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Bugun 12 sahife 

2 nci sahifede: Siyasi icmal- Muha"em 
Feyzi, Mulkiyelilerin 60 mc1 y1ldoniimii 
meras!mle kutlulandl, 

4 uncii sahifede: H!kaye 

KUR'ANI 
KERiM 

5 inc! sahifede: Atina mektublarl - Ce
mtl Fikret, istanbulda Amerikanvari b!r 
soygunculuk oldu 

6 nc1 sah!fede: Spor haberler!, Tema§a 
7 nc! sahifede: Qocuk sah!fesl 
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Yeni harflerimizle pek nefis bir su
rette basildL Yanb~ tabJlarmdan i!<ti • 
nab i!<in Hiiseyin Kazrm imzasma dik • 
kat ediniz. Yald1z cildlisinin hediyesi 75 
kr. •Semih Lutfi• kitabevinde sattlu:. 

F ranszz kahinesinin 
Kar$zia$flg z 
Mii$kilLat 
rE5) ugi.inlerde Leon Blum kabine
l.g) si, kuruldugundanberi en mi.i~-

kiil dakikalanm ya~amaktadu. 
Beynelmilel vaziyetin nezaketi kar~ISin · 
da hiikumetin takib etmege mecbur kal -
d1~b i~; ve d1~ politika F rans1zlarm ~ogunu 
memnun etmiyor gori.ini.iyor. 

Endi~e yalmz Fransada ve Frans!Zlar 
arasmda degildir. Avrupa sulhunun te -
mininde birinci derecede rol oynamak 
mevkiinde alan bu memleketin halline 
ugra&hgi gi.idiikler, dost dii~man, bi.itiin 
diinyamn dikkatini kendi iizerine ~ek • 
mi~tir. 

Son hafta kinde Leon Blum meclise 
iki miihim kanun projesi verdi. Bu ka • 
nun projeleri etrafmda kopan giiriiltiiler 
hala durulmu~ degildir. 

Amele ile patronlar arasmdaki ihti • 
laflarm halli i~;in mecburi hakem usuli.i 
koyan ve matbuatm hi.irriyetini tahdid 
gayesini gi.iden bu projeler, Halk cep • 
hesi hiikumetinin iktidar mevkiine ge~tigi 
zamandanberi F ransada ba§gosteren sa • 
YISIZ grevlere, amele ile patron arasmda
ki ihtilaflara ve baz1 gazetelerin haddin
den a~m ~iddetli hiicumlarma bir ~;are 
bulmak i~in yapiimi§hr. Bugiinkii Fransa 
i~in boyle tedbirler almanm bir ihtiyac 
oldugu soylenebilir. Projelerin kanun 
haline sokulup tatbik sahasma ~Ikanlma
smda raslanan mii~ki.ilat, bunlann Fran
samn ikhsadi ve siyasi kurulu§unu alti.ist 
edecek kadar derin tesirler yapabilmek 
istidadmda olmalandu. 

Bugiine kadar F ransada, amele ile 
patron arasmdaki miinasebetlere hiiku • 
met kan~mazd1. Hiirriyet esaslan i.izerine 
kurulmu& alan i~ kanunu ameleye grev 
hakk1 veriyordu. lhtilaflar daha ziyade 
ikhsad ilminin tabii kanunlan vasJtasile 
hallediliyordu. 

Leon Blum hi.iklimetinin ba,a ge~me· 
sinden sonra bu hiikumetten bir takBD 
haklar, bir tak1m imtiyazlar bekliyen a -
mele, iimidlerini bir an once tahakkuk 
ettirmek istedi. V e k1sa bir zamanda 
Fransanm ikhsadi hayatma olduk~a pa· 
hahya oturan grevler moda olmu§tu ar • 
t1k. Buna bir c;are bulmak hiikumetin va· 
zifesiydi. Fa kat kuvvetini daha ziyade 
i§c;i s1mfmdan alan Halk cephesi hiikfi • 
metinin bulacagJ c;;are tabii patronlardan 
ziyade i~c;iyi koruyacakh. 

Bir hakem usuli.i projesi yap1ldi, amele 
ile patron mi.imessillerine bu proje iize • 
rinde uyu§malan soylendi. Kalayca tab
min edilecegi gibi i~iler ve patronlar u· 
YU§amadJlar. Bunun i.izerine hi.ikumet 
hakem usuli.i projesini baz1 tadilatla 
«Mecburi hakem usulii» ismile bir ka • 
nun projesi halinde meclise verdi. Mec • 
liste projeye en fazla muhalefet gosteren· 
ler ekalliyet fukalanndan maada kii~i.ik 
burjuvaziyi ve kii~iik sanayii temsil eden 
radikal sosyalistlerdir. 

Y eni matbuat kanun projesine gelince, 
bunun etrafmda kopan f1rtmalar daha 
~iiri.iltiilii oluyor. 

Bir defa, birka~ komi.inist gazetesin • 
den sarfmazar biiti.in matbuat boyle bir 
kanunun ~iddetle aleyhindedir. Gazeteler 
bu yiizden hergi.in hiikumete hiicum edi • 
yorlar. Sosyalistler mi.istesna diger firka
lar da projeyi dogru bulmuyorlar. hin 
tuhaf1 komiinistler de Leon Blumu ten • 
kid etmektedirler. Onlara nazaran yeni 
matbuat kanunu 1881 de ~Ikanlan mat· 
buat hiirriyeti kanunundan pek az fark· 
hd1r ve ihtiyaca hie; kafi gelmiyecektir. 

Bi.iti.in bu giiri.iltiilere ragmen her iki 
projenin baz1 tadilatla kanun §eklinde 
kabul edilecegini tahmin edebiliriz. Leon 
Blum hi.ikumetini mii~kiil mevkie dii~iiren 
en bi.iyiik meseleyi d1~ politikada gorii • 
yoruz: lspanyaya yard1m edip etmemek 
meselesi komi.inistleri hiikumete hi.icum 
etmege sevkeden, Halk cephesinin da • 
~blmasm1 miimkiin kdan, Leon Blumun 
istifa etmesi ihtimallerini <;Ikaran bu me· 
seledir. 

Avrupanm bugiin ic;inde yi.izdi.igii na· 
zik vaziyet, F ransanm ispanya i§lerine 
miidahale etmesine manidir. Fa kat Fran· 
&Iz komi.inistleri boyle di.i§i.inmiiyorlar. 
Onlara nazaran bu i§e enerji ile el atmah 
ve Madrid hiikumetinin bir an evvel 
kurtanlmasmi temin etmelidir. Zira kay
bedilecek vakit yoktur. Leon Blumun bu 
fikre yana§mamasi Halk cephesini te~kil 
eden ii.c;; biiyi.ik fukadan en kiic;;iigii olan 
komiinistleri lazd1rmakta ve cephenin da
gilmast ihtimailerini dogurmaktadtr. 

Komiinist fnkasmm belliba~h Iiden o
NADIR NADI 

[Arka.st Sg, !i ~id:t1!!1.! 3 te] 

Telefon: Ba~muharrtr ve ev1: 22366. Tahr1r heyetl: 24298. !dare ve matbaa k1sm1 24299 • 24290 

YENi NOTAMIZ 
Paris El~imiz Diin 

vas1tasile gOnderildi 
Nota, Doktor Riiftii Arasm Meclisteki 
l,~vanatt esaslar1na gore hazJrlanmJstir .. 

Ankara 4 (T elelonla) 

Franslz hiikumeti Hatay meselesi hakkmda Edmemorar 
mahiyetinde olan tekliflerini ayrrca bir nota ile teyid et -
mi\lti. Bu son notaya kar\~Ihk olarak hazulanan cevabi no • 
tam1z Fransa hiikumetine tevdi edilmek iizere bugiin Paris 
Biiyiik El~imiz Suad Davaza gonderildi. 

Notada hiikumet namma Hariciye Vekili taraftndan Ka
mutayda bu mesele miinasebetile ve son Frans1z teklifi 
mevzuu bahsedilerek vaki olan beyanat esas tutulmu,tur. 

Antakyadaki 
son hadise 

nasd haztrlandi? 
Antakya hususi muhabirimizden aldi

gimiz mektub, Sancakta intihab gi.inii ce· 
reyan eden kanh hadiselerin ne suretle 
izhar edilmi~ oldugunu gostermek itiba
rile ~ok ~ayam dikkattir. Arkada~Imizm 
yaziSinl aynen a~ag1ya koyuyoruz: 

Antakya 30 (Hususi muh' · 1z • 
den) - Bugiin bi.iti.in Tiirk A ida 
sozde meb'us intihabah yapilaca\.. Bu- inttnab sandzgmm bulundugu verde nobet 
nun i~in mahalll idarenin ittihaz etmi§ bekliyen Frans!Z tandarmasz 

oldugu garib ve ~iddetli kararlan bildiri- yanm baz1 kanh hadiselere gebe oldugu 
yorum. Bunlara bakilacak olursa Antak- anla§Ihr. [Arkasz Sa. 8 siUun 4 te] 

·························································································································· 
Karabiik fabrikalar • manzumes1 

• •• • 
ng1 IZ ~nuessese 1 

taraf1ndan kurulacak 
Biitiin in,aat ve 

Fabrikalarin 
180,000 

tesisat 937 sonunda bitecektir. 
haddehane k1sm1 senede 

ton imalat yapabilecek 
Ankara 4 (T ele • Umuml tesisat bu gru • 

fonla) - Karabiikte pa dahil olan 12 maruf 
kurulacak demir ve ~e- ingiliz mi.iessesesi tara • 
Jik fabrikalanna aid i • fmdan ve Brasert limi • 
halenin icrasi dolaYJsile ted §irketinin umumi ta· 
baz1 yalan yanh~ malu • ahhiidi.i altmda kurula • 
mat inti§ar etti. Gerek caktir. Birinci 5 senelik 
mukavelelerin esaslan, sanayile§me plammlZln 
gerek in§a ve imalat en biiyiik mevzuunu te§· 
program! hakkkmda bu- kil eden bu te§ebbi.isle 
gi.in salahiyettar ze;at • memleketimizde kurula· 
tan aid1g1m malumati cak fabrikalar manzu • 
bildiriyorum . mesi §unlardir: 

Karabi.ik dem1r ve Kurulacak labrikalar 
,..eJik fabrikalarmm. ku •. 2 aded ii~er yiiz ton· -. I Silmer Bank Umum Miidiiril 1 k !' · d rulmast ve i§leti mesl Nurullah Esad u izabe kabi Iyetm e 
evvelce de birc;ok defa· , A yiiksek fmn. Bu tesisa • 
Jar yaz1Id1g1 gibi birinci 5 senehk plamn ta uygun geni§likte kok fmnlan. 4 aded 
tatbikatma memur alan Siimer Bank ta· giinde elli§er tonluk istihsal kudretinde 
rafmdan yapiiacakhr. !<elik fmm. Ve senede 180,000 tonluk 

B · b Londrada Hin Brasert imalat takatinde bi.iyi.ik b1'r haddehane. unun m§aa 
limited ~irketine ihale edilmi§ bulunuyor. [Arkast sa. 8 siltun 2 de] 
lllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Ihtililciler bir lngiliz 
vapurunu zaptettiler 

Madrid cephelerinde vaziyet sakin. ihtilalciler 
,imdiye kadar kirk hiikiimet tank1n1 ele 

ge~irmi' olduklarini bildiriyorlar 

Hiikiimet milisleri Serena cephesine gidiyorlar 
Sevilla 4 (A.A.) - Dun ak~am ne~ -~ arruzda bulunmu~ olduklart General 

redilen bir tebligde hiikumet milisleri- Frankonun tayyarelerinin ise Cu. a.tro • 
nin Boadilla mmtakasUJ.da bo§ yere ta- . {Arkasz sa. 8 sutun 1 del 

Donanmam1z diin lzmire geldi 

Dost Yunan Ba,vekili General Metakaas, Yunan Amiralt ve donanma 
erkam, A tina selirimiz Y avuzumuzun giivertesinde 

... ~;F;~~~···i~b~~d~··· Halk sevinc i~inde 
in~il~ereye yardun Hamidiyenin de iltihak ettigi filomuzun 

1~1n hazJrdJr!)) izmiri ziyareti, halk1 sevinc i~inde b1rakb 
. Delho d ·· n haric" 
siyaseti izah etti 

Paris 4 {Hususi - Meb'usan meclisi 
bugiin saat 15,30 da toplanarak Harici 
siyasetin miizakeresine ba§lami~hr. llk 
defa soz alan km;ni.inist meb'usu M. Peri 
hiikilmetin !spanyaya kar~l takib ettigi 
bitarafhk siyasetini ~iddetle tenkid etmi§· 
tir. 

Birc;ok hatibler soz aldiklarmdan mii· 
zakerelere yann da devam edilecektir. Y a 
rmki toplantida, miinka§alarm sonunda, 
Ba§vekil M. Leon Blumun bir nutnk soy
liyecegi anla§Ilmaktadir. 

M. Delbosun nutku 
Paris 4 (Hususi) - Hariciye N a .; 

zm M. Delbos Meb'usan Meclisinde 
[Arkast Sa. 8 siltun 6 da) 

llllttltttlltlllllllllllllllllll II 111111111 II II 1111111 till II 

Elbarudi Be yin 
bir mektubu 

«Tiirkiye ile maddi ve 
manevi rabitalarimiZ 
sarsdmiyacakhr» diyor 
Suriye Meb'usan Meclisinde $am 

meb'usu alan ve bir mi.iddet evve] bir 
F rans1z gazetecisine vaki beyanah iize
rine ismi gazetemize gec;;en F ahri Elba
rudi Beyden ti.irkc;e bir mektub ald1k. 
Mektubun yazildigi kag1dlarm iki ko§e· 
sinde arabca ve fransiZca olarak iki ba~
hk vard1r. Bunlann arabcasmda §U ibare 
yazihdir: (Mektebi Fahri Elbarudi • 
Lildeayeti venne§r • T eessese fi Dime§k 
am 1353 - 1934.) 

Mekteb kelimesinin bizdeki gibi okul 
[Arkasz Sa. 8 siitun 3 te] 

···························································· 
Zaharof- Enver P,. 
Bir milyon lirabk bir pa
zarbk masab ve Loid Cor
con Zaharofa hediyesi! 

l\1e§hur silah taciri Bazil Zaharofun 
oliimiinden sonra ecnebi gazeteler, bu a
dam hakkmda dogru yanh~ bir siirii ya
zilar yazmaktad1rlar. 

Bu arada Deyli T elgraf gazetesi, 
Zaharofun Bi.iyiik Harbden evvel Tiir· 
kiyeyi miittefiklerinden ay1rmak i~in En
ver Pa§a ile 1917 senesinde 1svi~rede 
miizakereye giri§tigi, fakat Enver Pa§a· 
nm bir milyon sterlin istemesi iizerine bu 

[Arka.sz Sa, 8 sutun l del 

lzmir 4 (T ele • 
fonla) - Maltada 
!ngiliz, Pirede Yu
nan donanmalarma 
dostluk ziyaretleri 
yapan kahraman 
donanmam1z bugi.in 
de fzmirimize §e • 
ref ve sevinc ver -
mi§tir. 

Amiral $i.ikrii 0 · 
kanm kumandasm • 
da bulunan filomuz 
saat 12 de limammi· 
za gelmi§ ve halkm 
biiyiik tezahiiratJ. a
rasmda kar§Ilanmi§· . 
hr. 

izmir limamna 
ilkonce Erkin de -
nizalt1 ana gemiSJ 
ve dart denizalt1, 
mi.iteak1ben torpito -
lanmizla Y avuz 
ve Hamidiye girmi§
tir. 

fstanbulda hu - Yunan Kralr Sa M ajeste Y orgi F alerd e Amiral 
lun~akta alan Ha- gemimiz Y avuza gelirken 
mid1ye kruvazorii 
donanmam1za yolda iltihak etmi§ti. J Amiral maiyetile beraber karaya ~1karak 

Filomuz 'limanda demirledikten sonra [Arkast Sa. 4 siltun 4 tel 
•••••••• II •••• II ••••••••••••••• II •••••••••••••••••• , •••••••••••••••• II ••••••••••••••••• II ••••••• ••••••••••• •• II··········· 

U. Miifetti~ler i~timat 
Bugiin Ankarada yap1lacak toplanbda Umumi 

Miifetti,Ier salahiyetinin tevsii gorii,iilecek 

Bugiinkii toplantrda haz1r bulunacak olan Genel Miiletliflerclen 
General Kazrm Dirik, Abidin ijzmen ve Tahsin Uzer 

Ankara 4 (T elefonla) - Miifetti§i I rek bunu ihtiyaca elveri§li bir §ekle soka· 
umumiler ic;;tima1 yarm (bugii.n) Dahi - caklard1r. 
liye Vekili -5iikrii Kayamn ba§kanhgm- Filhakika mevcud talimatnamenin u
da yapilacaAkhr. T ~a.kya umum miifetti§i mumi miifetti§lere esash hi~bir salahiyet 
Gen~ral. ~a~1m Dmk bugiin Ankar~ya vermedigi anla§IImi§hr. Bu toplantJ.da 
geld1. Bmnct umum miifetti§ Abidin Oz· her miifetti§ kendi mmtakasmm ihtiyac • 
men de yann sabah gelecektir • lanm ve hususiyetlerini izah ederek mii· 

.. ~~~ fetti§lere verilmesi icab eden salahiyetl:r 
Bugun Ankarada dart umumi miifet· hakkmda mi.italealar serdedecekhr. 

ti§ _Dahiliye Vekili -5i.ikrii Kayanm riya- Miifetti§i umumileri bazt valilerin top• 
setmde toplanarak evvelce alelacele ya - Iantis! takib edecegi ve vilayet idare §e· 
p1bp §imdi ihtiyaca kafi gelmiyen genel killerinde yapiimasi laz1m gelen Islahat 
miifetti§likler talimatnamesini tetkik ede- [Arkasz Sa. 6 siitun 3 te] 
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M .. kiye ·n 60 CI 

lu§ yildOniimii k 
kuru
and 

Ankarada yapdan merasimde Ba,vekil 
ismet inonii de bir nutuk soyledi 

Ankara 4 (A.A.) - Mi.ilkiyeliler 
bugiin mekteblerinin 60 mc1 kurulu~ y1hm 
biiyiik tezahi.iratla kutlamJ~larda. 

Mekteb Mi.idiiri.i Eminin bir nutkile 
~ba:,hyan ve en bdemli Miilkiyeli olan 
1hsan T oksozle en gene Miilkiyeli bir ta
lebenin hitabesinden sonra Ba§vekil ls
met lnoni.ini.in si.irekli alk1 !aria kar§Ilanan 
ve gene mekteblilerimizin c;ok i<;ten l,eye· 
canh tezahi.irlerine vesile veren nutkile 
sona eren bu merasimde Bi.iyi.ik Millet 
Meclisi Reisi Abdiilhalik Rende ile bii
ti.in Vekiller, Ankarada bulunan Mi.ilki
yeliler haZJT bulunmakta idiler. 

Merasimde soz alm1~ clan hatibler 
Miilkiye mektebinin tarihc;esinden bah -
setmi~ler ve bu mekteb c;atiSI altmda ye
ti§enlerin hahralanm taziz ederek ba~ta 
Atati.irk oldugu halde biiyiiklerimize kar
§1 olan derin sayg1 ve sevgilerini ifade ey
lemi~lerdir. 

Gene Mulkiyeli Adil: 

«- Yurd ve ulusseverlikten aynlmi
yacaglmJza namus ve faziletimizden en 
ki.ir;iik bir fedakarl!kta bulunmJyacagimJ
za, bizden istenilen ve beklenilen vazife
leri, istenilen ve beklenilnden daha fazla 
yapacagJmlza, bize emanet edilen ink1lab 

umdelerini, hizden sonrakilere aynen 
devredecegimize bi.iti.in varligimizla and 
kiyoruz» diye ba~ladlgl hitabesinde inkJ
labJmlzm safhalanm i aret ederek «biz 
biitiin hayahm1zca yoktan var etmegi hi· 

len onderlerimizin soz ve eserlerini en 
yi.iksek hir ornek bilecegiz ve bundan 
kuvvet alacagJZ>> demi§ ve sozlerini ~oyle 
bitirmi~tir: 

«- Muvaffak olaeagimiza inanclmlz 
var. <;i.inki.i muvaffakiyetin parolasm1 al
dik: Yi.iksek Tiirk senin ic;in yiiksekligin 
hududu yoktur.» 

Bugiin mekteblerinde bi.iyi.ik bir sa • 
mimiyet havas1 ir;inde Miilkiyenin kuru
lu~nun y1ldoniimiinii kutlulam1~ olan 
Miilkiyeliler gene bu ak§am Ankarapa
lasta verdilderi ziyafetle bu giizel hadi -
seyi bir defa daha tes'id etmi§lerdir. 

Ba,vekilin aoyledigi nutuk 

Ankara 4 (A.A.) - Ba~bakan !s -
met 1noni.i bugi.in Miilkiye mektebinin 
kurulu§unun 60 mc1 yJidoniimii miinase -
betile Miilkiye meketebinde yap1lan me
rasimde §U nutku soyJemi§tir: 

«- Arkada§lar, 

Miilkiyeyi 60 mc1 senesinde Cumhuri
yet merkezinde selamhyoruz. Miilkiyenin 
Cumhuriyet merkezine gelmesini sene -
lerdenberi hasretle bekliyorduk. Bunu, 
yalmz istikbalimizi idare edeeek olan ar
kadaolanmlZln iyi ~artlarda, rahat ve bol 
malzeme ile c;ah§malanm temin ic;in de -

gil, ayni zamanda Cumhuriyet merke -
zinin zihniyetini, anlayl§IDI onlann gene 
ve yeti§me hayatmda zihinlerine yerle§ -
tirmeleri ic;in de istiyorduk. 

Biiyiik Millet Meclisi Cumhuriyet hii
kumeti Miilkiye mektebine ilk giinden • 
beri sevgi ile ehemmiyet ve ktymet veren 
hususi bir nazarla bakmi§IIr. Eger bu 
sene sizi rahat <;ah§hraeak bir binaya 

malik edebilseydik, emin olun ki yakm 
bir zamanda, gene sizin sahamzda olmak 
iizere bunun gibi daha birka« bina vii -
cude getireeegiz. 

Miilkiyelileri, idare, maliye ve siyaset 
sahasmda memleketi idare edecek olan 
ba§hca bir unsur olarak say1yoruz. Bu • 
nun i(findir ki, arzumuz, yann memleke
ti idare, maliye ve siyaset sahalannda i
dare edecek olanlan bir zabit gibi en kii

~iik seviyesinden Miilkiye mezunu ola • 
rak ba§lahp en yiiksek derecesine kadar 
yeti~tirmektir. Memleketin iyi idare olun
masJ, muktedir ve faziletli memurlar e -
Iinde bulunmas1 o memleketin bayah ic;in 
en biiyiik ve en miihim terninathr. 

Arkada~lar, eger Osmanh tarihinin 
son amlanm dikkatle okursamz en az 

son iki yiiz senedenberi merkezde devlel 
idaresinin kudretsiz, liyakatsiz ve hatta 
memleketi tahrib etmek ic;in se<;ilmi~ ta
mlan adamlardan miirekkeb kald1gmr 
goriir ve bu imparatorlugun nas1\ ya§a • 
d1gma hayret edersiniz. Aktl ve hikmel 
icab1 o dur ki, Osmanh imparatorlugun

dan 1 700 den sonra en ge« elli sene zar
fmda eser kalmamahyd1. Bu kadar ~ii
riimii~ ve merkezde anlayi~I bu kadar bo
zulmu· bir imparatorluk eger daha iki 

yi.iz sene ya~1yabilmi~se bu, vilayetlerin
de, hududlarmda bulunan idare adam -

Ian ve hudud kumandanlan sayesinde 

makinesi iyilikle hemahenk olursa o mem
leketin az bir zaman i~inde en ileri 
memleketler ve milletler arasma ge~me
si i<;in biiti.in unsurlar ve ~artlar mevcud
dur. 

Bundan yi.iz sene sonra yeni Tiirki -
yenin muazzam ve beynelmilel sahadaki 
~anh yiiksek varhgml vi.icude getiren 
unsurlar miitalea ve tetkik edildigi za • 

man iimid ve temenni ediyoruz ki, Miil · 
kiye bu varhg1 kuran birlikler ic;inde bil
hassa parhyan yan bir y1ldrz olsun. 

Bu mektebe girenler, ilk s1mftan iti • 
baren kendisini biiyiik bir ideale vakfet • 
mi~ bir adam zihniyetile (fah~maga ba~ -
lamahdtr. Bu mektebe idare ve siyase~ 

kademelerinin en ufagmdan ba~lamak 
arzusile gireeek olanlar memleketi imar 

etmek, memlekete hizmet etmek i<;in, her 
sahada biitiin menfi unsurlara kar~I mem

leketi miidafaa etmek i<;in hakiki bir ka
rarla, vicdan kararile miieehbez olurlar
sa memleketin edecegi istifadenin hu • 
dudu yoktur. 

Sonra bir §ey daha soylemek isterim. 
<;ok cretin, sert ve aksi §artlar ic;inde bu
lundugu halde bu mekteb, 60 seneden -
beri kendisine iyi bir an' ane yapm1~1ir. 
ilk gi.inden itibaren buradan yeti~enlerin 
r;ogu, bu mektebe, faziletin, iktidar ve 
sebatm, ideal sabibi iyi ahlakh ve iyi yi.i· 
rekli olmamn damgalanm vurmu§lardu. 
Bu size k1ymetli bir emanettir. 

Bi.iyiik mektebler sag lam an' an eye is
tin ad ederek geli§irler. Biz bu an'aneyi 
bilerektir ki, Miilkiyelilerin hie; olmazsa 
20 - 25 senede bu memleketin bi.itiin me

mur kadrosunu kaphyaeak kadar zengin 
bir kiitle haline gelmeleri ic;in geni§ mik· 
yasta Miilkiyeli yeti~tirmek hevesine dii§· 
mi.i~iizdiir. Az bir zamanda Miilkiyeli -
leri ~ok arhrmayl di.i§iini.iyoruz. 0 su -

retle ki buradan c;1kanlar yava§ yaVIl§ 
devletin biitiin kadrolannda geni§ mik • 
yasta r;ah§mak ir;in saha bulsunlar. 

Sizin anlayl~rmz, inkrlab1 muhafaza 
etmek, korumak ve memleketi yiiksek se
viyeye 1karmalt ic;in, ba hca bir temel o
Jacakhr. Hoealanmz sizi ona gore ha
ZJTiamiya r;ah§acaklar, siz biitun · 'Hayah· 
mzda c;ok ebemmiyetli sahalarda hizmet
ler goreceksiniz. 

Arkada§lar, gene ve k1demli arkada§
larm gosterdikleri mubabbet ve soyledik
leri te§vik ve taltif ediei sozler bizi r;ok 
miitehassis etmi§tir. En k1demlilerden Ah 

med 1hsan T okgoze bilhassa te§ekkiir e· 
derim. En krdemsiz arkada§rmtzm bu -
rada, Biiyiik Millet Meclisinin muhte -

rem reisine ve B. M. Meclisinin muhte· 
rem azalanna ve hepimize kar§I Miil -
kiyelilerin nas1l bir zihniyetle hamlan -
drklan hakkmdaki sozleri bizi aynea bah 

tiyar etmi§tir. Bu sozler istikbalden ii -
midlerimizi teyid etmektedir. ;;uphe et • 
miyorum ki, yann memleket bu sozleri 
zevkle okuyacak ve a§k ic;inde yeti§en 
Miilkiyelilere memleketin istikbalini em
niyet edeceginden dolay1 vatanda§lar 
geni§ yiirekle haz duyaeaklard1r. 

Atatiirk ic;in biitiin Miilkiyenin, hoca -
!arm eski ve yeni yeti§enlerin gosterdigi 
hususi muhabbet ve sevgiyi kendilerine 
iblag etmek benim i<;in ~erefli bir vazife 
olaeaktrr. 

Miilkiyeliler, kurulmakta olan yeni 
Ti.irkiyenin ikbali, §evketi SIZin a~kla, 
idealle, viieudiiniizii memlekete vakfet -
menize baghdrr. Mi.ilkiyeliler, c;ah§mak 
ic;in yarm <;ok geni§ saba bulaeaklardrr. 
Kendileri memuriyet hayatmda belki 

yiiksek refaht, zenginligi hic;bir zaman 
gormiyecekelerdir. F akat biiyi.ik devlet 

bizmetlerinde yararhk gostermekle rna -
mur bir vatan viicude getirmekle erecek

leri §erefler ve edineeekleri zevkler ve in
§irahlar insanlara nasib olabilenlerin en 
biiyiikleri ve en tathlan olacaktrr.» 

Miilkiyelilerin Atatiirke tazim 
telgarllarr 

Ankara 4 (Telefonla) - $ehrimiz
deki Miilkiye mektebi mezunlan bu ak
~am hep bir arada yemek yediler ve a -
ralannda basbrhaller yaparak eglendi · 
ler. Toplanhda Dahiliye, Maliye, Ad -
liye, Maarif V ekilleri ve birc;ok Mi.ilki

yeli meb'uslar da vardr. Toplanh esna -
smda mektebin kurulu~ y1ldoniimi.i dola
yrsile Atati.irke mezunlar namma §U tel
gra f c;ekilmi tir: 

<<Atatiirkiimiize! 

Gec;en seneki toplantrlannda yiiksek 
miimkiin olabilmi~tir. parolamzt alan Siyasi Bilgiler okulu me-

Ahlaki. anlaYI§l ve iktidan yerinde, zunlan bu geee gene ayni yerde mekteb

iyi bir idare kadrosu, birc;ok fenahklara lerinin 60 mel y1ldoniimiini.i tes'id eder -

uzun mi.iddet mukavemet edebilmek i - lerken kendilerine biitiin bir hayahn va
r;in bir teminattrr ve eger memleketin bii- zife yolunu aydmlatan o parola)'l bagi§-
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CUMHURiYET 

c eehir ve Memleket Haberleri ) 
0~ ayhk maa,Iar 

ktrdtrthrken 
Bugdav ihracatimiZ ~ark Demiryollari-

devam ediyor na ktymet bi~ildi 

Diin izdiham yiiziinden 
birka~ ya,h kad1n 
bayg1nhklar ge~irdi 

Aym birindenberi, Eytam ve Emlak 
bankas1 tarafmdan kmlmakta olan ii~ ay
hklann tevziatma devam edilmektedir. 

Bayramm yakla§masmdan dolay1 ma
a~ml bir an evvel almak istiyen halk, 
banka gi§elerine hi.icum etmekte ve bii • 
yiik bir izdiham hast! olmaktadtr. 

Diin, bu yiizden hirkacr ya§h kadm 
baygmhklar gec;irmi§se de vaki mi.idaha
le iizerine tehlike bertaraf edilmi§tir. 

Bu bususta kendisini goren bir mu • 
harririmize banka direktori.i Muhiddin 
§UnJan soyJemi§tir; 

«- Biz, halkm tam bir intizam da -
hilinde muamelesini gorebilmek ir;in Ia • 
z!IDgelen tedbirleri ald1k, ve erbab1 me • 
salihe i.izerinde ma numarasile miiracaat 
saati yaz1h numaralar verdik. Buna rag
men bayramm yakla§makta olmasmdan 
dola)'l halk, parasm1 bir an evvel almak 
istiyor ve gi§elere hi.ieum ediyor. Maa -
mafih tevziat, aym onuna kadar bitiril
mi~ olaeakllr.» 

Husuai idare miitekaidlerinin 
aylrklarr 

Vilayetimiz Hususi !dare miitekaidle
rinin ii<;i.inci.i i.i<; ayhk maa~larma aid te· 
diye emrinin bankaya verildi!b Dahiliye 
Vekaletinden telgrafla istanbul Vilaye
tine bildirilmi~tir. 

KOLTOR ISLER/ 

S1hhiyeye devredilecek 
mektebler 

$ehrimizde bulunan Hakimiyeti Mil-
liye rnektebinin Sthhiye Vekaletine 

Almanyadan sonra Ho
Ianda da bugdaylarimiZa 

mii,teri ~1kb 
Son gi.inlerde §ehrimizden ba§ta AI • 

many a olmak i.izere baz1 A vrupa mem • 
leketlerine bugday ibraeatl yap1lmakta -
dtr. ikincite§rin ay1 zarfmda §ehrimizden 
mf Almanyaya 60,000 lirahk bugday 
ihrac edilmi§tir. 

Holandadan da memleketimizden 
bugday almak i.izere miiracaatler va • 
ki olmu§tur. Bu mi.iracaatler iizerinde 
gorii§meler devam etmektedir. Holanda
ya da bugday ihrac edebilecegimiz an • 
la§rlmaktadtr. 

Bugday rokoltemizin bu sene 3 mil -
yon ton oldugu tahakkuk etmi§tir. Mem
leketimizin dahili istihlaki 2,200,000 ton 
kadar olduguna gore bu sene 800,000 
ton kadar bugday ihrac etmek imkanlan 
bulunmaktadir. 

Diger taraftan kepek ve razmol ihra· 
eatJ da hararetle devam etmektedir. 

Mer hum Mahmud 
Soydantn cenazesi 

Bu sabah saat 11 de 
kaldirdacak 

• Vefatlm teessiifle haber verdigimiz Si
ird meb'usu merbum Mabmud Soydamn 
cenazesi bugiin sa bah 11 de F ransiz has
tanesinden kaldmlarak T aksi:me kadar 
ellerde ta§macak ve buradan Y enieamiye 
naklolunacaktu. Namazi k1lmdJktan son· 
ra Edirnekaptya gotiiriilecek olan cenaze 
,Sebidlikteki makberesine defnolunacak • 

lktrsad Vekili geliyor 
devri takarriir etmi§tir. Bu rnektebde llr. 
halen 190 c;ocuk bulunmaktad1r. Bun -
larm hepsi trahomludur. S1hhiye Ve -
kaleti, bu mekteb i~in icab eden tahsi

Ankara 4 (Telefonla) - iktJsad Ve
kili Celal Bayar !stanbula hareket etmi§· 
tir. Celal Bayar h Bankasmm kurulma
smda ve inki§afmda uzun y11lar beraber 
c;ab§hgJ Mahmud Soydamn cenazesinde 
bulunduktan sonra Ankaraya avdet ede
cektir. Bu yi.izden dolay1 h Bankasi ya
rm kapah olacakttr. 

sati da ayumi§ ve rnektebin izmire 
naklile oradaki Dilsiz ve Sagtrlar mek
tebile birle§tirilmesine karar vermi§tir. 

SOSYETELERDE 

~irketi Hayriyenin ki§ 
tarifesi 

9irketi Hayriye idaresinin yeni la§ 
tarifesi bugiinden itibaren ba§hyacak • 
t1r. $irket, yeni tarifesinde sonbahar 
tarifesine nazaran ehemmiyetli bir de
gi§iklik yapmami§tlr. Yalmz baz1 pos
talann saatleri degi§mi§, baz1 ara se -
ferler de lagvedilmi§tir. 

Akay ve Halic vapurlarmm ki§ tari
feleri de oniimiizdeki hafta i~inde ba§
hyacakhr. 

Karayel f~rtmas1 devam 
ediyor 

Ytld1z karayel futmas1 diin de devam 
etmi§tir. Diin f1rtma evvelki giinkiine nis· 
betle daha ziyade ~iddetlenmi~ ve riizga
nn siirati saniyede 15 metroyu bulmu§· 
tur. Diin tazyik 750 milimetre, azami ha· 
raret 1 0, asgari 7 dereee idi. 

FJTtma, denizde baz1 kazalara sebeb 
olmu~tur. Deniz Ticaret Mi.idiirliigii bii
tiin Liman reisliklerine telgraf c;ekerek 
f1rlinamn yaptlg1 hasar hakkmda malu
mat istemi~tir. 

*** 
Tiirkiye f~ Bankasx istanbul Subesin

den: 

Siird saylaVI ve bankamrz ilk meclisi 
idare reis ve azasmdan biiyiik Mabmud 
Soydamn oliimii dolaytsile bugiin yapila
cak cenaze merasiminin programm1 ne§re· 
diyoruz: 

I - Cenaze saat lam 11 de Frans1z 
hastanesinden kaldmlaeak ve T aksimde 
Cumhuriyet amtma kadar el iisti.inde ge· 
tirilerek otomobile konulacaktir. 

2 - Ogle namaz1 Y enicamide k1hna· 
cak ve oradan otobiis ve otomobillerle E· 
dirnekaptdaki ,Sehidlige gidilecektir. 

Bu ae1 oliime i§tirak dolay1sile bugiin 
biiti.in §Ubelerimiz kapah bulunacaktu. 

*** 
Basin Kurumu Ba§kanhgmdan: 
K1ymetli azam1zdan Mahmud Soyda

m kaybetmi§ olmakla elemliyiz. Bu saym 
arkada~m cenazesi, bugiin Fransiz has -
tanesinden kaldmlacakhr. Kurum azasl
nm, arkada~1mrza son ihtiram vazifesini 
yapmak iizere cenaze merasiminde bulun
malanm rica ederim. 

~irketin menkul ve gay
ri menku~ e'yas1 dort 

milyon lira ediyor 
$ark Demiryollan §irketinin biitiin 

malzemesile nakil ve cer vasttalan ve sa
ir e~yasma hymet takdir eden eer ve yo! 
beyetleri azalan c;ah§malanm bitirdik -
lerinden, diin ak§am Ankaraya hareket 
etmi§l erdir. 

Ogrendigimize gore heyetler ~irketin 
bi.itiin menkul ve gayrimenkullerine 4 
milyon lira ktymet bicrmi§lerdir. 

$irketin Pariste bulunan meclisi idare 
ikinci reisiJe iki mutehaSSIS ve bir mi.i • 
~aviri bu sabah ~ehrimize geleceklerdir. 
Murahbaslara buradan M. Bahl de i§
tirak edecek ve hep beraber yann ak§am 
Ankaraya gideceklerdir. 

Ankarada konu~malara tekrar pazar -
tesi giinii ba§lanacaktrr. Esasa ve tefrru
ata taalluk eden hususatta evvelce he • 
men bemen mutabrk kahndtgmdan bu 
defa yalmz pazarhk yaprlacak ve fiat 
hususunda anla~rlmca sirket imtiyaz ve 
vas1talan satm almacaktrr. 

MOTEFERRIK 

Y alova kaphcalarmda yeni 
tslahat 

Yalova K1-lphcalan idaresi oniimiiz -
deki mevsirn ic;in §imdiden haz1rhklara 
ba§lamt§tir. <;iinkii alakadar makarnlar 
buranm modern bir su ~ehri haline ge
tirilmesi hakkmda haztrlanmi§ olan 
plamn bu seneden itibaren tatbikma 
karar vermi§ler.dir. Bu maksadla Av -
rupadaki asri kaphcalar hakkmda icab 
eden malumat ve planlarm toplanma -
sma ve bunlann tetkikine ba§lanmi§tlr. 

Diger taraftan in§aatl bir senedenbC'ri 
devam etmekte alan Bii_viik Otel de bir 
iki aya kadar bitecektir. Bu otelin alt 
kismmda son sistem banyo daireler·i ya
pilacakhr. 

Kaphcalar idaresi bu otelle beraber 
ta membalardan ba§hyarak umumi ban 
yolara kadar olan biitiin kaphca tesisa
hm en modern vesaitle 1slaha karar 
vermi~ ve bu hususta te§ebbiislere gi -
ri~mi~tir. ' ' ' 1 

K1zday Istanbul miime~Ssilligi 
Vefat eden General Alinin yerine 

KlZllay istanbul miirnessilligine cemi
yetin sah§ §Ubesi miidiirii Haydar tayin 
edilmi§tir. 

1§ mecmuasmm a~hg1 
miisabaka 

ci§~ mecmuas1, kanunu rnedenirnizin 
ilamnm onuncu yildoniimii miinasebe
tile bu ay, fevkalade bir niisha ne§ret -
mi§tir. Mecmua bu niisha ile hukuk<;u
lanmiz arasmda 500 lirahk bir miisaba
ka tertib etmi§tir. Bu para, kanunu me
denimiz etrafmda yap1lacak en giizel 
eserin miiellifine verilecektir. YaZila -
cak eserler, hukuk<;ulanm1zdan miite • 
§ekkil bir jiiri heyeti tarafmdan tetkik 
edilecek ve en fazla muvaffak olan mii
ellif se<;ilecektir. 

Kurtar1lan ~ocuklar 
<;ocuklan Kurtarma Yurdu, bu sene 

16 ~ocugu k!Smen kunduraci, k1smen 
de has1rci olarak yeti§tirmi§ ve kendi • 
lerine muhalif miiesseselerde i§ temin 
etmi§tir. 

Evvelki ak§am gee; vakit limamm12a 
gelen Da<;ya vapuru da bu yiizden bir 
kaza atlatml§hr. Dac;ya vapuru Pireden 
lstanbula gelirken yolda §iddetli bir flr
tmaya tutulmu~ ve bir siklona tesadiif et
mi§tir. Miitemadiyen yer degi~tiren riiz • 
gar ve dalgalar yiizi.inden vapur yolcu
lan tehlikeli dakikalar gec;irmi~lerdir. Bir 
arahk, vapura su hiicum etmege ba§la • 
m1~, bu mada yolculara cankurtaran ye· 
lekleri dagihlmt~tlr. Dac;ya vapuru mii§
kiilatla ve bir iki saat teahhurla !imam • 
m1za gelebilmi~tir. 

Mer hum General ~akir Giile' defnedildi 

Romanyamn yeni ve eski 
sefirleri 

Romanyanm Atina elc;iligine tayin e
dilen Ankara el~isi M. Filoti diin sabah 
Ankaradan §ehrimize gelrni§tir. M. Fi
loti bir ka~ giine kadar Biikre§r gide -
cek ve yllba§mda yeni vazifesine ba§
lamak iizere oradan Atinaya hareket 
edecektir. 

Romanyanm Ankara elc;iligine tayin 
edilen M. Telemak ta oniimiizdeki aym 
ba§mda mernleketirnize gelecektir. 

Generalin cenazesi omuzlarda medfenine gotiiriiliiyor 
;;ehidlikleri imar eemiyeti miiessisle - ktzlan, ;;ehidlikleri !mar cemiyeti, Ati • 

rinden General $akir Giile§in cenazesi, na elr;iligimiz, c;oeuklan Esirgeme kuru· 
diin sabah saat 11 de Gi.ilbane hastane· mu, Narciyan ve Lutufyan aileleri tara· 

- - sinden kaldmlarak, merasimle Edimeka- fmdan gonderilen r;elenkler, bir Tiirk 
sevgi ve saygtlarla anar, bununla ogiiniir p1 harieindeki ;;ehidlige goti.iriilmii§ ve bayragma sanlm1~ tabutu hamilen cenaze 
ve nurlamrlar.» orada merhum ;;ukrii Nailinin kabri ya- otomobili, merhumun aile erkam ve Se-

Siyasi Bilgiler okulu mezunlan nmda hamlanan makberesine defnedil • hidlikleri !mar eemiyeti mensubini. 
namma Dahiliye V ekili ve P arti mi~tir. Cenaze namaz1 Beyaz1d camisinde h-

Genel Sekreter Cenaze alay1, tam saat 11 de hasta- lmd1ktan sonra otomobillerle $ehidlige 
Siikrii Kaya neden hareket etmi~ ve Ayasofya, Sui - gidilmi~tir. Burada, ba§ta haf1z Zeki, 

$ehrimizde tanahmed, Divanyolunu takiben 12 de haf1z Ismail ve haf1z ;;ukrii oldugu hal-
Miilkiyenin altm1~mel yilm1 kutlula • Beyaz1d meydanma varml§hr. de gi.izide bir dini heyet tarafmdan mu -

mak i.izere §ehrimizde bulunan Miilkiye- Alay ~u ~ekilde te§ekkiil etmi~ti: En tad merasim yap1lml§ ve taburimam1 N a
liler diin ak~am saat 20 de Park otelinde onde namlulan yere ~evrilmi§ bir bOliik cinin okudugu duay1 miiteak1b merhum 
bir toplantJ yapmr~lar ve hep birlikte ye- piyade, matem havasrm c;alan askeri gozya~lan arasmda ebedi istirahatgahma 

'yerek ho ca · erdir. ~ando kasr. erhumu tevJ:li edilmi ti 
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Siyasi icmal 
Ispanya i,Ieri ve sulh 

a
0 

spanya i§leri Avrupa sulhunu tehdid 
etmekte devam ediyor. Her yeni ba
dise, tehlikeyi vahimle§lirmektedir. 

General Frankonun ordusunda bizmet 
etmek iizere Kadiks limanma birka~ bin 
Alman goniilli.isi.i geldiginin ayi olmas1, 
bu neviden bir hadise te§kil etmektedir. 
lspanyaya kar§I bitarafhgm yalmz silah 
ve mi.ihimmat vermemek suretile mubafa· 
zas1 esas1 devletler tarafmdan kabul e -
dilmi~ oldugundan bu memlekete goniil
liiler gitmesi bir;bir devlet tarafmdan me
nedilmemi§ti. 

;;imdiye kadar ecnebi goniilli.ileri da
ha ziyade fspanya hi.ikumeti ordusuna 
iltihak ediyordu. Hatta Madridin anu -
dane miidafaasmda eenebi goni.illiilerin· 
den mi.irekkeb bir kuvvetin en bi.iyiik a· 
mil oldugunu biitiin diinya bilmektedir. 
ingiliz gazeteleri bu goniilliilerin mik -
danm on be§ bin ki§i tahmin ediyorlar. 
Bununla beraber goniilliilerin lspanya 
topraklannda bulunmasma politika ale -
minde pek ehemmiyet verilmiyordu. La
kin birkacr bin Alman goniilliisi.iniin Ge· 
neral F rankonun ordusuna iltihak ettigi 
§ayiasl ortahg1 a! tiist etmi§tir. <;iinkii 
bunlann Alman ordusu mensublan ol -
duguna ve dahili barb iizerinde mi.iessir 
olacaklanna ve barbi General Franko 
kazand1g1 zaman !berya yanmadasmm 
Almanya ile birle§erek F ransay1 krskar; 
ir;ine alacagma ihtimal verilmektedir. 
Fransrz matbuatr Fransanm eenub hudu· 
dunda Katalonyada Almanlann yardt -
mile F ransaya aleyhtar bir vaziyet ta -
haddiis etmesine miisaade edilemiyeee -
gini ihtar ediyorlar. 

Goni.illii meselesi yiizi.inden nihayet 
ispanya i§lerinin Avrupa sulhunu boza· 
bilecegi alakadar devletler tarafmdan 
takdir edildiginden Londradaki bitaraf -
Irk komisyonu ecnebi goniilliilerinin is -
panyaya gitmelerinimenetmek c;arelerini 
dii§iinmege ba§ladr. Bu hususta miiessir 
bir tedbir almmadrg1 takdirde ecnebi go· 
niilli.ileri meselesi bir giin devletleri ~ar -
pl§trracakhr. 

Bu miinasebetle bitaraflrk komisyonu 
ispanyaya silah ve miihimmat girmeme
sini temin ic;in miiessir konlrol vaz'1 i§ine 
bugiinlerde daha ziyade ehemmiyet ver· 
di. fspanyada her iki muharib tarafm 
limanlan, hava karargahlan ve kara hu· 
dud nokta annm eyne mi e rnura ebe 
altma komJlmasJ ic;in hamladrgl projeyi 
Almanya ile Italy a kabul ettiler. Fa kat 
Portekiz tasvib etmedi. Bununla beraber 
proie ispanyadaki mubarib taraflann 
ikisine de teblig edilmi§tir. Bunlardan 
muvafakat cevabt geldigi zaman tatbik 
olunacaktJr. 

Bu esnada Sovyetlerle ftalyanm ara· 
s1 ac;rlmaktadtr. ftalyan memurlan tara· 
fmdan fspanyaya gitmek iizere ltalya 
limanlarma ugnyan Sovyet gemilerinde 
usul bilafma taharriyat yaptlml§ olmas1 
Moskovada pek fena bir tesir brrakmr§
tlr. Odesadan ispanyaya yiizlerce kam· 
yon gotiirmekte olan bir ingiliz vapuru 
da Maltada, harb levaztmmm lngiliz 
gemilerile m:klini meneden yeni kanun 
miinasebetile ahkonulmu~tur. 

Madrid etrafmda uzun bir fasrladan 
sonra mubar~be tekrar §iddetlendi. Bin· 
lerce makinelitiifek ile miidafaa edil -
mekte olan bu §ehri General Franko ab· 
luka ve muhasara etmek suretile elde et· 
mek ic;in sevkiilcey§ harekah yapmakta, 
mevzi harbi terkedilmektedir. Madrid • 
den c;oktanberi r;ekilen ispanyol hiiku • 
meti Valansiyada yerle§mi§ ve parla • 
mentoyu da toplami§tlr. Parlamentoda 
hiikumet taraftan meb'uslar, sosya -
listlerle komiinistlerdir. Cumhuriyetr;i par· 
tiler muhalif mevkileri i§gal etmi§lerdir. 

Y almz hiikumete itimad reyi vermek 
iizere toplanan parlamentoda lspanyol 
hiikumetinin Milletler Cemiyetine yap -
hgr miiraeaat iizerinde gorii§iilmii§ ve 
Ba§vekil Avrupa sulbunu kurtarmak i~in 

!spanya i§lerine Almanya ve !talyanm 

miidahalelerine kar§J, Milletler Cemiye· 

tini harekete ge~mege davet eyledigini 

bildirmi§tir. Sovyetlerin yard1mda bu • 

lundugu ve bu yardtma liyakat kesbet • 

mege r;ah§rldrg1 da cumhuriyetc;iler bir • 

ligi namma beyan edilmi§tir. 

fspanya i§leri kan§tyor. 1ngiltere bun· 

larm Avrupa sulhunu bozaeak bir §ekil 

almasma mani olmaga c;ah§ryor. Fransa 

dahi lngilterenin yolundan aynlm1yor. 

Fakat M. Blumiin bu yolda nekadar de· 

vam edecegi belli degildir. <;iinkii ko • 

miinist partisi Ba§Vekili bitarafhktan ay· 

nlmas1 ic;in zorladrkc;a zorlamaktadrr. 
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CUMHURiYET 

5 Birincikanun 1938 

Balkan basin birligi Tiirk 
komitesi kuruldu 

Hidiseler aras1nda 

Bir istatistik iistiinde 
sabah ve ak§am gazetelerimiz, Mil-

letler Cemiyetine atfedilen bir is
tatistige gore, Tiirkiye niifusunda 
genclik nisbetinin biitiin oteki mem
le"'etlerden fazla oldugunu haber 
verdiler. Ben bu haberin demogra • 
fik tekamiil balo.mmdan Atatiirk 
Tiirkiyesinin §ereflerine kaydedile • 
bilecegini yazdtm ve 1statistik Umum 
Miidiirliigiimiiziin kitabmda ya§ 
gruplarma aid bir tasnif goremedigi
miz i~in bu miijdeyi A vrupa kana • 
lmdan almt§ olmamtza da teessiif et
tim. 

lONDRADA NiKBiNliK 
lngiltere Krah, karann1 
pazartesiye bildirecek 

liEM NALINA 
MIHINA 

iyi bir ders 
(E3} ir kac; gun evvel gazetelerde 
l,g) ~oyle bir haber okumu§tum: 

<<Adliye Y ekili .;li.ikri.i Sara· 
coglu, me§hud curumler kanununun tat -
bikmda matbuatm Adliyeye c;ok hizmet 
ettigini gormii§ ve bundan sonra, Adli • 
yede, gazetecilere eskisinden daha fazla 
kolayhk gosterilmesini emretmi§tir.» 

Birlik, Biikre,te toplanan Balkan Basin Birliginin 
kararla~brd~I esaslar iizerinde ~ab~acak 

Yalman ve Son Posta muharrirlerinden 

Ercumend Ekrem. 
Ankara 4 (A.A.) - 16 haziran 

1936 da Biikre§te toplanan Balkan Ba
sm kongresinde verilen karar mucibince 
Ankarada «Balkan Basm Birligi Ti.irk 
milli komitesi» kurulmu§tur. 

Merkezi Ankarada Y eni§ehirde Bal

kan Birligi merkezindedir. 
Ti.irk milli komitesi, Birligin temasm1 

Ve mi.i§terek ~_;ah~masm1 11 haziran 1936 
da Bukre~te toplanan Balkan Basm Bir 
ligi tarafmdan kararla§t!nlan nizama uy· 

Bugune kadar milli komiteye kaydo -
lunan muharrirlerimizin isimlerini ne§re
diyoruz. Y enileri de liste tamam olunca 

bildirileceketir. 
F alih R1fk1 Atay, Muvaffak Mene • 

gun olarak yapacakt!r. 

mencioglu, Mecdi Sayman, Nureddin 
Artam, Sadri Ertem, Biirhan Belge, 
Kemal Onal, Ismail Mii§tak, Kaz1m .Si
nasi, Ahmed Emin Y alman, Miimtaz 
faik F enik, Muhiddin Birgen, F eridun 
Osman, As1m Us, Muvaffak Sunal, Ce-

Milli komite idare heyeti reisligine her vad F ehmi, Biirhan Cahid, Abidin Da
sene Tiirkiye matbuatl ba§muharrirle • ver, Re§ad Nuri Darago, Nazh Osman 
rind en bir ba§kan arkada§m intihab1 ge· T ugrul, Yunus N adi, F erid Celal Gii · 
t;en giinkii toplant1da kararla§tmlmi~tlr. ven, Sevket Bilgin, N. Guven, Rasim 
Ilk idare heyeti §oyle kurulmu§tur: Us, Enis Til, ibrahim Alaeddin, Peyami 

Birinci ba~kan Cumhuriyet Ba~mu • Safa, Sedad Sima vi, Muharrem F eyzi 
harriri Yunus Nadi, ikinci ba§kan Ulus Togay, 1. Hakk1, Kikmet Munir, Selim 
Ba§muharriri Falih R1fk1 Atay, umumi Rag1b, Ne§et Halil Atay, Na§id Ulug, 
katib frans1zca Ankara direktori.i Re§ad N asuhi Baydar, Ahmed ,Sukrii, Y a§lH 
Nuri, azalar Kurun Ba§muharriri Astm Nabi, Cerna!, Samih, Hikmet Tuna, Ke· 

Meclisin dUnkU 
• stntflar 

Us, Tan Ba§mubarriri Ahmed Emin maleddin ,Siikrii. 
............................ ,,,,,.,uullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll\11111111111111111>111"""""'"""""'"""""'"'"'""'" 

Alman ordusunda 

Sa Majeste Edvardtn annesi ve karde,Ierile 
~yan1 memnuniyet bir 

iizerinde miizakereler oluyor 
gorii,tiikten sonra 

teklif 

lstatistik Umum Miidiirliigii bize 
bir cevab gondermi§. Milletler Cemi
yetine atfedilen haberin dogru olma
dtgmt bildiriyor. Bu kadarla kalsa 
Tiirk matbuahm hayati bir meselede 
aydmlatttgt i~in. kendisine te§ekkiir 
ederdik. Fakat lstatistik Umum Mii
diirliigii son niifus saytmmm mu • 
vakkat neticeleri ahmrken heniiz ya§ 
gruplanna aid tasnifi tamamlamadt· 
gmt da itiraf ettikten sonra bana ta • 
rize kalkmi§br. Ni~in? Bu haberi 
uyduran ben miyim? Niifus Miiqur-

Londra 4 (A.A.) - Bugi.inkii buh ·1 Bi.itiin bu suallere M. Baldwin kesik Adliye Vekilimiz gibi zeki ve y\iksek kiiltur sahibi bir zatm gosterdigi bu ka· 

randa~ bahseden Press Association di - bir sesle, solgun ve yorgun bir c;ehre ile dir§inashga memnun ve miite§ek _ 
yor k1: cevab vermi~tir. kir oldugumuzu soylemege luzum var 

liigii Ya§ tasnifini bitirmi§ te ben ak
sini mi yazmt§Iffi? Haytr! Haberi ve
ren ben · olmadtgtm gibi istatistik 
Miidiirliigii de cevabmda ya§ tasnifi
ni bitirmek i~in uzun bir zamana 
muhtac oldugunu ve heniiz bu i§i ta
mamlamadigmt bildiriyor. Nitekim 
namrma gondermek zahmetinde bu
lundugu kitab da yalmz istanbul vi • 
layetine aiddir ve biitiin Tiirkiye ne· 
ticele~ini ihtiva etmiyor. Buna rag • 
men lstatistik Umum miidiirliigiiniin 
hakktmda yazdtgt ciimleler §Udur: 
«Mevzua ve hakikate valo.f olmadan 

. «Bu sabah nikbin bir hava esmekte idi. Kraltn karart pazartesiye m1? Esasen, her akh ba§mda ve 
lyi haKber

1 
alan 1 .mde~aKfilde1. s?

1
ylendigine bildirilecek hakiki demokrat devlet adam!, hii· 

gore, ra m va 1 es1 ra ~<;e 1 e, karde§- k lerile ve Ba~bakanla yaptJg• konu§malar Londra 4 (A.A.) - Havas ajansm- umet reciilu, gazetelere ehemmiyet 

d 

· h" dan: verir; «iinki.i bilir ki kendisi ile halk ara-

sonun a vaz1yet mii 1m surette iyilige .. d Ogrenildig~ine gore, Krahn tac; ve tah- sm a irtibat vazifesini goren tek vas1ta 

yuztutmu§tur. Samld1gma gore, halen muzakere edilmekte olan bir teklif, bu • tmdan feragati ic;tinab1 gayrikabil bir ha· gazetedir. Y aphib i&leri halka, efkan u-
le aelmi•tir. Krahn vereceg~i karar ancak mumiyeye gosteren, arzeden gazeteler, 

tiin alakadarlar tarafmdan kabili kabul "' '< bir mahiyeti baiz bulunmaktadir. M. pazartesi gi.ini.i resmen parlameenetoya gazetecilerdir. 0 halde, gazete ve gaze· 
bildirilecektir. teci di.i§manbg1, manas1z bir •eydir ve 

Baldwin bugiin yeniden dominiyonlar ~ mumessillerile goru§ecektir. Maamafih Kilise a~tk~a muhalefet ediyor bir halk idaresinde, kuvvetini halktan a-
hukumetin bugiin bir teblig ne§retmesi Londra 4 (A.A.) - Anglikan kili - Jan hi.ikumet adamlan kin, gazete ve ga~ 
mevzuubahis degildir.» sesinin resmi gazetesi olan Church Ti - zeteciye husumet !!:Ostermek bindigi dab kesmek kabilinden bir harekettir. 

Cumhuriyet devrinin matbuah, mem • Bir baktma da vaziyette mes, «Kilise ve saltanat» ba~hkh ne§ret-
Jegisiklik yokmuf tigi bir makalede ezci.imle diyor ki: l k .. h. «Eger Kral Bayan Simpsonla evle ~ e ete ve reJ!me tzmet maksadmdan ba§· 

Londra 4 (A.A.) - Krahn gece · K I ka bir endi~e ve gayesi olm1yan, azami 

d K ]
. I mrse, i ise ile devlet arasmdaki miina -

vali e ra ~<;e i e yaphg1 goru§melerden sebat bundan «ok kuvvetli surette mute- hi.isnii niyetle hareket eden gazetelerden 
sonra, bir tarz1 hal &ayiasl yeniden dola•· l te§ekkiil etmi§tir. Ytk1c1 tenkidden uzak· 

• essir o acakt1r. Hatta morganatik bir iz-
maga ba§laml§hr. Salahiyettar mahfil - diva<; takdirinde dahi kilisenin hath ha • tiTiar; begenmedikleri, fena gordiikleri 
Jerde toplanan malUmat, bu faraziyeye reketi degi§miyecektir.» ~~y~eri ~a~~a iyiye. ve daha iyiye dogru 
istinad edilemiyecegini teyid eder rna • . • • A • • •• •• •• ·g,dilmesi 1c;m. tenk1d ederler. F akat bi.i· 
hiyettedir. Ba~velul V eltahdrn kattbtle goruflU tiin hi.isnii niyetlerine ragmen, arama ve 

Parlamento mahfille 'le iyi malumat Londra 4 (A.A.) - Di.ik do Yorkun i§in en ac1 taraf1 odur ki ekseriya, bilase· 
alan muhitler, vaziyetin di.in ak&amdan- hususi katibi Sir Eric Mievlle, bu sabah beb, fena muameleye ugrarlar. Kar§

1
la• 

beri degi§medigi kanaatindedirler. T ek • saat 10 da Baldwin tarafmdan kabul o- nna gazeteciyi, a§agl yukan casus telak· 

toplanttstnda 
Zabitantn tekaiidliigii 
kanunu kabul edildi · 
Ankara 4 (Telefonla) - Meclis 

bugi.in T evfik F ikret S1laym ba§kanh
gmda toplanmt§tlT. Havayollan Devlet 
hletme idaresinin maa§h memurlan bak· 
kmdaki kanun geri verildi. Denizli meb'u
su Haydar Rii§tii ve Konya meb"usu 
Cemalin te~rii masuniyetlerinin kaldml
masi hakkmdaki tezkerelerin de devre 
sonuna biTak1lmas1 kararla~tmld1. 

yent 
Lise tahsili de on 

seneye indirildi 

l
"kt" boyle yanb§ ve nahq yazrlar yaz • 

mak ne memleketin, ne de yazanm 
lehine olmasa gerektir. Y az1 sahibi • 

nik bakimdan, Kral hath hareketini pa~ lunmu§tur. ki eden k1sa dii§iinceliler, ukalalar, i§gii• 
zartesi gunune kadar degi§tirebilecek Kraltn tahtrndan leragati zarlar c;1kar. Gazetecileri V ekillerile go· 
mevkide bulunmakta ise de filiyat itibari- mevzuu bahs degildir ri.i§tiirmemegi en biiyi.ik marifet telakki 
le bu miiddet i<;inde, evvelki kadar bed- Londra 4 (A.A.) _ Royter ajan- eden hususi kalem mi.idiirleri gori.irsi.iniiz. 
bin goriinen vaziyette hic;bir degi§iklik smdan: Bu i§te o kadar ileri giderler ki Vekil nin tenevviir etmesi i~in umumi sa-

Berlin 3 (A.A.) - Askerlik miidde· ytm neticelerinden istanbula aid bir 
ti bugiin yeni almacak smtflar ic;in tedris cildle dairenin ne§riyat listesini lef • 

miiddetinde derhal bir degi§ikligi icab fen sunuyorum.» 

olmiyacagJ anla&tlmaktadlr. Mill! hi.ikumet taraftan olan gazete • gori.i§ecek gazeteci arar da bulamaz bir 

M. Baldvinin beyanalt lerin ekserisi, Krahn ta« ve tabtmdan fe- hale gelir. 

ettirmektedir. Diger taraftan nasyonal Ne lstanbula aid cildde, ne de Nii
sosyalist rejimin i§ cephesindeki muvaf • fus Miidiirliigiiniin kiitiibhanemizde 
fakiyetleri serbest mesleklerde ve mual - tamamile mevcud ne§riyatmda tam 
limliklerde yeni yeni namzedlere de ih - bir ya§ tasnifi olmadlgi i~in bu mev· 
tiyac ~ostermektedir. Bundan dolay1 zuda bana kar§I ihtiyar ettigi zahmet 

Kulti.ir Bakanhib. lise tahsil muddetinin bo§Unadtr. 

Londra 4 (A.A.) - Bu sabah M. ragati ihtimali dolay1sile fevkalade ~iite- Buyiiklerimizin tamamile aksini yap • 
Attloe, Avam kamarasmda M. Bald • essir bulunmaktadnlar. malanna ragmen, gazetecilerden her ne· 
winden kanunu esasi buhram hakkmda Dun Allbert Hallde yap1lan ve yedi dense ho§lanmJyanlar, bazan gazete ve 
beyanatta bulunmak mevkiinde olup ol- bin ki§iden ibaret olan hazuunun Krahn gazetecilere muhtac oluyorlar. Gazete • 
madigml sormu§tur. ~erefine «horra» nidalanna makus olmu§ cileri oteden beriden kovmaktan zevk a· 

M B ld 
. l bulunan l·rtimaa telml'h eden Dai·ly Mat'l lan aziz dostlanmlZln bu hali, badisahn 

. a wm, §OY e cevab vermi§tir: " 1 h t 
· d" k. ci vesi, isti zas1, hatta intikam!dir. Ge • 

Mi.ibendislik ve mimarhk hakkmdaki 
kanunun ek layihasmm birinci miizake· 
r..!sinde Mithat (Aydm) diplom enjen· 
yor kelimesine 1tlraz ederek maddede 
yi.iksek miihendis ve digerleri ic;in de sa· 
dece muhendis ibaresinin zikredilmesini 
istedi. N aha Y ekili de buna i§tirak etti. 
Madde o ~ekilde tashih ve aynen kabul 

12 seneye indirilmesini emretmi~tir. Bu Garabet bu kadarla da kalmtyor. 
suretle talebeler, liseden bir sene evvel lstatistik Umum Miidiirliigii resmi 
diplomalanm alacaklardtr. I vazife ve salahiyetini a§arak, sadece 

«- Dun soyledigim sozlere §imdi bir- gaze esl, Iyor I: 1 d d 
K I h d f 

. «en er e, bir ha ise miinasebetile gazete 

§ey ilave edemiyecegimden dolayl c;ok « ra m tar; ve ta tm an eragah, fotografc;tlarma muracaat mecburiyetinin 
mi.iteessirim. Maamafih bu meselede it- mevzuubahis degildir. <;i.inkii boyle bir 

h d l 
halin imparatorluktaki akisleri rok va • hasil olmasl, hiikumet memurlarmm ga -

bir tavzihle iktifa edecegi yerde bi • 
ti az e i ecek herhangi bir karann mi.im- " zetecilerin yard1mma muhtac olabilecek· 
kiin oldugu kadar siiratle malum olma • him olacakhr. Filvaki boyle bir hal su • · s·· ··k B · · k d. · lerini gostermi•tir. 

Asya Pakb 
Bri.i.ksel 4 (Husus1) - Iraktan bildi

rildigine gore, Tiirkiye, Efganistan, Irak 
ve iran arasmda bir Asya Pakb imza

lanmak iizeredir. 

zimle bir de fikir miinakatasma kalk
mtfltr. Cevabmda §U miitaleaya te -
sadiif ediyoruz: «Esasen bir niifus 
kiitlesinde iddia edilen §ekilde bir ya§ 
inlo.saml da demografi baktmmdan 
sevinilecek bir vaziyet olamaz. Zira 

smda acil bir jhtiyac oldugu hakkmda M. ret! uyu ntanya cam!asml, en !Slne ~ 
Attloe tarafmdan dun yap!lml§ olan be- pek uygun gel en hliki.imdanndan mah • Adliye V ekili .';li.ikrii Saracoglu da, 
yanata ben de i§tirak etmekteyim. Ve bu rum edecektir. Boyle bir§ey kat'iyyen ol- son emrile gazete ve gazeteciyi sevmi • 
noktada pek hassas

1
m.» mamabdu. Kralla nazulannm bir sureti yenlere, onlara havadis kap1lann1 kapl • 

M Ch hal bulmalan lazJrndir. Ba§vuracaklan yanlara iyi bir ders vermi§tir. Aktlh a • 
. urchil dunku sualini tekrar et- damlar, gazeteci.lerle J'yt· g~>rt'nt.rler ve 

edlldi. 
Subay ve asker! memurlann tekaiidii 

jr;in ri.itbe ve sm1flara gore tayin olunan 
ya§lar hakkmdaki kanunun miizakere ~ 
sinde General ,Sefik, baz1 miitalealar 

Giimruk tarifesinde bir 
degi§iklik 

bu takdirde olgun, ileri ya§lara ka -
dar pek az kimse ya§tyor ve ~ocuk 
nisbeti az bulunuyor demektir.» 

· M B Id · k d k c;are kalm1yacak olursa bu sureti halli ""S mi~ ve · a wm de diin i.i soyle i • b 1 1 bundan hic;bir zarar gormezler. 
lerine bir§ey ilave edemiyecegini beyan u rna an imkan dahilindedir. Millet, 
etmi§tir. Krah istiyor. Milletin kalbi, ona mute • 

M. Avid on, Ba•vekilden meselenin veccihtir. <;unku o imparatorluga feda ~ 
serdetti. 

General Zeki Soydemir de bu kanu· 

Ankara 4 (Telefonla) - Turk - Al • 
man klering anla~masma bagh 2 nu -
marah serbest listeye gi.imriik tarifesi· 
nin 0. C. numarasmdaki yalmz Joner 
cammm ilave takarriir etti. 

Bu sattrlan yazan bir devlet 
dairesidir. Cevabm altmda «1s • 
tatistik Umum Miidiir vekili Ce
lal Aybar» gibi kiiltiir hayall • 

' karane hizmet etmi~tir.» 
mi.istaceliyetine binaen bugun Avam ka- Daily Expres, diyor ki: 
marasmda bu babda beyanatta bulunma· 
Sl ihtimali mevcud olup olmadigmi sor • «Krahmlzl kayib mt edecegiz, yoksa 

Zonguldakta bir Yunan 
gemisi batb nun aynen jandarmaya da tatbik1 dola

ytsile dii~iincelerini anlattl. 
Milli Miidafaa Vekili de beyanatta 

Yerli Mallar haftasi i~in 
hazuhklar 

mtzda h.i~ tamnmtyan bir imzaya 
tesadiif ettigimiz i~in kendisile bir 
bedahet iistiinde fikir miinaka§astna 
girmiyecegiz; fakat • ne acayib te • 
zad! • gene bir devlet gazetesi o
lan Ulus arkada§trntzm bu mevzuda 
yazdtklanmt tamamile tekid eden 
frkrasmdan §U satnlan ahyor ve bu 
devlet metnurunun gozleri oniine 
koyuyorum: 

muhafaza rot edecegiz? Kral, milletin i· 
mast iizerine Ba§vekil §oyle cevab ver -mi§tir: §itmek istedigi cevab1 biliyor, fakat bu 

«- Hayir, evvelce soylemi§ oldugum cevab, «elveda» elmamahdir, c;iinkii in • 
§eye hi<;bir§ey ilave edecegimi zannetmi- giliz vatanda§lan boyle bir sozii ancak 
yorum.» kalbleri kederle dolu ve ba§lanm oni.ine 

gemi~ olduklan halde soyliyeceklerdir.» 

Zonguldak 4 (A.A.) - Bugday ve ke
reste yiiklii be§ bin tonluk bir Yunan 
vapuru gece esen f1rtmadan Eregli li· 
manma sigmmi§, limanda evvelden bat
m:§ g:milere <;arparak batmt§trr. Ge ~ 
mt murettebah motorlerle ve mii§kii • 
latla kurtanlmi§hr. 

bulundu. Neticede maddeler kabul edil~ 
di. Ruznamenin son maddesi olan tekmk 
okulu te~kili hakkmdaki kanun layihas1~ 
nm miistacelen miizakeresi kabul ediie

rek celseye nihayet verildi. 
D1§ar1dan kag1d getirtmek 

iti Sumer Banka verildi 
Ankara 4 (A.A.) - Kag1d fabri -

kasmm memleket kag1d ihtiyacm1 temin 
edecek bir vaziyette olmamasl yiiziinden 
piyasada kag1d ihtikan yap1lmakta ol -

du~u anla~J!mi§hr. 

Ankara 4 (Telefonla) - 12 birincikfl
nunda ba§byacak Yerli Mallar Haftas1 
munas~betile Maarif Vekaleti te§kilah
na bir tamim gondermi§tir. Buna gore 
ilkmekteblerde o hafta tedrisat yerli 
mallara miinhas1r olacak, ortamekteb, 
lise, san'at, ticaret ve muallim mekteb
lerinde de konferanslar verilecek, bii -
tiin mekteblerde aynca miisamereler 
tertib edilecek ve pazar giini.i. hava gii
zel oldugu takdirde gec;id resmi yap1 -

lacakhr. 
12 nci cumartesi gi.ini.i Hafta mera -

thtikann oni.ine ger;mek ic;in piyasanm 
ihtiyacJ olan kag1d1 haricden ithal ederek 
ucuz fiatla piyasaya arzetmesi i~i Siimer 

Banka verilmi§tir. 
Ogrenildigine gore, Hibd fabrikas1 

gelecek seneden itibaren memleketin ka· 
g1d ihtiyaC'lm temin edebilecek bir hale 

glecektir. 
Alman tabiiyetinden 

~Ikar1lanlar 
Berlin 4 (A.A.) - !c; Bakalll, hath 

hareketlerile vatan menfaatlerine yap· 
ttklan zarardan dolay1 39 Alman va • 
tanda§mm Alman milliyetinden pka • 
nldtklanm teblig etmi~tir. 

Bunlarm emvali musadere edilmi§tir. 
Bunlar arasmda Sar aynhk hareke -

tinin eleba§Ilarmdan Mathias Braun 
ve Hertviz Maths, muharrir Tomas 
Man, ne9riyatc;1 Rodel Oden, eski Ray~
tagm komiinist meb'uslarmdan Vilh • 
lem Konen ve eski sosvalist bakan Vii
helm Sorman bulunmaktadtr. 

simle a<;Ilacaktir. Ba§vekilin de Anka -
rada bu miinasebetle bir nutuk soyle -
mesi muhtemeldir. 

Beynelmilel madenciler 
gunu 

Ankara 4 (Telefonla) - Eeynelmilel 
madenciler giinii ilk defa olarak bu ak
§am Tiirkiyemizde de tes'id edildi. 

$ehrimizde gene maden miihendis -
leri, madenciler, Eti Bank ve Maden 
Tetkik Arama Enstitiisii mensublan 
Karpiste toplandtlar. Madenciler mar
§Inl hep bir ag1zdan okudular ve gee; 
vakte kadar eglendiler. 

Bugday ve ~avdar unlarm· 
dan abnacak vergi 

.«istanbul arkada§lar1m1zdan biri 
Mtlletler Cemiyeti ne§riyall arasmda 
buldugu bir istatistik mukayesesi 
ne§retti. Bu mukayeseden anla§Ib • 
yor ki niifus nisvetlerine gore en ~ok 
genci olan memleket Tiirkiyedir.» 

Ulus muharriri genclik nisbetinin 
arll§tna aid biiyiik tarih sebeblerini 
ve harblerdeki insan ziyanlar1n1 say
dtktan sonra ilave ediyor: 

«Kemalist sulhun devam talihi, 
biiyiiyen ~ocuklarla birlikte artlyor. 
Herbirinin baba veya biiyiikbabast -
nm. ad1 bir destanda ge~en mernleket 
d~hkanhlan yeni Tiirkiyeyi hergiin 
btraz daha kalele§tirmektedirler.» 

1statistik Miidiir vekili bu kaleyi 
gormege miisaid bir makam yiiksek
ligindedir, o tarafa bir goz atrnasl ka· 
fi gelecektir. 

PEYAMI SAFA 

istatistik Umum 
Miidiirliigiiniin cevabi 
Cumhuriyet Gazetesi Yazl i§leri 

Mudurlugiine 
istanbul 

Bu mesele hakkmda ne zaman kat'i b News Chronicle gazetesi, mii§kiil bir 
eyanatta bulunacag1 yolunda vaki alan intihab kar§!Smda kalm1~ olan Kral hak

s~ale cevab veren Ba~vekil §oyle. demi§· kmda miitemadiyen artmakt~ alan sem • 
tu: patiden bahseylemektedir. Bu gazete, i · 

«- Ben de bu meselenin c;abuk ta • ]ave ediyor: 
vazzuh etmesini arzu ediyorum. F akat «Umumi inhba, Krahn tahtmdan fe • 
hi<;bir §ey soyliyemiyecegimden dolay1 ragatinin buyi.ik bir felaket olacag1 mer-
miiteessifim.» f Arkast Sa. 6 siitun 4 tel 

~------~----------------~----------~~----~~------------~---------
milen yanliljtlr. Bu tawihimi ne§retmenizi 
rica ederim. 

1 - Cemiyeti Akvamm bu kabil mahi -
lat1 ihtiva eden istatlstik yillifpnda yalmz 
1927 niifus sayimlmizm ya=? inklSamma aid 
rakamlar vardtr. Fakat bu rakamlar, zik
redilen ya§ gruplanm ihtiva etmedigi gibi 
o ya§ gruplarma gore yeni bir hesab yap
maga da miisaid dcgildir. Binaenaleyh bu 
~?ekilde bir ya~ ink1sam1 1927 saymu i~in 
mevzuu bahsolamaz. 

2 - Son 1935 sayimlmizm ilk muvakkat 
neticeleri 74 numarah ne~?riyatlmizla bir ri
sale halinde ~Ikanlmii/tlr. Say:Imdan bir 
iki hafta sonra, 16 milyonluk bir kiitlenin 
ya l? tasnifini viicude getlrmek maddeten 
imkans1zd1r. Ayni risalenin iic;iincii sahlfe
sinde y~ ve sair evsaf itibarile inklSam!arm 
yapildtkc;a peyderpey ne~?redilecegi yazih
dir. 

layetlere aid aynl Ya!i gruplarmm '7o nis
betlerini a~ag1ya yaz1yorum: 

Ankara Afyon Agn Amasya 
15-19 7.32 6.44 5.57 5.82 

Antalya Aydm istanbul 
6.13 5.63 7.86 

Ankara Afyon Agr1 Amasya 
20-24 9.52 8.94 6.75 8.'78 

Antalya Aydm istanbul 
9.52 9.99 11.62 

Bu malumat gazetelerimizde ve hatta ga
zetenlzln geC(en haftakl niishalarmda da 
ne~redilml§ bulunmaktadrr. Bu mevzuda 
bu kadar ileri giden yaz1 sahibinin bunlan 
okumu~ olmas1 Hl.Z!m gelirdi. 

M. Mihalakopulos teb'id 
edildi 

Atina 4 (Hususi) - Eski Hariciye 
Nazm M. Mihalakopulosla, eski naztr -
lardan Markus ve miitekaid General Re· 
pas baz1 arkada~larile beraber adalara 
tcb'id edilmi~lerdir. 

Hi.ikumet bu hususta heni.iz resml teb
lig ne~retmemi~tir. 

Atina 4 (Hususi) - Hiikumetin gaze
te}ere verdigi tebligde bir siyasinin hii• 
kume.t al.~yhindeki te§ebbiislerinde 
Harbiye Muste§an General Papadimos· 
la temasta bulundugu hakkmda soyle • 
~en sozler iizerine, general tarafmdan 
1zah~t vermege davet edilen bu siyasi 
§ahstyetin soylenenlerin kaffesini in -
kar ettigi bildirilmektedir. 

Eski lrak Harbiye Naz1rmin 
kar1s1 ve oglu tevkif edildi 
Kahire 4 (A.A.) - Royter: Bagdad • 

da son hiikumet darbesi esnasmda kat-
ledilmi§ olan Irak Harbiye NaZin Elas
keri Pa§amn refikas1 Bayan Fahriye ile 
11 ya§mdaki oglu Kays, Bagdada gelir 
gelmez, tevkif edilerek bir z1rhh oto • 
mobile bindirilmi§ ve me<;hul bir semte 
goti.iriilmii~tiir. 

VEFAT 

Bunlarm ailelerinden baz1 kimseler 
de ayni suretle Alman milliyetini kay -
betmi§lerdir. 

Romanya Krahnm Var§O· 
vay1 ziyareti 

Var§OVa 4 (A.A.) - Gazetelerin yaz
di~na gore, Romanya Krah Karol, 
kanunusani sonlarmda Var§ovay1 res -
men ziyaret edecektir. 

Akdeniz vaziyeti 
Paris 4 (Hususi)- Bahriye yiiksek ko

mitesi bugiin toplanarak, guniin miihim 
deniz i§lerini miizakere etmi~, bilhas -
sa Akdeniz vaziyetini tetkik etmi§tir. 

Ankara 4 (Telefonla) - Bugday ko
ruma vergisi kanunundaki memnuiyete 
ragmen nakliye tezkeresi almakstzm 
fabrika ve degirmenlerden un ihrac ve 
nakledenlerle sati~a <;tkaranlar hak -
londa Ti.irk ceza kanununun muaddel 
526 net maddesine tevfikan takibat ya
p1lacak ve unlart musadere olunacak -

tlr 
Gene Maliye Vekaletinden alakadar-

lara yaptlan bir tamimde bugday ve 
c;avdar unlarmdan 72 kiloluk gayrisafl 

siklette birinci nevi un ir;in c;uval ba~t
na 150, daha a§agtdakiler icrin 100 kuru~ 
vergi abnacagt, bu nisbetin mahalli me
murlar tarafmdan degi§tirilemiyecegi, 

bu i;?in miinhastran bir kolayhk olmak 
iizere ihdas edildigi a18.kadarlara teblig 

Gazetenizin 29 ikincitesrin tarihli n iis • 
hasmda (G€nclik memleketi) unvanll ya
Zlda «Milletler Cemiyetinin ne~rettigi ista
tistiklere nazaran Tiirkiye niifusunun % 16 
smm on be§, on dokuz ya§ arasmda oldu
gu ve yirmi ila yirmi dort ya~ arasmdaki 
genclerin saylSI da % otuz iig oldugU) zik· 
redildikten sonra dairemizin son niifus sa
yiml iizerine c;Ikardigl kitabda ya§lara go
re tek bir rakam bulunmadlfP soylenmekte 
ve «bunun hie; te genclik aHi.meti olmad1g1 
ve niifusumuza aid, hem de Atatiirk Tiir. 
kiyesinin en biiyiik sereflerine kaydedile
cek bir hakikati gen~ Avrupadan ogrendi· 
gimiz~ m.ve edilmektedir. 

Bu yaz1daki biitiin fikirler ve iddialar ka-

istatistlk teknigine vaklf olanlar bilir -
ler ki niifus say1m1 gibi biiyiik istatistik a
meliyelerinin umumi ve kat'i tasnif! ancak 
birkac; senede ikmal olunabilir. Ekser Av
r~pa memleketlerinde bu i§ 5-6 sene kadar 
surmektedir. Biz bu 1~?1 iki senede bitirece. 
giz. f?imdiye kaoar 6 milyon niifusa aid 
k.at'i ve mufassal neticeler almm1~ ve 9 vi
layete aid cild ne11redilmi11tir. Bu itibarla 
muvakkat rakamlar risalesinde ya~? hak
kmda malumat bulunmamas1 tabii ve za
ruridir. 

3 - iddia edilen ya11 nisbetleri de kami· 
len hatalid1r. Avrupa niifusunun ekserisin
de 15-19 ya~? grupunda % 8-11 ve 20-24 Ya!i 
grupunda % 8-9 olan nisbetler Tiirkiye 
niifusunda da aynl hadlere yakm, yani 
normaldir. Esasen bir niifus kiitleslnde id
dia edilen ljekilde nisbetler bulunmasl gay
ritabli vc hatta imkanslzdir ve boyle bir 
ya~ inkisaml da demografi baknnmdan se
vinilecek bir vaziyet olamaz. Zira bu tak
dirde olgun, ileri ya~lara kadar pek az kim. 
se yaljlyor ve c;ocuk nisbet! a.z bulunuyor 
demektlr. 

§imdiye kadar tasnlfi ikmal olunan vi-

4 - Tiirkiyeye aid ve Atatiirk Tiirklyesi
nin ~ereflerine kaydedllecek bir haklkatl 
gene Avrupadan ogren!yoruz, iddiasma ge
lince; en kiictiik bir miiHi.haza bize aid bu 
kabil rakamlarm ancak gene blzden ogre
nilebileceginl gi:ister!r. Zira niifus say1mm1 
kendimiz yapm1~1zdrr. Biitiin vesalkl blz
dedir. Biz tasnlf ediyoruz. Biz ne~redlyo
ruz. Ve Avrupanm alakall mahfilleri bu 
ma!umat1 ve diger istat!stik malumat1m 
dalremizden alarak ne~?retmektedir. Bu va
ziyette bizden malumat alm1yan herhangl 
b!r ~?ahlS veya miiessesenln bu mevzuda 
ne§redeceg~ . rakamlar ~ncak yanli!! veya 
sahte olab1hr. Cumhunyet rejimlnln ((Ok 
iyi miiceh~ez ve rand1manh bir miiesse
ses~ ~lan Istatistik .Dalresl beynelmile1 is
tatlstlk .sahasm~a digE'r milletlerle bal?ba~a 
giden '?'r mevkn haizdir . Mevzua ve haki
kate vak1f olmadan bOyle yanli§ ve nahO$ 
yazilar yazmak ne memleketin ve ne de 
yazamn lehlne o1masa gerektlr . 

5 - .Yazi sahiblnln tenevviir etmesi i~in 
umumt sayim neticelerlnden i stanbula aid 
blr clldle, da!renln ne§riyat listesinl leffen 
sunuyorum. 

Sayg1lar1mm kabuliinii dller!m. 
tstatistik Umum Miidiir vekilt 

Celal Aybar 

Eminonu Giimruk antreposu Ba§me
murlugundan miitekaid ve merhum 
Mare§al Fazh oglu Mehmed Ali duc;ar 
oldugu hastahktan kurtulam1yarak diin 
irtihal etmi~tir. Cenazesi bugiinkii cu
martesi giinii Kurtulu~ caddesindeki i
kametgahmdan kaldmlarak ogle na • 
maz1 Be~ikta!?ta Sinanpa§a camisinde 
k1hnd1ktan sonra Karacaahmeddeki a~ 
ile kabristanma defnedilecektir. Kar • 
de~leri miitekaidini askeriyeden Maz -
lum ve R1za ve $ehir Meclisi azasmdan 
Fuad Fazhya sab1rlar ve kendisine de 
Haktan rahmet dileriz. 

edilmi§tir. 



[=~:==~~k==e =====<;=if=te=d=e=lil=e=r=] 
Uhite • Strr kumpanyasmm Honolu

ludan istanbula giden iict baeah muazzam 
transatlantigi Colonbodan aynld1, 

Vapur hareket eder etmez kaptan alt 
kamara peneerelerinin kapati!masmi em -
retti ve kaptamn emri yerine getirildi. 

Ak§am, c;an c;almdigi zaman yemek sa
lonunda aneak iki ki§i bulunuyordu. 
Kaptanla gene ve c;ok giizel bir kadm. 
F1rtmah bir giinde muazzam bir transat
lantigin hamladigi nefis yemeklerden is
tifade etmek herkesin hare! degildir. Ne 
mutlu o gene ve giizel kadma !.,., 

*** 
Giivertede; 'denizden miiteessir olmi • 

yan giizel kadm muhte§em bir kiirk ic;in
de kiipe§teye dayanmi§; miitemadiyen si
gara i<;erelc, gokte hic;bir bulutun maske
Iemedigi yildlzlarla ay1 sessizee seyre· 
"dalmt§tl, 

*'** - Ne yapiyorsun orada? 
Kadm korkum;: bir riiyadan uyamr gi

bi birdenbire ba§tm c;evirdi. Kar§Ismdaki 
adami tepeden tunaga kadar siizdii. Fa· 
kat cevab vermedi. Adam yakla§tl. Uzun 

boylu, geni§ omuzluydu. Ba§I ac;Ikh. 

- Sana diyorum, ne yap1yorsun ora• 
<Ia? 

- Faht mosyo ..... 

- Bana mosyo demege nastl ciir'et e-
'diyorsun? 

- Sizi tan1mtyorum. Beni rahat bt· 
ralumz. Y oksa sizi vapurun komiserine 
§ikayet edecegim. 

Kadm biraz geri c;ekilerek, gene ta· 
hayyiila ta dald1 ..• 

Mec;hul adam onu takib etti. Simdi ay 
i~tgt onun korkun!; yiiziini.i parlat!yordu. 

Kan ft§ktran gozlerini kadma dikmi§· 
ti: tslak ve igren<; dudaklan titriyordu. 
San bir sakalla nihayetlenen ~enesi yii· 
ziinii tam manasile bir vah§iye !;evirmi§· 
ti. 

- J:\h Betty"!.-..... Bend en kurtuldu • 
gunu zannediyordun. F akat seni o kadar 
c;ok seviyorum ki .. ~ 

Kadm adamm bu sozlerine ~a§irdt. 0-
Jtu iyiee siizdi.ikten sonra miistehziyane 
giiliimsiyerek: 

- Size yemin ederim ki yamliyorsu· 
nuz mosyo, dedi. Evvela sizi tanimlYO • 
rum. Sonra da ismim Betty degildir. 

- Benim tacim .. SaltanatJm .. Mil • 
yonlanm! •• 

- Mosyo §imdi sizi §ikayet edece • 
gim, rahat bnakm1z beni. 

- Hay1r bu sefer elimden kurtula • 
mazsm. Hi.ikiimdarhgtmt hahrlamtyoi 
musun? Y a milyonlan mt? On be§ sene· 
lik mii§terek bir hayattan sonra beni ta· 
nimadigtnl iddia ederek alay da ediyor
sun. N as1l olur bu? Bense seni !;Ok sevi· 
yo rum. Betty l Nic;in benden aynlmak is
tedin? Soyle nic;in? Halbuki ben senin i· 

c;in taeimi, saltanahmi, milyonlanmi fe • 
da ettim. 

Kadm bu hie; tammad1g1 ve hic;bir yer· 
de gormedigi adamm bir deli, miithi§ bir 
deli oldugunu anlad1. Kalbini deh§etli bir 
korku kapladi. N e yapabilirdi? imdad 
diye bagiTSa?.. F aydaSIZdJ. Herkes ka • 
maralarma c;ekilmi§ti. Nobetc;i zabitile, 
telsiz memuru da kendisini i§itemiyeeek 
kadar uzakta idiler. Kac;sa?... Bir tara
fmda bir meenun, diger tarafmda de ~ 
niz ... Deli ile konU§UP vakit kazanmay1 
daha hay1rh buldu. 

- lsterseniz salona gidelim ... Orada 
daha iyi konu§uruz. Ben de c;ok U§iiyo
rum, dedi. 

- Hay1r, hayir... Bu sefer elimden 
kurtulamazsm. Artik c;ektiklerim yeter ... 

Korkunc; adam deliligin kendisine ver· 
mi§ oldugu biiyiik kuvvetle kadmm bile
gini sikh. 

Tam bu esnada vapurun obiir ueunCla 
bir golge belirdi. 

- !mdad I lmdad l 
Adam kadmm feryadmt l§JttJ. Ko§a 

ko§a yanlarma geldi. Tela§ etmeden de· 
liyj kolundan tuttu. Kenara c;ekerek bir 
sandalyeye oturttu. Sonra kendisine te • 
§ekkiir etmek ic;in elini uzatan kadma i
lerliyerek: 

- Onu affetmelisiniz madam, c;iin • 
kii delidir, dedi. Hapsedildigi odamn ka· 
ptsmi ktrarak kac;maga muvaffak olmu§. 
Ben de onunla beraberdim. Fmattan is
tifade ederek kurtuldum. Y almz, ben 
deli degilim. Bilakis diinyanm en zeki in
samyim. Diinyada cereyan eden biiliin 
hadiselerden tamamile haberdanm. Ha • 
yatimda size benziyen bir kadmt biiyiik 
bir a~kla sevdim. Evet size c;ok benziyor
du. Benziyordu degil, o, sendin! Evet, 
evet sensin, biitiin diinyay1 dola§tim. Ni
hayet seni buldum. Evet aradtglm kadm 
sensin ... Altmlarimi ele gec;irmek I«;In 

beni zehirlemek istedin, fakat muvaffak 

olamadm .... Simdi de ben den kac;1yorsun 

ha... Fa kat cezam ~;ekeceksin. Haydi 

k"arde§cigim. Gel biraz bana yard1m et te 

§U y1lam denize atahm , .. Haydi baeak

lanm yakala ... 

*** Ertesi sabah gi.izel kadm uyand1ih za· 

man kendisini hastane karyolasmda bul· 
du. Ba~I sanhyd1. 

- Madam, diin gece biiyiik bir ihti

yatslzhk yaptlmz ... Bu iki deli sizi pekala 

denize atabilirlerdi ve hic;bir kimse de 

farkma varmazd1. N e ise tam zamanmda 

yeti§tik, yoksa ... Deliler sizi vapurun kii· 

pe~tesine kadar siiriikledikleri bir anda 
iiDdadmtza yeti§ebildik. 

Kadm gec;irdigi tehlikeyi goziiniin o· 
niine getirerek tekrar bayiidt ... 

SENIHA DINO 

Lisan hilme ufuk geni,Iet- ~ Haleb • Sancak • iskenderunda ~ 
mek demektir Jan R. Kiirdi J:

1 Kendisine bir faikiyet hazulamak, Cumhuriyet gazetesinin tevzi 
yabanc1 bir dil orenrnekle olur. Bugiin veridir. ! 

her tiirlii imtihanlarda lisan bir rii~han l~!i!E!ili!il!!!l!!!!!!!!!!!!:~~~=!!!!!!!!!!!!lm!!!!!!~ 

sebebidir. Diplomah bir Franstz bayan •lllll•••••••••••••~~~a 
size, en miihim yabanc1 dil olan fran - 2Q 
SlZCayi kolayhkla ogretir. Gazetede Semtleri uzak olanlar 
C. F. rumuzuna yaztlmast rica olunur. Herkesin agzmda dola§an 

G. D. 

Manyatizor ve 

tlliizyoniat 

Prf. Zati 
SUNGUR 

Her ak,am 
~ehzadebatpnda 

FERAH • 
tiyatrosunda numaralar kamilen 

i:Iegi,mi,tir 

YENi ~IKTI -
ViKONTUN OLiiMii 

Me,hur M. Prust'un ~ok 
nelis bir hikaye•i 

Haydar Rifatm tercumesi 
30 kuru~ 

T s JUANiTA I 
N 

ALFRED RODE A E 
M YATAKLI Vagon· 
A lar kontrolorU Da-N s 
I nielle Darrieux 

I 

25 ARANYOSSY RAJKO 
<;OCUK ORKESTRASI 
ve La Kukara~~a filminin ba, artisti 

LU PERKiNS tekmil numaralarile 

BUG ON ve Y ARIN 
Saat 17 de Tepebat• 

GARDE N'de 
yapdacak Matinelerde 
bol bol alki§hyacaksmiz 

Fiatlara zam yoktur. 

Gecelerl saat 10 da 
SUVARE 

r Bu gece TURAN tiyatrosunda 
NA,iD,HALIDE,FAHRi Birle§igi 

okuyueu 

Burhan saz heyeti 
PEMBE KIZ 

§Brk1h biiyiik 
komedi 3 perde 

Varyete • DDet, 

r Bu hafta S U M E R sinemas1nda 
Giizel bir prensesin a§kJ.,. Me§hur Rus AT AMA'nm hayab .•. Kiirek Mahkiim
lan ••• Deniz muharebeleri.. .. Volga alevler i,_inde ..• Vesaireyi tasvir eden 

STENKA RAZiN 
Giizel Rus filmini goriiniiz. Ilaveten: Atina'da matemli bir 

CUMHURIYE'l. 5 Birincikanun 1936 

Panamerikan 
kongresinde ... 

Amerikada komiinizm 
ve fasizme de mani • 

olmaga ~ah~dacak 
Kanunuevvelin birinci salt giini.i Bu -

enes - Aireste Amerikan milletlerinin bir
birlerile mi.inasebetlerinde daima sulhu 
gozoniinde bulundurmalanm temin ede -
cek bir konferans topland1. Birle§ik A -
merika Reisicumhuru M. Ruzvelt tara· 
fmdan ac;tlan bu Panamerikan kon -
gresinde ~imal, Cenub ve Orta Ameri -
ka milletlerinin miimessilleri bulunmak • 
tayd1. Y almz ingilterenin Kanada Do
minyonu bu konferansa i§tirak etmemi§tir. 

Gec;en senenin iptidalannda M. Ruz
velt tarafmdan ortaya attlan ve diger 
Amerikan hiikumetleri tarafmdan da tas
vib edilmi§ olan bu kongrede ba§hea 
§U meseleler gorii§iilecektir: 

(a) Muhtelif Amerikan hiikumetleri 
arasmda !;tkacak ihtilaflan sulh yolile 
halletrnek. (b) Silahlan azaltmak. (c) 
Bitaraf kalaeak hiikumetlerin hak ve va· 
zifeleri. (d) Beynelmilel kanunlann tan· 
zim ve tesbiti. (e) Miitekabil borc;lann 
tesviyesinde kuvvete ve cebre miiraeaat 
etmemek. (f) Ekonomik kooperasyonlar 
te§kili. {g) Amerikan milletleri arasm· 
daki miinasebetlerin Islaht. (h) Kiiltii -
rei miinasebetlerin tesisi. 

Bu kongrenin toplanmasmda ha§ka 
sebebler de vard1r. Hakikatte, kongre • 
nin en miihim amillerinden biri Monreoe 
doktrininin Birle§ik Amerika Cumhuriyet· 
Jeri tarafmdan yeniden tetkik edilip goz
den gec;irilmesi \re Kuba iizerindeki mii· 
dahale hakkmm 1934 te ortadan kaldi· 
nlmastdir. Son zamanlarda yaptlan bir 
anla§maya gore de, Panama kanah iize
rindeki Panama hiikumetinin miidafaa 
hakk1 kendisinden almarak Panama ka
nalmt kooperatif bir emniyet altma sok
mu§tur, 

Baz1 vasati ve Cenubi Amerika Cum· 
huriyetlerini, Birle§ik Amerikanm bu 
konferanst -k>plamaktaki faaliyeti ilk za· 
manlar iirkiitmii§se de M. Ruzvelt ve 
Arjantin Hariciye Vekili Dr. Saavedra 
Lamas muhtelif beyanatlarmda, bu te • 
§ekkiili.in «Milletler Cemiyeti» ~alt~ma· 
Ianna bir zeyl olacagm1 tebariiz ettir • 
mi§lerdir. 

Fa§izm ve komiinizm tohumlannm 
Amerikan hiikumetlerinde ne§viinema 
bulmamas1 ic;in de ~ah§acak olan bu kon
greden bazt Amerikan hiikumetleri kat· 
iyyen memnun olmaml§lardtr. Ciinkii ko· 
miinizm ile fa§izm daha §imdiden Ce • 
nubi Amerika milletleri arasmda yer bul
maga ba§lamt§tlr. Bunun da en bariz mi
sali lspanya harblerinde her iki tara£ saf
lannda Cenubi Amerika vatanda§lan • 
nm vazife almalandtr. Aynca bugiin 
Brezilya ve Paraguay hiikumetleri de 
fa§ist eller tarafmdan idare edilmekte • 
dir. Fa kat, her ne pahasma olursa ol • 
sun M. Ruzvelt Amerikan milletleri ara· 
smdaki sulh ve siikunu temin ic;in elin -
den gelen her §eyi yapmaga karar ver • 

Konferans reisligi 
Buenos-Aires 3 (A.A.) - Paname

rikan konferansmm ihzarl komisyonu, 
M. Hulliin teklifi iizerine, bir karar al· 
IDI§tlr. Bu karar mucibinee, komisyon, 
bugiin konferans heyeti umumiyesine 
konferans daimi ba§kanhgma Savedra 
Lamasm se<;:ilmesini teklif eyliyeeektir. 

Buenos Aires 4 (A.A.) - tndianopolis 
zt11hhsmda seyahat etmekte olan M. 
Ruzvelt, Panamerikan konferansmm 
neticeleri hakkmda kendisine sorulan 
bir suale cbu konferans, biiyiik bir mu
vaffakiyettir• cevabm1 vermi§tir. 

Baylar, Bayanlar! 
<;oeuklarmtzm giirbiiz, eanh, sat· 

lam, bi~imli, atik ve Dell' eli olma-
11101 istiyor musunuz? 

Azade Selim S1mnm jimnastik 
derslerine gonderiniz I 

Adres : Niljanta§I Ihlamur yolu 6 
Telefon: 41430 

DonanmamiZ diin izmire geldi 

Dost Yunan Amiralt Sakallariu Averolun giivertesinde 

~.ADYO 
( Bu ak$amki program ) 

ISTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk musikisl • 12,50 hava-. 

dis - 13,05 plakla. hafif miizlk - 13,25 muh· 
telif plak nel!rlyatJ - 18,30 plakla dans 
musik!si • 19,30 Qocuk Es!rgeme Kurumu 
namma konferans. Dr. ibrahim Zat1 tara
fmdan - 20,00 Tiirk musiki heyet1 - 20,30 
cemal Kamil ve arka.d~Iar1 tara!mdan 
Tiirk musikisi ve halk ~ark!lan - 21,00 or
ke.stra - 22,00 plakla sololar • 22,30 Aj ans 
ve Borsa haberler1 - 23,00 son. 

vlYANA: 
17,40 gramofon - 18,50 edebi yaym, halk 

~ark1lan - 19,40 bir ayllk haberler, saat, 
hava, haberler, program haberler1, spor • 
20,20 operet: Bir vals riiyas1, sonra gramo
fonla dans musikisi • 22,50 filimlere dair, 
hava, haberler- 23,25 piyano konseri- 24,05 
eglenceli §an konserl (gramofon) • 24,35 
haberler. 

BERLiN: 
17,05 kar1§1k yaym - 19,Q5 spor • 19,20 

gramofonla kabare n'll.lllaralan - 20,05 es. 
ki ve yeni isve~ muslkisi - 20,50 giiniin akls
Jerl, haberler, seyahat - 23,05 hava, haber· 
ler. spor - 23,35 pazar giiniine hazirli'k .. 
1,05 bir balo salonundan naklen dans mu
siklsl. 

BUDAPE!?TE: 
17,20 konferanslar - 18,35 gramofonla 

dans musikisl - 19,35 kon!erans - 20,05 
<;:ingene orkestras1 - 20,50 komedl • 22,45 
hsva, haberler - 23,10 kon~ma ve musi • 
ki - 23,50 opera orkestras1. 

BUKREI;I: 
18,05 askeri bando, saat, hava, havadis• 

19,20 konser, konferans - 20,35 Rumen balk 
~arktlar1 • 20,55 mektub lkutusu - 21,20 caz• 
band tak1m1 - 22,35 .saat, hava, spar, haber· 
ler - 22,50 gramofonla dans muslklsi-23,5C 
frans1zca ve almanca haberler - 24,05 gece 
konseri. 

LONDRA: 
18,20 kan~1k program - 19,20 ~ocuklarm 

zamam • 20,05 askeri bando, §an - 21,05 
saat, haberler, hava., lkttsadl habe1·Ier • 
21,35 musiki - 22,05 orkestra konseri-23,05 
gramofon, kabare numaralan - 23,25 sl • 
yasl ·miinaka.'ja - 24,05 saat, haberler, ha • 
va, spar, konu~ma - 24,30 dans O!lkestrasi-
1,35 ha.berler ve saire. 

PARiS [P.T.T.]: 
(Ba$tara!t 1 fncf saht!ede> 

Mevkii Miistahkem Kumandamm, Va • 
liyi ve Belediye Reisini ziyaret etmi§ • 
tir. 

hareket etmi~ olan Tiirk donanmasma 18,05 ~arkilar, gramofon - 18,50 Nl.sten 
Flevese kadar refakat etmi&tir. nakil - 20,50 havadis - 21,35 hava, kon\llj < 

Bir miiddet sonra da Kumandan, Va· 
Ii ve Belediye Reisi kendisine iadei ziya· 
rette bulunmu§lardJr. 

rna - 22,35 orkestra konseri, istlrahat es • 
Gazeteler, Atina halkmm Tiirk filo - nasmda k1raat, haberler - 24,35 havadl.s 

sunun zabitlerine ve murettebatma kar~I hava - 24,50 dans havalan. 
gosterdigi hiisnii kabuliin samimi ve ic;· ROMA: 

h 20,20 gramo!on, Esperanto dlllnde tu • 
ten oldugunu kaydediyorlar. Bu iisnii rlzm propagandast - 21,15 saat, ha.berler, 
kabul, Yunanhlarm Ti.irk ulusu ic;in bes- hava, turlzm propagandasi - 21,50 karll!Jk 
ledikleri hakiki temayiil ve hisleri meyda- musiki - 22,05 opera yaYJ.ru: Valkiirl, l.stlra-Y ann ak~am Belediye tarafmdan bah

riye zabitam §erefine I 00 ki§ilik bir ziya
fet verileeektir. Pazar ak§ami ic;in de Kiil
tiir Parkta biiyiik bir halo hamlanmak
tadir, 

hat esnasmda konu§ma ve kltab bahsl, en 
na koymu~tur. nlhayet dan.s musiklsl - 1,35 haberler. 

Gazeteler, §evk ve heyecandan hakiki ~===.....,~=====~==~ 

Donanmamtzm, hele boyle, haricde 
miihim akisler btrakmt§ bir sefer ve ziya
retten sonra limamm1za gelmesi halk uze
rinde c;ok derin tesirler uyand!rml~tlr. 
Herkes sevinc i<;indedir. 

Averol lilomuza refakat etti 
Atina 4 (A.A.) - Atina Ajanst bil

diriyor: 

Averof kruvazorii, diin sabah hmire 

bir surette co§mU§ olan muhacirlerin hat

h hareketine bilhassa i~aret ederek, bu 

tezahiiratm iki memleketi bundan boyle 
birle§tiren dostluk ve tesanud baglanm 

tam degerile gormege imkan verdigini 

bildirmektedirler. 

Turk filosunun ziyareti vesilesile vu· 

ku bulan tezahiirat ayni zamanda iki 

memleket arasmdaki ittifakm ne kadar 

saglam oldugunu isbat etmektedir, 

MiLLi ve AZAK sinemalar1nda --.. 
CHARLiE CHAPLiN'in en son ~evirdigi 

SARLO, ASRi ZAMANLAR 
Biiyiik muvaffakiyetle devam ediyor 

Av:;::ai!ave Milli' de Ay:t::ai!ave AZAK' fa 
Bu senenin en giizel filmi SOKAK CiCEGi 
KIRIK RuYA 

Gary Cooper, Ann Harding 
Biiyiik a!jk romaDl 

Fransizka Gaal'in en giizel 
§aheserlerindeo, miizik ve llarlu

larla dolu, miistesna filmi. 

Bugiin T U R K sinemas1nda 
Herkesin tekrar tekrar gormek istiyecegi bir film 

CASiNO DE PARiS 
(Frans•zca soziU) 

Oymyanlar: AL JOLSON • RUBY KEELER 
Biltiln diinyada emsalsiz bir muvaffakiyet kozanm ' bir ~aheserdir. 

iiAveten: EKLER JURNAL: Turk donanmas1run Yunanistam 

ziyaretini biitiin tafsilatile gosteren 300 metroluk bir film. 

Kral Kostantin ile Krali~e Olga ve Sophie'nin 
ki.illerinin Atina'ya nakli toreni. 

Bugiin saat 1 de tenzilath matine 

NOBET~iECZANELER 
Bu gece nobe~I olan eczaneler !!unlardlrl 
istanbul cihetindekller: 
Aksarayda. (Etem Pertev), Al~mdarda 

(Esa.d), Bakirkoyde (Hila.!), BeyaZidda (Bel· 
~is), Eminoniinde (Salih Necatll, Fener • 
de (Emilyadi), Karagiimriikte (Suad), Kii· 
~iikpazarda (Hasan Hulii.sD, Samatyada 
(Teofilo.sl, f}ehreminlnde (A. Hamdi), f}eh
zadeba~?mda (HamdD. 
Beyo~lu clhetlndekiler: 
Galatada (Hiiseyln Hiisnii), Haskoyde 

(Nislm Aseo), Kas1mp~ada (Miieyyed), 
Merkez nahiyede (Della Suda), (Kinyoli), 
f}l~?lide (Nargileclyan), Takslmde (Limon • 
clyan). 

Oskiidar, Kad1k1iy ve Adalardakiler: 
Biiyiikadada (Mellkez), Heybellde (Yu • 

su!), Kad1koy, Pazaryolunda (Rifat Muh • 
tar), Modada (Alaeddin), Oskiidar, Qar§l .. 
boyun.da (ittlhad). 

TAKSiMDE • MAKSiMDE 

HALK OPERETi 
tkinci senei devriyesi galan 

7 birincikanun pazartesi 
._ __ ak,amt 20,30 da , 

1 - Ktymetli san'atkar Bayan ' 
Halide. 

1 

2 - Ktymetli bestekar Bimen 
~en ve arkada~lart 

3- ATiNA OPERASI Prima: 
Ballrin Mel. T omakos 

4 - Me,hur tenor Tomakos yeni 
repertuarmda 

5 - Enayiler» operet Zozo Dal
maa ve T omakosla • 

Biletler gitede sattlmaktadtr. 
T elefon: 42633 

TAKSiMDE MAKSIM VARYETE 
TtY A TROSUNDA 

Bugiin iPEK sinemas1nda: MUAZZAM PROGRAM HAFTASI 

HAL K 
OPERETI 

Bu akfam 21 de 
Matine 16 da ME<;HUL ASKER Tilrkce sDzlil bilyilk harb filmi 

LOREL HARDi KAN KARDE~LERi rurk~e k::~~ibiiyiik 
Zozo Dalmas ve 

Tomakosla 

ENAYILER 

Biletler: 40- 60, Hususi 100 
Y erlerinizi telefonla aytrltntz. 

Ayr1ca: 1 - Ankat;!'da Biiyiik MilJ.et 1'{ eelisi a~tlma toreni ve 
ULU ONOER ATATURK'iin irad buyurduklar1 nutuk. 

2 - Ankarada <;ubuk barajmm a~1lma toreni. 
3 - Tiirk DonanmasJnm Yunanistam zivareti. 

T E L E F 0 N : 42633 
Bugiin matinede talebeye tenzilat 

Bugun: MELEK ve SAKARYA sinemalar•.~da s_en~· nin en guzel fllm1 

R E ARi 
NELSON EDDY cenaze toreni ••• Canh resimler. Ba, rollerde: J E A N E T T E M A C D 0 N A L D -

·--- Yann 1aat 11 de matine. Umumi duhuliye 35 kuru§. ___ .. •••••••••••••••••••~•••••••••••••••••••-~••••••••••••••••••• 
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ATINA GONLERI: 

General Metaksas 
Maarif idaresinin 
yerinde bir karart 

•• A ilk mekteb muallimlerine 
Yunanistantn muhtac oldugu huzur ve sukunu, f d 1 k f 1 . ay a 1 on erans ar 
birlig"' i temin eden bu devlet adamtnin ehemmtyet .1 k 

verdigi en biiyiik k1ymet Tiirk dostlugudur 
Atinada kendisile tant§tlgtm bir gaze· I 

teci Y unanistan ahvalinden bahsederken: 
- Bizde hi~bir zaman bir ftrka ug • 

runda, bir mefkure ugrunda dovii§iilme • 
mi§tir; kavgalanmtz sadece ~ahtslar iize· 
rinde idi ve nihayet halkm bir iskemle 
mi.icadelesine alet olunmasmdan ibaret 
kalmt§tlr, diyor ve milletinin yakm tarihini 
cidden i~ten gelen bir hiiziinle amyordu. 

Bu ac1 ve act oldugu kadar, 1 

basit hakikate varmak tc;m kom~u- ' 
muz memleketin son senelerine bir 
goz atmak kafidir. Yunanistan a§a• 
g1 yukan yirmi senedir dahilt si
yaset kavgalarmm c;ok ~iddetlilenne ve 
hatta zaman zaman ~ok kanhlanna sah
ne olan bir demokrasi zavalhsJydJ. Baz1 
ecnebi kuvvetlerin de azc;ok rol oynad•k· 
Ian amele grevleri, sokak kavgalan, hat
ta orduyu bile miidahaleye mecbur eden 
ihtilaller zaten iktJsadi buhrantn sarstJgt 
Y unanistam ic;in ic;in kemirip duruyordu. 
Venizelos taraftarlanmn, Giridden pat • 
l1yan isyan hareketinin nas1l facialarla 
bittigi malumdur ve Selanikteki amcle 
grevinin ne biiylik zararlara mal oldugu 
elbette ki unutulmamJ§tlr. 

Y eni Kral Y orgi, tahta gec;tigi zaman 
300 azast bulunan Yunan Meclisinde Ve
nizelos~ular, yani Cumhuriyetc;iler ve 
Kral taraftarlan o kadar hesabi bir ~e
kilde taksim olunmu§lardt ki blitlin kuv • 
Vet onlara nazaran pek zay1f bir ekaili • 
Yette kalan on kiisur komiinist meb'usun 
elinde bulunuyordu. 

Kral, ilk i§ olarak ftrkalarm fevkinde 
bir milli anla§ma teminine c;ah~maga ba~
ladt; ve bugi.inkli tefrikas1z Yunanistanm 
kuruculanndan biri alan General Kon
dilisten sonra kabineyi te~kile M. De • 
mircisi memur etti. Demircisin oliimii ise 
Ba~vekalete General Metaksas! getirdi. 

Orduda eski ve yerinde bir saygtya ve 
itibara sahib olan General Metaksas iyi 
bir asker oldugu kadar c;ok ince bir dip· 
lom~thr da. Zahiren siyasi ftrkalar bir
le§m.l§ ve kendisine itimad beyan etmi~
le.rdt; fa kat ic;in ic;in aynhklar devam e
d!yordu. Komiinistlerin miitemadi ve mu
m itirazlan ve hele bu mada Atinada ve 
Pirede patlak veren arne!~ gtevferi, M. 
Metaksasa takib edecegi yolu tayin ettir
rni§ oldu. !Ieride c;tkmast muhtemel kan
~Ikhklan kanla bashrmaktansa ona evve!
den mani olmak elbette miireccahh. Ba~
vekil 4 agustos sabah1 meclisi feshederek 
diktatorliigiinli ilan etti. 

General Metahsas 

denberi muhtac oldugu slikuneti temin e
den adamt ve Tiirkiye en bliylik dostunu 
bulmu~tur. Bize li~ glin evvel kendisinin 
de hakh ve samimi bir gururla adeta i:igli· 
nerek soyledii?;i gibi General Metabas 
1920 de Y unanistanm yersiz ve liizumsuz 
olarak giri§tigi Anadolu seferine muhale
fet etmi§ bulunan yegane adamdtr. Hal
km fuka kavgalarmdan ve hele manala
nndan ne kadar uzakta kalm1~ olduguna 
baktn ki bugiin biitiin Yunanistanda Me
taksasa kalben baglanmami§ tek kimse 
kalmami§hr, denebilir. Esasen siyasi cep· 
heden c;ok kuvvetli bulunan Yunan Ba§
vekili, bu husustaki meslekta§lannm en 
sadelerinden ve miitevazilerinden biridir. 
Tlirk gazetecilerini Hariciye N ezaretinin 
§atafatsiz bir odasmda hududsuz bir ne· 
zaketle kabul ettigi zaman ylizlinde res
mi beyanatta bulunacak bir ciddiyetten 
ziyade samimi bir hasbthalin tebesslimli 
vard1. 

M. Metaksasm harici siyasetine Av • 
rupanm ~u veya bu ftrkasma rnensub ga
zeteleri muhtelif manalar vermektedirler. 
Bazi F rans1z sol cenah gazetelerinde Yu
nan BaFekilinin tahsilini Almanyada 
yapmt~ olduguna i~aret ederek kendisi -
nin «Hitlerci» bir rejim tesisine c;ah~t1 • 
gm1 soyliyen sat!rlar bile okuyoruz. Ha
kikatte M. Metaksasm politikas1 ~u bir
kac; kelime ile hulasa olunabilir: Bal • 
kan Anla~masm1 ve hususile Tiirk • Yu
nan dostlugunu azami derecede kuvvet
lendirmek. 

M. Metaksasm bu program• yeni de
gildir. Siyaset alemine attldtgmdanberi 
bu ~ekle blitlin kalbile taraftar bulunan 
dost Ba~vekil ~imdi gayesinin tahakkuku
na var kuvvetile ve samimiyetle c;ah~tyor. 

veri ece 
fstanbul vilayeti dahilindeki §ehir, ka

saba ve koylerdeki muallimlerin, tedri· 
satta muvaffakiyetlerini temin etmek 
maksadile, Maarif idaresinin muhtelif 
semtlerde ve muhtelif koylerde mesleki 
kurslar, mesleki konferanslar ve ni.imu • 
ne dersleri vermege karar verdigi yaztl· 
ffil§h. 

Bu konferans, kurs ve niimune ders • 
Jeri hakkmda kat'i bir program ham • 
Jarnak iizere ilk te§kil edilen komisyon, 
dlin son toplantiSlm yapml§ ve bir pro • 
gram haztrlami§hr. 

Di.inkli toplanhda komisyon, muallim
lerin senelik faaliyetlerini tetkik etmi§, 
bu faaliyeti iki noktadan nazan dikkate 
alm1~ ve haznladtgi programda da rnu -
allimlerin bir senelik faaliyetini esas ola· 
rak gozoniinde tutmu§tur. 

Komisyon esas itibarile tedris mliddeti 
zarfmda kurs a~tlmasim muvaftk gorme· 
mi~. yalmz bu mliddet zarfmda mesleki 
konferanslar tertibini muvaftk gormli§ -
tiir. Bu hususta verilen karara gore bu 
tedris devresinde lie; hayat bilgisi, bir a
ile bilgisi, bir tabiat bilgisile hesab, hen
dese, k1raat hakkmda konferanslar ve • 
rilecektir. Bu konferanslar 30 kanunuev· 
velde, istanbul erkek lisesi konferans sa
lonunda, 6 kanunusanide Galatasaray 
lisesi salonunda, 13 kanunusanide Kadt· 
koy lic;lincii ortamekteb salonunda veri
lecektir. 

Dlinkli toplantida, tatil devresinde de· 
vamh surette muhtelif bran§lar hakkmda 
kurslar ac;tlmasi muvaftk goriilmli§tiir. 
Bu kurslara bilhassa koy muallimlerinin 
i§tirak etmelerini teminen kendilerine aza· 
mi kolayhklar gosterilecektir. Bu climle
den olarak bu tatil devresinde ac;:Jiacak 
olan muallim kurslarma bilhassa koy mu· 
allimleri kabul edilecektir. 

Kurslarda aile bilgisi, c;ocuk terbiyesi, 
yurd tetkikleri, resim - eli~i, yaz1, musiki, 
jimnasitk mevzulan etrafmda tedrisatta 
bulunulacakttr. 

T oplanttda koy muallimlerinin yeti~ • 
tirilmesi esas1 gozonlinde tutulmu~. bu -
nun ic;in de kurslarda verilecek derslerin 
ve sene ic;inde verilecek konferanslarm 
bastmlarak bro§iir halinde koylere tevzi 
edilmesi kararla§hnlml§hr. Koy mual • 
limlerinin tedris devresindeki faaliyetle • 
rine gelince; bunlar da mmtaka miifetti§
lerinin miinasib gi:irecekleri koylerde bii
ti.in civar ki:iy muallimleri toplanacak ve 
rnlifetti~ler tarafmdan verilecek konfe -
raslan dinliyeceklerdir. 

Aile bilgisi mevzuu etrafmda verite -
General Metaksasta Yunanistan ote- CEMIL FiKRET cek konferanslar, miifetti§ Muvaffak, 

~~.:.:;;~..:.;.;,:;,;.;;.;:,;~.;;:....:.;~~.;.;;;.;:...;;. _______________ ~- hayat bilgisi, F eyzi ve Muharrem, he· 

Karadenize giden ihracat kontrol memurlarJ sab ve hendese, Nazim, kiraat, Mansur 
tarafmdan verilecektir. 

Bu aya yakm bir muddettenberi ~eh • 
rimizde staj goren ihracat1 kontrol me • 
rnurlan, 1kttsad V ekaleti meyvacthk mii
tehasslsi doktor Boade ile birlikte diin 
Karadeniz mmtakasmdaki fmdtk tetkik
lerine ba~lamak iizere Cumhuriyet vapu
rile hareket etmi§lerdir. 1hracati kontrol 

memurlan Karadeniz fmdtk m1takasmda 
muhtelif cins fmd1klar lizerinde bu aym 
12 sine kadar staj gorecek ve ondan son
ra tayin olunduklan ihrac kapilanna gi
deceklerdir. 

ihracah kontrol i~ine bu aym 15 inde 
ba~lanacaktu. 

Cumhurlyetin lctimai roman•: 53 Yazan: Hilmi Ziya 
Birlikte degiller mi?.. Bununla be- - Ne var? Ne oluyor? derken, ka· 

raber koyden koye siiriiklenip yollarda ranhkta farkedilen yiiziinden bi.itiin dii
bir c;ukura atilmak .. Bo§una kaybolmaga ~iindliklerini okumak istiyor. 0, cevab 
ne liizum var? Daha iyisi hie; goriinme· vermeden tela§la ~1kt1. Demir, arkasm

mek. Gizlice ara§hnp miimki.in olursa dan: 
ka~1rmak .. Hem, neden olmasm? Bu - Cemali gordlin mli? Neier olu • 
rnah§er yerinde kim farkma vanr? yor? ... diye soruyor. Katib, halecandan 

Ah, onlar1 bir kac;uabilseydi !.. 0 za· titriyerek ~endini ~~r atti. ~ 
man birlikte a tiara binip Anadolunun ic;· - Gelm, heps1m anlatacagim !. ... 
lerine gidecekler, ve sonra .. Sonra ne ya- Soluk soluga nefes ah~or. Demir, ta 
pacaklanm o da bilmiyor. F akat ~imdi kar§Isma bir san daly a ~ek1p tekrar sor • 
bu kararsiz, bulamk halden kurtulmak du: 
i~in o, s1gmacak bir yer anyor. Ona san· - Nen var, ne oluyorsun? 0, etraf1 
ki ii~ ath o c;orak yaylanm ic;ine dald1g1 gozetledi, camdan bakt1. Kimsenin takib 
zaman, orada yeni kurulacak dlinyay1 etmedigine, gormedigine kani olduktan 
bulacaklarmt§ gibi geliyordu. soma eski yerine gec;ti. Gi:izleri daima 

Tam bun! an dli§iiniirken, kap! htzh vehimle bakmdtgl hal de, sesini alc;altr • 
htzh ~almmaga ba~lad!. yor, adeta kulagma soylemek ister gibi 

- «Mutlaka onlard•rl» diye f1rlad1. igilerek konu§uyordu: 
Merdiveni bir hamlede inerek bahc;eye - Saklanmahytm, yoksa mahvol • 
ko§tu. Kap1y1 ardma kadar ac;1p kar§J • dum I 
amda Niyazi Efendiyi goriince biisbiitiin - Ne oluyor? diye tekrar etti. 
§a~Jrdt. - Ardtmdan geliyorlar. Her tarafta 

Komiir yakan vesait sergisi 
marta hirakdd1 

16 ikincikanun 1937 de a<;Ilmasl mu
karrer olan (komiir yakan vesait ve tes
hin aletleri tesisatr bcynelmilel ser • 
gisi) baz1 biiyiik ecnebi firmalarm ser
g~ye ~e~i§ mikyasta ve faydah bir §e -
k1lde l§hrak edebilmesi i<;in serginin a
<;Ilma tarihinin yapacaklan haztrhklara 
miisaid bir surette tehiri hakkmdaki ta
lebleri gozoniinde tutularak 26 mart 
1937 ta.rihine tehir edilmi§tir. 

Sergt bu tarihten 26 nisan 1937 tari -
hine kadar bir ay devam edecektir. 

-·--.~ 
Balkan devlet bankalari 

direktOrleri toplamyor 
Balkan Antantl devlet bankalan di

rektorlerinin yakmda bir toplanti ya
parak bu memleketlcr arasmdaki para 
i§lerine aid baz1 kararlar verecekleri 
habcr ahrum~hr. 

ara~tmyorlar. Saklanmahy1m I Beni sak
lamaliSlmz. 

Demir, hi<;bir §ey anlamadan, mutta • 
s1l soruyor: 

- Fa kat nereden geliyorsun? Cemali 
gordiin mii? Ali Sabir ne oldu? 

- Bilmiyorum l dedi tehlik~de alan 
benim! Anlamak iste~iyor musunuz? 
Ard1ma dli§tiiler. Belki kap1ya kadar 
gelmi§lerdir. (Kalk1p etra£1 gozetledi, 
pencereden bakh.) Hay1r, kabil degil 
bulamazlari dedi. Oyle dolambac;h yol
lardan geldim, irnkam yok bulamazlar. 
Adtm ba~mda donlip arkama baktyor • 
dum. Onlan ~a§trtmak ic;:in §ehri ba§tan· 
ba~a dola§tim. · 

Onu dinlerken, Demirin gozleri yu • 
vasmdan ftrhyor, tahminlerinin c;•kt!gml 
gordiikc;e, endi§e ile arkada~lanni dli§li • 
niiyordu: 

- Demek hakikaten tevkifler var? 
diye sordu. 0, sogukc;a: 

- Bilmiyorum, dedi. 
- idarei orfiye mi? diye !Srarma kar· 

§I sadece: 
- Zannetmem!.. diye ba§ sallad1. 
- 0 hal de, neden korkuyorsun? 
Katib, ellerini kavu~turup ~iddetle sar

sarak, c:urdu. Gozleri dikilmi§, yere ba -

I 

Cihangirde odun tiiccar1 
yapdan taarruz nasd 

Mustafan1n evine 
cereyan etti? 

tasarruflar 
~ ararh tasarrruflan tehzil eden 
~ ~u ftkra me§hurdur: N asreddin Cihangirde odun 

tliccan Mustafa -
nm evine iic; ki~inin 
taarruz ederek ih -
tiyarm 600 I irast -
ni gasbettiklerini ve 
ka~ttklanm yazmt~
ttk. 

Hoca, arpamn biraz pahahla§• 
t1gmi gorunce e§egmm yeminde tasarruf 
yapmag1 kararla§hnr ve hayvancagiZin 
gi.inllik arpasmdan bir tutamm1 keser. 
?akar ki hayvan gene §en, gene oynak. 
lkinci giin bir tutam daha eksiltir ve 
hayvam farks1z bulunca tasarruf ameli
yesine devam eder, arpay1 bir tutama ka· 
dar indirir. F akat e§ekcegiz, kalorisiz bir 
hayata be§ on giin tahammlil ettikten 
sonra zaytflamaga, takatten dli§mege 
ba§lar ve eriye eriye nihayet can verip 
gider. . 

Hoca, hie; ummadtgl bu neticeyi gO
ri.ince tiziiliir, hayvanm ba§ucuna c;ome· 
lip yamk yamk soy Ienir: 

Bir muharririmi -
zin yaphg1 tahki -
kat sonunda soy 
gunculugun Arne -
rikan haydudlan -
m bile golgede btra
kacak derecede ma
hirane bir §ekilde 
yaptlmt~ oldugu mey 
dana c;tkmi~hr. Taf
silat §udur: 

Suflular poli• merhezi oniinde - A~hga tam ah§acagm mada oldiin 
c;emender. Omrlin vefa etseydi sen mi· 
deni aburcuburla doldurmaktan, ben de 
bo§ yere arpa saman paras! vermekten 
kurtulacakttk. Gozli kor olsun ecelin kf 
i§i yanda buaktlrdi. 

Cihangirde Fmdtkhda odun tiiccar • 
ltg1 yapan Mustafa, kadm hizmet • 
c;isile birlikte oturmaktadtr. 

Bundan sekiz glin evvel iftara bir sa
at kala Mustafanm evmm kapismi 
elinde pide oldugu halde bir adam c;al
mi~ ve kaptyt a~an hizmet~iye: 

- Bu pideyi efendi yollad1 demi§tir. 
Hizmet .. i pideyi almaga davranuken 

mec;hul adam birdenbire kap1y1 iterek 
evden ic;eri girmi~ ve hizmetc;inin iistline 
atJlarak kendisini yere yuvarlaml~. ba • 
gtrmasma vakit btrakmadan agzm1 ttka
ffiJ§ttr. 

0 vakte kadar bu mec;hul adamm so
kakta beklemekte olan iki arkada§J da 
ac;1k duran kaptdan ic;eri girmi ler ve hep 
birlikte kadmm ellerini ayaklanm bag • 
lamt~lar, agzma da bir ttka .. koyduktan 
sonra evin bahc;e i.izerindeki odasmm yiik 
dolabma saklamt§lardtr. Bu i§ olduktan 
sonra lie; adam evin ic;inde pusuya yat • 
m1§lar ve Mustafayi beklemege ba§lami~
lardtr. 

iftar topuna yakm Mustafa eve gel • 
mi§, anahtarla kaptyi ac;arak ic;eriye gir
mi§tir. 

Bu mada pusuda yatan soyguncular 
yay gibi yerlerinden fnlaml§lar ve neye 
ugradtgmi •§a§ITan Mustafamn lis • 
tune ablarak yanlannda bulunan iplerle 
adamcagiZl simstkt baglamt§lardtr. 
0~ soyguncudan ikisi Mustafay• tutup 

bag1rmasma meydan bnakmamak ic;in 
c;alt§trlarken bir tanesi de adamcagiZln 
ceblerini ara§ttrmaga ba§lamt§ ve 650 li
ra ile tiiccann hesablanm tuttugu not def
terini almt§tlr. 

Bir dakika i~inde bu i§ler olup bittik
ten soma yapacak ba§ka bir i§ kalmadi
gmdan lie; haydud Mustafay1 btrakmt§lar 
ve sokak kap1sm1 ac;arak kac;maga dav • 
ranmt§lardtr. 

Evde agz1 serbest kalan Musta • 
fa olanca kuvvetile bagrrmaga ba~laym· 
ca bu feryadlan duyan kom~ular «ne o • 
luyor ?» diye sokaga hrlami§lard•r. 

Mustafamn evindeen lie; yabancmm 
sliratle c;tkttgmt ve kac;maga ba§ladtklan
m goren komu§lar meseleyi anlamt§lar ve 
da-kika siirmeden koskoca caddeyi: 

- Polis, polis l sesleri kaplami§hr. 
Bu sesleri duyan ve caddenin alttara

fmda bulunan komiircli hemen kac;makta 
olanlardan bir tenesini yakalamaga dav
ranmt§ fakat haydudlardan biri arkada~I
mn yakalanmak iizere oldugunu goriince 
biiyiik bir cesaretle durmu§, belinden ta
bancasim c;1kararak ale§ etmege ba§la • 
ffiJ§tiT. 

Biiyiik bir tesadiif neticesinde kur§unlar 
komiirciiye isabet etmerni§, silah sesinden 
korkan komiirci.i kac;maga ba~laymca 
haydudlar da caddeyi bo bulmu~lar ve 
Be~ikta§ cihetine dogru yollanna devam 

k1yor. Bu halile • Demire • adeta mugber 
goriiniiyordu. Goz ucile onu siizerek, a· 
gtr agtr soyledi: 

- Bana inanm1yor musunuz? .. 

- Ne miinasebet? diye itiraza kalk-
tl. 

- Oyleyse dinleyin! T a, Serezden 
pe§ime dli§tliler l.. Eskiden tlitlin i§i ya • 
pardtm. Hac1 Kamili oradan tanmm. 
Bir Rum yiiziinden biz1 mahkemeye ver· 
diler. Ben kazand1m, o M!Sira kac;:h. 
Somadan kader gene burada kar~Ima 
<;Ikard!. 0 mada i§lerim yolundayd1. A
cJdlm da yamma alay1m dedim. Derken, 
bliyiikc;e bir hastahk gec;irdim. Kac; kere 
oliim tehlikesi atlatt1m. Hastaneden c;tk· 
hg•m zaman igne iplige donmi.i§tlim. Bir· 
kac; ay sonra yi.izlistii btraktlgtm i§lere ye
niden ba§lamak istiyordum. Fakat hey • 
hat! .. Ba§tmda bir sakathk kalm1 ti: Her· 
§eyi unutuyordum. Hele bir ytl i:inceki 
vak' alar .. Silinip gidiyordu. Bu yiizden, 
i§lerim karmakan~ oldu. Malt miilkli bJ· 
raktlm. Ortagtmm yanma glindelikc;i gir· 
dim. Bugiine kadar boyle, yuvarlamp gi
diyordum amma Yunanhlar girince, bir
denbire keyfim bozuldu: 0 eski mahke
me i§i kurcalamrsa diye korkuyordum. 
hte ba§tma geldi. Gene pe§imdeler! 

ederek Kthcali mahallesinden T opha • 
neye, oradan da kahveci R1zanm dlik • 
kam kar§ISindaki arsaya kadar ka~mi§ -
lardtr. 

Bu arsada karanhkta paralan pay e • 
den lie;: soyguncu Mustafanm ce • 
binden aldtklan not defterini civardaki 
kuyulardan birine athktan sonra aynl -
mJ§lardtr. 

Soyguncular nasrl ele gefti? 
Hadise zab1taya akseder etmez derhal 

tahkikata ba~lanmi§ ve Mustafanm 
tamdtklan hirer hirer sorguya ~ekilrni§ • 
tir. 

Neticede Mustafamn deposunda bun
dan bir sene evveline kadar c;ah§an 
ve uygunsuz hallerinden dolay1 i§ine ni
hayet verilen Selanikli 65 ya§larmda Sa· 
kirden §i.iphe edilmi~ ve bu adam muhte
lif ktyafetlere giren sivil memurlar tara
fmdan takib edilmege ba§lanmt§hr. 

Sakir bir glin elinde soygunculuk ha • 
disesini yazan bir gazete ile Galatada 
Hac1 mahallesinde Mandtra sokagmda 
bakkalhk eden Rtzanm c;tragt Mihahn 
yanma gitmi~ ve gazeteyi gostererek para 
istemi§tir. 

Bu mada Mihahn yanma Okmeyda
nmda bah~IVanhk eden Demir Ali gele
rek kendisile §lipheli bir surette konu§ -
mu§ ve sonra aynlmt§hr. 

Aym birinci giinii Dogruyolda Mihal
la Demir Ali sivil memurlar tarafmdan 
~evrilmi§ ve iizerleri arandt~h vakit bir 
tabanca ile yanm metro boyunda keskin 
bir kama elde edilmi~tir. 

Karakola gotiiri.ilen bu iki §iipheli a -
dam sorguya c;ekilmi§ler ve Mihahn iti
raflan neticesinde Demir Ali, ~akir ve 
F aZJ! admda bir adamm bu i§i yaphk • 
Ian anla§Ilml§hr. 

Mihal dlin §U ifadeyi vermi§tir: 
«- Ben ~eytana uyarak ~akire, Fa • 

ZIIIe Demir Aliyi buldum. he ba§lama • 
dan evvel lie; glin vaktimizi tarassudla 
gec;irdik ve hiidisenin cereyan ettigi giin 
saat 15 ten 18 e kadar c;ah§arak i§imizi 
bitirdik.» 

Suflular tevkif edildiler 
Dort maznun di.in polisin nezareti al

tmda Adliyeye sevkedilmi~lerdir. Mlid • 
deiumumilik dort soyguncuyu sulh mah
kemesine vermi~ ve burada gee; vakit ya
pllan sorgularmdan sonra tevkif edilmi~-

lerdir. -----... -~--
Y e§ilaym dansh ~ay1 

Her sene <;ah§ma sahasm1 biraz daha 
geni~letcn iilkiileri ugrunda durmadnn 
ve yorulmadan c;ah§an Ye!jilayll gene • 
ler her y1l oldugu gibi bu y1l da Bay -
ramm ikinci giinii Tokathyan salonla • 
rmda bir dansh ~ay hazirlaml!)tlr. 1s -
tanbulun gi.izide bir tabakasm1 bir ara
da toplamak imkamm veren bu eglen • 
cenin <;ok samimi olacagm1 §imdiden ti
mid ederiz. 

- Nereden anladm? 
- N ere den mi? diye hayretle yiiziine 

baktt. Fa kat meydanda.. Hersey goste· 
riyor ki onlar pe~imde .. 

Demir dalgm, dinliyor ve bu mada 
arkada§lan ic;in bo~una kuruntusunu dii
§linliyordu. Kendi kendine «neredeyse <;I· 
karlar» dedi. Katibin sozlerine kulak ver
miyor degildi. Fa kat onca mesele aguh
gml kaybetmi~ti. 

- Mesela, nereden anladm? .. diye 

*** 
Ad vermege, yer gostermege liizum 

yok. Umumi menfaat namma umumi bir 
lisanla yazrnak daha iyi. Resmi bir taktrn 
daireler var ki tasarrufta ifrata vanyorlar 
ve iktlsad usullerinde miindemic; fayda
lan zarara c;eviriyorlar. Kt~ mevsimine 
girilmek miinasebetile yap1lan odun ve 
komiir dagthmi bu yanh~ hareketin heni.iz 
diimam iistiinde duran orneklerindendir. 
On be§ odah daireler biliyoruz ki ic;inde 
on soba kuruludur. Bunlara lie; Yil once 
on iki§er ton komiir, on be er c;eki odun 
verilirken ve o daireler bu miktann az· 
hgm1 ileri sliriip biitiin h§ boyunca stzla
mp dururken keyfiyete hakim olan ma
kamlar her ytl biraz daha azaltma yolu· 
nu tutmu§lar ve bu YII komlirli alt1 tona, 
odunu on ~ekiye indirmi§lerdir. 

Bu. §liphe yok ki, tasarruf fikrile ya· 
p1lan bir i§tir, fakat yanh~hr. Ciinkli ta· 
sarruf, mlirekkebden basite dogru gotli~ 
ri.ilecek bir tahlille gozden gec;irilince an· 
la§thr ki iradm masrafa uygun dii§iiriil
mesinden ba§ka bir §ey degildir. Masraf· 
lar ise ihmali kabil ve nakabil olarak iki 
ktsJmdtr. Hi~bir kimse tasarruf kaygusile 
c;mlc;tplak gezemez ve gene hic;bir kimse, 
iradla masraf1 muvazeneli bulundurmak 
di.i§iincesile boyuna oruc; tutamaz. Ism· 
mak meselesi de bu ciimledendir ve ta· 
sarrufa miitehammil degildir. 
~u halde di.in on iki ton komi.irle !Sln· 

dmlamtyan bir dairenin bu k•§ alh tonla 
ISlnmasim istemek, orada c;ah§anlan, otu• 
ranlan - memur, muallim, talebe, amele 
ve saire - di.ipediiz li§iitmek, hastalatmak 
demektir. 

. Evet. Boyle bir tasarruf ta yaptlabi
hr: Tann ile uyu~mak ve ki§ soguklann
da tadilat yapmaga onu raz1 etmek §aT· 
tile! 

H: 
M. TURHAN TAN 

Bakrr'koyiinden E. B. rumuzlle mektub 
yolllyan okuyUcuma· 

Iltifatlmza t€~ekkUr eder!m. Fakat c;lz
meden yukan c;tkmagi sevmedigim ic;in ya• 
Zilmasmi benden ~kledigln!z eserler! vii
rude get!rmege te~bbii.~ etmekten utam
rlm. •Kisi no'ksamnr bilmck gib! irfan ol· 
maz.~ 

~:::::==~= Eski,ehirde == 
SES I~IK KiTABEVi 
Bahaeddin • Emin 

Cumhuriyet gazetesinin fski~ehirdP 
tevzi merke:zidir KJrtas' F'l' • Iye, I IpS 
radyolari ve biliimum mekteb ki-
tab!ari ve levaz1111101 da en ueuz 

fiatla burada bulabilirsiniz. 
: : = ==== :: :: : : =::;;::: := : :=:=:=;;:::=::::.. 

de onu tetkik ediyordu: 

.. --:: ~akm oyle gelmesin? diye sormayi 
du§unurken, bu dakika blitlin alemi 
pe~ine taktlmi§, yalmz kendisile me~gul 
sanan ihtilach, ta km tavrma bak1p ona 
acid!. Adeta ciddi denecek bir tarzda 
ba~ile tasdik etti. Bir miiddet, ikisi de 
sustular. Bu mada kapmm anah • 
tarla a~tldtgi, Cerna! ve Ali Sabirin 

yanlarmda bir misafir konu~arak gir • 

digi duyuldu. Demir, acele sordu: 
sordu. Katib: 

- Mesela .. diye bir mliddet durdu. - Ne yapmak istiyorsun? 
Almm ka~Idt, dli~iindli ve devam etti: Merdivenden (tkarlarken, onu siirlik· 

- Giinlerdir bir adam musallat oldu. ler gibi Cemalin odasma sokup: 
Kahvede kar§tma gec;ip beni gozetledigi- - ~imdilik buraya gir, sonra dli~iinii· 
ni hissediyorum. Kac; de fa yerimi btrak- riiz I dedi. 
tim. Herifin gozleri gene iizerimde. Bir !ki arkada~. aralarmda uzunca bir 
ak§am, tam kahveden <;Ikhgirn zaman ~encle geldiler. Ali:- Karde~im Naci .. 
beni takib ettigini farkettim. Sonra... diye tamtt1. Saglam yapth, ne~'eli bir i, 
Di.in, yolda bir ba~kas1 on adtm geriden : adam!. Etrafm1 c;abucak gozden gec;irir· 
geliyordu. T esadi.if diyeceksiniz. imkam ken odadakilerle hem en iilfete ba~lami~· 
yok l.. Ben agnla~tyorum, adtmlanm t A, d kt' bt'r tanl<tk gibi soze . k ~ 1. z zaman a es • 
gev~ehyor; so aga sap1yorum, o da sap!· 
yordu. Muhakkak, pe~tme dli~enlerden 
biri. 

Demir, arttk ilk zarnanki tela~1 gee; -
rni~. merakla, hayretle Niyazi Efendi -
nin yliziine baktyor ve dinlemeden ziya-

kanstt. 
Demir, ana, karde~i hakkmda bir§ey• 

ler soylemegi di.i~iinmii~tli. Fa kat hi<; ora· 

larda olmad•g• kendiliginden goriilliyor. 
[Ar kast var] 



CUMJruRiYET 

Galatasaray-<;eki Karlin 
bugihi kar§Ila§Iyorlar 

Frans1z kabinesinin 
Kar,dattJgi 
Mii,kiilat 

[Ba~makaleden devam] 

Ian Thores'in «Halk cephesi Leon Blum 
hiikumetinin var!Igile mukayyed degil -
dir» diyerek bu hiikumet ~ekildigi tak -
dirde ispanyaya yard1m etmeyi goze a
labilecek ba§ka bir hiikumetin bulunabi
lecegini iddia etmesine ragmen boyle 
bir§eyi miimkiin farzetmemeliyiz. 

LONDRADA NiKBiNliK 
lngiltere Krah, karann1 
pazartesiye bildirecek 

~ek milli takimina oyuncu veren bu tak1m 
kar,Istnda Galatasaray1n alacag1 netice 

merakla bekleniyor 

l;eki Karlin tak1mt lutbolcularmm bir arada ~ekilmi, resimleri 
1stanbul ve Ankarada birka~ rna~ yap· Yin kar§lla§acagl tak1mm kuvveti hakkm

mak iizere davet edilen <;ekoslovakyanm da az~ok bir fikir edinilmi~ olur. 
C:eki Karli tak1m1 bugiin T aksim stad • Galatasaray tak1m1mn bugiinkii oyun
yomunda ilk ma~m1 Galatasaraya kaq1 da ne derece alabilecegi kestirile:nez. 
oymyacakhr. Heniiz formunu bulmaga ~ah§an sanku-

Y eni futbol mevsiminin ilk ecnebi te· mlZihlann arasmda pek az ecnebi temas1 
mas! olan bu kar§Ila§manm s1k s1k teva· yapml§ oyuncular vard1r. Bu genclerin 
lisini, futbolumuzun selameti namma sa· heyecandan mutad oyunlanm tutturama
mimiyetle temenni ederiz. malan ihtimal dahilinde ise de iyi bir ta-

O.; senedenberi Galatasarayla Be§ik- k1ma kar§l oyunlanmn en iyisini oynama
la§m, Fenerbah~e ile de Giine§in ayn Ian da imkan dahilindedir. 
ayn kombinezonlar tertib etmek suretile Merkezi Avrupada k1sa ve miiselles 
ecnebi tak1mlanm dave! etmekten futbo· paslarla oynamakta yegane 1srar eden 
lumuz ~ok zarar gormii§tiir. <;iinkii iki Ceklerin oyunlanna kapiimayip buna 
grupun, birbirlerine rekabeti yiiziinden kar§I miimkiin olan biitiin bir enerji ile 
diyecegiz, ~agirdiklan tak1mlardan bir mukabele etmek Galatasaraym yapabile
.;ogu burada bizim ~ocuklara ders verir cegi en iyi bir hareket olacagma kani bu
gibi oyunlar oymyacaklarma Turk fut • lunuyoruz. 
bolundan birka~ §ey ogrenerek memle • 
ketlerine donmii§lerdir. 

Bundan on sene evvel te§kil edilen bir istanbul Atletizm Ajanh~mdan: 
Galatasaray - F ener muhtelitinin kar§I - 1 - 6/ 12/ 936 pazar gunii saat 10 da f,;li§-
smda A vrupanm birinci simf takimlan • !ide yap!lacak olan blrlncl krr ko~u.su ha-

kemleri : 
mn bile dayanamamas1 sebeblerinin ba • 2 _ Hareket amiri: Enls HuiU.sl. 
~mda, o vakitler .;ok .;ok yapuan ecnebi 3 _ KroMmetror: Adil G!ray, cezml 
temaslannda, iyi tak1mlar davet ederek §ah1nglray, Mellh, Ahmed Said. 
onlarla .;arpi§mak keyfiyeti idi. 4 - Muvasalat hakemler!: Talat, Ceh-

Bugiin tekrar eski hale avdet i~in sar- en, Zeltl'. 
f d ') d 1 5 - Kontrol: Ibrahim Hoy, Receb, Meh-e 1 mesi U§iinii en gayretlerin ilk adiml med Nurl Vural Etem 
ahlml§ demektir. <;iinkii bir taraftan bir- Hakemlertn s~at 9 da fill§li tramvay de-
birlerine rakib iki grup mevcud olmad1~· posu oniinde bulunmalart rica olunur. 
gibi diger taraftan bu iki gruptan meyda-
na gelen ~ok kuvvetli bir grup ta (:eki 
Karli gibi <;ekoslovakyanm kuvvetli bir 
takJmmJ davet etmi§ bulunmaktadu. 

<;eki Karli tak1mmm bir zamanlar .;ok 
kuvvetli oldugunu duyduk. 0 derecede 
kuvvetli ki ispanyol kan§Jkhklanndan ev· 
vel oraya yaphgJ seyahatte oniine ~Jkan
lan biitiin tak1mlan tepeledigi gibi niha· 
yet lspanya muhtelitini de yenmege mu
vaffak olmu§tur. 

Diger taraftan §imdiye kadar yalmz 
Sparta ve Slavya oyuncularmdan te~kil 
edilen ve Orta Avrupanm en kuvvetli te
§ekkiillerinden biri olan Cekoslovak mil
li tak1mmm bu seneki kadrosunda Ceki 
Karli kuliibiiniin oyuncularma da ycr 
verildigi dii§iiniiliirse bugiin Galatasara-

Portakal tiiccarlar1mn 
§ikayetleri 

Antalya, Al.1iye, Dortyol ve Alanya
dan §ehrimize mandalina ve portakal 
gonderenler diin Tiirkofise bir miiraca
atte bulunmu§lardlr. Tiiccarlar oradan 
Denizyollan vapurlarma yiikletilen por 
takal ve mandalinalarm s1cak ambarla
ra konulmasmdan dolay1 bozulduundan 
§ikayet etmi§lerdir. Nitekim dun Gii • 
ney vapurile bu §ekilde ambarda gelen 
mandalinalarm yiizde 50 ye kadar bo
zuldugu goriilmii§tiir. 

Tiiccarlar bu hali Tiirkofis nezdinde 
protesto etmi§lerdir. Tiirkofis diin De
nizyo.llanna keyfiyeti bildirmi§tir. Ay
nca Ikhsad Vekaletine de yazilacaktJr. 

Pendikteki beyaz ev 
Zab1fa roman1m1z: 97 

Size iyiligim, eger mesele benim sand1- bakh. Pembe ipek elbisesile Nermin bir 
glffi ve N erminden i§ittigim gibiyse sizi golge gibi kap1da goriindii ve ona bak ~ 
bo§ iimidlerden kurtarmak olacakhr. 0- makSJZm i.;eriye bir ad1m ath. 
na iyiligim de bundan sonra size kar§I Gozleri kJpkirmJzJ, yiizii kire.; gibi be-
saadetini korumakhr. yazd1. Arkasmda F ahri vard1. 

- N e istiyorsunuz §imdi bend en? 0- Kenan yerinden fulad1, ona dogru yii
. nu soyleyin, ne yapay1m ~ Nermini ge - riidii. Ellerini uzattJ. N rmin gozlerini 
tirmiyecek misiniz ~ yerden ayJrmiyarak kap1ya tutundu ve 

Kenan iki ad1m atmJ§ ve F ahrinin ya- dagm1k, peri§ an bir sesle: 
mba§ma gelmi~ti. T aarruz edecek gibi - Gelmeyiniz, dedi. Sizinle hi~bir a
bir hali vard1. F ahri iri ellerini, Kenamn lakam olmad1gmJ soylemege gel dim. He
omzuna day1yarak: men gidecegim. Benimle bo§una me§ ~ 

-:- Rahat dur, dedi. Boyle liizumsuz gu] olmaymiz. Ben ba§kasmJ seviyorum. 
hareketlerle eline bir §ey ge~mez. Ne Sizi asia sevmedim ve sevemem. Beni ka
hana, ne de N ermine zorbahk etmekten <;JrmadJlar, ben ken dim kac;tim. Sizinle 
bir ~ey kaz'\namazsm!.. mes'ud olamJyacagnru anladim, Allaha 

Kenan geri c;ekildi. Kanapeye dii~tii. Jsmarlad1k ... 
Ba§Jm online egdi. Teslim olmu~ gibi za- Nermin bir ad1m geriye atarak Fah -
y1f ve ag1r bir sesle: rinin kolunda dJ§anya <;1kacakh ki mu-

- Peki, dedi. Getiriniz Nermini. fd- kabilindeki perdeli kapmm arkasmdan bir 
dianJZJ onun agzmdan i~iteyim. ses: 

Fahri, Kenana bir goz at!J ve ~ekildi, - Ah Nermin yalan, dedi. Yalan .. 
gitti. Seni aldattJiar. Ben senin biiyiik baban ... 

Kenan, on dakika yerinden kJmJlda- Ses birden kesildi ve bir viicudiin yere 
mad1. Gozleri yerdeki hahya takd1, yJklldigJ i~itildi. Perdenin arkasmda ih
hir heykel gibi bekledi. DI§andaki kah - tiyar Hayrullah me<;hul bir verden aldan 
kahalar, caz sesleri, <;Ighklar bir ugultu sessiz bir kur§unla cans1z olarak yere se· 
gibi kulagma <;arp1yor, hi<;bir ~ey i~ite- rilmisti. 
miyor, hi<;bir ~ey goremiyor, hi<;bir ~ey Sabahm saat dort bu~uguna dogru 
dii§iinemiyordu. Biraz evvel kendisine Karakoyden kalkan kii<;iik bir motor iki 
sanlan Nenninin hayali miydi~ Riiya erkekle hasta bir kadm1 Marmara a<;Jk -
m1 gormii~tii? Ba~mm ag1rh~J <;ok sar • Ianna gotiiriiyordu. Bunlar Deli Orner, 
ho§ oldugunu gosteriyordu. Fakat? .. Na- 1 Fahri ve Nerminden ba~kasJ degildi. 
sJ) olur~ .. Bir ayak sesi iizerine kap!ya Nermin baygm, kendini tamamen kay ~ 

Ciinkii F ransamn ispanyaya resmen 
yard1m etmesi harb demektir. ingiltere ile 
birlikte bugiin Avrupa sulbunun belliba§
h koruyuculanndan biri olan F ransada 
ise harbe yol a~<mak istiyen bir hiikume
tin ba§a g~ebilecegi nasi) tasavvur olu
nur~ 

Bugiin mecliste seksen kadar meb'us
lan bulunan komiinistlerin muhalefeti 
devam ettigi takdirde Halk cephesi da -
gJiabilir. Boyle bir ihtimal kar§Ismda en 
bedbininden en nikbinine kadar bin tiir
lii fikir ileri siirenler var. 

Fakat Fransa meselelerinde manhki 
ve makul vaziyetleri tahmin etmek dog
ru olur. Bedbinlerin ileri siirdiikleri gibi 
saglarla sollarm birbirlerine girecekleri -
ni, memlekette diktatorliik ilan edilece
gini, ispanyadakine benzer kan§Jkhklar 
c;1kacagrm muhtemel gormek giic;tiir. 
Her§eyden once F rans1z halkmm siyasi 
olgunluk derecesifi gozonline getirmek, 
bu ihtimalleri c;ok: uzaklara ahnaga kafi 
bir sebeb de gil mi? 

Komiinistlerin muhalefeti kar§Ismda 
sosyalistlerin radikallerle daha s1k1 bir 
te§riki mesaiye girmeleri beklenebilir. 
Bu kabil olmaz da Blum hiikumeti ~e -
kilmege mecbur ka!Irsa, radikallerin, 
miifrit olm1yan bloklarla anla§arak daha 
kuvvetli, daha dayamkh bir kabine te~kil 
ehnege muvaffak olacaklanm dli§iinebi • 
liriz. 

F ransamn ba§ma ge~ecek olan emni • 
yet verici ve makul bir hiikumet, yalmz 
Fransamn degil, ayni zamanda Avrupa
nm da en §iddetli ihtiyaclanndan birini 
kar§Ilami§ olacakhr. 

NADIR NADl 

(Ba§taraf~ 3 iincii sahifemizde) 
kezindedir. Eger Krahn ve namlarm 
kabul edebilecekleri bir hal sureti bulu
nabilirse bu hal sureti ingiliz milleti ta -
rafmdan biiyiik bir huzurla kar&Jlanacagi 
&iiphesizdir. 

lngilterenin Kral Edvarda 
ihtiyacr vardrr 

Londra 3 (A.A.) - Krahn izdivac1 
projelerinden bahseden Times gazetesi 
diyor ki: 

Sekizinci Edvard, herhangi bir Bii -
yiik Britanya vatanda§I gibi, kendisine 
istedigi bir hay at arkada§Jm sec;ebilir. Fa· 
kat ingiltere Krah ve Biiyiik Britanya 
imparatoru olmak slfatile, her istedigini 
mevkii file koyamaz. 

Times gazetesi, hiikumetin bu mesele 
etrafmda ancak pazartesi giinii beyanat· 
ta bulunacagm1 bildirmekte ve M. Bald
vinin muhalefet §eflerile bugiinkii temas· 
lanm, almak mecburiyetinde kalabilece· 
gi tedbirler ic;in bunlann muzaheretini el· 
de etmegi §imdilik daha istihdaf etmedi
gini de ilave eylemektedir. 

«Telegraph» gazetesi, ne partilerin 
ne Dominyonlarm ve ne de milletin boy· 
le bir izdivac1 arzu etmediklerini yaz -
maktad1r. 

Daily Mail ise, Krahn tahttan fera • 
gat etmesinin §iddetle aleyhinde buluna· 
rak diyor ki: 

ingilterenin bugiin bu derece §iddetle 
bir §efe ihtiyacJ bulundugu bir giinde, 
ingiliz milleti Kralmdan aynlmay1 ve ya· 
hud onu hususl hayat menfasma yolla • 
may1 arzu etmemektedir. 

Cenubi Alrikada cumhuriyetten 
bahsediliyor 

Pretoria 4 (A.A.) - Cenubi Afri
ka birligi muhalefet matbuah, lngiliz 
Kralmm izdivacJ meselesinden dogan 
kanunu esasi buhram miinasebetile cum -
huriyet~i yaz1lar yazmaktad1rlar. 

Hiikumet gazetesi olan Rand Daily 
[Ba$taratt 1 !net sahifede] Mail de mevzuubahs izdivacm Cenubi 

ta tetkik edildikten sonra ~ok eski olan -Afrika i.;in gayrikabili kabul oldugunu 
Dahiliye Vekaleti te§kilatmm tamamile bildirmektedir. 
tadil ve 1slah edilerek bugiiniin ihtiyacm1 Orange eyaletinde bulunmakta alan. 
kar§lhyacak bir hale konulacagJ haber General Hertzog, Pretoriaya donmi.i§tiir. 
almmi§Ilr. 

Bu meyanda umuru mahalliyei vila -
yat ve Niifus umum miidiirliiklerinin 
miilhak bir biitc;e ile idare edilir mi.idiri 
umumilikler §ekline konulmasJ ve §imdi 
merkeze ahnmJ§ olan baz1 salahiyetlerin 
miifetti§i umumilikler uhdesinde toplan • 
mas1 ve baz1 yerlerin pususi vaziyetleri -
nin gozoniine almarak yeni idare te§ki -
latmm bu suretle tanzim edilecegi beyan 
edilmektedir. Bugiin Ankarada yap1la -
cak olan toplantJya yalmz miifetti§i umu· 
miler i§tirak edeceklerinden bu i§ i.;in hi.; 
bir vali davet edilmemi§tir. 

Belediye i§leri merkezden 
sorulmadan miiteahhidlere 

verilmiyecek 
Muhasebei Hususiye ile Belediyele • 

rin su, ellektrik ve yol in§aatJ gibi i§le
rinin merkezden istizah edilmeden mii
teahhidlere ihale edilmemesi alakadar
lara teblig edilmi§tir. 

betmi§ bir halde otomobilden .;1kanlarak 
F ahrinin kucagmda motoriin salon una 
yerle§tirilince Orner: 

- Her§ey yo lunda I dedi. 
Fahri sordu: 
- Pe§i!llizden gel en olmad1 m1? E

m in misin~ 

- Balodaki cinayet o kadar sessiz ol
du ki o kalabahkta bir kap1 perdesinin 
altmda yatan cesed bulununc1ya kadar 
biz savu§ffiu§tuk. Polisin yapacag1 §ey, 
evvela kap1lan kapamak, kimsenin dr§an 
<;1kmasma meydan vermemektir. Ondan 
sonra ~l.kanlan, kapmm oniinde arabaya 
binenleri ara~t1racaklar, §oforlerden tah
kikat yapacaklar. Bu tahkikatm online 
ge~mek i~in sen Nermini kucagmda ta -
~1rken ben ko§tum, yoldan bir araba <;e
virdim, kapl oniindekilm sizi bindirdim. 
Maksad izimizin bulunmasma mani ol -
mak degil, geG bulunmasmJ ve bu izin 
sonunu kaybetmektir. 

F ahri, ki.ic;iik motoriin salonunda, ba§J 
bir ko§e yashgma dayah yatan Nermine 
hayran ve a§Jk bakarak: 

- Hi.;bir §eyin farkmda olmadJ, de
di. Kenanm nas1! aldandJgmJ sezemedi ve 
tam istedigimiz gibi ..• 

Deli Orner gozlerile i§aret edince F ah· 
ri sustu. Egilerek akak bir sesle: 

- Uyand1 m1 acaba ~ diye sordu. 
- Belli olmaz. Belki tozun tesiri za-

Dq,inJLonlar Madam Simpsqn 
aleyhinde 

«Dayli Telgraf» gazetesi bu mesele 
etrafmda diyor ki: 

fngiliz kabinesinin ve dominyonlarm 
!e§ebbiislerine ragmen, Kral fikrini de -
gi§tirmemi§tir. Bu mesele etrafmda hie;· 
bir uzla§ma teklifi ileri siiriilmemi~tir. 
Kanada, Avustralya, cenubi Afrika ve 
Y eni Zelanda hiikumetleri, Ba§bakan ~ 
Ian vasJtasile endi~elerini M. Baldvine 
bildirmi§lerdir. Britanya imparatorlugu
nun hukukan miisavi azasJ olmak s1fatile 
bu hiikumetler, imparatorluk nokt:~i na ~ 
zanndan tehlikeli gordiikleri bu va?iyete 
bir nihayet verilmesi hususunda 1srar et -
mektedirler. Dominyonlar hiikumetleri, 
gerek kralic;e olarak, gerek krahn mor -
ganatik (hanedan haklanm haiz o!ma -
mak §artile evlenme) zevcesi olarak M. 
Simpson aleyhindedirler. Her yeni te~t>b
biisten evvel, M. Baldvin biitiin domin -
yonlar §eflerile temasa ge~mektedir. hc;i 

Dedi. Motor, Marmara ac;iklannda 
~allanarak sulan yanyor, Ada ac;1klarma 
dogru yo) ahyordu. Orner ve F ahri mo
toriin sabit kanapesinde ve Nerminin tam 
kar§Ismda paltolarmm yakasm1 kald1ra -
rak yan uzandllar. Ortada sallanan pet
rol lambasmm ziyas1 altmda yiizleri ki
re~ gibi goriiniiyordu. F ahri: 

- Artik istedigin oldu. Demek hie; • 
bir gayen kalmadJ, muradma nail oldun. 
-5imdi ne Yapacaksm? 

Deli Orner memnun ve miiftehir omuz· 
lanm silkerek: 

- Soziimii yerine getirmek i~in bu 
hammkizla senin aram bulacag1m. On • 
dan sonra bir kenara <;ekilerek omriimiin 
sonuna kadar hacJ gibi ya§JyacagJm. 

F ahri sevindi; gozlerinden akan uyku 
u~mu§, gitmi§ti. Nermine uzun uzun ba
karak hulyaya dald1. Deli Orner sordu: 

- Pendik iskelesinde araba bulamaz
sak fena. 0 zamana kadar ortahk aGihr, 
amma aksini de dii§iinmeli. 0 takdirde ta 
Beyaz Eve kadar Nermini mtmda gotii
rebilir misin? 

- T abii. Diinyanm obiir ucuna gotii
riiriim. Amma yolda gorenler, jandar -
malar filan ne der ~ 

- Ko§kte N ermini kendi haline b1 • 
rakacak mJSln? 

- Sen orasm1 bana b1rak. 
- Daha birka<; giin hapsederiz. Sen 

yJflamJ§hr. Kontrol edelim. 
Orner, ortadaki ii.;iik masanm iistiine 

cebinden GJkardJgJ bir anahtarla h1zh hlz
h vurdu. Nerminde hic;;bir hareket yoktu. 
Orner hafifGe giilerek gozlerini k1rp1J: 

kendini ona JSlndirabilirsen, o da art1k 
teslim olmu§, bizimle anla~m1~ bulunursa 
sana birakJr, giderim. Zaten Beyaz Ev 
~imdi N erminin mahd1r. 

- Daha vakit var; Pendige kadar 
uyanamaz, sanmm! .. 

ArtJk Nerminin mah olan Beyaz Evin 
kapJSI oniinde tek at!J ta)ika durdugu Za
man giindiiz olmu§tu ve N ermin hal a 

partisi icra komitesi diin, hiikumetin bu 
husustaki beyannamesi ne§redilmeden ev
vel i§~i partisinin vaziyetini tesbit etme· 
mege karar vermi~tir. hc;i partisi meb'us· 
Ianna, hafta sonu nutuklannda bu me
seleye kat'iyyen temas etmemeleri ten -
bih edilmi§tir. 

0~ hal ,ekli 
Morning Post gazetesi, biitiin lmpa· 

ratorlugu alakadar eden bugiinkii btJbran 
i~in ancak lie; hal Garesi gormektedir: 

I - Kral, evlenme projelerinden vaz· 
gec;ebilir. 

2 - Kral, parlamentonun duk do 
York lehine kendisinin tahttan feragatini 
taleb etmek hakkmJ tammak suretile ev
lenme projesinde 1srar edebilir. 

3 - Kral, parlamentonun muvafaka
tini almadan evlenme projesini mevkii fi
le koyabilir. Bu iiGiincii takdirde milli 
biikumet bilmecburiye istifasmJ verecek
tir. 

Mm. Sem!'son Fransaya gitti 
Dieppe 4 (A.A.) - Madam Simp -

son, Nevhaven vapuru ile gece miitenek· 
kiren buraya gelmi§tir. Kendisinin va -
purda bulundugundan yalmz kaptanlarla 
komiser baberdar bulunuyordu. Zanne· 
dildigine gore, Madam Simpson saat 
2,50 de otomobille Kotdaziire gitmi§ -
tir. Saat 4 te Ruenden ge~mi§tir. 

Alman gazeteleri miitalea 
ne~rinden menedildiler 

Berlin 4 (A.A.) - Havas ajansm· 
dan: 

Alman gazeteleri, lngilteredeki ka • 
nunu esasi buhram hakkmda miitalealar
da bulunmaktan menedilmi§tir. Y anres· 
mi bir nota, ingiltere Krah ile fngiltere 
hiikumeti arasmdaki noktai nazar ihtila
fmm pek hususl oldugunu beyan etmek
tedir. 

Amerikaaa teliikkiler 
Nevyork 4 (A.A.) - Nevyork Ti· 

mes gazetesi, bugiinkii vaziyette her hal· 
de bir uzla§ma c.aresi bulunulacagmJ tah· 
min etmekte ve lngiltere hiikumeti ile in· 
gjltere K;ah i¥in saltanattan feragatten, 
ba§ka, bir<;ok yollarm a~1k bulundugu -
nu yazmaktad1r. 

Gazeteler halkm Kralr 
istedigini yaz1yorlar 

Londra 4 (A.A.) -Daily Mail ga
zetesi, biitiin bir sahifeyi i~gal eden bii
yi.ik harflerle bir <<kanunu esasi buhra· 
m» m haber vermektedir. 

Bu gazete diyor ki: 
Memleketimizde son derecede miihim 

bir kanunu esasi buhram zuhur etmi§tir. 
Bu buhranm §iddetini hafifce gostermege 
ugra§makla hi~bir §ey kazamlmaz, bu 
buhran, Kralla naz1rlar arasmda kanunu 
esasimizin en hassas noktalarmdan biri 
iizerindeki miinasebetlere miiteallik Lu -
lunmaktadir. 

Buhrana bais olan meseleler c;ok na -
ziktir ve hiikiimdarm evlenmesi projeleri
ne aiddir. Bunun ic;in bir hal sureti bul · 
mak icab ediyor. Boyle bir zamanda Kra
lm tac ve tahtmdan feragati, hiikiimdann 
milyonlarca sadrk ve ihlaskar tebeasmJ 
derin kederlere garkedecektir. 

kendisine gelmemi~ gibi gozleri kapah, 
ba§I arkaya dayanm1~. heykel gibi duru
yordu. Araba durunce kirpiklerinin ara
landigmJ ne Orner, ne F ahri gormediler. 
Nermin nereye geldiklerini anlaymca tek· 
rar gozlerini yumdu. 

Hakikatte N ermin, onlarm baloda ve 
cinayetten sonra verdikleri suyu i~memi§
ti. Biiyiik babasm1n bir perde arkasmda 
yere yuvarlanmasile biten o miithi~ sahne 
N erminin sinirlerini bozacak yerde onda 
bir intibaha sebeb olmu§tu~ 

Biitiin ba~mdan gec;enler goziiniin o • 
niine geldi. Bu baloya nas1l, nereden gel
mi§ti? Bilmiyordu. Kendisine soylenen 
sozler, Kenan hakkmdaki iddialar, niha
yet Kenana hitaben kendisine soyletilen 
sozler, biiyiik babasmm «yalan! fnan -
rna!>> diye haykumasmdan sonra bey • 
ninde miithi~ bir ~im~ek uyand1rd1. Hepsi 
yalanl.. Peki nas1l~ ... Bunu anlamak 
ic;in kendini, muhakemesini muhafazaya 
azmettj. Evvela biitiin verilen su, ic;ki ve 
yemeklerden kac;mmaga karar verdi. U
zatiian suyu yava~c;a doktii. Sonra rna -
sanm ba~mda bir baygmhk rolii yaptJ. 
Onlarm da bunu beklediklerini anlaym
ca baygmhga devam etti. Her§eyi, her§e
yi motorde ani ad1. 

Beyaz Eve girip te yukariya .;IktJklan 
zaman N ermin heniiz ken dine gelmi§ go
ri.iniip goriinmemekte miitereddidken De· 
li Orner sofada bir kap1 gosterdi: 

- Bu kapmm ortasmda ba§ka bir ka
pl ve bir oda var. Az ~ok dayah do§e -
lidir. Kapmm d1~mda bir diigme var. 0 
diigme ile a<;Ihyor. Onunla kapamyor. 
Penceresi filan yok. T1pb bizim Bogaz
kesendeki oda. Amma daha ustahkh ya· 

5 Birineikanun 1936 

Tema,a 

Halk Opereti ve 
Pipi~a temsili 

Kendi kendisini yoktan vareden bir 
heyeti temsiliye. Binbir zahmet ve me • 
§akkate gogiis gererek mf san'at a§kma 
herc;ibadabad bir yola, fakat bir sarb 
yola hrmanmakta olan hayli gene ve ce• 
sur erkekler, kadmlar, k1zlar!.. 

hte Halk Opereti ... Tiyatrosuz, de • 
korsuz, himayesiz, kimsesiz sahne a§Ik• 
lard ... 

Evvela ve mutlaka tebrike miistahak· 
!Jrlar ve mutlaka te§ci ve te§vika lay1k • 
t1rlar. 

T aksimde, Maksim tiyatrosu nam1 al· 
tmdaki bir holda verilen (Pipi~a) ope • 
retini bilhassa gittim gordiim. Bu oyu· 
nun livresi ve liriki bizim ve bizim rna • 
hm1z olmadJgJ i~in bu satJrlarda onlar
dan bahsedecek degilim. 

Hatta Zozo Dalmas ile Tomakos 
haklannda da miitalea yiiriitmiyecegim. 

(:iinkii onlar hirer varhktan feyiz almw 
lar, kabiliyeti ve ehliyetlerini san' ata ri· 
ayetkar, san' at! mli§evvik olarak ba§ka 
ba§ka diyann giine§lerile nurlandirmJ§ • 
lard1r. 

Benim derdim, burada bahsetmek is· 
tedigim §ey Halk Operetinin kendi ele· 
mam, kendi alemidir. 

Pipi~a operetinde Celal Siiruriyi, 
Hulkiyi .;ok begendim. Rollerini tabii· 
likten uzakla§tJrmadJlar. N ebahet fazla 

tesannu «affectation>> gosterdi. <;irkin 
bir kadm roliinii oynarken kendisine dii• 

§en bir vazifede ~irkinligini goren ve o· 
nunla eglenenlerle beraber giilii§mesi idi. 
Ciddi durmahyd1. 

Piyeste Polidor ismini takman !bra· 
himle Mehmedin (Hulki) muhavereleri 
c;;ok giizel ge~ti. Lakin ~ok uzad1 ve s1k!J. 

Ancak piyesin miizigi de .;ok giizeldi. 

Ger~i melodiler basit idi amma ruh ok· 
§ayicJydJ. Bittabi Zozo ile T omakostan 

sonra.. Toto, Lutfullah Siiruri, dansor
ler, dansozler §ark1larda ve hareketle • 
rinde hayli muvaffak oldular. Ne§'ele • 

rile ne~· e verdiler. Birinci perdedeki illC 
Duyo (Lutfullah ve T otonun) ikin• 

ci ve ii~iincii perdede Zozo ile T omako· 
sun teganni ettigi « Y alelli» §ark lSI ger
c;ekten gozleri ve kulaklan ok§Iyan bir 
haletti. 

Halk Opereti artistlerini, aralarma 
b~r de ednebi' artistlerinin kabulii husu • 
sunda gosterdikleri mahviyetten dolayt 
lehrik etmelidir il:ikadmdayim ve en zi· 

yade bundan dolay1 iimidvanm ve mem· 
nunum. Zira diinyada hi~bir §eyi gor • 
meksizin gostermek imkam yoktur. 

Halk Operetinin bu tam, yani ecnebi 
artistlerle beraber oynamasJ, onlar1 pek 
yakmdan gormesi, onlar gibi gorii§mege 
heves etmesi ve goziikmesi demektir ki 

istikbaldeki ikbali i.;in fali hayud1r. N a· 
zar degmesin. 

V atanda§lanmdan bu vatanda§larimin 
dahi tergib ve te§vik edilmesini rica ve 
Halk Operetini manen ve maddeten hi• 
maye edenlere ve edeceklere samimiytle 
te§ekkiir ederim. 

Semih Miimtaz S. 
H: Sal! giinii berberler!n pazar tat!Il 

hakkmda yazdi~lmtz yaz1da.... •Ikincisi 
pazartesl sabahlan o~leden sonra saat 1 • 
kiye kadar kapalt durur» yaztlacak yerde 
sehven «pazar sabahlart .... kapalt durur> 
11eklinde yaztlmakla maal!tlzar tashih olu~ 
nur. S.M. S. 

p1lmJ§. Hayrullah burada istedigi gibi 
saklamp benim elimden kurtulmak i.;in 
bunlan hamlamJ§. Nermini birka~ giin 
orada muhafaza edecegiz. 

Sofadaki minderde uzanan Nermine 
bir kere daha bakarak: 

- Hemen hemen kendine gelecek, de~ 
di. Gidip §U oday1 bir gozden ge~irelim. 

fki erkek yiiriidii. Kap1y1 a~arak dar 
koridora girdiler. Bir elektrik fenerile 
bu arahg1 aydmlattJlar. F ahri duvarda 
bir diigme ararken arkalanndan yava§ 
yava§ gelen ve koridorun karanhk bir ko
~esine gizlenen N ermini gormemi§ti. Deli 
Orner: 

- i§te, dedi. Hayrullah benim ye • 
rime iki polisi bu diigme ile galiba bunu.t 
arkasmdaki odaya hapsetti. 

Ve diigmeye bash. Kapl kendi ken • 
dine ac;JldJ. i.;eriye girerek etrafa bakm· 
d1lar. iki kanapesi, bir yatag1 ve bir ma
sasJ olan kii~iik temiz bir oda... F ahri 
kar§I tara fa kadar yiiriiyerek: 

- Bir pencere yeri var amma bu na~ 
s1l pen cere?. Sanki duvarla kapanmi§. 

Dedi. Deli Orner ona cevab verirken 
arkalarmdaki kap1 birdenbire kapand1. 
ikisi birden olduklan yerde m1hland1 • 
lar, kald!lar. Elindeki feneri kap1ya ~e
viren Deli Orner: 

- Ko§, dedi. Kap1y1 a~m1ya .;ah§. 
Bag1r ... Ben de hi~ kuvvet kalmad1. 

lriyan delikanh biitiin viicudile kap1ya 
yiiklendi, haykirdJ. Nermini uyandirmJ • 
ya ve ondan yard1m teminine ~ah§Jyordu. 

Halbuki Nermin onlan bu odada ki· 
lidledikten sonra kendini evden d1§an 
atm1~, istasvona dogru ko§mJya ba§la • 
ml§h... (SON) 

I 
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I( I.~ ... 
---Hi KAYE. 

SiYULARIN ESiRl 
masma benzer bir ses <;Ikard!. Buna ay· 
ni §ekilde birc;ok sesler cevab verdi ve c;a
hlann arasmdan yiizlerce kirmiZl derili 
insan peyda oldu. 

Beni avbyan kolumdan tutarak re!Sln 
c;admna kadar siiriikledi. Sefin yamnda 
kabilenin sihirbaz1 da vardt. Sihirbaz ba· 
na gayet fena bir ingilizce ile hitab etti. 

Ben de ona ayni lisanla cevab verdim. 

r. 

I KI~ YEMi~LERi: 
lfte ktf yemi~i: Nar ... 

1 Mangal ba,rnda yersin! .. 
BitmeJi, Jaha da var: 
Kestaneye ne Jersin? .. 

~ 

Kestanenin kebabJ 
Her yerde revac bulur! .. 
Su ile JolJur kabt, 
Kaynat ... Boyle de olur! .. 

~ 

Hepsi bu kadar Jegil: 
Unuttun mu cevizi! .. 
Bu soziimii iyi bil: 
Ceviz ~ok besler bizi! .. 

~ 

Haydi, olJu olacak, 
Soyleyim Joirusunu: 
Ktfln arartm mutlak 

' lncirin. kurusunu! .• 
~ 

Saysam ba,a ~tkar mt; 
lfte lrndtk ta cabal .. 
Kuvvetli yemi11 var mr 
Frndtk gibi acaba! .. 

¥ 

Sevdiiinizi se~in 
Bunlarrn arasmdan! .. 
Mangal ba11rna ge~in, 
Ucuzca besleyin can! .. 

Bilmeceyi dogru c;ozenlerden bize fo
tograf gonderenlerin resimlerini bas • 
m1ya devam ediyoruz. Fakat burada 
resmi «;Jkmak mutlaka hediye kazanmi§ 
olmakllga delalet etmez. Miikafat ka -
zananlarm isimleri her aym ilk hafta
smda ne§rolunan biiyiik listeye yaz1hr. 

Soldan saga s1ra ile: 
1 - Ankara ilk Tekin okulu 80 Ziihal 

~.-·"'I'.J. 

7 - Adapazan orta okul 121 Nusrat 
Abbas. 

8 - K1rklareli Ahmed Mithat okulu 
212 Sevim. 

9 - tlskudar thsaniye <;atrnac1lar so
kagi 14 No. da Fahamet Erdem. 

10 - Tiirkeli caddesi 46 nurnarada 
Muzaffer. 

(
----::::--:-:---:----....:.. Akc;a. 

El hjleri ) 2 - Beyoglu 35 inci okul 106 Nevin 

11 - Odemi§ sabtk Eytam miidiirii 
oglu Tahir Altmta§. 

12 Galatasaray lisesi 824 Cerna! Ar -
tekin. 

Y abanc1 millet! ere mensub ball yiik
sek insanlarm bulundugu bir mecliste ko· 
liU§uyorduk. Bir arahk F rans1z nebatat 
alimi Marcel Langlois yan ciddi, yan 
~aka: 

- Ne o, dedi, sa~lanma dikkatli dik
katli bakiyorsunuz, belki de peruka san· 
d~?~~· C:iinki.i boyle acayib sac; kimsede 
gorulmemi§tir, degil mi? F akat bunda 
benim kadar tabiatin de hie; kabahati 
Yok. 0, sa<;lanmt herkesinkiler; gibi ya • 

ratmi§h, fakat Siyular berbad ettiler. 
Hepimiz birbirimize baki§hk. 
- Siyular da kim oluyorlar? 
- i§i birden kavnyamadm1z .. Anla • 

tay1m .. 0 zamanlar heniiz yirmi ya§In • 
dayd1m. Oniversiteden yeni c;•kml§hm. 
Nadir nebatlar toplamaga fevkalade 
merak1m vard1. Koleksiyo_numda yalmz 
Amerika sahralarmda yeti§en bazl c;ic;ek· 
ler eksikti. Babamm serveti de miisaiddi. 
Kalkhm Nevyorka gittim ve orada benim 
gibi gene ve benim gibi nebatlara merak· 
h Roland Desbarre ile tam§mak ve ar • 
kada~ olmak saadetine de mazhar ol • 
dum. Onun amcas1 Mi§igan goliiniin garb 
sahillerinde biiyiik bir malikane sahibiy· 
di. Oraya gidip bir miiddet dinlenmek, 
sonra da bulmak istedigim nebatlan ara· 
maga karar verdik. 

F akat Amerika sahralarmda insam 
tehdid eden tehlikeler eksik degildir. Bi· 
naenaleyh rovelver, b1c;ak ve saire gibi si· 
lahlarla giizel Boyskavt elbisesi de te • 
darik ettikten sonra yola <;Iktik. ;iikago· 
ya kadar uzand1k. Oradan Madison §eh· 
rine vard1k. Arkada§Im Roland tamd1k· 
larmdan amcasmm daha §imalde Kum1· 
Zl galle Y agmur golii arasmda bir yaz· 
hga ta§mmi~ oldugunu haber ald1. T a • 
bii biz de seyehatimizin projesini ona go· 
re degi§tirdik. Ertesi sabah atlanmiza 
binerek §imale dogru yolland1k. Lakin 
gidecegimiz yo) dort giin kadar siirecek
ti. Binaenaleyh ak§am olunca su ba§ • 
larmdan birinde kocaman bir ale§ yak1p 
geceledik. Etrafta tektiik meydana c;1kan 
ve bizi goriince de kac;an kirmiZJ derili 
yerlilerden ba§ka kimseye tesadiif etmi· 
yorduk. Miikemmel uyuduk ve giizel bir 
gece gec;irdik. 

Sabahleyin kalkhgim vakit Roland 
hal a m•§d mi§d uyuyordu. T abii derhal 
merak1m depte§ti. Onu rahatsiz etmeden 
yiiziimii yikadim ve iistiimii siipiirdiim. 
Belki aradigim nebatlara rasgelirim diye 
etrafta dola§maga ba§ladim. 

Ha §Urasi, ha buras! derken zannede • 
rim ki kamp kurdugumuz yerden epey 
lizakla§mi§Im. lc;ime bir korku ve tela§ 
c;okiince geriye doniip h1zh h1zh geldigim 
tarafa dogru yiiriimege koyuldum. Fa • 
kat birden nereden geldigi belli olm1yan 
bir kemend boynumun etrafmda halka -
Iandi. Ne bagmp imdad istemege, ne de 
belimdeki rovelverimi c;ekip kullanmaga 
vakit kalmadan iki kuvvetli kol beni c;e· 
kip siiratle gitmekte olan bir atm terkesi
ne ald1. Gozlerimi ba&Imm gerisine dogru 
c;evirip bakmca beni avhyan adamm iri· 
Yan, §eytan yiizlii bir yerli oldugunu gor
diim. At gidip gidip bir noktada durdu. 
0 vakit yerli kopek yavrusunun hayk1r • 

Hiiviyetimi, mc;m oralarda dola§hgtmt 
anlatl!m. Ozerimde silah, e§ya namma 
ne varsa soydular. Sonra kocaman bir ka· 
z1ga beni sJmsikl bagladJiar. Son demle
rimin yakla§tlgma hiikmediyordum. Be-

Odun iizerine naki§ 

ni ya yakacaklar, ya c;iy c;iy yiyecekler- ::» 

di. Vak1a boyle bir§ey olmadt amma, 
sac;lanm1 c;ekip koparmaga ve bir cam kl
ngile kaz1maga ba§ladtlar. Kafamda o 
kadar ac1 duyuyordum ki, nihayet daya· 
.namay1p baytlmt§Jm. 

Ya§t on ikiden 
"azla olan yav -
rular, bu yaz1y1 
~ize hitab ede • 
rekten koyuyo -
ruz. K1§m fena 

• •• 
Akhm ba§tma geldigi vakit kendimi 

bir c;admn altmda uzanmt§ buldum. Ba
§!mda tek sac; kalmamJ§ ve derisinin iistii 
c1lk yara olmu§tu. Elimi gotiirmek iste -
digim zaman yammdaki yerli hastabakJcJ 
kadm <<Aymondordii» mani oldu. Ken· 
di 1rktnm ic;inde fevkalade giizel sayJla
bilecek olan bu kadm c;atpat ingilizce 
konu§uyordu. Siyular onu bir ba§ka kabi
leden c;alml§lardJ. Saatte bir hi<; gorme
digim, bilmedigim otlardan miirekkeb bir 
lapay• ba§Jma koyarak eskisini atJyor, 
yaramn ancak bu suretle iyi olacagmt 
soyliiyordu. Ben o anda bile yaramm a
c!Slndan ziyade otlarla alakadar oluyor 
ve k1zdan bunlara clair izahat ahyordum. 
Birden sac;lanm1 nic;in boyle feci surette 
kaz1d1klanm sordum. 

- Siyular, dedi, beyazlara fevkalade 
dii§mand•rlar. Onlarm herhangi birisin ~ 
den olursa olsun intikam almak isterler. 
intikamlan da oldiirmek §eklinde degil
dir. Eziyet etmek tarzmdad1r .. Kendileri 
sa<;lanm uzattiklan i~in kafasl kazmml§ 
adam! en a~ag1 tabakadan sayarlar. 0 · 
nun i<;in esirlerine bu suretle hakaret e ~ 
derler! 

- Peki ak1betimiz ne olacak? 
- Ak1betimiz eger kac;amazsak e1le-

rinde ilelebed kalmakllr. Sana ve bana 
~siyetimize gore ag1r i§ler gordiirecek· 
lerdir. Birdenbire oliim yoktur. Boyle 
eziyetle yava~ yava~ olmemiz mukadder· 

dir. 
- Eyvah oyleyse .. 
- Lakin miiteessir olma, ben bir 

firar plam tertib ettim. Muvaffak olaca· 
glffiiZI samyorum. 

*** 
F1rhnah bir gecede ~im~ikler ufuklan 

tutu§turur, gok giiriiltiileri ormanda kor· 
kunc akisler yaparken, kurd dumanh gii
nii sever fehvasmca, Aymondordi.i ile 
kapah oldugumuz kuliibeden SIVI~hk. 
Her zaman kampm etrafmda bekliyen 
nobet<;iler havanln bozuklugundan dola
YI hirer sipere s1g~nm•§ ~ olduklan ic;in 
kimse bizi gormed1. Y agmur altmda <;a

murlara bata <;1ka hayli ilerledik. Biiyiik 

bir agacm kovuguna iltica ederek sabah· 

ladtk. 
Ertesi gun bereket versin hava degi~ • 

mi§, ortahk giinliik giine§lik olmu§tU. 1 -
kimiz de yiiksek hirer agaca <;1karak et· 

raf1 gozetlemege ba~lad1k. N e tarafta 

bir toz duman goriirsek elimizdeki beyaz 

gomlekleri o cihete dogru salhyorduk. 

Birka~ giin bu hareketi iimidsizce tekrar· 

lad1k. 0 kovukta yatJyor, topladlglmlz 

havah giinlerinde evde sizi eglendire -
cek iyi bir me§guliyettir. Yalmz iyi dik
kat etmek, keski ile elinizi yaralama -
mak, parmagmizJ c;ekicin altmda ez -
memek lazimdir. 

istediginiz bliyiikliikte bir tahta ke • 
serek bunun iizerine arzu ettiginiz res
mi c;izer, sonra keskiyi c;izgilerin iizeri
ne tatbik ederek c;ekic;le faaliyete ge -
c;er, c;izilmi§ yerlerin etrafmt 1 veya 2 
milimetre derinlikte oyars1mz. 

Bunu miiteakib tahtamn diger ta 
raflanm rendeliyerek seviyesini kaz1l· 
IDI§ yerler derecesine indirirsiniz. 0 
zaman ortada §ekil kabarml§ bir tarzda 
kahr. Diger taraftan bir kabda kaynar 
su haZJrlamak lazimd1r. Tahtay1 kay -
nar suya bahnp bir miiddet tutarsamz 
kabank yerler biisbiitiin kabanp net 
bir vaziyete girer. 

Bu suretle yapacagm1z tahta iizeri • 
ne kabartma levhalarla odamzm bir 
c;ok yerlerini siisliyebilirsiniz! 

yemi§lerle gec;in1yorduk. Arama Aym • 
ondordiine soruyordum: . 

- Bizim burada kalmam1z acaba bir 
tehlike te§kil etrniyor mu, Siyular bizi 
gelip bulmazlar m1? 

- Haytr .. <;iinkii onlarca kac;mt§ e • 
siri ko• alamak ugursuzluk say1hr. Korse· 
ler bile ald•rmazlar. 

Nihayet, dordiincii giinii i§aretimizi 
gormii§ olacaklar ki on Amerikah siivari 
polisi bulundugumuz yere gelip bizi al • 
d1lar. T abii dogru Rolandm amcasmm 
yanma gittim. Arkada~1m1 buldum. Be • 
reket versin onun te~ebbiisile polisler bizi 
aramaga c;•kml§lar, yoksa halimiz harab· 
dl. 

*** 
Ba§lffi iyi olup ta kendime geldikten 

sonra ilmi tetkiklere devam ettim. Haki· 
katen c;ok k1ymettar nebatlar ele gec;ir ~ 
dim. Ben, bu i§lerle me§gulken siivari 
polisleri k•t' ast da Siyulann eleba§llanm 
yakalaml§lar, onlara adamak1lh cezalar 
vermi§lerdi. F ransaya sa de koleksiyonu -
rna ehemmiyetli pan;alar ilave ederek de· 
gil, yamma <<Aymondi:irdii» gibi bir hiz
metc;i alarak dondiim. Kadmcag•z uzun 
seneler bana c;ok sad1kane hizmet etti. 
Gec;enlerde bsa siiren bir hastahk neti
cesi oliip gitti. Arkada§lar, bizim peruka
ya benziyen sac;lann esranm anladm1z 
m1, ~imdi~ 

Bilmeceden miikafat kazanan~ 

larm listesi 8 inci aahifemizde. 

Orner. 
3 - Yalova Giiney ilk okulu 39 Mak-

bule. 
4 - Goztepe <;iftehavuzlar 6 numa -

rada Fatrna Yal~m. 
5 - Demirkoy ilk okul 51 Giizin. 
6 -Bursa No. 35 Celal Tezcan. 

13 - istanbul Emniyet Sand.Ig1 em -
lak servisinde ~. Sezer. 

14 - Moda caddesi Ne§'e sokag1 No. 
2 de Lutfiye Durcan. 

15 - Pulath 1nhisarlar mernuru Ah -

medin oglu Cavid Palazoglu. 

( __ i_l_k_k_a_n_u_n_b_u.....;l __ m ___ a_c_a_s_• __ __.) 
Yukanki resim -

de gordiigiiniiz de
likanh bir otomo ~ 

bil rnerakhstdlr. 
HaritaYJ. online ac;
IDI§, A noktasm -
dan kalk1p tekrar 
gene ayni yere gel
mek iizere 100 ki
lometroluk bir me
safe katetmek isti
yor. Fakat §U §art
la ki: Hic;bir yolun 
iizerinden tekrar 
gec;miyecektir. Her 
yolun boyu say1 -
larla gosterilmi§ 
tir. 

Virgiilun solun • 
daki rakamlar ki -
lometroya, sagm -
daki say1lar da yii
zer metroya dela -
let ediyor. Hangi 
yollan takib ede • 
cegini ~izerek gos
terin ve resmi 
kesip bize adresi • 
nizle birlikte gon
derin! 

Bu bilmeceyi dog 
ru <;ozenlerden bi
rinciye 5 lira, ikin
dye 2 lira, ii~iinciiye miinasib bir he- giiniine kadar cCurnhuriyet <;ocuk Sa
diye takdim olunacak ve diger yiiz ki- hifesh adresine gonderilmesi gerek -
§iye bir c;ok diger miikafatlar verile - tir. 
cektir. Cevablarm ilkkanunun sonuncu Gee; kalanlar hediye alamazlar. 
·························································································································· 

YAZISIZ HiKAYE 

Baba- Ogul 

Cenubi Afrika -
da Ostkanp kasa -
bast ~ift~ilerinder. 
biri hiikfunet mer
kezi Capetown §eh 
rine, kendi c;iftli -
ginde ya§Iyan deveku§larmdan birinin 
yumurtlad1g1 bir yumurtaYJ. getirmi§. 
Bu yumurta k1nlrnamak hususunda 
diinya rokorunu klriDI§tir. Bir binamn 
ikinci katmdan a§agt atml§lar, hic;bir 
§ey olrnami§, bir demirci orsii iizerine 
koyup c;ekic;lemi§ler, gene banam1sm 
dememi§. Acaba dogru mu? 

Odundan yiin 

~I·· - ~ . 
:~· -~-

Galiba baz1lan A- ~ ,. '-
merikada San Fran - - • 
siskoda yap1lan 13 ~ ~ 
kilometroluk asma -=:~-
kopriiye irnrenmi§ o-
lacaklar ki bunun bir kilometroluk da
ha fazlasm1 Avrupada yapm1ya kalk.I§· 
IDI§lar. Bu hususta yapllan projelere 
inamlacak olursa kurulrnas1 dii§iiniilen 
koprii 14 kilometro uzunlugunda bir 
mesaieyi, Danimarkamn merkezi Ko • 
penhagla isvec;teki Malmoe nehrini bir
b~~ine ~~~hyacakhr. Her bir ayagmm 
yuksekhg1 42 metro yiiksekliginde bu • 
lunacagma gore, en biiyiik gemilerin al
tmdan gec;mesine miisaid bir vaziyette 
bulunacakhr. 

Kopriiye iki milyar franktan fazla 
sarfedilecek ve in§aat ancak 10 senede 
bitecek, her sene durmadan, dinlenme • 
den tam 12 bin amele c;ali§acaktir. Mas
raf•_n ii~te ikisini Danimarka, gerisini 
de Is vee; verecektir. 
Ill If I II I I I 1 1 I 1 I I I I Ill I Ill I I I I I 111111 1 II II II Ill 11 I I Ill I II II I 

~ocuk portreleri 

Gazi Anteb Sakarya ilk okulu 
t; 13 Selma N oyan 
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lhtilalciler bir lngiliz 
vapu1 unu zaptettiler 

-------------------
Madrid cephelerinde vaziyet sakin. ihtilalciler 

'imdiye kadar k:ark hiikfimet tank1m ele 
ge~irmi' olduklarini bildiriyorlar 
[Ba~tara/l 1 inci sahffedeJ 

<laminas ve Universite mahallesini 
miiessir surette bombard1man etmi§ ol
duklal'l bildirilmektedir. 

Madrid muharebesinin ba§lanwcm -
danberi hiikfunet<;ilerin 40 tank1 zapte
dilmi§tir. 

Diin muhtelif noktalarda hiikumet -
<;ilerin bir <;ok tayyareleri dii§iiriilmii§
tiir. Kitaatlmlz Asturiesde Kiz1Ilara 
kar§l mukabil taarruza ge<;mi§ler ve 
onlan ag1r zayiata ugratmi§lardir. 

lhtiliilci tebligi 
Salamanca 4 (A.A.) - N e§redilen bir 

tebligde deniliyor ki: 
Bask cephesinde hiikfunet milisleri -

nin Viiia Real mmtakasmdaki tazyik -
leri devam etmektedir. Milisler ag1r za
yiata ugram1§lard1r. 

Madrid cephesinde son zamanlarda 
elde edilmi§ olan mevziler tahkim edil
mi§tir. Payitahtl <;eviren Sierra dag • 
larmda miithi§ to~u diiellosu olmu§tur. 

Asturiesde dii§manm taarruz hare -
keti kuvvetini kaybetmi§tir. 

lhtiliilciler bir lngiliz vapurunu 
zaptettiler 

Lizbon 4 (A.A.) - Salamanodan ge -
len bir habere gore, asilerin donanmas1 
bir ingiliz vapurunu zaptetmi§tir. Si:iy
lendigine gore, bu vapur Rusyadan !s
panyanm hiikfunet emrinde bulunan 
linlanlarma harb malzemesi nakletmek
te idi. 

Madrid cephelerinde siikun 
Madrid 4 (A.A.) - iki giin devam e-

Kristal Palas nasd 
yand1? 

lki giin evvel, Londradaki me§hur 
Kristalpalasm sebebi me<;hu! bir yangm 
neticesinde harab oldugunu yazmi§hk. 
Resmimiz yangmm deh§etini gostermek
tedir. 

Zaharof - Enver Pasa 
' 

[Ba§tarab 1 inci sahifede] 

i§i yapamadigtnl yazmaktad1r. Halbuki 
Enver Pa§a harb i~inde isvi~reye gitme
digine gore boyle bir pazarhgm da ash 
yoktur. Esasen, Osmanh saltanatmm 
harbden ~ekilmesi o zaman yaln1z bir 
milyon degil; birka~ mil yon lira degerdi 
ve Enver Pa§a hakikaten bir milyon 
lira istemi§ olsayd1 sevine sevine verirler
di. Bu masah uyduranlar, bir harbin pa
ra bak1mmdan neye mal oldugunu bilmi
yenlerdir. 

Sondey Kronikl gazetesi de Bazil Za
harofun i:iliimiinden sonra a~1lmak tizere 
buakhgl hatirahndan bahsetmektedir. Bu 
hatuatta Bazil Zaharof hayatmm en 
mes'ud dakikasm1 §U §ekilde anlatmakta 
lffil~: 

«-- Hayat1mm en mes·ud dakikasl 
Biiyiik Harbi takib eden sulh kongresin
de ge<;mi§tir. Loid Core beni gormege 
gelmi§ti. Aynhrken ehemiyetsiz bir§ey -
den bahseder gibi bana §Unian soyledi: 

-- Demek bugtin sizin dogdugunuzun 
yildoniimu oyle mi? Oyleyse size Kuc;uk 
Asyay1 (Anadoluyu) hediye ettigimi gi
dip dostunuz Venizelosa teb§ir ediniz. 

Bu hediye 100,000 Yunanlmm hay a
tina mal oldu. c;unkii Mustafa Kemal 
Anadolu kayahklar1 arasmdan hi~ yak
tan bir ordu yarath. V e Bazil Zaharo -
fun paraca yard1m ettigi ve ftilaf devlet
leri tarafmdan teslih edilen asker, lzmir
den at1ld1.» 

~apka kanununa muhalif 
hareket edenler 

Son giinlerde §apka kanununa muha
lif serpu~ giyenlerin say1s1 artmi§hr. 
Zab1ta diin de here, takke ve saire gi -
yen 15 ki§i yakalaml§ ve sulh ceza mah 
kemcsine vermi§tir. 

Bunlarm i<;inde <;ocuklar, Yahudiler 
ve h1ristiyanlar da vard1r. Bu suretle 
§apka kanununa muhalif hareket et -
tikleri sabit olanlardan 10 liradan 200 

den <;etin miicadelelerden sonra Mad -
rid cephesinde siikftn hasll olmu§tur. 
Milisler, siperlerini tahkim etmi§lerdir. 

Payitahtm cenubu §arkisinde kain 
Villaverda cephesinde asiler, istik§af 
taarruzu yapml§larsa da ric'ate mecbur 
kalrni§lardir. 

Madridin §imali garbisinde asHer 
Corunna yolunu kesmek te§ebbiisiinii 
tekrar etmi§lerdir. Fakat hareket etmi§ 
olduklan mevzilere di:inmege mecbur 
olmu§lard1r. 
Hiikumet tayyarelerinin laaliyeti 
Madrid 4 (A.A.) - Harbiye Nezareti 

cumhuriyet<;i tayyarelerin bilhassa Ca
rabanchel mmtakasmda asilerin mev -
zilerini bombard1man etmi§ olduklarm1 
bildirmektedir. 

Cumhuriyet<;i tayyareler, payitahtm 
iizerinde u<;mak te§ebbiisiinde bulunan 
asi tayyareleri kovmu§lardlr. 

Ademi miidahale komitesinde 
Londra 4 (A.A.) - Ademi miidahale 

komisyonunun tali komitesi, bu sabah, 
Dl§ i§leri Bakanhgmda toplanarak is -
panyaya giden g1iniilliiler meselesi iize
rinde konU§malarda bulunmu§tur. 

Malfun oldugu iizere ademi miidaha
le anla§mas1, ispanyaya silah ve mii • 
himmat gonderilmesini menetmektedir. 
Maamafih !ngiliz hiikumeti, yeni yeni 
meselelerin <;lkmasmm online ge<;mek 
iizere, ademi miidahale komisyonuna 
dahil memleketlerin, kendi vatanda§ -
lar1 arasmdan !spanyaya gi:iniillii git -
mesini de menetmelerinin <;ok iyi ola
cagi fikrinde bulunmaktadlr. 

Karabiik fabrikalar 
• manzumes1 

[Ba§tctrat, 1 inct sahffede] 

Memleketin boru ihtiyac1m geni§ mik • 
yasta kar§1hyacak olan bir boru fabrika
SI. Biiyiik bir elektrik santrah ve bunlar
dan ba§ka kok fmnlannda i§lenecek f1 • 
nmn mii§tekkatml istihsal edecek tali 
maddeler fabrikalan. 

Teaiaat 937 de biteceh 
Birinci 5 senelik plamn 1939 sene i 

maylSl sonunda ba§anlm1~ olmas1 jcab 
etmektedir. Hesablara gore Karabiikte 
muazzam fabrikalar manzumesi de bu 
tarihten <;ok daha evvel kurulmu~ bulu • 
nacaktlr. Biliimum in§aat 1937 senesi 
sonlannda bitecek, bu suada fabrikalann 
tesis i§i de ehemmiyetli miktarda ilerle • 
mi~ bulunacaktlr. 

Stimer Bankm mesai programmda Ka
rabiikte memur ve i~i evleri in§aSl da var
dl. Bunlann in§aatma halen devam e • 
dilmektedir. F abrikalar sahasmm toprak 
tesviyesine, sahaYl kateden Soganh ~ym 
tanzimine, ve saha dahilinde demiryolu 
§ebekesi kurulmasma aid i§lere de hemen 
bugiinlerde ba§lanacaktu. F abrika bina· 
Ian in§aatma ilkbaharda ba§lanmi§ ala -
cakhr. Bu in§aatta demir ve ~elik aksam
dan ba§ka biitlin malzeme memleket da
hilinden tedarik edilecektir. 

lstihsaliit miktarz 
lmalat programma gelince, giinde as • 

gar! 600 ton istihsal edilecegine gore fab
rikalann bir senelik asgari takati 180,000 
ton olacakhr. F akat tesisat hinihacette 
21 0,000 ton istihsal yapabilecek bir va -
ziyettedir. T eknik projeler de azami 
mikyasta otomatik i§letme prensiplerine 
istinad edilmi~tir. Bu suretle §ayam dik • 
kat bir tasarriif temin olunacaktlr. 

Avrupaya talebe gonderilecek 
Siimer Bank bu fabrikalarda c;ah~cak 

mtitehasSJSlar yeti§tirmek liezere §imdi
den tedebirler almaktad1r. Avrupaya 20 
miihendis ve 60 1 miitecaviz usta namze
di gonderilecektir. Bu namzedler aynla· 
caklan ihhsas ~ubelerine gore vasati bi -
rer sene lngilterede staj gorecekler. Ve 
montaja ba§land1g1 mada memlekete 
donm~ olacaklardir. -

Siimer Bank bu hususta ba§hyan mii
racaatleri tetkike ba§lamak i.izeredir. 

HALKEVINDE 

Be§ikta§ Halkevinin faaliyeti 
Be§ikta§ Halkevi Dil, Tarih, Edebi -

yat ve Gosterit komiteleri tarafmdan 
haZirlanan kl§ mevsinli faaliyet prog -
ramma 5/12/936 cumartesi giinii ak§a
mmdan itibaren ba§lanmi§hr. 

Konferans, Antakya ve Antakya 
Tiirklerinin tarihi, cografi, ekonomik, 
sosyal, siyasal durumlarma aiddir. Bu 
s1iylev Evinliz iiyelerinden Muzaffer 
Kerman tarafmdan verilecektir. Ayni 
gece ibniirrefik Ahmed Nurinin, Bel -
kis adh 4 perdelik ulusal piyesi Evimiz 
gi:isterit grupu tarafmdan temsil edile -
cektir. !steklilerin davetiyelerini al -

liraya kadar para cezaSJ ahnmakta ve mak iizere Be§ikta§ Halkevine miira • 
3 aya kadar hapsedilmektedlr. caatlerl. 

CUMHUR1YET 

Elbarudi Beyin 
bir mektubu 

«Tiirkiye ile maddi ve 
rabdalarimiZ " manev1 

sarsdmiyacakbr» diyor 
fBa§tarah 1 inc! sahifede] 

manasma degil, yaz1hane manasma gel
digi anla§Ihyor. Ba§hgm frans1zcasl ise 
aynen §oyledir: 

(Bureau de Fakhri Baroudi- Pour I 
Propgande N ationale Arabe - F on de a 
Damas en 1934.) 

Bu ba§hgm arabcasmda, fransizcasm
da oldugu gibi, «Arab milli propagan • 
daSI>> denilmiyerek sadece «propagan· 
da» dan bahsedilmi§tir. N azan dikkati
mizi celbeden, fakat sebebini anhyamadJ
gumz bu fark1 kaydettikten sonra, mek
tubu aynen · ne§r~diyoruz: 

Cumhuriyet gazetesi Mes'ul Miidtirliigiine 
istanbul 

Muhterem bay1m, 
K1ymetli gazetenitjn 17 /II jl936 giin 

li.i ve 4496 sav1h niishasmm birinci sahi
fesindeki «0yle mi ya seydi?» bendile 
ii~i.incii sahifesindeki «Hem nahna hem 
m1hma» si.itunundaki yaz1da gordi.igi.imiiz 
baz1 yanh~ telakkilerin berve<;hiati tas • 
hihine mi.isaadenizi rica ederim: 

1 -- Pariste inti§ar eden «illustrati
on» mecmuasmm bana atfen yazd1g1 be
yanatm bir klsmmda: «Biz din karde§· 
lerimiz Ttirkiye aleyhine silaha sanhp is
yan ettik» ci.imlesinin yanh~ telakki edi
lip suitefehhi.ime sebeb oldugunu gordiik. 
Halbuki biz din karde§lerimiz Ti.irklere 
kar§l isyan etmedik. Biz yalmz bizi am
larca karanhk, cehalet i~inde b1rakmi§ a
lan zalim ve Il}iistebid Osmanh hiikiime
ti aleyhine isyan etmi§tik. Suriyede yiiz
lerce ecnebi mekteb a<;Jlmasma mi.isaade 
eden ve fakat bir tek idadi Tiirk mektebi 
ki.i§ad etmi§ bir idare aleyhine silaha sa
nlml§tlk. Bugiinkii Turk Cumhuriyetini 
kuran Dahii Muazzam Atati.irk te o 
mi.istebid ve zalim idare aleyhine isyan 
etti ve yerine bugi.inki.i Ti.irk devletini kur
du. Binaenaleyh, beyanattaki (Tiirk) 
kelimesi (Osmanh idaresi) olarak telakki 
edilmek laz1m gelir. Bugi.inkii Ti.irkiye 
ile olan maddi ve manevi rabJtalanmJz 
asia saiSI!maz ve sarsilmiyacaktir, bilakis 
daha ziyade kuvvet kesbedecektir. 

2 -- (Bizim Frans1z ordusuna ihtiya
ctmlZ vardu ... ) ciimlesi de kiilliyen ha
kikate mugayirdir. Ben beyanat1mda ~s
kerlige hie; temas etmedim; istiklalini isti· 
yen ve bu ugurda kan doken bir millet 
hic;bir vakit ecnebi bir ordunun kendi 
memleketinde kalmasma nza gostermez; 
ayni zamanda mezkiir Illustration gaze
tesine irca1 nazar ederseniz, muhabirinin 
ciheti askeriyeye, yani F rans1z ordusu· 
nun Suriyeden <;ekilmesi halinde §imalden 
Tiirklerin, ~arktan lrakhlarm, cenubdan 
ibnissiiudun, ve ~olden iki yiiz bin bede· 
vinin hi.icumuna mani olmasl i~in F ranSlZ 
ordusunun Suriyede kalmas1 liizumuna 
dair bahsin bana aid olmiy1p ba§ka bir 
Suriyeliye isnad edildigini goriir ve anlar
smiz. T abiri sarihile bu beyanatta bulu
nan Suriyeli ben degilim, boyle beyanat
ta bulunan Suriyeli hi~bir vakit vatanper~ 
verlerden degildir, belki o Suriyeli, 
memleketinin en garezkar ve hain bir 
ferdidir. Binaenaleyh gerek ciddi ve ge· 
rekse mizah siitunlarmdaki tenkidlerin 
tashih edilmesi i~in §U mektubumu aynen 
gazetenizde dercetmenizi sonsuz sayg1la· 
nmla rica ederim. 

29/11/1936 
~;lam meb'usu 

Muhammed Fahri Elbarudi 

CUMHURiYET -- Biz de esasen 
F rans1z ordusunun Suriyede kalmasm1 is· 
tiyen Suriyelinin F ahri Elbarudi Bey de
gil; isimleri zikredilmiyen ba§ka Suriye· 
liler oldugunu yazmi§hk. F ahri Elbaru • 
di Beyin «Bugiinkii Tiirkiye ile olan 
maddi ve manevl rabJtalarJmlz asia sars~l~ 
maz ve samlmiyacaktJr, bilakis daha zi· 
yade kuvvet kesbedecektir» sozii mem· 
nuniyetimizi mucib olmu§tur. Bu sozlerin 
filiyat sahasmda da tahakkukunu gormek 
isteriz. 

Trikotaj fabrikatorlarmm 
bir dilegi 

~ehrimizdeki trikotaj, <;arab ve do -
kuma fabrikatorlan diin sabah Sanayi 
Birlig·inde bir toplanh yapm1§lard1r. Bu 
toplanhda yllba§mdan itibaren tatbik 
edilecek olan genel ithalat rejinline na· 
zaran iplik ithalinin alaca~ vaziyet et
rafmda gi:irii§iilmii§tiir. 

Yeni rejimde 20 numaradan yukan o
lan ve sanayide kullan1lan pamuk iplik
lerinin cS> listesine y;mi serbest listeye 
almmas1 istenmektedir. Iplikler §imdi 
« V > yani Vekaletin miisaadesile girebi
lecek e§ya listesindedir. -···-Belediye yol programi 

yap1yor 
Belediye, kanalizasyon in§aatmdan 

sonra istanbulda bir yol in§aat1 progra
m! haz1rlamaga karar vermi§tir. Prog
ram on sene i<;inde tatbik edilecektir. 
Kanalizasyon in§aahndan artacak pa -
ra bu programm tatbikatmda sarfedi -
Iecektir. 

Antakyadaki 
son hadise 

nasd haz~rland1? 
(Ba$taraft 1 fncl sahffede> 

-- Suriye namma Sancakta yap1! -
mak istenen intihabda hiikumetin ve hti
kfimetin meb'us ~1karmak istedigi emper· 
yalizm kolelerinin cebir, tehdid, §iddet, 
vaid, nefiy ve teb'id yolunda yapt1g1 
tethi§ siyasetine ragmen k1rk bin niifuslu 
Antakya §ehrinde 77 adam1 intihaba i§· 
tirak ettirebilmek derecesinde ugrad1g1 
hezimet malfundur. 

Bunlar da baz1 memurlarla belediye 
tanzifat<;1lanndan ibarettir. 

2 -- Koca §ehirde miintehibi sani o -
lacak otuz ki§i bulam1yan hi.ikiimet bele
diye memurlarile belediye ~o~iilerini n
za ve muvafakatleri ahnmadan hirer iki
§er reyle mtintehibi sani tayin ettirmi§tir. 
Koylerde de vaziyet boyledir. Miinte -
hibi sani tayin edilen bu e§has maruz kal
dJklan hiikiimet tehdid ve niifuzuna rag· 
men intihaba i§tirak etmiyerek peyderpey 
istifalanm vermektedirler. Bu ciimleden 
olarak belediye memurlanndan olup 
meb'us namzedi Hac1 Mehmed Adah -
nm biraderzadesi olan Cerna! ve Kuseyri 
Mustafa Aganm day1zade ve kaymbira
deri Mahmud mi.intehibi sanilikten istifa
lanm vermi§ ve memuriyetlerinden azle
dilecekleri tehdidine ragmen mar ettik -
lerinden azledilmi§lerdir. 

3 -- !ntihab kanununa gore §Ubeler
de intihab heyetlerini tayin ve intihab1 
kontrol etmek belediye azalarile meclisi 
idarenin miintehib azalarmdan miite§ek • 
kil heyet tarafmdan tayin edilmesi ve te§· 
kil edilmesi icab ederken hi.ikumet inti -
h14bda yapacag1 dalavereleri teshil etmek 
maksadile bunlara maliimat vermiyerek 
intihab heyetlerini memurlardan tayin et· 
mi§ti. Birinci derece intihab malum olan 
§ekilde yap1ldigmdan ve hezimetle neti • 
celendikten sonra hiikfimet belediye a -
zalanm hirer tezkere ile aym otuzunda 
yap1lacak meb' us intihabma i§tirake da
vet etmi§tir ve tezkerelere cevaben bele· 
diye azalan (intihab derecei ulada ka • 
nunsuz ve yolsuz bir surette yapilmi§ ve 
kaza halk1 bu intihaba umumiyetle i§tirak 
etmemi§ oldugundan iptidas1 yolsuzluk 
ve kanunsuzlukla muallel olan bu intiha
ba i§tirak etmekte mazuruz, diye red ce
vabl verdiklerinden htikiimetin tebligine 
atfen belediye reisi azalara (esbabJ mu
cibei kanuniyesi ve bu husustaki mukar -
rera!l idariye ile teblig edileceginden 
bugiinden itibaren belediye azahk va • 
zifenize nihayet verilmi~ oldugu maka • 
mah aliyeden teblig edilen emre imtisa
len beyan olunur) diye 28 ikincite§rin 
936 tarihli bir azil karan teblig etmi§ • 
tir. 

4 - Mi.intehibi sani olarak ~1kanlan 
e§hasm peyderpey istifa etmesi neticesi 
olarak TQU§ki.il bir vaziyete di.i§tiigiinii an
hyan hiikiimet dun nahiye mi.idiirlerine 
miintehibi sanilerin jandarma ve milis 
kuvvetleri vas1tasile nahiye merkezlerine 
getirilmesini ve oradan hiikumet hesabma 
tutulacak otomobillerle ve gene miisellah 
hi.ikumet kuvvetleri vas1tasile intihab gii
nii alessabah Antakya htikfunet konagl· 
na sevkedilmelerini emretmi§tir. 

Suras1 cidden gi.iliinecek bir vaziyettir 
ki Antakyada yiizlerce otomobil mevcud 
oldugu halde mi.intehibr sanilerin koyler
den kaza merkezine nakil keyfiyeti An
takya §oforlerine itimad edilmedigin
den Halebden bir~ok otomobil getirile • 
rek jandarmalar refakatinde nahiye mer· 
kezlerine gonderilmi§tir. 

5 - Memlekette vaziyet tabil siikiinu 
muhafaza etmesine ragmen hiikiimet Ha· 
lebden iki tankla dort z1rhh otomobil ge· 
tirmi§ ve bunlan yarm §ehrin muhtelif 
merkezlerine tevzi etmek iizere tertibat 
ald1gi gibi Antakya kasabasmm garbin • 
deki daga bi~ok mitralyozler ve dag 
toplan yerle§tirilmi§tir. 

Antakya Tiirklerinin beyannamesi 
Antakya 4 (Hususi) - Vak'a fer -

dasmda Antakyada bir beyanname ne§" 
redilmi§tir. Bu beyanname §oyle ba§h • 
yor: 

«Aziz karde§ler, milli davamlZin kut
siyeti ugruna diin ve evvelki gi.in kan -
lanm ak1tarak kafilei §i.ihedaya kan§an 
kardel§erimiz biitlin Hatayhlann hatta 
biiyiik Tiirk milletinin fikrinde, ruhunda 
ya§amaktadJr ve ya§Iyacakhr.>> 

Beyanname ~oyle bitiyor: 
«Saym karde§ler, §U miihim nazik du· 

rumu bir hissi intikamla hissiyatlm1za 
magliib olarak ihlal ve i§kal etmiyelim. 
Bu mukaddes hakk1 miidafaa edenlerin 
i~lerini gii~le§tirmiyelim.» 
lntihabat rezaleti miinasebetile 

Kont de Martele gonderilen 
protesto telgrallart. 

Beyrut 4 (Hususi) -- 1ntihabat mli
nasebetile Antakya halk mi.imessilleri ta
rafmdan Kant de Martele gonderilen 
protestonun metni a§agidadir: 

Kont de M ariel 
Sancak halkmm iradei umumiyesi a· 

leyhine gayrime§ru vas1talara istinaden 
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Hediye kazananlar 
Ge<;en defaki bilmecemizin halli res

mini bashgimlz §ekilde idi. Dogru <;i:i -
zenler arasmda be§ lira birinci miika
fah Ankara ismet Pa§a K1z Enstitiisiin
de 24 $erife Kalay, ikinci miikafat 2 
liray1 c;atalca Nakka§ k1iyii bakkal Mus
tafanm oglu Adnan, ii<;iincii miikafat 
bir hokka takrmm1 istanbul 59 uncu 
ilkmekteb 504 Halise Aydiner kazandl
lar. 

Birer ~i~e kolonya kazananlar 
Giizel San'atlar Akademisinden Hul

ya, Beykoz $ahinkayada Hayreddin, 
Tekfiirsaray1 24 numarada Feyzi, Ye -
nibah<;e Ke<;eciler 39 hanede Fatma, Be
yazid Soganaga mahallesi 5 Sabri, Mah
mudpa§a Ac1su kar§ISmda 17 Siiley -
man, c;ubuklu <;ar§I iginde bakkal Ibra
himin oglu Hakk1, Ni§anta§l Te§vikiye 
mahallesi 7 Sevinc Omar, Ortaki:iy 
29 uncu ilk okul 129 Leyla Ban§, Bey -
oglu Musevi lisesi 169 Ibrahim, K1z li
sesi 7 nci smlf Muzaffer Doganoglu, 
Tozkoparan Cami sokagt 19 Birsen, 
Beyoglu 44 iincii ilkmekteb Jiilide, Ve
fa erkek lisesi 9 Nurullah Cete, istan -
bul k1z Iisesi 1883 S1d1ka Erman, Be§ik
ta§ 18 inci ilk okul 445 Emin, Hayriye 
lisesi mezunlarmdan Niizhet Hi<;son -
mez, Kas1mpa§a Haclferhad mahallesi 
31 Kadri Derinc;ay, K1rklareli Tiimen 
daire miidiirii Adilin oglu Attila Mete, 
Galata Emekyemez mahallesi 49 Vitali, 
Arnavudkoyii birinci cadde 90 $ake. 

Yartmfar diizine mendil kazananlar 
Kiitahya avukat Abdiilkerim N aci ya

mnda Aziz, Bulgaristan Rus<;uk orta -
mekteb son s1mftan !kbal Arif Gezer, 
izmir Kag1dhane caddesi Celadet soka
gi 1 Mesrure Berk, Yakac1k sanator • 
yomu 44 Cevdet, Adapazar1 $ifahama -
m1 soka~ E§ref usta evi Keriman, Kii -
tahya lisesi 335 Ibrahim Giinalay, Zon
guldak belediyesi fen memuru Elvan 
k1z1 Nahide, Vezneciler Bozdogankeme
ri 53 Saim Cete, istanbul k1z lisesi mc
zunlarmdan Nimet Hic;sonmez, Sam -
sun Sahilpalas Mustafa Baki, Bulgar·is
tan Rus<;uk Sofya sokag1 8 numarada 
$aziye Mehmedova, Diizce Bey koyii 
ilkmektebinde !smail oglu Ferid, Kay
seri Gazipa§a okulu son s1mf Hiiseyin 
Emre, Ceyhanda elbiseci Rifatm oglu 
Ya§ar, Gazi Osmanpa§a ortamektebi 
1 inci sm1f 223 Biilend Giz, Fmd1kh <;e
lebihamam sokag1 22 Nezihe Peker, <;or
lu Cumhuriyet meydanmda bakkal ih
sanm <;1rag1 ismail, Eski§ehir Otpazan 
Y1ldmm caddesi 63 Hamdi Topkaya, 
Tarsus Kemal Kadri kiZl Hayriinnisa 
Ye§ilyurd, Siverek ~ube reisi k1z1 Sii -
mer. 

Birer ceb delteri kazananlar 
<;apa orta okulu 596 Melahat Giilil, 

Konya k1z ogretmen tatbikat ilk okulu 
yanmda No. 1 !hsan Sahir, Elaziz orta 
okul 621 $aziye Okten, Harput ilk okul 
4 numarada Selman Akatiirk, Yumur
tahk Tiirk hava §Ubesi memurlarmdan 
Halil k1z1 Necla, Adana 233 numarah 
sokak 7 numarah evde ilhan Sevinc, 
Galata Fermeneciler caddesi 97 ihsan, 
Bursa Erkek Iisesi 1408 Alaeddin Do -
gan, Amasya orta okulu 77 Muammer 
Tunc, Beyoglu 10 uncu okul muallimle
rinden Hiisnii Tuncaym yamnda En • 
ver, Malatya Ziraat Bankas1 miidiirii 
oglu Edib, Kas1mpa§a Bedreddin rna • 
hallesi 3 Mahir, Trabzon Zanos orta o-

hiikiimetin yapmak istedigi meb'us inti • 
habahm defaatla protesto ettigimiz hal -
de nazari dikkate almmad1. 

lntihabata i§tirak etmiyen koyler na • 
mma intihab sand1klanna sahte pusla ~ 
lar atJ!di. Birer iki§er reyle hiikumetin 
mi.intehibi sani tayin ettigi e§has, istekle
rine ve istifalanna ragmen miisellah jan
darma, milis kuvvetlerile cebren intihab 
merkezlerine sevkedildi. 

Vicdan hiirriyeti namma yiiz kizarta
cak §iddet ve suiistimallerini bitarafhg1 -
na itimad edeceginiz tahkik heyetlerile 
ispat edecegiz. 

Bu suretle se~ilen meb'uslarm bizi tern 
sil edemiyeceklerini beyan eder, memle • 
ket halkmm milli iradesine, vicdan hiir • 
riyetine yap1lan bu tecaviizleri protesto 
ettigimizden Milletler Cemiyetile Fran • 
sa Hariciye Nezaretine ve Tiirkiye Ha
riciye Vekaletine tebligini rica ederiz. 

H alk miimessilleri 
Beyrut 4 (Hususi) - intihabat mi.i· 

nasebetile Kont de Martele 1skende -
run dan §U pro testa telgraf1 gonderilmi§tir: 
Son Ekselans Yiice Komiser Cenablarma 

30 sonte§rinde yap1lacak olan meb'us 
intihabatma biz Tiirkler i§tirak etmiyo -
ruz. Otedenberi medeni memleketlerde 
hiir ve serbest olan intihabat, 20 nci asu· 
da medeni F rans1z hi.ikumetinin idaresi 
altmdaki bir i.ilkede §iddet ve tazyikle 
yap1hyor. Bu intihabah medeniyet ve 
hlirriyet namma protesto ederiz.» 

H alk miimessilleri 
Beyrut 4 (Hususi) - Belandan §U 

protesto telgraf1 gi:inderilmi§tir: 
Son Ekselans Kont de M ariel 

Beyrut 
Aym 30 unda se<;ilecek meb'us, esa

sen intihabata i§tirak etmiyen biz Turk· 
lerin reyile olmad18-Jn~n nahiyemizi 
temsil hakkma malik olmiyacagmJ arze· 
deriz. 

H alk miimessilleri 

kulu 412 Mustafa Kemal. Vefa erkek Ii
sesi 131 Ali, Ni§anta§I 15 inci ilk okul 
Kerim Erduran, Selinliye Kavak iske
le caddesi 20 Semiha Fuad, Yiice Ulkii 
Iisesi 287 ihsan, Ankara Gazi Iisesi 1043 
Adnan, Cumhur Reisligi bandosund:t 
Vasfinin oglu Gii<;lii, istanbul birinci 
ilk okul 37 $ekib, Degirmendere ilk o
kul 135 N aim. 

Birer para ciizdam kazananlar 
Goztepe istasyon caddesi 34 iclal, 

Bostanc1 Kasadar sokag1 2 Ahmed Ce -
mal, Antalya lisesi ~15 Mes'ude Bay -
san, Bak1rk1iy Sakizagac1 61 Fikriye, 
Galatasaray lisesi 420 Orhan Miinib, 
istanbul Erkek lisesi 828 Yusuf, Gelen
bevi orta okulu 426 Mesrur Orner, Bur"' 
sa Kazani ilk okulu Vildan Ersek, K1 .. 
z1lay Hastabak1c1 okulunda Kevser, Ka
bata§ erkek lisesi 35 Enver Zorlu, Bur
sa Hisar hastane vaddesi 14 ismet k1z1 
Nadide, Fatih 13 iincii okul Sevim EI
dem, Pangaltl lisesinde Yetvart Hovan, 
Kad1koy 8 inci okul be~inci s1mf Gulte
kin, Uskiidar 43 iincii ilkmekteb 2() 
Aydogdu Oztiirk, istanbul Erkek lisesi 
1746 Sami, Karagiimriik 19 uncu ilk 
okul 66 Ya§ar Goyenc, Ni§anta§l k1z or
tamektebi 1146 Sevin<; Selen, istanbul 
13 iincii okul ogretmeni Nimet yamnda 
Mete, 19 uncu ilkmekteb 166 Mithat. 

Birer kitab kazananlar 
Adana icadiye mahallesinde 13 nu

marada Cihad, Bogazi<;i lisesi 112 Nec
la Tevfik, istanbul 44 iincii ilkmekteb 
4 iincii s1mf $efik, Tav§anh ekmekc;;i 
Hiiseyin oglu Ce>ngiz, Yedikule 43 iin
cii ilkmekteb 26 Neriman Tulunay, An
kara lisesi 41 Sevin! <;ak1r, Edirne Kar
ma orta okulu 368 Dogan Gi:ikc;ay, Ka
racabe merkez ilk m in en y -
han Bilg\n, Cihangir Y1ld1z aparhmam 
Hamid ~erif, Ankara l§Iklar caddesi 
Karde§ler sokag1 Suna Bozkurd, Ge -
dikpa§a Pertevpa§a sokag1 Neriman, 
Vefa lisesi 317 Miinif, Ordu Gazi ilk o
kulu 117 Said Uygu, Trabzon Zanos or
ta okulu 348 Sabahaddin, Zonguldak 
Gazi ilk okulu 29 Siiheyla !<;sel, Amas
ya orta okulu 219 Semih Aral, Tarabya 
51 inci ilk okul Ilhan Unver, Erenki:iy 
Fum sokag1 3 Nebahat, istanbul k1z og
retmen okulu 358 Vahide, Erkek terzi
lik okulu Rahmi Ustel. 

Hediyeler per§embe giiniinden itiba • 
ren dagihlmiya ba§lanacaktlr. !stan • 
bulda bulunanlarm matbaam1zdan ge -
lip almalanm dileriz. Ba§ka yerdekiler 
taraf1m1zdan gi:inderilecektir. 

«Fransa icab1nda ingil· 
tereye yard1m i~in 

haZJrdirh> 
(Ba~taraft 1 fnct sahifede) 

soyledigi nutukta ezciimle demi§tir ki: 
«-- F ransa, !ngilterenin sebebiyet 

vermedigi bir harb zuhurunda havadan, 
karadan ve denizden ingilterenin yard1· 
mma ko§maga hamd1r. 

F ransanm harici siyasetinin mihveri 
sulhtur. Sovyetler yaptlglmlz pakt su~ • 
hunii istihdaf etmektedir. Bu sebeble bu 
pakta sad1k bulunuyoruz ve bundan son
ra da sad1k kalacag1z. 

Almanya ile miinasebahm1za gelince, 
Avrupa sulhu ic;in Almanya ile Fransa 
arasmda mukarenet bi.iyiik bir ihtiyacd1r. 
Fransa, Almanyamn me§ru metalibatma 
hic;bir zaman miimaneat etmemi§tir. Bu 
yiizden mii§klil vaziyetler dogurmamak 
~artile bundan sonra mi.imaneat etmiyece~ 
giZ.» 
Y eni matbuat kanunu kabul edildi 

Paris 4 (A.A.) - Meclis, matbuat 
kanununun miizakeresine saat 14 te tek~ 
rar ba~lami§br. 

Des§izonun, Bakanlar tarafmdan ya • 
banc1 memleketlerde ne§redilen F rans1z 
gazeteleri miistesna olmak iizere gazete
lere ve gazetecilere gizli tahsisattan para 
verilmesini men' e matuf olan tadil teklifi 
2 reye kar§l 578 reyle kabul edilmistir. 

NOYOTNi'de 
Her ak§am 

SARKILI MuZiK 
Pazar giinleri otelin salonu dahi 

~ARKILI MUZiK 
ile a~1k olacal<br. Fiatlar ayn1dn 

.. _Dubie bira 20 kurufj _ .. 
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r lstanb~l Borsasl kapani§'I 
fiatleri 4- 12- 1936 

PARALAR 

I~ Batt. 
1 Sterl1D ti18 
1 Dolar 1 ~:!. L~6. 

20 Franm Fr L17. 117. 
20 Llret Ub, 130, 
20 BeJc1Ka Fr ::>il, t!.l. 
20 Drahm1 20. 23. 
20 isv1cre Fr • 65. 675 . 
20 Leva ~0. :.IJ, 

I Florin b3, 66, 
20 Cek lcronu 14, 80. 

1 A vusturva Sl lO, 23 
1 Mark ~3. ~6 

1 Zlott 20, 2\J,o• 
1 Pen1Zi1 .40. :IS 

20 Leva 12, 14. 
20 Dinar !~. 60. 
Ruble 
1 isvec; Kuronu 30, 3l. 
1 Tiirk altm1 99j, 996. 

.....l.Ja.nknot Os B 24•. :!4 . 
I 

<;EKLER _ I 
A~ll13 Kap~ 

Londra tH 6, til b. 
Nev Yok u. c:J6lo u. 7 ~60 
Part.q 17.07 17,167J 
Milano 15,1:!66 16.1:.11~ 
Briiksel 4, 7L60 4 7052 
A tina ~~.79 ·7 88 791:!1 
Cenevre 3.463~ 6,463 
So!va 64,Jll6 64.931'> 
A.rnsterdam 1,4630 1,46:16 

Prall 22,b025 22.oo2;; 

Vivana 4,2450 4.~4 .o 

Madrln 'l.4CI94 7.4591 

Berlin lll71:SO 1,\Jil:!O I 
Varsava '-2100 .. 2100 

Budaoeste 4,3475 4,847j 
Biikres 108 6\lb 108,60() 

Bellrra.d ~u97o 64.4975 
Yokohama :l,717.J 2.7i7.J 

Mo.skova 24.!!lo 24.ll1o 

~olm i.l41:!5 3.1480 

ESHAM 

I 
AQI.llo Kapanl§ 

Asian ~lmento 13. 13. 
Merkez Bankasl 88. 89. 

tSTtKRAZlAR 

Mll13 Kap~ 

Tiirk borcu I pe~tn ;12, 75 Z2.75 
22 75 , I vadel1 2~.775 

.. .. U vadell 21.27;) 2 L.:.l !5 

TABViLAT 

Mlllo ga-pan13 

1 

Alnadolu I vadell 40.9;) 40, l'6 
, n vadell 4U.95 40.9o I 
,. mii. vadel1 14 43~ 

c YENi ESERLER ) 
Bogazi~i 

~irketi Hariye tarafmdan ne§redil -
mekte olan bu giizel mecmuamn iic;i.in
cii saylSl ~lkiDI§tlr. On kuru§ gibi az bir 
baha mukabilinde satllan bu mecmu -
amn son say1smda Hiiseyin Cahid Yal

~m, Peyami Safa, Faruk N afiz <;amh -
bel, Mithat Cemal, Mehmed !zzet, Sala
haddin Giingi:ir, Selim Tezcan, Asaf A
kant, Ywmf Mardin, Said Kaptan, Abi
din Daverin yaz1 ve ~iirleri Cemal Na
dir Giilerin karikatiirU, Bogaza ve do
nanmamiza aid giizel resimler vard1r. 
Bogazi~i kl§ tarifesi de mecmuaya Ha
ve olarak konulmu§tur. Tavsiye ederiz. 

c cagnlar, konferanslar, kongreler 
Davet 

Karadeniz Talebe Blrllginden: 
5 birlnclkanun cumartesi giinii saat 15 

te Eminonii Halkevinde senellk kongremize 
biitiin Karadenizl\ arkad~larm gelmesinl 

dileriz. 

HASAN 
Kuvvet Surubu 

' Zaaf1 umumi, kans1zhk ve 
kemik hastahklarma tifai te • 
sirleri ~oktur. 

~ocuklar gender, gene k•z
lar ve ihtiyarlar her ya,ta is -
timal edehilirler. 

9tljlllil! """ 

1936. 1937 ba,mahsulii 

Norve~ Morina 
Bahk yagt 

Halis Marina hahgmm ci • 
gerlerinden ~1kartlm•thr. t~ · 
mesi kolay ve nefistir, mideyi 
bozmaz. Gayet temiz ve mu
akkam ve yeni Hasan markah 
l!ifelerde sabhr. Taklidlerin ~ 
den sakm1mz. 

Y4 litre 40, !12 litrelik 60, 
I litrelik 100 kuruttur. 
Ankara, Eski$ehir, Be,ikta,, 
B ve Istanbul Merkezi .. 

CUMHURiYET t 

Bah~e Mimar1 
Mevlud Baysal 

• ---------~-----r------.. 
Pastil Antiseptik Beyhude l'flrab ~ekmeyl·n Deniz Levazlm Sah al 

Parklarm, amt, meydan, c;ocuk 
ve ko~?k bahc;elerinin en modern 
usullerle tarh ve taksimatm1, plan· 
larmm ihzanru ve araziye tatbika· 
hm deruhde ve taahhiid eder. 

K A N Z U K ~ Y Komisyonu tlanlara 

Miiessesat ve hususi bahc;elerin 
daiml nezaretini kabul eder. 

<;ic;ek, sebze tohumlan, fide ve 
fidanlan; siis, meyva agac ve agac· 
Clklan; salon c;ic;ekleri bahc;e aHlt 
ve edevab ve ehliyetli bahc;1vanlar 
gondcrir. 

Katalogu elli kuru§tur. 
tstanbul dordiincii Valnf han. 

dordiincii kat No. 18. Telefon 22537 

~elenk, htiket, ni,an sepeti, 
gelin arahalan tezyinah, balo-
larda d~korasyon i,Ieri i~in 
daima 22537 numaraya tele ~ 

fon ediniz. 

DANS DERSLERl - Hususi ve 
miinferiden (asri dans dersleri) Beyog· 
lu, Karlman kar§Ismda eski Polonya 
Nurziya sokak No. 3. Miiracaat saatle· 
ri: (12 - 14) (17 - 20) ye kadar Profesor 
Panosyan. 

Teneffiis yollarile ge~en hasta
hklara kar§I koruyucu, tesir·i kat'i 
pastillerdir. Nezle, bron§it, grip ve 
bagaz rahats1zhklannda, ses klstk
hgmda pek faydahd1r. 

Kalabahk yerlerde, tozlu muhit
lerde, bula§lk hastahklardan vika
ye eder. 
!NG!LiZ KANZUK ECZANES! 

Beyoglu - tstanbul 

istanbul 4 iincii lcra Memurlugundan: 
Nuriyenin Emniyet Sand1gma birinci derecede ipotekli olup ta -

mamma yeminli ti~ ehli vukuf tarafmdan «3492» lira k1ymet takdir 
edilen Anadoluhisarmda Goksuda Y eni mahalle, Nitanlafl caddesin
de eski 7 Mii. yeni 21, 21 numarah bir taraf1 doktor Kemal bane ve 
bah~esi, bir taraf1 Hakkt vereseleri ve bazan Mehmed Barhut bane ve 
bab~eleri, arka taraf1 Kuyu sokagi, onii Nitanta'l caddesile mabdud 
atagida evsaft yaz1h bah~eli ah,ab hir ev a~rk arthrm1ya vazolun
mustur . 

Zemin kat: Kar,Ihkh iki metbali olup onleri zemini karosimen 
iki sofa ti~ oda bir bali bir gusulhane, (sofada sabit hir dolab var
dtr). 

Bodrum kab: Ah,ab merdivenle inilen zemini ~imento iki ta, • 
hk, iki ada bir bali (bab~eye iki kap1 vard1r). 

Birinci kat: Bir sofa tizerinde dort oda, bir bali. ~ab kah: Ba ~ 
Slk tavanh bir sofa uzerinde bir oda, bir ~ah aJtJ, odamn onti zemi
ni ~inko taras, elektrik ve kumpanya suyu tesisah vard1r. Bab~ede 
ayrrca ahtab sala, halinde bir ahtr, tugla iizeri ~imento siVah a~Ik· 
ta hir sarm~ ve vi,ne, erik ve emsali meyva agaclar1 mevcuddur. 
Binamn onunde bir ~·kma vardu. Umum mesabas1 2757 M.2 olup 
108 M2 hina 8 M2 sarm~ ve miitebakisi de bah~edir. Yukar1da ev
safl yaz1h gayrimenkul mtizayedeye vazedilmit oldugundan 18/2/ 
937 taribine muaadif pertembe gunu saat on dortten on alhya kadar 
dairede hirinci arthrmas1 icra edilecektir. 

Arthrma bedeli k1ymeti muhammenenin yiizde yetmif hetini bul
duiu takdirde mtitterisi iizerinde buakJJacaktJr. Aksi takdirde en 
son artbranm taahhiidii baki kalmak iizere artbrma on bet giin miid
detle temdid edilerek 5/3/937 tarihine musadif cuma gtinti saat 14 
ten 16 ya kadar keza dairemizde yap1lacak ikinci a~1k arthrmasmda 
arthrma bedeli k1ymeti muhammenenin ytizde yetmi' hetini bul • 
mad1g1 takdirde sat~ 2280 numarah kanun abkamma tevfikan geri 
birak1hr. Sabf petindir. Arthrm1ya ittirak etmek istiyenlerin k1ymeti 
muhammenenin % 7,5 nisbetinde pey ak~esi v«:_ya milli bir banka • 
nm teminat mektuhunu hamil hulunmalari li2amd1r. Haklar1 tapu si
cillerile sabit olm1yan ipotekli alacakhlarla diger alakadaramn ve ir
tifak hakk1 sahihlerinin hu haklanm ve hususile faiz ve masarife dair 
olan iddialarm1 evrak1 mtisbitelerile hirlikte ilan taribinden itibaren 
nihayet yirmi gun zarfmda birlikte dairemize bildirmeleri laz1md1r. 
Aksi takdirde haklar1 tapu sicillile sabit olmiy&;nlar satl' bedelinin 
paylatmasmdan baric kahrlar. Muterakim vergi, tenviriye, tanzifiye
den miitevellid Belediye rusumu ve V ak1f icaresi ve 20 senelik Vaktf 
tavizi ve dellaliye hedeli, bedeli mtizayededen tenzil olunur. 

Daba fazla malumat almak istiyenler 1/1/937 tarihinden itibaren 
herkesin gorehilmesi i~in dairede a~1k hulundurulacak arthrma tart
namesile 934/3049 numarah dosyaya muracaatle mezkur dosyada 
mevcud vesaiki ~orebilecekleri ilan olunur. (3426) 

Kadtkoy Vaktflar Direktorliigii ilanlara 

·---------------------·----~-... MuhammeD 
k1ymeti 

Lira K. 
74 72 

696 17 

Teminah 
~uvakkatesi 

Lira K. 
5 61 

52 22 

Do. No. 

1033 

96 

0 skudarda Pazarhati Ma. 
Ta,c;Imanok So. 2 No.h ar· 
sanm 3/4 bisseai. 
Osktidar Sinanpaf& ma • 

ballesi Karantina So. 31 sa-
yih sabilhane arsasmm 1/3 
bissesi. 

Yukar1da mevkilerile numaralar1 ve cinsleri, k1Ymet ve teminat

lan yazlh mahlul yerler satdmak tizere 31 gun muddetle a~1k art -
brmtya ~tkanlmu~br. lbaleleri 7/1/1937 pertembe gunu aaat 14 te 
Kadtkoy Vak1flar Mudurliigunde yaptlacakbr. lsteklilerin mtira -
caatleri. (3417) 

G R i PiN kullan1n! 
Soguk algmhgt, nezle, ktrlk

hk, grip, ba§, di§ ve sinir ag- j 

rilart, romatizma sancilari 

i~in rakibsiz deva, Gripindir! 

Bu kart,tk havalarda yantntzdan 
GRiPiNi eksik etmeyiniz! 

Seyhan Posta ve Telgraf 
Ba~miidiirliigiinden: 

1 - Mersine sekiz saat mesafedeki Kepez, Ay1beleni ormanlann
dan kesilmek iizere evvelce eksiltmiye ~tliar1lmi' olup talih zubur et
miyen «4350» aded ~1rah ~am diregi ikinci defa olarak ve teslim 
miiddeti nisan 1937 nihayetine kadar uzablarak kapah zarfla eksilt
miye ~Jkartlmi,hr. 
2- Muhammen hedeli heher direk bes lira ve muvakkat temi -

nah 1631 lira 25 kurustur. ' 
' 

3 - Eksiltme ihalesi 15/12/1936 tarihinde salr gunii saat 15 te 
Seyhan Posta ve Telgraf Telefon Batmtidiriyet binasmda topla -
nacak Komisyonda yap1lacakhr. 

4 - Talibler teminatn~1 vezneye teslim edecek, alacaklan mak
buzu veya kanuni muteber teminab ve 'artnamede yaz1h helgeler
le teklif mektubunu ihtiva edecek alan ikinci kapah ve miihurlii 
zarflanm mezkur tarihe musadif sah gtinti saat 15 e kadar mak -
buz mukahilinde Komisyon Riyasetine teslim edeceklerdir. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

5 - ~artnameler Batmudiriyette bergtin saat 9 - 12 ve 1'3 - 17 e 
kadar gortilebilir. 
6- Fenni t~rtnamede tafailat ve izahat olmakla heraher hu di • 

reklerin uzunluklar1 8 metre, dip devreleri 70, tepe devreleri 40 
santim olacakhr. Kesim mtidedti 15 mart 1937 aktaml bitecektir. 

7 - Orman muamelesi tekemmiil ettikten sonra kesim orman 
muhendisile heraher hulunacak olan idarenin fen memurunun ne
zaretinde yapilacakbr. 

Kesim ve soyum iti tamamland1ktan sonra ormanda idaremiz dam
galarile damgalanacak ve hu damgah direkler teselltim mahlli alan 
Mersin istasyonunda damgalan goriilerek hilaitiraz kabul edile • 
cektir. (3406) 

Dokuma, Trikotaj ve Corab 
imalathaneleri Sahiblerine 

Pamuk ipligine ibtiyact olanlarm dogrudan dogruya lstanbulda 
Dorduncu Vak1f banmdaki Uyutturutu Maddeler tnhisanna mtira
caat ederek dileklerini kaydettirmeleri ltizumu ilan olunur. (3371) 

Urfa Belediye Reisliginden: 

Harh Akademisi erah 1\=In 

10 ton kuru fasulya 8/12/936 
sah gtinti saat 15 te T ophanede 
Sabnalma Komisyonunda a~1k 
eksiltme ile ahnacakttr. Tah -
min bedeli 1100 liradtr. Ilk te -
minab 82 bu~uk liradtr. ~artna
me ve niimunesi Komisyonda 
gorulebilir. lsteklilerin belli sa
atte kanuni vesikalarile Komis -
yona gelmeleri. «225» (3117) 

*** 
Harh Akademisi erah i~in 

11 ton bulgur 8/12/936 salr gu
nu saat 14 te Tophanede Satm
alma Komisyonunda acrk eksilt
me ile ahnacakbr. Tabmin be -
deli 1457 lira 50 kurustur tlk 
teminab 109 lira 31 kur~ tur. 
~artname ve numunesi Komis -
yonda goriilebilir. fsteklilerin 
belli saatte kanuni vesikalarile 
Komisyona gelmeleri. 

«227» 

*** 
(3115) 

Harb Akademisi eratJ i~in 
yedi ton nohud 8/12/936 sah 

giibu saat 14,30 da Topbanede 
Satmalma Komisyonunda a~1k 
ek~iltme ile ahnaca hr. T ahmin 
hedeli 875 liradu. tlk teminah 
65 lira 62 lruru~tur. Sartname 
ve niimunesi Komisyonda goru -
lebilir. lsteklilerin vesikalarile 
belli saatte Komisyona gelme -
leri. c:226» (3116) 

*** 
ldareleri Istanbul Levazlm Amir-

ligine bagh muesseseler ic;:in 25 ton 
ye,il mercimek 11/12/936 cuma 
giinu saat 15 te To-obanede Sahn -
alma Komisyonunda ac;tk eksiltma· 
si yap1lacakt•r. T abmin bed ell 
4750 liradtr. tlk teminah 356 lira 
25 kuru~tur. ~artname ve niimunesi 
Komisyonda jZOrulehilir. 

lsteklilerin kanuni ves 'kalariJ~ 
beraber belli saate Komisyon"l F,ef. 
meleri. «233 ~ (322!'i) 

* * * 
T ophanede e ya ve techizat 

amban icin 35 bin metre kane -
vic,:e 21/12/Q36 pazartesi giinii 
aaat 15 te Tophanede S hm!ll · 
ma Komisyonund~ kaoah z:ufl,. 
eksiltmesi yapJiac,.kt!r. 

Tahmin hetleli 577fi lirad~r 
Uk teminah 4~3 H,.a 12 kur'!' · 
tur. ~artname ve n;imiiunesi Ko 
misyonda goriilebiJir. 

fstekJ;lerin kanuni vesib.lari 
le teklif mektublarJDJ ihale sa · 

Dokuz bin dort yiiz elli lira muhammen bedeli ke,ifli eski Belediye atinden bir saat evvd Komisvo· 
dairesinin tadilen kazino haline ifrag1 ve onundeki dukkanlann na vermeleri. «238» (3251) 

y1ktmlarak asri bir tekilde yeniden yaptmlmas1 bugunden itibaren * * * 
yirmi gun mtiddetle a~1k eksiltmiye konmuttur. Taliblerin % 7,50 Harh Adakemisi hayvanah icrin 

depozito ak~esile Urfa Belediyesine muracaat etmeleri ilan olu - 248 ton kuru ot 14/12/1936 pazar· 
nur. (3407) tesi gunu saat 15 te Tophanede 

I ~ 
Satmalma Komisyonunda kapah 

Deniz Levazlm Sabnalma Komisvonu ilanlarJ za.rfla eks~ltmesi :ap!lacakhr. Tah-

---·- mm hedeh 6200 hradrr. tlk temina· 
Cinsi Miktar ve ol- Tahmin bedeli Muvakkat temin<tb b 465 lirad1r. ~artnamesi Kamis· 

Sut 
~tisii Lira Li-ra yonda gorulebilir. lsteklilerin ka _ 

20000 kilo 2200 { 285 nuni vesikalarile heraber teklif 
Yogurt 10000 kilo 1600 k bl me tu anm ibale saatinden bir 

3800 
Yukar1da cins ve miktarlarile tahmin bedelleri yaz1h oln iki ka -

lem yiyecek, 11 hirincikanun 936 tarihine rashyan cuma gtinii saat 
15 te a~1k eksiltme suretile ahnacakbr. 

~artnamesi Komisyondan bergun paras1z verilir. 
fsteklilerin 285 lirahk muvakkat teminab Istanbul Vilayeti muha

seheciligine yahrarak mukabilinde alacaklan makbuz veya banka 
teminat mektuhile ve belli gun ve saatte Kas1mpa,ada bulunan Ko -
misyonumuza muracaatleri. (3199) 

Belediye Sular idaresinden: 
K1, mevsiminde su saatlerinin dondan kmlma teblikesi vard1r. 

Bunun onune ge~mek ve yok yere tamir paras1 vermemek i~in tedhir 
ahnmas1 hususuna saym abonelerin dikkati celbolunur. (3431) 

saat evvel Komisyona vermeleri. 
«231» (3226) 

*** 
Harb Akademisi bayvanah i~in 

147 ton saman 14/12/1936 pazar· 
tesi gunu saat 14,30 da Tophanede 

Satmalma Komisyonunda a~1k ek· 
siltmesi yap1lacakhr. Tabmin be -

deli 2940 liradu. Ilk teminah 220 
lira 50 kuru~tur. ~artnamesi Ko -
misyonda goriilebilir. lsteklilerin 
kanuni vesikalarile belli saatte Ko· 
misyona geJmeleri. 

(230) (3227) 

ADEMi iKTiDARA FORTESTi 
. ) V . I Erken ihtiyarhyanlarl genele~tirir, yorgun viieudleri dincle~tirir. Belgev~ekligini ge~irir, ~elik ~ribi bir viieud kazaodmr 
Istanbu aktflar Direktorliigii llanlar1 

~--------------~----~ 
Miitevelli ve Miitevelli Heyetlerine 

Mutevelli veya Mtitevelli heyetlerinin idare ettikleri vak1flarm 
ge~mi' y1la aid gelir ve masraf miktarlanm hildirir cetvellerle ve • 
saiki vermeleri i~in kanunen tayin edilmit olan muddet T. Sani 936 
sonunda bitmi• oldugundan istanbul, Beyoglu ve Kad1koy mmta· 
kalar1 dahilindeki vak1flar mutevellilerinden veya mutevelli beyet

lerinden hentiz bu cetvelleri vermiyenlerin on bet gun i~inde bagh 
olduklar1 Vak1flar idarelerine vermeleri liizumu vak1flar nizamna-

mesinin 56 nc1 maddesi uyarmca teblig olunur. ('3412). 

ELEKTRON MOESSESATI 
GALATA VOVVODA CADDESi No. 58-60-62 

TELGRAF : ELEKTRON 

TELEFON : ~ 1 ~ 60 

POST A KUTUSU ; ~~~~ 
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ELEKTRON MOESSESATI TELGRAF: ELEKTRON 

TELEFON ; 41460 

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

ADEM • 
I iKTiDAR 

ve B E L G E V !; E K L i G i N E K A R !; I 

ORMOBi 
• Her eczanede araytntz. (Posta kutusu 1255 Hormobin) 

Doktor arantyor 
Hat boyunda bir maden ocaga 

i~in ayda 180 lira iicretle bir he
kim aramlmaktadtr. Isteklilerin 
(Posta kutusu 1532 Istanbul) ad· 

resine mektub yazmalan 

Doktor 

HORHORNi 
Eminonii eczanesi yanmda 

Her gUn ak,ama kadar has· 
talar1n1 kabul eder. Tel. 24131 

Dahlli ihtirakh 
Makineler 

Gaz, benzin, mazut, elektrik kul-
lanan Dizel ve biitiin motorlerin e
saslarmi, hesab ve tatbikatmi ha
vidir. Muallim Bay Abdiilkerimin 
eseridir. 300 biiyiik sayfa ve 250 
resmi vardu. Fiatt 250, cildlisi 300 
kuru~tur. 

Bubar Makineleri: 
Bilumum buhar makinelerinin 

tarifat ve hesabahna aid her tiirlii 
malfunat vardrr. Bu da Bay Ab -
diilkerimin eseridir. 600 biiyiik 
sahife ve 520 resmi vard1r. Fiah 
350, cildlisi 400 kuru§tur. Sah§ ye· 
ri: istanbul, Ankara caddesi No. 131 

Gayret kiitiibhanesidir. 

Goz hekimi 

Dr. Murad Rami Ayd1n 
Beyoglu, Mis sokaga No. 15 

Telefon : 54153 

Dahiliye V ekiletinden : 
1 - Vekalet ihtiyact i~in ahnacak 350 ton kok komiiriiniin mu

bayaast kapah zarfla eksiltmiye konmuttur. 
2- Eksiltme 21/12/936 pazartesi gunii saat 15,30 da Ankarada 

Y enitehirde Vekalet binasmda toplanacak Satmalma Komisyonun
ca yaptlacaktar. 

3 - Muhammen bedel10500 liradtr. 
4 - Muvakkat teminat 787 lira 50 kuruttur. 
5 - fsteklilerin buna dair olan tartnameyi Vekalet Levazrm 

Burosundan alabilirler. 
6 - fsteklilerin 21/12/936 giinu saat 14,30 a kadar teklif mek

tublartm Satanalma Komisyonu Reisligine vermeleri ve makbuz al
malart laztmdtr. 

7 - Posta ile gonderilecek teklif mektublarrmn yukanda yazth 
saatte Reislige gelmit bulunmas1 tarttar. Postada olacak gecikme· 
ler muteber degildir. «1988» (3413) 

Tahlisiye Umum Miidiirliigiinden: 
1 - :Kapah zarf usulile satm almacag1 ilan edilmekte bulunan 

motorlii cansandahmn idari tartnamesinde bazt tadilat yaptlmasma 
liizum goriildiigiinden buna dair fimdiye kadar netrolunan itanlar 
hiikiimsiiz sayrlmtttir. 

2- Mevzuu bahis motorlii cansandah 6/11/9'36 tarihinden itiba
ren 45 giin muddetle ve kapah zarf usulile yeniden eksiltmiye ko • 
nulmuttur. 

3 - lhalesi 21/12/936 tarihine rashyan pazartesi giinii saat on 
bette Galatada Merkez Rthhm hanmda dordiincii katta Tahlisiye 
Umum Mudiirliigu Satmalma Komisyonunda yaptlacak olan mez
kiir sandahn muhammen bedeli 19250 lira ve muvakkat teminat 
miktan 1443 lira 75 kuruflur. tsteklilerin teklif mektublanm bildi
rilen vakitten bir saat evveline kadar sozii ge~en Komisyon Reis -
ligine tevdi etmeleri tarthr. Buna aid resim ve ,artnameler mezkiir 
Komisyondan paras1z ahmr. (2667) 

Is t a n b u I G a y rim u b a d i II e r K o m i s yo n u n d a n : 
D. No. Semti ve 

mahallesi 
Sokaga Emlak Cinsi ve 

hissesi 
Hisseye gore 

muhammen K. 

Taksim Firuzaga. 

No. 

E. Q1kmaz hahcte • E. 14 
kap1 Y. 16/1 

Y. Havyar ve yeni mahallen 26 
yuva 

Edirnekap1 Avc1bey lvazelendi E. 61 

Y. 57 
Edirnekap1 AvCibey lvazefenei E. 74-

Y. 65 

E. 20 

Y. 6 
Yenikoy 

Boyaclkoy 

Beyoglu 

Kamerhatun 

Kumkapt 

Karukoy Osmanaga 

Bostanca 

Qatalce§me 
Samatya 

Hac1 HO.seyinaga 

Aksaray Molla 

Gtiranl Nuri Dede 

E. Ayazma 

Y. Koykahvesi 

E. <;mar ve k asab E. 14·16-17 

Y. Akba§ ve kasab Y. 16·17·18 

Remzi 

Maslak E. 3 

fesliyan E. 35 

Y. 37 

E . Havuzlu bostan E. I Mil. 
Y. Ni§anca bostam Y. 27 

Karadut E. 122 

Y. 14 

Qatalcte~me E. 15 Mo.. 

Barita 116 
Buyiik Kuleli E.5 

Y. 13 
E. Camii!ierif 2 

Y. Ahmed Vefik Ada 202 
P§. ve Millet cad. Harita 2350-

2so1 

KArgir apartlman 

154 metre arsa 

147 metre arsa 

88 metre arsanm 20/360 

his. 

2 arsa ve ah§ab hanenin 

1/2 his. 

3575 metre ~tilek tarlas1 ve 

barakanm 1/3 his. 

210 metre arsanm 1/2 his 

Hanenin 2/6 his. 

"Ozerinde, ba§kasrnm ah§ab 

hanesi olan 138 metre 
kllyulu arsa 

178 metre arsa 

BahQeli ah§ab ham•nin 1/4 

his. 

180,50 metre arsamn 112 his. 

6000 

160 

150 

10 • 

200 

140 

210 It 

170 

420 , 

290 

100 

HO 

Yukanda evsah yazd1 gayrimenkuller on giin milddetle satl§a Qlkanlmt!itlr. Thaleleri 21/121936 tarihine tesadiii 
eden pazartesi gilnft saat on dorttedir. Sati~ mftnhastran gayrimftbadil bonosiledir. 

KANZUK 

COM OGENE 
Sa'<larm koklerini kuvvetlendi • 

rir. Dokiilmesine mani olur. Ke • 
pekleri izale eder. Ne§viiniimasmt 
kolayla§hrarak hayat kabiliyeti • 
ni arttmr. Latif rayihah bir sa~ 

eksiridir. 
iNGiLiZ KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU • iSTANBUL 

BE!:>iR 
MAWMUT 
E-Ci!AN E-51 

iCiN-

MUSTAHZAR"1TIN AN? 

PEKTDRI N-t-\.)Ll~ 

istanbul Harici Askeril 
KITAATI ILANLARI 

Hava i~in dart aded muhtelif 
fabrika tezgaht kapah zarfla ek • 
siltmeye konulmuflur. Tahmin edi
len bedeli 17,000 lira olup ilk te
minat parast 1275 liradtr. ihalesi 8 
ikincikanun 937 cuma gunii saat 
15 tedir. ~artnamesini M. M. Ve
kaleti Satmalma Komisyonundan 
bizzat alabilirler. Eksiltmeye gire· 
ceklerin 2490 sayth kanunun 2, 3 
uncu maddelerinde istenilen belge
lerle birlikte teminat ve teklif 
mektublarmt ihale gun ve saatin • 
den en ge~ bir saat evveline kadar 
Ankarada M. M. Vekaleti Sahnal
ma Komisyonuna vermeleri. 

«483» (3034) 

*** Tayyare alaymm gostereeegi 
yercle yaptmlacak cepanelikle -
rin kapah zarfla ihalesi 12 hi • 
rincikanun 936 cumartesi gunii sa· 

ANDI~LI 

TAKViMi RAGIB 
Mahmud Ragtb Ulug 

1937 
14 iincU ytl 

Arabi aylarm batlangtci, dini giinler, Istanbul 
Rasathanesinden ahnmtthr. 

Herkes i~in en liizumlu ve laydall maliimall bulabilirsiniz. 

FtATI CILDU 35 KURU~. 

KANAAT KiT ABE Vi 

Adliye Vekaleti den: 
30 lira maath Sinob Cezaevi Doktorlugu a~tkhr. Talib olanlarm 

laztm gelen vesaikle birlikte Adliye Vekaletine miiracaatleri ilan 
olunur. «1995» (3414) 

1- I _ istanbul Beledivesi ilanlart 

Senelik muhammen kirasi 121ira olan Edirnekaptda Neslifahhatun 
mahallesinin Sulukule caddesinde 28 numarah kuleizemin; teslim 
tarihinden itibaren 937 veya 938 · 939 seneleri mayts sonuna kadar 
kiraya verilmek uzere a~tk arthrmtya konulmuf ise de belli ihale gii· 
nunde giren bulunmad1gmdan pazarhga ~evrilmiflir. ~artnamesi Le
vaztm Miidiirliigiinde gorulebiJir. lstekliler 90 kuru,Iuk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 11/12/936 cuma giinii saat 14 te 
Daimi Encumende bulunmahd1rlar. «B.» (3210) ,.,.,., 
1/12/936 11 - Baktrkoy Osmaniye mahallesi Veliefendi ~Irptci 

Haznedar 
8/12/936 12 - » Kartaltepe mahallesi lncirli ~iftligi 

16/12/936 13 - » Cevizlik mahallesi 
23/12/936 14 ~ » Zeytinlik mahallesi 

Yukartda isimleri yazth mahallerin arazi tahririne hizalarmda ya
zth gunlerde ba,Ianacagmdan arazi sahiblerinin mezkiir gunlerde 
haz1r bulunm;;.1an ilan olunur. (3380) 

~ 

Ataturk kopriisii kurulunctya kaclar yiik ve binek arabalarmm 
Yenicami kemerinin karfiSina rashyan Evkafa aid diikkanlar oniin
den ge~en yoldan ge~meleri ve kemerin altmdan ge~en yolun da 
yalmz motorlii vasttalara tahsisi Daimi Enciimenin 21/11/936 ta • 
rihli i~timamda karar altma almdtgi ilan olunur. «B.» (3440)' 

NURETTiN 
Jlk defa ODEON plaklannda 

No. 270900 
U§ak §arkt - Delisio Deli Gonliim 
U§ak §arkt- 0 benim son e§imdi 

SATI!;A ~IKARILMI!;TIR. 

Daktilo aran1yor 
Giizel San' atlar Akademisi 

Direktorliigiinden: 
Akademiye ikinci bir claktilo almacakhr. Ocret 60 liradu. Yaztda 

siir'at, temi:z;lik ve intizam 'arthr. Tahsil en az orta olmah, asker • 
likle alakas1 bulunmamahdir. 7/12/936 pazartesi giinii saat 16 da 
miisabaka vard1r. 0 giin saat 14 e kadar kayid yapthr. Muracaat • 
larda vesikalar beraber getirilmelidir. (3432) 

Bay an SAF YE • 
I 

Her ak~am: Taksim Abide kar~tsmda saat 22,30 da 

Salonunda 
at 11 de lzmirde kt~lada Satmal • Saz: Kernan: Necati Tokyay • Piyano: ~eflk, Ktlarnet ve 
rna Komisyonunda yaptlacakhr. 

BELVO 
Ke,if bedeli 17457 lira 14 kurus 0 _ Saksafon: 'Ukrii, Bam;o: Hasan, Nrsfiye: Nihad, okuyucu: 
lup ilk teminall 1309 lira 29 kuruf· Yahya. Bayanlar: Mahmure, Handan, DUrdane, Faide, 

tur. ~artname, plan ve ke~ifna'll.esi ••••••••••F•a•h•rliiyile_., •AIIIiy•d•a•"• .. ••••••••••i 
Satmalma Komisyonunda goru\ebi-
lir. lsteklilerin Ticaret Odas1 ve~i
kasmt ve ,artnamesinde yazth ve
sikalan ibraz etmek mecburiye · 
tindedirler. lsteldilerin 2490 savth 
kanunun 2 ve 3 iincu maddelerinde 
yaz1h vesikalan teminah muvakka-

Havayollart Devlet 
isletme idaresinden: 

' lclaremizin Istanbul • Y efilkoy istasyonu kii~iik sthhat memurlugu 
miinhaldir. 

Ayhk iicreti 70 liradtr. Sahhat mektebi mezunu olmak iizere talib
lerin evrak1 miisbitelerile Ankarada Genel Direktorliige miiraca • 
atleri. (3409) 

te veya makbuzlarmt havi teklif 
mektublarmt ihale gun ve saatin
den en az bir saat evvel Komisyo
na vermis bulunmalan. 

· «505» (3224) 1 
I SiNiR HEKiMi , 

Elektrik montorii arantyor 

IJr. RtF AT <;A GILl 
uraba hastane'li miitehassiSI 

Ankara caddesi No. 71 

Sahib ve Ba$muharrtrt: Yunua Nadi 
Umumi ne$riyatt tdare eden Yazt h!ert 

Miidiiril: Hikmet Miinil 

Cumhuriyet matbaasa 

KONYA ELEKTRiK 
TUrk Anonim !;irketi MiidiirlilgUnden: 
$ehir ~ebekesini idare etmek iizere Naf1a Vekaletinin ikinci derecede 

ehliyetini haiz ve tecriibeli muktedir hir elektrik montoriine ihtiyaclmlZ 
vardtr. Talib olan!arm vesikalarile 'artlarm1 15-12-1936 tarih ne kadar I ~it ket miidiitliigiine !lOndermeleri 
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Bayanlann candan arkada~J : Ayba~larmda kullandJklan 

''FE MiL,, TUVALET B£ZLERiDiR. 
Her eczanede bulunur. Tiirkiye ve umum Balkan hiikumetleri 

i~in vekili J~ Ecza Deposudur. 

Denizyollari i,Ietmesi 
Miidiirliigiinden: 

KARADENiZ POST ALARI 
8 ilkkanundan itibaren Karadeniz yolu postalarr degi,ecektir. Bu 

tarihten itibaren postalar lstanbuldan PAZAR, SALI ve PER~EMBE 
giinleri kalkacakbr. 

PAZAR postast saat 12 de kalkacak ve giditte Zonguldak, ine ~ 
bolu, Sinob, Samsun, Giresun, Trabzon ve Rizeye ugrtyarak Hopaya 
kadar gidecek ve doniiste bu iskelelere ilaveten Pazar'a ugr1yacakbr. 

SALI postasr saat 12 de kalkacak ve giditte lnebolu, Gerze, Sam
sun, Onye, Faba, Ordu, Giresun, Gorele, Trabzon ve Rizeye ugrrya
rak Hopaya kadar gidecek ve doniitte bu iskelelere ilaveten Siirme~ 
ne, Ak~aabad ve Sinoba ugrryacakhr. 
PER~EMBE postastsaat 16 da kalkacak ve gidi,te Zonguldak, lne· 

bolu, Ayanctk, Sinob, Samsun, Onye, Fatsa, Ordu, Giresun, Tirebolu, 
Vakftkebir ve Trabzona ugrryarak Rizeye kadar gidecek ve donii~te 
bu iskelelere ilaveten Ofa ugrtyacak, fakat Sinoba ugramryacakhr. 

Muvakkat dordiincii postalar CUMARTESl giinleri saat 12 de kal
kacak ve giditte lnebolu, Samsun ve Orduya ugnyarak Trabzona ka
dar gidecek ve doniitte bu iskelelere ilaveten Giresuna ugnyacakhr. 

(3391) 

Kiiltiir Bakanhgt tarafmdan mekteblere kabul ve 
resmi kitab listesine konulan 

ORTAATLAS 
Prof. F aik Sabri Duran 

lkinci defa olarak Londrada basdmi,br. Tiirkiye Cumhuriyeti 
haritasr en son vilayet taksimabna goredir. Endeks ve ista

tistik maliimab da atlasla birlikte Londrada bastlmr§br. 
FiATJ 150 KURU~TUR. 

KANA AT KIT ABEVi 

Kars Valili~!:Aden: 
1 - Temdid edildigi halde taliblisi ~1kmryan Kars tehrine .16 ki· 

lometre mesafedeki Borlu membamdan isale edilecek su inljaab bu 
kere huausi tartnamesi atairdaki f&rtlara gore degittirilerek 8/11/ 
1936 tarihinden itibaren yeniden 45 giin miiddetle kapah zarf usu
lile eksiltmiye konulmu~jtur. 

A - Y arr paranm bir sene sonra verilmesi tarb kaldurlmrt para -
nrn pefin verilmesi kabul edilmiftir. 

B - Miiteahhid font borular1 yalmz Rusyadan degil istedigi mem· 
leket mahndan getirebilecektir. 

C - lnsaat bir kiil halinde miinakasaya kondugu gibi ayni za -
tnanda K~rsta boru ve malzemesi teslimi ayr1, boru ferti ve diger 
itnalat itleri ayr1 olarak ta miinakasaya konmuttur. ~u hale nazaran 
intaatm heyeti umumiyesine vaki olacak teklif kabul edildigi gibi 
tef!"ik edilen iki krsma da vaki olacak ayr1 teklifler de kabul edile -
cektir. Daimi Enciimen bu teklifler arasmda muvafrk buldugu trkkr 
intihabda muhtardu. 

2 - Umum isale intaahmn ketif bedeli (12'3062.92) liradrr, 
Muvakkat teminab (9229.71) liradrr. 
Karsta boru ve malzemesi teslimi i~in ketif bedeli (47949.19) li · 

radrr. 
Muvakkat teminah (3596.18) liradrr. 
Mahallinde borularm ferfi ve diger imalat i~in ketif hedeli 

(75113.73) liradu. 
Muvakkat teminah (5633.52) lirad1r. 
3 - lhale 23/12/1936 tarihine musadif !rartamba giinii saat 15 

te Kars Hiikumet Konagmda toplanacak Daimi Enciimence yapl -
lacakbr. · 

4 - Umumi ve fenni deiiten hususi tartname, ketif evrakr ve 
planlar «6.15» lira mukabilinde Kars Nafta Miidiirliigiinden ve • 
rilecektir. 

CUMHURiYE'l' 

~ehidlikleri hnar Cemiyetinden: \••••••••••••• ... 
Cemiyetimizin senelik heyeti umu • 

miye i'rtimat 6/12/936 pazar giinU saat 
on ii'r bu,.ukta Cagaloglunda Halkevi 
salonunda yaptlacakhr. 

Saym azamn te§rifleri rica olunur. 

,..Sat1hk hane~ 
Gedikpa11ada Tiyatro caddesinde 

Sara~ Ishak mahallesinde Tathku· 
yu sokag1nda imam hamamma bi
ti§ik i 6, 28, 30 numarab ve dokuz 
odah hane bu aym dokuzuncu 
~ar§amba giinii saat on dortten 16 
ya kadar Sultanahmed birinci sulh 
hukuk hakimliginde aattlacakbr. 
MehammPn bedeli 4500 irad1r, 

Zayi - Siileymaniye Askerlik §Ube • 
sinden aldigim terhis tezkeremi kay • 
bettim. Y enisini 'rikaracag1mdan hiik • 
mii yoktur. 

inebolu kazasmm Abana nahiyesin
den 322 tevelliidlii Ahmed oglu 

Abdullah 

Zayi - 931 senesi Aydm sanayi oku
Iunun yedinci stmfmdan ald1gtm tas ~ 
di~namemi kaybettim. Yenisini 'rxkara
cagtmdan hiikmii yoktur. 

78 Mehmed oglu Huz1 

SIHHATIN IZI 
KORUYU N UZ 

JANZUK MEYVA TUZU 
Kanzuk meyva tuzu en ho§ 

meyva usarelerile haz~rlanmt§ • 
br. Hazm1 kolayla~h.rll', inlu • 

ban izale eder. Kam temizliyerek 

viicude tazelik ve canbhk bah§e· 

der. 

lNGiLiZ KANZUK ECZANESi 

Beyoglu • istanbul 

Kocaeli Vilayetinden: 
. Vilaye~ okullar1 i!rin bir aded seyyar sesli sinema makinesile bir

hkte sesstz 25 metre filim ahc1 bir makine a~rk eksiltme auretile sa
hn ahnacakhr. Bunlarm muhammen bedeli 1800 liradrr. lhale bi • 
rincikanunun 17 inci pertembe giinii saat on bette Vilayet Maka -
mmda yaprlacakhr. lsteklilerin 135 lirahk muvakkat teminat mek • 
tubu ~e!a banka makbuzile Vilayet makamma ve tartnamesini gor
mek rsbyenlerin Enciimen kalemine miiracaatleri. (3312) 

rr-----"="==----- Teminath 

AR ON 

Kocaeli Vila vetinden: 
Vilayet Hususi ldaresile tlk okullar i!rin yaptmlacak 74 kalem 

mathu evrak birincikanunun on yedinci pertembe giinii saat on bef· 
te a~1k eksiltme suretile Vilayet Makammda ihale edilecektir. Mu
hammen bedeli 2000 liradtr. lsteklilerin 150 lirahk muvakkat temi· 
nat mektubu veya banka makbuzile Vili.yet Makamma, tartname 
ve niimunelerini gOt-mek istiyenlerin Enciimen Kalemine miira -
caatleri. (3311) 

en me,hur ••ker tlcarethanesi 

Aklde tekerl 60 Kr. 
Elvan tekerl so Kr. 
F1st1kh lokum 120 Kr. 
Sade lokum 60 Kr. 

Ta§ra i~in; Istanbulda 
Bah~ekaprsmda ticaret

hanenin merkezi 
kabul eder. 

5- Projelerin musaddak suretleri Ankara, Istanbul, lzmir Naf1a 

Miidiirliiklerinde mevcud oldugundan buradan tetkik edilebilir. Karacabey Harasi Direktorlu""g"' u""nden·. 
6 - Boru ferti ve imalah srnaiye taahhiidiinden ehliyet vesikasr 

aranacak boru ve malzemesi teslimi taahhiidiinden ehliyet vesikasr Hara mahsulabndan 171 bin kilo ~eltik kapah zarf usulile arthr-
aranmryacakttr. maya konulmuttur. lhale 10/12/936 pertembe giinii saat on beste 

7 - lsteklilerin 2490 numarah kanuna uygun tekildeki teklif Hara Merkez binasmda yaprlacakhr. ~eltigin beher kilosunun m~ • 
tnektublarmr ve bu itlerde ihbsasl olduguna dair Nafra Veki.letin- hammen kiymeti on kurut olup yekun tutan on yedi bin yiiz lira 0 -

den almrt oldugu ehliyet vesikasmr ve mali iktidarmr miibeyyin ve- lup muvakkat teminat 1283 Iiradu. lsteklilerin 2490 numarah ka • 
saikle beraber 23/12/1936 ~artamba giinii saat 13 e kadar Kars nunun tarifab dahilinde ihale giinii saat on dorde kadar zarflarrnr 

11 

A 
........................................ 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden 

1 - ~artname ve resmi mucibince Pa,abah~e fabrikastnda taham· 
miir havuzlanm karrtbrmak i~in yaptmlacak «3400» lira ke,if be -
delli Ajitator «Transmisyon» tertibab pazarhk suretile eksiltmiye 
konulmu,tur. 

2 - Pazarhk 11/12/936 tarihine rashyan cuma giinii saat 15 te 
Kabatatta Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda 
yaprlacakbr. 

3 - ~artnameJer paraslZ oJarak hergiin IOZU ge~en fUbeden ah • 
nabilir. 

4 - lsteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 
giivenme paralarile birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (3142) 

f/IIIIIIIIN 

1 - 8/10/936 tarihinde ihalesi yaptlmak iizere kapah zarf usulile 
eksiltmiye konulmuf olan «35022>> lira «37» kuruf ketif be • 
delli Bitlis atolye intaah ekailtme giinii isteklisi !rtkmadrgrndan 
yeniden pazarhk suretile eksiltmiye konulmu,tur. 

2 - Pazarhk 16/11/936 tarihine rashyan ~artamba giinii saat 15 
te Kabatatta Levazrm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komis -
yonunda yap1lacakhr. 

3 - Muvakkat teminat 2626 lira 67 kurustur. 
4 - lstekliler ihaleden en az ii!r giin evv~l lnhisarlar lntaat fubesi

ne gelerek bu gibi itleri muvaffakiyetle yapllklarma dair resmi 
vesaik getirdikten sonra ehliyet vesikast almahdrrlar. 

5 - lhale evrakr 175 kuruf mukabilinde lstanbulda lnhisarlar In • 
taat ~ubesinden ve Ankara, Bitlis Ba,miidiirliiklerinden ah • 
nabilir. 

6 - 1steklilerin pazarhk i!rin tayin edilen giin ve saatte % 7,5 gii• 
venme paralarile birlikte adt ge~en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (3261) 

f/IIIIIIIIN 

1480 metre bakrr boru ispirto tanklarr i~in 
250 ~ift yakah filint 
235 !rift dovme ~elik fili.nf 
350 metre demir boru «Muhtelif eb'adda» 
500 metre ~elik boru «Muhtelif eb'adda» 

1- Yukarrda cins ve miktar1 yazrh 5 kalem malzeme fartname. 
leri mucibince 10/XII/936 tarihine rashyan per,embe giinii saat 10 da 
pazarhkla satm abnacakbr. 

2 - lsteklilerin tartnamelerini almak iizere hergiin, pazarhk i!rin 
de tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme paralarile birlikte Ka· 
batatta Levazrm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonuna gel· 
meleri ili.n olunur. (3325) 

~ 

I. - Kaya tuzlaar i~in f&rtname ve krokisi mucibince 24 t~.cle4 
burgu makinesi ve 240 aded burgu ve teferriiab pazarhkla satm ah· 
nacakttr. 

II. - Pazarbk 21/XII/1936 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 
15 te Kabatatta Levazrm ve Mubayaat tubesindeki Ahm Komisyo· 
nunda yaprlacakbr. 

III. - Kroki ve ,artnameler paras1z olarak hergiin sozii ge!ren 
fUbeden ahnabilir. 

IV.- lsteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve aaatte % 7,5 
giivenme paralarile birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (3430) 

Vilayeti Daimi Enciimen Reisligine makbuz mukabilinde verme • Komisyona tevdi etmeleri ve tartnamesini gormek istiyenlerin Bur-

leri veya posta ile gondermeleri ilan olunur. (2993) sa, Ankara, Istanbul Baytar Direktorliigiine miiracaatleri. (3056) I Cumhuriyet Halk Partisi 

l...Eo2lu Vak•fla..- DirektOrlii"ii ilil.nlai-1 11 I*OKEI ~ ~~nel Sekreterliginden: 
KiraJ1k EmJak Bazr Kalkevlerr I!rtn sahn ahnacak 17 radyonun pazarhk suretile 

Trra~ h1~a~ yerine ba~ka bir b1~ak miinakasasr birincikanunun on dordiincii giinii Ankara Halkevinde 
Surb Agob vakfmdan Beyoglunda Hiiseyinaga mahallesinde Zam

hak sokaibnda 4 No.h aparhmanm birinci dairesi. 
Yukanda yazrh aparbman dairesi 31 mayrs 937 sonuna kadar ki · 

raya verilmek iizere a~tk artbrmtya konmustur. isteklilerin 7 birinci
kanun 1936 pazartesi giinii saat 14,30 da B~yoglu Vaktflar Direktor· 
Jugii Akarat Kalemine gelmeleri. . (3234) 

verirlerse aldanmaymJZ. yaptlacakbr. Alakadarlarm mezkur tarihte saat 11 de Ankara 

P 0 K E R 
Halkevinde bu i' i~in te~ekkiil eden Komisyona miiracaatleri ilan 

lsrarla PLAY ol~:~~~ almacak bu radyolarm konulacaklart yerlerin «10» unda al· 
tarnatif, ve «7» sinde daimi cereyan vardtr. 

bra~ b1~aklanm isteyiniz. Bu malumata gore eksiltmiye ittirak edecekLerin haztrlanmalart 
ayrrca tavzih oJunur. «1996» .(3415). 



CUMHURIYET 5 Birincikanun 1936 

• 

DONYANIN EN MARUF SESLi F ABRiKASIDIR 
imalat ve ihtisas sahalar1: 

1. Portatif Sesli Sinema Projeksion Makinalart 
2. Tiyatrolar i~in Sabit Sesli Sinema Projeksion Makinalart 
3. Sesli ve Sessiz Filim Ahci Makinalar 

Diinya Matbuat Krah Amerikah Hearst'in muazzam havadis ve propaganda servisi i~in 

ahnacak kiilliyetli miktarda sesli ahc1 makineleri dolayJsile biitiin diinya sesli sinema maki
neleri fabrikalar1nin i~tirak eyledikleri bir miinakasada DeVry fabrikalar1 mamulabn1n 

DerVy sabit sesli sinema projeksion maklna· 
lara fennin en son ve mUtekimil bir eseridir. 

DeVry fabrikalar1n1n 35 milimetrelik sesli fi· 
limleri gostermek h;in imal eyledigi portatif 
sesli sinema projeksion makinelerinln mU· 
kemmeliyet ve nefasetine hi~bir varhk yeti· 
fememi,tir. 15 vat glbi muazzam bir t;lklf 
kuvvetini haiz olup 2500 kifiye kadar istiaba 

otan salonlarda kullanllabilir. 

emsaline tamamile faik oldugu tesbit 
edilerek sipari, bu fabrikaya verilmi,tir. 
Amerikanin en biiyiik sinema stiidyola
rinda De Vry terdhen kullandmaktadir. 

DeVry sesli filim ahc1 makinalara hususi ter• 
tibat sayesinde istenirse : 
1 - Ayn1 fillm Uzerinde hem ses ve hem de 

resim kaydeder. 
2 - Ayn1 zamanda ses ve resmi ayr1 iki filim 

Uzerine kaydeder. 
3 - Renkli filim resimleri ahr. 

DeVry Fabrikalar1, Amerikan bahriyesi, Maarif Vekaletine bagb biitiin kiiltiir te,ek· 
kiilleri, Naf1a ve Zb:aat Vekaletleri gibi hiikumet dairelerinin daimi miiteahhididir. 
Bun dan ba~ka acunsel sosyetelerden Ford otomobil kumpanyas1, Standard Oil, Shell 

• • gaz kumpanyalari, Internatio-
nal. otomobil ve kamyon fab
rikalari ve Metro • Goldwin 
Mayer gibi bir~ok biiyiik ve 
miihim fabrikalar ve te,ekkiil
ler propaganda vas1tasi olarak 
yalnJZ peVry Portatif Sesli 
Sinema Projeksion makine· 

lerini kullanmaktadJrlar . 

• 

I. $' 
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DeVry fabrikalarl, ge~enlerde Amerikada yapllan Reisi Cum· 
hur se.;iminde propaganda vas1tas1 olarak kullan1lmak Uzere 
Republican Milli Komitesine 28 adet kamyonu sesli sinema ma
klnalar• ve tertibatile te~hiz ederek teslim eyleml,tir. Bu reslm 

i~lnde sesli portatif sinema tertibat• buluna kamyonlar1 
gostermektedir. 

Fazla ve miitemmim maliimat almak i~in bize miiracaat 
Tiirkiye Umum Miimessili 

ediniz. 

LEKTRO U SSESAT 
Galata Voyvoda caddesi 58/62 - Telefon: 41460 
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