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au· oyun yiiriiyemez! 
F ransan1n Suriyede tutunabilmek i~in 

Tiirkiye - Suriye aras1na bir nifak 
kunda&"J koydugunun fark1nday1z 

Bu gidisle icab ederse biitiin Suriyenin b ir degil, birka~ defa 
' ' alb iistiine gelir, fakat bu i~ler kabil degil Makyavel 
dii~iincelilerin tertibleri gibi tahakkuk edemez 

F ransanzn orsle 
~eki~ araszna 
koydugu memlekef: 
Suriye 

----
Suriyenin mukadderatma 
F ransa tasallut etmi§ bulunu
Yor. Bu itibarla yalmz Hatay 
i~in deiil, Suriye i§inden do
layr da Fransaya hesab sor-

mak hakkrmrzr muhafaza 
ediyoruz. 

V atani s1fahm ta~1yan baz1 Su -
riyelilerin F rans1z mi.istemleke 
memurlarmca tesis olunan geli-

§igiizel otoriteye dayanarak ileri geri at1p 
tuttuklanndan hie; hayretsiz haberdar o
luyoruz. Bunlann ta~kmhklan ic;inde 
1 iirk Hatay i.ilkesini Suriyeye maletmek 
gayretleri vard1r. F rans1z miistemleke 
idaresinin ve belki binnefis metropol 
(merkez) Fransasmm Suriyede tutuna -
bilmek i~in Suriye ile Tiirkiye arasma 
bir nifak ve miinazaa kundag1 koymaga 
ehemmiyet vermi~ oldugunun pekala far
kmdayiz. Ancak bu oyun yiiriiyemez. ~u 
basit sebebden dolayi ki evvela nifak ve 
miinazaa vesilesi yap1lmak istenilen is • 
kenderun - Antakya ve havalisinin bu va
ziyette kalmasma imkan yoktur. Ondan 
sonra da §imdi kendisine verilen §ekille 
Suriye kabil degil miistakil bir memleket 

olamaz. Bu gidi§le icab ederse biitiin Su
riyenin bir degil, birkac; defa alt! iistiine 
gelir, fakat bu i§ler kabil degil Makya • 
vel dii§i.incelilerin tertibleri gibi ~ahak • 
kuk edemez. 

Bir kere F ransa ile aram1zdaki ahdi 
vaziyetin tamamile bizim lehimizde ol -
dugunda §uphenin zerresi dahi yoktur. 
Biz lskenderun - Antakya ve havalisinin 
Tiirkiyeye ilhakmi degil, muahedeler 
mucibince laakal Suriye kadar milli ve 
miistakil bir mevcudiyet olmas1m istiyo -
ruz. 

Ondan sonra oldumolas1ya Ti.irkliik ~ 
ten ibaret bir varhk olan iskenderun • 
Antakya ve havalisinin bu milli mevcu
diyeti ergec; vaziyete hakim olacagm1 an
lamak ic;in c;ok dii§iinmege ihtiyac yok • 
tur. Y anm asra yakm bir mi.iddet Alsas • 
Loren derdile yamp tutU§IDU§ olan Fran
sa milli bir varhk i.izerindeki ecnebi ta -
hakkiimiini.in ne demek oldugunu ve nasi! 
giiniin birinde ortadan kalkmak Istlra
nnda kalacagmi pek iyi bilir. 

Oc;iincii olarak guya adam edilme -
si ( !) maksadile idaresi muvakkaten 
kendisine tevdi olunan Suriyede Fran sa 
ebediyen yerle§ebilmek hayalile orala ~ 
rma temelli ve devamh cehennem hayatl 
ya~atmak ic;in bir tak1m tertibler almi§ 
bulunmaktad1r. Ba§kalarmm hududlan • 
mJZ haricinde yapacaklan i§lere fazla 
kan§mak adetimiz olmamakla beraber 
bu meselede kendi huzur ve si.ikunumuzu 
pek, hatta hie; alakas1z goremiyoruz. 

c;;unki.i Fransa Suriyeye tatbik etmek is
tedigi gayriinsani tertiblerile evvela is -
kenderun - Antakya ve havalisine aid 
§U kasdmdan dolay1 bizi bihuzur ediyor. 
Bundan ba§ka Suriye ic;in c;evirmekte 
oldugu manevra bu kom§u memleketi 
ebedi bir §uri~e mahkum edecektir. Y a -
mba§Irn!zdaki bir memleketin daimi bir 
anar§i ic;ine ahlmasma kar§I tamamen 
lakayd kalamamakta nihayet hakh sayi
hnz. 

Mesele §udur: 

Ak1llan ba§lannda bir tak1m Suriye
lilerin pek c;abuk ve pekala farketmi§ ol
duklan vec;hile Pariste yedi buc;uk ay 
devam eden Suriye istiklali miizakerele
rinde yalmz Suriyenin istiklaline sahib 

Sancakta se~im rezaleti 
Halka Ta§naklari da 

musallat etmi§ler 
40.000 niifuslu An\.akyada rey veren yedi ki~i 

Kuseyri ailesile u~aklart imi~! Lazkiyede 
Kiirdlerin vaziyetinden korkuluyor 

Antakyanrn fUurlu Tiirk gencleri yaptrklart milliyetperverane 
bir toplantt esn_asrnda 

Humus 5 (Hususi muhabirimiz - nak partisi mensublan ald1klan emir iize
den) - Sancakta meb'us intihabi giinii rine Kmkhanda rasgeldikleri §apkah 
sureti mahsusada Diiryo ve mahalli oto- Tiirkleri cebirle sand1k ba§ma gotiirmek 
rite tarafmdan silahlandmlmi§ olan T a§• [ATkas, sa. 8 siltun 3 tel 
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Frans1z 
miihim 

meclisinde 
miizakereler 

A 

Komiinist partisi umum1 katibi M. Torez: 
Afrika ile « Musolini Fransantn ~imali 

miinakalabnt bozmak istiyor» dedi 
Paris 5 (A.A.) - Hiikumet!~ d1§ 

siyasas1 hakkmda verilen sua! takrmne a
id miizakerelere saylavlar kurulunda sa
at dokuzda ha§lanmi§tlr. 

Cumhuriyetgi federasyona mensub M. 
Grat, Fransrz siyasasmm italya ile mii· 
nasebetlerinde Habe§istanm tanmmasl 
bak1mmdan emri vakii nazan itibara al -
masm1 istemi§tir. Hiikumetin !spanya hak 
kmda tatbik ettigi ademi miidahale siya

sasmJ tasvib eden M. Grat, buna rag • 
men F ransanm kan akmasma mani olmak 
ic;in bir miidahalede bulunmasmi istemir 
tir. 

Miistakil cumhuriyetc;i M. de Ke -
rillis, F rans1z - Sovyet mi.inasebetlerin -
den bahsetmi§tir. Sovyetlerle sirf askeri 
bir anla~manm liizumunu tasvib eden M. 

de Kerillis, Sovyetlerin F ransay1 bir har
be siiriiklemelerinden de korkmaktad1r. 

Hatib, Fransanm General Frankoya ar
ka olarak Almanyanm temin edecegi 

manevl ve ekonomik kazanc;lan elde et -
mesi laz1m geldigi fikrindedir. M. de 
Kerillis, !spanyada 12 bin goniillii bu
lundugunu bildirmi§tir. 

M. Yuvan Delbos, M. Kerillisin so
ziinii keserek demi§tir ki: 

«- F azla menfi olan istihbaratmizm 
memleketin menafiini ihlal etmesi miim
kiindiir. Bu miizakerede sozlerini ol~e
nizi sizin vatanperverane hislerinize hitab 
ederek rica ederim. 

ispanyol ihtilaflanmn vahimle§mesi -
ne mani olmak i~in sarfedilen vatanper -
verane mesaiyi §iikranla yadeden M. de 
Kerillis, M. Y uvan Del bosun diin muh
temel bir silahsizlanma hakkmda sozle • 

rini teess~f~e kar§Ilarni§hr. Hatib Alman 
kuvvetlenmn yiizde sekseninin F ransaya 
kar§l yiglh bulundugunu soylemi§ ve 
F ransanm harb tehlikesine maruz oldu -
gunu ilave etmi§ ve demi§tir ki: 

[Arkas' sa. 8 siitun 5 te] 
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bir memleket olamamasi i\;in ugra§Ilml§ 
gibidir. ilk giinler ic;in istiklal kelimesinin 
~atafah birc;ok Suriyelilerin gozlerini bo
yam1§a benziyorsa da bu yald1zh habm 
arkasmdaki ac1 hakikat Suriyenin istik • 
Ialden once miilki tamamiyetinden tecrid 
olunmu~ oldugu merkezindedir. 

Filhakika uzun Paris miizakerelerinde 
anla§IIan Suriyenin butiin sahillerin -
den tecrid olunmas1 ic;in hep pazarhk iis
tiine pazarhkla vakit ge~irilmi§ ve niha
yet T rabl us§am ve Be rut gibi belliba§h 

hayat merkezleri elinden alman Suriye 
ba§kasma aid iskenderun korfezile <;I -
rak <;Ikanlmak istenilmi§tir. iskenderun • 
Antakya ve havalisi Suriyeye aid olama
ymca Suriyenin ne cascavlak bir halde 
kalacagmi anlamak ic;in hartaya §oyle 
bir goz atmak yeter. Kald1 ki Suriyeye 
aid olm1yan lskenderun dahi esasen bii -
tiin Suriyeye limanhk edebilecek bir yer 
degildir. 

YUNUS NADI 
[Arkasl sa. 3 siitun 4 te] 

• 

Vatanda~lara siikunet 
ta vsiye ederiz 

Sancagtn mukadderatt dU§Uncesi; 
milli bir dava halinde halktmtzt sar
mt§ bulunuyor. Her yerden saytstz 
mektublar altyoruz. Kadtn erkek, 
goluk c;ocuk her Turk, bu dava uze -
rinde ve biran evvel hedefe varmak 
igin enerjik hareketler istiyen derin 
bir alakantn hummast igindedir. 

Bu milli tezahur ve t;elik gibi a
zim kutlesi kar§tsmda goguslerin if
tiharla kabarmamastna imkan yok
tur. Ancak biz aziz milletimize he -
men ve kat'iyetle bildiririz ki Cum
huriyet hukumeti bu mevzuda lilzu
mu kadar hassasttr. Vazifesini icabt 
ver;hile ifa edeceginden emin olabi
liriz. 

VatanCict§Iara siikunet tavsiye e
deriz. 

Alman Iarin imal 
ettigi miithif gazlar 
Bunlar bir medeniyeti kiil 

edecek derecede kuv· 
vetli imi~ 

Momfng Posta gore Britanya kimya
gerleri cemyetinin Londrada akdettikleri 
birka~ giin evvelki toplanhlannda «Kim
yagerler mecmuas1» sahibi ve ba§llluhar
riri Mr. Rhodes Almanyanm imal et -
mekte oldugu yeni oldiirucu gazler hak
kmda izahat vermi~tir. 

Mr. Rhodes bu yeni gazlerin Klor • 
Arsenik tipinden oldugunu ve bir metro 
mika.b! bir mahal dahilinde 300 gramm 

[Arkast Sa. 7 sii.tu.n 3 te] ............................................................ 
Sovyet kanunu esa

sisindeki tadilat 
Bunun bilhassa Fransay1 
tatmin maksadile yapd

digi soyleniyor 
Londra 5 (Hususl) - Sovyetler yeni 

kanunu esasinin bir maddesini F ransayi 
tatmin eden bir §ekilde tadil etmi§lerdir. 
Bu tadilat, hiikumete yalmz Sovyetlere 
kar§I hiicum yap1ldig1 takdirde degil, ay
ni zamanda kar§Ihkh yard1m paktile Sov
yetlere bagh devletlere kar~I hiicum ya· 

[Arkast Sa. 6 siltun 4 te] 
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·T oros ekspresi alt1 
saat rotar yaptl 

Bu yiizden U. Miifetti,Ier 
i~tima1 pazartesiye kaldt 

Ankara 5 (Telefonla) - Bu sabah sa
at 7 de Ankarada bulunmas1 laz1m ge
len Toros ekspresi 6 saat rokarla geldi. 

Fevzipa§a ~ Adana hattmda Bahge -
Mahmure istasyonlan arasmda yagmur 
dan has1l olan sellerin hath kismen tah 
rib etmesi dolayisile yol ge\;ilmez bir 
hale gelmi§ ve yolcular Mahmure is -
tasyonunda aktarma yapilmak suretile 
yollarma devam etmi§lerdir. 

Ekspresin gecikmesi dolayisile Birin
ci ve Dordiincii Umumi Miifetti~ler A
bidin Ozmen ve General Abdullah ta 
§ehrimize teahhurla geldiklerinden mii
fetti§i umumiler toplanbsi pazartesiye 
kalmi§hr. 

Dahiliye Vekili ~iikrii Kay\. miifetti§
lerle bugiin kisa bir isti.§arede bulun -
du. Pazartesi giinkii toplantJ.da J andar
ma Umum kumandanile Emniyet U -
mum mi.idiirii de bulunacakhr. 
••••••••••••••••••• ••••••••••• IIIII I ••••••••••••••••• IIIII I 

Atatiirkiin evinde 
Tiirk heyeti Atinadan 

Selanige gitti 
Atina 5 (Hususi) - Tiirk donanma

smm Yunanistam ziyareti vesilesile bu
raya gelen Turk meb'uslarile gazetecile
ri Tiirkiye Cumhurreisi Atatiirkun dog
dugu evi ziyaret maksadile diin ak§amki 
trenle Selanige gitmi§lerdir. 

Galatasaray: 3 
~eki Karlin: 3 

(Magm tafsilatmi spor sahifemizde 
bulacaksm1z.) 

• ispaynadaki kanh harb 

Hiikiimet~iler Burgosa45 
kilometre yakla§mi§lar 

Kadize yabanct goniilliilerin Diger taraftan 
~tkarddtgt haberi 

endi~e 
Madrid 5 (A. 

A.) -Dun saat 12 
Burenay1 zaptettik • 
de miidafaa konse -
yi tarafmdan ne~· 
redilen bir teblig 
Madrid, T age ve 
Guadderrama cep -
helerinde yeni bir 
hadise olmadJgmi, 
buna mukabil San
tander cephesinde 
hiikumet kuvvetle -
rinin EmutillaYJ ve 
lerini yazmaktad1r. 

Hiikumet kuvvet
leri Burgos vilaye -
tine girmi§lerdir. 

Bask cephesinde 
milis kuvvetleri Ma
zarrato ve Lospi -
nosu i§gal etmi§ler -
dir. 

Hiikiimett;i kuv
vetler Burgosa 
45 kilometro 
yaklafmtflar 

Madrid 5 (A. 

Madridde biiyiik bir 
karsdandt • ile 

A.) - Otuz kadar Madridde bir hava torpilintn yapttf}t miithi§ tahribat 

... 

tayyare diin saat 14 te Bosales ve Ar- Cumhuriyet~i kit' alar, Burgos eyale • 
gelles mahallelerini bombard1man et • tin de ilerlemektedirler. Kit' alar, Burgo· 
mi§ler ve bazi resml dairelerde tahribat sa 45 kilometro kadar yakla§mi§Iardir. 
husule getirmi§lerdir. [Arkast sa. 8 siltun 4 te] 
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Halk Kralz istiyor 

Londrada heyecanb 
niimayi§ler yap1ldi 

Gazeteler kanunu esasi meselesinde en biiyiik 
mii,kiilab M. Baldvinin ~·kardtgmt iddia 

ediyorlar. Karar yartn belli olacak 
Londra 5 (A.A.) - M. Baldvin diin 

ak§am saat 18,05 te Fort Belvedere ge -
lerek 25 dakika Kralla gorii~mii§ ve mii
teakiben derhal Londraya donmii§tur. 

Bugi.inkii vaziyet, Kralla Ba~bakan a· 
rasmda daimi miinasebet idamesini mec
buri k1lmakhr. Ciinkii, ya tahtta tebed -
di.ilii hamlamak, yahud Avam Kamara
sma ve millete hiikumdann karanm bil -
dirmek ic;in, ~abuk anla~malar yapilmas! 
elzemdir. 

Kabine bu sa bah saat 1 0 da toplan -
rni§tir. Bu toplanhda pazartesi giinu par• 

lamentoda yap1lacak beyanat hamlana• 
cak ve ayni zamanda dominyonlar mu 
messillerinin noktai nazarlan tetkik olu • 
nacakhr. 

Dominyonlar morgantik 
izdivaca muhalil 

Ogrenildigine gore, diinku kabine top• 
lant!Slmn sebebini Kral, diik do York, 
validei Kralic;e ve M. Baldvin arasmda 
yap1lan konu§malar esnasmda Krahn 
morgantik bir izdivac ihtimalini ileri siir• 
mii§ olmasmi te~kil eylemi§tir. M. Bald· 

[Arkast Sa. 8 siitun 1 de] 

M·;h·;·~·d· .. s·~y·d;~·~~ ....... ~~;;;: 
zesi merasimle kaldiriidi 

Cenaze merasimi ~ok hazin oldu, ikbsad 
Vekili de bizzat merasimde bulundu 

Merhum Siird meb'usu Mahmud Soydantn Yenicamide 
cenaze namazt krlrnrrken 

Vefat ettigini biiyiik teessurle haber ragmen cenaze alayi pek kalabahk ol
verdigimiz Siird meb'usu Mahmud Soy- mu§; bilhassa merasimde ham bulunmak 
damn cenazesi diin saat 11 de Beyoglun- iizere Ankaradan §ehrimize gelen lkti
daki F rans1z hastanesinden kaldmlmi~tlr. sad Vekili Celal Bayar; Istanbul Valisi; 
Havamn c;ok sert ve yagmurlu olmasma rArkrm Sa. 8 siitun 5 tel 



z 

GeGemediler, geGemazlerdi, ge~emezlen 
Amiral Keyesin kabul 
edilmiyen plan1 ne idi? 

Sab1k, Bahriye Erkan1harbiye Reisi, biitiin ingiliz 
Deniz Lordlarinln aksine olarak Bogaz1 denizden 
bask1nla ge~mek kabil oldugunu iddia ediyordu 

Canakkaleyi zorlamaga ~alr§an Miit·l 
tefikin donanmasmm erkamharbiye reisi 
olan Amiral Sir Roger Keyesin Bogazr 
zorlay1p ge~mek miimkiin oldugu hakkm
daki iddialr eserini hulasa eden bir Fran
SJZ miitehassrsmm .11azdrgr makalenin ilk 
krsmmi evvelki giin ne§retmi§tik. Bugiin 
de ikinci ve son krsmmr basJyoruz. 

Nihayet, o rne§hur giin, artJk tarihi bir 
giin olan 18 mart geldi. 0 giin Miittefi
kin donanmas1 <;anakkale Bogaz1 tahki
mahm kat'i bir surette yanp ge~mege te· 
§ebbus etmi§ti. <;ok dikkat ve itina ile ya
pilmi§ clan plan, goriinii§e gore, her §eyi 
hesab ve tahmin etrni§ti amma «yalmz 
bir ma sabih torpilin §iiphe bile edilmi· 
yen mevcudiyetlerini dii§iinememi§ti. Bu 
mayinler, tam, hiicum hattmm sancak 
(yani saiD cenahmda bulunan gemilerin 
miitemadiyen manevra yapacaklan yere 
dokiilmii§lerdi.» Filvaki, 7 - 8 mart ge • 
cesi (bir tertib veya tarih yanh§I var. 
17·18 mart olacak) Nusrat isimli kii~iik 
Turk vapuru 20 mayin dokmii§tii. Bu 
mayinler, daha evvel yap1lan taarruz es
nasmda ingiliz gemileri tarafmdan takib 
edilen yolun tam iizerine ve sahile mu • 
vazi olarak dokiilrnii§tii. Sir Roger Keyes 
«hu unutkanhk veya kusur, bize pahahya 
mal olacaktl)) diyor. 

Miittefikin gemilerinin -bilhassa Fran
SIZ Amirah Gepratm gemilerinin- ugra • 
d1klan ag1r zayiat cesur ve ciir' etkar 
Keyesin maneviyatm1 kiramami§h. ingiliz 
denizcisi hatuatmda diyor ki: 

«Projektorler miistesna olmak iizere, 
sahil, hic;:bir hayat eseri gostermiyordu. 
Kat'i surette maglub edilmi§ bir dii§man 
kar§Ismda bulundugumuz int1bam1 sara -
hatle has1l ettim. Geceyansi, bu inhbam 
yerine, bende en kat'i bir kanaat kaim 
oldu. Gayretlerimizin semeresini topla -
mak ic;:in, kafi derecede kuvvetli bir tor· 
pi] tarama fukas1 te§kil etmekten ve akm
l!ya koyuverilmi§ serseri torpillerden ken
dimizi korumaktan ba§ka yapacak bir§ey 
yoktu. ArtJk tabyalarm ve bataryalarm 
ciddi bir tehdid te§kil etmedigini biliyor
dum. Obiislerle sabra toplannm ise bu 
bak1rndan daba az ebemmiyeti vard1. Sa
bit veya sabih rnayinler tehlikesine kar§I 
bir ~are bulmak kafiydi; ba§ka §eye 
liizum yoktu.» 

Amirallar tarafmdan Londraya ve Ge· 
neral Sir Y an Hamilton tarafmdan Lord 
Kic;:nere gonderilen mubalif raporlara 
ragmen, Sir Roger Keyes, Bogaz1 gec;:e
bilmek fikrinde saTSIImaz bir kanaatle 
sabit ve mumd1. Kim ne derse desin, o· 
nun fikrince mhhlar sahil istihkamlarile 
harbedebilirlerdi. 

«Nusrat mayin gemisinin doktiigii tor
pillerin Miittefiklere verdirdigi hissolu -
nur derecede zayiat haricinde, gizli obiis 
bataryalarmm ve hafif toplann, yedi saat 
siiren bir muharebede, muhriblere, mayin 
tarayici gemilere, karakol gemilerine ver
dirdikleri zayiat hafifti. Sahil istihkamla· 
n, F rans1z gemilerinin duc;:ar olduklan 
hasaratJ kendi lehlerine kaydedebilirlerse 
de, A hattmdaki gemilerden O§ine bir, 
infleksible iki isabet ternin edebilmi§ler -
di; o kadar. Zayiatm hakiki sebebi, Nus
ratm doktiigii mayin tarlasJ idi. Bu rna -
yinlerle mayin tarayiCI gemilerimizin ki • 
fayetsizligi 18 mart muvaffakiyetsizligi
mizin yegane sebebidir. Fa kat muvaffa
kiyetsizligimizin mes'uliyeti, ugradiglmiz 
rnii§kiilatm sebebini 'meydana ~1kard1ktan 
ve muhtac oldugumuz taraYJCI gemileri 
i§e ba§lattiktan sonra, vazifemizi yapma
ga rniisaade etmiyenlerin omuzlanna 
yiiklenmektedir.» 

Gene erkamharb reisinin ciir' etkar ina· 
d1, kumandam Amiral do Robekin ta -
alliillerine, Sir Y an Hamiltonun tered· 
diidiine ve nihayet Londrada da Lord 
Fi§erin gizli muhalefetine ugrami§IJ. Bah· 
riye N azm <;ur~il bahriye biiyiik erka • 
mharbiye reisi vazifesini goren Amiral 
Fi§erin muhalefetini yenmege muvaffak 
olamarnl§ll. 

Sir Roger Keyes, hundan sonra, de -
nizden bir§ey yapamamak aczi ic;:inde 
Miittefikin ordulan tarafmdan sarfedilen 
gayretlerin seyircJSI oldu. Bu ordular, 
Helles burnu, Alg1tepe ve Suvladaki 
rniistahkem Turk mevzilerini zaptetmek 
i~in uzun aylar ekseriya miikemmel, fakat 
daima beyhude himmetler sarfetmi§ler -
di. Kendi fikir ve iddiasmda yalmz kal
ffil§ olmakla beraber, Sir Roger Keyes, 
donanmaya ve donanmanm muzafferane 
miidahalesinin miimkiin olduguna inan • 
makta devam ediyordu. 17 agustosta, 
berkese kar§J tek ba§ma §oyle yaz1yordu: 

«Bogazm ne toplanndan, ne mayinle
rinden, ne de torpillerinden korkmuyo -

Amiral Sir Roger Keyes 
rum. itiraf eder!m ki ki§tan ve miithi§ 
firhnalardan korkuyorum. Bunlann or -
dunun ia§e ve ikmaline mani olmasmdan 
korkuyorum. Bu JstJrablara ugramaktan 
s1yanet edilecegimize ve fena havalar 
ba§lamadan evvel denizde galib gelme • 
nin yolunu bulacagimiza emin olmak is
tiyorum.» 

Birincite§rin ortasmda, bir gece de, 
yeni bir muhtua yazarak Amirala verdi. 
Bu muht1raYI Londraya gotiiriip orada 
Bahriye N ezareti lordlanna takdim ve 
onlann nezdinde miidafaa etmek ic;:in me· 
zuniyet istedi. 

Sir Roger Keyes, muhtJrasmda, bil -
hassa kafi kuvvetlerle yap1lacak olan bir 
hiicumun denizden Bogaz1 zorlamaga 
muvaffak olacagm1 iddia ve izab ediyor: 

<<Eski mhhlann geli§i ve bizmet ge • 
misi Orubarun gonderileceginin vadedil· 
mesi, eski gemilerle mayin tarlalannda 
bir ge~id ac;:mak ve torpido kovanlanmn 
oniinii kapatmak prensibini tekrar can -
landirdi» diyordu. 

Gene erkamharbiye reisi, eski mhh -
lardan ve bususi hizmet gemilerinden 
miirekkeb clan donanmayt be§ filoya a· 
yumak suretile kullanmayt teklif edi -
yordu: 

Birinci file, orduyu takviye ve sahil 
istihkamlarma Bogazm d1§mdan taarruz 
edecek, 

2 nci file, Kepez mayin tarlalannm 
di§mda kalmak suretile sahil istihkamla
nna Bogazm iginden hiicum edecek, 

3 iincii filo, Bogaz1 zorhyacak ve Pa· 
§a limamm hedef ittihaz ederek Bogaz 
ge~idinin Marmara tarafmda harekat 
yapacak, 

4 iincii file, eski Rodutabl mhllS! ile 
hususi hizmet gemilerinden miirekkeb o
lacak ve 3 iincii filonun oniinde gidecek
ti. (Hususl hizmet gemilerinden maksad 
mayinleri patlatmaga rnahsus motorlu 
dubalar, romorkorler, §alopalar, tarak 
gernileri ve sairedir.) 

5 inci filo, eski mhhlarla erzak, leva· 
z1~: aglar ve saireyi hamil Terrible ge -
ill lSI. 

Bu filolar da aynca fukalara aynl -
rnl§tl. galopa ve muhrib fukalan arasm
da iic;:iincii fukaya, §afakla beraber ya -
bud da ay batar batmaz mayinleri tara· 
YIP Bogaz1 temizlemek, gec;:idler tebdid 
edilir edilmez, Boga-zm beri tarafmda 
yeniden mayin tarlalan viicude getirme· 
ge veya serseri mayinler dokmege ham 
bulunan dii§man gemilerine hiicum etmek 
vazifesi verilmi§ti.» 

Sir Roger Keyes, Amirala iki planm 
azami it ina ile tetkikini teklif ediyordu: 

I - Arkasmdan hemen umumi bir ta· 
arruzun takib edecegi bir baskm plam, 

2 - T aarruz a§ikar surette durdu -
ruldugu takdirde umumi bir bombard! • 
man plam. 

Erkamharbiye reisinin, Londrada, Sir 
Hanri ] akson, Sir Oliver ila. gibi askeri 
§eflerden ziyade, M. Balfurun meseleyi 
daha iyi kavrad1gm1 gordiigii anla§Ihyor. 
Hat!ratmda diyor ki: 

«M. Balfur saat 4,45 e dogru ak§am 
gaym1 istedi. N am, dizleri ba§I ile bir 
hizada olarak koltuguna uzanmi§, beni 
dikkatle dinliyor, sarih ve vaz1h sualler 
soruyordu. Saat 5,20 de uzand1g1 kol -
tuktan ag1r ag1r kalkt1, §ominenin oniin
de ayakta durarak gozlerini bana dogru 
indirdi: «- T esadiife bagh goriinen bir 
te§ebbiisiin dii§iindiik<>e ve muhakeme 
ettik<>e tedricen daha cazih gorunmes1 
s1k s1k olan §eylerden degildir» dedi. 

Fa kat, deniz lord! an ne diyeceklerdi? 
K eyes, o ak§am <;ur~ilin evinde yemek 
yemi§ti. Bahriye N azm, <;anakkaleye 
hiicum te§ebbiisiiniin yap1lacagma kanidi. 
Bana Lord K nm (yani Kignerin) bii
tun iimidi, bende ve benim plammda ol· 
dugunu soyledi. Lord, muvaffakiyetten 
emindi. 

4 ikincite§rinde, ayni Lord Kigner, 

CUMHURlYET 

( ~ehir ve 
~ehirde saghk 

odalar1 kurulacak 

Memleket Haberleri ) 

Biitiin muallimler ve tale
beler s1hhi muayeneye 

tabi tutulacaklar 
istanbul Maarif idaresi, muallim ve 

talebenin s1hhatlerine taalluk eden mii· 
him kararlar ittihaz etmi§tir. Bu karar
lara gore muhtelif mmtakalarda saghk 
odalan kurulacak, s1hhat miifetti§leri bu 
odalarda haftanm muayyen gi.inlerinde 
talebe ve muallimleri s1hhi muayeneden 
gec;:ireceklerdir. S1hhat miifetti§leri, haf
tada iki giin umumi s1hhi muayeneler igin 
toplu olarak Maarif idaresinde buluna
caklardir. Haftanm diger giinlerinde, 
mmtakalarmdaki mekteb talebe ve mual
limlerini muayene etrnekle gegirecekler
dir. 

Miifetti§lerden Dr. Biirhaneddin, E
minonii m_mtakasma memur edilmi&tir. 
Pazartesi ve cuma giinleri !stanbul birin
ci mektebde, sah giinleri de Samatya be
§inci mektebde agilrni§ bulunan S1hhat 
Odasmda saat 9 dan 11 e kadar bulu
nacaktir. Dr. Hulusi, pazartesi ve cumar
tesi giinleri Fatih on ii~iincii mektebde, 
sah giinleri Cibali otuz birinci mekteb
de, per§ernbe giinleri Eyiib otuz altmc1 
mektebdeki S1hhat Odalarmda saat 9 
dan 11 e kadar ham bulunacaktiT. 

Doktor Halil, pazartesi, per§embe ve 
sah giinleri Be§ikta§ ii~iincii mektebde
ki S1hhat Odasmda 9 dan 1 I e kadar bu
lunacakhr. 

Doktor Rag1b, cuma giinleri, Azab -
kap1 11 inci mektebde, per§embe giinle
ri, Fmd1kh 13 iincii mektebdeki S1hhat 
Odalarmda bulunacakhr. 

Doktor Kas1m, sah ve per~embe giin
leri Dskiidar 20 nci, pazartesi, cuma 
giinleri de Kad1koy 35 inci rnektebde 
bulunacakhr. 

Bu muayene giinlerinden gayri giin
lerde doktorlar, basta olup ta evlerinde 
yatan muallim ve talebelerin evlerine gi
derek bunlan muayene edeceklerdir. 
Hasta olduklanm bildirip te derslerine 
gelmiyen muallimler, evlerinde bulunml
yacak olurlarsa haklarmda takibat yapi
lacakhr. 

~ -----------------·------
MUTEFERRIK 

Telefon §irketinin fazla 
ald1g1 paralar 

Hali tasfiyede bulunan Telefon §ir -
ketinin 71 aboneden fazla para ald1g1 

tesbit edilmi§tir. Telefon miidiirliigi.i ve 
tasfiye heyeti §irndi paralarm1 iade et

mek i~in bu 71 aboneyi aramaktad1r. 

Balfurun odasmdan c;:1karken planm tat
bik edilecegine kuvvetle inamyordu. Bir 
sa at sonra, N amlarla yaphg1 bir igtima
da, ancak ordunun yeni bir taarruzu ile 
birlikte olmak §artile denizden bir hiicum 
yap1lmasma karar vermi§ti. Fa kat <;a -
nakkalede bulunan General Birdvuda 
§oyle bir telgraf gekti: 

«Meseleyi nekadar fazla tetkik ve mii· 
talea edersem hal suretini o kadar giic;: 
goriiyorum. Siikunetle ve gizlice tahliye
ye hazirlammz.» 

Lord Kigner 18 ikincite§rinde, Sir 
Roger Keyesi, fakat bu defa <;anakka
lede, tekrar gormii§tii. Ona §U sozleri 

soyledi: 
«- Harb sahas1m gordiim. Buras! 

pis bir ko§e ... Asia ge~emezsiniz.» 
Sir Roger, bundan sonra, biitiin kuv

vetile Suvla ve Anzakm tahliyesine mii
maneata ~ah§ti. <;ok inadc1 oldugu igin, 
Amiral Vemisi Londraya, Bahriye Ne
zaretine bir telgraf ~ekmege ikna etti. Bu 
defa, <;anakkaleyi bir baskm ile zorla -
mag1 teklif ediyor, «ordu da tam pisi -
kolojik anda harekete gec;:mege ham bu· 
lunmahdu» diyordu. Bu da, bo§una bir 
gayret oldu. (:iinkii, ingiliz hiikumetinin 
ve Londradaki Bahriye Nezaretinin ka
ran kat'i idi; degi§rnedi. 

T ahliye kararla§hnlrni§IJ. Sir Roger 
Keyes, mutad enerjisi ile tahliye i§lerine 
i§tirak etti. 0 hahratmda §oyle diyor: 

«Deniz lordlannm hi<;: biri <;anakka
leyi iyi bilmiyorlard1. Bu lordlarm hi<; 
birisi harb esnasmda, tek top scsi i§itme
mi§lerdi. Onlarm hakh olduklanm ve 12 
mhh kaybetmemiz laz1m geldigini ka -
bul etsek bile yedi gemi, Marmarada hi· 
zi bekliyen vazifeyi ifaya kafi idi.. . 0 
vakit Miittefikler, Rusyaya yard1m ede· 
bilirler ve bedbaht Rus milletini kurtara
bilirlerdi.» 

Sir Reger Keyese inanmak laz1m ge· 
lirse harbin ve diinyanm <;ehresi de~i§mi§ 
olm1yacak m1yd1? 

F rans1z mubarririnin Sir Roger Ke -
yesin kitabm1 hulasa eden makalesi bu· 
rada bitti. Amiralm iddia ettigi tarzda 
<;anakkale Bogazm1 ge~menm imkam 
olmadJgmi ayn bir yaz1da gosterecegiz. 

tBJDIN DA V ER 

:~~ Soruyoruz!~~ 
1
1stanbul karga derdinden ~ 
( ne zaman kurtulacak ? ; 
1 F atihte tramvay durak yerinde 
1 oturan Kemal Alemdardan aldigJ -

rn1z bir mektubda ~oyle deniyor: 
( «Son senelerde lstanbulda karga 

ile miicadele unutuldugu i~in bu za
rarh hayvanlar fevkalade ~ogalm1~ 

( bulunmaktad1r. F atih ile Sara<;ha- ) 
neba§I arasmdaki aga~lar bunlann \ 

( ikametgahlan haline gelmi§tir. Bil· 
hassa geceleri yiizlerce karganm 1 

\ canbm§ <;:Ighklan bu cadde i.izerin- 1 

de oturanlara kat'iyyen uyumak im- i 

kamm vermemektedir. Belediyenin i 
nazan dikkatini celbetmenizi rica I 
ederim.» ) 

Hakikaten fstanbulda kargalar · 
pek fazla <;:ogalml§hr. Bunlara kar

§1 higbir miicadele yapilmadJgl 
i~in say1lan da gittikc;:e artmaktadu. i 
Geceleri <;ar§lkapi, Beyaz1d, geh· 

~ zadeba§I ve F atihten ge~enler iizer- 1 
lerinde yiizlerce karganm tiinemi§ 1 

' oldugu agac;:lara ad1m ba§mda ras - j 
gelirler. Bunlar bir taraftan <;Ighk - 1 
lari.le §ehir halkm1 rahatSIZ ettikleri 1 
gibi, bir taraftan da pisliklerile hem 

1 

sokaklan, hem de kazara bu aga<; -
!arm altlarmdan gelip ge~enleri kir- ~ 
letmektedirler. Bu manzaranm da - 1 

ha nekadar zaman devam edecegini ~ 
I alakadar makamlardan, I 
( Soruyoruz! ~ 

Hopa ile istanbul 
aras1nda biiviik bir 

~ose yapdacak 
Hiikumet bu hususta bir 

program haz1rladJ 
Aldigirniz malumata gore hiikumet bir 

taraftan demiryollanmiZ!n in§asma de -
vam etmekle beraber diger taraftan mem· 
leket dahilindeki ba§hca buyiik §oselerin 
in§aSI ic;:in de bir program tanzim etmek
tedir. 

Bu programm en miihim kisrn1 Kara • 
deniz sahilinde hududumuzun en son 
noktas1 olan Hopadan lstanbula kadar 
devam 1 edecek muazzam bit ' §o~enin in· 
§aSidlr. Ba§vekil ismet lnonii son seya • 
hatinde bu §Osenin li.izumuna i§aret et -
mi§tir. Esasen Hopadan Karadenizin ba
ZI §ehirlerine kadar devam eden muaz -
zam bir §ose vardu. Bu §OSe lstanbula 
dogru temdid edilecektir. Her vilayet • 
ten bu mmtakada nekadar muntazam yol 
oldugu sorulmu§tur. 

Karadeniz sahillerinde her sene f1rtma 
yiiziinden kazalar olmakta, sert havalar· 
da vapurlar i§liyememektedir. Bu suret· 
le sevkiyah kara yolile yapmak imkam 
da olacakhr. 

Diger taraftan bu yo! ayni zamanda 
Karakose - Trabzon- iran transit yoluna 
da raptedilmi§ olacakhr. Bundan ba§ka 
Ankara • istanbul §Osesinin in§aSJna da 
baz1 ecnebi §irketlerin talib olduklan ha
ber verilmektedir. istanbul - Edirne §O -
sesi ise bu sene ikmal edilmi§ olacaktJr. 

KO LTU R 1$LERI 

Ermeni mekteblerine aid 
talimatname 

Errneni mekteblerine aid talimatna
me, Maarif Vekaleti tarafmdan tasdik 
edilerek dun Maarif mudi.irlugune gtin
derilmi~tir. Bu talimatnameye gore, Er
meni mektebleri i<;in tam numara ola
rak 10 kabul edilrni§tir. u~ ayda bir ka
naat notu verilecektir. Talebe muayyen 
zamanlarda derse kald1nlmak suretile 
bilgileri kontrol edilecektir. 

SAGLIK 1$LERI 

Giilhane miisamereleri 
Gulhane hbbi miisameresi 4/12/936 

cuma giinu 17,30 da profestir Dr. Lut -
finin riyasetinde toplanm1~ ve Cerrah· 
pa§a hastanesi asabiye miitehasslSl Dr. 
Ahmed §iikrii ile profesor Dr. Lutfi ta
rafmdan k1h1f uru, Dr. Kemal <;aglar 
tarafmdan Antiri Kalkiiloz, S1vas has
tanesi baktriyologu Dr. Fevzi tarafm -
dan sari sahaya iltihabmda kanati §ev
kiyi tuzlu su ile y1kama usulii, dahiliye 
miitehassiSl Dr. Ri.i§tii tarafmdan kalb 
romatizmas1, profesor Dr. Bi.irhaneddin 
tarafmdan kepet hastahklarmda enzar 
tayini hususunda takata teamiili.i, Dr. 
Sami tarafmdan hususiyet gosteren iki 
iiremi vak'as1 gosterilmi§tir. Profesor 
Dr. Abdiilkadir Noyan, Niyazi Gozcii, 
Sani Yaver, $i.ikrii Emin, kimya mual -
limi Biirhan, mi.inaka~aya i§tirak etmi§
lerdir. 

- -
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Muallin1 muavini 
olmak i~in 

Y apila-cak imtihanlar 
hakk1nda bir talimat

name hazJrlandi 
Maarif Vekaleti orta tedrisat muallim 

muavinligi i~in yap1lacak imtihanlar i<;:in 
bir talimatname hazlrlaml§hr. T alimat • 
nameye gore tiirk<;e ve edebiyat bran~m
dan imtihana girecek olanlar, lise son sJ
mf edebiyat kolunun Turk edebiyatl ta
rihi miifredah, tiirk<;e modern bir edebi 
metnin izah1, tiirk~e bir kompozisyondan 
imtihan edileceklerdir. Kazananlar ayn
ca bir orta mektebde bir niimune dersi 
de vereceklerdir, tarih ve cografyadan 
imtihana gireceklerden orta mekteb ve 
liselerin tarih ve cografya miifredatl so • 
rulacak, harita tersimi yaptmlacak ve bir 
niimune dersi verdirilecektir. Y urd bil -
gisinden orta ve liselerde okutulan yurd 
bilgisi miifredah sorulacak, iic;: te nii -
mune dersi verdirilecektir. Riyaziyeden, 
lise ikinci devrede okunan cebir, hende
se, ikinci devre ii<;:iincii s1mfta okunan 
kozmografyadan imtihan edilecekler ve 
iki de niimune dersi verdirilecektir. Fen 
bilgisi ve biyoloji kolundan imtihana gi • 
renler, lise birinci ve ikinci devrede o • 
kunan fizik, kimya ve tabiiye dersle • 
rinden imtihan edilecekler, iki~er niimu
ne dersi verecekler ve bir de laboratuarda 
tecriibe yapacaklard1r. 

Bu talimatname, oniimiizdeki ders se· 
nesinden itibaren tatbik edilecektir. 

INHISARLARDA 

F azla kesilen par a la r 
!nhisar memurlarmm maa~larmdan, 

vergilerin yanh§ hesab edilmesinden 
dolaYJ fazla kesilmi~ olan paralarm ia
desi igin te§ebbi.isatta bulunuldugunu 
yazml§tlk. Filhakika, hiikfunetge bu 

yanlu~hgm farkma vanlarak vergilerin 
yeni esas dahilinde kesilmesi ve fazla 

kesilen paralarm da memurlara iadesi 
takarriir etrni§tir. 

$imdi her memurun bu suretle ta -
hakkuk eden istihkak1 §ah1s §ah1s tes -
bit edilmektedir. Ankaradan emir gelir 
gelmez memurlarm bu paralan kendi -
lerine iade edilecektir. 

ECNEBI MEHAFILDE 

Y akm§ark lngiliz mezarhk
lari miifetti§i 

Umumi Harbde, ilk ihrac harekatmda 
bir Yeni Zeland taburuna kumanda et
mekte olan General Hart, ahiren Yakm

~ark ingiliz Mezarhklan mi.ifetti§ligine 

tayin edilmi§ ve MlSlrdan <;anakkaleye 
gelmi§tir. 

G0MR0KLERDE 

Sehrimizde de tahkikat 
yapthyor 

izmirde baz1 Musevi firmalarm gi.im
riikten ithali muvakkat ~eklile ve ihra
cat e§yasma mahsus guval olarak ge -
girdikleri maddelerin kanavi~e olarak 
satbklanm ve bu suretle 400,000 lirahk 
bir giimriik ka<;ak<;:Ihgl yap1ldigm1 yaz
ml~tlk. 

Boyle bir ka<;ak<;1hgm yap1lmas1 §eh
rimizdeki alakadar makamlan da hare
kete getirmi§tir. Bu neviden baZl i§le
rin §ehrimizde de yap1lm1§ olmas1 §iip
heleri mevcuddur. Bunun i<;in tahkikat 
yap,lmaktadir. 

C. H. PARTISINDE 

Parti Vilayet kongresi 
Cumhuriyet Halk Partisi kaza ve na

hiye kongreleri ge~en aym yirmi do k:u
zunda nihayet bulmu§tu. Kongrelerde 
tesbit edilen ihtiya<; ve temenni liste -
leri Partiye gonderilmi§tir. Bu listeler, 
oniimi.izdeki pazartesi saat 14 te Vila -
yet Parti merkezinde toplanacak clan 
Vilayet kongresinde konu§ulacak ve 
bunlar hakkmda kararlar verilecektir. 
Parti, bu kongrede bulunacaklar igin 
dave+;,.,,"r h::j:r.Jrlami§tlr. 

A.DLIYEDE 

Bek~inin cii~damm ~almt§ 
Asmaaltmda mahalle bekgisinin ce -

binden ciizdamm <;alan Ali R1za admda 
biri diin ciirmii me§hud mahkemesinde 
bir sene hapse mahkum olrnu§tur. An • 
cak ~alman §eyin k1ymetinin az olmas1. 
dolay1sile bu cezas1 i.i<; ay hapse <;evril -
rni§tir. 

Kendisine memur siisii 
vermi§ 

Edirneli Ahmed oglu Mehmed adm • 
da biri kendisine memur siisii vererek 
Beyoglunda ii<; umumhaneyi kapatml§ 

ve dordi.inci.i umumhaneyi kapahrken 

kar§Isma <;Ikan bir taharri memurunun 
vazifesine miidahale etmek istemi§tir. 
Fakat vaki olan §ikayet uzerine ciirmi.i 

rne§hud mahkemesine verilmi§tir. Ah
med oglu Mehmed di.in muhakeme edi

lerek ii~ ay hapse mahkfun olmu§tur. 
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I 

·siyasi . ic·mal 
Gar hi A vrupan1n 

emniyeti 
~ ransamn Sovyetler Birligilc u-- kar§1hkh yard1m esas1 iizere it· 

tifak eylemesine kar§Ihk olmak 
iizere Almanyanm Ren gayriaskeri mm· 
takasm1 i§gal ve tahkim eylemesi iizerine 
Lokarno misakmm bozulmasile Garbi 
A vrupanm emniyeti temelsiz kalml§h. 
Y eni bir temel kurmak i<;in ya o zaman 
Fransanm gosterdigi arzuya binaen diger 
akid devletlerin cebir ve ~iddet kullana· 
rak Alman ordusunu Ren mmtakasmdan 
uzakla§hrmalan, yahud Almanya ile uz
la~arak yeni esaslar dairesinde baska bir 
mis~k akdetmeleri icab ediyordu . . 

Akidlerden ltalya Habe§istan seferi 
i§galindeki zecri tedbirlerden dolay1 in
giltereye mugber oldugundan Almanya
ya kar§I cebir ve ~iddet kullamlmasma 
taraftar olmadlgi gibi ingiltere dahi Ren 
mmtakasmm i§galini bir tecaviiz sayarak 
eski vaziyetin iadesi i<;:in F ransaya ve 
Belc;:ikaya askeri yard1mda bulunmaktan 
imtina eylediginden birinci §Ik suya dii§· 
mii§tii. Almanya ile anla~arak yeni bir 
misak akdi te§ebbiisiine gelince yeni mi· 
sakm miinhaman Garb! Avrupanm em· 
niyetine aid olup Avrupanm diger taraf· 
lanmn ve bah usus §arki A vrupanm sulh 
ve emniyetile alakadar edilmemesinde 
Almanyanm kat'i surette 1srar eylemesin
de~ dolay1 bu te§ebbiis te ilerilememi~ti. 

lngiltere Garbi Avrupanm emniyetini 
ergec; saglam bir esasa baglamak I<;:m 
miizakerelerle ugra§Ip duruyor. Maaha
za yeni misakm akdine kadar muvakkat 
bir zaman i<;:in Garbi A vrupanm emni -
yetini tehlikeden kurtarmak maksadile 
Bel<;:ika ile F ransaya kar§I bu iki devlet 
kendileri sebebiyet vermeksizin bir teca· 
viize ugrad1klan zarnan, kendilerine yar· 
dim vadinde ve soziinde bulunmu§tur. 

F akat bu muvakkat taahhiidler ve ile· 
ride yeni bir misak akdi iimidi Bel<;:ikayl 
tatmin edemediginden bu devlet F ransa 
ile ittifakm1 feshederek eski bitarafhk 
politikasma avdet etmege karar verdigi 
gibi kendi arazisinin kom§u devletlerden 
harekat noktas1 ve istinadgahi te§kil et • 
mesine meydan b1rakmamak ve silah 
kuvvetile istiklalini ve bitarafhgm1 mii • 
dafaa etmek i<;:in askeri hizmet miiddetini 
arhrmi§ ve ordusunu takviye etmi§tir. 

Bu miinasebetle Bel<;ika Ba§Vekili 
parlamentoda beyanatta bulunara ~1mai 
Avrupanm; Umumi Harbin <;:Ikhgi 1914 
senesi kadar tehlikeli bulundugunu ve 
Lokarno misab bozulduktan soma Lon
drada yap1lan anla§manm muvakkat ol • 
dugunu ve yeni misakta Bel<;:ikanm eski 
Lokarno misab esaslanndan aynlacagl
m ve Almanya ve F ransa arazisinin mii· 
dafaasma i§tirak etmekten imtina edece
gini soylemi§tir. 

Fran sa Hariciye N azm da son bey a· 
natJnda Lokarno misak1 bozulduktan 
sonra ingiltere ile yapilan anla§mamn 
muvakkat bir§ey oldugunu ve eski Lokar
no esaslarmdan farkh olup lngiltrenin 
Fransaya yard1mda bulunmag1 taahhiid 
eylemesine mukabil Fransa da !ngiltere· 
ye kar§I boyle bir taahhiid altma girdigi· 
ni soylemi§tir. Avrupa karasmm kan§lk 
i§lerine ingilterenin kan§arak yeni bir 
umumi harbe ugramasmdan endi§e eden 

lngiliz efkan umumiyesi bu muvakkat 

anla§rnadan da ~iiphelenmektedir. Bu • 

nun i<;:in Londra parlamentosunda Fran

sanm Sovyetler yahud diger devletlerle 

mevcud ittifakmdan dolay1 tecaviize ug· 

rad1g1 zaman lngilterenin bunu tahrik 

edilmeksizin bir tecaviiz sayarak Fransa
nm yard1m1na ko§UP ko§mlyacagl sorul -

mu~tur. 

ingiltere Hariciye Nazm bu suale ka· 

~amakh ve miiphem bir cevab vermi§tir. 
Ayni zamanda Fransa umumi erkamhar• 
biyesile yeni temaslar yapi!madigmi te • 
min etmi§tir. Garb! Avrupa emniyetinin 
muallakta bulunmas1 biitiin kit' anm sul
bu ic;:in iimid birakmiyor. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

SEHIR ISLER! 

Sehidliklerin imar1 
$ehidlikleri imar cemiyeti, §ehidlik • 

lerin iman hususundaki mesaisini, Be· 
lediye ile tevhid etmege karar vermi§
tir. §ehidliklere tesahiib etmek istiyen
lerin agmi§ olduklan dava bittikten 
sonra §ehidliklerin iman i<;in bir faali
yet program1 haztrlanacaktlr. 

Cumhuriyet 
Niisha::::; S Kuruttur 

Abo~e. 1 Tn!~~·e 
,erarb ' ·~10 

Senelik 1400 Kr. 
Alb ayhk 7)0 
0~ aybk 400 
Bir ayhk \50 

Hari~ 
i~iD 

t:700 Kr. 
\450 
800 

yoktur 
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SQN HABERLER ••• 
. TELGRAf . .. . ve TE.LSiZLE TELEFON 

Filomuz §erefine lzmirde 
bir ziyafet verildi 

Bu gece de Amiral ~iikrii Okan, izmir 
serefine Kiiltiir narkta bir halo verecek .. 

izmir 5 (Telefonla) - izmir Be - Deniz bizim hem dost, hem de dii§ma • 
lediyesi elyevm lzmir limanmda bulu - mmJZdir. Her §eye ragmen bazan aglr 
nan donanmam1z Amiral ve maiyeti §e- deniz vaziyetleri bizi yolumuzdan ahko
refine Kiilti.irparkmda biiyiik bir ziyafet yabilir. F akat bu defa biitiin program da
vermi§tir. Ziyafette §ehrimizdeki biitiin kikas! dakikasma kadar tatbik edilmi§tir. 
generaller, Vali muavini, Vilayet ve Be- Bunu soylemekten zevk duyuyorum. 1£
lediye erkanile matbuat miimessilleri ha- tiharla si:iyliyebilirim ki bunu arkada~lart
Zir bulunmu§lar ve gece ge<; vakte kadar mm i~lerini ve vazifelerini iyi bilmeleri 
eglenilmi§tir. ve hakkile kavram1~ olmalan temin et -

Ziyafette lzmir Belediye reisi doktor mi§tir. 
Beh~et Salih bir nutuk soylemi§tir. Be - !zmir ~arbaymm donanmamtz hakkm-
lediye reisi: da gerek ~abslan ve gerek §ehir halk:•na-
<~ T arihimizin §erefli giinlerini an • mma gosterdigi alakaya kendim ve do

dtran ve memleketimizi harice tamtan bir nanma namma te§ekkiir eder, bizi mu -
ziyaretten doniiyorsunuz. Ho§ geldiniz !» vaffakiyetlerden muvaffakiyete ula§hran 
dedikten sonra bu ziyaretin Tiirkliigii ve Biiyiik Onder Atatiirkle arkada§lanna 
yeni Tiirkiyeyi harice tamtmak gayesine arzi tazimat eder ve kadehimi kal ~ 
yaptlgJ hizmeti bilhassa tebariiz ettirmi§ dmnm !» 
Ve §oyle devam etmi§tir: Gerek Amiralm ve gerek lzmir Be -

B. 1 · 11 h 1 lediye Reisinin nutuklan §iddetle alk1~ • «- 1z zmtr i er tari e iin sa an 
bahriyelilerimizi aramtzda gormekle bah· lanmt~hr. Y arm Y avuz ve lzmir gii -
tiyarbk duyuyoruz. Bu seyahat j~in yola re~ tak1mlar1 arasmda bir miisabaka ya
~tkhgmtz giindenberi sizi takib eden biz- pilacak ve ak~am Amiral tarafmd.an Kiil
ler, gosterdiginiz biiyiik muvaffakiyet - tiirparkta lzmir §ehri §erefine bir halo 
ten dolayt sizi candan tebrik ederiz. ~e· verilecektir. 
fimiz, ordumuz ve donanmamtz §erefine Filo sah giinii lzmirden hareket ede-
kadeh kaldmyorum.» cektir. 

Doktor Beh~et Salihe filo kumandam Yunan hiikrimetine lefekkiir 
Amiral ~iikrii Okan cevab vererek ez - Ankara 5 (A.A.) - Atina el<;imiz 
ciimle §Unlan soylemi§tir: Ru§en E§ref Onaydm Yunan sulanm zi-

«- Saym ~arbay ve arkada§lar 1 Ge- yareti esnasmda donanmamJZa dost ve 
rek Malta ve gerek Yunanistana yapml§ miittefik Yunan milleti ve Yunan hiiku
oldugumuz bu seyahate §imdi ,Sarbaym meti tarafmdan gosterilen candan teza -
alaka gosterdigi gibi biitiin millet alaka riirat ve samiml mihmannuvazhktan ve 
gostermektedir. Majeste Krahn izhar buyurduklan yiik -

Biz, Barbaros ve T urgudun ~ocukla • sek iltifattan dolay1 Majeste Krala ve 
ny1z. Onlar yelkenli gemilerle ve bin gosterdigi ktymetli dostluk asarmdan 
rnii§kiilat i~inde Hind denizini ve Bahri· dolayt BaFekil General Metaksasla Yu
sefidi dola§hlar. Bize gelince, modern nan hiikumetine ve Yunan bahriyesine 
gemilere malikiz. Bu sebeble denizlerde hiikumeti Cumhuriyemizin ve Tiirk bah
sey.ahat etmek bize daha kolay gelmek • riyesinin derin te§ekkiirlerini iblaga me· 
tedlr Fak t b k b'l d mur dilmi~tir. · a una mu a 1 zamammtz a Y 

teknik meseleler <;ok ilerlemi§tir. Bu ba· lngiliz hiikrimetine te,ekkiiriimiiz 
lamdan bugiinkii gemicilik te ~ok zordur. Ankara 5 (A.A.) - Malta seyaha· 

Uzun zamandanberi donanmada ol • tinden anavatan sulanna unutulmaz bir 
dugumdan denizcileri iyi tanmm. 0 za· habra ve dostluk hislerile donen filomu
rnankiler ellerindeki vesaitle biiyi.ik ~or - za Maltada gosterilen hiisnii kabuiden 
luklara nas1l kar§l koydular, tahammiil dolay1 c;ok miitehassts olan Cumhuriyet 
ettilerse ~imdikiler de biitiin modern tek- hiikumetinin te§ekkiirlerini Londra Bii -
nigi hakkile kavramJ§lardtr. Ve makine- yiik El<;imiz Fethi Okyar lngiltere Ha
leri gayet iyi kullanmaktadtrlar. riciye N azmna bildirmi~ ve aynca bu hu-

Kii<;iik Malta seyahati denizcilik .ba. • susun.~ ~mi~ote ile .MAa!ta e~Hm b~h:iye 
k mmdan 0 kadar miihim bir ~ey degildir. ve mulk1yesme de 1blagm1 nca etmt~hr. 

_ ....................... ,,,,,,,,,,,,llllllllllllllllliiiiiiii/111/IIIJIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIImmmuoo""'"""'""----

Filistinde vaziyet 
gene gerginle~iyor 

ingiliz Tahkik Komisyonu 
Arab metalibabnl 

kabul etmedi 

Balkan Giizel 
San'atlar sergisi 

Bulgaristantn onayak 
oldugu bu te~ebbiisii 
Yunanblar kabul etti 

CUMHURIYE".t 3 

HAdlaeler aras1nda 

0(: sebeb 
Tiirkiye niifusunda genclik niabeti, 

gazetelerimizde ~tkan bir habere 
gore dogru olaaydt, bunda ii~ aebeb 
aranabilirdi : 

1. Sthhi aebeblerden dolayt vaaati 
omriin azalmast, 

2. Harblerdeki insan ziyanlan, 
3. Dogumlarm artmast. 

Birinci sebeb varid degildir. Me
deni ilerileme nisbetinde vasati om
riin artttg1 biitiin diinyada tesbit e
dilmi§tir. Kendi ol~iileri i!rinde bu te
rakkiden nasib alan Tiirkiyede de 
':asati o'?riin artmt§ olmast laztm ge
hr. Fenntn ve doktorlugun ileri hare· 
ketleri hududlartmtza kadar gelip 
yiizgeri donmiiyor. Pek ~oklanndan 
istifade ediyoruz. 

lkinci sebeb variddir. Dt§anda 
harbler ve i!reride isyanlar Tiirk trk1• 
ntn en giirbiiz ~agmda olanlanm ih
tiyarhktan evvel yokluga kart§hr· 
mt§ltr. Bu sebeb kar§Ismda genclik 
nis~etinin faz!ahit bir baktma crok 
hazm, fakat btr baktma da haytrh bir 
tsttfanm neticesi telakki edilebilir. 
Her iki fikrin miidafileri de vardtr. 

lnktlabdanberi, crocuk oliimlerinin 
fazlahgma ragmen Tiirkiyede dogu
mun arthgmt biliyoruz. Bu ii~iincii 
sebeb kar§t&mda, genclik nisbetinin 
fazla olmast ihtimaline sevinmeliyiz. 
Dogumlarm azaldtgt F ransa gibi 
memlteketlerde ihtiyarhk nisbetinin 
~ogalmast biiyiik endi§eler uyandm
yor. Bunda mR§tntzmin tesirlerini 
bulan fikir adamlan da var. «Makine 
terakkisinin i~timai tekamiil iizerin· 
de tesiri» ad1 kitabmda, M. Jules Ra
maa, adeta riyazi bir formiil koyu
yor: «MB.§inizm olmadan dogum: 
Sefalet. Dogumsuz matinizm: F ela· 
ket. MR§inizmle beraber dogum: 
Saadet.» 

Bizde dogumla beraber sefaletin 
artmast, bu formiiliin birinci hiikmii· 
nii teyid eder; fakat biiyiik endiistri 
hamlemiz, formiiliin birinci hiik
miinden iicriinciisiine dogru ~abuk 
ve giizel bir tekamiil vadediyor. 

PEYAMI SAFA 

Atatiirkiin M_iilkiyelilere 
cevablar1 

Ankara 5 (A.A.) - Siyasal Bilgiler 
okulunun 60 nc1 yildoniimii miinasebeti
le diin ak~am Ankarapalasta verUen zi -
yafette bulunan okul mezunlan namma 
1<; hleri Bakam ve C. H. P. Gene! Sek
reteri ~iikrii Kaya, Atatiirke, haziru -
nun derin baghhk ve tazimlerini arzet -
mi§tir. Atatiirkiin ,Siikrii Kayaya hita -
ben okul mezunlanna verdikleri cevab, 
Kiiltiir Bakam Saffat Ankan tarafmdan 
okunmu~ ve ayakta siirekli alk1~larla 
kar§Ilanmt§hr. 

Hususile Siyasal Bilgiler okulunun ta
rih~esi hakkmdaki ince ve derin ir~at ile 
okulun cumhuriyet devrine intikaline 
clair olan klSlm, biiyiik bir dikkat ve ?-!a
ka ile dinlenmi§tir. 

Siyasal Bilgiler okulu mezunlan, ce
vabda Harbiye mektebinin, amhk tarih
c;esile onun yeti§tirdigi giizide zabitlerin 
memleketin selametini nas1I bir emniyetle 
miidafaa ettiklerinden bahsettikten sonra 
doktorlarla kendilerine de temas edilmi§ 
olmasm1, minnetle telakki etmi§lerdir. 
.. Cevabm sonunda, ge~en seneki direk
hfi tekrar eden « Yiiksek Ti.irk I Yiiksel: 
Senin yiikselmenin hududu yoktur» hi
tab!, haz1r bulunanlann baghhk ve ebe
dl minnet hislerini co~turmu§, uzun alkt§· 
larla kar~tlanmt~hr. 

Papa hastalandt 
.~~rna 5 (A.A.) - Papa rahats1zd1r. 

Butun kabul merasimi talik edilmi§tir. 
Karsm kurtulu, y1ldoniimii 
Kars 5 (A.A.) - Karsm anavatana 

ilhakmm ylldoniimil diin Halkevinde 
e§siz merasimle kutlulanml§br. 

Panamerikan kongresi 
Buenos - Aires 5 (A.A.) _ Dl§ i~leri 

Bakam M. Saavedra Lamas Paname -
r~kan kongresi ba§kam se<;iimi§tir. Se
~:len altt komisyon sulh, bitarafhk, si
~ahlanl_l t~hdidi, hukuki i§ler, ekonomik 
t§ler, f1kn ve killti.irel i§birligile me§ -
gul olacakbr. 

lhya olunacak ondustri 
BALIK <;ILIK 

Sularimizda mevcud bahklardan tabii olarak istifade 
edebilirsek memlekete timdikinin en a§agi yiiz misli 
fazla fayda temin edecegimizin §iiphesiz oldugunu 

ingilterenin yeni 
politika hedefleri 
Diinyantn en kuvvetli 
bahriye ve hava kuv
vetlerine sahib olmak 

Paris - Soir gazetesinin Londra mu -
habiri, Frans1z Hariciye Nazm M. De!
bos tarafmdan, Fransa • !ngiltere tesa • biz ispat edebiliriz. 

'--.---:---:------------------------,.,} niidii hakkmda mecliste vaki olacak be-
Ankarada bir bahk~1bk kongresi top-~ pek dii~iik olur. Zaman zaman palamut- yanattan bahsederek yazdtgl bir rna • 

I bul tkt d V k J • • 1 d · d k k b · · d k 1 kalede ezciimle diyor k1' ·. anm1~ unuyor. tsa e a etmm an emze o me mec unyehn e a -
boyle bir kongre toplamaktan maksadt d1gtmiZI bilmiyenimiz yoktur. Sebebi? «fngilterenin, sebebiyet vermedigi bir 
bu e~~iistriyi memlekette ileri gotiir- ~iinkii memlekette bahk<;thgm endiistrisi tecaviize maruz bulunmasl halinde Fran· 
mek 1~10 ahnacak tedbirleri tesbit etmek hakkile teessiis etmekten ~imdiye kadar sanm yardtma ko§acagma dair olan bu 
ve ona devlet<;e yapiiabilecek yard1mm uzak kalmi§ttr. ~urada burada mevcud beyanat, son zamanlarda bu iki hiiku· 
§ekli ve derecesi iizerinde kat'i bir fikir olan miiesseseler devede kulak kabilin- metin elele yiiriidiikleri u'mumen malum 
edinmektir. Kongreye memlekette filen dendir. Hala Ankaraya bile taze babk olduguna gore, vaziyette bir degi§iklik 
b I krtltk ve s·· 'l'kl ~ kl d k h 'b 1 1 h. usu.le ge_lmesi noktai nazartndan deg~t·l, a 1 -.. ungerc1 I e ugra§an vatan- na e ece usus! terti at 1 vagon anmtz 
da§lar i§tirak etmi§ olaca!bna gore bu yoktur. Ve deniz hayvanlanna kar§l a- lngtlteremn son aylar zarfmda derin bir 
toplanhdan haytrl~ neticeler <;tkacagml lakamlZin derecesi oyledir ki hala biitiin tahavviil ge~irmi§ oldugunu ispat etmek 
k Vvetle umud edlyor T .. k' · d T" k" d b" k . . . . h itibarile biitiin diinyada son derece bu" • u uz. ur tyemtz e ur 1ye e u a uanum testSIDI eniiz 
bahk~Ihkla siingerciligin §imdiye kadar akd bile etmedik. Biz taze bahk bulursa yiik ~ir t~sir buakacaktir. <;iinkii, lngil-
ktymeti yeter derecede bilinmemi§ iki yer, bulmazsa hi<; aldm§ etmez bir mil- terenm, blr yardim vadini kabul etmesi 
faaliyet §ubesi oldugunu hep biliyoruz. letiz heniiz. manevi noktai nazardan, kendi yardtmt: 

G renlerdek' b' d . d' D . h II . d h b I m vadetmekten ~ok daha ag~ trdtr. Geren e,.. 1 1r say1m1z a ~1m 1ye emz rna su erm en olmak ase i e "' 
k d lA Jd ~ k d · 'f d ki§ID act tecriibeleri ortaya yeni bir !n • a ar az1m o ugu a ar ISh a e etme- slinger de biiyiik ve bizce <;ok ehemmiyet 
sini bilmedigimiz bahk~1bk zenginligi- verilmege deger ba§hba§ma miistakil bir giltere <;tkarmi§hr. 
mize dair Emin Zeki Heperin kiymet- i§tir. Fa kat bahk<;thk biitiin memleketin lngiltere, lskenderiye a<;tklanna sek • 
li bir yaziSim ne~rettik. Bu vatanda- alakas1m kendi iizerinde toplamak laztm sen harb gemisi dizdigi zaman, kuvvetini 
§I~ yazi·Sl· §~ndan dolay1 ~ok ktymetlidir gelen <;ok hayatl bir endiistri bran§tdtr. gostermenin, kendisini, o kuvveti istimal· 
k1 kend1s1 b1zzat bahk<;1hgm ihracat §ek- Son Ankara kongresile denizlerimizde, den miistagni ktlacagt iimidini beslemi§ -
Iinde ticaretile <;ok ve candan me§gul ol- nehirlerimizde ve gollerimizde her y1] ti. Bu kar§thkh korkutma yan§mda Mu • 
mu§tur. Y ammda mevzuu bahsettigi ktymeti milyonlarla ancak ol<;iiliir bir solini partiyi kazandt. Bu nevi pokerler
noktalann hepsi bin zahmeti ~ekilerek hazne iistiine el koymu§ oldugumuza bii- de, eserini ve ~ahslm tehlikeye koyan ce
ileri gotiiriilmege ugra§llmt§ fill me§guli- tiin varhgtmtzla inamyoruz. sur bir diktator, oyunculukta, eski bir de
yetlerinden c;1kanlma bilgilere dayanu. Bu zenginlik kaynaklan §imdiye ka· mokratik imparatorluktan daha ileride • 
0 yaztda soylenilen sozlerin hepsi hirer dar Cumhuriyet hiikumetinin dikkatinden dir. F ~§izm, bu tehdidlere kulak asmadt. 
hakikattir, ve act hirer hakikat. $undan biitiin biitiin ka~1p kurtulmu§ degildi. Bu lngtlterenin harbe giri§memesi, zafer· 
dolayt act hakikat ki denizlerimizi, go!- endiistriyi memlekette modern §eklile den emin bulunmasma ragmen, amiralh· 
lerimizi ve nehirlerimizi dolduran su yiiriitmii§ olmak i~in mekteb a~hk ve gm nazannda, Almanyaya kar§l olan te
mahlukatmdan hakkile istifade edemedi- enstitii kurduk. 0 sokmedi, bu yiiriime- fevvukun en belliba§h temelleri olan ye• 
gimiz ic;in §imdiye kadar milyonlar ziyan di, ve nihayet miitehasSIS diye enstitiiye di sekiz par<;a gemiyi tehlikeye koyma • 
etmi§izdir. getirdigimiz adamlann i§ gormediklerini mak endi§esindendir. 

Kongrede de bittabi konu§ulacak ve anhyarak kendilerine izin verdik ve isa- Hitlerin muahedelere yaphgt savlet te, 
elbette nazan dikkate almacakhr ki ba- betsizligi tahakkuk eden miiesseseyi tatil lngilizlerin kulaklannda kasvetli bir 

'k <::.· d k d k 11 1 gong sesi gibi c;mladt. hgl memleketten taze olarak ba§ka yerle- eth . ':<'1m i ongre e o §e i er e yiirii-
le gotiiriilecek bir ihrac meta1 haline ko· miyen i§in hangi §ekillerle yiiriiyecegini. lngiltere, bir iki hafta i<;inde iki §ey 
yabilmekligimiz i~in sogukhava tertibat- ara§tmyoruz. Biz bu azimle yiiriidiik~e ogrenmi§ti. Birincisi, Mak Donald silah
h nakil vas1talanna ihtiyacumz vard1 ve aradtgimlZI nihayet yakasmdan yakahya- larile, Palmerston siyaseti takib edilemi
vardtr. Memleketten harice yalmz y1lan caR1m1za ~iiphe yoktur. yecegi ve miidafaa esbab1 haztr olmad1k· 
ve sazan bahklanm taze olarak nakle im- lsmail Habibin ge~en giinkii say1m1zda ~a fazla ileri gidilmenin caiz olmtyacaogt, 
kan verecek hususl vagonlann kendi be- ~1kan Sinob yaZismda, bu ~ehrin Zongul- Ikincisi, Almanyanm, niifuzunu kuvvet
dellerini -memleket ikt1sadiyah bak1mm- dakla Samsun arasmdaki nisbl faaliyet- lendirmek i<;in her fmattan istifadeye a
dan- yalmz ilk seneki faaliyetlerile o- sizligine i§aret olunuyordu. Orada kuru· made bulundugu. 
diyebilecekleri, iimid ederiz ki, bu kon- lacak modern bir bahk~;tltk endiistri bran- Bugiin biitiin ingiltere, yegane biiyiik 
grede biitiin a~1khgile meydana c; 1km1~ ~mm bu ~ehre muazzam bir faaliyet ve tehlikenin Almanya olduguna ve, lngil
olacaktiT. Emin Zeki Heper yiilardan- servet kazand1racagma ~imdiden muhak- terenin, diinyanm en kuvvetli ve en yeni 
beri bu derdini anlatmaga imkan bula- kak nazarile bakabiliriz. bahriye ve hava kuvvetlerine sahib bu • 
mami~tl. Kongrenin kendisinin bile bu Bahk cinslerinin sulanmtzda iiretil- lunmasmi temin etmenin en miihim vazi· 
itibarla nekadar yerinde bir te~ebbiis mesi imkanlanndan bahsetmek bugiin feyi te§kil ettigine kanaat hast! etmi§tir. 
ve tedbir oldugu kolayhkla anla§thr. ic;in belki hayal olur. Fa kat tuzlu ve tat- !ngilterenin, diger devletlere kar§l olan 

Tiirkiyemizde bahk~thk hie; yok degil- h sulanmlZln mevcud bahklanndan tabil vaziyetini §oyle hulasa edebiliriz: 
dir. Bu san'atla me~gul binlerce vatanda- olarak ve hakkile istifade edebilirsek lngiltere, Fransanm, beynelmilel teh • 
~umz vard1r, ve bunlarm bahk avlama memlekete ~imdikinin en a~ag1 yiiz misli likeleri birinci planda tutan hiiku111etine 
usullerinin pek fena olmad1g1 da temin fazla fayda temin edecegimizin ~iiphesiz kar§t takdirkardtr, onunla stkt bir te§riki 
olunuyor. Ancak bu halile dahi bu en- oldugunu biz is pat edebiliriz. mesaide bulunmak arzusundad1r. F ransa· 
diistrinin pek iptidal bir halde bulundu- Fakat bizim ispahmtz neye yarar? nm, dahili sulh ve nizam i<;inde ya§ama
gunu tereddiidsiiz iddia edebiliriz. !stan- T emenni edelim ki bunu filiyat ispat et- 510 ~ temenni etmektedir. 
bul gibi niifusu olduk~a kesif bir ~ehri- mi~ olsun. . Italya ile, umuml siyaset ve Akdeniz 
mizde bile bahk ~ok c;Ikhgl zaman fiatt II- 1f. ,. Slyaseti yolunda anla~a temennisinde • 

Fransan1n orsle gekig arasana koydugu memlekel: · Suriye 
[Ba§makaleden devam] 

F ransa ni~in boyle hareket etmi§tir 
acaba? F ransa Suriyede hakiki bir Suri
ye viicude getirmek fikrinde degildir ve 
hal a o fikirde olmamt§hr da onun i<;in. U.ik 
F ransa Liibnan Cumhuriyeti denilen ida
re ile Suriyede kendisince arzu edilen bir 
h1ristiyan hakimiyeti viicude getirmek 
gayretindedir. Bunun haricinde Fransa -
mn ehemmiyet verdigi hi~bir Suriye yok
tur. Onun ic;.indir ki Fransa Liibnam 
ilkonce Filistin aleyhine olarak biiyi.it -
mii~ olduktan sonra ~imdi de Suriye a -
leyhine olarak biiyiitmii§tiir, ve onu 
biiyiiltiirken Suriyenin biitiin sahillerini 
kendi elinden alarak bunlann ciimlesini 
Liibnana pe§ke§ ~ekmi§, yani dogrudan 
do~~uya kendisine - F ransaya - almt§hr. 
u~ yll sonra eger rii§tiinii ispat ederse 

guya istiklalini kazanacak olan Suriye 
evvela lskenderun - Antakya ve havalisi 
meselesinin ~iddetli darbelerile ister iste
mez htrpalandiktan sonra bir de bakacak 
ve gorecek ki meger daha ba§langtcda 
hakiki Suriye topraklan hirer hile ile 
elinden almmt§tlr. Bunun tshrabt Suriye· 
lileri rahatsiZlandiracak ve i§te o zaman 

Fransa Suriyeye: 
- Ben seni adam olursun sand1md1, 

goriiliiyor ki sen heniiz rii§tiine eri~mi§ 
olmaktan c;ok uzaksm. 0 halde senin is
tiklal meselen bizzarure gayrimuayyen 
bir zamana talik olunmu§tur. 

Diyecek. 
Milletler Cemiyeti azasmdan bir dev

let olmak hasebile F ransay1 Suriye gibi 
kendi vesayetine tevdi olunmu~ bir mem
leketi bu kadar oyuncak hale getirmi§ 
oldugundan dolayJ tenkid ve muahezeye 
hakktmtz yok degildir. Bu Suriye dUn 
bizden aynlmi§ bir memleketti, ve biz bu 
milleti kendi mukadderatma kendisi sa -
hib olmast ~artile bizden aynlmaga ter • 
ketmi§tik. Goriiliiyor ki §imdi Suriyenin 
mukadderatma F ransa tasallut ve tahak
kiim etmi§ bulunmaktad1r. Bu itibarla 
yalmz Hatay iilkesi i~in degil, Suriye i~in· 
de11 dolayt da F ransaya hesab sormak 
hakbmtzl muhafaza ediyoruz. 

Nihayet yamba~tmJZdaki bir memleke
tin pek yakm bir atide yanardag manza -
ras1 arzedecek bir vadiye sevkedilmi~ ol
masma kar§J lakayd kalamayJZ. 

YUNUS NADI 

dir. F akat, lngilterenin imparatorluk ve 
dahili siyasetleri i~in viicudii zaruri olan 
Milletler Cemiyeti temelini sarsabilecek 
her?,angi miisaadekarhklarda bulunmaga 
kat Iyyen taraftar degildir. 

Rusya!a kar§I bi.iyiik bir antipati bes
lemektedir ve bu his, Sovyetlerin giittii· 
gii lspanyol siyasetinden dolay1 artmt§hr. 
Maamafih, mes'u) lngilizlerden hic;.birisi, 
Fransanm. boyle tehlikeli bir zamanda, 
170 milyon niifuslu bir memleketle ara • 
smda mevcud ittifak1 bozmasm1 isteme -
mektedir. 
. ln~i.ltere.nin Almanyaya kar§l olan va· 

ztyeh 1se §lddetli bir sulh arzusile hulasa 
edilebilir. Amerikaya kar§t, gayet ciddi 
sebeblere miistenid bir itimad beslemek· 
tedir. Ve nihayet lspany~ hakkmdaki 
siyaseti, her iki tarafla mutlak bir bita • 
rafhk muhafazasidtr.» 

Bir muallimeyi doland1ran 
sab1kah 

fzmir 5 (Telefonla) - Bergamah bir 
muallimenin izdiva<; vadile 700 lirasmt 
dolandtran sabtkah Remzi yakalanmt§hr. 

Besinci cild te 
' 

~Ikmak iizere 
iislad Halid Ziya 

............................ ······· ........ . 
5 clldden miirekkeb olan bu 

ktymetll eser memleketln si
yasi, h;tlmai, fikri hayatmm 
40 ytlhk eanll bir levhasidrr. 
Ba§tanbalja cazib ve hakiki blr 
roman hiikmiinde olmakla be
raber b!rc;ok par<;alan miista
kil b!rer hikaye glb!d!r. 
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Kiitriik 
hi kAye 

F evkalade bir tesadiif l 
~============== Frederic Boutetten ~ 

Marceline Haudry, kocas1 gittikten 
sonra kendisini divanm iizerine ahver • 
mi§ti. Sabahki telefon haberindenberi ka
bma sJgamJyor, sabJrSJZbkla ak~am1 bek
liyordu. 

V a kit gelince hamlanmak ic;in odaw 
na gitti. 

Hayah ic;in nefes almak kadar elzem 
olan bir ihtiyacla aynada yiiziinii tetkik 
etti, yanaklanna pudra, dudaklanna kw 
mlzl siirdii. 

<;antasmm ic;indekilere §oyle bir bak • 
t1ktan sonra sokaga <_;Jkh. 

Sinirlerinin son derece gergin olmasl
na ragmen, takib edildigini hissetti. Ar
kasmdan gelen, §lk ve uzun boylu bir de· 
likanh idi. 

Gene kadm fena hal de ktzararak: 
<<Ahmak herif I Tam vaktini buldu» di· 
ye dii§iindii. 

T akib eden adam ad1mlann1 sJkla§h
rarak ona yeti§ince selam vererek: 

- Bonjur, aziz madam, nas1lsmJZ? 
dedi. 

Marceline: 
- Size ne! diye cevab verdi. 
Delikanh giiliimsedi: 
- Goriiyorum ki beni tamyamadm1z. 

G~en ay size Lefoy siivaresinde takdim 
edilmi§tim. Beraber dans ettik... Siz u
nuttunuz galiba... Fa kat ben unutma • 
d1m. 

Marceline hoppahk gostennege gay
ret ederek: 

- N as1l unuttum, pekala hahrhyo • 
rum, dedi. F akat o kadar dalgmim ki 
affedersiniz. 

- Hakikaten pek dalgm bir haliniz 
var. Miisaade ederseniz kendimi bir da· 
ha takdim edeyim: Mimar Maurice 
Bracy. Ben sizin isminizi biliyorum. 
Hatta kiic;iik isminizi bile unutmadtm: 
Marceline ..• 

Marceline derin bir hiddetle kendisine 
gelerek: 

- Giizel, dedi, hakikaten kiic;iik is • 
mimi bi!iyormu§sunuz, fakat bu kadar 
Hfi. Allaha 1smarladJk, acele bir i~im 
var. 

- 0 hal de haydi konu§ahm; nereye 
gidiyoruz? · 

Benimle gelmek istemek kUstahh· 
gmda bulunmazsm1z zannederim. 

- Elbette ki evet, madernki size 
rasgelmek talihini Allah bana bah§etti, 
bu f1rsah elden kac;mr m1y1m? Nereyo 
gidiyoruz bakahm? 

Gene kadm: «Bu adam a hakikati soy· 
)iyemem ya? .. >> diye dii§iindii. Fa kat ay
ni anda bu hakikati soylemek ihtiyacma 
dayanamadt: 

- Kocam1 oldiirmege gidiyorum, be
nimle her hal de gelemezsiniz sanmrn! 

- Hele bir abideye dogru yiiriiye· 
lim de. Y olunuz bu, degil mi? 

- Evet. Kocam her hafta pazartesi, 
c;ar§amba ve cuma giinleri Victor ·Hugo 
caddesinde bir zemin katma giderek saal 
he§le yedi arasmda bir kadmla bulu§u • 
yormu§. Kocam i§lerinin fazlahgmdan 
bahsederek benimle hic;bir tarafa <;Ikmaz. 
Halbuki o pis kadma gidenni§ hep, bunu 
bu sabah ogrendim. Onu yakalamak ic;in 
biitUn tertibat1 ald1m. Hatta bulu§tuklan 
evin bir anahtanm bile elime gec;irdim. 
Biitiin bunlan size ne diye anlat1yorum, 
bilmem ki ... 

- Ciinkii benden ho§lamyorsunuz. 
Marceline. <;unkii insan ic;ini ac;hkc;a fe
rah bulur. Y almz §a§hglm §ey §Urast ki, 
sizin gibi bir kadmm kocas1 olmak bahti
yarhgma mazhar olan bir adam nas1! o
luyor da ... 

- Rica ederim, komplirnam buakm. 
Bunun on para etmedigini bilirim. Ko • 
cam bana tapmdlgiDI soylerdi, fakat gene 
o kadm1 sevmege ba§ladl ... Beni eski bir 
metresile aldahyor ... 

- Eski bir metresile mi .. Hayret dog
rusul ~afak kadar laze, giin kadar gii -
zel olsa bile ... 

- ~airane sozler agzmlza yakt§ml -
yor. 

- 0 kadar ko§uyorsunuz ki nefes a
lamlyorum, ve bunun ic;in sozlerim size 
§airane geliyor. 

- S§yledikleriniz dogrusu ya pek bu
dalaca sozler! 

- Aksini iddia etmiyorum. Fa kat 
giildiiniiz ya I Eh, aceleniz yok, yava§ 
gidelim. Hava bu~iin nekadar giizel, in
sana ya§amak zevkini veriyor. Siz de bu 
fikirde degil misiniz, Marceline? 

- Rica ederim bu kadar laiibali ol
maym. 

- Neden? Bana sizi her zaman tam
mi§Jm gibi ge]iyor... Biraz evvel size 
rasgeldigim vakit c;ok kuvvetli ve lath bir 
heyecan duydum... Anhyorsunuz, degil 
mi? 

- Agzm1zdan ~;tkan laflan kulagm1z 
duymuyor galiba. Haydi bakahm, aynl
ma zamam geldi arhk. 

- Aynlrnak m1? Allah gosterrnesin! 
Bu fevkalade bir tesadiif oldu. ~imdi bi
raz siikunet buldunuz, ne yapacag1z bili
yor musunuz? Benim evime gelirsiniz, 
hem rahat rahat konu§ur, hem de bir ka
deh bir§ey ic;er ve sigara tiittliriiriiz. 

Marceline takatsiz bir halde: 
- Deli misiniz! dedi. 
Kendisinde her~eyi unutmak ihtiyacm1 

duyuyor ve bu ihtiyac onun biitiin kuv -
vetini kmyordu. 

Delikanh amirane bir sesle: 
- Gelin, dedi ve gene kadm da onu 

takib etti. 

*** 
Saat yedi olmu§tu. Marceline divana 

uzanmi§, a§k dolu gozlerle miman sUzii -
yordu: 

- Sevgilim. dedi, §imdi haz~rlan1p 
gitmem laz1m. Y ann ve yarmdan sonra 
hergiin sana gelecegim. Bana a~kt sen 
ogrettin ..• Bundan sonra hayat1m sen -
sm .•• 

- Arhk kocam oldiirmekten vazge<;
tin mi? 

- Benimle evlenen o hayduda arh 
kim aldmr! :ram amen senin olabilmek 
ic;in bo§anacag1rn. Meraktan kurtulman 
ic;in bak sana ~unu hirakayJm ... 

Gene kadm c;antasmdan kiic;iik bir ta
banca c;1kararak masamn iistiine koydu. 

Delikanh: 
- N as1l, yaruna silah ta m1 alrnJ§ttn I 

Dernek hakikaten niyetin fena idi, oyle 
mi? 

- Elbette. Fa kat senin hakkm var • 
ml§. Birbirimize tesadiif edi§imiz fevka
lade oldu. ~imdi yegane sevdigim sensin. 
Her zaman ic;in... Y anna gorii§iiriiz, 
Allahalsrnarlad!k. 

Marceline dostunu ihtirasla optiikten 
sonra gitti. 

Marceline masamn Ustiinde duran ta • 
bancaya bak1yor ve dii§iiniiyordu: «Eger 
hakikaten bskanc tabiatli ise yann beni 
de klskanacak.» Kadmm kocas1m kurtar
ml§ olmas1 artik ona teselli vermiyordu I 

F.VARAL 

Tiirkiye l§ Bankas1 Galata 
§Ubesinden: 

Pek yakmda Bankamtz ~ubesi bulun
dugu binadan Voyvoda caddesinde Cum 
huriyet Merkez Bankas1 kar~1smda ka
in $ark Ham altlndaki daireye nakle -
decektir. Kirahk kasast bulunan saym 
mi.i~terilerin azami 25/12/1936 tarihine 
kadar bizzat veya vekilleri vas1tasile 
mliracaat eylemeleri llizumu bildirilir. 

,_.. YENi ~IKTI 
ViKONTUN OLUMU 

Me!Jhur M. Prust'un ~ok 
nelis bir hikayesi 

Haydar Rifahn terciimesi 
30 kuru~ 

Konservatuarin ikinci konseri 

Konser verecek san'atkarlqr bir arada 
Konservatuar profesi:irleri 8 birinci - Programda: 

kan~n salt gi.inii ak§ami saat 21 de Fran Brahms, Schubert, Mozart, Cesar 
SlZ hyatrosunda Konservatuarm bu se-
nek. 'k' . k . . kl d' B Frank, Tchaykowskyden par<;alar <;a -

1 1 met onsermt verece er 1r. u 
konsere Nimet Vahid, Ferdi ~tatser, hnacak ve gene bu kompoziti:irlerin e -
Likoamar ve Kornist Rodolf Edlw isti- serlerinden bazt §arkllar Nimet Vabid 

CUl\IHURiYET 6 Birincikanun 1936 

De viet 
• • 
1~1n 

Tiyatromuz 
hazJrhklar 

Ankaradaki Tiyatro ve 
Temsil Akademisine 

talebe abntyor 
Devlet tiyatromuzun temeli olmak ii· 

zere a~tlmJ§ olan tiyatro ve temsil akade
misi bir aydanberi Ankarada Musiki 
Muallim mektebinde tedrisata ha§lamJ§ 
bulunuyor. 

Kiiltiir Bakanbg1, tema§a i§inin sag -
lam ve modern bir esasa baglanabilmesi 
i~in me§hur Alman reiisorii Karl Eber • 
te miiracaat ederek bir rapor istemi~ti. 
Mutehass1s ahiren bu raporu haz1rhyarak 
Bakanhga vermi§tir. 

MiitehassJs Karl Ebert birka~ giinden· 
beri Ankarada bulunmaktadn. Kendisi, 
yalmz Almanyada degil, italya, Viyana 
ve Amerika tiyatrosunda da tanmm1~ pi
yesleri monte etmek san' atmda ad eta 
mekteb sahibi denilecek kadar orijinalite 
sahibi olan bir adamd1r. Kendisi, her se
ne ftalyadaki me§hur Skala tiyatrosuna 
bir iki piyes ~1karm1ya c;agmhr. Mute· 
hassJS, bir bu~uk ay Ankarada kalarak 
raporun tatbikine nezaret edecek, i§leri 
yoluna koyduktan sonra memleketine do
necek; kl§ sonunda bir buc;uk ay daha 
kalrnak iizere gelip i§lerin yiiriiyii§iinii 
kontrol edecektir. 

Bir aydanberi Musiki Muallim mek • 
tebinde tedrisata ha§lamJ§ bulunan aka • 
demide on be§i temsil, onu opera klsmm· 
da olmak iizere kiZ ve erkek yirmi be§ 
talebe vard1r. Bundan ba§ka, ders y1h -
n1n ilerlemesi nazan itibara almrmyarak, 
20 talebe daha almacaktu. 

Akademiye girebilmek ic;in, ~ocukla -
rm, en a§agJ orta mektebi tarnamlaml§, 

viicud ve s1hhatc;e diizgiin olmalan, zeki 
ve san' ata merakh bulunmalan §arttlr. 

Akademideki talebe ii<; sene c;ah§hk • 
tan ve tahmine gore, bir sene de stajla 
vakit gec;irdikten sonra, o zamana kadar 

kurulmas1 tamamlanacak olan Devlet ti

yatrosuna ve kuvvetlendirilrnesi karar al
tma ahnan ba§ka tiyatro miiesseselerine 

dagltJlaca:klar ve Devlet baremine mu • 
ayyen ve miireffeh hukukla girecekler -

dir. 
Akadernide okutulan ba§hca dersler 

arasmda ~unlar vardu: << T e~ama tekni • 
gi>>, «Tema§a tarihi», «Tiirk edebiyatJ», 

«Ecnebi dili», F onetik», «Mimik», 

<<San' at tarihi», <<Bedil danslar», «Es • 
krim» ve saire. 

Bah~e Mimar1 
Mevlud Baysal 

Parklann, an1t, meydan, ~ocuk 
ve ko§k bah~elerlnin en modem 
usullerle tarh ve taksimatlm, plan· 
lannm ihzarrm ve araziye tatbika· 
tm1 deruhde ve taahhild eder. 

Miiessesat ve busust bah~elerin 

daimi nezaretini kabul eder. 
(;i~ek, sebze tohumlan, fide ve 

fidanlan; siis, meyva agac ve agac· 
clklar1; salon ~i~ekleri bab~e alat 
ve edevati ve ehliyetli bah~1vanlar 
gonderir. 

Katalogu elli kuru§tur. 
lstanbul dordiincii Valo.f han. 

dordiincii kat No. 18. Telefon 22537 

~elenk, biiket, nitan sepeti, 
gelin arabalart tezyinat1, balo
larda dekorasyon itleri i~in 
daima 22537 numaraya tele -
fon ediniz. 

Manyatizor ve 
tlliizyonist 

T AKSIMDE MAKSIM V ARYETE 
TtY ATROSUNDA 

Prf. Zati 
SUNGUR 

HAL K 
OPERETt 

Bu aktam 21 de ( Bu aksamki program ) 
Her ak,am 

'ehzadeba~mda 

FERAH 

tiyatrosunda numaralar kamilen 

degitmittir 

Matine 16 da iSTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk muslkisl - 12,50 hava

Zozo Dalmas ve dis - 13,05 plakla ha!if miizlk - 13,25 muh· 
T omakosla tell! plak ne~riyatr - 18,30 plakla dans mu-

sikisi • 19,30 konferans: Suad Dervi~ tara
fmdan - 20,00 Belma ve arkada§lan tara

£ N A Y I L E R fmdan Tiirk musikisi ve halk ~ark1lan -
Biletler: 40 - 60, Hususi 100 20,30 Sad! ve arkada§lar1 tarafmdan Tiirk 

Konservatuar ProfesHrleri 
y erlerinizi telefonla aytrhntz. musiklsi ve halk ~arkilan - 21,00 orke.stra-

22,00 Aians ve Borsa haberleri - 22,30 plak. 
T E L E F 0 N : 42633 Ia sololar, ertesl giiniin programl - 23,00 

NIMET VAHIT 
LIKO AMAR 
FERDI von 'TATZEA 
RUDOLF EIDLER 

T s JUANiTA I 

8 Birinci Kanun Sah saat 21 de 

N 
ALFRED RODE A E 

M YATAKLI Vagon· 
Fransll Tiyatrosunda A Jar kontrol6rU Da-N s 

I nlelle Darrieux 

Yarmki matinelerden itibaren 

YILDIZ SiNEMASI 
Kad1nlano 1evimli tenoru .•• Zamantmtztn Karuso'su ..• Metropolitan 

operas1 ylldiZt 

.TiN.O MRTiNi'yi 
S•nemanm b1r harikas1 •. Emsalslz bir giizellikte olan 

A~K SERABI 

r 
Bugiin 

bu ak~am 

Fllmlnde takdlm edecektlr. 

ERKEK HALA 
Bugiio me'Jhur Rus AT AMAN'10 

mOthi11 hayabna valuf olmak 
i~in, herkes 

SUMER Sinemasma 

gidecek ve DON KAZAKLARI he
yeti muganniyesile beraber ALEX. 

VOLKOFF tarahndan 
vilcuda getirileo 

STENKA RAZiN 
emsals'z filmini gorecektir. 

Jlaveten: Fox Jurnal. Atinada: Ma
temli bir cenaze toreoi vesaire ••• 
Canh resim!er: OSWALD Boksor 

komik 
vodvili 

- Bugiin saat 1 1 de matine. Umumi dUhuliye 35 kuru~. -

Giiniin ~dgmhg1 ••• Ba~ dondiiriicii film ... 
Herkesi taganni ve dans ettiren musiki 

- HAT 
filmidir. Dans krallan Karyoka ve Kontinantal ydd,zlan 

GINGER ROGERS ve FRED ASTAiREN'in 
biiyiik bir muvaffakiyetle yaratbklan ve biitUn Istanbul halkmm 

Bu hafta S A R A Y Sinemastnda 
alkt§ladtklan ~aheserdir. llaveten TUrk donanmasmm Yunanistam 
ziyaretini biitiin tatsilatile gosteren 300 metro!uk tilm ve Fox Jurnal 

Bugiin saat 11 de tenzilath matine 

,__ AlKAZAR Sinemas1 
istanbulda ilk defa olarak gosterdlgi 

BiZ DE iNSANIZ 
Heyecanh biiyiik ganster tilmi ile biiyiik muvaffakiyetler kazamyor 

Bugiin T U R K sinemastnda 
Herkesin tekrar tekrar gormek istiyecegi bir ti!m 

CASiNO DE PARiS 
(FranSIZC8 sozlii) 

Oyn1yanlar: AL JOLSON • RUBY KEELER 
Biitiin diinyada emsalsiz bir muvaffakiyet kozanm f bir !laheserdir. 

iliveten: EKLER JURNAL: Turk donanmastmn Yunanistam 

ziyaretini biitiin tafsilatile gosteren ~00 metroluk bir film. 

Kral Kostantin ile Krali~e Olga ve Sophie'nln 
kUIIerlnin Atina'ya nakli toreni. 

Bugiin saat 11 de tenzilatlt matine 

son. 
ViYANA: 
18,10 edebi yaym - 18,35 pul kolleksiyon

lanna dair - 18,50 muslkl ve ~an - 20,05 
saat, program haberleri, spor • 20,15 e~len• 
cell konser - 21,10 ~arkllar - 21,15 piyes • 
23,15 haberler, spor - 23,35 keman konse
ri - 24,10 gramofon - 24,35 haberler. 

BERLiN: 
17,05 pazar yaym1 - 19,05 siirprlzler-19,45 

muslklll piyes - 20,45 spor haberlerl - 21,05 
opera orkestras1 - 23,05 hava, haberler, 
spor • 23,35 dans muslkisi - 1,05 konser. 
BUDAP~TE: 
18,05 salon orkestrast - 18,35 tlyatro ar

tl.stleri - 19,50 gramofon - 20,35 opera blna
smdakl gala miisameresl - 21,35 haberler, 
spor - 22,55 Qlngene musikisi - 23,50 orkes
tra konseri. 
BUKR~: 
19,(}5 hava, haberler, saat - 19,15 dans 

musiklsi - 20,25 mllletlerln zamant - 20,45 
koro konserl - 21,20 operet yaymt, istirahat 
esnasmda haberler, spor. 

LONDRA: 
19,45 k1raat - 20,05 kliy ~ark1lart - 20,35 

orkestra konseri • 22 dini yaym - 22,50 ha.· 
berler, hava, saat - 23,10 vasati ingilterc 
lstasyonunun programt - 2-t,35 son, 

PARIS [P.T.T.]: 
18,05 gramofon - 18.50 ef:lencell yaym -

19,20 konser - 21,20 havadis, hava - 21,40 
kon~;erin devaml _ 22,20 spor - 22,35 operet-
24,35 hava, haberler - 24,50 dans musikisi. 

ROMA: 
18,05 senfon!k konser, gramofon, spor -

ikonu~ma veya gramofon - 21,45 komediler-
20,35 spor, gramofon, saat, haberler-21,35 
23,15 koro konser! _ 23,45 dans musikisl, 
istirahat esnasmda haberler - 24,35 dans 
musikisi. 

NOBETCiECZANELER 
Bu gece nobetc;l olan eczaneler ~unlar. 

d1r: 
istanbul cihet!ndekller: 
Alksarayda (Ziya Nurl), Alerndarda (Ab.. 

diilkadlr), Bak1rkoyde (Merkez), BeyazJdda. 
(Haydar), Eminontinde (Hiisnii Haydar), 
Fenerde (Arlf), Karagiimriikte (Arlf), Ku
c;Ukpazarda (Hikmet CerniD, Samatya, Ko
carnustafapa§ada (Rid van), ~hreminind~ 

(NazJml, ~ehzadeba~mda (Halll). 
Beyoglu clhetlndekiler: 
Galatada. (Sporldi.s), Haskoyde (Barbutl, 

Kas1mpa~ada (Vaslf), Merkez nahiyede 
(Kanzukl, (Giine~), ~i~lide (Halk), Tak .. 
slmde (Taksim), (itlmad). 

Uskiidar, Kad1koy ve Adalardakiler: 
BUyUkadada (Merkez), Heybellde (Yu • 

suf), Kad1koy, Pazaryolunda (Merkezl, 
Modada (Faik iskender), Uskiidar, Ahme• 
dlyede (Ahmedlyel. 

oliim 
Ti.iccardan Ktyg1 oglu Bay 1hsanm 

kerimesi Mi.iri.ivvet uzun mi.iddetten • 
beri mliptela oldugu hastabktan kur -
tulamtyarak evvelki gece saat yirmi 
ikiyi on be§ ge<;e hayata ebediyen goz
lerini kapanmi~tlr. Cenazesi dun kal • 
dmlarak Siiadiye camiinde namazt k1-
lmd1ktan sonra Siiadiye mezarhgmdaki 
makberei mahsusuna defnedilzni~tir. 

Allah rahmet eylesin 
v===============~ 

Baylar, Bayanlarl 
<;ocuklartmzm giirbuz. canh, sa~

lam, bi,.imli, atik ve nef'eli olma · 
SIDl istiyor musunuz? 

Azade Selim s ,rrmln jimnastik 
derslerine gonderiniz I 

Adres: Ni~anl&fl lhlamur yolu 6 
Telefon: 41430 

• ..-TAKSiMDE • MAKSiMDE 

HALK OPERETi 

ilmin en biiyiik mucizesi, yem 

BAY TEKiN 

r 

sinemalar1nda sene· 
nin en gilzel filmi SAKARYA Bugun: ve 

• 
I A 

sa, rollerde: JEANETTE MACDONALD - NELSON EDDY 
rak etmektedirler. tarafmdan soylenecektir. ·-------------------

BugUn saat 11 de tenzilith matine 



Karayel ftrttnast ----
Kii~iik vapurlar Karade-

nize ~JkamJyorlar 

. NUFUS DAiRELERiN.IN HALi 

Ev1ak ve kay1dlar daimi 
tehlike i~indedir ! 

Ne • sahibi vatanda~1n, ne de memurun 
binbir piiriiz 

Karayel firtmasJ devam ettiginden ku
~;iik vapurlar limammizdan Karadenize 
l;lkamamaktadirlar. Bunlardan birc;:ogu 
Kavaklarda bi.iyi.ik limanda futmanm 
dinmesini beklemektedirler. Diin Deniz 
Ticaret Mudurlugune gelen malumata 

Er Nuvel gazetesi i~de sadece bir prestij meselesi 
goriiyor ve her iki taraf1 tatmin edecek bir hal 

~aresi bulunacaginl iimid ediyor 

9F T abiat te dogum aCJSI c;eker ve 
U inler. Bo§anmak istiyen bulut-

lann ko§malan, c;arp1~1p gurle
meleri dogum k1vram§larmdan, dogum 
iniltilerinden ba ka bir§ey midirL Ben
ce k1§ ruzgarlan da boyledir, kar dokme
ge haz1rlanan mevsimin Jslirabh vaveyla
sidu. Y arm do gum tahakkuk eder de 
mevsimin meyvas1 olan kar, mahpustan 
kurtulmu§ beyaz kelebekler gibi doki.il
mege ba§laymca bu guri.iltuler kesilir ve 
tabiat • ikinci bir dogum aclSI c;ekinciye 
kadar • dinlenmege ba lar. Biz §imdilik 
onun act ac1 bvram§ml seyredip, act act 
inleyi~ini dinleyip U§iiyecegiz, titriyece· 
giz. Kar dii§iince - halimiz musaidse • 
oynamaga koyuluruz I Boyle mevsimler
de fstanbulun bi.iyiik k1 lar1m hatulama .. 
maga imkan yok. Eski devirlere gore o
dunla komur gerc;ekten ate§ pahasma o:;1k· 
mi§tlr. Bu pahahhg1 du§iini.ip te iligine 
kadar ii~iimiyecek kac; babayigit vardu? 
Bununla beraber tarihi k1~lann tekerri.ir 
etmiyecegini iimid etmekten geri kalamt· 
yoruz. Bu, soguk gi.inler ic;inde bizi ferah
landJran biricik s1cak tesellidir!.. 

I~ 

giinah1 olmamas1na ragmen 
muameleleri i~kal edip 

, gore, f1rtmadan Eregli ve Zonguldakta 

gidiyor 

Bir niifus dairesinde muamele gCiriiliiyor 
Eski, tahta bir yapmm, havas1z, da • dedi, .yangm zuhurunda bi.itiin evrak1, def· 

rac1k, Jo~ bir odasmdayiz. terle:; bu ~.uvallara doldurup kac;umz ... 
Kap1lan ardma kadar ac;1k bir dola • Gulemed1m. 

bm raflan, yerler, pencere ic;leri, kenar, - Y a, yangm gece, siz burada yok· 

ko§e her taraf tozlu, renkleri solm~~ ken <;Ikarsa ';) .. .. 
§i§kin torbalar, zarflar, dosyalar ve ka· Mef?UT. boynu~~ buktu: 
gidlarla dolu. - ltfa1ye yetl§U .. 

Orta yerdeki, iizeri renk renk, birbir· - 0 yeti§inciye kadar evrak yanar -

lerine, igneler, iplikler, raphyelerle ili~ • sa?.. ~ .. . 
t1rilmi~ y1gm y1gm evrakla orti.ili.i mas a· AdamcaglZln sabn tukend1: 
mn onunde bir memurun yorgun bakw - Ne yapahm ... Bunlar da yanar 

Ian farkediiiyor. kul. ~lur .• 
Buras! lstanbulun kuk iki aded Nii- IYJ amma, bu evrakla beraber c;ayu 

fus mem~rluklanndan biridir. c;a;r:1r yanacak yurekler de az degildir. 
Y ani, yirmi binden fazla 1stanbullu • Istanbulda ilk Nufus tahr!ri • fakat 

nun Niifus kutukleri ve biitiin Ni.ifus ka· yalmz erkeklere mahsus ·yetm1~ be§ sene 
yidleri ~u gordugunuz kiic;iicuk, rutubetli, evvel, 1268 te Y.apilml§~r. Ondan ~o~r~ 
lo§ odamn tozlu raflanndaki, renkleri kadmlar da dah1l oldugu halde 1kmc1 
solmu§ defterler, torbalar ve zarflarda - tahrir 1300 de, nih~yet u~iincii ve son 
du. tahrir 1322 de yam otuz bu sene evvel 

Ve yaz1k ki 832,000 hem§erinin en a· yaJ;)llmi§IJ. 
§agJ dortte iic;iiniin Nufus dosyalan i§te I~te biitiin bu kayidleri silip siipiirecek 
boyle peri§an bir haldedir. bir yangm yiiziinden kim bilir nice va • 

Eski herhangi bir kaydi ~kartmak tanda§m i§leri suriincemede, hatta yiizus· 
maksadile buralara ba§ vuran insanlar, tu kalacaktu. 

tahmilat yapilamamaktadJr. Bu sebeble 

k&mur ihtiyacJ fazla olan birc;ok mues
seseler mu§kul bir vaziyete du§mU§lerdir. 
Karadenizde seferde bulunan baz1 va
purlar da Sinob limanma iltica etmi§ler· 
dir. 

Hava vaziyetine gelince di.in hava ka
pab ve yagi§h vaziyetini muhafaza etmi§· 
tir. Evvelki gece &iddetle yagan yagmur 
dun gundi.iz hafiflemi§ ve devam etmi§tir. 

Dunku tazyik 750 idi. Harare! azami 
II, asgari 8 olarak tesbit edilmi§tir. Riiz
gar yildJZdan saatte 12 metro suratle es-
mi§tir. -------

Ac1 bir oliim 
Batum Ba§konsolosu Rii§tii Demirelin 

babas1, Gureba hastanesi Sertabibi (). 
mer Lutfi, izmir Emniyet miifetti§i 
Ha§met, N azilli Belediye tabibi ism a • 
ilin kaympederi erkamharbiye mirliva
hgmdan miitekaid General Osman De
mrielin diin Nazillide vefat ettigini te
essiirle habcr ald1k. 

Merhum 301 tarihinde erkamharb 
yiizba§Ihgile Harbiyeden mezun olmu§, 
uzun miiddet Erkamharbiye ve Miil -
kiye mekteblerinde mimari hocahg1n1 
ve ayni zamanda Harbiyenin ders na • 
z1rhgm1 yapmi§br. Me~rutiyette f1rka 
kumandanhg1 ve bir miiddet te 7 nci 
kolordu kumandan vekilligi hizmetle • 
rinde bulunmu~tur. Bu ac1 kay1bdan 
dolay1 ailesine beyani taziyet ederiz. 
Allah rahmet eylesin! 

Asansor le ~1karken 
yaraland1 

Pa§abahc;e $i§e fabrikasmda '<ah§an 
amelelerden Hiiseyin, diin fabrika da
hilindeki asansor le ii~iincii kat a '<Ikar -
ken sag eli asansorle parmakhk arasma 
slki§IDI~ ve yaralanmi§hr. Yarah has • 
taneye kaldmlmi§hr. 

Pariste r;1kan «L'Ere Nouvelle» gaze
tesi (Frans!Z - Ti.irk munasebatt ve is -
kenderun meselesi} ba§hg1 altmda ~u ma
kaleyi ne§rediyor: 

«Suriye meselesinin halli, iskenderun 
Sancagl Ti.irklerinde, Suriyede oturan 
diger unsurlarla gec;:irdikleri on be~ sene
lik mu&terek hayattan sonra kayboldugu 
zannedilebilecek bir tak1m hisler uyandJr· 

dJ. 
F ransa ile Turkiye arasmda, 1921 se

nesinde akdedilen bir itilaf mucibince, 
iskenderun ve Antakya mmtakalanna, 
lisan, mektebler ve mahalll idare husus
larmda her turlu teminat bah§eden bir 
tak1m taahhudlerde bulunulmu&tu. Fran
sanm yiiklendigi 1921 itilafnamesi veci
belerinin yerine getirilmesi hususu da 

mandater devlet tarafmdan icra edilmek
te olan murakabenin nihayet bulmasile, 

yeni Suriye devletine devredilmi§ oluyor
du. 

F rans1z - Suriye muahedesine, liizum· 
suz telakki edilebilecek fazla bir tedbir 
olmak iizere, Sancagm mazhar bulundu

gu hususi rejim hakkmda munzam bir 

garanti de ilave edilmi~ti. 

Maamafih, §imdiye kadar Sam Meb'u
san Meclisinde mi.imessil bulunduran ls
kenderun ve Antakya Turkleri, manda
ter devlet otoritesi yerine Suriye devleti 

otoritesinin, yahud, bunlarm yerine, 

F ranstz - Turk itilafnamesinin imzast Sl· 
rasmda lehlerine mi.idahalede bulunmu§ 

olan Tiirkiyenin ikame edilmesini yadJr· 

gar gibi goriinmektedirler. 

Esas itibarile, Ankara Meb'usan Mec
lisine ve Turk matbuatmda mevzuu 
bahsolan mesele, yeni bir §ey degildir. 
Tiirk efkan umumiyesinin, Irak Arab 
hiikumeti niifuzundan kurtarmak istedigi 
Musul dolayJsile de ayni mevzu ileri 
suri.ilmi.i&tu. 

Kavgamn esas1, Arablarla Turkleri 
c;ah§hran bir prestij ve izzetinefis mese • 

lesidir. Tiirk efkarl umumiyesi, ash Turk 
olan ahalinin, Arab tahakkiimu altmda 
bulunmasma tahammul edememektedir 
ve bu itibarla, Frans1z- Suriye muahede
sinin imzas1 ferdasmda bu meseleyi ele 

almaktad1r. 
Mevzuu bahsolan ahali noktai naza • 

rmdan ve hukuk bak1mmdan mutalea e· 
dilecek olursa, mesele, haddi zatinde, da
ha az ehemmiyetlidir. Bu mmtakada 
mevcud nihayet 21 0,000 niifusun otuz 
dokuz ila k1rk bini Tiirk sayiiabiliyor. 

Diger taraftan, F rans1z - Tiirk miina
sebahm da hesaba katmak laz1mdu. Bu 
mi.inasebat daima mukemmel surette de
vam etmi§ ve ne zaman ihtilafa benzer 
en ufak bir hadise zuhur ettise, lskende

run hakkmdaki 1921 tarihli itilafnamenin 
de gosterdigi gibi, hep uzla§ma arzusun· 
dan miilhem olarak hareket edilmi&tir. 

Bu itibarla, bugunku mesele, bu mi.i
naseba ti hic;:bir suretle ihlal edemez. 

Fransa, mandater devlet olmak itiba
rile, filhakika, Suriyenin tamamiyeti mul
kiyesini ihlal edebilecek fnetalibatt is' afa 
salahiyettar degildi. 

Esasen, her iki taraf. hiikumetleri ara
smda noktai nazar teatilerine mevzu te~· 
kil eden bu meseleyi, Milletler Cemiyeti
ne intikal ettirmek suretile, bu miilahaza 
uzerinde mutabakat has1! etmi§ goriinii • 
yorlar. 

Fransa ile Turkiye arasmda degil, 
belki Turk alemile Arab alemi arasmda 
mevcud olan ihtilaf hakkmda hukiim ver
mek Milletler Cemiyetine aiddir. 

Zaten, bu meselenin tahaddusiine se
beb olan Franstz - Suriye muahedesi an· 
cak iic;: sene sonra mer'iyete girecegi ir;in, 
bu i~in halline daha iic; sene vakit vard1r. 

Her iki taraf1 da tatmin ve teskin ede
cek bir tam hal bulmak idn ortada kafi 
zaman mevcud demektir.» 

Cumhuriyet - Parisli meslekta~m 
bu yam1 hakkmdaki mutalealanmiZJ ya• 
nnki saynruzda arzedecegiz. 

bazan en kiic;iik, en ehemmiyetsiz bir Y eniden tahrir ic;in ise devlet bir siirii 
mesele ic;in, i~lerini giic;:lerini buakarak. masrafa girecek, bir lay memur bu -1§ • 
iki iic; hafta, hatta aylarla gidip gelmek lerle ugra§acaktir. 

evlenmeleri geri kalan c;iftler, mirasa sa· 
hib olamtyarak sefil kalan insanlar, e 
bu i~leri yoluna koymak ic;in (tahkikat) 
pe§inde yorulan memurlar ... 

Ancak bu i§lerde ne i§ sahibi vatan -
Samson Halkevinde faydab konferanslar 

mecburiyetinde kahyorlarmJ§... Hatta, baz1 bahts1zlarm telafisi im • 
Zaten yirmi otuz bin vatanda§m Niifus kans1z zararlara ugrad1klan da goriile • 

i§lerine aid her tiirlii kayidlerini §U kutu cektir. 
kadar odaya istif ettikten sonra buradaki Misal mi istiyorsunud 
memurdan intizam ve siirat istemek gii • Avrupa ile i§ yapan bir tamd1gm ba-
nah olur. §Ina geleni anlatay1m: 

Bu memur dahi olsa, bu mucizeyi gos· Bu zat Mersinde bulunurken, biiyiik 
teremez. bir ticaret i§i ic;in, derhal Almanyaya git· 

F akat do gum, askerlik. evlenme, bo· mesi icab ediyor. Tam o mada Ni.ifus 
§anma, miras, seyahat, oliim ... Ne bile· tezkeresini zayi ettiginin farkma vararak, 
yim ben, hayatm her safhasmda, her hemen lstanbulda kiitugiinun bulundu -
noktasmda daima herkesin c;aldigl kapl gu daireye telgrafla miiracaat ve bura· 
buras! olduguna gore, Niifus memurluk· daki adamlanm seferber ederek yeni bir 
lanmn, diger dairelere ornek olabilece~ tezkere c;Jkartmak istiyor. 
bir §ekle konmalan zaruridir, elzemd1r Aldigl cevab ise §U oluyor: «Bu ka -
gibi geliyor. yidler kazaen yand1. Y eniden yaphglmlz 

Lakin i§ bu kadarla bitmiyor. tahrirde ise, bu zahn ismine tesadiif ede· 
Sabahtan ak§ama kadar yiizlerce in • rniyoruz. Binaenaleyh tahkikat yapma • 

sanm girip c;Ikhgl bu tahta binalardan dan yeni tezkere veremeyiz.» 
biri - §eytan kulagma kur§Un • giiniin hi- Ve aylarla suren tahkikat yaplhrken, 
rinde bir kibrit c;opiiniin, yahud sonme • Almanyadaki biiyiik, karh i§ te suya du

mi§ bir sigaranm, ve daha akla gelen, ~iiyor. 

da§m, ne memurun, hie; kimsenin gunah1 
yoktur. 

Kabahat yangmdad1r. 
Uzak ihtimallerden bahsettigimi de 

sanmaym1z. 
Beykozdaki Ni.ifus kayidlerinin ya • 

mp kul olu§undan bir miiddet sonra, yani 
bun dan be§ sene evvel Y enikoydeki Nu· 
fus dairesinin de butun defterleri, dos • 
yalan, evrakile c;ay1r c;ay1r yandJgmt 
hahrlaymJz. 

Nihayet uc; sene evvelki Adliye yan • 
gmm1 unutmamJ§ olmam1z lazJmdn. 

En dogru ve kestirme yo! eski tahta 
konaklann, harab odalarmda toz toprak 

ic;inde karmakan§Ik duran Niifus kayid· 
lerini, derhal, kargir, emniyetli yerlere 
yerle§tirmektir. 

lzmit gibi bazJ yerler, tehlikenin onii· 
ne gec;mek ic;in, ~oktan bu gibi evrak1, 
yaphrd1klan kargir binalara yerle§tir • 
mi§lerdir. 

lar1 gosterilmi§tir. Yalunda, merakli 
koyli.ilere, Halkevi tarafmdan yaptlnl -
m1~ Dadan sisteminde niimune kovan . 
lar dagitllacaktn. 

Anc1lik mevzuundan ba~ka, koyli.i -
lerin istekleri iizerine • ekin mevsimi 

.,..,..,. 
Cenabi diye amlan mi.iverrih Mustafa, 

seksen iki hanedan tarihini ihtiva eden 
eserinde 739 y1h ki§JDln,pek yaman ge~;
tigini ve Sarayburn_ile Uskudar arasmm 
buz kesildigini yazar. Onun ifadesine go· 
re Kefeden gelen tacirler, Oskudardan 
araba ile lstanbula gec;mi§lerdir. 739 da 
Bizans tahtim Oo:;iincu Leon i§gal ediyor
du ve bi.itiin istanbul puta tapmak ve put 
kumak miicadelesile vakit gec;iriyordu. 
Bu yaman kt§m 755 te, 934 te, 1222 de 
hirer e§i daha gori.ildii. Ti.irkler devrinde 
Bogazio:;i ile Halicin ba§tanba§a buz tu• 
IU§U ilkin 1620 de vukua geldi. Naima, 
bir haile demek olan bu hadiseyi §oyle 
anlatir: 

«Rabii.ilevvelin ba§mdan on altmct 
gunune kadar fasJ!asJZ kar yagd1, sogu
gun §iddetinden derya seraser muncemid 
olup ancak akmh ortasmda kiic;iik bir de· 
re geni§liginde yer ac;1k kald1. Subatm 
onunda Saraybumile Oskudar aras1 ta
mamile buz kesildiginden Galatadan 1s
tanbula ve Hasbahc;eden Kireo:;kapisma 
piyade adam geo:;er oldu. Kav1lrlar i~li
yemediginden, gemiler gelmediginden za· 
hire k1thg1 yuz gosterdi. Y etmi§ dirhem 
ekmek bir ako:;eye, etin okkasJ da on be§ 
akc;eye t;:Jkti.» 

0 gi.iniin fstanbullulari i.i§iiye dursun, 
~airier kaleme sanhyorlar, hadiseyi tes· 
bit etmege koyuluyorlar. Ha§imi Celebi, 
bu yolda meslekta§lanndan i.istiin <;ikJyor 
ve bize 1620 yilmm ki§lm §U mmala ta
mhyor: <<Yol oldu Oski.idara bin otuzda 
Akdeniz dondu.» Soylemege liizum yok

tur ki Ha§iminin 1 030 demesi hicri tarih 

kullanmasmdand1r. 

1669 ve 1755 y11larmm soguklan kor

kuncsa da Halicin tamamile donmasi 

1823 ve 1892 de hirer kere daha vukua 

gelmi~tir. Son donma iic; gi.in siirdii ve 

Galatadan 1stanbula, yahud lstanbuldan 

Galataya gec;:mek idn Kopri.iyi.i bJrakip 

buzu tercih edenlerin sayiSI yuzleri bul

du. 

gelmiyen bin tiirlii kazalardan birinin Bu i§in suya dii§mesile tahmin eder • 
kurbam olarak tutu§up yamverirse, ne o· siniz ki zarara giren sade dostum degil, 
lur';) fakat onunla beraber Turk koylusii, Turk 

Bir Nufus memuruna bu fena ihtimal· i§c;isi, bir kelime ile hepimiz. 
den bahsettigim zaman, yangma kar§l al· Bunun gibi birc;ok vak' alar saymak 

Paramn Ia§ mahzenlerin demir kasa • 
lannda saklandJgl bir devirde, her halde 
onun kadar k1ymeti oldugunu en biiyiik
lerimizin ag1zlarmdan i§ittigimiz (Nii • 
fus) kayidlerinin, c;ua y1ibnlan ortasmda 
buakilmasJ tecviz edilemez. 

Samsun (Hususi) - Vali muavm1 
Orban Giivencin yard1mile Halkevin -
d~ sekiz, on koyiin ihtiyar heyetleri ve 
b1r '<Ok merakh koyli.ilerin i§tirak etti
gi bir toplanh yapilmi§ ve bu toplantl -
da, ziraat memurlarmdan Lutfi Deveci 
tarafmdan anc1lik mevzuu etrafmda, 
anlan eski kovanlardan yeni kovan -
lara nakil, anlara ogul verdirme, fazla 
ogula mani olma, balm kemiyet ve key
fiyeti iizcrine tesir eden amiller .hak -
kmda koyli.ini.in anhyabilecegi bir li . 
sanla bir konferans verilmi§ ve bu tabii 
servet mem bam dan hakkile istifade yol 

olmak miinasebetile - tohum ila~lan -
mas1 ve ekim hususunda da, koyliilerin 
sorgularma tatmin edici cevablar veril
mi§tir. Her ay bu konferanslara devam 
edilecektir. 

1n§a1lah biz, boyle k1~larla kar§Jla§ma· 

y1z. Ciinkii • odun ve komiir pahahhgm· 

dan dolay1 • i§imiz diiman olur!. 

M. TURHAN TAN 
H: 
Muhlddin imzali mektub sahibine: 
Qocuklar1mza o gibi eserleri okutmamzl 

tavslye edemem. Qi.inki.i tarihle hl~bir mii· d1klan tedbiri gizlemedi: mii§kul degildir. 
- Bize koca koca c;uvallar verdiler, Mesela ayni c;e§id mu§kulat yiiziinden 

Cumhurlyetln letlmai roman•: 54 Yazan: Hilmi Zlya 
- Agabeyim de §U eski derdinden bir pantalonunun i.itiisile oynad1ktan sonra, 

tiirlii kurtulamaz. Kac; kere yazd1k «vaz Niyazinin. omzuna dokundu. . . 
ge~;, 1stanbula gel!» dedik. Dinlemez ki.. Sii~heSI~ o~~an bahs~tm~w~ . ~shyo~. 
diye omzuna vurup ~aka ediyordu. Kendme bd~ 1hraftan c;ekmd1g1 1<;m b1r 

0, bir cumlede hem kendi kanaatini tiirlu Cemalm yanmda ac;amarnJ§ll, 
h~m. de Ali Sabirin magrur ve inadc1 ta· ~atib •. boyle m~hrem. ~ir .~a~l~ID ver· 
b1atmi hulasa ettigi il;in arhk ilave ede- dig1 emmye~le. ~z oncek1 urkuntuden ya
cek soz bulamad1. Birazdan misafir, va~ yava§ silkimp ha&I~l kaldud1: ln~an~ 
«vakittir I» diyerek kalkh gitti. ilk anda gii~enme telkm -~den. ~1r ~JddJ· 

Demir kap1y1 i~aretle, flSI!dad1: yetle bakmaga ba§ladi. Soze gJ:J§ebJimek 
- Biliyor musun, kim var il;erde? .. ic;in yaphgl uzun hamhktan ~uya kar§l· 

Katib 1.. Guy a Yunanltlarm elinden ka- smdakini tatmin edec~k. munasi~ bir cum· 
c;1p bize s1gmm1§ 1 le arar gori.indugii 1c;m oteki, merak 

\:agudJ!ar. Niyazi Efendi, korkudan i~;inde: . 
sapsan kesilmi§, girdi. Ad eta hukiim ye- «- N e var ?» dedi. 0, cevab yenne 
mege geliyor denebilirdi. Gozlerinin i<;ine IJlUnis bir yiizle g~ldi.i. <<Merak etm.e !. 
bakarak Demir: Seni korkutacak bJr&ey yok! » der gJbl 

- Burada kalacaksm 1 diye elini 51k- ba§IDI sail adJ. Sonra, daha emin oh_nak 
lt. ic;in, ayaklarmm ucuna bas1p merd1ve.n 

Cemal, mangal ic;in indi. Katib, elle- ba§Jna gitti. Dondiigii zaman, k!Slk h1r 
rini Yumarak c;:ocuk gibi sJkllgan duru - sesle kulagma: 
Yor. Sorguya c;ekilmeden kal;mu gibi bir «- Bana sizden bahsettil» dedi. 
tiirlii ba§ml kalduam1yordu. Demir, si- Demir, onu §imdi fasJlasJz bir sual sagna· 
gara agzmda koltuga ili§ti. Bir miiddet gma ugratmak ve yalmz bundan bahset· 

KANDEMII? 

~ek e~elile tutu§tugu halde, k8.tib hie; 
bJr§ey 1lave etmeden, ihtimal muhabbet
le, g1pta ile bak1yordu. A§ag1dan ayak 
sesleri i~itildigi mada 0 gene koltuga 
c;okmii§ ve eski tavnm alrni§ll. Dudaklan 
arasmdan ad eta mmldandJ: 

- .Aman dikkat edin! Burada her • 
~eyden mana c;:Ikanrlar. 1htiyath olmah! 

- Benim ic;in mi? 
Katib, ba§ile tasdik etti. Sonra, bir s1r 

verir g\?i kulagma f1Sl!dad1: 
- Oyle biiyiiterek yaym1§lar ki! Gu· 

ya o giin beraber c;Iklp geceyans1 don -
mii§iiniiz .. ;;imdi kimbilir kac; yerde bu
nun sozu olurl 

- N e c;1kar! diye guldu. 0, itiraz et· 
tigini gostermek ic;in ba§Jm salhyordu: 

- Boyle demeyin! Burada her §eye 
dedikodu hiikmeder. Oli.imden korkm1 • 
yan kabadayliar, onun oniinde sapsan 
kesilirler. 

- Ne yaparlar';) 
- Ne mi yaparlar? Alttan alta kun-

dak sokup bi.itiin §ehri ate§e verirler .Y a· 
rm yammzdan oksurerek gec;erler. Obiir 
giin kahvede mf size i§ittirmek ic;in ba • 
gmrlar. Gene aldirmaYJ.n, bu sefer Kur
dogluna duyururlar. Du§manm ekmegine 
yag siirerler. Bo~ yere ortahg1 velveleye 
verip her §eye, her §eye mani olurlar I 

- Farzet ki yaptilar. Ne gec;er elle· 
rine? diye guldu. 

Niya7i Efendi, bir§ey anlamaz gibi 
yuzune bak1yor ve dii§iiniiyordu. Dalgm 
tavula: 

- Hi\;.. dedi, ne gec;ecek? Acizler 
i\;in bun dan glizel i§ mi olur? (Bu mad a 
avcuna babyor ve adeta k1zanyordu.) 
Bir hsmt bununla bhr. Bir kism1 var ki 
oldiiresiye VU!'JT! Ktskandlglnl yere c;arp
madan hmcm1 alamaz! 

Bunlan soylerken, goriilmemi§ ta§km· 
bk ic;indeydi. Yiiztine kan <;Ik1yor ve yum
ruklanm. sJktyordu. Sozii bittigi zaman 
birden gene eski haline donerek, ba§lnt 
igdi. Demir ona, bu iiziintii io:;inde fazla 
sormamn i§kence olacagmt hissettiginden, 
sustu. Zaten bu mada Cerna! de ~1k -
ffil§h. 

Y eni bir mevzua athyabilmek ic;in 
lutu§tugu halde, oradan zihnini bir tiirlii 
kurtaram1yordu. GeceyaTISma kadar ko
nu§tular. Kac; defa i.izerinde dur • 
duklan mevzulardan bahsedildi. Bu 
arahk Demir, zaman zaman co§arak 
soze kan§Jyor. Adeta deminki meseleyi 
unutmu§ goriiniiyordu. Hatta kma gece· 
sindeki hadiseyi yeniden kahkahalarla 
anlattJ. Hallede Oniversite hayatma da
ir ne§' eli §eyler soyledi. 

Gonderdigim resim konferansta bu
lunanlarm bir k1smm1 gostermektedir. nascbctlerl yoktur. M. T. T. 

- - --
Bir ara soz avc1hk bahsine gec;ti. De· 

mir onceden «eline silah almadtgml» iti· 
raftan sonra, Alman talebesinin av me· 
rak1 ve ni§ancthk rekabeti hakkmda rna· 
lumat verdi. Cerna! giildii: 

- MiitehassJs gibi konu§uyorsun! Ba
na gelince, dort ytl gece giinduz silah 
ta§tdtglm halde bir kere bile ava c;1kma· 
d1m. Ve tuhaf1 §U ki, avc1hk hakkmda da 
bir§ey bilmem. 

Sonra Niyazi Efendiyi gosterip: 
- Bu. oyle kendi halinde durur am

rna, yaman avcJdJr! dedi. Katib utan -
gac; bir smtma ile: 

- Koltuklanml kabarllyorsun. 
Cemal 1srar etti: 
- ,Saka soylemiyorum! Bir de bakar

sm, herkesin uyu§up durdugu karakJ§ta, 
o birdenbire ortadan kaybolur. 

Sonra sessiz, sadas1z c;antasm1 doldur
mu§, r;1kagelir: Karaca m1 istersin, c;ul
luk mu, tav§an m1? ... 

Demir, c;enesi avcunda takdirle bakl
yordu: 

- Hayret! dedi. 
- Bu bir ~ey degil diye Cerna! de-

vam etti. Her~eyden evvel o, mi.ikemmel 
bir ni~anctdir. Cephelerde kimbilir kac; 
yiiz adam vurdum ama, dogrusu onun -
Ia boy olc;ii§emem. 

Niyazi Efendi giildi.i: 
- Siz de pek yabana 

Cerna!: 
ablmazsmtz. 

- Haydi, beni kan§tuma! diye iti
raz etti, tabancayla yumurta kabugu · 
vurdugunu unuttuk mu samyorsun? 

Niyazi, can damanna dokunuldugu i
c;in gitgide ac;1hyor, sJkiiganhgl ger;iyor, 
gozlerini klSlp elmac1k kemiklerini ~i§i • 

recek kadar geni§ geni§ giiliiyor, ve hara

retleniyordu. Biraz evvelki iirkekligin • 
den eser kalmam1~tt. Cerna! soylerken, 

zaman zaman yerinden oynad1ko:;a, ade· 

ta onnanda bir av pe§inde ko§uyormu$ 

gibi heyecanlandtgl goriiliiyordu. Bir a· 

rahk dayanamad1, hemen ayaga kalktt. 

Cebinden eski tertib biivuk bir mavzer 

tabancas1 ~1kanp Demire gosterdi. 
- Cerna! Be yin bahsettigi buydu I 

Cerna!: 
- Bravo! diye bagud1. Ta kendisi, 

iste bu! 
. ikisi de hirer hirer, tarihi bir vesikayi 

tetkik eder gibi evirip r;evirerek onu ma

sanm ustiine koydular. Demir sordu: 
Harbde bulundun mu? Katib: 

[Arkast var J 



CUMHURiYET 

Galatasaray diin <;ek ta .. 
k1mile berabere kald1 

ilk devre 3 - 2 ~eklerin lehine bitti, Galatasa
rayblar son dakikada beraberlik sayisini yaptdar 
_ _..... _ __ --- ---·~-- ---- "• ··'it 

Diinkii ma~tan heyecanlr bir an 
{"' kl b .. d F ener- Bu golden sonra oyun buyuk bi~ si.irat 
~e er ugun e keS'betti. c_;ekler Galatasaray muavm hat· 

bah~e ile karsdasacaklar tmdaki zayif tarafi bulmu§lar mutema • 
· ' ' diyen ii~ ortalarile ve zaman zaman da 

(:eki Karli takiml diin sabah §ehrimize sag ac;1klarile hucum ediyorlar. Galata -
gelmi§ ilk ma~m1 dun T aksim stadyomun- sarayhlar da bu hucumlara sag cenahla
da soguk ve bozuk bir havada Galata - rile mukabele ediyorlard1. 
saraya kar§l oynamJ§ttr. Hava o kadar Galatasaraytn ikinci golii 
bozuktu ki stadyomda ecnebi temasla - On dakika siiren bu suratli ve mute-
rmda nadir gorulen bir tenhahk goze c;ar· kabil hucumlu oyundan sonra Ga]atasa· 
pJYordu. rayltlar gene bermutad sagdan yaptJklan 

Saat u~e dogru taktmlar sahaya <;:Ik - bir hucumda Giindi.iz Kihcm bir plase 
tJlar. c_;ekler gogiislerinde kumizt y1ldtz §iitile ikinci golii kazanarak 2 - 1 galib 
olan rna vi beyaz par<;ah forma. giymi§ • vaziyete ge<;tiler. 
lerdi. Bu forma, ilk nazarda, lstanbulu Ceklerin ikinci ve ii~iincii golleri 
birka<:< defa ziyaret etmi§ olan me§hur Bundan sonra (:ekler daha titiz ve 
Slavyahlan hatJrlatiyodu. daha tesirli bir §ekilde oynamaga ba§la· 

Hakem Adil Giraym idaresinde bw diiar ve yapt1klan giizel akmlar arasmda 
hyan oyuna Galatasarayh]ar: Avni - yirmi be§inci dakikada soli<;leri vastta • 
Lutfi, Re§ad - Suavi, Hiiseyin, Sa • sile ikinci, otuz ikinci dakikada da sagi<:<
lim - Danyal, Biilend, Giindi.iz K1hc, leri vasttasile iic;i.incii gollerini atarak dev· 
E§fak, Necdet §eklinde c;Ikttlar. reyi 3 - 2 galib bitirdil~r. 

ilk dakikalar (:eklerin miitereddid ha- lkinci devre 
reketleri, Galatasarayhlann da hirkac; Oyunun ikinci devresine de ayni h1zla 
akm denemesile ge<:<ti. Bundan sonra bii· ba§land1. F akat c;abucak yava§ladi ve 
tiin devre imtidadmca seyircileri heyeca· tatsJZla§h. Galatasarayhlar birinci dev • 
na ve zevke kaptlran bir oyuna §ahid ol· redeki oyunlanm tutturamaz oldul'ar. 
duk. Her iki tak1m ve bilhassa Galata - (:ekler de gev§ediler. , , 

Galatasaraya 
.arayltlar miitemadiyen sag cenahlarile 
hiicum etmek istiyorlard1. 

Ceklerin birinci goZii 
Y edinci dakikada (:ekler miidafaala • 

nnm solunda oynanan topu ktsa paslarla 
saga~Iklarma kadar ge<:<irdiler. Sagac;1 • 
gm hafif bir ortalayi§Ini soli~leri, A vninin 
kaleden ileride oldugunu gorerek, bir ka· 
fa vuru§ile gole ~evirdi. 

Bu golden sonra Galatasarayhlann 
gene ve miitemadiyen saga~Iklarile hii -
cuma ge<;mek istedikleri goriiliiyordu. Da
ima bir cenahtan hiicum etmek hatasma, 
Necdetle E§fakm bozuk oyunlan da in· 
zimam edince c;ek miidafaasmm i§i ken· 
diliginden kolayla§Iyordu. 

Galatasarayzn birinci golii 
T opu bir arahk ve ilk de fa sola ge<;i

ren Galatasarayhlar Danyal vas1tasile 
(:ek kalesine kadar indiler. Danyalm or· 
talayJ§Ina bir ~Ih§ yapmak istiyen Ga • 
latasaray muhacimlerinden biri ceza ~iz· 
gisi dahilinde hatalt bir §ekilde durdu -
ruldu. Hakemin verdigi penalt1 cezasmt 
Re§ad s1k1 bir vuru§la gole ~evirerek be· 
raberligi temin etti. 

gol olurken 
Bu devrede oyunun ktsmi azam1 Ga -

latasaray mstf sahasmda oynand1. San 
brmizihlarm hiicum te§ebbiisleri ~ok sey· 
rek goriiliiyordu. Bununla beraber Giin
diiz Kthcla Biilend muhtelif zamanlarda 
iki muhakkak go! fnsati ka~Ird1lar. Bu 
fmatlardan biri gol ile neticelenmi§ ol -
sayd1 (:eklerin gene candan ~ah§mala • 
nna §ahid olacak ve bu vesile ile oyun 
zevkli bir §ekil almi§ bulunacakti. 

Galatasaraym ii~iincii lJe 
beraberlik golii 

Galatasarayhlar iic;iincii ve beraberlik 
gollerini oyunun bitmesine bir iki daki
ka kala att1lar. c;eklerin iki dakika zar 
fmda bir go] daha at1p tekrar galib va -
ziyete g~mek i~in c;ah§malan bo§a gitti 
ve oyun 3 • 3 beraberlikle neticelendi. 

Bugiinkii rna~ 
<;ekler bugiin gene T aksim stadyo • 

munda F enerbah~e taknnile kar§IIa§a -
caklard1r. Her iki tak1mm muhacim hat
Ian rniidafaalarma nazaran daha iyi oy· 
nad1gma gore hangi tarafm muhacim hatti 
daha ~ok go] ~!karma o tarafm oyunu 
galib bitirecegini kabul etmek laztmdir. 

Duymad•klar1m1z ve 
bilmediklerimiz 

Agz1nda tam 55 dit?i 
olan adam! 

Fazla mal goz c;I
karmaz, derler. He 
le ·ihtiyarhkta, ek
sikligi kendini pek 
ac1 ac1 hissettiren 
di§lerde fazlahk 
fena bir §ey sayil
masa gerektir. Am
rna kazm ayag1 
oyle olmadigl an -
Ia§Ihyor. 

Gec;enlerde, Yu -
nanistanda, bir kadm di§c;iye bir rnii§
teri miiracaat etrni§, di§lerini muayene 
ettirrni§. Di§c;i, mii§terinin agzma §Oy
le bir giiz gezdirince hayretten kendi 
agz1 ac;1k kalml§. SaylSl higbir zaman 
otuz ikiyi gec;miyen di§Ier, bu adamm 
agzmda tam 55 tane irni§. Adamcag1zm 
di§lerinden higbir §ikayeti yokmu§. Yal
mz konu§makta biraz zahmet c;ekiyor -
ffiU§. Baz1 kelimeleri fena telaffuz edi
yormu§. Fakat, buna ragmen, fazlalan 
gektirmek teklifini reddetmi§. Reddin 
sebebi de gayet makul. «$imdi, olsa ol
sa, beni dinliyenler, siiyledigim laklr -
d1y1 biraz gtic; anhyorlar. Bundan bir 
§ey c;1kmaz. Lakin ihtiyarladiglm za -
man, §imdi fazla gi:iriinen bu di§ler kim· 
bilir nekadar i§ime yarayacak• demi§. 

55 di§li adamm mesleki zab1ta me -
murlugu imi§. Tabiatin, agzmda goster
digi comerdlik, vazife~inashgma da te
sir etmi§se, tam manasile «di§li,. bir po
lis memuru imi§ demektir. 

Grey ve frans1zca ' 
lngiliz ricalinden Edward Grey, ha-

tlratmda §i:iyle bir vak'a anlabr: 
1916 senesinde te~ekktil eden yeni 

Frarunz kabinesi azas1m tebrik etmek 
iizere, o zaman ingiliz Ba:;;vekili olan 
Asquith ile Loyd Cor~ ve Greyden mti
rekkeb bir heyet Parise gitmi§ti. Heyet, 
kabinenin bir tuplanbsmda biiyiik me
rasimle kabul edilmi§, nutuklar soylen
mi§ ve s1ra, ingiliz heyetinin, bilmuka
bele nutuk si:iylemesine gelmi~ti. Fakat 
bu cevabi nutkun da frans1zca siiylen -
mesi laz1m geliyordu. Asquith soylemek 
istemedi; Loyd Core; ise bir kelime fran
SlZCa bilmedigi i~in bu i:;;i beceremezdi. 
<;aresiz, bu vazife Greye dti:;;tiyordu. 0· 
nun frans1zcas1 da hemen l:)emen yok 
denecek derecede az oldugu ·igin, aya
ga kalkhg1 zaman once bu noksamm i
tiraf etti ve arkasmdan, uydurabildigi 
kadar bir §eyler geveledi. 

Nezaket icab1, bu nutuk §iddetli al -
ki§larla kar :;;Ilanmi§, it;tima salonu ~m 
~m otmti§tii. 

Sonralan, Loyd Cor~, bu ha.diseden 
bahsedildikc;e: 

c- Hayat1mda dinledigim nutuklar 
iginde manasm1 anhyabildigim yegane 
frans1zca nutuk Greyin nutku olmu§ -
tur, dermi§. 

Loyd Corcun bu itiraf1, Greyin soy -
ledigi nutkun Frans1z kabinesi azas1 ta
rafmdan ne dereceye kadar anla§lldigl
m tahmin ettiriyor. 

Bir ~are daha 
Nevyorklu agik

<;(oz bir kitabc1, da-
1a dogrusu bir na
)ir, bashg1 bir kita
Jl fazla miktarda 
;atmak ·igin, ancak 
Jir Amerikah kafa
smdan dogabilecek 
ve kimbilir belki de 
Amerikadan ba:;;ka 
yerde tatbik sahas1 
bulam1yacak bir ga-

re ke§fetmi§. Kitabm bir yerinde bir 
tertib sehvi bulundugunu, bunu bulana 
30,000 dolar ikramiye ver-ilecegini ga -
zetelerle ilan etmi:;;. Bittabi kitab ka
PI§ kapl§ satllml§. Bir iki giin iginde, 
tanesi 2 dolardan 200,000 kitab satan 
na§ir, iig dort gun sonra, tertib sehvini 
bulan bir ameleye, vadettigi 30,000 do
lan §Iklr §lklr odemi§. 

Alan da memnun, satan da. 
Urub eksigine bir kitabla bir de §ez

long kirahyan Amerikah ac;Ik hava kii
tiibhane~den daha cazib, ¢[aha okutu· 
cu bir gare. 

Acaba, halk1m1za okuma zevki ver
mek ic;in tutulacak yollardan biri de bu 
olamaz m1? diye dii:;;tindiim amma, ola
mlyacak gibi. Meger ki, bunun tam zid
ch bir ilan yapila. «Bu kitabm bir ye -
rinde tertib sehvinden azade bir tek sa
tlr vard1r. Bulana §U kadar lira ikrami
ye verilecektir:o diye. 

~op~iisiiz temizlik 

~ark DemiryollarJ 
Murahhaslar bu ak~am 

Ankaraya gidiyorlar 
:;>ark Demiryollarmm hiikfunetc;e sa· 

tm almmas1 etrafmda Ankarada ba§ • 
hyan mtizakereler, takdiri klymet ko
misyonunun raporunu haz1rlamas1 ic;in 
bir miiddet tatil edilmi§, bir k1s1m mu
rahhaslar da Parise gitmi:;;ti. 

Komisyon mesaisini bitirdigi ve mii
zakerata yarm Ankarada yeniden ba§
lanacagi cihetle Parise giden murah • 
haslar, diin sabah :;;ehrimize gelmi:;; -
lerdir. 

Diin, §irketin istanbul :;;ubesi miidiirii 
Paskalm riyasetinde, murahhaslann 
Paristen aldildan talimah konU§mak 
iizere bir toplanti yapilml§tlr. 

Heyet, bu sabah gelmesi mukarrer 
bulunan diger murahhas1 da alarak bu 
ak§amki trenle Ankaraya hareket ede
cektir. -------

Sovyet kanunu esasi
sindeki tadilat 

[Ba§tarah 1 inci sahijede] 

pildigi takdirde de harb ilan etmek sala
hiyetini vermektedir. Bu tadilatm bilhas· 
sa Frans1z • Sovyet paktmi alakadar et • 
tigi temin edilmektedir. 
Y eni kanunu esasi tasdik edildi 

Moskova 5 ( Hususi muhabirimiz • 
den ) - Bugi.in Kremlin saraymda Sov
yet kongresi biiyiik merasmile topland!. 
Stalin alki§lar arasmda ki.irsiye -;1karak 
kanunu esaside yap1lan tadilat ve tashi • 
hat! bildirdi. 

N eticede 146 maddeden miirekkeb o· 
Ian yeni kanunu esasi kabul edildi. 

Kongre bu miinasebetle 5 kanunuev· 
vel tarihini milli bayram glinii olarak ka
bul etmi§tir. Y eni intihabat kanununu 
tanzim vazifesi de icra komitesine tevdi 
edildikten sonra kongrenin i§i nihayet 
bulmu§tur. Bu gece fener alaylan tertib 
edilmi§tir. Y ann da Kiiltiir parkmda me• 
rasim yapilacaktir. Gazeteler bu miina • 
sebetle uzun ve hararetli makaleler ne§· 
retmektedirler. 

Kotinin tablolar1 
milyonlar tuttu 

Bir miiddet evvei vefat eden me§hur 
Itriyat amili Koti (Coty) nin Paristeki 

ikametgahmda mevcud tablo ve kolek -
siyonlan ile daha bir tak1m nadide -e§ya 

miizayede ile satilmi§tlr. lki giin devam 
eden miizayede neticesinde Kotinin tek· 

mil koleksiyonlan, 7,724,000 franga 
yani bizim para ile dort yiiz otuz kiisur 
bin liraya satJlmi§tJr. 

Bu e§ya meyanmda, Ondordiincii Lui 
tarzmda bir salon taktmi 330,000 franga, 
me§hur heykeltra§ Handonun eseri olan 
bir Voltaire biistii 65,000 franga sahl • 

ml§l!r. «Gi.izel Strazburglu kadm» isim· 
li tablo da 1,5 I 0,000 franga kadar c;1k· 
mt§tir. 

Miizayede esnasmda bir hadise <;Ik • 
mi§ ve bu hadise, Voltairein biistii i~in 
takdir edilen hymet 250,000 frank ol • 
dugu hal de, bu nadide san' at eserinin 

65,000 frank gibi ~ok dii§iik bir fiata 
elden c;1kanlmasma sebeb olmu§tur. Ha

dise, mezad esnasmda, kalabahk arasm
da bulunan M. Wall isminde bir kimse· 

nin «bu biist sahtedir» diye bag1rm1~ ol· 
mastdir. M. Wall, iddiasm1 isbata davet 
edilince Vol tarie biistiiniin, uzun miid -
det bir tiyatro avlusunda duran ve M. 

Kotiye, ba§I kopuk oldugu halde 30 
franga satJlan bir bust oldugunu soyle -
mi§tir. Bu ifade zaptedilmi§ ve bust, bu 
defa 65,000 franktan fazla mii§teri bu
lamamJ§hr. 

M. Wall halkm yuh alan arasmda sa· 
londan ~tkmi§tlr. ----..--..--

Polonya rejisinin alacagi 
tiitiin 

Memleketimizden 800 bin kilo tiitiin 
almak iizere §ehrimize gelmi~ olan Po
lonya rej-isi heyeti buradaki tetkiklerini 
bitirmi~tir. Heyet, tiiccar ve ~irketleri -
mizin tekliflerini tetkik ve oferto edi • 
len tiittinleri depolarda muayene · et • 
mi~tir. 

~imdi en miisa-id teklif ve en iyi ev -
safta olan partilerin sec;ilmesi i§i kal -
mi§tir. Heyet bu hafta ic;inde bu i§i de 
bitirecek ve sah giiniine kadar kazanan 
firmalan ilan edecektir. 

Bir mahkeme katibi kay1b 
Kartal sulh mahkemesi katiblerinden 

Sadi be~ giin evvel arkada§larmm ma
a§lanm almak iizere istanbula gelmi§, 
110 lira tutan paray1 almii? ve esraren -
giz bir surette ortadan kaybolmu§tur. 

Sadi her tarafta aranmaktad1r. --···-Bir otomobil kazas1 

lki taktm oyunculart ma~ batjlamadan evvel yanyana 

Makine devrinin neler yaratmaga ka
dir oldugunu gosteren faydah icadlar • 
dan biri de mutfaklardaki gopleri der • 
hal imha eden bir elektrik makinesidir. 
musluk dolabmm ic;ine konan bir elek
trik moti:irti bir vakit gelip c;i:ipc;iiliik 
gibi pis bir i§i biisbiittin ortadan kal -
dirmi§ olacaktlr. Dolabm igine atllan 
gopler, motorti te:;;kil eden b1gaklar ta
rafmdan siiratle k1yrmk k1yrmk ve in
ce elyaf halinde dogranmakta ve bu 
hale gelen ~opler de bula:;;1k borusun • 
dan ak1p g1tmektedir. Maamafih bizim 
mutfaklara bu yeni icad motorlerden 
kondugu takdirde ne sinek, ne de gop 
derdi kalm1yacag1 igin gazetelerin de • 
dikodu sahifeleri kapanmak icab ede -
cektir ki biz gazetecilerin bu cihet hie; 
i§imize gelmez. 

(?ofor Alinin idaresindeki 1781 nu -
marah otomobil, Galatada Necatibey 
caddesinden gegerken Osman admda 
seyyar bir berbere garpmi§, adamca • 
glZl tehlikeli surette yaralami§tlr. Ya -
rah berber kanlar iginde hastaneye sev
kedilmi§tir. 
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Tayyare eski lranhlar 
.taraftndan m1 ke~fedildi? 

Persepolis harabelerinde dola~ma - Daran1n 
harem dairesi • Harabelerde bulunan eserler 

Persepolis saraymm duvarlarrnda kabartma !}ekillerden biri 
Persepolis harabeleri yiiksekc;e bir te· kase, tabak, vazo par<;ast var. Bunlann 

penin eteklerindedir. Bu muazzam saray diger pan;alanm aray1p tam bir hale ge
esas itibarile ii<; k!Simdan terekkiib etmek· tirmek i<;in durmadan c;ah§Iyorlar. Epey· 
tc idi: ce de muvaffak olmu§lar. Birka<; kase ve 

1 00 siitun iizerine istinad eden biiyi.ik tabagm biitiin par<:<alanm bularak tam bir 
kabul salonu, saraym antresi, muhaf1z · §ekilde yeniden viicude getirmi§ler. 
!arm bulunduklan yer ve harem dairesi, . Asistanlardan biri raflann birinden 
Daranm hususi saray1. Ayn ayn yer - d1kkatle bir kafatas1 indirerek oniimiize 
Jerde in§a edilmi§ olan bu bi.iyiik binalar koydu: 
arasmda yerleri muntazam ve kii~iik Ia§- - hte 24 am evvel ya§ami§ bir ada· 
larla do§enmi§ yollar, iki tarafi zarif ka- mm kafatasil Bunu <;ok eski bir meza• 
bartma heykellerle siislenmi§ duvarlar ve rm ic;inden <;Ikardik. 

merdivenler var. Kafatasmi dikkatle muayene ediyo • 
~unu da hemen ilave edeyim ki bu· ruz. Bunda iptidailige delalet eden hk 

giin k1smen a<;Ilmi§ olan bu yollar aradan bir alm basikhgi yokmu§. Hele di§ler 
24 am gec;tigi halde hala intizamm1 ve c;ok miikemmel. Y almz kafatasi hacim 
miikemmeliyetini muhafaza etmektedir. itibarile biraz ku<;iik. Daha ziyade bir 
ins an bunu goriince gayriihtiyarl is tan • c;ocuk ba§Im andmyor. F akat alt <;ene· 
bul sokaklanm hat!rlamaktan kendini a- nin ve di§lerin vaziyeti bunun <;ocuk ka· 
lam1yor. fast olmadtgml anlat!yor. 

Merdiven ba§larmda, saray duvarla • , B,~r,a?,~. ~~ ,.,~ayam dikkat klsup hara
nnda biiyiik bir k1sm1 meydana <;:Jkanl - beferde meyCiana c;:Ikartlm!~ eski oyun .. 
mi§ olan kabartma heykellerde goze en caklarm tasnif edildigi yerdir. 
ziyade n~arpan §ekltler, bir 'asian tarafm~ T~praktciii · v~ya ta§tan yap1lm1§ olup 
dan pan;alanan at, hiikiimdarlarm vah§i Daranm <;ocuklanna mahsus olan bu o· 
hayvanlarla miicadelesi, rahib resimleri yuncaklarm ekserisi kopek, at heykel • 
ve kurban edilen esirler ve hayvanlar • cikleridir. Bundan ba§ka harabelerde bir 
dtr. Bu kurbanhk hayvanlar arasmda siirii boncuk ve tavla pulunu andtran §e" 
c;:ok vazih olarak deve, at, e§ek, horgii<;· killer bulunmu§tur. franhlar bu tavla 
Iii okiiz ve koyun §ekilleri gaze c;arp • pullarm1 ileri siirerek tavlamn ta o za • 
maktad1r. Kabartma heykellerde hiikiim· mandanberi malum ve oynanan bir oyun 
dan temsil eden §ekiller daima digerlerin· oldugunu ileri siiriiyorlar. 
den bir buc;uk misli kadar daha biiyiik Bu §ayam dikkat §eyleri seyrederken 
yapilmf§tir. asistanlardan biri raftan bir kutu indirdi. 

Bunlan seyrederken nazan dikkati eel- V e kutuyu a~madan evvel §U sozleri 
bed en ikinci bir nokta, eski iran heykel· soyledi: 
lerinde burunlann Yunani burunlar gibi 
diiz, buna mukabil ka§ ve gozlerin eski 
M1S1rhlarmki gibi olmasidu. 

Y eni a<;Ilan merdivenlerden c;1karak 
Daramn harem dairesine girdik. Bu k1· 
stmda sadece kap1lar, pencereler ve bir 
k!Slm duvarlar oldugu gibi duruyor. Da
ramn muhte§em bir hayat siirdiigii ve bir 
yanm Allah gibi ya§adigi bu dairenin 
duvarlan gelip ge-;en seyyahlarm yaz1 • 
Ian ve imzalan ile dolu. Her lisanda ya· 
z1lar arasmda en fazla ingilizce ve rusc;a 
olanlar nazan dikkati celbediyor. Bun· 
!arm arasmda bir de tiirk<;e var: 

«Ben de yadigar olmak iizere bunu 
yaz1yorum. imza N ezihi Ahmed» bak
tik ki artJk bu adet olmu§; tuttuk biz de 
hirer imza att1k! 

Saraym bir k1sm1 mevcud temellerine 
gore yeniden ve eski tarzda in§a ediliyor. 
Burada biiyiik bir miize yapi!acakmi§. 
iyi bir fikir. Bunun biraz otesinde de 
harabelerde ilmi tetkikat yapan ~ikago 
Oniversitesi profesorii ile gene asistan -
!an c;ab§Iyorlar. Aslen bir Alman Y ahu· 
disi olan profesor hayatm1 hemen hemen 
bu i§e vakfetmi§. Asistanlar bizi neza • 
ketle. asi! tetkikat mahalline gotiirdiiler. 
Burada harabelerden <;Ikanlmi§ binlerce 

l 
~...:...-.~ ... 

- Size tayyarenin eski lranhlar tara• 
fmdan ke§fedilmi§ oldugunu soylersem 
belki bu soziime giilersiniz. F akat bakm I 

Kutuyu yava§ yava§ a<;ti. !~inden dort 

be§ santimetre uzudvgunda topraktan 
yapilmi§ ve tipki tayyare §eklinde bir 
heykelcik ~Ikard!. Ve anlattJ: 

- Bunun bir oyuncak oldugunu tab· 
min ediyoruz. Dikkat ederseniz iizerin • 
de ufak bir -;Ikmti var. Her halde bura• 
dan bir iple merbut bulunuyordu. Ve -;o· 
cuk ko§tuk<;a yahud elini sal!ad1k~a bu 
da havalamr gibi oluyordu. Belki de bir 
ku§ heykeli olacak. Fa kat her hal de bir 
tayyareye olan mii§abeheti bir ku§a olan 
mii§abehetinden kat kat fazlad1r. 

Sonra elile Persepolisin yaslandJgl te· 
peyi i§aret ederek ilave etti: 

- Ben planorciiliikten anlanm. Bu
rada daimi bir riizgar var. Ve diinyada 
planorciiliigi.i buradan daha miisaid yer 
bulunamaz kanaatindeyim. 

Ayni tepenin yamaclarmda bulunan 
kayalara oyulmu§ eski hiikiimdar mezar· 
larmm yamna <;Iktigimiz zaman hakika • 
ten ~iraz istikametinden hafif bir riizgar 
esiyordu. 

MURAD SERTOCLU 

Persepolis harabelerinde Daramn harem dairesi 
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SiMAL BUZ DENiZiNDE 

Perili tayyareler 
Birdenhire kar§zla§an filolar 

Skandinav otoriteleri, ,imal denizlerinde Sovyet 
ve Alman filolarinJn ve tayyarelerinin gizli 

f aaliyette bulunduklarJni iddia ediyor Jar 

-~-

Alman Baltrk lilosundan bir gemi 
.Simal buz denizleri, bu gidi~le, giiniin I 

birinde acaba Rus ve Alman tayyare fi
lolan arasmda bir rnuharebeye rni sahne 
olacak? 

Vah§i ve buzlu diyarlann ortasmda, 
korkunc silahlarla rniicehhez insanlann 
bu c;arpi§rnasi, zannedildigi gibi, Wells 
gibi bir romancmm hayalhanesinden c;Ik
Tni§ bir mevzu degil, belki ve maalesef, 
Yarmm feci hakikatidir. 

Skandinavyamn, vahim hadiselere as· 
Ia sahne tel}ki! etmiyen asude bir bucak 
oldugu yolunda otedenberi beslenen ka
naatler. bu rnemleketi yakmdan bilenle

rin hepsince malfun oldugu iizere, arttk 
bir hayalden ibaret kalmi§hr. Zira, zahi
ren mevcud siikuna ragmen, uzak §imal-

de c;ok vahim hadiseler cereyan etmekte· 
dir ve bu hadiselerin ifade ettigi biricik 
rnana, «pek yakmda harb» dir. Bu iti
barla, efkan umumiyeyi, meydana c;1kan 
Ve siiratle biiyiiyen bu yeni tehlike mem
bamdan haberdar etmek lazimdir. 

Gerc;i, §U mada, Skandinavyada do
la§an miiheyyic §ayialann dogrusunu ig
risinlen ay1rmak pek te kolay i~ degil
dir. Fa kat, bu yigmlarla §ayiamn ic;inden 
dikkat ve itina ile ayiracagimiz bir iki 
hadise, bunlarm uyand1rdigi endi§enin 
hakh oldugunu tarn bir kat'iyetle gas • 
termege kafi gelecektir. 

N orvec;i, isvec;i ve .?imali Finlandiya· 
YI, heyeti umumiyelerile ihtiva eden La
ponya ve .Sima] buz denizleri, bir miid • 
dettenberi, Ruslarla Almanlan bir harb 
oyunu ic;inde c;ati§hran baz1 esrarengiz 

deniz ve hava cevelanlanna sahne olmak· 
tad1r. Once hadisatl bir gozden gec;irir· 
sek, bunlann manasm1 sonra kolayca an· 
lanz, 

Perili tayyare_ler ?· 
Son giinlerde .Simali Norvec;in rnuh • 

te]if yerlerinde, gene bir takim ecnebi 
tayyareleri goriindiigii haber verilmi§ • 
tir. Bu tayyarelerin rnensub olduklan 
rnillet ve takib ettikleri gaye, esrarengiz • 
ligini rnuhafaza ediyor. Derhal ilave e· 
delim ki, bu. haddizatmda, miiheyyic 
bir haber degildir. 1933 senesi sonlarm· 

danber~ gerek Norvec; Laponyasmda, 
gerek isvec; ve Finlandiyaya civar mm • 
takalarda, bu izah1 imkans1z hava ceve· 

lanlarmdan bahsedilip duruyordu. He ~ 
rnen hemen ISSIZ olan bu havalide sakin 
tektiik kirnseler, bilhassa k1~m. gece vak· 
ti, gokyiiziinde esrarengiz homurtular 
i§itiyorlar, semanm orasmda burasmda 
I§Iklar belirdigini goriiyorlar, ve endi§e· 
Ye, heyecana kapihyorlardi. 

Fa kat. bu havalinin tabi bulundugu 

hiikumet merkezlerinde ,bu gibi haber • 
lere ciddi nazarile bakilmiyor, ISSIZ yer • 
lerde oturan insanlarm, s1k s1k hayaller 
gordiikleri iddia ediliyordu. Sonra, rna t· 

buatm bu ele ge<;mez tayyareler hakkm
da yazd1g1 yazi!ar da, ~iiphe besliyen 
insanlan, inand1racak mahiyette degildi. 

Binaenaleyh, <<Perili tayyareler» adile 
aniirnaga ba~hyan bu tayyare hikayele
rini, Skandinav halki, Loch - Ness cana· 
Varile beraber unuttu gitti. 

Ancak, gec;en sene, alakadar iic; mem· 
leketin erkamharbiyeleri tarafmdan rnii§· 

tereken yap1lan tahkikat neticesinde 
«Perili tayyareler» hikayesinin, hakikat 
?ldugu tasdik edilmege ba~landt. Bugiin 
I~e arhk §iipheye yer kalmami§hr. Yukan 
§Irnaldeki N orvec;, 1svec; ve Finlandiya 

topraklan iizerinde, halihamda, yaban
Ci tayYareler rniitemadi surette gece se • 
ferleri yapmaktadtrlar. Daha bir iki giin 
evvel, Harstad 6 nc1 fukas1 kumandam 

~enera) Erichsen, Tidens Segn gazete· 
~me verdigi beyanatta, Norve<; arazisi 
Uzerinde, tayyarelerin gizli uc;u§lar yap
hklanmn K vaefj ard ve T rornsoedan ta-

§imalde esrarlt seyahatler yapttgt soylenen 
Almanya Harbiye Nazzrz Mare$al Von 

Blomberg, eski Ba~vekil Von Papenle 
gorii.$ii.yor 

rassud. edildigini teyid eylemi§tir. Bunla
nn Sovyet tayyareleri oldugunu soyle • 
mek hie; te yanh§ bir tahmin sayiiamaz. 

Karfrla~an Rus ve Alman 
harb gemileri 

Kald1 ki, ~ima] buz denizlerindeki ce
velan yalmz «Perili tayyareler» e mi.in
ham degildir. Norvec;:te, son giinlere ge
linciye kadar birc;:ok defalar, esrarengiz 
telsiz i~aretleri zaptedilmi~ ve bunlann 
asker! lisandaki manalannda da ~iipheye 
mahal kalmami~tlr. F akat c;ok korkulu 
ihtimalleri akla getiren en vahim hadise 
deniz sahasmda vuku bulmu§tur ki, o da, 
Norvecin §imal sahillerinde, Rus ve Al
man barb gemilerinin kar§IIa~malan key
fiyetidir. 

Gec;:en yaz buz denizinde ve bilhassa 
§irnal burnile Kola yanrnadas1 arasmda 
yap1lan K1Z1l filonun biiyiik rnanevralan 

esnasmda ve ondan sonra miiteaddid de
falar, Sovyet denizaltJ gemilerinin ve 

Sovyet torpidolarmm, Norvec; sahilleri 
yakmmda rnanevralar yaptJklan ve 

T rom soc yakmlarma kadar indikleri ha

ber verilrni§ti. Sovyet gernileri, ~a&Il acak 

bir tesadiif eseri olarak, orada birkac; 

aydanberi bu civarlarda dola§rnagi mu -

vaf1k bulan Alman filosuna mensub ge
rnilerle kar§IIa~mi~Iardi. 

Mare~al Von Blombergin 
bir ceveliim 

Bu gibi kar~Ila§malann hie; te ernniyet 
verici §eyler olmadigi bertaraf, gec;en bi
rincite~rinde, Grille adh Alman avizosu· 
nun, Alman Harbiye Nazm Mare§al 

von Blornbergi hamilen bu denizlerde bir 

cevelan yapmasi, vahim tehlikelerle dolu 

bir vaziyeti birdenbire aydmlatrni§tlr. 

Muhafazakar, b~yiik bir gazete olan 

Aftenposten, 16 birincite§rin tarihli ni.is
hasmda bu beklenmedik ziyaretin rnana
smi ac;1kc;a izah etti. Alman Mare~ah, 

Masoey, Trornsoe, Hamrnerfert havali • 
sini ve §irnal denizlerindeki diger baz1 

noktalan tefti§ etmege gelmi§ti. Bundan 
maksadi da, Ruslan buz denizinde hap • 

sedecek olan bir Alman filosu ic;in deniz 
iisleri tesisine miisaid noktalar ararnakti. 

Birbirine rakib iki biiyiik devletin, hie; 
alakalan bulunm1yan bir rnmtakada sar· 

fettikleri bu asker! faaliyetlerin manas1 
nedir? Bunu izah etmek kolay ve, bugiin 

ac;1k ac;1k tasdik edilmerni§se bile hie; ol
mazsa tahmin edilrni~ bulunan miithi& ha

kikati, kabil oldugu kadar uzun zarnan 
gormemege c;ah§an §irnalin sulheprver 
kiic;iik rnilletleri ic;in de o nisbette ac1d1r. 
Ruslarla Almanlan c;ati§tiracak olan bir 
harbin vukuu halinde, &imal, derhal bir 
rnuhart-he mevdanma inkilab edecektir. 

I. JESTEN 
[Arkasz var] 

lUMHURlYET 

Malatyada imar ve 
kiiltiir faaliyeti 

Pilotun btrakbgt 
serseri tayyare! 

Y eni yeni binalar yap1b- Uzun uzun doia,bktan 
yor, okuma hevesi arbyor sonra dii,erek par~aland1 

Malatya lisesi muallimlerinden 
bir grup 

Malatya (Hususi) - .Sehrimizde bu
giinlerde gaze batacak derecede bir imar 
faaliyeti vardu. Mernleket hastanesinin 
yanmda yeniden yap1lmakta olan biiyiik 
ve asri hastanenin elli bin lirahk kismi ii
zerinde c;ah§malara ba§lanmi§ ve bina 
yerden dort be~ metro yiikselmi§tir. 

Vilayetimizde kurulmasma karar ve
rilen kombinanm rnernur evi, biiro, mii
diriyet ve saire gibi on yedi parc;adan iba
ret tali binalan da yiiz elli kiisur bin lira
ya ihale edilerek hemen in§aata ba§lan • 
mi§ ve bu suretle istasyonla §ehir arasm
daki bo§lugu kapatrni§hr. 

Hiikumet ve Belediye binalanmn da 
yapllmalarma hemen ba§lanmak iizere
dir. Bunlardan Belediye binasmm ternel
atma merasimi yapilrni§ ve temel kisrni 
tamamen kazilrni§tlr. 

h Bankas1 da §ehrin ehemmiyetile mii
tenasib bir bina yaptlrmak ic;in etiidferde 
bulunmaktadir. 

Bunlardan ba§ka halkm da rnevcudu 
tamir veya yeniden bina in§aSI gibi hare
ketleri gun gec;tikc;e c;ogalmakta ve bu 
hal Malatyahlan c;ok sevindirrnektedir. 

Vilayetin rnaarif hareketleri de irnar 
faaliyetile miitenasib olarak ilerlemekte· 
dir. Malatya Lisesinde bu sene diger se· 
nelere nazaran iki yiiz talebe fazla var· 
d1r. Vilayet dahilinde ba§ka ortarnekteb 
mevcud olmadigmdan bu biricik miiesse
senin rnuhite miimki.in oldugu kadar fay
dah olmasma c;ah§IImakta ve bu c;ah§ma· 
lar istikbal ic;in biiyiik iimidler vadetmek
tedir. 

Vilayetin ilk tahsil vaziyeti de iyicJir. 
Bu sene yalmz merkezdeki talebe saym 
gec;en seQeye nazaran iit; yiize yakm bir 
fazlahk gostermektedir. Merkezde ye
di yiiz talebeyi barmd1ran Gazi mektebi 
biiyi.ik bir ihtiyaca tekabiil etmektedir. 

Almanyan1n imal ettigi 
miithi' gazlar 

[Bat}tarat' 1 inci sahifede] 
b~nde biri nisbetinde tekasiif ettigi tak • 
d1rde ani oliime sebebiyet verdigini izah 
etmi~tir. 

Goz ya§articl, cigerleri tahri§ edici, 
kusturucu ve arsenikli duman nev'inden 
gazlerin Almanyada gitgide rniithi§ bir 
surette tekernmiil ettigini soyliyen Mr. 
Rhodes hava saldmmlannda tayyareleri 
dii§iirmek ic;in yiiksek tevettiirlii §ualarm 
tayyare filolanna kadar temdidi halinde 
bomba ve gaz atmak i.izere gelen hava fi
lolanm akirn bnakmamn imkan dahilin
de oldugunu iddia etmi§tir. 

~.una· ragmen, daha dogrusu §ualarm 
henuz uzak rnesafelere kadar sevki kabil 
olmadigma gore §imdilik hava saldmm • 
Ianna kar§l §ehir halbm muhafaza ic;in 
faydah kimyev! tedbirler mevcud degil 
demektir. 

1 ?31 de lngiltere ve fsvic;rede yap1lan 
t~~rubelerde yiiksek tevettiirlii §Ualann 
y~z metro dahilinde rniiessir oldugu tes
bit edilmi§se de heniiz bundan daha uzak 
rnesafelerde akim kald1g1 da rnuhakkak· 
hr. M_r. Rhodes Avrupada bugiin ahlaki 
ve Irki babmdan ta§ asrmdaki insanlara 
mii~abih zihniyetle hareket edecek kadar 
dii§ki.in bir mantalite hiikiirn siirdiigiine 
gore med~~~ memleketlerin kimyevi ba • 
km~dan siiahlanmalan kat'i bir ihtiyac 
h.a!me geld.igini ileri siirmii~ ve bugiinkii 
SIIahlann bn medeniyeti ki.il edecek dere
cede kuvvetli oldugunu iddia etmi§tir. -· .. ··-·--Karadeniz Tale be Birliginin 

senelik kongresi 
Kara~en~~ Talebe Birliginin senelik 

kongrest dun Emini:inii Halkevinde top
lanmi§ttr .. ~ir senelik faaliyet raporu 
kabul edtldikten sonra yeni idare he -
yeti sec;ilmi§tir. 

Yeni idare heyeti Nih ad N edim Mah 
mud, Mustafa, Salahaddid Kazm~ Ka~ 
dir ve Ahmedden miirekk,ebdir. ' --···-1937 senesinde Viyana 

sergileri 
Viyana ilkbahar scrgisi her sene ol

dugu gibi Laypzig sergisini mliteakiben 
martm 7 nci giiniinden 14 iincii giiniine 
kadar akdedilecektir. Viyana Uluslar 
aras1 sonbahar sergisi 5 eylUl 1937 tari
hinde ac;Ilacak ve eylUliin 12 nci ID.inli
ne kadar dcvam edecektir. 

Fransamn Bourges kasabasmda lie; 
giin evvel garib bir tayyare kazast ol • 
mu§tur. Pilot mektebi talebesinden 20 
ya§mda, N ouvian isminde bir gene, tay
yare ile 1500 metro irtifaa <;Ikhgt s1rada 
birdenbire bir bulut kiimesine tesadiif 
ederek §a§alamt§ ve para§iitle a§a~ at
lami§tlr. 

Tayyareci, normal surette ac;1lan pa
ra§iitile a§agt inerken, pilotsuz kalan 
tayyare de oldugu yerde di:inmege ba§
laml§ ve iic; dart devir yaphktan sonra 
ccnubu §arki istikametinde uc;arak u
zakla§ffil§tlr. 

Tayyare, Loire nehri k1y1sma kadar 
gitmi§, orada, hava cereyanlarma ka
p1Iarak Courre - les - Barres nahiyesi ii
zerinde bir iki devir yapmt§ ve oradan 
da Moulins §ehri istikametinde uzakla
~arak Kont Roland d'Arbouse isminde 
bir zata aid Saint Augustin §atosu lize
rinde dola§maga ba§lamt§hr. $ato hal
kt, tayyarenin inecek mtisaid bir saha 
aradtgmt tahmin ettikleri s1rada tayya
re §ato bahc;esindeki agaclarm uzerine 
dii§erek parc;alanmi§hr. 

$ato halla derhal ko~u~mu~lar, par • 
c;alanan tayyarenin ic;inde ve bahc;ede 
tayyareciyi aramt§larsa da bulamaymca 
mektebe telefon ederek vak'aYI haber 
vermi§lerdir. Mekteb idaresi, o giin ha
kikaten bir tayyarenin kayboldugunu, 
fakat pilot ic;in merak edilecek bir ci -
het bulunmadtgmt, kendisinin para§iit
le yere atladt~m, sag ve salim bulun -
dugunu bildirmi§tir. 

Merhum Dr. Siileyman 
Etemin habrasini taziz 

istanbul meb'u -
su Halil Etemin 
oglu, Gureba has • 
tanesi verem mii -
tehassiSl doktor Sii 
leyman Etem mer
hum iki yll evvel 
bugiin vefat etmi§
ti. Doktor Stiley -
man Etem, gene ya 
§mda kaybettigi • 
miz k1ymetli, yiik
sek kiiltiir sahibi Merhum doktoT 
ve c;ok iyi kalbli Silleyman Etem 
bir gencdi. 0, kendi basta ha • 
yatm1 hastalarmm tedavisine has • 
retmi~ti. Siileyman Etem, hastalarile 
iki dakikahk mukaleme i~in, ucret is -
tiyen Telefon §irketi ruhlu doktorlar
dan degildi. Fakir hastalarm uzak ev • 
lerine kadar gidip onlan parastz tedavi 
etmekten en buyiik vicdan zevki duyar
dt. 0, hastalanmn parasm1 degil, sev
gisini ve §iikramm kazanmaga ehem -
miyet vcren civanmerd bir doktordu. 
Vefat ettigi zaman, kendisine biiyiik ce
naze merasimi yapllmamasmt, c;elenk 
getirilmemesini vasiyet ve rica etmi§ti. 
Bin cildden fazla klymctli eseri ·ihtiva 
eden kiitlibhanesini ve biitiin t1b alat 
ve edevatlm, oldugu gibi, Gureba has
tanesine vermi§ti. Bilmiyoruz; Gureba 
hastanesi de, kogw~larmdan birine bu 
yiiksek ruhlu doktorun ismini vermek 
kadir~inashgmt gi:isterdi mi? Siileyman 
Etem gi:istcri§ ve tantanadan nefret e
den bir adam oldugu ic;in, ona baz1 kim
selcre yapildigi gibi, ihtifal yapllmasm1 
istiyecek degiliz. Fakat oldiigii giin, ar
kada§lan bu giizide genci, hahrlarlarsa 
onun ruhunu §adetmi§ olurlar. Bu gibi 
kadir§inashklardu ki hepimizi, Siiley -
man Etem merh.um gibi, harekete sev -
keder. 

••• 
lhracat tacirlerine 

Tiirkofisten teblig edilmi§tir: 
Ikhsad Vekaletince isvic;re cCenev

re~ ve iskandinavya Baltlk memleket -
leri cStokholm~ ticaret ata§eliklerine 
tayin olunan Kamran ve Hayreddin 
$enozan yeni memuriyet yerlcrine git
mck iizere istanbula gelm~lerdir. 

Yukanda yaz1h memleketlerle i§ yap 
makta olan veya ticari mlinasebetler 
kurmak istiyen tliccarlanmizm yarmki 
pazartesi sabaht ondan itibaren be§e 
kadar Di:irdiincii Vaktf hamnm dordiin
cli katmda Tiirkofis §Ubesine mliraca -
atle dileklerini ata§elerimize tesbit et -
tirmeleri tavsiye olunur. 

Bir tramvay bir arabayt 
par~alad1 

Kad1ki:iyiinde bir tramvay kazas1 ol -
mu§, iki ki§i yaralanmi§hr. 

Yapbgimlz tahkikata gore kaza §OY • 
le olmtl§tur: 

Haydarpa§a lisesi mlidiir muavini ih
san, rcfikas1 Merzuka, baldtzi Ulviye ve 
c;ocugu N edim bir akrabalarmm evine 
gitmek lizcre bir arabaya binerek yola 
<;Ikmi§lardir. Araba Yeldegirmeni ka • 
rakolu oniinden gec;erken hernedense 
durmw~tur. 

Bu Strada arka taraftan gelmekte o • 
Ian 22 numarah tramvay, bu arabaya 
c;arparak parc;alami§hr. 

c;arpi§ma neticesinde ihsarun oglu 
Nedimle baldlZl Ulviye yaralanmi§lar
dir. Bliyiik bir tesadiif eseri ihsanla re
fikasma bir §ey olmaml§tlr. Yarahlar 
tedavi altma ahnmt§lardir. 

Kazaya sebeb olan vatman hakkmda 
tahkikata ba§lanmi§hr. Tramvay fren-
1erinin bozuk oldugu si:iylenmektedri. 

Can ~ekis;en ,ehir 
• 

MADRID 
Asirlartn biriktirdigi tarihi eserler ve 

abideler mahvolup gidiyor! 
Madrid, gunun 

biitiin alakalanm eel 
beden §ehir. Yir -
minci asrm rnezheb 
kavgalarmm bir sem 
bolii. Son zaman -
!ann biitiin tecessiis
Ierinin bir karar -
gaht olan ogrenil -
mege deger bir di
yar. 

Fa kat Madridin 
ufuklanna ku§baki§I 
bakan bir goz, ko
ca bir rnazinin es
rarh hayatlm hisset
tiren bir binadan 
kendini ay1ramaz. 

Bu, §ehrin en rnuh
te§ern, en giizel, ya
pilanndan olan Es -
kurial (L'Escurial) 
dir. Hem saray, 
hem rnanashr, hem 
da kale olan bu 
muazzam bina, ka
ranhk tarihin, du • 
varlanna aksetrni§ 
mlanm ta§Imakta • 
d1r. 

Kral sarayrmn taht salona 

Bir alimin tetkikatile vardtgi bir neti -~ Nevyork caddelerini andmr. Meydamn 
ceye gore be§ MISir ehrarnmm granitle - diger tarafmdan «Via Sacra» ha§lar ki 
rine rnuadil koca bir kiitleyi sinesinde Pradoya dogru gider. Prado diinyanm 
ta§Iyan bu bina fkinci Filip tarafmdan en me§hur rni.izelerinden biridir. Bu mii• 
be~yiiz sene evvel, Madride elli kilomet· zede k1ymet bic;ilerniyecek pahada §a • 
ro mesafede Senloren §ehrinde yaptml· heserler vardir. 
rni~tlr. Filip c;ok dindar bir katolik oldu- Velasquez, Tiziano, Rafaello ve saire 
gundan binanm iskeletini bir pirzola IS - biiyiik iistadlarm tablolan goze c;arpar. 
karas1 §eklinde yaptirtmi§tlr. Dart ko~ede Bugiinlerde Madride dii§en birkac; born• 
hirer rninare gibi muazzam kuleler ara • bii Prado miizesinin bir tarafm1 yikml§" 
smda yiiksek va kahn duvarlar. tlr. (Milliyetperverlerin yazd1gma gore 

Bi.iyiik 1skara hissini veren yap! Sen- kirrnizilar bundan istifade ederek bu ne• 
lorenin mazisini hatirlatrnaktadir. Kara vi tablolardan birka<;1m c;almi§Iar.) 
hayal insamn gozleri oniine, Rornahlar Madridin miihim yerlerinden biri de 
tarafmdan bir pirzola gibi kizarhlrni§ kor- II Retiro park1d1r. Bu park 148 hektar 
kunc i§kencelerle oldiiriilmii§, Senloreni yer i§gal etmektedir. lc;inde ormanlar, 
getirrnektedir. c;e§meler, akar sular, heykeller, lokan '" 

Tam yirmi be§ senede ikmal edilrni~ talar, kahveler vard1r. 
olan bu biiyiik yap!, 16 biiyi.ik meydan, Bu parkm ortasmda §ark meydani 
88 c;e§me, 193 kilometre koridor, 1200 «Plaza de Oriente» ismindeki meyda • 
kap1 ve 2600 pencereyi havidir. Binamn mn etrafmda mermerden 42 lspanya 
ortasmda bi.iyiik ve giizel bir kilise var- Krallarmm heykeli ve merkezde de Fi• 

--~------~----~---~~~~~----~ 

Madridin abidelerinden Eskuride sarayr 
d1r. Kilisenin alt katmda ispanya Kral- lip IV nin ath bir abidesi mevcuddur. 
lanmn bi.iyiik rnerrnerden kabirleri sua • .?ehrin rniihim yerlerinden biri de bii· 
sile dizilmi§tir. yiik rneydan manasma gelen «Plaza 

Onun ic;indir ki Eskurial be~ amhk Mayer» dir. Burada halk bayramlan ve 
bir saltanatm esrar hayatma bir rnezar dini t~lanhlar yap1hr. 
olmu§tur. Senelerce bu yurdda hiikiim Eskiden burada engizisyon mahkeme• 
siirmii§ ispanya Krallan biitiin ihtiras ve si karar.lan okunur ve mahkfunlar yakl '" 
azametlerine ragmen sonunda Eskurial hrrni§. Ispanyada <;Ikan her karga§ahk 
saraymdaki mi.itevaz1 rnezarlarma girmi§- bu rneydanda olur ve buras1 bir sivil mu· 
lerdir, ve yaptlamlyan arzular da duvar- harebe sahasi haline gelir. Son giinlerde 
lardaki granitler gibi karanp gitmi§tir. gene bura~a o kadar deh§etli <;arpi§malar 

:f.¥¥ olmu§tur kt cesedlerden kaleler viicude 

Madridin iklimi de c;ok tuhaftlr. Y a
zm sahra gibi Sicak, ki§In Siberya gibi 
soguk, ilkbahar daima yagrnurlu, sonba· 

har biraz giine§li ve giizel. Madridin son
bahan en biiyiik eglence rnevsimidir. Bu 

giizel giinleri bo§a gec;irmek istemiyen 
halk, biiyiik §enlikler yaparak hergiin 
sabahlara kadar eglenirler. 

Bu §ehrin en karakteristik bir manza
rasJ da lostrac1 ve dilencileridir. Sokak • 
ta biraz tereddiid etseniz etrafmiZI bir 
siirii lostrac1 sarar. Ve muhakkak ayak

kablanmzl ternizletrnek mecburiyetinde 
kahrsm1z. hiniz bitrneden etrafmlZI bir 

hayli de dilenci sarrni§tir. Onlara para 
verrneden kurtulmak pek rni.i§kiil bir §ey
dir. 

*** 
Madridin rnerkezi «La Puertou del 

Sole» dir. Giine§ kaplSI demektir. 
400 sene evvel eski surlann kapiSI olan 

bu yer §imdi muazzam bir rneydan §ek-

lindedir. $ehrin en biiyiik kahveleri, eg
lence yerleri, biirolan ve me§hur lngiliz 
kahvesi de buradad1r. Bu kahvede To • 

reodorlar toplamrlar. Meydandan ~eh • 
rin her tarafma geni§ ve asfalt caddeler 

gider. Bunlardan en miihimmi «Gran 
Via» d1r ki etrafmdaki biiyiik binalarla 

gelmi§tir. 

.Simdi yer yer harab olmakta ve tam 
rnanasile can c;eki§mekte olan bu giizel 
§ehre acimamak elden gelmiyor. !spanya, 

amlarm biriktirdigi kanh bogu§malar a 4 

rasmda mahvolup gitmektedir. 

ZEYNEL AKKOC 

Tiftik ihracab ~ok iyi 
Bu sene tiftik ihracahm1z §imdiye 

kadar gi:iriilmemi§ derecede siiratli ve 
iyi §artlar dahilinde olmu§tur. En ihti· 
yar tiftikc;iler bile §imdiye kadar bu de
rece iyi ihracat yapilmadigm1 s1iyle • 
mektedirler. 75,000 balya kadar olan 
bu seneki tiftik rekoltemizden ancak 
1000 balyahk bir stok kalim§tir. 

Gene iplik meselesi 
Son giinlerde pamuk ipligi kullanan 

sanayi arasmda yeni bir endi§e ba§la • 
mi§br. yeni G. i. R. rejiminde blitlin 
numaralardan iplikler • V ~ listesine a
lmmt§hr. 0 zamana kadar giimrlikt~ ip· 
ligi bulunanlar ~ekebileceklerdir. Ip • 
lik i§i uhdesine verilmi§ olan Uyu§tU " 
rucu Maddeler inhisarmm 14 numara • 
ya kadar iplik ithal edccegi bilinmekte
dir. 14 numaradan yukan ipliklerin va
ziyetinin ne olacag1 merak edilmek • 
tedir 
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Halk Krab istiyor 

Londrada heyecanh 
niimayi~ler yap1ldi 

biiyiik 
iddia 

Gazeteler kanunu esasi meselesinde en 
mii~kiilab M. Baldvinin ~Ikardigmi 

ediyorlar. Karar yar1n belli olacak 
LBCL§tarafl 1 inci sahifede] I Krahn karanm ogrenmeden evvel birka~ 

vin §ahsan boyle bir izdivaca muhalif bu- giin daha tereddiid devresi ge~irecegiz. 
lunuyordu. F akat derhal dominyonlar Ve yeni miihletin hi~ tereddiidsiiz kabul 
miimessillerinin fikrini almag1 elzem te- edilmi§ olmas1 bugiin muhakkak. surette 
lakki etmi§ ve dominyonlar miimessilleri derin teessiir ic;inde bulunan Krala kar§J 
ise derhal menfi cevab vermi~lerdir. Ba- biitiin ingilizlerin sempatisini gostermek
kanlann biiyiik bir ekseriyeti de morgan- tedir. Maamafih hepimiz §Unu iimid et· 
tik bir izdivac aleyhinde bulunmu$lar - mekteyiz ki. hiikiimdann verecegi karar 
diT. kat'i olacak ve her halde yeniden uzun • 

NazzrlCZT Kralm likrine i'tirak ca bir miihlet taleb etmiyecektir.» 
etmiyorlar Siyasi entrikalar 

Bugiinkii kanunu esasi buhramnda, Paris 5 (A.A.) - Figaro gazetesi-
Krah, kii~iik olmakla beraber miihim si- nin Londra muhabiri yaz1yor: 
yasi ehemmiyeti bulunm1yan baz1 faa! dngilterede iki parti te§ekkiil eder 
eka!liyetler te§vik eylemektedirler. Ogre- gibi goriinmektedir. Bunlardan biri Kra
nildigine gore Bakanlar arasmda yalmz Ia taraftar olan baz1 i§c;i, liberal ve mu
M. Coper ve Simon Krah tutmaktad1r - hafazakarlardan rr.db' uslardan miirek.-
lar. keb bulunmakta ve (:iir~il tarafmdan i -

Buhran ,iJJetlenirse dare edilmektedir. Bu parti, efkan umu-
meclis Jegifeceh miye !ngiltere ic;in en biiyiik tehlikenin 

hi haber alan mehafil, bir kabine de- Kral Edvard gibi yiiksek kabiliyetli bir 
gi§mesi ihtimaline inanmamaktadular. hiikiimdardan mahrumiyet olduguna 
Ciinkii bu takdirde, buhran c;ok §iddetle- hiikmedecek olursa, yeni bir hiikumet te§· 
necek ve milletin hakemlik etmesi icab kiline hatta parlamentoda ekseriyeti is -
edecektir. tihsale muvaffak olabilecektir. 

Ayni mehafil, parlamentonun miitte • ikinci parti, kabineye taraftar olup 
fikan M. Baldvinin sozlerini a!k1§lam1§ mi.ifrit muhafazak.arlardan ve kilise erka-
oldugunu kaydetmektedirler. nmdan miirekkebdir.» 
Buhram Baldvin ~JJetlenJirmif Echo de Parisin Londra muhabiri de 

Londra 5 (A.A.) - Deyli Telgraf diyor ki: 
gazetesi, acil bir surette karar almmasm1 «Hiikiimdann her ne pahasma olursa 
istemektedir. Ci.inkii her taahhur tehlike· olsun istifasmi istiyen politikacilann kili
li olacaktiT. se tarafmdan c;evrilen bir entrikaya kur-

Deyli Herald gazetesi de, meselenin ban oldugu fikri ileri siiri.ilmege ba§lan • 
bir dakika evvel Ba~bakan Baldvin tara- mi§tlr.» 
fmdan tavzih edilmesini istemektedir. Madam T abouis, Ovr gazetesinde 
Ciinkii memlekette daha §imdiden suite- §Oyle yaziyor: 
fehhiimler ba§gostermi§tir ki, bunlar teh- «Cittikc;e daha iyi anla~Ihyor ki buh
likeli olabilecek mahiyette bulunmakta • ramn hakiki miisebbibi, Krah istifaya 
d M B ld h k k sevketmek ie<in aylardanberi bahane an

If. • a vinin biitiin a i ati bildir-
mesi ve 1ngiltere kabinesile dominyonlar yan M. Baldvindir.» 
hi.ikumetlerinin bir izdivac projesine mu- /~filer Kralz iltizam eJ.ip 
halefetleri esbabmt izah etmeleri elzem· hiliseyi itham ediyorlar 
dir. Londra 5 'A.A.) - Di.in baz1 siya-

Daily T elgrafm fikri ise, bir uzla~ • si §ahsiyetler kanunu esasi buhram hak • 
rna sureti hal!i bulunmas1 merkezindedir. kmda nutuklar soylemi~ler veya beya • 
Ba§bakanm noktai nazan Krala kar§I bi- natta bulunmu§lardir. 
raz agu gozi.ikmektedir. Millet, bu dere- hc;i birliklerj ba§kam Bevin demi§tir 
ce elastikiyetli olan kanunu esasinin iki - ki: 
si or.tas1 bir sureti hal!i miimkiin k1!abi • «- .Simdiki meselenin c;ok biiyiik e-
lecegini timid eylemekte idi. hemmiyet ve giic;li.igiine ragmen halkm 

Deyli Ekspres, Krahn evlenmesine ta- nzas1 ve iradesile kendi kendimizi idare 
raftard1r. M. Baldvinin Avam Kamara- etmemizi temin eden biiyiik miiessese o
smdaki beyanati, buhram bir kat daha Ian parlamentonun tefevvukuna kar§I ha
fazlala§hrm1§hr. Hiikfunetc;e, Kral izdi· reketlerde bulunamayiz. Parlamentonun 
vac;: planlarma kar§I ac;hgi menfi vaziyeti hukuku her ne pahasma olursa olsun ida
degi§tirirse bu buhrana bir nihayet veri- me ettirilmelidir.>> 
lebilecektir. Barkwada soz alan i§c;i saylav Arnold 

News Chroniclein fikri, bugiin mor • Wilson Bradford ba§papazmm yi.iksek 
gantik bir izdivac;: ic;in kanuni ve hukuki siyaset meselelerine kan§masmi takbih et· 
bir mesned mevcud olmadigi, fakat ka· mi§ ve demi§tir ki: 
nunlarm degi§tirilebilecegi merkezinde • «- Bu gayrimes'ul §ahsiyetin miita -
d . lealan vaziyeti daha fazla nazikle§tir • IT. 

Times gazetesi ise, Baldvinin tered • mi§ ve meselenin hallini c;:ok giic;le§tirmi~
tir.>> diidlerine Dihayet veren beyanatlm alki§· 

lamaktad1r. t§~i partisi ve muhalif libe- Sir Arnold Wilson §U sozleri ilave et-
mi§tir: ral partisi ba§bakanlan, hi.ikumetin siya-

sehm makul bulmaktadular. y alruz «- Am an vermiyen ne§riyat tesirile 
Churchil!in etrafmda toplanan muhafa - Krahn acil bir karar almak mecburiye • 
zakar meb'uslardan miirekkeb bir grup, tinde kalmasi lazim degildir.» 
parlamentonun bizzat kararmi vermeden Liberal lider Sir Archibald Sinclair, 
evvel herhangi kat'i bir te§ebbiisiin ya - Surbitonda §U sozleri soylemi§tir: 
pilmamasmi arzu etmektedir. h~i parti- «Madam Simpsonun Amerikan mille
sinden bazi meb'uslar ayni noktai na· tine ve burjuva Slmfma mensub olu§un • 
zan giitmektedirler. dan dolay1 Krahn izdivaci aleyhine kuv-

vetli bir muhalefetin mevcudiyeti hak -Y eni kabine tefkili rivayeti 
Londra 5 (A.A.) _ Siyasal Meha- kmdaki haberler dogru degildir. Hak • 

kmda bir karar verilmesi lazrm gelen tek fil, M. Winston (:i.irc;ilin kanunu esa • 
mesele §Udur: 

si meselesinin halli ic;in yeni bir kabine 
te§kil edecegi hakkmdaki haberlerin esas· Krahn evlenmek istedigi bayana kra
SIZ oldugunu soylemektedir. Bu mehafil lic;eden ba§ka bir mahiyet verecek bir 
yeni kabinenin parlamento tarafmdan kanun yapilmasi acaba mi.imkiin miidiir? 
tasvib edilmiyecegi muhakkak oldugun • Karar lmparatorluh namma 
dan, Krahn bir hi.ikumet buhranmm VerilmeliJir 
ba§gostermesini arzu etmedigini sanmak· Londra 5 (A.A.) - «Press Osso -
tad1rlar. Diger taraftan c;:ok durbin bir ciation» Londradaki buhran hakkmda 
siyasa adam1 olan M. (:iirc;ilin, umumi se· ezciimle diyor ki: 
c;:imleri istical ettirecek bu kadar tehli - «Son iic; giiniin facias1 oyle bir mer -
keli rol oynamasi da miimkiin degildir. haleye gelmi§tir ki her tiirli.i uzla~ma ih-

Mevzuubahis §ayialann M. (:iirc;ilin timalleri kaybolmaktadir_ Cumartesi sa
Krala kar§I olan biiyi.ik sevgisinden dog· bah1 ic;in bir kabine ic;:timamm kararla§
dugu samlmaktadu. Fa kat bir tek say - tmlmi§ olmas1 vaziyetin ciddi olarak de
lavm bile kanunu esasiye muhalif hare· vam ettigini gostermektedir.» 
kette bulunmak mes'uliyetini kabul et • Diin ak§am, Kanada Ba§bakam be -
inesi me§kuktiir. Parlamento mehafilinde yanatta bulunarak demi§tir ki: 
ba§gosteren yegane anla§mazhk ta, Kra- «- ingiltere hiikumeti mecbur~n. tek 
Ia bir miiddet verilip verilmemesi, veya ba§Ina bir te§ebbiiste bulunmaktan ihti -
Krahn pazartesi giinii karanm bildirmesi zar edecek ve Biiyiik Britanya lmpara -
laz1m geldiginin tesbitidir. tor gunun biitiin hiikumetlerinin mena -

Muhafazakar Wilson ve i§c;:i Wod · fiine mutab1k bir §ekilde hareket eyliye
gwod gibi baz1 saylavlar, karar veri! - cektir. 
mesi i~in Krala zaman bJrakilmasi fik • Cenubi Afrika birligi kabinesi, vaziye
rindedirler. Fa kat bun! ann parlamento ti tetkik ic;in muhtemel olarak pek yakm· 
ve kabine tarafmdan tutulan hath hare • da toplanacaktu. Ba§bakan General 
keti degi§tirmege muvaffak olacaklan Hertzog, hiikumetin istifasmi mucibi ola-
samlmamaktadir. cak bir vaziyet bulunmadigmi bildirmi§-

Kral yeni miihlet istemiyecek tir. 
Halkm niimayifleri Londra 5 (A.A.) - Times gazetesi 

rl vor ki: «Celecek ha fta bidayetinde Londra 5 (A.A.) - Diin gece so • 

CUMHURiYET 

Sancakta se~im 
rezaleti 

(Ba$taratl 1 lnct sahlfede) 

istemi§ler, sand1k ba§ma gitmiyenlerin el· 
lerine kelep~e vurarak takim tak1m hapi· 
sanelere sevketmi§lerdir. 

Miisellah T a§naklann yaphklan kaii 
gelmiyormu§ gibi rasgeldikleri adamlann 
ba§larmdaki §apkalan da c;:Ikarmi§lar ve 
yirtmi§Iardir. 

Antakyada rey veren yedi 
miintehibisani himmif? 

Hama 5 (Hususi muhabirimizden) -
1\ntakyada meb'us intihab1 giinii 40,000 
ni.ifus halktan ancak 7 mi.intehibisani inti
haba i§tirak etmi;tir. Onlar da §Unlardir: 

Mustafa Kuseyri, Kuseyrinin oglu, 
karde§inin oglu, Kuseyrinin odaba§ISI ve 
iic; U§agi. 

Ell iva gazetesinin yalanla 
Jolu ilaveleri 

Haleb 5 (Hususi muhabirimizden) -
Sancak halkm1 ve Sancagi Suriyenin bir 
parc;as1 saymak. istiyenler son meb'us in
tihabmm neticesi kar§Ismda §a§InP kal
dilar. Zira bunlar meb' us inti!-:abmi, id
dialanna bir deli! olarak gostereceklerini 
ummu§lardi. 

Simdiki halde yaptiklan i§ iskende • 
runda c;:1kan ve Diiryoniin na§iri efkan 
olan El!iva gazetesile halk1 oyalamak. ve 
kand1rmaga te§ebbiis etmektir. 

Elliva ba§tanba§a yalanlarla dolu bir 
siirii ilaveler ne§rediyor. Sancak halkmm 
vahdetini bozmak ve azimlerini gev§et • 
mek i~in tutulan bu yolun giiliincliigiinii 
kendileri de anlamaktadirlar_ 

Lazhiyede intihabzn neticesi 
Lazkiye 5 (Hususi muhabirimiz -

den) - Afrinde meb'us intihabi giinii 
Vatani partisine mensub 6 ki§i yanmda
ki miisellah kuvvetlerle sand1k ba§ma gel
mi§tir. Bu Sirada mahalli hiikumetin em
rindeki askeri miifrezeler de kasabayi 
muhasara etmi§lerdi. Hiikumet kuvvet -
Jeri bilhassa Kiirdlerin bulundugu saha· 
larda teksif edilmi§ti. Zira Kiirdlerin 
askerlerle musademe yapmalanndan kor
kuluyordu. 

intihabata bu suretle ba§lanmi§hr. Ma
halli hi.ikumetin namzedi Hiiseyin Avni 
idi. Kurdler arasmda fazla niifuza malik 
olan Re§id Aga da bu namzede rakib va-
ziyette idi. · 

ispanyadakt 
kanb harb 

[Ba§tarat~ 1 inct sahlfede] 

lhtilalcilere gore vaziyet 
Salamanka 5 (A.A.) - Biiyiik ka· 

rargah1 umumi biilteninin haber verdigine 
gore hiikumet kuvvetleri Liscaye cephe • 
sinde Azcotia ve Mondragouda taarruza 
g~mi§, fakat piiskiirti.ilerek takib edil -
mi§lerdir. 

Alava Vilayetinde di.i;man tazyiki 
devam etmektedir. F akat bu mmtakada 
da dii§mana ag1r zayiat verdirilmi~tir. 
Y edinci f1rkanm haber verdigine gore, 
Cudarama ve Somo Sierra tepeleri mm· 
takalarmda hafif to~u ate§i teati edi! • 
mi§tir. 

hgal altmda bulunan Madrid mahal-
lelerinde temizleme ameliyesine devam 
edilmi§tir. Son defa zaptedilmi§ olan 
mevkiler tahkim edilmi§lerdir. 

Guadalajara tepesinde kuvvetlerimiz 
ilerlemi§ ve du;mana zayiat verdirmi;tir. 
Cenub ordusu mmtakasmda yeni bir ha· 
dise yoktur. T ayyarelerimiz dun Mad • 
rid iizerinde u~arak §ehrin garb kismm -
daki dii§man mevkilerini ve Arguelles ma
hallesini bombard1man etmi§lerdir. 

Londra 5 (A.A.) - D1~ hleri Ba
kanhgi, diin ispanyada bali muhasamada 
bulunan iki tarafa da, ademi miidahale 
komitesinin, ademi miidahale anlamasi -
nm tatbikm1 kolayla§tiracak tekliflerini 
bildirmi§tir. 

Burgos hi.ikumetine hitab eden notay1 
Henry Chilton verecek. V alansiya hii • 
kumetine de notay1 ingiliz maslahatgii
zan tevdi edecektr. 

lhtilalciler zehirli gaz 
hullanmamzslar 

Lizbon 5 (A.A.) -Sevilla radyo is
tasyoriunda soz soyliyen General Cu -
eisp di Llano, Burgos kuvvetlerinin 
Madrid muharebeleri esnasmda zehirli 
gaz kullandiklan hakkmda hi.ikumet • 
~iler tarafmdan yapilan ne§riyah yalan
lami§hr. 

MaJriJJe endise 
Madrid 5 (A.A.) - K~diks §ehrine 

yabanci goniilliilerin c;:Ikanlmasi, burada 
baz1 endi§eler uyandirmi§hr. 

Komi.inist Mundo Abrero gazetesi di
yor ki: 

«Halk, birdenbire zamanSIZ bir nik -
binlige dii§memelifir. Baz1 yeni hadi -
seler, Madridin asiler tarafmdan aim 
mas1 tehlikesini fazlala§tirmi§ gihld_ir. 

Pazulo muharebesi, dii~mamn kuv -
vetli tazyikine bir ba§langic; telakki ola • 
rak telakki edilebilir.» 

Neticede Hiiseyin Avninin 46, Re§id 
Agamn 45 rey aldigi ileri siiri.ilmii§ ve 
Hiiseyin Avni meb'us gosterilmi;tir. Re
§id Aganm taraftarlan intihabm bu ne
ticesinden pek mugber olmu§lardir. Ma
halli' hiikumet Ki.irdlerin bir hadise ~~ 
karmalarmdan endi§e ediyor. 

• 2500 italyan lspanya topraklarrnda 

kaklarda birc;:ok niimayi§ler yapilmi§tlr. 
Niimayi§c;iler, «ya§asm Kral, yuha Bal
dwin» diye bagmyorlardi. 

Niimayi§c;:iler, Krahn sarayma ve Ba§· 
vekalet dairesine gitmi§lerdir. Bunlarm 
ellerinde, iizerlerinde Do Cal memleke
tine yaphgi son seyahatten sonra Krah • 
ffiiZI terkedemeyiz.» ciimlesi yaz1h lev • 
halar bulunuyordu. 

Polis bo§ yere niimayi§c;ileri dagitma
ga c;:ah§mi§tlr. Bunlar hemen yeniden 
toplamyor lard!. 

Yeni Zeltmda izdivaca muhalil 

Cebelitank 5 (A.A.) - Royter mu
habirinin soziine inamhr bir membadan 
ogrendigine gore di.in 2500 !talyan si • 
yah gomlekli fa;ist, hic;:bir bayragi olm1 -
yan bir top ~eker himayesinde gelen bir 
gemiden Algezirasda karaya c;:Ikanl • 

mi§hr. 

Katalonya Devlet Reisi Parise 
gitmekten neJen vaz gefti? 

Perbignon 5 (A.A.) - Pazar glinii 
Pariste yapilacak bir mitingde haZir bu -
lunacak olan Katalonya hi.ikumeti reisi 
M. Companys, Port - Bou hududunu 
ge~rni§, sonra tekrar Barselona dorunii§
ti.ir.Samldigma gore Frans1z hiikumeti M. 
Companysden Fransaya yapacag1 ziya -
reti atiye talik etmesini istemi§tir. 

Diger taraftan, Echo de Paris gaze -
tesi M. Companysin Pariste ikametinden 

Wellington 5 (A.A.) - Kabine va
ziyetin tetkikine devam etmektedir. Res
mi mahfiller ihtiyath davranmakta ise • 
ler de efkan umumiyenin Krahn muta -
savver izdivacma muhalif oldugu sam! 
maktadir. 

• istifade ederek Burgos hiikumetile bir 
miitareke akdi i~in miizakerelere . giri§ -
mek tasavvurunda oldugu hakkmda bir 
§ayia kaydetmektedir. 

Tebrik edilen i~fi meb'us 
Londra 5 (A.A.) - Cec;:en gi.in, A

vam Kamarasmda Krahn tahtmdan vaz
gec;mesine mani olmak ic;in lazim gelen 
her§eyin yapiimasi hakkmda bir takrir 
veren i§c;:i saylav M. Wodgeood birkac;:I 
Kanadadan yollanml§ bulunan birc;:ok 
tebrik telgrafi almi§tir. 

Mm. Simpson me~hul 
bir semte gitti 

Blois 5 (A.A.) - Madam Simpson 
diin ak§am saat 20 de otomobille buraya 
gelmi§. bir otele inmi§ ve sabah saat 
3,20 de mec;hul bir semte hareket etmi§-
tir. 

Mm. Simpson Kralz kararznda 
serbest brrakmak istiyor 

Londra 5 (A.A.) -Madam Simp
sonun ingiltereden miifarekah, Krah hat
h hareketini degi§tirmekte tamamen ser
best b1rakmak istemesi arzusunun bir 
tezahiirii gibi telakki olunmaktadu. 

Madam Simpsonun kanunu esasi buh
ranmm hallinden evvel Londraya don -
mesi beklenmemektedir. 

T ekzib edilen bir rivayet 
Londra 5 (Hususi) - S. M. Kral 

Edvardla kabine arasmda zuhur eden ih
tilafl halletmek i~in M. (:orc;ilin riyaseti 
altmda yeni bir kabine kurulacagma dair 
deveran eden §ayialar resmen tekzib edil
mektedir. 
lngiliz sarayrnJaki resmi habuller 

kaldmlJr 
Londra 5 (Hususi) - Bukingham sa

raymdan ne§redilen bir teblig, i§' ari a hire 
degin Krahn her nevi resmi kabulleri ilga 
ettigini bildirmektedir. 

Kabine pazartesi sabah1 toplanacakt1r. 

lspanyaya gonderilen Alman 
goniilliileri 

Kadiz §ehrine c;:Ikanldigi haber veri -
len 6000 Alman goni.illi.isii hakkmda 
Londrada c;1kan Deyli Ekspres gazete• 
si §U malumati vermektedir: 

«6000 ki§inin ekserisi sivil elbiseyi !a
his, ciiz'i bir kiSmi da c;:izme ve i.iniforma· 
h bulunmakta idi. Bunlann silahh olup 
olmadigi kat'i olarak tesbit edilememi§se 
de Almanyamn ispanyaya eyluldenbe
ri silah vermekte olmasma nazaran onlan 
teslih edecek silahlarm ispanyada mev-
cud olduguna §iiphe etmemelidir. !span· 
yaya gelen Almanlann c;ogu miihendis • 
lik, siper tahkimati ve t~ulukta ihtisas 
sahibi adamlardir.» 

Sovyetlerin Karadeniz lilosu 
AkJenize ~zkmzyor 

Sofyada c;1kan Utro gazetesi Karade
nizdeki Sovyet filosuna mensub baz1 ge· 
milerin yakmda Akdenize gec;:ecegini ha
ber vererek bu maksadla Sovyetlerin hii
kumetimiz nezdinde te§ebbiisatta bulun -
duklarmi yazmi§hr. Diger taraftan Ber
lin mehafilinden de ayni mahiyette ha -
berler gelmi§tir. 

Bu hususta §ehrimizdeki Sovyet me -
hafilinde yaphgimiz tahkikata gore, Al
man ve Bulgar menabiinden verilen bu 
haberler uydurmad1r. Sovyet harb ge
milerinin Bogazlardan gec;:mesine clair 
Sovyetler tarafmdan hiikumetimiz nez -
dinde herhangi bir te§ebbi.is yapilmadigi 
gibi, boyle bir harekete liizum dahi his
sedilm edigi kat'i bir lisanla bey an edil -
mektedir. 

6 Birincikanun 1936 

Mahmud Soydan1n cena· 
zesi merasimle kaldirildi 

merasimi ~ok hazin Cenaze 
Vekili de 

oldu, ikbsad 
bulundu bizzat merasimde 

lkttsad Vekili Celal Bayar cenazeyi tahib ediyor. ( A,agzda) 
merhuma gonJerilen ~elenkler 

(Ba$taratt 1 inct sahifede) arabasma konmU§ ve merhumun dostlan 
banka direktorleri; h Bankasile sigorta buradan da Y enicamiye kadar cenazeyi 
~irketlerinin erkan ve memurini; gazete· yaya olarak takib etmi~lerdir. Cenaze a
ciler ve merhumun pek c;ok §ahsi dostu lay1 gec;:erken Beyoglu cihetindeki maga
bu hazin alaya gozya§larile i§tirak et- za ve diikkanlarm kepenkleri indirilmek 
mi§lerdir. suretile hiirmet gosterilmi§tir. 

Bir Tiirk bay~agma sanh olan cena:e Cenaze namaz1 Y enicamide kilmd1k • 
Frans1z hastanesmden almarak eller U· tan sonr yu"zl r t b"' t b"l-

. d T k · b'd · k d · .1 a e ce o o us ve o omo 1 
zerm e a s1m a 1 esme a ar getm- d kk"l d 1 h k · 

· · C 1 'k" d b' en le§e u e en a ay are et etm1§; 
mi§hr. enaze a aymm 1 1 yamn a 1r Ed' k h · · d k" c:. h"dl·~ ]' 

"f k 1 b' "f ]' .. ·· une ap1 ancm e 1 ye 1 Ige gem • mu reze as er e Ir mu reze po IS yuru- . . 
mekte idi. !3iiyiik Millet Meclisi, Heye- mi§hr. Merhum. ~ahmu~ Soy dana bu· 
ti Vekile; I§ Bankasi merkez ve §ubele- rada da son d~m meras1m yapilmi~ ve 
rile biitiin miiessesah; ecnebebankalar ve haZirlanan kabnne birakilmi§tlr. 
sigorta §irketleri; Matbuat Cemiyeti ve Kaybettigimiz bu giizide vatan evla
lstanbu! gazeteleri namma gonderilen dma Allahtan rahmet dilerken kederli 
yiizden fazla c;:elenk de en onde ta§m - ailesile, Biiyiik Millet Meclisimize ve 
mt~hr. Tiirk matbuahna bir daha taziyetlerimizi 

T aksim ahidesi oniinde tabut; cenaze sunanz. 

F rans1z Meclisinde miihim miizakereler 
[BCl§tarat' 1 inct sahlfede] 

«- Komiinizm dahili harbi durdur -
makta, fakat fa§izmde yabanci bir dev
letle harbe si.iri.iklenmektedir. M. Hitler 
bir §ark harbi degil, fakat garbde ani 
bir muvaffakiyet harbi hamlamaktadu. 
Biz de kopacak olan bir dahili harb de· 
gildir. F akat eger bir barb vuku bulursa, 
milli cephe hiikumeti arkasmda bile he • 
pimizin bir tek insan gibi miittehid olaca· 
~1m1zdan emin bulunmahdir.» 

Meclisn biitiin cenahlan tarafmdan 
alki§lanan M. de Kerllis ancak milli ba
ri§I temin edecek olan hi.ikumete rey ve· 
recegini soyliyerek sozlerini bitirmi§tir. 

M. Torezin sozleri . 
Paris 5 (A.A.) - Saylavlar kuru -

lunun komiinist parlamenter grupu bu • 
giin Thorez vasitasile, htikumetin di§ si
yasasmi tasvib edemiyecegini, ve bu si
yasanm bilhassa lspanya meselesine ko· 
miinistlerin noktai nazannca kabili telif 
olmadigmi bildirmi§tir. Crup, Katalon • 
ya ba§kam Companyin Fransa toprak -
Ianna girmekten menedilmesini de tak • 
bib etmektedir. Maamafih, mil!i cepheyi 
bozmamak ic;:in komiinistler hiikumet a • 
leyhinde rey vermiyecekler, yalmz reye 
i§tirakten imtina edeceklerdir. 

Soz alan M. Thorez, lspanya hadise· 
lerini mevzuu bahsederek fa§ist memle
ketlere kar§I hiicumlarda bulunmu§ ve 
d emi§ tir ki : 

«- Musolini, Fransamn §imali Afri
ka ile olan miinakalatmi bozmak iste • 
mektedir.» 

M. Thorez bundan sonra Hitlerin e· 
serindeki nasyonal sosyalizmin Irk siya • 
sas1 hakkmdaki bir kac;: parc;asma i§aret 
ederek demi§tir ki: 

«- F ransa Zencileri F rans1z vatan • 
da§lan yapmi§ olmakla \niiftehirdir.» 

M. Thorez, lspanyol cumhuriyetc;ile -
rine silah vermemek bir ademi mtidahale 
hareketi degil, fakat Habe§ harbi esna -
smda !talyaya tatbik edilen ze.cri tedbir· 
!ere benziyen bir sanksyon te§kil ettigini 
soylemi§tir. 

M. Thorez soziini.i §oyle bitirmi§tir: 
«- F ransa, cumhuriyet~i Ispanya}'l 

oldi.iren abloka}'l kaldirmahd!r.» 
Almanya, Eden ve Ruzveltin 

nutuklartndan korkmuf 
Paris 5 (A.A.) - l~timam tekrar 

ba§lamasi tizerine saylavlar meclisi ba§• 
kam sosyalist, radikal sosyalist, cumhu
riyetc;:i sosyalist birligi ve miistakil solla • 
rm hukumete itimad reyi verilmesini isti· 
y~n bir takririni okumu§tur. 

Cumhuriyetc;:i federasyona mensub M. 

Louis Marin Lokarno paktl i~in yap1lan 
miizakerelerin hangi safhada oldugunu 
ve Alman kuvvetleri F rans1z hududlanm 
a§digi takdirde Lokamo paktmdaki taah
hiidlerin i§leyip i§lemiyecegini sormu~tur. 

M. Delbos teminat vererek demi§tit 
ki: 

«- M. Eden bu hususta cevab ver • 
mi§tir.» 

Bundan ba§ka M. Lois Marin lngil • 
tere, Bel~ika, ve ltalya ile yapiiabilecek 
ittifaklar h~kkmda sualler sormu§tur. 

Sosyalist M. Crumbach, Sovyetler 
Birliginin sulh istedigine emin oldugunu 
soylemi§ ve demi§tir ki: 

«- F rans1z - Sovyet pakhm tatbik et
mekle sulha hizmet etmi§ oluyoruz.» 

Paktm herkese ve Almanyaya ac;1k ol
dugunu hahrlatan M. Crumbach, AI • 
manyanm ilk giinlerden beri bu pakta i§· 
tirak etmekten imtina ettigini soylemi§tir. 
F rans1z • !ngiliz anla§IDasmi Sovyetler 
Birligile tam bir anla§ma ile tamamla • 
mak !azJmdir. Eger Almanya silahlan • 
malanm durdurarak Cenevreye donmegi 
kabul ederse vaziyet diizelecektir. 

M. Crumbach Almanya ile miizake -
r~ler yapilmasma muhalif olmadigmi soy
lemi§ ve demi§tir ki: 

«- Emin delillere istinaden soyliye • 
bilirim ki ikincite§rin bidayetinde Alman 
Ceneralleri M. Hitler nezdinde te§ebbi.is· 
te bulunarak, Alman ordusunun §imdiki 
vaziyeti!e bir harbe siiriiklenemiyecegini 
soylemi§lerdir. Almanya M. Eden ve 
Ruzveltin nutuklanndan da korku duy -
mu§tur.» 

Fransrz Harici,e Nazmmn nutku 
BerlinJe miisaiJ bir ,ehilJe 

kCZTfrlandz 
Berlin 5 (A.A.) - Berlin siyasal 

mehafilin kanaatine gore, Fransa DI§ h
leri Bakammn diinkii nutku, malum olan 
F rans1z delillerine yeni bir unsur ilave 
etmemektedir. Almanya ile F ransa ara -
s1nda artlk toprak ihtilaflan kalmadigi 
ic;in M. Delbosun bir Fransiz - Alman 
anla§masma vanlmas1 laz1m geldigi hak
kmdaki sozJeri memnuniyetJe kar§IJan• 

mi§hr. 

Atina Oniversitesinin yiiziin
cii yddoniimii 

Atina 5 (Hususi) - DUn ak§am top
lanan Vekiller Meclisinde Atina tJni -
versitesinin yuziincii ytldoniimli mli • 
nasebetile Atinada beynelmilel klasik 
atletizm miisabakalan yapilmasma ka
rar verilm?§tir. 
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DEVLETLERIN HARB 
KUVVETLERI 

Her giin devletlerin mlitema
diyen silahlanmakta olduklan 
hakkmda haberler okuyorsunuz. 
Almanak size devletlerin haz1r ~ 

hklan hakkmda en son rakam -
Ian vermektedir. 

MILLETLER CEMI
YETl NEDIR? 

Bir, iki senedenberi Milletler 
Cemiyeti glinlin haberi oldu. Bu 
eemiyet ne vakit te~ekkiil etti? 
~imdiye kadar ne i~ler yaph? 
Almanak size blitlin bu suallerin 
eevab1m verir. 

YERYOZONDE MEV
CUD DEVLETLER 
Almanak yeryliziinde mevcud 

blitlin devletlerin hlikilmet ~e • 
killerini, nlifuslarmr, barb kuv -
vetlerini ve sairesini anlatmak
tadlr. 

FEN SAHASINDAKl 
HARIKALAR 

Fen her gun yeni harikalar 
yaratlyor. Almanak son seneler
de insanlarm hayatmda miihim 
degi§iklikler yapan ve yapacak 
clan en son fenni ihtiralar hak • 
kmda en son malilmah vermek • 
tedir. 

-~., 

8 SAHIFEDE DONY A 
TARlHt 

Tarihin ba§lad1g1 giinden bu
gline kadar dlinyada ve Tiirk a~ 
leminde alan miihim hadise ve 
vak'alarm tarihlerini, Turk inkr
labmm kronolojisini Almanakta 
bulabilirsiniz. 

TORKiYE HAKKIN
DA SON RAKAMLAR 

Tlirkiyede sanayi inki§af1, ya
prlan i§ler, istihsalahm1z, serve
timiz, bankalanm1z ve saire hak
klnda en son rakam ve grafikleri 
ancak Almanakta bulabilirsiniz. 

SIHHI BiLGiLER 
Doktor gelinciye kadar, her 

birimizin ilk tedbir olmak iizere 
yapmaga mecbur oldugumuz bir 
taklm iivlidler vard1r ki Alma -

' nak bunlan bir araya toplamr~ -
trr. 

lKi FORMALIK 
COCRAFYA 

Dlinyada nekadar ·insan var, 
bunlarm ka<;1 miisli.iman, ka<;l hl
ristiyan, nerelerde otururlar? 
Yeryiiziinde en yiiksek daglar, 
en uzun nehirler ve saire hak • 
klnda Almanakta malilmat bula
bilirsiniz. 

Renkli tablolar, renkli haritalar, kart
postal1ar, vesaire vesaire •.• 

II Istanbul Borsas1 . kapan;§~ I GUNUN 
fiatleri 5 - 12- 1936 i __!__!_s -4-~ - 5
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BULMACASI 
8 9 lU 

I 
PARALAR I 

---~-------
1 SterllD 
1 Dolar 

20 FranSlZ Fr 
20 Llret 
20 Belclka Fr 
20 Drahm.J 

' 20 Llv1cre Fr 
20 Leva 

1 Florin 
20 Cek l!:ronu 

1 Avusturva Sl. 
1 Mark 
1 Zlotl 
1 Penlrli 

20 Leva 
20 Din&r 
Ruble 

All4 
6U. 
1 !3. 
lU. 
U5, 
lll! w: 

... 65, 
iO. 
b3. 
14. 
~0. 
JS. 
20, 
;40 

12: 
4lS, 

1 isve~: kuronu 30, 
1 Til.rk altmt 996. 

--L!!,anknot OS B ~4· . 

Londra 
Nev Yok 
Pam 
Milano 
Briik.sel 
A tina 

: Cenevre 
'sorva 

Amsterdam 
Prae 
Vlvana 

Mactrlrl 
Berlin 
Varsava 
Buctaoeste 
Biikres 
Beli!J'ad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

t;EKLER 
AI;LilS 
tll6,50 

O,ll!D3 
l7.05!i'l 
lfi,ll 
4,7v20 

8!!, 7215 
3.46 

6!l,e8.5 
1,4610 

~:!Atio 
4.11416 
7.4 fidii 
l976,!, 
4,217o 
4.S390 

108 51..> 
<14.63 
~.77.i 

24Jl7r> 
'1.1460 

TAHVtLAT 

B&tl, 
618. 
Li16. 
116 
130, 

I:Sil, 
23. 

675. 
2J 
66; 
l:!O. 
23. 
;.!6 
2v.ou 
l!3. 
14. 
60. 

8!. 
997 
~4 '. 

Kapan~ 

ot7. I 
(1.1~4.6 

17.0! 
16.0975 
!69!!0 

!!8 t;)5 
6,457v 

64.b3 
1,46 

22.46i5 
4.~38~ 
l. 44 7 J 

1.9150 
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Soldan saga: 
1 - Bir nakliye vas1tasr, diger bir nakli

ye vas1tas1. 2 • Acelecl, bir i§in o!masm1 te
min eden ~y. 3 - istanbulda me~hur bir 
semt, bir rab1t edati. 4 - Frans1zca caltm,, 
i.spanyada iyisi grkar, ~nlik giinleri igin 
yap1hr. 5 - Koyunlan giiden. 6 - Dilln duy
dugu r.evlk, atm ayakkablSl. 7 - Miithi~. blr 
tart1 olgiisii. 8 - Eglence, kurumu§ ot. 9 -
Nota, meydan, srfat edatr. 10 - Ziya, temiz. 

Yukandan a~ag1ya: 
1 - Trenin kiSimlarmdan biri, denlz ke

narmdaki ev. 2 - Atllgan, yonga. 3 - Mek -
tubun iistiine yapi§tmhr, bir oyun. 4 - Blr 
emir, kotek. 5 • Hiikiimdarlar ba~Iarma gi
yer. 6 - Biiyiikada, !eke brrakan riizgar. 7 -
Al!abede bir harfln okun~u. vekll. 8 - A
rabca cbaba,, ekzersis. 9 - Arabca coturu
Ian yer,., erke'k dad1. 10 • Horozun tepe -
sinde bulunur, ml.safir. 
Evvelki bulmacanrn halledilm~ fekli 
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Pazardan ba~ka gi.inlerde 15~leder 
r.onra saat (2!f.! tan 6 ya) kadar !stan Miisaid 'eraitle ders veren bir gene 
bulda Divanyolunda (104) numaral Ankarada yii:ksek tahsllinl yapmakta o -
hususr kabinesinde hastalanru kabul e- Jan Galatasaray lisesl mezunu bir gene 
der. Sah, cumartesi giinleri sabah pratik ve esasl1 blr me~dla fransrzca ders 
c9 % • 12. tl · h k'k• f k vermek Lstlyor. Qok musaid alan ~raitl 
sustur saa erl a ' ' 1 araya mah· ot::renmek Lstlyenlerln Ankara Yeni§ehir 

· Muayenehane ve ev telefon Ekonoml sokak 3 numaraya mektubla mii-
22398. Kl§hk 21044, racaat etmeleri, 

CUMHURiYET 

Kirahk bane istanbul Levaz1m Amirligi 
Haydarpa~a Yeldegirmeni Kahve so- Sahnalma Komisyonu ilanlarl 

kak havagazi, su, elektrik, banyo ve ·--~-----------
bah~esi alan 14 numarah tramvaya iki 
dakika havadar hane kirahkhr. 

Anahtar 19 numaradad1r. 
Telefon: 
24174 her gun konu§mak i~in. 
43886 pazar gi.in konu§mak i~in, 

KANZUK--. 
Oksiiriik ~urubu 

En muannid oksiiriiklerle bron§it, 
astm ve bogmaca oksiiruguniin 
kat'i ilac1d1r. Gogusleri zaytf o· 
lanlara vikaye edici tesiri §ayant 
dikkattir. 

Biitiin eczanelerde vardJ.r. 

iNGiLiz KANZUK ECZANESi 
Beyoglu, istanbul 

Zayi - Kthcali Askerlik §Ubesinden 
ald1g1m terhis tezkeremi zayi ettim. 
Yenisini '>lkaracagtmdan hiikmii yok· 
tur. 

322 tevelliidlii Siileyman oglu Hiiseyin 

# Operator ' 

RIZA UNVER 
Dojlum ve kad•n hastahklar• 

mOtehaSSISI 
CaRalo~lu, Nuruosmanlye eaddes 

No. 22, Mavl yap1 
T elefon : 22683 

ikinci ticaret mahl.:emesinden: 
Niizhet tarafmdan Seyfi ve Kadri 

aleyhine a~tlan davadan dolayt Seyfi

ye gonderilen davetiyenin mumailey • 
bin ikametgahmm meo,;huliyeti hasebile 

bilnteblig iade edilmesi iizerine mah -
kemece ilanen tebligat icrasma karar 
verilerek muhakeme 12/1/937 sah gii
nii saat 14 de buaktlmt§ttr. Mumaileyh 
Seyfinin yukartda yazu1 giinde mahke· 
mede bizzat veya bir vekil gondermck 
suretile hazu bulunmas1 hukuk usulii 
muhakemeleri kanununun 141 inci 

maddesine tevfikan ilan olunur. (28075) 

Bic;ki Dersleri 

Harb Akademisi erab i~in 

11 ton bulgur 8/12/936 sah gii· 
nii saat 14 te Tophanede Satm· 
alma Komisyonunda a~1k eksilt
me ile almacakbr. Tahmin be • 
deli 1457 lira 50 kuru,tur. Ilk 
teminab 109 lira 31 kuru~tur. 
~artname ve niimunesi Komia -
yonda goriilebilir. lsteklilerin 
belli saatte kanuni vesikalarile 
Komiayona gelmeleri. 

«227» (3115) 
*** 

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

giinii saat 14,30 da Tophanede 
Satmalma Komisyonunda a~tk 
eksiltme ile ahnacakhr. Tahmin 
bedeli 875 lirad1r. Ilk teminatt 
65 lira 62 kuruttur. ~artname 
ve niimunesi Komisyonda gorii -
lebilir. lsteklilerin veaikalarile 
belli saatte Komisyona gelme -
Jeri. «226» (3116) 

*** 
Harb Akademiai erab i~in 

10 ton kuru fasulya 8/12/936 
sah giinii saat 15 te Tophanede 
Satmalma Komisyonunda a~tk 
eksiltme iJe ahnacaktlr. Tah • 
min bedeli 1100 liradtr. Ilk te .. 
minah 82 bu~uk liradtr. ~artna· 
me ve niimunesi Komisyonda 
goriilebilir. lsteklilerin belli sa· 
atte kanuni vesikalarile Komis -
yona gelmeleri. «225» (3117) 

*** 
Harb Akademiai hayvanah i~in 

147 ton saman 14/12/1936 pazar

tesi giinii saat 14,30 da Tophanede 

Satmalma Komisyonunda a!rlk ek

ailtmesi yaptlacakbr. Tahmin be • 

deli 2940 lirad1r. Ilk teminah 220 

lira 50 kuruttur. ~artnamesi Ko • 

misyonda goriilebilir. lsteklilerin 

kanuni vesikalarile belli saatte Ko· 

misyona geJmeleri. 
(230) (3227) 

* * * 
T ophanede efya ve techizat 

ambart i~in 35 bin metre kane • 
vi~e 21/12/936 pazartesi giinii 
saat 15 te Tophanede Satlnal • 
rna Komisyonunda kapah zarfla 
eksiltmesi yapdacakbr. 

Tahmin bedeli 5775 lira(hr. 
Hk teminah 433 lira 12 kuruf -
tur. ~artname ve niimiiunesi Ko
misyonda goriilebilir. 

lsteklilerin kanuni vesikalari
le teklif mektublarmt ihale sa • 
atinden bir saat evvel Komisyo· 
na vermeleri. «238» (3251) 

*** 
ldareleri Istanbul Levaztm Amir-

ligine bagh miiesseseler i~in 25 ton 
Evinde hocas1z kendi kendine yetil mercimek 11/12/936 cuma 

bi-.ki, diki§ ogrenmek istiyenler giinii saat 15 te Tophanede Sabn -
i-.in yazllmJ§hr. 

alma Komisyonunda a.-tk eksiltme· Kadm elbiselerine aid alan bi · ~ 
rinci cildi 2, ikinci cildi 2,5 lira • si yap1lacakhr. Tahmin bedeli 
dll'. Ta§raya pasta parasl ahnmaz. 4750 liradtr. Ilk teminah 356 lira 
Sah§ yeri yalDJz Be§ikta§ Diki§ 25 kuruttur. ~artname ve niimunesi 
Yurdudur. Akaretler numara 87 Komisyonda goriilebilir. 

Telefon 43687 ___ .. lsteklilerin kanuni vesikalarile 
beraber belli saate Komisyona gel-

1 Deniz L~YIZim Sahnalma 1 mele.i. • 2!:: (J225) 

Komtsyonu tlanlarl Harb Adakemisi hayvanah i~in -Tahmin edilen bedeli (llOO) 248 ton kuru ot 14/12/1936 pazar-

lira olan 10000 kilo siit, 12 hi • tesi giinii saat 15 te Tophanede 

rincikanun 936 tarihine rashyan Satmalma Komisyonunda kapah 

cumartesi giinii saat 11 de a~tk zarfla eksiltmesi yaptlacakbr. Tah· 

k 'It 'l min bedeli 6200 l1'radtr. Ilk temt·na· e 11 me sureb e almacakbr. 
Sartn • K • d h h 465 lirad1r. S, artnamesi Komis· . ames1 om1syon an er· 

giin parastz verilir. yonda goriilebilir. lsteklilerin ka • 

I t kl'] • k nuni vesikalarile beraber teklif 

• 
SOMER BANK 

Y erli Mal ar Pazarlar1 

EN·CETi N •VOLL. ARA•DAVAN I 

Bursa Uray1 Ba,miihendisliginden: 
Uray1n 200 lira iicretli Batmiihendisligi miinhaldir. Taliblerin Mii

hendia mektebinden mezun olmas1 f&rttlr. tateklilerin memuriyeti 
Baymdtrhk Bakanhgt tarafmdan tasdik edilmek f&rtile ellerindeki 
diploma ve bulundugu yerlerden ald1g1 vesika suretlerinin Bursa 
Urayma gonderilmesi ilan olunur. (3444) 

BA YRAM Miinasebetile 
HazJrladt~miz erkek ve 

~ocuklara mahsus 

ELBISELER, PAL TOLAR, Gt>MLEKLER, KRA

VATLAR, PIJAMALAR, «;ORABLAR, ~APKA

LAR, EL «;ANT ALARI, F ANILALAR, TRiKO

TAJ E~Y ASI vesairenin en zengin ve miinte

ltab ~e,idlerini pek elveri,li fiatlarla muhterem 

miitterilerimize takdim etmekteyiz. 

AYE 
Beyoglu, lstiklal caddesi 

y 

1::~~--·is~t.an .. bu~I~B~e~l·ed•i•v•e•si~i·la•n•l•a•rt._ .... ~, 
Belediye vergi ve resimleri kanunu mucibince tahakkuk ettirilip 

tahsil edilmekte olan lavha, ilan, tente ve siper resimlrinin 1936 ma
li senesi taksit zamam Daimi Enciimen tarafmdan birincikanun 1936 
aymm sonu olarak kabul edilmittir. Keyfiyet alakadarlarm malu ~ 
mu olmak iizere ilan olunur. (3456) -Patabah~ede per~embe giinleri pazar kurulmasma Umumi Mecli-
sin 24/11/936 tarihli i~timamda karar verildigi ilan olunur. (3457) -Yap1lmakta olan kanalizasyon ameliyah dolayJsile 6/12/1936 ta· 
rihinden itibaren Cihangirde Agahamamda Alttpatlar, Taktaki v~ 
Palaska sokaklarmm nakil vasttalarma kapah bulunacag1 ilan olu • 
nur. (3458) 

POKRE 
T1ra~ br~aklarile bra~ olmak bir 
zevktir. <;iinkii en sert sakallan 
bile kolayhkla hra~ eder ve cil
di yumu~ahr. 

israrla P 0 K E R 
P L A Y markah 
b1~aklar1 isteyiniz. 

s e 1 erm «82» lira «50» u-

ruftan ibaret olan muvakkat te- mektublarmt ihale aaatinden bir ELEKTR.IK KILAVUZU 
minah Istanbul Vilayeti Muha • saat evvel Komisyona vermeleri. 

b ·t·~· «231» (3226) Ordunun bUtUn gene fen zabitler·1n1·n hocas1 
se ect 1g1ne yabrarak mukabilin· •• 
de alacaklar1 makbuz veya ban· MOHENDIS OYZB RAIK 0ST0N 

Operator • Urolog ~ C:imdi de neferlere elektrig· i og· retiyor. L1·se talebelert' ve balk 
ka teminat mektubile ve belli D 11 § h d A/ "' r. lVJe me i P~ATiK ELEKTRiK .kitabma biiyiik bir ragbet gosterdi. (Eiek· 
giin ve saatte Kastmpafada bu - tr1k kllavuzu) aym derecede a~1k bir ilade ile elektrigi daha 
lunan Komisyonumuza miira - idrar yollarl ~abuk ve kolayca ogretiyor. 
caatleri. (3198) hastahklan miitehass1st Koprii- ikdal kUti.ibhaneslnde ve Pangalb Fen tatbikat mektebinde 

r~~P~--------- ::b:a:~:l:E:m:in:o:'n:ii::h:a:n:T:e:l:2:1:9:15:: I ( 25) kuru~a sabhyor. 
Doktor araniyor Zayi- Adapazart ortamektebinden Zayi- Niifus tezkeremi kaybettim. 

Hat bovunda bir maden ocagl H 0 Doktor N • 929 senesinde aldrgrm §ehadetnamemi Yenisini -.•karacagJmdan digerinin hiik-
i~in ayda 18() lira iicretle bir he R H 0 R I zayi ettim. Yenisini alacagtmdan hiik • mii yoktur. 
kim aramlmaktadir. lsteklilerin Eminonll eezanesi yanmda mii yoktur. Galatada, Liileeihendek 108 No. da 
(Posta kutusu 1532 Istanbul) ad· Her gUn ak,ama kadar has• Adapazart Karaosman mahallesi Papadopulo apartrmammn 2 nci kahn· 

resine mektub vazmalarJ talar1n 1 kabul eder. Tel. 24131 Kerner sokak numara 9 da Kerim da 316 dogumlu Rize • Pazar kazasmdan 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------------~o!gl~u~Y~u~n~us~------_i~D~u~rs~u~n~A~li~og~l~u~F~e~r~ah~.~------------~ 

ROM TiZMAPiMA OL ile derhal ge~er. U~iimek
ten, bel, diz ve arkaya 
giren agrJian hema.n keser 
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M i KA 
RADYOLARI 

Diger biitiin radyolann 
kaffesine faikdir. 

Cereyans1z yerler i~in 
Benzinle i~liyen grup Motor Dinamo 

M iitemadi, 6,110,220 voltluk cere
yanlan miitenavip 110 volta 

tahvil eden cihazlar. 
I 111111111 Ill Ill 

Mutenavip veya miitemadi cereyanh Her nevi RADYO yedekleri 
a ~~:d~~~~~h .ik{ J,arath ve me~hur GOSSOR ingiliz lambalan 

Her Cins Ve Her Marka Radyolanntzl M i K A Atolyesinde 
Emniyetle Tamir Ettirebilirsiniz. 

M i K A R A D Y O, Voyvoda caddesi, Nazh Hao, Galata. Tel. 49021 

T. C. Merkez Bankasi 
istanbul Subesinden: , 

lneboluda lsmetpa\la mektebi muallimi Bayan Firdes adma yaz1h 
D stmfmdan bir hisselik 6961 numarah aksiyon kaybedildiginden 
arbk hiikmii kalmad1gt ve sahibine batka numarah yeni aksiyon 
verilecegi bildirilir. (3459) 

Hakikate mugayir ve balknntZI aida· 

istanbul Defterdarbg1ndan: 
Cins ve mevkii Muhammen bedeli 

lira 
Cakmak~1larda Dayehatun mahallesinde Buyiik Y eni ha-
nm orta katmda 58 numarah odanm on alhda on iki pay1. 150 
Kadtkoyiinde Osmanaga mahallesinin eski Bahariye yeni 
Nailbey sokagmda eski 14 yeni 6 numarah evin dortte 
bir bu~uk pay1. 1687 

Yukar1da cins ve mevkileri yaz1h emlak hizalanndaki bedeller 
iizerinden a~1k arthrma usulile ayrt ayr1 sahlacakttr. tsteklilerin ve 
tediye teraitini ogrenmek istiyenlerin 21/12/936 pazartesi giinii sa
at on dortte yiizde yedi bu~uk pey ak~elerile Milli Emlak Miidiirlii
gunde toplanan Komisyona miiracaatleri. «H. S.» (3449) 

DUTTil 
T uas biGaklan 

ve Makinalan 

• 
SIR AYE.VVEL 

BENi 

J<URBAGA 
DERiLi 
I(ADIN DiYE. 
~AGIRIYORLARD• 

bet giiliinc ve ynlan reklamlara inana- Almanyanm en me§hur fiimdi ise, 
rak paramn israf ve cildinizi tecriibe GILLETTE fabrikalan ta- cildim fi&y&nl hayret blr 

Bir~ok muhtelif hr~ b1~aklar1 vardtr. Fakat; 

MONO-EXTRA 
bir tanedir ve (ROTBART) mamulabndandu. Her yerde 1abhr. --

S1hhat ve i~timai Muavenet Vekaleti 
iskan Umum Miidiirliigiinden: 

· 1· - Orta Anadolu vilayetlerine yerlettirilen go~menler i~in fenni 

tarlnamesi dahilinde 5000 aded pulluk imali eksiltmiye ko -

nulmuttur. 
Bu pulluklara aid fenni ve idari fartnameler Ankarada lskan 

Umum Miidiirliigiinde ve lstanbulda lskan Miidiirliigiinde 

mevcud olup talibler resmi tatil giinleri haric olmak iizere her 

giin aaat 9 dan 17 ye kadar bu farlnameleri alabilirler. 

2 - Pazarhkla ihalenin 21/12/936 pazartesi gunii saat 15,5 ta 

S1hhat Vekaletinde Huausi Komisyonda yapdacag1 ilan olu -

nur. (3452) 

Kurumu 

$imdiye kadar binlerce ki,iyi zengin etmittir. 
lkinci ke,ide 11 birincikanun 936 dadtr. 

Biiyiik ikramiye 40,000 lirad1r. 
Aynca: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle (10.000 ve 

20.000) lirahk iki aded miikafat vard1r •• 
DIKKA T: Bilet alan herkes 7 birincikanun 936 giinii ak,amma 

1 

kadar biletini degittirmit bulunmahdtr. Bu tarihten sonra 
bilet iizerindeki hakk1 sakit olur. Ill 

f) ~ 
Devlet Bas1mevi Direktorliigiinden: 

C INS l Pey ak~esi T ahmin bed eli 
Lira Lira 

500 tane 1,75 m/m parlak ~inko 92 1225 
500 » 2 » )) )) 99 1320 
25 » 2 » Bak1r 22,5 300 
25 }) 2 » Pirin!r 22,5 300 

tahtasma !revirmeyiniz, yaztktir. Fransa, rafmdan imal edilmekte- derecede a~1k ve tazedir. 
Almanya, ingiltere ve Amerikanm mil· dir. Hususiyetleri : Cildi (:irkin bir tene malik olan binlerce 
yonlarca halkt bugiin umumiyetle Ve· bozmaz, kolay ve rahat kadmlar; bu yeni ve basit tedbir saye• 
niis formiilii krem kullamyorlar. tyi hi- bra~ olmak isterseniz sinde on be§ giin zarfmda a!;Ik, taze ve 
Iiniz ve inammz ki diinya yiiziinde Ve- DUTTiL bra§ b1~aklarm1 yumu~ak bir cild sahibi olmaga muvaf• 
niis kreminden daha giizel ve daha iis· kullammz Hem cildinizi hem fak olmu§lardu. Cild miitehasstslart, se• 
tiin bir krem yoktur ve ke§fedilme - de kesenizi korumu~ olursunuz. nelerdenberi, cildi tasfiye etmek ve ytt• 
mi§tir. Bir tecriibe kafidir. mu~atmak i!;in en tabil tedbir olarak 

Cildinizi besleyici biitiin unsurlar Umumi deposu: Sultal"!ahmed, Dlvanyolu sureti hususiyede istihzar edilmi§ taze 
krem Veniis terkibinde mevcuddur. Bu 72 No. HABiB Tel, 20563 krema ve musaffa zeytinya~ tavsiye et• 

hususta miitehassts cildiye do~torlan • ••••---~---~------~----~------.. mekteclirler. Bu unsurlar, bugiin (yag-
mzdan izahat ahntz. Bir tecriibe bin na- p osta T. T. Levaz m .. g"' •• n e . S1Z) beyaz rengindeki Tok nrlnin 

sihatten evladu, • . terkibinde- mevcuddur. Bu krcm mesa• 

JUVANTiN KANZUK 
Sa~ boyalar~ 

' 

Kumral ve siyah olarak sabit 
ve tabii renk verir. Ter ve ytkan
makla c;tkmaz. Yegane zararstz ve 
tanmmt§ sJ.hhi sa~ boyasuhr. 
iNGiLtz KANZUK ECZANESt 

Beyoglu • istanbul 

CiLDiNiZi 
• Tehllkeden koruyunuz • 

Herhangi bir kremin ona 
liizumu olan gtdaYJ verece • 
gini zannediyorsamz bu tee • 
riibe size pek pahabya mal 
olabilecegini derhabr edi • 
niz. Hi~bir krem size Krem 
Pertev kadar sadtk kalamaz. 

Dr. IHSAN SAMI • 

BAKTERiYOLOJi 

1 -ldare ihtiyact i~in beheri 15 elemandan miirekkeb iki akkii ha· 
taryasile bu bataryalart ,arj i!rin bir konvertisor grupu ve tevzi tab
losu a~1k eksiltmiye konmuflur. 

2 - Muhammen bedel 1300, muvakkat teminat 195 lirad1r. 
3 - Eksiltme 18/12/936 tarihine musadif cuma giinii saat 15 te 

Ankarada Posta T. T. Umum Miidiirlugunde toplanacak Komisyon
da yap1lacakhr. 

Talibler teminatlarmt idaremiz veznesine teslim edecek ve ala -
caklan makbuz veya kanunen muteber teminat mektubu ve fartna -
mede yaz1h belgelerle yukar1da gosterilen gun ve saatte Komisyona 
miiracaat edeceklerdir. 

5 - ~a.rtnameler Ankarada Levaz1m Miidiirliigiinden, lstanbulda 
Ayniyat Muavinliginden paras1z olarak ahnacakbr. «1564» (2568) 

KUMBARA 

mata niifuz ederek sabunun temizliye· 
medigi biitiin gayri saf maddeleri eri· 
tir, siyah benler zail oJur. Beyaz ren • 
gindeki Tokalon kreminin, mesameled 
kapat~:~n, cildi gent;le§tirerek beyaz, yu• 
mu§ak ve nermin kllan mukavvi vG 
besleyici unsurlart da varchr. 

I Doktor - Operator -

l FERiDUN ~EVKET EVRENSEL 
Haydarpa§a Niimune hastanesi ope
ratorii Beyo~tlu, lstiklal caddesiNo 
284 Karlman vanmda Tel. 44551 

0 

BIRE 
1000 
VEREN 

TARLADJR 

'·:/ 

··-

236 3145 
LABORATUARI 

Umum kan tahlilab, frengi 
I noktai nazarmdan {Vasserman ve 

Dev et Bastmevi i~in yukar1da cins ve miktarlar1 yaz1h dort !retid Kahn teamiilleri) kao kiireyvab 
~inko malzemesi a~tk arttirm1ya konulmu,tur. thale 23/12/936 ta • say1lmasJ. Tifo ve Js1tma hastahk-
ih .an tellhisi, idrar, balgam, cerahat, 

r' li cuma giinii saat 15 te Baa1mevi ldare Komisyonu huzurunda kazurat ve su tahlilah, Ultra mik-
yapdacaktu. roskopi, hususi a§dar istihzan. 

Kanda iire, ~eker, Kloriir, Kolles-
Bu husustaki f&rtname Bae1mevi Fen Memurlu2undan alma - terin miktarlarmm tayini. Divanvolu 

----L.!cu..~ , .. A-L~~ --u--- No. 113 Tel: 20981. ____ • 



ANDic;Lt 

TAKViMi RAGIB 
Mahmud Rag1b Ulug 

1937 
14 UncU yd 

Arabi aylarm ha,Iangu:t, dini giinler, Istanbul 
Rasatbanesinden ahnrntfhr. 

Herkes i~in en liizumlu ve laydalz maliimafl bulabilirsini:z. 

FiATI CtLDLt 35 KURU~. 

KANAAT KiT ABE Vi 

lstanbul 5 inci icra Memurlugundan: 
Hadiye lnci, Biilend Ali ve Hiiseyin Ekrem Temiz murisleri Hali • 

denin tasarrufunda olup bali bayatmda Emniyet Sandtgma birinci 
derecede ipotekli olan ve paraya ~evrilmesine karar verilip tamamt· 
na «2490» lira ktymet takdir olunan Bogazi~inde Y enikoyde Molla
~elebi maballesi Tekke sokagmda eski 3 Mii. yeni 3 numarah bududu: 
Sag taraft izzet veresesinin bane bab~esi, sol tlfraft Fatma Resmiza
tnan bane bab~esi, arka taraft bazan Rifat veresesinin bab~esi ve ba
zan Kaptelin bane bab~esi ve bazan Salabaddin hanesinin bah~esi 
ve cepbesi Tekke sokag1• Bah~e i~indeki kaptsmdan girildikte bir so
fa iizerinde ii~ oda, bir hala, merdiven altt, komiirliik, bab~ede ze • 
tnini taf mutfak, merdivenbafl camekan, birinci kat bir sofa iizerin
de ii~ oda, bir hala balkon, ikinci kat iki ~att arast ve bir oda onii iis
tii ortiilii balkon, bir yiik sofalarm tavam bakkal tavamdtr, zemin kat 
pencereleri demir parmakhkhdtr. Elektrik vardtr. Bab~ede meyva 
agaclart ve bir kuyu vardtr. Umum mesabast: 255 M2 olup bun dan 
112M2 bina 19M. mutfak kalam bah~edir. Yukartda evsaft ve miif· 
temilatt yazth bir ab,ab ev a~tk arthrmtya vazedilmi,tir. Arthrma 
pefindir. Arthnmya iftirak edecek mii,terilerin ktymeti mubamme • 
nenin % 7,5 nisbetinde pey ak~esi veya milli bir bankanm teminat 
tnektubunu bamil olmalart icab eder. 

Miiterakim vergi, tanzifat, tenviriye ve Vaktf borclart borcluya 
aiddir. Arthrma sartnamesi 25/12/936 taribine musadif cuma giinii 
dairede maballi ~ahsusuna talik edilecektir. Birinci arthrmast 1/3/ 
937 taribine musadif pazartesi giinii dairemizde saat 14 ten 16 ya 
kadar icra edilecek birinci artttrmada bedel ktymeti mubammene • 
nin yiizde yetmit be,ini buldugu takdirde iistte btrakthr. Aksi tak • 
dirde son arthranm taabbiidii baki kalmak iizere arthrma on bef giin 
daha temdid edilerek 16/3/937 taribine musadif sah giinii saat 14 
ten 16 ya kadar dairede yaptlacak ikinci arthrma neticesinde en ~ok 
artbranm iistiinde btraktlacakttr. 2004 numarah icra ve iflas kanu -
nunun 126 net maddesine tevfikan baklart tapu sicillerile sabit ol • 
mtyan ipotekli alacakhlarla diger alakadaranm ve irtifak bakkt sa
hiblerinin bu baklarmx ve bususile faiz ve masarife dair olan iddia
larmt ilan tarihinden itibaren 20 giin zarfmda evrakr miisbitelerile 
birlikte dairemize bildirmeleri lii.zJmdJr. Aksi takdirde haklart tapu 
sicillerile sabit olmtyanlar sahf bedelinin payla,masmdan baric ka • 
lrrlar. Miiterakim vergi ve tanzifiyeden ve dellaliyeden ibaret alan 
Belediye riisumu ve Vaktf icaresi bedeli miizayededen tenzil olunur 
ve 20 senelik Vaktf icaresi tavizi de mii,teriye aiddir. Daha fazla ma· 
lumat almak istiyenlerin 935/828 numarah dosyada mevcud evrak ve 
maballen baciz v~ takdiri ktymet raporunu goriip anhyacaklan ilan 
olunur. (3421) 

Kiiltiir Bakanhgt tarafmdan mekteblere kabul ve 
resmi kitab listesine konulan 

ORTAATLAS 
Prof. Faik Sabri Duran 

Ikinci defa olarak Londrada basxlmt~br. Tiirkiye Cumhuriyeti 
haritas1 en son vilayet taksimabna goredir. Endeks ve ista

tistik maliimah da atlas Ia birlikte Londrada bastlmt§hr • 
FiATI 150 KURU~TUR. 

Konya 

KANAAT KITABEVi 

Vilayeti iskan 
Mudiirliigiinden: 

Aksebir ve ~umra kazalarmda yaptmlacak go~men evleri i~in muk
~azi ..;e sartnamesinde cinsi ve eb'ad ve miktarl yazth «2912» metre 
mikab1 ~e «690» desimetre mikabt mamul kerestenin 19/12/933 ta
t .h ve 2/3711 saytlx Vekiller Heyeti karartna tevfikan hi~incik.~n~n 
936 aymm onuncu per,embe giinii saat 14 te Konya tskan Mudur· 
liigiindeki tskan Komisyonunda pazarhk suretile kat'i ihalesi a\la· 
gtdaki serait dairesinde yaptlacakttr. 

1 - Keresteler Beyfebir kazastntn «Anamas» ormanlarmdan ~r
tnan resmi biikumete aid olmak iizere gosterilecek maktadan kest -
lecektir. 

2 - Keresteler haziran 937 ayxntn 15 ine kadar tamamen teslim 
edilmi~ olacakttr. • 

3 - Kerestelerin «1845» metre mikabt «590» desimetre mikabx 
Aktebir «1067» metre mikabt «100» desimetre mikaht c;umra istas· 
Yonunda biikumet~e gosterilecek depolara nakil ve teslim oluna -
cakttr. 
4- Kerestelerin cins ve eb'admt ve miktarmx ve bangi taribe ka

dar ve ne gibi tartlar dahi!:itde imal ve ibzar ve teslim edeceklerini 
Ve buna miiteallik hususab gosteren tarlname (Ankarada lskan 
Umum Miidiirliigi.inde ve Konya ve Istanbul lskan Miidiirliiklerinde) 
tnevcud olup talibler mezkur dairelere miiracaatle tartnameyi go • 
rebilirler. 

. 5 - Talibler kerestenin mubammen k1ymetine nazaran % 15 
ntsbetinde temin'att kat'iye ak~esi depozito etmege mecburdurlar. 
. 8 - Kat'i ihale giinii muayyen alan saatten bir saat evveli~.e ka • 
idar. talibler teminatlarile birlikte ya bizzat veya vekilleri vasttasile 
eks1lttniye ittirak edebilecekleri ilan olunur. (3355) 

CUMHURiYET 

izmir Belediyesinden: 
1 - lzmir ve civarmda Belediye elile itletilecek otobiisler i~in ilk 

parti olarak 4 veya 6 silindirli tam Dizel motorlii 20 - 24 kitilik ve 
,ehir yollarmda ~ahtan tiplerden olmak iizere 6 aded komple oto • 
biis kapah zarfla miinakasaya konmustur. 

2 - Beherinin bedeli muhammeni, giimriik muamele, belediye, 
tabliye ve kor.don resimleri Belediyeye aid olmak ve lzmir Beledi • 
yesi ltfaiye binasa oniinde teslim edilmek ,artile altt bin lira ve hep
sinin otuz altt bin liradtr. 

3 - Mali ve fenni tartnameleri 180 kurut bedel mukabilinde lz
mir Belediyesi Makine ve Elektrik Miibendisliginden tedarik edilir. 
Ta,radan istiyenler farlname ve posta iicretini petin gondermeli -
dirler. 
4- lbale 15 kanunusani 1937 cuma giinii saat 16 da ~ebir Mec

lisinin tasdiki tartma bagh olarak lzmir Belediyesi Daimi Enciime • 
nince yaptlacakhr. 

5 - Muvakkat teminat iki bin yedi yiiz Iiradtr. 
6 - Nakden verilecek tetninat ak~esi ihale taribinden asgari bir 

giin evvel Belediyeden ahnacak fit mukabilinde It Bankasma ya
brtlacakhr. 

7 - Teklif yapacak firmanxn otobiisler hakkmdaki bilumum ka
talok ve teknik resimlerle brotiir pia~ ve izabnamelerini ve yedek 
par!ra katalogunu ve fiat listelerini vennesi mecburidir. 

8 - lttirak i~in 2490 sayth kanunun tarifi dairesinde ihzar edit • 
mit teklif mektublaranx ibale taribi olan 15 kanunusani 1937 cuma 
giinii azami saat on hete kadar Jzmir Belediye Reisligine vermeli
dir. «1345» (3266) 

BEYKOZ 
Deri ve Kundura F abrikasi 

TURK ANONiM ~iRKETiNDEN: 
F abrikamxzda mevcud ve sene sonuna kadar toplanacak: 

1 - Her nevi mamul deri ve kii~iik kosele par~alar1 
2 - Kromlu derilerin brat talatlart 
3 - Nebati derilerin brat talatlan 

11/12/936 taribinde aaat 1'4 te 3 kalem iizerinde a!rtk art • 
hrma ile sahlacakbr. Muvakkat teminat ak~esi birinci kalem i~in 
300, 2 nci. kalem i~in 50 ve ii~iincii kalem i~in 50 liradtr. 

Mallar1 gormek i!rin Fahrika ldare ~efligine ve fazla tafsilat 
i~in de Fabrika Ticaret Servisine miiracaat olunabilir. 

Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Sekreterliginden: 

Bazt Kalkevleri i~in sabn ahnacak 17 radyonun pazarhk suretile 
miinakasast birincikanunun on dordiincii giinii Ankara Halkevinde 
yapxlacakhr. Alakadarlartn mezkur taribte saat 11 de Ankara 

Halkevinde bu if i~in tefekkiil eden Komisyona miiracaatleri ilan 
olunur. 

Sahn ahnacak bu radyolarm konulacaklan yerlerin «10» unda al· 
tarnatif, ve «7» sinde daimi cereyan vardtr. 

Bu malumata gore ekailtmiye ittirak edeceklerin hazarlanmalart 
ayrtca tavzih olunur. «1996:. (3415) 

Edirne Vilayetinden: 
Cinsi Mubammen bedeli Teminah 

Lira Lira 
«Normal Takyimetre» 
T eodolit ya Gustav Heyda veya Zeiss . 535 40 
«Portatif sebpasile beraher» Tesviye aleti 
Gustav Heyda veya Zeiss «Portatif sehpa-
sile beraber» 215 19 

Edirne Nafxa Dairesine liizumu olan yukartda adlart yazth iki 
tane yol aleti a!rtk eksiltmiye konulmuftur. lsteklilerin tartname • 
sini gormek iizere Edirnede Nafta Miidiirliigiine miiracaatleri ve iba· 
le giinii olan ll/12/936 cuma giinii saat 15 te bizalarmda yazah te • 
minat makbuzlarile birlikte Vilayet Daimi Enciimenine gelmeleri. 

-~-------1 inhisarlar Umum Miidiirlii2iinden· 

4,000 kilo kahn kmnah saat 14 
75,000 metre diiz beyaz kanavi~e saat 15 

1 - Yukanda cins ve miktan yuah iki kalem malzeme tartna
meleri mucibince pazarhkla satin ahnacakttr. 

2 - Pazarhk 17/12/936 taribine rashyan pertembe giinii biz a • 
lartnda gosterilen saatlerde Kabatatta Levaztm ve Mubayaat tuhe
sindeki Ahm Komisyonunda yaptlacakhr. 

3 - ~artnameler paraslZ olarak hergun IOZU ge~en fUbeden 
ahnabilir. 

4 - lsteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatlerde % 7,5 
giivenme paralarile hirlikte ada ge!ren Komisyona gelmeleri ilan olu
nur. (3354) 

Mektebe giden ~ocuklannlll 
KJZJI difteri, grip, aezle ve bota& 

olmaktan korumak j~in 
~antalarmda birer kutu 

AKRiDOL 
bulundurunuz. 

AKRiDOL 
Bogaz ve bademcik iltihapla· 

rxm da pek ~abuk ge~irir. 

Her eczanede bulunur. 
15 tanelik kutusu 35 kuruljtur. 
40 tanelik kutusu 70 kurustur. 

Edirne Vilayetinden: 
Edirne Memleket Hastanesinin 1950 lira tutarmdaki 176 kalem ec· 

zayx ttbbiyesi pazarhkla ahnacagmdan taliblerin ibtiyac listesini gor· 
mek iizere Edime Vilayet Daimi Enciimenine, lstanbulda Stbbat ve 
l~timai Muavenet Miidiirliigiine miiracaatleri ve ibale giinii olan 11/ 
12/936 cuma giinu saat 15 te 147 lirahk teminat makbuzlarile hir • 
Hkte Vilayet Daimi Enciimenine gelmeleri. (3237) 
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ilenvieat c~i No. fJ 

~itndi Osrant [!l am-: 

pullerinde aydull£k kuv-.. 

veti Dekalurnen ile, ve 

az sarfiyat teminatL da 

Vat ile gosterilrnektedir. 

l;alz§tlan bir masa it;in 

65 (DL1n) lik bir Osrant 

I ampulu iktiza eder. 

Dekalumenli 

oaR • 
ampulwula asgari sarfiyat Jitt ile gosterilrni§tir. 

Memurlugundan: icra Besinci 
' 

Abdurrahmanm tasarrufunda olup Emniyet Sandtgtna hirinci de
recede ipotekli olan ve paraya ~evrilmesine karar verilen tamamma 
«4752» lira ktymet takdir olunan Tavukpazarmda Mollaferani ma. 
ballesinde atik Esirpazarx caddesi 368 kiitiik, 272 ada, 7 parsel ea· 
ki 21 yeni 18, 20,1 numarah, bududu: Bir taraft 6 No.h parse] bir ta· 
raft bazan 8 ve bazan 9 numarah parsel bir taraft Esirpazart sokait 
ve bir taraft Mebmedpa'a sokaga, beden duvarlart kargir ve dahili 
aksamt ah,ab i~inde elektrik tesisatx mevcuddur. Zemin kab: Ah • 
,ah bir sofa iizerinde 1, 3, 2 numarah odalar ve birinde balast var
dtr. Bu kattaki odanm birisi diikkim olarak istimal edilmektedir. 
Bu kahn sokak kaptsmdan girildikte zemin katmm bir ktsmmt bod· 
rum i'gal etmektedir. Birinci kat: Bir sofa iizerinde bet odadan iba
rettir. lkinci kat: Bir sofa iizerine bet oda bir bala vardxr. Mezkur 
gayrimenkulde atagtda yazah tamirat icra edilmi\ltir. Diikkamn ze
mini ~imento beton ve zemin, birinci ve ikinci kat sofa ve oda do • 
temeleri zemin kat tavanx ve oda kapxlart ve ~er~eve ve camlarx ye
niden ve merdivenlerin ktsmt azamt tecdiden tamir edildigi"gibi e. 
lektrik tesisah ve dabilen ve haricen sxva tamirile badana yaptlmtfhr. 
Umum mesabasx 110M2 olup bundan 104M2 hina kalam arahkttr. 
Yukanda evsaf ve mii~temilatx yazth gayrimenkul a~tk arthrmxya 
vazedilmit oldugundan 1/3/937 taribine musadif pazartesi giinii sa
sat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci artttrmasx icra edilecektir. 
Artbrma bedeli ktymeti mubammenenin yiizde yetmif be,ini bul -
dugu takdirde mii,terisi iizerinde bJraktlacakhr. Aksi takdirde en 
son artbranm taahhiidii baki kalmak iizere arttarma 15 giin miid • 
detle temdid edilerek 16/3/937 taribine musadif sah giinii saat 14 
ten 16 ya kadar keza dairemizde yaptlacak ikinci a~tk artbrmasmda 
artbrma bedeli k1ymeti mubammenenin yiizde yetmi~ besini bulma • 
dagt takdirde sahf 2280 numarah kanun ahkamma te~fikan geri 
btrakthr. Sabf pefindir. Artttrmtya ittirak etmek istiyenlerin kay • 
meti muhammenenin yiizde yedi bu~ugu nisbetinde pey ak~esi veya 
milli bir hankanm teminat mektubunu bamil bulunmalart laztmdtr. 
Haklarx tapu sicillile sabit olmxyan ipotekli alacakhlarla diger ala -
kadaramn ve irtifak hakkt sabiblerinin bu baklanm ve bususile faiz 
ve masarife dair olan iddialarmx evrakt miisbitelerile birlikte ilan 
tarihinden itibaren nibayet yirmi giin zarfmda birlikte dairemize 
hildirmeleri lazxmdtr. Aksi takdirde baklar1 tapu sicillerile sabit ol
mayanlar sahf bedelinin paylatmasmdan haric kahrlar. Miiterakim 
vergi, tenviriye, tanzifiyeden ve dellaliyeden miitevellid Belediye 
riisumu ve Vaktf icaresi bedli miizayededen tenzil olunur ve 20 se
nelik Vaktf icaresi tavizi de miitteriye aiddir. Daba fazla mali! • 
mat almak istiyenler 25/12/936 taribinden itibaren berkesin go· 
rebilmesi i~in dairede a~tk bulundurulacak arthrma f&rtnamesile 
935/825 numarah dosyaya miiracaatle mezkur dosyada mevcud ve
saiki gorebilecekleri ilan olunur. (3422) 

' 
157 Herkesin zevkiae 

uygun yegane 
saattir. 

Birinci Cep, kol 
miikifat ve spor 

saatleri 
kazanmt§br. 

Deposu: 

Her hususta Istanbul Sultan 

teminatl1d1r. 
Hamam, Havuzlu 

Han No.1 

Daktilo aran1yor 
Giizel San' atlar Aka demisi 

Direktorliigiinden: 
Akademiye ikinci bir daktilo ahnacakbr. Ocret 60 Iiradtr. Yaztda 

siir'at, temizlik ve intizam sartttr. Tahsil en az orta olmah, asker • 
likle alakast bulunmamahd~r. 7/12/936 pazartesi giinii saat 16 da 
miisabaka vardtr. 0 giin saat 14 e kadar kayid yapthr. Miiracaat • 
larda vesikalar beraber getirilmelidir. (3432) 
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KISA - ORTA • UZUN dalgah ne,riyatl iki misli daha pahah radyolar kadar temiz ve berrak olan yeni R. C. A. radyosunun 
5 T. - 4 modeli geldi. Yaln1z 160 liraya satllan bu radyoyu ayda 12 lira vermek suretile derhal evinize gondertiniz. 

0. T. T. A. $. BOURLA BiRADERLER ve $st. 
Beyoglu, istiklal caddesi 

------,. ... ---.-~=--~~~t--~t'"''""~-,;8 ·~=~~ 

SAT I$ 
YERLERi: 

Sahib ve Ba$muharrtrt: Yunua Nadi 
Umumi ne$Tiyatz tdare eden Ya2: i§len 

Mfldflril: Hikmet Miinil 
Cumhurtvet matbaast 

K MiKLERiM 
·lSI NASi LDi • 

1\lerkezi: Maden komtirii i§leri T. A. ~- Bah~;ekapt Ta§ Han Telefon; 21195 
Galata: Tiirkiye i~ Bankas1 §Ubesi Telefon: 44630 
istanbul: Adapazar Tiirk Ticaret Bankas1, Bah!jekapt Ta~ Han Tele. 22042 
Ankara: Yeni§ehir, Ali Nazmi aparhmam. Telefon 1162 
Ankara: Adapazar Tiirk Ticaret Bankas1 Tel. §Ube 2316, Miidiriyet: 2319 

~A~~~ c;-? /A\ r..\fl SAATlARINi TE8C.iH 
AYAR Ll . u ~ U"-1 . . EDINIZ 

ISTANBUL 

SIHHi KANZUK BAL
SAMiN KREMLERi 

Esmer, sar1~m, kumral her tene 
tevafuk eden giizellik kremleridir. 
Sthhi usullerle haZirlandigmdan 
cildi besler ve bozmaz. <;il, lekc, 
sivilce ve buru§ukluklan kamilen 
giderir. 

4 §ekilde takdim edilir: 
1-Krem Balsam in yagl.I gece 

i~;in pembe renkli 
2- Krem Balsamin yags1z giin· 

diiz i!jin beyaz renkli 
3- Krem Balsamin actbadem 

gece i~;in 

4- Krem Balsamin ac1badem 
giindiiz i~;in 

Kibar mahfillerin takdir ile kul· 
landlklarJ yegane slhhi kremlerdir. 

iNGiLiz KANZUK ECZANESi 
Beyoglu ~ istanbul 

ANKARA IZMIR 

Bu fena havalar~a m1kroplar ag1z ve 
burundan vucuda hucum ederler 

Sizi fena aktbetlerden ancak 
("""""""""""""""""""f """"""""""""""•••····k ······························ ····· "] 
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Pastil For ag"IZ ve bogaz 

nahiyelerindeki mikroblari 

imha ve tahri§ab izale 

eden en kuvvetli ili.cd1r. 

Bron§itinizi ve oksiiriigii
niizii derhal ge~irir, Miiz'i~ 

giCiglD oniine ge~er • 

.---.... llh... 

as til F oru tercih ediniz 

~liHan 

Fiat• 
650 kuru, 

Hemen yazar 
ve leke yapmaz. 

Her ele uyacak 
kalem ucu vard1r. 

K1rtasiye magazalar1ndan 
tedarik edilebilir. 

m 
si 

ye 
bu 
do 
sa 
Zl 


