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2 ncl sahlfede: Slyasi 1cmal - Muhar

rern Feyzi, Gegemed1ler, ge~;emezlerdl, ge
cemezler • Abidin Daver 

3 iincii sahifede: Surlye Tiirklerl • M. 
Turhan Tan 

Mevsimin en giizel romam 

Y azan: Halide Edib 
4 iincii sahi!ede : Hikaye, Blbliyografya 
5 Inc! sahlfede: Fransa, Surlyede feylz 

ve refah devrl agmt§! 
6 net sahifede: Spor haberlerl, serbest 

siitun 
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Ba,tan sona kadar heyecan 'dolu 
400 sahifelik bir eserdir. 

tanesi 100, cildli 125 
Ahmed Halid Kitabevi Telefon: Ba§muharrir ve evl: 22368, Tahrtr heyetl: 24298. idare ve matbaa lnsmt 24299 • 24290 

Biz sulhu sevdigimiz kadar 
silah oyunundan da ho~lantrtz 

Bir giin anszzzn i$ pgzrzndan pkarsa 
hadisafzn seyrini sOzle, nasihatle · 

a'urdurmak imkanszz olur 

Japon • Alman ililif1 

Japon Hariciye 
Naz1r1 itilaf1n 

esaslarini anlat1yor 
Sovyetler Komintern aley 
hine donerlerse onlar da 
bu itilafa kabul dilecek 

Londra 3 (Hu • 
susi) - Japonya 
Hariciye N azm M. 
Hirota, Japonya ile 

I 
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I==? Her ne pahas1na olursa olsun Antakya- lskenderun ve havalisinin istiklaline ~-:=_ ;~d~~~~~n;~ng;!~ ~ 
ktl kadar dokundurmamag"' a kat'i olarak karar vermi~izdir. Bu karar hilaftnda tecilere ~u beya · 

- - natta bulunmu~ · 
~ bir emrivaki ihdas edildigi giin diplomasinin vazifesi hitam bulmu~ olur. Biz i !ur: 

i zaferi aramak i~in ~arka gitmegi bildigimiz gibi, cenuba yiiriimegi de biliriz. ~ ga:etei:;~n~:z~~~~ 
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T 
gibi fa~izme 1 1 a . tro a 

~imal aslant 
«Sadullah Cabiri» nin 

H • b • • • k etmi~ degildir. Biz, Fransa ve Amerika 
I~' If Ul can ve gibi demokratik devletlerle te§riki me-
~ sai ederek komiinizme kar~t miicadele 

Marifetleri 
Ankara 3 (Telefonla): 

mallndan • degw J•l edebiliriz. Almanya ile • imzalad1g1m1z emln anla§ma <;in ve ispanya gibi yabanc1 
[Arkan Sa. 7 siltun 5 tel 

H ataydan ~ok fena, ~ok feci 
haberler gelmege ba~ladt. An· 
takyamn sokaklarmda kan bile 

'dokiilmii~tiir. !ntihabatm son giinlerinde 
vukua gelen bu vah§i ve kanh hadiseler 
iizerine art1k hiikmettik ki Tiirkler aley· 
hine haztrlanan cebir ve tazyik plam 
biitiin §iddetile tatbik sahasma girmi~tir. 

V aziyeti daha etrafh kavnyabilmek 
ir;in ktsa bir mukaddeme yapmaga Iii • 
zum goriiyoruz: 

Suriye heyeti murahhasasile birlikte 
Parise gidenlerden Halebli «Sadullah 
Cabiri» Paris donii~ii !stanbula ugradtgt 
zaman Tiirk gazetecilerine bir hayli tath 
dil dokmii~. Tiirkliige dostlugundan ve 

Sancak koylerinde Tiirklere yapdan zuliim ve 
hal aldt iskence tahammiil edilmez bir , 

m"stakil Suriye hiikumetinin bUYiik..kom- lskenderunda askeri harekatrn id e edildigi hrfla 
~usile iyi mUnasebetler tesis etmek anu • Kilis 3(A.A.) - Sancaktan kac;1p «- vier lmmen harab bit hale gir· 
sundan bahsetmi~ti. Kendi aklmca dip· buraya gelenlerin miktan artmaktadtr. mi§tir. Bu harab evlerden birinin tahta -
lomathk yaparak bizi avuttugunu farze- Sancakta tazyik azalmam1~, artmlmt~tlr. bo§unda ekmek pi§iren bir kadmdan ~o
den bu soziimyabana politikac1 memle • Hi<; kimse malmdan, canmdan emin de- forum ekmek istedi. Kadm oniindeki ek-
ketine doner donmez i~inin kotiiliigiinii gildir. megi verdi, parasm1 kabul etmedi. Sofor 
ch~Jna vurmu~ ve a~agtda yazacaglrnlZ Sancak koylerinden katJk olacak bir§ey de istedi. Kadm yok 
maskaraca marifetlerile ne mal oldugunu yaprlan zuliim dedi . .Sofor <;okelek te yok mu diye so-
gostermi~tir. It' T 3 (A A ) S k h' I runca kadm aghyarak cevab verdi. hte 

Bu <<Sadullah Cabiri» ye o havalide . 1 Is · · - anca na .1ye e· elimizdeki ~u arpa ekmeginden ba~ka bir 

I . . I l d' rmden bazilannda dola~mi§ olan btr zat •e k D" b' . . . • k" .. 
«Esedii~ ~ima » yam §Jma as am 1yor· d h' . . v ~ Y yo . un me us sec;tmt 1~m oyu 

Or u na 1yesmm BayJTbucagt mmtaka • basti!a 1 d b 1 d 
larm1~ d .. d"v" .. I I r ever e, am a ar a ne varsa 

• 6m a gor ugu manzaray1 §OY e an atmt§· he · · 1 "t" d"l 
Gerr;i .Sarna nisbetle Haleb ~ehri ~i · br: psmi a 1P go ur u er. 

mal tarafa dii~tiigii ic;in .Samhlar, mf bu ................................................................................... }.~:,~,~~: .. ~~:.: .. ~~:~~ .. ~ .. ~~~ .. 
baktmdan bir Halebliye ~imalli diyebi • 
lirlerse de «Sadullah Cabin>> gibi butiin 
marifeti F rans1z siingiilerine ve F ransJZ 
parasma dayanarak silahs1z ve masum 
Tiirklere saldtrmaktan ibaret olan ze • 
bunkii§ bir canavara asian lakabt verrnek 
hayli gliliinc bir yakt$hrmadJr. Bu tevcih 
bize baZ1 ~Imank mahalle ~;ocuklannm 
arkalanna bir s1rmah iiniforrna ve belle· 
rine tahtadan bir k1hc takarak asker o • 
yunu oynamalarmi hahrlattJ. Her neyse, 
i~in bu ciheti bizi alakadar etmez. 

Y eni Arab hiikumeti, kendi istiklali • 
nin kapJS! online boy]e gemi aslant ka· 
bilinden kahramanlar dikmekten bir fay· 
da gorliyorsa, bu, onun bilecegi bir i~tir. 

Sadullah Cabiri, damarlarmda ta$Jdt
gl kanm laakal yans1 Tiirk olan bir aile· 
ye mensubdur. 

Bu aile. Tiirk idaresi devrinde, bizden 
yalmz hiirmet ve riayet, yalmz ihsan ve 
at1fet, yalmz himaye ve sahabet gormii§
tiir. Biitiin bunlar, bir Halebliye Arab
ligmi unutturmak ir;in ' sebeb te§kil etmez
se bile, gozii kanh bir Tiirk dii§mam ol
mak ir;in de hir; sebeb ve vesile olamaz. 

Filhakika, «Sadullah Cabiri» Tiirk 
kamna susarnJ§ bir sutlan gibi bir;are uk
da§lanmiZa saldmp durrnaktad1r. 

Ge~en te§rinisani ir;inde, Halebin Ze
keriya camiinde bir nutuk soyliyerek, 
«kanlanmn son damlasmt akittncJya kadar 
Tiirklerle bogu§malanm» kendisini din· 
]iyenlere tavsiye etrni§ti. Biz o vakit buna 
sadece giilmekle iktifa etmi§tik; r;iinkii 
Zekeriya camii avlusunda «Sadullah 
Cabiri» yi dinliyenlerin % 80 i Tiirkiin 
ne oldugunu, Tiirklerle ugra§manm ka • 
r;a mal olacagm1 bilen insanlard1. 

lt silihh bir talom haydudlan eli 
kolu bagh Tiirkler iizerine saldtrl· 
mak §eklinden !rdop ta iki tarafan si· 
lihh ve serbest vuru§mas1 halini abr
aa, biitiin o timal aslanlanmn birer 
cenub faresi gibi s1gmacak delik an· 
yacaklannda tiiphe yoktur. 

Her ne ise bunu zaman ve hadiseler 
gosterecektir. <<Sadullah Cabiri» nin yap· 
ttklan sadece kuru stkt bir palavracthktan 
ibaret kalsavd1 bunu kendisinin hafifli • 

Pek miiessif bir oliim 

Siird mebusu Mahmud 
Soydan diin vefat etti 

Onun oliimile Tiirk matbuab, en giizide bir 
ark~da,Inl kaybetmek acJstna ugram1,br 

Siird meb'usu Mahmud Soydanm 
diin saat be§te, Frans1z hastanesinde, 
hayata gozlerini kapadJgmi haber ver -
mekle miiteellimiz. Mahmud Saydamn 
oliimile Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi 
klymetli bir meb'us, Tiirkiye bankac1hk 
alemi yiiksek bir bankacl, Turk matbu -
ah da en giizide bir arkada§Inl kaybet • 

mi§tir. d b . 
Mahmud Soydan, bir miid etten en 

rahatsJzdi. Kendisini memlekette ve ha
ricde tedavi ettiriyor, hastahgt bazan ha· 
fiflemekle beraber biisbiitiin ger;miyordu. 
y azm Viyana civannda sanato~omlar· 
dan birinde tedaviye devam etmi§, fakat 

iyile§ememi§ti. . w 

Mahmud Soydan 1883 senesmde dog-
duguna gore, 53 ya§md~, ta~ m~_ml~. -
kete hizmet edebilecek bJr r;agda olmu§

[Arkast Sa. 5 siit:.m 4 te] Merhum Mahmud Soydan 
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gine, §Jrnankhgma, istiklal lokmasmt ~az· murlanm mecburi mezuniyetlerle i~ ba· 
medemiyen siyasi havsalasmm darhg~na §mdan aynmak gibi idarl bir hakstzhkla 
hamlederek ger;erdik. Fa kat Zekenya ba§hyor, bir evin ir;ine yerle§tirilmi§ Fran· 
camiinde verdigi nutuktan bir giin sonra SIZ makinelitiifeklerin kur§unlarile sokak· 
« 12 te§rinisani 1936» bu adamm !sken- tan ger;en masum Tiirkleri bir;mek gibt 
deruna giderek mahud «Diiryo» ile go- alr;akr;a tecaviizlere kadar vanyor. Tiirk 
rii§tiiglinii, F rans1z yiiksek komiseri do miinevverlerinin tevkif ve hapsedilmesi, 
Martel ile telgrafla§hgmi, bu miizakere yegane Tiirk gazetesi olan << Yeni 
ve muhabere neticesinde yedi sekiz mad- Giin» iin kapahlmasJ, intihabata i§tirak 
deli bir cebir ve tazyik plam hamladt • etmiyen belediye azasile muhtarlann va· 
gm1 ve bu plamn derhal tatbikatma ge - zifelerine nihayet verilmesi, o havalide 
r;ildigini biliyoruz. ya§Jyan ve Arab olmtyan bazt unsurlarm 

Mevsukiyetlerinde zerre kadar tered- Tiirkler aleyhine ayaklandmlmasJ hep 
diid caiz olmtyan membalardan gelip Ismail MiiJtak MAYAKON 
gazeteJerimize giren bu plan Jurk me • _ [Arkas: Sa. 5 siltun 3 til] 

···························································· 
Atinada haztrlanan 
hiikumet darbesi 
Meger i~in ba~1nda M. 
Mihalakopulos varm1'! 

· Atina 3 (Husu • 
s1) - Atina ajanst 
Yunanistanda ke§ -
fedildigi haber ve -
rilen darbei hiiku -
met te§ebbiisu hak
kmda a§agtdaki mii 
temmim malfunah 
vermektedir: 

c~arbei hlikumet 
te~ebbilsiiniln ba -
~mdaki devlet ada • 

M. Mihaliikopulos mmm milteveffa 
Venizelos kabinesinde Hariciye Nazm 
bulunan M. Mihalakopulos oldugu ta -
hakkuk etmi§tir. M. Mihalakopulosun 
harekatmdan haberdar olan Ba~vekil 
M. Metaksas uzun zamandanberi eski 

[Arkas: sa. 7 siltun 5 te] 

········· ..... ········· .. ·············· .... ··········· ..... . 
Fransa komiinist 
partisinin karar1 

Blum kabinesinin siyaseti 
aleybinde karar verdi 
Paris 3 (A. 

A.) - Komiinist 
partisinin meclis bii· 
rosu, ~. lrorez ta
rafmdan Sentetien • 
de irad edilen nut
ku ittifakla tasvib 
ve hi.ikumet siyasa -
stmn Halk cephesi 
programma uygun 
olmadtgmt kaydet • 
mi§tir. 

Biiro, cuma gun- M. Torez 

kii miizakerede, !spanya cumhuriyet hii· 
kfunetine gonderilecek silahlar iizerine 
konulmu~ olan ambargonun kaldmlma • 

[Arkast Sa. 7 siitun 4 te] 

···························································· 
Demir ve ~elik 
fabrikalarimiz 

Safranbolu ,ehri biiyiik 
bir sanayi merkezi oluyor 

Ankara 3 (Telefonla) - Karabiik de
mir ve ~elik fabrikalan in§a mukave -
lesinin tiirkc;e metni bugiin ogle iizeri 
imzalandt. Braser §irketi umum miidu
rii Makenzi, bu ak~am hareketi mu
karrerken Statiiye aid baz1 noktalarm 
ikmali i~in sah giiniine kadar §ehrimiz
de kalacakhr. :;iirket, biiyiik bir k1smt 
iki sene sonra, heyeti umumiyesi iki 
bu~uk sene sonra i§liyecek olan fabrika
mn tesisatma ba§larnak iizere hemen 
faaliyete g~ecektir. 

Hatta Karabiikte bir posta ve telgraf 
merkezi tesisi i~in §imdiden hiikfune -
te miiracaatte bulunmu§tur. 

Teknisyen ve miitehass1slardan mli -
rekkeb bir ingiliz grupu Karabiikte ~a
h§mak i~in memleketimize gelmek lize
redir. 

[Arkas: Sa. 7 siltun 4 te] 

,--

~erefli ziyaretlerden sonra 

Filomuz diin Yunan 
sulanndan ayriidi 

Biiyiik merasimle te,yi edilen 
• 

donanma dogru lzmire gelecektir 

1 
.a 

Aslan bahriyelilerimiz Yunan Me~hul Asker abidesine fel~nk koyarken 
Yavuz 3 (A.A.) - Anadolu ajan- Sekiz bur;ukta Atina elr;imizin Amiralt• 

smm hususl muhabiri bildiriyor: m1z !;)iikrii Okam ziyaretini miiteak1b Y a• 
Donanmamtz bu sa bah dokuzda Fa • vuz ve filotilla demir almt§lar ve Y avuz 

Jerden hareket etmi§ ve dost Y unan do- ba§ta, filotilla diimen suyunda, prova 
nanmast tarafmdan parlak bir surette se· hattmda Averof, sancakta dort Yunan 
lamlanmi§tlT. Erkin gemisi ve denizaltJ muhribi oldugu halde limandan r;tknn~· 
filomuz daha evvelden hareket etmi§ti. [Arkas: Sa. 6 siitun 4 te] 
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Bel~ika da askeri hizmet 
de ini arttirdi •• 

IDU 
Batvekil M. Van Zeland «ilk vazifemiz, arazimizin 

barb iissiilharekesi olarak kullandmas1na 
mani olmakbr» dedi 

Briiksel 3 (A. 
A.)- M. Von 
Zeland, askert hiz· 
met miiddetinin ar -
tmlmas1 miinasebe -
tile meb'uslar mec- -
lisinde bir nutuk soy 
liyerek demi§tir ki: 

«- Boyle bir 
tedbir, Avrupada 
halihaz1rda mevcud 
olan vaziyetin 1914 
senesinde oldugu ka· 
dar nazik olmasi do· 
]aytsile Bel~ika ir;in 
bir zarurettir.» 

Krahn 14 te§rini
M. Van Zeland, bu hafta, Londrada 111. Edenle goril$iirken 

e-eyelde soylemi§ oldugu nutuktan bah • dilmesi ve Milletler Cemiyetinin zi.fa 
seden Ba§vekil, bu nutkun irad edilme • dii§IDU§ bulunmasJ oldugunu soylemi§tir. 
sinin sebebi Rhenanienin yeniden i~gal e· [Arkast Sa. 7 siltun 4 te] 
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lspanya ihtililcileri gazli 
obiis kullaniyorlar 

Milis zayiabnm % 80 i ecnebi imi,. Madriddeki 
ingiliz heyeti tehlike atlatb. ispanyaya gonderllen 

100 tank istanbuldan 

... 

Sagda, Madrid kaprlartnda ihtilalci kuvvetler, solda gazeteciler 
bir duvarrn deliklerinden muharebeyi seyrediyorlar 

Ma?r.id 3 (A.A.) - Havas aianst Bu te&ebbuslerinin akamete ugramas1 
muhabmnden: iizerine asilerin kumandam, cumhuriyet • 

Asiler, , dun Pozueto mmtakasmda ~ilerin miinakalatm1 ink1taa ugratmak 
kuvvetli bir tazyik icra etmi~lerdir. Mak- maksadile Escurial yakmmda Sant Au
sa~larm~n Coruna yoluna kadar kendi • gustin dagma dogru tevecclih etmelerini 
lerme btr guzergah ar;mak oldugu tah • emretmi§tir. F akat milislerin §iddetle 
min edilmektedir. [Arkast sa. 6 sutun 1 de] 
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G8Gemedi er, gecemezlerdi, ge~emezler! 
Amiral Keyes <;anakka

leden gec;erdik diyor 

(..__e....;._e_h_i_r_v_a_M_e_m_l_e .. k __ e_t _H_a_b_e_rl_e_r_i __,) 
T iirkofisin yeni 

miimessilleri 
Karabiik demir ve Otomobil ve otobiis 
~elik fabrikalari kazalari • • 

1~1n ----
ingiliz donanmasinin sab1k Erkan1harbiye Reisi 

0, ge~erdik diyor, 

Y ar1n Ankaradan ~ehri- iki senede bitecek, paras1 Dahiliye Vekaleti vilayet-

bir 
biz 

kitab 
mize geliyorlar mal verilerek lere bir tamim gonderdi 

iddiah 
de ge~emezdiniz, diyoruz 

Tiirkofisin haricdeki yeni miimessil -
liklerine tayin edilen zevat yarm §ehrimi· 
ze geleceklerdir. Sehrimize gelecek mii· 
messiller ~unlard1r: M e§hur lngiliz 

Paris konseyyesi Mithat, Bombay aja· 
m Turban Celal, Cenova ajam Kamran, 
Londra ticaret miimess!li Mahmud Ce · 
Ia!, lstokholm aj am Hayreddin SukrU, 
Hamburg ajam Suad, Marsilya ajam 
Server, Berut ajam N_ejad, lskenderiye 
a jam S1dk1 N emli, Riyo de J aneyro a· 
jam Ahmed Cemil ve Briiksel ajam Se
lim. Y eni Lahey a jam Said Rauf mer· 
kezde baz1 i§leri oldugundan bir mUddet 
sonra §ehrimize gelecektir. 

BiitUn konseyye, mUmessil ve ajan • 
lar §ehrimizde bir mUddet kalarak bura· 
da ihracat tacirlerile garU~eceklerdir. 

fhracat tacirlerine diin bu hususta teb· 
ligat yapllmt§tlr. 

A mirallerind en Si; 
R o g e r Keyes, 
<<Flandre bank/a • 
rmdan <;anakkale • 
ye» ad/1 bir kitab 
ne~relli. Ce,en yaz, 
<; anakkale mezar -
lrklarrm ziyaret mii· 
nasebetile i stanbula 
da gelmi§ olan A • 
miral Keyesin harb 
halrralarmt ihtiva e· 
den bu kitab hak • 
kmda, Franstz de· 
niz harbi miinekkid
lerinden Edmond 
Deloge fransrzca Le 
Temps gazelesinde 
bir makale yazmt§hr. 
Evvela, bu makale
YL okuyucularrma Ger;en yaz §ehrimize gelmi§ olan Amiral Sir Roger Keyes 
aynen nakletmek, (X i9aretli) ile <;anakkalede harbeden lngiliz kumandan -

TUrkofis yeni Roma konseyyeligine 
tayin edilen Halil Mithat KaragUlle dUn 
~ehrimize gelmi§tir. Halil Mithat, TUr -
kofis Istanbul §ubesi mUdiirlUgUne tayin 
edilen Roma ticaret mi.imessili gelinciye 
kadar bu vazifeye vekalet edecktir. 

sonra da cevabrm lanndan General Birdvud, Taksim abidesi onilnde 
vermek isterim. 

MUttefiklerin zaferi Ustiinden ancak 
on sekiz y1! gec;tikten sonradu ki Canak
kale tekrar TUrklerin eline gec;ti. ltilaf 
zUmresinin binlerce kara ve deniz askeri, 
Bogaz hiicumlannda bo§una kurban e
dildi. Dava muallakta kald1. Amiral 
Gepratla Amiral do Robekin kahraman
ca hiicumlanna devam etmek ve muvaf
fak olmak miimkiin miiydU ~ General 
Guronun, Anzaklann, lngiliz T ommile
rinin (T ommi Mehmedcik mukabili bir 
kelimedir} k1zgm veya metodik kara ta
arruzlarile elde edemediklerini Miittefi
kin filolan, biraz daha gayret ve biraz 
daha te§kila.t~1hk ruhile hareket edilse 
temin edebilir miydi? 

Bu suallere, hadiselerin §ahidi olan 
bir zat, yazd1g1 kitabda, miispet cevab 
vermektedir. ingilterede bUyUk heyecam 
mucib olan ve franstzca,ya da terciime e
dilen bu kitab, Amiral Sir Roger Keye
sin parlak kaleminden <;lkmi~tlr. Amiral 
Keyes, Zeebrugge dalgaknanma deniz • 
den yap1lan hiicumun me~hur plamm ya
pan, biitiin BiiyUk Harb esnasmda, ciir
eti, ceureti ve dii~iincelerinin fevkalade
ligile temayiiz eden denizcidir. 

Amiral Keyes, 1914 ten evvel son de
rece degi§ik ve dikkate deger memuriyet
]er ve vazifelerde bulunmu§tur. 1903 te, 
sekiz muhribden miirekkeb bir filotilla -
nm kumandam iken Bahriye Nezareti 
istihbarat ~ubesine tayin edildi. Sonra, 
Amiral Prens Lui do Battenberg tara -
fmdan ata~enaval olarak Romaya, Viya
naya, lstanbula ve Atinaya ganderildi. 
!talyan kulannda avc1hk etti, Bogazic;i 
k1ydannda polo oynad1, Avusturyada 
iri hayvanlar avlad1, her tarafta dostlar 
edindi ve bu arada, bUtUn bu memleket
lerin deniz siyasetleri ve donanmalan 
hakkmda Bahriye N ezaretine malumat 
yeti§tirdi. Sonra, Roger Keyesin yeni ve 
o zaman ic;in orijinal bir vazifeye tayin 
edildigini goriiyoruz. Bu vazife, denizalh 
gemileri miifetti§ligidir. Bu memuriyeti 
esnasmda, denizalti gemileri planlarmm 
tanzimine i§tirak etti. Bu gemiler, barb 
harekatJ esnasmda umumiyetle miikem
mel, pratik ve saglam olduklanm goster
diler. Roger Keyes, Bahriye N azm 
Vinston <;urc;ilin en sad1k muavinlerin -
den biri oldu. Kitabmda, amiri ic;in §oy
le diyor: «Onun enerjik idaresi altmda 
dev adunlarile ileriledik. Takib ettigi u
suller, her zaman halkm ho§una gitmiyor
du amma <;urc;il uzak ve dogru gorliyor
du; cesaret sahibiydi ... lngiliz bahriyesi
ni bUyUk imtihana hamlad1.» 

Sir Roger Keyes, o zaman Ingiliz 
Ana filosu kumandam olan Amiral Sir 
J orj Kallghanla beraber 15 temmuz 
1914 te lngiltere Bahriye Nezaretine 
«Denizalh mUdafaasma aid umumi mU
Hihazalar ve muhriblerin ke§if ve himaye 
hizmetlerinde kullamlmasl» adh bir muh
tlra vermi§ti. 

Sir Roger Keyes, BiiyUk Harbin ilk 
denizalh hareketlerini idare etti. F akat, 
kendisi sevmiyen Amirah Lord Fi§erden 
hie; muzaheret garmiiyordu. Bu yiizden 
mUteaddid defalar Lord Fi§erle ~icldetli 
c;arpl§ml§h. Sir Roger Keyes, 8 ~ubat 
1915 te Bahriye birinci Lordu tarafm -
dan davet edildi. Hemen ertesi gunu 
Akdenize hareket emrini ald1. <;anakka
le Bogazm1 zorlam1ya memur edilmi§ a
lan Muttefikin filosunun kumandanhgml 
deruhde eden Kontr Amiral Kardenin 
erkamharbiye reisligine tayin edilmi~ti. 
1915 senesi eyluliinde yaplig1 k1sa bir 
ziyaret haricinde 1916 haziranma kadar 
',ir daha fngiltereye gelememi§ti, 0 za -
, an, refikas1 ic;in gUnU giiniine hahralan-

m yazmaga karar verm1§tJ. Amiral MOZELERDE 
«Diinya tarihinin kaydettigi en bUyUk Mahkukat ve bah miizesi 
ziilmaa~eyn ( 1) te~ebbiis» dedigi Ca -
nakkale maceras1m hikaye ic;:in yazd1g1 Siileymaniyede Ti.irk ve islam Mi.izesi 

eserin esaslanm bu hattratmdan alml§ • yanmdaki mimar Sinan eserlerinden o
hr. lan bina son zamanlarda pek harab bir 

Amiral, kitabmda, <;anakkale hak • hal alm1~tl. Ti.irk ve islam Miizesinden 
kmdaki duygulanm ve doktrinini §U daha biiyiik ve daha aydmhk olan bu 
ciimle ile ifade ediyor: binanm mahkukat ve bah miizesi bali-

<< 1915 ~ubatmda <;anakkale seferinin ne getirilmesi Ti.irk Tarib, Dil Kurumu 
ilk topu ve 1916 ikincikanununda da son 
topu atildtgl zaman, orada idim. Bu ara
da, birbirine halef ve selef olarak hare
kat! idare eden iic; Amirala erkamharb 
reisligi ettim. Kalelerin ve mestur mev -
zilere yerle§tirilmi§ olan obUs toplannm 

tarafmdan takarriir etmi~ ve tamiri 

ic;in de Miizeler idaresi tarafmdan ke§
finin yapilarak gonderilmesi Maarif 
Vekaletinden bildirilmi§tir. 

altmda uzun saatler gec;irdim. Bunlann, gecelerde yeni te§ebbUsler yapildi. Tiirk
c;ok fazla mubalaga edilmi~ bir tehdid lerin mukabelesi gittikc;e daha miithi§ o
te§kil ettigini anlad1m. Gemilerin mayin- luyordu. Keyes bUtUn gecelerini, tarama 
le veya torpille batttklanm gordUm. ih- i§ine i§tirak eden gemilerden birinde ge
rac noktalarmda cereyan eden Homerva- c;iriyordu. Eserinde, infilaklan ve Tiirk 
ri miicadelelerde ve ondan sonra vuku l§ildaklanmn baltkc;1 gemileri iizerine kU
bulan ve binlerle adamm hayatma malo- melenmi§ olan beyaz I§iklanm tasvir e
lan bUyiik meydan muharebelerinde ha- diyor, bu kUc;Uk gemilerin mermilerin 
ztr bulundum. kaldirdigl su siitunlannm altmda simk-

lleri ate§lerin idareci kumandanlarile, lam, panl pan! ve delikde§ik bir halde 
Gelibolu muhariblerile s1ki mUnasebetler danU§lerini anlahyor. BiitUn ~iddetli a -
tesis ettim. Oc; tahliyenin tertib ve tan - te§lere ragmen yalmz dokuz ki§iye isabet 
zimine i§tirak ettim. Burada ~unu soyle - vaki olmu~. bunlardan dordii almi.i§tU. 
mek isterim ki 4 nisan 1915 e kadar do- Keyes o zaman §U hakikati anlaml§h: 
nanma, kara ordusunun duc;ar oldugu « Z1rhhlann, kruvazorlerin, muhrible
zayiata nazaran, ehemmiyetsiz zay1atl~ rin TUrk l§ildaklarma kar§l ac;tJk!an §id
Bogazl zorLyabilir, TUrk - Alman filo- detli miitemerkiz ate§, hic;bir netice ver -
sunu imhaya kafi kuvvetle Marmaraya memi§ti. Onun ic;in, donanma ate§inin hi
girebilirdi. Boylece Geliboluda ve Asya- mayesi altmda giindUz.leri tarama yap -
daki biitUn TUrk ordularmm muvasala mak lazun geliyordu.» 
hatlan kesilmi~ olurdu. Bu da, bize kat'i Maalesef, Amiral Karden bitkin bir 
ve nihai zaferi verirdi ... 0 zaman da, haldeydi. Roger Keyes, bunu c;ok <<te
bugiinkii gibi bundan emindim ve hie; bir essiife §ayan» buluyordu. Donanma slh
§ey bu fikrimi degi§tiremez.» hiye miifetti§ile amiral gemisinin doktoru, 

Amiral Roger Keyes, inadc1 bir nik - hastay1 dikkatle muayene ettikten sonra, 
bindi. F akat, onun nikbinligi usule ve c;a· fena bir te§his koymu§lard1. Bahriye N e
h~maga dayamyordu. 7 mart 1915 te zaretinin bir telgrafnamesi, basta amira
yapilan ilk biiyiik deniz taarruzunun fer- lm yerine Amiral Do Robekin harekah 
dasmda §oyle yaz1yor: idareye memur edildigini bildiriyordu. 

«Kec;ecegiz, fakat i§ Bahriye Nezare- Sir Roger Keyes «enerji ta~an, kudretli 
tinin zan ve tahmin ettiginden c;ok daha bir §ahsiyet» oldugunu sayledigi Amiral 
c;:etin olacaktu.» Vemisi tercih edecegini ac;1kc;a yaz1yor. 

Sir Roger Keyes, i§ ba§mda, mUte - Amiral Vernis (Wemyss) dirayet sahibi 
reddid ve yorgun bir halde bulunan ku- bir denizci olup Mundrostaki MUttefikin 
mandanmm anlay1~ noksanile mi.icadele bahriye ve askeri iislerini tanzim gibi mu
mecburiyetinde kald1. BUtiin bir filonun azzam bir i§e dortelle sanlm1§ bulunuyor
boyle zorla bir yarma te~ebbUsU yapma- du. 
Sl, her§eyden evvel, Almanlann nasihat- Sir Roger Keyes, ayni zamanda Ge
leri iizerine Tiirkler tarafmdan konul - neral Sir Jan Hamiltonla miinasebet te
dugunu bildigi mayinlerin gayet itinah sis etti. General, karaya <;1kanlacak ve 
bir surette taranmasile kabildi. donanma ile i§birligi yapacak olan Mlit-

Dii§mamn ate§ine gelince, Sir Roger tefikin kara kuvvetlerinin kumandasm1 
Keyes bunun ehemmiyetini izam etmi- deruhde etmek iizere Ingiltereden geli
yordu: «Hareket halinde bulunan gemi· yordu. Roger Keyes diyor ki: «Sir Jan 
!ere tevcih edilince Tiirklerin ate§i c;ok Hamiltonu daha evvel hie; gormemi§tim. 
isabetsiz ve pek az korkuncdu ... En eski Sir }an Hamilton Hindistan hududunda 
zlrhhlanmlZin muhafazas1 o kadar mii - babamm emri altmda c;ah~ml§tl ve an -
kemmeldi ki yahk mahrekli at!§, hatta nemle dostlugu vard1. (Aile miinasebet
en yakm mesafeden bile, gemilere esash Jeri ve monden rab1talann lngiltere Ba§· 
hasarat ika etmiyor gibi gariiniiyordu.» kumandanhgmda mi.ihim rol oynad1g1 

Sir Roger Keyesin mi.idahalesi Uzeri- goriiliiyor.) General, gelir gelmez, bana 
ne mayinlerin taranmasma azimkarane kar§l c;ok iyi muamele etti. Benimle ser
bir surette ba§landl. Y edi bahkc;1 gemisi- best mUnaka~alara giri§ti. Hindistandaki 
nin, Kanopus mhbsile muhriblerin ve uzun seferlerle iki Boer harbine i~tirak 
karakol gemilerinin himayesinde, gece- ettikten ba§ka, Rus • J apon harbinde, 
ley in·, <;anakkale Bogazmdan ic;eri gir - J apon ordusile beraber mUteaddid mey
meleri kararla§tmld1. Donanma erkam- dan muharebeleri gormii§, ve bilhassa 
harbiye reisi de bizzat kUc;Uk gemilerden Port - ArtUrUn zaptmda haZIT bulun -
birine hindi. T arak gemilerinin mUret - mu§tu.>> 

tebat1 diger gemilerden aynlan ganUIIU- Generalin erkamharbiye reisi Bret -
lerle takviye edilmi§ti. Manzara, c;ok veys (Braithwaise) de Sir Roger ~eyes 
muhte§em ve mUheyyicdi. Kanopus zuh- le mUkemmel dost olmu§tu. Kara ve de
IISI, l~lklarile lngiliz gemilerini aydmla- niz erkamharbiyeleri arasmda da, c;ok iyi 
tan Turk l§Jidaklan (projektorleri) Uze- bir arkada§hk tesis etmi~ti. 
rine ate~ ediyordu; sanki aya at1~ yapar r Arkast var] 
gibi ... T oplar her taraftan bizi davUyor- ABIDIN DA V ER 
du. Bu, gUzel bir manzarayd1.>> 

Bu ilk torpil tarama tecrUbesinin, ka
fi olmadlgl anla§ildigmdan, miiteak1b 

[1] Yani hem karadan hem denizden 
yapJlan hareketlere ingilizler ziilmaa§eyn 
dlyorlar. 

odenecektir 
Ankarada lkhsad Vekaletile Brassert 

grupu miimessilleri arasmda imzalanan 
mukavele hakkmda Ulus refikimizin ver
digi tafsilata gore, modern tesisata malik 
olacak olan Karabiik fabrikalan senede 
180 - 21 0 bin ton demir ve c;elik istihsal 
edebilecek ve aynca birc;ok tesisah ve 
makine fabrikalanm da ihtiva edecektir. 
Bu meyanda memleketimizin c;ok muhtac 
oldugu, ikinci sanayi planma dahil, su 
borulan fabrikas1 da vardu. 

T esisat, fngilterede sahlacak TUrk 
mallanmn parasile sekiz senede odene -
cektir. 

Demir - c;elik fabrikalan, 1934 te 
ba§lamJ§ ve 1939 senesinde bitecek olan 
sanayi planmm mUhim k1sm1dtr. Gelecek 
seneye ka!mJ§ olanl ar c;ok kiic;Uk i~lerdir. 

T esisatm Brassert kumpanyas1 gibi 
biitUn dUnyaca §ohreti tanmm1~ bir mU -
eseseye verilmesinden sonra be§ senelik 
ilk sanayi plam muvaffakiyetle ve tama
men neticelenmi§tir. 

Brassert grupu mUdiirU M. Machenzi 
bu mukavele ile TUrkiye sanayile§me 
plamnda ilk lngiliz te§riki mesaisinin 
ba§laml§ oldugunu sayledikten sonra 
Atatiirk Tiirkiyesinin lngiltere sermaye 
ve sanayi alemine verdigi bUyUk emniye
tin, hay1rh neticelerinin gecikmiyecegini 
soylemi~tir. 

Mukaveleye gore KarabUk fabrikala
rmm miihim k1sm1 iki sene zarfmda ik • 
mal edilecek ve bunu takib eden 6 aym 
nihayetinde miiesseseler faaliyete gec;e -
bilecektir • 

M. Machenzi demi§tir ki: 
«- Y apacag1m1z i§, lngiliz sanayii • 

nin diinyaca me~hur olan §ohretile mUte
nasib olacaklir. Bu noktadan deruhde et
tigimiz vazifenin mahiyet ve ehemmiye· 
tini takdir ediyoruz. Diger taraftan bu 
i§, lngiltere hiikGmetinin ve bilhassa City· 
nin Osmanh hiikumeti de dahil oldugu 
halde 12 nci amdanberi ilk defa olarak 
gilranti ve finanse ettiil;i i~tir. nun iki 

memleket ic;in de mall neticelermi izaha 
mahal garmem. . 

BUtUn bu mi.izakereler masmda ikti· 
sad V ekilinin ve alakah memurlarm bi • 
ze gasterdikleri kolayhk ve bu biiyiik an· 
la§mayl tesis ic;in gosterdikleri hiisnii ni • 
yet ve dostluktan minnettanm. 

Saziimii bitirmek ic;in birkac; ay evvel 
bir ingiliz memurunun Ankarada sayle • 
digi sozii ben de ayni kanaatle tekrar e • 
decegim: 

« -Aylardanberi Tiirkiye maliyesi, 
ikt1sadiyat1 ve ilah.. Uzerinde tetkikler 
yap1yoruz. 

Bu tetkikler neticesi gostermi§tir ki, 
TUrkiyede herhangi bir yabancmm her
hangi bir taahhiidU deruhde etmesi ic;in 
~Uphe ve tereddiide mahal verebilecek en 
ki.ic;Uk bir sebeb yoktur. TUrkiye muhak
kak surette bugiin en miistesna i§ ~artlar1 
ve imkanlanm gasteriyor.» 

Miilkiyenin tesis 
yddoniimii 

Bugiin Ankarada ve 
~ehrimizde merasim 

yapdacak 
BugUn Miilkiyenin tesisinin 59 uncu 

y1ldanUmiidiir. ~imdiye kadar her sene 
burada, Miilkiye mektebinde tes'id edi
len y1ldaniimU bu yll mektebin Ankara
ya nakli dolay1sile Ankarada kutlula -
nacak ve bUyiik merasim yap1lacakhr. 
Ankarada, aralarmda Vekiller, meb' us
Jar ve yUksek memurlar da olmak Uzere 
pek c;ok MUikiyeli vard1r. Bu itibarla 
bu sene Ankarada yap1lacak taren c;ok 
muazzam olacak, di.inUn, bugUniin ve ya· 
nnm MUlkiyelileri bugiinU hep bir ara· 
da kutluhyacaklar ve ya§tyacaklardlr. 

fstanbulda bulunan MU!kiyeliler de 
y1ldaniimUnU tes'ide karar verm§ilerdir. 
Bu ak§am saat 8 de, §ehrimizdeki bUtiin 
Miilkiyeliler Parkotelde toplanacaklar, 
hep bir arada yemek yiyecekler ve ken· 
dileri ic;in bir bayram olan bugiinii kutlu
hyacaklardlr. 

Memleketin en k1demli ve en yiiksek 
bir mUessesesi olan MUikiyeyi de, bUtiin 
M Ulkiyelileri de tebrik ederiz. 

-- -~- -· 
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Dahiliye V ekaleti otomobil ve otobiis 
kazalan hakkmda vilayetlere miihim bir 
tamim gandermi§tir. Vekaletin, bu tami
minde son zamanlarda s1k s1k vukua ge
len otomobil ve otobUs kazalannm vatan· 
da§larm oiUmiine sebeb oldugu kaydedi
lerek bu kazalarm: 

- Makinelerin bozuklugundan, 

2 - Sofarlerin ehliyetsiz ve istenilen 
evsaf1 haiz olmad1klanndan bilhassa al
kol ve diger uyu§turucu maddeler isti • 
mal etmelerinden, 

3 - Haddinden fazla yolcu almala
rmdan, 

4 - lyj ve daiml kontrol edilmeme • 
lerinden, 

5 - Gidi~ ve geli§lerinin muntazam 
bir seyrlisefere tabi bulunmamasmdan, 

6 - Birbirlerinden evvel maksud ma
hallere ula~mak istemelerinden, 

7 - Daha evvel mii§teri almak ic;in 
azami siiratle gitmelerinden ileri geldigi 
beyan edilmekte ve mUhim bir seyrlisefer 
nizamnamesinin son tetkikleri yap1lmakta 
oldugu bunun ikmaline kadar valilerin 
bizzat bu i§le alakadar olarak evvelemir
de bu arabalann kac; yolcu alabilecekle· 
rini tayin etmeleri emredilmektedir. 

V ekalet bun dan ba§ka kazalardan bir 
c;ogunun, bu arabalarm §ehir sJmrla,n ha· 
ricinde tahammUliinden fazla yolcu ve 
e§ya almakta olduklan, hatta kendileri· 
ni biiyiik §ehirler harici kay ve kasabala
ra kaydettirmek suretile kontroldan kur· 
tulduklan, buna miisaade edilmiyerek 
§ehirler aras1 seyriisefer yapan otomobil 
ve otobiislerin behemehal biiyiik ~ehir • 
Jerde kayid ve s1k1 bir surette kontrola 

tabi tutulmalanm, ~ofarlerin s1hhi vazi -
yetlerinin bilhassa ehemmiyetle takib e

dilerek en ki.ic;iik suc;lannm bUyUk bir 
hassasiyetle takib edilmesini, bu kabil 
kazalarda arabalan muayeneye tabi tut

mlyan ve yahud bozuk oldugu halde 
saglam vaziyetinde gosteren memurla -
rm da en ~iddetli bir surette tecziye edil
melerini i~temektedir. Otobuslerin kac; 
yolcu ve nekadar e~ya alabilecekleri 
mil§terilerin gorebilecekleri bir yere talik 
edilecektir. 

VI LAYETTE 

Rize V alisi §ehrimizde 
Rize Valisi Cevdet mezuniyetle §eh • 

rimize gelmi§ ve di.in istanbul Vali 
muavinini ziyaret etmi§tir. 

Defterdarlar arasmda yeni 
nakil ve tayinler 

istanbul Defterdarhg1 tahsil kontrol 
memuru Nejad Yozgad Defterdarhgma, 
dordiincii kolordu muhasebecisi Remzi 
Nigde Defterdarligma, Tokad Defter -
dan Zihni Afyonkarahisar Defterdar -
hgma, Mardin eski Defterdadn Nihad 
Hakariye, Nev§ebir Malmiidlirii Vehbi 
Erzincan Defterdarhgma, istanbul Def
terdarhgt tabakkuk §efi Mazhar Miifid 
Tokad Defterdarhgma, birinci kolordu 
mubasebecisi Sadri Urfa Defterdarhgt
na nakil ve tayin edilmi~lerdir. 

MOTEFERRIK 
Adliye sarayt i~in yeni bir 

proje yap1lacak 
istanbul Adliye saraymm, Vilayetin 

kar§lsmdaki binalar istimlak edilerek 
orada yap1lmas1 kararla§tiktan sonra o
na gore projesi miisabaka ile tanzim et
tirilmi§ti. Bilahare Adliye saraymm 
Sultanahmeddeki Hapisane binasmm 
yerine yap1lmasma karar verilmi§ti. Fa
kat bu projenin tatbikma imkan gorii
lemediginden Adliye Vekaleti yeni bir 
proje tanzimine karar vermi§tir. 

Hava vaziyeti 
Dlin Kandilli Rasadhanesinden ald1 • 

g1m1z malumata nazaran tazyik 750 mi
limetre, azami hararet 11, asgari 7 san
tigraddl. 

Riizgar YJldiz etrafmda miitehavvil 
olarak azami saniyede 9 metro siiratle 
esmi~tir. 24 saat zarfmda yagan yag • 
mur miktan 10 milimetre idi. 

Bugiin de bava serpinti §eklinde ya -
g1§h olacak ve biraz daha soguya • 
caktlr. 

DENIZ ISLER/ 
Karaya oturan vapur 

par~alandt 
Karadenizdeki f1rtma yeniden art -

mi§tir. GeiSen aym yirmi be§inde Ereg
lide karaya oturan Yunan banduah E
linola vapuru kurtanlamaml§ ve- dal • 
galarm tesirile kayalarda par~alanmi§
br. 

Tahlisiye efrad1 geminin par~alana -
cag1 anla~1lmca bliyiik bir fedakarhkla 
tahlis i§ine giri~mi§, kaptanla 25 tay -
fay1 kurtarmi§br. Yunanh kaptan, Tah
lisiye idaremize te~ekklir etmi§tir. 

Fransad~.ki kar1~1k 

vaziyet 
I ----

~ ransada sol cenah partileri hii -u-- kumetinin ,i§ ba~ma geldigi alt1 
ay oldu. Intihab miicadelesi es· 

nasmda, frangm ktymeti di.i~iiriilmiyece· 
gine bu partiler saz verdikleri halde bun· 
larm hiikumeti tarafmdan F ranstz paras! 
dii~UrUidii. Fa kat ne aleiGmum F ransada, 
ne de sol partilerin vaziyetinde huzur ve 
istikrar bir tiirlii kendisini gosteremedi. 
Bilakis kan§1khk hem devam ediyor, hem 
de arhyor. 

Bu huzursuzluk ve istikrarslZhk birc;ok 
sebeblerden ileri geliyor. F akat cUmle· 
sin in men~ei birdir: ransanm iktJsadi 
vaziyetinin bozulmu§ olmas1 ve bu halin 
F ransadaki miifrit sagc1khk ve solculuk 
cereyan ve hareketlerini son derece kuv· 
vetlendirmi§ bulunmasldir. 1926 sene • 
sinde M. Puankare tarafmdan frangm, 
altm ve daviz k1ymetinin be§te dordii de· 
recesinde dii§iirlilmesinden sonra bu de· 
gi§iklik biitlin diinyanm altm mikyasma 
rlicu ettigi bir zamana tesadiif eyledigi 
ic;in Fransa dUnyanm en mes'ud memle
keti olmu~tu. 

F rans1z emtias1 cihan piyasasmda ra -
kibsiz kald1gmdan her yerde sUrUlUyor· 
du. Fransaya bUtiin diinya altmlan dart 
taraftan ak1yordu. Bu refah ve bollugun 
ebedi olacag1 kanaatile devletin masarifi 
alabildigine artmlmJ~tJ. 

Vaktaki cihan ikhsadi buhram kendi
sini gasterip te lngiltere ve Amerika da· 
hi, paralanm dii§iirdUkten sonra i~in ren· 
gi degi§ti. F ransanm ihracatl iic;te bire 
indi, Parise altm akm1 durdu. Bilakis 
buradan harice akm ba§lad1. Fransa pa
rasml ve sanayiini dcorumak ic;in konten -
jan ve do viz kayidlerini icad etti. F akat 
iktJsadi sukut ve muzayakanm arkas1 ke· 
silmedi. Diger taraftan devlet birc;ok sl
mflann s1k1 alakas1 ve menfaati bulundu
gu ic;in masraflanm k1samad1 ve bilakis 
art1rd1. 

hte bu iktJsadi bozukluk, nihayet sag· 
c1 ve so leu miifrit cerey anlan, son dere· 
cede kuvvetlendirdi ve bunlan 1934 §U· 

batmda c;arpi§hrdl ve dahili harbin <;lk
masma ramak' kald1. 

Bundan altJ ay evvel sol partiler inti 
hab mUcadelesinde halk cephesi nam1 al 
tmda birle§tiler ve ekseriyet kazand1lar. 
F akat i~e ba~lamak s•ras1 gelince, sol 
partiler arasmda aynhk kendisini goster· 
di. Komunistler, yeni vaziyetten kendi 
hesablarma istifade ic;:in, ameleyi hareke 
te getirdiler. F abrikalan ve ticarethanele· 
ri i§ga) ederek ve patronlan kovarak 
grevler yapt1rthlar. Diger taraftan ken 
dileri hUkumet idaresi mes'uliyeti altma 
girmemek ic;in sol cenah kabinesine i§ti 
rak etmediler ve boylece serbestilerini 
muhafaza ettiler. 

Bunun ic;in komUnistler, dl§andan hii· 
kumeti ve bunu te§kil eden partileri dile
dikleri gibi slkt§hrmak vaziyetinde bulu 
nuyorlar. Diger taraftan hUkumeti te§kil 
eden sosyalistlerle kiic;i.ik buriuvaYJ ve 
kUc;iik sermayedarlan temsil eden radi 
.kal sosyalistlerin arasmda ic;timai, ikh 
sad! ve siyasl akideler cihetinden bUyUk 
fark bulunmas1 kabinede daimi ahenk 
sizlik dogurmaktadn. 

M. Blum lideri bulundugu sosyalist 
Jeri memnun etmek ve komUnistlerin ag 
z1m kapatmak ic;in mesai saatlerinin haf 
tada k1rk saa.ti gec;memesi, Ucretlerin azal 
may1p bilakis artmlmas1 ve yevmiyeler' 
devam etmek §artile senede muayyen bir 
mUddet i§c;iye mezuniyet verilmesi gib · 
kanunlan meydana getirdi. F akat bu ka 
nunlar, e§yanm maliyet k1ymetini arllr 
masmdan istihsali kolayla~tJrmadi ve 
hatta frangm tekrar dortte biri kadar 
kiymetten dU~UrUlmesinden hast! olan it 
tifadeyi de hUkUmsUz b1rakh. KomUnist 
leri de, fabrikalan i~gal suretile grevle 
re devam ic;in ameleyi te§vikte bulunmak· 
tan ahkoymadJ. 

Radikal sosyalistler S!Zlandilar. Hari 
ci politikada sosyalistlerle komUnistlerin 
aras1 ahiren bUsbUtiin ac;ild1. M. Blum 
~imdi, F ransamn yegane mesnedi bulu • 
nan Ingilterenin teveccUhiinii muhafaza 
ic;in lspanyadaki sol cenah hUkumeti ara· 
zisini adeta abluka altma koyan I:.: ... raf· 
hk politikasma devam ettiginden komii 
nistlerin lideri M. Thorez sol cenah bir· 
liginin mevcudiyeti, §imdiki kabineye 
bagh olmad1gml saylemek suretile kabi
neyi tehdid etmi~tir. M. Blum ve suo~'" • 
list partisi de bilmukabele kabineden c;e
kilmek tehdidinde bulundular. Yeni bir 
intihabdan c;ekinen radikal sosyalistler bu 
vaziyette memnuniyetsizliklerini gaster • 
diler. Sol cenah partileri arasmda nifak 
ve iftirak c;Ikmasl sag partiler tarafmdan 
kendileri ic;in, bir ftrsat sayllmaktadlr. 
Fransanm ahvali fena halde kan§lyor: 
demektir. 

M .. hrtrr~>m J:' t>v:r.: Tnr. .4 V 

INHISARLARDA 
Umumi miidiir geldi 

Birkac; gun evvel Ankaraya gitmi§ o
lan inbisarlar Umum miidiirli Mithat 
Yenel §ehrimize donmii§tiir. 
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4 Birinciktmun 1936 

Teknik okuluna kim
ler girebilecek? 

Bu hususta haz1rlanan kanun layihasl 
pazartesi giinu Mecliste gorii~iilecek 

makine kism1 kurulmas1 ve makine mii -
hendisi ve fen memuru yeti§tirilmesi dU -
~tin ti lmti~tiir.» 

Ankara 3 (T elefonla) - T eknik o
kulu le§kili hakkmdaki kanun layihasi 
Meclisin pazartesi gtinkti toplanl!smda 
gorii§iilecektir. Layihanm esbab1 muci-
b 

· .. h 1 F Bi.itc;e enciimeninin layihaya verdigyi 
- esme gore « a en en mektebinin tahsi-
li bir fen memurunda aranacak bilgiye ~ekle gore Fen mektebi sureti idaresi bir 
gore ytiksektir. Bir yolun, bir kopriiniin, nizamname ile tayin edilmek i.izere, tek • 

b. · h l'f k nik okuluna kalbedilmi•tir. Bu okul, 
Ir ln§aatm mu te 1 ISlmlanna nezaret ' 

edecek fen memuru mtihendisin verecegi mi.ihendis ve fen memurlan yeti~tirmek 
direktifle hareket edecegine nazaran in- tizere iki kism1 havi olup her kisJmda Na
§aat i§lerinde umumi bilgilere sahib ol _ fia Vekaletince ltizum gortilecek iht1sas 
mas! maksadJ temine kifayet eder. Ekseri ~ubeleri ac;Ilabilecektir. N afia Fen mek
ahvalde mtihendis yerinde kullamlan tebinden mezun olup ta halen Naha 
mevcud fen memurlannm da tahsillerinin Vekaleti te§kilatmda ve devlet demiryol
kafi olmadigi birr;ok ac1 tecriibelerle sa- lan idaresinde maa§ veya i.icretle miistah· 
bit Gllmu~tur. Bu sebeblerden dolay1 Fen dem bulunan ve bu layihanm kanunla§IP 
mektebine yabanc1 memleketlerdeki ben- ne§ri tarihinde 40 ya~ml gec;miyenler a
zerlerine uygun bir §ekil verilmesi dii§i.i - rasmda miihendislik tahsil etmege kabi!i
ntilmii§, ortamekteb mezunlanndan imti- yeti goriilenler, asli vazifeleri miisaid bu· 
hanla almacak talebenin iki sencde fen lundugu takdirde teknik okulunda ac;I -
memuru, dart senede miihendis yeti~tiril- laca k kurslara N af1a Vekaletince gon • 
mesi muvaftk gorliimii~ttir. derilebileceklerdir. 

Ayni zamanda devlet demiryollannm Bunlann mektebe ba~ladiklan tarih -
cer kadrosu bo§luklanm doldurmak ve ten itibaren bir sene ir;in maa§ veya tic -
gtinden giine inki~af eden sanayi i~leri- retleri tam olarak verilecek ve bu mtid
nin istedigi elemanlan yeti~tirebilmek detc;e memuriyetlerine aid btitiin haklan 
ic;in de te§kili dti§iinii1en mektebde bir de mahfuz kalacaktir. 

' ••"''""''""'"'"'"''"""'lllllllUilliiiiiiiiJliiJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIJJJIIIJJJIIIUUllllllOOUIIlU>o"''"""""""""'" 

Siyasi miistesarlar 
' 

Numan Rifatin istanbul 
meb'usu olmas1 muhtemel 

Ankara ·3 (T elefonla) - Siyasi 
miiste§arhklar ihdas1 hakkmdaki kanun 
layihasml tanzime memur edilen Meclis 
Parti grupu reis vekili Hasan Saka buna 
dair olan raporu hazulami§hr. Rapor 
noktai nazarlan almmak iizere biitiin V e
killere verilmi§tir. Ba§vekaletc;e de tet -
kikten sonra raporda esas hatlan tesbit 
edilmi~ olan kanun layihas1 haZirlana -
cakt1r. Y eni yap1lan tetkikler Manis a 
say!aVI Sabri T opragm bu husustaki tek
lifine merbut kanun layihasmda mevcud 
olm1yan baz1 esaslar da tesbit edilmi§tir. 
Siyasi mi.iste§arlann kimler olacagi hak
kmda baZI gazetelerde gori.ilen haberler 
tamamen tahminden ibarettir. Alakadar 
lar bunun hentiz mevzuubahs bile olma· 
d1gm1 soylemektedirler. Sadece Hari -
ciye VeHieti katibi umumisi N uman Ri
fatm Hariciye milste§arhgma getirilme· 
si ihtimali kuvvetlidir. 

Numan Rifatin meb'uslugu 
Ankara 3 (T elefonla) - Mtinhal 

1stanbul meb'usluguna Parti adma gos
terilecek namzedin yakmda ilan edilece· 
gi anla§Ilmaktadn. Hariciye Vekaleti 
s!!asi miistep~r~Igma s~ile~eg~ .k~vvetle 
soylenen Hanc1ye Vekaletl kahb1 umu· 
misi Numan Rifatm namzed gosterile • 
cegi soylenmektedir. 

Heyeti Vekilenin i~tima1 
Ankara 3 (Telefonla) - Vekiller He

yeti hugiin 16 da topland1. Mare§al Fev
zi t;akmak ta toplanhya i§tirak etti. 1~
tima uzun miiddet devam etti. 

Bir Meteoloji umum miidiir· 
liigii kuruluyor 

Ankara 3 (T elefonla) - Ba:}vekale
te bagh olmak iizere bir devlet meteoro· 
]oji i§leri umum mlidiirliigii kurulmak • 
tadir. Mevcud hava, su, rasad te§ekktil
lerile meteoroloji te§ekkiilleri bir araya 
getirilecek ve memlekette btitiin hava ve 
iklim rasad i§leri bu te§ekktil tarafmdan 
idare olunacak ve memleket ic;inde bu te
§ekkiile bagh biiytik bir ~ebeke viicude 
getirilecektir. Memleketin hava hadise
lerini takib etmekle beraber ayni zaman· 
da civar memleketlerin de hava vaziyet
leri telsizlerle almarak hergiin memle -
ketin Hava Kurumu tesbit olunacaktn. 
Buna dair kanun layihasJ Meclise veril
di. Layihaya gore devlet meteoroloji i§
leri umum miidtirliigii devletin hava ha· 
?isel,~rile .alakah biittin i§lerine askerlik, 
1ktisa~, maat, naf1a, belediye, adliye, 
deniz ve hava yollarma liizumlu ve fay
dab alan her tiirlti hava hadiselerini, ik
lim malillnat1m en yeni usullere gore tes
bit ,.derek raporlar, biiltenler ve harita· 
lar.a""ne§redecektir. Bugiin mevcud rasad 
te§ekkiillerinin memleket tizerine gayri -
muntazam surette dagilmi§ olan rasad 
istasyonlarmm bu §ebekeye bagh olarak 
i§letilmesi biiyiik faydalar temin edecek
tir. Ehemmiyetine binaen yeni te§ekkiilti 
yeni sene ba§mdan itibaren i~letmek ta -
savvur ediliyo ·. Her sene daha ziyade 
tekemmtil ettirilmek suretile tic;iincti se
ne sonunda tam tertibini almi§ olacakt1r. 

Bugtin biitlin te§ekkiillerle rasad is -
tasyonlanmn say1s1 60 kadard1r. 3 sene 
sonra adedleri 200 ii bulacaktu. Kan -
dilli rasadhanesi eskisi gibi yalmz jeofizik 
ve heyet rasadhanesi olarak vazifesine 
devam edecektir. 

Deniz facialart 
o~ gemi battJ, bir ~ok 

miirettebat oldii 
Hamburg 3 (A.A.) - 849 tonluk 

Elsa admdaki Alman vapuru, Danzigden 
Cherbourga giderken hrtma yiiztinden 
,Sima! denizinde Borkum adas1 yakmm
da batmi§tlr. ,Simdiye kadar yalmz iki 
ki§i kurtanlim§tlf. 

Calais 3 (A.A.) - Girl Norah a • 
dmdaki ingiliz bahkc;1 gemisi, Calais ya· 
kmmda sahilde karaya oturmu§tur. On 
ki§iden yalmz bir ki§i kurtanlmi§IIr. Dal
galar karaya be§ cesed atmi§tlr. 

Marsilya 3 (A.A.) - Tozeur, adm
daki gemi, Ratonnear adasmm kayi!.hk • 
Ianna oturmu~tur. Bu gemiden arhk ha
yir beklenilmiyecegi zannolunmaktadu. 
Miirettebat kurtanlmi§tH. 

Fransa 5 tane 35 bin ton
luk Zirhh yapacak 

Londra 3 (Hususi) - Bugiin ne§re -
dilen Fransamn yeni bahri programma 
gore, oniimuzdeki 4 sene zarfmda Fran
siz hiikfuneti 5 aded 35 bin tonluk, 10 
aded de 10 bin tonluk barb gemisi in§a 
edecektir. Bu in§aata 25 milyon ingiliz 
lirasi tahsis edilecektir. 

Hali haz1rda §imali Fransada i§siz 
bulunan 27 bin amele bu gemilerin in
saatmda <;ah§acakhr. 

Morning Postun Berlin mu· 
habiri hudud haricine 

~1karild1 
Londra 3 (Hususi) - Alman hiiku • 

meti .Morning Posh gazetesinin Ber -
lin muhabirini Alman hududu haricine 
<;Ikarmi§hr. Bir hafta evvel mezkur ga
zetede ~1kan bir yaz1da, Berlin muha -
biri ge~:;enlerde Moskovada idama mah· 
kum edilen Alman miihendisinden bah
sederek, Alman Hariciye Nezaretinde 
bu adamm tamamile masum oldugu zan 
nedilmedigini yazd1gmdan dolay1 ingi
liz gazetecisi Almanyadan <Jikanlmi§tir. 

lzmitte odun, komiir ihtikar1 
izmit (Hususl} - lzmitte ki§ olanca 

siddetile devam etmektedir. Bu vaziyel 
kar~mnda, ki§a kar§I haz1rhks1Z bulunan 
halk bilhassa odun ve komiir ihtikan 
kar§ISlnda kalml§ bulunmaktad1r. Bir iki 
giin evvel kilosu 2 - 3 kuru§a sat1lan ko
miir bugtin 6 ve 7,5 kuru§tur. 

izmit belediyesi bu ac;1k ve giiriintir 
ihtikar kaqlSinda maalesef heniiz bir ted
bir almi§ ve halkmm ekserisi fakir olan 
izmiti dti~iinmti~ degildir. 

Meclise gelen layihalar 
Ankara 3 (Telefonla) - Meclisin 

yarmki toplantJsmda miihendislik ve mi· 
marhk hakkmdaki kanuna ek layiha ile 
subay ve askeri memurlann tekaiidi.i 
ic;in rii tbe ve s1mfl anna gore tayin ol u -
nan ya§lara aid !ayihanm birinci mtiza-

keresi yapilacaktu. 
Hava yollari devlet i§letme idaresinin 

maa§h memurlar hakkmdaki kanun Ia -
yihasmm geri verilmesine aid Ba§Veka 
let tezkeresi de okunacaktir. 

PARiS BORSASI 
Paris 3 (Hususi) - Paris borsasmm 

buglinkii kapam§ fiatlan §Unlardir: 
Londra 105,15, Nevyork 21,44 1/4, 

Berlin 862, Briiksel 362,75, Madrid -, 
Amsterdam 1167,25, Roma 112,85, Liz -
bon 95,45, Cenevre 492,87 1/2, bak1r 
47 3/4 - 48 1/2, kalay 229 2/6, altm 
141,9 1/2, giimii§ 21 1/4. 

CUMHURiYET 3 

HAdiseler aras1nda 

Son suaLler 
Tiirk • Frans1z dostlugu agtr yarah

dtr. 
Sancak Tiirklerinin iistiine stktlan 

Franstz kur§unlan bu dostlugu kal· 
binden vurdu. 

Hakka, manbga, dostluga, siyasi 
mua§erete n!llmlusunu ~eviren Fran
saya kar§l onun bizde kiiltiiriinden 
ve tarih yold&§hgmdan kalma biitiin 
sevgilerimiz ve hayranhklanmtz can 
~eki§iyor. 

Bu F!ansa, o Fransa degildir; di
yoruz. lmzasmt tamm1yan, biiyiik 
insanhk prensiplerini tammtyan, §U· 

unun aynasmda kendi kendisini ta
mmtyan bir Fransayt biz nasd tam
nz? Haflzasmt, itidalini, hak§inash
gtnt, ban§ politikasmt unutmu§, yaz
digmdan, -.izdiginden, soylediginden 
habersiz, ba§mda sosyalist bir devlet 
ve fikir adamt oldugu halde emper
yalizmin en geri ve insafstz modelini 
tatbika yeltenen bir Fransamn kimi
ne ve nesine hi tab edecegiz? 

Tiirkiye Hariciye V ekaleti, bir 
miidafaa §aheseri olan son notasmda 
Sancak davasmdaki haklarJmtzt ri· 
yazi bir bedahetle ortaya koydu. 
Milletler Cemiyetinin tavassutunu 
mii§tereken kabul etti. Heniiz mual
lakta olan bir davamn cihan oniinde 
miizakeresine bile giri§ilmeden San
cakta pathyan bu silahlar nedir? 
F ransa Milletler Cemiyetinde rna
sum Tiirklerin katili stfatile kar§tm1-

za ~tkmakta ne menfaat umuyor? 
Cenevreye bir cinayet mahkemesine 
gid~r gibi mi gidecegiz? 

PEYAMJ SAFA 

ingilterede 
Bir lefkilatt esasiye 
Meselesi 

ingilterede Kral Majeste VIII inci Ed
vardm izdivac1 meselesi orada bir te§ki
latJ esasiye buhram ihdas eylemi§tir. 
Simdi orada bu meselenin hallile ugra -
§Ihyor. Bu babda dtin gece alman ha • 
berleri veriyoruz: 

Londra 3 (A.A.) - Havas Ajans1 
bildiriyor: Siyasal mahfiller, Krahn is
tifa etmek ve yahud §imdiki projelerin -
den vazgec;mek §tklarmdan birini tercih 
vaziyetinde oldugu kanaatindedirler. 

Kralm bu sabah, kendisine Fort-Bel -
vedere miilaki alan hazinedan ve hususi 
sekreterile muhtemel halefi meselesine 
aid vesikalann tahriri i§ini gorii§tiigii hak
kmda bir §ayia donmi.i§tiir. Bununla be
raber, Ba§bakanhkta, heniiz bir tarz1 hal 
bulunacag1 zannedilmektedir. Krahn, re· 
fikasmi serbestc;e intihab edebilecegi, fa
kat bu izdivacdan dogacak r;ocuklann 
tahta tevariis edemiyecegi §eklinde bir 
tam hal. salahiyettar birc;ok kimseler 
tarafmdan mtimktin goriinmektedir. 

Herhalde, Kral pek yakmda bil ka
rar verecek ve kanunu esasiye talluk e • 
den buhran birkac; giin zarfmda halle
dilecektir. 

*** 
Londra 3 (A.A.) - Krahn Kana -

dadaki c;iftligi maruf Amerikah Linkoln 
Ellesworsthe satmak ic;in miizakerede ol
dugu Bukingham saraymdan resmen bil
dirilmektedir. 

*** 
L~ndra 3 (A.A.) _ M. Baldvin 

Adhy~ B~~anil~ liberal partisi ba~kam 
M. Cmdam ve lc; Bakam Sir Con Say
mini kabul etmi§tir. 

*** 
Londra 3 (A.A.) - Kral diin Ba§-

bakan M. Baldvin ile bir saatten fazla 
gorii§mii§tiir. 

*** 
Londra 3 (A.A.) _ Dun sabah ls· 

kor;yadal). don en York Dtikas1, Val de 
Kali<;eyi ziyaret etmi§tir. 

V arid oian mtitemmim mah1mata go
rr .. ~ajeste Krahn Ba§vekille vaki alan 
mulakatma biittin di.inya matbuatmca 
biiylik ehemmiyet atfolunmaktadir. 

Bu mi.inasebetle !ngiliz kanunu esasi· 
sini alakadar eden zorluklar kar§Ismda 
bulunuldugu, ve S. M. Edvardm Ameri-

kah Madam Simpson ile evlenmek iste
digi ir;in bu hususta N am1annm fikirle
rini almak istedigi soyleniyor. 
• Gazeteierin ne§riyatt tizerine bazt 
meb'uslar Avam kamarasmda Ba§vekil
den izahat istemi§lerdir. Amele hrkas! 
lideri binba§! Atly ilk olarak soz almi§ 
ve §ayialar hakkmda izahat istemi§tir. 

Ba§vekil M. Baldvin bu suale ceva • 
ben §Unlan soy)emi§tiT: 

- Bu hususta bugiin soyliyecegim bir 
§ey yoktur. $imdilik bu meseleye dair 
bir §ey sormamamz1 rica ederim. 

M. Atly ....._ Bu mesele efkan umu -
miyeyi yakmdan alakadar ettigi cihetle, 
Ba§vekil mtimkiin oldugu kadar k1sa bir 
zamanda bu hususta izahat verilecegine 
dair teminat veremez mi? 

M. Baldvin - Bu suale miisbet ce • 

SURiYE TORKLERi HEM NAliNA 
MIHINA 

0 hakiki bir centlmendi F ena bir vaziyet i~inde 
cefa ~ekiyorlar 

FranslZ idaresi onlartn koy mekteblerini 
kapad1g1 i~in arbk i~timai vaziyetlerinde 

ummak bo,una bir emel olur 
Yazan: M. Turhan Tan 

fE5} u stitunda baz1 baz1 matem 
(g) havas1 eser. <;unkti, aziz bir 

oliiden bahsetmek vazifesile 
dahi kar§l1a§mm. Bugiin gene oyle oluyor. 

-2-
,Sair Mehmed Behc;et Y azar, Lazkiye 

Tiirkmen koylerinden birine ziyaretini 
§Oyle anlahyor: Harman yeri, yig!n y1 • 

gm ba§aklar. Bir, iki Ttirkmen klZI dir
sekleri dizlerine, avuclan yanakianna 
dayah o1dugu halde oturuyorlar, sevimli 

-2-
M; yokuli yordu beni 
Yaral! koydu beni 
Ki:ir ola.si gariblik 
Arad1 buldu beni 

-3-

Hepimizin sevdigi bir mes1ekta§, Mah .. 
Salah ~~? Soydan oldu. Hepimizin sevdigi de· 

di~Im zaman, bilaistisna, biitiin gazeteci· 
len ve hatta onlan tamyanlarm hepsini 
kasdediyorum. Mahmud, Soydan, eski 
fakat giiz~.l bir tabirle «melek haslet» bir 
adamdl. Oliimiin c;ok acele ederek ara· 
mi~dan ahp gittigi Siird meb'usu, me§· 
rutlyetten evvel Rumelide r;eteler, komi· 
tacilar, bombalar, suikasdlar arasmda 
ya§ami_§ bir asker oldugu ic;in, hayli sert 
ve ha§m ru.hlu olmast laztm gelirken son 
derece nazik ve yumu§ak bir adamd!. 0 Qar§Idan al-d.Im keten 

Giilleri diken, diken 
Hi<;blr kaygum yok amma 
Sevda boynurnu biiken 

ineklerinin gevi~ getiri§ini seyrediyorlar. 
Harm~mn berisinde dalhbu~~kh ve c;ok 
ya§h b1r palamut agac1 var. Ontinde ren
gi belirsiz biiyiicek bir Tiirkmen hasm 
serili. 

Etrafimizm di§ili erkekli ktic;iik bir ka
labahk tarafmdan c;evrilmesi gecikmedi, 
palamut agacmm go]gesi altmda §en bir 
muhavereye giri§tik. Mevzudan mevzua 

gec;erek k(;>nu~urken kelime ba§ma sami
miyetimiz artlyordu, fikirlerimiz kayna -
§lyordu. Bir arahk soz, dtigi.inlere intikal 
etti. Biz, oralarda nasi! evlenildigini sor
duk, §U tekel!Ufsiiz cevab1 ald1k: 

- K1Z1 muhtar ister. Sonra paras! ke
si§ilir. Arkasmdan nikah hy1hr. Nikahta 
koyi.in biittin avratlan bulunur. Debha 
{kurban) bogazlamr, eti a~ edilir. Dti • 

giin yap1hr. F anuslar I§Itihr. Bir yandan 
da gel in fantaziye olunur ( siislenir). 
<;almu, oynamr. Bu i§ler bitince sua 
dahleye (gerdege) gelir. 

Lazkiye Tiirkmenlerinin ic;timal vazi
yetleri hie; te iyi degildir. <;ad1rdan eve 
intikal etmi§ olanlar c;ok kotii evlerde o
tururlar. Zaten i§gal ettikleri mmtaka ek
seriyetle daghk ve kayahktJr. T abiatin 

-4-
Zibm diktim kutlu yar 
Konu~ma.s1 tatli yar 
Geldin, ge<;~tin selfl.msiZ 
Selam1 k1ymetli yar 

-5-
Kar§Idan ka2: geliyor 
Yolunmu§ az geliyor 
Ha sana i~?te haber 
Ni~anlm vaz geliyor 

-6-
Gel benim giilfun gtiltim 
Yiiregim bolilm oolfun 
Ben gelmeden vaz gelmem 
Etseler dilim dilim 

-7-
Bu dere saz bagladl 
Dibi nerkis bagladl 
Beni bir ge!ln vurdu 
Yaram1 k1z bagladi 

-8-
Reyhan ektim blr evlek 
Dadandi kara leylek 
Leylek gozUn ki:ir olsun 
Reyhan yarlme gerek 

Suriye Ttirkleri arasmd K" ·1 
Z 1 •1 R" A a orog u, 

a og u ustem, A§Ik Carib gibi hika-
~eler okuna~elmekted.ir. Eski ve yeni §a· 
Jrlerden, eski ve yem hikayelerd h' b" l en 1c;. 

m on. ar arasmda tamlmami§hr. Buna 
m~kabt! arabca halk §iirleri yava§ yava§ 
T urkmen agizlarmda yer almaktadir 
Osmanhlar devrinde ad! var kend' k. 
k b'l' d I ' 1 yo a 1 m en o arak bir klSim T" k 
k 

.. l . d ur men 
oy enn e at;Jlmis. olan mektebler S ·-

h .. kA . , un 
ye u umeh tarafmdan blisbtittin kald -
nldigi ve Ttirklerin okumamasi, okutul

1
-

mamas! erne! edinildi&i ic;in bu on binler
ce insanm ic;timai vaziyetlerinde salah 
ve hele refah husule gelmesi §imdilik U· 
mulamaz. 

*** 

buhliinii, hissetini yenerek o kayalan ve
rimli bir §ekle sokmak ic;in Tiirklerin c;ek
tigi zahmet, goz ya§artacak kadar ag1r -

d1r. Birer ta§ yigmmdan ba§ka bir§ey ol
miyan evlerde ilk gaze c;.arpan, yerlere 
serili kilimlerdir. Bunlara «palas» diyor
lar. Gene bu evlerde dik'ht uyand1ran, 
btigday saplanndan oriilme tabaklard!r. 
Bak1rdan sahanlar, taslar arasmda bu 
tabaklar, goze pek ho§ goriiniir. Lazkiye 
T k I 

Yaz1ma son verirken S · d k' · 
tir men erinin en btiyi.ik zevki i§te bu h' k' bel unye e 1 tan-

taslarla dumam tizerinde bir {orba ic;mek 
1kl'1~ ld ere dTe k.lsaca. temas etm~~ ge

ve bulgur iistiine yogurt doktilmek sureti- r~ 1 u I u:n. anhe hizmet ve tanht ten-

! I 
. . VIr etme en babmmdan deger ta§IY b 

e yapi an s1cak serameye ka§Ik atmaktJr. kitabelerin b lrb 1 I I d an u 
F akat onlar, bu nefis yemekleri konuk- en e I a§ I an §Un ar IT: 
Ianna ikram etmekten daha btiyiik zevk l -. Sulta~ l;l,alil, Emir Kartas, Sul-
alular. tan ~ahh, Emir Ozdemir, Su1tan E§ref 

LaAzk'ye b"t" S . T" k1 . h BarsJbay, Sultan Kaytbay Emir Dan -
1 ve u un unye ur en a- I S I b • 

lis tlirkc;e kullamrlar. Y almz bir kismmm ~a • u tan~ ,Sa an, Ergun Hatun, Mu-
lehc;esi eski osmanhcaya yakla§Im§tiT. kadrek ~Sahogflu. Mehmed, Sultan Ho§ -
0 I 1 d .. 1 a em, ey ettm Balaban, Kanuni Sul-

n ann ara arm a terennum o unan §ar- tan S"l k't b 1 · 
kilar ise Adana, Konya, Ankara, Erzin- u e~~an. 1 

a ~ en. 
can, Kemah taraflanndaki halk ti.irktile- H~r bm bu esenn sahibini tesbit eden 
rinin hem en hem en aynidir. hte onlardan bu. kitabelerle benzerleri, Suriyede kim -
bir kat; ornek: )~rm eser biraktJg!Dl apac;1k gostermekte-

du. Bunlar, biitiin bu isimler Tiikrtiir ve 
- 1 - koca Suriyede Tiirkten ba~kasmm buak· 

La.zkiye hapsmdayim ~ d d Demir yapunnday1m hgl eser, eve e kulak dahi say!lamiya -
Bana k1zma sevdigim cak kadar azd1r. 
Elin kap1smday1m M. TURHAN TAN 

vab verebilirim. 

M. <;urc;il - Bu 
bir karar almmazdan 
ya izahat verilecegine 
bilir misiniz '? 

hususta herhangi 
evvel parlamento· 
dair teminat vere-

M. Baldvin - Biraz evvelki sozleri
me ilave edecek bir kelimem yoktur. 
Bununla beraber, M. Curc;ilin sualini de 
tetkik edecegim. 

*** 
Londra 3 (A.A.) - Fort- Belveder 

civanndaki sivil polis muhaf1z kuvvet -
leri artmlm1§tiT. 

Bazt merakhlar grup halinde toplana· 
rak hadiseler hakkmda tefsiratta bulu -
nuyorlar. 

Gazete sahcilan dUkkanlarma bu ak· 

§am, buhram bildiren ve §ato ic;inde o -

!up bitenler hakkmda tahminatl ihtiva e
den yaz!lar yapl§tmyorlar. 

Soylendigine gore, Kral, Fort • Bel • 

vederde bulundugu zaman rnutad olarak 

yap1Ig1 tenezzi.ihti yapmaml§ ve biittin 

gun dairesinden c;Ikmami§tir. 

*** 
Londra 3 (A.A.)- M. Baldvin 

saat 2 I. I 5 te Bukingham sarayma gel -

mi§ ve derhal Kraltn yanma kabul edil

mi§tir. Kralla 50 dakika gorii§tiikten son· 

ra Avam Kamarasma donmti§ttir. 

*** 
Londra 3 {A.A.) - Kral ak§amii-

zeri Londraya donmti§ ve saat 20 buc;u

ga dogru halka gori.inmeden Bukingham 

sarayma gitmi§tir. Kral, kendisinden on 

dakika evvel gelmi§ olan York Diikasile 

yirmi dakika kadar gorii§mti§ttir. 
Diik, bu gorti§meden sonra saraydan 

aynlmi§Itr. 

*** 
Londra 3 (A.A.) - Bir Amerika 

Ajansmm Londradaki b\\rosuna verilen 
malillnata gore, Madam Simpson birkac; 
ay ic;in yabanc1 memleketlere gitmege ka
rar vermi§ ve hatta bu ak§am Londra • 
dan aynlmak niyetindedir. 

*** 
Kanberra 3 (A.A.) - Avustralya 

kabinesi, Kral meselesinin ihdas ettigi va
ziyeti endi§e ile takib etmektedir. 

Kabine, M. Baldvinin hath hareketi 
hakkmda hentiz hic;bir karar vermemi§se 
de umumiyetle zannedildigine gore fngi
liz kabinesine muzaheret etmege karar 
verecektir. 

Londra 3 
bildiriyor: 

*** 
(A.A.) - Royter aJansl 

lngiltere halki bu sabah uyand1g1 z.a
man btittin gazete ba§yaziiarmm iistiinde 
§U yaz1y1 gordtiler: 

Mtihim bir kanunu esasi buhram. 
Gazeteler dtinkti kabine toplantlS!n _ 

da Krahn Bakanlarile, olan miinaseba • 
tmm ve bilhassa Krabn hususi hay t 

.. ll'k I I · a ma ~utea. I mes~ e erm mi.inaka§a edilme -
sme a1d oldugunu yaZiyorlar C t I • .. h"k' . aze e e 
re gore, u umet mesele m . . . . . • emnumyeh 
muc1b b1r .~e~IIde. halledilmedigi takdir _ 
de, c;o~ ~uhim btr te§kilatJ esasiye buh· 
ram hadis olacagi kanaatindedir. 

*** 
Londra 3 (A.A.) - Krahn evlenme 

projesinin ortaya <;IkardJgi kanunu esasi 

kadar nazikti ki oteki meslekta§lanmm 
danlmtyacagmi bilsem, biz gazetecilere 
yhara§midyacak kadar nazik derdim. 0. 

ayatm a ne sert bir asker ne d v 

1 
• • e saga 

so a c;atan b1r gazeteci olmami§, olama • 
mi§~I~. ~ahmud .s.oydan, dtinyaya kim • 
sey1 mCJtmemek 1r;m ge1mi~ tath ve k 'b r 
b. . d 1 a 

IT msan 1. 
.. Kendisini ~on defa Yiyanada gormii§· 
t~~· 1-!astahg~m tedavt ettirmek ic;in git· 
tlgt Y1yana c1varmdaki sanatoryomdan 
gtindiizleri ~ehre inip biraz gezmesine, 
hava almasma ve oyalanmasma miisaade 
ediyorlard1. Viyanamn me~hur Grand • 
Hotelnin onunde, caddenin yaya ka!d1-

nmmm yarmm kaphyan ac;1khava kazi • 
nosunda, yapyalmz oturuyordu. Yam • 
na so~uldum, selamlad1m. Her zamanki 
emsalsiz nezaketine biiyi.ik bir memnuni· 
yet ve hatta sevinc de ilave ederek: 

- Aman, seni Allah gonderdi. Gel, 
otur yamma; dedi. 

- Memnuniyetle, dedim. Bir emri ., 
niz mi var? 

- Hayir, §U etraf1mdaki kadmlardan 
beni kurtar. Biraz hava almak, biraz in· 
san ytizti gormek, derdimi unutmak ic;in 
sanatoryomdan c;Ikip buraya geldim, §U

raya oturdum. Etrafimdaki kadmlar, be· 
ni tek ba~1ma goriince soz atmaga ba§la· 
d1lar. 0 kadar rahatimi kac;1rdilar ki az 
kaism, kalk1p gidiyordum. 

Filvaki, yapyalmz oturdugu masanm 
etrah, tesadi.ifen, hep muhte§em ve siislii 
dilberlerle, Viyanamn gtizellik tacirlerile 
dolu idi. Bunlar, kendi1erine av anyorlar. 
i§i harfendazhga kadar gotiirtiyorlard1. 

- fsterseniz, buradan kalkahm, §U • 
raya ko§eye oturahm, dedim. 

Kabul etti. Etraf1 bol} bir masaya otur
duk. Birdenbire dalan ve unutan bir ha· 
li vard1. Amma s1hhatc;e iyi gorliniiyor
du. Hastahgmm gec;ip gec;medigini so • 
runca: 

- Aman karde§im, dedi, bundan 
bahsetme, ba§ka ~eyler konu§ahm. 

Ona ba§ka §eylerden, siivarilerimizin 
~~v~.ffakiyetlerinden, Sovyet Rusyada 
g~rdukl~rimden, mtimktin oldugu kadar 
eglenceh §eylerden bahsettim. Ortahk 
karanrken sanatoryoma gitmek iizere 
kalkl!. Uzun uzun elimi s1kt1. 

- Cok memnun oldum. Bir yurdda§ 
ve arkada• go"ru"n · 'b)·~· · d . . ~ ce msan gan tgmi, er-
dmJ ~nutuyor, dedi. ayn1dik. 

. Kim derdi ki, o eylul ak§ami, bu gli· 
zJde meslekda§m elini son defa sikiyor • 
dum .. Mahmud Soydan, kelimenin tam 
manasde centlmen bir insand!· ne k ~ h d ~'I ' za e •• 
sa -~e e~1 . s.amimiydi; kibarhgi yapma 
degil fltn JdJ. Hakiki centilrnenlerin c;ok 
azaldigml. ~ti§iindtikc;e, bu kiymetli in • 
samn vak1ts1z olUmiinden d 1 b. . k t 
d 

.. o ayt, u a 
aha teessur ve keder duyuyorum. 

mese~esi, ~imdiye kadar Krahn §ahsma 
taalluk eden meseleler hakkmda tefsi " 

b
ratta bulunmaktan imtina etmi§ olan mat• 

uatm da tefs1'rata b 1 .. . a§ amas1 uzerme 
fevkalade miihim bir §ekil almJ§tlr 

I
. Br~~ford piskoposunun, Krahn. mes • 

u Jyehm mlidri'k Id v .. • • . ·~. o ugunu gostermes1ru 
temenm ethgtne d · lk' .. ~ b air evve 1 gun yaphgi 
ey~natla matbuatta c;1kan tefsirat kilise 

tara m~an Krala evienme projesinden 
vazgec;IImesi hakkmda yap1lan temenni· 
Y_e takaddiim eden miiteaddid isti~arele· 
rm neticesi olarak telakki edilmektedir. 

*** 
Londra 3 (A.A.) - hc;i ve azadan 

albay Wedgwood Avam kamarasma 
bir takrir vererek, azay1, tac giyme me • 
rasimine aid hic;bir §eyin Kral Sekizinci 
Edvardm sadakat yeminini hiiktimsiiz b1· 
rakamiyacagmi ve bundan ba§ka ingiliz 
Krahmn yerine hic;bir kimseyi gec;irtmek 
niyeti mevcud olmadigmi beyana davet 
etmi§tir. 

Albay, bu takriri verirken, Krahn 
istifasmm her halde iiniine gec;ilmek Ia -
z1m oldugu miilahazasile hareket etti • 
gini, zira Krahn halk tarafmdan c;ok se· 
vildigini, herhangi bir degi§ikligin mem· 
leketi ikiye ayuacagmi, bir sec;ime mii -
racaat edilse reylerin kahir bir ekseriyetle 
Kral lehine toplanacaginl beyan etmek· 
tedir . 



CUMHURI:YET 

e============================~ 
KU~Uk 
hi kaye Siyah elbise II 

~==============~================~ 
1stasyonun obi.ir ucundaki gene kiz, l kil edecekti. Camac;ar eski siyah ktra -

bacaklanmn etrafmda donen, atJlan, st<;· vahm da <;1kard1 ve onun da talazlanm 
nyan kiic;iik fakat ars1z kopegi zaptede- miimkiin oldugu kadar temizledikten son· 
medikc;e Ramiz u;m 1<;10 seviniyordu. ra biiyiik bir dikkatle bagladJ. Y eni elbi
Hay Allah arstz kopeklerd~n. ve ars1z sesini c;tkanr ~;tkarmaz biraz evvelki kuv· 
kopekleri zaptetmesini bilmiyen giizel veti, nefsine alan itimad1 da kalmad1 ve 
kizlardan raz1 olsun. T am§mak ic;in iyi Ramiz mazlum ve mahc;ub yeniden istas· 
bir vesile. K1z da gi.izel mi gi.izel! Y almz yon yolunu tuttu. 

Ayni i§ i~in mi.iracaat eden gender 
bekleme odasim doldurmu§ bulunuyor • 
lardt. T abii hepsinin de i.isti.inde yeni, §Ik 
kostiimler vard1. Ramiz siyah elbisesile 
bu ne§eli, ac;Ik renk elbiseli pml pml 
parhyan genclerin ic;inde adeta biitiin 
bi.itiin karardl ve sondii. hin asii fena ta· 
raf1, Ramiz en son geldigi ic;in i~eri en 
son giren de o olacakti. 

Hay yerin dibine batasi terbiye gor -
memi~ kopekler. Hay ... Ramiz artik on
Jan zaptetmesini bilmiyen giizel k1zlar 
ic;in ne soy liyecegini bilemiyordu. 

Bibliyografya 

Elaziz halk tiirkiileri 
ve oyunlar1 

Resimliay Bastmevi - Istanbul 1936 
Fiatt yaztlt degH 

Elaziz Halkevi Giizel San'atlar ko -
mitesi yaymlarmm birincisi alan bu e
ser cBunca senelerdenberi halk musi • 
kisi arasmda bir varhk te~kil eden, 
besteleyiciler ve okuyucularca i~itilmi§ 
bulunan, fakat ~imdiye kadar incelenip 
tesbit edilmemesinden - kendi muhitin· 
den uzakla§hk~ra - sozlerinin ve ahen -
ginin degi§tigi ve ashm kaybettigi go
riilen Harput (Elaziz) havalarmm, asll 
ag1zdan \;lkhg1 gibi notaya almmasi> 
suretile viicude getirilmi§tir. 

!c;inde itina He tesbit edilmi§ 38 par
~ra vard1r. 

Diiniin, hatta bugiiniin balk musiki • 
sinden yarmm Tiirk musikisi tabiatile 
c;ok istifade edecek oldugundan cbu ana 
hatlar elde bulunduk~;a~ her san'atkar 
ondan duygusu nisbetinde pay alabilir. 

Elaziz Halkevi Giizel San'atlar ko -
mitesi cEHizizin bu giizel par~;alarmm 
• esas1 kaybedilmemek §artile • cbati> 
musikisi teknigine uygun §ekilde ar • 
monize edilip meydana getirilmesi de• 
program! arasmda oldugunu bize og • 

Karlar 

<;ocuklarda baz1 hastahklann ve bil
hassa kemik vereminin iedav-isi i<;in, 
modern tababet dag havasmdan, kar • 
dan ve giine§ten istifade etmekte -
di~. 

verem tedavisi 

acaba neye boyle siyahlar giyiyordu. 
Y akt~masma fevkalade yakt§mi§h amma 
hani siyah1 biraz da ba§ka elbisesi olmi
yanlar giyer. Bu ihtimal Ramizin merha
metli kalbine pek dokundu. Zira Ramiz 
de iic; dort gun evveline kadar hergi.in si· 
yah ve eski elbisesini giymek mecburiye
tinde bulunuyordu. Sebeb malum: Zii • 
gi.irtli.ik. (::ok §iiki.ir §imdi iisti.inde yeni, 
yepyeni gri elbise vard1, ve bu yeni kos
ti.im ana kuvvet veriyordu. lnsan i§ bul
mak ic;:in oraya buraya miiracaat ederken 
muhakkak ktyafetinin de diizgi.in olmas1 
laztm. Hie; olmazsa «peki efendim, mi.in
hal bulundugu vakit biz size haber veri
riz.» ve yahud «i§in}ize gelmezsiniz» de
mek alan «di.i§i.inelim efendim» cevabm1 
aldtgi zaman o kadar ki.ic;:iilmez, mah -
cub olmaz ve ic;inin stzlamasma ragmen 
byafetinin diizgiinli.igiinden dolayi ba§I· 
m mi.imkiin oldugu kadar dik tutarak, 
daha dogrusu tutmtya c;:ah§arak odadan 
<;Ikar. Hem direktorlerin di.izgiin ktyafet
lilere muamelesi de ba§ka oluyordu. 
Me§hur «Ye kiirkiim, ye» meselesi! 

Nihayet ma ana geldi. Muayyen su
aller soruldu. Ramiz kendi ken dine: 
«Vakit kaybetmekten baeyka bir§ey de -
gil!» diyordu. Elbette benden evvel gi· 
renlerden biri angaje edilmi§tir. Herif 
usulen beni de kabul etmek nezaketinde 
bulunacak. 

Fikrinde yamlmadtgmt, direktoriin 

de goriildiigii gibi, 91plak C{Ocuk kafile
lerine s1k s1k tesadiif edilmege ba~ -
lami§hr. Bu tedavi usuliine tabi tutu -
Ian <;ocuklar kar larm ortasmda, giile 
oymya dola§arak ve hatta ders c;ah§a • 
rak sihhatlerini kazanmaktad1rlar. retiyor. BaZI)Yiiksek mmtakalarda, resmimiz-

Bundan bir miiddet evvel istanbul !!!!-""'!!!!'===== ........ ~~~========~~~~=="'!!!!""'!_~-~=..!!"=-!!!..."""'"~ 

Ramiz di.in gazetede gene bir ilan 
gormii§tii. Bugiin de oraya mi.iracaat et
mege gidiyor, alacagi cevab1 da §imdiden 
biliyordu: «Dii§iinelim efendim. Biz size 
haber gondeririz.» 

Su giizel kJZla ahbab olsa, ve §U ya
nm saatlik tren yolculugunu onunla yap· 
sa belki biraz ic;i a<;Ihr, maneviyati biraz 
kuvvetlenirdi. 

Gene kiz kopegile o kadar me§guldi.i 
ki Ramizin yakla§hgmi duymadt. Ramiz 
kmn arkasmdan kopekle ahbab olacak, 
onu kendisile me§gul edecekti. T abii, 
kopek sakinle§ince kiz doniip ana te§ek
ki.ir edecek, filan falan. 

Ramiz kafi derecede yakla§IDI§h. Y a
VaKa igilerek elini uzath. 

- Km;u, km;u ... 

Kopek bi.iyiik bir ne§e ile Ramizin ii
zerine attldi. F ena bir maksadla degil 
tabil. Y almz ufacik ve keskin di§lerini ne 
zaman kullanacagmi bilemiyecek kadar 
kiic;iiktii. Bir saniyede Ramiz.in yepyeni 
pantalonunda bir delik ac;Ild1 ve bu de
lik dort saniye zarfmda koca bir y1rtik 
oldu. 

Rezaletin, felaketin, miinasebetsizli -
gin daniskastydJ bu. Ramizin biitiin kam 
beynine hiicum etti. Direktorlere kendisi· 
nin, zannettikleri kadar muhtac ve dii§iik 
olmadt~bm gostermek ic;:in binbir giic;liik
le diktirdigi yegane elbisesi mahvolmu§ -

tu. 
Hay Allah arsiz kopeklerin, ve ars1z 

kopekleri zaptetmesini bilmiyen kizlann 
belasm1 versin! Ne yapacaktl §im -
di? Y apiiacak tek bir§ey vard1: K1za 
pantalonu odetmek. Hiddetini miimki.in 
oldugu kadar gizlemege c;ah§arak: 

- Kopeginizi zaptetmeyi ogrendikten 
sonra sokaga <;tkarsaydimz daha dii§i.in
celi hareket etmi§ olurdunuz, dedi. 

Gene kiZ kipkirmlZI kesildi. Ne soyli· 
yecegini bilemiyordu. Pantalona ve ara· 
smdan Ramizin ki!h bacag1 goriinen yn· 
t1ga bakarak: 

- AffmtZI c;ok rica ederim, dedi. Fa
kat kopek benim degil. Bir ba§kasma 
gotiiriiyorum. Ben de yamma aldigima 
c;ok pi§man oldurn. T abii ziyamniZI ode
rim. Nekadar, nekadar miiteessirim ta -
savvur edemezsiniz. 

Hakikaten o kadar teessi.ir ic;inde idi 
ki nerdeyse aghyacaktJ. Ramizin gozii 
gene kiZin siyah elbisesine gitti. V e bu 
kizcagiza pantalonu odettiremiyecegini 
anladi. 

Hay Allah aTSJz kopekli giizel kizla
rm miistahaktm versin. Hani Ra • 
miz de nerdeyse aghyacaktl aroma biitiin 
iradesini tophyarak gayetle nazikane: 

- 0 nasi! soz, dedi. Kabahat bende. 
Miidahale etmi§tim. Eger biraz evvel 
bir kabahkta bulundumsa affediniz. 

- Kabahk m1? lstagfurullah. Fakat 
c;ok rica ederim pantalonu odememe mii
saade edin. 

nihayet koltuguna yaslanarak giiliimse • 
mesinden anladi. Oyle ya, artJk Ramiz· 
den ba§ka kimse kalmamt§h. Saat hire 
geliyordu. Adam &imdi c;:Ikip giizel bir 
yemek yiyecekti. 0 gi.iliimsemesin de kim 
gi.iliimsesin. 

Ramiz, ba§ml dik tutmak i~in yapt1g1 
gayretlere ragmen boynu biikiik, gitmek 
i~in hamland1. Hani yann gazetede ter· 
biye edilmemi§ kopeklerin diri diri yak1· 
lacagm1 ve onlan zaptetmesini bilmiyen 
kizlarm on sene hapse mahkum olacakla· 
rim okusa gene bu cezayi az gorecekti. 

Direktor kalemini masanm iizerine b1· 
rakh. 

- Bay Ramiz, angaje edildiniz. 
Ramiz oldugu yerde sendeledi. Aca· 

ba yanh§ mi i§itmi§ti ~ Kendisini top lama• 
ga ve riiya gormedigine inanmaga c;ah§Ir· 
ken direktor devam etti: 

- Bu i§ ic;in miiracaat edenlerin ic;in· 
de karnavala gider gibi giyinmiyen yal· 
mz sizi gordiim. Nedir o renk renk elbi· 
seler, benekli bravatlar. Hepsinde de bir 
azamet, bir gurur! Biz belki c;ok biiyi.ik 
bir miiessese de~ iliz.. Fa kat uras1 mu • 
hakkak ki giyinme hususunda bizden c;ok 
daha yiiksek miiesseselere i:irnek olacak 
kadar ciddiyizdir. Bizde biitiin memur

lar siyah elbise giymege mecburdurlar. 
Goriiyorum ki siz bunu evvelden dii§iine· 
cek kadar ciddi ve idrak sahibi bir gene• 
siniz. Pazartesi sabah1 saat dokuzda i§i· 
nize ba§hyabilirsiniz. Y almz bir dakika 
bekleyiniz. Katibem vazifeniz hakkmda 
size biraz malumat versin. 

Direktor dt§an ~1ktJ. Ramiz hala ken· 
dine gelemiyecek kadar §a§kmhk i~inde 
idi. Hele kapmm ac;tlmasl ve ic;eri siyahh 
bir kiZin girmesile §a§kmhgl son dereceyi 
buldu. Sonra yava§ yava§ aytlmaga ba§· 
lad1. Kar§Ismda, c;ok samimi bir memnu· 

Konservatuarmm getirttigi profesor 
Marks ta ilminin otoritesile bu balk 
bavalanm yeni bir musiki yapmak i~rin 
esas tutarak biitiin manasile milli bir 
musiki yaratmak kabil oldugunu daha 
evvelce bize teb§ir etmi§ti. Bu sebeb -
den Elaziz Halkevi genclerinin ehem • 
miyetle kaydettikleri gibi cesas1 kay
bedilmemek §artile• bu i§ ba§ar1hrsa cid 
den <;ok biiyiik bir hizmet edilmi§ olur. 

<;ok yaz1k ki bugiine kadar bu yolda 
viicude getirilmek istenilen eserlerin 
en biiyiik kismmda esaslar kaybolmu§· 
tur. 

Oyun havalarma ve oyunlara gelince, 
cayaklar ve beden iizerindeki hareket
lere uygun• oyun havalanm dinlemek, 
oyunlan seyretmek kadar keyif verici 
ne olabilir? 

Belediyemizin himmetile tertib edi • 
len Festivalde Tiirk milli oyunlanmn 
gordiigii ragbet ve kazand1g1 muvaffa -
kiyet bunun en parlak delilidir. 

Size bu eserdeki pargalarm k1ymeti 
hakkmda bir fikir vermek iizere 47 nci 
sahifedeki .Kaya Ba§mda• n biraz nak
ledeyim: 

Kara gozler 
Karad1r kara gozler 
Gemim deryada kald1, 
Yelkenim kara gozler. 

Gamze deler 
Gam vurur gamze deler 
Sinem bakkak delemez 
Delse de gamze deler. 

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

Baylar, Bayanlarl 
<;ocuklanmzm giirbiiz, canh, sat

lam, bi,.imli, atik vr- ne~'eli olma · 
sm1 istiyor musunuz? 

Azade Selim S rnnm jimnaetik 
derslerine gonderiniz I 

Adres : Ni~anta§l lhlamur yolu 6 
Telefon: 41430 niyetle giilerek: 

- Bu i§e sizin kabul edildiginize o ~:::,=============:::? 
kadar memnun oldum ki. diyen k1z, bu 
sabahki arsiz ki:ipekli giizel bzdi. 

Ramiz onun ni~in siyahlar giydigini 
§imdi anhyordu. 

- N e can kiz, diye dii&iindii. Dog • 
dugu giinii ogreneyim de, ana, bani §U 

kiic;:iik, maskara, arSIZ kopeklerden bir 
tane hediye edeyim! 

BEYZA BIRSON 

Tetekkiir 
Ailemiz erkanmdan Mustafa $iikrii 

Karsanm vefatile duydugumuz derin 
teessiir ve kedere i§tirak ederek bizleri 
teselli etmek liltfunda bulunmu§ alan 
zevata ayn ayn te§ekkiire imkan bu -
lamadigimizdan muhterem gazetenizin 
tavassutunu rica ederiz. 

Karsan ailesi 

DANS DERSLERt - Husus! ve 
miinferiden (asri dans dersleri) Beyog

Oglu idama, babasi da 12 lu, Karlman kar~1smda eski Polonya 

seneye mahkum oldu Nurziya sokak No. 3. Miiracaat saatle· 
Bursa (Hususi) - Butsaya bagh ri: (12 • 14) (17 • 20) ye kadar Profesor 

Tahtah koyiinde Maliye tahsildan Ce- Panosyan. 
malle kay korucusunu oldiiren koyiin • 
zenginlerinden Kadir Pehlivanla oglu 
Siileymamn Agtrcezadaki muhakeme -
leri bitmi~tir. 

Bursada biiyiik bir alaka uyand1rrn1§ 
alan bu hadisenin muhakemesi de ayni 
alaka ile takib edilmi§tir. 

Manyatizor ve 
tlliizyonist 

Prf. Zati 
SUNGUR 

Her akfam 
?ehzadeba\lmda 

FERAH 

Heyeti hakime, Kadir Pehlivanm og
lu Siileymam idama, babasm1 da 12 se
ne ag1r hapse mahkilm etmi§tir. Ayr1ca 
oldiirdiikleri kimselcrin vereselerine 
biner lira tazminata da mahkilm edil - tiyatrosunda numaralar kamilen 

degitmittir .,.._ ... mi~lerdir. 

r Kad1ktiy, BogaziQi YENi f;IKTI 
ViKONTUN OLiiMii 

Mefhur M. Prust'un ~ok 
nelis bir hikayesi 

Haydar Rifatm terciimesi 
30 kuru§ 

ve semtleri uzak olanlara miijde 
lki gecedenberi Tepeba,t 

ULU ONDER 
A T A T 0 R K'iin 

GARDE N'de 
miitemadi alkt' tophyan 

25 ARANYOSSY RAJKO 
<;iNGENE <;OCUK 

ORKESTRASI 
Biiyiik Millet Meclisinde irad 
buyurduklart son nutuklart ve 
ANKARA' da yapxlan CUM-

ve Ia Kukarac;c;a filminin batar
tisti LU PERKINS tekmil 

numaralarla birlikte 

HURtYET Bayramt ge~id 

resimleri filimleri 

iSTANBUL'a 
GELDi 

I • 

Y ARIN ... ? Hangi ainemada .•. ? 

Bu gece T U R A N tiyatrosu 
NA~iD,HALIDE,FAHRi Birle:,igi 

KIRMIZI FENER 
4 perde 

Varyete • Kanto 
Diiet · Caz 

Loea 200 • 160-100 
Birinci 35, ikinci 

25, paradi 15 kuruiJ-

CiiMARTESi ve PAZAR 
saat 17 matinelerinde 

gorebileceksiniz. 
Fiatlarda zam yoktur. 

StNEMASINDA 

MONiR NUREDDiN 
KONSERi 
9 BiRiNCiKANUN 

Y eni oro gram 

Saym halktmtzm arzusu iizerine 

sinemas1nda rekorlar rekoru ktran iPEK 
ME~HUL ASKER 

ve 

LOREL HARDi KAN KARDESLERi , 
TURK<;E FiLiMLERiNiN 

gosterilmesi daha birka~ giin temdid edilmiflir. Ancak bu 
muazzam program BUGON matinelerden itibaren: 

1 - Tiirk donanmasJnin Yunanistan1 ziyareti. 
2 - Ankarada <;ubuk baraj1n1n a~dma toreni. 

iSMET iNONU ve ALi <;ETiNKA Y A'n1n 
nutuklart ve yapxlan biitiin merasim ilave edilmittir 

Bugiinden itibaren ASRi SiNEMADA Yeni program 
2 siiperfilimle hakiki gala haftast 

JE;n ';d~;~RA I Ti:;'hMACer~Qy 
ihtirash son temsili 

OLUMDEN 
en son temsili 

NiNON 

, 

Biitiin operalar ve biHiin 
operetler bu filmde 

KORKMIY AN ADAM 
Biiviik macf'ra ve sPrjl"iizest filmi 

4 BirlncikAnun 1938 

( Bu aksamki program ) 
iSTANBUL; 
12,30 plakla Turk musik!si - 12,50 hava

d!s • 13,05 plakla hafif muzik • 13,25 muh .. 
telif plak ne§riyatJ . 18,30 plakla dans mu• 
sik!si - 19,30 spor miisahabelerl; ~ref ~
fik tarafmdan - 20 Saz heyetl • 20,30 Ve
dia R1za ve ar'kada~Iar1 tarafmdan Turk 
musikisi ve balk §arkJlan - 21 orkestra -
22 plii.kla sololar • 22,30 ajans ve borsa ha• 
ber Jeri · 23 son, 

ViYANA; 
18,10 c;ocuklara eli~leri • 18,35 konser -

19,15 spar, seyahat, teknlk tarlhl - 20,05 
saat, h.aberler, hava, program haberlerl o; 

20.20 konu~ma - 20,35 ~an ve muslkl .. 
22,05 zamane muslk!si - 23,15 haberler, ha· 
va - 23,25 Vlyana muslkisl - 24,35 haber .. 
Ier. 

BERLIN: 
18,05 muslki - 18,35 edebi ya}'ln - 18,55 

s1hhi konu§ma - 19,05 muslkl - 20,05 gele
cek: haftanm program1 - 20,25 dans musl. 
klsl - 20,50 gunun ak!slerl, haberler - 21,15 
gramofon - 21,35 konser - 23,05 hava, ha
berler, spar • 23,35 e~lenceli konser. 

BUDAPEliJTE: 
18,35 musiki - 19,30 konferans - 20,10 lk! 

ecnebi san'atkarm konserl - 20,45 asker! 
bando - 22,15 muslkl, lstlrahat esnasmda 
hava - 23,35 gramofon - 24,05 lnglllzce h~ 
berler - 24,10 ~lngene orkestras1 - 1,10 son 
haberler. 
BUKRE~; 

18,05 e~lenceli konser, !stirahat esnasm
da haberler, hava - 20,05 konferans • 20,40 
opera ya}'lm, lstlrahat esnasmda haberler, 
spor - 23,50 franstzca ve almanca haber -
ler - 24 son haberler. 

LONDRA: 
22,50 musikil! plyes - 24,05 hava, saat, 

haberler, spar, konu~ma - 24,30 daru or • 
kestras1 - 1,35 saat, haberler, hava - 1,45 
edebi ya}'ln. 

PARIS [P.T.T.]: 
18,05 edebi yaym, ~ark1lar, ~ocuk koro .. 

su - 19,05 ada orkestrast - 19,35 konu§ma, 
gramofon • 20,05 oda orkestras1 - 20,35 ha
vad!s, hava - 20,40 orkestramn devarnl -
21.40 oda orkestras1 - 22.0S musikl konu§ -
mas1 - 22,35 komedi - 24,35 hava, haberler. 

ROUA: 
21,15 saat, haberler, hava • 21,40 fa~lzm 

haberlerl - 21,50 komedl - 22,20 danslar ve 
opera par~alan - 23,05 konferans, turlzm 
propagandasJ - 23.25 dans mus!kL~I. istlra
hat esnasmda haberler - 24,35 dans orkes
tntst 

ECZANELER 
Bu gece nobe~l alan eczaneler ~unlar .. 

dtr: 
istanbul clhetlndekller: 
Aksarayda (Sanm), Alemdarda (All R1· 

za), Baktrkoyde Ctstepan), Beyazidda (Ce
m!l), Emlnonunde (Bensason), Fenerde 
(VItali), Karagiimriikte (M. Fuad), Kii • 
~iikpazarda (Yorg!), Samatyada (Erofl .. 
los). :;Jehrem.lnlnde <Nazlm), E?ebzadeba 

§mda (Universlte). 
Beyo~Iu clhetlndekller: 
Gala tad a (Yenlyol), (Mustafa Nail), Has

koyde (Barbut), Kasimpa§ada (Vasif), 
Merkez nahiyede (Galatasaray), (Matko -
vi.;), §!~11de (Asim), Tak.s!mde (Kiirk-;1 • 
yan), (Zafiropulos), (Ertugrul). 

Uskiidar, Kad1koy ve Adalardakller: 
Biiyiikadada (§inasl), Heybellde (Ta • 

na§), Kadtkoy Eskiiskele caddeslnde (So • 
t!rakl), Kadrkoy Yelde~irmenlnde (Uc;ler), 
Uskudar Qar~tboyunda (Orner Kenan). 

TAKSIMDE 
VAPYF.TE 

MAKSlM 
Tiyatrosunda 

H A L K 
OPERETI 

Bu ak~am 21 de 
Zozo Dalmas 
ve T omakosla 
PtPt~A 

Son giin 
Cum~ ... sx matineden itibaren 
ENAYILER 
Pazartesi biiyiik miisamere 

Fiatlar: 60 - 40, hususi 100 
Yerlerinizi telefonla ayxrtmxz 

TEL E F 0 N: 42633 
Taksimde Maksim tiyatrosunda 
Halk Operetinin te§ekkiiliiniin 

ikinci senesi miinasebetile 
7 birincikanun pazartesi ak§arm 

20,30 da 
Gala suvare 

1 - K1ymetli san'atkar Bayan Ha • 
!ide (Monolog). 

2 - K1ymetli bestekar Bimen $en 
ve arkada~lan tarafmdan konser. 

3 - Atina Operasi Prima babri Mat
maze! Tomakos solo dansta. 

4 - Yiiksek tenor Tomakos tarafm
dan yeni repertuarile operet par~alan. 

5 - Enayiler biiytik operet. 
Biletler §imdiden sahlmaktad1r 

Telefon: 42633 Ramiz, acaba oriiciiler bu koca yirhk 
ic;in ne isterler, diye i~i yana yana dii~ii· 
niirken: 

- 0 nas1l soz, diye tekrar etti. Y al· 
mz siz miisaade ederseniz gidip degi§e • 
yim. Biiti.in zahmet bundan ibaret. Evim 
~uracikta. 

Tiirkiye i; B~::kast Galata F 
~ubesinden: 

New - Yorkta 25 hafta, Londra'da 20 hafta, Paris'de 15 hafta miitemadiyen oynanan 

*** 

Pek yakmda Bankam1z §Ubesi bulun
dugu binadan Voyvoda caddesinde Cum 
huriyet Merkez Bankas1 kar§Ismda ka
in ~ark Ham altmdaki daireye nakle · 
decektir. Kirahk kasas1 bulunan saym 
miil!terilerin azami 25/12/1936 tarihine 
kadar bizzat veya vekilleri vas1tasile 
miiracaat eylemeleri ltizumu bildirilir. ......_.. ... _ 

Franstzca dersleri 

Bereket versin istasyona yakm oturu · 
yordu. Bundan sonraki trenle de gitse 
olabilirdi. Y almz i§in kotii tarafi ~imdi 
o mahud eski siyah elbiseyi giymege mec· 
bur olacaktl. Ceket haydi neyse. Fakal 
pantalonun pac;alan talaz, talaz olmu~ • 
tu. Ramiz bir makasla bu talazlann ica· KI§ mevsimi yabancl dillere bol bol 

c;ah~mak ic;in en miisaid devredir. Pra-
bma baktJ. h bu kadarla kalsa gene iyi. tik bir metoda malik diplomah bir Fran
Halbuki ~imdi beyaz benekli mavi kll'·ava s1z bayam miisaid §artlarla, ders ver • 
tim da takam1yacak, bu eski elbise ile o mektedir. Gazetede (F) riimuzuna tah
yepyeni kiravat pek acikh bir tezad teJ· 1 riren miiracaat edilebilir. 

CAS i N a (jan, seD eEUk filmp A iS 
( FranSIZCB soziU ) 

AL JOLSON- RUBY KEElER 

au o!;:::.!,~:k TUrk Sinemas1nda 
lliveteo : (1) Ekler • Jurnal en son diinya haberleri (2) 500 metroluk Tiirk~e izahatli bir film : TURK DONANMASININ YUNANiSTAN ZiY ARETi 

ve miitt>vaffa kral Konstantin ve krat·,.e Sophie ve krali,.:e Ol~anm Ita vada buluoao kiillerinin nakli. Yerlerinizi evvelden aldmn Tel: 4l690 
... ,a. ......................................................................... . 
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• • 

OYLE! ALLAH If/IN 
Fransa, Suriyede feyz 
ve refah devri a~mt§! _ 

llariciye miiste~ar1 Suriyelilere, isyan ve igti~~ 
devam ederse istiklaJ muahedelerinin 

tasdik edilmiyecegini bildirmi' · 

Hama l}ehrinden umumi bir goriinii, 

Pariste c;tkan Temps gazetesi, Geor • 
ges Meyr imzasile ne§rettigi Filistin ve 
Lubnan karga§ahklarmdan bahis bir rna· 
kalede, Liibnan parlamentosunun Fransa 
ile dostl uk ve ittifak muahedesini tasdi • 
kmdan sonra biitiin Y akm&arkta hast! o· 
lan §iddetli aksiilamelin, ingilterenin Fi· 
listinde halline ugra~t1g1 mesele ile c;ok 
tnii§abeheti bulundugundan bahsederek 
ezciimle diyor ki: 

«Ayni derecede nazik bir vaziyetin ve 
mi.isliimanlarla h1ristiyanlar arasmda en· 
di§enin hukiim siirdiigii Lubnanda, Filis
tin meselesine ~ok benzer bir vaziyet var· 
du. Hakikatte, halihamdaki cografi hu
dudlarm oldukc;a sun'! c;er~evesi ic;indf. 
yanyana ya~1yan unsurlan <;atl~ttran ve 
halline imkan bulunmtyan ihtilaf c;ok es
kidir. Bu ihtilaf evveldenberi mevcuddur. 
\'e ~ark tarihi, en eski zamanlardanberi 
Clevam edegelen din ihtilaflan ve uk kav
galarile doludur. Bazan siikunet teessiis 
eder gibi olmu~sa da, bu, otekilerden da
ha §iddetli yabanct bir tahakkiimiin te -
sirinden ba~ka bir~ey degildir. Merha -

ets:z usuller ve tenkillerle hiikiirn siiren 
Osmanh esaretinin nihayet bulmas1, rnu
vakkat bir mandamn teessiisii, astrltk si
yasi bir uyu*ukluga gomiilii bu memle_
ketlere, bi.itiin ~arkta son derece denn 
surette yerle§mi~ yan derebeylik rejimine 
pek aykm garbin demokratik usullerinin 
itbali, uki gayiZlarm ve ihtiraslarm ala
bildigine inki~afmt intac etmi~tir. F ransa, 
uzun ytllar, bu nasyonalizm co~kunlugu· 
nun, kendi liberalizminin ve verdigi va -
idlerinin ba§hca kurbam oldu. Bir ma 
geldi ki, insanca zayiattm1z, ~arktaki 
mevcudiyetimizin, hie; degilse maddi nok· 
tai nazardan, temin edecegi istifade ile 
nisbetsiz bir dereceye geldi. 

Bugiin i~ ba§ka tiirliidiir. Suriye ve 
Liibnanla akid ve imza edilen muahede
ler, F aransayt, bu memleketlere ve Mil -
letler Cemiyetine kar~1 yiiklendigi taah -
hiidlerden kurtarmt~hr; F ransa hazine
sinin, bu iki memlekete, 1919 danberi 
verdigi ve mandanm, iade~ini tasrih f'tti~i 
milyonlarm geri verilmesini temin etme
mekle beraber, masraflanm1zt ktsmt~hr; 
sun.e ve Liibnan ahalisine, bir feyiz ve 
refah devri a~mi§ ve - belki mevsimsiz -
tam bir istiklal tammi§Ilr. Muaheed hii
kiimleri mucibince, F rans1z garnizonlan· 
nm bulunduklan yerlerde ipkas1, beynel
milel ve siyasl baktmlardan bu istiklale 

' kat'iyyen hale! vermermktedir. 
Fakat, halk kiitleleri ve bu kiitlelerin 

mes'ul ricali tarafmdan sevincle ve teha
liikle kabul edilen bu muahedeler, bitta
bi, Arab ittihadt taraftarlanna, oldukc;a 
kuvvetli bir engel te~kil etmektedir. Ar
hk, Suriye -Liibnan federasyonunu vii -
cude getirmenin imkan dahiline girmi§ ol
masma mukabil, Suriye ittihadmt tahak
kuk ettirmek, yahud, sahildeki miisliiman 
unsurlann ikamet ettikleri mmtakalan 
Suriye topraklarma ilhak etmek suretile 
«Arab milleti» ni viicude getirmek iimi • 
di ebediyen kaybolmu§tur. Baz1 Suriye 
nasyonalistlerinin, son miizakerat esna -
smda, F ransa hiikumeti nezdinde bu va
dide yaptiklan biiti.in te*ebbusler bo~a 
~tkmt~hr. Bu sebeble, halihaztrdaki Liib
nan arazisinin temamiyetini tasdik eden 
muahede metni malum olur olmaz, baz1 
Suriye zimamdarlarmm te&vikile Liibnan
da yapilmakta olan faa! ve sinsi propa -
ganda derhal isyan ~eklini ahvermi*tir. 
Beruttaki huistiyan mahalleleri bu isya
mn ilk sahnesini te*kil etmi~. T rablusta, 
barikadlar kurulmu~tur. Bu tehdidlerden 
~oktanberi haberdar olan mandater 
Franstz makamat1 metanetle mukabelede 
bulunmu~ ve vaziyetin ;~b ~~CJii7,i ted
birleri derhal ittihaz etrni$1ir ve bu hare
ketinden dolayt nekadar tebrik edilse az· 
dtr. Filistin hadiselerinin ferdasmda, bu 
hadiselerin te*kil ettigi dersin Beruta te
sir edecegi iimid edilebilir. Fa kat §arkm 
bi.itiin tarihi, bu gibi karga~a!tklann tek
rar zuhur edecegi endi§esini uyanduacak 
mahiyetetdir. Binaenaleyh, tahrikatta 
bulunanlann, yaphklan hareketin netice
sinde ugnyacaklan ak1bet hususunda ikaz 
edilmeleri, ve nizamm, sulhun ve hiirriye
tin muhafazasmdan mes'ul olan Fransa
nm hic;bir tecaviize, hic;bir zafa miisama
ha gostermiyeceginin, bu gibi kimselere 
evvelden anlahlmasl laztm geliyordu. 
M. Vienot, bu maksadladtr ki, alakadar 
kiitlelere kat'i bir ihtarda bulunmu§ ve 
son ayaklanmalarm mii§evviklerine, fa -
aliyetlerinin, muahedelerin tasdikma ma
ni olmaktan ve manda muddetini uzat -
maktan ba~ka bir i~ yaramtyacagml an
latmtstir. T ecriibe, vahim ak1betler ha • 
ber veren bu ihtarm ihtiraslan sondiirme
ge, *arkta hala biitun ~uvvetil: ko~l~ du
ran din! gaytzlan teskm etmege kaft ge
lip ~elmiyecegini gosterecektir.» 

Filistinde tethi, tekrar ba,laJr 
Dun §ehrimize gel en Deyli T elgraf 

gazetesinin Kudiis muhabiri yaz1yor: 
Filistinde tedhij tekrar ba§lamt§llr. Bu 

gece Tulkaran ile Nablus arasmda dur· 

Cumhuriyetin lctimai roman•: 52 Yazan: Hilmi Ziya 
fnsan uc;urumdan yuvarlamrken bir an- kurulu§un ortasmda bir nokta biiyuyor ve 

da biitiin hayatJ ytldmm htzile gozunun hepsini kendi karanhg1 ic;ine ahp yutacak 
oniinden gelip gec;iverirmi~.idam sehpasm- gibi geni~liyordu: Diinya ytkihyor .. Sal
den kurtulanlar da bu hali duyduklanm tanatlar g~iiyor, dinler g~iiyor; duygu
da boynuna ip gec;irildikten sonra oliim- Jar, ktymetler goc;iiyor .. Bu uc;urumun or
anlatJrlarmt*! Eger bu hakikaten dogru tasmda durrnak ve dayanmaga kalk~ak! 
ise, i§te Mehmed Demir dahp gittigi dii- Hezeyan!.. Y a oteki alem? ·· 0, !emden 
§iincelerinden ~Ikhgl zaman, birdenbire kurulm1yacak m1? lnsanlarm. yem_d~n sa
sanki bir kamyona c;arpmt~ ta firlatJlmt~ adet bulacaklan o giizel, ~~~ekh alem .. 
gibi yerinden oymyarak bir an ic;inde bu Demir, kulaklarmm uguldadigtni, ba~l -
muhayyel manzaray1 goziiniin oniinden mn dondiigiinii, ve kendinden uzakta, ~ok 
ge~irmi~ti. 0 and a her &eyi unutrnu&tu: uzakta arttk sesini i~ittiremedigi, yiiziinii 
Evini, kurdoglunu, sevgilerini, diinii ve gosteremedigi kiil benizli, c;okiik ornuzlu 
gelecek giinleri .. Halleden trene binip bu ve soniik gozlii insanlarm yiiriidiigiinii, 
§ehre geldigi zarnana kadar zihnini hr - biriktigini, yeni bir ehram kurmak ic;in 
mahyan endi~eler toplamp toplamp onun goklere dogru yiikseldigini hissediyordu. 
kafasmda biiyiik, siyah bir nokta halini Birdenbire oldugu yerden firladJ. 0-
almi~h. Her§ey o noktanm i~inde eriyor damn i~inde sanki kaybettigi bir &eyi an
ve etrafmdakiler silinip gidiyordu: Dun- yormu~ gibi hill a dola~maga ba~ladt. 
ya yikthyor.. Sonra donuk gozlerile Haci T oramn ~a~-

1nsanlar, binalar, demir raylar, koca km ve ac;1k gozlerinin ir;ine dik dik baka
u.raylar yapthr, yiikselir, meydana <;Ikar- rak: 
ken bu karmakan§tk ugultulu c;apra~Ik - SatJ!tk degilim! .. diye ~iddetle ba-

CUI\'!HURiYET 5 
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~imal aslan1 
«Sadullah Cabiri>> nin 
Marifetleri 

Pek miiessif bir oliim 

[Ba§makaleden devam] 

bu plan icab1 olarak yapi!mi§ rezalet • 
lerdir. 

N e garib, ve ne giiliin~tiir ki bir ta -
raftan Antakya sokaklarmda silahlar 
patlar ve terniz Tiirk kam dokiili.irken 
ote taraftan F ransiZ hiikurneti Ankara 
sefiri vasJtasile Hariciye Vekaletirnize 

Siird mebusu Mahmud 
Soydan diin vefat etti Hain kad1n 

Onun oliimile Tiirk matbuab, en giizide bir 
arkada~1n1 kaybetmek acisina ugram1~br 

IL...JI ac merasimi arasmda, malum 
lnJ oldugu iizere, bir de ta§lama 

rasimesi vard1r. Arafattan do
ni.iliirken Miizdelifeden sonra Minaya 
var1lmca bu rasimenin yaptlmasma ba§
lamhr. Hacilar, Miizdelifede topladik

ikinci bir rnuhhra vererek rneselenin Ce- <Ba~taratz 1 inct sahifede) 

rniyeti Akvarnda gorii§iilrnesi nakarahm tiir. Oliimii ile rneb'us, gazeteci ve ban· 
tekrar ediyor. kac1 biitiin arkada§lanm teessiir ve rna· 

frans1z dostlanmiz gozleri hududa tern ic;inde buakrni§ olan Siird saylavi 

miiteveccih ve kulaklan oradan ge- askerdi. 1 
len seslerle dolu olan Tiirk efkan u- Harbiye rnektebinden c;Ikhktan sonra 
mumiyesinin §U dakikada duydugu Rurnelideki k1taata mernur edilmi§, rne§· 1 

hisleri liitfen ve liyJk oldugu kadar rutiyetin ilamna kadar Rurnelide kal - , 
dikkatle tetkik etmelidirler, mi§IIr. Kendisi me§rutiyetin istirdad1 ic;in 

N eden arik konu§rnuyoruz; F ransiz· c;ah§anlarm ba§mda oldugu, hatta Ma· i 
y nastnda ~ernsi Pa§ayi oldiirenleri evinde I 

lar yeni Arab hiikumetini Antakya ve sakladigl halde, c;ok miitevaZI bir zat ol-
iskenderuna saldirmakla bu hiik1lmetin d d k dugu ic;in ileri ahlrnarni§. or u a i vazi· 
elinden aldiklan Beyrut ve T rablus§ami fesinde devam etrni§tir. I ttihad ve T e -
onlara unutturmak siyasetini takib ediyor- raldci riiesasmm itimadmi haiz olan mer· 
lar; bunda zerre kadar §ek ve §iiphe yok- hum, 31 mart vak' asmdan sonra tahttan 
tur. F akat hie; bir zaman Tiirk halkmm indirilen Abdiilhamidin ikamete memur 
elinden ahp Arab hiikurnetine veremiye- edildigi Selanikteki Alatini ko§kiiniin 
cekleri Antakya ve iskenderun c;arnac;ar muhafiZhgma tayin edilmi§. Balkan 
hakiki sakin ve sahiblerine avdet ettigi Harbinde Abdiilhamid Beylerbeyi sara· 
giin tam manasile fasiki mahrum mevki- yma getirildikten sonra da bu vazifesi 
ine dii§ecek olan Arablar ne feci surette gene devam etrni§tir. Bilahare, §ehzade· 
aldanmi§ ve atlatJ!rni§ olduklanm anh - lerin talim ve terbiyesine memur edilen 
yacaklar ve iiste iistliik Tiirk efkan u - merhurn, Milll Miicadele ba§laymca 
mumiyesini tamiri pek giic; bir surette kir- Anadoluya gec;erek Selanikten tamd1~\I 
mi§ bulunacaklardir. ve kendisine kar§t derin hii~met ve alaka 

~iinkii, bir kere daha tekrar ede- ile bagh bulundugu Atatiirke iltihak et· 
lim, ne bu vah,.iyane tazyikler, ne o · · "' d <: n!I~hr. 
uydurma intihabat, hatta ne e yam lstiklal Harbi esnasmda, Atatiirkiin 
meclisinin karan Antakya - lskende- refakat zabitliginde c;ab§rnt§, Hakimiyeti 
run ve havalisinin malum ve mukar- Milliye gazetesinde Ba§muharrirlik et -
rer olan mukadderatJOJ degi~tiremez. mi§, sonra, lkinci Biiyiik Millet Mecli -
Bu mesele ancak ve ancak Tiirkiye sine meb'us se~ilmi§tir. 
Cumhuriyeti hiikumetile halloluna- istiklal Harbi bittikten sonra, !stan -
bilir. 0 vakte kadar «Sadullah. Cabi- bulda Mi!liyet gazetesini tesis ederek u
ri» ve emsalinin onayak olacaklarJ zun miiddet bu gazetenin sahib ve ba~
vah§etler bilahare toptan goriilecek muharrirligini ifa etmi§tir. Turkiye i§ 
bir hesabm zimmet sahifesini kabart- Bankas1 kuruldugu zaman idare meclisi 
maktan ba§ka bir~eye yaramaz. reisi olmu§; askerlikte, meb'uslukta, ga • 

Biz sulhu sevdigimiz kadar silah zetecilikte oldugu gibi bankac1hkta da 
oyunundan da ho§lanmz. Bir giin, muvaffakiyetle ~alt§mt§ttr. Merhum ar -
ansJzm, it !r•gmndan !rikarsa hadisa- kada~1m1z, frans1zca, almanca, arabca 
tm seyrini sazle, nasihatle durdur- bilirdi. Evli idi, ii~ ~ocugu vard1. 
mak imkans•z olur. Her ne pahasma · Mahmud Soydan, son derece nazik, 
olursa olsun Antakya • iskenderun miiltefit, kibar herkese iyilik etmekten 
ve havalisinin istiklaline kd kadar ho§lamr bir insandt. Hayatmda hie; kim
dokundurmamaga, kat'i olarak ka- seyi incitmemi§tir; demekte mubalaga 

. Ian ac1 bakla biiyiiklugiindeki ta§lardan 
yedi tanesini, dar bir vadiden ibaret olan 
Minada bir ta§ parc;asma atarlar, vadi -
nin ortasmda ve sonunda bulunan duva-

~ rtm~t yerlere de ayni surette davramp 
1 yedt§er ta§ firlahrlar. T aamiil ve an' ane
jler mucibince iic; yerde bu ta§lama ya -
ptltrken: «,Seytanm ragmma ve Allah 
nzas1 ic;in» demek laz1mdn. 

Hac menasiki arasma bu rasime nic;in 
girmi§tir? Mistik adet ve an' aneleri tet • 
kik ve tahlil ile ugra§anlann ifadelerine 
gore <«<§eytam ta§lamak» diye amlage -
len bu hac rasimesinin kaynagt, yurduna 
ihanet etmi§ bir c;ol c;ocuguna vaktile tat
bik olunan line; cezastdir. Rivayete ba -
kthrsa o ~ol c;ocugu kendi mensub oldu· 

Merhum Mahmud Soydamn Miica- gu kabile aleyhinde ba§ka bir kabileye 
dele yzllarznda altnmtf bir retnni casusluk yapmt§ ve suc;u anla§tlmca 

yoktur. Gazetecilige, gee; intisab etmi§ Miizdelife ile Mina arasmda ta~a tutul
olmakla beraber, yaZIIan temiz, makul mak suretile line; edilmi§tir. islarniyetten 
ve daima mutedildi. Miihim ve kan§Ik c;ok once Hicaz Arabian bu vaktayi ibret
siyasi rneseleleri bilgi ile, vuzuhla ve sade li bir hahra halinde ya~atmak istiyorlar ve 
bir iislubla yazard1. her yi! linc;in vukua geldigi yerde bir ta§-

Atatiirkiin refakat zabitligi gibi §erefli 1 A • • 1 d 1· lA · . . . . .. . b arna aym1 yap1yor ar 1. s amtyet te 
b1r vaztfe onun _1c;m ~uksek bn m_ekte. yurda ihaneti tel'in ettigi ic;in bu rasime· 
olmu§, . sonsu: bn se~g1 ve .~0~ denn btr yi muhafaza etti. F akat i§in ic;yiizi.i unu
saygi tie bagh oldugu Buyuk ~eften tuldu ortada yalmz §ekil kald1. 
feyiz alrnt§h. $ahsi kabiliyetlerine inzi • ' * * * 
mam eden bu feyiz, Mahmud Soydam 
miitekamil ve k1ymetli bir ~ahsiyet yap -
rni§h. Kendisinc)en memlekete buyiik hiz
metler beklendigi bir ya§ta olmesi, aziz 
ve giizide bir arkada§ kaybetmekten mii· 
tevellid teessiir ve kederlerimizi bir kat 
daha artttrmt~ttr. Biiyiik Millet Meclisine, 
Turkiye h Bankasma ve matemli aile -
sine en samimi taziyetlerimizi beyan e
derken Turk matbuatmm da kendileri 
kadar taziyete laytk oldugunu soyleme • 
gi bir kadir§inashk ve arkada§!tk vazifesi 
biliriz. 

Merhumun cenazesi yann kaldmla -
caktJr. Cenaze merasimi hakkmda, yarm 
tafsilat verecegiz. 

rar vermi§izdir. Miizakere ve sulh ~-~~~~~~~--------..... -"'!""!!"'"""~~---------~ 

Gene rivayet ederler ki Hazreti Mu
hammed, birgiin biiyi.ik bir tehlikeye ug· 
rar, dii§manlar elinde olmek durumuna 
dii§er ve onu tam vaktinde yeti§en bir 
adam kurtanr. Peygemberimiz, pek ta
bii olarak tutulmu§ oldugu heyecandan 
kurtulur kurtulmaz halaskanm gormek, 
te§ekkiir etmek ister. F akat gene adam 
ka~tmr, Muhammedin huzuruna ~tkmak· 
tan c;ekinir ve sebebi sorulunca da <<bu· 
yuk bir giinah sahibi oldugundan dolaY. 
utandtgmi» soyler. Peygamber, Allahm 
rahmetinin her giinahtan daha biiyiik ol· 
dugunu soyletir ve halaskanm yeni ba§" 
tan yamna davet eder. Bu sefer o adam, 
• ttpk1 vaktile recmolunan ~ol c;ocugu 
gibi - bir giinah i§ledigini ve bu giinah1· 
nm bagJ§Ianacagi teb§ir olunursa huzura 
c,:Jkabilecegini bildirir. Muhammedin bu 
itiraf uzerine verdigi cevab §Udur: 

yolile husul bulacagma emin oldu- ADLJY EDE \ 
turrnw itu karar hilinnda .-. ~ 
v~ki ihd~s _veya . il~ ~dildigi 

1 
giin 1 lki ~ift lastik ~ald1g1 i~in 

d1plomasmm vaz1fes1 h1tam bulmu§ Lastik fabrikasmdan iki c;ift lastik 
olur. 0 vakil bizim i!;in ortada ne c;alan ayni miiessese miistahdemlerin -
miizakere edilecek bir mesele, ne de den Halil diin ciirmti me§hud mahke -
ria)"et olunacak bir formalite kahr. mesine verilmi§ ve yapllan muhakeme 
Biz hakkimJZJ aramak l!riD ~imale sonunda alb ay hapse mahkum olmu§-
't ~ · b"ld·~ · • 'b' b .. ·· tur. Ancak c;aldtgr e§yanm krymetinin g1 meg1 1 tgtmtz g• 1 cenu a yuru- 1 .. .. . 

~· d b"l' · t • d . k' az o masr yuzunden cezas1 iki aya indi-
megi e 1 1nz; ve emm e er1z 1, rilmi§tir 
kiilfet itibarile, bu iki yolculuk biz· · - • • • • 
ce hemen hemen miisavidir. Petrol ve benzin fiatlarmda 

Ismail Mii~tak MAYAKON ihtikar yok 
ikhsad Vekaleti §ehrimizdeki alaka

dar makamlardan benzin ve petrol fi
atlanmn son zamanlarda alml§ oldugu 
§ekille dlinya piyasasmdaki benzin ve 
petrol fiatlarmm derhal tctkik edilerek 

Bir otomobil kazas1 
Sipahi Ocag1 kar§lsmda 153 numarah 

evde oturan Hasan E§refin klZl Mii -
berra, tramvaya binerken §Ofor Varta • 
nm idaresindeki otomobilin sadmesine 
maruz kalmi§ ve yaralanmi§ttr. 

Miiberra, Amerikan hastanesine kal
dmlmt§, §Ofor hakkmda tahkikata ba§· 
lanmi§trr. 

bildirilmesini istemi§tir. 
Petrol ve benzin kumpanyalan Tlir

kiye ic;in petrol ve benzinin kilosundan 
ancak be§ para kar temin ettiklerini 
soylemektedirler. Esasen biitlin dtinya 
petrol ve benzin i§i biri Amerikan, biri 
lngiliz, digeri de Sovyet olmak tizerc 

durulan 6 kamyon yolcusu soyulmu§lar - tic; bliyiik kumpanyanm hakimiyeti al-
dtr. tmda bulunmaktad1r. 

Eski §ehir mahallelerinde bu sabah Yap1lan tetkikat diinya petrol ve ben-
b. A b b" y h d. · k ~ zin fiatlarmda 934 senesindenberi bir IT ra , IT a U IYI UT§UnJa agtr 
surette yaralamt§tir. yiikselme olmad1gmt gostermi§tir. Da-

Y hili piyasada da s1rf dahili sebeblerin 

b 
iiksek Arab komitesinin Filistin A· tesirile baz1 degi§meler olmu§tur. Maa

ra larmm metalibini kat'i olarak tetkik mafih biitiin tetkikat dahili benzin ve 
komisyonuna bildirecegi haber aim - petrol fiatlarmda bir ihtikar olmadt~ -
mt§ttr. , m gostermektedir. 

girdJ. 

Bu onun doya doya yaphgt olc;iisi.izce, 
ta~kmca ilk jestiydi. Cemal bir kenarda 
c;aymt i~erken ona takdirle ·-giilerek- ba· 
k~yordu. Hact Toran, sanki bu mad a hie; 
bn §ey konu§ulmami~ gibi, siikunetle c;a· 
Ytnl ald1 ve eski yerine oturdu. 

Arhk bir daha bu mevzulara dokun • 
madan, yartm saat kadar havadan sudan 
soguk soguk bahsettiler. Demir a;abiyet
le odamn ic;inde doJa§Iyor, ve bu sozJere 
pek seyrek kan~Iyordu ... 

Cerna!, HaC! Efendiyi bah~e kaptsi
n~ kadar gec;irip dondiigu zaman o, ge
m~ bir nefes ahyor: V e bu sefer ta§ktn, 
gorulmemi& bir ne§' eyle: 

- Kurtuldum!.. diye bagmyordu. 

-4-
ArdJ arkas1 kesilmiyen siirekli yagmur

lar gene ba~lamt§h. Bulutlar, sanki in
samn tepesine degecekmi& gibi alc;almi§, 
ne geceye, ne de giindiize benziyen siki· 
CI bir hava biitiin §ehri kaplamt&h. 0 giin 
Demir hafif bir ba§ agnst yiiziinden ak -
~ama kadar evde kald1. Renklerin me· 
lankolisi, ic;indeki ne&' eyi dagttamaC:hgi 
ic;in bu kapah havada tek ba§tna bin tiir· 
Iii eglence bularak vaktini gec;irdi: Mek
tublanm yazd1, ba§lanm•~ makalesini bi-

tirdi. Ge~en giin satm aldigi yeni tiilleri 
pencerelere ash, sofanm biitiin tahta ki
stmlanm ac;1k kur§uniye boyadt. Raft 
diizeltti, e§yaya yeni §ekiller verdi. 11k 
giinlerde o kadar miihmel ve peri§an du
ran bu bekar odasmt temiz ve gosteri~li 
bir home haline getirmege c;alt§Iyordu. E
serinin yava& yava~ meydana <;Ikhgml 
gordiik~e ne~· esi art1yor. Arama bir ke
nara c;ekilip memnuniyetle on a- baktyor
du. Masamn iizerini sonbahar ~ic;eklerile 
siislerken, ortiileri diizeltir ve kitablan i
tina ile yerle~tirirken bir gelin odas1 ha
mhyormu§ gibi heyecanh goriiniiyordu. 

Her zaman odasma kapamp kalan Ali 

Sabir, - §a§tlacak §ey! - bu yagmurlu ha
vada sabahtanberi evde yoktu. Demir 
bugiinlerde onun stk s1k dt§aTI c;1kmaga 
ba§ladigmtn ve ge~ vakit goriinmeden e
ve dondugiiniin farkma varmi§h. Gec;en 
ak§am bah~ede kar§tia§hklan zaman alm
gan bir tavtrla ba~ml indirdi, konu~maga 
mey·dan vermeden hemen gec;tigine dik -
kat etmi§, ondaki bu degi~ikligin bir ay 
once ta§kmhk halinde soyledigi §eylerden 
ileri geldigini tahmin ederek iiziilmii§ti.i. 
«Yoksa ken dine bir i~ mi buldu ?» diye 
sevinmek istiyor; fakat bu gizli gidip ge
li§lerini her zamandan daha ihtiyath, da-

KOLTOR ISLER/ 
Mekteblerdeki trahomlu 

talebeler 
Maarif ve S1hhiye mtifett~lerinin 

mekteblerde yaphgt muayene ve tetki
kat neticesinde baZI '>ocuklarm tra -
homlu olduklan goriilmli§ ve keyfiyet 
gerek Vekalet ve gerekse Maarif mii -
diirlligiine bildirilmi§ti. 

Vekalet, mekteblerdeki biitiin talebe
lerin esash surette gozlerinin muayene 
edilmesi i'rin alakadarlara emir vermi§ 
ve trahom goriilen talebelerin tedavisi 
karar la§hnlmi§hr. 

ONIVERSITEDE 
Rektor geleli 

Universiteye aid baz1 i§ler etrafmda 
Vekaletle temas etmek ve bir konfe -

- Ke§ke olseydim de boyle bir gii· 
nahkarm elile kurtulmasaydtm. Onun yii· 
ziinii §eytanlar gorsiin. 

*** 
Karde§i Fransa mahmisi s1fatile An -

takyada Miiddeiumumilik yapan Mih • 
riinnisa adlt bir kadmm Sancak davasma 
ihanet ederek ba§ogretmeni . bulundugu 
k1z mektebini kapatttgmt, Tiirk hakla -

nnt baltalamak fikrile Antakyaya gelen 
yabanctlarla dii~iip kalktJgmt gazeteler • 
de okuyunca bu tarih sahrlanm hatula· 
dtm. 

Mihriinnisa degil, Levsunnisa 1.. 

M. TURHAN TAN 

rans vermek iizere Ankaraya c;agmlmifi General ~akir Giiletin cena· 
olan Universite Rektorii Cemil Bilsel zesi bugi.in defnedilecek 
dun §ehrimize donmti§ ve ikinci smlfta 
kahp ta dort y1lhk rejimden istisna e
dilmek iizere baZI talebeler hakkmda 
ac;1lan imtihanda haz1r bulunmu~tur. 

Hukuk Fakiiltesi ikinci s1mf talebe -
sinin, kendilerine dort y1lhk rejimin 
tatbik edilmemesi hakkmda Ankaraya 
yapml§ olduklan mtiracaat Maarif Ve
kaleti nezdinde miisaid bir surette kar
§tlanmi§hr. 

. 
ha miinzevi bir hale getirdigi ic;in gene 
eski zehirlerinin membamt buldugu §iip
hesine dii§erek bir ttirlii iizuntiiden kurtu
lamtyordu. 

Demir yukarda, bu kiic;uk i§lerle bii -
tiin giiniinii doldurmasma ragmen gene 
o agtr, ezici fikrin zaman zaman yekna
sak, fasilastz bir matem havas1 gibi uzak
tan uzaga aksetmesine mani olamtyordu. 
Bir an once ak§amt bekliyordu. Ak~am 
olsa da her zamanki yiizlerile, kendi ses
lerile eve donseler, i~ini karartan bu bu -
lamk fikrin tazyikmdan kurtulacaktJ. 
.<;liiphesiz ki onun ash daha az stktct, da
ha az karanhk, daha az tehlikeliydi. V e 

ihtimal ki goziinde biiyiilttiigii kusurlan 

hirer hirer silinecek, her zamanki dost 
c;ehresile ona goriinecekti. F akat bu ak
&am, nedense, eve donmedi. Demir, zih
nine musallat olan miiz'i<: fikirlerle gene 
yalmz ba&ma kaldt. 

Ortahk kararmt§tt. Y anm saattir 0 -

kaktan sureksiz, ag1r, giiriiltiilii tekerlek 
se leri geliyordu. Top arabalan, iistii 
kur~uni ffiU§ambaJarJa ortiiJii biiyiik er • 
zak arabalan ~ehrin ortasmdan gec;erek 
bilinmez bir istikamete dogru gitmedey -
di. Y agmur kesi lmi~ti. Sokaklarda kimse
ler yoktu. Sanki biitiin halk bu kara ker-

~ehidlikleri !mar cemiyetinden: 
Oliimii bize bir ac1 olan cemiyetimiz 

miiessislcrinden kiymetli General :;Ja • 
kir Giile§ bugtinkii cuma glinti Edirne
kapi §ehidligine defnolunacaktJr. Ce • 
naze torenine i§tirak etmek iizere ce • 
miyetimiz iiyelerinin saat on birde Gtil
hane hastanesinde bulunmalan rica 0 • 

lunur. 

vana yo! vermek i~in izbelerine c,:ekilmi§ 
gibi, ses sada kalmami§h. Camurlu ta§
larda sekip giden yorgun atlar, ktrbact 
yedikc;e &ahlanarak yeniden htz altyor 
ve kafile ~ehirden alc;altp yiikselerek dal~ 
galarla uzakla§Iyordu. 

Demir, karanltgm ic;inde kaybolan 
sesleri dinlerken, «bu kadar hamltk ne
den ?>> diye dii§iindii. Y enid en harb mi 
patltyacak? Devlet, bu hal de nastl kt • 
m1ldar? Kar§Ilarmda kuvvet yok diye, 
bu kii~iik palikaryalan siirmeden ne ka· 

zanacaklar? . .. Kafilenin uzakla§ltgtnl 
seyrederken biitiin bunlan kendi kendine 
sordu. 

Ayni zamanda, otekileri &iddetle me
rak ediyordu. Y unan ordusu terror mii 
yap1yor? Memurlan tevkif ihtimali ak
lmdan gec;ti. Sokaklann bu kadar bo -

~almast ba§ka nastl izah edilir? 0 halde, 
yann sabah derhal aramaga c;1kmast la
ztm. Zavalltlar acaba hangi delige tt • 
kiid1? Bu tela§ arasmda onlan nastl bul
mah? Y a bir tarafa siirdiilerse? .. F akat 
imkam yok, hie; olrnazsa bir gece bura • 
da yatarlar. Mutlaka aramast laz1m!.. 
Belki, §iiphelenip onu da tutarlar. Ne <;J
kar? 

[Ar kasz var 1 

• 



6 CUMHURiYET 

~erefli ziyaretlerden sonra 
4 Birincikanun 1936 

Bir Hataybn1n Sadull~ 
Cabiriye cevabJ . · 

Milis zayiabn1n % 80 i ecnebi imi~. Madriddeki Ecnebi ma~lar1nda oyun

Filollluz diin Yunan 
sulanndan ayr dd1 Cumhuriyctin 2 birincikanun 936 t 

rihli nushasmda Halebde Vatanilerd 
Sadullah Cabirinin iskenderun - An 
takya i'<in kanlanmn son damlasma k 
dar Turklerle ugra§acaklanm, bogu§a 
caklanm soyledigini okudum. Dogru 
bu adamlara hem hayret ediyorum 
hem de ac1yorum. Evvcla, zannetme 
ki bu adamlar butiin Suriyeyi temsil 
debilsinler. <;tinku akll ba§mda dog 
du§unen bir Suriyeli, bu adamlarm 
pe§inde gider, ne de sozlerini dinle 

ingiliz heyeti tehlike atlatb. ispanyaya gonderilen 
100 tank istanbuldan ge~mi~! 

1 Baqtaraft 1 inci sah!fede] I Alava eyaletinde hiikumet milfsleri, 
mukavemet etmeleri dolayisile bu te~b- v.illare~la kar§l taarruzlarma devam et· 
biisleri suya dii~mii~tiir. rni§Ier 1se de muvaffak olamami§lardir. 

Bunun iizerine asiler yeniden Pozuelo Milisler, 30 maktul birakmi§Iar ve 30 
iizerine yiiriimii~lerdir. Asiler, bu defa esir vermi§lerdir. Madridin §imalinde 
bu kasabanm ba§hca caddesini i~gal et- Sierrada bir tOJ)(;U diiellosu olmu~tur. 
mi~lerse de cumhuriyel<;iler mukabil ta ~ Asturiesde hiikumet kuvvetl~ri, b~yii~ 
arruza gec;erek Pozuelo mezarhgmdak1 kuvvetlerle yapml§ olduklan §Iddeth bu 
ilk mevzilerini istirdad etmi§lerdir. Bu - taarruza ragmen, ric' ate mecbur edilmi§-
nun iizerine ~iddetli muharebe ba~laml§- lerdir. . . A • 

hr. Bu muharebenin ne suretle neticelen· Tayyarelenmiz, fevkalade faahyet sa~· 
mi~ oldugu heniiz malum degildir. fetme~tedir. ~lZIIIa~n .. ~e§ .. tayya~~.s1, 

Dun Madrid cephesinin muhtelif k1 • Madnd cephesmde du§uru~mu§ ve d1ger 
51mlannda ehemmiyeti ciiz'i baz1 c;arpi§· uc; tanesi, T a! ever a cephesmde hava ta· 
malar olmu~tur. . arruzlarma kar~t k~lla~1~an bataryalar 

Asilerin tayyareleri, milislerin Pont tarafmdan ta~n~ ediirnl§t~r. 
de Priccesa yakmmdaki mevzilerini T ayyarelenmiZ, Madndde ve San -
bombard1man etmi~lerdir. tanderde askeri h~~efleri muessir surette 

Moncloa mmtakasmda F ashlar bir ta• bombard1man etmi§hr. . 
arruz yapmi§Iarsa da hukumet topc;ula - Kitaahmiz, Casa de Camp?nun §I • 
nnm mania ate~i bunlann bir adtm bile m~lind~ kiiin Casaquamedayi I§ga~ et • 
'I 1 1 · A • 1 t r mi§Ierdtr. Pozuelo kasabas1m temizle • 1 er erne erme mam o mu~ u . . .. . A' 

Birkac; zamandanberi hiikumet kuv - d
1 

1k. dArpavaca 
1
yolu .uze1nnd~kkaSm Es~a -

tl · · m"him miktarda tonru kuvveti- on e ozue oyu J§ga eth . on gun -
ve ennm u .,.. I d "I' I b k ~ k II . .. 
ne malik olduklan ve endahtlanmn er e m1 ~~ ~rn 1r~ hg1 m~ tu .:~n .~~.z· 
s1hhatli oldugu goriilmektedir. d~. s:ksemm ecneb1ler te§bl ethg1 gorui-

Dun sabahleyin asilerin tayyareleri, rnu§tur. 
Madridi bombard1man etmi§lerdir. Te - Madridin bir teblijji 
tuan de La Victorias amele mahallesine Madrid 3 (A.A.) - Harbiye Ne -
birka~ obiis dii§IDU§, biiyiik hasarlara ve zareti, diin bir teblig ne§rederek dii§man 
birc;ok telefata sebebiyet vermi~tir. tayyarelerinin Madridin varo§lanm bom-

Bin;ok hava torpilleri de Cuatro • Ca- bard1man etmi§ oldugunu ve fakat hic;bir 
C II J d d.. askeri hedefe isabet vaki olmaml§ bulun-minos mmtakasma ve a e or ana u~-

mii~ ve bin;:ok binalan tahrib etmi~tir. dugunu bildirmi§tir. 
ltfaiye efradi, halihazuda enkaz altm- Cumhuriyetc;ilerin avc1 tayyareleri, 
da kalmJ~ olan cesedleri c;1karmaga c;a • hemen miidahalede bulunmu§sa da asile-

rin tayyareleri muharebe vermekten imh§maktadir. 
hl' tina ederek uzakla§ffil§lardir. 

lngiliz heyetinin atlatttgt te tke Asilerin iic; motorlu bir tayyaresini dii-
Halihazuda Madridde bulunmakla o- §iirduk.» 

Ian ingiliz parlamento heyeti, diin cretin lapanya miinevverleri harbediyor 
bir tecrube gec;irmi§tir. M. Mavnamara Madrid 3 (A.A.) - Havas Ajans1 
ile M. Vrow F oned ve M. Green, Calle muhabirinden: 
Jordan taraflannda dola§makta iken bu Munevverlerin ve artistlerin ekseriye • 
havaliye ag1r bir tak1m bombalar dii§ • ti, isyamn ba§lang1cmdanberi cumhuri • 
tnii§tiir. Bu zevat, giic; halle olumden yetc;ilerin yamba§mda mevki almi§Iardu. 
kurtulmu§lard!r. Bununla beraber M. Caballero, guzide 

lngiliz meb'uslan, bu bombalann bir miinevverlerin hayahm s1yanet etmek la
takun kadmlar ve c;ocuklann oli.imi.ine Zlm oldugunu nazan itibara alarak bir
sebebiyet vermi§ oldugunu soylemekte • c;ok alimleri ve artistleri, ara§tirma mal • 
dirler. ingiliz meb'uslan, bir tak1m fo • zemeleri ve kiitiibhanelerile Valansiyaya 
tografiler alm!§lardu. gondermi§tir. 

Bu havaliye yangm c;1karan bombalar Maamafih birc;ok miinevverler, milis 
da ahlmi§tlr. k1t' alanna goniillii kaydedilmi§lerdir~ 

ingiliz meb'uslan, Madridin sivil aha- Mesela Madrid Oniversitesi felsefe pro
lisinin bombard1man edilmesinin, diplo- fesorii M. y ose Gaos, elinde silah payi
rnasi yolile, General Franko nezdinde tahtmln miidafaasma i~tirak etmektedir. 
protesto edilmesi laz1m gelmekte oldu - Madridin bir lt.arart 
gunu beyan etmi~lerdir. Valancia 3 (A.A.) - Hiikumet, bir 

lhtilalciler zehirli obiis kararname ne~rederek asiler tarafmdan 
kullamyorlarmt~ damgalanrru§ olan lspanya bankas1 ka· 

Madrid 3 (A.A.) - Beynelmilel imelerinin tedaviiliinii menetmi§tir. 
f hh. · · D F k I Bombardrmanda olenler mu rezenin s1 tye reiSI r. ran e • 

son giinlerde on ki~inin asilerin atmi§ ol- Madrid 3 (A.A.) - Bu sabah ya
duklan zehirli obiislerin tesirile olmii§ al- p1lan bombardunan, T etuan - Las ; Vic
duklanm beyan etmi§tir. Dr., bu gazin torias kenar mahallesile Cuatro - Cami
« Y e~il hac;» denilen gaz oldugunu tasrih nos mahallesinde ve Quenedo meydam 
eylemi~tir. civannda epeyce hasan mucib oiJll.U§ ve 

Milis zayiatrnrn yiizde aekseni bir~ok ki§inin de oliimiine sebebiyet ver-
ecnebi! -ni§tir. 

Salamanca 3 (A.A.) - Bu sabah 
ne§redilmi§ olan bir tebligde deniliyor ki: 

Madrid cephesinde kiZlllarm evvelki 
gun i§gal etmi§ oldugumuz mevzilere kar
§1 yaprn!§ olduklan taarruzlar kolayhkla 
piis kiirtii lm u~tiir. 

Bask cephesinde dii§rnan, Santander 
mmtakasmda §iddctli bir taarruzda bu • 
lunmu§tur. Du§rnan piiskiirtiilmii§ ve 500 
maktul birakmi§, 38 esir vermi§ ve bir 
t~nk terketmi~tir. 

lstanbuldan ge~erek lapanyaya 
gid en tanklar 

30/11/936 tarihli Deyli Ekspres ls
tanbul muhabirinden aldigi §U telgra£1 
ne§retmektedir: 

«Hunston adh ve !ngiliz bandtrah ge
mi; k1smen hamulesini te§kil eden I 00 
kiic;iik tank ile; diin istanbul Bogazm
dan gec;erek 1spanyada Cartagena lima· 
nma gitmi§tir.» 

Pendikteki beyaz ev 
Zab1ta romanamtz: 96 

Ba§lni c;evirdi, evvela hayretle, sonra 
dikkatle ona bakh. Giiliiyordu. Daha 
c;ok dikkat etmege ve onunla beraber 
gulmege ba~lad1. Bu Nermin miydi? 

- Beni tamyamadm m1 Kenan? 
Dedigi zaman bu gene kadmm sesi 

yiiregine i§ledi. Nerminin sesi. Zaten o 
da hem en arkasmdan: 

- Beni tamyamadm m1 Kenan? Ner
mini ne c;abuk unuttun? 

Diye sordu. Kenan, §iddetli bir ba§ 
donmesi ve biiyiik bir ra§e ile dii§memek 
ic;in kendini guc; tuttu. 

Gene kadm, Kenam zapta c;ah&arak: 
- Nekadar c;ok ic;mi§sin Kenan? Ne

den boyle yaptm? Halbuki ben de seni 
al1p d1~an t;:Ikaracakhm, evimize gide -
cektik... 

Dedi. Kenan gozleri siizgiin ve bay
gm: 

- Sahi mi? 

Diyebildi; masaya dayand1. Ayaga 
kalkmaga c;alr t1. Nermin onu kolu11dan 

tutarak: 
- Yiiriiyebilecek misin? dedi. Yu -

riirsen haydi c;Ikip gidelim. D1§anda bir 
arabaya bineriz. 

Kenan ilk ad1mlarda salland1. Fa kat 
gene kadm koluna o kadar s1k1 yap1~ -
m1~ti ki bir duman gibi kendini sahverdi 
ve onun sevkettigi tarafa yuriidii. 

KalabahgJ yard1lar; masalann ara -
smdan gec;tiler. Nermin bir kapmm o -
niine geldikleri zaman: 

- $urada, ko§ede bir kanape var; 
oras1 tenha. Biraz dinlen; sonra c;1ka -
nz!. .. 

Dedi. Kenam bir odaya soktu. Bura
da ses kesilmi~ti. Odamn thk ve temizce 
bir havas1 vard1. 

Kenan kanapeye adeta dii§tii, uzand1. 
Y amna gene kadm oturmu§. onun boynu
na kollanm dolami~l!. Kulagma mmlda
myordu: 

- Kenanclglm, camm r N eyin var? 
Ken dine gdsene... Bak sana neler an -

cularm arkas1na birer 
numara koymah 

De; mac; yapmak iizere §ehrimize gele
cek olan <;eki Karli profesyonel <;ek ta
kimmm buraya gelmesine tavassut eden 
zevattan ve tertib heyetinden bir ricam1z 
var. Bu ricamlZin fngiltere gibi futbolun 
agababasi bir muhitte tatbik edilerek iyi 
neticeler almdigml evvela soyliyelim ki 
bizi gene ukalahkla itham etmesinler. 
T eklifimiz §Udur: 

Y abanc1 memleketlerden gel en fut • 
bolculann saha iizerindeki mevkileri ka
dar seyircileri alakadar eden bir miihim 
mesele vard1r: F utbulcularm isimleri. Bu 
isimlerin futbol merakhlan i.izerinde si • 
hirli bir tesiri vard1r. Her nekadar gaze; 
telerimiz ma~tan evvel oyunculann miim· 
kiin oldugu zaman resimlerini basmakta 
ve isimlerini yazmakta kusur etmiyorlar· 
sa da ma~a gelenlerin c;ogu bunlan ha
tlrda tutoonamaktaciirlar. Bundan maa
da bir k1sim halk ta yabanc1 futbolcular 
hakkmda gazetelerde bir~ey okumadan 
ma~lan seyre gelmektedirler. -5u halde 
ecnebi oyunculann isimleri mac;lan sey • 
redenlerce c;ok · de fa bilinmemektedir · 
H albuki herkes isimleri bilmek hususun
da §iddetli bir arzu beslemektedir. 

Gerek futbolculann isimlerini, gerek
se diger izahatl havi bir program bastl
rarak ma~lardan evvel ve ma~a girerken 
halka dag1tmak c;ok faydah bir tedbir 
olacakt1r. 

Seyirciler mac;a c;1kmadan evvel ya • 
banc1 sporculann formalanna dikilecek 
hirer numara ile matbu programda on -
!ann isimlerini bularak c;ok sevinecek -
lerdir. Bu iki cihetten faydahd1r. 

Y abanc1 oyunculann isimleri hakkm
da herhangi muhtemel bir miinaka§aYI 
bertaraf etmek; A vrupa oyunculanm da 
halkimlza isimlerile tamtmaktiT ki; bu 
alakaYI ziyadele§tirmek bak1mmdan c;ok 
iyi bir tedbirdir. 

F utbolda boyle bir§ey olur mu, olmaz 
m1; ve bu tedbir kaidelere tevafuk eder 
mi. etmez mi? diye bir sua! varid olursa 
diyebilirim ki futbolun §Dhretini ve balk 
arasmda revacm1 (kaideleri ihlal etme • 
mek §artile) temin edecek herhangi bir 
tedbire ba§ vurmak asia yanh§ olmaz. 
Maksad, futbolu halka sevdirmek, ve 
seyirci ic;in daha enteresan yapmak oldu
guna gore yabanc1 oyunculara numara 
vermek, ve bu suretle daha yakmdan a • 
!aka celbetmek hi~ te fena olmaz. 

Rugby miisabakalannda, atletizm bi -
rinciliklerinde oyunculara ve musab1k • 
lara numara vermek otedenberi mutad • 
d1r: Bunun futbola te§rnil edilmemesi ic;in 
hic;bir mani yoktur. 

<;eki Karli mac;lan tertib heyetinden 
bir yenilik ve kolayhk olmak iizere <;ek 
oyunculara numara vermek ve bir mac; 
program! bashrarak seyircilere dag1tmak 
hususlanm rica etsek acaba yaparlar m1? 

Nilzhet Abbas 

Bu hafta yapdacak 
lik ma~lar1 

T. 8 . K. istanbul Bolgesl Futbol Alanli -
jl;mdan: 

5/ 12/ 1936 cumartesl giinii yapllacak 
llk maclan 

Fenerbahc;e stad1: 
Eyiib - Vefa B takunlan saat 13,20 ha -

kern: Kadrl Celal 
Beykoz _ Topkap1 B. takunlan saat 15 

hakem Ferldun K1hc 
~ref stad1: 
Hllil.l - Anadolu. B takJmlan saat 13,20 

hakem: Ekrem Ersoy 
Siileymanlye - istanbulspor B ta:kunlarJ 

saat 15 hakem: Samim Talu 
6/ 12/ 1936 pazar gtinti yapllacak 

Ilk ma~lar1 

<Ba~tara/t 1 tnct sahlfede> hasb1ha! c;ok samimi bir surette cereyan 
lard1r. Her iki donanmanm kiipe~ele- eylemi§tir. 
rinde asker ve mlZlka mevki alml§ll. Sa- Ba§bakan bilahare Tiirk gazetecilerini 
hilden be§ mil mesafede Averof on yedi de kabul eylemi§tir: Tiirk gazetecileri, 
top) a donanmamtzl ugurlarken Y unan aynca filo kumandam Amiral Sakal a -
torpitolan da aksi istikamette gemilerimi-. ropulos tarafmdan da kabul edilmi~tir. 
zin pek yakininden gec;erek selamhyor - Yunan Amiralrnrn sozleri 
lard1. Y avuz da on yedi topla veda eyle-
mi~tir. 

Donanmam1z kar§Ihkh c;alman lstiklal 
ve Yunan mar§lan ve askerlerin hurra 
sesleri arasmda dost ve miittefik Yunan 
sularmdan miikemmel bir intiba blraka
rak ve yine miikemmel bir intibala uzak
la§ml~ ve be§ deniz tayyaresinden miirek
keb bir hava filosu tarafmdan da uzak
lara kadar te§yi olunrnu§tur. 

Her iki dost memleket sulannda yap
tlgi ziyaretler esnasmda c;ok derin bir 
dostluk, samimiyet ve hiirmet goren do
nanmamiZ §anh bayraglmiZI §erefle ta~l
ffil§ ve denizcilerimiz Cumhuriyet Tiirki
yesini Atatiirkiin c;ocuklan olduklanm 
her an nimet ve ~iikranla ve gururla kalb
lerinde ta§lyarak en yiiksek bir mertebe
de temsil etmi§lerdir. Denizcilerimiz ba§
lannda amirallan Sukrii Okan oldugu 
halde i§le boyle ulvi duygu ve boyle bir 
iftiharla anavatana donmektedir. 

Yunan karasulanm terkederken ami -
rallmizla Yunan amirah arasmda gayet 
samimi telgraflar teati olunmu§tur. 

Ba,v:!kil, meb'ualartmtzt 
kabul etti 

Atina 3 (A.A.) - Atina Aiansl 
bil diriyor: 

Ba§bakan M. Metaksas, halen Ati -
nada bulunmakta olan Biiyi.ik Millet 
Meclisi Reis vekili Nuri Conkerle diger 
lie; Tiirk meb'usunu kabul etmi§tir. Nuri 
Conker ve diger meb'uslar Elen Ba~ -
bakanma Tiirkiye El~isi Ru~en E§ref 
Onaydm tarafmdan takdim edilmi§ ve 

Turgud 
Galata ~ncler - Ortakoy A taktmlan 

saat 11 hakem: Balm Turgud 
Eyiib - Vefa A tak1mlan saat 12,45 ha

kem: Adnan Akm: Yan hakemlerl Ferldun 
K1llc ve RlfkJ Aksoy 

~eref stadt: Alan gozciisii !;!azi Tezcan 
Anadoluhlsan - Dofl:an A ta.kunlan saat 

11 hakem: :;;azi Tezcan 
HIHi.l • Anadolu A t akimlarl saat 12,45 

hakem: Sabih FAn!. Yan ha1temlerl Tank 
ve Halld Ozbaykal 

Stileymanlye - istanbulspor A takJmlan 
saat 14,30" hakem: Sad! Karsan. Yan ha
kemlerl All Said ve Sam!m Talu 

Ankara stadyomu merasim-
le a~1lacak 

Uzun zamandanberi haztrlanmakta o
lan Ankara stadyomu bu aym on birin
de biiyiik merasimle a<;!lacaktlr. Bugiin· 
Jerde §ehrimize gelecek olan <;eki Karli 
futbol tabm1, stadm a<;Ih§ merasiminde 
bulunmak iizere buradaki mac;lardan 
sonra Ankaraya gidecek ve orada An -
kara takimlarile kar§lla§acakhr. 

Spor Kurumu bu merasime hususi bir 
ehemmiyet verdiginden lstanbulun kuv· 
vetli tak1mlanndan biri de ayni tiuihde 
Ankaraya c;agmlacakt!r. 

Stadyom ac;IId1ktan sonra Ankara lik 
mac;lan stadda yapiiacaktir. 

Giine§ kuliibiindeki 
konferans 

Giine§ kulubiinden: 

5 birincikanun 1936 cumartesi gunu 
saat 17 de kuliibiimiizde Burhan Felek 
tarafmdan verilecek Spor mevzulu kon
ferans ic;in davetiyelerini herhangi bir 
sebeble almarn1~ olan aza ve dostlanmi
zm bu loplanhya §eref katmalanm dile -

Atina 2 - Yunan donanmas1 Ami- Bu sozler kadar sac;ma, manas1z bir so 
rah Sakalaropulos Turk gazetecilerini olamaz ki. Bu adamlar, eger kendileri 
kabul ederek iki dost milletin bu ziya - de akrtacak kan varsa as1l vatanlan 
retlerle daha yakmdan birbirine kayna - par<;ahyanlara kar§t akttsmlar; Beyr 
§acagmi, bu ziyaretleri c;ogaltmak laz1m ic;in, Trablus $am ic;in ak1tsmlar! ·As 
geldigini soyledikten sonra donanmam1z· Suriye oraland1r. Arablar oralarda y 
da gordiigii intizamdan bahsederek: §lyor. Halis muhlis Turk alan isken 

«- Donarunam, ~u Jimanda oldu _ derun - Antakya ile Suriyenin ne ala 
h I d kas•, ne munasebeti vard1r? Buralan gu gibi, her zaman ve er ras a 1g1 yer-

de Tiirk Amiralmm emrindedir. 1stedigi nm insam da, toprag,. da, dagl da, t 
da, ovas1 da: eBen Turklim, benim 

emri Tiirk ve kendi donanmasi imi~ gibi rablarla hic;bir alakam yaktur!~ diyere 
verebilir.» demi§tir. barbar bagmyor. 0 halde buras! ic;i 

Gazeteciler Birliginin ziyaleti beyhude yere Arab kam dokme 
ve nutuklar te ne fayda .olabilir? Buralan 

c;ln acaba hakikaten kan dokecek bi 
Atina 3 (A.A.) - Atina Aiansi ·Arab bulunur mu? Ben hie; te zannet 

bildiriyor: miyorum. :;>amlmm, Haleblinin yazd1 
Yunanistan gazetecileri birligi, eski mektublardan ibret alsalar da luzum · 

Faler bannda Tiirk gazetecileri §erefine suz yere Ttirklerin husumetini kazan 
dun bir ogle ziyafeti vermi§ ve bu ziyafet masalar kendileri ic;in daha hay1rh ol 
c;ok derin bir samimiyet havas1 ic;inde ce- maz m1? Yoksa i§ o §ekle girerse ugra 
reyan etmi§tir. mak, vuru~mak, icab ederse agabeyle 

rine ihtiyac; b1rakmadan ·Hatay Turk 
Birlik reisi M. Zarifis, ziyafet sonia- leri sekiz yuz bin Sadullah Cabirl d 

rma dogru soyledigi nutu ta ezciimle olsa yurdlarma sokmak degil, k1y1S1n 
demi§tir ki: bile yakla§hrmazlar. Bunu c;ok iyi bil 

«- Biz, sizlerle ancak dun tam§hk. melerini ve hakikaten ak1tacak kanla 
F akat bu dakikada sizleri sanki seneler - varsa ellerinden alman hakiki Suriy 
denberi tammakta imi§iz gibi bir his ta§I· ic;in ak1tmalanm kendilerine tavsiye e 
yoruz. Kalblerimizi, birbirlerimize ac; • deriz. Hatay Turklerinden 

lhsan ~orsaloglu mak i~in birkac; dakika kifayet etmi§ ve 
kalblerimiz lisanlanmizdan daha kolay 

olarak birbirlerile anla§mi§lardiJ'. Biz, 
sizleri dost ve karde§ telakki ediyoruz ve 
eminiz ki sizlerin de bize kar~1 kalbleri • 
nizde ta§IdiginiZ hissiyat, bizim hissiyatl
IDIZin aynidir. Ellerimizde bunu ispat e
der deliller de vard1r. Milletlerimi~in bir· 
birlerine kar§I olan tesaniid ve miitekabil 

sempati hissiyal!m mii§ahede fmat1m el
de ettiginizden de eminim. Bu hissiyata, 
Elen milletinin memleketinizde, biiyiik 

Elektrik §irketinin yaptli't 
ka~ak~1hk 

Ankaraya gitmi§ alan Giimriik Ba§ 
muduru Mustafa Nuri, Elektrik §irke· 
tinde yaptld1g1 tesbit edlien gumrii 
ka~akc;Jhg1 hakkmda direktif alacakttr 
Bu hususta Giimri.ikler Vekaletile N a 
f•a Vekaleti arasmda baz1 temaslar ol 
mu~tur. 

Sefinize ve Elen gazetelerinin yaziiarile Elektrik §irketi, kac;mlan malzeme 
geregi gibi bilinen kiilti.iriiniize kar§I duy- nin 25,000 lira tutan asll ktymetile gum 
du- h anhk hi L ri i ·1· · - r'"k ve saizo. m rinin u armt ver 

lirsiniz. ~imdiye kadar vuku bulan te - mege hazrr oldugunu Giimrii~ idaresi 
maslann pek yakmda iki memleket gaze- ne bildirmi§tir. Bu paranm kabul edil
tecileri arasmda sikt bir i§ birligi geti- mesi ve mahkeme karanndan evvel bir 

cezanm ahmp ahnmamast Vekaletlerce receginden ve Belgrad ve Bukre§ mes -
EI tayin edilecektir. . 

lekta§larun!zla birlikte Turk ve en Diger taraftan gumruk resmi verme-
matbuatmm Balkan Antanli ideallerinin den getirilen malzemcyi bilahare hurda 
tahakkukunu goreceginden emin olarak. halinde sathgmdan dolay1 Elektrik, Tii· 
kadehimi yeni Tiirkiyenin yarahcist Bu- nel ve Tramvay §irketleri hakkmda ye
yiik Sefiniz Kamal Atatiirkiin s1hhatine, ni bir kac;akc;Iltk tahkikatl daha yaptl· 
giizel memleketinizin refahma ve dost - mi§tlr. Bu tahkikat ta ikmal edilmi§ ve 
lugumuzun §erefine kaldmr ve Tiirk raporu alakadar Vekaletlere verilmek 
matbuatmm ve meslek te§ekkiillerinin uzere haZJrlanmt§tlr. 
terakkisine ic;erim.» $EHIR ISLER/ 

Bilahare meb'us M. Ulug soz alarak Kadikoy Terkos §ebekesi 
filosunun dost ve miittefik Elen sulan- satin ahmyor 
m ziyaret edecegini duyan Turk milleti- Uskiidar • Kad1koy Terkos §ebekesi-
nin hissettigi sevinci bilhassa tebariiz et· nin hiikumetc;e satm almmast hakkm
tirmi§tir. da §irket murahhaslarile Naf1a Veka • 

T anmm1~ ~air fzmirli Mi§el Orgiro - leti arasmda miizakerata ba§lanml§ti. 
. I Haber ald1grmtza gore bu konu§malar-pulos ise baz1 ~iirler okumu~ ve bu §iir er 

dan sonra bir anla§ma zemini bulunmu~ 
hemen orada tiirkc;eye c;evrilmi§tir. ve §ebekenin hiikumete devri hususun-

Sa Majeateye ve Biiyiik ~elimize da esas itibarile uyu~ulmu~tur. Murah-
haslarla beraber Ankaraya giden fiir • 

telgrallar ket direktorti yarm §ehrimize donecek-
Nihayet, F alerde toplanmi§ bulunan tir. Diger murahhaslar ise meseleye 

Elen ve TUrk gazetecilerinin Elenler kat'i bir §e'kil verilinciye kadar Anka -
Krah Majeste ikinci George ile Reisi - rada kalacaklardlr. 

cumhur Kamal Atatiirke tazimlerini ve 

Ba§bakan lnonu ile Ba§bakan Metak -

sasa derin hiirmetlerini bildiren relgrafla

Tramvay seferleri 

Fenerbahce stad1: Alan gozciisii Salm nz. nn ~ekilmesine karar verilmi~t.ir. 

Belediye, hem ramazan, hem de kt§ 
munasebetil~ saat 20 den sonraki tram
vay seferlc~ine yeniden araba ilave e
dilmesi li.izumunu §irkete bildirmi§tir. 

latacagtm. Seni unuttum mu sandm? 
Benden zerre kadar §iipheye dii§tiin mii? 
Ah, bilsen neler, neler c;ektim !.. . N e 
tazyiklere, ne miithi~ i§kencelere ugra
dJm ... F akat sen den zerre kadar iimidi
mi kesmedim. Biliyordum ki bir glin gele
cek ve beni kurtaracaksm. hte nihayel 
geldin, ~imdi biraz dinlen. Sonra, ken -
dine gelince c;1kar, gideriz. Olmaz m1? 

Kenan suzgiin gozlerini ac;arak Nermi
nin c;apkm ve mahmur gozlerine uzun 
uzun baktl. A~k ve ic;ki sarho§IJJgU onun 
biitiin gayretlerini siliyordu. Bir ara k1 -
miidad1. Gene kadmm beline sanld1. 
Kendine c;ekmek isterken N ermin, zapte
dilemiyecek bir heyecan ic;inde gibi sac;· 
lanm onun yiiziine dokunduracak kadar 
yakla§t1rd1 ve gogsiine yaslanarak: 

- Kenan, dedi. Bana senin ba&kasl
m ~evdigini, hatta onunla evlenmek iize
re oldugunu soylediler. Dogru mu~ 

Kenan biiyiik bir gayretle: 

- Asia, dedi. Seni oliinciye kadar 
bekliyecektim. Ben senden ba~ka kiminle 
evlenebilirim. Seni ne kadar sevdigimi 
bilmez misin? ... 

Durdu. Sonra kesik kesik devam etti: 
- Sen benim hayatlmsm, cammsm, 

her ~eyimsin degil, uc; be~ gun, seneler, 

as1rlar gec;se senin ic;in ya§Iyacak, senin 
i~tin olecektim. 8a§kas1m seviyorum, ba§
kasile evlenecekmi~im ha ... Belki bir de
Jj)jk... 

Bu sozii, arkadan, perdeli bir kapmm 
kanadlan arkasmdan ac1 bir feryad ta -
kib etti. Bir h1c;kmk ve bir ayak sesi Ke
nanm lakirdismi yanda b1rakti. Fa kat 
Kenan bu seslerin nereden geldigini se -
zecek kuvveti heniiz kendinde bulamiyor
du. Ba~1 hal a gogsunde olan kadma: 

- Ne var, ne oluyor orada? 
Diye sorabildi. Gene kadm pembe ipek 

elbisesinin yakasm1 ve sac;lanm duzelt • 
mege c;ah§arak telaeyla: 

- Hie;, dedi. Kimbilir, sarho§ bir ka
dm olacak ... 

Ve acele Kenam tekrar kendine c;ek
ti. D1~anda Deli Orner, kucagma dii~iip 
bay1lan hakiki Nermini oradan uzakla~
hnnclya kadar bu kadm Kenamn kolla
rmdan aynlmad1. 

Kenan tamamen kendine geldigi za
man hala kuciik odanm ic;inde, fakat ya
payalmzdi. Ba§mi tuttu, bir ag1rhk var: 
d1. Fa kat bu ag1rhgm nereden geldigini 
bulamadi. N erede oldugunu anlamak i
<;in etrafma bakmd1. Uzaktan gelen caz 
~esi, kadm, erkek kahkahalan ona bulun-

dugu yeri hat!rlatmakta gecikmedi. Son
ra Nerminin yamna geli§ini, onunla ko
nu~tuklanm, onun kendisine sanh~1m du
§iindii. Bunlar bir riiya m1yd1? Fa kat o 
kadar hakikate yakm bir riiya ki ... hte 
§U oday1 bile o riiya ic;inde pek iyi hat!r
hyordu. Birden silkinerek ayaga kalkh. 
iki ad1m alh. DI§an c;1kmak iizere iken 
uzun boylu. iri yan bir gene kar~1sma di
kildi. Smokini bir garson kadar bile giy
mesini bilmiyen bu gene F ahri idi: 

- Durunuz, dedi. Sizinle bir iki da
kika konu~acag1m. 

- Soyleyiniz. 
- Siz N ermin ism in de bir kadmla ta-

m~Iyorsunuz ve bu kadm1 bulm~k ic;in ug
ra§tp duruyorsunuz. degil mi? 

- Evet; nerede gorduniiz onu? Bu -
ra da mt? 

F ahri miistehziyane Kenan a bakh: 
- Burada. $imdi gelecek. F akat 

Nermin sizin degildir arhk. 
Kenan hayret ve hiddetle: 
- Bu ne demek? diye hayk1rd1. Ne 

demek istiyorsunuz? Benim elimden onu 
kac;Ird1lar. Onun zorla ba~kasma aid ola
bilecegini mi samyorsunuz? Y oksa ka -
c;1ran siz misiniz? 

Kenan Fahriye dogru iki adtm atmi§· 

tl. F ahri son derece sa kin ve tela§SIZ du
ruyordu. Ag1r bir sesle: 

- Kendinizi kaybetmeyiniz. Nermi

nin arhk size aid olamiyacagm! soylii
yorum. Ciinkii o ba§kasmi seviyor ve 
ba~kasile evlenecek. Bunu kendi agzm
dan i~itmege haz1r mismiz? 

- Onun agzmdan i~itsem de inan
mam. Getiriniz Nermini. Nerede o ~imdi? 

F ahri, Ken ana yakla§arak onu teselli· 
yeye c;ah~1yormu~ gibi: 

- Cok heyecani!Slmz. Biraz makul 
olunuz. Biitiin zanlanmz yanh~t!r. Ner • 
min kac;mlmam!~tlr. Siz aldamyorsunuz, 
o kendi lrendine kac;h. Ciinkii ... 

F ahri durdu, sonra soziinii degi,tire • 
rek: 

- Eger kendinize hiikim olamiyacak4 

samz ve N ermin iizerinde zorbahga kal
kacaksamz beyhude onu getirmege kalk· 
m1yay1m ve bu i~e kan§mtyarak c;ekilip 
gideyim. 

- N e istiyorsunuz benden? .. Siz kim
siniz? 

- Ben Nermini tesadufen tamyan bi
risiyim. Tesadiifen bu i~e kan~tlm. Hem 

size. hem ona bir iyilik etmek istiyorum. 
[Arka~t varJ 



' BirincikAnun 1938 CUMHURiYET ., 

Taksim - Harbiye araszndaki feci yollar ... 

Zavalh kald1r1mlar 
···························································· 

Yollar1n • vari-• • tamirtne Sadabadtn ihyas1 
----

dabn yetmi§te 
tahsis edilirse 

biri 

' ••• 
imrahor ve <;aghyan 
ko~kleri tamir ediliyor 
Maliye Vekaleti tarafmdan Belediye· 

ye devredilen, Kag1dhanedeki lmrahor 
ve <;aghyan ko~kleri §ekli aslilerini mu -
hafaza etmek §artile tamir ettirilmesi i<;in 
planlar hamlanml§hr. 

Kaldzrzmlar boyle kalmaga mahkumdur 
iki sene evvel gene boyle k1~b, Sipahi 
oniinde bir Belediyecimiz harab yollara 

Ocag1 
baka· 

Saraylann bozuk olan bah<;eleri de 
binanm ilk yaprld1g1 zamanki i.islub ile 
tanzim edilecek ve bir mesire yeri ha • 
line getirilecektir. 

rak arkada~lar1na bir ~eyler anlatb. Fakat. .. 1lkbaharda miitehass1s eller tarafm 
dan tamirine ba§lanacak olan bu saray -
lar yazm halka ac;1lacakttr. 

fki sene oluyor. Gene boyle kl§ti. 
Bir gece ge11 vakit bir arkada~1mla 

Harbiyeden T aksime dogru yiiriiyor -
duk. 

Sipahi Ocagrm ge11ip te sagdaki Fran· 
t·· k1z Jisesinin oniine yak)a§tlglmiZ za -
man, yirmi otuz ad1m oni.imiizde, Bele
diyemizin saliihiyet sahibi bir riikniini.i 
farkettim. 

Burada, ka11 y1ld1r a§ma a~ma, 11oke 
~toke, mi.ibalegasJz, bir kan§ derinligin
de ve birka11 ki§inin boyluboyuna uzana
bilecegi geni§likte 11ukurlarla yer yer ha
rab olmu§ • sozi.imona - yaya kaldmmm 
oni.inde birdenbire dorakbyan belediyeci, 
yolda§ma bu harabeyi ostererek uzun 
uzun bir §eyler anlattt durdu, sonra, dik· 
kat ettim, yava§ yava§ ilerlerken birka11 
kere daha durarak arkasma baktl, oni.ine 
bakh ve DagcJltk kuliibiine varmc1ya 

kadar hep kaldmmlarla me§gul oldu. 
Arkada~Imm kolunu tuttum, sevinde: 
- Ooh ... dedim, bu kaldmm kurtul

du, demektir. 

F akat bir tiirlii bu sevincime ortak o
lamlyan dostum §oyle diyordu: 

- Aldamyorsun... Bu harabiyi go • 
riince derhal harekete ge<;ecek kadar has· 
sas olan bir zihniyetin, boyle en i§lek 
caddelerdeki <;ukurlan olsun hepimizden, 
herkesten evvel gormesini bilmesi lazrm 
gelmez mi? Halbuki §imdi saym Beledi· 
yecimizin, oniinde ko!lanm kaVU§tUrdu -
gu, §ehrin gobeginde bir ayrb gibi smtan 
bu 11ukurlarm ii<;, dort senelik bir tarihi 
vard1r. 

- Ben, boyle tesadiifen gori.ilenlerin 
tamirine bile raz1y1m. 

- Hangimiz degiliz ki ... Ancak go· 
receksin, tahmin ettigin gibi bu cadde 
kur~'.1lmry acakhr! 

Kahindi sanki miibarek! .. 
Bakm aradan iki sene ge<;ti. Hala 

o hakhd1r. <;iinkii mahud kaldmmlar es
binien bin kere beter, metruk bir §ehir 
kaldmmlan halinde harab, peri§an uza
YIP gidiyor. 

F akat ke§ke fstanbulda harab kald1 -
nm sade o kadarc1k olsayd1 ... 

T anrmm giinii Uzerlerinde taban tep· 
tigimiz sokaklarm halini biz de altc1 go
zile goreyim diye hayli uzunca bir seya
hate katlamnca, itiraf ederim ki, Pangal
trdaki kaldmmlarm halini <;oktan unut • 
tum. 

Kenar mahallelerdeki, arabalarm, o -
tomobillerin degil ya, yayalann bile bir 
insan gibi yliriiyemiyecekleri y1bk do • 
kiik Arnavud kaldmmlanndan bahset -
miyerek §ehrin merkezlerinde, belli ba§
lt noktalarmda, en kalabahk, en i~ler yer· 
lerindeki kaldmmlan gozden ge~irece -
gim. 

Mesela lstanbula gelenlerin ilk defa 
ayak basttklan Sirkeciye ve yolcu salo -
nunun onlerine hahn ... 

Sonra seyyahlann mutlaka ugradrk • 
Ian, dola§ttklan yerlere, Ayasofyanm 
oniine, Y erebatana gelin .. Hele Ayasof· 
yanm oniindeki kaldmm ... lnsan buraya 
kaldmm derken utan•yor. Sonra Mah • 
mudpa§aya ugraym, Biiyiik<;ar§l kap1sr 
mn onlerinde dola§tn, daha a§ag1ya, Sul
tanhamamma inin, biraz ileride Vaktf 
hanmm oniine dikkat edin .. 

Farkmda mrsm1z, Bahkpazanna san 
m1yorum. Gene ~ehrin en i~lek yerinde 
olan bu Allahhk sokaklann oniinde Be· 
lediye bize derhal §ehir plamm bekledi -
ginden bahsedebilir. 

Ancak, §ehir planmda bile el siirU!mi· 
yecegi muhakkak olan Ayasofya, Bii -
yijk~ar§l onleri, Pangalh, Divanyolu gibi 
ana caddelerin kaldmmlanm tamir i~in 

acaba hangi mucize bekleniyor? 
hte buna ak1l erdirebilmek mU§kiildiir. 
!~in bu mii§kiil tarafm1 biraz olsun 

aydmlatabilmek I<;tn kii<;iik bir hesab 
yal?mam1z laz1m geliyor: 

lstanbulda, Belediye hududlan i<;inde 
yuvarlak hesab on milyon metro murab
baJ yo! vard1r. V e Belediye biit<;esinde 
yeniden yo! yapmak ve mevcudlan ta • 
mir etmek ic;in aynlan para gene yuvar· 
lak hesab yiiz bin lirad1r. 

Demek ki istanbul yollanntn beher 
metro murabba1 i<;in Belediye senede bir 
kuru§ tan fazla sarfedemez l 

hte hesab budur. 
Fakat bu hesab bizi §a§Jrtamaz. 
Bir kere, yollan ba~tanba§a harab, 

daha dogrusu (yo!) denebilecek Koprii 

istanbulumuzun nefts kaldlrtmlanndan 
biri daha ... 

Ustiinden ba§ka bir taraf1 olm1yan bir 
§ehrin yollan i<;in bii_tc;esine ~ .a§~g~ yuka· 
n varidattnm yetmi§de bm grb1 - pek 
ciiz'i bir para koyan Belediye, daha ilk 
bakl§ta (ben bu §ehrin yollarile alakadar 

degilim!) demi§ olmuyor mu? 

Sonra, madem ki bot~esine bu. kadar 
az yo! paras1 koyuyor, bun Ia hi<; ol -
mazsa ana caddelerin yaya kaldmmlanm 
- senelere taksim ederek • tamir etmek ak· 

Do~ent Miikrimin Halil bir 
kaza ge~irdi 

Oniversite Edebiyat F akiiltesi ~ark 
T arihi Doc;enti Miikrimin Halil biiyiik 
bir kaza ge<;irmi§tir. K1ymetli do<;entin 
sag kopriiciik kemiginden, kafasmdan ve 
dudaklanndan yaralanmasile neticelenen 
hadise §oyle olmu§tur: 

Miikrimin Halil, iki giin evvel gece 
gee; vakte kadar evinde mutalea ile me§· 
gulmii§ ve bir arahk i.i§UdUgUnU hisse • 
edrek komiir yakmak iizere hizmetc;isini 
de uyand1rm1§ ve kiitiibhanede miitaleaya 
dalmJ§Itr. Bir miiddet sonra hizmet<;i 
mangah yakarak Miikrimin Halilin ya• 
nma btrakml§ ve gidip yattni§br. Miikri· 
min Halil miitaleaya dald1g1 I!1tn ne 
mangalm getirilmi§ oldugunun, ne de kU
tiibhane havasmm ham1z1 karbondan ya· 
va~ yava§ ag1rla~hgmm farkma varma • 
mi§, yalmz bir miiddet sonra gozkapak· 
Jan agula§ml§ oldugunu hissederek goz• 
lerini y1kamak iizere sofaya ~tikmJ§hr. 
F akat merdiven ba§ma gelince ba§J do • 
nerek birdenbire yere dii§mii§ ve merdi • 
venden a§agJ yuvarlanmJ§hr. GiiriiltU ile 
uyanan ev halkt, Miikrimin Halili bay· 
gm ve sag kopriiciik kemiginden, ba§m· 
dan ve dudaklarmdan yaralanml§ oldugu 
halde bulmu§lard1r. Derhal bir doktor 
c;agmlml§ ve yap1lan muayene neticesin· 
de Miikrimin Halilin komiirle zehinlen • 
digi, be§ dakika daha kiitiibhanede kal· 
sayd1 arttk kurtulamJyacagi anla§Ilml~ttr. 

MUkrimin Hali! derhal CUlhane has· 
tanesine kaldmlml§ ve M. Kemal tara • 
fmdan tedavi altma altnml§tlr. Miikri • 
min Halilin sag kopriicUk kemigi kmlmi§ 
bulunmaktad1r. Kmk yer her nekadar 
sanlmJ§Sa da ameliyats1z tedavinin mUm· 
kiin olup olmad1gi heniiz anla§llmarnl§ • 
ttr. Bu husus bugiin yap1lacak muayene 
ile anla§llacaktn. 

K1ymetli tari~~imizin bu §ekilde yara· 
lanmas.1.' gerek Universite muhiti, ge • 
rekse Universite gencligi ve kendisini 
sevenler arasmda derin bir teessiir uyan· 
d~rm~§br. Miikrimin Halile seri afiyetler 
d1lenz. ..... _ 
~~-~amaz ~ocuk evini yakb 

.. Poturge (Hususi) - Evin i~inde i§ 
g?rmekte olan annesinden ceviz istiyen 

Ia gelmez mi? btr kii~i.ik ~ocuk, arzusunun tatmininin 
Belediye, kapaklanmadan, <;ukurlara an~e~inin elindeki i§in bitmesine talik 

batmadan, <;amurlara bulanmadan a§a • edildtgini goriince: 

d b. ~ d sol dan - Sen istedigimi §imdi vermezsen, 
madlglmiz yollar a, !Ze sag a~, ben de evi yakanm, tehdidini savurmu" 

.. .. k · d' ~ 1·ne evvela •u kal· b t h " yuruyece sm 1yeceg • . ' v: .. u e didin bir netice vermedigini 
dmmlan (yiiriinebilecek) blr hale kay- gorunce evin bir tarafma istif edilen ku
makla miikellef de gil midir ~ ru otlan bir kibritte tutu§turmu§tur. 

Y agmurlar, kar ba§ladl. S~ bitikintil~r~ Derhal yi.ikselen alevler evi tamamen 
ortasmda, sahraya dii~mi.i~ msanlar glbl sarmJ§ ve hi~bir §ey kurtarmak miim -
yayakaldmmlarmda bile ba.sacak yer kiin olamarni§hr. 
anyarak seke seke giderken brr ~e oto· .. Ya.~~~n, .:evsiine meydan verilmeden 
mobillerin zifoslarmdan korunmaga 11a • sondurulmu§, fakat bir evin yanmasile 

sekiz bin liraltk bir zarar tesbit edil -
babyoruz. mi§tir. 

<;i.inkii istanbul sokakla!~ sade baktn:· H 
h b d - I f k t k I amiyetli bt·r yurdda~~:. SIZ, kaldmmsrz, ara egl • a a e I" .,; 

'I · t" de Arabgir (Hususi) - Buranm Ag~m menin biitiin manasr e pis Ir · · • 
t. B dd I r1'n nahiyesine bag·h Tag~mk koyiinden Ha· Koskoca bir yaz ge<; 1· u ca e e 

bir giin bile yikand1gm1 gi::irdiinUz, i§itti- san Pa§a nammda biri koyiine yakm A
rabgir c;ay1 i.izerine bir koprii yapilmasJ 

niz mi? · · It k" 
Halbuki bu caddeler bundan yirmi tc;m a I yi.iz lira teberri.i etmi§ ve op· 

ri.iniin yap1lmasma derhal ba§lanml1?hr. 
sene evvel, yaz kl§, haftada iki, i.i~ defa ~---.;...,;,_~---.;..,;.;;;,;~~-~--
Yikamr temizlenirdi. haftada ii<; defadan da - c;oktan - vaz 

Ve bu caddeleri y1kayan, temizliyen gec;tik, ne olurdu, bari yazm, ayda bir 
su, o zaman bir ecnebi §irket elinde alan defac1k ~u caddeler y1kansayd1 ... 
T erkostan para ile satm altmrd1. Caddelerimizi boyle b1rakanlar evle • 

Bugiin ise, Terkos Belediyenin mah· rimizin de temizliginden mes'uldiirler. 
d1r. <;:iinkii sokaklan bu halde olan bu §ehir-

Ve ayni Belediyenin miikemmel ara· de ne insanlann ne de evlerin temiz kala-
zozlan da vard1r. bilmesi mi.imkiin degildir. 

Fakat bugiin, k1§tan vazgec;tik, hatta KANDEMiR 

Hi~ bir Tiirk can ve 
mahndan emin degil 

( YENi ESERLER ) 
Nefis bir mecmua: 

illiistre Zaytung 

Sancak koylerinde Tiirklere yap1lan zuliim 
i~kence tahammiil edilmez bir hal ald1 

ve Tabaat dedigimiz basi san'ahmn 
§aheserlerinden birini Almanlar viicu -
de getirdi. Bu, Cermenler yurdunun ka
ra, deniz ve hava kuvvetleri bakimm • 
dan bugiin eri§tigi yiiksek seviyeyi 
yann da, agyann da goziinde tecessi.im 
ettirmek i~in tertib olunan illiistre 
Zaytung adh mecmuadir. 

(Ba$taratz 1 tnci sahijede) 

Esasen 16 senedir bu mmtaka a~ar ve 
vergi yiiziinden Hfi derecede harab bir 
hale konmu§tur. Son soygun halkm elin
de, avcunda kalan son e§yamn da kay -
bolmasma sebeb olmu~tur.» 

Adalz Mehmed Halebde bir 
otele saklandr 

Haleb 3 (Hususi) - Sancagm yeni 
meb'usu Adab Mehmed Halebe ka~ar
ken oglu N afii de beraber gotiirmii§ -
tiir. Baba ogul §imdi burada bir otelde 
saklanm1§lard1r. Halkm kininden ve taki
binden gizlenmek ihtiyac1m duymu§lar -

d1r. 

Hataylr Tiirklerin hepsi 
§apka giydi 

Hama 3 (Hususi) - Sancak koyleri 
hararetli bir surette §apka tedarik etmek
tedirler. Koylerde ve §ehirlerdeki miinev· 
verier fakirlere kendi aralannda para 
topbyarak binlerce §apka hediye etmi§ -
lcrdir. Koyliiler arasmda en makbul he
diye §apkad1r. Orta Kuseyir nahiyesi 
ahalisi kamilen §apka giymi§lerdir. Bun· 

Bel~ika da askeri hizmet 
miiddetini arbrd1 

[Ba§tarafz 1 inci sahifede] 

Hatib, soziine devamla demi§tir ki: 
«- Belc;ika, yeni bir garbi Avrupa 

misak1 akdi ic;in miizakerelerde bulunma· 
ga hamd1r. Fa kat siyasi istiklalini ihlal 
edebilecek hic;bir itila£1 tecdide raz1 de· 
gildir. Londra itilafnamelerine sadJklz, 
fakat bu itilafnameler muvakkattirler ve 
kat'i olamazlar. Y akmda yeni bir tak1m 
itilafnameler yap1lmas1m arzu ederim. 
HalihazJrda F ransa, ingiltere ve Alman
yaya 1925 senesinde vermi§ oldugumuz 
z1manlarm ayni z1manlan vermege mii • 
temayi] degiliz. Bu Zlmanlar, bugiin te• 
sirsiz ve tehlikeli olur. 1lk vazifemiz, e -
razimizin harb iissiilharekesi olarak kul • 
lamlmasma mani olmaktlr.» 

Kanun kabul edildi 
Briiksel 3 (A.A.) - Meb'usan mec

lisi, askeri hizmet miiddetini arttran ka
nun layihasmt 43 muhalif ve 8 mi.istenkif 
reye kar~1 I 37 rey)e kabul etmi§tir. 

Flaman nasyonalistleri, komiinistler ve 
sosyalistler, proje aleyhinde, Rexistler de 
proje lehinde rey vermi§lerdir. 

Yugoslavya da Almanyaya 
teessiil etti 

Belgt,ad 3 (A.A.) - Resmen bil -
dirildigine gore, Ba§bakan ve D1§ Ba • 
kant M. Stoyadinovic, Alman orta elc;isi 
F on Hereni kabul ederek nehirler hak
ktndaki V ersay hi.ikiimlerinin Almanya 
tarafmdan battal edilmesi dolay1sile Yu
goslavya hUkumetinin teessiir ve teessUf
lerini bildirmi~tir. ___ ..,......, __ 

Frans1z komi.inist 
parHsinin karar1 

rBa§tarafz 1 inct sahifede] 
Slnt istemege karar vermistir. 

M. Jouhaux'nun so:z.leri 
Tours 3 (A.A.) - Umumi mesai 

konfederasyonu umumi sekreteri M. J ou
haux, mecburi hakem kanunu hakkmda 
bir nutuk soyliyerek bu kanunun muha • 
lefet yerine miinaka§a ve miizakerenin i
kamesi neticesini istihsal ettni~ olan a • 
mele alemi metalibatmm bir neticesi ol
dugunu beyan etmi§tir. 

Hatib, ~oyle df.1mi§tir: 
«- Bu kanun~ bizi le~rii sahaya it • 

hal etmektedir. Btt sahada ic;timai mi.ina· 
sebetlerin inki§af1 noktai nazanndan ha
sJ! olacak netayic pek miihim olabilir.» 

Haricl siyasetten bahseden M. Jou • 
haux, §oyle demi§tir: 

«- Hergiin biraz daha vuzuhla te -
ressiim etmekte olan tehlikeler, bizi bir 
intizar siyaseti degil bir icraat siyaseti ta
kibine mecbur etmektedir.» --·-·.._..._,_ 
Demir ve ~elik fabrnkam1z 

[Ba$taratz 1 fnct sahlfedel 
Karabi.ik tesisatmm kurulmasile bu 

havali biiyi.ik bir sanavi merkezi halini 
almakta ve Safranbol~ §ehri biiyiik bir 
ehemmiyet kazanmaktad1r. $ehirle Ka
rablik arasi esasen on kilometrodur. 
Safranbolu §ehrinin yeni plamnda Ka -
rabiik istikamctine dogtu geni§lemek 
istihdaf edildigine gore, Safranbolu bu 
sanayi sahasm1 da icine alacakbr. --·-·-----Ostkattan sokaga dii§tii 

ve oldii 
Mahmudpa§ada <;e~me sokagmda 23 

numarah evde oturan Ahmedin refika
Sl Remziye evvelki gece saat 23 radde • 
lerinde evin iist katmdan sokaga dii~ · 
mii§ ve tehlikeli surette yaralanmi§hr. 
Yarah kadm hastaneye kaldtnhrken o
tomobilde Olmii§tiir. 

Oliiln hakkmda alukadar makamlar 
tahkikata ba§lami§latdir, 

lara civar olan Arab koyleri de §apka 
Pivmege ba~laml~lard!r. 

Hariciye Vekilimiz Cenevre
ye gitmiyor 

Ankara 3 (T elefonla) Hariciye 
V ekilimizin bugiinlerde Cenevreye hare
ket edecegi hakkmda bugiin bir 1stanbul 
sabah gazelesinin verdigi haber asJ!s1zd1r. 
Bu haber, resmi kanallarla da aynca 
tekzib edildi. Hariciye Vekilimizin giin· 
li.ik me§galesinin c;oklugundan dolay1 i§· 
tirak edemiyecegi bu konseyde daimi de
lege Necmeddin Sad1k bulunacakttr. 

Ankara 3 (A.A.) - Hariciye Veki
li Doktor T evfik Rii~tU Aras, Milletler 
Cemiyeti konseyinin I 0 kanunuevvelde 
toplanacak olan ic;timamda haz1r buluna· 
m1yacag1 ve Tiirkiyenin daimi murahhasl 
N ecmeddin Sad1k tarafmdan temsil edi
lecegi haber almm1~1ir. 
F ranszz sefiri H ariciye V eki

limizle gorii§tii 
Ankara 3 (Telefonla) - Frans1z sc -

firi buglin Hariciye Vekilimizi maka • 
mmda ziyaret ederek bir miiddet go • 
ri.i§tii. 

Atinada haz1rlanan 
hi.ikumet darbesi 

[Ba§taratz 1 inct sahifede] 
Hariciye Nazmm tarassud altmda bu
lundurmakta idi. M. Mihalakopulos ni
hayet fikirlerini bir dostuna if§a etmi§
tir. Bu zat ta vaziyeti uzun bir raporla 
Ba§vekile bildirmi§ ve M. Mihalakopu
losla beraber alan sivil ve askeri zeva -
tm bir de listesini Ba§vekile vermi§tir. 
Bu listede isimleri yazih alan zevat, 
Ba§vekil M. Metaksasi ziyaretle M. Mi
halakopulosun fikirlerine i§tirak etme
diklerine dair teminat vermi§lerdir. 

M. Mihalakopulos heni.iz tevkif edil
memi§ olmakla beraber, tecessiis altm
da bulunmaktad1r. Darbei hi.ikfunet te
§ebbiisile alakadar adamlarm hemen 
hepsinin miilga balk f1rkasma mensub 
olduklan anla§llmi§tlr. Bunlar yakmda 
bir adaya si.iri.ilecektir. 

Alman • Japon itilaf1 

Mevzua bak1hrsa eserin propaganda 
ic;in tertib edildiginde §iiphe edilemez. 
Fakat mecmuamn basi san'ah baklmm
dan ta§Idigi yi.iksek gi.izellik, ihtiva et • 
tigi tarihi ve ilmi yazilar, o ~e§id c;e§id 
tablolar, resimler, grafikler, mecmuayi 
hususi bir maksadm c;erc;evesi i~inden 
c;1kanyor, umumi bir mahiyete bag -
hyor. 

Bizi de bu escre alakalandtran i§te 
bu mahiyetidir ve muhtevasmdaki 
muhtelif giizelliklerdir. ilme, fenne, 
san'ata ve tarihe sevgi ve saygr besli • 
yenlerin, asked ilerleme hamle ve ce
reyanlarile uzaktan, yakmdan alakadar 
olanlarm bu mecmuaya kat§I kayidsiz 
kalmasma bizce imkan yoktur . 

Bu fikrimizin dogrulugunu tebelliir 
ettirmek i~in ·izah edelim: Mecmuanm 
fevkalade ni.ishas1 26 te§rinisani 1936 
da inti§ar etmi§tir. Reklama tahsis olu
nan sahifeleri bir yana b1rakllirsa as -
kerligin her §Ubesine taalh1k eden rna • 

lfunat ve resimlerle doludur. En ba~ta 
muhtelif harblere aid canh bir yazi ve 
be§ sade, iki de renkli tablo vardtr. Bu 
yazi, on dokuzuncu ve yirminci asrm 
bi.iyi.ik harblerinin tarih~esi gibidir. 
Sonra Alman ordusuna aid bir ka~ seri 
ba§hyor ve bu seriler arasmda da sayi
SIZ resimlcr, tablolar bulunuyor. Mo .. 
dern bir ordunun topc;usundan telsiz te
sisatma kadar biitiin §Ubeleri, birer bi
rer ve miikemmel resimlerle burada 
canlandmlmi§tlr. Hava ve deniz bahis

leri de ayni miikemmeliyette ve ayni 
giizellikte olup aynca tarihc;elerle de 
ku vvetlendirilmi§tir. 

Basi san'ati bak1mmdan gi.izelligi 
seven herkes, askeri bilgi bak1mmdan 
da o meslek mensublanm ger~ekten 

miistefid edecek olan bu mecmuanm 
grafikleri de ayn bir enteresan safha • 
d1r. Mesela Alman ordusunda vaktile 
yiizde ka~ nisbetinde k1sa, orta ve uzun
boylu nefer bulundugu ve bu nisbetin 
§imdi • lehte olarak - nas1l degi§tigi o 
grafiklerde anla§lldigl gibi s1hhi vazi • 

[BCI$taratz 1 tnct sahifedel yetin miitekamil safhalan da gene mil 
memleketlere asker sevkiyatlm derpi§ yash cetvellerin belagatinden ogrenili· 
etmemektedir. yor. 

Komiinizme kar§I blok te§kil ederken Zehirli gazlere kar§l ahnan ~e§id ~e-
nic;in fa§izme kat§l da ayni suretle ha- §id korunma tedbirlerine taallUk eden 
reket etmedigimizi. soruyorsunuz. Bu - yazllar ve resimler, bizim belediyeleri· 
nun scbebi a§ikardir. Kominter adml mizi de alakalandtrsa gerektir. Bu se • 
ta§Iyan iic;iincii enternasyonal kendi 
gayelerini ba§kalarma da kabul ettir - be'ble mecmuay1 pek nefis ve ~ok fay
mek istiyen beynelmilel bir te§kilathr. dah bir eser olarak okuyuculanm1za 
Bu itibarla ona kar§l miittehid bir cep· tavsiye ederiz. 
he te§kili zaruridir. Halbuki fa§izmin Geceler ve Golgeler 
boyle bir iddias1 olmad1g1 ic;in ana kar- H. Palateomamn ilk olarak ~1kardigi 
§I cephe kurmak ihtiyac1 hissedilme - ve elliden fazla §iiri ihtiva eden kitab1 
mektedir. ne§redilmi§tir. §liirler, genclik harare -

Sovyetler hi.ikumeti Komintern aley- tile yazilrni§ tasvirlerden ibaret degil· 
hine donecek olursa, Ja}'(mya, Sovyet dir. Bu ilk kitabda san'atm incelikleri 
hiikfunetinin de yeni anla§miya iltiha- gosterilmi§tir. 
km1 memn~ni~etle kar~Ihyacakt~r. Geceler ve Golgeler, her san'at seve-

Almanya 1le 1rnzaladlg1m1z yem mu~- ne tavsiye edilebilir degerdedir. 
hede Japonyanm harici siyasetinde ~1~ I y·· l 
bir tebeddiilat husule getirmiyecekttr. uce 
f;limdiye kadar oldugu gibi, bundan son· Bu a.yllk kiiltiir rnecmuasmm birincika-

nun sayiSI dolgun yazilarla ~Jktl. i~inde 
ra da 1ngiltere, Fransa, Amerika ve Maeterllnck!n kend! hayatma a.!d degerli 
Sovyetlerle dostane miinasebahm1za b!r yazlSl, Tahir Olgunun Eski istanbul • 
devam edecegiz.> dan par~alar, Orban Bur!anm san•at ve 

- '•' iman adli b!r makalesl, Cemal Na.dirln rni-
lstanbul T elefon miidiirliigii· zaha da!r kiymetU bir et\idii ve giizel b!r 
nun muamele ve hesab}arl karikatiirU, Ernest Ronandan, Wordswort~ 

tan, Bayrondan degerli ~evirmeler ve daha 
Ankara 3 (A.A.) - istanbul tele - blr~ok yaz1lar vardtr. 

fon miidiirliigiiniin abonelerle olan mu • MecmuaYJ. biitUn okuyucUlanmJza tavsl· 
ameleleri, abone kaydi tahsilat ve bar - ye ederiz. 
cunu i::idemiyen abonelerin telefonlannm =~=======~~=~--!-."'"~ 
kapahlmasl §art ve usulleri hakkmda N a
fJaca hamlanan izahname icra Vekilleri 
Heyeti tarafmdan baz1 tadillerle tasdik 
edildi. h: .. hnamedeki maddeler arasmda 
hususi santrallarla esash tesisatm idare 
mah malzemeden olmas1 §arli da vard1r. 

~ehir telefon §ebekesile alakah hususi 
telefon merkezlerinde c;alt§an memurla -
nn bu vazifenin iyi yap1lmas1 ic;in aranan 
§artlara vakJf olduklanna dair telefon 
idaresinden bir vesika almalan laz1md1r. 
Bu vesikay1 hamil olanlarl ~ah§liranla • 
rm telefonlanm kapatm1ya idare salahi • 
yetlidir. 

~···-Sanayi Birliginin karar1 
Sanayi Birligi idare heyeti diin bir 

toplantl yapml§hr. Bu toplantJda son 
zamanlarda piyasada c;ogalmi§ olan yer
li, fakat iizerinde sahte men§e gosteri -
len mallann vaziyeti tetk1k edilmi§ ve 
bu hususta iktrsad Vekaleti nezdinde 
te§ebbi.isatta bulunulmasma karar ve _ 
>ilmi§tir. 

idare heyti diin Sanayi Birliginin ye
ni §ekilde c;ah~mas1 i<;in bir programla 
muamele vergisi Uzerinde yap1lacak 
tetkikin esaslanm da tesbit etmi§tir. 

-·-·~ Bir amele yaraland1 
Diin sabah Kusdilinde $ekerci Bak

kal sokagmda elektrik diregindcki tel -
Jerde tamirat yapan amele Ali, muva
:enesini kaybederek yere di.i§mii~ ve a
glr surette yaralanarak hastaneye kal · 
dirllmt§hr. 

Rizede yeti§en ~aylar 
Rizede Ziraat Vekaletinin tesis ettigi 

~ay fidanhgmdan bu sene 154 kilo ~ay 
ahnmi§hr. Bundan ba§ka halkm ektigi 
9ay da miihim bir miktara balig olmu§· 
tur. F1danhktan miistahsile miihim mik 
tarda fidan tevzi edilmi§tir. Dort sene 
zarfmda istihsalat artmlacak ve bun -
dan sonra burada ikhsad Vekalet.i tara
fmdan c;ay kurutmaga ve tasfiyesine 
mahsus bir fabrika in~a edilecektir. _.._._ 

lplik i§i halledildi 
Pamuk ipligi i§ini idare eden Uyu§tU· 

rucu Maddeler inhisarile Milli Sanayi 
Birligi arasmda bazi temaslar olmu§ ve 
bunun neticesinde Milli Sanayi Birligi
nin inhisarm getirecegi ipliklerin tev • 
zii i§inde inhisar idaresile beraber c;a
h§masi miinasib goriilmii§tiir. Bu su -
retle bir i§ birligi tesis olunmu§tur. 

Sanayi Birligi ihtiyaci ve sarfiyat 
miktarile sarfedilen yerleri tetkik et • 
mege ba§lamt§tlr. 

... •PARASIZ-• 
Me§hur Amerikan bra~ b1~agi 

MAVi NAVY 
NOMUNELiKLERi yalmz yann 
Istanbul' da Y Pni potta civannda 
Parfu m ori Max F ara q-gi Ye Bah 
~ekap1da Zaman eeza ve Itnyat 
deposunda • . 

paras1z olarak daA-Jthrdacakhr._ 



8 CUMHURiYET 4 Birincikanun 1938 

lif~CumhuriyetB!Iitst~nbul.Horsast kapan1~ 
~ · · ftatlert 3- 12- 1936 

r- .. 
Pastil Antiseptik 

IFtJ ~ 0 ~ ~ lQj ~ lYI li'll lYI 
Edremid Ortamektebinde riyaziye 

muallimi yok mu? 
Edremid ortamekteb talebelerinden blrl 

blze a§agida'kl aC!kl! ~ikayet mektubunu 
gonderml~tir: 

cDers y11mm ortasma yaklal?tigimiz hal
de rlyazlye derslerimlz bo§ ger;mektedlr. 
Diger mekteblerdeki arkada~lanmiz klta -
bm yansma geldlklerl halde biz hentiz 
ba~lahladik. Bilhassa ti~;iincii sm1fta bulu
nan karde~lerimlz lc;ln vaziyet daha feel -
dlr. <;iinkii onlar bu sene mezun olacaklar 
ve ekserlsl fakir olduklari lr;in yiiksek mek
teblere g!rebilmek !~;in miisabaka !mt!han
larma g!deceklerdlr. Bu lmtlhanlarda r1 -
yazlyen!n oynad1g1 biiyiik rol giiziintine ge
tirlllrse muall!msiz geGen rlyaz!ye dersle -
rlne yanmamak elden gelmez. 

Alakadar makamlann dlkkat nazarla -
nm c;ekmenlz! dilerim.:. 

Bir amelenin dilegi 
Adana Mmi Mensucat fabrikasi eSki ip

llkhane ameles!nden Faruk lmzasile aldi
g!miZ mektubda den!l!yor k!: c Fabr!kanm 
tesis ett!gi kooperatlf bazi lhtlyaclanmizl 
marka mukabll!nde temln edegellrken son 
zamanlarda ' bu markalarla blzlerl getlrttl-
1!;1 berbere zorla tJra§ ettirmek lst!yor. Hal
bukl blzler jlletle ve ~;ok ucuza evlerimlzde 
t1ra11 olmag1 daha karl! ve s1hhi buluyo -
ruz. Fakat lstemlye lstem!ye ve pahal! o
lara'k berberde trra~ olmaga mecbur tutu· 
luyoruz. 

Bu hususta alakadar makamlarm dik -
kat nazarlar1m c;ekerek yolsuzluga man! o
lunmasmJ dllerlm.:. 

Tar•u• $ehidkerim mahallesin
ae 158 •okakta 11 numarada Ktb
rr~ muhacirlerind en Salih oglu 
Cemale: 

!;likflyetlniz uzun, yaZJSl da okunamJya
cak derecede bozuktur. KJSaca ve miim -
kiinse daktllo lle tekrarlamamz1 rica ede
riz. 

BULMACASI 
t 2 a .. !\ 6 7 8 II 
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PAR ALAR 

A114 Sat1, 
1 Sterlln 6U. 618. 
1 Dolar lt2. 1t6 

20 Fra.nsiZ Fr 117. 117 
20 Liret uo. 130, 
20 Belclka Fr t-2, ti.J. 
20 Drahmi 20. 23. 
20 tsvtcre Fr ~6[). OI:Sl, 
20 Leva ~0. 2d. 

1 Florin 63. 66, 
20 Cek kronu 74, 80. 

1 A vusturva 81 20, 23 
1 Mark 23, 26 
1 Zlotl 19. 20.5 

I 1 Pen20 l!O. 23 
20 Leva L2, li. 
20 Dinar 48. 50. 
Ruble 
1 isvet< kuronu 30, 3l. 
1 TUrk a!tm1 992, 993. 
1 Banknot Os B 2411. ~4!. 

~EKLER 

At<tl~ Kapa.Ill.$ 
Londra 616, 616. 
Nev Yok o.7u6to 0, 7963 
PBI'I.!! 17.0675 17. to 
Milano 15,1<!66 l5,126b 
Briiksel 4. 7l·3:> 4 705 
A tina 88.79 ' 7 88 7681 
Cenevre 3.4630 3.463 
So tva 64,1~5 v4.9~>5 

Amsterdam 1,4654 1.4631 
Prall ~2.53 22.b3 
Vi van a. 4.245 4.24> 

Madrlrl 7.4594 7,4691 
Berlin Ul780 1,9180 
Varsova 4.:l7 4.27 
Budaoeste 4.342.) 4.3-!25 
Biikres t08.6t•o Lv8.605 
Bellrrad 34.4975 3,>,4975 
Yokohama :!.777.; 2.7"17o 
Mo.skova 24.87.J 24.875 
Stole holm '1.14t!5 3.1485 

ESHAM 

1§ BankasJ nama I Ac;ll)4 Kapanu~ 
10.20 10.20 

Merkez BankasJ 86.50 88 

ISTtKRAZLAR 

"I'iirk borcu I va. 
~ ~ n oes1n 
~ ~ U vadell 

:. Ill va. 
Erganl 

AI;~ 
z2.65 
21.tn 
21.20 
21.10 
97. 

TAHVtLAT 

I 
At<lll4 

.am&dolu 
., .. mQ _yaJiell 43.75 

Kapalll$ 
l!2.U5 
2UO 
21,25 
l!l, 
97. 

Kapanl.$ 1 

43.70 

I 

KANZUK 

Teneffus yollarile gcc;en hasta
ltklara kar§J koruyucu, te~iri kat'i 
pastillerdir. Nezle, bron~it, grip ve 
bagaz rahats1zhklarmda, ses klSlk
hgmda pek faydahdtr. 

Kalabahk yerlerde, tozlu muhit
lerde, bula§itk hastahklardan vika· 
ye eder. 
iNGiLiZ KANZUK ECZANESt 

Beyoglu - Istanbul 

Muzad1 taaffiin ve deriyi 

takviye hassalarma malikiyeti 

Krem Pertevin bugiinkii §Oh· 

ret ve §iimuliiniin bariz deli· 

lidir. 

Dr. IHSAN SAMI 

Gonokok A~ISI 

ELEKTRON MOESSESATI TELGRAF : ELEKTRON 

TELEFON 1 

GALATA VOYVODA CADDESi No. 58-60-62 
POST A KUTUSU : 1144 

Kapab Zarf Usulile Eksiltme 

Naf1a V ekaleti 
Van Su isleri Etiit 

' 
Heyeti ~efliginden: 

1 - Eksiltmiye konulan i': Van ,ehri civarm1 suhyacak $amran 

sulama kanahmn hafriyat ve imalah smaiye in,aabdlr. 

Bu i,in ketif bedeli 35505 lira 74 kuru,tur. 
2 - Bu i,e aid ,artname ve evrak ,unlardu: 

A - Eksiltme {lartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Baymdtrhk i,leri genel ,artnamesi 
D - Ke,if cetveli ve projeler 
E - F enni 'artname 
F - Kum ve tall~ grafigi. 

1stiyenler bu !fartname ve evrakt Yanda Naf1a Su ltleri Etiit Heye
ti ~efliginden gorebilirler. 

3 - Eksiltme 27/11/1936 dan 11/12/936 tarihine musadif cu -
ma gi.inii saat on be,te Yanda Su t,leri Etiit Heyeti ~efligi dairesinde 
mi.ite,ekkil Komisyonda kapah zarf usulile yapilacaktJr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin 2662 lira 93 kuru' mu· 
vakkat teminat vermesi ve bundan ba,ka atagtdaki vesikalart haiz 
olup getirmesi laz•md1r: 

A -- Naf1a Vekaletinden ahnmi!f miiteahhidlik vesikas1. 
B - Bu gibi in,aab veya benzerini yaphgma dair ehliyet vesikasi. 
C - 936 y1lma aid Ticaret Odas1 vesikasi. 

Bi~ki Dersleri 
Evinde hocas1z kendi kendine 

bic;ki, diki§ ogrenmek istiyenler 
ic;in yazilml(?hr. 

Kadm clbiselcrinc aid olan bi · 
rinci cildi 2, ikinci cildi 2,5 lira -
du. Ta§raya posta parast ahnmaz. 
Sab~ ycri yalmz Be§ikta~ Diki§ 
Yurdudur. Akaretler numara 87 

Telefon 43687 

Kirahk hane 
Haydarpa§a Yeldegirmeni Kahve so~ 

kak havagazi, su, elektrik, banyo ve 
bah9esi olan 14 numarah tramvaya iki 
dakika havadar hane kirahkttr. 

Anahtar 19 numaradadtr. 
Telefon: 
24174 her gun konu§mak i9in. 
43886 pazar gun konu§mak iGin. 

Deniz Levazrm Satrnalma I 
Komisyonu tlanlan 

Tahmin edilen bedeli «4192» li
ra «50>> kuru' olan 43,000 kilo ek· 
mek, 5 birincikanun 936 tarihine 
rashyan cumartesi gi.ini.i saat 11 d~ 
a~tk eksiltme suretile ahnacakttr. 

4 I I I 1•1 I I I I• 
~ I 1•1•1 I 1•1 I I 
s I I I I I I 1•1 I 

Belsoguklugu ve ihtilatlanna karGt 
.. pek tesirll ve taze a~tdtr. Divanyolu I I••Siuiliitaiiniiimiiiahiiimiiuidlltiitiir bieiisili llliNiioii'li1iili3•l 

5 - Teklif mektublart yukartda i.i~i.inci.i maddede yazth saatten 

bir saat evveline kadar Yanda Su t,leri Etiit Heyeti $efligi binasl i · 
~indeki Arttlrma ve Eksiltme Komisyonu Reisligine makbuz muka
bilinde vwilecektir. Pos.ta ile gonderilecek mektublarm nihayet ii~i.in-

Muvakkat teminah «314>> lira 
«44» kuru' olup 'artnamesi Ko· 
misyonda hergiin parastz verilir. 

lsteklilerin, bu miktar teminati 
Istanbul Vilayeti muhasebeciligi· 
ne yahrarak mukabilinde alacak· 
lart makbuz veya banka teminat 
mektubile ve belli giin ve saatte 
Kastmpa,ada bulunan Komisyonu• 

1 I I 1•1 I I 1•1 I 
8 I I I I 1•1 I I I I 
oiJ•I•I 1•1 I I 1•1 1 
o _LJ I I I ~-1 _I L 

Soldan saga: 
1 - istanbulda gen1§letlllp asrl blr mey

dan hallne konaca~ soylenen semt, blr e
mir. 2 - Dost blr millet, me~hur blr ar -
tlst. 3 - Blr 1§1 becerebllecclt ola.n, 1gr1 -
bi.igrii deg!.l. 4 - cesed, ga.ye, 5 - Erkek, 
ba.rmd!guruz yer, blr yeml§. 6 - Kuzunun 
yaP.tlgl ~. bazan ci~te:. den evvel gelen ta
blr. 7- Qocuk dogurtan, arabca. cvermek:., 
itan dlllnde csu:.. 8 - Bele takJla.n §ey, 
bir lt<ki. 9 - Balik tutma vas1talarmdan 
blri, blr emir. 10 - ic;lne kokulu ot katll
~ olan, kalm ve kaba kuma~. 

Yukar1da.n a.~ag1ya: 
1 - Siirtiip a§mdrrmak. 2 - Harb. 3 -

Yoku~un aJks!, blr kadm Ism!. 4 - Ferya.d, 
Anadolunun garb clhet,. 5 - Arkanm ak
sl, kumanda. 6 - t<ag1rma, rab1t edat1. 7 -
Blr yemi~, zevce. 8 - f;lalr, fas!la. 9 - Qo
kun a.kst, toprak kab. 10 - Azm aksi, bag
llyan ~y. 
Evvelki bulmacamn halledilmi, fekli 

1 2 3 4 ~ ~ 1 8 • 10 

HASA 
RUJ ve ALLIKLARI 
Kadmlar10 ve giizellerin ve gene 

lerin hayati istekleridir. Sa bit. a~Jk 
ve orta ve koyu renkleri vard1r. 
Ruj 60, alhk 35 kuru!Jtur. 
Hasan deposu : Ankara Eski~e· 

hir, Betikta,, Beyoglu ve Istanbul 
merkezi. . ................ ... 

15 liraya kirahk ev 
I RIOIMIAINIYIAI•IAIY\ 
2 AIRIAlMIAI•ItiiiRIA 

Ni§anta§mda Te§vikiye camisi arka 

3 HIUIDIAI•IDIAIMIAID 
smda Ihlamur caddesinde, tramvay du 

4 Al~lAINI•ItiMIAIMI• 
ragma yanm dakika mesafede, bir antre, 

5 TI•IMI•IiiLIAINIAIT 
2 sofa, 5 oda, tarasah, suyu ve elektrig· 

•I~I•IAILIEITI•IKII 
mevcud, havadar, bol gune§li, geni§ ne 

e zaretli, bah9eli, miistakil bir ev mahiy e 
7 KIEIRITitiKI•IAI•IM 15 liraya kirahkhr. Gormek ve goru§· 
s AlLIOI•IMI•IEILIMIA mek istiyenlerin, ittisalinde ko§eba§m-

91Blt ILIAI•IAIBI t I•IRI daki evde Bay Ahmed Enise miiracaat-

10 AIKI•I~I i ILIEILI i ~ leri. 

Mi.iflis Zare Kucumian alacakhlarm 11ra defteri 

Sua No. Alacaklmm ismi Taleb edilen Kabul edilen Sua Red Miilahazat 
mikdar mikdar 

1 Kaliopi 6066 6066 6 
2 Huseyn 40 40 Mumtazen 
3 Jan 30 30 Mumtazen 
4 Ni§an Pembeyan 40 40 6 
5 Nikola Kavalie 4000 0 4000 Vesaiki ol.mad1 -
6 Botot fabrikas1 vekili gmdan 

avukat Ferid Ressam 1857 1857 6 
7 Serkis 39 39 6 
8 Hazinei Maliye 250,10 86,59 5 163,51 vesaik ve 

Masa memuru avukat Ferid Ressam miifrdat hesab1 
sam olmad1gmdan 

Istanbul tkinci tflas Memurlugundan: 

Beyoglunda istiklal caddesinde 83 numarada Botot di§ macunlarmm ima
Iile i§tigal etmekte iken istanbul mahkemei asliye 1 inci ticaret dairesindc 
iflilsma karar verilen Zare Kucumiana aid sua defteri tanzim ve masa me
mum tarahndan daireye verilmi§tir. Alacak miktar veya sualar1 hakkmda 
itiraz edenlerin icra ve ifHis kanununun 235 inci maddesi mucibince sua 
defterinin ilam tarihinden itibaren 5 giin zarfmda alakadar makamlara mii
racaat etmege haklar1 vardu. Alacakhlarm ikinci toplanmasi 24/12/936 per
§embe giinU saat 15 te yapdacakhr. Alacaklan tamamen vcya ktsmen ka
bul edilmi§ olanlar1 mezkur gUn ve saatte hazu bulunmalart iHin olunur. 

. ~Aca~~ CJ? ~ r:\Jl SAATLARINI TE8C.iH 
AYAR Ll u ~ U'\J EDINIZ 

Daktilo Aran1yor -..-. 
lstanbulda bir miiessesede ~ah~mak iizere elyaztst giizel ve tee 

riibeli Tiir bir daktilo Bayan aramyor. Referanslan bildirerek Is· 
tanbul 176 posta kutusuna " Daktilo , rumuzu ile heman mek

tupla miiracaatlan, 

Dr. A. KATJEL 
(A. KUTiEL) 

Karakoy, Topcular caddesi No. 33 

cii maddetie yaz1h saate kadar gelmi' olmast ve d1' zarflarm mi.ihi.ir mu
mile iyice kapablmt' olmas1 ,artbr. Postada olacak gecikmeler ka -
bul edlimez. (3259) muza miiracaatleri. (3067) 

Tiirkce Kur'an1 Kerim Y eni a~Ilan Tiirk tezyini 
• Kur'anm nrabcasindan' ve ·bir<;ok tefsirlerden tetebbii ederek manas1 -

an'atlar 1.1\;;:esi· nm liar iyen muha azasma, mefmn aynen terciimesine itina edilmi~tir. a 'U 720 bu iik sahtfe te§kil eden ve Bay Cemil Said tarafmdan terctime ve 
eski harflerle iki defa bas!lmt§ olan bu ktymettar kitab Ramazanda herke-

G I S ' I Ak d • • sin kolayhkla elde edebilmesi i9in ecza 50, cildli 75, yaldtzh cildli 100 ku-iize an at ar a emiSI I rU§a istanbul Ankara caddesi No. 131 Gayret Kutubhanesinde sahhyor. 
Strn F1rkan, Surreyi F1rkan, Tefsiri 560 sayfa. Strn P!?. 2 cild 50 kuru!?. 

Direktor I iigiin den: ..._iiiliiliiiiiilliiiiiiiiiiilililiiiiiiiiililiiiiiiiiliiiiiilliiliiiliillillliiliiililiiiiiiliilliiiiii.....-

su ders yilmda Adakemimize yeniden bir tube ilave edilmi,tir. 
«TURK TEZYINI SAN'ATLAR>> adm• alan bu ,ubede TEZHIB, 
TEZYtNt ARAB Y AZISI, TURK CILDCtLtG.t, EBRI, AHAR ve 
CtLD KALIBLARI, TURK MtNYATURO, TURK ~tNt NAKI~LA -
RI, KIYMETLI TA$LAR 0ZERINDE HAK, AL TIN V ARAK tMA
Lt, HALl NAKISLARI ve SEDEF KAKMACILIG.I gibi san'atlar 
giizide ve tamnmtll profesorler tarafmdan ogretilmektedir. K•z, er -
kek talebe beraberdir. Ya, tahdidi yoktur. Devam yalmz talebenin 
se~tigi smtfm saatlerine miinhasud1r. Talebe mesaisi i~in laz1m olan 
malzeme mekteb idaresi tarafmdan verilir. Kayid ve kabul devam et
mektedir. Direktorliikten fazla izahat ahnabilir. Telefonla, mektub
la yaptlacak miiracaatlere cevab verilir. «Telekri No. 41400, 41356>>. 
Yukartda ad• ge~en san'atar1 ogreten profesorlerin isimleri: 

Tugreke, ISMAiL HAKKI, YUSUF, reisiilhattatin HACI KAMtL, 
NECMEDDiN, SACiD, Dr. SUHEYIL UNVER, Topkap• Saray Mii
zesi cild miitehasstslarmdan miicellid BAHAEDDtN TOKA TLIOG. -
LU, s1defkar VASIF, hakkak ISMAIL YUMNt SONVER, FEYZUL • 
LAH DA YIGIL, HUSEYiN Y ALDIZ. (3348) 

~-•i•s•ta.n..,b•u•I•V-a•k•If•la•r-D.ir•e•k•t•or•l•iig•'" u.· .i.Ia•n•l•a•ri _ _.I 
Cinsi 

11 kalem bez. 
Patiska ameri
kanbezi. Pija • 
mahk, elbiselik 
ve abahk lmmalll 

Mikdan 

Mecmuu 
18600 

metrodur 

Muhammen 
be deli 

Lira Kuru~ 

10185 00 

ilk temi- ihale gunii 
nat 

Lira Kuru!J 

763 88 21/12/936 
pazartesi 
saat 15 te 

Gureba hastanesine li.izumu olan yukartda cins ve miktar1 yaz1h 

«11» kalem bez ve kuma, kapah zarf usulile a!rtk eksiltmeye !rtkaril

ml,hr. lhalesi yukartda yazth gi.in ve saatte Istanbul Vak1flar Ba,mi.i

diirliigi.i binasmda toplanan Komisyonda yapilacaktir. ~artname ve 

niimuneleri hergi.in Levaz1m Kaleminde gori.ilebilir. lstekliler «2490>> 

say1h kanunun tarifah ve~hile vesaiki haiz olarak teklif mektublan

m ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Riyasetine mak
buz mukabilinde vermeleri laz•mdtr. Posta ile gonderilecek mektub
lar gene ihale saatinden bir saa tevveline kadar gelmit bulunmalan 
metruttur. Posta ile olan gecikmeler kabul edilmez. (3382) 

Devlet Demirvollan ve limanlarr islelme U, idaresi iliinld 

Muhammen bedeli 889 lira 18 kuru' olan muhtelif eb'adda cem'an 
16340 metro baku izole tel 7/12/936 pazartesi gi.ini.i saat 10 da 
Haydarpa,ada gar binas1 dahilindeki Birinci t,letme Komisyonu ta
rafmdan R!rtk eksiltme ile satm almacaktJr. 

Bu ille girmek istiyenlerin 6675 kuru,luk muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettigi vesaikle birlikte eksiltme gi.inii saatine kadar 
Komisyona mi.iracaatleri laztmdu. Bu ite aid tartnameler Komisyon
dan paras1z olarak verilmektedir (3076) 

istanbul Oniversitesi Artt1rma 
Eksiltme ve Pazarhk Komisyonundan: 

Istanbul Universitesi Radyoloji Enstitiisiinde yap1lacak Atatiirk 
ko,esi in,aatt 24/12/936 per,embe gi.inii saat 15 te Rektorli.ik bina • 
smda ihale edilmek iizere a~1k eksiltmiye konulmu,tur. 

Bedeli ke,fi 562 lira 39 kuru, olan bu ite aid 43 lira muvakkat te
minat ihaleden evvel Universite veznesine yatmlmt' olmast ve talib • 
lerin en az 500 liraltk bu gibi it yapbklarma dair vesika ile Ticaret 
Odast vesikast ibraz etmeleri li.zimdir. $artnameler hergi.in Rektor • 
liikte gori.ilebilir. (3309)' 

.-_ ... i.n.h.is.a.r.Ia.r ... u.m•u•m-•M .. ii•d•ii•r•Iu.· 2-.u.· n•d•e•n·· _ ... 1 
4275 kilo lskarta kanaVi!;e 

3059 » » ~ul 

765 » » Kmnap 

Yukanda cins ve miktarlan yazth iskarta malzeme niimuneleri 

mucibince 8/XII/1936 tarihine rashyan sah giinii saat 10 da pazar
hkla sattlacakttr. 

lsteklilerin ni.imuneleri gormek i.izere hergi.in Ahnkapt Baktme • 

vine pazarhk i~in de tayin ·olunan giin ve saatte % 7,5 giivenme pa· 

ralarile birlikte Kabatta lnhisarlar Levaz1m ve Mubayaat $ubesi 

Miidiirli.igiindeki Salt' Komisyonuna miiracaatleri. (3062) 
• 

~ 

34.000 metre beyaz yagh kanavi!re 
20.000 » yetil >> » 

1 - Yukartda cins ve miktar1 yazth «2» kalem malzeme tartna • 
mesi mucibince pazarhkla satm ahnacakhr. 

2 - Pazarhk 9/12/936 tarihine rashyan !rar,amba giinii saat 16 
da Kabata,ta Levaztm ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyo • 
nunda yaptlacakbr. 

3 - $artnameler paraSIZ olarak hergiin sozii ge~en ,ubeden ah • 
nabilir. 

4 - fsteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 gii
venme paralarile birlikte ad1 ge!ren Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(3143) 
~ 

I- Muhtelif eb'adda (32.000) top sigara kagtdJ ,artnamesi mu
cibince pazarhkla satin almacakbr. 

II - Pazarhk 22/Xll/1936 tarihine rashyan sah gi.ini.i saat 15 te 
Kebata,ta Levaz1m ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda 
yap1lacaktn. 

III - Bu pazarhga; evvelce ldaremize muvaf1k sigara kag1d1 ver
mi' olanlarla ihale gi.iniinden evvel getirecekleri ni.imuneleri bilmu
ayene muvaf1k ~1kacak yeni talibler girebilecektir. 

IV - lsteklilerin pazarhk i~in tayin edilen gi.in ve saatte % 7,5 
gi.ivenme paralarile birlikte ad1 ge!;en Komisyona gelmeleri ilan olu
nur. (3228). 

_..;.....~....:&..--



4 Birincikanun 1938 CUMHURlYET I 

u,iitmenin, Grip, Nezle, Kat'i 
IIAc• KESKiN KA$ELERiDiR aahqekapl 

Salih Necatl 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

istanbul Harici Askeri 
KfTAATI tLANLARI 

ELEKTRON MOESSESATI TELGRAF: ELEKTRON 

TELEFON: 41460 

POSTA KUTUSU : 1144 

Y erli fabrikalar mamulatt olan 
105,000 c;ift kunduramn her bir 
~ifti 424 kuru~tan olmak iizere 
kapah zarfla eksiltmiye konul • 
mustur. Sartnamesini 22 lira 26 
ku~~a al~ak ve orneklerini gor
mek istiyenlerin hergiin ogleden 
sonra Komisyona gelmeleri, ilk 
teminat miktar1 21,558 liradrr. l
halesi 12/12/936 cumartesi gii • 
nii saat 11 dedir. Eksiltmiye gi· 
receklerin 2490 say1h kanunun 
2 ve 3 iincii maddelerinde yaztlt 
vesikalarr ilk teminatlarile .hir • 
likte teklif mektublarmt ihale 
saatinden en az hir saat evvel 
Ankarada M. M. V ekaleti Satm
alma Komisyonuna vermeleri. 

GALATA VOYVODA CADDESi No. 68-60-62 

Oksurenlere: KA TRAN HAKKI EKREM 
. l\'luhbrah, Haritah Hayat · akvimi <;tkb 
~;·~> · ·' · Bu etaiz ve emsalsi:z: takvimin taklitleri vardtr Taklitlerini almamak i(:in dikkat etmelidir. '* .:,. , Takvime ail her turlii malumnh, dunya tarihlerini. inktlap larihlerl. d•ni tarihler, ihtiralar tarihl, 
·; · · '·diinya devletlerinin nufua ve kuvvetlerl, vilayet ve kazalanmtz. nufusumuz tren iatasyonlan, ltman ve 
:;,, iskeleler. kanunlanmtz, saghk bilgileri, giizellik (:Brelrri ve herkesin itine yarayan daha bir <:ok faydah 
f' · malumah, miikemmel bir muhbra defterini, yedi renkli bir Tiirklye haritaatnt havi: . 

(3172) 

'4:,!·· · .•. l HA YAT T AKViMI ) nin taklitleri (:tkmttltr Aldanmamak i~in ( Muhbrah Haritah, HAY AT takvlmi) 
,,, · t elmelidir. Fiatt 25 bez ciltliai 35 kuru tur. Markezi Istanbul MAARIF kita hane1 dir. 

*** 
450 bin kilo ekmeklik un pazar· 

hkla ahnacakttr. Muhammen be · 
deli 67500 liradxr. Ilk teminat1 
4625 liradtr. Pazarhkla ihalesi 10/ 
12/936 giinii saat 11 de Erzincan
da Askeri Sahnalma Komisyonun-

SIHHATINIZI 

KORUYUNUZ 

~ANZUK MEYVA TUZU 
Kanzuk meyva tuzu en ho§ 

meyva usarelerile hazulannn§ • 

tu. Hazm1 kolayla§hru. lnkt " 
bazt izale eder. Kan1 temizliyerek 

viicude tazelik ve canhbk bah§e• 
der. 

iNGtLtz KANZUK ECZANESt 
Beyoglu • istanbul 

Canakkale Vilayeti Daimi 
Enciimeninden: 

Yaptlacak it Ketif bedeli Muvakkat teminatt da yaptlacakhr. lsteklilerin ihale 
Memleket hastanesi kalo· 11443 L. 72 858 L. 30 K. giinii Tecim ve Endustri Odasmda 
rifer ve steak su tesisatl. kayidli bulunduklarma dair vesika 

1 - Bu it 26/11/936 giiniinden itibaren bir ay ic;inde pazarhk ihraz edeceklerdir. Bu unun ihalesin 
auretile isteklisine verilecektir. . de takarriir edecek bedelinin iic;te 

2 _ Ketif, proje ve •artnamelert Istanbul, Ankara ve Canakkale biri nisbetinde ve teminat mukabi-
Nafta Miidiirliiklerinde goriilebilir. I' d "t hh'd' 'I 

d I . . m e mu ea 1 tne avans vert -
3 - lsteklilerin 2490 sayxb kanun a yaz1 I vesatkle Canakkale Da- , k I 

· "'E .. · .. tl rx' (3385) mest tart onu muttur. Sartname • 1m1 ncumenme muracaa e • · 

I 
sini almak istiyenler bir adedi 338 I Emli.k ve Evtam BankasJ ilanlart , kuru, mukahilinde Komisyonumuz-

·--------------------------- dadan alabilirler. 

Eaaa No. 11 

c. 21 

Sat1bk Ev 
Mevkii ve nev'i 

Baktrkoyiinde Cevizlikte Hamam sokagmda 
eski 56 yeni 1)6 numarah bah~eli ev. 
(Ozerindeki No. 52). 

Depozito 

L. 360 

Yukartda tafsilab yazdt ev petin para ile sattlmak iizere a~1k art
ttrmaga konulmu,tur. lhale 21 birincikanun 1936 tarihine tesadiif 
eden pazartesi giinii saat 10 da yaptlacakttr. 

Taliblerin fUbemize gelmeleri. «430» (3387) 

ABDULLAH PASA • MUTEVELLiLiGiNDEN: 
Boi.azi~inde Anadoluhisart civarxnda ~avu,bafl ~iftliginde: 
1 - Muhtelif mamulata elveri,H 2500 kental kestane odunu ve 

4976 kental mahhit odun ve mete ve 1000 kental kocayemi' ~allSl 
sahhkhr. 2- 40 hektar tarla. 3 - Koyun ve stg'lr otlakiyesi kira· 
hkttr. 

Toptan veya k1s1m kxsxm isteklilerinin 14/12/936 giiniine kadar 
<;iftlik ldares'ine miiracaatleri. 

0 

«506» (3223) 

*** 
24/11/936 tarihinde ihale e-

dileceii ilan edilen ve 25500 li
ra fiat hicrilen 30 bin metre tay· 
yare kanat bezile 65 bin 600 
metre tayyare kanat seritlerine 
yapxlan teklifleri kab~l edilme
diginden yeniden kapah zarfla 
eksiltmiye konulmu~tur. thalesi 

,22 birincikanun 936 sah giinii 
saat 15 tedir. $artnamesi 138 ku
ruta M. M. V ekaleti Sabnalma 
Komisyonundan ahntr. tlk temi· 
nab 1912 lira 50 kurustur. Ek • 
siltmiye girecekler kan,uni temi
nat ve 2490 sayxh kanunun 2 ve 
3 iincii maddelerinde yazth bel· 
gelerle hirlikte teklif mektubla
rJnt ihale saatinden hir saat ev • 
vel Ankarada M. M. Vekaleti 
Satrnalma Komisyonuna verme-

KUMBARA BIRE 
1000 
VEREN 

leri. «508» (3287) 

Operator ' 

RIZA UNV5R 
Dogum ve kadtn hastaltklart 

mDteh&SSISI 

TARLADIR 

.... 

·-· 
' ·:/ 

, ... -' . 
/1. · . . 

BASURU HEDENSA 

Ca~aloglu, Nuruosmaniye caddes 
No. 22, Mavt yap1 

••--• Telefon 22683 • 

I istanbul Komutanhg• 11 
Sattnalma Komisyonu ilanlar1 

Istanbul Komutanhg• birlikle • 
ri ihtiyac1 olan 2500 kilo doma-

tea salcrast a~tk eksiltme ile 11/ 
12/1936 cuma giinii saat 16 da 
yaprlacakbr. 

Muhammen tutart 575 lira • 
dJr. ~artnamesi hergiin ogleden 
evvel Komisyonumuzda goriile • 
hilir. lateklilerin 43 Iirahk ilk 
teminat makbuz ve mektublarile 
beraher Fmdxkhda Komutanhk 
Sahnalma Komisyonuna gelme -
Jeri. (3153) 

Catalca Miistahkem Mevki 
Komutnnhit ic;in almacak 6000 
kilo aabuna talibin vermit oldu· 
iu fiat pahah goriildiigiinden 
18/12/936 cuma giinii saat 14,30 
da ihalesi yaptlacakhr. Muham • 
men tutart 2280 liradxr. ~artna· 
meai hergiin oileden evvel Ko -
misyonumuzda goriilebilir. Is· 
teklilerin 171 lirahk ilk teminat 
makbuz veya mektublarile be • 
raber Frndtkhda Komutanhk 
Sattnalma Komisyonuna gelme
leri. ('3396) 

Ameliyatstz tyt eder . Memeleri 
mahveder, kam, agrtyt derhal 
keser. Tiirkiye ve biitqn diin

yada ~ohret bulmu~tur. 

Ziraat V ekaleti 
Sat1nalma Komisyonundan: 

1 - Kayseri Y one a deneme ve Yonca tohumu temizleme istasyo
nu ic;in kapah zarf usulile bir aded Yonca tohumu temizleme maki .. 
nesi satm ahnacaktu. 

2 - Muhammen bedeli 6000 lira, teminat 450 liradtr. 
3 - Eksiltme 14/12/936 pazarteai gunu aaat 15 te Vekalet bina· 

smda yaptlacakllr. 
4- ~artnameler Ziraat Vekaleti Sattnalma Komisyonundan, Is .. 

tanbulda Ziraat Miidiirlugunden parastz olarak verilir. 
5- lsteklilerin teklif mektublarmt teminatlarile birlikte muayyen 

giinde 2490 sayth kanunun 2 nci ve 3 iincii maddelerinde zikredilen 
vesikalarla eksiltme saatinden bir saat onceye kadar Komisyona ver
meleri laztmdtr. «1936» (3306) 

Elektrik Miinakasas1 ili.n1 

Gerede Urbayligindan: 
1 - Nafta Vekaletinden tasdikli proje ve fenni tartnamesi muci

bince Gerede kasabasmda elektrik tesisatt yapxlmasx 22/11/1936 ta
rihinden 5/1/9'37 tarihine kadar 45 giin miiddetle ve kapah zarf 
usulile eksiltmiye konulmuflur. 

2 - Eksiltme 5/1/1937 sah giinii saal 16 da Gerede Belediye 
dairesinde miit~11ekkil Belediye Enciimeninde yaptlacakttr. 

3 - Tahmin edilen hedel 2997 lirahk santral binast intaaal ve 
agac direkler baric olmak iizere 19,362 liradtr. 

4 - Muvakkat teminat miktart 1452 lira 15 kurutlur. 
5 - Proje ve teferriiab ·ve fenni ve hususi f&rtname ve muka -

velename projesi sureti bet lira bedel mukabilinde lstnahul Taksim 
~ark aparhmamnda miihendis Hasan Haletten ve Gerede Beldiye
sinden ahnabilir. 

6 - Teklif mektublart su vesikalar1 ihtiva edecektir. 
' A - lstekli bir airket oldugu takdirde sicilde kabul oldugu ve ha· 

len faaliyette bulu~duguna dair bu eksiltmenin ilan tarihinden son
ra ahnmt' resmi bir veaika, tirket sirgiileri veya noterlikten musad
dak vekaletnamesi. 

B - Muvakkat teminat makbuzu veya hanka mektubu. 
C - Bugiine kadar en atait yirmi bin lirahk bir elektrik tesi • 

sabm muvaffakiyetle bitirdigine dair kabul raporu. Veya musaddak 
sureti. 

lsteklilerin eksiltm~ tartnamesi mucibince tanzim edecekleri tek • 
lif mektublarmt eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Belediye 
riyasetine vermeleri veya bu saate kadar yetitmek iizere gonderme.. 
leri ilan olunur. (3151) 

%3 flfffr Turk Hava Kurumu 

PiYANGOSU II BOYOK 
1 ~imdiye kadar binlerc:e kitiyi zengin etmittir. 
I tkinci ketide 11 birincikanun 936 dadtr • 

Biiyiik ikramiye 40,000 liradtr. 
Ayrtca: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle (10.000 ve 

20.000) lirahk iki aded miikafat vardtr .. 
DtKKA T: Bilet alan herkes 7 birincikanun 936 giinii aktamrna 

kadar biletini deiittirmit bulunmahdtr, Bu tarihten sonra 
bilet iizerindeki hakkt aak1t olur. 

Konya Vilayeti iskan 
Miidiirliigiinden: 

Ak,ehir ve ~umra kazalartnda yaptmlacak go~men evleri i~in muk
.azi ve tartnamesinde cinsi ve eb'ad ve miktan yazdx «2912» metre 
mikah1 ve «690» desimetre mikabt mamul kerestenin 19/12/933 ta· 
.h ve 2/3711 say1h Vekiller Heyeti kararma tevfikan birincikanun 

936 aymm onuncu pertembe giinii saat 14 te Konya lskan Miidiir· 
liigiindeki iskan Komisyonunda pazarhk suretile kat'i ihalesi a,a. 
g1daki ~erait dairesinde yap1lacaktxr. 

1 - Keresteler Bey,ehir kazasmm «Anamas» ormanlarmdan or· 
man resmi hiikumete aid olmak iizere gosterilecek maktadan kesi • 

lecektir. 
2 - Keresteler haziran 937 aytntn 15 ine kadar tamamen teslim 

edilmit olacakttr. 
3 - Kerestelerin «1845» metre mikabt «590» desimetre mikab1 

Ak,ehir «1067» metre mikabt «100» desimetre mikabt Cumra istas· 
yonunda hiikumet~e gosterilecek depolara nakil ve teslim oluna • 
cakttr . 
4- Kerestelerin cins ve eb'adrm ve miktartm ve hangi tarihe ka· 

dar ve ne gibi tartlar dahiHilde imal ve ihzar ve teslim edeceklerini 
ve buna miiteallik hususat1 gosteren f&rtname (Ankarada Jskan 
Umum Miidiirliigiinde ve Konya ve lstanbullskan Miidiirliiklerinde) 
mevcud olup talibler mezkur dairelere miiracaatle tartnameyi go • 
rebilirler. 

5 - Talibler kerestenin muhammen ktymetine nazaran % 15 
nisbetinde teminab kat'iye ak~esi depozito etmege mecburdurlar. 

6 - Kat'i ihale giinii muayyen alan saatten hir saat evveli~.e ka • 
dar talibler teminatlarile birlikte ya bizzat veya vekilleri vasttasile 
ekailtmiye i,tirak edebilecekleri Han olunur. (3355) 

. Ankara Valiliginden: 
1 - Ke~if bedeli 6191 lira 58 kuru, alan Hususi ldareye aid Kiil· 

tiir Bakanhk antresindeki tadilat kapab zarf usulile eksiltmiye ko· 
nuhr.u,tur. 

2 - Eksiltme 7/12/936 per,embe giinii saat 15 te Vilayet bina • 
smda Daimi Enciimence yap1lacaktu. 

3 - isteklilerin teklif mektublart Ticaret Odast vesikas1 ve 344 
lira 37 kurutluk muvakkat teminatla~t ve Nafta Miidiirliigiinden ala· 
caklarr fenni ehliyet vesikalarile birlikte ayni giin ve saat 14 te Vi
layet Enciimeni Riyasetine vermeleri. 

4 - istiyenler ke,if evrakmt ve tartnameleri Ankara Vilayeti Na-
fra Miidiirliigiinde gozden ge~irebilirler. (3090) . 



SOMER BANK 
Y erli a lar P azarlar1 

EN•CETi N •VOLL ARA•DAVAN IR 

Antalya Naf1a Miidiirliigiinden: 
1 - Eksiltmiye konulan it: «Antalya Lise paviyonu binast kargir 

ve betonarme aksamile ~att aksamt intaatldtr.» 
Tahmin edilen bedel «30209» lira «92» kuruttur. 
2 - Bu ite aid tartnameler ve evrak tunlardtr: 
A - Eksiltme tartnamesi 
B - Mukavele projesi 
E - Baymduhk i,Ieri genel tartnamesi 
C- Hususi sartname 
F- Ketif c~tveli «hulasasl)) 
G- Projeler 
tstiyenler bu tartnameleri ve evrakt: Antalya Nafta Miidiirliigiinde 

tetkik edebilirler. 
3 - Eksiltme 23/11/936 tarihinden 14/12/936 pazartesi giinii 

saat on bette Antalya N·afta Miidiirliigii dairesinde yaptlacakttr. 
4 - Ehiltme kapah zarf usulile yaptlacakttr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i!rin isteklinin 2265 lira 74 kuruf mu

vakkat teminat vermesi bundan batka atagtdaki vesikalart haiz olup 
getirmesi laztmdtr. 

Nafta Vekaletinden ahnm•t yap1 miiteahhidligi vesikas1 ve yap -
tlgt itlere aid bonservisler. 

6 - Teklif mektublart yukartda ii!riincii ma~dede yazth saatten 
bir saat evveline kadar Antalya Nafta Miidiirliigii dairesine getirile • 
rek Eksiltme Komisyonu Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gonderilecek mektublar nihayet ii!riincii maddede yazth sa
ate kadar gelmit olmast ve dtf zarfm miihiir mumile iyice kapattlmt~ 
olmast tartttr. «Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.» (331'3) 

• 
-z_E-VC/ /VI 

Zevcim Nihad, da· 
ima soyler; cilk 
nazan dikkatini 

.. . . ' . 
' SOYLENELI N/10/M. 

celbeden . ve hala beni diger ka· Ion kremi muntazaman ve yek • 
dmlardan temayiiz ettiren • te • nesak olarak yaytltr ve cildi he • 
nimin tabii giizelligi olmu~tur. men gayri mer'i ince bir giizellik 
Ve ilave ediyor; birt;ok gent; ktz- tabakas1 kaplar. Harici bir •ma • 
)arm ya burunlan parlak veya kiyaj" manzaras1 veren mod~si 

yiizlerinde biiyiik biiyiik pudra get;mi~ ve ag'lr pudralardan ta • 
paftalar1 goriiniir,» Ben de her mamen ba§ka ve cidden tabii bir 
kadm gibi pudra kullandrm. Fa · giizellik temin eder. Yeni ke§fe • 
kat kullandtgrm pudra, havalan · dilen bu §ayam hayret havalandt
dmlmt§ oldugu it;in tabii bir gii- rilmt§ pudray1 kullanmakla pud • 
zellik tesiri btraktr. 0 kadar in· ra hakkmdaki biitiin fikirlerini • 
ce ve o kadar hafiftir ki, adeta zi altiist edecektir. Hemen bu • 
u~;ar, i§te bunun it;indir ki, Toka· giinden tecriibe ediniz. 

MUHASiP ARANIYOR 
Kars elinin lgd1r el~isinde yeni kurulan Limited ~irketi i~in bu 

iflerde ~ah§IDlf ve tecriibeli bir muhasip aramyor. Maaf hususi 
mukavele ile gorii§iilecek. Askerligini bitirmi§ olmas1 §artbr. Ti· 
caret mektebinden mezun olan ve FransJZca bilen tercih edile· 
cektir. lstekJilerin Sultanhamam Dikranyan han 4 No ya bir haf· 

.. _ ta i~inde hergiin saat 12 den 15 e kadar miiracaatlarJ _ .. 

ist. Posta T. T. Ba,miidiirliigiinden: 
1 - istanbul tehir dahili postalartm nakleden otomobil, motosik

let, kamyon ve kamyonetlerimizde, tofor ayni zamanda nakliye me
muru olarak !rahttmlmak iizere 50 • 60 lira iicretle ve imtihanla 7 
tofor almacakhr. 

2 - T aliblerin miisabakaya girebilmeleri i~in Tiirk, orta okul 
mezunu, askerligini bitin.tif, tofor ehliyetini haiz ve sthhi vaziyet • 
lerinin bu hizmete miisaid olmas1 ve devlet hizmetine ahnmasma 
mani bir su~ ve bali olmamas1 laz1mdtr. 

3 - Bu evsaf1 haiz olanlarm 5 giin zarfmda Batmiidiirliik Yazt It· 
Jeri kalemine miiracaatlert (3336). 

CUMHURiYET .4. Birincikanun 1936 

KANZUK 
Sa~ eksiri . 

COMOGENE 
Sa~;Iarm koklerini kuvvetlendi · 

rir. Dokiilmesine mani olur. Ke · 
pekleri izale eder. Ne§viiniimasm• 
kolayla§ttrarak hayat kabiliyeti · 
ni arttuu. Latif rayihah bir sat; 
eksiridir. 
tNGtLi:Z KANZUK ECZANESt 

BEYOC.LU • iSTANBUL 

Mukaddema Eminoniinde Bah~eka • 
ptda Anadolu hanmda 25, 26 numarada 
iken halen ikametgaht me~hul bulunan 
Abbas zade Abdullaha: 

istanbul iiifiincii icra memurlugun • 
dan: 

Tiirkiye imar Bankasmm dairemizin 
31/662 numarah dosyaya miibrez sened 
ve mezkilr dosyadaki taahhiidttnit!E 
mucibince zimmetinizde bakiye alaca
gi oldugunu iddia eyledigi 1800 Iiranm 
maafaiz ve masarif ve saire haciz yo· 
Iile tahsili hakkmda mezktir bankaya 
izafeten ve vekaleten dairemize mii • 
racaatta bulunan avukat Miinir tara • 

ELEKTRiK PiLLERI 
VE 

BATARYALARI 
HER VERDE 

&ATILIR 

' AMERIKAN MAMULA1'1DIR 

BUtUn TUrkiyede tantnmlf 
BEYKO Ticarethanesi 

Kurk Mantolann1 

r ~iinkii: -----
Bron§itinizi, oksiiriigiiniizii siiratle ge~rrrr, 
bogaz ve ciger nahiyelerini temizler, sesiniz 

krsrldrysa a~ar ve srhhatinizi iade eder. 

' 

Pastil For 
Nezle ve bronti
te, bunlardan 

miitevellid ok • 
siiriik, ses kmk 

hg1, bogaz, ne 

fes borusu il 
tihablarma en 
kat'i devadtr. 

Gogiis nezleleri

ni izale ve has • 
tahklart tedavi 

eder. 

Pa·stil F oru ihmal etmeyiniz! 
• • 

Denizyollari I~letmes1 

Miidiirliigiinden: 
KARADENiZ POST ALARI 

8 ilkkanundan itibaren Karadeniz yolu postalart degifecektir. Bu 
tarihten itibaren postalar lstanbuldan P AZAR, SALI ve PER~EMBE 
giinleri kalkacaktu. 

P AZAR postasJ sa at 12 de kalkacak ve giditte Zonguldak, lne • 
bolu, Sinob, Samsun, Giresun, Trabzon ve Rizeye ugrtyarak Hopaya 
kadar gidecek ve doniitte bu iskelelere ilaveten Pazar'a ugrtyacakbr. 

SALI postas1 saat 12 de kalkacak ve giditte lnebolu, Gerze, Sam· 
sun, Onye, Fatsa, Ordu, Giresun, Gorele, Trabzon ve Rizeye ugrtya
rak Hopaya kadar gidecek ve doniifle bu iskelelere ilaveten Siirme
ne, Ak!raabad ve Sinoba ugrtyacakttr. 

PER.$EMBE postast saat 16 da kalkacak ve gidifle Zonguldak, lne
bolu, Ayanctk, Sinob, Samsun, Onye, Fatsa, Ordu, Giresun, Tirebolu, 
Vakftkebir ve Trabzona ugrtyarak Rizeye kadar gidecek ve donii,te 
bu iskelelere ilaveten Ofa ugrtyacak, fakat Sinoba ugramtyacakbr. 

Muvakkh.t doraiincii postalar CUMARTESI giinleri saat 12 de kal
kacak ve giditte lnebolu, Samson ve Orduya ugrtyarak Trabzona ka· 
dar gidecek ve doniitte bu iskelelere ilaveten Giresuna ugr1yacakttr. 

(3391)' 

Edirne Naf1a Miidiirliigiinden: 
fmdan talep edilmesi iizerine bu hu • 10 seneye garanti ve 12 ay vade 
susta tanzim ve beray1 teblig tarafmi- ile kefaletsiz olarak satmaktadJr, 

Edirne Bolge San'at okulunun 6206 lira 21 kuru,luk bir ktstm ta
mirat itleri on bet giin miiddetle a!rtk eksiltmiye konulmuttur. Bu ite 
aid ketif kagJdlarJ, resimler, fenni tartname, silsilei fiat cetveli, Ba· 
ymd1rhk itleri genel tartnamesi Edirne Nafta Miidiirliigiindedir. 

za gonderilen odeme emri zahrma mii· 
ba§iri tarafmdan verilen me§ruhata na
zaran ikametgaht hazumtzm me~huli • 
yeti anla§IlMI§ olmakla muktazi tebli • 
gatm bir ay miiddetle ilamnm icrasma 
karar ve.rilmi§ oldugundan tarihi 
ilandan itibaren mezktir miiddet 
zarfmda ve 936/2874 dosya numarasile 
icramn tehirini miistelzim §ifai ve tab· 
riri olarak kanun1 bir itirazda bulun • 
madtgmiz veya borcunuzu vermedigi • 
niz takdirde miiddeti mezktirenin hi • 
tamm1 miiteaktb talep veifhile ve cebri 
icra suretile icab eden muamelei lazi· 
meye ba§lanacagi keyfiyeti malfununuz 
bulunmak olbabdaki odeme emrinin 
tarafmtza tebligi makamma kaim ol • 
mak iizere ilanen teblig olunur. (28006) 

ROMATJZMA 
LUMBAGO 
SiYATiK 

agnlar1 T E S K i N 
ve izale eder. 

Her eczanede aray1n1z 

Anadoludan ayni ~eutitle siparif kabul 
eder. M-ehmutpa~a Kiirkr;ii han i~eri 

sinde BE.YKO - Telefon: 21685 

Zayi - Ziraat Bankas1 Istanbul §U • 

besinden almt§ oldugum 4351 numarah 
ciizdammi kaybettim. Hesabrm1 kapat· 
bgtmdan bu ciizdanm hiikmii olmad1~ 
Han olunur. 

Nebil Mustafa 
Mat;ka Mustafabey apartimanx No. 4 

Taliblerin bu ite girebilecegine dair Edirne Nafxa Miidiirliigiin • 
den alacaklart vesika ile cari sene Ticaret Odasma kayidli bulun • 
duguna dair kagtdlart ve yiizde yedi bu!ruk nisbetinde 466 lirahk 
teminat ak!relerile ihale giinii olarak kararlattmlan 14 birincika • 
nun pazartesi giinii saat on bette Edirne Hiikumet Konagt i!rerisin
deki Nafta Miidiirliigiindeki Komisyona gelmeleri. (3314) 

Ordunun biitUn gene fen zabitlerlnln nocas1 
MOHENDIS OYZB RAiK 0ST0N 
~imdi de neferlere elektrigi ogretiyor. Lise talebeleri ve balk 

PRATiK ELEKTRiK kitabma biiyiik bir ragbet gosterdi. (Eiek· 
trik K1lavuzu) aym derecede a~1k bir ifade ile elektrigi daha 
~abuk ve kolayca ogretiyor. 
ikbal kUtUphanesinde ve Pangalta Fen tatblkat mekteblnde 

( 25) kurut;a satahyor. 

Pazarbkla elektrik tesisah ilan1 

Havza Belediyesinden: 
Naf1a Vekaletinden tasdikli proje mucibince kasabamtzda yapJla

cak -bina ve direkler baric- 14635 lira bedeli ketifli elektrik tesisall~ 
mxzm kapah zarfla yaptlan miinakasasma talib !rtkmadtgmdan tesi • 
satin 20 giin mUddetle ve pazarhkla toptan veya ayn ayn taliblerine 

Dr. Mehmed Osman Saka evvelce yaptlan ilan ve eksiltme kagtdt mucibince ihalesine karar 
Goiiis ve dahili hutahklar verilmi,tir. 

mUtehasslSl tstekiilerin tartname, plan ve diger tafsila.t i!rin Havza Belediye 
cenevre tJntversttestnden mezun, H I 

Riyasetine ve tstanbulda c:.ark aparttmamnda miihendis Hasan a e-cenevre Ttb FakfllteS1 ve hallc -t 
sanatoryomu satnk aststant te miiracaatleri ve pazarhk ihale kararmtn 17 birincikanun 936 per· 

Belediye kar,tsmda Sinanaga tembe giinii saat 16,30 da Havza Belediye Enciimeninde verilecegi 
daireleri. t)gleden aonra ikiden ilan olunur (3386) 
itibaren bastalanm kabul eder. ~- • I 

._ __ Tiieiilleiifloiiini.: li2ii35iis5.___ istanbul Beledivesi ilanlart 

Moto··riu·· Vas1talar 1 k 1 r b ki d d Ketif bedeli 2461 ira 71 Uruf o an '!r'u u u gaz eposun a yap -
tmlacak elektrik tesisah a!rtk eksiltmeye konulmuftur. Ketif evrakt 

AD NAN HALET T A$PINAR ve tartnamesi Levaztm Miidiirliigiinde goriilebilir. lstekliler 2490 _nu-
Otomobil kullananlara ve tofor· marah kanunda yaz1h vesika ve Naf1a Vekaletinden ahnmtf ehhyet 

lere, motor i~lerinde !rahtanlara vesikast ve 184 lira 63 kurutluk ilk teminat makbuz veya mektubile 
IB.ztm bir kitabdtr. Kitabc1lardan beraber 8/12/936 sah giinii saat 14 te Daimi Enciimende bulunmah • 
araytmz. dtrlar. «B.» (3191) 
T evzi yerleri: Istanbul Kanaat -.. 
Kitabevi, Beyoglu Hatet Kitabevi. Caddeleri agaclamak ve noksanlart ikmal etmek iizere liizumu olan 

Sahib ve B~muharrirf: Yunus Nadi 
Umumi ne$rtyatt tdare eden Yazt i§lert 

Mudiiril: Hikmet Miinif 

Cumhurtyet matbaas. 

1500 tane !rtnar agacile 500 tane kaztk a!rtk eksiltmeye kc,'lulmut -
tur. Bunlarm hepsine 1000 lira bedel tahmin olunmuttur. ~artname· 
si Levaz1m Miidiirliigiinde goriilebilir. lstekliler 75 lirahk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 21/12/936 pazartesi giinii saat 14 
te Daimi Enciimende bulunmahdular. «B.» (3396)_ 


