~larl ic;in c;areler aramak lazim oldugunu dii

§iiniiyorum. 
Emlniinii Halkevinden: 
Emlniinii Halkevl spor ~ubeslne ba~li 

kuliibler tarafmdan a§agida l(tkanlan pro
grama gore 27/ 12/ 936 pazar giinii futbol 
lik ma!;larma Bozkurt ve BakukBy sahala
rmda devam edllecektlr. Alakadar kuliib -
Jere bildirillr. 

Karanfil, giil, menek§e, krizantem de
metlerile siislii kucaklann bir canh bahc;e • 

Program: 
Bozkurd sahas1: 
Akmspor - :;limendifer B taklmlar1 saat 

11 hakem All Riza. 
Fatih • Akm A takimlan saat 12,45 ha -

kern Numan. 
K. Pazar - Yil<l!z A takunlan saat 14,45 

hakem Fazil. 
BakirkBy sahasi: 
Alemdar - Langa A takimlan saat 13 

hakem Mehmed. 
Bak1rkiiy - ortakiiy A takimlan saat 14,45 

hakem Kam!l. 

haline getirdigi kaldmmlara bakan ka -
pilardan birine dahyor ve kar§Jma <;Ikan 
bar sahibini dinliyorum: 

- Hamlamyoruz i§te .. ;liiphe yok ki 
bizim ic;.in yi!m en canh mevsimi budur. 
Bayram, arkasmdan Noel ve YJiba§I .. 
Hele Noel, be§ altJ senedir Noeller pek 
canh oluyor. 

- M ii§terilerin ekseriyeti? .. 
- Y1ldan y1la Tiirkler arhyor. Me-

sela alii yedi sene evvel Noelde salonu • 
ttuzda tek tiik mii§teri bulunmazken, ge· 
c;en sene masalann yansma yakmmi 

Kl§ gcldi ve her yerde ki§ sporlan 
ba§lad1. Resmimiz Alrnanyada bir spor 
sahasmda, fevkalade bir atlama yapan 
sporcuyu gostermektcdir. 

Vapur iskeleye gelmi~•i. Bizi selam • 
hyarak yamm1zdan aynld1. 

Fuad Duyar 

Negiis'iin serveti 
Londra 23 (A.A.) - N egiis'lin gi.imli§ 

sofra ve saire takrmlarmm sati§l 2500 
ingiliz liras1 getirmi§tir. 

Alakadar mehafilden ogrenildigine 
gore, imparatorun biiti.in ihtiyatlan ar· 
tlk tukenmi~tir. Kendisinin yalmz 150 
ila 200 bin lirahk Cibuti- Adisababa de· 
miryolu hisse senedi kalmi§trr. Maama~ 
fih, italyanlar, bu hisse senedlerinin sa
tllmasrm protesto etmi§lerdir. italyan ~ 
!arm fikrince, bu hisse senedleri Haile 
Selasiye'ye degil, fakat Habe§istan im
paratorluguna aid bulunmaktadtr. ital· 
yanlar, bu sebebden dolayr, hisse sened· 
lerinin iadesini istemektedirler. b~· 
renildigine gore, Frans1zlar bu hisse 
senedlerile alakadar olmu§larsa da !tal· 
yanlarm bu noktai nazanm ogrenmeleri 
iizerine birden hire bu senedleri satin 
almaktan vazge~mi§lerdir. 
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« sell Kraliee olacaksm! » 
Y eni lngiliz Krali~esine 

bir falctnin sOzleri 
~ingene karisi, Lady Elizabeth'in elini 

<~Sen Krali~e ve biiyiik bir Krali~enin 
olacaks1nh> diye haykirmi~b 

Sabtk !ngiltere 
Krait sekizinei Ed -
ward tahttan c;ekil -
dikten sonra, diin • 
ya efkan umumi -
yesmt bir miiddet 
heyecan i~inde bt· 
rakan a§k macera -
st tafsilah yava§ ya· 
Va§ unutulmaga ve 
yenm, yeni lngiliz 
Krait Sa Majeste 
Altmci George ve 
Kralic;e Elisabeth'in 
hususi hayatlan hak
kmdaki tafsilata bi
rakmaga ba§lamt§ 
t1r 

Y eni hukiimda -
rm heniiz V eliahd 
bile olmadtgt bir ta
rihte, §imdiki Kra
li~e ile nastl tam§• 
hgt, nastl evlendik -
Jeri, birlikte gec,;ir -
dikleri mes'ud gun• 

tutmu~, 
• annes I 

lerin tafsilatt Avru - · •-
pa gazetelerinin sa - K 1. Elizabeth' le V eliahd Prenses Elizabeth 
h'f I · · d ld rar~e ~. e en_m o luran I h I' gel-~ patik tavtrlanm, kibarhgmt gorunce mah-
gundebk mevzu ann en can lSI a me b I 1 d 

. . eu o mu§ ar 1. 

IDI§Fh_rl.h k'k b t f '!At .. d hayli •a- Kralic;e Marie'nin, Lady Elisabeth'i, 
1 a 1 a, u a st a t<;m e • . .. . b u · · · d 

d 
u 'ld' b1r goru§te egem§I, en ztya e, onun, 

yam dikkat olanlan da yok egt tr. k d b' k d 1 ayt§tdtr Filha,ika 
Altmct George, 1920 senesinde Yor Kmonl.en Etlr. ba tthn,.o m 'l'kle .alakast kt: 

D k 1 d I Prens ra 1~e tsa e m asn 1 • 
ii u unvamm a rna an evve , . f . . K I' M r· kadar eiddi ve 

Henry ismini ta§tyordu. 0 tarihte, btr yadetmm, k r~ t~eb. af tekl - modaya da-
. b b' k • on an -pe euz 1 tr ar a 

gUn, Londra sosyetesme mensu tr a b 1 d n ibarettir 
d . d .. 1 b' k I t t•tt ha uygunca u unmasm a . 

mm evm e guze tr gene tz a an ' . K l K I' . husus·t hayatlan 
B L 

.1 · - ra ve ra tc;enm 
Bu gene ktz owes - yon at esme men kl 'h · · 

b K St h • k d Mus - na aid tafsilatm en mera I ct eh, yem 
sukb l oKnt I rat .. mtorkebuln KIZIYI. I. . o ilk tam§ttklan devirlerde bir ak§am tesaduf 
ta e ra , mus a e ra tc;eyt . . d 1 1 d -

.. b u . . t' F k t babast ettiklen btr ka m a ara arm a g~en mu 
gun egenmt§ ve sevmtey 1. a a , d' 
Be~inei George'dan fevkalade korktugu havBe.re 1.~· y k D"ku ve Lady Elisa -

k. d·-· . . b k "ddet tr gun or u ve c;e m tgt 1<;m u a§ mt uzun mu ' .. .. b' · tt avdet et-
.. -· d kl u b ld beth abamustu tr ztyare en yuregm e sa amaga mee ur o u. • ' . . · b'l Jd 
H Ib k. K ,. M t oug - tikleri mada, bmdtklen otomo I yo a 

a u 1 ra t<;e ary, or anea d · · · D"k 
lunun bir muddettenberi Lady Elisabeth' e bir kadma <;arpml§ vb~ld eVI~IDdl~tll. ku d v~ 

d k L dy derhal otomo I en m I er, a m 
kar§t duydugu temayiilii goz en ac;~r ." ad k ld d I B kadm pejmurde 

. . K 1 h b vermt~ti yer en a IT I ar. u ' 
mamt§ ve vaztyeh ra a a er . . · l kl b' r· kans1yd1• Y arast be-
K I G b h d' k sevmdt kt I I Ir ymgene 

ra eorge, u ava tse P~ . .. : . oktu Sadece korkmu~tu. Y erden 
<;iinku, ortanca oglunu, kendtsme otekt res! y u. Lad Elisabeth'in 

kl d d h k .. .. onu kaldmldigt zaman, Y 
~ocu ann an a a ya m gorur v~ .. .. bakmi ve birdenbire: « V er elini 
«eiddi Prens» diye ~agmr, hepsmden yuzune d . ~ 

d. bana '>> eml§h. 
fazla sever 1. . G · k lt'ni uzath ringene kamt, 

A k P kl w d ben ga- enc IZ e • '.r' 
nc~ , rens, c;ocu ugun-an. . b lin hatlannt muayene ederek §U sozleri 

yet ~ekmgen ve utangac oldugu IC,:I~, u e .. I d'. 
hali, delikanhhgmda da devam etmt§ kve soy e J.S · i.ir erkek karde§in iki k1z 

I w k d' . d b' . ke e- «- emn ,. ' 
bu stki1gan tgt en tsm e tr neVI k d · Annenin s1hhatine dikkat et. 
I k h I . t' H' . tint izhar eJe- ar e§ID var. I·k. . . . .. .. .. .. 
erne as1 etmt§ 1. !SSJya . .. . _ S · iic;: tane evin var. lSI tyt, uc;:uncusu 

rniyor, Elisabeth'le aralannda btr muna :nm d » 

b 
. . . k d fil karamtyor- ugursuz ur ... 

se et tes1sm1 uvve en e ~1 Gene ktz bu me~'um tefe'ii1den iirkerek 
du. . . _ L on elini ~ekmek istedi, fakat (ingene kanst, 

N1hayet, Krah~e Mary, B.owes y • b kmadt ve birdenbire hayktrdt: 
'I . . . t ttmek sure Ira k b" "k a1 esmm §atosuna ztyare e g. .. .

1 
.. _ //- Sen Kralire olaca sm! ve uyu 

. .. kb I I' .. k d ozt e gor " ,. 
ttle, musta e ge mml en I g r·- . t'· b' Kralirenin de annesi olacaksm!» 

.. b w • u) evee lgC 1D 1 IT ,. mu§, egenmt§ ve og unun z , f .... f 1 
h b •u· k h 'h t e ona laytk ol- Esk1 Kral ve otogra ~~ ar a ethg1 tzm er CJ e ~ . . . w 

duguna karar vererek izdivaet btzzat ha· Avusturyada mtsaftr bulundugu En ~ 
, 1 t1r zesfeld ~atosunu saran fotograf~I1ardan 

z.r amt§ . . w _ • • • 1 .1. K 1 1 1 
Muteveffa Kral Be§inc1 George, og kurtulmak 1~m. eskt ngt tz ra 1 on ar,a 

Iu Prens Henry'nin izdivaema miis~ade bir anla~ma yapmi§, badema rahat btra· 
ettigini, 16 kan unusani 1923 tari~m.d~ ktlmak iizere resminin ahnmasma miisaa
resmen ilan etti. 0 gunden sonra, tzdt ·- de etmi§tir. Enzesfeld §atosu~un bah?.e .: 
vacm akdi gunune kadar, egleneeler, Zl sinde alman bu fotografta Wmd~.o:. Duku 
yafetler, §enliklerle ge~en uc;: ay uzarfm- c;:ok ~irli, kederli ve yorgun g~runmek
da, hergun diinyamn dort buea~mda~: tedir. Art1k birinci defa olmak ~zere f~
paha bic;:ilemiyecek kadar ktymeth hedt tograf objektifi kar§tsmda tebessu~. etmt· 
yeler de akm akm gelmege ba§ladt. . yordu. F otografmm almmasma musaad.e 

J apon fmparatoru fevka1ade ktymetJt etmeden evvel §atonun koridorlannda bu 
<;in vazolan gonderdi. Kral c;.eorge btr a~agi bir yukan dola§IDI§ :e n.eden sonra 
milyon lira k1ymetinde bir antt~.a masa c;tkarak fQ.tografc,:tlara haftf b1r sesle he
hediye etti. Krali~,;e, tarihi mue~vhera~ men hemen ieyitilmiyecek kadar «nastl 
yolladJ ve Glasgow' dan, en mahu :erzt durmam1 istiyorsunuz ?» diye sormu~tur. 
kad?>r giizel diki§ diken Prensese la~:~ Resimler almd1ktan sonra. fotografc,:t -
bir hediye o1mak iizere bin tane altm lg lara c,:eki1melerini i§aret etmt§ ve «bon ~ 
ne gonderildi. Prensesi en fazla memn~n jur!» demi§tir. 
eden hediyeler, bir koylu kad:nm. takdm~ F otografc,:tlardan baztlan. Duke: . 
ettigi kiipeler, yahud tammadtgt kimseler «Talihiniz ac;tk olsun Str !» demt~l.er. 
den gelen tebrik ve temenni mektublan 0 da aynen <<talihiniz ac;1k olsun !» dtye 

idi. ee" ab vermi~tir. 
York Diiku ise, fevkalade masraf~an Londra saraytnda teessiir 

i~in kendisine tahsis edilen binleree .liTa· Viyanadan ingiliz gazetelerine bildi-
Yt fakirlere dag1tmt§ ve birc;ok ~ehtr!er: rildigine gore Windsor Dukii havanm 
deki fakir ~ocuklara yemek tev.zt et~r agmurlu olmasma ragmen dun de golf 
mi§ti. F1kara, gokten yagan. b.tr ~u ret ~ynamt§ttr. Enzesfeld §atosu Dii.kiin ya: 
helvast yagmuruna tutulmu§ gtbtydt. b cdar tarafmdan rahatstz edtlmemesi 

Nikahtan sonra, gene evliler, balayl: . ~n elli 1· andarma tarafmdan muhafaza 
S 'd · d'l L d da b1r I<;ID · · m urrey e ge~JT 1 er ve on ra . d'l ektedir. Di.ik golf oynarken resmm1 

giin ka)dtktan sonra, Bowes - Lyo~ a tie- e 1
1 

mk istiyen iki fotograf~t polis tarafm
sinin, Iskoc;yadaki §atosuna yerl~§ttler. ~ ma akalanmt§ ve makineleri musadere 

York Diikunii, evlendikten biTkac; .. a~ jan y da btlahare fotograf makine-
.. 1 b" b.. .. b ka turlu o unmu§sa b sonra goren er, onu us utun a§ I . k d'l rine iade olunmu~ ve ser est 

bulmu§lardtr. Eski aeemi tav1rlarmdan en en \ e d 
eser kalmamt§, kekelemesi de tamamen btrDa~t!ml§ atr trf.tan Noel munasebetile 
z '[ 1 tger ara 

aJ o rnu§tU. K I AI George tarafmdan Lon -
Diikun, halk tabakasmdan bir kadm- ra tmCJ. atosunda yaptlaeak 

la evlendigini tenkid makammda soyli - d;ada ~andng~am D~ 'd amcamn (sabtk 

Yen dedikoducular da,' dii§esin, ~ral ha: ~le l to~ .~~:~m r:nses~;;in verdikleri isim) 
nedanina mensub olanlar derecesmde sa ra a u~u - P . . k" "k prensesleri 
ray ve cemiyet adetlerine vukufunu, sem- bulunmtyacagi 1~m u<;u 

CUMHURiYET 

F rans1z gazetelerinde 
ag1z degi~mege ba~lad1 

L'Ere Nouvelle gazetesi «iskenderun i~i Tiirk ... 
Frans1z dostlugunu bozmaga degmezh> diyor 

[Ba$taratt 1 inci sahttedel 

«1htilafm Tiirkiye ile Cenevre arasm· 
da oldugunu soyliyen Fransa, Cemiyeti 
Akvamt Tiirklerle ba§ba§a birakmast 
manttk ieabt iken bunu yapmtyor. Ciin -
ku yakm §arkta menfaatleri var. Halbuki 
i§in ic;inden kendimizi c;ekmiye c;ah§ma -
hydtk. Hallolunacak clava, Suriyeyi da
nltmadan Tiirkleri tatmin etmektir.» 

Petit Parisien, «Temaslann gayesi Ce
nevrenin alacagt karan kolayla§hrmak ve 
bunun netieesi de, umanz ki, F ranstz -
Tiirk suitefehhiimunu dag1tmak olacak -
ttr.» demektedir. 

Diger gazetelerde miitalealar 
Pariste <;tkan haftahk Vendredi gaze

tesi, iskenderun meselesine dair ne§ret -
tigi bir yaztda, bu meselenin, korkunc bir 
hale gelen umumi genginligi arthracak 
neviden degil, bilakis Cenevre mliesse -
sesine, bir harekette bulunmak fmatJm 
veren neviden bir i§ oldugunu, bununla 
beraber, haddi zatinde ehemmiyeti haiz 
bulundugunu soyliyerek, lskenderun San
cagmm tabi bulundugu manda re)Jrnl 
hakkmda ktsaca malumat verdikten son· 
ra diyor ki: 

«Turkiye, g~en seneler zarfmda, 
F ransanm Sancak iizerindeki vesayetmt, 
belki zoraki olarak kabul etmi§ti. ;iimdi, 
Suriyenin vesayetini kabul etmekten im
tina ediyor ve sebeb olarak, bu vesayette 
hic;bir garanti bulunmadtgmi ileri siirii -
yor. Saneak meselesi, hi~,;bir zaman Tlir
kiye ile F ransay1 c;atJ§tiramaz ve esasen 
Tlirkiye Balkan antantma dahil degil 
midir? Ve Balkan antant1 Kli~,;uk antant
la birle§mi§ degil midir? Turkiye ile Sov
yet Rusya arasmda bir pakt yok mudur? 
Turkiyenin endi§esi, bilhassa, fa§izmin 
<<yaytlma» ya matuf mesaisinden dog -
muyor mu? 

Aneak, ~a yam kayid iki nokta vardu. 

1 - Tiirkiyenin, sultanlann k1hct ile 
kazamlan ve tiirlu turlu milletleri, asker 
ve burokrat bir ekalliyete esir eden eski 
Osmanlt imparatorlugu ile hi<;bir alakas1 
yoktur. Tiirkiye - munhaman Turk ol -
makla ve her trkm efradma adilane mu
amele etmekle iftihar ediyor. istedigi §ey 
kendi unsurlarmm hakk1d1r. fskenderun 
i~indeki miidahalesi i§te bu suretle izah 
edilmektedir. Maamafih, bu i§in bir de 
ikttsadi cephesi vardtr ki, ihmale gelmez. 

2 - Tiirklerle Arablar arasmdaki e· 
zeli ztddiyet, Harbi Umumide ve Harbi 
Umumiden sonra, her iki tarafm aldtgi 
vaziyetlerle tebariiz etmi§tir. Sancagm 
muhalefeti, bilhassa, Tiirkler nazarmda 
kolelik rejimi manast alan bir Arab haki
miyeti ihtimaline kar§t tevcih edilmi§ bir 
harekettir.» 

M. Vienot bizim noktai nazarrmtzt 
anlryamtyormuf 

Fransa hariciye muste§an M. Vienot, 
Bukre§te inti~ar eden Le Moment gaze· 
tesi muhabirine verdigi bir miilakatta, 
Suriye meselesi hakkmda §U beyanatta 
bulunmu§tur: 

«- Bir F rans1z - Turk ihtilaft hic;bir 

~imdiden endi§e almi~tir. Sen kahkaha • 
sile aile meclisini bir kat daha §enlendi
ren ve canlandtran Sekizinei Edward'm 
Londrada bulunmayt~l aile arasmda de
rin bir teessur uyandtrmaktadJr. 

Madam Simpson nereye gitti? 
Dun Sehrimize gelen Sunday Times 

gazetesi Reuter Ajansmm Annecy mu • 
habirine atfen §U haberi ne§retmektedir: 

«Bugiin isvi<;re istikametinde otomo • 
bilini surdiigii goriilen Mm. Simpson re
fakatinde iki erkekle birlikte buradan 
ge<;mi§tir. Otomobili, i<;i e§ya dolu bir 
kamyonet takib etmekte idi.» 

Kral ailesi Sandringham'a gitti 
Londra 23 (A.A.) - Kral, Krali

~,;e, Prenses Margaret - Rose ve Prenses 
Elisabeth, Noel yortusunu gec,:irmek ic;in 
Sandringhama gitmek uzere Londradan 
hareket etmi§lerdir. 

S1hhati fevkalade yerinde olan ve tu
tulmu§ oldugu influenzadan kurtulmu§ 
bulunan Krali~e. giiluyor ve Kingcross 
istasyonuna birikmi~ olan halkt selamh • 
yordu. Kral, Krali~e ve kii~uk prenses -
!ere valide Kralic;e de refakat ediyordu. 
Halk, valide Krali~eyi §iddetle alkt§la -
mi§ ve gec;irmi§ oldugu mihnetlerin ken -
disinin halk arasmdaki !iohreti ve mergu· 
biyetini arttrmt~ oldugunu gostermi§tir. 

Kral hanedammn beraberinde sekiz 
asilzade ile damdonorler bulunuyordu. 
Bunlann arkasmdan kiic;iik prenseslerin 
Noel hediyelerini la§tyan iki hademe ge
liyordu. Krahn treni Be§inci J orj'un ve· 
fatmdanberi ilk defa olarak istasyonu 
terkediyordu, c,:unku Sekizinci Edvard 
ya tayyare ile veya alelade bir vagona 
binerek seyahat ediyordu. 

Kral hanedam, Londraya ihtimal ka
nunusanide avdet edeeektir. 

zaman mevzuu bahsola!!Jaz. Hakikatte 
mesele ~undan ibarettir: Fran sa, ahiren, 
Suriye ile bir anla§ma aktetmi§tir. Bu an
la§ma mucibince, Suriye, lie; senelik bir 
muddet zarfmda tarn istiklalini ihraz e· 
deeektir. 

F ransa, bu arazi ic;in aldtgl beynelmi
lel vecibeleri, bittabi mustakil Suriyeye 
devretmi§tir. Diger taraftan, F ransa ile 
Tiirkiye arasmda miin 'a kid 1921 tarihli 
muahede, Saneak Tuklerine bir nevi 
muhtariyet bah~etmektedir. 

Unutm1yahm ki, iskenderun ve An -
takyanm 200,000 nufusunun %39 dan 
fazlasJ Tiirktur. Son aylar zarfmda, 
Tiirkiye, muhtariyetle iktifa etmiyerek 
Saneak ic;:in mutlak bir istiklal istedi. Bi
ze aid olm1yan bir §eyi ba§kasma vere
miyeeegimiz ic;:in bittabi bu hiirriyeti bah
§edemedik. 

Soncaktaki son intihabat miinasebetile, 
maalesef bazi patlrttlar oldu. Turkler bir 
meb'usun evine hueum ettiler. Maamafih, 
bu pattrhlar izam edilmi§tir. Pattrtt es -
nasmda maalesef 2 ki~i oldii, 15 ki§i ya · 
raland1. F akat birka~ saat ic;inde sliku -
net iade edilmi§ bulunuyordu. 

Tiirkiyenin bu vak' alarda nas1l olup 
ta bir «harb tehlikesi» gorduguni.i anh
yamiyoruz. Her halde, Ti.irkiyenin, bu 
meseleyi Millet1er Cemiyeti konseyine 
havale tmek hususundaki te§ebbusiinii 
mmnuniyetle kar§thyoruz. Kaldt ki, bizim 
nazanmJZda, bir TUrk - F ranstz ihtilaft 
meveud degildir. Tiirkiye Milletler Ce -
miyetinin koydugu bir rejimden ve belki 
de mandater Fransa makamatmdan ho§· 
nud degildir. 

F ransa, Milletler Cemiyetinin, muh -
telifunfih araziye bir komisyon gonder -
mesini taleb etmektedir. Bu komisyon 
Fransamn, her zaman oldugu gibi, bu 
meselede de ancak vazifesini ifa ettigini 
goreeektir .» 

Bizim de istedigimiz, F ransanm taah· 
hiidlerini yerine getirmesi, aneak her §ey
den evvel; bunun ic;in hlisnu niyetini gos· 
termesidir. 0 hiisnu niyet ki F rans1z dost
lanmlz, kendilerine kar§I hi~bir taah -
hiidleri olm1yan Suriye ve Liibnandan 
hie; esirgememi§ti! 

«lskenderun i~i Turk dostlugunu 
bozmaga degmez» 

Pariste c;tkan L'EreNouvelle gazete -
si, Iskenderun meselesine tahsis ettigi bir 
makalede diyor ki: 

«iskenderun meselesi, tahmin edildigi 
v~hile, Cenevre miizakeratile neticelen
dirilemedi. Konsey, taraflardan biri veya 
digeri hakkmda zararh olmas1 muhtemel 
bir karar vermekten imtina etmek sureti
le, kendi.Jerine, noktai nazarlanm kar§I· 
la§hrmak ve mutab1k kalmak i~in zaman 
vermek istemi§tir. 

Bunun boyle oldugu ve her iki tarafm, 
rahat rahat dii§unmege vakit bulmast 
daha iyi olmu§tur. 

Ba§ka bir saik daha var ki, o da, ta
rafeynin, yekdigeri hakkmda besledigi 
dostluk hissinin fazla ileri gitmege mani 
olmastdtr. Bu nokta kabili inkar degildir. 

he kotii ba~landigt da muhakkakttr. 
Boyle olmasaydt, esefle kar§tlanan ve 
c;ok dost iki tarafm arasmt bozmasma 
ramak kalan bu ciddi mahiyeti almazdt. 
Butun kabahat, Turk efkin umumiyesi
ne, kendlni toplamak ic;in kafi zaman ve-
rilmemi!i olmasmdad1r. . 

Suriye meselesi halledilirken, ayni za
manda iskandiller yaptlmt§ olsaydt, hat
ta bu i§e daha evvel ba§lansaydJ ve 
Turk matbuatmm meseleyi ele ahp bir 
tarafh olarak mutalea etmesine, sesmt 
fazla yiikseltmesine, hadiseleri tagyir ve
ya izam etmesine meydan verilmeseydi, 
c;ok muhtemeldir ki, vaziyet bugiin boyle 
olmazd1. 

F akat, blitiin i§i kan§tlran ve her hal
de ieab ettigi kadar ehemmiyet verilmi
yen nokta, biribirine kayna§amtyan 1rk -
larla milliyetlerin yanyana ya~adtgt, 
Tiirklerin, iizerinde surdiikleri eski ha
kimiyeti heniiz unutmadtklan bu Suriye 
devletinde Turklerle Arablar arasmda 
tekrar beliren eski g~:msizliktir. Bu, ls
kenderun meselesinin safhalanndan biridir 

Oniimiizdeki pazartesi gunli, Rii§tu 
Arasm buraya gelmesile beraber tekrar 
ba§hyaeak olan miizakerat, boyle bir 
tam halle dogru gidi1digini gosteriyor. 

Tiirkiyenin Milletler Cemiyeti nez • 
dmdeki murahhasile konsey raportoru 
isv~ Hariciye NaZin M. Sanxler'e ve
kalet eden isvec,:in Bern elc;isi M. West· 
rnan'm da Parise geldiklerine bakthrsa, 
iskenderun meselesinin halli, ba§hca he
defi te§kil etmektedir. 

iskenderun i§i, birinci F ran~ois zama
nmda ba§ltyan ve §arkh garLin elele ver
dikleri kurtarma i~inde meVKii olan 
Tiirk - Fra!!.Stz dostlugunu ihlale deg -

mez.» LOUIS BRESSE 

Sark Demiryollan bize geeBrfen II. 
Sirkeci meydanini 
geni~letebiliriz ! 

birka~ diikkant 
kald1rarak ~ok 

kabildir 

Tramvay caddesinin ko~esindeki 
ve hatta istasyondaki lokantay1 

geni~ bir meydan kazanmak 
<;etin i§ler, <;e -

tinkaya onunde bi -
rer birer ~ozuliiyor, 
hallediliyor, onun is
tedigi hamur §ekline 
geliyor. hte Sark 
Demiryollan da hii
kumete gec;iyor. Ga· 
zeteler teslim ve te
sellum i§inin ba§la
dtgmi ve i§letme -
nin 20 kanunuevvel 
1936 tarihinden iti· 
baren filen devlet e
line gec;mi§ bulun -
dugunu yaz1yorlar. 
Bunun mernleket 
i~in her baktmdan 
olan ehemmiyet ve 
faydalanm sayma· 
ga luzum varm1? 

Sirkeci istasyonu ve oniindeki meydanm bugiinkii ha7i 

Benim du§undu
glim, bu muhirn ve 
buyiik meselenin 
halli masmda is -

1- Beledtyece istimlcik edilip ytktlmast tcab eden yer. 2 _ Kal

dtrtlabilecek !okanta binast. 3 - Ycni istasyon binast yaptld•Cz 

takdtrde istimlcik ediltp temizlenecek yer. A - Trene bfnmek 

i~tn bugiinkii. §ekilde dola§tP gitmege mccbur oldul)umuz ycr. 

B - Bugiinkii $eklinde yalntz yolculartn ~tkmaszna mahsus alan 

yer. Az tadilcitla trene binmek ic;in de burast kullantlabilil'. 

tanbul §ehrinin buyuk derdlerin -
den birini de halledip ortadan kaldtr -
mak, ~ehirde buyuk bir kazanc temin et
mektir. 

Sirkecide, istasyon onunde, seyrusefer 
memurunun bulundugu dortyol agzt §eh
rin en muhim g~idlerinden biridir. Seh
rin hemen butiin tramvaylan buradan 
gec;er. Boyle oldugu halde §imendifer 
tramvaya, tramvay §imendifere dargmmi§ 
gibi aralarmda bir irtibat yok. T ramvay· 
dan trene binmek ic;in birkac; yiiz metro 
ileride istasyona ko§maga meebursunuz. 
Trenden c;:1kmca tramvaya binmek 1~m 
birkac; ki§inin toplanmasma degil, iki a· 
damm yanyana ge~mesine bile rniisaid 
olmtyan darae1k yaya kaldmm uzerinde 
gune§, yagrnur veya kar altmda, biraz 
miibalaga ile, saatlerce denecek kadar 

uzun miiddet beklemege mecbursunuz. 
Bu kadar eziyet ~,;ektikten sonra bari 
tramvayda oturacak yer bolabilseniz?! .. 
Ne gezer? Sizin ic;in yer bulunrnast muh
temel olan tramvaylar ancak Eminonune 
kadar gelir ve oradan geri doner. 

Hele Bebekten, bilfarz Floryaya gi -
dip gelecek olanlan dii§iinuniiz. T a Emi· 
nonunden Sirkeeiye kadar yurumege ve
ya ba§ka bir tramvaya binmege mecbur -
durlar. Donii~lerinde de boyle. Sehrin 
umumi nakliye vasttalan arasmda bu de
reee manastz irtibatS!Zhk bilmem ki dun
yamn ba§ka hangi bir §ehrinde gorule -
bilir? 

Sebeb 
Dikkat edilirse gorulecektir ki bi.itiin 

bu manasiZhga sebeb Sirkecideki dortyol 
agzmm manastz yere ~ok dar olmastdtr. 
Evet, manastz ve bo§ yere diyorum. 
<;unku bu darhk ve bogum Ayasofya ta
rafmdan gelen cadde ile istasyon onun -
deki meydan arasma miiselles §eklinde 
stkt§mi§, topunun hymeti bugi.inku em • 
lak piyasasma gore yirmi otuz bin lirayt 
gec;miyen eski birkac; binadtr. 

rare 
<;are bu binalan istimlak edip ytk -

maktJr. Bu bir iki binamn istimlakile yal
mz bu binalann i§gal eyledikleri yer de
gil, ~ehrin ~ok luzumlu bir yerinde koca 
bir meydan kazamlmt§ olur. lstasyon o· 
niinde bo§ duran avlu caddeye a~tlmt§ 
olur. Avlunun parmakhklan ortadan kal
kmca bugun ancak bir polis memurunun 
durabildigi daractk bir yerde birle§en 
dort cadde pek yakt§tkh olarak istasyon 
oniindeki buyuk bir meydana ula§ffil§ bu
lunur. 

Biiyiik bir meydan diyorum. Zira, is
tasyonun giri§ \Oe hareket tarafma sapan 
geni§ caddenin ko§esinde bugun lokan -
ta halinde kullamlan ve istasyon malt o· 
Ian binayt da ortadan kaldumak fikrin· 
deyim. Bu tarzda meydan eski Babtali 
ve bugiinkii Ankara eaddesinin bittigi 
noktadan ta deniz tarafmdaki cami ko • 
§esine kadar UZdiDI§ bulunur. Beyaztd 
meydanmdan daha uzun bir meydan, 
T aksimdeki Cumhuriyet abidesi meyda· 
nmdan daha buyiik bir meydan kazan -
mt§ oluruz. Avrupa §imendifer hatlanmn 
Turk §imendiferlerine ula~arak tam As
ya kar§Ismda nihayet buldugu <;ok li.izum
lu ve manalt bir noktada, istanbul §eh • 
rinin en muhtac noktalanndan birinde 
biiyiik bir meydan kazanmt§ oluruz. 

Belki §imdiye kadar bunu yapmak o 
kadar kolay degildi. (iinki.i istasyon o· 
niindeki avlu ve lokanta binast bir §irke
tin malt idi. Bunu istimlak i~in belki de 
fazla para giderdi. 

Halbuki bundan sonra burast devlel 
malt oluyor. Zaten biitiin ~ehir d~lel 

mah degil midir? Belediyemtz boyle bi1 
plan ve proje ile hiikumete miiracaat et
se umanm ki istimlak parast vermege Iii· 
zum kalmadan meydam ve binayt §ehre 
mal edebilir. 

Ktymetli Naf1a Vekilimiz Ali <;etin· 
kayamn bu i§e yard1m edeceginde §Up -
hem yok. Elbette Sirkeci istasyonunu 
bugiinkii aglanacak halinde biTakacak 
degildir T rene binmek ic;in yo leu! an bu
giinkii gibi ta yiik arnbarlanna kadar g1t
mege meebur etmiyecektir. 

Haydarpa§ada ve halkm kolayltgmJ 
dii§iinen biitun istasyonlarda oldugu gi
bi yolcu1arm gerek binmesi ve gerek m· 
me~i i~in §ehre en yakm ve en uvgun cep 
hest kullamlacakttr. Daha iyisi yaptbn · 
etya kadar istasyonun avluya bakan 
«rnuvasalat eephesi» derhal bu maksar,.. 
gore tslah edilebilir. 

~ehir plamnt beklemege 
liizum yoktur 

;iehir plamnda Sirkeci istasyonunun 
yerinde kalmast takarriir ederse elb:!tte 
kt TUrk §imendiferlerinin Avrupad·l..i 
ba§langicma yaki§tr bir bina yaptlacak -
hr. Bu takdirde istasyon meydam b~lki 
de ta Demirkap1 caddesine kadar genw 
lemek suretile ~ehrin en liizumlu yerinde 
en biiyiik bir meydam viicude gelmi§ bu
lunacaktu. 

F akat Sirkeeideki meydam kazanmak 
ic;in ~ehir planmJ beklemege luzum yok
tur. (iinkii herhangi bir a~tkhk ~ehir 
planma hic;bir engel te§kil edernez. Bu 
meydamn elde edildigini dii~iiniiniiz. Be
bek tramvaylan da dahil oldugu halde 
butiin tramvaylar tam istasyon onunden 
gec;iyor. Muhtelif hatlar ic;in Kad1ko -
yunde, iskele oniinde oldugu gibi muhtelif 
~akaslarda durak yerleri yaptlabilir. Se· 
htr kazamr, halk dua eder. Bi.itiin bun -
l~n elde etm~k ic;in §irndilik §ehtr biitc;e· 
smden sarfedtlecek para belki sur hari· 
cindeki asfalt yola sarfettigimizden daha 
az olacaktu. 

V. B/RSON 

Koy kalkJnmasi 
izmir Vilayeti be~ senelik 

bir program haz1rhyor 
izmir (Hususi)--=-Vilayetimiz, be~ 

seneye taksim edilmek uzere bir koy 
kalkmma program1 haztrlamaktadir. 
Bu program, bugi.inkii hayat, kazan~ • 
~artlan ve ihtiyaclarile miivazi olarak, 
koylerimizin, s1hhi, medeni, ikhsadi ve 
umumi kalkmmasi esaslanm ihtiva et
mektedir. 

Vilayetin bu meyanda dikkat ettigi 
nokta, koyli.iye agtrhk vermeden, bir 
metod dahilinde bunu ba§armakttr. 

::?imdiden kaza ve koylerde de bunu is
tihdaf eden harekelter gorii!mekte ve 
vilayete miiracaat edilerek programa 

ahnmalan istenmektedir. 
Programda her koyiin hususiyetleri 

de nazari dikkate almmaktad1r. Su, te
mizlik, elektrik, mekteb, mezarhk, a
gaccrhk, tavukc;uluk ta programa da
hildir. Muallim 1htiyacr da ehem -
miyetle takib ve halledilecektir. E • 
sasen Maarif Vekaleti de bliti.in Tiirki
yede koyler ic;in, yeni esaslara tabi bir 
ilk tedris hareketi iizerindedir. Bu ha
reketin muvaffak olmasr, biiyiik bir 
tedris derdinin kalkma3Int temin ede
bilecektir. 
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aynen cBu bayraml aeaba nas!l ge((lr!YO-

Diinkii celsede Dilek Enciimeninin raporu okundu, 
bir~ok ihtiyaclar tesbit edildi ve intihab yap1ldi 

[Ba~taraft 1 tnct sahtfed.e] Eyiibden Dr. Hilmi: 
~artalda hem de Kad1ki:iyle Bostanc1 a- «- Her yerde az<;ok bir §eyler ya -
rasmda iki ortamekteb ar;mak imkam ol- p!lml§, Eyiibde hic;bir §eY yapilmamJ~tlr. 
IM.d1gmdan her iki tarafm ihtiyacmm te- Zavalh ki:iylii ki:iyiinden yiikiinii getire -
mini i<;in yalmz Bostanc1da bir ortamek - miyor. Arabas1 yolsuzluktan kmhyor, 
teb a<;llmasl, tramvay §irketi tarafmdan biz otomobille gidemedik araba kmld1. 
ilkmekteb talebelerine verilmekte olan Onlar nas1l gelsin, oradaki vaziyeti an -
pasonun ilkmekteb talebeleri civardaki Jarnak ic;in mahalline gidip gormelidir. E
mekteblere gittikleri i<;m daha ziyade Iii- yiibde F uka bir tiirbedir; biz tiirbede o
zumlu olan lise, yiiksek ve ortamekteb ta- turuyoruz. Gencligi burada nasll tophya
lebelerine verilmesi, yo! i~lerinde muva - biliriz. Halic sahilinde bir hastane yok
sala yollarmm miim)iir. mertebe iyi mu • tur. Baz1 zavalhlann inliye. inliye i:ildiik
hafazas! hakkmda.~>i miitalean:n zaruri lerini gi:irdiik. Bu muhitteki 30, 40 fab
oldugu, ~ehir harici yollann be§er senelik rikanm yard1mile ufak bir hastane tesis 
programia yap1lmakta oldugundan e • edilebilir» dedi. · 
hemleri miihimlerioe tercihan yapllmo.sl- Catalca azalan; dogum i~leri ic;in bir 
na devam edilmesi, orman resimlerinde doktor veya ebe bulunmad1gmdan, Sir -
tenzilat icrasile koyliilere baltahk aynl · kecide bir vagonun nakli ic;in I 0 lira a
mas!, dispanserlerin tevsi ve seyyar he - lmdigmdan, koylerine yiik gi:itiirmek iize
kimlerin arttmlmas1 ic;in yoni y1lda biit- re gelen arabaCJ!ara kendi yiiklerini da
c;eye tahsisat konulmas1, ,Silede bir ecza· hi yiikletmelerine, istanbul yiik arabacJ-
ne ac;Jlmasl, s1tma miicadele faaliyetinin lannm miisaade etmiyerek harac; §eklinde 
bilhassa Kiic;iik ve Biiyiikc;ekmecede art- para istediklerinden bahsettiler. 
tmlmas1 ic;in S1hhiye V ekaleti nezdinde Kongre reisinin verdigi izahat 
te§ebbiisat icras1, Ada! ann iman ic;m Reis Ziya: T erkos su bendinin yamn-
,Sirketi Hayriyenin yaptJg1 gibi Akaym da muazzam bir tasfiye tesisah yap1lm1§ 
da in§aat malzemesini paras1z nakletmesi oldugunu, hergiin §ehrin muhtelif yerle
ve i:imrii tabiisini c;oktan dolduran vapur- rindeki T erkos suyundan niimuneler ah
lann yerlerine yenilerinin ikamesi, Dikili· narak tahlil yap!ldlgml, Sular Miidiiriin
ta§hlann arazi dileklerinin muhik oldugu, den ba§ka Vilayet S1hhiye Miidiriyetinin 
fakir halkm oturdugu F atih hattma daha dahi sulan tahlil ettirerek T erkos suyu -
ziyade ikinci mevki arabalar i§letilmesi, nun tam tasfiyeye tabi tutuldugunu, sey
Arnavudkoy - Kuruc;e§me tramvaylann- yah vapurlanr~ lstanbul sulan hakkm -
da bekleme yerleri yap1lmasl, Be~ikta§ • daki dii§iincelerinin eski bir §ey oldugu
T aksim otobiislerinin fazla i.icretlerinin nu si:iyliyerek «bu tesisatJ, idareyi, biz 
indirilmesi, sokaklarda a<;1lan Terkos, ha- ele ald1ktan sonra yapt!k. $iipheli su ic;
vagazi bacalanmn siiratle tamiri, T ak - mektense T erkosu hit; §iiphe etmeden ic;e
simdeki umuml halamn yerine modem bir bilirsiniz» dedi ve alk!~land!. 
hala in§asJ, Oskiidardaki bozuk yollann Enciimen namma Cemaleddin Fazh 
yaptmlmas1 gibi i§lerin miistacel ve Iii • ve mazbata muharriri s1fatile de Ziihtii 
zumlu oldugu kaydedilmekte idi. Cubukc;uog]u miitalealara cevab vererek 

Raporun parti i§leri kismmda ise: bilhassa §ikayet edilen Elmah suyudur, 
Mazereti olmaks!Zln davete icabet et- dedi ve: 

miyenlerin kayidlerinin F1rkadan silin • «- Butiin §irketlerin tarifelerinin bu
mesi e§ vaziyetlerde Parti mensublan • giinkii malzeme ve komiir fiatlan nazan 
mn i§e almmasmda daha iltizamkarane dikkate almarak indirilmesini biz de ra
hareket edilmesi hakkmdaki teklifin ilk porumuzda istedik, dedi. Y ollar hakkm~ 
k1sm1mn kurultayca tesbit edilmi§ oldugu da da Biiyiik Millet Meclisindeki kanu -
ikinci k1sma ise esasen riayet edilmekte nun c;1kmas1 temennisini izhar etti. 
oldugu bj.ld¥-ilerek otobiis ihtiyacmm giin- lkinci celsct 
den giine artmakta oldugu i in bu i in ar· On dakika istirahatten sonra tekrar 
tm gi:izoniine ahnarak halli zamam gel- miizakereye ba§land!. Tazimat telgrafma 
digi zikredilmekte idi. cevaben Cumhurreisinden ve Parti Ge • 

Spor ~lerinde ise enciimen stadyom nel Sekreterinden gelen cevablar okun • 
in ·aatmm gi:izoniinde tutularak 200,000 du ve alki~landJ. 
lira sarfile bir kiSim istimlaki yap1lm1§ o- Parti Baskanrnm izahati 
Ian Yenibahc;e stadyomunun in§a ve ik- Vilayet Parti ba§kam Muhiddin Os-
malinin bu semtlerin inki§af ve umranma tiindag kiirsiiye gelerek: 
yard1m edecegi beyan edilmekte idi. «- Kongrede bir iki noktaya i§aret 

Adalz Avninin miitalealart edecegim. Dskiidar - Kad1ki:iy tramva -
Rapor okunduktan sonra Adalardan Yl biliyorsunuz Belediyededir. Halic ge-

Avni si:iz alarak: ne Belediyededir. Akay1 da istedik, hii -
«- Raporda fstanbulun yo] meselesi kumetle miizakere neticesine gore hare -

ikiye aynlml&, halbuki bu iic;tur. Esas iti· ket edilecektir. ,Sirketi Hayriye bir mu
barile iic;e aynlan §ehir, i§ muhitlerile de kavele ile bir hak taleb etmi~tir. Muka -
parc;alanmJ§ bulunu~or. Adadaki !stan- velenin hiikiimleri sonuna kadar caridir. 
bula, Kad1koydeki lstanbula, Istanbul - Binaenaleyh J,u nakil vas1talanmn birle§· 
dakiler diger yerlere gitmek orada c;ah§- meleri i.izerinde Obeyid arkada§lml -
mek mecburiyetindedirler. Hiik.umet ce · zm c;ok miihim meselelere temas ettigini, 
binde k1rk paras! o)miyan Vatanda§ID giize! sozJer soyJediginj zab1tiarda oku • 
Kopriiniin bir ucunda kalmas1 zihniyetini dum. Dilekleri yerindedir. T emas ettik • 
y1rtar atarken biz de yo] i§ini bir hizmel Jeri mevzular miihimdir. Ancak bunlann 
miiessesesi,. bir ilim meselesi telakki ede- bir k1sm1 dilek, bir klsffi! prensip i§leridir. 
rr.k vatanda§l bir yerden digere tarafa Ben burada Parti ba§kam, orada idare 
nak'etmek hizmetini ifa edelim.» amiri Slfatile bulunuyorum. Bunlann iki-

Dedi ve lstanbulda iic; deniz vas!t<.ISI" sini birbirine raptedince matlub hasd o
nm bulunmasmdan §ikayet ederek iic; mii· lur samyorum. Ancak hiikiimlerini nok -
diri umum!, iir; mcdisi idare, ii~ te§kilat san b1rakml~lar, bunu tamamlamak la -
i~in vatanda~ fazla bilet paras! veremez z!IDdn. Hesab sormadan biiyiik bir zevk 
diyerek bunlarm bir elden idaresini istedi. duyanm. Hesab sormak, soran ic;in gii-

F estival yapzyoruz amma zel bir tahassiis mevzuudur. Ancak sora-
ragbet yoktur mn elinde muntazam bir i:ilc;ii bulunmas1 

Kad!ki:iyiinden Niyazi T evfik: Hal· lazJmdlT. Bunu kullanmak gi.ic;tlir. Sor
kevlerinin vazifesinin Cumhuriyet umde • manm zevkini de bilmelidir. Ben kendi 

d pay1ma hesab sormaktan ziyade hesab lerine uygun gene yeti~tirmek ol ugunu, 
bu fikri verebilecek bekar talebeler i~in vermekten biiyiik zevk duyanm. Minnet 
bin, iki bin ki~ilik pansiyonlar ac;JlmasmJ baglarile baghy1m. Hepsini zevkle kar -

lanm.>> dedi. 
·istiyerek: lntihabat 

«- Her sene festival yap1hyor ama.. • 
ragbet yoktur. i-stanbulda da ,Sark pa _ Bundan sonra miizakere bitti. lntiha-

d b k ba g~ildi. N ecib Serdenge<;ti, Ahmed zan namile iki sene e ir pazar a~sc. na· N 
Kara, Refi Bayar, ureddin Ali, Fa -s1l ol ur» dedi. 
ruki Dereli, Hakkiye Emin, F aide E -

Ve gayritabii dogmu~ 'Xocuklar i .. in sendal, Hiisnii Alath Ash; Mithat Nem-
bir enstitii ac;Ilmasmt istiyerek: ]i, F uad F azh, Suphi Erten, Mediha 

<<- Son dilegim Terkos havuzunun Avni, Nam1k Tiikdogan, Murad, Re§ad 
yanma bir fil.itre tesisatl konsa da !stan· Y1lmaz, Hasan Koper yedek azahklara 
bul ~u menhus tifodan kurtulsa. Ecnebi se~ildiler. hlerinin c;oklugu dolayJsile 
vapurlannda fstanbulda yemek yemeyiniz Mithat Nemlinin yerine bu defa eski Va
diye fena bir propa~anda vardlr. Bu yiiz- li muavini Tiitiin inhisar tefti§ reisi Hiis
den seyyah getiremiyoruz. Eger ~u tifo nii asli azahga ser;ilmi§tir. Digerleri ay -
da kalkarsa sekiz, on senedenberi mahrum nen ipka edildiler. 
kaldlglm ve ~ok sevdigim salata ve rna- Bundan sonra Genel kurultay i .. in in-
:rulu yiyecegim» dedi. tihab yap1larak: 

Azalarzn muhtelil dilekleri Muhiddin Ostiindag, Faruki Dereli, 
Kartaldan ,Serefeddin oradaki 7 ilk - Sun Enver Bakur, Refi Bayar, Faide 

mektebin yeti~tirecegi talebe ic;in orta- Esenda]; Halil Hilmi Uyguner, Refik 
mekteb il<;l~asmda !STar etti. Beykozdan Ahmed, Fuad Fazh, Ahmed Kara, Ne
Mehmed Ali $irketi Hayriyenin yukan cib Serdeng~ti de yedek olarak s~il
iKk.eleler ir;in hi~ tenzilat yapmadlgiDI mi~lerdir. 
s<iyledi. Beykoza Halkevi binas1 in~asm1 Bundan sonra reis, arkada~lanna te-

---......::.........~;._k:...;;.~....JkL.J....L. • ....;__;~_,._, b out... ... J,]tiu, ruld,mn 

ruz~ ba$l!kl! yaz!da Q ne ba~l!yan boliimde bir layiha hazirladi 4 1•1 1•1 I I I 1•1 
gene aynen cBayramhklan i<tinde gene bes- 1 1 181 j I I j I 
leme klzlan ~lk bayanlardan se~ilmiyor. [Ba$tarafz 1 tnct sahifede] 5 · 
Bayanlan oyle iyi taklld ediyorlar, makya- maddeyi bol ve ucuz temin etmek, koy • 6 I I I l I 1•1 I I 
j1, yiiriimegi, §apka giym~gi .. 0 kadar iy~ liiniin yeti•tirdigi mahsulleri kurakhktan I I I I J •I I 1•1 I ogrenml§lerdir ki onJan. gorduk~e: c~~ be • 
yaz apartlmanm ilc;uneu katmdaki de~! k!Z. kurtarmak, mevsimsiz yagmurlar dolayl - 8 1•1•1 I I I I I a I 
Bu yamm1zdaki apartlmanm be§mel ka- sile ta~an nehir ve dere mecralarml 1slah 1 1 j 1 1 I• I 1 Ill ' 
tmda oturan dagmlk sa<tll hizmet<ti ve etmek, bu suretle de yeti§tirilen mahsulii 9

1\ 
ila,.:. diye hepslnl ayn, ayn tammasam, h' I 0 _I_ I I 1•1•1 l_L I_ 
onlar1 hirer bayan zannedeeeg!m. Evet ben hasardan korumak ve mevcud gi:il, ne Jr, 

onlan teker. teker tamyorum am~da. b~~ dere ve ~aylardan araziyi sulama noktai 
miyorum. Onlarm arkasmdan gl en · nazanndan azami surette istifade ettir-
korpe delikanlllar benlm glbi onlarl tam- - I k 
yorlar m!? .. Yoksa hirer kii~iik bayan ar- mek iizere kanallar ac;mak ve mem e ete 
kasmdan gittikleri vehmile magru;r ve s1hhati umumiye noktasmdan zararh gi:i
memnun mudurlar ve birdenbire hakikati riinen batakhklan kurutmak gibi memle-
0..:.reninee biiyiik bir suku. tu. ha.yale mi ug- hh 'h · d 6 

1 d ? ketin ikttsadi, zirai ve s1 i c1 etm en nyaeaklar. Malum ya ~~~ 1 ey1z ... :. 
Miisaadelerile bu yaz1y1 yazan bayana liizumlu goriilen su i~lerinde Anadolunun 

sorabll!r miyim? garb ve cenub havalisile orta ve §imal 
Tiirkiyede s1mf fark1 var rn!dlr?: .. Besle- mmtakalannda bulunan kiSlmlarda faali

me diye muhak\Car gormek istedigl msan- yete geriler~k bu kiSlmlann zirai ve ikt!-
lar aeaba kimlerin ~ocuklandlr. Aeaba bes- ..-
leme diye tavsif edilen gene k1zlar b~r .. :&a- sad! c;ah~malanm biran evvel temin et
manlar Harb meemuasmda YRl?IYan olille- mek maksadile bu layiha su i§lerine be§ 
rl·n evladlan olabilecegini yazgan bayan d f d'l k ·· 31 ']yon 

ld .l r sene e sar e 1 me uzere m1 tahattiir etmek lutfunda bulunabi I e 
mi? Yoksulluk ve yahud umulmad1k bir lira tahsisat verilmesi ic;in hazulanml§ • 
afet onlan bu hizmetleri yapmaga ve na- tJr.» 
muslarile ya§amaga sevketmi§se bunlarm Liiyihanrn bafltca maddeleri 
giinahlan ncdir?. ~i~lide oturdugunu an - d 1 1 
latmak istiyen bayanm; izzeti neflslerine Layihanm ba§hca mad e eri §Un ar • 
dokunacak sozler sarfetmesine ni<tin maruz du: 
kalmi~lardir?. Yoksa onlar insan degil de 1 _ Orta ve garbi Anadolunun su -
alelaeayib hirer sirk mahliiku mu?.. k . d' 

Onlarl ayrl ayn tammasayml§ hepsin1 lanndan istifade edilme iizere §liD 1ye 
hirer bayan zannedermi§: kadar c;ah§an havzalardan ba§ka ve bil-

Bunlar Havva cinsinden degil mi?.. so- hassa Marmara havzasmda Sus1guhk ve 
ranm o bayana ki ev i~lerini bilmiyen tabileri, Ege merkezi havzasmda Baku • 
kendisi gibi (belki degildlr) bayanlarm. K B'' "k M d 
yiizlerini agartan. begenmedigi, insan y~ri- «;ay, Gediz, umc;.ay1 ve uyu en e-
ne koymak istemedli:i beslemeler b1rer res nehirlerile Adana havalisinde Sey • 
bayan olmu§Sa bunda tarlz edileeek ne han, Ceyhan, Berban, Silifkede Goksu, 
var?. Bilmem hangi adam §oyle cTiirklerln H H 
u~aklan bile efendi> demi§. Bizim de biz- Malatya havallsinde orata, a§ma ve 
metlerimizl gormege katlanan bu klzlarda Denne, Karadeniz havzasmda Y e~ihr • 
bayanhk varsa bu da Tiirkliik .. ic;in iftihar makla tabilerinden Cekerek, T ersakan, 
vesilesi degil midir?. Demek Turkun besle- Kilkit Jrmaklan, Orta Anadoluda Sa • 
me diye tuttugu k!zlar da hirer bayandlt. S N d 
ve bu boyledir. karya ve tabileri Konyada ille, ig e-
~unu da arzetmeme miisaade buyursun- de Gebere deresile bunlarla miinasebetle

lar korpe delikanl!lar bur!larm arkasmdan ri bulunan go], nehir, dere, r;ay ve kolla· 
gidip anlal?lr ve onlan (ikendi tabirleri mu- nnda sulama yapllmasJ, batakhklann ku
elbinee) birer bayan yaparlarsa fena ml 
ederler?.. rutulmas1 ve hasarlann men'i gibi yapl • 

son soz olarak yaz1y1 yazan bayanm in- lacak bilumum su i§lerine be§ senede 31 
sam insan tammasm1, devrin gazeteciligi. milyon lira sarfma ve gelecek senelere 
ne yakJ~mlyaeak sozlerle izzett net!stere do- •amil taahhiidat icrasma N afJa V ekili 
kunmamasm1 hassaten rica ederim. ~ 

Bal!kesir karilerinizden mezundur. 
H. $ensoz 2 - Birinci maddede yaz1h i§lere 

d sarfedilecek 31 milyon Iiradan her sene 
Radyo ve propagan a sarn icab eden meblagla ihrac edilecek 
Tokad, kolorduda kurmay binba§l ~a • bonolar kar§thgl Naf1a bi.it~esinde a«;Jla-

ZIID Turunedan bir mektub aldlk. Nazlm cak hususi bir fasla tahsisat olarak ko • Turune bu mektubunda c;ok esasl! bir mev-
zua koyliiye mahsus ne§rlyat, mevzuuna nulur. Senesinde sarfedilemiyen mebalig 
tem'as ederek' ortaya blr tlkir atmaktadrr. ertesi sen eye devrolunur. 
Bu mektubun alil.kall k!S1mlanm ne11redl • 3 _ Sular Umum Miidiirliigii te~ki • 
yoruz. ·· hd · 

cEskiden propaganda ve ne!?riyat vas1 - latmda bulunan memur ve musta emm 
tas1 bilumum yaz!larla hitabeler, sah,ne ~e yevrniye, harc1rah ve zaruri masraflarile, 
giizel san'atlar iken asrimizm buna iki mu- te§kilata dahil olamay!p ta bu i§te kulla
hlm elemam daha kat!lmu;;tir: Sinema ve n!)acak yer!i ve ecnebi miitehaSS!S, mu~avir, 
radyo. Bilhassa bll iki vas1ta ortaya ~lkttk-
tan sonra propagandamn k1ymeti ve tesirl miihendis, fen memuru ve diger miistah-
son raddeye varm1~t1r. deminle amelenin maa~. iicret ve yevmi

Memnuniyetle i§ltti~ime gore hiikumeti- yeleri, harc!rahlan ve almacak alat ve 

~;~~~z~~m~u::~~le~~~~i h~~~~C:1~~: :aa:: edevat bedelleri ve sair umumi masraflan 
yo tedariki imkanlarmm aranmast, her bu tahsisattan sarfedilir. 
kaye bir radyo temlni bu meyandadtr. Fa- I 
kat bunlar daha ziyade zaman ve paraya Istanbul Borsas1 kapanl§l 
miitevakk1ft1r. f" 1 • 23 12 1936 

Binaenaleyh bu ~ler olunetya kadar aca- Jat er1 • • ::] 
ba ba§ka bir vas1tadan ve en ba~ta gelen p A R A L A R 
ne§riyattan istifade edllemez mi? _ 

Tiirk koyliisi.inii yakmdan tetkik edersek I I A.l14 Satl, 
pek «;ok iyi hassalarmdan birislnin de oku- 1 SterllD 6lfi. b2v. 
mak hevesi oldugunu goriiriiz. Koyliimiiz 1 Dolar U3 t'6 
esklden kara cahil kay hocalarmm okudu- 20 Fransl$ Fr 116 50 116 jQ 

gu kitablan dinlemekle bu ihtiyaelarml gl- ~~ ~~;ka Fr l<O. 1~g: 
derirlerken yen! yaz1Iar ~lktlktan sonra 20 Drahml ~~: 23. 
l?imdi bizzat okumakla daha zevk duyuyor- 20 :i:svtere Fr ~66, 675. 
lar. 20 Leva 20. 2&. 

Koyiinden saatleree yaya veya hayvan J Florin 63. 66, 
iistiinde kasabaya gelirlerken ellerlne ge- 20 Cek kronll 75. 80. 
t;:irdiklerl gazete par«;asm1 okuyan koylii- f ~~~turva Bl ~g: ~~· 
lere her zaman rasgelinlr. 1 ZlotJ 20. 20.~\.. 

Biiti.in bu haller gozoniindP bulundurul- 1 Pen2il ~o. 22 50 
sa da koyliiye okutacak bir gazete ~1kar- 20 Lev L2. H. 
sak olmaz m1? Yalmz bir kag1d parasma 20 Dln:l.l' 48, fill. 

ta Ruble mal olaeak ve lyi se<tilmi~ bir heyet ra- 1 :tsvec; kuronu so. 
:fmdan tertib edilen bu razetenin ~ok bii- 1 Tilrk altLni lOU!. 

iH. 
1013 
~45 yiik hizmetler goreblleceglne kannim. 1 Banknot Os B ;!43. 

6niimiizdeki k1~ mevsiminde koyliimiiziin 4; E K L E R 
i~JI pek azd1r. 

1 - Cumhuriyetlmlzin her bak1mdan fe
ylzlerinl, yap1lan ve yap1lacak biiyiik I1Jleri 
anlatmak, 

AI~ ;;-I 
Londra ti16,J5 616. 
Nev Yok 0.7\170 o. 7975 
Pa.rl..<~ t7.06Jo 17.095 
Milano L6,1J75 Lfi.U75 
Briiksel 4. 716o <l 72 
Atina 88 60 88 637~ 
cenevre 3,4617 3.4o6Jo 
Sofva 64.9:. ti4.9J6 

2 - Koyliimiize ya§ayt§mda, glyini~inde, 

yeyi~inde ve ev diizeninde !Slahat yapmak, 
3 - S1hhi durumu diizeltmek, c;oeuk olii

miinii azaltarak niifusu ~ogaltmak, 
4 - Zirat ve lkt1sadi vaziyetl IS!ah ve in

kl~a:f ettirmek, 

I Amsterdam 1,4660 1.4c6o 

5 - Biiyiiklerimizl tamtmak, koyliiye 
kendlnde olan meziyet ve kabiliyetlerl an
latarak bunlan gel!~tlrmek, 

6 - Mllli duyguyu yiikseltmek, 
7 ~ Yeni yeti§en nesle, gencllge lsteni -

len vas1flan ar;;1lamak !<tin koylii gazetesini 
blran evvel bastlrmaktan ba~ka, ~?lmdilik, 

ba9ka ~are yoktmr. 

Prasr J2,666 22,67;> 
Vlvana 4,2,75 4.~5 

Ma.ctrltl 7.63 7_C)S2 
Berlin 1.~81S 1,9830 
varsova 4,2275 4.23 
Budaoeste 4.84 4,8!25 
Biikres 108.12~5 108.7675 
Bel2Tad 34.6~o 8!t,66 
Yokohama ~.795 2.7\!15 
Moskova 24.90 :.!~8J7o 
swkho~lm~----~---3-.1-t-75 ___ 3._14_~ __ -

ESHAM 

Ac;~ 
i11 Bankasl nama 10. 

Bu §ekilde bastml!p paras1z olarak koy
liiye dag1tllaeak gazete veya mecmua
nm ~ok ragbet ve k1ymet kazanacagm1 ve 
<tOk miisbet netieeler elde edileee~i kana. 

ASian c;tmenw 18,85 
I Merkez. Bant.asl 90. 

Kapaill§ 
10. 
10.85 
90.2o 

atindeyim.)) ISTIKRAZLAR 

Koridor meselesinde Alman
ya • Polonya anlatmast 

Ac;~ 
TUrk borcu I pe~ln 22 675 

10 , l vadell <12. 7 ~5 
• • n oes1n <~1 3u , , n vadell 21.80 
, • m vadeli 2U5 

Ereani 97.~o 
Sivas - .Erzurum 2 9o 

S1vas-Erzurum 3 ~5. 
TAHVILAT 

Berlin 23 (A.A.) - Diin, Almanya ile 
Polonya arasmda koridor vas1tasile 
Fransrz miinakalah hakkmda bir anla§
miya vanlrni§hr. <;ok dostane miizake
rat neticesinde elde edilen bu anla§ma 
neticesinde demiryolu nakliyah 1937 de I 
miihim miktarda artacaktrr. Tediyat i- Amadolu I va. I 

Ac!l~ 
40.90 
4L.90 
4105 

c;in, her iki hiikumetin menfaatlerini , n va 
azar ate alan emnuni.yetb,_.,a,..h...._e,...-..._.,_An_ a_d_olu mii. pe~~ .t.UO 

Kapa.m.e 
22.65 
2&.6J 
21,:JO 
21.80 
:.1.3o 
97.2j 
95, 
95. 

Kagan~ I 
40,90 

4.0.90 I 
44.~5 

ao 

. Soldan sa~a: 
1 - Evlerin damrnl orten §ey, isenin kl

salt!lllU§!. 2 • Sinirll, insanda iyiyi kotiiyii 
farkettiren kuvvet. 3 - Mldeye bir !ICY ln
dirmek, bir emir. 4 • Yiizii as1k. 5 - Dokun
mU§ §ey, ak1lhca olm1yarak. 6 - Modaya go
re, bir sual edat1. 7 • Yuva, bagi§lama, bir 
sua! edat1 daha. 8 - Yags1z. 9 - istanbulda 
me~hur bir semt, bir emir daha. 10 • D!ger 
bir emir, arabea ~iir vezni. 

Yukandan a~ag1ya: 
1 - Blr eins bal!k. 2 - !;!art edat1. bir 

goz rengi, lskambllde birli. 3 - Miisliiman. 
larm oruc; tuttuklarl ay, s1fat edat1. 4 -

<;ocuk dogurtan, $R!klda giiftenln iic;iincii 
mJSrat. 5 • Japon Imparatorlarma verllen 
iinvan, blr blnek hayvam. 6 - Paras1z.. 7 -
Cazband tak1m1 levaz1matmdan, nota. 8 • 

Kesllm~, zlya. 9 - Glzll §ey, peri elnslnden 
bir mahluk. halk arasmda bir alay tablri. 
1- - Kolun ucu, evin iistiine kuruldugu §ey. 

Evvelki bulmacanrn halledilmif fekli 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

9 
10 

2 a 4 ~ ft , 8 • 10 
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• MIEIYIUIS~TIE I 

Zayi - Beyoglu Malmiidiirliigiinden 
alm\§ oldugum maa§ ciizdanile beratr
rnl, niifus kag1drmr, miihriimii kaybet -
tim. Hiikmii yoktur. 

Emniyet miidiirliig\i kalem amiri 
Selman annesi Fatrna l;)ahver 

Ac1 badem kt·emi cilde yarar. 
Cilde hayat, di.izgiinliik ve tara • 
vet verir. Cildin kirlerini, ze • 
hirlerini, fena yaglanm temiz · 
ler. Buru§ukluklarmi, lekelerini, 
~illerini, ergenliklerini, sivilceleri· 
ni izale eder. ~irkin ~ehreyi gilzel
le§tirir ve ihtiyarhit gencle§tirir. 

Fakat ac1 badem kremini harkes 
yapamaz ve bu kremi mutlaka act 
badem yagile yapmak Hiztmdu. 
Bu hem mi.i§ki.il ve kiilfetli, hem 
pahah bir i§ oldugundan biraz act 
badem, esansile vazelin yagm1 ka
ri§hrarak yapllan kremleri kulla -
nan bayanlar cildlerini bozuyorlar. 

Balis act bademden pek bi.iyiik 
fedakarbklarla istihsal edilen ha· 
kiki ac1 bedem yagtm krem haline 
getirmi§ olan kolonyasile ve mi.is -
tahzaratile me§hur eczact Hasan -
drr ki: Itriyah nefis ve cazibdir. 

Hasan act badem yait kremile, 
Hasan yags1z kar kremini ve Ha· 
san yarun yagh gece kremini ba
yanlar seve seve kullanmakta ve 
eczact Hasam tebrik etmektedirler. 

Sabun, kolonya, losyon, lavanta, 
briyantin, sa~ sulart, si.irme, pudra, 
bra§ bt~ag1, di§ ftr~alart, di!i sulart, 
di§ macunlart ve her ti.irli.i Itriyat 
ve mi.istahzaratta mutlaka Hasan 
markas1n1 isteyiniz ve araymtz. 
Hasan deposu: Ankara, istanbul, 
Beyoglu, Be§ikta§, Eski§ehir. 

Kilis Belediyesinden: 
Bir buz fabrikast yaptlacagmdan fabrika.mn bina, makine ve di

ger in~aatimn kefif ve projelerini tanzim etmek ve begenilen _Pl~n 
dahilinde makineleri tedarik ve mahallinde tesisab yapmak Ish • 
yenlerin teraiti anlamak iizere Belediyeye miiracaatleri ilan olunur. 

(3640) 

Denizyollari i,Ietmesi Miidiirliigiinden: 
Tekmil hatlartmtzm giiverte kahve ocaklart 937 yth i!tin a!ttk art

brma ile kiraya verilecektir. A!ttk artbrma 28 birincikanun 936 sa • 
at 14 te ltletme ~efliginde yapllacakhr. 

Karadeniz hath i~in 250, diger hatlar i~in 100 lirahk teminat Ia • 

ztmdtr. ~eraiti ogrenmek i~in hergiin miiracaat edilebilir. (3719) 

Akay i~Ietmesinden: 
1 - Yalova kaphcalar1 methaline iki kilometre mesafede asfalt 

sose iizerinde gosterilecek mahalde yaphrtlacak elektrik santrah 
~esisall kapah zarf usulile eksiltmiye konulmuttur. 

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

3 Muhammen bedeli «55.327 lira ve 20 kuruttur.~ 
4 - Muvakkat teminat «4.149» lira ve 54 kuru,tur. 
5 - ~artname, ketif ve projeler ldare veznesinden bir lira mu • 

kabilinde satm ahnabilir. 
6 - lstekliler teklif mektublartni yazth saatten nihayet bir saat 

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

istanbul S1hhi Miiesseseler Artt1rma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

A!r1k eksiltmiye konulan Heybeliada Sanatoryomunun 127 kalem 
bbbi alatma istekli ~tkmadtgmdan eksiltme 30/12/936 ~artamba 

giiniine btraktlmttbr. 
1 - Eksiltme saat 14,30 da Cagaloglunda Sthhat ve l~timai Mu· 

avenel Miidiirliigii binasmda kurulu ~omisyonda yaptlacakhr. 

2 - Tahmini fiat 855liradtr. 
3 - Muvakkat garanti 64 lira 13 kuruttur. 
4 - tstekliler tartname ve listeyi hergiin Komisyondan gorebilirler. 
5 - lstekliler cari seneye aid Ticaret Odast vesikasile 2490 sayth 

kanunda yazth belgeler ve bu ite yeter muvakkat garanti makbuz 
veya banka mektubile belli giin ve saatte Komisyona gelmeleri. 

(3682) 

izmir Belediyesinden: 
lzmir Belediyesi tarafmdan lzmirde yaptmlacak Hal santral bi • 

nasmm projesi miisabakaya konulmuttur. Tetkik neticesinde bege· 
nilenlerden birinciye bin lira, ikinciye bet yiiz lira verilecektir. 

Malumat almak iizere Belediye Batmiihendisligine miiracaat edi
lir. Projelerin nihayet 15 mart 937 tarihine kadar Belediye Reiali • 
-· " 639"'~--..& 
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Ankara Mektebler Sat1nalma 
Komisyonu Reisliginden: 

S
, 1 B'l 'I k I talebesinin ~amatlr ve yatak taklm1armm 
1yasa 1 g1 er o u u Ek '1 7/1/ .. .. . , lk eksiltmiye konulmuttur. 11 tme 

ytkanma, utuleme lflerl as: M k bl M h beciligw inde 
b .. .. 14 t Ankara e te er u ase 937 pertem e gunu saat e 

toplanacak Komisyonda yap1lacakhr. .. 

Ilk t 
. t 307 I' 50 kuruatur. ~artnamesi paraslz o1arak hergun 

em1na ua T k t I k marir ve 
kt bd .. "I" M IS gayesine kadar YI a 1 aca s:a 

me e e goru ur. ay . 1 . w d azllm•tllr . f' t tahmm er1 atagl a Y • 
yatak tak1mlannm m1ktar1 ve aa (3616) «2097» 

Nevi 
Miktarl Par~a batma tahmin 

edilen fiat 

40000 8 kurut 
Biiyiik par~a: 
(Yatak ve battaniye ~artafa, 
fanila, don, pijama ve emaali) 
Orta pars:a: 
(Yatak yiizii, havlu ve emsali) 
Kii~iik pars:a: 
(Mendil, ~orab ve emsali) 

15000 4 » 

15000 2 » 

SAT i Y E 'nin 
y eni getirtmi§ oldugu 

ELEKTRiK L • 
I .. 

TRENLERi Dl 
gormeden evvel ~ocuklann1za 

HEDiYE ALMAYINIZ. 

Konya Cumhuriyet 
Miiddeiumumiliginden: 

1111937 
.... d 937 senesi mayls nihayetine kadar Konya Ce-

• ~~nun en f sulile yeniden miinakasaya konulmuf ol· 
zaev1 ekmeg1 kapah zar u 1112; 936 .. " kadar Kon· 
d w d · · · 4/12/936 dan 3 gunune ugun an tahblermm 1 1 .. t etmeler1' 1'laAn T w · usu en muracaa 
ya Cumhuriyet Miiddeiumumiigme (3677) 
olunur. 

Emlak ve Evtam Bankast ilanlar1 

Taksitle Ev 
Esas No. Mevkii ve nev'i 

Depozito 
Lira 

.. .. e Cevizlikte Hamam sokagmda 
C. 21 Bakukoyund I b h r ev «Ozerin· 

eski 56 yeni 66 numara 1 a ~e I 360 

deki numarasx 52» d 1. • b' • • taksiti pefin ve geri 
T f 'JA k d h eV be e 1n1D 1rinCl 

a s1 ah yu an a yazl . I k ·· .... senede ve ii~ mii • 
I .. k . . ot 9 t f . e tabl o ma uzere U:r 

ka an U~ ta Slh ;o alZ d"rt " vi taksitte odenmek sar-
• k d tl tamanti o musa , 

sav1 1s1m ave 'u sure e th 1 8 'kincikanun 1937 tarihine 
tile a~1k artbrmaga konulmutturS. b a ~ d 

1 
yap1lacakbr. lsteklilerin 

d 'f .. .. t onda u em1Z e 
musa 1 cuma gunu saa ' ize elmeleri.. «433» ('3718) 
tayin olunan giin ve saatte ~ubem g •• 

BOTON DUNYA 
POKER 
hras b1gaklartnl kullantyor , 

8 i z d e a It n 1 z. 

POKER PLAY 
markas1na dikkat ediniz. 

• 1 i~lni daima sUsiU 
Aile ekonomisini dU!jiUnen, ev•n ~- t ek kaygusunda olan 
·~------- ve dUzgUn gos erm 

YiiKSEK ZEVKLi BAy AN 
E. I. Du Pont de Nemours et Cie • Newburgh, N. Y. 

Mamulat• tamamile y•kanabilir, uzun omiiriU ve r;ok 
' .. . . d maadas1n1 kullanmaz 

,.k perdelik ve sofra ortliler•n en d 
alarda sablmakta rr. 

Du Pont mamulah a9agJda yazrh mastaz d 1 I t b 1 
Etablisman Orozdi-Bak Dilberzade bira letr erbu~ an u 

b l Hasan Alanya, s an 
Yordan Ayanog u, lstao u A D Zahariadis, Bevoglu 
Lazaro Franko Mahdumlan, Beyoglu G~lata Mefru~at pazarr, Galata 
Bekir Hamamcr, Ankara 

Benzerlerile karu;tlrmayanaz. 

Ve fU markayl 1srarla isteyiniz. 

ASiPiN KENAN 
Halis ve hakiki tabJetleri srhhatinizi 
soguktan ve biitiin agrdardan korur 

iSMiNE DiKKAT 

~i~li 
BULGAR 

HAST AHANESiNDEN: 
9000 kilo Ekmek 

10000 • inek siitu 

JUVANTiN KANZUK 

Sa~ boyalar1 

1200 ,. s1~r eti Kumral ve siyah olarak sabit 
• 1200 • Koyun etl ve tabii renk verir. Ter ve ytkan· 

10000 ,. Yumurta makla ~lkmaz. Ycgane zararsJZ ve 

k b tanmm1~ sJbhi sa~ boyasrdll'. 
Erza , se ze, gaz, kiimUr, benzin ve 

Bir~ol.c muhtelif tra, bl~&Klan vard1r, t-akat; 

MONO EXTRA mevaddt saire. iNGi:Liz KANZUK ECZANESi 
Beyoglu • istanbul a 

1 kaounusani 1937 tarihinden 31 ka. l••••iliiiliiiiillllliiiliiiiiliiill••• ~!!!!..~b~ir~ta~n~e~d~~·r_:v~e~(R~O~T~B~A~R~T~)_:m~am~u~la~h~n~d~an~d~·~r._.:H~er~y:;er~d~e:_:s~a~h~h~r:.... ~~·~ 
nunuevvel 1937 tarihine kadar bir se • 
nelik ihtiyacah i~rin yukarrda miktar -
lar1 giisterilen erzak 1936 senesi 31 ka· 
nuouevvel per§embe saat 15 te eksilt
miye konulacagmdan i§tirak etmek 
istiyenlerin her cins erzakm genel mik
tart krymeti muhammenenin % 5 nis • 
betinde depozito paras1m hastane vez-
nesine teslim etmesi rne§rut ve fazla 
malumat aJmak iizere her gUn saat 
9 - 12 mUracaatleri ilan oJunur. 

BAYANLAR! 
Aldanmaytntz 

Size ~ok pahahya mal oJan tecrUbe · 
Jerden kendinizi koruyunuz. Veniis 
kremine her hususta emniyet edcbi • 
lirsiniz. Krem VeniisUn, biitiin krem • 

Y&f&dlglmiZ ekOftO• 
mi devrinde size pa· 
hahya mal edllmek 
lstenen nasihatleri 
fUphell gorUnUz. 

Her nerede ve herhangi 
bir saatte Krem Pertev'i 
kullanabilirsiniz. Yarxm sa
at zarfrnda o tesirini giis· 
termi§tir, bile. 
Krem Pertev'in yarrm a· 
sll'hk §iihreti asdsrz degil
dir. Yiizbinlerce ki§iden 
Krem Pertev hakkmda 
samiml kanaatlerini sora
bilirsiniz. 

Jerden fazla tutunmasma, sevilmesine "jiiiiiiiii"[i;."ittsuliiAIMiliiiiiiiila 
sebep, az siizJe ~ok §eY ifade etmesi • J Dr. iHSAN SAMi • 

dir. BAKTERiYOLOJi 
Venus yagsrz kremi vazo 50 kr. 
VenUs yagh kremi vazo 50 kr. L A B 0 R A T U A R I 

Umumi kan tahlilab, freogi 
VenUs ac1badem kremi vazo 50 kr. noktai nazarrndan (Vasserman ve 
Tiiplerde 20 kuru~tur. Kahn teamiilleri) kan kureyvab 
Evliyazade Nureddin ecza alat ve saydmasr. Tifo ve IsJtma hastahk-

lan te/jhisi, idrar, balgam, cerahat 
rtriyat deposu istanbul. kazurat ve su tahlilab, ultra mik~ 

roskopi, hususi qrlar istihzan. 
Kanda ure, 11eker, Kloriir Kolles

terin miktarlanmn tayini. Divanyolu 
• Operator • Urolog 

Dr. Mehmed Ali 
idrar yollar• 

hastahklan miitehass1si Koprii • 
ba~x Eminonii han Tel 21915 

~~====O~perator ~ 
RIZA UNVER 
Dofium ve kad•n hastallklarl 

mDtehaSSISI 
Ca~alo~lu, Nuruosmaniye caddes· 

No. 22, Mavi yap1 
Telefon : 22683 --• 

No. 113 Tel: 20981 __ .. 

MONTRO 
Lokanta ve Cay salonu 

Beyoglunun en kibar yeri 
Hergi.in saat 17 den itibaren 

MUZIK ve DANS 
Yllbafilnda REVEYYON 

ipek sinemas1 kar,1s1nda 

Avcllar1n Nazar• Dikkatine! 
Otobiis, her pazar sabah1 saat dart bus:ukta Kad1koyiinde Alhyol
agzmdan hareketle Alemdagmdan Hiiseyinliye kadar gider. Bi
letler t, Bankasma biti,ik Bay Ali k1taathanesinde cuma ve cu • 

martesi ak,amlar1 sabhr. Gidip ge1me 125 kuru~?tur. 

Posta T. T. Fabrikas1 Miidiirliigiinden: 
Bedeli ketfi 1250 lira 69 kurut olan Salk1msogiitle Posta ve Tel • 

graf fabrikaSI binasrmn tamiri a~1k eksiltmiye konulmuttur. 
Eksiltme 25/12/936 tarihine rashyan cuma giinii yap1lacakllr. 

Taliblerin Baymdarhk itleri genel, hususi ve fenni f&rtnameleri -
ni ve proje, ketif hulasasile buna miiteferri diger evrak1 gormek i!;in 

hergiin, eksiltmiye ittirak i~in de 94 liradan ibaret muvakkat temi -
natlarm1 daha evvel vezneye yat1rd1ktan sonra en az 1000 lirahk bu 

ite benzer it Yl\Phirna dair goaterecekleri vesika iizerine Nafta Mii· 
diirliigiinden alm1f olduklarx miiteahhidlik ve Ticaret Odas1 vesika
larile muayyen giinde saat 15 te Fabrikada miitetekkil Komisyona 
miiracaatleri. ( 3533) 

Umumi deposu: 

DAiMON 
Pilleri, 

Fenerleri 
ve bilhasaa 

DAi 0 
m ullannda 

En parlak ziya 
kuvveti vard1r. 

Tahtakale 51 No. lu Poker bra!jl br~aklaradeposudur. 

·-----------------------------------·· Maliye V ekiletinden : 
1- 2020 / 1000 / 510 milimetre eb'admda ve muhammen bedeli 

on bet bin yiiz aekaen lira alan «253» aded aa~ dosya dolab1 pazar
hkla yaptmlacaktu. 

2 - Pazarhk 4/1/937 pazartesi giinii saat on bette Vekalet Le -
vaz1m Miidiirliigiinde toplanan Eksiltme Komisyonunda yap1lacaktn. 

3 - ~artnamesi Levazam Miidiirliigiinden ve lstanbulda Dolma -
bah!iede Maliye Evrak1 Matbua Amban Memurlugundan ahnabilir. 

lstekliler 2490 say1h kanunun ikinci ve iis:iincii maddelerinde ya
zah belgeler ve 2277 lirahk kat'i teminat makbu~u veya banka kefa
let mektublarile birlikte ve tartnamede tesbit edilmit oldugu ve~hile 
Vekalette miihiirlii niimuneye ve tartnamesine merbut krokiye uy -
gun bir niimune ile birlikte Komisyona miiracaat etmeleri. 

[ 

«2047» (3563)1 

__ istanbul Belediyesi ilanlar1 _ 

Ol~u sahiplerinin nazan 
dikkatine 

t1I!iiiler nizamnamesinin 17 inci maddesine gore ellerinde baskiil, 
kantar, terazi, tartl, litre, ol!rek, metre gibi yllhk muayeneye tabi ol
!iiiler bulunan biitiin ol~ii sahiblerinin tm ge~ 31/1/937 giinii akta -
mma kadar Eminonii, Fatih, Beyoglu, Kad1koy Ayar Memurluklarma 
miiracaat ederek hertiirlii ols:iilerin cinsi boy veya ~ekeri ve miktari
Dl gosterir beyannamelerden ahp kulland1klan ve bulundurduklari 
biitiin ol!iiilerini siliksiz ve temiz bir surette mezkur beyannamelere 
miirekkebli ka1emle yaz1p 1/1/937 giiniinden en ge~ 31/1/937 ak -
tamma kadar mmtakalan i~inde bulunduklar1 Ayar Memurluklarma 
miiracaatle kaydettirmeleri ve miiracaat kag1d1 a1ma1ar,l liizumu ve 
alm1yanlar hakkmda kanuni takibat yapdacag1 ehemmiyetle ilan 
olunur. «B.» (3728) 

Bir kutu 

AKRiDOL 
bulundurunuz. Bu sayede so
guk algmhgmdan grip, nezle 
ve bogaz olmaktan kurtulur· 
sunuz. 
AKRlDOL bogaz ve bademcik 
iltihab1armx da pek ~abuk ge
!iirir. Her eczanede bulunur. 
15 tanelik kutusu 35, 40 tane-

lik kutusu 70 kut;ru:t~t:u~r·---~=:.--.:==~~~;..l 

J 
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• -~ ve 20 komprimelilr embalajlarda 
bulun~~ 

Ambalaj-ve komprimelerin 
Ei~eri~"'de halisligin -fimsali . . . . 
o1an EB marka57n.· arayrn•z. 

Adana Belediye Riyasetinden: 
Belediyemiz Fen Heyeti MiidiirliigU ve Yollar Miihendisligi miin· 

baldir. lsteklilerin &faitda yazth vesaik veya tasdikli suretlerile mii· 
racaatleri ili.n olunur. 
1 - Kua hal terciimesl, 
2 - Niifus tezkeresi ve bulundugu itlere aid bonservis vesikalart, 
3 - Diploma aureti, 
4 - Bir tane boy ve iki tane veaika fotograft 
5 - ~imdiye kadar yapbgt eserlere aid vesikalar. (3684) - I inhisarlar Umum Miidiirliigiinden .. 

1 - ~artname ve krokiai mucibince ~amalb tuzlasmdaki amele 
kangarlarma konulmak iizere 2500 lira muhammen bedelli 500 tek 
yatag1 ihtiva etmek tartile 250 ranza pazarhkla sahn ahnacakhr. 

2 - Pazarhk 8/1/937 taribine raahyan cuma giinii aaat 15 te 
Kabatatta Levaz1m ve Mubayaat tubesindeki Ahm Komisyonunda 
yaptlacakbr, 

3 - ~artname ve krokiler parastz olarak hergun sozii ge~ , -
beden ahnabilir. 

4 - lateklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve !I atte % 7,5 gii· 
venme paralarile birlikte adt ge!ren Komisyona gelmeleri Han o • 
lunur. (3619) 

~ 

2500 kilo lnce vakumyagt «Dizel i~in» 
5000 » lnce vakumyagt «Otomobil i~in>> 
2000 « lnce makineyagt 

1 - Yukartda cins ve miktarr yazth ii!r kalem malzeme tartna • 
mesi mucibince pazarhkla aabn ahnacakhr. 
2- Pazarhk 5/1/937 tarihine rashyan aah giinii saat 16 da Ka • 

bata,ta Levaztm ve Mubayaat ~ubeaindeki Ahm Komisyonunda ya
ptlacakttr. 

3 - lsteklilerin tartnameleri almak iizere hergiin, pazarhk i~iri de 
tayin edilen giin ve aaatte % 7,5 giivenme paralarile birlikte adt ge-

. ~en Komisyon~ gelmeleri ili.n olunur. (3726) .... 
1 - ~artnameaile resminde evsaft yazth ve 300 ton yiik taftyabi

Jecek 2500 lira muhammen bedelli bir aded kamyon a~1k eksiltme 
usulile satm ahnacakhr. 

2 - Eksiltme 8/1/937 tarihine raahyan cuma giinii aaat 16 da 
Kabata,ta Levazt.m ve Mubayaat tubesindeki Ahm Komisyonunda 
yapdacakttr. 

3 - Muvakkat teminat 187.50 liradrr. 
4 - ~artnameler parastz olarak hergiin aozii ge!ren tubeden ah

nabilir. 
5 - lateklilerin kanunen kendilerinden arantlan vesaik ve % 7,5 

guvenme paralarile birlikte adt g~en KomisY.ona gelmeleri ilan 
olunur. (3725) 

TIDAVOLD~N <;[~il[N DAQANIZ ~i~Bf~ 
Cll-~~Tlt SiZi il~flltTMEZ 

ONU BANk'AYA YATIP.INIZ 
J.l£1:! Tt'J2LI:IIZA~ATI GI~HEI:W11ZO~N ALINIZ 

WOLANT~[ ~ANV ONi NV 
I("QAI'OY. fA LAS AI.AI.£.MCt WAN 

CUMHURIYE't 

Davlet Demiryollan ve limanlan i•latma U. idarasi ilinlar1 
Birinci i~letme mmtakasmda Haydarpa~a • Ankara hath iizerinde 

a~agtda mevkii, miktart, muhammen bedeli ve teslim miiddeti, mu· 
vakkat teminab yazth 3 mahalde balast ihzar ve vagonda veya o • 
cakta teslimi kapah zarf usulile ayn ayn eksiltmiye konmuttur. 

Eksiltme 28/12/1936 pazartesi gunu saat 15 te Haydarpatada gar 
binast dahilindeki Birinci t~letme Komisyonunda yaptlacakttr. 

tsteklilerin 2490 numarah arthrma ve eksiltme ve ihale kanunu 
mucibince ve ~artnamede yazth ehliyet ve diger vesaikle ve her it 
i~in hizasmda yazth muvakkat teminat makbuzlarile her iki teslim 
tekline gore fiat teklifini havi zarflarm uzerine hangi mahaldeki 
balast i~in oldugu yaztlmak suretile eksiltme aaatinden bir saat ev· 
vel makbuz mukabilinde Haydarpafada Komisyon Reisligine ver -
mit olmalan ve teklif sahiblerinin de eksiltme giinii saatinde haztr 
bulunmalart ve aynca izahat almak istiyenlerin de Haydarpafa Y ol 
Ba,miifetti,ligine miiracaatleri li.ztmdtr. 

~artname ve mukavele projeleri ve genel tartname Komiayondan 
paras1z olarak dagttdmaktadtr. 

Mevkii 

Vezirhan 
Bozyijk 
Polath 

Beber metre mikab muhammen bedeli 
Vagonda Ocakta Miiddeti Muvakkat 

K.L.M. teslim teslim teslim bedeli Mik. teminat 

217=F 000 
258 + 000 
479 + 000 

Kr. Kr. 
138 134 
147 143 
138 134 

MIW 

6 ay 5520 
9 ,. 22050 
6 )) 6900 

4000 
15000 

5000 

414 
1654 
517,5 

(3383) 

Muhammen bedelleri 1933 lira 72 kurut olan 450 aded ebonit ku
tu ile 3000 aded ebonit yan, on ve arka par~alart 31/XII/936 per • 
tembe giinu saat 10 da Haydarpatada Birinci t,Ietme Komisyonu 
tarafmdan a~tk eksiltme ile satm almacakhr. 

lsteklilerin 145 lira 05 kuruf muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettigi vesikalart ve kanunun dorduncu maddesi mucibince ite 
girmege manii kanuni bulunmad1gma dair beyanname vermeleri 
li.ztmdtr. 

Bu ite aid fartname Haydarpafada Birinci ltletme Komisyonu ta-
rafmdan parastz olarak verilmektedir. (3601) ,., 

Muhammen bedeli 16660 lira 81 kurut olan 617,264 metre miki.bt 
~am tomruk ve azman 6/1/1937 ~artamba gii.nii saat 15,30 da ka
pah zarf usulile Ankarada tdare binasmda satm ahnacakhr. 

Bu ife girmek istiyenlerin 1249,56 lirahk muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettigi vesikalart, Resmi Gazetenin 7/5/1936 G. ve 
3297 No.h nushasmda inti,ar etmit olan talimatname dairesinde a· 
hnmtt vesika ve tekliflerini ayni gun saat 14,30 a kadar Komisyon 
Reisligine vermeleri li.ztmd1r. 

~artnameler paras1z olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay· 
darpatada Tesellum ve Sevk ~efliginden, Eski,ehir ve lzmirde tdare 
magazalarmdan dagthlmaktadtr. (3666) 

Tesisat1 Elektrikiye TUrk 
Anonim· irketi 

Miihim ilan 
Tsisah Elektrikiye Turk Anonim ~irketi, memurinin 1936 aenesi· 

ne aid «Pembe» renkte ve «Miistatib tekilde hiiviyet kartlartnln 1 
ikinciki.nun 1937 den itibaren iptal edilerek 1937 seneai i~in mute· 
her olmak iizere «Mavi» renkte ve «Mustatil» te"ilde kartlarla teb
dil edilecegini muhterem miitterilerine arzeder. 

Mezkur kartlarm bat tarafmda tirketin unvam yani «TESISATI 
ELEKTRtKiYE TORK ANONtM ~IRKETI» ve iiri olarak 1937 
ibaresi yaz1hdtr. 

Bu evsaft muhtevi olmtyan kartlar usuliine gayrimuvaftk addedi
lerek hi.milleri hemen polise ihrab olunmahdtr. ~irket, miitterilerin 
itbu ihbamameye riayet etmemelerinden tevelliid edebilecek olan ne
ticeler i!rin her mesuliyeti 4imdiden reddeyler • 

T.iirk Anonim 
Elektrik $irketi 
Miihim ilan 

Elektrik ~irketi, memurinin 1936 senesine aid « Y etil» renkte ve 
mustatil tekilde huviyet kartlarmm 1 ikinciki.nun 1937 den itibaren 
iptal edilerek 1937 aenesi i!rin muteber olmak iizere «Pembe» renk· 
te ve «Miistatih> tkilde kartlarla tebdil edilecegini muhterem mut • 
terilerine bildirir. 

Mezkur kartlarm baf tarafmda firketin unvam yani «TURK 
ANONiM ELEKTRIK ~IRKETI» ve igri olarak 1937 ibaresi ya· 
zthdtr. 

Bu evsaft muhtevi olmryan kartlar usuliine gayrimuvaftk adde • 
dilerek hi.milleri hemen polise ihrab olunmahdtr. ~irketi, mu,teri
lerin i,bu ihbarnameye riayet etmemelerinden tevelliid edebilecek 
olan neticeler i~in her mesuliyeti timdiden reddeyler. 

Istanbulda Hava Gazi ve Elektrik 
ve Te~ebbiisati Stnaiye Tiirk 

Anonim ~irketi 
Miihim ilan 

Istanbul Hava Gazi ve Elektrik ve Te,ebbusab Sinaiye Turk Ano
nim ~irketi memurinin 1936 aenesine aid «Kiib renkte ve «Musta -
til» tekilde hiiviyet kartlannm 1 ikinciki.nun 1937 den i~ibaren ip · 
tal edilerek 1937 senesi i~in muteber olmak uzere «Turun~» renkte 
ve «Miistatih> fekilde kartlarla tebdil edilecegini muhterem miit • 
terilerine arzeder. 

Mezkur kartlarm baf tarafmda tirketin unvan1 yani «<STANBUL
DA HA VA GAZI VE ELEKTRtK VE TE!;iEBBOSATI SINAIYE 
TORK ANONIM ~iRKETI» ve igri olarak 1937 ibaresi yazthdtr. 

Bu evsaf1 muhtevi olmtyan kartlar usulune gayrimuvaftk addedi -
lerek hamilleri hemen polise ihbar olunmahdu. !;iirket, mutterilerin 
itbu ihbarnameye riayet etmemelerinden tevellud edebilecek olan 
neticeler i!rin her mesuliyeti timdiden reddeyler. 

£V£RSHARP 
HER KALEM ICiN AYNI ~EKILDE 
BIR KUR~UN KALEMI VARDIR. 

l4 Birincikanun 1938 

'K:Pa~Jn t iistiinden vtd~ 
land•2"• ande, Evershar 
kalemi de, bir banka ka 
sast gibi pek kuvvetli ka 

•panmt~ olur. 
Yegiine emniyet mania!IJ~ 

miirekkebi, kalemin depo• 
sunda durdurur. Arhk 
kat'iyyen akmaz ve par, 
maklan, ka~tdt veya elbi• 
!leyi kirletmez. 

istanbul Defterdarhg1ndan: 
~akmak!rllarda Dayahatun mahallesinde Buyukyeni hanm orta 

katmda 58 numarah odanm on alhda on iki paymm 150 lira muham
men bedel iizerinden a!rtk arttJrma usulile s&llfl on gun uzablmtfllr. 
lsteklilerin ve tediye .eraitini ogrenmek istiyenlerin 31/12/936 per
tembe giinii saat on birde % 7,5 pey ak~elerile Milli Emli.k Mudiir • 
liigunde toplanan Komisyona gelmeleri. «5. H.» (3721) 

REOSiL 
Oksiiriik ; Nefes darhg• ; Soguk 

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

Her Eczaneden israrla isteyiniz. 

S1hhat ve i~timai Muavenet Vekaleti 
iskan Umum Miidiirliigii.nden: 

1 - 21/12/1936 da pazarhkla ihalesi mukarrer olan 5000 aded 
pullugun ihalesi evvelce tanzim edilen idari 'artnamede yap1lan ata· 
gtd~ki tadili.t 1936 ki.nunuevvel 26 cumartesi gunii saat 11 e tehir 
edilmi,tir. 
A- 5000 pulluktan 15QO adedi mukavelenin akdinden iki ay sonra 
B- Mutebakisi ni~an 1937 sonunda teslim edilmit olacakbr. 
2 - Bundan evvelki ilan tarihinden sonra ahnmtf olan vesaik 

muteberdir. 
3 - Teminah muvakkate miktart eskisinin aynidir. 
4 - ~artnamenin diger ahki.mt ay,nen bakidir. 
5 - Taliblerin muayyen olan gun ve saatte Ankarada Sthhat ve 

l~timal Muavenet VekaletinCle mlJ etekkil hua i Komisyona mii • 
racaatleri ilan olunur. (3697) 

OKSURENLERE : 

KANZUK 
OKSOROK SURUBU 

' Gogus nezlelerile had ve miizmin 
kasabat iltihablarmda, zatiirrie, zatiiJ. 
cenb ve bogmaca oksiiriiklerinde c,;ok 
faydah bir ilacd1r. Gogiisleri zayd o -
lanlara ayr1ca tavsiye olunur. Birc,;ok 
profesorlerin takdirine mazhar olmu§
tur. Kanzuk Oksiiriik ~urubu maru( 
eczanelerde bulunur. 

Umumi deposu: iNGiLiZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyoglu - istanbul 

Mug Ia Vilayetinden: 
1 - 10/12/936 giinii pazarhkla ihale edilmek uzere ilan edilen 

13348 lira 33 kuruf ketif bedelli Marmaris yabh ilk okuluna istekli 
!r•kmadtgmdan tekrar kapah zarf usulile eksiltmiye konulmuttur. 

2 - Muvakkat teminat 1001 lira 12 kuruflur. 
3 - Eksiltme 11/1/937 pazartesi gunii saat on be,te Daimi En

. cumende kapah zarf usulile yaptlacaktu. 
4 - lstekliler, eksiltme, fenni ve Baymdtrhk itleri genel tartna

melerini ve buna miiteferri diger evrakt Mugla Nafta Mudurliigiin • 
den gorebilirler. 

5 - Eksiltmiye girmek istiyenlerin Nafta Veki.letinden ahnmtf 
ehliyet vesikast gostermeleri ve Ticaret Odasma kayidli bulunma • 
larr li.zJmdu. 
6- Teklif mektublart 2490 sayth kanunun tarifab dairesinde ha· 

Ztrlanarak yukanda yaztlJ ihaleden bir saat once makbuz mukabi • 
Iinde Mugla tlbayhgma vereceklerdir. 

Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet ii'riincu maddede ya • 
zth saate kadar gelmif olmas1, dtf zarfm miihiir mumile iyice kapa • 
hlmas1 lazrmd1r. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3633) 

Vak1flar Umum Miidiirliigiinden: 
Ankara Vaktf $engul hamammm teslim gununden 5/12/939 gu

niine kadar icar1 kapah zarf usulile artbrmtya konulmuf ise de ta -
lib !rlkmadtgmdan yeniden on giin muddetle a~tk artttrmtya konul
muttur. thale 28/12/936 pazartesi saat 15 te Varidat Mudiirliigiin • 
de yaptlacakhr. 

Senelik icar muhammen kiras1 12800 liradu. 960 lira muvakkat 
teminat ahnacaktu. Tutmak istivenlerin Vaktflar Varidat Mudur -
liigune muracaatleri. oc2136» (3668) 



CUMHURIYET 

SIHHi KANZUK BAL
SAMiN KREMLERi 

;,; 

Esmer, sarl§m, kumral her tene 
teva£uk eden giizellik kremleridir. 
Sihhi usullerle hazulandxgmdan 
ciJdi besler ve bozmaz. (:il, lekn, 
sivilce ve buru§ukluklar~ kilmilen 
giderir. 

4 §ekilde takdim edillr: 
1-Krem Balsam in yagh gece 

i~in pembe renkli 
2- Krem Balsamin yags1z giln· 

diiz i.;in beyaz renkli 
3-Krem Balsamin ac1badem 

gece i.;in 
4- Krem Balsamin ac1badem 

giindiiz i~in 

11 

MUSAHiBZADE CELAL'in 
18 kitabdan ibarat T ema,a kiilliyab 

tamaman nefredilmiflir. 
1 - Bir Kavuk Devrildi, 2- Aynaroz KadJsl, 3- Ath Asea, 4- Ba
laban Aga, 5 • Istanbul Efendisi, 6 - Giil ve Goniil, 7 • Demirbat 
~arl, 8- Fermanh Deli, 9 • Kat•k~Ilar, 10- Kafes Arkas1nda, 11 -
Kopriiliiler, 12 • Giilsiim, 13 • Mum Sondii, 14 - Lale Devri, 15 • 
Pazartesi Perfembe, 16- Macun Hokkast, 17- Yedek~i, 18- Selma. 

Beher kitab 50 kuruttur. 

SERVER BEDi 

CUMBADAN RUMBA YA 
Saf ve temiz bir afktn heyecanh maceras1. Kif geceleri lezzetle 
okunacak resimli ve 400 sahifelik aile romam. Fiatt 125 kuruttur. 

RAFAEL 
ve 

GRAZiELLA 
Lamartine' in 

Bu iki taheseri Halid F ahri Ozansoy taraf1ndan lisantmtza 
terciime edilmitlir. Rafael 100, Graziella 75 kuruttur. 

Yazan: 

'lfi'RIC te 

:fi•VA'RDIR 

Kibar mahfillerin takdir ile kul· 
landiklarJ yegane s1hhi kremlerdir. 
tNGi:Ltz KANZUK ECZANESt 

Beyoglu - istanbul 

Gayrimenkul mallarm a!ilk 
arthrma ilam 

(:orlu icra memurlu~dan: 

Halid Fahri Ozansoy 
Fiah: 75 kuruttur. 

KANAAT KiTABEVi 

ANT 
bAT I$ 
YERLERi: 

1\ferkezi: Maden komiirii i§leri T. A. §i. Bah!;ekapi Ta§ Han Telefon: 21195 

Galata : Tiirkiye i§ Bankasi §Ubesi Telefon: 44630 
istanbul: Adapazar Tiirk Ticaret Bankas1, Bah~ekap1 Ta§ Han Telefon: 22042 

A k . Yeni~ehir Ali Nazmi aparhmant. Telefon: 1162 
n ara . -. • M''d' · Ankara : Adapazar Tiirk Ticaret Bankas1 Tel. §Ube 2316, u myet: 2319 

ELEKTRON MOESSESATI 
GALATA VOVVODA CADDESi No. 58-60-62 

TfLGRAF 1 flfKTAON 

TfLffON: 414450 

POSTA KUTUSU : 1144 

A!;Ik arthrma ile paraya lievrilecek 
gayrimenkuliin ne oldugu: Bir doniim 
yer Uzerine yapilmi§, esasen ii~ ta§ll 
olup elyevm iki ta§l ~;ah!jian bir su de -
girmeninin ii-;te iki hissesi. 

Gayrimenkuliin bulundugu mevki: 
(:orlunun Ergene suyu kiYJsmda ve 
n§aga Sevindikli koyii hududu i!;inde. 

Takdir olunan luymet: Sabhga -;lka
rdan ii.;te iki hisseye alh bin alh yiiz li
ra k1ymet konmu§tur. 

Arthrmanm yapilacag1 yer, giin• vc 
saat: (:orlu icra dairesinde 25/1/937 pa
zartesi saat 14 - 16. 

1 - i§bu gayrimenkuliin arthrma 
§artnamesi 18/12/936 tarihinden itiba
ren 936/23 numara ile herkesin gorebil
mesi i~Cin B!;Ikhr. ilanda yazi11 oJanlar
dan fazla malfunat almak istiyenJer, 
§artnameye ve 36/23 dosya numarasile 
memuriyetimize miiracaat etmelidir. 

2 - Arttum1ya i§tirak i!;in yukar1dn 
yaz1h k1ymetin % 7,5 u nisbetinde pey 
veya mill! bir bankanm teminat mek • 

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

13348 lira 33 kuruf ketif bedelli Ula yahh ilk okuluna istekli !r•kma• 
d1gmdan tekrar kapah zarf usulile eksiltmiye konulmuttur. 

2 - Muvakkat teminat 1001 lira 12 kuruttur. 
3 - Eksiltme 7/1/937 pertembe giinii saat on bette Daimi En • 

ciimende kapah zarf usulile yapJlacaktJr. 
4 - tstekliler, eksiltme, fenni ve Baymdtrhk itleri genet f&rl • 

namelerini ve buna miiteferri diger evrak1 Mugla Nafta Miidiirlii • 
giinden gorebilirler. 

5 - Eksiltmiye girmek istiyenlerin Naf1a Veki.letinden ahnmtf 
ehliyet vesikas1 gostermeleri ve Ticaret Odasma kayidli bulunma • 
Ian lazJmdtr. 

6 - Teklif mektublar1 2490 •ay1h lc:anunun tarifab dairesinde 
hazulan~rak yultar1da yaztb ihaleden bir saat once makbuz muka -
bilinde Mugla Ubayhgma vereceklerdir. 

Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet ii£iincii maddede ya • 
z1h saate kadar gelmit olmas1, d1f zarfm miihiir mumile iyice kapa
tilmasilaztmdir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3635) 

tubu tevdi edilecektir. Turkl·yede • 3- tpotek sahibi alacakhlarla diger 
• alakahlarm ve irtifak hakk1 sahiblerinin COLUMBiA Plaklarmda 

~~~ TiN 0 R 0 S S i' nin 
Miinhas1ran 

T k'lAt ore herkesin bekledigi : ( Tiirkiye Haritasx ) 68X 100 boyunda gayrimenkul iizerindeki haklarm1 hu -

EN SON e§ 1 8 oglarak bastldJ. 15 kuru~. Yalnt§ bir harita almamak .i~.in susile faiz ve masrafa dair olan iddia okudugu me,hur .......... 
d k d larm1 i§bu Han tarihinden itibaren yir- Marineua filminin pli.klarx satlfa !rlkmJtttr. Bayilerinizden araym1z 

• • A dolu Tfirk Kitab Deposu ) adma ik at e IDiz. • • • • 
( O§'retmen $ukrfi Fuat Gucuyener - na mi giin i-;inde evraki miisbitelerile bir- MARINELLA _ LAISSEZ MOl YOUS AlMER 

-----~~~::.:=::~=-=-~----------================-- likte memuriyetimize bildirmeleri icab 
eder. Aksi halde haklm tapu sicillile I TCHI TCHI - CORSE iLE D'AMOUR 

KUMBARA 

.fl!l" . • 
~ 

0 

BIRE 
1000 
VEREN 

TARLADIR 

~-,.- --:" 

~ ·: 
•II t• • •vtn ._. 

:!!~:~:a::~; ~:~l:r~delinin payla§-~ iL PLEUT SUR LA ROUTE,GUiTARRES D'AMOUR 
4- Gosterilen giinde arthrm1ya h~ - Bli•••••••••••••••••••••••••••• 

tirak edenler arttuma §&rtnamesinl 0 - Mug'"' Ia VI.Ia"' yeti·nden.· 
kumu§ ve liizumlu malumah almi!! ve 
hunlan tamamen kabul etmi~ saydular. 

5 - Tayin edilen zamanda gayrimen
kul ii~ defa ba~rddaktan sonra en ~ok 
arthrana ihale edilir. Ancak arthrma 
bedeli muhammen k1ymetin yiizde yct
mi§ be~ini bulmazsa en ~ok arthranm 
taahhiidii bald kalmak iizere arthrma 
on be§ giin daha temdid ve 9/2/937 sah 
giinii ayni saatte ve gene dairemizde 
yapdacak arttll'mada tahmin olunan 
luymetin yiizde yetmi§ be§i elde edil • 
mek §artile en .;ok arthrana ihale edi -
lir. Boyle bir bedel elde edilemezse sa· 
b§ yapdmaz ve 2280 sayxh kanuna go· 
re sah§ he§ sene geri bxraki11r ve arth· 
ranlar taahhUdlerinden kurtulur. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale o
lunan kimes derhal paraYJ vermezse 
ihale karan fesholunarak kendisinden 
evvel en yiiksek teklifte bulunan kimse 
nrzetmi§ oldugu bedelle almaga raz1 O· 

lursa ona, razx olmaz veya bulunmazsa 
hemen on be§ giin ruii detle arttum1ya 
~xkari11p en -;ok artbrana ihale edilir. 
iki ihale arasmdaki fark ve ge-;en giin
Ier i!;in % 5 ten hesab olunacak faiz ve 
diger zararlar ayr1ca hiikme hacet kal· 
maksiZm memuriyetimizce ahc1dan tah-
sil olunur. (28477) 

Operator 

Dr. R. BENADOR 
Birinci S1mf kadm hastahklan 

Miitehasstsi 
Beyotlu, Asmahmes~it, Azaryan han 

No 3 Telefon: 43323 

Sahtb ve Ba$muharrtrt: Yunua 
Umuml ne$rfyatt. tdare eden Ya~ i~lert 

Mildilril: Hikmet Miinif 

Oumhurtyet matbaasa 

1 - 10/12/936 giinii pazarbkla ihale edilmek iizere ili.n edilen 
13348 lira 33 kurut ketif bedelli Koycegiz yatlb ilk okuluna istekli 
!rlkmadJgmdan tekrar kapah zarf usulile eksiltmiye konulmuttur. 

2 - Muvakkat teminat 1001 lira 12 kuruttur. 

3 - Eksiltme 11/1/937 pazartesi giinii saat on albda Daimi En
ciimende kapah zarf usulile yap1lacakhr. 

4 - tstekliler, eksiltme, fenni ve Bay1nd1rhk itleri genel tartna• 
melerini ve buna miiteferrj diger evrak1 Mugla Nafta Miidiirliiiiin• 
den gorebilirler. 

5 - Eksiltmiye girmek istiyenlerin Naf1a Vekaletinden ahnmtf 
ehliyet vesikan gostermeleri ve Ticaret Odasma kayidli bulunma .. 
lar1 laz1mdtr. 

6- Teklif mektublan 2490 sayth kanunun tarifab dairesinde ha• 
ztrlanarak yukar1da yaz1h ihaleden bir saat once makbuz mukabi
linde Mugla tlbayhgma vereceklerdir. 

Posta ile gonderilecek mektublartn nihayet li~iincii maddede ya· 
z1h saate kadar gelmit olmas1, dlf zarf1n miihiir mumile iyice kapa • 
ttlmas1 laz1md•r. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3634) 

1 9 3 7 YILBASI , 
Hava Kurumu BUyiik Piyangosu 

BUYUK iKRAMiYESi 
( 5 0 0 . 0 0 0 ) Iiradtr. 

Ayrtca: 200.000, 150.000, 10 0.000, 70.000, 60.000, 50.000, 
30.000, 20.000, 15.000 lirahk ikramiyelerle ( 400.000 
ve 100.000) lirahk ik i aded miikafat vardtr. 

KE$1DE YILBA$1 GECESI Y APILACAKTIR. 

Biletler: (2,5), (5) ve (10) lirad1r. 
Vakit kaybetmeden hem en biletinizi ahnlZ ... 

I 

e 

r 

e 
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Allah1n yaratt1g1 tabii ve saf ~ocuk gtdalari 

Vitamin-G1da-Kalori-S1hhat-Kuvvet 
Kudret- Ne~' e- Zeka 

Pirinc • Yulaf • Mercimek • Bugday • irmik Palates - M1su • Arpa • Bezelya • Qavdar • Tiirlii • Badem 

HAS ·· zl un • 1e 
<;ocuklartnizt besleyiniz ve biiyiitiiniiz. 

Hasan OziU Unlan nefaselleri ve lazeliklerini on sene muhafaza eder ve kal'iyyen bozulmaz. 
~ocuklarmtza yediriniz. lstediklerini ve sevdiklerini hikttrmiyarak degittire degittire yediriniz. Vitamini ve kalorisi ~ok 
olan bu miikemmel, tizlii Unlarla yavrularm1z neteli, s1hhatli, tombul, kanh, canh olurlar. ~abuk biiyiirler. ~abuk dit ~~· 
kar1rlar, kemikleri kuvvetlenir, ishal ol~azlar HASAN tiZLO UNLARlLE yap1lan mahallebi ve ~orbalar10 ve tathlarm 
ve piirelerin ve yemeklerin lezzetine payan olmaz. HASAN tiZLO UNLARI nefasetini on sene muhafaza eder.. Daima 
tazedir. Hi~ kurtlanmaz. Taklidlerinden sakmxmz. Batka marka verirlerse almayxmz ve aldanmaym1z. 

HASAN MARK AS IN A D I K KAT. Biitiin eczaneler ve Bakkallarda bulunur. 

HASAN Deposu: istanbul, Ankara~ Besikta$, Eski$ehir 

MADENt KUTULARDA KA'E 

PA 
Grip, Nevralji, Romatizma, ba, ve di' agrllar1na birebirdir. 

Hakikf L U M A ampullar• ya:n1z k1rm1z1 
orijinal ambalajlar1 i~inde sat1hr. 

Kulland1g1n1z Ampulun Markas1na Dikkat Ediniz : 

• 

BU MARKA OLURSA: 
1 - Ampulunuz en az 1500 saat dayan1r. 
2 - LUMA, ampullar1n1n •••9• kuvvetli, bol ve d~vamhd1r. 
3 - lUMA, diinyan1n en az cereyan sarfeden ampuludur • 

HER VERDE ve HER ZAMAN TERCiH EDiNiZ. 
~iinkii : L U M A, Ampul sanayiinin en iistiin bir eseridir. 

E L E K T R 0 N M U E S S E S A T I Galata, Voyvoda caddesi No. 58-60 
Ankara, Anatartalar cacHesi No. 10 

f ) A k t d. ·..., ·1 t · db• 8 l•kt Yiiksek Miihendis Mektebi Artbrma I Bursa ipek BO~ekc;iligi 
e a e egi e lfSIZ I • ve Eksiltme Komisyonundan: Enstitiisii Miidiirliigiinden: 

Eger ba~ agrtst ba~laytnca bir tek 

G 
R 
• 

• 

Alsayd1 Ishrahi hemen ge~er 
ve rahat rahat ~ah§maga de
vam ederdi. <;unkii Gripin al
diktan sonra zail olmiyacak 
hi~bir ha§ agr1s1 yoktur. Asa
bi agr1larm, di§ agrdarmm 

en miikemmel ilacidir. / ~OJ>i.< .................. "~----'-"--·~··--

Cripini tercih ediniz ! 
Kocaeli Vilayetinden: 

Vilayet Hususi idaresile ilk okullar i~in yaptmlacag1 ilan edilen 
74 kalem matbp evraka istekli ~tkmadigmdan tartnamesi mucibin -
ce birincikanunu.n otuzuncu ~ar,amba giinii saat on be,te ihalesi ya
pilmak iizere eksiltme miiddeti uzablmifhr. fsteklilerin o giin ve saat
te muhammen bedeli olan 2000 liranm yiizde yedi bu~ugu nisbe • 
tinde muvakkat teminat mektubu veya banka makbuzile Vilayet 
makamxna ve f&rtname ve niimunelerini gormek istiyenlerin En • 
ciimen kalemine miiracaatleri. (3714) 

Mekteb talebesi i~in kumati ve malzemesi ve diki,i dahil olmak 
iizere a~1k eksil'tme ile azami 130 aded palto yaphrxlacakhr. 

Muhammen bedeli «2860» ve ilk teminat «214.50» liradtr. 
Eksiltmesi 5/1/937 tarihine tesadiif eden sah giinii saat 14 te ya

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

Enstitiiye bagh Kondisyomman Miiessesesi i!;in takribi tutarx 
2950 lira olan iki tane elektrikle teshin edilir Tabii ipek Kondisyoni· 
man aletile bir tane 200 kiloluk hassas baskiil ilan tarihinden iti • 
baren 45 giin miiddetle yeniden a!<Ik eksiltmiye konulmu,tur. lstek • 
lilerin eksiltme giinii olan 8 tubat 937 pazartesi giinii saat 16 ya ka
dar Enstitiiye miiracaat eder~k fartnameyi gormeleri ve ayni saatte 
eksiltme i~in Enstitiideki Satmalma Komisyonuna liizumu olan ve • 
saik ve depozitolarile miiracaatleri ilan olunur. (3716) 

YERLi MALI 
MEMLEKET 

KULLANMAK 
BORCUDUR 

' • 
Senelerdenberi muhterem halkJmlZJn ragbetini 
kazanan tam yerli EMiR bra!i bJ~ag1n1n 
fevkalade miikemmeliyetine ragmen 10 adedi 15 
kuru~ sabhrken paramiZJ harice ~1karmiyarak 
memleketimizde saklamak i~in ecnebi memle· 
ketlerden getirilen ve yiiksek fiatlarla sat:dan 

bra~ bJ~aklarJnl kullanmaga asia liizum 
ve ihtiyac kalmam,br. 

Arkada$; her yer e 
tam erli mall olan 

T tra~ hi~agtnt 
giile giile 

• 

ara, al 
kullan 

ve 


