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Kurukahvecioglu 
Kahvenin en lyisini 
halis olarak sahibi 
oldugu Kurukaliveci 

bani alttllda 
Az M aaralla Dalma 

En Ucuza Safar 

Antakyada Tiirkleri OldiirmeQe Ba,ladtlar 
Miiretteb bir hidise iizerine halka ate~ edildi, 3 ki~i Oldii, 50 ki~i 

yaraland1, F ranstzlar · Sancakta orfi idare ilan ettiler 

Aniakga kadznlarzna lecaviiz edildi 1 lspanya i~i beynelmilel 
, . - bir hidise oluyor 

Sahte meb uslar zuhh otomohillerle Halebe !taiga, limanlarzna ugrzyan bazz 
Sovgef gemilerinde taharriyaf gapfz ka~uildtlar. Tiirk hududuna asker yigdiyor 

Daha bUyUk hadiseler Glkmasmdan korkuluyor Antakyada 
Turk kant 
Dokiildiikten sonra Halk her tarafta tazyik olunmaktad1r. intihaba halk1n 

veren ve bunu tatbik eden delege Doryodur. Biitiin 
icbar1 emrini 
bu zuliim· 
edildi 

Almanyamn ademi miidahale itilaf1nt feshede
cegi soyleniyor. Karadenizdeki Sovyet donan
masmtn ispanyaya gidecegi haberi dogru degil 

Fransan1n maiQmu olmah· 
dar ki bu cinayetlerin ceza• 
sana eger kendisi vermezse 
onlar1n bizim tarafamazdan 
cezasaz baraktlmalarana im· 

kin yoktur. 

Dokiilen masum kanlartnaan 
sonra Fransamn teklili ile 
Milletler Cemiyetine gitme~ 
nin dahi nazarrmrzda pek 
biiyiik bir krymeti halma • 
mtfflr. 6ldiiriilen masumla· 
rrn cesedleri iizerinden at· 
ltyarak Milletle1 Cemiyeti • 
ne gitmenin ne manasl olur? 

~ u saytmtzda okunacak bir Anka~ 
1,53} ra haberinde Hariciye Vekili~ 

mizin F rans1z miistemleke me~ 
murlan tarafmdan Sancakta Tiirklere 
kar§I irtikab olunan zuliim ve i§kenceden 
'dolayJ F ransa hiikumetinin nazan dik· 
katini celbetmesi ihtimalinden bahsedili· 
yor. Demek ki Hariciyemiz ve huku.meti· 
miz giinlerdenberi devam eden bu cina· 
yet ve §enaatleri heni.iz Paris Fransasl 
nezdinde lay1k oldugu dille protesto et• 
memi§tir, Belki bu protesto Sancakta 
'dokiilen masum Turk kanlanmn sevk ve 
icbarile ~imdi yap1lmi~ veya yap1lmak 
iizere bulunmu§tur. Miisaadesile Harici
ye Vekilimize: 

- Cok ge~l 
Demege mecburuz. Hariciyemiz haf~ 

talardanberi lskenderun • Antakya ve 
havalisinde velvelesi ayyuka ~1kan Fran· 
s1z miistemleke memurlan zuliimlerinden 
dolay1 Tiirkiyeden yiikselmekte olan 
feryadlarm Pariste i§itilmi§ olacagmi 
ve bunlann oniine ge<;ilecegini farzet· 
mekle hie; te yerinde olm1yan bir hi.is· 
nii niyet gostermi§tir. Kendi miistem· 
}eke memurlarmm bu kadar fazla zuliim 
ve i§kencesinden habersiz olmak ve onla· 
rm adeta haydudlara rahmet okutacak 
hareketlerinin muhitte koparttl~ vavey• 
lay1 duymamak ic;in F rans1z hiikumetinin 
sag1r olmasJ lazimdir. iskenderun • An· 
takya ve havalisinde Tiirklere kar§J irti
kab olunan mezalimin yiikselttigi feryad 
ve figam sag1r sultan da duydu. lki eli 
kanda olsa bir par~ac1k insanhk hissile 
Leon Blum hiikumeti bu §enaatleri dur· 
durabilirdi. 0 halde Fransiz merkezi ida~ 
resi hakkmdaki biitiin hiisnii zanlanmiZJ 
geriye alarak Antakyada dokiilen rna• 
sum kanlanndan dolayJ yalmz FransJZ 
miistemleke memurlanm degil dogrudan 
dogruya Paris FransasmJ dahi itham edi· 
yoruz. 

Hatay iilkesinde cebren yaptmlan inti
hablara Tiirk halkmm i§tirak etmemesi 
oradaki F rans1z memurlanm ve on! arm 
kanh katil yardak<;J!anm bir taraftan 
kudurttu, diger taraftan kendilerini bu 
masum halka kar~I kanh intikam tertible
rine sevketti. Bunun neticesi olarak diin 
silahs1z ve miidafaasJz halka kar~I mi.i
retteb bir ate§ a<;Ilarak iic; ki~i §ehid edil
mi§, otuzdan fazla Ti.irk te yaralanmi§~ 
hr. Fransamn malumu olmalidJr ki bu 
cinayetlerin cezasm1 eger kendisi vermez
se onlarm bizim tarafim1zdan cezas1z bi
rakilmalanna imkan yoktur. Miistemleke 
memuru Doryo ile onun §er aletleri naza
nmiZda bu cinayetlerden dolay1 §ahsan 
ve butiin Fransa manen mes'uldiir. Bu 
kadar a9lc bir hak meselesinde hakikati 
~ayin Ye tesbit i~in gosterdigimiz. musliha· 

lerden sonra dort ki~inin meb'us se~ildigi ilan 

'~tt 

Antakyada Kopriiba,tnda toplanan Tiirkler 

Adana 2 ( Hususi. muhabirimizden) -
Diin oileyin Antakyada mahalli hiiku .. 
metin Adalz Mehmed taraftarlarrna ter .. 
tib ettirdigi anla§rlan kanlr hadiseden 
sonra §ehirde idarei orliye ilan edilmi§ .. 
tir. 

Hadise, Adair MehmeCl taraltarlarinin 
mektebli genclere hiicumile ba§lamtf, 
bunlarin baba ve agabeylerinin miida .. 
halelerile biiyiimii§, Fransizlar da bu 
miiretteb hadiseyi piyade ve mitralyoz a· 

[Arkasl Sa. 6 sutun. 1 de] 

Diinkii hadiselerin tafsilati 
r a ·y ;ni n~talar =i dan ge~en Tiirklere gene 

I Mustafa Kuseyrinin evinden 
silahla hiicum edilmi!}tir. 
Halk bu silahlr tecaviiz iize • 

M. Hitler, kabine erkamndan bazrlarile bir araJa 
Berlin 2 (A.A.) - Havas ajansm· atfetmektedir. Bu mehafil, M. Hitlerin bu 

dan: toplant!da, lspanya i§lerine ademi mii • 
Siyasi mehafil, diin ak§amki Namlar dahale itilafmm • bu itilafa Sovyet Rus· 

Meclisi ic;timama biiyiik bir ehemmiyet [Arkasl Sa. 8 sutun i de] 
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Madride kar~I yeni bir 
hareketi • 

~evt1me 
-------------------

Asiler payitaht civartnda iki kasabayt zap· 
tettiler. Madrid miidafaastnda •imdiye 

kadar 20,000 milis can vermis. 
Talevera de la Reina 2 (A.A.) 

Havas Ajans1 muhabirinden: 
Asilerin erkamharbiyesi, Madridin 

~am 2 (Hususi) - lntihab giinii 
ak~mi Antakyada halk protesto 
makammda olmak iizere miting tar
zmda bir niimayi§ yapmi§llr, Kafile
ler intihaba i§tirak ederek meb'us 
se~ilen Adah Mehmed ve Kuseyri 
Mustafanm evlerinin oniinden siiku
netle ge~erken polisler ve bu ailelere 
mensub bazt kimseler tarafmdan ate
§e tutulmu§lardrr. o~ ki§i yaralan • 

Hiikumetimiz San· 
caktaki tazyikler i~in 
F ransa nezdinde te· 
~ebbiisatta bulunacak 

muhasarasmdanbe;i hiikumet milislerinin 
zayiah 20,000 olii ve yarahdan ibaret 
oldugunu tahmin etmektedir, 

detli ve en ziyade telefata seoebiyet ver• 
mi§ olan muharebeleri olmu§tur. Bu mu• 
harebeler, biitiin giin fasJlasiz olarak de· 
vam etmi§tir. Bunlar, sabahleyin kesif 
bir topc;u ate§inin himayesi altmda milis
ler tarafmdan yap1lan bir taarruzla ba§• 
lamJ§"hr. Milisler, asilerin. siperlerine dog· 

[Arkast Sa. 2 aii.tun 1 del 
rine Kuseyrinin evinin oniine Diin Pozuelo mmtakasmda yap1lmi§ 
toplanmt!}trr. Mesalihi Hassa olan muharebeler, dahili harbin en ~id -
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za r z marye m e r uvve • 

lerle. gelerek milis ja~da~~a Filomuz Yunan sulartn-
ve pryadelere halka sungu rle mi§br. Ankara 2 (Hususl} - Antakya 

Halka ate, edildi ve tskenderun meselesi hakkmda 
Fransa iki teklifte bulunmu§ ve hii· 

H aleb 2 ( H ususl) - Inti • ku.metimizin bu teklifleri nas1l telak
hab gecesi Antakyada yapz • ki ettigi Hariciye Vekili tarafmdan 
lan niimayi!} yiiziinden hasrl Biiyiik Millet Meclisinde de izah 

edilmi~ti. 
olan heyecan ancak sabaha Fransa Hariciyemize bu Edme· 
kar§l biraz siikun bulmu!}tur. muan teyid eder mahiyette bir nota 

hiicum etmelerini emretmi§ • 
tir. 

Silahsiz ve miidafaasiz o • 
lan halk bu baskrna kar§i 
nefsini korumak i~in ta!} at .. 
maktan ba!}ka ~are bulama • 
mt§trr. Nihayet zrrhlr otomo • 

Fa kat diin sa bah saat 7 de i§- vermi§tir. 
[erine gitmek iizere yollar • rArkasl Sa. 8 siltun 4 te] [ArkaSl Sa. 6 sutun 1 deJ 
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ne yollara zuliimle, i~ke~ce ile ve nihayet nebilecek yegane soz kendi miistemle~: y J b• h b 
cinayetle cevab venldikten sonra Fran- memurll!-rmm arhk kendisince de pekala an I~ Ir a er 
sanm muhtemel ve mevhum dostlugu iize~ malum olduguna §i.iphe olm1yan §ak~vet~ 
rinde tevakkuf etmek bize dii§emez ar- Jeri devam ettigi miiddet<;e bizim M1llet~ Atinada darbei hiikumet 
tik. Leon Blum hiikumetile dahi bu dost~ ler Cemiyetine gitmegi kabul etmiyece~ 
lugun ne oldugu ve ne olabilecegi Hfi o.ld~~um~zdan ibarettir. Adana ~uhabJ· 
viizuh ve sarahatle anla~Ilmi~hr. nmlZin b1r telgrafmda F rans1z musteml.e• 

Dokiilen masum kanlarmdan sonra ke idaresinin halka zulmetmek i<;in ge.:Ir~ 
Fransanm teklifile Milletler Cemiyetine digi askeri k1~'~lan daha ziyade T~rk 

"tmenin dahi nazanmiZda pek biiyiik bir hududu havahsme yana§hrmakta oldugu· 
~:ymeti kalmami~tlr. Diin irtikab olunan nu bildiriyor. hte haks1z harekete ~u ka
cinayetlerle oldiiriilen masumlann cesed- dar azim ve cezimle karar verenlenn '!.a· 
Jeri iizerinden athyarak Milletler Cemi- p~caklan i§ ~ncak bundan ibaret olab1hr~ 

f 'tmenin ne manas1 olur? Hususi- d1. Demek k1 lskenderun - Antakya v 
ye me. gi F .. I k havalisindeki masum ve mazlum halka 
le ben tarafta rans1z mustem e e me- 1.. . k kAf' d ~·I · d" b' . zu urn ve I§ ence a 1 eg1 , §liD 1 1ze 
murlannm ald1klan terbbatla Hatay kar§J da guya tedafiii bir tahrik siyasetine 
Tiirklerine kar§J zuliimleri ve cinayetleri tevessiil ediliyor. Cok guzel! Ancak bu 
devam ve tevali ederken? YUNUS NADl 

l3u yaziyet kar§JSmda fransaya soyle- IArkasz ~a. 2 SHtl!ll. 2 dtl 

,ayias1n1n ash 
Diin Ak§am Londra radyosu Yuna -

nistanda kan§Ikhklar c;Ikhgmi, baz1 eski 
N aZirlarm Ege denizindeki adalara sii· 
riildiiklerini, baz1 siyasi ve asker! §ahsi -
yetlerin i§tirakile bir hiikumet darbesi te
§ebbiisiinde bulundugu haberini vermi§ -
tir. 

F akat A tina aj ansi hakiki vaziyeti 
bildiren a§agJdaki telgrafla bu yanh§ 
§ayiaYJ tavzih etmi§tir. 

Atina 2 (A.A.) - Atina ajans1 bil· 
diriyor: 

Evvelce miihim siyasi §ahsiyetler ara· 
[Arlcas1 Sa, 3 siUun. 6 da] 

dan bugiin ayr1byor 
Amiral ~iikrii Okan diin Averof z1rhbsinda 
verilen bir ziyafette haztr bulundu. M. Metaksas 

Tiirk gazetecilerine beyanat verdi 

Amiral $iikrii Okamn Yunan mefhul asker abidesine felenk 
koyarken altnmr~ diger bir resmi 

Atina 2 (Sureti mahsusada gonderdi- yapmi§ ve sonra Yunan Amirah M. Sa• 
gimiz arkada§Imizdan} - Amiral $iik- kallariu tarafmdan Averof mhhsmda ve• 
rii Okan bu sabah Salamisde bir gezinti [Arkasl Sa. 8 sutun 3 te] 



z CUMHURiYET 

Ana vatana gelecek Ro c eehir va 
man yah karde§lerimiz Almanya bu sene 

Y eni Dobri~e Tiirk ogretmenlerinin dileklerini ne kadar tiitiin aldt? 
Maarif Vekaletine bildirmek i~in bir heyet geldi Alman firmalar1 bir~ok 

mubayaat yapblar 
Tiitiinlerimizin en biiyiik mii§terilerin· 

den olan Almanyanm tiitiin piyasas1 hak· 
kmda ~u malumat verilmektedir: 

~hrlmize gelen Romanya ii~retmenler delegeleri 

Bir~ok biiyiik firmalar, fazla miktar
da ti.itiin mubayaasmdan bu y1l biraz c;e
kingen bulunmaktad1r. Bu firmalar, mu· 
bayaalanna ge~en y1llar agustos ve ey · 
lui aylarmda ba§larken, bu y1l bu kaide
ye riayet etmemi§lerdir. Bunun sebebi, 
istihsal memleketlerinde bu y1l rekolte • 
lerin biiyiik oldugu yolunda bir kanaat 
beslenmesidir. Bu itibarla Almanyadaki 
alakadar buyiik abcJlar mubayaala(olna 
giri§mek ic;in fiatlann biraz dii~mesini 
beklemektedirler. ~irr,dilik, yalmz fiatlan 
elveri§li olan partiler iizerinden muamele 
yap1idJgJ bildiriliyor. 

Mustafa Emin ibrahim Cavid Habib Hilmi Bununla beraber gec;en aylar ic;inde bir 
hayli partiler iizerinde hatta iyi fiatlarla 

hak ve hizmetlerimizin tamnmasm1 rica Dobrice Ttirklerinin anavatana nakil
leri hakkmda Romanya htikumeti ile 
htikumetimiz arasmda aktedilen muka -
vele tasclik edilmek iizere Biiyiik Millet 
Meclisine verilmi§ti. Bu mmtakadaki 
TUrk muallimleri kendi vaziyet ve hak
lan hakkmda Maarif V ekaletile temas 
etmek iizere memleketimize bir heye 
gondermi§lerdir. Silistire ilk TUrk mek· 
tebi miidiirii ve Hak Soz gazetesi sahibi 
Habib Hilmi, Pazarc1k cemaat reisi lb
rahim Cavid ve muallim Mustafa Emin
den miirekkeb olan bu heyet evvelki giin 
§ehrimize gelmi§tir. Heyet bugiin Anka
raya gidecektir. Heyet azasmdan birisi 
kendilerile gorii§en bir muharririmize §U 
izahah vermi§tir: 
«- Y eni Dabrice Turk ogretmenleri 

birliginin delegesi olarak geliyoruz. An· 
karaya giderek Kiiltiir Bakanhgile te • 
mas edecegiz. Maksad1m1z yeni Dobrice 
Tiirklerile birlikte ana vatana kavu§UT" 
ken bizim de senelerdenberi devam eden 

Madride kar'I yeni bir 
~evirme hareketi 

(Ba~taratt 1 tnct :~ahifede> 

ru yi.izlerce metro ilerlemi lerdir. Bir -
denbire ortaya Lejyonerler c_;JkmJ§!JT. 
Bunun iizerine bir siingii muharebesi ol
mu§lur. Milisler, ricate mecbur olmu§ -
lard1r. 

Saat onda onlerinde yedi tank bulu
nan hiikumet'<iler, yeni bir taarruz daha 
yapm!§larsa da, iki saat miicadeleden 
sonra ilk mevzilerine donmek mecburiye
tinde kalmJ~lardJr. 

Ogle vakti asiler, taarruza ge~mi~ler · 
dir. Bunlann bir kolu Boadillaya dogru 
tevecciih etmi§ ve uzun ve c;etin muha • 
rebelerden sonra buray1 zaptetmi§tir. A
silerin diger bir kolu, Oravaca kasabasJ· 
na varm1~ ve bin;ok evleri zaptetmi~tir. 

Saat 21 de hiikfunet kuvvetleri, yeni
den taarruza ge'<mi§ler ve Madridin ce
nubuna yirmi kilometro mesafede kain 
Tinto ve Sesena kasabalan oniinde asi • 
lerin sag cenahmda bir §a§JTtma hareketi 
yapml§lardJr. 

Milislerin Aranjuezden gelen tic; mh

h treni asilerin mevzilerini bombard1man 
etmi§se de asilerin top<;u ve tayyare kuv· 
vetleri bu trenleri gerisingeriye gitmege 
mecbur etmi~tir. 

Y eni bir feVirme hareketi 
Madrid on cephesi 2 (A.A.) - A

siler, diin Madride yap1lacak biiyiik hii
cumu kolayla§l!racak, geni§ bir c;evirme 
hareketi yapm!§lardJr. 

~imdiye kadar harekat, T aledo • 
Madrid ve Tala vera - Madrid yollan 
mmtakasmda cereyan etmekte idi. Hal
buki bugiin cephe garbe ve ~imali garbi
ye dogru geni~lemi~tir. Asiler, sol ce • 
nahta Casa del Campoya <;JkmJ§lardJr. 
Bu hiicum, hiikumetc;ilerin Pozuelo ve 
Humeradaki mevzilerine dogru mute -
veccih bulunmakta idi. 

. Asiler bir kasabayt daha aldrlar 
Talevera 2 (A.A.) - Havas Ajan· 

SJ muhabirinden: 

DUn ge~ vakit asiler, Madridin gar · 
binde ve payitahta on kilometro mesafe· 
de kain Boadilla kasabasml zaptetmi~ • 
lerdir. Milisler muharebe meydanmda 
500 maktul bJrakmJ~lardJr. 1ki giinden -
beri Boadilla kasabas1, asilerin top<;ula
rile tayyareleri tarafmdan ~iddetle born· 

bard1man edilmekte idi. 

Madrid anudane miidafaa ediliyor 
Madrid 2 (A.A.) - Havas Ajans1 

muhabirinden: 

Sah gi1ni1 asilerin taarruzlan c;ok ~id

detli olmu~tur. Maamafih Madrid hii · 

kQmeti erkam askeri harekatm neticele

rinden memnundur. Ciinkii milisler anu· 

dane mukavemet gostermekte olup hatta 

haz1 miihim noktalan da i~gal eylerni~ler-

i§ler yapJ!dJgJ da haber verilmektedir. 
etmektir. Ana vatandan uzakta ya§a - · Muamele goren bu partiler bilhassa lzmir 
makla beraber biz de memleketimizin · tiitiinleridir. Gerc;ekten baz1 firmalar Izmir 
ink1lab ve teceddiid hamlelerini hissettik, ti1ti1nlerine kar§J biiyiik bir taleb goster • 
heyecanlanm duyduk. Bayramlanm biz mi§lerdir. Y eni rekolte yiiksek kalitede 
de oralarda kutluladJk. Adedimiz 150 Izmir tiiti.inleri kilosu 1 ,20 • 1 ,40 filorine 
ile 200 arasmdadJT. Muhtelif mekteb • kadar ahc1 bulabilmi§lerdir. Orta kalitede 
lerden mezunuz. Cumhuriyet hiikumeti mallar ise daha az taleb olmu§tur. Buna 
arazisi olm1yanlan bile terfih i~in arazi 
ve iskan hakk1 verirken bizi bu hakh - ragmen eylul sonunda dahi yalmz az 

miktarda lzmir tiitiinlerinden stok kay • 
rnJZdan mahrum etmiyecegini bilmekle 
beraber bir defa da hahrlatmak ve ana dedilmi§tir. Gec;en rekolteden bir miktar 

Izmir tiiti1ni1 de iyi fiatlarla satJ!rnJ§hr. 
vatam ziyaret etmek iizere geliyoruz. 
120,000 Ti1rki1n TUrk topraklanna aim· Ti.iti.inlerimizden Gonen, T a§ova ve 
mas1 mukarrer iken Turk kiiltiiriinii a§J- Samsun tiittinlerine de alaka gosterilmi§· 
hyan TUrk ogretmenlerinin de himaye tir. Ayni ve~hile, yi.iksek kalitede Yunan 
edilecegi §iiphesizdir. tiitiinleri de sorulmu§tur. Piyasada Bul -

R 
gar tiitiinlerine fazla alaka g(iriilmemi§-

VI LAYETTE 
Dahiliye V ekaletinin bir 

tamimi 

omanya hiikumeti de ba§ka yerler • 
den naklettigi Rumenlerin muallimlerinin ~tir~·--·-------------~ 
ayni haklanm tamrnJ§llr. Biikre§ elc;imiz 
Hamdullah Suphinin, Turk ogretmenle· 
rinin delegesi oldugumuza dair elimizde 
bir tavsiyesi de vardJr.» 

Antakyada 
Tiirk kant 
Dokiildiikten onra 

[Ba§makaleden devam] 

siyaseti yi.iriitebilmek i~in F rans1z mils
tern! eke idaresinin Turk hududuna be§ on 
tabur asker sevketmesi kafi degildir. Eger 
F ransa hakk1 iptal etmek ic;in zorun kafi 
gelecegine inamyorsa bu sahadaki talihini 
ancak adamablh bir seferberlikle ve 
adamak1lh bir seferle deneyebilecegini 
kendisine §imdiden ve a«;1kc;a ihtar ederiz. 

Dokiilen kanlardan sonra Fransa hay
siyetli bir devlet gibi vaziyeti 1slaha mi1-
sareat etmezse bizce yapdacak ~ey son 
Tiirk notasmda Tiirkiyeyi biitiin cenub 
hududu boyunca serbest b1rakan Frans1z 
hareketinin icablarma ittiba etmekten iba
ret olmahd1r. Biz bu kadar sarih surette 
hakh meselemizi halletmek ic;in beheme
hal Milletler Cemiyetine gitmege muhtac; 
ve mecbur degiliz. Biz bu hakh mesele
mizi kendimiz halletmegi biliriz: Sekli ve 
zamam tamamen kendimize aid olarak! 

YUNUS NADI 

dir. Universite mahallesi mmtakasmda 
milisler, bir hastaneyi berhava etmi§ler
dir. Orada asilerden bir taklm gruplar 
hala miicadele etmektedirler. 

Milisler, Pozuelo ve Humera mmta · 
kalannda muvaffakiyetli bir tak1m mu · 
kabil taarruzlarda bulunmu~lard1r. 

Casa del Campoda hiikumet kuvvetle
ri Casa Quemaday1 i§gal ederek asileri 
Garabitas tepesine kadar c;ekilmege 
mecbur etmi~lerdir. 

'Asilerin diin btyaz renkli gaz ne§re
den birc;ok obiisler atmJ~ olduklan ogre -
nilmi§tir. Bu gazleri teneffiis etmi~ olan 
milisler, hemen kusmaga ba~lamJ§lardJr. 

Bu gazin neden miirekkeb oldugu heniiz 

anla§JiamamJ§lJT. 

Hiikumetin kirk tayyaresi, asilerin 

mevzilerini bombardunan etmi~ ve dii~ -

mamn bir bombard1man tayyaresini di1-
~iirmi1~lerdir. 

Hiikiimelftlerin bir muvaFFakiyeti 
Madrid 2 (A.A.) - Dun ak~am 

ne§redilen resmi bir teblige gore, merkez 

cephesinde, cumhuriyetc;ileri, fa§istleri 

maglub etmi§lerdir. 

Sabahtanberi, htikumetc;i topc;u kuv -
vetleri, asilerin mevzilerini bombard1man 

etmi§ ve diin hiicuma kalkan dii§man kuv

vetlerini tam surette h!rpalamJ§hr. Cum

huriyetc;iler Huesca ve Pozuelo mmta· 

kasmda hiicum etmi§ler, dti§rnam mevzi

lerinden c;1karmaga muvaffak olmu~lar ve 

Casa Quemada ve Carzbitas iizerine yii

riimege ba§lamJ~lardir, 

Dahiliye Vekaletinden alakadarlara 
§U tebligat yap1lm1§hr: 

Bey, efendi, pa~a, aga, hoca vesaire 
gibi Iakablar ve unvanlarm kullaml -
mamas1 27/11/934 tarihli kanunla kal -
dmld1g1 halde yurdun muhtelif yerle
rinden alman dilek,.elerde hala bu un
van ve lakablarm kullamlmakta oldu
gu anla§Ilmaktad1r. Bu gibi unvan ve 
lakablarm dilekc;elerle resmi dairelerde 
kullamlmamasmm devlet daireleri, a -
vukat, arzuhalcilerle §ehirli ve koylii 
biiti.in vatanda§Iara tebligini rica ede
rim. 

Polis mmtaka mmtaka bu tamimi a
lakadarlara teblig edecektir. 

SEHIR ISLER/ 

Sayfiyelerde aparhman 
yapdmiyacak 

Sayfiye yerlerinde velev ki alc;ak 
dahi olsa apartlman yap1lmamas1 i<;in 
alakadarlara emir verilmi§tir. 

Acaba dogru mu? 
Sarayburnundaki antrepolarm kal -

dmlarak Eminoniinden Sarayburnuna 
kadar serbest bir gezinti mahalli ya -
p1lmas1; Eminoni.ini.in asri bir meydan 
haline konmas1 ve yeni caminin etraf1 
da istimlak olunarak caminin tamami
le ortaya <;Jkarilmasma karar verildigi 
soylenmektedir. 

ADLIYEDE 

Y akalanan kumarbazlar 
Galatada Mumhane caddesinde bir 

kahvede Hasan, Mahir, Ekrem, Onnik, 
ihsan, Hasan, Ibrahim, Hakk1 admda 
sekiz ki§i kumar oynarlarken su<;iisti.i 
yakalanmJ§lar ve Adliyeye sevkedil . 
mislerdir. 

~apka kanununa muhalif 
hareket edenler 

$apka kanununa muhalif serpu§ giy
mekten su<;lu olarak diin Samatya, 
$ehremini, Fatih ve Karagi.imriik 
semtlerinde 30 ki§i yakalanml§ ve Fa
tih sulh mahkemesine sevkedilmi§tir. 

ECNEBI MEHAFILDE 

Romanya el~isi 
Romanyanm Ankara elc;isi M. Filoti 

bugiin Ankaradan §ehrimize gelecck . 
tir. M. Filoti Romanyanm Atina elc;ili
gine tayin edildiginden, buradan Biik
re§e, oradan da YJlba§ma dogru Yuna
nistana hareket edecektir. 

M. Filotinin yerine Ankara elr;iligine. 
eski Briiksel sefareti miiste§an M. Te
lemak tayin edilmi~tir. Halen Biikre~ 

Hariciye Nezareti §ifre miidiirii bulu . 
nan M. Telemak ikincikanunun ba~mda 
memleketimize gelecektir. 
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Mamleket Haberleri ) 
~ar,Iyi altiist 
eden adam 

Zorla yakalandt ve bir 
sene iki ay hapse 

mahkum oldu 
Dun biitiin Mahmudpa§ayJ velveleye 

veren Hi.iseyin admda biri polisc;e mii§kii
latla yakalanarak ciirmii me§hud mahke
mesine verilmi§tir. Vak' a §oyle olmu§tur: 

Hiiseyin, diin saat 11 sularmda Mah
mudpa§a yoku§undan c;1karken bir sene • 
denberi ayn ya§ad1g1 kansma rasgelmi§ 
ve kendisini eve davet etmi§tir. Kadm bu 
davete kulak asmaymca Hiiseyin belin
den b1~agm1 c;ekmi§, kac;makta olan ka
dmJ kovalamaga ba§lamJ§hr. Kadm hem 
kac;maga, hem de feryada ba~lam1~ oldu
gundan, yakalanmaktan korkan Hi.iseyin 
de bu sefer elindeki bJc;akla yoku~ a§agJ 
ko§maga ba§lamJ§tlr. 

Bu mada Hiiseynin online eskiden ta
mdJgJ Ay§e isminde bir kadm <;JkmJ§, 
Hiiseyin : «Sen benim kanm1 kandnan· 
lardan birisin» diyerek bu kadmm iizeri
ne yiiriiyecegi sJrada vak'a mahalline ye· 
ti§en sivil memurlardan izzetle resmi polis 
memurlanndan Ahmed Zeki Hiiseynin 
ellerini tutmu&lardJr. 

Hiiseyinle polisler arasmda bir miica
dele ve altalta iistiiste bogu§ma ba§lamJ§
hr. Ahmed Zeki Hiiseynin elinden bH;a· 
g1 almak i~in elinin iizerine ayagile bas
mJ§, Hiiseyin de memurlardan izzetin 

yanagm1, Ahmed Zekinin de elini !SIT -
mJ§hr. Polisler can aCJSile Hiiseyni bJrak

mJ§lar ve Hiiseyin de kac;maga ba~lamJ§· 
hr. F akat memurlar takibde devam etmi§· 
ler, halkm da yard1mile Hiiseyni tevkif 
ederek Adliyeye sevketmi§lerdir. 

Htiseyin, mahkemede bJc;ag1 Nuruos
maniye civarmda buldugunu soylemi§tir. 

Neticede bir sene iki ay, 24 giin hapse 
mahkum olmu§ ve tevkif edilerek hapisa
neye yollanmJ~hr. 

Ka~ak~tbga mani 
olmak i~in 

Tetkikler 
nihayet 

yaktnda 
bulacak 

~ark vilayetlerinde ve hududlarmda 
kac;ak<;1hgm tamamen onune gec;ilmesi 
ic;in hiikumetc;e muhtelif kollardan yaptJ· 
nlmakta olan tetkikat ilerlemi§tir. Bu a· 
rada lnhisarlar idaresi de bu mmtakada 
inhisar maddelerine aid kac;akc;JhgJ ber· 
taraf etmek ic;in icab eden tedbirleri a! • 

maktad1r. inhisarlar ldaresi bu maksadla 
~ark vilayetlerinde bu mmtaka halkmm 
ihtiyac ve itiyadma elveri§li mamulat 
hamlamak ve bunlan ucuz bir maliyet

le buralarda satmak ve bu mmtakamn en 
i.icra ko§elerine kadar sat!§ te§kilatmJ tev
si etmek ic;in ugrasmaktad1r. Bu meyan· 
da, bu taraflarda inhisar maddelerine a
id kac;akc;Jhgm tamamen men'i ic;in Iii • 
zumlu cezri tedbirler almacaktJr. 

Bu i§ler hakkmda uzun zamandanberi 
§ark vilayetlerinde teikikatta bulunmakta 
olan inhisarlar umum miidi.irli.igii idare 
i§leri miidiirii Miinir Hiisrev seyahatin • 
den avdet etmi§tir. Mi.inir Hiisrev, burada 
§ark vilayetlerindeki tetkikatma aid ra· 
porunu haZJThyarak aid oldugu makama 
tevdi edecektir. 

DENIZ ISLER/ 
Denizyollari idaresi vapur 
tarifelerinde degi§iklik yapb 

Denizyollan idaresi tarafmdan Ka -
radeniz, Mersin, izmir ve Marmara 
postalarma aid sefer tarifelerinde baz1 
tadilat yap1lmaktad1r. Bu tadilata go -
re, muhtelif hatlara aid hareket ve mu
vasalat giinleri degi§ecek, dogru ve ara 
postalarm giinlerinde degi§iklikler ya
pilacaktJr. 

Yeni tarifenin oniimiizdeki sah gii . 
niinden itibaren tatbik edilmesi muh . 
temeldir. Bu i§ler hakkmda Vekalete 
izahat vermek iizere Ankaraya gitmi§ 
olan Denizyollan miidiirii yarm ~ehri -
mize donecektir. 

DEMIRYOLLARDA 

~irketin biitiin e§yasma 
k1ymet kondu 

$ark Demiryollan §irketinin imtiya
zile nakil ve cer vas1talarmm satm a -
lmmas1 i<;in Ankarada yap1lan miiza -
kerelerden sonra §ehrimizde §irketin 
yol ve vas1talarmda tetkikler yapan ve 
bunlara k1ymet koyan iki komisyon da 
i§ini bitirmi§ ve her§eye k1ymet konul
mu~tur. 

Komisyon azalan bugiin Ankaraya 
gidecek ve Pariste bulunan §irket mu
rahhaslan da hafta sonunda gelerek 
Ankaraya gideceklerdir. Miizakerelere 
pazartesi giinii tekrar ba§lanacak ve 
tesbit edilen k1ymet iizerinden pazar
hk yap1lacakhr. 

iplik buhrant 
kalmadt 

Baz1 iplik ~e~idleri 
haricden getiriliyor 

Memlekette dogurmak istenilen pa 
muk ipligi buhram uzerine ikhsad Ve
kaletince bu i§ etrafmda tetkikata me
mur edilen Uyu~turucu Maddeler in . 
hisan ikinci miidurii $akir Rifat, Ana
doluda pamuklu sanayi mmtakalarmda 
tetkik ve tcmaslar yaphktan sonra §eh
rimize donmii§tiir. $akir Rifat, buraya 
gelirken Ankaraya da ugnyarak ikt1 -
sad VeklHetile temasta bulunmu§ ve di
rektif alm1~hr. 

Yap1lan tetkikat gostermi§tir ki bir 
pamuklu iplik buhram mevcud degil • 
dir. Yalmz baz1 kimseler, buhranm 
mevcud oldugu §eklinde bir hava yara
tarak bundan istifade etmek istemi§ . 
Icrdir, 

tplik i§ini idare edecek olan Uyu§tu
rucu maddeler inhisan mevcudu biraz 
k1t olan numaralardan harice iplik si . 
pari~i yapml§hr. Bu iplikler gelmek ii
zeredir. Uyu§turu Maddeler inhisan 
pamuk ipligine ihtiyasJ olanlarm mii -
racaatlerini kabul edecek ve haki -
katen ihtiyaci olanlara istenildigi kadar 
iplik verilecektir. Bu suretle iplige ih
tiyacJ olanlar iplik tedarikinde s1kmt! 
<;ekmiyeceklerdir. 

MOTEFERRIK 

General ~akir Giilecin 
cenaze merasimi 

Atinada vefat eden merhum General 
;>akir Giilecin cenazesi yarm Dac;ya 
vapurile Iimamm1za gelecek ve Giilha
ne hastanesine naklolunacakhr. Cena
ze cuma giinii ogleden evvel merasim
le kald1nlarak namaz1 Beyaz1d cami · 
sinde kllmd1ktan sonra merhum $e -
hidlige defnedilecektir. 

Sadakai f1tr1 Hava kurumu 
tophyacak 

Tiirk Hava kurumu sadakai f1hr top
Iamak iizere faaliyete ge~mi~tir. Hava 
kurumu, sadakai f1trm bir intizam da
hilinde toplanabilmesi i<;in kaza, nahi-

ye ve mahalle te~kilatlarma laz1m ge -
len emirleri vermi~ ve bu maksadla da, 
san renkte bir tak1m zarflar hazcrlan

nu~tJr. Uzerinde verilecek sadakai fit

rm miktarile verenler.jn isimleri yazll
mak i<;in haneler bulunan bu zarflar 
§imdiden evlere dag1tJlmaga ba§lan -
m1~hr. 

Bu faaliyet bayramm birinci giiniine 
kadar devam edecektir. 

Hava vaziyeti 
Ye~ilkoy Hava merkezinden ald1g1 -

m1z mal~mata nazaran dun hava tazyi
kl 752 mUimetre, siihunet azami 11, as
gari 4 derece idi. 

Bugiin de hava diinkii gibi bulutlu 
ve yagJ§ll ge<;ecek, Karadenizde f1rhna 
olacakhr. 

Muhiddin Mekkinin cenazesi 
kaldiri1·:h 

Vefahm teessiirle kaydettigimiz 
Emniyeti Umumiye Umum Miidiir mu
avini izzeddinin pederi muharririni as
keriyeden Muhiddin Mekkinin cenaze-
si dun Vali muavini, Polis miidiirii ve 
istanbul Vila.yeti erkan ve rilesayi me
murininin huzurile kaldmlarak makbe
rei mahsusuna defnPdilmi~tir. 

INHISARLARDA 

lnhisarlar kursundan 48 
memur mezun oldu 

Idari muamelata aid vukuflanm ar
hrmak ve umumi bilgilerini takviye 

etmek maksadile 1nhisarlar idaresi ta -
rafmdan ac;1lan memur kurslarmdan o
nuncusu da tedrisahm bitirmi.§tir. 0 . 
nuncu kurstan k1rk sekiz memur me -
zun olmu~tur. 

inhisarlarm on birinci kursu bu aym 
on be§inde ar;Ilacakhr. Yeni kursa 45 
y_a§mdan yukan memurlar almm1ya -
caktir. 

Afyon sati§lmiz ~ok iyi 
Bu sene afyon ihracatJmJz c;ok iyi 

gitmektedir. Bu seneki sah§lar inhisa -
rm kurulu§undanberi en yiiksek mik -
tan te§kil etmektedir. 

Afyon inhisan diinyanm her tarafi
na sah§ yapmaktad1r ve elde pek az 
stok kalmi§hr. Bunlann da k1sa bir 
miiddet zarfmda ihrac edilecegi umul
maktadJr. 

Yeni afyon mahsuliinlin almmasma 
bu ay sonuna kadar devam edilecek -
tir. 

MALIYEDE 

Miitekaidlerden buhran 
vergisi nas1l ahnacak? 

Ucretle miistahdem miitekaidlerin; 
ald1klan iicretle tekaiid maa~Ian ye -
kunundan otuz Iiras1 tenzil edildikten 
sonra bakiyesi iizerinden buhran ver -
gisi ahnmas1 alakadarlara teblig edil -
mi§tir, 
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Siyasi icmal 
Siyasi gerginlik 

IF::! arbi Tiirkistam Siberyaya bag· 
~ byan demiryolunun biiyiik Si • 

berya hath ile birle§tigi noktay1 
te§kil eden Novosibiriskide idama mah· 
kum edilen Alman miihendisinin sonra· 
dan cezasmm on sene hapse indirilmesi 
Almanya ile Sovyetler arasmdaki dip • 
lomasi miinasebetlerinin kesilmesine tf!.ey
dan buakmad1. Diplomasi miinasebetlerin 
kesilmesi harbe kap1 a~mak olacagmdan 
lngiltere bi.itiin siyasi niifuz ve mehare • 
tini kullanarak sulhu §imdilik korumu§ • 
tur. 

F akat Almanya ile Sovyetler arasm· 
daki gerginlik hala §iddetle devam edi
yor. Alman mi.ihendisinin bi.isbiitiin af -
fedilmemi§ olmasmdan dolay1 Almanya 
infialini gizlemiyor. Komiinistlige kar§l 
Almanya ile ]aponya arasmda akdolu • 
nan ittifaka, Moskovada, Sovyetlere kar· 
§I hazulanan bir taarruz plamm setret • 
mek ic;in ortaya atJimJ§ bir proje nazarile 
bakdmaktadJr. 

Hatta Sovyetler Birligi Hariciye Na· 
zm M. Litvinof Sovyetler kongresinde 
bu gizli ittifak hakkmda Sovyetler hiiku· 
metinin a!dJgJ malumah §U suretle izah 
etmi~tir: 

«- F a§izm arhk §U veya bu memleke· 
tin dahili i§i olmaktan <;IkmJ§tJr. F a§izmin 
miiessisi M . Musolini, uzun bir zaman 
bunun ihrac mah olmadJgmJ soylemi§ti. 
Fa kat fa§izm tekamiil edip milli sosya -
list nazariyelerile a§JlandJktan sonra i§ 
bi1sbi1 tiin degi§mi§tir. 

Almanya ile Japonya arasmda ak • 
dolunup ahiren ne§redilen anla§manm, 
on be§ aydanberi Berlindeki J apon ata· 
§emiliteri ile Almanyanm fevkalade dip· 
lomab arasmda miizakere edilen ve ic;inde 
komiinizmin ad1 bile gec;miyen gizli bir 
ittifab setre mahsus oldugunu sozleri -
min biiliin mes'uliyetini idrak ederek 
tasdik ederim.» 

Bundan sonra Sovyet Hariciye Na· 
zm Berlindeki anla§maya ragmen §ar • 
ki Siberyadaki K1Z1lordunun J aponlara 
mukabeleye kafi gelecegini, yani Avru • 

pa tarafmda Almanyanm hasmane bir 

vaziyet almasJ, Sovyetlerin Uzak§arkta • 

ki miidafaasmJ zafa ugratm1yacagm1 ve 

Sovyetler Birliginin kopi1rmi1§ fa§ist dal

gasma kaq1 a§Ilmaz bir kale te§kil ede • 

cegini si:iylemi§tir. 

Son gelen telgraflara gore Sovyetler 

kongresinde komiinist §eflerinden M. 

Zidanof, evvelce Rusyamn miitemmim 

eczasmdan olup Umumi Harbden sonra 

aynlarak miistakil hirer devlet olan Fin· 

landiya, Estonya, Letonya ve Litvanya· 

nm Almanlar tarafmdan Sovyetlere kar· 

§\ taarruz ic;in bir i1ssi1lhareke olmasJ ih • 

tim aline kar§l demi§tir ki: 

- Eger bu memleketler, biiyiik mace· 

raperestlerin bi1yi1k te§ebbiislerinin mu -

vaffak olmalanm temin ic;in kendi top • 

raklannm bunlar tarafmdan iissiilhareke 

olarak kullamlmalanna miisaade edecek 

olurlarsa Rusya Finlandiya, Estonya, 

Letonya ve LitvanyayJ tekrar kendine 

ilhak edecektir.» 

Bu sozler Almanyaya Sovyetlere kar· 

§I taarruz etmek ic;in yegane ac;1k kapl 

olan bu memleketlere kar~J bir ihtard1r. 

Malumdur ki Almanyanm Sovyetlerle 

hududu yoktur. Arada Lehistan vard1r. 

Almanlar, Sovyetlerin miittefiki <;ekos • 

lovakyayi c;igniyerek gec;mek isterlerse 

o zaman kar§Jlarma Romanya arazisi <;!" 

kacakhr. 

Romanya dahi arazisinin ne K1zJ!or 

duya ne de Alman ordusuna gi1zergal1 

olmamas1 ic;in Lehistanla eski ittifabm ta· 

zelemektedir. Alman ordulan ic;in yega· 

ne ac;1k taarruz kap1sJ olarak Balt1k de· 

nizi kahyor. Bu deniz yolile asll Alman· 

yadan gelecek ordular ya §arki Pnisya· 

da karaya c;1karak Litvanya ve Letonya 

iizerinden Sovyet arazisine .dogru yiiri!· 

yecek yahud Finlandiyaya yahud Es .. 

!onya ve Letonyaya ihrac yapark taar 

ruz hareketinde bulunacakhr. Umum1 

Harbde Finlandiyaya bir Alman ordusu 

ihrac edilmi§ti. 

Almanlann bu gibi te§ebbi.islerine kar· 

§I vaktile Rusyadan aynlan Balt1k dev-

letlerinin gec;id ve alet olmamalan ic;in 

Sovyetler kongresinde kendilerine gene 

bir ihtar yap1!mJ§hr. 

Sovyetlerin hava i§leri komiseri Gene· 

ral Hripin dahi ge~en on ayda hava kuv· 

vetlerinin bir kat daha artl!gmJ soyle • 

mi§tir. H ulasa bi1ti1n bu sozler ve ham

bklar Sovyetlerle Almanya ve alelumum 

fa§ist memleketleri arasmdaki gerginligin 

ve itimads1zhgm son derecede §iddetli ol· 

dugunu isbat etmektedir. 

Muharrem Feyzi TOGAY 
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SON HABERLER ••• · 
TELEfON TELGAAF we TELSiZLE 

DI§ ticaretimiz bu yd 
geni§ledi daha c;ok 

----------~~--
Yalntz makine ithalabmtz sanayile~me hareke

tinin neticesi olarak yddan ytla arhyor 
Ankara 2 (Hususi) - Harid tica- Bu 9 ay ic;.inde ithalat! en c;ok azalan 

retimiz, bu yilm ilk 9 aymda 131 mil- maddelerin ba~mda da pamuklu mensu
yon liray1 buldu. Bu inki~af «kar~Jbkh cat gelmektedir. 1934 te 9 bu~uk, 1935 
geni~lik ve kolayhk» prensipinin bir se- te de 1 0 buc;.uk milyon Tiirk lirasmdan 
meresidir. Gene! ithalat rejiminin ise, fazla k1ymette pamuklu mensucat ithal 
ticaret hayatimJZdaki inki~af1 daha ziya- edilmi~ti. Bu miktar ic;.inde bulundugu
de artJracagi ve piyasada mahsus bir fe- muz y1lda 8 milyon 242 bin kiisur liraya 
rahhk temin edecegi muhakkakhr. dii~mii~tiir. Bu sukutun yegane sebebi, 

Son istatistiklere gore ihracati en c;.ok pamuklu mensucat sanayiimizin kurulu~u 
artan maddeler pamuk, meyvalar, tiitiin, ve inki~afidir. Kurulmakta olan pamuklu 
ytin, k1l ve iplikleri ve derilerdir. Hubu- mensucat fabrikalarmm i~lemege ac;.Ilma
bat, agac, kereste mamulatJ, komiir ve ne- s1, ~iiphesiz ki bu sukutu daha h1zland1-
bati yaglar ihracah da mi.ihim miktarda racakhr. 
artm1~hr. ithalatJmizm en yiiksek bymetli mad-

1934 y1lmm 9 aymdaki pamuk ihra- deleri, bu son 9 aybk istatiklerde de her 
cahmlz ancak 926 bin lira k1ymetindey- nevi demir, c;.elik ve makineler oldugu go
di. Bu miktar gec;.en y1l dort buc;.uk mil- ri.iliiyor. Bu rakamlar oni.imiizdeki sene
yon liray1 buldu, bu senenin ilk 9 aymda Jerde de yi.iksekliklerini muhafaza ede
ise 6 milyon 782 bin lirad1r. Sene sonun- ceklerdir. Bu vaziyet · sanayile~me hare
da, pamuk ihracatmm iec;.en yJllarla k1- ketinin bir neticesidir. lkinci sanayi plam 
yas kabul etmiyecek bir dereceye yiikse- da, gerek demir ve c;.elik, gerek makine 
lecegi anla&Ihyor. ith;~ latm1 icab ettirecektir. 
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Komiinizme karfi 
miicadele bloku 

Bir oliim ~ukuru 
sthhat kaynag1 oldu 

~ekoslovakya iki tarafa Konyada Karasaz batak
da kart~mtyacakmt' bgt tamamen kurutuldu 

Budape§te 2 (A.A.) - hi malu -
mat almakta olan mehafil, Dahiliye Na
zm Medekozmonun bu aym 9 unda Ber
line gidecegini ve orada be§ gi.in doktor 
F rickin misafiri olacagm1 bey an etmek • 
tedir. 

Ogrenildigine gore diger bir tak1m 
Macar ricali de yakmda Berline davet 
edileceklerdir. 

Siyasi mehafil, Almanyanm son za -
manlarda biraz gev§emi§ olan Alman -
Macar miinasebahm kuvvetlendirmek 
istemekte oldugu miitaleasmdad1r. 

M. de Kozma, Btiyiik Harbde fon 
Mackenzenin hi.isarlan arasmda harbet -
mi~ti. 

Siyasi mehafil, Dahiliye Nammm 
komiinizme kar§I mticadele hakkmda 
Berlinde yap1lacak mi.izakerelere i~tirak 
i~in herkesten ziyade laz1m evsah haiz 
bulundugunu ilave eylemektedirler. 

(;ekoslovakya ikisine de 
karr~mryt:r 

Prag 2 (A.A.) - Adliye Nazm M. 
Derer, Adverul admdaki Rumen gaze ~ 
tesinin muhabirine beyanatta bulunarak 
~ekoslovakyamn komiinizme kar&I fikir 
sahasmda miicadele ile iktifa etmekte ol
dugunu, <;ekoslovakyamn fa§izm tehli -
kesini bilmedigi gibi komiinizm tehlike -
sinden de haberi olmadJgmi soylemi§tir. 

Askerlige intisab 
edecekler i~in kanun 

Ankara 2 (Telefonla) - B. M. Mec -
lisine gelen bir kanun layihasma gore 
ytiksek mekteblerden mezun olup ta 
aske~lige intisab edecekler evvela 7 nci 
s1mftaki memuriyetlere, yiiksek tah -
silli diger devlet memurlarmdan aske
riye ge\mek istiyenler muvaffakiyet -
lerine ve hizmet mtiddetlerine gore da
ha ytiksek stmflara almabileceklcrdir. 

!mtihanla d1~andan almacak yiiksek 
tahsilli makinist ve san'atkarlar da bu 
ahkama tabi olacaklard1r. Yliksek tah
silli olsun olmasm askeri memuriyete 
almacak blittin yedek subaylarm 1076 
saj'Ib. kanunun 3 iincii maddesi muci -
bince mektebde ve fili hizmet mukabili 
klta'da ge<;irecekleri mliddetler sayil -
mamak iizere ordudaki diger hizmetle-
ri de hesab edilerek san'atlari, ve san -
atlarmdaki muvaffakiyetlen nisbetin 
de derece alacaklard1r. 

Tahsilini muvaffakiyetle bitiren as -
keri mi.ihendislerin memuriyetleri 5 in
ci s1mftan, askeri fen memurlarmm 
6 nc1 s1mftan ve tahsilini ikmal edemi
yenlerin 8 inci s1mftan ba§hyacakhr. 

Lehistan da parasmi 
dii§iiriiyor mu? 

Var~ova 1 (A.A.) - Bugiin topla
nan Diyet Meclisi Ba§bakanm ic;. siyasa 
vaziyeti hakkmdaki izahatm1 dinlemi~ ~ 
tir. Ba&bakan, memlekette emniyet ve sii
ki.in tesis edilerek endi~elerin zail oldugu
nu bildirmi§, ziraat mahsulleri fiatlan ~ 
nm arthgmi ve Cumhur Ba~kanile Mare
,al Ryidz - Smig]yi arasmdaki i~ birligi
nin mi.isaid bir hava yarathgml soyle ~ 
mi~tir. 

Bundan sonra soz alan Finans Baka
lll zlotynin klymetten di.i~uri.ilmesi gerek 
digini kaydetmi~ ve devletin para siyase
tinde hie;. bir degi§iklik yap1lm1yacagml 
tsoylemi~tir. 

Kenya 2 (A.A.) - S1tma miicade
le te§kilatmca kurutulmasma devam edil
mekte olan Karasaz batakhgml besliyen 
en son membalar da bugi.in, ana ve yan 
kana! ile baglanml§ yurdda§lara oli.im 
sa~an bu geni~ felaket kaynag1 da orta
dan kaldmlml§l!r. Havalar miisaid ol -
rnad1gl i<;in yap1lacak toren ilkbahara b1· 
rakiiml§hr. S1hhat V ekaleti ba§ardigl bu 
~etin i§ile 8,690 hektarhk bir toprag1 da 
milli servetimize ilave etmi§ bulunuyor. 
Vekalet gonderdigi iki tank taraktorii ile 
bu topraklan i§letmekte ve i§lenmi§ bir 
halde de go<;menlere dag1tmaktadn. 
Di.inki.i oli.im ve elem kaynag1 olan bu 
yerler bugiin Cumhuriyetin yapicJ elile 
Tiirk c;ocuklanna serve! ve s1hhat kay -
nag1 haline gelmistir. 

1brahim Necmi Oilmen 
ameliyat oldu 

Ankara 2 (Telefonl<!) - Dil Kurumu 
Katibi Umumisi Ibrahim Necmi Dil -
men bugi.in midcsinden ameliyat ol -
mu~tur. 

B. M. Meclisinde 

Di.in tuz kanunu 
layihast szori.i,i.ildii 

Ankara 2 (T elefonla} - Bugiinkii 
Mecliste General $iikrii N ailinin oli.imi.i
n(' dair tezkere okundu ve bir dakika 
siikut edilerek halirasma kar§l sayg1 gos
terildi. Bundan sonra tuz kanun layiha
smm birinci mi.izakeresi yap1ldi. Fiatlar 
i.izerinde bazl mi.inaka§alar olduysa da 
madde oldugu §ekilde kabul edildi. 

Layihanm birinci maddesine nazaran 
Tiirkiyede her ne §ekilde olursa olsun 
tuz ve tuzlu su ihrac1, istihsal ve imali 
ve zaruret halinde memlekete ithali dev
letin inhisarmdad1r. hbu tuzlar tuzlalar

da ve inhisar ambarlannda kanun mad
delerinde yaz1h fiatlarla mii§terilere ve-

rilir. 
Layihanm dordiinci.i maddesi tuzla • 

larda tuzun kilosunun 3 kuru§ oldugunu 
tesbit etmektedir. 

Dr. Saht Sofyadan , 
Berline ge~ti 

Sofya 2 (Telefonla) -Alman lkh
sad N azm Doktor Saht, bugiin sa at on
da buraya gelmi~ ve yanm saat kadar te
vakkuftan sonra yoluna devam etmi~tir. 

Alman N azmm tayyare istasyonunda 
Bulgar Maliye • azm, Bulgar devlet 
Bankasl direktori.i ve sair birc;.ok kimseler 
kar~1lam1~11r. Doktor Saht gazetecilere 
§U beyanatta bulunmu~tur: 

«- Y akm§arkta yaphg1m seyahatten 
<;ok memnunum. Orada eski dostlanmla 
gorii§ti.im. Almanya ile bu devletler ve 
Bulgaristan arasmda ekonomik mi.inase -
be tier gittikc;.e inkisaf etmektedir .» 
Romanya Hariciye V ekili 
§uhatta Ankaraya gelecek 

Biikre~ 2 (A.A.) - Bi.ikre~ radyosu, 
M. Antoneskonun Berlin seyahati hak -
kmdaki ~ayialann as1ls1z oldugunu ~ ildi
nyor: 

M. Antenesko, kanunuevvelde Paris 
ve Londaraya ve §ubatta da Ankara ve 
Atinaya gidecektir. 

CUMRURlY.I!iT 

HAdiseler aras1nda 

!vafiLe manevra SURiYE T0RKLERi 
Milliyetc;i olmak fa,ist olmak de

gildir. Milli hududlar dtsinda • yet1m 
Milliyetc;iligin bir!rok nevileri ve 

niianslari vard1r. 
' 

kalan on binlerce T iirkiin Tiirk rejimi milliyet!ridir, fakat fa
§ist olamaz. 

~ugiinkii hayat1 Bunu her ortamekteb talebesi hi· 
lir. 

Fakat Avrupadaki ideoloji kavga· 
lannda, komiinistler bir manevra o
larak her milliyet!riye fa§ist damgasi 
yapi§brmak isterler. 

Beyrut ve Lazkiye Tiirkleri ii~er muhtelif 
kabile halinde ya~amaktadtrlar 

Biz cumhuriyette Tiirk milliyet!ri
liginin miidafaasim yaparken ayni 
isnada ugradlgimizi farkediyoruz. 

Yazan: M. Turhan Tan 
-1-

Tiirk Antakya halk1 son giinlerde ce- i<;timai hayahn zaruretlerini payla§mi~ -
hennemi bir hayat gec;.iriyor. Orada soz lard1r. Erkekler toprak i~lerile me§gul 
§imdi iandarma dipc;iginindir ve her Ti.irk olurlar, tarlalan siiri.ip ekerler, ekinleri 
evinin kap!Sl menfalara ac;Ii1yor gibidir. bic;ip harman ederler, hayvanlara bakar
Giiniin batllgm1 evinde gorenlerin c;.ogu Jar. Elle ip bi.ikiip egirmek; eger, takke, 
yeni giiniin dogumunu siirgiine giderken kalpak ve c;ank yapmak ta erkeklere di.i
seyretmek durumunda. Hi.ikumet kuvve- §en i§lerdendir. Bo~ vakitlerinde bu er
tini ellerinde tutanlar, kanunlan dolaba kekler, ip oyunlarile, ~arb Jrlamakla eg
koymu§lar, vicdanlanm susturmu§lar ve lenirler. Bol tiitiin ve c;.ay ic;.erler. 
Tiirkiin sesini bogmak ic;.in kam~1ya, si- Kadmlar el degirmenlerinde bugday 
!aha, zincire sanlmi~Iardlr. Gazetelere ogiiti.irler, pamuk ve yi.in bi.ikerler, ke~e 
gelen her telgraf, doviilenlerin, soviilenle- ve seccade dokurlar, su ta§Jrlar, i~sizlik
rin iniltisile dolu. Buna ragmen Tiirk ten adeta tiksinirler, kendilerine mutlaka 
Antakya, ba§Inl goke kald1rarak aya ba- bir i§ bulmak isterler, Gebe veya emzikli 
k1yor, mutlaka elde edecegi istiklalini de olsalar c;.ah&maktan geri kalmazlar. 
selamhyor. Birbirlerini ziyarete giderken, toplamp 

YazilanmiZI giinii giiniine takib 
edenler pek iyi bilirler ki biz gerek 
sag, gerek sol ideolojilerin daima a
leyhinde kalnu§Izc:hr ve fa§izm, ko· 
miinizm gibi akidelerin birbirinden 
farks1z laymette oldugunu yaznu
§Izdlr. Kole~siyonlanmiz a!rikbr. 

Bilhassa lspanya meselesinde ora
daki s1mf bogu§masmm Tiirkiye 
matbuatma sokulamiyacagmi tekrar
ladik: Madridcisi de, Burgos!rusu da 
ic;inde old'ugu halde, lspanyadaki 
sokak bogu§masimn mukaddes fstik
lal Harbimize asia benzetilemiyece
gini, Madridin Ankara olmadigmi 
soyledik. 

Bu igrenc tetbihi yapanlar ve irili 
ufakh taraftarlari fikirlerinde 1srar 
edemediler; mahud manevraya mii
racaat ederek §Oyle bir§ey gevelemek 
istediler: «Siz fa§istsiniz !» 

Giileriz, ~iinkii biz fBJist degiliz, 
!riinkii biz Ankaray1 Burgosa benzet
medik, bilakis diinyanm yiiziinii k1-

zartan lspanya felaketinin lstiklal 
Harbimizle miinasebeti olmadiglm 
soyledik. 

Onlarsa Madridi Ankara ile bir 
tuttular ve tamamile dl§mda kalma
miz laz1m gelen lspanya davastm bir 
Turk meselesi gibi ileri siinnege 
kalkblar. 

lspanya bogu§masi lstiklal dava
miza benzetilemez. Bunu soylemek 
fa§ist olmak degildir. F akat durup 
dururken Tiirkiyede bir lspanyol me
selesi ~1karmak, Madridi Ankara ile 
bir tutmak ve halis Tiirk milliyel!ri· 
lerini fa,istlikle damgalamaga !rah§
mak nedir? Bunu soylemege kendi
leri mecburken, ortaya bir Madrid -
Ankara meselesi !r•karan bizmitiz gi
bi taarruza yeltenmeleri, siikun ic;in
de ge,;i~tirmege ,;al~bklan bu fahi§ 
hatayt ortbas etmek ihtiyacmdan 
baJka bir§ey degildir. Nafile manev-
ra. 

PEYAMI SAFA 

Bulgar polisinde 
suiistimaller 

Bir~ok amir ve miifetti~
ler azledildiler 

Sofya 2 (T elefonla) - Polis miidi.i
riiniin bir kararile bugiin Bulgar polisin
de biiyiik degi~iklikler yap1lm!§tlr. 

Siyasi klsim mi.idiirii idari k!Slm miidi
riyetine tayin edildi ve idari klSlm miidi
rile bu klsmm amirlerinden birc;oklan ve 
siyasi k1smm iki mi.idiir muavini ve mii • 
fetti~lerinden birc;oklan bu sabah azle -
dildiler. Bu ani azillerin sebebini soran 
gazetecilere polis miidiiri.i, polisin son 
zama~larda. inti~ar eden gizli beyanna
melenn sah1blerini meydana c;.1karma -

dlgl.Ol. ve v~zifesini iyi yapmadJgJnl soy -
lemJ~tlr. D1ger taraftan son zamanlarda 
birc;ok polis dairelerinde meydana <;Ika -
rllan suiistimaller de bu azillere sebeb 
oldugunu ilave etmi§tir. 

Azledilen bu amirlerin hepsi de ka • 
pahlan partilere mensubdurlar. Zaten 
azillerin as1l sebebi de budur. Bunlann 

yerlerine vilayetlerden partilere mensub 
olm1yan ~ah1slar tayin edilmi~lerdir. Bu 
azillerden sonra Kose ivanof hiikumeti -
nin Bulgaristanda yeni bir devlet partisi 

kurmaga tevessi.il edecegi soylen -
mektedir. Zaten hiikumetin na~iri efkan 

olan gazete de bu hususta bugi.in bir rna
kale ne~retmi~tir. 

Bu durumda Suriyedeki obiir Turk- konu§urken elleri bo~ durmaz, bir~eyi 
Jeri hat1rlamamak miimki.in mii?.. Ba~ - egirir. Onlarm biricik ~ikayetleri elle <;ev
tanba§a Tiirk olan Antakyada ve isken- rilen ta§ degirmenler yi.izi.indendir. Onu 
derunda bu kadar mezalim yap1hrken tads1z ve biraz da agu bulduklanm soy
Suriye s1mrlan ic;inde yetim bir hayat lerler. 
ge~iren on binlerce Ti.irk acaba ne ya- Suriye Ti.irkleri arasmda kad1mn yeri 
p1yor?.. Mt yaz1k ki bunu anlamak bi - biiyiiktiir. Onlar hurriyetlerine tamamile 
zim i~in -hi~ olmazsa §imdi- kabil degil. sahibdir, diledikleri yere serbestc;.e gider
F akat onlan yadetmek olsun elimizden ler, gelirler. Erkeklerden daima sayg1 
gelir ya. hte ben bu vazifeyi yap1yorum. goriirler. Kadm olsun, erkek olsun Suri-

ilkin §UnU soyliyeyim ki matbuat ale- yeli bir Tiirk, kiifiir bilmez, saylp sov -
mile yakmdan ilgili dostlanm arasmda mekten ho~lanmaz ve herkese yard1m et
Suriyeyi ozi.ine kadar bilen bir ~air var: megi insanhk borcu tamr. Bununla bera
Mehmed Beh~et Y azar. 0, yirmi be~ y1l ber Suriye Tiirkleri, gazve yapmaktan 
evvel Beyrutun mi.ikemmel bir tarihini geri kalmazlar. Gazve onlar ic;in bir <;ol 
yazml§ ve bu mi.inasebetle Suriye Ti.irk- adeti degil, eski Turk akmc1hgmdan kal
leri hakkmda pek derin incelemeler yap- rna milli bir itiyadd1r. Gazvelerini mazur 
m1§h. Diin kendisini gordiim, bu mevzu gostermek ic;in «Tiirke ~ehir i<;i zindan 
iizerine uzun uzun gorii§tiim. Otedenbe- gelir» meselini ileri siirerler. Ata, kisra
ri bildiklerimle ondan duyduklanm1 ga, yaya, oka, k1hca meftundurlar. 
mezcederek ~u musahabeyi yaz1yorum: Konukseverlik onlann mi.imeyyiz va-

Suriye Tiirkleri iki btiyiik k1sma ay- s1flanndan biridir. <;ad1rdan c;ad1ra zi-
nlmaktadJr: yaret eksik olmaz. Misafire ikram ic;in 

I - Bay1r, Bucak, Hazne, Ordu -bilhassa kadmlar- yan§a giri~irler ve ye-
Ti.irkmenleri. mekleri ellerile getirip konuklanm mem-

2 - Hama, Huzur, H1sml' ekrad, nun etmege, c;ah§ular. Kadmlar, kendi-
Akar, Havran Ti.irkmenleri. lerine bir erkegin selam vermesinden veya 

Birinci mmtakadakiler Erzurum ve konu~masmdan siblmazlar. Lakin iffet 
Erzincan halkma benzer. fkinciler 1se meselesinde titizdirler, kiic;iik bir lai.iba
bizim Af§arlann tipindedir. Her iki lilige tahammiil etmezler. 
mmtaka Tiirkleri, Suriyenin Osmanhlar Dostum Mehmed Behc;.et Y azar, ken
tarafmdan zaptJ masmda Horasandan di gozile gordiigi.i ve adetlerini tetkik et
oraya geldiklerini soylerler ve ilk geli§ - tigi Beyrut Ti.irklerini ~oyle tasnif edi
lerinde «90» bin <;ad1r halki olduklanm, yor: 
say1larmm alt1 yiiz bini buldugunu hi- 1 - Akar Tiirkleri. Bunlar kazanm 
kaye ederler. M1mda hiikumet surup §ark! §imali cihetlerinde ve sarp daglar 
Suriyeyi de ellerinde tutan K1lavunlann, i.izerinde oturmakta olup Ki.iva§Te, 1d -
Baybarslann, Melek E§reflerin, Kayt - mon, Cedide, Duse koylerini i§gal et • 

baylann o koca iilkeyi Tiirksiiz b1rak - mektedirler. 
malarma imkan olmadigmdan Suriye 2 - H1sml'ekrad Tiirkleri. Kazanm 
Turklerinin Osmanhlardan daha once o- garb tarafmda ve Zare, Hakkiye, Ha -
ralara yerle§tiklerine ~iiphe yoktur. Ken- s1rciyye koylerinde oturmaktadirlar. 
dilerinin ba§ka ti.irlii di.i~i.inmeleri yakm 3 - Huzur Tiirkleri. Nahiyenin 
tarihi daha toplu kavramJ§ ve Tiirkiye- muhtelif rnmtakalanna yayJ!mJ~lardu. 
deki nkta~larile kanbirligi zevkini fas1la- Ba§hca koyleri Besatin, Beytiarslan, 
SIZ tatmi§ olmalarmdan ileri gelse ge- Metras ve Aynidubi§tir. 
rektir. Lazkiye Tiirkleri, ii<; k1Slmd1r: 

Suriye Ti.irkleri uzunca boylu, saglam 1 - Hazneliler. Biirciiislam ve Salib 
govdeli insanlard1r. Bugiine kadar bi.iti.in mmtakalarml i~gal etmi§ bulunuyorlar. 
Suriyenin en cesur halb olmak §ohretini 2 - Baynhlar. Kebre, Seren, ~u -
muhafaza etmi§lerdir. Erkekleri uzunca kur<;ak, Kolcuk, Keyir, Karacagiz, Ak
bir gomlek iizerine gene uzunca bir ci.ib- ~abay1r, Erenlik, Kap~kliye, KIZll gibi 
be giyerler, bellerine s1ki bir ku~ak sarar- koylerde oturmaktadirlar. Bay1r nahiye
lar. Deve veya at derisinden yap1lma sinde ekseriyet Tiirklerdedir ve onlarm 
c;ii.me, yahud c;.ank kullamrlar. Ba~la - yirmi koyiine kar~1 Arablann bu mmta
nnda nabs mahrut ~eklinde kuzu derisin- kada be~ koyleri vard1r. 
den kalpak vard1r. 3 - Bucakhlar. Basita nahiyesinin 

Kadmlarda yiiz ortme adeti yoktur. merkezi ol~n Ke~i§te ve Bedrisiyye, 
Fa kat ba§lannda bir ortii bulundururlar. F akihasan, Isabeyli, T orunca, Bozog
ziynet e§yasml pek severler. Tiirkmen Ian, Zeytincik, Saray, Zagrin, Elmali
diye amlagelen Suriye Ti.irkleri heni.iz ye, Meran koylerinde otullllyorlar. Bu 
c;.adJrlanm terketmemi§lerdir. Kulland1k- nahiyede de ekseriyet Tiirklerindir. 
Ian c;ad,rlar -kolayca soki.ilecek bir bi- Akar Ti.irkleri Sam havalisinden gel
c;imde yap1lm1~ olup- yuvarlaktJr, iistii diklerini, Huzur Tiirkleri ise Adanadan 
ke-;e ortiiliidi.ir. C::ad1rlann yanmda dai- geldiklerini soylemektedirler. F akat hep
ma bir koyun veya bir kec;.i bagh bulunur. si, Horasandan goc;.ettiklerini ve yer de
Bi.iti.in bu Tiirkler, cesaretleri kadar ka- gi§tire degi§tire ~imd1ki koylerde karar 
rakteristik bir meziyet olarak kanaatle kild,klanm soylemekte mi.ittefiktirler. 
temeyyiiz etmi~lerdir. Bir parc;a ekmek- Suriye gazeteleri bu hakikatlere bil _ 
le biraz tirit, giinliik gldalanm te§kil eder. mem ne buyururlar? .. 

Suriye Ti.irklerinde kadm ve erkek, M. TURBAN TAN 

HEM NALINA 
MIHINA 

Demir ve ~elik sanayii 

IK arabi.ikte kurulmas1 kararla§bn
lan demir ve c;elik fabrikasmm 
mukavelenamesi imzaland1. De

mir sanayii, biitiin sanayiin anas1 oldugu~ 
na gore, imza keyfiyetini memnuniyetle 
kar~1lamamak kabil degildir. 

Demir sanayii, bilhassa milli miidafaa 
b~k1mmdan son derece ehemmiyeti haiz
~Ir. Silahlann hemen hepsi demir ve c;e
IJkte~ yapll1r. Tiifek, top, si.ingii, k1hc, 
makmelitufek, biitiin bunlann mermileri, 
t~nk, tayyare, traktor, motor, gemi, tor· 
p!l, mayn hep demir ve <;elik sanayiinin 
korkunc yavrulandir. 

~illi miidafaa bak1mmdan istiklaline 
sahib olmak istiyen bir memleket i<;in 
ham maddesi, memlekette mevcud ols~ 
da olmasa da, demir ve c;.elik sanayiini 
kurmaktan ba~ka c;.are yoktur. KaldJ ki 
~e~leketim~zde demir cevheri de yok de
gJ]d,r. DemJr madenlerimizin bugiine ka
dar ke~fedilenleri azsa, yarm, yeni rna· 
denier bulunm1yacag1 ne malum. Bulun· 
masa bile mevcud cevherimizi harb za· 
manlan ic;.in saklar, sulhta ecnebi memle
ketlerind~n ithal ~dilecek cevherle c;ah§1• 
nz. Dem1r ve c;.ebk sanayiinin ileri oldu
gu her memlekette sanki bol bot demir 
madeni mi vard1r? 

~arb sanayii fabrikalan, demir ve 
<;ehkle c;.ah~tJklan ic;.in, bu c;e§id fabrika
~anmJZI i~letmek ic;.in bu maddelerin yan 
1 ~lenmi§ine ihtiyacJmiz vard1r_ Umumi 
Harbde, hergi.in on be§ yirmi taneden faz~ 
I~ giille c;.JkaramJyan mahdud mermi fab
nkai.:~m~IZa demir yeti~tirmek ic;in, sok
med~giiDIZ parmaklik, par<;alamadJg1m1z 
makme kalmamJ§h. Sultan Hamid devrin~ 
de Pa§abahc;esinde ve Beykozda kurul~ 
mu§ fakat, Avru~amn rekabeti kar§mnda 
kapanm1~ olan b1rkac; fabrikamn sapsag~ 
lam makineleri de hep parc;alanarak mer~ 
mi imalinde kullamlm,§h. fstiklal Har
bin~e t~plam.!Zln ~arnalanm yapmak i~in, 
Eski~ehJrdeb eski lokomotifleri ve de
miryolu raylanm kul!anmak mecburiye· 
tinde kalmJ~tik. 

~e.mir ve c;elik sanayiini kendi memle~ 
kehmiZde kurmasayd1k, gittikc;e artan si
lahlanma yan§mda, geri kalmak muhak
kak ve mukadderdi. <;i.inkii, her sene, 
ecnebi memleketlerine verecegimiz mil~ 
y~n~ar miitemadiyen artacak, bu art1~ 
dov1z muvazenemiz ic;in bir tehlike ola
caktt. Bu endiistri memleketimizde ku
r~l~~~t~n sonra ise, §imdi d1~andan ge
hrthglmJz harb mal zemesinden miihim 
bir kism1m daha, tedricen memleketimiz
de yapmak imkam hasd olacakhr. 

Mutlaka ve mutlaka kurmak mecburi
yetinde bulundugumuz motor sanayiinin 
anas1 da demir endi.istrisi olduguna gore, 
Karabiik fabrikas1 mukavelelerinin imza· 
lanm1§ olmasi, memleketin milli miidafa
asJ bakimmdan &ok miihim bir ad1m ol
mu&tur. 

Yanb, bir haber 
(Ba~tarat~ 1 tnct sahi/ede) 

51~.da buluna~ eski bir siyaset adam! bir 
muddettenben kendi ifade · .. h"· 
k

• . d . sme gore, u 
umetJ evJrmege matuf bir hareket ih -

dasma ~ah§makta idi. 

Ba§bakan, birka<; zamand b · b h .~_A h b an en, u 
ta ~~~~!tan a erdar edilrni§ ve fakat bu 
e~k1 s1yaset adammm so"yled'kl .. 
I ~ 1 enmn as· 
a dogru olmadJg1m mii abed 1 b't 

•v· b e ve es 1 

ketl!gd1 . 1 ~~ du tahrikatm batJI oldugunun 
en 1 Igm en sa bit olacag~ 1 d · b 

I d 
u • • n an emm u-

~n ugu l<;m, yalmz takib ile iktifa e • 
d1yordu. 

Ayni zamanda bu eski siyaset ada • 
mmm temasta oldugv unu 'dd' tn·~. b .. . 1 1a e g1 ve 

ugun vazJfe ba~mda bulunan General
ler ve yu"k k .. b 1' se rut e I zabitlerden Ba~ba-
kana muracaat ederek k d' . . I . f d en 1 Jslm en et • 
ra 10 a yap!lan bu hareketten dolayi 
nefret ve inf 11 · · b'ld' · l k . • 1a enm 1 ITml§ er ve en· 
d, ~s~en §eref ve haysiyetlerine yap1lan 

b.u Ifl!raya kat§! icab eden tedbirlerin it
hhazJm alakadar makamdan rica etmi§
lerdir. 

Bu vakialar iizerine, Ba§bakan i§in 

ciddi olmamasma ragmen, yanh§ bir in

hba Ve hayali §ayialar hudusuna mahal 

kalmamak iizere, mi.idahale ve alakadar 

makamlara icab eden emirleri vermi§tir. 

Cazeteler, bu eski siyaset adam! tara • 
fmdan tasarlanan hareketin ciddiyetsiz

ligini kaydederek diyor ki: 

«Bu hareketi dii§i.inen adam te§ebbii

si.in vazife ba§mda bulunan yiiksek za • 

bitlerin ve yiiksek §ahsiyetlerin mi.izahe • 

retine mazhar oldugu §ayiasmi ortaya at· 
mam1s olsayd1, salahivettar makam bu 

komik i~e nihayet verilmesi 1c;.m mi.i
dahale etmiyecekti. Halbuki bu ~ayialar 

komik mahiyeti a§IDI§hr. Zira Krala ve 

Milli hiikumete sad1k olan ordu bu 
suretle kendisme iftira edilmesine miisa

maha etmiyecektir.» 



4 CUMHURiYET 

~=================================~ 

hikaye Goriinii~e a anma ... ~ Bi_bliyografya-
. -

[ Ki.i~iik ld ' II 
'-':======================(/ Tarihteki Garib Vakalar 

Koltuga rahat~a yaslanmt§, ceketinin, poker, evde oturdugu yok... l?ikayet 
ve yeleginin dugmelerini ~ozmi.i§ti.i. ettigim zaman, «§likret, senin gibi ba§l· Ulus Bas~mevi - Ankara 1936 - F. 60 K. 
9i§kin midesi pantolon kemerini, frenk- mm havasma di.i§medim, faziletimden, 
gomlegini kabartmt§ti. Sol ayagmt, sag §erefimden, namusumdan bir§ey ver -
dizinin ucuna dayamt§, bacagmt ok§t- miyorum, sadece kumar oynuyorum~ 

ya ok§tya gtiltimsuyor, ba~m1 salladtk- diyordu. Vakta pokeri, kumarm enva
~a, ensesine kadar inen, yagh, siyah mr, ona ben ogretmi§tim. Geni§ sosye
sa~lan, briyantinliymi§ gibi parhyor; tesi alan modern bir kadm, elbet ki, 
lugatler parahyarak anlahyordu: kumarm ~e~idlerini bilecektir. Fakat 

- Beraber ya§amamtza imkan yak - biliyorum diye de, gece, gtindtiz evmt, 
tu. Bir tek kadmla uzun 6mrtimu ge - kocasmr, ~ocugunu ihmal ederek oyna
~iremezdim, ne mecburiyetim vard1? mast dogru mudur? ... 
Sonra efendim, kusur yalmz benim de- Bol para, rahat, ltiks hayat kar1m1 
gildi. Kanm varbg1, serveti hazmede - §Imartmt:;;, '<ekilmez bir hale getirmi§ti. 
medi. Ogunmek telakki etmeyiniz; ev- Zaten, evleneli on seneyi ge~iyordu, 
lendigimiz zaman, l:talay1 seyahati yap- daha dogrusu ondan btkmt§bm. Aynl
tik. Ltiks bir kamara. U~ yatakh oldu- mak istiyordum, fakat bizimki, benim 
gu ic;in obtir yatagt da kiraladrm! Bir- fikrimde degildi, buna yana:;;mtyordu. 
t;ok §ehirler g~zdik. Bunlar yirmi se - Arttk, benden vazge~mesi ic;in neler 
kiz ya:;;mda bir jon om ic;in oldukc;a yai.)madtm neler ... Metreslerimle gozti 
mtihimdir zannederim. Fevkalade zevk- onlinde dola:;;tim. Eve gene onlardan 
li, eglenceli bir seyahat yapttk. Don - baztlarile geldim. Sabn tiikeninciye 
di.igi.imtiz zaman kanmm birc;ok glizel kadar, ne yapmak laztmsa yaptrm ... 
giyecekleri olrnu§tU. Onlarla blitun ta- Nihayet, i§te goriiyorsunuz ya, ay -
mdtklarma kurum sath. Eh bir kadm nld1k... $imdi, c;ok rahatJm. Hareka -
ic;in bundan biiyiik bir keyif olamaz sa- tlmdan kendim mes'uliim. Kan§amm 
niyorum. Miikemmel bir ev; ahc;tlar, yok, ba§tm salim. Velhastl bekarhk '<ok 
u:;;aklar, hizmet~iler, luks bir otomobil iyi, ve guzel ~ey ... 9imdi Beyoglunda 
emrine amade idi. Evet, evet, bi.itun bir apartlman tutacagtm. Yaz1 annem -
bunlan, ona temin etmi§tim. Sonra le beraber ge,.irdim. Fakat, kt§lll 
ben, melek huylu bir adamd1m, onun imkam yok onlarla beraber olamam. 
her istegine, arzusuna boyun igiyor, Rahatc;a gezmek, eglenebilmek, on ytl 
dileklerini, vakit gec;irmeksizin yap1 • siiren esaret hayatimm acistm gtkar -
yordum .. , mak igin Beyoglunda oturmam laztm ... 

Anlahrken, gozleri parhyor, donuk - ¥:t-lfo 

la§tyor, sesi heyecanla alc;allp yiikse • Simsiyah sac;h, parlak kara gozlu, 
liyor, yiizii gi.iliiyor, sertle§iyordu. !ki beyaz tenli, uzun boylu, ince viicudlii, 
elini agtp avuglanm birbirine vurarak zarif giyinmi§, giizel bir gene kadmd1. 
§aklath: Yamndaki arkada§ma, bir§eyler anla • 

- Butiin bunlara mukabil ne gor - byordu. Birden sustu. 
dum? Ne kar§thk gordi.im? l?up.ankhk, - Ne var, gene sustun? 
hoppahk! Evlendigimizin bilmem ka - Gene kadm, salonun kaptsmdan ~~ -
c;mc1 senesiydi. Arkada§larm 1srarile kan erkegi gosterdi: 
bir gece eglencesine gittim. Ve tabi - <;ok merak ediyordun, aynldtgtm 
a tile, gene bir adam gibi ic;tim, gi.il - k>ocam ... 
diim, eglendim. - Ya!. .. Goriinii§ii fena degil, boylu 

Ertesi gun eve doniince kartmda su- poslu bir adam ... 
rat bir kan§ ... Beni ne samyordu ku - Gene kadm, gi.ildii: 
zum? Oli.imlii diinyada sade kendisile - Goriinii§e aldanma ... 
mi kalacakhm? Budala bir adam degi- Arkada§l merakJa sordu: 
lim. Degi§ik, ve eglenceli bir hayat - Mademki, la£1 agtldt, Nigin aynl-
ya§amak isterim. Sonra param da var. dllllZ so~' . _.,? 
Ku§ beyinli kadm, yalmz kendisinin o- Gf'~~ · ·• - ·' · ' · -··-ah gozleri, 
lacagrmt samyordu. 0 gece nerede kal- bugulanmt§, yiizune, derd <;eken i'<li 
d1gtm1, kiminle miinasebette bulundu- insanlarm huznii dolmu§tu. Kmk bir 
gumu kadmm ismile duymu§. Bir ·iS - sesle anlath: 
yan, bir ktyamet. Eger ben, senden, - Senelerce, c;ocugumun buyiimesi 
bunun intikamml almazsam ahmak ve igin, butiin ez·iyetini gektim. Son za • 
budala bir kad1mm! diye ba~rdt. Gill- manlarda i§leri bozuldu, hayahmiz 
diim. Ve dedim ki: altust oldu. Ben igin igin memnundum. 

- Eger, bir daha bu sozleri duyar • Felaket, birc;;ok insanlar iizerinde iyi 
sam, parmaklanm1 agzma gec;irir, ku - tesirler yapar, onlarm fena huylarml 
iaklarma kadar ytrtarrm!.. degi§tir·ir diyordum. Kocamm yalanc1 -

$una bakm hele, bana mukabele e • hgt btrakmasmt, bana yeniden sadtk 
decek. Bir kadmm kocasma, kar§thk ve iyi bir koca olmasmi, biitiin sefale
vermesi kadar sa~a bir§eY yoktur. ti gekerek bo§ yere bekledim. Yuvamm 
Hem ben, ona ne yapmt§hm ki. .. Ara- bozulmamasm1, gocugumun babastz 

Ulus gazetesinin Terciimeler Kutiib
hanesi serisinin on ikincisi alan ¢Ta • 
rihteki Garib Vak'alar~ adh eserin mi.i
ellifi Max Kemmerich, tlirkgeye c;evi
reni de S. Alidir. 

Bu serinin nastl viicude geldigini, 
diger gazetelerimize ornek olmasl te -
mennisile, bir daha hatlrlatahm. Ulus 
refikimiz gencligin ve halkm fikri ter
biyesine hizmet edebilecek eserleri 
se,.mekte, terciime ettirmekte, kitaba 
uygun gelen bir gazete sutunu geni§li
ginde tefrika etmekte ve bilahare de 
boylece kitab §ekline getirmektedir. 
Kitab1 dizme masraf1 bu suretle orta -
dan kalkmca ucuz bir fiat koymak ka
bil olmakta ve bu suretle satmak im -
kam da elde edilmektedir. 

Bundan evvel bu seride bastian ki -
tablann bir ikisinden bahsetrni§tik. 
Bugiin hepsinin isimler-ini de kayde • 
de lim: 

1 - Amerikada bir konferans 
2 - Cihan §ampiyonlar1: Pol Moran 
3 - Anadolu: Pitar 
4 - insanhgm bali: Andre Malro 
5 - San Michelenin kitab1 
6 - Levis ve !ren: Pol Moran 
7 - Ktrmizl zambak: Anatole France 
8 - Osten <;emberleyin hahralan 
9 - Ankara: N. V. Bischoff 
10 - Topyekun harb: Ludendorff 
11 - Evlilik ve otesi: Jak ~ardon 
cTarihteki Garib Vak'alar:o eserini 

yazan Kemmerich tamrum~ bir tarih 
alimidir. Kitabda garib vak'alar sadece 
slralanmami§, hepsi vesikalara i.stinad 
ettirilerek nakledilmi§ oldugundan o -
kunmas1 hem zevkli, hem istifadelidir. 

Miitercim kitaba ba§lamadan once 
burada: cFena taraflar iyi taraflardan 
daha c;ok meydana g1kanlmt§Sa bu pek 
tabiidir, glinkli bu kitab insanlara bir 
daha yapmamalan laz1m gelen §eyleri 
gostermek igin yaztlrnt§tir. Burada ne
lere medeniyet denildigi, hakikatlerin 
bo§ cumlelerle nasll oldiiri.ildi.igi.i goru
lecek ve arastra, bir l§Ik gibi, insanla • 
nn yaptlklan akilhca i§lerin zikri de 
unutulmtyacakbr., diyerek eser hak -
kmda bize umumi bir fikir vermekte, 
sonra eserin hakikt ktymetini §U giizel 
si.izlerle meydana <;tkarmaktad1r: 

s1ra, kagamaklar, hafif tert.ib gapkm - kalmamas1 ic;-in istiyordum. 0, biitiin ii
hklar ... Arkada§larma komplman ya - zunti.ilerim yetmiyormU§ gibi, her ka • 
ptyormu~um, hatta ic;lerinde musaidle- bahat.i bana yiikl.iiyor, arkada§larla yapacakhr., 
rini bulursam dalga gegiyor, onlarla toplamp, be§ kuru§a kavla oynadtg"tm ~===~=~~======~ 

< Yalmz teknik ve Him ba~anla -
nm, yalmz san'atm buyiik eserlerini 
degil, hayata hiirmeti, §erefi, hiirriye -
ti, ba§kasmm vicdani kanaatine muda
hale etmemeyi de en yiiksek kiiltlir 
kriteryomu addedenler bu nevi ki.iltii· 
riin dunyam1zda pek yeni ba§ladtgmi 
itiraf edeceklerdir. Dunya ki.iltliriiniin 
ve insanhgm tehlikeye ugramak mey
lini gosterdigi bu giinlerde bu garib 
f1kralar ruhlarda uyandmc1 bir tesir 

haricde geziyor, egleniyormu~um. Bu pokerden §ikayet ediyordu. Ve nihayet B ce lURAN tiyatrosunda • 
da benim kabahatimmi§!. Ak1lh bir ka· ge~inemiyecek bir hale geldik, ayrtl U ge 
dm, evine arkada~lan segerek, dii§line- dlk. NA~iD,HALiDE,FAHRi toplulu~u 

rek, ~agtrmahdtr. Hangi erkek, kart - - <;ocugu nastl olup ta sana b1rak - BiR ~ENliK GEGESi 
mm arkada:;;tdlr diye ana komplman tl? Vodvil 3 perde 
yapmaz, ondan randevu ·istemez, rica Gene kadm, giildii: v k 
ederim soyleyiniz? ... Biitiin bunlar be- k . t 1 arm 8 , am : 
nim kabahatim, su~um ... Miireffeh bir - <;ocuguna bakamlyaca vazrye te KIRMIZI FENER 
hayat, ahc;tlar, hizmet~iler, u:;;aklar, iyi oldugu ic;in, heyeti hakime, klZlml 
bir koca! Hamm bir §lrnardt, bir poker bana btrakti ... 
sevdasma dli§tli. Giindiiz poker, gece CAHID UCUK 

Piyes 4 perde 

Solo, dUet, 

Gazi Antebde ingilizce kurslart 

Gazi Anteb (Hususi) - Halkevinde a'<tlan ingilizce, frans1zca, almanca 
kurslarma bu y1l ,.ak ragbet gi.isterilmektedir. Mevcud talebe miktan iki 
ylizu bulmu§tur. Miidavimlerin i'<inde bayanlar da bulunmaktadtr. Her smt
fa haftada ii~ giin muntazam ders verilmektedir. Bu resimde ingilizce kur
suna devam eden talebeler gi:iri.ilmektedir. 
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Du~e, eskrim ekzersizleri yap1yor 

i ngilizce gazetelerin hemen hepsinde I polo d'italia gazetesmm ba§muharriri 
~1kan bu resim hakkmda §U izahat veril- iken Sinyor Musolini gunde bir saatten 

mektedir: ibaret alan bo§ vak tini a rkada§larile es -
T orum arkaslndaki eskrim salonunda krim yapmakla ge~irird i . 

Sinyor Musolininin bir talebeyi ve mii - ~: d ' d k · • b k d eg~il dir. 
essesenin muallimini eskrimde maglub e· ylm 1 e es nml Ira ffi l§ 

di§i oyle zannedilmektedir ki gerek ta· Belki de bunu bir diplomasi idmam ola
lebenin gerek muallimin ana hiirmeten rak yap1yor. S iyasi ricalden K lemanso 

goz yummalarmdan ileri gelmemi§tir. da bir eskrimci idi. M odern F rans1z po· 
<;i.inki.i Du~e. foil, epe ve Sabre kullan- litikac1larmdan sab1k Bahriye Nazm 
makta eskidenberi ~ok mahirdir. Bir va· Pietri de eskrimcidir. 
kitler Du~enin biitiin bo§ vakti bu eg - ! ngiliz siyasiyunundan S ir O swald 
lence ile ge~erdi. Mosley de beynelmilel eskrimciler ara -

R oma iistiine yiiriiy i.i§iinden evvel Po- smd ad1r. 

GUnUn en mUhim ve fevkalade havadisleri 
Bu ak,amdan itibaren ---· 

TORK ve SARAY 
SiNEMALARINDA 

Birden gosterilmege ba~lanacakbr : 
Tiirk donamasmm Yunanistam ziyareti, Yunan donanmas1nm 

kat§damasl , Ba§vekil M etaksas'm ve Yunan Amirah Siko· 

larios'un Yavuzda Tiirk Amirah ~iikrU Okan tarahndan ka· 

bulii, Tiirk bahriyelileri tarafmdan me~hul askere ~eleok vaz'1 

mufassal bir surette gosterilecektir. Aynca mUtevetfa Kral 

Konstantinin ve Krali~e Sophie ve Krali~e Olgantn ltalyada 

bulunan kiillerinin nakli. 

Bir §ikayetin cevab1 I TAKSIMDE 
VARYETE 

MAKSIM 

Tiyatrosunda 
-·----- Bu ak§am SUMER sinemastnda ------Mecidiye koyii halkt namma Ahmed 

Yllmaz imzasile aldtgtmlz bir §i~ayet 
mektubunu yazmt~hk. Bu §ikayet iize
r·ine !stanbul Maarif miidiirliigunden 
diin ~u tezkereyi aldtk: 

H A L K 
OPERETI 

Bu ak,am 21 de 
Zozo Dalmas 
ve yeni gelen 

tenor T omako

sun i*tirakile 
PIPt«;A 
Son haftast 

Cumartesi matineden itibaren 

ALEX. VOLKOFF taraf1ndan viicude getirilen ve biiyiik artist 
HANS ADALBERT V. SCHLETON ile sevimli ydd1z VERA ENGELS 
ve DON KAZAKLARI HEYETi MUGANNiYESi taraf1ndan temsil edilen 

STENKA RAZIN 
FOX JOURNAL : 

'ayan1 hayret filminin ilk iraesidir. 
de Atinada matemli bir cenaze toreni, bahrisetidde 

Yerlerioizi evvelden aldmmz. Tel. 42851 
bahri faaliyet vesaire ... 

3 Birincikanun 1936 

( Bu aksamki program ) 
ISTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk musikisl - 12,50 hava " 

dis - 1_3,05 plakla hafif miizik - 13,25 muh. 
telif plak ne§riyatJ - 18,30 plakla dans mu
sikisi - 19,30 konferans: Dr. HUseyin Ke
nan tarafmdan • 20,00 Rifat ve ar'kada~lan 
tarafmdan Tiirk musikisi ve balk §arkl • 
Jan - 20,30 Safiye ve arkada§lan tarafm • 
dan Tiirk musikisi ve halk ~ark1lan - 21,00 
orkestra - 22,00 plakla sololar - 22,30 Ajans 
ve Borsa haberleri _ 23,00 son. 

ViYANA; 
18,05 Noel orkestrast, karu;nk yaym - 18,35 

opera havalan - 18,55 piyano konseri - 19,15 
san'at haberlerl, tiyatro hal>erleri, fenni 
haberler, konu§ma, haberler, hava, pro -
gram haberleri, k1~ sporlan - 20,35 Polon
ya melodlleri - 21,50 edebi yaym ve haber
ler - 22,05 piyes - 23,15 hava, haberler • 
23,25 opera parl(alan - 24,35 hal>erler. 

BERLIN: 
18,05 Frans1z istasyonlarmdan naklen 

:;;an konseri - 18,35 mekteblllere san'at der
si _ 19,05 gramofonla eglenceli melodller • 
20,05 kan§lk yaym ve muslki - 20,50 gtiniin 
akisleri, haberler - 21,15 dans orkestraSJ -
23,05 hava, haberler, spor - 23,35 dans or • 
kestras1 - 24,20 :;;an ve musiki. 

BUDAPE<;iTE: 
18,05 konferans • 18,35 gramofonla sak

sofon, konferans - 19,55 seyahat - 20,35 o
pera yaymi: Travyata, istirahat esnasmda 
siyasi haberler ve hava - 23,40 Qlngene or
kestrast - 24,20 cazband tak1m1 • 1,10 ha
berler. 

BUKRE!?: 
18,05 eglenceli konser - 20,05 konferans • 

20,25 gramofon - 21 konferan.s - 21,20 sen
fonik konser, istirahat esnasmda hava, 
haberler, spor _ 23,10 gramofonla e~lencell 
muslk! - 23,50 frans1zca ve almanca haber
ler - 24 haberler. 

LONDRA; 
21,35 orkestra konserl - 23,40 haflf mu -

siki - 24,05 saat, haberler, hava, spor, ko
nu~ma • 24,30 orkestra konserl - 1,35 .saat 
ve saire - 1,45 gramofon. 

PARis [P.T.T.]: 
18,05 vtyolonsel, gramofon, turlzm haber

leri - 18,45 viyolonsel, musiki, Ork konse. 
ri, havadls, spor, hava - 21,43 konu~ma -
21,50 §arktlar, konll§ma - 22,35 eski Fran
Siz musikisl, istirahat esnasmda diieto -
24,35 haberler, hava. 

ROMA: 
20,05 gramofon, hal>erler, 1s:panyolca tu. 

rizm propaganda.si - 20,25 yabanct dlllerde 
haberler - 21,15 ~>aat, haberler, hava-21,40 
Habe§istan muharebesi - 21,45 a.skeri ban
do - 22,35 senfonik konser, istirahat esna • 
smda haberler - 24,35 dans muslk!sl. 

NOBETCiECZANELER 
Bu gece n1ibetl(l olan eczaneler §Unlar

dlr; 
istanbul cihetindekiler: 
Aksarayda (l;leref), Alemdarda (E§ref 

Ne§' 'etl , Bak1rkoyde CMerkez), Beyazidda 
(A.sador Va h ram), Eminoniinde (A. Minas.. 
yan), Fenerde (Hti.samedd!n), Karagti.m
rukte (Kemal), Kti.~iikpazarda (Necatl), 
Samatya, Kocamustafapa~ada {Rid van), 
gehremininde (A . Hamdi), ~ehzadeba§mda 
(Asaf). · 

Beyoglu c!het!ndekiler: 
Galatada <ismet), Hask1iy>de (Nisim A.se

o), Kasimpal)ada (Miieyyed), Merkez nahl· 
yede (Kanzuk), (Parunakyan), dtimad), 
§i~lide (Necdet), Takslmde (TakslmJ. 

Uskiidar, Kadtkiiy ve Adalardakiler: 
Btiyiikadada (:;linasi), Heybelide <Ta -

na11l, Kadrk0y, Muvakkithanede (Sa:ul.et), 
Kad1k1iy, Siigiidlii<;e§mede (Hulftsl Osman), 
Uskiidar, iskeleba~mda <Merkezl. 

Baylar, Bayanlarl 
<;ocuklarJtllZln gurbiiz, canh, sat· 

lam, birrimli, atik Vf' neli'eli olma 
s1n1 istiyor musunuz ? 

Azade Sel im S rnnm jimnastik 
derslerine gonderiniz I 

Adres: Ni~anta§J lhlamur yo lo 6 
Telefon: 41430 

~===============~ 
ZATi Sungur 
Programm son gecesi ol · 

dugundan yalmz bu geceye 

mah11us Hatlarda 

Miihim tenzilat 
Y arm gece yeni program 

F erah Sinemada 

ENAYILER 

Fiat lar : 60 - 40, hususi 100 
Y erlerinizi telefonla a:yuhmz 

T E L E F 0 N: 42633 
Taksimde Maksim tiyatrosunda 
Halk Operetinin te§ekkliluniin 

ikinci senesi mlinasebetile 

BU 
EN 

AK~AM senenin en giizel filmine 

7 birincikanun pazartesi ak§amt 
20,30 da 

Gala suvare 

MELEK 
BiiYiiK GALA GECESi 

ve SAKARYA sine:;;~:~nda 
• 

cGazetenizin 30 ikincite§rin 936 ta • 
rihli saytsmm ikinci sahifesinde «!sti • 
yoruz• ba§llgi altmda gtkan bir yaztda 
Meddiye kiiyii okulunun tamiri dola -
ytsile talebenin birgok tehlikelere ma
ruz blraklldigl bildirilmektedir. Meci • 
diye koyii okulu, kira ile tutulmU§ bir 
binadadtr. Yeni yll kuntratl yapthrken 
li.izumlu goriilen tamiratm hemen yap· 
tmlmasr mal sahibine kabul ettirilmi§ 
ve bu yaztda sozi.i ge~en okulun bazt 
stmflarmtn tatilini icab ettiren tamir 
de 12 te§rinisanide ba§lamt§ ve 25 te§ -
rinisanide bitmi§tir. Bu 13 gun iginde 
kii~iik s1mflar talebesi kendi okulla -
nnda tamir gormiyen dershanelerde o· 
kumu:;;lar, biiyuk s1mflar da koylin 
Zincirlikuyu cihetinde ve 10 dakikahk 
mesafedeki ilk okulda derslerine de • 
vam etmi§lerdir. Bu duruma gore :;;i -
kayet yaziSt gazetede c;1kmadan be§ giin 
evvel biiyuk talebe de eski mekteble -
rine di:inerek ders okumaga ba§lami§ -
lard1r. 'ralebenin devam etmesi istenen 
Beyoglu 43 iincii okul koyiin bir ba • 
§mda ve iZncirlikuyu okulu da diger 
miintehasmdadtr. Bu itibarla bir tale
beye yakm gelen okul digerine tabiati
fe de uzak gelecegi gibi bu talebe Bey. 
oglu 43 tincii okula verildigi takdirde 
bu okulda bo~ ada bulunmadtgmdan 13 
gun ic;in yanm gi.in tedrisatl yapmak 
zarureti basil olacakh. • 

1 - Kiymetli san'atkar Bayan Ha - OUnyamn en tanmml§ ve en giizel opereti. Ba!ihca rollerde : "Marietta, tilminin unutulmaz yd d1zlar1 
lide (Monolog). 

I 

' . ' . 

2 - Krymetli bestekar Bimen Sen J E A N E T T E M A C D 0 N A L D - N E L S 0 N E D D Y 
ve arkada§lan tarafmdan konser. Aynca Paramount diinya havadisleri: TORK DONANMASININ Yunanistam ziyareti, lngiltere kra-

3 - Atina Operasi Prima babri Mat- hnm ziyaretleri, Fransa.da Salengro 'nun cenaze toreni, son ·ve mutassal lspanya vekayii. 

mazel Tomakos solo dansta. ·~::::::::~B~u~g~e~c:e~k!i ~g~a~l:a.m:ii~s:a:m~a~r;r~le:r!i~i~rr~in~n~u~m::.ar~a~l~l ~b:i~le~t~le~r~i n;i~z~i ~e~r~k~e:n:d~t':n.a:l:d~Jr~I:n~. ~T~e~l~. ~M~e:l~e~k~4:0:86:8~-~S:a~k~a~r~t:a.4!1~3~4~1~-::::::::::: 4 - Yuksek tenor Tomakos tarafm- • 
dan yeni repertuarile operet parc;alar1. 

5 - Enayiler biiyi.ik operet. 
Biletler :;;imdiden sattlmaktad1r 

Telefon: 42633 

VARIN AK~AM: BOYOK GALA OLARA~ TURK SiNEMASINDA SENENiN EN GOZEL FiLMi 

,(;Q(DE BiR'TQAk· GENCi 
. . . .\>~~--.. _·'. ·.' -t..' _··_, ' . · ... ·--·~ ~- -:,h:' -_ _· ··_> ,;~·.:- :~_:.. ' . 

CASINO DE PARIS 
AL 

( FranSIZCa sozlii ) 

JOLSON- RUBY KEElER ··· ·. ; : :.Turkc;e .::sozlu ~ Tur·k · Musik:ili" · . 
~· ·. • ·,- ·. . . '- .:. ~~, .• _.- -_ -, , _-: ·. :Oj 'i-· .,- I ,!' .- ~- ; .. ~----. . --. '· .. ,' .; ' •. _.- ··.• . L Yerlerinizi evvelden ald1r1n1z. Teleton: 40690 



3 Birincik:lnun 1936 CUMHURiYET 5 

Ih,;;al edilemigecek bir ihtigac Amerikan zihniyeti Amiral Hortinin Roma ve i\m!''~ I 

S t .h. b·lgisi Meshur birka~ sahsi- v· d k. t I t' ~ ~ ava§ ar1 1, sava§ I ;etle miilakatlar 1yana a I eiDaS ar1 •Q}l ~ 
Yarinin harbi bir top yekun harbdir, bu harbe Bir lnailiz gazetecisi, Arnerikahlarm, s· F . I t I d .. h. c I I d I " Ir rans1z gazetes1 yap1 an emas ar an mu 1m t rna . . k k h ·1 r .... · me~hur ~ah1slara kars1 gosterdikleri c;o - esare a yas1 -
haZirhkh olmak I~ln yii se ta Sl gen •. c ~gine cukAra meftuniyetle ~oyle alay edivor: neticeler elde edilecegini ummuyor Korkakhk vergisi 

tarihini, saVa$ bilgisini ogretme IyiZ merikahlar, metin insanlar oldukla-sa va~ nm soyliverek iftihar ederler. Halbuki, 
Dresden: 19. XI. 1936 lc;inde ya~adJgirniz insanhk c;ag1; nismis salata kadar yumu~ak. hassas in-

yurd miidafaas1 meselelerini ilk plana •anl?rrl1r. «~ahsiyet>> dedin mi bay1hrlar. 
iletrni~tir. Almanyanm c;ok tanmmi§ Tak Dempseyin i~lettigi barda, bu sab1k 
rniitefekkiri Wilhel Wundtun agzile ko- boks samniyonunun etrafmda pervane 
nu§mak icab ederse diyebiliriz ki: her c;a- gibi dOndi:iklerini bir gorseniz. Dempseye 

Habe§ iii seferinin en ~etin safhasJ ka
pandJ. Kenar, ko~ede disiplinsiz <;arpl§· 
malardan ba~ka bir§ey kalmad1. Simdi, 
bu seferin bilanc;osu yap1hyor. Mare~al 
de Bono bir kitab bashrth. Arkadan M a
re§al Badoglionun kitab1 c;Ikh. Alman 
gazetelerinde bu iki kitab iizerine yaz1 -
Jan yaz1lan gozden gec;irdim. Bado~lio
nun kitabmda ogrenilecek ~eyler var. 
Habe~ iii seferi, modern somiirge sefer
lerinin en onemlisidir. Bu seferden ge -
lecekteki modern seferler hakkmda tam 
bir fikir edinmek miimkiin degildir. Boy
le oldugu halde ogrenebilecegimiz ~ey
ler iki bakimdan ~ok onemlidir: 

1 - Siyasal. 
2 - Cerise! ( askeri). 
Biz bunu Alman Harb Akademisi 

ogretmenlerinden albay Rudolf ~i.tt~r 
und Edler von Xylanderin Habes tlmm 
fethi (Die Eroberung Abessiniem) adh 
yeni kitabmdan ogreniyoruz. Kitabm i -
c;inde iki ordunun kar~1hkh kimJ!dam~ml 
gosteren pek <;ok krokiler ve her bak1m· 
dan <;ok olgun ve temelli tahliller vardu. 
Bu kitabm dilimize ~evrilmesini c;ok di -
lerim. Ritter von Xylander ltah·an -
Habe§ sava~mda Habe~ - ordu - giidi.i -
dii - hiinerinin ka~JrdigJ hrsatlardan. k:1k
lii bir kavray1~la bahsediyor. Ras lmru
yu c;Ikarmak ~artile Habes ordu~unda 
kumandan yoktur. T akazza cephesindeki 
yanh~ hareketler bunu gostermektedir. 

Uluslar Dernegine fazla bel baP;l!yan 
Negiis; ltalyan ordusunun istediP;i gibi 
toplanmasma, biitiin noksanlarmJ ta -
marnlamasma vakit bJrakmi~hr. Halbuki 
Uluslar Derneginden yard1m beklemrk 
kuruntusu, Habeslere c;:ok biiyuk fmat:ar 
kac;JTtml§tlr. Habes ordusu modern bir 
ordu degildi. Fa kat oyle olduil;u hal de, 
gene, ba$langu;ta, yani ltalyan kuvvet -
Jeri toplanmadan hiicuma gec;mis olsay
di, ltalyan!arm c;erisel hareketlerini son 
derecede giic;le~tirebilirlerdi. Ordu gii -
diimii ba'k1mmdan <;ok biiyiik bir tmat 
say1lan bu baslangi<;taki durumun f::da 
edilmesi, belki de «miitecaviz» sayilma
mak kaygusundan ileri gelmi~tir. Fakat 
uluslann oyle tehlikeli tarih dakikalan 
vard1r ki ordunun her~eyi ifade etmesi, 
politika ve ekonomi ile diri bir terkib o -
larak kayna§masJ laz1mdir. Ritter von 
Xylanderin bu mevzu iizerine yazd1g1 
sahifeler cok degerlidir. 

Atlantikte 

gm ilk plana siiriikledigi meseleler. var: sordum: 
d1r. Bizim c;agimiz ise heniiz derm bir - Her zaman bu kadar antrene bir 
kaos ic;indedir. Bu c;ag, biitiin sosyal sis- halde bulunmak 1c;m ne yap1yorsunuz 
temini yeni bir deger okiisiine gore ya • kuzum? 
ratmaga ba~lamJ~lir. Sosyalistligi~ tem.e: Dempsey.' elimi, dalgmhkla iic;iincii 
linden bulandiTdigl eski nizam yerme dm defa olarak s1khktan sonra: 
ve \llusal degerlerden ilham ~Ia? yeni ~ir - Mii§terilerimin ellerini sJkiyorum, 
nizam gec;mektedir. Biz bu mtJkal c;ap;I- dedi. 
m orta c;agla yeni <;ag arasmdaki intikal Amerikahlann Mary Pickfordu ne 
yillarma benzetebiliriz. En yiiksek ce • kadar sevdiklerini tahmin edemezsiniz. 
miyet degerlerini benil (egoist) ve mad- Nice sinema yildizlan sinema semasmda 
deci bir noktadan dii~iinen Marx mekte- yiikselip yiikselip tekerlendikleri halde o, 
bi, sosyal nizam i<;in en korkunc bir a • daima gazetelerin birinci sahifesindedir. 
fettir. Sosyal fedakarhk, sosyal kahra • Ona da, §imdi ne ile me~gu] oldugunu 
manhk bu zihniyetin ic;ine sigm1yan bir- sordum: 
$eydir. Bu yikJcJ zihniyet kar~JSJnda sos
ya] degerlere onem veren modern ulus -
t;uluk yiikseliyor: Sosyal hay at yiiksek 
degerlerin, faziletlerin yaratt1g1 bir ni -
zamd1r. hte bu diri nizam1, biz, bugiin 
i~lemek mecburiyetindeyiz. Biitiin .bilgi 
hayahm1z buna gore kurulmahd1r. Oni -
versitelerimizde, yiiksek okullanmizda, 
bunun manasm1 daha derin ve koklii bir 
tarzda kavramaga c;ah~mahy1z. Uyam -
~Imizm ilk giinlerindcn bugi.ine degin gii
re~iyoruz. Fa kat biz bu giire~ yolumuzu 
yalmz ufaktefek hikayeler ~eklinde bili
yoruz. N as1l giire~tik ve nas1l giire~ece -
giz? Evet, bizim tarihimizi, ya&Iyan ta -
rihimizi belirtecek, ona viicud verecek o
lan ~ey budur. Cengiz nasii gure~ti, At -
til a nas1l Avrupaya girdi? Timur, ordu
lanm nas1l yiiriittii? Biz garb Turkleri 
nasi! diinyay1 titrettik? Biz bunu biitiin 
sosya] olu~umuzu kucaklamasm1 bilen 
bir Sava~ T arihile ogrenebiliriz. Biliyo
rum ki iiniversitelerimiz, yiiksek okulla -
nm1z bir harb akademisi degildir. Fakat 
bu bilgi bize, lazimdir. Onun ic;in yiirek
ten istiyorum ve sizin bu i~te onayak ol
man!Zl gene yiirekten diliyorum ki yiik
sek tahsil hayahm1zda miidafaa bilgisine 
bir kiirsi.i verilsin. Gelecegin sava~J, Lu
dendorfun sozile bir total - sava~hr. 

- i§im giiciim benimle evlenmek is
tiyen delikanhlan reddetmek, dedi. Za • 
ten, gazete okumadJgim zarnanlar, yap· 
llg1m i§lerin nelerden ibaret oldugunu 
kendim de bilmem, gazeteler bunu bana 
haber verirler. 

T anmmi§ gazeteci ve radyo spikeri 

M. Ruzveltin bir krokisi 

Winchell, kendisine ordularla dinleyi -
ciyi nas1l celbettigini §oy le ani a th: 

- Evvela, radyoda kiTk dakika ka -
dar, dakikada 204 kelime hesabile soy
lerim, sonra yava§ yava§ 185 kelimeye 
inerim. Nihayet birdenbire susanm. 

-Sebeh? 
Diinya sava~J, zaren; bunun ba~langJcly- - Sebeh meydanda. Dinleyenleri me-
dJ. <;::iftc;iyi, kimyageri, fikri, kisa sozle rakta birakmak." 
her~eyi seferber eden bir sava~ta, yalmz 
ger<;ekligin pay! olabilir. Onun ic;in va -
kit ge<;irmeden yiiksek tahsilimize sava~ 
bilgisini, sava~ tarihini btmahv1z. 

M. NERMI 

ftrbnalar 

M. Ruzvelt belki iyi bir Cumhurreisi
dir. Fa kat resirn i~in poz vermesini bil -
mez. Sac;lanm c;eki§tirir, kollanm hava
ya kaldmr, tavana bakar, giiler, sigara 
ic;erken agzm1 buru§turur filan. filan ... 

Birgiin, onun matbuat miimessillerile 
yapt1g1 bir miilakatta haZJr bulundum. 
Bir rovii sahnesi seyrediyorum sand1m. 
Bir banc;o eksikti. Cumhurreisi her gaze· 
teciye ismile hitab ediyordu. 

Gazeteclierden biri bir sua! sorunca, 
M. Ruzvelt mesela §U cevab1 veriyordu: 

- Bugiin nelerden bahsedecegiz. Si· 
yaset lah yok in§allah! 

Bir gazeteci gene soruyor: 
- intihab miicadelesi nasii devam 

ediyor~ 

- Sormaym I Biitiin bu seyahatler 
c;ama§!TCI masrafmi oyle artJrdl ki I 

- N as1! bir netice iimid ediyorsunuz? 
- Bu sualin cevab1, kasamdaki kapa-

h zarfm ic;inde s~tkhdJr Harry I 

52,000 tonluk Bremen transatlantiginin hrtrnada hali 

Karabiik fabrikVI 
mukavelesi 

Ulus refikimizde okudugumuza giire 
Karabiik demir ve ~elik fabrikalan in
§a mukavelesi ikhsad Vckaletinde im
zalanmi§hr. 

Ge~en haftaki §iddetli f1rtma yiiziin- men vapuru rcsimde giiriildii -
den Avrupa ile Amerika arasmda i§li· gii §ekildc ve biiyiik mii~kii -
yen transatlantikler seferlerini tatil et- I.§.tla Atlantigi ge~mege muvaffak 
mi§lerdi. Yalmz Alman band1rah Bre - olmu§tur. 

Cumhurlyetln l~;timai roman•: 51 Yazan: Hilmi Ziya 
Demir gittik~e sabn azald1gm1 goste· c;asmda ayn bir adam c;ah~1r. F1kara, ken-

ri: bir tavula: di yaglarile kavrulup gidiyor. Dediginiz 
- Ne yapahm istiyorsunuz? dedi. gibi onlan §ehir di§ma nakle hangisinin 

Hac! Toran, iki elini kaldmp: takati var? Pis koku meselesinde yerden 
- Hie; .. diye cevab verdi. $u kadar goke kadar hilk!ISimZ. Amma .. Dava ~

d1yecegim ki, ufak tefek baZJ havadis - rada ki, her ~eyden once bu i~in tatbikl 
Jeri biraz daha ihtiyalla yazsamz. Su u· tarafmi dii§iinmeli. 
yur dii~man uyumaz. Kisaca sordu: Demir, birdenbire ilk zamanki tavnm 

- Ne gibi? ahp: 
- hittigimize gore bu i§te alakamz 

- Mese!L. $u tabakhane meselesi, 
dedi. 1kisinin de ayn ayn yiizlerine ba
kip devam etti: 

- Bana kalsa, hepsini kaldmr1m. Ne 
liizum var!.. Odamn iizerine yap bir fab· 
rika. Biitiin bu siipriintiiler ortadan kal
kar. Gelgelelirn I Hem onu yapacak ser
mayedar yok, hem de bu adamcag1zm 
nzki kesilir. Biliyor musunuz kac; ki~i bu 
vesile ile gec;iniyor? 

- Bu, bir loncad1r degil mi? diye 
Demir sordu. Kamil Efendi: 

- Evet, lonca halindedir. Her par-

varmi§ I dedi. 
HacJ Efendi yutkundu, ka§lanm ~ath, 

oniine baktJ ve tekrar giilerek: 
- Yak camm .. dedi. Evet, hem var, 

hem yok. Oyle miihim degil. Yani de • 
mek isterim ki, kendi menfaatim kin soy
lemiyorum. Zaten olmu§ olmami§ ne ~~
kar. $urada arad1g1m hukuku ibadd1r 
Nas1l olsa o kadar her tarafta bir pare;" 
alakamiz var canrrn.. 1§, f1karanm nzk1 
bozulmasm. 

Cerna!, c;ay1 fincanlara doldururke:t 
uzaktan soze kan§ll: 

--

~ Hac1 Efendi, f1kara kim~ Bu de· 
ri tiiccarlan m1? 

Kamil Efendi, gobegini oynatan bir 
kahkahayla: 

- Oc,; direk ~ak1p kazan kaynatan ~u 
~ocuklara tiiccar deme Allah a§kma! de
di. 

Cerna! ac1 ac1 giildii: 

- Ya ... Demek, bunlar f1kara? Bu 
t.?-bakhane sahibleri, sizler f1karasmiz? 
Oyleyse, yamba§Imzda hergiin sJZlamp 
duran o c;opten evlerin halk1 nedir? 0, 
k1~ giinii derileri temizlemek i~in belle
rine kadar c;amurlara girenler nedir? 

Kamil Efendi, soziin tehlikeli mecra
ya girdigini hissettigi i~in hemen ba§ka 
bir istikamete goti.irmege <;ah§arak: 

- .SakayJ buakm! dedi. hin ic;inde 
memleket meselesi var. Biliyorsunuz: 
Zaten milli sanayiimiz zay1f. ,Simdi Yu
nanhlar onu da y1kmak ic;in f1rsat anyor. 
Bir hadise <;Iksa da hirer hirer hepsini 
kapasak diye bekleyip duruyorlar. Dev
letin sozii gec;se, hadi neyse .. 0 da kor
kuluk haline geldigi ic;in, tam zamanmda 
gavurun ekmegine yag siiriiyorsunuz! 

Demir, asabiyetle atJld1: 
- imkans1z! dedi. Ayni mesele her 

zaman ic;in dii~iiniilebilir. Burada deri 

Macar Naibt Amiral Horti italya Krait ve Musolini ile Napolide 
bahri ge~id resmtni seyredtyor 

Pariste inti§ar eden T ernps gazetesi, 
Roma, Vinaya ve Budape§te miilakatla
nna tahsis ettigi ba§makalesinde ezciimle 
diyor ki: 

«Halihawda, orta ve §ark! Avrupa
daki diplomatik faaliyeti tebariiz ettiren 
resmi ziyaretler nihayete eriyor. Macar 
Naibi Amiral Horty Viyanaya gitmek 
iizere Ramadan aynld1 ve Romanya 
Hariciye N azm M. Antonesko, iic; giin 
M. Beckie ve Leh ricalile miihim mii -
lakatlar yaphg1 V ar§ovayi terkediyor. 
Bu te~ebbiisler, halihamdaki beynelmi
Iel vaziyetlere, alakadar memleketlerin 
acil menfaatleri hududunu geride buakan 
bir ehemmiyet izafe etmektedir. Ciinkii, 
bu i§lerde, Avrupa k1t' asmm hassas ki -
snnlarmdan birinin umumi siyasetile ala
kadar ziimreler mevzuu bahsoldugu go
riilrnektedir. Bu itibarla, bu resmi ziya • 
retler, bir giin ic;inde degi§en ve hassaten 
endi§e uyandmc1 §ekiller almak istidad1 
gosteren bir vaziyet iizerinde ani akisler 
yapmaktad1r. 

Romada, Amiral Hortyye yap1lan 
hararetli istikbal merasimi Macar izzeti
nefsini ok§Iyacak mahiyettedir. Macar 
Naibinin, Berchtesgadende M. Hitlere 
yaphg1 ziyaretten sonra Romaya seyaha
ti, ilk ziyaretin mukabili gibi gori.inmek
tedir. Miiteveffa General Combo§ hii • 
ktuneti, Macaristam, Almanyamn izi U
zerine sevketmi§ti. 1talya bundan endi~e
lenmi_~ olabilirdi. N e olursa olsun, Duc,:e, 
Budape§te hiikumetini, ilk ltalyan - Ma
car mukarenetinin tezahiire ba§ladigJ ve 
Macarlann, milli miitalebelerinin esasm1 
te§kil eden T riyanon muahedesinin ara -
ziye miiteallik maddelerinde tadilat ya
pdmasi hususunda M. Musolininin nii -
fuzuna giivendikleri malarda malum o
lan temayiillere avdet ettirmege ugra§ -
m1~11r. Milano nutku, bu hususta Macar
lara bir par<;a teselli vermi~ ve Viya -
nada son defa toplanan !talyan - Avus
turya - Macar konferansi, Roma proto -
kol!anmn tatbik mevkiine konulmasJ, 
ekonomik menfaatlerine, ~imdiye kadar 
oldugundan daha fazla fayda temin ede
cegj iimidini uyandirmi§hr. Arniral Hor
tynin Ramada yaphg1 ziyaretlerden elde 
edilen pratik neticeler bu iimidi tamamen 
hakh gosterecek mahiyet arzetmiyor. 
Ger<;i italyan - Macar dostlugunu, bu 
ziyaret, parlak bir surette teyid etmi§tir; 
fakat, Macari'stanm, 1918 deki zaferden 
sonra sulhun akdi esnasmda kurbam ol· 
dugunu iddia ettigi hakSJZhgm arazi ba
bmmdan tamiri yalmz ltalyamn elinde 
degildir. T riyanon muahedesinin araziye 
mi.iteallik maddelerinin tadili gibi bir me
selenin, muslihane bir tarzi halle baglan
masi ancak bu tarz1 hallin zaranm c;eke
cek olan Kiic;iik Antant devletlerinin 
rnuvafakatile olabilir. italyan diplomasi-

ihtiyac1 oldukc;a Yunanhlar ni~in kapat
sm. F arzedin kapatsa, §imdikinden daha 
m1 fen a olur? Y a bizim dedigimiz gibi, 
§ehir dJ§mda ba~tan ac;1hr. Y ahud bu c;o
cuklar, gene ren<;perligine doner. Sonra 
biz yalmz nakilden mi bahsediyoruz? Bi
nalan diizeltin, kuyulan birle§tirin, herif
lere ya§Iyacak kadar para verin! Bu da 
rn1 imkans1z? 

Hac1 Tor an, mii§kiil vaziyete dii§tii
gi.inii anhyordu. Simdiye kadar sozii bu 
tarafa gotiirmemek 1<;m yapt1gl biitiin 
gayretler bo§una <;Ikmi§Il. Ona cevab ve
recek yerde, artJk ac;1k<;a konu§mayi ter
cih ettigi gori.ili.iyordu. Ayaga kalkt1, 
fincamm almak bahanesile masanm kena
rma kadar giderek Demirin omzuna do
kundu: 

- Delikanh! dedi. Anla§Ildi, bu i~
lere aklm eriyor. Bizimkiler cahil. N uhu
nebi zamanmdaki usulleri bir tiirlii bira
kamiyorlar. Y azmak kolay degil, gel 
sen de aralarma kans, onlara yo] goster. 

Demir, hayretle onun yiiziine baka -
rak: 

- Y ol mu gostereyim? diye sordu. 
- Cok basit camm dedi. Senin gibi-

sini nerden bulacaklar? hlerini diizeltip 
ba§lanna gec,;ersin. Sana bir de claire ve-

sinin bugiinkii ~ekli, bu sahada ~iddetle 
harekete miisaid degildir. Bu itibarla, 
Macarlann, Du<;enin te~~ilerile iktifa et
meleri ve hakiki manasile siyasi surette 
tatmin edilmek iimidini beslememeleri la
ZimdJr. 

N aib Hortynin Viyana seyahati Ro
maya yapt1g1 seyahatin tabii bir miitem
mimidir. Orada da, ayni derecede nazik 
meseleler mevcuddur. lyice goriiliiyor 
ki, ltalyan diplomasisi Avusturya ile 
Macaristam, Roma protokollan c;erc;eve· 
si dahilinde yekdigerine yakla§hrmaga 
muvaffak olmu§tur; fakat, Viyana ile 
Budape§te arasmda, daimi ve samimi bir 
elbirligini mii§kiille§tiren meseleler bu -
lundugu da anla§Ihyor. 1ki memleket 
vahdetinin, harbden sonraki nihayet bu· 
lu§ §eraiti, her iki tarafta da baz1 ukde
ler birakmi~tJr. Macaristamrl Sopron i~
gali, Burgenlandm Avusturyaya veril -
mesi, Macarlarm, tadil taraftarhg1 miica
delesinde, Viyanadan hic;bir muzaheret 
gormemeleri bu vaziyetin amilleridir. 

Bugiin dahi, oyle meseleler vard1r ki, 
Avusturya - Macar itila£1, bu bahisler
de hi~ §iiphesiz tamam olmu§ degildir. 
Vakia, her iki hiikiimetin, Roma ve 
Berlinle mii§tereken komiinizm tehlike -
sine kar§I koymak hususunda mii§terek 
arzulan vard1r. Fa kat bu, belki de, rnii
tesanid bir siyaset ic;in devarnh bir esas 
te§kil edemiyecektir. Avusturya ile Ma -
caristan, Tuna mmtakasmda, ekonomik 
le!fkilat yapmak hususunda ayni ihtiyac1 
duymaktadJT!ar; lakin Viyana Kii~iik 
Antantla ve bilhassa <;ekoslovakya ile 
uzla§maga taraftar oldugu halde, Bu -
dape§te, bu vadideki muzaheretini, arazi 
meselesinin halline talik etmektedir. A -
mira! Hortynin Avusturya devlet ricalile 
yapacag1 temaslar her iki memleket ara
smda daha sJkl surette kararla§hnlmi~ bir 
siyasi harekete miincer olacak mJdir? 
Bugiine kadar Alrnanyamn aldigl vazi
yet dolayJsile nezaketini daima muhafa
za etmekte olan Habsburglar meselesi, 
bu temaslarda nas1l bir yer tutacaktu ?)) 

110 liray1 ~almak i~in odaya 
ate§ vermi,ler 

Evvelki ak~am Mahmudpa!?ada <;o -
rabc1 hanmda bir yangm ba~langicl ol
mu!!, hamn list odalarmdan biri tutu§
mustur. 

Yap1lan tahkikat neticesinde bu o -
dada oturan Hasan admda bir adamm 
sand1gmdan 110 liramn mer,;bul kimse
ler tarafmdan r,;ahndigi ve odaya ate~ 

verildigi anla~Ilm1~br. Emniyet miidi.ir
li.igi.i. tahkikata devam etmektedir. _. .... _ 

Kilis gazetesi 15 ya§mda 
Kilis refikimiz 15 ya~ma girmi§tir. 

Refikimizi tebrik eder ve uzun iimiir
ler dileriz. 

ririz. Avrupada okumu~sun, c;ok §ey bili
yorsun. Diyecek yok.. F akat benim an
ladJgJm pratiktir azizim pratik I Otesini 
bilmem.. Biliyormusun, gel gaster! Gir 
aram1za, sen de bizimle beraber c;ah~ .. 
hin zorunu, kolaym1 o zaman farkeder
sin! 

Demir, c;enesini avucu ic,;ine aim!§ dii
~iiniiyordu. HacJ Tor an, onu ikna I<;m 
daha fazla sokularak, kocaman ellerile 
muhayyel bir plam gosterir gibi yakla§a· 
rak soziine devam ediyordu: 

- 1nsan havayla y_a§amaz. Gazete, 
fikir, mucadele dedigin de parayla olur. 
Onceden temeli yapmah, sonra iizerine 
istediil;ini kurabilirsin. Paran yoksa gii _ 
niin birinde gazeten de kapamr. Paran 
olmad1 m1 ahbablarm senden elini c;eker. 
Paran yok diye sana istedigin klZI ver -
mezler! 

Hac1 Toran, bu kelimelerin iizerine 
basarak ag1r ag1r soyliiyordu. Onun ce
vab vermeden di.i~iindiigi.inii goriince ce
saret alarak gene ba~lad1: 

- Fa kat hunlar sen in i~;in degil!.. il
min var, i§ten anlarsm, ge~csin .. Y a;nla
rmda hergiin soyledigin gibi te~ebbiis et
rnek ve ~ah&maktan ba~ka yapacak bir 
§ey yok. 0 zaman sana kap1lar ac;1hr. Bu-

I'WJ er§eyin en giizelini, en saglami· 
IrlJ m, en kuvvetlisini sec;mek, tes-

bit etmek adeti biitiin diinyada 
pek geni§lemi§tir. Y1lda bir bu giizellik, 
bu saglamhk, bu kuvvetlilik zinciri -yeni 
bir imtihana tahammiil edemedikleri hal
de- degi ir. Golf, tenis, kiirek, atlama, 
ko§ma, giire~. giizellik ve saire §ampi· 
yonlan hep bu degi~iklige mahkum fani 
§~hret sahibleridir. F akat cesaret §am
piyonasJ kurmak ve olc;iisii olmiyan bu 
man~vl bymeti rniisabaka ve mukayese 
sur~tile miikafatlandumak adeti yalmz 
lngilterede kokle§mi~tir. 

Bunu son gelen gazetelerin getirdigi 
bir haberle bir daha ogrendik. Diik do 
Y or~un reisligini yaphgl bir kuliib, bii
tiin Ingilterenin en cesur insam olduguna 
kanaat getirdigi birine Stanhop madalya
sl denilen bahad1rhk ni~amm vermi§. Bu 
babayigit, Mis Evelin adh bir kadmd1r 
ve koca Britanya adasmm en cesur ~ah
siyeti tamlmasJ da bir akmt1da bogulmak 
i.izere bulunan bir kiZI kurtarmas1 yiiziin· 
dendir. 

Bilmem arnrna, bir memlekette ya J· 
yan milyonlarca insan arasmdan birini 
en cesur olarak sec;mek, bir y1gm ba§ak 
ic.;inden en §i§kin taneyi aray1p bulmak 
gibi bir§ey olsa gerek. y ukanda da soy
' ~digim ve~hile cesaret, giizellik veya 
<;irkinlik gibi, goriiliir, olc;i.iliir bir~ey de
gildir. Sonra cesurluk, muhtelif vaziyet
lerde tecelli eder bir haslettir. Adam 
vard1r ki suya atJhr, gemi kurtam. Lakin 
ate~i goriince odii kopar. Gene adam var· 
d1r ki kur§unu agzile yakalar, gok giirle
yince s1gmacak fare deligi arar. 

Biz Tiirkler eskidenberi boyle dii~iin
memi~izdir ve cesareti liizumundan fazla 
mukafatlandirrnami§IZd!r. Bizim telakki
rnize gore insanlarda cesaret asiid1r ve ce
sur olmak meziyet olmay1p korkakhk 
kusurdur, ayibdJr, su<;tur. 

Bu dii§iinceyi, bu kanaati, bu akideyi 
Osmanh tarihinin kaydettigi me§hur 
«Korkakhk vergisi» yiiksek bir belagatle 
tebariiz ettirir. Vaba §Oy!edir: 

1476 da Bugdana sefer yap1hrken 
ordu T av§anhpazarda mol a verdi. Ana
dolu Beylerbeyi Davud Pa§a, oncii idi. 
0 kasabada, bir tilkinin on iki ~ulha ta· 
rafmdan i~letilen bir atolyeye girdigini 
ve o bir diizine c;ulhamn bu minimini 
hayvandan iirkerek tela~a dii~tiiklerini, 
kasabayi da tela§a verdiklerini duydu, 
keyfiyeti F atih Sultan Mehmede bildir· 
di. 0 da bir tilkiden korkan c;ulhalan 
-evladlarma, torunlanna da utandmc1 bir 
miras olarak kalmak §artile· y1lda be~ ak
c;e korkakhk vergisi vermege mahkum et
ti. 

Haberi Sahih sahibi vakiayi anlal!r • 
ken «~ulhalann diikkanlanna giren bir 
tilkiyi oldiiremiyecek kadar korkakhk 
gostermelerine kar§I padi§ahm boyle bir 
vergi koyarak kendilerini cezaland1rmasi 
o amda §ecaatin nekadar gozetildigini 
gosterir» diyor. 

Bu hadise ile lngilterede en cesur 
kimseye her yii madalya verilmesi adeti 
kar§Jla~tmlmca insamn ihtiyars1z: 

lklimde hiikmii yok mu farkm 
Vaziyeti bir mi garbii §arkm 

Diyecegi ge]iyor. Bir yanda cesarete 
miikafat, bir yanda korkakhga miicazat. 
Bunlann ikisi de bir yola c;1kar gibi go
riiniirse de tahlil olununca aradaki telak
ki fark1 goriiliir. 

M. TURHAN TAN 

giin hayal gibi gordiigi.in §eyler, o vakit 
kendiliginden meydana <;Ik1verir! SJrllm 
ok~1yarak: 

- Haydi, anla§Ild1! Birlikte ~ah§aca
giz. Zengin olacaksm. Giiziiniin ic;ine ba
karak: 

- Butiin istediklerin eline gec;ecekl.. 
Demir, birdenbire, dahp gittigi dli " 

§iincelerinden silkindi. Kamil Efendi mii
temadiyen soylerken, 0 biisbiitiin ba§ka 
§ey ler dii~iiniiyordu. Fa kat bir and a, 
sanki kendini bu tasvir edilen alemin ic;in
de gibi gordii: Binalar biiyiitiilmu§, i§c.;i
ler artm1~, o kmk dokiik eski tabakhane
ler biiyiik bir fabrika halini alm1 , abani 
sankh, beli kusakh ustalann yerine ~im· 
di agzmda purolarile koca karmh, kirmi
Zl surath patronlar ge.:;mi~; o da, bir ma
sanm ba~mda gene onlarm arasmda emir
ler vererek, kag1dlar da!btarak dola§Jyor, 
o da onlann yanmda bir buyiik rnemur, 
bir kli<:iik his~edar halini aldJgJ i.:;in mec
lislerde sozii gec;ivor, dinleniyor. y a i§• 
~iler !.. Onlarm sikayetleri daha biiyiik, 
vii?leri daha kan•Iz, gozleri her zaman
kinden daha soniik .. Onlar nerede? Ote 
tar11fta, uzakta .. Arhk sesini i~itemiyecek
leri, b11lrrnca onu tamvamivacaklan ka· 
dar uzakta.. [Arkasl var] 



6 CUMHURiYET 

Antakyada tethi§ 
•• •• hiikiim suruyor 

-------------------
Tiirkler endi~e ve galeyan i~indedir, Franstzlar 

Tiirk hududuna asker y1gtyorlar 

Adanada iki giizel 
miiessese a~dd1 

K1z San'at mektebi ~ok 
ragbet goriiyor 

Adana (Hususi) - Son giinlerde 
§ehrimizde iki mi.ihim miiessesenin ac;1h§ 

(Ba~tara/1 1 inci sahi!ede) I kz yeis oe asabiyet neticesin • toreni yaplldl. Bunlardan birisi ismet 
te§ile kar§zlamz§lardrr. !nonii KIZ San'at mektebi, digeri de 

de daha biiyiik ve daha §id • M 'f c Hamiyetli Tiirklerden ii~ d 
1
• ... aan emiyetinin yoksul talebeler ic;in 

• 
lngiltere Macaris-
tani 6 - 2 yendi 

Ma~ tamamile ingilte• 
renin hakimiyetinde 

cereyan etti 
.. 
1

.. d f l l et I olarak ayaklanmaga hamlad1~1 pansiyondur. 
o u, otu.z an a.z a yara I oar- t h 'k t k · t' F ism t I .... K S ' k b' Londra 2 (A.A.) - fng1'ltere • Ma· a rz e me zs ryen ran • e nonu 1z an at me te 1, as -
drr. Memleket matem ve he-

81
.,1 · muht 1 h "d' 1 fait cadde iizerinde yap1lan modern bir caristan futbol mac;1 Arsenalin sahasm -

.• d d' y . .,. ar, eme a rse ere b' d d. b 1 d yecan r~rn e rr. enr Gun k h t" 1.. k ,. db' ma a te nsata a§ am1~tlr. Tedrisatm ave biiyiik hir kalabahk huzurunda oy· 
ar§r er ur u as err te rr • b 1 .. .. d b 1 k b ga.zetesi sahibi Selim Celenk- , _ • g~c; .. a~ am~s1 yu~un en. u y1 me te e, nanml§llr. 

l H lk k . • d S 'h lerr almr§lardrr. Sancakta butun 1stekhler g1remern1§lerdir. Bununla Birinci devrede lngilizler s1k1 bir ha -
e a omrtesrn en amr Fransi.z askerleri fa.zlala§tl • beraber mektebin §imdiki talebe mevcu - kimiyet tesis ederek arka arkaya iic; gol 

Azmi ve diger miinevoer rzlmrs oe bunlar d h · • du 3~0 den fazladJT. Devam eden tale- c;JkarmJ§lar ve buna mukabil Macarlarm 

T .. kl d b · k - ' a a .zrya b I b' k h' h 'I .. · '1 d b' k d 1 · · 1 ur er en rr zsmr San • d T" k h d d k e enn 1r ISml 1c; ta s1 gormernJ§ a1 e a 1r say1 ay etme enne mam o ama· 

kt t 
'It' t e ur U U una ya rn kiz ve kadmland1r. Aynca ilkmekteb ffil§lard1r. 

ca an ana va ana r rca e • 1 d t k 'f d'l • 1 d' 1 · · 'h • · · 1 • 
1 

d' yer er e e sr e 1 mr~ er rr. mezun an 1c;m 1 zan mah1yette b1r ens· kinci devrede Macarlar, kat'iyen ce-
mr-R.er zr. Hadise ii.zerine Diirvoniin titii s1mfile ortamekteb mezunlanndan saretleri kmlm1yarak miisavah temin et-

Tiirkler hakkrnda en 1:id • f '- d d A t-k miirekkeb bir enstitii s1mf1 ac;llml§hr. mek ic;in s1b bir oyun gostermege ba§ • 
"$ SPP." erun an n a yaya B kt b h' · · d b" "k lAk 1 1 detli tazyikler tatb 'k ed'l ld' ... , .d •.. f' b• u me e mu 1hrn1Z e uyu a a a ami§ ar ve bunun semeresini dordi.incii 

• '. • 1 • tte lPl, l arer or rye tat l • ve sempati ile kar§llanml§tlr. K1zlanm1Z1 dakikada elde etmi§lerdir. Filhakika 
mekledzr. Kan1r tethr§ rdare- kina bizzat el ko:vduRU so,fe- daha miispet ve daha pratik yaray1§h Vinkze muavin Tweedyi atlatarak c;ok 
si Sancagin her tarafrnda ~iyor. Sancak m;ihim hadise- bilgilerle tec;hiz edecegi §liphesiz olan b~ kuvvetli bir §utle topu ingiliz kalesinin 
Ti.h·klerin vakarlr siibum,..ti • l 'f • a b l faydah kiiltiir miiessesesinin oniimi.izdek1 aglanna takmi§tir . 

. b k d d d: er arr esrn e u unu_yor. Yll biiyiik bir talebe tehaciimile kar§lla· Bu suretle vaziyet 3/ 2 olduktan son • 
nr o.zaca erece e rr. Hal- "AKVERDI §acagma §imdiden muhakkak nazarile ra, Macarlara iimid gelmi~ ve ayni s1k1 

bak1labilir. Bu halde mektebin §imdiki oyunu idame ettirmege ba~laml§lard1r. Fa

Diinkii hadiselerin tafsilatJ kadrosu kafi gelmiyecegine gore yeniden kat az sonra ingiliz sag a~1g1 Britton bir 
ilaveler yap1lmasma zaruret has1l ola - serbest vuru§ esnasmda, kalelerinin oniin
cakhr. de bir duvar §eklinde toplanmJ§ olan Ma(B~tarat1 1 inci sahifede) 

biller getirilmi§ ve halka yay
lrm ate§ a~rlmr§trr. Bu a • 
te§ esnasznda iki ki§i olmii§, 
I6 ki§i yaralanm_r§trr. Saat 
II de Antakyada inzibati 
tedbirler ciheti askeriyeye 
deoredilmi§tir. Bu hadisenin 
Tiirkliik aleyhinde tahrikat 
yapmak oe tazyikleri artrr • 
mak i~in sureti mahsusada 
tertib edilmi§ oldugu anla§rl
mi§tlr. Ciinkii Kuseyri oe a· 
damlarl evlerini daha once • 
den milislerin muhafazalart 
altzna almi§lar oe caddeye 
miiteoeccih olarak otomatik 
tiilekler yerle§tirmi§lerdi. 

Halka ilk ate§ Kuseyri Mus
falamn evinden a~rlmt§tlr. 

H alk tasaoour edilme.z bir 
heyecan oe endi§e i~indedir. 

Hamada heyecan 
Hama 2 (Hususi) - Antakyada 

Tiirk halkma ka111 ate§ a~1ldigt ha· 
beri burada da biiyiik bir heyecan u· 
yandudt. Bu hadisenin Kuseyri, Ada
It Mehmed ve Doryo tarafmdan su • 
reti mahsusada haztrlandJgt ve mak· 
sadlanmn Tiirkleri mii§kiil vaziyete 
sokmak oldugu her tarafta kuvvetle 
soyleniyor. 

Ahmed Naib siiriildii 
Haleb 2 (Hususi) - Doryonun 

arzusu hilafma meb'usluga namzed· 
ligini koyan Ahmed Naibe bir giizel 
dayak abldiktan sonra kendisi Hale· 
be siirgiin edilmi§tir. 

Emri veren Doryodur 
Haleb 2 (A.A.)- Sancakta meb· 

uaan intihabati esnasmda miintehi • 
bisanilerin koylerden kamyonlarla 
ve miisellih kuvvetlerin nezaretinde 
celbi i'rin nahiye miidiirliigiine dog
rudan dogruya emir veren Doryo • 

takyadan ka~1p buraya gelen baz1 San • 
cakhlann ifadesinden anla~llmaktadlr. 
Bunlann ifadesine nazaran miintehibi • 
sani sec;iminde kanunen laz1m olan rey te· 
min edilmedigi halde bir c;ok hileli yo! • 
lara sapmak ve tazyikler yaparak sahte 
rey pusulalan ahlmak suretile dahi baz1 
mmtakalarda yiizde be§ baz1 mmtakalar 
da yiizde on, derecesinde bir rey ile bir 
tak1m adamlar miintehibisani olarak se • 
c;ilmi§lerdir. F akat bunlar da hirer iki~er 
istifa etmek suretile bu gayri kanuni du· 
ruma kar~1 memnuniyetsizliklerini ifade • 

Maarif Cemiyetinin viicude getirdigi car oyunculanmn i.izerinden topu kaleye 
yoksul talebeler yatl yurduna gelince, gondermi§ ve kaleci Szabo, iyi goreme
§imdilik burada 30 yoksul erkek talebe digi ic;in, top kendisine tahlarak kaleye 
banndmhyor. Yeme, ic;me, yatma ve ki- girmi§tir. Bu 4/2 vaziyetten sonra In
tab gibi bir talebe ic;in en ba§ta gelen ih- gilizler kuvvetli akmlara ba§lam1§lard1r. 
tiyaclan i.istiine alan bu miiessesenin Oyunun §iddeti gittikve arthg1 ic;in Ma • 
mali kudreti arthkc;a talebe saylSI da ar· carlann c;ok mii~kiil dakikalar ya~ad1k • 
tmlacakhr. Adanatmzm en giizel bina· ian nazan dikkati celbetmekte idi. Bu 
lanndan biri olan eski Askeri Mahfil suretle 20 nci dakikada merkez muha • 
binasmda tesis edilen bu hayu ocag1 da c.im I?rake be~inci goHi de kaydetmi§ _ 
&ehrimizd~ alaka ile kar~1landl. _ hr. !hraf etmek laz1mdu ki, Macarlar 

kuvvetli olmalanna ragmen, ingilizlerin 
oyunda ~ok talihleri vard1. Oyunun ne • 
ticesine 4 dakika kala, Carterin ~iddetli 
bir §utile top altmc1 ve son defa olarak 
Macar kalesine girmi~tir. 

den geri durmarnl§iardlr. mi§tir. Sokaklarda ak§am be§tenT sabah 
Bu vaziyetten ku~kulanan mandater yediye kadar gezmek menedilmi§tir. Ka

ve mahalli memurlar 30 te§rinisanide ar· dmlann bile iistba§lan hirer bahane ile 
aranmakta ve kendilerine tazyik ve teca

zu ettikleri adamlan meb'us c;1kartmak i· 
c;in intihabata i§tirak eylemekte israr e • viizler yapllmaktadJr. 
den miintehibisanileri geceleri slingiilerle Koyliilerin §ehre girmeleri menedilmi§· 
ve tazyikle kamyonlara doldurarak in • tir. Sehrin etrafl ve sokaklar slingiilii 

askerlerle c;evrilmi§tir. Suriyeli zabitler 
tihab yerlerine sevketmi§lerdir. 'd · d S · d d · ') · b' 

B I I I 
. . . . 1 aresm e unye en ev§m ml§ 1r ta -

un ann zor a rey verme enOl 1stem1§" k · 1 k k f · k 1 k 
I f k b 

'kl v b' k 1m msan ar as er 1ya etme so u ara 
er a at u tazy1 ere ragmen uc;o .. d' S v k 1 k ..J. 'k' · .. h'bl f' l k 1 mutema 1yen ancaga sev o unma ta<.Ur. 

1 mc1 munte 1 er 1rar a rey verme ten A t k d b d · S · l' k · · · · K ] n a ya a u eV§ITme unye 1 as er • 
1ctmab etmJ§lerdir. a~am1yan arm yer· 1 · b' t" I" b h 1 1 v liv · h 1 • I I 1 erm m ur u a ane er e yagmager ge 
Jenne rna a h memur ar rey pusu aJanni k t 1 v t bb" tt'kl · b 

ld 
· 'h b · I d' . ve sar m 1 1ga e§e us e 1 en ve u va-

do urarak mh a 1 nehce en 1rm1ye c;a • · t' "th' h d d v 1 . z1ye m mu I§ eyecan uyan 1r 1g1 an a-
h~mJ§lardJr. Nehcede evvelce mandac1 • §llmaktadlr 
lar ve mahalli hukUmetc;e meb'us <;1kanl· B 1 • · 1 v k .. 

k 
.. d b k N I d A un ann msan 1ga ya l§maz tecavuz • 

mas1 ta arrur e en sa 1 az1r ar an • 1 • d tm kt d' B · k' d 
d I M h d )Ah'k I d K en evam e e e 1r. u c;u 10 urum 

a 1 e me ve a 1 naz1r ar an u· k d d 1 · • · 
· M f c;: h S"l S . ar§ISln a man ac1 ar ve mahalh oton-

seyn usta a, yey u eyman am1 ve l . . 1 k . . 
K kh d M h d b

, I k te er seyll'Cl· ka rna ta ve vaz1yete hak1m 
m an an a mu me us o ara se· 1 k · · h .. ]" 'k · . . b I o rna 1c;m er tur u tazy1 ve ~ 1ddete ba§· 

~liml§ler ve un ardan bazilanna s1f1r rey- v kt d 1 S k kl d 'k' k' · · d 
li meb'usluk mazbatas1 vermi§lerdir. h~rbma ba IT ar. 

0 ~ ar a 1k1 l§mm a· 
. 1 era er gezmesme ve onu§masma 

Bu vazJYet Sancak halkl arasmda der· miisaade edilmemektedir. Daha feci ha
hal §UYU bulmu§ ve heyec~~a sebeb 0! · berler ve tafsilat gelecegi tahmin olun -
mu§tur. Antakya halh, T urkler, aleVI • maktadlr 
ler, <;erkesler ve T a§naklardan gayri ' 
Ermeniler, Ortodokslar hep beraber ken· DavamJZ aleyhine 
di arzuJan hilafma yap1Jan bu intihabm ~'abAaD bJ"r muallJ•m 
gayrikanuni oldugunu ve Antakya • 1s· ~ Y 

d d 
Antakya (Husu • 

ken erun halkm1 kat'iyen temsil e emi • si muhabirimiz _ 
yecekleri ve esasen Suriye ile hic;bir ala- den) _ Miiddeiu _ 
kas1 olmad1gml hiikumet nazannda pro• mumi Hikmet <;m
testo etmek ve siikunetle hiikumet kona ' ~ma dayak athk • 
gma gitmek iizere Kuseyrizade Musta • Ian iddiasile su~ -
fa ve Adah Mehmedin evleri oniinden suz baz1 kimsele -
ge~erken ani olarak bir pusuya dli§liriil· rin tazyik altm -
mii§ler ve birdenbire mitralyoz ve tlifek da bulunduruldu -
yaybm ate§ine tutulmu§lardlr. gunu bildirmi§tim. 

Bu vaziyet kar§ISlnda heyecan fevka- Ortada apa~lk bir 

(;eki Karlin ile yapdacak 
ma~lar 

<;eki Karlin mac;lan tert1b heyetin • 
den: 

1 - ,Sehrimizde u<; mac; yapacak o
lan <;eki Karlin profesyonel futbol c;ek 
tabm1 ilk mac;m1 5 birincikanun 936 cu· 
martesi giinii saat 14,30 da Taksim sta· 
dmda Galatasarayla yapacaktu. 

2 - Bu mac;m hakemi Adil Giray • 
d1r. 

3 - Stad gi§eleri mac; glinii saat 
12,30 dan itibaren ac;1k bulundurula -
cakhr. 

4 - Bu ecnebi tak1mla olan ma~m 
fiatlan, lik mac;lan fiatlanndan pek fazla 
olmamasma bilhassa itina edilerek §oyle 
tesbit edilmi§tir: 

Duhuliye: 40 kuru§ 
Tribiin 75 » 
Balkon I 00 » 

Yugoslav futbolcularJ 
ingilterede 

hakikat varsa, ha-

l k 
. d'l lade yiikselmi§ ve halkm ileri gelenleri di'senm· sadece bi'r 

Zor a rey verdirme tste t er h alk1 bu feci manzaradan kurtarmak ic;in tecavi.ize mukabe • Mihru."nn;sa 

dur. 

lskenderun 2 (Hususi) - Kmk· I k b k 1 · · • c;a I§lr en za 1ta uvvet eri yetJ§ffil§ ve le mahiyetinde oldugvudur. Zira, yillar-
han istihbarat zabiti diin sabah halkt 1 d h 1 on ar a masum a km iizerine ate§ a<;· ca sab1r ve si.ikunetle fakat gok bi.iyi.ik 
zorla polis karakoluna sevkedip rey mak suretile esasen evvelden Kuseyriza- bir imanla istiklallerine kavu~may1 
vermege icbar etmi§tir. Karakoldaki de ile Adalmm evinde tertib edilmi§ ol· beklemi§ olan Antakyahlar, kendilerini 
icbara ragmen i§tirak etmiyenlere dugu anla§Jian pusu tertibine i§tirak et • tahrik eden birgok hil.diseleri vakurane 
tezyikler yap1lm1§ ve tiirlii tiirlii ba· mi§lerdir. bir si.ikunla kar§llarni§lard1. Bu zatm ingilterede bir futbol turnuvas1 yapan 
hanelerle derhal tevkif olunmu§lar - Silahslz olan halk ta§la ve ellerine ge- k1zkarde§i Mihri.innisa Qmc;m da <;ar • Belgradm Osradiyanski tak1m1 orada ilk 
dtr. Bu meyanda Kmkhanda Receb ~? 1ba§mdaki ilkmektebin mi.idi.iri.idi.ir. mac;1 4 - 2 kazand1ktan sonra digv erlerini 

c;irebildikleri vas1talarla nefsini miidafaa s · adma bir Tiirkiin evine Tqnaklar itt! <;mgm, iki ay evvel propaganda 4 - 3 ve 1 • 0 kaybetmi§tir. Bununla be-
tarafmdan sureti mahsusada tabanca ic;in mukabele zaruretinde kalrnl§ ve ne- i~in gelen Vatani heyetini kar§Ihyan raber Yugoslav futbolcularmm, futbohl:t 

d ihb 
ticede i.ic; Turk oldiiriilmu§ ve §imdiye yegane kadmd1. Bi.iti.in talebesinin mil- 1 I ·1 btraktlmt§, sonra a ar edilerek k d b d'l b I piri say1 an ng1 izlerin kar§lsmda ald1k-

d
'l • a ar tes it e 1 e i en neticelere gore el· li duygulan kar"lSlnda bizzat mekte - 1 b · k kendisi hapse 1 ml§lir. -s an u nehce endileri kin c;ok iyidir \oe 

li kadar da yarah du§rnU§tiir. Bu feci bin kapahlmasma iinayak olmu~ olan Yugoslav futbolunun gittikc;e yiikselmek· 
Muhayyel intihabda meb'us durum kar§Jsmda halkm heyecam fevka- bu kadmm yakmda Suriyede ikamet te olduguna delalet eder. 

ilan edilenler • Jade bir dereceye varmJ§ ve bu vaziyeti etmek iizere biraderile birlikte Ratay- d 
d I v 1 Yukan aki resim Visthamda yap1lan 

Humus 2 (Hususi) Sancak goren mandaCJ!ar ve mahalli hiikumet 0 • an ayn acagl an a§Ihyor. 
S h · B k miisabakadan evvel iki tak1m kaptamm 

mmtakasmda yaptlan hileli intiha • toriteleri hadisenin vaslta ve amilleri ol- up l ere et intihabata . i t • k t • hakemle b1r arada gostermektedir. 
bat neticesinde kanuni hi~bir stfat • duklan anla§llan Kuseyrizade Mustafa f tra e memtf •- · A d f b I h I • 
Ian olmtyan §U zatlar meb'us diye ve Adah Mehmedi mhh otomobillerle ve Saym gazetenizin 19 ilkte§rin 1936 vrupa a ut 0 areket erl 
ilan edilmi§lerdir: muhafaza altmda Halebe kac;lrmJ§iardlr. tarihli, 4498 numarah nlishasmm 8 inci Bu pazar Avrupanm muhtelif yerle • 

Kmkhandan Tasabeyzade Mah • Ayni zamanda halka nefes almaga im • sahifesinin dordiindi siitununda ve «<n- rinde yapllan futbol mlisabakalarmda §U 
mud, lskenderundan ~eyh Siileyman kan vermiyecek §ekilde ag1r ve zecri ted- tihabat hezimetinden sonra» nam1 altm- neticeler almml§hr. 
Sami, Antakyadan Kuseyri Mustafa birler almaga ba§larnl§lar ve her§eyden daki yazlmzda «Suphi Bereket ailesinden, . . Pariste 
ve Adah Mehmed. evvel orfi idare ilan ederek mahalli asa- Suphi Bereketten ba§ka intihaba kim • Pansle ~rag arasmda yap1lan miisa· 
Paris selirimiz Franstz Hariciye yi~i askeri kuvvetlere terketmi§lerdir. se i§tirak etmemi§tir» diyorsunuz. Bu ha· bakayi Pans taklml 2 • 1 kazanml§hr. 

k l A 
ber tamamen hakikatin hilafmdad1r. Tiirk Bu suretle gec;en hafta Pe§leyi maglub 

Ve i inin yanrnda ntakyada Turk kadrnlarrna d F f b I 1 
Paris 2 (A.A.) _ Dl• Bakam M. d l ? AntakyamlZin intihabata i§tirak etmeme- e e~ ra?s~z. ut o cu ~n~m a:ni muvaf-

• tecaviiz mu e i iyor • si irin biitiin ailenin ba•mda Suphi Bere· faklyetlenm !dame ethrdlklen anla§Jh -
Delbos, Tiirkiye Biiyiik Elc;isi Suad Da· A k 2 (H •) 1 kA -. • nta ya usus1 - anunu • ket rah§ml§hr. yor. 
vaz1 kabul etmi§tir. J k k d A k d f' " Viyanaila evve a ~amma a ar nta ya an 1 • Size sehven verilen bu yanh• haberin, 
.Sahte meb'uslar zrrhlt otomobil· d I d 1 )A .. • • rar e en er en a man rna umata gore I· gazetenizin ayni siitununda tashihini bii-

lerle Halebe ka,.mldriar d · .. f' d I 'I "lk' I ,.- are1 or 1ye o ayiSI e mu lye memur an tiin aile namma rica eder, saygllanml su-
Lazikiye 2 (Hususi) - Sancakta vazifelerinden uzakla•tmlrnl§lar ve hiiku-

b 
• nanm. 

iivi.ik bir dehsetin hiikiim siirdligii An • met konag1 milisler tarafmdan i§gal edil· Sadive Bereket 

Avusturya birinciligi ic;in devam eden 
miisabakalarda F avoritner, Rapidi 2 • 0, 
Avusturya, Bakeri 4 • 3, Admira, Vi • 
yennay1 3 • 0 yenmi§tir. 
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Yeni Adliye tayinleri 
Hakim namzedleri ve Miiddeiumumi muavinleri 

aras1nda bir~ok tayin ve nakiller yapdd1 

Y eni hakimlerimiz 
tist szrada: Nadire Din<;ay, Handan Dalay, Saadet Ulusoy, Nihal dzsezen. ikinci 

szrada: Emin Muhlis Arsan. Mii.rii.vvet Yener, Enver Uran, Nezihe Evkin Handan 
Denker. tic;li.ncii szrada: Fatma, Adalet Akgii.ngor, Lamia Sezer, Vecih~ Otman, 

Bedia Soylemez. Kadriye Abac:oglu, Dordii.ncu strada: Nebahat Egilmez, 

Sabiha B~anr, Sabiha omay, Hikmet Tezgoren, Hayati 

'( eni yap1lan Adliye tayinleri telgraf
la Istanbul Miiddeiumumiligine bildiril
mi§tir. T a yin edilenlerin ~ogu hal en is -
tanbul Adliyesinde staj gormekte olan 
hakim namzedleridir. Listeyi aynen ne§· 
rediyoruz: 

Denizli miiddeiumumi muavin~!gine 
istanbul hakim namzedi Emine Umid 
Akyiiz, Bursa hakim muavinligine is -
tanbul hakim namzedi Emine Lamia, 
Menemen sorgu hakimli~ine 8 numa • 
rah ihhsas · mahkemesi. katibi hukuk me
zunu Halil Rifat, Denizli miiddeiumu -
ml muavinligine istanbul hakim namzed
lerinden Emin Muhlis, Adana mi.iddei· 
umumi muavinligine istanbul hakim 
namzedlerinden F atma Miiriivvet, Mani
sa hakim muavinligine istanbul hakim 
namzedlerinden Ane Handan, Kiitah· 
ya icra memurluguna istanbul hakim 
namzedlerinden N a dire, Konya icra 
memurluguna Istanbul hakim namzedle -
rind en F atma Zehra, Bolu hakim mua
vinligine istanbul hakim namzedlerinden 
Emine Hatice, Adapazan hakim mua -
vinligine istanbul ha~im namzedlerinden 

Safiye Saadet Ulusoy, istanbul icra me
murluguna Burdur miiddeiumumi muavi
ni Muhtar Nail, Baymd1r sorgu hakim
Jigine Istanbul hakim namzedi Hiiseyin, 
istanbul miiddeiumumi muavinligine 
izmir miiddeiumumi muavinlerinden 
Osman Or han, T rabzon miiddeiumumi 
muavinligine istanbul hakim namzedle. -
rinden Sabiha Omay, 55 lira maa&h Is
tanbul sulh hakimligine eski hakimlerden 

Mehmed Ali, Canakkale hakim muavin
ligine istanbul hakim namzedi Saime, 
Edirne icra memurluguna istanbul hakim 
namzedi Ay§e Kadriye, Salihli sorgu 
hakimligine Istanbul hakim namzedi 
Mustafa Enver, Bursa hakim muavinli
gine istanbul hakim namzedi _Seniha, 
Band1rma hakim muavinligine Istanbul 
hakim namzedi Emine Miibeccel, S1vas 
miiddeiumumi muavinligine Istanbul ha
kim namzedi Makbule, M ustafakemal -
pa§a hakim muavinligine istanbul hakim 
namzedi Adalet, <;ankm icra memurlu
guna Istanbul hakim n_amzedlerinden 
Meryem, 45 lira maa§h Istanbul sulh 
hakimligine Ankara azas1 Osman N ec
det, T a§koprii sorgu hakimligine is • 
tanbul hakim namzedlerinden Hiiseyin, 
T ekir dag hakim muavinligine ist. hakim 
namzedlerinden Emine Nihal. Adapaza· 
n icra memurluguna Istanbul hakim nam· 

zedlerinden Ay§e Hikmet, hmit hakim 
muavinligine istanbul hakim namzedle • 
rind en F atma Giizide, Konya hakim mu
avinligine 1stanbul hakim namzedlerin· 
den iffet, Kemalpa§a hakim muavinligi
ne istanbul hakim namzedlerinden Ru • 
§CO, Konya aza muavinligine Istanbul 
hakim namzedlerinden Sabiha Ba§anr, 
istanbul aza muavinligine izmit icra me
muru Nigar ,Sevki, Kayseri icra memur-

luguna istanbul icra memuru Giilizar, 35 
lira maa§h Istanbul Miiddeiumuml mu • 
avinligine <;anakkale Miiddeiumumi mu· 
avini Mehmed Ziyaeddin Y azgan, Mus· 
tafakemalpa§a hakim muavinligine istan
bul hakim namzedi F atma Handan, 40 
lira maa§h istanbul Miiddeiumuml mu • 
avin)igine Gebze Miiddeiumumisi Mah· 

mud Celaleddin, inegol hakim muavin • 
ligine istanbul hakim namzedi Nimet, 
T orbah hakim muavinligine istanbul ha· 
kim namzedi Lamia, Gorele hakim mu· 
avinligine istanbul hakim namzedi Fat· 
~a Bedia, Bergama hakim muavinligine 
Istanbul hakim namzedi T ayyibe Hiir • 
riyet, istanbul icra memurluguna Bur • 
dur Miiddeiumumi muavini Muhtar Na· 
il, Karamiirsel hakim muavinligine !stan· 
bul hakim namzedi Sekine Ostan, 35 li· 
ra maa§h lstanbul Muddeiumumi mua • 
vinligine Bahkesir Miiddeiumumi mua • 
vini Hakh Siikrii, Adana hakim muavin· 
ligine istanb~l hakim namzedi Emine Fir· 
devs, Akhisar hakim muavinligine is • 
t~nbul hakim namzedi Emrullah oglu 
Orner, <;ankm aza muavinligine istan • 
bul hakim namzedi Vecihe, <;angm sor· 
gu hakimligine !stanbul hakim namzedi 
Murad ismet, 40 lira maa§h Y a! ova 
Miiddeiumuml muavinligine istanbul a
za muavini Atila, inebolu sorgu hakim • 
ligine istanbul hakim namzedi Mehmed 
Hayati, Trabzon aza muavinligine 1s -
tanbul hakim namzedi Orhan, Manisa 
Miiddeiumumi muavinligine istanbul ha· 
kim namzedi Hiisniye N ebahat, Aydm 
hakim muavinligine Istanbul hakim nam· 
zedi F atma Kamran Esin, Eski§ehir ha· 
kim muavinligine istanbul hakim namue· 
di N ezihe, istanbul Miiddeiumumi mu • 
avinligine miinhal sorgu hakimi Y akub 
$elrib tayin edilmi§l~rdir. 

-
M. Hitler <;;ankofu kabul etti 

Berlin 2 (A.A.) - M. Hitler bu· 
giin bir tetkik seyahati dolayJsile halen 
Berlinde bulunmakta olan eski Bulgar 
Ba§bakam profesor <;ankofu kabul et • 
mi§tir. 

Me§hur tayyareci Mollison 
kayboldu 

Kap 2 (A.A.) - Tayyareci Molli • 
sondan, saat 15,30 da Azuilas burnu fe
nerinden goriildiikten sonra malumat a· 
lmamami§hr. 

Donen §ayialar havanm fenahgmdan 
dolay1 bir tarafta karaya inmege mecbur 
kaldJ~I merkezindedir. 

Kral Karol V ar§ovaya 
gidecek 

Var§ova 2 (A.A.) - ltimada §ayan 
bir membadan ogrenildigine gore Ro • 
manya Krah Karol, kanunusani ba§lan· 
g1cmda Lehistam ziyaret edecek ve Leh 
milletinin misafiri olacakhr. 

Berlin • Atina hava yolu 
aft1ld1 

Atina 2 (Hususi) - Berlin ile A· 
tina arasmda dogrudan dogruya hava 
mlinakalatl yapacak olan ilk Alman tay· 
yaresi diin T a toy istasyonuna gelmi§tir. 
Bu tayyare Alman Lutf Hansa §irketine 
aiddir. Berlin • Atina hava yolunun a • 
d1§ resmi yap1lmJ§hr. 

Y unanistanda dii§en tayyare 
Atina 2 (Hususl) - Lehistanm Lot 

hava miinakalatl §irketine mensub bir tay· 
yare yanh§ tarassud neticesi dun Attikide 
Malakas tepesine c;arparak yere dli§rnU§" 
tiir. T ayyarenin pilotu ile yolculardan 
birisi olmu§ ve diger be§ yolcu da yara· 
lanrnl§tlr. 
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Ide& I bir Belediye Reisi 
Nevyork Belediye Reisi 7 milyon 
niifuslu §ehri nasi I idare eder? 

Alman-Japon itilaf1 
Rudolf Hes ve General 

Goring miihim hirer 
nutuk soylediler 

Zaharofun sofOrU anlat1yor 
Otomobile yiiklenen §ey 

Berlin 29 - Goslarda toplanan koy
li.i kongresinin son celsesinde, M. Hitle
rin miimessili Rudolf Hess, Alman ordu

veriyordu. sunu metheden ve Alman - J apon paktJ

((Gozucile i~eriye bakt1m, bu, korkunc 

Otomobil yiiriiyor ve Reis bir diktafonla miitemadiyen emir 
Sonra hale ugradtk. M. La Gardiya etleri, babklar1 

nm ehemmiyetini anlatan nutkunda ez-
kokladi, ci.imJe §U sozJeri soy[emi§tir: 

«- Alman milleti, son derece iftihar 
tadtna bakb. Belediyedeki birka~ 

dayanan bir siirii in~aat i~ini 
meyvalar1n 

milyonlara 
saati zarfinda ettigi bir ordu tarafmdan himaye edil-

ba,arivermisti mektedir. Y abanc1 devletler, bu orduyu 
' tec;hiz ettigimiz silahlann ifade ettigi kly-

§ekki.ir ederim. Fikriniz beni meti bilirler. Emniyetimizi muhafaza al
alakadar etti. Fmat zuhurun- tma almanm ne kadar zaruri oldugunu 
da bu meseleye avdet edece- biliyoruz. 
gim ... » Bunlar da yan§ bile- Dort senelik plam tahakkuk ettirme-
ti. Ate§e... ge matuf bi.iyiik mesainin ba§langlcmda 

Ve belediye reisi, yan§ bi- bulunuyoruz. ia§e sahasmda vukua gele
letlerini sepetten kimse alma- cek bir hezimet bol§evizmi teshil edecek
sm diye bunlan ylrhp oyle a- . hr. 
hyor. Bol§evizmin, Almanyadan «ahdi ati-

Sonra, katiblerinden birine ka» yara§IT bir kinle nas1l nefret ettigini 
sesleniyor: biliyoruz. Bol§evizm, bol§evizm aleyhtar-

- J ak! Bu yeni belediye hgl hareketinin merkezi haline gel en bu 
istikraz1 arasmda bir de has- memleket-e gozlerini dikmi§tir. Almanya, 

bir "' agZJDI toptu!>) 
' 

Yedi milyon niifuslu Nev
York ~ehri belediye reisinin 
bir gi.inliik faaliyetine dair ola
rak bir Avrupa mecmuasm
da c;ok §ayam dikkat bir ya
ZI okuduk. Diinyanm en bii
Yiik ve en kalabahk §ehri a
lan Nevyorkun, belediye i~
lerinde siziihya, noksana, ih
rnale meydan vermeden idare 
edili~indeki mn gosteren bu 
Yaz1y1 umumi istifadeye ar
~etmegi faydah gordi.igiimiiz 
l~in aynen ahyoruz. lane yaphramaz m1y1z? kominternin, bu Alman maniasm1 y1kma- Zaharotun Fransada Balincourt ~atosunda gomuldilgil kilise 

J ak bir §eyler mmldamyor. · 'hd f tt'V · Ak ft J ·1 g1 ISh a e Igme va 1 IT ve aponya 1 e «Esrarengiz Avrupali» lakab1n1 hak 
Fa kat belediye reisi haykn- b' k · t k t'l b t hl'k · 1r pa t tmza e me sure 1 e u e 1 eyl edecek derecede sessiz, gizli ve her mu-
maga ba§hyor: azaltan Fiihrere mi.ite~ekkirdir. Alman - hitten uzak ya§lyan Bazil Zaharof, ol-

«Saat, sabahm dokuzuy
du. Be~inci caddedeki evler
den birinin asansoriinden, ki
sa boylu, c;ok siyah sac;h ~ir 
adam «;1kt1; geni~ kenarh si
Yah ~apkasmJ ba§ma gec;irdi 

Reis, otomobilindehi diktafonla miitemadiyen 
- Sen kanunu okumami§· J apon anla§masl sulhu temin edecek bir diikten sonra, hayatma aid bin;ok gizli 

sm J ak! Ver bana §U kanunu, amildir.» noktalann, merakh eller tarafmdan di -

Ve elile benim omzuma vurarak: 
- Nevyork Belediye Reisinin vazife

si, yalmz kanunlann yolunda tatbik edil
cligine nezaretten ibaret degildir, dedi. 
~ehri, ic;inde oturan yedi milyon niifu
sun, her itibarla ho§una gidecek ~ekle 
sokmak ta onun vazifesidir. Bu i§i nas1l 
ba~ardJgimi m1 soruyorsunuz? Arabama 
binin ve benimle gelin. Biitiin bir giinkii 
lllesaimi takib edince diinyanm bu en 
buyiik ~ehrinin belediye reisi nelerle ug
ta§Ir, goriirsiiniiz. 

Koca, siyah otomobilin kap1s1 arka • 
~IZdan kapand1. Mevkii, Birle§ik Ame
tJka Cumhurreisinin mevkiinden sonra, e
hemmiyet itibarile ikinci gelen ve biitiin 
Nevyork halkmm tapm1rcasma sevdigi 
bu ufaktefek belediye reisi, kanapenin 
arkahgma yaslandJ, diktafonu eline ald! 
Ve ba§dondiiriicii bir siiratle, kmk dokiik 
ciimleler, emirler dikte etmege ba§lad1. 
1\1. La Guardianm otomobilinde bir da
kika susm1yan diktafondan ba~ka, ahct 
Ve verici bir radyo merkezile bir de mit
talyoz var. Nevyork belediye reisi, gi.i
lliin her amnda, biitiin bunlara ihtiyac 
hissedebilir. T elsiz, kendisini, belediye 
clairesile her dakika temas halinde bulun
duruyor. Hic;bir yangm, hic;bir tezahiir, 
hic;bir miihim tevkif hadisesi yoktur ki 
l\1. La Guardia dakikas1 dakikasma ha
ber almasm. 

Mitralyoz bir sembolden ibaret degil
clir. Nevyorkun popiiler belediye reisi, 
birkac; ay ic;inde, haydudlann kokiine 
oy[e kibrit suyu dokmii§tiir ki, tehlikeli 
clii~manlannm saym pek c;oktur. 

Siyah otomobil, Nevyorkun sabah sis
leri ortasmda, biiyiik bir siiratle ilerliyor. 
La Guardia, diktafonla, durmadan emir
ler veriyor. ,Sofor, birdenbire fren yaph. 
Hallerin oniine gelmi§iz. La Guardia, 
kurnaz bir · goz kirpmasile, bana: 

- Bakahm ic;eride ne var, ne yok, de
di. Bir §ehrin intizam1, pazarlannm ida
tesinden ba§lar. 

Zerzevatc;1lar, flSI!da§IYOrlar: 
- Belediye Reisi geldi! 
Belediye Reisi, etleri ve bahklan kuk

luyor; bir armudu 1smp tadma bak1yor; 
bir hamalm mtml ok§uyor ve nobetc;i 
lllemura iltifath bir selam salhyor. Sonra, 
taporlan dinliyor, fiatlan gozden gec;iri
Yor; fild~r f1ldir don en gozleri, birkac sa
lliye ic;inde, ilanihaye uzay1p giden. yi
Yecek y1gmlanm ve sahel kalabahgm1 
cloia§IYOr. Goz ac;1p kapaymc1ya kadar, 
katibine, iki kelime ile bir siirii emir ve
~iyor. Verdigi emirler, iki ay siirecek bir 
1ll~aat i§ine aid. Y ap1lacak birc;ok muaye
lle ve tadilat mevzuubahs. 

T ekrar otomobile athyoruz. Havai §i· 
lnendifer, cehennemi bir gi.iri.iltii ile te
~mizden gec;iyor. Belediye reisi: 

emir oerirhen 
- <;ogu gitti, az1 kald1, diyor. Oto

raylardan sonra, Metroda yerin altma i
necek. Onun yeri orasJdir. 

Bu birkac; kelimenin ifade ettigi mu
azzam mesaiyi dii§iiniince insanm ba§l 
doniiyor; fa kat, bu enerjik ve son derece 
namuskar ufaktefek zatm, diinyanm en 
biiyiik §ehrindeki irtikab yuvasmda ba§ar
dJgl mesaiyi gozle gormek ve takib etmek 
te ba§dondiiriicii bir §ey. 0, bundan hie; 
bahsetmiyor; fa kat bu hususta bana soy
ledigi §eY gayet sarih. 

- Beni belediye reisi intihab ettik -
Jeri zaman iki §eyi gaye edindim: Bi..i
tiin dairelerden her tiirlii siyaset fikrini 
siipiirmek ve yurdda§lanmm vergi olarak 
odedikleri her dolara mukabil kendileri
ne I 00 c;entlik refah temin etmek. 

Yurdda~lannm, belediye reisine mut
lak bir itimadlan var. Kendisini intihab 
edenler ne cumhuriyetc;ilerdir, ne de de
mokratlar. Her iki partinin mii~terek ka
rarile set;.ilmi~tir. Miiddeti iki sene $onra 
bitecek, fakat tekrar intihab e8ilecegine 
emindir. 

Esasen La Guardia, kendi §ahsma kar
§1 c;ok cidd! ve sert; kendi ef' alini c;ok 
salim ve parlak bir giirii§le tenkid edi
yor. 

- Bir devlet memuru, maa~Im, bii~ 
tiin memleketteki yurdda§lardan ald1gl 
halde, ne miinasebetle bir siyasl partinin 
himayesinde bulunsun ve yahud o siyasi 
partinin miimessili olsun? Bir kimsenin, 
ammenin mii§terek menafiini korumak i
c;in bir mevkie getirilmesinde, ancak, o 
kimsenin teknik ve pratik bilgileri ami! 
ve miiessir olabilir. Bizzat ben bu pren
sipi takib ediyorum ve bunu Nevyork 
§ehrinin !e§kilatmda tatbik etmek istiyo
rum. !ki senedenberi bu vadide epey iler

ledik ... 
Biraz sonra, belediye dairesinin onii

ne geldik. Buras!, §a§Ilacak kadar sade, 
iki kath bir bina. Odac1larm ve memur
lann arasmdan y1ldmm siiratile gec;tik. 
Belediye reisinin ufac1k mesai odasmda 
durduk. Masanm iistiinde tonlarla mek
tub, vesaik, imzalanacak evrak var. o~ 
katib, di:irt muavin en kii<;iik emri ifaya 
amade, bekliyorlar. La Guardia, daha 
ba~mdan ~apkasmi, mtmdan paltosunu 
<;1kannadan, ufacik ellerinin sert, adaleli 
parmaklarile mektub destelerini kan§hr
maga ba~lad1. Oc; katibe birden ayn ay
n mektublar dikte ediyor. Bunlar bir iki 
kelimelik §eyler. fakat, daktilo k1zlar, 
diktenin ba§dondi.iriicii siiratini takibde 

giidiik cekiyorlar. 
Ve La Guardia, evrakl kan~tmyor, 

bir yandan da soyli..iyor. 
- Tesekkiir mektubu ... Cevab iste

mez... Z~vzeklikten ibaret. Ay, o ne? 
Ha, evet, yazm1z: <<M ektubunuza tP.-

~;abuk ol ne duruyorsun? Se- General Gorin de bir nutuk soylemi§ dik didik edilip merakh gozler online se-
nin f1'krine iht1'yac•~ kalmad1, maddeleri R d If Hess g1'b1' umum·l s1'yasetten ·1 · 1 

uu ve u o • n ecegmi bi seydi, belki vasiyetnamesine, 
kendim okuyacag1m. bahsederek ezciimle demi§tir ki: isminin gazete si.itunianna g~memesi 

Biraz sonra, bir hademe koskoca bir «- Alman devletini miisellah bir ic;in de bir madde ilave ederdi. 
belediye kanunu cildi getirdi. Hukuk mi.i- kuvvet muhafaza etmektedir. 1914 te, Avrupa matbuah, hali hayatmda ken
§aviri, belediye reisi ve bir muavini ka- Almanyanm harbe girdigi zamanki gibi disinden bahsetmek fmatJm pek az bu-
nunu kan§tlrmaga ba§hyorlar, fakat has- zay1f dec;. iliz. Al<;aklarla dolu mi.iessese- ] b'ld'v• B '[ z h f " a 1 1g1 az1 a aro un ismile siitun-
tanelere aid bir madde yok. La Guar-1 Jerden ve parlamentodan kurtulduk. Jar dolduruyor. Paris gazetelerinden biri, 
dia: Kendisile muvakkaten aynlml§ oldu • 12 sene miitemadiyen «Esrarengiz Av

- Olamaz, diyor, mutlaka bir hasta- gumuz bir milletle tekrar rab1ta tesis et- rupah» nJn §Oforli.igi.inU yapmi§ alan 
hane maddesi laz1m, olmahd1r, Verin ba- tigimiz ic;in de bahtiyanz. Avusturya ile Charley Nokesle bir miilakat yapm1~ ve 
na §U kitabi. arhk Anschlusstan bahsetmiyecegiz. Zu- Bazil Zaharofun hususi hayatma clair 

Kanunu ahyor, bir iki sahife c;eviriyor samenanchlusstan (kuvvetlerin temerki.i • olarak bu adamdan bir hayli tafsilat al-
ve parmagm1 bir ciimleye bast1rarak: ziinden) bahsedecegiz. ml§hr. 

- i§te, diyor, bana laz1m olan mad- . Her iki ~illeti~ •. ayn ayn vkendi ~erie-. Charley Nokes, eski patronunu §oyle 
de. Buraya hastahaneyi s1gdJrdim. rmde ve .repm.~e:.mm ba.&~ahgm~ ragmen tarif ediyor: 

B
. k b' l h t 'b Alman g1b1 dusunmelenm ve h1ssetmele- «- Bazil Za'harofun bana tenbihi 
IT ac; ay sonra, m erce as a, 1 a- · . . . H .1 H' 1 

d I . d b b l d' . . b I d' nm 1shyoruz. « eJ II er>> sozunun, §Uydu: «Kabil oldugu kadar az gi.iriil-
et enn e, u e e 1ye re1sme, e e 1ye b d b" I A d b' lAk . 

kanununda, «hastahaneyi s1gd1racak yer» ~n ~n OY ~ • v~s~u~ya a IT su~ te a.: tii ve az tela§. Sesstz sadasiz, tam si.iratle 

k f d b d k. b'I' l d _ h eddmemesm1, biiakJs, Schuschmgg hu- dogru hedefe !» Kendisi de hpkt boyle 
e§ e en u a ama 1m 1 1r nas1 ua e kA · f' "k 1 b' 

d kl d
. umetJ §ere me yu se en 1r «ya§a» ni- idi. Siikuti kararlannda si.iratli verdigvi 

ece er 1r. d 1 • · · · ' ' 
Ve bu, saatlerce, boyle devam ediyor. as! sayi masml lshvoruz.» emirlen kisaca anlahr. Daima gri 

M. La Guardia, tam amerikanvari bir Tiirkofisin yeni dt§ memle· giyinir, daima bir sis ic;inde ya§ar gibi o-
suratle, birkac; dakika ic;inde, milyonlar 

1 
ketler miimessilleri mi..ir siirerdi. Arabalan da kendi gibiydi. 

ve ~ilyarlarca dolara mal olacak hasta - Hep ayni §ekilde, koyu renkli, goze 
Ankara 2 (Telefonla) - Yeni yapllan ,. k b I 

haneler, mektebler, yiizme havuzlan, o• ,..arpmlyaca ara a ar. 
tayinlerle Ti.irkofis dl§ memleketler z· tl · · b · d d 

Yun bah,.elerl' 1'n•as1na karar ver1'yor. Fa- k tyare er l<;m em ora an oraya o-
'< , onseyeligine ve ate§eligine memur 1 d d' · · z 

kat ayni zamanda, bir o kadar da sahte edilenler bu ak§am saat 6 da iktisad ~§tmr 1 IyemJyecegim. iyarete kendi 
kar projesi y1rt1yor. ,Sayed, ince dii§iinen Vekaletinde topland1lar. Vekil Celal gJtmez, onu ziyarete gelirlerdi. Ziyaret
bir katib, filan veya falan karann filan- Bayar kendilerine yeni vazifelerinde c;inin de haddi hesabl yoktu. 

ff k . tl Gece i§i derseniz hi,. yoktu. Vak1a canm veya falancamn ho§una gitmiyece- muva a 1ye er temenni ettikten son- p ,.. 
ke d .l · d b kl ·f 1 ariste, bu beyaz sakalb, gn' esvabl1 gini soylese, belediye reisi, c;1k1 ~1yor: ra n 1 erm en e enen vaz1 e er 

hakkmda vasayada bulundu. Parise ta- mosyoyi.i tamyan san§m, esmer kiZcagiz-
- Bana ne? Benim yapacaglm i§in yin edilen Ti.irkofis eski ba§kam Mec- lar eksik degildi. Lakin, yegane gece i§i

evvela Nevyorklulann ho§una gitmesi Ia- det iki lie; giine kadar Ankaradan ha - miz, Hocke caddesile Dumont d'Urville 
Zim. reket edecek ve istanbulda Fransa ile sokag1 arasmdaki k1sa mesafeyi katet -

Belediye reisi, mali komite raporu o- i§ yapan firmalarla miizakereye giri§e- mekten ibaretti. 
kunurken, bana §unlan soyledi: cektir. M fi s B I z aama 'h, ir azi aharofun sa-

- Ben, belediye reisligi makamm1 i§· Alman genclik te§kilab de gezdirici §oforii degil, ayni zamanda 
g~l ettigim zaman, §ehir bi.itc;esi ac;1g1 30 Berlin 2 (A.A.) - M. Hitler, bi.i - i§ §oforii idim de. ilk zamanlarda, ora· 
m1lyon dolan buluyordu. Kredimiz yok- tUn Alman gencligini Hitlerci gender dan oraya o kadar crok mosyo filan, mos
tu, istikraz1m1z yoktu ve bore a!d1g1m1z te§kilatma ithal eden bir kanun imzala - yo falan ta§1d1m ki, 0 tarihler zihnimde 
her para ic;in insafs1z tefeci faizi vermege mi§hr. adeta bir sise bogulmu§ gibidir. 
mecbur olduk. Bugiin biitcre tekrar teva- Londrada ~ahnan vesikalar Hatmmda kalan ve oli.inciye kadar 
ziin .etrni~~ir. Kredimiz vard1r. l§sizlere i§ Londra 2 (A.A.) Hava Bakanhgma da hatmmdan <;1km1yacak olan bir§ey 
verdik .. Bma yaphk, hircrok ~ satm a!- ve Bristoldeki bir tayyare fabrikasma var. Harbi Umuminin ba§langlcmda idi. 
dJk, b1rc;ok para sarfettik, fakat kazan- aid bulunan gizli bir tabm vesikalar, bu- Yedinci Edvard sokagmda I 0 numarah 
d!k ta. rada hususi bir otomobilden c;almmi§hr. binadan bir e§ya almak iizere emir al -

Bu mada, yeni aerodinamik otobiis Taharriyat §imdiye kadar hic;bir netice dlffi. Hayahmda ta§1d1g1m en garib yol
~~~unesinin, belediye binas1 oniine geldi- vermemi§tir. cu o giin arabama yiiklenen mumyaya 
g~DJ h~ber verdiler. Bu otobiis, hafta i- Fransa, Almanyanin karari- benzer bir§eydi. Bunu otomobile yiikler-
c;mde I§lemege ba•hyacak. M. La Gu- lerken gozucile ~oyle bakhm, bu, kor -

~ n1 protesto etti k ld 
ardina derhal a§ag1 indi, otobiise gl'rdi ve unc agzm1 alabi igine a~ml§ bir top -

I Paris 2 (A.A.) - Hiikumet, Fransa- B k Jd k b k B' 
otoru acak yerlerin yumu•akl1g~lnl mua • tu. a§lml a mp yu an a hm. ma-' nm Berlin sefiri M. Fran<rois Ponceti b d 
Yeneye ba•lad B' · mn ir penceresin e, kahn bir perden1'n 

~ I. 1raz sonra mikrofon o- Versaille muahedesinde nehir yollarma 
ni.inde bir nutuk soyliyecek ve bir seya- miiteallik ahkamm Almanya tarafm - arkasma yan gizlenmi~ bir siliiet gordiim. 
hatten yen· d" dan ihlal edilmesini Alman hiikumet1· Bazil Zaharofun golgesi . ., I onen tayyareciyi kar§1hya- H b U 
C k F k H I nezdinde protesto etmegv e memur et - ar i mumide, hergi.in, her tarafta 

a · a at ar emden geimi• b1'r zenci 
< mi§tir. endaht tecriibeleri yapihrdJ ve biz, bu 

murahhas heyeti ellerinde arzuhallerle tecriibelere daima giderdik ve mermi go-
bekle§iyor. Otede, imza bekliyen muaz· tiiriirdiik, mermilerle beraber, komisyon 

b. · d radan oraya ko§uyor, giriyor, c;lklyor, e-
zam 1r PTOJe uruyor. !,.tima salonunda, azas1 zabitlere hediye olarak nefis piiro-

,.. mirier veriyor. 
mahallenin murahhas heyet1·, 1·n•a ed'IIe- K b lar da bulunurdu. Bunlardan bir haylisi-' ati lerden biri, «patron» un istira-
cek biiyi.ik kopriinu"n plaAninl getl'rm1·., be- · · d . . . nin c;e§nisine baktJm. , hahm ii§i.inerek saatin ikiyi gec;hgm1 ve 
lediyeye miihiirletecek. Belediye yemek vakti oldugunu soyliiyor. Harbi Umumiden sonra §irket kapan-

re!SI o· d1g1 zaman bir giin Bazil Zaharof beni 
Be~ dakika istirahat. Bir bardak c;ay, 

konagma c;ag1rth ve otomobili bana he
jambonla bir sandvic;, ve bir pi.iro. 

kl
.: diye ettigini soyliyerek, hayatlml bunun

Katib kulag1ma egiliyor ve diyor 
Ia kazamp kazanamtyacagimi sordu, son

- Bizim pa!ronun sesi bazan hnc;m 
c;1kar amma, kendisi c;ok iyi adamdu. Bir 
sinege bile fenahk etmek istemez, yeter 
ki sinegin namuskarhgma kanaat getir-
sin! 

Bu s1rada, belediye reisi, ziyaretine ge
len dostlarmm elini s1kmak, elli kadar 
mektubu imzalamak, dart komitenin ayn 
ayn raporlanm dinlemekle me§gul. 

Sonra, yava§ yava§ ilerliyor, biitc;e la
yihasile me§gul komitenin toplantJSina i~
tirak e!mek iizere birinci kata c;Iklyor. 
Ak~am saat dokuza c;eyrek kala, ha

la belediye dairesindeki mesai odasmda 
c;ah§an reisten miisaade ahp aynhrken, 
bana: 

ra bana bir tavsiye mektubu verdi. F akat 
bu tavsiye mektubunu kaybettim.» 

.Sofor Charles Nokey, bir giin Bazii 

Bir batmda 3 ~ocuk dogdu, 1 

ikisi birbirine yapi§lk 

- Bilmezsiniz, diyor, i§im ne kadar 
ag1rd1r ... » M. La Gardiya Nevyorh Belediye Meclisine riyaset ediyor 

Mara~ 2 (A.A.) - Mara§m Akc;a

koyunlu mahalleli Darendeli oglu doku· 

mac1 Mehmedin e§i bugiin i..ic; c;ocuk diin

yaya getirmi§tir. Oc;ii de k1zdir. K1zlar -

dan ikisi kannlarmdan birle§ik ve diger 

uzuvlan serbesttir. Oc;ii de hayattadu. 

Gazetelerde goriilen hilkat cilvelerine 

Mara~ bir ornek ilave etmi§tir. Belediye 

fotograflanm aldmyor. 

Zaharofun §'atosuna getirdi!h bir misafi
rin, gece Parise avdet etmemesi uzenne 
kendisinin de §atoda kalmaga mecbur 
oldugunu anlatarak demi§tir ki: 

«- Golge ic;inde ya§Iyan bu adamm 
golgesi mesabesinde alan kahyas1, oda 
hizmetc;isi ve mahremi esran M. Short, 
bana §U tenbihte bulundu: «Bu ak§am 
§atoda yatacaksm1z. F akat, §a to mi.istah-

Zaharojun 12 ytlltk §otoru Charley Nokes 

demlerinden olm1yan kimseierin burada 
gecelemeleri patronun emrile kat'iyyen 
yasakhr. Binaenaleyh, Sir Bazilin odasl
nm tam iistiinde olan odamzda, kundu -
ralanmzla dola§maym1z. Patronun ku -
laklan c;ok iyi i§itir.» 

Bu tenbihe tabii riayet ettim amma, 
o kadar keyifli bir§ey degildi. <;orabla 
dola§mak ayaklanm1 donduruyordu. 
Patronun odasmda, ic;inden elektrik tel
leri gec;en s1cak hahlar vardu> 

Zaharofun Kurtulustaki 
' varisleri 

Zaharojun anas~ ve babast 

. Zaharofun varislerinden oldugunu id
d!a eden ve Kurtulu§ta ic;kili bir kahve 
i§leten Manol isminde ihtiyar bir Rumla 
muharrirlerimizden birisi konu§mU§tur. 
Mana!, muharririmizle kar§Ila§IT kar§lia§· 
maz: 

. - Zaharofun va.siyetnamesi ac;1ld1 m1? 
diye sormu§ ve §unian soylemi§tir: 

«-. - Zaharof, Kurtulu§ta Y oku§ba§Jn· 
~akl evd~ c;ocukiuk devresini gec;:irmi§ -
hr 0 eVIn . · d' b' · )'k • · yen §lm 1 u v1rane t tJr; 
c;iinkii biiyi.ik Kurtulu~ yangmda yanml§· 
hr. Eger Zaharof vasiyetnamesinde biz
Jere ~e mirasmdan bir pay ayirmi§Sa 
zengm olduk gitti. Babamm iic; kJZkarde§i 
vard1. Zaharof bunlara her ay para gon
derirdi.» 

Turk H~va kurumu reiai 
Adanada 

Adana 2 (A.A.) - Tiirk Hava Ku
rumu gene! merkez ba~kam <;oruh say -
laVJ F uad Bulca bugiinkii ekspresle §eh· 
rimize gelerek Hava Kurumunu ziyaret 
etmi§ ve §Ubenin para ve c;ah§ma vazi -
yeti hakkmda ald1gl izahattan crok mem
nun kalm1 hr. F uad Bulca Vilayeti zi
yaret ettikten sonra Mersine hareket et
mistir. Konusmalar esnasmda Tiirkkusu 
tdcilatmm d.aha kuvvetli bir hale sok~I
masJ kararla§tmlml§hr. 
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lspanya i§i beynelmilel 
bir hadise oluyor 

!taiga, Limanlarzna ugrzgan bazz 
Sovget gemilerinde taharrigat gaptz 

1 Bastaratt 1 tnct sahttede 1 

ya tarafmdan riayet edilmemekte olmasJ 
hasebile - feshi imkamm derpi§ etmi§ ol
dugunu zanneylemektedir. 

lspanyaya ~zkan Alman askerleri 
Londra 2 (A.A.) - Salahiyettar 

bir memba, son giinlerde lspanyada ka -
raya <;tkan Almanlann miktan 6,000 ol· 
dugunu tasrih etmektedir. Bunlann ne 
gibi ahval ve §erait altmda karaya <;Ikmi§ 
olduklan malum degildir. 

Bu Almanlann askeri te§kilatlan bu -
lunmamas1 ve mi.isellah olmamalan tak · 
dirinde ispanyada karaya <;Ikmalanmn 
ademi mi.idahale itilafma dokunur bir ci· 
heti olmadtgt mi.italeasi ileri si.iri.ilmekte· 
dir. Fa kat bu cihet, heni.iz is bat edilmi§ 
degildir. Ve siyasl mi.i§ahidler, biraz mi.i· 
tereddid davranmakta ve §i.iphe izhar et· 
mektedirler. Bu meselelerin ispanya hi.i· 
kumetinin Milletler Cemiyeti konseyinde 
ortaya atacag1 meselelerden biri olacag1 
soylenmektedir. 

Berlin tekzib ediyor 
Berlin 2 (A.A.) - Bir<;ok yabanc1 

gazeteler, Alman k1t' alannm !spanyaya 
ihrac edildigi ve bu binlerce Alman as · 
kerlerinin ispanyol nasyonalist iiniforma· 
s1m ta§tdigi hakkmda baz1 haberler yay
IDl§tJrlar. Bunlann miktan, gazetelere go· 
re iki bin ile on bin arasmda tehaliif et· 

mektedir. 

Salahiyettar Alman makamatmdan 

bildirildigine gore bu haberler, kas· 
d1 mahsusla i§aa edilmi§ fantezist haber
lerdir. Kendilerinin binlerce insan, yiiz • 
lerce zabit ve mi.ihim miktarda harb le • 
vaztml gondermelerini kapamak i<;in ba§· 
kalan hakkmda yalan haberler i§aa et • 
mek, <;ok eski bir kaidedir. Y almz §Urasi 
§ayam teessiiftiir ki ciddl yabanc1 gaze • 

teler de bu inamlmaz haberlere siitun • 
lannda yer vermi§lerdir. Boyle bir habe· 
rin dogru olamiyacagmi anlatan §ey, her 
§eyden evvel, miktar iizerindeki ihtilaftu. 
Hatta baz1 gazeteler, hi<;bir rakam gos· 
termeden binlerce Alman diye bu haberi 

ermi§lerdir. 

Sovyet gemilerinde 
taharriyat 

Moskova 2 (A.A.) - Tass Ajansi 

oildiriyor: 
Gelen haberlere gore, ltalyan makam

lan, !talyan limanlanm ziyaret eden 
Sovyet gemilerinin birka<;t iizerinde ta· 
harriyat icra etmi§ler ve Sovyet gemici
leri hakkmda fazla bir rejim ihdas eyle

mi§lerdir. 

Civitavecctiadaki halyan polisleri, 
Nogin Sovyet gemisinde taharriyat yap
mt~lar, aynca bu geminin mi.irettebatmm 
bir kismmt da bu ara§hrmalara tabi tut· 
mu§lardtr. Genovadaki italyan polisleri 
de oradaki Sovyet gemilerinin ancak 
kumanda heyetinin karaya <;tkma -
sma miisaade etmi§ler ve bu heyet azasi
nl, gerek karaya <;Ikt§larmda, gerek ge • 
miye donii§lerinde hususl taharriyata ta· 
bi tutmu§lardu. «Dekabrist» vapuru mii· 
rettebahmn bir ktsmt iizerinde de ara§ -

tumalar yapilmi§hr. 

Bu hakaretamiz hareketler, muhtelif 
!talyan limanlannda ayni zamanda icra 
edilmi§tir. 

italyadaki Sovyet biiyi.ik elc;iligi, ltal
yan makamlan nezdinde §iddetli protes· 
toda bulunmu§tur. 

Eger Almanlar, ispanyadaki mi.icade
]elere i§tirak ediyorlarsa, bunlar bir ta· 
kim goni.illiilerdir ve ispanyada otur -
makta olan Almanlardtr ki diger mem· 
leketler goniilliileri gibi, bunlar da ls • 
panyol nasyonalist hiikumetin emrme 
girmi§lerdir. 

Kaldmlan bir emirname 
Berlin 2 (A.A.) - Hi.ikumet biitiin 

Alman gencligini «Hitlerci genclik» bir
ligine ithal eden bir kanun ne~retmi~tir. 

«Ekonomik sabotaj» hakkmdaki di -
ger bir kanunda, Alman ekonomisine za
rar vennek maksadile mallanm kac;ak o· 
larak ba~ka memlekete gotiiren veya ba§· 
ka memlekette para biriktiren her AI -
man tebaasi oliim veya mallarmm miisa
deresi cezasma <;arpilacaktir. 

Almanyada yeni mali tedbirler 
Berlin 2 (A.A.) - Oniforma ta§I-

- yan Alman askerlerini, <;:ekoslovak, Fran· 
s1z ve Belc;ika hududlan boyunca be~ 
kilometre derinlikte bir mmtakaya gir -
mekten meneden Harbiye Bakammn e -
mirnamesi lagvedilmi~tir. 

Almanyaya verilen teessiir notalarr 
Londra 2 (Husu~i) - lngiliz, Fran

SIZ ve Cekoslovakya hukumetleri. Versay 
muahedesinin nehirler hakkmdaki hi.ikiim
lerinin Almanya tarafmdan bir tarafh o

~~ totwJJiu• iizerine Aimanya hiikiJ-
......, ____ ___. .. _ ... ---.~ ..... ,_ ,.__..a ...... _.. ~ -~-1-..A: 

lngilterenin kabul ettigi kanun 
Londra 2 (A.A.) - Avam kama -

ras1, ingiliz gemilerile ispanyaya silah ve 
miihimmat naklini meneden kanunu, ikin
ci okunmasm1 miiteaktb 132 reye kar§J 
239 reyle kabul etmi§tir. 

ltalyamn vaziyeti 
Roma 2 (A.A.) - Yanresmi me • 

hafil, lspanyanm Milletler Cemiyetine 
§ikayette bulunmasmm <;ok ciddl bir va· 
ziyet ihdas etmi§ oldugunu beyan etmek· 
tedir. 

Bu mehafil, Musolininin Habe§ muha· 
rebesi esnasmda vermi§ oldugu vadini, 
yani ihtilafm Avrupaya sirayetine mani 
olmak i<;in elinden geleni yapmak vadini 
tutacagm1 hatulatmaktadtrlar. 

Ayni mehafil, italyamn bugi.in <;ok 
miikemmel bir vaziyette bulundugunu ve 
ispanya muharebesinin neticeleri, Avru· 
pa I<;m me§'um olacak beynelmilel bir 
ihtilafa miincer olmamasi i<;in elinden 
geleni yapmakta oldugunu ilave etmek -

tedirler. 

J apon meclisind e memnuniyetsizlik 
Tokyo 2 (A.A.) - Royterin husu

si muhabiri bildiriyor: 
ltalya-Japonya anla§masi japon siya

sal mehafilinde endi§elere sebeb olmu§ -
tur. Anla§manm ne§ri tehir edilmi§tir. 

Minseito partisine mensub ni.ifuzlu bir 
§ahsiyet bu anla§manm, ekonomik rna -
hiyette olmakla beraber, siyasi bir anla§· 
maya muadil oldugu ve inti§armm Av -
rupa ve Amerikanm muhtelif memleket
lerinde miihim endi§eler tevlid ederek 
beynelmilel galeyam arhracag1 miitalea
smda bulunmu§tur. 

Meclisteki azasmm adedi miihim olan 
Seyakuai partisi ba~kam da, bu partinin 
Almanya ve italya ile olan anla§malan, 
fa~ist bir anla§ma mahiyetinde telakki et
tikleri sabit olursa, reddedeceklerini bil -
dirmi§tir. 

Adis • Ababadaki Japon sefareti 
konsolosluk oluyor 

Roma 2 (A.A.) - italyan - Japon 
itilafmm neticesi olarak ne§rolunan bir 
tebligde bugiin ] aponyanm A dis ba

badaki sefaretini General konsolosluga 
tahvil etmi§ oldugu bildirilmektedir. 

Bugiinkii teblig, §U surette kaleme a -
hnmi§tir: 

Kont Ciano, bugiin ] apon sefirini ka
bul etmi§ ve sefir kendisine hiikumetin 
Adis Ababadaki sefareti general konso -
losluga t~hvil etmek karanm bildirmi§ ve 
Majeste ltalya Krah ve Habe§istan im
paratoru hi.ikumetinden laz1m olan kon -
solosluk beratm1 istemi§ti. 

M. Ciano, Habe§istandaki ] apon me
nafiinin bundan boyle italyan memurlan 
tarafmdan hususi bir alaka ile temin olu
nacaib hakkmda sefire teminat vermi§ ve 
Tokyo hiikumetinin bu kararmdan dola
YI M. Sugimuroya memnuniyetini beyan 
etmi§tir. 

Amerika Cemiyeti Akvama . . grrmzyor 
Buenos-Aires 2 (A.A.) - Amerika 

birle§ik devletleri reisi Ruzvelt, Arjantin 
gazetecilerinin suallerine cevaben, Ame
rika birle§ik devletlerinin Milletler Ce • 
miyetine yeniden girmesi ihtimali olma
digmi bildirmi§ti, fakat Amerika devlet· 
lcrinden mi.irekkeb bir birlik vi.icude ge· 
tirilmesi ihtimalinden miisbet bir surette 
bahseylemi§tir. 

1-.giltere ve Fransanzn bir te~ebbiisii 
Londra 2 (A.A.) - Evening 

Standart gazetesi, F ransa ile lngiltere -
nin ispanyada miicadele halinde bulu -
nan iki tarafa yard1m etmekten vazge<; • 
meleri i<;in diger devletlerle mi.izakere • 
Jerde bulunacaklanm yazmaktadu. 

lngiliz heyetini protesto 
Sevilla 2 (A.A.) -General Queipo 

de Llano, radyo ile ne§rettirmi§ oldugu 
bir tebligde ezci.imle ~oyle demektedir: 

«ingiltere parlamentosu enci.imeninin 
tarafgirane bir tak1m haberler ne§rederek 

bi.iti.in di.inyay1 kttaatimtz aleyhine kt -
yam ettirmege te~ebbiis etmesini ~iddetle 
protesto ederiz.-» 

ln~iliz gazetelerinin miitalealarr 
Londra 2 (A.A.) - ispanya mu • 

harebesini, kapah bir sahada hakiki bir 
harb haline sokmak tehlikesini arzeder 
sekilde Alman kuvvetlerinin lspanyada 
karaya <;tkanlmast meselesinden bahse -
den ingiliz gazeteleri, daha miiessir bir 
kontrol sistemi ihdas1 liizumunu ileri siir· 
mekte ve F ransa ile ingilterenin bir mii· 
dahalede bulunmalan imkamm derpi§ 
~tmektedirler. 

Manchesterguardian gazetesi, diyor ki: 
«Bir mi.itareke yaptmlmasJ, pek iimid· 

SIZ bir hareket olmasa gerek. Ge<;en cu· 
rna gi.inii Fran sa ile ingilterenin idaresi 

aiuncia bir tavassut zemini haz1rlamak 
'C. aJI!_A_ k_-.e .._._.._,. k-L... t ... __ _;_ ... I__, __; ~_..._..~~ 

CU:M:HURiYET 

Filoinuz Yunan su- {~Cumhuriyet]D1 
lar1ndan bugiin u=u ~ u ~ ~ill~ lYl !FillY! 

Defterdar yoku§unun tamiri 
ayrihyor isteniyor 

[Ba$taratt 1 tnct sahifedel 

ri len ogle yemeginde Tiirk filosunun bir 
<;ok zabitlerile birlikte bulunmu~tur. 

Saat 17 de §erefine Tiirkiye elc;iliginde 
biiyi.ik bir resmi kabul tertib edilmi~ ve 
ak§am saat 21 ,30 da da Maksimde A
mira! Sakallariu tarafmdan bir ziyafet ve
rilmi~tir, 

Tiirk filosu resmi zevat arasmda oldu
gu gibi halk arasmda da karde§<;e bir sa
mimiyet ve hararetli bir kabul gordiigii 
dost ve miittefik memleket sularmdan 
yann aynlacaktJr. 

Yunan Ba~vekilinin beyanalt 
Atina 2 (Hususi) - Yunan Ba§ve

kili M. Metaksas, Tiirk gazetecilerine 
a~ag1daki beyanatJ vermi§tir: 

«- 1916 danberi Ti.irkiye ile dost -
luk tesisi emelimi, aradan on be!i sene 
ge<;tikten sonra tahakkuk etmi§ goriiyo -
rum. Bu dostlugun ve o zamanki emeli
min ne kadar iyi bir §ey oldugu art1k an
la§Ilmt§tlr. Simdi, hi.ikumet reisi Sifatile 
bu dostlugu idame ettirmekteyim, istik -
balde de boyle olacagmt temin edebili
nm. 

Bugiin Avrupada mevcud harb 'tehli
kesinden kurtulmak i<;in tedbirler ahmyor. 
Bu feci vaziyetin oniine ger;mek i<;in bi.i
ti.in hiikumetlerin c;ah§tJklanna emin bu • 
lunu~rum.>> 

Ba~vekil beyanatmm burasmda iki 
milletin tarih ve edebiyatma temas ederek 
demi§tir ki: 

«- Zannederim ki yapilmasi laztm 
gelen §eylerin r;ogu yaptlmami§hr. 

Bi.iyiik Dahi Kamal Atatiirki.in terakki 
ve teceddi.id hususunda aldigi tedbirler 
Tiirk dilinde okuyup yazmagi kolayla~
tumi§IIr. Mesela bugiin Tiirk ve Yunan 
dillerinde tiyatro temsilleri faaliyete ge
<;ebilir. Bundan ba§ka istanbulda bir tJb 
kongresi oldu. Bu mesaiyi geni§letebiliriz. 
Turk - Y unan kiiltiirleri iizerinde i§le -
nebilir. · 

Daha fazla tamlimaga, kuvvetlerimizi 
ogrenmege ve gencligin yekdigerini tam
mas! li.izumuna kaniim. Mekteblerimize 
kar§thk!t olarak tiirk<;e, yunanca dersleri 
koymagi, ben Y unanistan i<;in memnuni
yetle kabul edebilir ve faydah bulurum. 

Ti.irk filosunun bende yaptJgt tesir 'fev
kaladedir. Gemilerinizi gordi.im, hayran 
kald1m. hi bakthyor. Efrad iyi terbiye 
edilmi§ ve zabitleriniz miikemmel yet'~ • 
tni§tir. T ammak ~ere fine nail oldugum A
mira!, erkamharbiye ve diger zabitlerile 
temas ettim. Vazifelerini pek iyi benimse
mi~lerdir. 

Ba§vekil Yunanistamn Balkan dev -
letlerile miinasebetlerini qu suretle hula
sa etmi§tir. 
«- Bulgarlarla mi.inasebatJmiz Iyi· 

dir. Rumenler ve Yugoslavlarla da dos· 
tuz. ftalya ile de miinasebahmiZin iyi 
oldugunu beyan edebilirim.» 

dim mi.izakerelerde bulunmu§lardir. Boy· 
le bir tavassutun tesirs~; kalacagmi soy· 
lemek pek erken olur. F akat Almanya -
nm asilere yard1m ic;in sarfetmi§ oldugu 
son gayretler, burada hissedilmekte bed
binligi muhakkak gc.;termektedir.» 

Times gazetesine gelince bu gazete, 
bu dakikada tavassut tecri.ibelerine pek 
gi.ivenilmiyecegi fikrindedir. Bu gazete, 
miisaid zamamn heni.iz hulul etmemi§ ol
dugunu, iki taraf olmu§ olan !spanyolla· 
nn aralarmdaki kinin - ki zaruri olarak 
kuvveti ti.ikenecektir - siikun bulmasmi 
beklemek icab eder. 

Alman kuvvetlerinin lspanyada kara· 
ya <;Ikanlmasi gosteriyor ki Berlin, her 
ne pahasma olursa olsun asilerin muzaf • 
fer olmalan arzusunu beslemektedir. 

Sol cenahm na§iri efkan olan gazete· 
ler, ingiliz gemilerile lspanyaya silah 
nakledilmesini meneden ve diin gece A
vam kamarasmda kabul edilmi~ olan ka
nunun arzetmekte olan muhatnamn e -
hemmiyetine i~aret etmektedirler. 

Diger taraftan Daily Mail gazetesi
nin asiler nezdindeki muhabiri, Madrid· 
deki hiikumet kuvvetlerini 15,000 ecne· 

binin takviye etmili oldugunu bildirmek -
tedir. 

Aslt flkmryan bir haber 

Okuyuculanm1zdan aldig1m1z mek -
tublarda Tophane ile Firuzaga arasm -
daki Defterdar yoku~unun t;ok fena bir 
halde oldugundan ~ikayet edilmekte -
dir. Pek eski bir zamanda Arnavud 
kaldmmile do~enmi~ olan bu yoku§, 
bir miiddet daha tamir edilmedigi tak
dirde ~imdi bin mii§kiilatla ger;en oto
mobillerin de ger;emiyecegi bir hale 
gelecektir. Kaldmmlar delik de~ik ve 
her tarafta r;ukurlar, tiimsekler peyda 
olmu§tur. Caddenin lag1mlan da bazan 
ta§ar, etrafa mikrob ve hastahk sac;ar. 
0 yoku§ iizerinde veya civarmda otu
ran okuyucularumz, bu yolun bir an 
evvel tamirini halkm istirahati ve slh· 
hati namma rica ediyorlar. 

Bogazdan ge~en ecnebi gemiler 
ve Tiirk bayrag1 

Bogazi~i lisesi talebesinden Ertugrul im
zaslle §U mektubu ald1k: 

Arnavudkiiyiinde oturmaktay1m. Bo -
gazdan Karadenlz ve Karadenlzden Akde
nize ge~en bazl ecnebl vapurlarm on dl -
reklerine TUrk sularmda olduklarl halde 
Turk bayragm1 takmadlklanm bir~ok de • 
falar giirdiim ve hiUa da gormekteylm. 

Denlzclllk kanununu bilmemekle beraber 
yabancl bir gemlnin ecnebl sularmda o 
devletin bayragml c;ekmege mecbur oldu
gunu blrc;ok klmselerden l~ittlm. Buna na
zaran slz bu l§e ne dersinlz? Yoksa bOyle 
bir kanun yok mudur? 

Cumhurtyet - Ecnebl gemllerln sulan -
m1zda Ti.irk bayragm1 ta~?rmalan mecb'u -
riyetlnl tahmil eden bir kanun yo'ktur. Ec
nebi gemiler yabanc1 sularda blr nezaket 
olarak o devletln bayragtm ta§Irlar. Bo -
gazdan gel(en gemilerin ekserisl translttlr, 
limanlanmiza ugramazlar. 

Bir memleket!n karasularmdan ge~en blr 
ecnebl gemlsinln o devlete aid bayragl ta.. 
§lyacagma dalr beynelmllel bahri bir ta -
ahhiid de mevcud degildir. 

Safranbolulular i~ecek au 
istiyorlar 

Safranbolulu Orner Yticel imzaslle aldl
gimlz mektubda deniliyor kl: cAltml§ bin 
ktisur niifusun oturdugu §ehrimizde lo;ecek 
su temlni tahmln edilemiyecek kadar ko
layken beledlyemiz c;e§melerin iizerlerlne 1-
ctllmez levhasm1 yapl~?tlrma'kla iktlfa edi.. 
yor ve halk1m1z tabiatlle bunlara aldtrml
yarak bu suyu kullanmca ti.irli.i hastallk
lara tutmluyor. 

~?ehre 8 - 10 kilometre mesafede ve 400-
500 metro yiikseklikte Maara ve Htzar nam 
mevkllerde miikemmel i~ecek su dururken 
bunlardan istifade edllmemesi ne derece 
dogrudur, bu hususu yiik:sek makamlarm 
takdirine b1ra'k1yorum.~ 

Posta T elgraf Batmiidiirliigiiniin 
nazar1 dikkatine 

Erzincan Askeri Ortamekteb frans1zca 
mualllml 'M:uzatfer Uzel imzaslle a!digi
miz mektubda denlliyor kl: cistanbul pos
tasl ve bu meyanda gazeteleri eskldenberi 
Trabzon yolile gelmekte ve o;ok lntizamsiz, 
blr hafta teahhurla l§liyebllmektedlr. Hal. 
buki tren servisl SlVasa kadar muntazaman 
geldigi gibl oradan da Erzincana servis yo
lu yap1lm1§ bulunmaktadrr. Postamn S1vas 
yollle l~?lemesl i~in demiryolunun Erzlnca
na varmas1m bekliyece;ksek daha ikl sene 
var deme'ktir. Halbukl kii~iik blr himmetle 
bu i~ pekala mtimkiindiir. Alakadar ma
kamlarm bu hususta dikkat nazarlarmt 
C(ekmenizl dilerim.l> 

Yeni notalar 
<Ba$taraft 1 tnct sahifede) 

Bu notada her iki teklif te izah edil
mekte ve bizce de kabul olunan Mil!etler 
Cemiyetine gidilmek teklifi tekrar olun
maktadu. 

F rans1z muhtJrasma kar~I noktai na
zanmiz esasen ilan edilmi~ olmakla hera
her meselenin Cemiyeti Akvama tevdii 

hakkmdaki bu noktai nazar F ransaya 
bir nota ile bildirilecektir. Antakya ve 
havalisinde Turk halkma yap1lan tazyik
lere gelince Hariciyemizin Fransa hiiku· 

metine bu actkh vazivet etrafmda da ay

nca bir nota vermesi muhtemeldir. 

Beyoglu <;ocuk Esirgeme 
kurumunun miisameresi 

Beyoglu <;ocuk Esirgeme kurumu; 
bu kt§ fakir ve kimsesiz c;ocuklan gi • 
yindirmek ve ia~elerini temin etmek 
maksadile aza yazmak hususunda bii -
yiik bir faaliyete gec;mi§tir. 

Bu miinasebetle, yeni azamn yar 
dtmlarlm daimi kllmak, ve <;ocuk E -
sirgeme kurumunun fakir c;ocuklara 
yapaca~ yardtml anlatmak maksadile 
15 birincikanun 936 sah giinii ak§aml 
Franstz tiyatrosunda biiyuk bir miisa
mere verecektir. 

Bir ecnebi gazete muhabiri istanbul- Bu miisamereye, memleketin §ark 
dan Londraya <;ektigi telgrafta Karade- musiki iistadlarmdan kemani Re§ad, 
nizdeki_ Rus filosunun Bogazlardan ge • Neyzen Tevfik, tamburi Durrii Turan, 
<;erek lspanya sularma gidecegini ve bu udi Sedad, hanende Nuri Halil en kla
hususta Sovyet hi.ikumeti tarafmdan sik parr;alan c;almak suretile i§tirak e
Ti.irk hiikumetine malumat verilmi§ ol • decekleri gibi, zengin bir garb musiki

dugunu bildirmi~tir. Londra gazetelerine si, ve <;ocuk kurumunu alakadar ede -
akseden bu haber i.izerine Londra gaze- cek baZl temsiller ve canh tablolar da 

teleri buradaki muhabirlerinden tafsilat bu miisamerede yer bulacakbr. 

istemi~lerdir. Keyfiyeti diin gece biz de r YENi ESERLER ') 
dogrudan dogruya Ankara Rus sefaret· \..._..._ ______________ ,../ 

hanesinden sorduk. Sefaret ba§katibi Yuvadan Sesler 
Polyokef bize ~unlan soyledi: 

«- Bir Amerikah gazetecinin boyle 
bir telgraf c;ektigini biz de i~ittik. On 
gi.indenberi devam eden bu §ayialar hak· 
kmda hi<;bir haberimiz olmadigt gibi bu
nun dogru oldugunu da tahmin etmiyo • 

istanbul Erkek Muallim mektebi 
musiki muallimi M. Fuad Koraytn ilk

mekteb c;ocuklan ic;in c;tkarmakta ol -

dugu mar§ serisinden 10 uncu forma 

da inti§ar etmi§tir. Bu k1s1mda 5 gu -

ti 

I 

I 

DEVLETLERlN HARB 
KUVVETLERl 

Her giin devletlerin miitema
diyen silahlanmakta olduklari 
hakkmda haberler okuyorsunuz. 
Almanak size devletlerin haz1r • 
hklan hakkmda en son rakam -
Ian vermektedir. 

MlLLETLER CEMl
YETl NEDlR? 

Bir, iki senedenberi Milletler 
Cemiyeti giiniin haberi oldu. Bu 
cemiyet ne vakit te§ekkiil etti? 
$imdiye kadar ne i§ler yaph? 
Almanak size biitun bu suallerin 
cevabm1 verir. 

YERYOZONDE MEV· 
CUD DEVLETLER 
Almanak yeryiiziinde mevcud 

biitiin devletlerin hiikllm.et §e 4 

killerini, nufuslarmt, barb kuv -
vetlerini ve sairesini anlatmak
tadlr. 

FEN SAHASINDAKl 
HARlKALAR 

Fen her giin yeni harikalar 
yaratlyor. Almanak son seneler
de insanlarm hayahnda miihim 
degi§iklikler yapan ve yapacak 
olan en son fenni ihtiralar hak -
kmda en son malllm.at1 vermek
tedir. 
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Yak1nda 
C•k•yor 

8 SAHlFEDE DONY A 
TARIHI 

Tarihin ba§lad1g1 giinden bu
giine kadar dunyada ve Tiirk a
leminde olan miihim Mdise ve 
vak'alann tarihlerini, Tiirk inkt
labmm kronolojisini Almanakta 
bula bilirsiniz. 

T0RK1YE HAKKIN
DA SON RAKAMLAR 

Tiirkiyede (anayi inki§aft, ya· 

p1lan i~ler, istihsalatim1z, serve

timiz, bankalanm1z ve saire hak

kmda en son rakam ve grafikleri 

ancak Almanakta bulabilirsiniz. 

SIHHI BlLG1LER 
Doktor gelinciye kadar, her 

birimizin ilk tedbir olmak iizere 
yapmaga mecbur oldugumuz bir 

takrm oviidler vardtr ki, Alma -
nak bunlan bir araya toplam1~ -
hr. 

1Kt FORMALIK 
COGRAFYA 

Dunyada nekadar insan var, 
bunlarm kac;I miisliiman, kac;1 hl
ristiyan, nerelerde otururlar? 

Y eryiiziinde en yiiksek daglar, 
en uzun nehirler ve saire hak -
lunda Almanakta malllm.at hula-

Renkli tablolar, renkli haritalar, kart
postallar, vesaire vesaire •.• 

GUNON BULMACASI jl lstanbuJ tsorsas1 kapant~ 
~:; 

6 7 8 H 
1
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II I I I 1•1 I I 1•1 I 

I L•l J LLL I I• 
~ - - - ------~ 

Soldan saga: 

1 - Mllli blrliginl kutlultyan dost blr 
devlet, senenln on iklde birL 2 - Bir ~eyi 
bulmaga l(all§ma, yiiz kuru~. 3 - iran dill~ 
de Allah, blr adamm ktzmm kocas1. 4 -

Kaptyanm aksl, cemaatle namaz k1ld1ran. 
5 - ilanlar. 6 - Vas1ta, ra:b1t edat1. 7 - Ki.i
~iik yar1k. 8 • Telefon tablratmdan blri, blr 
yemi/i. 9 - Arabca b!r edat, frans1zca elbl· 
se. 10 - Blr renk, tallhi pek uygun gitml· 
yen. 

Yukandan a!iag1ya: 

1 - Sakin, nazik olnuyan. 2 - Ramazan
da tutulan, su verilmi§ demir. 3 • Franslz
ca cbayam, aktoriin oynadtgL 4 - imdad 
istlyen adamm te'krar ettlg! kellme, blnek 
hayvam, blr emir. 5 - Bazan ci§te» kelime
slnin iiniine gelen blr tabir, bllgl. 6 - istek, 
blr renk. 7 - Alametler, o;ocuk dogurtan. 8 -

itikad, sakat. 9 • Blr §eyi bulmaga c;al~mak . 
10 - Hatlra, atm tuvaleti. 

E'ARALAR 

Ali; sat1, 
1 Sterl1D 61±. bl8 
1 Dolar 1 :3. l~6 

20 Fran.s12 Fr 112. 116 
20 L1ret 1~o. 130, 
20 Belc1ka Fr ~:.!. i:!J. 
20 prahm.l 22 50 2o. 
20 lsvtcre Fr .6j, gl:!• . 
20 Leva -tO. 2j_ 

I Flortn h3 66, 
20 Cek kronu 75. so. 

1 A vusturva 81 ~0. 23 
1 Mark ~3. ~6 
1 Zlot! Ul. 2\J,:J. 
I Pen2\l ~\1, :.!3 

20 Leva l2. H. 
20 Dinar 41:!, 50. 
Ruble 
1 isve~ kuronu dO, ~ J. 

1 Tiir k alttni ~90. 991 
1 Banknot Os B 21 . .,1 

c;EKLER 

A~Ul~ KapanJll 
1 Londra n16, tilti. i Q 
· Nev Yok u. j v6:l P,796J 

Parl.q 17.0675 17.(6 
Milano 15,1~66 15.12 
Briikset ~71 -t 7u7o 
A tina t!t! 7~ l7 88 762;) 

I Oenevre ~.4687 <l.46 J~ 
sorva \)4,1~0 tiUO::ll 
Amsterdam 1,465 1,4610 

Pra11 ~2.M.J 22,53J 
Vlvana 4.215 4.:14 4. 
Madrl,. 7. ·1594 7. 456J 
Berlin UJI:!I 5 1.!) lh!l 

Varsova 4.~3 4.2~jb 

Budaoeste 4)~425 4,34 
Biikres 108 6 ... L08.o6 
BeleTad ~ .. ,t()7j 3H85 
Yokohama 1.7i7.J 2.7151 
Mo.skova 24.1:!7 ... ;!,!.:,75 

Stokholm I !4~:J 3 147:> 

ESHAM 

E vvelki bulmacanrn hall edilmi11 fekli MPr kez~B.;;,a;.;.n;;;k a:;.;S;;.I ~-~;._~.;..~.;..~1_111 __ K_a_p .. ~;.;~.;..~-
tsTlKKAZLAR 

2 

1 
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5 
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M 
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10 

1 BIAILIJIKr<;l IlLTIIKI 
AlCIAIRI•IAI~IIILI• 
RIEI•IAISIKIII•I 1 Is 
IILIIIKI•I•IKIOICIA 
~IEIRI•IKIAisiDIAIL 
•I•IAICIEIMI•IUI•IA 
HIEI•IAIFIII•INIAIM 
AICIEIMiti•IBI•IRI• 
RIEIZii ILI•IAIDIAIMI 
AILIAI•I•IAIRIAIBIA ............ ~ ~ 

I Ac;J..IlS Kapa.Illlj 
l'tirk tJorcu 1 va ~2 10 ol:l .75 

• • [] 11ll!IP11 ~~ j 21175 

TAHVILAT 

I I A~ll.., 
llmadolu 1 ~~.a. deU -tO 9u 

» I1 va 4oU.9· 1 
dolu mu pest 'I 10 

Kapanll) 
~0.7v 
40.70 
44.10 

Giilhane miisamereleri 
Gi.ilhane Tatbikat Mektebl Miidiirli.igiin

den: 
Giilhanenin 936 - 937 senesi ttbbi miisa

merelerinin lklncisi bu aym 4 iincti cuma 
giinii saat 17,30 da yap1lacaktlr. Arzu eden 

1 1 ' 



3 Birincikanun 1936 

HASAN 
PUDRALARI 

ince, hassas, kadmlarm en biiyiik zevk
leridir. Beyaz, Ra§el 1 • 2, pembe 
1 • 2, Okr 1 · 2 renkleri vardtr. Tiir -
kiyede pudra ve ttriyatta en ziyadc 
muvaffak olan ve begenilen Hasan 
pudralarmm taklidlerinden sakmm1z 
ve Hasan markasma dikkat ediniz. 
Kutusu 30, biiyiik 50 kuru!ltur. 

HASAN 
TIRA~ PUDRASI 

tra§ zevkini itmam eder. 20 • 30 kr. 

Hasan <;ocuk Pudras1 
kutu 20, paket 10 kuru§tur 

Hasan Talk Pudrast 
Yartm kiloluk kutu 40 kr. 

HASAN Deposu: 
Ankara, istanbul, Beyoglu 

,.sat•l•k hane 
Gedikpa11ada Tiyatro caddesinde 

Sara~ Ishak mahallesinde Tathku
yu sokagmda imam hamamma bi
ti~ik ~6. 28, 30 numarah ve dokuz 
odah hane bu aym dokuzuncu 
~ar~Jamba giinii saat on dortten 16 
ya kadar Sultanahmed birinci sulh 
hukuk hakimliginde sahlacakhr. 
Mehammf'D bedeli 4500 irad1r. 

SIHHATINIZI 
KORUYUNUZ 

~ANZUK MEYVA TUZU 
Kanzuk meyva tuzu en ho§ 

meyva usarelerile hazulanml§ • 

hr. Hazm1 kolayla§hr1r. inkt • 

bazt izale eder. Kam temizliyerek 

viicude tazelik ve canhhk bah§e· 

der. 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESi 

Be:voglu • istanbul 

Maliye V ekiletinden : 
30/5/1934 ve 15/12/1934 tarih ve 2463, 2614 numarah kanunlar 

mucibince has1h S1vas • Erzurum demir yolunun infasma tahsis e • 
dilmek uzere !rlkartlmasl kabul buyurulan 30.000.000 lirahk istikra
zm 4.500.000 lirahk ii!riincii tertibinin kayid muamelesine 16/11/936 
tarihinde ba,Ianacak ve bu muddet 21 giin devam ederek 5/12/936 
ak,am• bitecektir. 

1 - Kayid muamelesi tahvil bedelinin pe,inen banka ki,elerine 
odenmesi mukabilinde as1l tahvillerin te~limi suretile yaptlacaktu. 

2 - Bu tertib tahviller: 
125.000 tanesi 20 !fer lirahk 

4.000 » de 500 zer » 
olmak iizere iki kupiirden terekkiip eylemektedir. 

3 - Bu tertibin ihrac fiatt: 
20 lirahk tahviller i~in 19 

500 » » lO 475 
liradtr. 

4 - lstikrazxn faizi % 7 dir. 
5 _ Bu istikraza aid ,artlar ve menfaatler haztrlanan izahname-

lerde daha etrafh bir surette yaz1hdar. 
6 _ Kayid muamelesi Tiirkiye Cumhuriyet Merkez Bankasile 

Adapazarl Tiirk Ticaret, Tiirkiye 1,, Emlak ve Eytam, Siimer ve 
Tiirkiye Ziraat Bankalarl merkez ve ,uheleri tarafmdan her yerde 

icra olunacakbr. 
Bur.dan ba,ka htanbul ve lzmirdeki diger bankalar da kayid mu-

amelesine istirak edeceklerdir. (2780) - . I inhisarlar Umum MiidiirliiRiinden 

1 _ $artname ve ke,ifnamesi .mucibin~~- Toptat• T~tiin Baktm 
· d 1 k 2441 20 lira kestf bedelh U!r amhartn xnsaah pa • evm e yap1 aca . • • 

zarhk auretile eksiltmiye konulmuftur. 
2 _ Pazarhk 18/XII/936 tarihine rashyan _cuma giinii saat 15 te 

Kahala!fta Levazam ve Mubayaat $ubesindekt Ahm Komisyonunda 

yaptlacaktxr. .. 
3 - $artnameler parastz olarak hergiin sozu ge~en $ubeden ah-

n~ili~ . 
4 - tsteklilerin pazarhk i~in tayin edilen gun ve saatte % 7,5 gu-

venme paralarile birlikte ada ge~en Komiayona gelmeleri ilan olu
(3373) nur. 

Konya Vilayeti lskan 
Miidiirliigiinden: 

Ak,ehir ve (;umra kazalannda yaptmlacak go!rmen evleri i!rin muk
tazi ve sartnamesinde cinsi ve eh'ad ve miktarl yazth «2912» metre 
mikab1 ~e «690» desimetre mikabt mamul kerestenin 19/12/933 ta
rih ve 2/3711 sayth Vekiller Heyeti karanna tevfikan birincikanun 
936 aymm onuncu per,emhe giinii saat 14 te Konya tskan Miidiir
liigiindeki !skan Komisyonunda pazarhk suretile kat'i ihalesi &fa
gldaki ,erait dairesinde yaptlacakhr. 

1 - Kere~teler Benehir kazasmm «Anamas» ormanlarmdan or
man resmi hiikumete aid olmak iizere gosterilecek maktadan kesi • 
lecektir. 
2- Keresteler haziran 937 ay1ntn 15 ine kad•r tamamen teslim 

edilmif olacakbr. 
3 - Kereatelerin «1845» metre mikabt «590» desimetre mikaht 

Ak,ehir «1067» metre mikab1 «100» desimetre mikah1 (;umra istas· 
yonunda hiikumel!re gosterilecek depolara nakil ve teslim oluna -
caktxr. 
4- Kerestelerin cins ve eb'adm1 ve miktarm1 ve hangi tarihe ka

dar ve ne gibi ,artlar dahiHnde imal ve ihzar ve teslim edeceklerini 
ve buna miiteallik hususah gosteren ,artname (Ankarada lskan 
Umum Miidiirliigiinde ve Konya ve Istanbul tskan Miidiirliiklerinde) 
mevcud olup talibler mezkur dairelere miiracaatle fartnameyi go ~ 
rebilirler. 

5 - Talibler kerestenin muhammen k1ymetine nazaran % 15 
nisbetinde teminah kat'iye ak~esi depozito etmege mechurdurlar. 

6 - Kat'i ihale giinu muayyen olan saatten hir saat evveli~.e ka • 
dar talibler teminatlarile hirlikte ya bizzat veya vekilleri vas1tasile 
eksiltmiye iflirak edebilecekleri ilan olunur. (3355) 

CUMHURIYE'l 

YENi· ~IKTI 
YiKONTUN OLiiMii 

M e~hur M. Prust'un ~ok 
nefis bir hikayesi 

Haydar Rifahn terciimesi 
30 kuru§ 

YEMEK -
we 

DEGIL 
• 
I$KENCE 

Di~lerini 

RADYOLiN 
ile temizlememenin 

cezastnt ~ekiyor 
Di§leri hit; temizlememek nekadar 

muzusa geli§igiizel bir macunla te • 
~i~l~mek. te o kadar muzudtr. Di§le
rmtzm mmasmt bozacak macunlardan 
sakmm1z. Minast bozulan di ler t;iirii • 
mege mahkfundurlar. Yemek yedir • 
mezler, su it;irmezler ve size hayatt 
cehennem ederler. Nihayet hepsini 
t;cktirerek gene ya§ta di§siz kahrsxn1z. 

RADYOLiN 
Di§leri, mina tabakasmt t;izmeden, 

hupalamadan temizler ve parlattr, 
mikroplart oldiiriir, di§ etlerini kuv
vetlendirir. 

istanbul asliye ii!;iincii hukuk mah • 
kemesinden: 

Ali Haydar tarafmdan Beyoglunda 
Kalyoncukullugunda Darac1k sokagm • 
da 9/11 numarab evde mukim Melek 
aleyhine 935 /1878 nnmara ile at;Ilan 
iptali veraset davasmm icra kxlmmak
ta olan muhakemesi suasmda, miidde· 
aaleyh Melegin ikametgiihmt terkle bir 
semti met;hule gittigi anla§Ildtgmdan 
davetinin gazete ile ilan suretile miid
deaaleyhe tebligine karar verilmi§ ve 
muhakemesi 4/1/937 tarihine saat 14 e 
talik edilmi~ ve bir niishast da mahke· 
me divanhanesine asxlmi§ oldugundan 
yevm ve vakti niezkiirda miiddeaaleyh 
Melegin mahkemede haz1r bulunmast 
veya bir vekil gondermesi Hizumu teb· 
Iigat makamma kaim olmak iizere ilfln 
olunur. 

ol~ii iizerine 
F enni Kasik Baglan 
Mide, barsak, bobrek 

kiinliigilne 

Fenni 
Korsalar 
lsteyenlere 
ol~ii tcrifesi 
gonderilir. 
Eminonii 

izmir sokaga 
Tel. 20219 
ZAHARYA 
Orepulos 

aklidcilerden 
sakmtruz 

- Doktor • Operator 

FERiDUN ~EVKET EVRENSEL 
Haydarpa!fa Niimune hastanesi ope
ratorii BeyoA"lu, lstiklal eaddesiNo 
284 Karlman yamnda Tel. 44551 

ELEKTRON MUESSESATI 
GALATA VOVVODA CADDESI No. 58-60-62 

TELGRAf : ELEKTRON 

TELEFON 1 41460 

POSTA KUTUSU : 1144 

---------------------------

istanbul DefterdariigJ: irad ve 
Servet V ergileri 

$uhesi 

Eminonii 

» 

» 

Hocapafa 

Ferikoy 

Tarlaha,I 

Miikellefin isim ve 
unvam ticareti 

Y agel; fsak Bahar 

Kumusyoncu; Ak~a oglu 
Mustafa Tevfik 

Kumusyoncu; Yanko og· 
lu Kaya 

Kumusyoncu; Romilos 
Marika 
Mimar; Hrant Artiri 

lVIiidiirliigiinden: 

Adresi 
Limoncular 
caddesi 32 

Hangi tak
vim y1hna 
aid oldugu 

Arantlan defterler, vesikalar ve 
tebligi istenilen kararlar 

Yahkotkii 
caddesi 33 

Kaksudiye 
han 2 

Sultanhamam 
havuzlu han 17 
Katibmustafa 
CamelS. 26/3 

931 

926 

926 

934 

Resen Takdir Komisyonunun 
29/8/935 tarih 2177 numarah 
karan. 

Ticari defterler ibraz edilmedi
ginden Istanbul ltiraz Komisyo • 
nunun nihai 23/6/936 T. ve 
17838 No.h karan. 
Ticari defter ibraz edilmedigin
den Oskiidar ltiraz Komisyonu • 
nun 6290/1744 No. ve 11/6/936 
T. karar1. 
Dort ayhk ticaret miiddetine aid 
defter ve vesikalarm ibrazt. 

929 Ticari defter ve vesikalarm iti • 
raz komisyonca tetkiki istendi • 
ginden ibrazt. 

Tuhafiyeci Andon Kamerhatun, 933 Ticari defter' ve vesikalarxn ih· 
Bonelli A vrupa pasaj 19 raz1. 

Yukartda menaub oldugu ,uhesi, adlar1, i,leri ve adresleri yaz1h miikelleflerin yabanct illere git • 
tikleri yapdan ara,tlrmalar neticesinde anlaf1ld1gmdan hizalarmda yaz1h takvim y11lar1 ticaretlerine 
aid ticari defter ve vesikalar1nt ibraz etmek ve haklarmda Komisyonlarca verilenkararlar1 tebelliig ey• 
lemek iizere tarihi ilandan itibaren nihayet bir ay i!rinde bizzat veya bilvekale mensub olduklar1 Ma~ 
liye $ubeleri Tahakkuk $efliklerine miiracaat etmeleri, aksi takdirde haklarmda kanuni sair hiikiim -
lerin tatbiki cihetine gidilecegi ilan olunur. (3372) 

1~3'/ Saatli Maarif Duvar ~l:akvimleri · ~Iktl. 
Taklitlerl ~·knntttr. Taklitlerlnl at.Bamak l~ln dikkat . etmelldir. . , . 

Her tiirlii malumah, vakitleri. saatlerl. mevsimleri, _hava . deiltikliklerlnl, fuh!lalan, arabi rumi ay. 
Ian, tarlhi vakalan, darbJmeaellerl. manlier!. hikiye Ye litlfeleri havi. · 
Umumun ragbetini kazanan bu Takvimlerin taklitlerl ~lkrlllttlr. Aldanmamak i~ln ( SAATU MAARIF 
T AKVIMI adma ve ( SAAT) reamine dikkat etmelidir. Merkezi: Istanbul Maarif Kit a haneaidir. 

AKBA 
Ankarada her dilde gazete 

mecmua ve kitablnt, biitiin 
mekteb kitablar1 ve ku·tasiyeyi 
ucuz olarak AKBA miiesseae
lerinde tedarik edebilir•iniz. 

Telefon: 3377 

r- Operator • Urolog 

Dr. Mehmed Ali 
idrar yollar1 

hastahklart miltehass1s1 Koprii· 
bas• Eminonii han Tel 21915 

Kiiltiir Bakanh&"I taraftndan mekteblere kabul ve 
resmi kitab listesine konulan 

Prof. Faik Sabri Duran 
Ikinci defa olarak Londrada basalmt§br. Tiirkiye Cumhuriyeti 
haritas1 en son vilAyet taksimabna goredir. Endeks ve ista

tistik maliimab da atlasla birlikte Londrada bastlml§br. 
FiATI 150 KURU~TUR. 

KANAAT KiT ABEVi 

KUPONLU ·VAD~Li · MEVDUAT 

HER· AYIN· 8iRiND~· PARANIN • ~AiZi ·VERjliR 

AOAPAZARl 

TURK TiCAQET BANKASJ 



istanbul Defterdarbgtndan: 

Akaaray 

Kamerhatun 

Beyoglu 

Beyoglu 

Beyaztd 

Buyukada 
Buyiik~arfi 
Ferikoy 

Kandilli 

Kandilli 
Kandilli 

Yenifehir 

Mere an 

Rustempafa 

Kastmpafa 

Kastmpafa 

Eyiib 

Ama-rudkoy 

Amavudkoy 

Bebek 

Beyoglu 

Beyoglu 

Beyoglu 

Beyoglu 

Beyoglu 

Beyoglu 

Beyoglu 

Muhammen deger 
Lira Kurut 

: Katibkastm mahallesinin Kumsal sokag1 
eski 176 yeni 139 sayth 45 metre 50 desi
metre murabba1 arsa. 
Yenifehir Mh. Keresteci Sk. eski 11, 13, 

91 00 

15 sayth ev ve dukkan ve ar1a 151 65 
: Bozkurd Mh. Akarca Sk. eski 12 yeni 79 

sayth evin 52/960 pay1. 
Y enitehir Mh. Kay a Sk. yeni 171 evin 
tam ami. 
Makasctlar Sk. eski 1, 3, 7 yeni 1, 5 sa· 

.Yih ev ve dukkanm 2/240 pay1. 
: Karanfil Sk. yeni 25 sayth 107 M2 arsa: 

. . 

: 

: 

: 

: 

: 

. . 

Keseciler sokak yeni 46 sayth dukkan. 
Mollaayazma Kordere Sk. eski 43 M. 43 
M. sayth 222 metre 94 desimetre murab
bat arsa. 
Kilise tkinci cadde Es. 8 Ye. 10 sayth 57 
Mt. 46 Ds. metre murabbat arsa. 
Kilise Cd. eski 28 yeni 16 sayth arsa. 
Kilise tkinci Sk. Es. 6 Y e. 10 sayth 103 
Mt. 42 Ds. metre murabbat arsa. 
Mh. nin Bostan Sk. da Es. 7 Y e. 6 sayth 
arsa. 
Tarak!;tlar caddesi Es. 86 Ye. 66 sayth 
dukkanm 1/5 payt. 
Mh. nin Balkapam han zemin kat Y e. 6 
sayth magazanm 1/8 pay1. 
Emincami Mh. Mevlevihane Sk. Ea. 21 
Y e. 11 sayth arsa. 
Emincami Mevlevihane Sk. Es. 21 M. Ye. 
13 sayth arsa. 
Babahaydar Mh. si Kahya Sk. g1 Es. 7, 
Ye. 9 sayth ev arsas1. 
Yeni Mh. Sk. Es. 31 Ye. 69 sayth ev arsa
stntn 7/16 payt. 
Dogramact Sk.gt Es. 4, 6, 8 Y e. 24. 26, 
15 sayth arsantn 2/8 payt. 

: Kilise caddesi eski 46 sayth arsamn 3/4 
payt. 

: Huseyinaga mahallesi Ziba sokag1 eski 
13 yeni 11 sayth 35 metre 62 desimetre 
murabbat arsa. 

: Huseyinaiia mahallesi Tav,an sokak eski 
15 sayth 19 metre murahbat arsa. 

: Huseyinaga mahallesi Man!lasar sokak 
yeni 6 sayth 68 metre ve 95 desimetre 
murabbat arsa. 

: Husevinaga mahallesi Karaca sokak 
yeni 22 sayth 55 metre ve 73 desimetre 
murahhat arsamn 3/4 payt. 

: Hi.iseyinaP.a mahallesi Ytlanctk sokaih 
eski 16, 18 yeni 18 sayth 41 metre ve 38 
desimetre murabbat arsa. 
HuseyiTla~a mahaJiesi Liman sokagt yeni 
2 sayth 60 metre 43 desimetre murabbat 
arsa. 
Huseyina~a mahallesi Kilburnu sokagt 
eski 79, 79 M. yeni 66, 71 sayth arsa. 

70 00 

700 00 

66 67 
180 00 

135 00 

668 82 

28 73 
46 00 

62 00 

21 72 

158 00 

105 00 

180 00 

150 00 

30 00 

77 00 

81 00 

503 00 

106 86 

15 00 

68 95 

84 00 

20 69 

30 22 

300 00 

Biiyiik!rarfi : Uncuo~lu sokagt yeni 32 sayth dukkan. 180 00 
Yukartda yazth mallar 5/1/937 salt gunu saat 14 e kadar pe~in 

para ve pazarhkla sahlacakhr. Sahf bedeline istikrazt dahili ve % 5 
faizli hazine tahvilleri de kabul olunur. tsteklilerin % 7,5 pey ak • 
~elerile haftantn sah ve cuma gunleri J)efterdarhk Milli Emlak Mu
diirliigiinde miilefekkil Sahf Komisyonuna miiracaatleri. «F» (3379) 

CUMHURiYET 

ISthhat ve i~timai Muavenet Vekaleti 
Ankara Merkez Hifztssthha Miiessesesi 

SatJnalma Komisvonundan: .. 
I - Eksiltmeye konulan i': Bioloji ~uhesine satm ahnacak mu • 

hammen hedeli 9582 lira 40 kuru,luk alat ve malzeme. 
2 - tstiyenler 11artname ve listesini muessese muhasib mutemed • 

liginden alahilirler. 
3 - Eksiltme 5/12/936 cumartesi giinu saat 11 de yaptlacakttr. 
4- Eksiltme kapah zarfla yaptlacakttr. 
5 -lstekliler eksiltmeye girebilmek i~in 718 lira 68 kuruf muvak

vat teminat vermesi ve ayrtca en az bir par~ada bu nevi malzeme ve 
alat uzerine 10000 lirahk i' yaphgma dair vesika ibraz etmesi la
ztmdu. 
6- Teklif mektublar1 2490 sayth kanun ahkamt dairesinde vak • 

tii zamanile gonderilmesi laztmdtr. «1796» (3057) 

.---$AKiR Z. KARAt;AY --•• 
Gaynmenkul Miilkiyet Haklan 

Her kiracmm, her ev sahibinin, her hukuk~unun okuyacagi kitab 
Fiah posta iicreti dahil 2 lira 

HA$ET KiTABEVi- iSTANBUL- Ankara 

ABDULLAH PASA MUTEVELLiLiGiNDEN: • 
Bogazi~inde Anadoluhisart civarmda ~avu~haft ~iftliginde: 
1 - Muhtelif mamulata elverifli 2500 kental kestane odunu ve 

4976 kental mahlut odun ve me'e ve 1000 kental kocayemif !;ahst 
satthktar. 2 - 40 hektar tarla. 3 - Koyon ve stgtr otlakiyesi kira
hkttr. 

Toptan veya klSlm klSim isteklilerinin 14/12/936 giiniine kadar 
~iftlik ldaresine muracaatleri. 

Harb Akademisi Komutanhgtndan: 
Harb Akademisi Komutanhgt eratmm 936 I. kanundan 1937 se

nesi mart nihayetine kadar her ay istenilen miktarda ahnmak tar -
tile 4600 kilo lahana, 4200 kilo tspanak, 4800 kilo ptrasa eksiltmiye 
konulmustur. 

lstekliler elli lira teminat parasite 7 I. kanun 1936 pazartesi gunii 
saat on birde Ytldtzda Harb Akademisi Komutanhg1 Satmalma 
Komisyonuna muracaatleri. (3152) 

SiRKETi HA YRiYEDEN: , 
Bogazi~i vapurlarma mahsus kif tarifesi 5 ilkkanun cumartesi 

gunu sahahmdlftl itiharen tathik edilecektir. 
Duvar tarifeleri Kopriiye ve butun iskelelere astlmtthr. Bo

gazi~i mecmuasmm ilavesi olarak ~tkanlan ceb tarifeleri de 
cuma ak~ammdan itibaren sahlacaktu. 

BOCAZiCi MECMUASINDA 
Bogazi~ine aid ve herkesi ~ka<l 

cazib makaleler ve resimler vardtr. 

Vakiflar Umum Miidiirliigiinden: 
Akarah vakfiyeden ~engul hamammm ii!; senelik ican hakkmda 

Ankarada Ulus, lstanhulda Cumhuriyet gazetelerinde evvelce yapt· 
lan ilanlar gorulen luzum uzerine hiikiimsuz addedilerek &fagtdaki 
esaslar dairesinde yeniden ve kapah zarf usulile arthrm1ya konul • 
mu,tur. 

1 - Kapah zarf usulile arthrmtya konulan Ankarada Turkocag1 
mahallesinde <;ocuk Saray1 civarmda mazbut vaktftan 67 sayth ka
dm ve erkeklere mahsus !;ifte ~engiil hamamtdtr. 

2 - Muddeti icar 6 kanunuevvel 1936 giinunden 5 kanunuevvel 

939 giiniine kadar ii~ senelik olup 28 tetrinisani 936 gununden itiba
ren 20 gun muddetle kapah zarf usulile artbrmtya konulmuftur. 

3 -lhalesi 18 kanunuevvel 1936 gunune tesadiif eden cuma gunii 
saat on he~jtedir. 

4 - lhale ikinci Evkaf aparhmanmda Varidat ve Tahsilat Mu • 
durlugunde yaptlacakttr. Teklif zarflan muayyen saatinde itbu Mii
diirliige verilmi11 olacakhr. 

5 - Hamamm senelik muhammen kirast 12,800 lira olup u~ se· 
neligi 38,400 liradtr. 

6 - lsteklilerden % 7,5 muvakkat teminat olarak 960 lira ah -
nacakttr. 

7 - Tutmak ve ,artlarmt ogrenmek istiyenler Ankarada tkinci 
Evkaf aparhmanmda Varidat Mudiirlugune miiracaatleri. 

«1949» (3315) 

istanbul Beledivesi ilanlart 1-- ---------1 
Ke~if be deli 18,777 lira 93 kuruf olan Oskudar 23 uncii mektebin 

tadilatt kapah zarfla eksiltmiye konulmu,tur. lstiyenler ke,if ev -
raktnt ve fartnamesini 94 kuruf mukabilinde Baymdtrhk Direktor
liigiinden alabilirler. Eksiltme 4/12/936 cuma giinii saat 15 te Dai 
mi Encumende yaptlacakhr. 

istekliler 2490 numarah kanunda yazth vesika ve Baytndtrhk Di
rektorlugunden tasdikli fen ehliyet vesikasile 1409 lirahk ilk temi
nat makbuz veya mektubile beraber teklif mektublarxm havi zarf -
lanm yukartda yazth gunde saat 14 e kadar Daimi Encumene ver • 
melidirler. (3065) 

Dokuma, Trikotaj ve Corab 
imalathaneleri Sahiblerine 

Pamuk ipligine ihtiyacx olanlarm dogrudan dogruya lstanbulda 
Dorduncu Vakxf hamndaki UyuftUrufU Maddeler lnhisarma mura
caat ederek dileklerini kaydettirmeleri luzumu ilan olunur. (3371) 

RPINTI NEV OL dan 20 damla ile derhal ge~er. 
Sinie, hataka na, teessiirle ba -

y1lanlara emsalsiz ila~hr. 

3 Birincikanun 1938 

!Tenvieat ce¢£si No. 3 
fji m d i 0 s r cun 00: am· 

pullerinde aydtnhk kuv-.. 
' vel i Deka l u1nen ile, ve· 

az sarfiyat tenlinah da 

Vat ile gosteribnektedir.J 

(;alz§zlan bir 1nasa i9in 

65 (DLm) lik bir Osram 

I!J an1 pulu iktiza eder. 

Delwlumenli 

ampulwuia ast;.ari. sar;{r'_rat Vctl ile gosterilmi§tir. 

istanbul S1hhi Miiesseseler Artbrma 
ve Eksiltme Komisyonundan.: 

Baktrkoy Emraz1 Akliye ve Asabiye hastanesi i~in laztm olan 200 
aded demir karyola a!;Ik eksiltmiye konulmu,tur. 

1 - Eksiltme Cagaloglunda Sthhat ve l!;timai Muavenet Miidiir· 
lugu binasmda kurulu Komisyonda 16/12/936 ~artamba giinii aaat 
14,30 da yapxlacakbr. 

2 - Bir karyola i!;in 1350 kuruf fiat tahmin edilmittir. 
3 - Muvakkat gar anti: 202 lira 50 kuru,tur. 
4 - tstekliler tartnameyi ve niimuJ!eyi hergun Hastanede gore • 

bilirler. 
- tsteklilerin cari seneye aid Ticaret Odasi vesikasile 2490 sa· 

yth kanunda yazth belgeler ve bu i'e yeter muvakkat garanti mak· 
huz veya banka mektubile belli gun ve saatte Komisyona gelmeleri. 

(3300) 

I K A D E R' I K A <; I R M A Y I N I Z 
Gayet bol ve biiyiik ikramiyeleri itibarile biitiin Avrupada mevcud 

piyangolardan daha zengin olan Hava Kurumu piyangosunun 

YILBA~I BILETLERt GELDt 
Yeni sene taliinizi denemek i!riu Ydba~I bilctinizi 

KADER Gi$ESiNDE 
ahmz. o i.i · tle tii eneccgin en bi:t!fok kimsclcr K aderin 

cilvesine mazhar olmak ftrsahndan mahrum kalmalan ihtimali 
vardtr. Bunun i!rin Ydba~I biletinizi vaktile ahmz 

K A D E R't N F E D A K A. R L I G I 
Ycni 22 inci tertip, fevkalade ragbet gormesi hasebile birinci 

ke§ide biletleri ke~ide giiniinden iki giin evvel tamamen sahlmtll 
ve bir~oklan bilet alamamt§lardtr. 

i§te; bunu nazart itibara alan KADER Gi~ESi ikinci ke§ide i~in bir 
miktar bilet temin ve hi~bir fark almadan muhterem mii§terilerinin 

istifadesine vazetmek fedakarbgmt ihtiyar etmi§tir. 

ACELE EDiNiZ VE DEY AMLI GIBt F ARKSIZ OLARAK 
ikinci ke§ide biletinizi KADER gi§esindcn ahmz . 

Adres: Eminonii Valde han kapist yanmda No. 4 
Beyoglu istiklal caddcsi No. 109 

Edirne Vilayetinden: 
Cinsi Muhammen bedeli T eminati 

Lira Lira 
«Normal Takyimetre» 
TeodoJit ya Gustav Heyda veya Zeiss 535 40 
«Portatif sehpasile beraber» Tesviye aleti 
Gustav Heyda veya Zeiss «Portatif sehpa-
sile beraber» 215 19 

Edirne Nafta Dairesine liizumu olan yukanda adlan yazth iki 
tane yol aleti a!;tk eksiltmiye konulmu,tur. tsteklilerin fartname • 
sini gormek iizere Edirnede Nafta Mudurlugune miiracaatleri ve iha· 
le gunu olan 11/12/936 cuma giinii saat 15 te hizalarmda yazth te • 
minal makbuzlarile birlikte Vilayet Daimi Encumenine gelmeleri. 



S Birincikmun 1936 CUMHURiYET 

Bir~ok bra~ bt~aklarmt tecriibe 
ettim. Hi~ birismden memnun 
kalmadtm. 

Nihayet sakahmt ku~tiiyii hafif • 
ligi ile bra~ eden POKER bra~ 
hJ~agtm begendim. 

c;nnkii: POKER; cildi tahri§ 
etmeden ~abuk ve rahat bra§ 
eden h1~akttr. 

p 0 K E R 
Di.inyan1n en 

ELEKTRON MUESSESATI 
GALATA VOVVODA CADDESi No. 68-60-62 

TELGR•F 1 ELEKTRON 

TELEFON; •••60 
POSTA KUTUSU : 1144 

ADEM • 
I iKTiDAR 

ve B E L G E V' E K L i G i N E 

HOR 0 
Tabletleri • Her eczanede aray1n1z. (Posta kutusu 1255 Hormobln) 

KA$E 

Grip - Nevralji - sa, ve Dif agrllar• - Artritizm - Romatizma 

Muhtirali, ·Harital1 Hayat T akvimi <;1kti 
·i · Bq e~aiz ve em~at:tz ta~vimln ta~litleri v~rdJr. ~a~litlerlnl almamak l~ln dikkat elmelidir. 

Takvime ail her turlu malumah, duny~. tanhlenm. mkllap tarihleri. doni tarihler, ihtiralar larlhl, 
diinya devletlerinin nufua ve ku.vv~tl~rl, ~Jlay~t ve kazalarJmJz. nufuaumuz tren iataayonlan, liman ve 

. ; '· lakeleler. kanunlanmJz. •aghk bdgalen, g.u~elhk .~arelH,I ve herke•in itlne yarayan daha blr ~ok faydah 
,, mal!imah, miikemmel bir muhkt;r~ d~ftekmJ. ye~l~enkh blr Tiirklye haritaamJ havi: . 

~ .. ( HAy AT T AKVlMl ) nin ta 1t er ~~ ~lthr · anmamak !~in (Muhhrah Harltah, HA YAT takvimi) 
"''8,.. adma dikkat etmelidir. Fiall 25, bez cilthll 35 kuruttur. Markezl Istanbul MAARIF kltaphanealdir. 

0 

KUMBARA BIRE 

.. ...... 

1000 
VEREN 

TARLADIR 

... .. 

-• ' .. ,..-
~. 

•17 •• 'Vfn • · 

1 Satlltk inekler 
Bostanctda t!rerenkoy caddesinde 70 

numarah ko~kte sahibi tarafmdan 14 
aded inek siitlii ve gebe acele satthkhr. 

Salimiya Askari Sahnalma 
Komisyonu 1lanlart 

1 - Tiimenin senelik ihtiyac1 
i!rin 33000 ner kilo kuru fasulya, 
nohud, bulgur ile 39000 kilo pi
rinc ahnacakttr. 

Bedelleri: Fasulyamn 4867 li
ra 50 kuruf, nohudun 3778 lira 
50 kuruf, bulgurun 4867 lira 50 
kurut ve pirincin de 9067 lira 50 
kuruttur. 

2 - ~artnamelerle niimuneler 
hergiin Selimiyede Satmalma 
Komisyonunda goriilebilir. 

3 - Nohud, bulgur, kuru fa -
sulya eksiltmesi 14/12/936 pa • 
zartesi giinii saat 11 de. 

Pirincin de ayni giinleme~te 

saat 15 te Selimiyede Askerlik 
dairesindeki Satmalma Komia • 
yonunda yaptlacakhr. 

4 - Bulgur, nohud ve kuru fa
sulya a~tk eksiltme suretile pi • 
rincin ise kapah zarf usulile a • 
hnacakhr. 
5- Ilk teminatlar: Nohudun 

283 lira 38 kuruf, bulgurun 355 
lira 7 kuruf, kuru fasulyanm 355 
lira 7 kuruttur. 

Pirincin ise 680 lira 7 kuruttur. 
6 - Bulgur, nohud, kuru fa -

sulyantn eksiltmesine talib ola -
caklarm teminatlarmm vaktin • 
den evvel yatirarak istenen res -
mi vesaiki beraberinde getirme· 
Jeri metruttur. 

7 - Pirince i~tirak edecekler 
teklif mektublarmt saat 14 e ka
dar Satmalma Komisyonuna ver
mit olmalart f&rthr. Bu saatten 
sonra mektub ahnmaz. 

Talibler istenen kanuni vesa • 
iki teminabn kondugu zarf i~e • 
risine koyacaklardtr. (3233) 

istanbul Lavaz1m Amirligi I 
Sabnalma Komisyonu Hanlan 

tdareleri Istanbul Levaztm A
mirligine hagh miiesseseler i~in 
otuz bet ton zeytin yagmtn 7/ 
12/936 pazartesi giinii saat on 
bette lstanbulda T ophanede Sa
tmalma Komisyonunda kapah 
zarfla eksiltmesi yaptlacakhr. 

Tahmin bedeli 20300 liradtr. 
Ilk teminah 1522 lira elli ku • 
ruttur. ~artnamesi Komisyonda 
goriilebilir. lsteklilerin kanuni 
vesikalarile beraber teklif mek
tublarint ihale saatinden hir sa· 
at evvel Komisyona vermeleri. 

«213» (3004) 

*** 
tdareleri Istanbul Levaz1m A· 

mirligine bagh miiesseseler i!;in 
110 ton plavhk p1rincin kapah 
zarfla eksiltmesi 7/12/936 pa • 
zartesi giinii saat 15,30 da lstan
hulda T ophanede Sahnalma Ko
misyonunda yaptlacaktir. Tah • 
min hedeli 25850 liradtr. Ilk te • 
minah 1938 lira 75 kuruttur. 
~artnamesi 130 kurusa Komis -
yondan ahntr. Niimunesi hergiin 
goriilebilir. lsteklilerin kanuni 
vesikalarile beraber teklif mek· 
tublarmi ihale saatinden bir sa
at evvel Komisyona vermeleri. 

(3005) 

Deniz Levaz1m Sahnalma 
Komisyonu tlanlan 

M. M. V ekaleti Deniz Merkez 
Sahnalma Komisyonundan: 

6/11/936 giinii kapah zarfla 
yaptlan miinakasasmda talibi ~tk· 
mtyan 300 ton Dizel mayi mah • 
ruku, bu defa pazarhkla satm a· 
lmllc!lgmdan isteklilerin ~artna -
mesini 'kormek iizere hergiin ve 
pazarhga girmek iizere 10/12/ 
936 per,embe giinii saat 14 te 
1575 lirahk teminatlarile M. M. 
Vekaleti binasmda Komisyonu • 
muza miiracaatleri. (3126) 

Zayi - Fethiye Niifus memurlugun· 
dan 29/8/933 tarihinde tebdilen aldtgtm 
20234 numarah Niifus ciizdammt kay • 
bettim. Yenisini alacagamdan eskisinin 
hiikmii yoktur. 

Bursa Merinos yeti§tirme miifetti§ligi 
asistanlarm4an Nuri Oner 

Maliye 

11 

Ambalaj ve komprlmelerin uzerinde halis

ligln timsall olan EB markasrnr aray~n 121 

Teftis • Heyetinden: 
35 lira maath Maliye Miifettit Muavinligi i~in 14 ikincikanun 

1937 tarihinde imtihan yaptlacakbr. 

Arantlan tartlar fUnlardtr: A - Memurin kanununun dordiincii 
maddesinde yazth evsaft haiz olmak, B • 1 kanunusani 1937 tarihin
de Y&fl otuzdan fazla olmamak, C • Miilkiye mektebinden «Siyasal 
Bilgiler Okulu» Hukuk fakiiltesinden, Yiiksek Ticaret ve lkttsad 
mektebinden veya bunlara muadil derecedeki ecnebi mekteblerden 
mezun olmak, D • Y aptlacak tahkikat neticel!inde ahlak ve seciyeai 
miisaid bulunmak. 

tmtihana talib olanlar 5 ikincikanun 1937 tarihine kadar Anka • 
rada Maliye V ekaleti T eftit Heyeti Reisligine arzuhalle miiracaat 
edeceklerdir. Arzuhale fU evrakm raph laztmdu: A - Niifus ciiz -
dant ve adresi, B - Kendi el yaztlarile terciimeihal hulasas1 «Memu· 
riyette bulunanlar miiddet ve sureti hizmetlerine dair resmi vesika 
raptedeceklerdir» C - Askerligini yapbgma dair resmi vesika «As -
kerlikle alakast kesilmemit olanlar tecil edilmitlerse imtihana gire

bilirler, kazandtklart takdirde ancak namzed oarak kabul oluna -
bilirler» D • Mekteb tehadetnamesi veya tasdiknamesi, E • Sagla~~~u 
ve yolculuga miitehammil olduklarma dair hiiki'imet doktorunun ra· 
poru. Talibler tahriri ve tifahi olmak iizere imtihana tabi tutula • 
caklardu. Tahriri imtihan Ankarada ve tstanbulda ve muvaffak 
olanlarm ,ifahi imtiham Ankarada yapilacakbr. 

lMTtHAN PROGRAMI 

1 - Maliyel A - Biit~e «ihzart, tatbikt, tasdik ve kontrolu», muha • 
sehei umumiye kanunu, hiikiimleri, B • Vergi nazariyeleri ve usul • 
leri, vasttastz ve vasttah vergiler «sediillii vergiler, veraset ve inti· 
kal vergileri, istihlak iizerinden ahnan vergiler, Giimriik, lnhisarlar, 
harclar» Tiirkiyedeki vasitastz ve vasttah vergiler, C - Maliye Ve -
kaletinin merkez ve vilayetler tetkilatt, P · tstikraz nazariyeleri, tah· 
vii, amortisman, Tiirkiye Oiiyunu Umumiyesi, 

2 - lkttsad: A • «<stihsal, tedaviil nakid ve itihar, inkisam ve is .. 
tihlak bahisleri» 

3 - Mali ve ticari hesab, basit ve miirekkeb faiz, iskonta, faizli 
hesabt cariler. 

4 - Hendese: « Satth ve hacim mesahalari» 
5 - Ticari: Usulii defteri «esash ve pratik mali'imat» 
6 - Hukuku idare, memurin muhamekat kanunu, ceza muhake· 

meleri usulii kanununun tatbikat usullerine miiteallik hiikiimleri, 
ceza kanununun memur su!rlarma aid ktsmt, kanunu medeni ve bore· 
lar kanunile ticaret kanunlartntn Maliyeyi alakadar eden hiikiimleri. 

7 - Tiirkiyenin tabii ve iktisadi cografyast ve tarihi hakkmda 
ma!umat. 

8 - Ecnebi lis~t-DI «Franstzca, almanca veya ingilizceden biri» 
lmtihan neticesinde Miifettit Muavinligine ahnanlar U!f sene son

ra yaptlacak ehliyet imtihanmda muvaffak olurlarsa Maliye Miifet· 
ti~ligine tayin edilecekler ve bir sene staj i~in Avrupaya da gonde • 
rileceklerdir. (2290) 

lkt1sad V ekaletinden : 
1 - V ekaletimiz kaloriferleri i!;in ahnacak alan 240 ton Somikok 

«Turk Antrasit» komiirii kapah zarf usulile eksiltmiye konulmuftur. 
2 - Muhammen bedeli 7200 liradtr. 
3 - lstekliler bu ite aid tartnameyi Vekalet Levaztm Miidiirlii

giinden alabilirler. 
4 - Eksiltme 8/12/936 tarihine rashyan sah giinii saat onda An

karada lktiSad Vekaleti hinasmda toplanacak alan Komisyonda ya
ptlacaktu. 

5 - Muvakkat teminat bedeli 540 liradtr. 
6 - Eksiltme 2490 numarah kanuna tevfikan yaptlacaktu. 
7 - lstekliler teklif mektublanm ihale giinii saat ona kadar 

makbuz mukabilinde Komisyon Reisligine vereceklerdir. Posta ile 
gonderilecek teklif mektublarmm iadeli taahhiidlii olmasi ve niha
yet bu saate kadar Komisyona gelmit bulunmast laz1mdu. lhale sa
ali alan hu saatten sonra gelecek teklif zarflart kabul edilmiyecegi 
gibi postada vaki olacak gecikmeler de kabul edilmiyecektir. 

8 - Bu is hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin Vekalet Leva-
ztm Miidiiriugiine miiracaat etmeleri. (3124): 



12 CUMHURiYET 

ALACAGIN 

0. T. T. A. $. 
eyoglu istiklal caddesi, Tokatl1yan kar$1Sinda 

ve 

UR BiR D R 
Magazalar1nda, Ankara, istanbul, Beyoglu, izmir 

Fiat1: 

650Kr'l 

Pelikan §effaf 
dolma kalem 
ile yaztmz. 

Hem en yazar ve 
leke yapmaz. 

I 

,.. Sinirli ve cigerleri 
zay1f olanlar 

~ulasasile banyo 
yapmll. 

• 

<;am agacmm butiin ~ifai tesirlerini haizdir. <;am banyosu te· 
neffusii kolayla~tmr. Sinirleri teskin eder. Cildi guzelle~tirir. 
Kokulan izale eder. Ne~enizi arbnr. ~i~esi 60 kuru~tur. Her 
eczanede araymtz. Deposu taksim eczanesi. £AM isim ve marka· 

sma ve etiket iizerinde Takslm ecza 1esl firma.ma dikkat ediniz. 

HASAN DEPOSU 
BESiKTA3 3UBESiNi AGMISTIR. 

~I 

" .. 
JBRIITI.AN inN 

9l-

HASAN 

H A 
BRiYANTiNLERi 

Sa!rlart parlatan, ktvtrctkla,hrlln, diizgiinle,tiren, ince kokulu yagh 
ve yagstz adragana ve likid nevilerile genclerin ve kadmlarm hayat 

arkada~t. Hasan Briyantinleri 35 - 40 - 50 kurm~a. 
Hasa.n deposu: ISTANBUL, ANKARA, BEYOGLU 

Nezle hastahklarm kara kabercisidir 

Bir kale gibi sizi miidafaa eder! 
Gripin nezleyi 

ve gripi gecririr, 
harareti dii§ii -

kuvvetli d eva 
gripindir. 

Havalarm crok 
kan§Ik ve teh
likeli oldugu bu
giinlerde sihha
tinizi korumak 

.. 
rur. 

Ba§ ve di§ ag
rdartna, roma -
tizma sancdan-
na, sinir ve ade
lelerdeki tsh -
rablara kar§t en 

icrin § ii ph e s i z 
gripin kullan -
mahstmz. 

Her eczanede satiiir 
Vilayetinden: 

Edirne Memleket Hastanesinin 1950 lira tutarmdaki 176 kalem ec· 
zayt hhhiyesi pazarhkla almacagmdan talihlerin ihtiyac listesini gor
mek iizere Edirne Vilayet Daimi Enciimenine, lstanhulda Sthhat ve 
t~timai Muavenet Miidiirliigiine miiracaatleri ve ihale giinii olan 11/ 
12/936 cuma giinii saat 15 te 147 lirahk teminat makhuzlarile hir • 
likte Vilayet Daimi Enciimenine gelmeleri. (3237)' 

ANDI~LI 

TAKViMi AGIB 
Mehmed Rag1b Ulug 

1937 
14 Uncii y1l 

Arabi aylarm ba,Iangtci, dini giinler, Istanbul 
Rasathanesinden ahnmtthr. 

Herkes ifin en liizumlu ve laydalt malrimafl bulabilirsiniz. 

FIATI CiLDLI 35 KURU~. 

KANAAT KiT ABE Vi 

Goz hekimi " 

Beyoglu, Mis sokag1 No . 15 

Sahib ve Ba$muharriri: Yunua Nadi 
Umumi ne$riyatt idare eden Yazt i~Zen 

Miidilrii.: Hikmet Miinil 

K1rtasiye magazalar1ndan tedarik edilebilir 

Dr. Murad Rami A:dsn I 
Saatlerini Her yerde aray1n1z. --· .__. Telefon : 41553 Cumhuriyet matbaa:n 


