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2 ncl sahifem!Zide: Ge'<emedller, ge'<e

mezlerdl, gecemezler! - Abidtn Daver. Slya
si icmal - Muharrem Feyzt. 4 Uncii sahife
mi:OOe : istanbul §ehrinln bitlp tiikenmez 
derdleri - Kandemtr. 5 inc! sahifemizde: 

iHSAN 
Kurukahvecioglu 

Kahvenin en iyisini , 
halis olarak sahibi 
oldugu Kurukahveci 

ham altmda Uzak§arkm en hassas noktasl. Atina giin
Ierl _ Cemtl Ftkret. 6 nc1 sahlfemlzde Tah· 
III ve tenkid - M. Turhan Tan. §Lmal bu2' 

~enlzlnde tehllke l~aretl. ./ 
16 tSTANBUJ.;- CAt'*ALOCLU 

OnU~UncO yll sayl : 45 Telgraf ve mektub adresl: Cumhurlyet, istanbul - Posta lrutusu: istanbul, No 246 Pazartesi 7 Birincikanun 1936 
Az M asralla Daima 

En Ucuza Satar 
Telefon: Ba~muharrtr ve evt: 22366. Tahrtr heyetl: 24298. tdare ve matbaa klsml 24299 • 24290 

. Giine~ bal~Ikla s1vanamaz 
Havas ajans1na gOre lskenderun san· 
cag1nda miihim hi~bir hidise olmami§! 
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Sancak meselesinde 
(Er Nuvel) gazetesini 
Tenvir i~in 
f'E:5\ ariste t;;Ikan Er Nuvel Ere 
IF' Nouvelle) gazetesinin !skende· 

run • Antakya ve havalisi hak· 
kmda ne~rettigi makaleyi diinkii sa-
Ymnza dercettik. Parisli meslekta· 
§Imiz, otedenberi Tiirk dostu ve 
Turk dostluguna k1ymet verir bir sa· 
hife olmakla maruftur. Nitekim ga· 
yet uysal bir dille yazrlmr~ olan 
bu makalesinde dahi Tiirk - F rans1z 
dostluguna verdigi fazla krymeti bilhas· 
sa tebariiz ettirrnektedir. Makalenin ya· 
Zlh§ tarzma gore Frans1z - Tiirk dostlu
gunun ehemmiyeti birinci derecede telak· 
ki edilmek lazimdlr, ve Er Nuvel bu 
vazifeyi yalmz bize tahmil etmiyerek her 
iki tarafa da te§mil etmekte ve kendisinin 
nisbetle ~ok fazla ehemmiyetli gormedigi 
Sancak meselesinin Turk - F rans1z dost
lugu sayesinde herhalde her taraf1 mem
nun edecek iyi bir neticeye baglanabile
cegine kani bulunmaktad1r. «Zaten, di
Yor Er N uvel, bu meselenin tahaddiisii· 
ne sebeb olan Fransrz • Suriye muahede
si ancak u~ sene sonra mer'iyete girecegi 
ic;in bu i§in halline daha ii<t sene vakit 
vard1r. Buna gore her iki tarafr da tat
min ve teskin edecek bir hal tam bulmak 
i«;in oniimi.izde kafi zaman mevcud de
mektir.» 

Er N uvel'in hi~ olmazsa fena niyetle 
yaz1lmanu~ olmak faziletine malik oldu
gunu gordiigumi.iz makalesindeki yega
ne kusur, meselenin hakiki mahiyetinin 
Parisli meslekta~Imizca da dogru olarak 
bilinmemesindedir. Kendisinin bu mese
leyi, Musul meselesine benzeti§i bu bil
gisizlikten ileri geldigi gibi hadisenin 
esasen Tiirk - Arab camialan arasmda 
Sirf Tiirklerce bir izzetinefs i§i sayrhyor 
gosterilmesi de kezalik bu ciimledendir. 
Hele Er Nuvel 1921 Ankara itilafile 
bizim guya bazr kayrd ve ~artlarla 1sken
derun - Antakya ve havalisini tamamen 
terkedip c;1km1~ oldugumuz gibi bir zih
niyet gostermekte <tOk masum bir bilgi
sizligin kurbam bulunuyor. Binaenaleyh 
meselenin hakiki mahiyeti uzerinde Pa
risli arkada§Imrzm pek fazla, adeta ba§· 
tanba§a tenvire ihtiyacl bulundugunu go
riiyoruz. Zaten F rans1z Hariciyesinin de 
bizce hayati olan bu meselede buna ben
zer bir kayrds1zhkla hareket etmi~ olma· 
Sindan pek ziyade miiteessiriz. 

ilk olarak 1skenderun • Antakya ve 
havalisi meselesinin bir zamanlar !ngil
tere ile aram1zda ihtilafr mucib olmu~ o· 
Ian Musul meselesine benzer hi<tbir tara
fr yoktur. Musul meselesinde biz !ngilte
re ile hi«;bir zaman herhangi bir anla&ma 
neticesine varamami$ oldugumuz ic;indir 
ki o mesele nihayet malum olan $ekil ve 
yollarda halledilmi§tir. !skenderun • An· 
takya ve havalisi meselesinde ise biz 
F ransa ile anla&trk ve bunu bir muahede
ye baglad1k. Musul meselesinde i§in esas1 
hallolunmak ihtiyacmda idi. !skenderun
j\ntakya ve havalisi meselesinde ise bir 
rnuahedenin tatbik1 mevzuubahistir. 

1921 de F ransa cenub hududlanmrz· 
da Osmanh !mparatorlugu topraklan
mn bir takim aksam1 iizerinde askeri i$· 
gal vaziyetine sahib ve hukukan oldugu 
p;ibi filen de biz Tiirklerle muharib bir 
devletti. 1921 Ankara itilafnamesile biz 
Fransa ile kendi aramrzdaki harb haline 
nihayet veren bir akid yaphk, ve bu a· 
k~dde bir hudud hath tayin olunurken 
~~~?~ssa 1skenderun - Antakya ve havalik 1~1n bu havalinin Turkliigu esasmda 

uvvetli kayrdlar ve ~artlar koyduk. 0-
a~da Suriye i~in bir~ev soylenmi~ degil
v1r·. ~a.kat !skenderun - Antakya ve ha· 
ldhsmm hususi, tam manasile muhtar bir 

areye mazhariyetini Fran sa dahi kabul 
;~i~tir. 0 kadar ki bu Tiirk bo1gesinin 
~Inde Osmanh bayragim da ihtiva ede

dek ~Yn. bir Sancaga malik olmasma ka
b ar !len dii$iincelere temas edilmi$ ve 

unlar F ransrz murahhas1 tarafmdan pek 
rnuvaf1k bulunmu~tur. 

Milletler Cemiyeti tarafmdan Suriye 
niandasmm usulii ve e§kali dairesinde 
F ransaya tevdii I 923 tarihinde vaki ol
l:nu~tur, Bu manda mucibince Fransa Su-

FransiZiar, Sancakta Tiirklere kar~1 yapbklar1 
zulmii ortmek i~in neler uyduruyorlar? 

Giizel Antakyantn Asi nehri boyunca goriinii§ii 

Ankara 6 (Telefonla) - Ogrendi- ~ -~ ·~~-~-~--
\ 

gime gore Frans1z Havas ajansma resmi Tiirkiye hakh dava- \ 
eller tarafmdan men~ei Beyrut gosterile- ~ 
rek ve Sancakta ~iddet rejimi takib edil- smda mutlaka mu
medigine clair bir teblig verilmi~tir. 

Bizzat bu teblig dahi Hataydaki ce- vaffak olacakbr 
bir ve tazyiklerin ne kadar miiretteb ol
dugunu miikemmelen isbat etmekt .. dir. 
Teblige gore «Tiirk matbuatmda verilen 
haberlerin hilafmda olarak Sancakta hi~ 
bir ~iddet rejimi kurulmam1~, se~im dev -
resi miihim hadiseler olmakslZln cereyan 
etmi§ ve di§andan gelen tahrikata ragmen 
nizam muhafaza edilmi§tir.» 

Gune§i balc;Ikla srvamaga yeltenen bu 
tebligin hakikate uygun yegane tarafr ma
halll otoriteye hakim olan zihniyeti bii • 
yiik bir belagatle ifade etmesidir. 

Hava•rn telgralr 
Beyrut 6 (A.A.) - Havas Aiansi 

bildiriyor: 
TUrk matbuah tarafmdan verilen ha

berlerin tersine olarak lskenderun San· 
r Arkasl Sa. 3 sutun 4 te) 

«Great Britain And The Erst» 
isimli haftahk lngiliz mecmuas1 

~ «Tiirkiye ve Suriye» ba§hkh yazl· 
\ smda ~oyle diyor: 
~ «Suriyenin §imali garbi aksammm 

1 istikbalini tayin meselesini Fransa
~ nm, Milletler Cemiytine havaleye 

1 
hazrrlanmakta olduguna dair ~rkan 

'/ haberler henuz teeyyiid etmemi§tir. 1 

'I T eslim edilmekte oldugu gibi bu 
havali biiytik bir Turk ekseriye!ile 

) meskundur. Bu hususiyet 1921 ta- i 
1

1 rihli Frans1z - Tiirk rnuahedesinde 
' tasrih edilmekte oldugu gibi, ayni 

I muahedede !skenderun havalisi i<tin ~ 
[Arkasz Sa. 7 sii.tun 6 da] ~ 

-· 
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lhracat IDallarimiz Tiirk 
parasile sablacak 

ikttsad Vekaleti bu hususta ihracat 
tacirlerine baz1 tavsiyelerde bulundu 

lzmir limamndan yaba.nct memleketlere sevkedilen Tiirk 
mallart vapurlara yiikleniyor 

Baz1 memle~etlerde yaprlan .. devaliias-~l~rini de dogrudan dogruya Turk para
yondan sonra IhracahmlZin Turk para - s1le almas1 esasr iizerinde mutabrk kahn • 
sile yap1lmasr i~ine bilhassa ehemmiyet m1~hr. Dr . .Sahtm memleketimizden ba~
veren hiiklimet~miz. ~.emleket iktrsadiya- hyarak kom§u memleketlere yaptlgl ziya· 
h ve doviz vaz1yeh rc;m ~ok faydah olan retlerden sonra Almanyaya donli~ii mii • 
bu §eklin inki§afma ~ah§maktad1r. Bu nasebetile bu nokta taraf1m1zdan hahrla· 
arada Alman !khsad Nazm ve Devlet hlmi§hr. 
Bankasr Miidiiru Dr . .Sahtm Ankaray1 Diger taraftan lktlsad Vekaleti ihra
ziyareti esnasmda takarriir etmi§ olan cat~rlara da ihracah Turk rasile yap· 
baz1 esaslann tatbikahna da ge~;ilmekte- n;alanm tavsiye etrni§tir. th~:cat tacirle

dir ... ~ ·~· . .. . . n, muhtemel bir para dii§mesini kar$lh -
Ogrendiglmize gore bu zryaretm AI- yacak ve herhangi bir surette bir zarar 

manyamn Turk mallarmdan &imdiye ka- ihtimalinin online ge~ecek olan bu karar
dar Tiirk parasile almagi kabul etmedik- dan dolay1 ~ok rnemnun olrnu~lard1r. 
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riyenin kendi kendini idareye ehil olacak 
bir kabiliyete isali vazifesile miikellef kl
hmyordu. Ancak ayni F ransa bu tanh
ten iki sene mukaddem 1skenderun -
Antakya ve havalisinin Tiirk ekseriyeti
ni ve bu ekseriyete gore de oralanmn 
Tiirk mahiyetli muhtar bir idareye maz
hariyetini kabul ve taahhiid eylemi§ bu

lunuyordu. 
Bu hale gore giiniin birinde Fransa 

kendi mandasi altma tevdi olunmu~ top
raklarm idaresinde mahalli halklara sa· 
lahiyet kabul eden yeni bir §ek!e ge~;mek 
isteyince ilkonce bunu lskenderun • An
takya ve havalisi ic;in yapacaktl. Hie; ol
mazsa Suriye ve Liibnana kabul ettigi 
§ekillerde bir istiklali onlardan evvel Is· 

kenderun • Antakya ve havalisi i<;in ka
bul etmi§ olacakt1. F ransa bu vazife
sinden gaflet etmi$ veya ona kar§l tegafiil 
gostermi~tir. hte clava budur. 

1skenderun • Antakya ve havalisinin 
niifusu iizerinde dahi Er N uvel meslek· 
ta§lmizm hataya sevkedilmi§ oldugunu 
goriiyoruz. F rans1z miistemleke memur
lan her nedense kraldan ziyade kralhk 
tarafatarhgi ederek lskenderun - Antak
ya ve havalisi hukukunu Suriye lehine 
iptal etmek gayretile niifus miktanm a· 
zal'mak ve Tiirk niifus nisbetini ise a$a· 
g1 dii§urmek i~in binbir ent.rikaya ba§VU· 
ruyorlar. Umumi unvan olarak Hatayh-

YUNUS NADI 
[Arka.s' Sa, 3 .sutun. 6 da] 

Mevsimin ilk balosu 
Biiyiik Onderin 
huzurile verildi 

Atatiirk baloda Frans1z 
el~isini huzurlar1na 

kabul ettiler 
Ankara 6 (Telefonla) - Anka • 

rada mevsimin ilk balosu dun ge
ee Ankarapalas salonlarmda <;o -
euk Esirgeme Kurumu tarafmdan 
verildi. 

Bir ~ok bayanlarimizm iizerinde 
milli kostiimler vard1. BaFekilimi
zin ve Milli Mudafaa Vekilinin re
fikalan da ~ok zarif milli kostiim • 
ler giymi§lerdi. 

Cumhurreisimiz Atatiirk saat 
24 e dogru baloyu §ereflendirdiler. 

[Arkast Sa. 3 sutun 3 te] 

Adanada 
riilmemis 

' 

misli go
feyezan 

Y agmurlar yiiziinden Sey 
han ve Ceyhan ~ehirleri 
birlesti. Sehir su albnda , ' 

Adana 6 (Hususi muhabirimizden)
Be§ gun be§ gecedenberi siirekli surette 
yagan yagmurlardan Seyhan birdenbire 
denecek ~ekilde, normal seviyesinden be§ 
metro yetmi§ be§ santim yiikseldi. .Sim -
diye kadar misli goriilmiyen bu tugyan 
neticesinde Kar§Iyaka mahallesile §ehrin 

[Arkast Sa, 7 sutun 5 te] 
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Sair ve bestekar 
' I 

84 ya~mda olen ,air 
miinevver ve giizide bir 

Tiirk kad1n1 idi 

$a· ve bestekiir Leylii 
:;lair ve bestekar Leyla, dun sabah 

vefat etmi~tir. 
Leyla, istanbulda 1269 senesinde dog

mu§tur. Abdiilmecidin viikelflSlndan o
lan babas1 Hekim !smail Pa~a ayni za

[ArkaSl Sa. 4 siltun 3 te] 
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Kral Edvard kara-
rtnda tsrar ediyor 

ispanya harbi siikitn devresinde 

General Franko 22,500 
ki§iyi kur§una dizdirmi§ 

Sovyetlerle ispanya hiikumeti arastnda bir 
silah mukavelesi imzalanm1~ 

V alansiyada toplanan hiikiimet azast Cumhurreisi M. Azana ile birlikte 
Madrid 6 (A.A.) - Madrid ~ehri· Madrid cephesinde 24 saattenberi bir 

nin miidafaas1 i§lerile ugra§maga memur degi§iklik olmami§hr. Asilerin to(>(;u kuv
mecl~s •. ogle vakti a§ag1daki tebligi ne§- vetleri §ehrin merkezini topa tutmu§tur. 
retmr§hr: [Arkas; Sa, 7 sutun 4 te] 

At;·~~·y·~·;····~·;d~~~~····~;bit 

kadrosunu dolduruyor! 
Umumi Harbde oldugu gibi ~imdi de liselerin 

son stntftndaki talebeler zabit namzedi 
olarak orduya ~agiribyorlar 

. Berlin 6 
diriyor: 

Alman ordusunun gene zabitlerinclen bir grup 
(A.A.) - Havas ajans1 bil • mumi Harb esnasmda da boyle bir ka

Harbiye Nezaretinin bir tebligi, lise
lerin son smlflannm ilgasmm gene za
bit yeti~tirmek hususundaki mubrem 
liizumdan ileri geldigini teyid eylemek
tedir. 

Malfun oldugu iizere zabit kadrola • 
rmdaki bo~luklan doldurmak iizere U-

rar almm1~1. 
Gazet7Ier tarafmdan bugiin ne~redi

len tebhf, yalmz gene lise mezunlarm1 
davet etmekle kalmamakta, fakat ayni 
zamanda hatta bu sene bakaloryasuu 
h.a~Irlamakta olan geneleri 15/1/937 ta
nhmden evvel orduya zabit namzedi o
larak girme taleblerini yapmtya cragir
maktadrr. 
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f;eki Karlin, dii·~:"""2":"j"'"'"" 
F enerbah~eyi yendi 

M. Baldvin Valide Kra- (:ek takiml, Galatasaraya oynad1g1 oyunu da ~tkara-
li~eyi ziyaret etti mad1; fakat F enerbah~e de oyununu tutturamad1 

Londra 6 (A.A.) - M. Baldvin, 
valide Kralic;e Marieyi ziyaret etmi§ ol
dugu Malborourgy Hausedan avdetin -
den sonra BaFealet dairesinde muhtelif 
naz1rlarla isti§arelerine devam etmi§tir. 

Nazzrlar arasmda gorufmeler 
Londra 6 (A.A.) - Salahiyettar 

mehafilden ogrenildigine gore sabahleyin 
[Arkas; Sa. 7 sutun 3 te] 
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TUrk meb'us vega
zetecileri Selanikte 
Atatiirkiin dogdugu • ev1 

ziyaret ettiler 
Selanik 6 (Hususi muhabirimiicten 

telefonla) - Bu sabah Turk meb'us ve 
gazetecilerinden miirekkeb bir heyet bu· 
raya gelmi§tir. Heyetin gelecegini haber 
alan Matbuat direktorile Muharrirler 

[Arka.st Sa, ~ sutun 4 te] 

--~~ 

!liink~ ma~ta F enerbah~eye yaptlan ilk gol boyle olmuftU 
T <;e~1 Karim tabmr ikinci ma~rm diin ten sonra F enerbah~enin ne yapacagmi 

aksrm stadyomunda F enerbah~eye merak edenler havanm da biraz miisaid 
kar§I oynad1. Bir gun evvelki Galatasa - olmasmdan cesaretlenerek stadyomda 
ray oyununda bol gollii bir beraberelik- [Arkast sa. 6 sutun 1 de] 



2 CUMHURIYET 7 Birlncikanun 1938 

~Ge~emediler, geG~mezlerdi, geGemezler! 
18 mart ak~am1 ntagliib 

o]an Miittefiklerdi 

c eehir va Memleket ·Haberlerl ) Siyasi icmal 

ispanyada kalan ~ehidlikleri imar Cemi -
800,000 Tiirk liras1 • • 1 .. k k $ 

i~:tracat<;tlarm alacaklan- yebniD sene I ongreSI 

Fransan1n d1~ politikas1 
fE ransa parlamentosunda harici 1r politika iizerinde biiyiik mii • 

On alb z1rhhdan alb tanesi Tiirk mayinleri ve 
toplar1 tarafmdan saff1harb harici edilmi~lerdi 

rm1 Merkez Bankas1 
verecek 

Diin toplanan kongrede idare heyetinin mesaisi 
takdirle kar~dand1 ve heyet ipka edildi 

naka§alar yapllmaktadir. Bu 
miinaka§alar, haricde dahi ehemmiyetle 
takib olunuyor. Ciinku bugi.inku kabine· 
nin mevkiini muhafaza edip edemiyece • 
gi, daha ziyade harici politikanm gidi§i· 
ne baghd1r. Dahill politikada kabinenin 
arkasmdaki partiler arasmda bir derece 
fikir yakmhg1 oldugu halde, haricl poli· 
tikada bi.iyiik z1ddiyet ve. farklar vard1r. 

Amiral Sir Roger Keyesin hahratmm 
FranSIZ muharriri Edmond Delage tara
fmdan yap!lan hulasasm1 okudunuz. 1n
giliz Amirah, Canakkale Bogazmm yal
niZ donanma tarafmdan ge~ilebilecegi 
iddiasmdadn; bu donanmanm 18 mart 
1915 giinii as1l mayin hatlanndan ve 
merkez grupu tabyalanndan 4 ila 14000 
metro uzakta bir hezimete ugramasma 
ragmen ... 

Sir Roger Keyesin, yiilardanberi ma
lum olan iddialanm hulasa edersek §U 

neticeye vannz: 
I - Bogazi miidafaa eden Turk top

~usunun ate~ kuvveti miittefikin tarafm· 
dan ~ok mubalaga edilmi§ti. Tiirk ate§i· 
nin, gemiler iizerindeki tesiri korkulacak 
mahiyette degildi. 

2 - 18 mart ak§ami sahilde hayat e
seri goriinmiiyordu. Amiral, Tiirklerin 
kat'iyyen maglub edildigine tamamile 
kanaat getirmi§ti. 

Amiral iddia ediyor ki: 
3 - Birincite§rin sonlarmda hamla • 

d1g1 yeni taarruz planile Bogaz1 ge~mek 
kabildi. 

4 - Amiral, ikincite~rin sonlarmda, 
miittefiklerin Gelibolu yanmadasm1 tah
liye etmelerine muhalefet ediyordum. 
Ciinkii bir baskmla Bogazi denziden ge
~ebilirdik; diyor. 

Bu iddialann hakikate nekadar uygun 
oldugunu hirer hirer tetkik edelim: 

Turk topr;usunun atef kuvveti 
c;;::anakkaleyi mudafaa eden Tiirk top

Ian, dii§man to~usuna nazaran, kag1d ii
zerinde, pek zay1f1I amma filiyatta hi~ 
te oyle olmad1. Daha bidayette sukut e· 
den methal bataryalanndaki toplar haric 
olmak iizere, onbe§likten bi.iyiik olmak 
iizere 78 ag1r, digerleri vasat ve ku~iik 
olmak iizere 150 Turk topuna mukabil 
500 !ngiliz ve F rans1z topu vard1. Ba§ka 
bir hesabla 78 tane 15 likten biiyiik to
pumuz di.i§mamn ayni ~aplarda 280 topi
le miicadele ediyordu. Kuvin Elizabetin 
yepyeni muthi§ 38 likleri de caba. 

Toplanmiz ag1r ate§1i, eski sistem, 
binnisbe k1sa menzilli ve yeni model ce• 
paneleri az olmakla beraber, dii§man 
gemileri; muessir ate§ menzilleri dahiline 
girince ·amiyane tabirile- onlara duman 
attmyorlardi. 

Resml !ngiliz membalanna gore 1 8 
mart,tan evvel vuku bulan 5 ila 8 mart 
muharebelerinde Kuvin Elizabete yalniZ 
bir giinde, seyyar bataryalanm1z tarafm· 
dan 17 isabet temin edilmi~ti. Gene res
mi !ngiliz Deniz Harb T arihi, geceleri 
yap1lan torpil tar~malan h.~kkmda ay?en 
§oyle diyor: <<Nth~yet ~u§ma.n ate§! o 
kadar §iddetlendi k1 gemiler blr§ey yap
maga muvaffak olamadan ~ekilmek mec
buriyetinde kaldilar.» 

Resml !ngiliz Harb T arihini okumak
ta devam edelim: 

«7 mart giinli saat de 14 pusluk 
(35 santimetrelik) zannedilen bir mermi 
adeta amudi bir istikamette Agamemnon 
zlfhhsmm k1~ kasaras1 i.izerine dii§erek 
cesim bir rahne a~h. Zabitan salonile 
altmdaki zabitan mevkiini tahrib etti. 
Y aralanan giiverte levhalannm serpinti· 
leri I 00 kadem yiiksekligindeki ~anakh· 
ga kadar hrlad1. Gemi yoluna devam et· 
tiyse de vaziyet artik tahammiil olunami· 
yacak raddeye gelmi§ti. Agamemnon 
z1rhhsma agiT mermilerle iki isabet daha 
vaki olmu§tu.» 

«Her iki sahildeki perakende toplar· 
dan Agamemnon ve Lord Nelson zirh
hlanna miiteaddid isabetler vuku bulmu§, 
direk donammlarile fevkani kisimlar hay
lice kesilip kmlm1~ ve Lord Nelson znh· 
hsmda kaptan kulesine kadar giren ser· 
pintiler gemi kumandamru ba§mdan ya· 
raladigi gibi kuledekilerden iki ki§i daha 
yaralanmi§h.>> 

«Bugiinun ameliyati ~ok mii§kul ol • 
mu§tU. Sahra toplarile obiislerin ika et· 
tigi hasara ilaveten, Agamemnon Zirhh
sma sekiz agir mermi vurmu§, Lord Nel
son ise yedi isabet almi§h. Miirettebat~a 
ziyan hakikatte ehemmiyetsiz olup yalmz 
hafif yarahlara inhisar ediyor, bu da ge
mi z1rhlannm kuvvet ve kifayetini goste· 
riyordu. Harekat esnasmda ba§hca mi.i
essir is abet, Lord Nelson mhhsmm su 
kesimi altma vaki olmu§ ve bu geminin iki 
komiir ambarmm su ile dolmasma sebe
biyet vermi§tir.» 

<<Bugiin BolaYir a~Igmda Doublin 
gemisine, gizli bir bataryadan ahlan 
mermilerden dordii isabet ettiyse de mii
him bir hasar iras edemedi.» 

Bu muharebeler ~ok uzak mesafeler -
den cereyan etmi~ oldugu i~in ekserisi kii
~iik c;aph olan toplanmiZ dii§mana mu
him zararlar verdirememi§tir. F akat mu
him alan nokta §udur: Dii§man znhhlan, 

bu kii~iik isabetlerden bile y1larak her 
isabet aldikc;a mevkilerini degi§tirmege, 
ate§ kesmege, binaenaleyh miiessir bir 
atl§ yapmaga muvaffak olamami~l~r, 
hemen hemen hic;bir i§ goremeden ctekil
mek mecburiyetinde kalmi§lardir. Filva
ki bombardiman ettikleri biitiin kaleleri
miz sapsaglam duruyordu. 26 §Ubattan 
4 marta kadar efradca birkac; zayiat 
vermi§tik. 5, 6, 7 ve 8 mart muharebele
rinde insanca zayiat vermedigimiz gibi 
toplarumz ve istihkamlanmiz da hi~ ha
sara pgramami§h. 

Bunun manasr §udur ki ku~uk Turk 
toplan kii~iik maddi hasar; fakat biiyiik 
manevi tesir yapmr§lar ve dii§manr miies
sir olmaktan, cesur ve ciir'etkar davran· 
maktan menetmi§lerdir. 

ingiliz resml T arihi iic; haftahk mlica
dele hakiOnda bakm1z ne diyor: 

«Bogazm her 'ki tarafmda bulunan 
gizli toplann ve obuslerin mevkileri ke§if 
ve tesbit olunmad1k~a giindiizi.in Bogaz 
dahiline giren bi.itiin sefain dii~manm 
dald1rma ale§i tehlikesi altmda bulunu
yordu. Filhakika §imdiye kadar Tiirkle
rin ati§lan pek s1hhatli olmami§Sa da 
hergiin isabet miktannm arttlgma §iiphe 
yoktu.» 

8 martian sonra geceleri yap1lan 
butiin torpil tarama ameliyeleri §iddetli 
to~u ate§lerimizle akim kalm1~, yalmz 
birkac; mayin tahrib ettikleri halde, tor
pi! !arayiCI gemiJerin bin batmi§, oteki
ler de hasara ve agir insan zayiatma ug
rami§lardi. Amiral Keyes dort olii, be§ 
yarah vard1, diyor. Halbuki, ingilizler 
yalmz 14 mart gecesi yirmi yedi olii, 
ve kirk uc; yarah vermi§lerdi. Muttefikin 
donanmasmm malik oldugu taray1c1 ge· 
milerin takriben iictte biri batml§ ve ya· 
hud i§ goremiyecek hale gelmi§ti. (ingi
liz Harb T arihi). 

Goriiliiyor ki bu devrede Tiirk topla
TI, dii§man donanmasiru korkutmaga ve 
daima uzakta kalm1ya ve hi~bir i§ gore
memege mahkum etmi~lir. Demek ki 
Amiral Keyesin iddiasi hilafma ate§imiz 
maddeten az, h.kat manen cok mi.iessir 
olmu~tur. Amiral bilir ki harbde maddi 
kuvvetler kadar -hatta, bazan daha faz
la- mavevl kuvvetler de rol oynar. 
18 mart giinii kim magliib olmuflu? 

~imdi gelelim me§hur 1 8 mart muha
rebesine, Amiral Roger Keyes bu mu • 
harebede de to~u ate§imizden miiteessir 
olmad1klanm ve yalmz mayinlerimizden 
agiT zayiata ugradiklanm soyliiyor. Ger
~i dii§manin batan veya ag1r yaralanarak 
tamamile hattan <;Ikan alti gemisinden 
dordii Nusrat gemisinin doktiigii mayin
lerle yaralanm11lardu aroma topc;ulan • 
m1z da du§mana goz acthrmami§lardir. 
A§agidaki satirlan gene lngiliz Resmi 
Harb T arihinden ahyorum: 

« 18 mart giinii, Tiirklerin perakende 
toplarile obi.islerinin saylSI artmi§ oldugu 
gibi ni§anlan da eskisinden ~ok iyile§mi§
ti. Erenkoyun cenubundaki dort toplu 
15 lik obiis bataryas1 Agamemnon mh
hsma 25 dakikada on iki isabet temin et
mi§ti. Be§ mermi borda Zirhma, yedi 
mermi de fevkani kiSlmlara isabet etmi§ 
ve bunlar o kadar hasarat ika etmi§lerdi 
ki gemi kumandam, du§mana mesafeyi 
kaybettirmek kin 32 kerte donmege mec· 
bur olmu§tu. lnfleksibl muharebe kruva
zoru de Erenkoy obi.islerinden alt1 isabet 
almi§h. Gemi tutu~mu§ yamyor, ~levl~r 
prova diregi ~anakhgma kadar y~ks~h
yor, oradakiler kebab olmak tehhkesme 
maruz bulunuyordu.» . 

Bu esnada FransiZ fukas1 da ate§e I§· 
tirak etmi§ti, bu f1rkamn dort gemisin -
den ii~ii miiteaddid agiT isabetler aim;* • 
lard!. Buveye 12 isabet, Siifrene 1 0 I.sa: 
bet vaki olmu§, Goluva znhhs1 su kes1m1 
altmda pathyan bir biiyiik isabet daha 
alarak batacak hale gelmi§, ba.§ tarafi 

.. u''lu" bir halde saff1 harbi terket-suya gom . . 
mi§ti. Diger F ranSIZ gemilennde de ra~-

1spanyada yumurta ve tiftik bedelle
rinden dolayi bloke kalmi§ olan 800,000 
Tiirk lirasmm kurtanlmasi hakkmda <;I· 
kanlmi§ olan kararname ahkammm tat· 
bikini istemek uzere Ankaraya gitmi§ a
lan ihracat~Ilar heyeti diin §ehrimize don· 
mii~tiir. 

Ogrendigimize gore lktisad V ekaleti 
ihracat tacirlerinin zararma meydan ver· 
memek i~in yumurta ihracat~Ilannm is
panyaya mal gonderirken bankalardan 
aldiklan yiizde 80 mal bedelinin bir 
mektub mukabilinde derhal Merkez Ban· 
kasmca odenmesine karar vermi§tir. Bu 
suretle ihracat~Ilar Merkez Bankasma 
borclanmi§ olacaklar, fakat esasen ls • 
panyada kalan bloke paramn Merkez 
Bankasmda da bir kar§Ihgi oldugundan 
bunlardan faiz almmiyacakhr. Miitebaki 
yiizde 20 de !spanyada vaziyetin inki§a· 
fma talik edilecektir. 

lhracat tacirleri bugiin, bu hususta 
Merkez Bankasma hirer taahhiid mek • 
tubu vereceklerdir. 

lspanya anla~mayr ihlal etti mi? 
!spanya hiikumeti ihtilalin ba§langi -

cmda bu yumurtalardan ba§ka Kopo • 
Dara vapurile !spanyaya gonderilmi§ o· 
fan 6000 sand1k Turk yumurtasma vazi· 
yed etmi§, bu suretle !spanya hiikumeti 
aram1zdaki ticaret ve klering anla§masmi 
ihla! etmi§tir. Bilahare lspanya Merkez 
Bankasmdaki kleringden mi.itevellid blo· 
ke paraya da milis kuvvetler tarafmdan 
e) konuldu~u anlasilmistir. 

Hiikiimetimiz hariciye kanalile bu va· 
z1yeti !spanya hiikumetine bildirerek 
bundan iki devlet arasmdaki Iicari anla§• 
mamn haleldar olacagmi haber vermi§· 
tir. 

Ankaraya giden ihracat~Ilann murah
hasi Ziya K1hcoglu kendisile gorii&en 
muharririmize demi~tir ki: 

«- Ankarada aldigimlZ neticeden bii
tiin ihracat~Ilar fevkalade sevinc duymak
tadirlar. lkhsad Vekili Celal Bayat v'e 
Miiste§ar Faik Kurdoglunun bizim i§imi· 
ze gosterdikleri alii,ka Cumhuriyet ,hiiklli 
metinin ikt1sadi i§lerde ne kadar saglam 
prensipler dahilinde yiiriidi:. iinii bize bir 
defa daha isbat etti.)> 

ADLIYEDE 
Vali ile Hiiseyin Cahid 

arasmdaki da va 
1zmit 6 (Hususi muhabirimizden) 

istanbul Valisi Muhiddin tTstlindagla 
muharrir Htiseyin Cahid arasmdaki da
va, izmit asliye mahkemesinde goriile -
cektir. Mahkeme heyetine istanbuldan 
gelen dosya eksik oldugundan tamam • 
lanmas1 i~in geri gonderilmi§tir. 

«Bogazi donanma ile zorlay1p gec;mek 
ic;in yap1lan bu muazzam te§ebbi.is ancak 
§iddetli bir magliibiyet sozile tarif oluna
bilecek bir surette nihayet bulmu§tu. Bu 
i§te kullamlan 16 mhhdan iic;ii batmi§, 
iictii de uzun miiddet tamire muhtac bir 
§ekilde saf haricine ~lkmi§ti.» Diger 1n
giliz z1rhhlanna da kalenin ag1r toplan
mn menziline pek fazla sokulmadiklan 
halde bir hayli isabetler vukubulmu§tu. 

Buna mukabil. Tiirk ve Alman zayia
II 40 oli.i ile 7 4 yarahdan ibaretti. (Y al
mz Tiirk zayiat1 3 zabit, 22 nefer §ehid, 
2 zabit 59 nefer yarahd1r) 150 Turk 
topundan yalmz 8 tanesi hasara ugrami§· 
h. Bunlann da dort tanesi tamir edilebi
lecek bir haldeydi. 

0 ak§am, Amiral Sir Roger Keyesin 
zanm hilafma, Turk istihkamlan hie; te 
«kat'iyyen maglub edilmi§» bir vaziyette 
degildi; ne maddeten, ne man en ... Miis
tahkem mevki, biitiin gece c;ah§an, top
raklar altmda kalan toplanm temizlemi§, 
harbe ham bir halde bulunuyordu. Bir 
giin evvelkine nazaran yalmz \:imenlik 
tabyasmm iki topu, yeni Anadolu Hami· 
diye istihkammm iki topu noksand1. 

gmlar ctikmi§h. F ransiZ firk~smm feci bir 
hale dii§tiigiinii goren Am~r~l, f1rk~ya Goriiliiyor ki Amiral Sir Roger Keye
geri c;ekilmek einrini vermi§tl. Gemtler sin ilk iki iddiasi esasmdan ~iiriiktiir. 
donerken de Buve bir mayne ~arparak Tiirk top~usunun ate§i, maddeten fevka
batmi§h. lade miiessir olmamakla beraber, yaph-

T orpil tanyan gemiler bu muhar~be gi hasaratla dii§mam yildirmi§hr. 18 
esnasmda yalmz dort mayin pat~atabi! • mart ak§ami veya ertesi giinii, dii~man 
mi§lerdi. Buna ragmen, evvela lnfle~ • donanmasi ka~may1p ta muharebeye de
sib! muharebe kruvazorii, sonra 1 vres1s • vam edebilmek cesiuetini gosterseydi, 0. 
'b) 0 hll N t' d"'kt" tek1' on Zirhhsmm da toplanmiz ve ma-t! ve cean zu 1 an usre m o u· 

gii iki mayine ~arparak agir yaralandilar. yinlerimiz oniinde ayni akibete ugraya-

1 · "b] hi hi' · da cag~ 1 muhakkak gibiydi. Soziin kisas1, vres1stJ z1r ISlniD ta 1yes1 esnasm 
b I k. 1 miittefikin donanmasi, Tiirk silahlan giivertesine miiteaddid isa et er va 1 o a-

rak zir~ok telefata sebebiyet vermi§ti. kar§JSmda Bogazi zorlayip gec;ememi§ti. 

Ocean zJhllSI da §iddetli bir makas ate§i 
altmda kalmi§b. Ak§amiistii, Tiirk top· 
lannm ate§i, bu i.i~ gemiden ikisinin i§ini 
bitirdi. 

lngiliz Resmi Harb T arihi diyor ki: 

Amiral Roger Keyesin iddiasmdan 
diger ikisini de ayn bir yaz1da tetkik ede-

nz. 
ABIDIN DAVER 

Denilebilir ki d1§ politikada M. Blum 
kabinesi, kendisinin dayand1g1 Halk cep· 
hesi yani sol partilerden ittifak iizere 
muzaheret gormedigi halde, sag partile· 
rin tasvibine mazhar olmaktadu. Bu hal 
!spanya meselesinde pek bariz olarak 
kendisini gosteriyor. Mesela harici poli· 
tikaya aid miinaka§a sol cenah partile • 
rinden komi.inistlerin, lspanyaya kar~t 
devletlerin ittifakile konulan silah ithali 
memnuiyetinin kaldmlmasma dair ileri 
siirdiikleri taleble ba§lami§hr. 

Diinkii kongrede bulunanlardan baz1s1 

Hatta komiinistler, Blumiin, §imdi, 
boyle bir karar vermedigi takdirde, ile • 
ride daha agir ve tehlikeli kararlar ver • 
mek mecburiyetinde kalacagmi yani 
boyle bir mecburiyette birak1lacagml 
soy liyerek kabineyi tehdid etmi§lerdir. 
Halbuki bu sozleri diger sol partilerle 
birlikte sag partiler dahi gayet soguk 
kar§IIadilar. Hatta bunlann hatiblerin -
den sab1k Maliye Nazm M. Reynaud 
hiikumetin bitarafhk politikasmda devam 
eylemesi zarurl oldugunu soyledi. 

Sehidlikleri imar Cemiyetinin senelik di. 15 dakikahk bir istirahatten sonra tet· 
kongresi diin Eminonii Halkevi konferans kiki hesab ve biit~e enciimenlerinin ha· 
salonunda toplanmi§hr. mladiklan · raporlar okundu. Raporlar • 

Kongreyi istanbul Miiftisi F ehmi k1- da he yeti idarenin vazifesini bihakkm 
sa Ve veciz bir soylevle a<;mi§tir. Kongre yaptigma i§aret ediliyordu. Enciimenle • 
divam riyasetine Hakki Sinasi, katiblikle- rin raporlari da heyeti umumiyece aynen 
re de Kaz1m ve Refik se~ilmi§lerdir. kabul edildikten sonra dilekler bahsinde 

Bunda sonra bir senelik id:re heyeti Dr. Siireyya Hidayet, ~elenklerin Sehid· 
raporu ok:nmu§tur. Bu raporda Anbur- likleri lma~ Ce~iyeti taraf~ndan yaptml
nu mmtakasmdaki Mehmed Cavu§ abi- mas~rti tekh.f eth. ~ok yennde alan bu 
desinin bin lira sarfile miikemmel bir ha- tekhf heyetl umum1yece kabul edildi. A
le getirildigi Kuklareli11deki Sehidlige zadan vakti hali yerinde alan §ehid aile-

455 ]. d' d'l k t · d'ld·~· lerinin Cemiyete aza yaziimalan teklifi Ira yar 1m e 1 ere anz1m e 1 Igi, .. .. . 
7 b. k d h'd' tt ~ Ed' k de buyuk takdirlerle kar§IIandi ve karar m a ar §e I m ya Jgi Irne api I I d 
Q h'dl·~· . b b' a tma am 1. .,e 1 1gmm e§ m metroya varan mu· D h 'd h . . . 

. ·~. .. . a a sonra 1 are eye !I se~1m1 yap I • 
azzam bir duvarla ctevnldigi ve guzel bu 1 kt A d b' · k' "d h t' · . . . . ~ aca 1. za an m es 1 1 are eye mm 
ab1de ve ~ binlerc~ f1d~~ dikile~ek . agac • vazifesini bihakkm yaphgmi ve binaena· 
landmldigi, bu I§ler 1~m de ~Imdiye ka· leyh eski idare heyetinin ibka edilmesi tek
da~ ~inlerce lira sarfedildigi zikredilmek· lifinde bulundu ve eski idare heyeti ibka 
te 1d1. ~dildi. Kongre miinasebetile Atatiirke, 

Rapor bilamiinaka§a heyeti umumiye· lsmet lnoniine, Meclis Reisi Abdiilhalik 
ce aynen kabul edildikten sonra hesabati Rendaya ve Parti Gene! Sekreteri Siik· 
tetkik etmek, biit~e yapmak ve muamela- rii Kayaya sayg1 telgraflar1 ~ekilmesi ka
t! tetkik etmek iizere iki enciimen se~il- rarla~tmlarak kongreye nihayet verildi. 
llllllllllllllllllllllllllllrlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllltll)lllllllllllllllll 

Van vilayetinin lbrac 
l t hl 

ikt1 a 

Buras1 daha ziyade bir 
ziraat ve zirai hayva

nat memleketidir 
Van (Hususi) -Van hemen hemen 

tabiatin biitiin giizelliklerini iizerinde 
toplami§hr. ;>ehrin giizelligini halk ( diin
yada Van, Ahrette iman) misalile ifa • 
de etmektedirler. ~ehir yakmmda bulu • 
nan Van golii de mmtakamn glizelligini 
bir kat daha arhrmaktad1r. Gol Vana 
175 kilometre uzakhktaki T atvan nahi
yesinden ba§lar ve Yana kadar uzamr. 
Ticarl e§ya, odun ve yolcu nakliyatmda 
golden ~ok istifade edilmektedir. G~en 
y1!a kadar _Dahiliye Vekaletine bagh 

bulunan go! I§letme idaresi bu y1l !kt1sad 
Vekaletine g~mi§ ve i§letme muntazam 
bir hale getirilmi§tir. Gol i~in yeni gemi
ler 1smarlanmi§tlr. Nisan ve may1s ayla
rmda golde bahklara da tesadi.if edil· 
mektedir. Soda istihsali i~in de te§ebbiis
lere giri§ilmi§tir. 

Van bir ziraat ve zirai hayvanat mem· 
Jeketidir. Yi.iksek daglar, yaylalar, derin 
vadiler ve miimbit topraklardan cte§idli 
mahsul ahmr ve ehemmiyetli miktarda 
hayvan beslenir. En ~ok ekilen bugday 
ve arpadir. Ancak mahrec olmamasi do
lay1sile ziraat mahalli ihtiyaca yetecek 
miktarda yapilmaktadir. Burada iki un 
fabrikasi vard1r. Yamn sanayi hayati 
sonuktiir. Umuml Harbden evvel mev -
cud alan ve diinyaca tamlan giimii~ i~~i
ligi, ~a! ve §ayak, §arab, marangozluk 
memleketin harab olmas1 ve niifusunun 
dagilmasi dolayisile tamamen yok ol • 
mustur. Bazi koylerde dokunmakta o • 
lan · kilimlerin yekunu ise senede ancak 
dort bini bulmaktad1r. Ufak bir sanayie 
bile malik olm1yan Van biitiin ihtiyacmi 
haricden temin eder. Alman maddeler a· 
rasmda ~ay ve §eker biiyiik bir yekun 
te§kil etmektedir. Yilayet dahilinde baz1 
maden damarlan varsa d~ bunlar hen:iz 
i~lenmemistir. 

o~ aybk bir ~ocuk bulundu 

mallartmiz 
ucuzhyacak 

Kendi vasitalarimtzla 
nakledilmesi i~in tet. 

kikat yapd1yor 
ihracat mallanmlZln Avrupa piyasa

lanna miimkiin oldugu kadar ucuz bir 
maliyetle arzedilmesi imkanlan iizerinde 
otedenberi tetkikatta bulunuldugu rna -
lumdur. Bu _o~rada ihracat mallanmiZin 
kendi vesaitimizle sevkedilmesi i§i de on 
safta tetkik edilmekte alan meselelerden
dir. Alakadarlann fikrine gore ihracat 
mevsimlerinde mf bu i§e tahsis edilecek 
alan vapurlar, Karadeniz iskeleleri ve iz. 
mir, Mersin limanlarile Avrupa liman
lan arasmda sa!ilan mallanmizm nakline 
tahsis edilirse maksad yanyanya temin 
edilmi§ olacakhr. Ciinkii, §imdi ecnebi 
vapur kumpanyalannm zaman zaman a· 
ralannda trost yaparak navlunlan yiik -
seltmek suretile yaphklan spekiilasyonun 
oniine ge~ilecegi gibi rakib memleketler· 
le boy ol~u§ebilmek i~in ihracat mallan
miZ pek ucuz, hatta kars1z navlunlarla 
ta§macak, vapurlarm masraflannda ac;1k 
olursa bu a(fik devlet tarafmdan verile • 
cek primlerle odenecektir. 

Bazi iktisadcilanmiZID pek benimse • 
dikleri bu fikir tahakkuk ettigi takdirde, 
ihracat e§yamiZI nakledecek vapurlarda 
mallanmiZm nefasetlerini muhafaza i~in 
baz1 tertibat ta viicude getirilecek ve bu 
vapurlara hayvan ve saire yiiklenmiye • 
cektir. 

Y almz senenin muayyen mevsimlerine 
miinham bulunmakla beraber ihracat e§
yamlZln kendi vapurlanmiZla nakli i§inin 
derhal tatbik edilemiyecegi anla§dmakta· 
d1r. Bunun sebebleri §Unlardir: 

1 - Denizyollan !daresinin vesa1ti 
ancak kabotaj hatlanmiZID ihtiyacma 
kar§Ihkhr. 

2 - Armatorlarm elinde bulunan §i· 
]eplerin ~ogu Sovyet, ltalya limanlarile 
T unada iyi navlunlarla ~ah~maktad1rlar. 
Dahilde kalan §ileplerin k1sm1 azam1 da 
komiir nakliyatma baglannu§tu. Binae
naleyh ortada fazla vas1ta yoktur. 

Daha sonra soz alan F ransa Hariciye 
N azm M. Delbos demi§tir ki: 

«- Bitarafhk politikasmm, baZilarl 
tarafmdan ihlal edilmi§ olmasma rag • 
men, ~imdiye kadar biiyiik faydalar ve 
neticeler verdigi muhakkakhr. Fransa 
hiikumeti, ileride, bu gibi ihlal te§ebbiis· 
lerine meydan vermemege ctah~acaktir. 
Mesela !spanyaya giden goniilliiler o 
kadar ~ogalmi~hr ki bu gidi§le yakmda 
1spanya i§lerinde ecnebi hiikumetlerin 
miidahale ve mes'uliyetleri goriilecek -
tir .» 

Mumaileyhin bu sozleri komi.inistle • 
re kar§l bir meydan okumad1r. Ciinkii 
1spanya hiikumetine silah verilmemesi 
isinde, kabinenin 1srar edecegini haber 
;erdigi gibi, lspanya hiikumetine yar • 
d1m i~in goniillii gonderilmesine ctah§an 
komi.inist partisinin bu faaliyeti yakmda 
durdurulacagmr ihtar etmi§tir. 

Londradaki bitarafhk komisyonunda, 
§imdi Ispanyaya esliha ve miihimmat gibi 
goniillii gonderilmesinin de men'i etra -
fmda konu§ulduguna nazaran, Fransa -
nm bu i§te ingiltere ile birlikte onayak 
oldugu a~ikard1r. lspanya meselesinde 
M. Blum kabinesinin komiinistlere gos • 
terdigi yegane cemile General Franko 
hiikumetini hukuku di.ivelce muharib say· 
mamas! ve 1ngilterenin dahi muharib 
saymasma mani olmas1dir. F akat karasu· 
lannda iki tarafm hukuku hukumranisi 
hem lngiltere hem de Fransa tarafmdan 
tamnmi§ oldugundan pratik noktadan, 
Franko hiikumetinin muhariblik hakkmm 
tanmmamasmdan bir fayda ~1kmamak • 
tad1r. 

Fransanm Almanya ile miinasebetle • 
rinde dahi kabine ile komiinistler arasm· 
da derin z1ddiyet ve bilakis sag partiler 
1£. fikir tevafuku vard1r. M. Reynaud 
F ransa i~in, ya Almanya ile umumi su· 
rette anla§ma, yahud Sovyetlerle mev • 
cud ittifaki askerile§tirmekten ba§h yol 
olmadigmi soylemi§tir. M. Delbos Av • 
rupanm huzur ve si.ikunu i~in Fransanm 
Almanya ile anla§masi elzem oldugunu 
ve iki dev let arasmda hi~bir arazi ihtila£1 
kaJmadigiDI soyJemi§, Jakin bunun i~in 
Almanyanm muahedeleri y1rtmadan, mii 
zakere usuliinii tutmasi icab ettigini kay
detmi§tir. N az1r, F ransanm A! many a ile 
ikhsadl bir anla§ma ve garb! Avrupaya 
aid bir misak akdi i~in esaslar aramakta 
oldugunu da ilave etmi§tir. Hulasa Blum 
kabinesi d1§ politikada komunistlerden 
tamamile aynlmi§ ve saglarm dileklerine 
uygun bir yol tutmu§tur. Bunun i~in M. 
Reynaud Ba§vekilden komiinistlere da· 
yanan ekseriyeti b1rahp sag partileri de 
§ami! bir ekseriyete dayanmasmi istemi§· 
tir. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

F 1rtma dindi 
On gtindenberi Karadenizde fasllasiZ 

devam eden f1rtma nihayet diin bitmi§" 
tir. Karadenizde vapurlar §imdi emni .. 
yetle sefer yapmaktad1rlar. 

Beyoglu Yeni~e~me mezarhklarmdan 
ge~mektc alan :;levket ta§lar arasmda 
ufak bir ~ocugun agladigim i§itmi§ ve 
keyfiyeti zab1taya bildirmi§tir. 

Henliz ti~ ayhk kadar oldugu tesbit 
edilen yavru, Dli§ki.inler evine gonde -
rilmi§tir. Anasi aranmaktad1r. 

Ramazan 22 Pazartesi 

II -- ~ ~ Ak~am ~ lmsakil 

£zani 
5

; ~5 5~ ~; ;·2 D. 
5~ ~8 ~~ ~s \1 

Zevali 12 06 14 28 16 41 ~ ~6 11 

Bu hakikat kaqlSlnda alakadarlar, 
Denizyollan !daresinin harice yaptiraca
gi pasta vapurlannm in~asm1 tacil etmek
ten ba§ka bir c;are gorememektedirler. 
Hiikumet, haricden eski vapur almayi 
prensip itibarile kabul etmemi& oldugun • 
dan yeni vapurlann gelmesini beklemek 
zaruri olmu§tur. Bunlar gelince Deniz -
yollan idaresinin ~imdi elinde bulunan 
V a tan, Erzurum, Sad1kzade gibi bazi 
vapurlar tadil edilerek ihracat e~vamlZln 
nakli i~ine tahsis edilecektir. 

Cumhuriyet 
Nusltas1 5 Kurustur 

Abone 1 Tllrkiye Ha:ic 
earaiti ' i~io ~~D 

Senelik t 400 Kr. t100 Kr. 
Alta ayhk 750 t450 
0~ ayhk 400 800 
Bir ayhk t SO yoktur 
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7 Birincikanun 1936 

Y eni Sovyet kanunu esa
sisinde yap1lan tadilit 

Kabul 
• • esaSISI 

edilen yeni Sovyet kannuu 
tevariis hakk1n1 da tantyor 

Moskova 6 (A.A.) - Tas ajanst 
bildiriyor: 

Sekizinci Sovyetler fevkalade kongre· 
1inin kapant§ celsesi, Sovyetler Birligi 
kanunu esasisinin kat'i metnini kabul it;in 
diin saat 16 da Kremlin saraymda top -
Iandi. 

Stalin raporunda diyor ki: 
« T ahrir komisyonu mesaisini bitir • 

mi~tir. Kanunu esasinin, bu mesai neti -
cesinde elde edilen kat'i mttni biitiin a -
~aya tevzi edilmi§tir. Bu metinde goriil· 
diigii ve~hile, komisyon 32 maddeye aid 
olarak 43 tadil yapmi§hr. 
. Diger 114 madde degi~memi§tir. Bu 
43 tadilden 6 veya 7 si <;ok miihimdir. 

Bu miihim tadillerden birincisi 8 inci 
rnaddeye aiddir. Bu madde kanunu esasi 
projesinde §U suretle yaztlt idi: «Kolhoz 
tarafmdan i§gal edilen toprak, onun mu
ayyen olmtyan bir miiddet it;in yani ebe
di olarak istife.desine verilmi~tir.» Y eni 
§ek!i §Udur: «Kolhoz tarafmdan i§gal e· 
dilen toprak onun paras1z olarak gayri -
rnuayyen bir miiddet it;in yani ebedi o • 
larak istifadesine verilmi§tir.» 

1kinci tadil 1 0 uncu maddeye aiddir: 
Bu maddenin eski §ekli §U idi: <N a • 

tanda§lann varidatlarma, mesailerinden 
rniitevellid tasarruflanna, evlerine, yar -
dtmct ev ekonomilerine, giindelik ev e§· 
Yalarma ve zati e§yalanna §amil olan 
rniilkiyet haklan kanunun himayesi altm· 
dadtr.» 

Maddenin yel'li §ekli ise §udur: 
• «Yatanda§lann varidatlanna, mesa -
ilerinden miitevellid tasarruflanna, ika • 
rnetgahlarma, yardtmct ev ekonomileri -
ne, gundelik ev e§yalarma, zati e§yalan· 
na ve §ahsi miilkiyetlerinin tevariis hu -
kukuna ~ami! alan miilkiyet haklan ka -
nu~!ln .. himayesi altmdadtr.» 
B Uc;uncii t~dil, 35 inci maddeye aiddir. 
'd~ maddemn projedeki eski §ekli §Oyle 
I I: 

ve beher milli vilayet i<;in 1 meb'us ol • 
mak iizere her federe ve otomon cumhu
riyet i~in se<;erler.» 

Y ani bu madde ile, mecliste miisavat 
gerek aded ve gerek demokratik te§ek -
kiil itibarile tamamen temin edilmi§ bu -
lunmaktadtr. 

Dordiincii tadil 40 met maddeye aid· 

dir. 
Bu maddenin eski §ekli §Udur: 
«Sovyetler Birligi yiiksek meclisi ta· 

rafmdan kabul edilen kanunlar bu mec· 
lisin ba§kanmm ve divan Htibinin im • 
zast altmda ne§redilir.» 

Yeni §ekilde §oyle denilmektedir: 
«Sovyetler Birligi yiiksek meclisi ta· 

rafmdan kabul edilen kanunlar, bu mec· 
lisin ba~kamnm, divan katibinin imzast 
altmda federe cumhuriyetlerin lisanmda 
yaztlt olarak ne§redilir.» 

Be§inci tadil, 48 inci madde hakkm -

dadtr. 
Bu maddenin eski §eklinde, yiiksek 

meclis i<;in 4 ikinci reis derpi§ edildigi 
halde yeni §eklinde her federe cumhuri· 
yet i<;in bir tane olmak iizere 11 ikinci re· 
ts derpi§ edilmektedir. 

Altmct tadil, 77 nci maddeye aiddir. 
Bu tadile gore, mevcud federal halk 

komiserlerinden fazla olarak bir de mii· 
dafaa endiistrisi halk komiserligi ihdast 
tasavvur edilmektedir. 

Nihayet yedinci tadil, 49 uncu mad· 

deye aiddir. 
Bu maddenin eski §ekli §U idi: 
«Sovyetler Birligi yiiksek meclisinin i

ki toplanma devresi arasmda, ba§kanhk 
divam, Sovyetler Birligine kar§t bir ta· 
arruz halinde harb ilan eder.» 

T adilat §udur: 
«Sovyetler Birligi yiiksek meclisinin iki 

toplanma devresi arasmda, ba§kanltk di
vam, Sovyetler Birligine kar§t askeri bir 
taarruz halinde ve yahud taarruza kar§t 
kar§tltkh miidafaa hakkmdaki beynel • 

«Milletler Konseyi, federal ve oto - mile! mukavele taahhiidlerinin tatbiki i· 
mon cumhuriyetlerin yiiksek kanseyiA·J· • b d 1 k h I' h b ) d ~ ca m an a ara a 1 ar i an e er.» 
le otomon bolgelerin i~<;i meb'uslanmn ~iger tadillere gelince, yalmz yaZJ!J§ 
Sovyetleri tarafmdan beher federal ~eklmde taalluk eden bu tadilatm hususl 
cumhuriyet ba§ma on, beher otomon bir tetkiki istilzam etmedigini zannede· 
cumhuriyet ba§tna 5 ve beher otomon rim.» 
bolge ba§ma iki meb'us itibarile gosteri· Stalinin raporundan sonra, Andre£ 
len meb'uslardan te§ekkiil eder.>> yeni kanunu esasiyi madde madde oku -

Maddenin yeni §ekli ise §udur: mu§ ve biitiin maddeler ittifakla kabul e· 

«Sovyetler Birligi vatanda§lan mil - dilmi§tir. 
liyetler konseyini, beher otomon cumhu· Bunu miiteaktb kongre Stalini ve di -
riyet i<;in 25, beher otomon bolge i<;in 5 van azasmt ayakta alkt§lamt§tlr. 
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Frans1z kabinesi 
itimad reyi ald1 

I Orta mekteb mual-
limligi i~in imtihan 

Komiinistler 
kalddar. M. 

miistenkif ilk mekteb muallimleri 
Blum istifa aras1nda haziranda bir 

.etmemege karar verdi 
Paris 6 (A.A.) - M. Torezin. is • 

Panya ablokasmm kaldmlmasmt istiyen 
Ve M. Delbosla !ngiltereyi bu ablokayt 
kuvvetlendirdiklerinden dolayt tenkid e· 
den ve «i§<;i smtfma dii§man olanlann 
tasvibine mazhar olan bir d1~ siyasa le
hmde rey vermek bizim i<;in imHnsiZ • 
dm> diyen nutkundan sonra, M. Blum 
kiirsiiye gelerek demi~tir ki: 

«- Birkac; dakika sonra, §ubat ka • 
ran hakkmda reyinizi vereceksiniz. T e • 
rnenni ederim ki, bu rey biitiin meclisin 
reyj olsun. F akat ben bilhassa ekseriyete 
hi tab ediyorum. F ransanm en biiyiik 
n:enfaati ban§tadtr. Avrupa bart§t, ken· 
dt bart§tna merbut bulunmaktadtr. Fran· 
.sada herkes ayni samimiyet ve ayni su • 
retle ban§t istiyor. Bundan §iiphe ede -
mem. Herkes anhyor ki, arttk top sesleri 
Yalmz bir tek memleket hududlarmda 
pathyamaz.» 
. M. Blum itimad reyi istemi§ ve mec· 

hsten v v• k v . . .. erecegt arann dt§anda yapacagt 
tesm ol<,;mesini ve birbirine olt;iilmez bir 
Frette . merbut bulunan cumhuriyet<,;i 
. ransa Ile ban§ davalanm dii§iinmesini 
lstemi§tir. 

ku Mecl~s. 171 reye kar§t 350 reyle hu -
mete tttmad etmi§tir. 
Komiinistler miistenkif kalmt§lardlr. 

M. Blumun gazetecilere 
p beyanatr 

aris 6 (A.A.) - M. Blum matbu-
ata b t d · d' eyana m a §tm t mevzuu bahsolan 
rnesel k .. · ] · • · h" A e, omumst enn tstmkaf1 iizerine, 
ukumetin istifa edip etmiyecegi meselesi 

oldugunu bildirdikten sonra: 
«- Kabine, sosyal bart§m nef'ine o· 

la.rak i§ine devama miittefikan karar ver· 
di.>~ demi§tir, 

imtihan a~dacak 

Ankara 6 (Telefonla) - Havayici za

ruriye fiatlarmt mdirmek i~in yap1l -
makta olan tetkikat musbet neticeler 
vermek iizeredir. Bunlarm arasmda 
benzinin litresinden 8 kuru§ indirile -
rek fiatmm 17 kuru§a kadar dii§iiriil • 
mesi, aynca petrol ve §eker fiatlarmm 

da ucuzlatllmasl vard1r. 

Macar tak•m• lrlanday1 
magliib etti 

Dublin 6 (A.A.) - Futbol ma~m
da, Macar taktmt lrlanda talommt hire 

kar~t ii~ sayt ile yenmi~tir. 
llk haftaym neticesi 2/l di. 

CUMHURfYE'l 

HAdiaeler aras1nda 

iki top aras1ndaki fark Giine§ bal~Ikla s1vanmaz 
Tiirk gencligi ve halk, uzun y1llar Havas Ajans1na gore 

miihim hi~bir 

iskenderun sancag1nda 
hadise olmam1~! 

• miicadele heyecamm spar kuliib: 
len arasmdaki menfaatsiz ve masum 
rekabette buldu. «Mektebli misin 
alayh m1 ?», <<lttihadci mtsm 1tilaAf,.' 

------
? 'b' ' ,..1 m1. » gt 1 me§rutiyet yadigan politi-

ka dalll§malan, cumhuriyet inktlabm
dan sonra «Galatasarayh mlsln? F r '? . e-
ner 1 mi.» davasma yerini vermi t' s I" 'k §I. 
. ~r.a ~~ya po Ib aya aid olsun bii-

tun thblaflar, bir baktma insan r h -.. u u 
nun mucerred bahse tutu•ma ve .. _ 

k 'h" ,.. mu 

t
na.hll§a 1 byac~ndan dogdugu i~in 
tb adcthk - 1hlaf~1hk yahud Galata

saraycihk - F enercilik, bir~oklanm1· 
zm, hele menfaatsiz oyun heyecan-
larm1 strf heyecan idn seven g 1. ~· . . ,.. enc 1· 
gtmlzm miicadele i§tiyakm1 tat . 
b' .1 d mtne 

1r vest e en ibaret kahyor bi · "t 
kinin yerini kolayca tutuy~rd: 0 

e-
Futbolda Avrupa talumlarma • 

t 'I' I . . s1r tsxra yem t§ ertm1z gendikte 
halkta spor ihtirasm1 gev§etti. Kul~b 
rekabetleri artxk san kmmzile san 
laciverd arasmda, omre siiren, ba
tmdan batn~ miras kalacakmlf zan
mm veren bxr fanila davas1 olmaktan 
~doyor. «Galatasarayh mtsm F • 

I. ., 'h 'lAf ' e ner 1 ~~- » I b a mm yeri miinhal 
kalmaga ba,ladi. 

Bu miinhale ba,ka renkler ve ba _ 
ka ihtilaflar namzed goriiniiy '. N I' or. « asyona 1st misin, Komiinist mi 7>> 
davas1 bu namzedlerin en oniindedir 
ve bugiinliik «Burgos~u musun 
Madridci mi ?» merakma biiriinerek 
tecelliye ba§lam1§br. 

.. ~alatasaray • F ener davasmda 
butun mesele, yuvarlak, zarif ve ktv· 
rak me§in toplann, ortaoyunundaki 
sembolik eve benzer farazi bir kale
den i~eri girmesinden ibaretti; fakat 
bu masum davamn yerini kapm1ya 
'<ah§an politika oyununun toplar1 
b~g~nkii lspanyay1 harabeye ~evir· 
mt§br. 

Bu iki top arasmdaki farkm deh
§etini anlamak i'<in lspanya toprak
larmdan gokyiiziine fi§Ioran kan ve 
alev hortumlanna bir goz atmak ye
ti§ir. Bugiine kadar 200,000 lspan· 
yol ve yartm 1spanya mahveden 
Madrid - Burgos ma'<mdan ibret a
lan Tiirkler, milli birligimizin ktyme· 
tini her zamankinden fazla idrak e· 
derler. Ban§~l Tiirk evladlar1 arasm
daki ihtilaf, me§in topun seyrettigi 
iki kale arasmdaki sahanm hududu
nu asia ge~emez, buna eminiz. 

PEYAMI SAFA 

Mevsimin ilk balosu 

[Ba§taratt 1 tnct sahtfedel 

cagmda hit;bir ~iddet rejimi tesis edilme
mi~tir. Bu arazide orfi idare ilan edilme
mi§, se<;im devresi miihim hadiseler ol -
makstzm cereyan etmi~ ve d1~andan ~e
len tahrikata ragmen nizam muhafaza e
dilmi~tir. 

Balfrkla awanmak istenen 
leci hakikatler 

Antakya hadiselerine bizzat ~ahid ol· 
mu§ bir arkada§tmizm vermi§ oldugu rna· 
lumatt aynen a§agJya dercediyoruz: 

Ajans Havas bu malumata ne der? 
Bu malumah veren arkada§m imzas1 
mahfuzdur ve malumatm tamamen dog· 
ru oldugu tesbit edilmi§tir. 

«30 te§rinisani 936 pazertesi sabaht 
saat 8 de hiikumet tatil edilerek Misha
no, Mukopris, Bahsenus gibi birka<; A • 
rab koyiinden miisellah jandarmalann 
muhafazast altmda ve kapah kamyonlar 
kerisinde getirilen ve istifa ettikleri hal
de kabul edilmiyerek cebredilen miinte
hibi sanilerle Siiveydiye nahiyesinden ge· 
ne cebir ve tazyikle getirilen birka<; 
Tiirk - Alevi miintehibi saniden ve .45 
bin niifuslu Antakya merkezinden 90 
miintehibi saniye mukabil Kuseyri Mus
tafa, karde§i, Hhyast ve birka<; U§agmm 
te§kil ettigi yedi miintehibi saniden ba§· 
ka hi<; kimse i§Lirak etmemi~tir. Buna 
ragmen ve kanunlar hiikiimsiiz btraktla -
rak meb'us intihab1 yaptlmt§Sa da halk 
Yiice Komiser nezdinde bu vaziyeti der 
hal protesto etmi§tir. Otedenberi mutad 
oldugu ve<;hile tertiblerinde maglub c;t • 
kan hiikumet otoritesi bir vak' a ihdas e
derek memlekette tethi§ ve tazyik vesile
leri yaratma yalunu bu defa da tutmu§ • 

tur. 
Halk intihaba gayesi c;ok derin ulvi 

bir maksadla i§tirak etmemi§tir. Tiirkle· 
rin intihaba i§tirak etmedikleri Men -
dubun orgam olan ve ba§mda Edvar 
Nun bulunan Elliva gazetesile ilan ve 
tasdik edildigi halde miitet1.k1ben her 
nedense halkt intihaba i§tirak etmi§ §ek· 
Iinde gostermege t;ah§an ve kanunen ya· 
ptlmamast laztm gelen meb'us intihabmt 
hile ile yapmak suretile halkm hakkt <;ig· 
nenmi§tir. Bu vaziyetten heyecana dii • 
§en halk siikunetini muhafaza ettigi hal
de bir vak' a ihdas ederek Sancakta bir 
tethi§ ve tazyik rejimi kurmak hedefini 
istihsale <;ah§maktan geri durm1yan resml 
otoriteler §imdi izah edecegim gibi pek 
feci ve giiiUnc vaziyetler yaratmaga da 
muvaffak olmu§lardir. Ramazan gece • 
leri her tarafta oldugu gibi Antakyada 
da c;ocuklar §arkt okuyarak dola§makta 
olduklan bir mada umumi cadde iize • 
rinden ge<;erken Adalt Mehmedin evi • 
nin hizasma geldikleri vakit bu evin i -
<;inden <;ifte ile <;ocuklann iizerine iki el 
s~lah alllmt~ ve neticede biri yedi, dige· 
n de dokuz ya§mda olan iki c;ocuk biri 
alnmdan, digeri de gogsiinden sa<;malar· 
Ia yaralanmt§lardtr. Burada nazan dik
kati ~u noktaya celbederim: Bu hadiseye 
marui kalan <;ocuklann ya§lan 7 • 15 
dir. 

Bu <;ocuklardan taarruz beklemek 
manttkstz bir§eydir. Y aralt c;ocuklar ve 
arkada§lan bag1rarak ka~arken Antak
ya Belediye reisi Haci Etemin evinden 
de. b~ ~ocuklann iistiine tabanca ile ate§ 

Ankarapalas salonlanndakt' bu ne~'eli ed 1 t B d d b 
1 

" 1 IDI§ tr. ura a a ir c;ocuk ayagm· 
to. P anti .. geni~ bir samimiyet bavasx i- d 1 B 

d 
an yara anmt§hr. u silah sesleri iize· 

c;m e gun agarmc1ya },adar devam et - · h 
ti. Biiyi.ik Onderimiz de nezdlerine ka- n~e alk caddede toplanmaga ba§ladtgt 
bul bu:rurduklan zevatla birlikte sa _ btr mada Mesalihi Hassa zabiti yeti§e· 
baha kadar baloda kaldtlar. rek hiikumeti namma silah atanlann tee· 

F 
ziye edileceklerine dair soz vermi• ve bu 

rans1z biiyiik elc;isi M. Ponso ile Ha- v 
riciye Vekilimiz doktor Tevfik Rii§tii- soz kar§tsmda halk siikunetle dagtlmt§ • 

niin Atatiirk huzurunda yapllan toplan· ttr. 
tlda .<;vk memnun ve be~u~ bir halde Sah sabah1 tesadiifen be§ alt1 ki~i be-
hasbthalde bulunduklan goriiliiyordu. raberce i§lerine giderken Kuseyri Mus -

Baloya milli kostiimlerle gelen ba - tafanm evinden karde§i F uad Aga ta • 
yanl~r ~rasmda bir miisabaka yap1ld1. rafmdan bunlarm iizerine tabanca ile iki 
Ataturkun huzurunda yap1lan bu mii • I t d'[ ' · H lk 

nlmak suretile halk tahrik edilmi§tir. 
Halk bu tahrikat iizerine 'zaten diinkii 
yaralanma ~adisesile miiheyyi~ oldugun· 
dan Kuseyn Mustafanm evi istikametine 
dogru toplanmaga ba§lamt§tlr . 

Bu mada gene Kuseyrinin evinden 
otomatik tiifekle halkm iizerine ate§ a -
<;Ilmt§ ve halk arasmda bagm§malar ba§
lami§hr. 

Otomatik tufegin hususi bir evde bu
lunmasmm ve halk tarafmdan hic;bir te· 
§ebbiis yaptlmadan ate§ ac;tlmasmm ne 
demek oldugunun takdirini Ajans Ha -
vasa b1rakmz. 

Bu silah sesleri iizerine milis ve jandar
malar yeti§erek siingiilerle halkt dagttma
ga te~ebbiis etmi§lerdir. Bu strada mesa
lihi hassa zabitinin kumandasmda k1§la • 
dan iic; ztrhh otomobil yeti§mi§, ikisi hal
k~ kar§t tertibat almt§, biri de halh ~ig
myerek Kuseyri Mustafamn evine yana§· 
mt~ ve Kuseyri Mustafa bu ztrhlt oto -
mobilin i<;ine almml§hr. Miiteaktben me
~alihi_ ~assa zabiti halktan dagtlmalanm 
tstemt~hr. 

!1alk bu taleb kar§Ismda <<adalet is· 
tenz. v erdi&iniz sozii yerine getiriniz. Co
cuklanmtzt oldiiren hainleri, canileri ka
<;trmaymt~>~ diye bagtrmaga ba§lamt§sa 
da mesaltht hassa zabitinin i~aretile Zirh
lt otomobiller evvela havaya ate§ a~mi§· 
lardtr. Bu ate§ kar§Ismda halk ac;.thp da
gtlmaga ba§lamJ~ken ztrhlt otomobiller 
sebebsiz olarak halk iizerine mitralyozle 
ate§e ba§lami~Iardtr. Bu ate~ten tahmi -
~~n el~i ki§i yarah dii§mii§, iki ki§i olmii~
tur. Bm;ok ta agu yarah vardtr. 

~uhh otomobtllerin halkt ate§le bi(f • 
mege ba§ladJgt bir mada Kuseyri Mus -
t~!a?m bulundugu mhh otomobil halki 
~tgmyerek ~ale? istikametine gec;mi~tir. 
~u strada suvan miisellah 'kuvvetler ye
tl§erek hal~t kth~la dagttmaga ve hay • 
vanlarla «;Ignemege ba§lamJ~lardtr. Bu 
mada .~aralt bir gene siivariler tarafmdan 
ba§t ~1gnenerek oldiiriilmii§tiir. Bu §id
d=tli tazyik kar§Ismda halk dagtlmi§ ve o 
gun protesto makammda olmak iizere 
diikkanlar a<;Ilmamt§hr. Bu vak'a sekiz· 
de ha§hyarak 11 de nihayet bulmu~ ve 
o sirada kolonel Merson idareyi eline al
mt~hr. 

Halkm ramazan olmasma ragmen be§· 
ten sonra evlerinden <,;tkmalan menedil
mi§tir ve hiikumet konagi milisler tarafm
dan,i§gal edilmi§tir. 2 ilkkanun <;ar§amba 
sabahi tahminen bir tabur kadar asker 
Halebden Antakyaya getirilmi§tir. 

Antakya sokaklarmda her iki eve bir 
siingi.ili.i nobet<;i ikame edilmi§, ge]ip ge-

~enlerin ve hatta kadmlarm bile iistleri 
aranmaga ba§lanmt§hr. Koyliiler §ehre 

buahlmamakta ve otomobillerin ~ehir 
haricine <;tkmalan menolunmaktadn.» 

Antakyadan 2 kanunuevvel tarihli ve 

miiteaddid imzalan ihtiva eden aldtgtmtz 

bir mektubu aynen ne§rediyoruz: 

«Mendup ve mahalli otorite intihab 
esnasmda Turk, Alevi, Cerkes ve orto· 
dokslarm Ta~naktan gayri bir klSlm Er
~enilerin intihaba i~tirak etmemek sure· 
hie gosterdikleri vahdetin manasi ve ulvi 
gayesi hakkmda efkan umumiyeyi tered
diide sevketmek ic;.in bir taktm beyanna

melerle bu hareketin alelade bir intihab 

meselesi oldugunu ileri siirmege ~ah§mak

tadJrlar. Hakikat tamamile bunun aksi • 

nedir.. Halk namzedler iizerinde degil, 
prenslp ve mukaddes gaye iizerinde bir • 

l~§mi§ ve intihaba i§tirak etmemi§tir. h
ttrak etmemenin manasl filan veya fala

nm namzedligini kabul ettirmek i~in de

gil, Sancagm Suriye ile hicbir alakast ol

madJgmt ve ba§hba§ma istiklal istedigini 

cihan efkan umumiyesine bir kere daha 

anlatmakllr. 
b k 

e a e§ e t mt§tlr. a silah seslerinin 
sa a aya gtren bayanlardan General 
Nacinin kerimesiuin u"zerm· dekt' kostu"m geldigi cihete gitmege ba§lamt§, o mada S v h k'k• • ancagm a I I ve yiizde doksan ev-

en ziyade begenildi. roes ul bir memur tarafmdan «ne duru - ladlanmn bu dii§iincesinin muhterem ga· 

<;:ocuklan Esirgc=me Kurumunun bu yorsunuz Kuseyri Mustafanm evinden · 1 b "k k zetemz e iitiin diinyaya bir kere daha 
yu se toplantlya vesile olan ilk balosu halk iizerine ate• ediliyor"" d1'ye bagvt -
A k 1 1 

.. ' t" ilamm isteriz." 
n ara 1 ar uzerinde c;ok giizel bir tesir ~~----..;__...:.., __ .:._:..:._:.,::_..:.,::,:::_:~~~--~~===~.....,~=~ 

;;;::~:;'~"'"'" ••/i,;n; kabul•"; Filo, ~r,amba giinii lstanb~la gelecek 
An~ara 6 (Telefonla) - Ba§vekil ts- ·· 

met Inonii diin Franstz sefiri M. Pon -
so 'U kabul etmi!l ve kendisile bir saat 
kadar gorii~mii§tiir. 

Ruhsats1z ihracat kararna· 
mesi V ekiller Heyetinden 

t;Ikb 
Ankara 6 (Telefonla) - Ruhsats1z o

larak ihrac; edilebilecek mallara aid ka
rarname Vekiller Heyetinden ~tkmi§tlr. 
Bu kararnameye gore, hemhudud mem
leketlere, Adalar denizindeki biitiin a
dalara ve Girid, K1br1s adalan da dahil 
olmak iizere diger adalara bazt miis -
tesnalarla 500 liraya kadar her nevi 
e§ya ruhsats1z olarak ihra~: edilebile -
cektir. 

. $anlr Jonanmamrz lzmir limanrnda 
Jz~~ur 6 (Telefonla) - ~ehrimizde bulunan donanma ku . 

Sukr~ Okan, bu gece Kiiltiir Parkta yiiz ki~ilik biiyuk bir zi mandam ~Jral 
de btr halo vermi~tir. Davetliler gee;. ,..,ak te kadar b" "k b' yafet. v~ bunu taktben 
c;inde eglenmi~lerdir. uyu tr samtmtyet havast i-

Donanmanm <;ar~amba giinii lstanbulda bulunacagvt h b ')' a er ven 1yor. 

HEM NALINA 
MIHINA 

Oliiye hiirmet 
~Ail erhum General ~ukrii N aili -
U W U nin cenaze merasiminden son • 

ra okuyuculanmdan birka<; 
mektub ald1m. Bunlarda oliiye hiirmeti 
~ilmedigimizden §ikayet ediliyor; sanca· 
ga selam, fstiklal mar§tna hiirmet gibi 
~evzulardaki devamh ve usanmaz ne§ • 
nyahma, oliiye hiirmet bahsini de ilave 
etmem isteniliyordu. 

. Eskiler, oliiye hiirmeti c;ok iyi bilirler
d':. Sokakta ge~en bir cenaze goriildii 
mu: oturanlar ayaga kalkar, cenazenin 
?,~~~~~en giderler, hatta tammad!klan bir 
olun.un .tabutunu ta§tyanlar olurdu. 

, ~IID~l adetJer degi§ti, arhk cenaze]e • 
nn <;ogu otomob11le ta§mtyor, sonra in • 
sanlar .tammadJklannm degi]; tamdtkla· 
n.~m .. bJle ol~ler~n.i te§yi edemiyorlar; 
c;.unku herkesm t§t, giicii vardtr. y I z . .. l . d ani 
tc; gu<; mese est e degil; insanlar ahiret· 
ten ziyade diinyaya, olenlerden ziyade 
ya§tyanlara ehemmiyet verir olmu§lar • 
dtr. 

Bunlan bir tara fa btrakaltm; biz ... 
liiye hiirmeti pek bilmiyoruz. Gec;:nl:r· 
de, Harbiye civarmda bir a ker cenaze _ 
sine rasgeldim. Askeri liselerden birinin 
mlZlkast hazin hazin <;alarak bir vatan 
yavrusunu mezanna gotiiriiyordu. Cad • 
denin iki tarafma dizilip seyredenler sa
ytlamtyacak kadar c;ok, §apkastm c;tka • 
np bu oliiye son hiirmeti gosterenler ise 
parmakla gosterilecek kadar azdt. 

Ev:velki giin Mahmud Soydanm ce .. 
nazest de F ranstz hastanesinden T aksime 
bdar e] iistiinde, ora dan da y enicamiye 
kadar otomobille gotiiriiliirken yollarda 
gen.e bir sUrii adam, cenaze alaymt sey
r~dtyor; fakat hayata gozlerini kaptyan 
btr yurdda§a son selam ve hiirmeti gas • 
terenler pek az oluyordu. Belki i<,;lerin • 
den selam verenler, Allah rahmet etsin 
~.iyenler c;oktu aroma bu, kafi degildir: 
Oliiyii selamlamak lazimdir. 

Ben, ka<; defa Miitareke ytllarmda 
F ranSIZ askerlerinin k1t' a hal in de sokak· 
t~ giderken • mifliyeti ne olursa olsun • 
b1r cenazeye rasgelince, zabit kumanda· 
sile ve silahla selam verdiklerini gordiim. 
Y a§tyan Tiirklere yapmadtk §ey btrak
mtyan bu ecnebi askerleri, Tiirk oliile • 
rini hiirmetle selamlamakta tereddiid bi· 
le etmiyorlardt. 

Bir yurdda§ cenazesini degil, bir dii§· 
man oliisiinii bile elamlamak insanlar 
i~in bir medeniyet vazifesidir. !nsanlan 
diger canh mahlukattan ay1ran yiiksek 
duygulardan biri de oliiye hiirmettir. 
Medeniyet aleminde <;ok yiiksek mevkii 
alan Tiirkiin bu vazifesini de bilmoi ve 
bug~nkii mua~eret adabma gore yapma· 
Sl lazimdir. Y aztmt bir tenbih ve ihtarla 
bitiriyorum. 

. Yurdda§, cenaze ge<;erken oliiye son 
btr sel A h" 1 k am ve urmet o rna iizere §apka· 
nt ylkarmagt unutmal 

Sancak meselesinde 
(Er Nuvel) ~a?.ete~ini 
Tenvir i~in 

.. , •v• [Ba§makaleden devam] 
lar ulkes1 dedtg1miz bu T" k k t' d . ur 1 asm a 
?OO bmden fazla niifus vardu ve bunun 
1ki siiliisiinden fazlast Tiirkt'.' ur. 

Fransa Er Nuvelin dedigv1• b' · d h .. I ve tztm e 
ep oy e. umageldigimiz ve~hile eger ha· 

yirhah .btr dost gibi hareket etmege ka· 
rar _venrs~ ortada fili ve hukuki haklan 
tesbJt ve Ifadeden ba•ka k . k 1 • yapaca t§ a • 
maz. Fransa bu yolda y" .. d'V' 
b 

urume tgt ve 
una mukaddeme olarak S . 'd .. k I . unyeye at 

muza ere ennden bizi habe d tm k 
k .. b' r ar e e 

neza ebm tie gostermem' ld v . , d' . t~ o ugu I<;tn IT 

k1 ~u kadar a§ikar haklara miistenid bir 
~aziyet ortaya hi~ yoktan bir mesele ha· 
lmde c;.tkmt~hr. F ransanm dostluguna 
ehemmiyet vermemezlik ettigimiz yoktur. 
F a~at muahedelerin sarahatine miistenid 
~rkt .haklar iizerinde fedakarltk etmek 
tm~~mmtz dahi yoktur. Bu iki vaziyetin 
t~ltft bugiin biz den ziyade F ransaya dii· 
§uyor . 

YUNUS NADI 
•••• 

Havagazinden zehirlenenler 
1zmir (Hususi) - Devlet Demiryolla

fl Basmahane ~efi tbrahimin on ii~ ya
§Indaki oglu Muzafferle evlB.dltg1 ayni 
ya§larda bir k1z ~ocugu havagazile ze· 
hirlenmi§l , Muzaffer olmii§, digeri 
kurtanlmt§hr. 

Hadise, ibrahimin evinde olmu§tur. 
Sokaktaki havagazi ana borusundan st· 
zan gaz, lagtm tesisah yolile evin alt 
kat salonunu doldurmu§ ve hadiseye 
sebebivet vermi~tir. 

Hit; yoktan hir cinayet 
Bursa (Hususi) - ~ehrimizde ~ad1r· 

vanlthan denilen bir yerde iki koylii 
hayvan baglamak meselesinden kavga 
etmi§ler, bunlardan Narltdere koyun -
den Selim, Gozede koyunden Yakubu 
bH;akla oldiirmu~tiir . Katil bit;agile ya
kalanarak Adliyeye verilmi§tir. 
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r Kii~iik hi kAye 
~ 

Bayan1n sevgilisi! •. ] 
ibtiyar kadm, odaya girinee, dort ya

nma bakmd1. Sonra yava§ ad1mlarla 
1uruyerek, bii.yiik yaz1 masasmm ba -
fUlda ~ah§an ogluna yakla§tl: 

- Safa geldin oglum. 
Gene adam, annesinin sesini duyun

ea, ba§ml i§inden kald1rarak gii.lum • 
sedi: 

- Mersi anne, nas1lsm? 
ibtiyar kadm, i!rini !re~i: 
- !yiy.im ~ocugum. 
Bir §ey soyliyeeek gibiydi, fakat sus

mu§tu. Gene adam sordu: 
- Ne var, ne yok anne? 
ihtiyar kadm, oglunun yaZI masas1 

nm kenarmda duran iskemleye oturdu: 
- Sana soyliyeceklerim var oglum ... 
Gene adam, elindeki kalemi de ka~d

larm yanma birakmi§tt: 
- Anlat bakahm ... 
thtiyar kadm, ogluna baklyordu. Bir 

kag kere yutkundu. Mendilini !rlkara -
rak burnunu sildi, mendili dikkatle kat
llyarak eebine yerle§tirdi. 

Gene adam, giilii.yordu: 
- Soyliyeceklerin, Selmaya dair de -

gil mi anne? 
ihtiyar kadm hayretle sordu: 
- Nereden anladm? 
- Halinden ... 
- Madem ki aglldt. <;ekinmeden soy-

liyeyim. Karm seni aldabyar ••• 
- Nasll aldattyor? 
thtiyar kadm, keyifli keyifli gulu -

yordu: 
- Basbaya{:l aldatlyor. Hem de ki -

minle olsa begenirsin? 
Gene adamm yuzii sararmi§tl. K1s1k 

bir sesle sordu: 
- Kiminle? 
!htiyar kadm, eevab veriyordu, fa • 

kat sozu agzmda kald1. Kap1 ardma ka
dar agdnn§, odaya, uzunbaylu, inee vi.i
eudlii, san§m bir kadm girmi§ti. 

Beyaz di§lerini gosteren tath bir gi.i
lii§le, anne oglun yaruna dagru ko§tU. 
Kolunu, ihtiyar kadmm boynuna dola
di. Yanaklarmdan optu. Sonra kocasma 
dondu, bakb: 

- 0 ne surat sevgilim? 
!htiyar kadm, giilmege ~all§Iyordu: 

- Ba§l agnyormu§!.. 
Gene adam, sert bir hareketle anne -

sine dondii.: 
- Ba§rmda agn filan yak ... 
Gene kadm, §a§ITml§tl: 
- Halinizde bir tuhafhk var. Anla -

nnyorum ... 
Gene adam, kansmm yiizi.ine bakl -

yordu. Gene kadmm tath mavi gozleri, 
lfOCukga bir derdle bulutlanm1~tl. Du -
daklarmdaki guliimseme donukla§ffil§, 
fakat kaybolmamt§tl: 

- Ne§'emi kagirdtruz ... 0 kadar ke -
yifliydim ki, bir !;Ok gi.izel §eyler almtlj, 
size gostermek, begendirmek igin g1l -
d1nyordum. 

Gene adam, sardu: 
- N eler almi§hn Selma? 
Gene kadm giiliimsedi: 
- <;ocugumuz igin portbebeler, kun

dak takrmlan ve bir de araba ... Gorse
niz, hepsi o kadar giizel ljeyler ki... A
raba mavi renkli, pml pml tekerlek -
leri, korii.gii., onuniin mikadan siperile 
ho§ bir araba ... 

Anlahrken, gozlerinin derinlikleri 
gUlii.yor, sesi, tatl1 bir ahenkle kuvvet -
lenip yava§hyordu: 

- Buraya getireyim mi? 
Gene adam, annesine baktl. Y <t§h ka

dm, yiiziinde belirsiz bir ofkeyle geli -
nine dalmi§h. 

Gene kadm, tekrar sordu: 
- Getireyim degil mi sevgilim? 
- Getir, gorelim Selma ... 
Gene kadm, sevinele ko§arak, ada -

dan dl§an g1kb. 
Anne, ogluna baklyordu: 
- Hepsi yapmae1k!.. Sen seyahatte 

iken dogaeak goeugunu big dii.§ii.nme -
di. Her gii.n sevgilisile gezdi, tozdu; 
§imdi de sana gosteri§ yap1yor ..• 

- Nereden biliyorsun anne? 
ihtiyar kadm gii.ldii: 
- Bilmesem soyler miyim hi~? ifti

ra m1 ataea~m? .. Avrupaya gittiginin 
ikinci gunuydii.. Telefon gald1. Ben a~
hm, bir erkek sesi Selmay1 sordu. <;a
girdrm. Geldi, oyle bir konU§tU ki, in
san ancak kocasile, sevgilisile konu§a -
bilir. Gel beni al dedi. Ben, kim diye 
sordum, bir arkada§Im dedi; ba§ka bir 
§ey soylemedi. Aradan yar1m saat geg
mi§ti. Ko§eba§mda bir taksi durdu. 
iki ug kere klaksonunu !;aldr. Selma, se
vinele ko§arak gitti. Ben . peneereden 
gozetledim. Otomobilin i~indeki §Ofiirle 
opi.i§ti.i. Kamm beynime g1kh aroma, o
na bir §eyc1kler demedim. N eme laz1m, 
koeah kadm... Ondan sonra, her gun, 
otomobil geldi, SelmayJ. ald1. .. Ben goz
lerimle gi:irdiigii.mu soylii.yorum, gii.na
hl vebali onun boynuna... Gelinimin, 
bir §Oforle sevi§tigini gordiikten sonra 
oglumdan sakhyamazd1m dagrusu ... 

Gene adamm, yii.zii busbutiin sarar -
mi§tl. ;;akaklarmdaki damarlar1 segiri
yor, dudaklar1 kurumu§tu. 

0 Slrada kap1 ac;lldl. Gene kadm, rna
vi renkli bebek arabas1m yiiruterek i
geri girdi. Yanaklan pembele§ffii§, yii
zu mes'ud bir glilu§le l§Ikhyd1. Biraz 
onceki tats1z dakikalan unutmu§tu. KQ
easmm yamna gelince durdu: 

- Ne giizel degil mi sevgilim? Bu a
rabada sana gok benzemesini istedigim 
~oeugumu gezdirecegimi dii.§iindiik~e, 
~Ildiracagrm geliyor ... 

Arabanm iginde duran bii.yuk kutu • 
nun kordelas1m gozdii, mavi keten -
den yapilmi§ portbebeyi ~Ikararak gos
terdi: 

- Bu da mavi, yalmz, kundak takim· 
lan beyaz... Bu maviler ~ocuguma !;ak 
yalo§aeak samyorum .•• 

ibtiyar kadm, ka§lanm c;atml§h: 
- Acelen ne a, krz1m? Yedi ay sonra 

dogacak gocuga §imdiden bu haZirhk. 
Diinyanm bin tiirlii bali var!. 

Gene kadmm yiizii.niin manalan bir
denbire degi§mi§ti. Hayretle sordu: 

- N e demek istiyorsunuz? 
!htiyar kadm eevab vermedi. Yalmz 

donerek oglunu siizdii. Gene adam, dal
gm dalgm, mavi, bebek arabasma bakl
yardu. Sonra ba§lni kald1rdl: 

- Anne, bizi yalmz b1rak! .• 
Odada derin bir sessizlik geni§lemi§ti. 

Gene kadm, bir kocasma, bir kaynana· 
sma baklyordu. ihtiyar kadm, yerinden 
kalkarak odadan di§an !rlkh. 

- Neniz var sevgilim? Aramzda bir 
§eyler mi gegti? 

Gene adam, yerinden dogrJ.IlmU§tu; 
- Evet, aram1zda bir §ey var. Yani 

bir yabane1. •• 
-Kim? 
- Ben yokken, her giin beraber gez-

digin, ve annemin gozleri onii.nde OpU§· 
tugii.n bir yabane1 ..• 

Gene kadmm solgun yuzli, birdenbire 
ate§ gibi kizarmi§h. Gozlerine gllgm bir 
ne§'e doldu. Dudaklan a!;Ildi, taze, pli
rii.zsiiz, tath bir kahkaha ile glilmege 
ba§ladr. 

Gene adam, §a§trmi§b. Kekeledi: 
- Giiluyorsun? 
Gene kad1mn gozlerinden ya§lar s1 -

Ziyor, gii.lii.yordu. Sonra kahkahas1 ya
va§ yava§ dindi: 

- Senden sakladlgrm i~in belki ka -
bahatliyim. Fakat, butii.n kabahatim 
bundan ibaret. Annenin gozleri oniinde, 
opi.i§tiigum §Ofor, ~ah§madigt, kotu 
meslek sahibi oldugu ic;in, ailemin red
dettigi, fakat, benim gok sevdigim kar
de§imdir ..• 

Sesi o kadar tath; gozleri, yiirii a ka
dar samimi idi ki; gene adam, bir anda, 
§iipbelerini, iiziintlilerini unuttu. Gu -
len kansm1 kollan arasma ald1. F1s1l -
dad1: 

- Beni affet sevgilim ... 

CAHID UCUK 

~air ve bestekar 
Leyla oldii 

(Ba~tara/1 1 tnct sahtjede) 

manda Padi§ahm Hekimba§lSl oldugu 
igin Leyla ~oeuklugunu sarayda ge~Sir

mi§ ve saz tak1mlanm dinliyerek mu -
siki zevkini almi§hr. Abdiilazizin eii.lu
sundan sonra Girid Valiligine tayin alu
nan babasile beraber Giride gitmi§, ora
da rumca ve fransrzeay1 ogrendigi gibi 
Turk edebiyatile me§gul olmaga da ba§
lamr§br. Babas1, izmir Valiliginde bu • 
lundugu zaman - sonralan Giridli Srrn 
Pa§a diye §Obret bulan - Mektubcu mu
avini S1rn Efendi ile evlenmi§ ve zev
cile Pirzerin, Rusc;uk, Trabzon, Kas -
tamonu gibi bir ~ak vilayetleri dola§ -
mi§tir. 

Leyla, mlitareke senelerinde istanbul 
gazetelerinde saray batuatma, gezdigi 
yerlerin ahvaline ve eski Turk harem 
adetlerine dair yetmi§, seksen kadar 
krymetli makale ne§retmi§tir. Bunlar
dan Haremi Hiimayuna aid hatirati 
frans1zcaya terciime edilerek kitab §ek
linde tabedilmi§ ve frans1zcadan Alman 
ve <;ekoslavak lisanlarma da nakledil -
mi§tir. 

~aire Leylanm yaz1larmdan bir krs -
m1 cSolmu§ <;i~ekler. adh kii.~Sii.k bir 
kitabda ne§redilmi§tir. Hatalar1 pek 
c;a~ur. Musiki ustadlar1m1zdan Medeni: 
Aziz Efendi He Asdik Ustadan me§ket
mi§ olan Leylanm mlitehassislarea gok 
takdir edilen besteleri, pe§revleri var
dtr. 

Bir gi.in izmir koylerinden birinde bir 
tak1m seyyar galgte1lar, saz galar, koy 
§ark1lan soylerler; Ley!& Hamm bunla
n dinler, §arklyi bir daha tekrar etti -
rir ve derhal notasm1 yazar. Koylii.ler 
bunu gorii.nee ne yaptigrm sorarlar. 
Leyla §arkilar1 tesbit ettigini soyler. 
Koyliiler inanmazlar. Fakat Leyla he
men natalarla §arkrlan tekrar edinee 
seyyar galgte1lar bii.yii.k bir hayret igin
de kahrlar. 

$air Leyla son zamanlarma kadar ze
kasml, mubakeme kudretini tamamen 
muhafaza etmi§, gayet nazik ve ho§ 
sohbet bir Turk kad1m idi. 

Piyanodaki kuvvet ve mehareti misli 
nadir bir derecede yiiksekti. Hastala -
nme1ya kadar ller hafta hanenrle 1bra-
him ve kemani 1hsanla birlikte yeni ve 
eski §ark1larr, besteleri me§kederdi. 

Leyla, gec;en as1r Turk kadmhg1 mii
messillerinin belki en ktymetlisiydi. 

Siileyman Nazif merhumla ~ok kafa
dardt. Fakat balk arasmda insanlarla da 
onlarm haline gore, mevzu bularak ko
nu~urdu. 

Dinine, milli adat ve an'anata biiyiik 
bir merbutiyeti olmakla beraber strf 
cehil ve taassub neticesi olarak kadm -
lara reva goriilen baz1 manas1z eebir 
ve tazyiklere kar§l isyan eden, geni§ 
ve a~1k fikirli bir kadmd1. !nkllabdan 
sonra, Tiirk kadmlarmm da yii.kseldigi
ni gormek, son zamanlarmda anu gok 
memnun ediyordu. 

Kendisini uza~an ve yakmdan tam
mi§ olanlarm hepsi olii.miinden ~ok mu
teessir olacaklardrr. Keder goren aile -
sine derin taziyetlerimizi bildiririz. 

Merhume, esbak, ;;ehremini Yusuf 
Razi Belle mimar Mehmed Vedadm va
lidesi idi. Damadr Mehmed Ali Ayninin 
Krzrltopraktaki ko§kiinde vefat etmi§
tir. Cenazesi bugii.n saat 11 bu~ukta 
Sirkeci iskelesine ~1kanlacak ve nama
Zl Nuruosmaniye eamisinde kllmaeak
tir. 

MOTEFERRIK 

lktisad V ekili Ankaraya gitti 
Siird saylaVl Mahmud Soydamn ce -

naze merasiminde bulunmak iizere §eh
rimize gelmi§ olan iktlsad Vekili Celal 
Bayar diin ak§amki trenle Ankaraya 
donmi.i§tiir. 

~irket murahhaslari Ankara· 
ya gittiler 

Jl A th Egg th Evvelki gi.in §ebrimize gelen ~ark 1 Vl ar a er ; Demiryollan murahbaslan dii.n ak~am 
Ankaraya gitmi§lerdir. Murahhaslar bu 

R e z· s ee sabab Naf1a Vekaletine giderek pazar-

arzs l an toz hga haz1r olduklanm bildireeeklerdir. 
filminde Gelmesi geeiken murabhaslardan bi-

risi de Paristen aneak bu sabah §ehri • 

.................................................... _.111 .. m .. iz•e•g•e•le•e•e•~•ir •. 111111• 1111111111 ... , .. 

C0LDE BiR TURK ·GENCi 
,,.1... ·. . . J . 

·· ·_ .. · Turkr;e Sozlli- Turk . Musikili .· 
, . . .. . ' 

5 Giiniiniiz kald1 

Kuvvetlilerin en kuvvetlisi ... 
Ate~lilerin en ate~lisi ... 

KAPlAN BLUD 
KIZIL KORSAN 

i stan,bul sehrinin bitip tUkenmez dertleri 
Belediye asri bir ekmek (Buaksamkiprogram) 

fabrikaSI yapt1ra. cakm1~! dl~~~f?!~~~~~a~:!~~k-. 1123~~5~~~: 
~ telif plak ne§rlyati - 18,30 p!Wa dans mu• 

Siit ~irketinin hazin maceras1 heniiz unutulma· 
mi,ken Belediye, firmlarin asrile~tirilmesi • • • 

ISIDI 
' 

acaba ni~in firincdara b1rakmak istemiyor? 

Istanbul lmnlarrndan biri 
Bel1tdiye, istanbuldaki fumlarm hep- Slit §irketi hikayesi, aras1ra olsun 

sini kapahp, §ehrin ekmegini, kendi hahrlanmast laZim gelen bir hazin ma
kuracagt asri ekmek fabrikasmdan ver- eerad1r. 
megi dii.§ii.nuyormu§... Unutmamahy1z ki, unutulmamas1 ge-

Bu haberi gazetelerde okuyanlar ara- rek ae1 teerii.belerimiz vard1r. 
smda kag ki§inin, daha §imdiden kollan Belediye, neden, istanbul fmnlarm1 
s1vayarak, evlerinin, kulubelerinin bi - asrile§tirmek i~in, fmncilan barekete 
rer kii§esine fmn kurmak tela§ma du§- getirmiyor? 
tiiklerini iigrenemedim. Aneak, bu me- Bir te§kilata bagh ve hemen hemen 
seleden kime bahsettimse, ald1g1m ce - hepsi 13£ anlar, iyi gorii.r, i§gii.zar adam-
vab, bep, §U tek kelimede topland1: lardan murekkeb olan fumctlanmiZl 

- Yand1k!.. bir maksad ve gaye etrafmda toplay1p 
Bilmiyorum, §ehrin su, yag, et, slit, birle§tirebilmek pek gi.ig bir i§ midir? 

kaldmm, gop gibi belliba§h bayati me- Bilakis ... 
selelerinden hie; bir-inin, balk1 hQ§nud Gorii.§tii.gii.m fmnetlar bu i§e haz1r 
edeeek bir §ekilde, altmdan kalkam1yan olduklanm soylii.yorlar ve eski Fumel
Belediyenin, durup dururken, bir de lar cemiyeti reisi Mehmed Nurinin bir 
ekmegimize el atmak nereden akhna buguk sene evvel gosterdigi yalda yii. -
esti? riimekle, en k1sa zamanda, 1stanbulda, 

$iiphe yok ki, Belediyenin du§uneesi Belediyenin istediginden ala asri fmn
§Udur: Kurulaeak asri fmnla halka te- lara malik olmamn kabil ve mii.mkun 
miz ekmek yedirmek ve bu vesile ile oldugunu iddia ediyorlar. 
bir miktar da varidat temin etmek. Anlattrklarma gore, eski reisin o za-

Fakat bu (bir miktar) bugiinkii he • man bu hususta hazrrlay1p fmnerlar -
sabla ytlda bir buguk milyon lira ka - dan yii.z otuzunun da Noter huzurunda 
dar bir yekCm tutar. muvafakatlerini ald1{:1 proje §Udur: 

i§te Belediyeyi tahrik eden de, asil Belediye, fmneilara i§ledikleri ~uval 
bu rakam alsa gerek. ba§Ina iki yiiz kuru§ ·imaliye ii.ereti bi-

Belediyemizin yeni varidat memba - rak1yor. Her f1rmc1 bu iicretin yiizde 
Ian buhnasmi hangimlz can ve gonUl - onunu her gi.in Ziraat Bankasma yatrra-
den istemeyiz. cakbr. 

Aneak, istanbuldaki 196 ekmek~·i f1- Yevmiye, fmnlarda 3000 ~SUVal un 
nmm kapatmca, i§siz gii.gsuz kalaeak sarfedildigine gore, frrmc1larm banka
dort binden fazla vatanda§I du§unen ya yahracaklan para, gii.nde 600, ayda 
yok mudur? 18,000, y1lda 216,000 lira tutuyor. 

Haydi, umumi menfaat her §eyin iis- i§te bu para, istanbuldaki 196 fmn • 
tii.ndedir, diyelim. emm kuraeaklan bi.iyii.k, asri ekmek 

Diyelim amma, yukanda i§aret etti- fabrikas1 §irketinin ilk sermayesini te§
gim gibi, daha basit i§lerin bile hakkm- kil edecektir. 
dan gelemiyen Belediyenin, bu ~etin ve Fmneilar, Ziraat Bankasma her giin 
karl§Ik i§e sokulmas1 tehlikeli degil yabracaklan paralarm, Belediyenin 
midir? kontrolu altmda bulunmasm1 da mem-

ikide birde, hatta paraya ihtiya~ gos- nuniyetle kabul ediyorlar. 
termiyen i§ler kaqlSlnda dahi (param Fmne1lar bu §ekle raZI olduktan son
yak ki, yapabileyim) diye ellerini ugu§- ra, !stanbulu asri fmna kavu§turmak 
turan Belediye, sekiz yiiz bin ki§inin i~in, Belediyenin onlara onayak olma -
ekmegini temin edecek asri: fmnlan smdan ve kendi elile kuraeag1 bu bir -
kuracak sermayeyi nereden bulacakbr? Iigin ba§mda nazim vaziyette bulunma-

Eger, boyle diledigi anda haretya - smdan ba§ka yapacak i§ kahr m1? 
eak para bulabilecek vaziyette ise, s1h- i§i ba§mdan a§mi§, ne yana ko§aea -
hatimiz pahasma yiizustu kalmi§, ya - gmt §a§Irmi§ Belediye, yeni ve tehlikeli 
bud daha hi~ el suriilmemi§ bir si.irii, yii.kler yi.iklenmegi dii.§iineeegine, bu 
vazifesi olan i§leri yii.rutmek i~in, da- kestirme ve pratik yola sapsa, hem ken
ha ne duruyor? di ic;in, hem fmnc1lar~mlz igin , hem de .. 

Yanh§ anla§1lmamas1 i~in, istanbulu ve bilhassa zavalh Istanbullular ic;in 
bugii.nku fmnlardan kurtarmak ve me- !;Ok bayrrh olur gibi geliyor bana ... 
deni: memleketlerde oldugu gibi asri £1- KANDEMIR 
rmlara kavu§turmak liizumunu inkar ~=====~---~==-~~ 
etmedigimizi soylemeliyim. VEFAT 

Umuru Baytariye dairesi reisi mer -

slki.si - 19,30 <;ocuklara masal: i. Galill ta
rafmdan • 20,00 R!fat ve arkada~lan tara .. 
fmdan Tiirk mu.slki.si ve halk ~arkilan " 
20,30 Saflye ve arkada~lan tarafmdan Tiirk 
musiki.si ve halk ~ark1lan - 21,00 l;lehir Ti ... 
yatrosu dram krsm1 tarafmdan bir temsll• 
22,00 Ajans ve Borsa haberleri - 22,30 pia!-. 
Ia sololar, ertesi giiniin programt - 23,011 
son. 

ViYANA: 
18,05 konu§ma - 18,20 konser - 19,15 L1• 

yatrolar • 19,40 1nglllzce ders, saat, habcr" 
ler, hava, program haberleri - 20,25 poll.:;• 
Ierln zamam ve kan~Ik yaym - 21,05 h'lllt 
§arkrlan - 22,05 senfonlk konser - 23,15 
haberler, hava _ 23,25 eskl Viyana mus!ki• 
s! - 24,35 haberler. 

BERLiN: 
18,05 mu.sik!, ~ark1Iar, takvim - 19,05 gra ... 

mofonla konser - 20,05 fenni konu.,ma • 
20,20 dans havalan - 20,50 giiniin ak!s!e ... 
ri, haberler - 21,15 mu.sik! - 22,05 e~tlence .. 
li konser - 23,05 hava, haberler, spor - 23,35 
gece musikis!. 

BUDAPEl]TE: 
17,50 haberler, konferans, koro konser!. 

19,15 §iirler, Q!ngene orkestras1, e~tlencell 
konu§ma - 21,15 musik! - 21,55 haberler ... 
22 musi.klnin devamr - 23 cazband tak1m1 .. 
24,05 almanca haberler • 24,10 Qingene or ... 
kestras1. 

BUKRE§: 
19,05 saat, haberler, hava - 19,15 elilen• 

celi konser - 20,05 konferans - 20,25 mu • 
sik! • 20,55 e~lencell konser - 21,20 konfe .., 
rans - 21,35 p!yano konser! - 22,10 k!tab· 
lara dair - 22,15 ~n konser! - 22,35 .saat, 
hava, haberler, spor _ 22,50 e~lencel! kon .. 
ser - 23,50 frans1zca ve almanca haber:er. ~' 

LONDRA: 
22,05 plyano e~Ienceleri - 22,15 opera ya• 

Yinl - 23,15 orkestra konseri - 24,il5 saat, 
haberler, hava, spor, konu.,ma _ 24,30 dans 
orkestra.st - 1,35 saat, haberler, hava - 1,4S 
gramofon. 

PARiS [P.T.T.]: 
18,05 Org konser!, kl.I'aat, gramofon .. 

19,05 orkestra konser!, konu~a - 20,05 sen .. 
fonik konser • 20,35 havadis - 20,40 kon • 
serin devami - 21,25 hava, haberler - 21,43 
orkestra konserl - 22,05 edebi yaym - 22,35 
komedi - 24,35 haberler, hava. 

ROMA: 
21 ,45 konser • 22,45 tur!zm propaganda .. 

.s1 - 22,55 vlyolonsel konser!, !stirahat esna
smda konferans - 23,45 dans mu.sik!s!, is
tlrahat esnasmda haberler - 24,35 dans mu.. 
s!klsl. 

NOBETCiECZANELER 
Bu gece nobet<;l olan eczaneler ~unl2. r ... 

drr: 
istanb'lll clhetindekiler: 
Ak.sarayda (l_?eren, Alemd rda 1rn a

slm ),, B~tku;k oy~e <istepan) , Beyaz1dda (A
sador Vahram), Em!noniinde (Be~!r Kemal
Cevad), Fenerde (Hiisameddln), Karagiim
riikte (Kemal), Kii~iikpazarda (Necati), 
Samatyada (Erofilos), ~hrem!nlnde CA. 
Hamdl), l}ehzadeba~mda (Ismail Hakkt). 
Beyo~lu cihetindekiler: 
Gala tad a (Yi~opulol, Hasko~e <Ni.sim 

Aseo), Kasunp39ada (Miieyyed), Merkez 
nahlyede (Matkov!~l, CV!nlkopulo), §1~11-
de (PertevJ, Taksimde (Kemal Rebiil). 

Uskiidar, Kadikoy ve Adalardak!ler: 
Biiyiikadada (§ina.sl), Heybelide (Ta

na§), Kad1koy, Muvakkithanede (Saadet), 
Kad1koy, Sogiidlii<;e~ede <Huhisi Osmanl, 
Uskiidar , imrahorda Cimrahorl. 

TAKSiMDE MAKStMDE 
~~~~~ H A L K 

Operetinde 

lkinci senei 

devriyesi olan 

Bu ak,am 
20,30 da 

Zengin program 
s1rasile 

1 - «Enayiler» operet Zozo Dal
mas ve T omakosla • 

2 Temiz, hilesiz, has ekmek yemek igin. 
Y1lda elli milyon kilo odun kullana

rak armanlanmiZl yakan bugi.inkii. f1 -
rmlardan kurtulmak i~in. 

Evet, asri: f1rmlara ihtiyaerm1z var. 
Fakat bu netieeye varmak i~in Be • 

lediyenin fmnciltga ba§lamasr §art m1-
d1r? 

Bir milyona yakm niifuslu darma
dagimk bir §ehrin ekmegini temin et
mek, mezbaba i§letmege benzemez! 

hum Ali $evketin e§i ve Ti.irkiye i§ 
Bankas1 hukuk mu§avirlerinden avu - 3 
kat Fethi Ba§aramn teyzesi Bayan Kad
riye Saygm vefat etmi§tir. Cenazesi bu- 4 
gii.n saat on birde Kad1koyunde Baha- 5 
riye caddesinde 92 numarah hanesin -
den kaldmlarak iskele camisinde na -
maz1 k1lmd1ktan sonra Karacaahmed -
deki aile kabristanma defnedileeektir. 

A TtNA OPERAS I Prima 
ballerini Mel. T omakos bale. 
Me,hur tenor T omakos yeni 
opera par~alart. 
Zengin varyete. 
K1ymetli san'atkar Bayan 
«SAFiYE» ve arkadasian. 

Y erlerinizi telefonla ayrrt~n1z, 
Biletler gi,ede sablmaktad1r. 

Bugiin matinelerden itibaren "11 

Y I L D I Z Sinemastnda 
ZamaDimlZln Karuso'su ... Kadmlarm mahbubu gen~ tenor 

T i N 0 M A R T i N i ' yi 

T elefon: 42633 

Manyattzor ve 
Uliizyonist 

?rf. Zati 
SUNGUR 

Musiki ••• <::arkt ••• ve gu"'zelliklerle dola H k "1 er a ,am 

A ~ K S E R A 8 I 5·~·~d~b~·~d· 
Gormiyenler acele ediniz, ~rorenler bir deha alkJ~layJoJZ. 

25 ARANYOSSY RAJKO 

COCUK CiNGENE ORKESTRASI 
filminde gidip dinleyiniz. Bir zevk ve san'at harikas1dtr. tiyatrosunda numaralar kamilen 

:::::~y~a~k:l:a:':•y~o::r~·;··~:::-.::::::~~~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::~ ........ ~~~~~ ........ degifmi,tir 
- HAZIR OLUNUZ ! .. 

SARA Y Pek yak1nda 5 U MER 
Tepeba~I GARDEN de 

Biiyiik muvaffakiyet ve alkJ,Iar aras1nda son kon,erlerini 
Ayni giinlerde Meksikah sinema ydd1Z1 

LU PERKi S 

veriyorlar. 

Yeni danslanm biitiin numaralarile birlikde goreceksiniz. 
.. ••••••••• Fiatluda zam yoktur. 

SINEMASINDA 

Munir Nurettin 
KONSERI 
9 Blrinclklnun 

Y eni program 

Sinemas1 
ilmin en biiyiik mucizesi, yeni bir harikasi ydd1zlara nas1l gidilecek filmini gosterecektir. 

BAY TEKiN MECHUL DuNYALARDA 
( FLASH GORDON ) 

BUSTER GRABE taraf1ndan 



[ 

7 Birincikiinun 1936 CUMHURiYET 

Bursada Hayvan 
Sat1' kooperatifi 

Biitiin koyliilerin i,tira
kile viicude getirilecek 

Uzak~arktn en hassas noktas1 
~in denizile Ben gale kOr
fezini birle§tirecek kanal 

Bursa (Hususl muhabirimizden) -

Japonfar taraf1ndan ardan bu kanaf ikmaf edilince Bursada zirai sal!~ kooperatifleri kanunl 
~ hiikiimlerine gore bir hayvan sab§ koo-

Pasifik denizinin kilidi ve Uzaksark yollar~na peratifi te§kii eqilmek uzere bulunuyor. 
' • Vilayetin ikhsadi inki§afmda miihim bir 

. hakim olan Singapur ehemmiyetini kaybedecekbr rol oymyacak olan bu te§ekkuie butun 
k koyliiler ve yeti§tiriciler dahil olacaklar-

Singapur limamndan bir goriiniif 

Pariste inti§ar eden L'lntransigeant N azm Prens Voravuru, bu zata hudud
gazetesi «Midshif» nam miistearile ne§· suz salahiyet vermi§tir. Simdiden, Puts

; rettigi bir makalede, 1 aponya, Kra ber- chaburi~e miiteaddid fabrikalar. faaliye-
zahmi a<;tJg1 takdirde, ingilterenin Pa- te ge<;ml§ bulunmakta ve bu fabnkal.arda, 

• sifik denizindeki kilidi mesabesinde olan 1 aponlarm sevk ve idaresi altmda, S1yam· 
t, Singapurun biitiin sevkiilcey~i k1ymetini h i§<;iler, bilhassa viicude getirilen 1apon 
; kaybedecegini ileri siirerek diyor ki: m<fkinelerinin siiratle montajm1 bitirmege 

Su s1rada Akdenizde bilhassa ispa.n- ~ah§maktad1rlar. 
Ya sahilleri ~~:;1gmda cere~an eden ve mil- Malakamn ~ark sah_ilinde, .. Ban~kok, 

'-' letlerin mukadderatlnln denizlere ne ka- Radburu. Penak demuyolu guzergahtn· 
1
: dar bagh oldugunu bir kere daha isbat da ag1r kamyonlara mahsus olarak yap!-

13 eden hadiseler, Uzak§ark hududlarmda !an bir yolun in§aatl, gene 1 aponlann ne-
5 da, baska bir «hassas nokta» mevcud ol- zareti altmda nihayete ermek iizere olup 

dugun~ ve Almanya ile 1aponya arasm- bu yolun ba~lang1cJ Ao-Bandan korfe -
da imzalanan son itilafm, haritanm bu zinde bulunmaktadJr. Orada da, muaz ~ 
lJzak§ark noktas1m hayli kan§hracak zam tarak dubalan, Kra nehri munsabm1 

1- tehlikeli bir mahiyet arzettigini unuttur ~ derinle§tirme ameliyesine var kuvvetle c;a~ 
Inamaltd1r. h§Jyorlar. Ayni zamanda Ko-Ra adacJ-

Bengal '- .. 1 • • r· d · 'l gmm §imalinde kain tepelerde de kazma Ror ezrnr ..-•n entzt e . - . 
b. l ,. L b' L l amehyesme ba§lanmi§hr. Son alman ha-

tr es treceR tr Rana be I .. 'h • . I d s· I F 1 k ' . . • . . r ere gore, 1 zan I§ er e 1yam 1 
e em en Hmd1stam ve ~arkl Hmdis· 120,000 i§~i ve 300 J apon miihendisi 

can matbuatJ .. d s· t f d n . • soz e 1yam ara m a <;ah§maktad1r. Kanalm in§aat masrafma 
memur ed1len bir tak1m 1 apon miihendis· )' 6 ·1 1 ·1· )' 1 k h 

!!.- lerinin. Bengal korfezini Cin denizine ge. me~~~ _m~ yon ng1 IZ 1ras1 o ara ta ~ 
baglamak uzere Kra berzahmda bir ka- mm eK1 mJ~tllr. l I 

U- 1 k k d'l I d ana zn aft mast masra z 
na a~ma rna sa 1 e son zaman ar a B AI "h d' 1 · b h 

.. d'k) · h 'k 1·d f I' · f azt man mu en 1s enn ve u a-

m 
teZ 
1-

goster I en an u a e aa 1yetJ mu as- I' . b'ld'kl .. 'dd' d AI .. . u .. . d va IYI 1 1 ennt 1 ta e en man mu~ 
salan 1zah ederek, oitahg1, muteadd1d e· 1 h 1 .. 1 d'kl · .. b k . . e ass1s arm soy e 1 enne gore, u a -
falar, ciddi surette tel~§a verm1§lerdJ. nalm ac:;1lmas1 i~:;in yapllacak masraf, Pa-

Batavyada oturan b1r dostumun, bana nama kanalma sarfedilen muazzam meb
gec;enlerde gonderdigi bir gazete maktu· [aglardan <;ok daha fazla olacaktu. Ve 
asmda ~u miitaleay1 oku~um. u • gene ayni kimselerin iddiasma nazaran, 

.<<.Bu ~anal 1940 senesme dogru ~~~al bu sermayeyi itfa etmek imkam asia bu ~ 
ed1hr ed1lmez, Uzak§ark yollarma h~hm Junam1yacakhr. Zira, bu yol iizerinde ti
Ve Pasifik denizinin kilidi mesabesmd_e carl milnakalat pek yava§ surette artabi
bulunan Singapur ilssiibahrisi bu ehemmi· lecektir. 

), Yetini kaybedecektir. <;iinkii, 1apon d?- Bu iddialar, Berlin~ Tokyo anla§ma· 
nanmas1, bugiin, Hindistana el uzatabll- smdan sonra, 1 apon el<;iliginin miitead ~ 
~ek i~:;in evvela Malaka Bogazmda miit• did defalar teblig ettigi §U tekzible kar
h,~ surette miitekasif olarak m~vcud .. ~~- §Jla~tm!dJg1 takdirde, §a yam dikkat bir 
lunan lngiliz toplarmm ate~me gogus mana ahyor: «Siyamda Kra kanalmda 
Vermek ve ingiliz Amiralhgmm bu. ci~ar· yapiiacak in~aata aid bir projeden bah ~ 
larda bulundurdugu miiteyakk1z filotJI • seden §ayialar, tamamen as1lsJZd1r. Bu 
lalarla boy olc:;ii§mek mecburiyetinde ol- §ayialar. harb miisebbibi olmakla itham 
dugu hal de, mevzuubahs kanal ac;Ild1ktan edilen J apon siyasetinin en az §iipheli 
sonra, bir harb vukuunda, Hindistam maksadlanm, daima suiniyete miistenid 
dogrudan dogruya tehdidi altmda tutabi- bir ~ekilde tahrif eden 1 apon aleyhtan 
lecektir.» bir propagandadan ba§ka bir §ey degil • 

T ehnih maliimat dir.>> 
Bu izahah, ayni yerden ald1g1m ba§· Mikadonun ekilerile Alman miitehas-

k b SJSian arasmdaki bu mii§terek tekzib, mii&-a ir makaleden §U teknik malumatt <;1· 
k terek bir parolanm mevcudiyetini gosteri-ararak itmam ediyorum : 

«ln§aatm idaresi, son zamanlarda, yor. 
s· 1 d k L p d d' d'l Singapurun atisi tehlihededir IYam 1 o tor uan ra ite tev 1 e 1 -
rni§tir ve soylenildigine gore, Dahiliye <;ok iyi bir membadan ald1g1m rna -

--il ~~~!!'~~~~~~~~~~~~~~~~~ - Cumhuri;etin :ictimai roman.: 55 Yazan: Hilmi Ziya 
- Hay1r d d' 1 he gerisin· diigu, «ahmak<;a» buldugu bu korkuyu , e 1, ya mz cep . . b' . k P 

de birkar ay 0 d h hastahkla dag1tmak 1c;m 1r s1gara ya "11. encere -
"' ... SJTa a ep kl b' k d 

ugra§Iyordum. Tecil, tecil... Nihayet nin dibine otur.up ·~· 1 1r gee~ a. m a 
Mutarekeyi bulduk. panld1yan tem1z d~mlan ve. golgeh, ka-

Bir m'u'dd t h · b' d 1 1 Ge ranhk kuytu sokag1 seyrettJ. Bu sefer e eps1 1r en sus u ar. - • . · · d k 
c7~ans1 olmu~tu. Niyazi Efendi i<;in ~im- zihnini birtevJYe -~~ daml~nn 1~10 e o
dlhk sofada, kanape iistiine igreti bir ya- nu~ulan so~ler, b~t~n ~ehn kaphyan yan-
tak hamlandt A C 1 De- 1n biraz once katJb ona heyecanla anla-. z sonra, ema ve g • •v• k k a 
mir odalanna c;ekilip lambalan sondiir- tJrken dudak biikiip ge<;IJgl 0 or unc e-
diiler. d'kodu dalgast sarm1§1J. Mutlaka her 

D · y
1
erde ondan bahsediyorlar. Kimbilir 

em1r odada yalmz kald1g1 zaman, o 
vakte kadar tamamen unuttugunu zan - kahve ko§elerinde, karanhk sokaklarda 
nettigui ku t 1 'd h f1s,Jt1Jar dola•1yor! Onun i<;in ne soy-

w run u ann yem en iicumuna ne ' 'b' 
~~radl. Goziine bir tiirlii uyku girmedigi liiyorlar !.. Arllk eskis~ gl 1 «~e _za~_ar 
1~1n Yatagmdan fir! a yip a§agt yukan ge- var, ne <;lkar ?>> diyemiyordu. Slmd1 go -
ZJnme:>e b 1 d F k I d' .. d bu so"zler biiyiiyor; goriinmez • ., a§ a 1. ar ma varmasm ar 1- zun e h r · 1 

j d1r. 

I Bilhassa Merinos fabrikas1 kurulup i§
j lemege ba§lad1ktan sonra ~:;ok fazla bir 
I k1ymet kazanacak olan Merinos<;uluk bu 
1 i§in hemen ba§mda gelmektedir. Bir ta
' rafta Karacabey haras1 ve Merinos yeti§-
1 tirme c:;iftligi, diger tarafta Eski~ehir ha-

l ras1 gibi zirai ve baytari devlet miiessese
lerinin ortasmda bulunan Bursa ve hin
terland1, giize] ot veren mer'alan ve yay-
lalarile hayvan yeti§tiriciligi bak1mmdan 
en miisaid bir yerdir. 

Bugiin hayvanc1hgm ferdi c;ah~malar
la ilerliyebilmesi imkam pek azd1r. Sim
diye kadar hayvan, tek ba§ma memleke
timizde bir k1ymet say1lmaktan uzak tutu
luyordu. Halbuki uklann 1slah1, hayvan 
rand1manlannm artmlmas1, hayvan s1h -
hat zab1tas1 i~lerinin temini, hayvan salgm 
hastahklarmm online ge~ebilmek i<;in icab 
eden tedbirlerin almmas1 miinferid ~:;ah~
malarla ba§anlacak i§ler degildir. Bu 
bir te§kilat meselesine dayanmak ister. 
Nitekim; Merinosc;uluk ic;in devletin kur
dugu yeti~tirme miifetti§likleri ve ~:;iftlik
leri bu sahada muvaffakiyetle ~:;ah~an te
~ekkiiller olmu~lard1r. Bugiin devletin 
kurdugu bu programh te§kilat gibi hal -
km ve yeti§tiricilerin de kendi aralannda 
toplu bir te~ekkiil viicude getirmeleri gil
nUn zarurl icablanndandir. Koyliiniln ve 
yeti~tiricilerin ellerindeki hayvanlann ii
retilmesi, cinslerinin ve 1rklannm 1slah1 da; 
yem, bak1m gibi muhtelif i~lerle beraber 
derli toplu bir te~kilatla yiiriltiilecek nok
talard1r. Bittabi satJ~ ve ihrac keyfiyeti de 
bu te~ekkilliin bellibaslt ve ehemmiyetli 
bir mevzuu olacakbr. Biz, bu tesekkilliln 
liizum ve ehemmiyetine kaniiz. Yeti§tiri
tilerimizin de boyle bir te~ekkille kendi 
menfaatleri noktasmdan dart elle sar1la-
caklarma eminiz. 

MUSA ATA$ 

lumata istinad ederek kat'iyetle soyliye· 
bilirim ki, J apon Amiralbg1, Londra ile 
arasmda mevcud eski itilaflann ilgasm· 
dan ve ] aponyay1 Almanyaya baghyan 
rab1tanm viicud bulmasmdan sonra, Sin
gapurun elinden ehemmiyetini almak 1 -
c;in bu pratik ~areyj ciddiyetle tetkikten 
bir an hali kalmami§ ve Singapuru, Bii -
yiik Britanya devletinin ba~hca sevkul • 
cen merkezi mevkiine c;1karan bahri ve 
haval tefevvukunu kapmaga c;ah§makta 
bulunmu§tur. 

Gerc;i, 1ngiltere, vakit ve zamanile 
tedbirlerini ittihaz etmi§tir. Zannederim 
Bankokta, 1909 da imza edilen ve 
Kra berzah1 da dahil oldugu halde, ya· 
nmadanm Siyam topraklanm !ngiliz nil· 
fuzu altma sokan itilaflar mucibince, Bii
yiik Britanyanm resmi miisaadesi olma· 
d1k<;a o havalide hi<;bir faaliyette bulu • 
nulamaz. Siyam, Rajburu vilayetinin 
cenub hududu otesinde birka<; jandarma 
ve polis mevkii miistesna olmak iizere, 
bu havalide iissiibahri veya askeri gar -
nizon bulundurm1yacagmi taahhiid et • 
mi~tir. 

Bununla beraber F elemenk hiikumeti 
ve lngiliz Hariciye N ezareti, once T ok· 
yonun, sonra da Berlinin, bir tesadiif e -
seri gibi, Bangkokla tesis ettikleri s1k1 ve 
samiml miinasebetleri, alelhusus, !ngiliz 
dostu bir §ahsiyet olan son Siyam Krah· 
mn tahttan feragatinden sonra dikkatle 
gozoniinde bulundurmalan lazJmdu. 

bacalann arahklanndan sokulup kuytu 
izbelere kadar giriyor; biitiin ~ehre goriil
mez, tehlikeli ve korkunc bir zehri yayl
yordu. Bu kara ve korkulu hayali zih ~ 
nindan atabilmek ic;in saatlerce <;ITp1D1P 
durduktan sonra, nih yet yorgun ve der
manSIZ, koltuga y1g1hp kald1. 

-5-
Cami yanmdaki avluda, bir ma kii -

c;i.ik camekanh tezgah kuruluydu. Bura· 
da kehribar tesbihler, akik ve ziimriid 
yiiziikler, sedefli, oymal1 tiitiin tabakala
n, ag•zhklar, saltanatm dort ucundan 

kervanlann getirdigi, bir garbli i~in §ark1 
ifade eden biitiin o ince, kii<;iik ve deger· 
siz ~eyler sahhrd1. 

Y~ larnbay1 yakarmyordu. Usulca perde- tehlikeli, biiyiik bir salgm a 1~1 a lyor, 
Yl kaldtrdJ, pencereyi a~h. Dagiimakta bu karanhgm dibinde. gozlen patlak, 
olan buiutlar arasmdan zay1f bir ay l§lgl sac;lan karmakan§1k, c;ukur ~iizlii, kazma 
odamn ta ortasma, karyola kenarma ka- di§li bir acuze kan biiyiik bir kazam ka
dar geliyor, duvarda golgeler sallamp n~tmp duruyor. Orada. dumanlar ara • 
~1m1ldad1kc;a onu izah edilmez, garib bir smda binlerce kii~:;iik cin havaya kan§a
urperme kaphyordu. Kendi kendine gill- rak biitiin §ehre dag1hyor; pencerelerin, 

!kindi iizeri cami civan hergiin oldu • 
gu gibi dolmu§tu. Cev§ek ad1mh yolcu· 
Jar, kendi haremlerindeymi§c;esine kay•d
S1Z, geziniyor. Yunan efzunlan ko§eler· 
de durup §ilpheli gozlerle, ~1kanlara ba· 
k1yor. Seyyah k1hkh ingilizler, ad1m ba
~mda bir etraf1 hayretle seyrediyor ve 
kehribarc1lann oniinde i§aretli, anla§JI -
maz bir pazarhga giriyorlar. 

Otede, parmakhgm dibine bagda§ 
kuran ak sakalh dilenciler, tevekkiil i<;in
de boynunu biikmii§ hareketsiz melamet 
heykelleri gibi duruyordu. Burada bir 

Atina Giinleri : 

Amiral Sakelaryu ile 
Averof zirhliSIItda 

Yunan Amirah, donanmam her zaman ve her 
yerde Tiirk bahriyesinin emrine amadedir; diyor 
Me~hur Averof z1rhhs1 butun Yuna -

nistanm gogsiinii kabarhr; ve Yunan 
bahriyesi Averoftan daha az me~hur ol
mlyan Amiral Sakelaryu ile magrur -
dur. Averof ve Sakelaryu bugun yalmz 
Yunanistamn degil, biitun Akdeniz sa
hillerinin duydugu, tamdigl ve ogren -
digi iki isim olmu§tur. Averof.. Bu ke -
limede, biz Ti.irklerin ~ok ac1 hahralan
miz sakhd1r. Atinamn bu s1rada pek 
seyrek olan gune§li bir guniinde bizi 
Faler iskelesindcn alan istimbot Ave -
rofa dogru yollandigl zaman biran bu
nu du§iindiim. Zira Averof oyle bir -i
simdir ki sade bir telaffuzu bile • belki 
arzumuza ragmen - bizi !;Ok yakm bir 
tarihin yapraklarm1 §Oyle bir c;evirme
ge sevkeder. Giine§in altmda azametli 
bir pmlh ile yanan bu toplar ... Fakat 
A verofu ziyaretten az evvel kendisile 
beraber bulundugumuz Ba§Vekil M. 
Metaksas beyanah arasmda burada gos
terilmesi yerinde olan bir soz so~lemi§
ti: cMilletlerin iyi dost olabilmeleri i
c;in tarih bilmemeleri laztmdtr.~ 

Averofun temiz merdivenlerini <;! -
karken galiba Nizameddin N azifin ac;
miya te§ebbiis ettigi bir bahse General 
Metaksasm bu giizel mukabelesini ha -
hrlad1m. 

Bizi her taraf1 bir ev kadm1 titizligile 
temizlenmi§ olan Averofun kuc;uk bir 
salonunda kabul eden Amiral Sakelar
yu, Giridden ba§hyarak biitiin Yuna • 
nistam sarma alametleri giisteren son 
Venizelos isyamnda milhim bir rol oy
naml§hr. 0 zaman k1yas kabul etmiye
cek kadar kuc;uk bir tekne ile asi bir 
Yunan torpito muhribini bir paket gibi 
s1msik1 baghyarak nihayet teslim ol -
m1ya mecbur eden Amiral, daha sonra 
isyan halinde bulunan butun gemile -
re - tabir caizse - yelkenleri suya in -
dirtmi§ ve General Repasm havacil1k -
taki yararhgm1 denizde gostermi§ -
tir. Zaten bu faaliyetlerinden sonrad1r 
ki Saklaryu amiral riitbesine yuksel -
mi§tir. 

Amiral Sakelaryu hakiki bir Turk 
dostudur. Butiin teessufli iki dost mem-

Amiral Sakalaryo 
mamasmdad1r. 0, istiyor ki her Turk 
bahriyelisi her Yunan bahriyelisini ta
msm ve dost olsun. Hatta her Turk, 
her YunanhYJ tamsm. Ve giilerek ilave 
ediyor: 

•- Ben askerim, politikadan anla -
mam. Sizikle ic;imden geldigi gibi ko
nu§uyorum. Burada geziyor ve gorii -
yorsunuz. Bilmem halkm kalbini sez
diniz mi? Ben iyi bilirim. Tiirk- Yunan 
dostlugu bir ihtiyacd1r. Fakat ihtiyac -
dan ziyade bir histir ve binaenaleyh 
c;ok kuvvetlidir.~ 

Fotograf c;ektirmek i!;in z1rhlmm gii
vertesine <;1k1yorduk. Tiirk ve Yunan 
donanmalan butun Faler limamm giiz 
alan bir zenginlikle ve ha~metle dol -
durmu§tu. Amiral Sakelaryunun ve -
recegi ogle yemegine gelmekte olan 
Turk zabitlerini geminin bandosu se -
lamhyordu. Amiral, irili ufakh biitiin 
Yunan parc;alanm elile i§aret ederek: 

•- Bu donanma her zaman ve her 
yerde Turk bahriyesinin emrine ama -
dedir, dedi. ic;ine girip istedikleri emri 
verebilir ler. ~ 

Ve giilerek ilave etti: 
c- Bunu §imdi efrada teblig edece -

leket denizcileri arasmdaki miinase - gim.• 
bet ve temaslarm kafi derecede s1k ol - CEMJL FJKRET 

Safranbnluda yapdacak ~elik fabrikas1 

F abrihanrn in~ast bittihten sonra alacagt fekil 
Times gazetesinin istanbul muhabiri I §ebbiisleri ir;in de haytrh bir alamet te~kil 

Safranboluda kurulacak c;elik ve demir etmektedir. Mukavele, miithi~ bir reka
sanayiinin bir ingiliz firmas1 tarafmdan bete ragmen elde edilmi§tir. Son dakika
deruhde edilmi§ olmas1 hakkmda gazete- da bin;ok mii§kiilat r;1km1§hr ki bunlar 
sine §U malumah gondermi§tir: dogrudan dogruya Dr. Sahtm Ankarada-
«- Harbden sonra Tiirkiyede lngi- ki faaliyetinden dogmam1§ dahi olsa, 

lizlerin aldJg1 yegane miihim taahhiid o- ziyareti zamamna tesadilf etmi§ olmak 
Ian bu mukavelenin imzas1, Tilrkiye ile itibarile miihimdir. Diger taraftan bu mii~ 
Biiyiik Britanya arasmdaki an' a nevi dost- him i~i alabilmek i<;in Krup fabrikasmm 
lugun yenilenmesine tamamile tevafuk et- biiyiik fedakarhklar yapmaga amade ol~ 
tigi gibi Tiirkiyede miistakbel !ngiliz te- dugu anla~Ilml~hr.» 

yabanc1 ic;in en gaze <;arpan §ey b,. ol· 
mah ki, kolonyal ~apkah lngilizler, hat
ta kotii gozle halka bakan Y unan efzun
lan yanlarma gelince biraz yava§h -
yor. Mendillerine birka<; para ~hp gidi
yor. Miistemlekelerinde binbir ~ark ren
gi gormege ah§km olduklan halde, her 
sefer gene bir tiirlii «ne tuhaf !» demeden 
kendini alam1yan merhametli, giililmser 
yiizlii seyyahlar, yalmayak, <;1plak <;o -
cuklara, ihtiyar sakit f1karaya, gidip ge· 
len, dola§an bu peri§an k1hkh halka dost 
veya dil~man degil, fakat garib, §a§1la -

cak bir manzara, seyir i~in konmu§ tu -
haf bir§ey, miizelerden artakalan e§ya 
gibi baklfordu. 

Bu mada Cerna] ve Demir avluyu 
gec;ip kar§l kahvenin yanmdaki diikkan
lara dogru ilerlediler. 

Biraz evvel dilencilere para veren 
seyyahlan gosterip: 

- Bak §Unlaral dedi, bi~areleri nas1l 
ku§atmi§Iar. 

- B1rak §U miiraileri I diye Cerna! 
kolundan c;ekti. Numara yap1yorlar. Ca
mi kapiSinda dilenip ev sahibi olanlan 
bilirim. 

Demir, bu manzaramn tazyik1 ic;inde 
avluyu gec;erken, gozii halka tak1h kal-

d1: Kenarda kolonyal §apkah zabit, di
lencilere istihkarla bak1yor, bozuk di~le
rini gosterip smt1yordu. Kalabahk gev§e
mege ba§lad1g1 zaman, parmaklan ara
smda parhyan bir giimii§ ak<;eyi ileride, 
kapl agzmdaki ihtiyarm online kopege 
f•rlat.Ian bir kemik par<;asl gibi ath. ih
tiyar ba~l oniinde tesbih c;ekip duruyor -
du. K1p1rdamadi. Coz ucile dahi bak • 
mad1. Zabit, bir dilenciye bir de panl
dlyan paraya bakarak h1r<;m kahkaha • 
!aria giiliiyordu. Bir~ey mmldand1. 0 -
na dogru yiiriidii. Galiba bu mada «ni -

ye almadm ?» diye soyleniyor ve hiddeti 
gittik<;e art1yordu. Paray1 ayak ucile it· 
ti. ihtiyar, bir an i<;in nefretle bak1p ba
§Inl sallad1 ve dudaklan arasmdan bir • 

§eyler mmldand1. Adam gazabmdan 
kopiiriiyor, bununla beraber paray1 yer· 

den ahp ona vermeyi veya tekrar cebine 
~okmay1 da kendine yediremediginden 
ne yapacagm1 §a§lrml§, duruyor. Oteki· 

ler de_ - sanki onceden sozle§ilmi§ gibi -
yerlermden k•m1ldam1yordu. Zabit, ote
yanda zeytin tanesi gibi parlak kara goz
leri fml fml donen yalmayak, hurda ki
hkh sekiz on ya§larmda bir y1gm kiilha
niye i§aret etti. K1hklanndan boyaCJ ve
ya kiifeciye benziyen c;ocuklar a<; kurd 

I 

istihaleler 
fE9} e~er tarihi, hakikate dogru yii
(.g} riiyii§ filmidir. Cibilli bir i§ti-

yakla tutulan bu yol diiz bir 
§Ose degildir. Hendeklerle, <;ukurlarla, 
uc;urumlarla, ta§lar ve dikenlerle dolu
dur. Ayni zamanda muhtelif isti
kametlere aynlm1§hr. Adem ogul
lan kilme kiime o istikametlere dag1l· 

m1§lard1r, sagh sollu ve fakat daima zik
zakh bir yiirilyil§le amlar ve amlardan

beri yilriimege koyulmu§lardlr. A§hklan 
yollarm zahmetini unutup ula§tJklan men
zilin zevkine kani olanlar var. Durup 
dinlenmek nimetine eremeyip hala yiiril
yenler de var. T arih filmi, biitiln bu va· 
ziyetleri tesbit eder, gosterir. 

Lakin §uras1 muhakkakhr ki be§er ha
yatmda en kuvvetli bir tebariiz ken
dini te§his ettiren hadise, fikir istihalele
ridir. Eski <;aglarm tutamizmi, animizmi, 
naturizmi yava§ yava§ brahmanizm, bu

dizm, israilizm, eglizm, islamizm oluyor 
ve son c;agda bunlarm yerini ba§ka fikir~ 
ler ve prensipler i§gal ederek nihayet or

taya sosyalizm, komiinizm, fa§izm c;1k1-
yor. T arih filmi apac;1k gosteriyor ki 
nasyonalizme dayanan cemiyet en mes'ud 
ic;timal heyettir. Diger istihaleler, haki· 
kate dogru yap1lan yolculugun seraba 
bagh §eklini ifade eder. 

*** 
Bu mevzulara temas etmek hie; ho§u-

ma gitmez. Cilnkil bana tads1z bir i§ gibi 
goriiniir. Lakin me§hur §air Maarriden 
elime ge<;en birkac; §iir, fikir istihalelerin
deki garabeti c;ok canh surette tasvir etti

gi i<;in ben de imrendim, §U satalan yaz
dim. Bu biiyiik ~airin eserleri ingilizceye, 

almancaya, frans1zcaya <;evrilmi§tir. 
F ransah miiste§rik G. Salmon da dahi 
~airden sec;tigi par<;alan «Poete aveugle» 
ad1 altmda ne§retmi§tir. 

hte bu terciimelerle §ohreti biltiin diin· 
yaya yay1lan kudretli filezof ~air, baki
mz, ne diyor: 

1 - «Sa§anm kisraya ve iimmetine ki 
inek sidigile yiizlerini y1karlar. 

«-5a§anm Y ahudilere ki kan ak1tilma· 
sm1, yamk et kokusunu seven bir ilaha 
taparlar. 

«$a§anm nasaraya ki dogiile, sogiile 
c;arm1ha gerilmi§ bir adama Allah derler. 

Bunlar ne acib itikadlard1r. Biitiin be
nibe§er, hakikati gormek hususunda kor~ 
miidiir ler? 

2 - Bana diyorsun ki saytslz y11lar 
mezarda kald1ktan sonra tekrar dirilece
gim ve gene diyorsun ki o zaman bir bah
<;ede oturacag1m, nefis tathlar yiyecegim, 

nefis §arablar ic;ecegim, karagozlii huri
ler ve dilber <;ocuklar arasmda bulunaca~ 
g1m. Fa kat zavalh adam, beynine nas1l 
bir derd musallat oldu ki bu sac;malan 
soyliiyorsun? 

3 - Su kiitle §a~ud1, bu kiltle dogru 
yolu bulmad1. Beriki hayrete dii§tii, ote-

ki dalalette kald1. Acaba inanmay1p ak11-

h olmak m1 iyi, yoksa inamp ak1ls1z ya§a· 
mak m1?.. 

lstihaleden istihaleye intikal eden, ka
hbdan kahba giren i~:;timal fikirlerin ozil

nii hence Maarrinin bu sozlerinde gormek 
ve bulmak milmkiindiir! ... 

M. TURHAN TAN 

Tiirk~e ve moda dersleri 
9i~li Halkevinden: 
9apkac;1hk, c;ic;ekc;ilik, bi~ki ve tiirkc;e 

derslerin~ 15. birincikanunda ba§lana • 
cakhr. 91md1ye kadar kaydolunanlarla 
diger isteklilerin Ni§anta~1 Rumeli cad
desindeki Halkevimize gelmeleri. 

gibi paranm iistiine saldnd1. Onu yerden 
kapmak i<;in, neredeyse bir bogu§ma o -
lacakh. Bu yeni manzara ile biraz once 
bzd•gm1 unutan zabit, kahhrcasma gii

liiyor ve cebinden bir §iling daha ~1ka • 
np bogu§an c;ocuklara firlatJyordu. 

Demir, daha fazla duramadan ko -
§arcasma sokag1 gec;ti. Ak§am i~in yiye· 
cak aldiiar. Paketlerile en yakm kahve
ye gidip cadde iistiine atJim1§ sandalya
lara oturdular. Bir dakika sonra etrafla • 
rm1 kiic;iik boyadar sard1. !~lerinden, 
galiba, en <;evigi kutuyu one siirdii: Bu. 
az once yagmaya girenlerden biriydi. 

Demir, ayakkablan boyamrken gene 

kar~1 agacbga babyor ve gozile dilenci

leri, kolonyal ba§h zabiti, yagmagerleri 

anyordu. Bir ara: 
- Dikkat et! T a§1racaksm, diye soy· 

lendigi zaman, ba§Jnl kaldmp kendine 

bakan bu kara oglanla goz gaze gelmi§· 

ti. Birden hayretle bag1rd1: 

- Vay Yusuf. sen .. hal Ne anyor· 
sun burada? 

Oteki bir teviye kunduraYJ parlatJr • 
ken, smtarak ona babyordu. 

- $imdi de boyac1hga m1 kalktm? 
[Arkast var] 
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c;eki Karlin, diin, 
Fenerb~~eyi yendi 

2 -1 

Fenerbah~e kaleai oniinde heyecanlt bir 
[Ba§twat1 1 incf sahtjede] lardan ne kendisi istifade ediyor ne de 

oldukc;a kalabahk bir seyirci kiitlesi te§- ba§kalanm istifade ettiriyordu. 
kil etmi~lerdi. 1 

an 

Diin 
Iik 

yap dan 
ma~lar1 Tahminler hep Fenerin lehindeydi. (;eklerin birinci go ii 

Galatasaraym ikinci devrenin bir ki!'.mi Oyun miitevazin diyebilecegimiz bir 
miistesna olmak iizere c;ok enerjik bir o- §ekilde oynamrken <.;ek merkez mu -
yundan sonra <;ek tak1mile berabere kal· hacimi F ener kalesinin c;ok yakmmda 
dig!ni g&miyenler, F enerin galib gele- yakaladigi topa siki bir burun vurarak 
cegini iimid ediyorlard1. F akat F ener - takimma birinci golii kazandirdi. 
bahc;e, fena bir oyunla taraftarlanmn bu F enerlilere nisbetle daha diizgiin oy • 
iimidini bo§a c;Ikardi. Galatasaraya kar§I namakla beraber galib vaziyete gec;mege 
oynad1g1 oyunu da gostererniyerek <;ek- lay1k olm1yan <;ekler bu golden kuvvet 
!ere 2 • 1 yenildi. ve cesaret ahp oymyacaklanna Fe -

<;ekler bu mac;a diiz kmmzi forma, nerlilerin beraberlik saYJSinl c;Ikannala· 
beyaz pantoJon, mavi c;orabJa c;IktJJar. nna mani oJmak jstermi§c;esine daha zj " 
T ak1mlar hakem ~azi T ezcamn idare - yade miidafaaya c;ekilir gibi oldular ve 
sinde oyuna ba§lamak ic;in dizildikleri pek te giizel olm1yan oyunlanm biisbii • 

tiin bozdular. vakit <;elderin Galatasaraya kar§t oyna· 
d1klan kadroyu muhafaza ettikleri, Fe
nerbahc;elilerin de: 

Hiisameddin • Y a§ar, F az1l - Cevad, 
Angelidis, Mehmed Re§ad • Niyazi, 
Muzaffer, Ali R1za, Esad, Fikret 

~eklindeki taknnla oynad1klan g.orii
liiyordu. 

Birinci Jevre 
Mac;m ba§lannda F enerbahc;eliler c;ok 

umid verici bir §ekilde oynadtlar. Fikret 
vas1tasile yaptlan hiicumlar go! olabile
cek vaziyetler ihdas etmiyordu aroma o· 
yunun F enerbahc;e lehine adeta tek kale 
§eklinde cereyanma sebebiyet veriyordu. 

On dakika kadar siiren bu vaziyetten 
sonra <;ekler bu tazyikten kurtulup o • 
yunun merkezi s1kletini diger nlSlf saha· 
ya gec;innege muvaffak oldular. F akat, 
yaptJklan akmlar Galatasaray oyunun -
da gosterdikleri anla§malarm yanmda 
pek soniik kaltyordu. 

<;eklerin k1sa siiren bu parlamasmdan 
sonra oyun tatsiZla§ti. idmansiz ve hayli 
gobek saltvermi§ olan Muzafferle Ali 
Rtzamn birbirlerile anla§amadiktan ba§
ka aldtklan paslan hiisnii istimal ede -
memeleri bir taraftan Niyaziyi rnuattal 
buaktlgl gibi, diger taraftan da F ener • 
bahc;e hiicum hattmm malum akJcihgmi 
hic;e indiriyordu. Kar§tsmdaki rakiblerine 
nisbetle vii<:udsiiz ve enerjisiz olan Esad 
da fusatlm buldukc;a Fikrete giizel pas
Jar vennekle beraber rnatlub derecede 
miiessir olamiyordu. 

Devrenin son on dakikasmda F ener • 
bahc;elilerin soldan tazeledikleri akmlar
la oyuna biraz zevk ve heyecan geldiyse 
de top bir tiir!ii <;ek kalesine gidip go! 
olmadt ve vaziyet o. • 0 berabere iken 
haftaym oldu. 

Bu devrede iki taraf ta hirer rniihim 
sayt fmat1 ka~trdtlar. ilk tehlikeyi Fe -
nerbahc;eliler atlathlar: On sekizinci da· 
kikada <;ek tak1mmm merkez muhacimi 
c;ok yakm bir mesafeden yakaladigi to· 
pu avuta att1. <;eklerin maruz kald1gt sa
yt tehlikesi F enerlilerin son on dakikada 
yaptiklan akmlardan birinde oldu: Dev
renin son dakikasmda Esad Fikretten 
kalenin adeta ic;inde aldigi pas1 iyi kul· 
lanarn1yarak topu avuta aUt. Birinci dev
renin hususiyetlerinden biri de <;eklerin 
miitemadiyen favul yaptnli olmalandir. 

lkinci devre 
F enerliler ikinci devreye M uzafferin 

yerine Naciyi alarak ~Ikhlar. F akat bu 
degi§iklik miispet bir netice vennedi. Fe· 
nerbahc;e hiicum hattmm ortast ikinci 
devrede de rnuattal bir vaziyette kald1. 
Ali R1za, tak1mmm tatbik etmek istedigi 
W sistemine uymak ic;in rakib miidafile· 
rin arasma sokuluyor; fakat kendisine 
bu vaziyetten istifade ic;in pas verilmi -
yordu. Bu futbolcu, zaman zarnan W 
sistemini filan unutup oteye beriye ko§a
rak pas almak istiyor fakat aldtgi paa • 

F enerbahfenin golii 
F enerliler arkaarkaya sold an kazan • 

d1klan kornerlerin birinde Ali R1zamn 

bir kafa vuru§ile beraberlik saymm yap· 
maga muvaffak olunca oyun tekrar ha -
raretlendi. 

On be~inci ve yirminci dakikalarda 
yaptlml§ olan bu kar§Ibkh goller her iki 

tak1tn1 harekete getirmi§ti. F ener hiicum 

hattmm iic; orta oyuncusu fena oynamak· 
ta devam ettiklerinden topu kapmak ve

ya payla§mak miicadelesi (:ck muhacim
lerile F ener miidafaas1 arasmda cereyan 
ediyordu. 

(;eklerin ikinci ve galibiyet golii 
Nihayet bu miicadelede <;ekler mu -

vaffak oldular. Oyunun bitmesine sekiz 

dakika kala sag taraflarmda kazand1k • 
Ian bir favulden F enerbahc;e kalesine 
§andelleme havale edilen tapa sol ic;leri 

giizel bir kafa yapi§tlrarak tak1m1 hesa· 
bma ikinci ve galibiyet goliinii kazandir· 
dJ. 

Bu golden sonra oyun hayli sert bir 
§ekil ald.t. Bu sertligi maglii.b vaziyete 
dii§en F enerbahc;eliler yapacaklanna ga· 
lib vaziyete gec;en <;ekler yapiyorlardi. 

Hakem nizarns1z gordiigii hareketleri ce
zalandinnak maksadile s1k s1k oyunu dur
dunnak mecburiyetinde kaldigmdan ma

c;m zevki kalmad1. Bu zevksizlik bir tek
me yiyen Y a§ann rakib oyuncuya bir 

tekme ile mukabele etmesi iizerine bir kat 

daha artt1 ve oyun 2 • I <;eklerin galibi
yetile neticelendi. 

<;ekler Galatasaray mac;mm birinci 
devresinde oynad1klan oyunu gostereme
dikleri gibi F enerbahc;eliler de rnutad o
yunlanm <;Ikararnadilar. 1c;Ierinde as di
yebilecegimiz oyuncu bulunm1yan (:ck • 
lerin ba§lica meziyetlerinden biri pasla§· 
rna ve anla§ma iken diinkii oyunda bunu 
da gorernedik. 

F enerbahc;elilerin muvaffakiyetsizlige 
ugramasmda ba§hca iki sebeb goriiyoruz: 
Bunlardan birincisi Ceklerin hayli sert 
bir oyun tatbik etmeleri, ikincisi de taki· 
mm oyununu tutturarnamastdir. Fikret 
miistesna F enerin biitiin oyunculannda 
bir k1ymet eksikligi goze c;arp1yordu. 

*** Qeki Karlin Mar;lan Tertib Heyetlnden: 
1 - ~hrimizde bulunan Qekl Karlin 

takum son mar;Iru 8/ 12/ 936 saJI giinii Gii
ne§ tak1mile yapacaktJr. 

2 - Miisabaka saat 12,15 te ba~liyacak
ttr. 

3 - HalkitniZm bu takimm oyununu gor
meslne 1mkan vermek ir;in fiatlar tribiin 50, 

duhuliye 25 lk.urWj olarak tesbit edilmi~tir. 

Haydarpa§a 3, Bogazi~i 1 
Ceki Karlin • F enerbahc;e mac;mdan 

evvel yap1lan Haydarpa~a ve Bogazic;i 
Liseleri arasmdaki mac;1 Haydarpa§ah • 
lar 3 • 1 kazand1lar. 

Beykozla Topkap1, Siiley· 
maniye ile istanbulspor 

berabere kalddar 
Diin Kad1koy ve ~eref stadlannda 

lik mac;lanna devam edildi. Bu ma~lar, 
gene bazt beklenmiyen neticeler verdi. 
Beykozun Topkapt ile 2-2 ye berabere 
kalmast gibi... Bu mac;! arm neticelerini 
a§ag1ya yaztyoruz: 

Kad1koy stadmdaki ma~lar 
Vefa 3, Eyiib 1 

Bu rniisabakada Vefahlar ~;ok gtizel 
oynadi!ar. Daha ilk aki§larmda bir go! 
atan Vefahlar birc;ok ta go! kac;Irdilar. 

Bu vaziyetten istifade eden Eyiiblii· 
ler beraberligi temin ettiler. Bu vaz~et
ten sonra kendini toparbyan V efa iki 
say1 daha yaparak rnac;t 3 - I kazandt. 

Beykoz 2, T opkap1 2 
Beykoz tak1rnt bu mac;a iki miihim o· 

yuncusu noksan olarak «;IktJ. Her iki ta· 
raf ta c;ok c;ah§tJ. T opkap1 ilk devrede 
iki go! yaph. lkinci devrede oyunu ka
zanmak istiyen T opkap1hlar c;ok canh 
oynad1lar. 

Beykoz tak1m1 biiyiik gayretlerle yap
ttgi golden sonra bu mac;ta giic;liikle be
raberligi temin etti. 

Galata Gender 6, Ortakoy 1 
lkinci kiime mac;larmdan olan bu o -

yunda Ortakoyliiler eksik bir kadro ile 
rna~ yaptJlar. Bundan istifade eden Ga· 
lata Gender takimi bu mac;1 6 • I ka • 
zand1. 

~eref stadmdaki ma~lar 
Anadolu 1, Hilal 0 

Lik mac;larmdan Anadolu, Hila! a -
rasmdaki oyun c;ok siiratli ba~ladt. A • 
nadolu solac;Igl tak1mm ilk goliinii yap· 
t1. flk devre 1 - 0 Anadolu lehinde bitti. 

ikinci devre oyun c;ok s1k1 olmaga 
ba§ladJ. Oyun miisavi bir §ekilde devam 
ederken Anadolu~un bir hiicumu esna• 
smda hakem Hila! aleyhine bir penaltt 
verdi. 

Hila! ' taktmi bu cezaya itiraz ederek 
sahay1 terketti. 

Siileymaniye 1, 
lstanbulspor 1 

Bu mac; i.imidin fevkinde heyecanh ol· 
du . . Oyun daha ziyade Siileymaniyenin 
hiicumile gec;iyordu. Pek az sonra ls • 
tanbulspor da kendini tophyarak korku
lu hi.icumlara ba§ladi. 35 inci dakikada 
kale oni.indeki kan§tkhktan istifade eden 
Siileymaniyeliler bir go! yaptllar. llk 
devre bu suretle bitti. 

1kinci devrede daha ag1r basan !s -
tanbulsporlular bir hayli hiicum yaptt • 
larsa da Si.ileymaniye miidafaasi biitiin 
bu akmlan kesti. Oyunun sonlanna dog· 
ru Siileymaniye aleyhine verilen penalh 
fstanbulspora bir SaYJ kazand1rdi. Devre 
bu suretle birbire berabere bitti. 

A. Hisar 3, Doganspor 1 
tkinci kiime lik mac;lanndan olan bu 

oyunda ilk devre I - I e bitti. fkinci dev· 
rede Anadoluhisan 2 go] daha yaparak 
galib geldi. 

Birinci k1r ko§usu 
Istanbul Atletizm Ajanhgt tarafmdan 

tertib edilen senelik k1r ko§ulanmn birin
cist diin .$i§lide yapiidi. Atletizmle me§· 
gul 9lan kuliiblerin nedense bir alaka 

w~~ 3iMAL BUZ DENiZiNDE 
~ Kii~iik memleketler i~in 

Y azan: Muzaffer (jnhon 

Kitabm ilkin adt, sonra kabmdaki renk 
ho§uma gitti. Ciinkii yonca, yem olmu§ 
c;ic;ek veya c;ic;ekle§mi~ yerndir. Uzaktan 
c;imeni andmr, fakat c;imen degildir. 
Y akmdan miniminile§tirilmi§ giil yapra· 
gma benzer. Fakat yaprak ta degildir. 0, 
otla c;ic;ek arasmda bir §eydir. Renginde 
ve §eklinde beliren giizellikle c;i~;ektir. 
Oziinde ta§Idigi besleyici kiidretle ottur. 

Hulyah §ark §airleri «<;imen, c;imen» 
diye hayknagelmi§lerdir. <;iinkii bir 
yonca tarlasmm en zarif c;imenlikten da
ha Iatif oldugunu bilmezlerdi. Lakin 
halk §airleri c;imen zevkini c;emenderlere 
bJraktJiar, yoncayt §iirlerine gec;irdiler. 
Bugiin Anadolunun hangi koyiine gitse
niz baglamalann tellerinden, kavallarm 
baygin tshgmdan: 

Evlerinin onii yonca 
Y onca kalkmli ydr boyunca 
Annesi giil, krz1 gonca 
Y onca kalkml§ yO.r boyunca 

Diye haykiran bir sevgi teranesi duya· 
bilirsiniz. 

Muzaffer Onhonun « Y onca» adh ki
tabma i§te bu sebeble alakalandim ve onu 
seve seve okudum. Bu, balk ~iirinde kJv
rak bir mazmun olan yoncamn ziraatte, 
bayvan bakimi san'atmda oynad1g1 rolii 
izah ic;in yazilmt§ ilmi bir eserdir. Mu
harrir, Amerika ve Avrupada yoncamn 
oynamakta oldugu miibim rolleri tesbit et· 
tikten sonra bizde yonca ekimine ragbet 
gosterilmemek yiiziinden <;ekilen zararlan 
te§rih ediyor. Oniimiize konulan bakikat 
actdir: Y agrouru az yerlerde s1k s1k yiiz 
gosteren ot kithgmdan olen hayvanlar, 
c;ayu azhg1 sebebile tarlasmm ruhu ve 
kendi hayahmn mihveri demek olan o
kiizlerini, mandalanm, atlanm besliye
miyerek el!. bogriinde kalan c;ift~ilerl.. 
Muzaffer Onhon i§te bu vaziyetlerde ye· 
§il yoncanm yapacag1 kurtanc1 hizmetle
ri anlattyor. 

Kitab1 okumakla ogreniyoruz ki eki
lerek elde olunan cayulardan hic;biri 
yonca ile boy olc;ii§emez. Halk §airleri 
tarafmdan boyluboslu sevgilinin nefis 
endamma benzetilen yonca tlrfil gibi, 
korniga gibi c;ay1rlara nisbetle en az iki 
misli bas1lat veriyor. Omrii ise c1hz ra
kiblerinden vasati dort kere daha uzun
dur. Kitabda yoncamn yem olmak hay
siyetile ta§Idigt deger de gosterilmi§tir. 
Mubarek otta azuttan klora kadar neler 
yok ki L Fa kat benim ho§uma giden o· 
nun «yediveren giillere» benzeyi~idir. 
0 giiller kopanldikc;a yeniba§tan nasi! 
peyda olurlarsa yonca da bi~;ildikc;e can
lamyor ve serpiliyor. 

Ziraat Vekaletinin bu k1ymetli kiLab1 
biitiin koylere dagittni§ olacagm1 tabmin 
ediyoruz. Eger bu, heniiz yapilmatnJ§Sa 
mutlaka yapilmahdir. Ciinkii yoncamn 
ne feyyaz, ne bereketli ve ne onemli bir 
c;ay1r oldugunu bu kitab kadar belagatle 
ogreten ve onun nas1l ekilip bic;ilecegini 
de selis bir lisanla anlatan ba~ka bir eser 
yoktur. <;ift~;ilerimiz bu giizel eserin ki
lavuzlugundan c;ok miistefid olacaklar ve 
tabiatin yem olmu§ vic;ek, yahud cic;ek
le§tni§ yem olarak yarathg1 yoncayr 
• §iiphe yok ki - bol bol yeti§tirmekte te· 
reddi.id etmiyeceklerdir. 

y oncayt koyliilerimize ogretelim ve 
sevdirelim. 

M. TURHAN TAN 

bir tehlike i§areti 
Skandinavya askeri mehafilinde mevcud umumi 
kanaate gore bir harb vukuunda KJZd tayyareler 

Laponya madenlerini tahrib edeceklermi~t! 

-2-
fki miihim nokta vard1r ki, Skandinav- 1 nisi!~ te§rinievveli arasmdaki demir eev

yada kullamlan bir tabir mucibince «rna· heri sevkiyah 7,955,000 tondur. Geven 
vi gozlii nikbinlige» en miitemayil insan· sene ayni tarihlerde sevkedilen miktar 
Ian bile tehlikenin mevcudiyetini kabul 5,130,000 tondu ve 1932 senesinde. 
zaruretinde birakmaktadir. lki miihim Hitlerin demir endiistrisini kamc;1lama • 
nokta, Osloda olsun, Stokholmde veya smdan evvel, Grangsberg ~irketi, biitiin 
Helsingforsta olsun, hakh olarak son sene ic;in sadece 2 milyon ton ibracat yap· 
derece ihtiyath bir lisanla mevzuu bahse· tni~tt ve bu ~irket, biitiin ihracahm AI • 
dilmekle beraber, biitiin zimarndarlarm manyaya yapar. 
zihnini i§gal etmekten bali degildir. Lapon demir madeninin ibrac merkez-

Ba§ta, Rusyanm deniz muvasala yo!- Jeri olan Gaellivare ve Kiruna !svec;in 
Ian rneselesi gelir. Haliham §eraiti da- uzak §imalinde kaindir. Fakat bu made· 
hilinde, ne Karadeniz, ne de Balt1k de- nin ihrac iskelesi Norvec;te kain Narvik 
nizi, KIZII donanma ic;in emin mahrecler- limamdir. isve-;.in bu limana rekabet e • 
dir. Bunun sebebini izaha liizum gormii- den Bothnie korfezindeki Lulea !imam 
yoruz. Muhakkak olan §Udur ki, Kremlin ki§ID dondugu halde, Norvik biitiin sene 
ricali, en miihim ahvalde bile ac;1k ka • at;Ikhr. 
lacak olan yegane biiyiik deniz mahreci Alman teslihat endiistri1i 
diye, c;oktanberi, Buz Okyanusunu goz· ifin mevcud tehlike 
oniinde bulunduruyorlar. Gulf-Strearnin 

JSithgi sulan sayesinde buz tutm1yan iic; 
Sovyet !imam, yani Alexandrovsk, Ko· 
Ia ve Murmansk limanlan da bu deniz
dedir. 

~imal denizindeki bu limanlarm, Mos
kova ve Leningrad merkezlerile ekono -
rnik ve askeri irtibatmt temin etmek iize· 
re Sovyetler tarafmdan giri§ilen muaz • 
zam mesai, c;ok ehemmiyetli neticeler 
vermi§tir. Niifusu 1925 te 2500 den i • 
baretken bugiin 100,000 olan Mur -
mansk §ehri, Moskovaya c;ift §imendifer 
hattile rnerbuttur. Y akmmdaki Alexan· 

drovsk ve Polfarnoe limanlarile beraber, 
bu §ehir birinci derecede bir bahri mer 
kez te§kil etmekte ve bu limanda kuk 

kadar denizalt1 gemisile torpito bulun • 
rnaktadu. 

$imal burnunun Alman 
projelerindeki rolii 

Onega goliiniin en uzak §imal k1smm· 
da kain Povenetzi, Sorokaya rapteden 
Stalin kanalmm 1933 te ikmali, Rusla • 
nn, amlardanberi besledigi bir emeli ta· 
hakkuk ettirmi§tir. Bu erne], Finlandiya 

korfezfle Beyaz deniz ve ~imal denizi 
arasmda ve rniinhaman Rus arazisi da
hilinde bir muvasala yolu viicude getir· 
mekti. Bu kana!, go! ve nehir yollan sa· 

yesinde, Sovyetler, bundan boyle, Bal -
hk denizindeki merkezlerinden Buz de
nizine ve miitekabilen, denizalh gemileri, 
muhribler ve hafif tonajh sair gemiler 
nakletmek imkamna sahib bulunuyor -
lar. 

Alman gemilerinin Norvec;in §imalin
de ahiren gosterdikleri faaliyet ve aiel • 
husus, Mare§al von Blombergin siirprizi 
and!Tan ziyareti, Almanlarm, icabmda, 

,Simalburnu civarmda bir harekete gee; • 
mek suretile, Rusya ile garb arasmdaki 
muvasalay1 kesmekte tereddiid etmiye • 
ceklerini gosteriyor. 1§te Norve-;.in hakh 
tela§! bundan miitevelliddir. Ciinkii. Nor· 
vee;, Alman filosunun, boyle bir te~eb • 
bi.iste muvaffak olabilmek ic;in, mutlaka 
N orvec; arazisinde i.issiibahriler tesJsi 
mecburiyetinde bulundugunu ve mesela 

Bu cograft ve siyasi malumat, ~malin 
perili tayyarelerin cevelam, telsizlerin 
gizli ne§riyatJ, Norvec; sahillerinde ecnebi 
barb gemilerinin dola§masJ gibi biitiin 
esranm izah etmektedir. Skandinav as • 
keri mehafilinde mevcud umumi kanaat, 
bir harb vukuunda, Murmanskta bekli • 
yen KIZII filonun ve Finlandiya hududu 
iizerinde mevcud, bir rivayete gore on 
be§, diger bir rivayete gore kuk kadar 
hava iissiinden hareket edecek alan KI· 
ZII tayyare filosunun, gerek Narviki ab

luka etmek, gerek Laponya madenlerini 
tahrib eylemek suretile AlmanyaYJ, en 
miihim maden membamdan rnahrum et· 
rnege te~ebbiis eyliyecekleri rnerkezin • 
dedir. Bu te§ebbiisiin rnuvaffakiyetle 
neticelenmesi halinde, Alman silah en• 
diistrisi biiyiik bir darbeye maruz kala• 
caktu. 

Bu rniilahazalara gore, son aylarda, 
Sovyetlerin ~imaldeki emellerinden bah
seden Alman gazetelerinin ne§riyatmda 
bir nebze hakikat var demektir. Ezciim· 
le, Angriff gazetesi, 17 te rini ani tari li 
niishasmda, Skandinav hiikumetlerini te· 

pelerinde dola§an «KlZII YJidmma» kar• 
$1 ikaz ediyor ve bu yildmmm, gunun 
birinde, sald!nnaga muheyya 300 tayya• 

re halinde tepelerine inecegini soyltiyor
du. 

Y almz, Angriff gazetesi, Rusyamn, 
Skandinav rnernleketlerine taarruz et • 
mekte hivbir menfaati bulunmadigmt ve 
sadece Hitlerin beklenmedik bir zaman· 

da harekete gec;mesi ihtimaline kar§t ha· 
mlandigmJ ilave etmegi unutuyor. Fa • 
kat, bu gazetenin, mevzuubahis yazm, 
§imaldeki kiiviik memleketler i~;in bir teh· 
like i§aretidir. 

I. JOESTEN 

lzmir kuliibleri arasmda 
ihtilaf ~1kt1 

""!!!!'~~!!!!!!!'~-~~~~!"-!!~~----- Tromsoede veya Hammerfertte toprak 
gostermedikleri bu miisabakalara Gala • i§gal etmesinin zaruri oldugunu takdir et
tasaray iki, Halkevi dort tak1mla i§tirak mektedir. 

1zmir (Hususl) - hmirspor, Gozte
pe, Egespor kuliibleri arasmda tasavvur 

edilen birle§me, hem akim kalmi§, hem de 
izmirsporlular arasmda baz1 ihtilaflara 
sebebiyet venni~tir. N eticede, kuliibiin 

reisi ve futbol ajam Adnanla daha baz1 
zevat, fzmirspordan c;ekilrni$lerdir. Her 

ii~; kuliibiin yaphklan son kongrede bu 
mevzu uzunuzad1ya, mevzuu bahsolmu' 
ve 1zmirsporlulann miihim bir kismi, Ad

nan ve arkada§lan tarafmdan haztrlan • 
tnl§ olan birle$me te§ebbiisiinti akim b1 • 
rakmi§iardJ. Son vaziyet, i§te bunun ese· 
ridir. 

etti. lsve~in krymetli demir madeni 
En iyi mukavemetc;ilere malik olan Diger taraftan, 1svec; demir madenleri 

Giine§ tak1mmm bu miisabakada ancak meselesi de vardu. Rhen·Westphalie a
bir tek atleti vardi. N eticede birinciligi, g1r endiistrisinin, La.ponyadaki yiiksek 

ikinciligi ve i.ic;iinci.ili.igti Halkevi takirn • cevherli demir madenine ne kadar muhtac 
Ian kazandl. oldugu rnalumdur. Grangsberg §irketi • 

Miisabakanm ferdi birinciligini de 
Halkevinden Ibrahim 14.43 dakikada 
ko§arak kazandt. Mi.isabakalara 25 atlet 
i$tirak etti. 

lkinci futbol antrenorii geldi 
F utboi F ederasyonu tarafmdan lzmir 

mmtakast ic;in getirilen antreni:ir Mister 
Green Welle diin lstanbula gelmi§tir. 
Y eni antreoor c;a11arnba giinU lzmire gi
decektir. 

Niifusu on binden fazla olan 
yerlerde spor sahalar1 

yapdacak 
Ankara 6 (Telefonla) - Belediye· 

ler fmar Heyeti niifusu 1 0,000 den faz· 

Ia olan yerlerde yapiiacak spar sahalan· 

n1n planlanm hamlamaga ba~lamt~ttr. 

Ankarada at yari§lari 
Ankara 6 (Telefonla) Bugiin 

nin istatistiklerine gore, 1936 kanunusa· 

ingiltere - Macaristan ma~1ndan bir inbba 

kara ve soguga ragmen lpodromda at ya

ri§iarma devam edildi. Y an§larda her 

haftaki tehaciim bugiin de goriiliiyordu. 

y an§ meydanma, tribiinlerin online ac;tk 
hava mangallan yakilmi§tt. 

lngiliz • Macar rnilli takimlan ara smda c;ar§amba giinii Londrada oynanan 
may!, lngilizlerin 6 • 2 kazand1klanm ya zmi§hk. Yukanki resim bu mactan heye
canlt bir enstantaneyi gostennektedir. 



'1 BirlndkAnun 193~ 

Leyli Saz da, §imdi Olgiin 
bir saz, kutk bir saz oldu 

Bu temiz duygulu, miinevver 

Tiirk kadini, bilmedigimiz ba~-

ka alemin sesine kulak vermi~ 

gibi biti~ik odada, fakat 
Leyltl Sazzn 305 te alznmt~ bizden uzak 

genclik resmt 

0 da gitti ... 
T eker teker yolcularile bir devir go· 

~ediyor. 
Diin gece, sabaha kar§l, seksen alh 

Ya§mda hayata gozlerini yuman §air 
Leyla bir ayakh tarih ve bir yamk sazd1. 

Soy ad1 olarak «Saz» 1 ah§Inln sebe· 
bini soranlara: 

«- Kendimi bildim bileli bir giiniim 
onsuz ge<;medi ... » derdi. 

F akat saz1, «§iir» konu§tugu ic;in se
'Verdi. 

~imdi. biti§ik odada. oliim do§eginde 
upuzun yatan bu tertemiz, i<;li. biiyiik 
kadmm, ~u ko~ede, kapag1 kapah duran 
piyanosuna ve iistiinde k1hflanna biiriin· 
mii§ sazlarma bak1yorum. 

Daha kab<; gun evvel, bana onlan gos
tererek, gene §urac1kta titriyen sesini du
yurmu§tu: 

«- Bizim zamamm1zda §iir diyince 
arkasmdan beste ve saz gelirdi. MJsrala
nm bir ince sazm dilinde canlandirami • 
yan §air, diinyanm en bahtslZI sayard1 
kendisini.» 

Kahvelerimizi yudumlarken ona sor-
rnu§tum: 

- Siz §iire nasi! ba§lam!§tlniZ? 
Giiliimsemi§ti: 
- Sultan Mecid devrinde diinyaya 

gelmi§im. Gozlerimi hayata onun sara • 
YI.nda a~hm. Kulaklanma ilk gelen ses, 
annemin ninnisinden evvel saz ve ~ark1 
idi. hte bu muhit beni §iire gotiirdii. Ve 
on dort ya§Jmda ilk ~iirimi yazd1m. 

- Neydi o, §imdi hatmmzda m1? 

Derin derin dalmi§, buru§uk parmak -
lanm bastonundan alarak ak sa.;:lannda 
dola§hrd1ktan sonra, i~i c;ekmi§ti: 

- Ah yangm ... Bi.itiin eski §iirle -
rim, notalanm Bostanctdbaki ko§ki.imle 
yand1. Sahi, o ilk. §iirim nas1l ~eydi aca· 
ba? •• N eden onu ezberlemedim bilmem 
ki .. 

- Ya sonralan~ .• 
- Y azardim amma, daha ~;ok okur

dum. Biitiin esla£ divanlanm tekrar te
rar, seve seve okumu~tum. Sultan Mah· 
mudun Hekimba§1bs1 olan ve uzun miid
det Avrupeda bulundugu . i<;in «ekse • 
lans» diye amlan babam Ismail Pa§a 

Giride Vali olarak gidince bizi de go • 
tiirmii§tii. hte as1l orada <;ok okudum. 
Giridde be§ sene kald1k. V e b_u be§ s~
ne ben §iirle sazdan ba§ka hi<;b1r ieY du-

§unmedim. 
- En <;ok hangi §iirinizi seversiniz? 
_ Hi<;. yazm1§ olmak i<;in yazmadltD. 

Kalemi elimle degil. kalbimle tuta.rdlm. 
Y b b' ozo sog~ uk goriinebtlecek a anc1 1r g . b" 
b · · · k eh u· ir mtsralm bile beNm t<;m 1ym . . . 
yiiktiir. Bu sebeble aralanndan bmm Ase
<;emem. Bakm mesela Abdiilhak Ha • 
mid otuz sekiz sene evvel F enerbah<;e 
i~in • yazd1g1m §U par<;ayl begenir: 

:au yer blr ba§ka Leyla, ba§ka insan oldulr-
• gum yerd 

:au yerde seyreden bOyle tu!Ul r.n~hl gurrayi 
:Bulutlarla ser.nayi, afitabl aler.n aray~ 
Gi:ir\ir sahraYl §ehrl, sahUl, gilhsart, 

• deryayl 
Ne h<lfl halkeylemi§ Mevlil. bu cayl nlizhet 

efzayl 
l!u yer, her hallne r.nebhut ve hayran old~

gur.n yerdlT. 

- Bestelerinizi kimler yapard1? 
- Herkes ..• Her san'atkar .. Fakat 

benim kendimin de iki yiizden fazla bes
tem vardu. 

- Gene kJzhk. devrinizde, eglencele· 
riniz nelerdi? 

-Gene saz ... 
- Ya dans? .• 
- Biz sarayda dans ta ederdik. Hir; 

Unutmam Sultan Murad, §ehzadeliginde 
p~yanosunun baima ge<;er, ~;alar <;alar, 
b1z de k1zkarde~ile polka oynard1k. Fa· 
kat asll zevkimizi tabiatin sadeliginde, 
temizlikte arad1k ve bulurduk. Eglenmek 
ic;in ~hrin giiri.iltiisiinden, hl!Smdan ka -
<;ar, mehtab altmda ~~~!dJyan sulann koy· 
n~~a allhrdJk. Kalenderin, Kiic.;iiksuyun 
d1h olsa da soy lese ... Bebekle Emirgan 

arasmda yiizlerce sandal.. Ve bunlarda 
ipeklere biiri.inmii§, incecik ya§maklan -
mn ardmdan birer hayal gibi beliren gene 
kizlar ... Y arabbi, o giinleri nas1l hatirh
Yorum da tikanm1yorum. 

Hele me~hur hanende Nedimin sesi 
~~y~~~~c_? bi~~mezsiniz •. etrafa nasil bir 

ah1 sukun ~oker, sank1 sular bile susar· 
d! ... 

Giirdiigtim giin ruyinl ey Mehl!ka 

Bu billur gibi ses Bogaz k1y!lanm 
y~hyarak, titreye titreye sularda oli.irken, 
b1z duygulanmlZI aydan bile k1skamr gi· 

Leyl(), Sazm Sultan Hamid devrinde 
~;ar~ajlz bir resmi 

bi gozlerimizi yumar, kendimizden ge -
<;erdik ... Ve §afak i§te boyle soker, sa
bah boyle olurdu... . 

Mehtab safalarmm eleba§Ilanndan bt
ri de me§hur Deli F uad Pa§a idi. 0, Sa· 
id Halim Pa§alan, Hamdi Pa§alan gol· 
gede biTakmak i~in mavnalara piyan~. • 
lar, miikemmel saz tabmlan yerle§hnr, 
BogaZI <;In <;In ottiiri.irdii .. 

,;limdi size o giinleri nasil anlatabili • 
rim ki ... Ben de o mazi gibi g~tiim ar • 
tJk. .. 

Y almz §U kadanm iyice hatJrhyorum 
ki, Sultan Hamid tahta <;Ikhktan biraz 
sonra mehtab safalan da Bogaz sulann· 
da son nefesini verdi. 

Bir gece biiti.in sandallar Hidiv !sma· 
il Pa§anm yahsmm oniinde toplanmi§h. 
0 kadar ki, bir an oldu, Bogaz sandal· 
larla kapanacak sanml§tlm. Y ahmn ka· 
ranhk pencerelerinin ardmdan ud, ru • 
bah ve tef seslerine Arab hanendelerin 
nagmeleri kan§IYordu. 

Ertesi gece, gayriihtiyari, biitiin san
dallar gene ayni yahnm oniinde birik • 
mi~lerdi. 

Ve ayni saz, ayni ses gene ba§lamlih. 
Fa kat ~ok siirmedi .. 
S1cak diyarlann bizi aglatan bu bay

gm sesi birdenbire susrnu§tu. 
hte SUSU§, 0 SUSU§tUT .. • 
Meger, jurnalcJiar «denizde toplani -

yorlar!» diye Sultan Hamide yazml§ • 
lar, o da ku§kulanmt§, yasak etmi§ ..• 

N as1l oldu bilmem, dilimin ucuna ge
livermi~ti: 

- Plaj? 
- Bugi.inkii plaj1, o zaman riiyamtz· 

da gorsek inanmazd1k. Kadm, Tiirk ka
dml bir esirdi. V e hiirriyet bir serabd1 
ki, pe§inde biitiin bir omiir siiriiklenerek 
heba olup gitti .. • 

Zaman zaman dii§iiniiriim de bir tiir
lii bu muammay1 halledemem: 0 esir 
Tiirk kadm1 bu hiir vatam nas1l dogur-

du? 
Sonra, koltuguna biraz daha gomiile· 

rek. ne§' eli, giiliimsiiyor: .. 
- Amma Turk kadm1 bu .. , Oyle 

degil mi? Harikalar yaratmasayd1, ba§· 
ka kadmlardan ne fark1 kahrd1 ki? .. 

- Eserleriniz? 
- Ben mensur ve manzum eserlerimi 

tabettirmegi hi<; istemedim. Elli, altm1§ 
sene kadar evvel birka~ gazelimi, benim 
haberim olmadan «Hazinei Evrak» a 
koymu§lar. hte ilk matbu eserlerim bun· 

lard1r. 
Fa kat Bostanc1daki ko§ki.im ve onun· 

!a beraber biitiin yaz1lar1m ve notalanm 
yamp kiil olunca, ~unlan vaktile bastlr
mad1gJma ~ok nad1m olmu§tum. Bu ne· 
dametin sevkile evlerimizde, ko§ede bu
cakta kalmi§ defterlerimi kan§tirdun, ha
tlramda kalanlan yeniden yazd1m v_e 
boylece 1928 te tabedilen «Solmu§ (:1· 
<;ekler» meydana geldi. 

1920 de de hatlratimi yazml§, gaze
t 1 rde ne§rettirmi§tim. Bir de frans1zca 
h:~ratim vard1r ki. bu. ~ekoslovak<;aya 
da terciime edilmi§tir. 

fhtiyar §air bir lah~a ~-e~dini . ~inler 
aibi susmu§tu ve bu denn sukunet I<;mde, 
;ene onun zaytf sesi duyulmu§tU: 

Neyleyim seyrl Mesirl 
Ben eslri gamken 

y ava§ yava§ izah etti: 
_ lzmirde bulundugumuz zaman 

soylemi§tim bunu... Manisanm <<~esir» 
denen bir mesiresi vardi da.. Bllmem, 
§imdi nasi! oldu da akhma geldi bu .. 

Ve yorgun, ba§ml torunlannm oyna§
tlgi bahc.;eye <;evirerek susmu§tU. 

Leyla Saz, §imdi. biti§ik odada, artlk 

CUMHURIYET 7 

Kral Edvard kara
rinda tsrar ediyor 

M. Baldvin Valide Kra
li~eyi ziyaret etti 

(Ba$taraft 1 inci sahtfede) 

naz1rlar arasmda yapilml§ olan gorii§ • 
melerin mevzuunu miinhas1ran bu ak§am 
saat 17,30 da akdedilecek olan kabine 
i<;timama aid hamhklar te§kil etmi§tir. 

M. Baldvin gittikten sonra namlar, 
Ba§vekalet dairesinde gorii§melerine de
vam etmi§lerdir. Bu goru§melerde Mali
~ Naz1rile Miihriihas Lordu, Amira] -
hk birinci Lordu, T erbiye N azm ve ba§· 
mi.iddeiumumt Sir Donald Somerweel 
de haz1r bulunmu§lardir. 

Baldvin Makdonaldla da gorii~tii 
Londra 6 (A.A.) - Dogruca Fort 

Belvedereden gelmi§ olan Comouilles 
Diikahgt ba§miiddeiumumisi Mister Mo
ncton ile M. Ramsay Mac Donald, 
Ba§vealet dairesinde M. Baldvinle bir 
miiddet gorii§mii§lerdir. M. Baldvin, 
beraberinde katibi oldugu halde saat 
11.50 de otomobille Ba§vekalet claire • 
sinden aynlml§hr. 

Kralm bir beyanname nefredecegi 
dogru degil 

Londra 6 (A.A.) - Mill! radyo is
tasyonu olan British Broad Casting Cor
poration, Krahn millete hitaben bugiin 
bir beyanname ne§redecegi haberini tek
zib etmi§lir. 

Kral kararmda sebat ediyor 
Londra 6 (A.A.) - Sunday Dis

pac;:, bugiin saat 16,30 da ne§rettigi hu
susl tab'mda §U satirlan yazmaktad1r. 

«Kral, hiikumetin talebini kabul ede
miyecegini bildirmektedir. Ba§bakanm, 

V ali de Krali<;eyi ziyaret etmesi bir karar 
ittihaz edilmi§ oldugu zanmm vermekte
dir. Krahn kendisini, hususi hayatlm ken

disine yap1lan tavsiyelere gore tanzim e
decek mevkide gormedigi ve fakat, §im
diki hiikumetten ba§ka tiirlii fikirde bu -
lunacak bir hiikumet teikil edecek vazi

yette olmadigl takdirde vuku bulacak bir 
felaketle !mparatorlugu tehlikeye dii§iir
mek te istemedigi bildiriliyor.» 

Bu sabahki toplanh ve verilen 
kararlar 

Londra 6 (A.A.) - Bu sabah top -
lanan mahdud azah Bakanlar toplanb • 
smm hiikumete i§tirak etmekte olan lie; 
partinin miimessillerini ihtiva etmesi key
fiyeti, Ingiliz siyasal mahfillerinde olduk
c;a manah giiriilmektedir. Bu mahfiller 
bundan, M. Baldvinin kat'i bir hath ha· 
reket ittihazmdan evvel hi.ikumete i§tirak 
eden u~ partiden hic;:birinin kendisine mu
halif olmiyacagmi temin etmek istedigi 
neticesini <;1kanyorlar. 

Bu sabahki miizakereler kabine top • 
lanllsim bu istikamette haz1rlamakta idi. 
Kabine azasi yarm bildirilecek olan ka
rann mes'uliyetini bu kabine toplantlsm -
da deruhde edeceklerdir. Bu karar he

niiz me~;huldiir. F akat vaziyeti tenvir e· 
den §U vak1alan kaydetmek fay· 
dah olacakhr: 

M. Cur<;ilin beyannamesi beklenen ak· 
si has1l etmemi§tir. Sonra Bakanlann Kra
la aid bulunan kornuail di.ikahgmm ge -
nel miiddeiumumisile s1k s1k isti§areleri, 
Krahn maddi vaziyetini, monariinin ha • 
len kendisine verdigi hukuktan bi.isbi.itiin 
miistakil olarak hal ve tanzim etmek ar
zusunda bulundugu int1bam1 has1! etmek· 
tedir. 

Nihayet, M. Baldvinin hath hareke
tini tenkid eden gazete ve §ahsiyetlerin 
bu hath hareketlerinden vazge<;mekte ol· 
duklan kaydediliyor. 

Biiti.in bu vahalar, Kralm her tiir • 
Iii ihtimale hamlandigi ve M. Baldvi -

nin ortaya athg1 kanunu esasi meselesin· 
de efkann ekseriyetini kendisine muzahir 
bulacagm1 zannettirmektedir. 

hi<; dirilmiyecek bir solgun saz gibi, up· 
uzun yahyor. 

Damad1 Mehmed Ali Ayni, bu oliim 
havas1 i<;inde, bana yava§ yavaJ anlat1· 
yor: 

«- Bir ay evvel bir sabah onu yan 
olii bir halde bulduk. Ntizul isabet et • 
mi§ti. Bir ayd1r, oliime hergi.in biraz 
daha yakla§a yakla§a ya§ad1. F akat son 

demlerinde bile §airdi. Daha i.ic; gi.in ev· 

vel me§hur hanendelerden lhsanla ib -
rahim gelmi§ler, yatagmm ba§ucunda ke· 
man ve udla ona sevdigi parc;alan r;al -
mi§Iard1. Gozlerini yummu§, kendinden 
ge~mi§ gibiydi. Duymuyor, art1k duya· 

m1yor samyorduk. F akat bir yerde yan· 
h§ okunan kii<;iiciik bir par<;aYI o halile 
derhal sezmi§, ve mecalsiz kolunu kal • 

d1rarak, titrek parmaklarile i§aret etmi§, 
o par<;aYI tekrar <;aldirmi§tl.» 

Leyla Saz, bu temiz, duygulu, mi.i • 
nevver kadm, §imdi, bilmedigimiz bir 
ba§ka alemin sesine kulak vermi§ gibi, 
biti~ik odada, fakat bizden uzak ... 

KANDEMIR 

ispanya harbi siikun devresinde G0N0N BULMACASI 
l2841i67 89 lU 

General Franko 22,500 
ki§iyi kur§una dizdirmi§ 
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Sovyetlerle ispanya hiikumeti aras1nda bir 
silah mukavelesi imzalanm1~ 
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[Ba§taratz 1 tnct sahtfede] 

Bask cephesinde Cumhuriyetc;:ilerin kuv
vetleri, Vitoria online gelmi~lerdir. Bu 
§ehrin di.i§man tarafmdan tahliyesi devam 
etmektedir. Hiikumet tayyareleri, di.in 
Capronide iki avc1 tayyaresi dii§iirmi.i§ler· 
dir. 
Madrid tekrar bombardrman edildi 

Madrid 6 (A.A.) - Diin Madrid 
cephesinde siikun hi.ikiim siirmii§tiir. Sa
bahleyin asilerin tayyareleri payitahtJ 
bombard1man etmi§tir. Bir<;ok · yarah var• 
d1r. Ogleden sonra §ehrin merkezine obiio
ler dii§IDU§tiir. Hasar, miihimdir. Birkact 
ki§i olmii§tiir. 

Cumhuriyet<;iler, asilerin Madridin 
garbinde yapmi§ olduklan bir taarruzu 
onlara ag1r zayiat verdirmek suretile tar· 
detmi§lerdir. 

Guadalajara mmtakasmda Cumhuri • 
yet~iler, bir~ok kasabalan i§gal etmi~ler• 
dir. 

Burgos civarrnda muharebeler 
Madrid 6 (A.A.) - Asturies cep • 

hesinde, siikun hiikiim siirmektedir. Hii
kumet~ilerin bataryalan, Oviedoyu bom
bardiman etmi§tir. Asiler, Burgos civa -
rmda hiikumet~ilerin tahassun etmi§ o) • 
duklan miistahkem hatlara §iddetle taar• 
ruz etmi§lerdir. Asilerin birc;ok kamyon • 

!ann refakat etmekte oldugu bir kafilesi, 
top ate§ile imha edilmi§tir. Dii§man, ka<;· 
mi§, otomobiller, yiyecekler ve mi.ihimmat 
buakmi§tlr. 

Jhtilalciler goziinden vaziyet 
Talevera de la reina 6 {A.A.) -

Madrid etrafmdaki asker! harekatta bir 
nebze tevakkuf eseri gori.ilmii§tiir. Diin 
biitiin sabah cephede tam bir siikun hii· 
kiim siirmii§tiir. Ogleden sonra asilerin 
top~u kuvvetleri faaliyete ge<;mi§ ve en
dahtlanm payitahtm §ima! mahallelerine 
tevcih etmi~tir. Hiikumet~iler, hi~bir mu· 
hafili, hi.ikumet<;ilerin payitahtm muhasa
rasml refetmek i<;in sarfetmi§ olduklan 

fazla gayret yiiziinden dennanSIZ. bir ha· 
le gelmi§ olduklan zanmnda bulunmak • 
tad1r. Bununla beraber tekrar mukabil ta· 
arruza g~mek ic;:in yapilan hazuhk -

Ian ortmek maksadile kasden atalet gos
terilmesi ihtimali de derpi§ edilmekte· 
dir. 

Havalar gi.izel gitmekle beraber gece· 
Jeri buz gibi bir soguk hiikum siim1ekte 
'Ve gi.in ge<;tik.;:e §iddetini arhrmaktadu. 

Finlandiyanrn Madrid selarethane· 
sinde aaklanan 600 ki~i teokil edildi 

Madrid 6 (A.A.) - Finlandiya sc· 
farethanesinin kaza hakkma tabi tutu[· 
mu§ olan bir binada yap1lan ara~tlrma 
neticesinde 600 ki§i tevkif edilmi§tir. 
Bunlarm arasmda yiiksek tabakaya men· 
sub insanlar da vard1r. 

General Franko hakkrnda 
ithamlar 

Dun §ehrimize gelen Daily Herald • 
dan: 

«Laboun» ismindeki mecmuada yaz1 
yazan A. Romos Oliveira diyor ki: 
«Franko, lspany ay a F astaki gibi hare· 

Tiirk meb'us ve gazete· 
cileri Selanikte 

[Ba§taratz 1 inc! sahifede] 

Birligi reisi istasyonda kendilerini kar§l" 
lad1lar. Heyet ayni trenle 1ske<;eye git
mek arzusunda bulundugundan hiiku • 
metin emrile tren yanm saat burada kal· 
d1. Heyet azalan dogruca Atatiirki.in 
dogdugu evi ziyaret ettiler. 

Hi.ikumet erkam heyetin hi<; olmazsa 
bir gun misafir kalmalarm1 rica etmi§ler 
se de bu miimkiin olamaml§tir. 

Turk meb'us oe gazetecilerinin 
tetkikleri 

Atina 6 (Hususi) - Evvelki ak§am 
Selanige giden Tiirk meb'us ve gazete
cileri hareketlerinden evvel Maarif Ve· 
kilini ziyaret ederek giizel san' atlar te§· 
kilatile son <;Ikanlan kanuna gore Yu • 
nan gencliginde yap1lacak te§kilat hak
kmda izahat almi§lardJr. 

Maarif Vekilinin izahatmdan mem • 
nun kalan Ti.irk meb'us ve gazetecileri 
iki millet arasmdaki manevl mi.inasebet· 
lerin inki~ah temennisinde bulunmu§lar -
d1r. 

Atatiirkiin dogdugu ev Atatiirke 
hediye ediliyor 

Selanik 6 (Husust muhabirimiz • 
den) - Selanik Belediye Reisi diin 
Atati.irki.in dogmu§ oldugu evin satm aim
mas! kuntratlm imzalaml§tlr. 

Ev ii~ ay sonra kiraciSI tarafmdan tah-I 
liye edilecek ve derhal Tiirkiye Cumhur
reisi Atatiirke hediye edilecektir. 

ket etmege gelmi§tir. Mumaileyh F asta 
esirleri oldiirmii§, koyleri yakmi§hr. Ay
ni tabiyeleri !spanyada da tekrarhyan bu 
Afrikahla§ml§ General lspanyayi <;ok 
az tamr. 

Franko Sevilde 9000, Badajozda 
2000, Cordobada 5000, Orensede 
3000, N avarrede 2000 ve Rio Tintoda 
I 500 ameleyi ki cern' an 22,500 ki§iyi 
kur§una dizmekle itham olunmaktad1r. 

Maktuller arasmda katolik ve protes· 
tan ri.ihbam da vard1r. Bunlardan bir<;o· 
gu manga halinde kur§una dizilmi§ler • 
dir.» 

lspanya hiikumeti Sovyet seliri 
emrine 20 milyon sterlin 

tahsis etmif 
Diin §ehrimize gelen Daily Mailin 

Berlin muhabiri yaz1yor: 
«1spanya Ba§Vekili Largo Kabellero 

ile Sovyet sefiri Rosenberg arasmda ak
dolunan bir silah mukavelesinden bahse· 
den milli sosyalist na§iri efkan Kores -
pon~nz gazetesi bu mukavele hakkmda 
§Un!an y azmaktadJr: 

I - Madrid ve Katalonyadaki ko • 
miinist askerlerin tamamile teslih ve tee;:· 
hizi i~in, bunlara verilecek silah, mii· 
himmat, mhh otomobil, tayyare ve kim· 
yevt maddelerin Sovyetler tarafmdan 
deruhde edilmesi, 

2 - lspanya komi.inistlerine yard1m 
etmek iizere te§kil edilecek beynelmilel 
Bol§evik ordunun te§kil ve te<;hizi ve bu· 
na mukabil Ba§vekil Kabelleronun sefir 
Rosenberg emrine (20,000,000) sterlin 
tahsis ettigi yazllmaktad1r. 

M. Rosenberg silah mubayaas1 J<;m 
bir komisyon te§kil etmi§tir. Cekoslovak
ya, Holanda, lsvi<;re, Be!~ikada biiyi.ik 
mikyasta mubayaalar yap1ldig1 ve bu i · 
§in i<;ine fspanyay1 kan§hrmamak i.izere 
mukavelenin Sovyetler, yahud da Mek
sika namma yapi!digi da iddia olunmak
tadir. 

Hamulesi tamamile esliha ve mi.ihim· 
mat olan alh geminin bugun de • 
nizlerde bulundugu ve alacaklan gizli 
bir emir iizerine Alicante, Barselon ya • 
bud Valencia limanlarmdan birine ug • 
nyacaklan temin edilmektedir.» 

T ecaoiize ugrryan Sooyet gemileri 
Moskova 6 (A.A.) - Tas ajans1 

bil diriyor: 
1spanyol asilerinin harb gemileri 22 

te§rinisaniden 30 te§rinisaniye kadar ve
sikalanm tetkik ve hamulesini tahkik 
maksadile, Cebeliittanktan ge~erlerken 
Sovyetlerin Rion, Kossaraf, Emba, Ste· 
fankhalturin ve Harkof vapurlannt tev
kif etmi§lerdir. 

Roterdamdan gelmekte 
vapuru, Bogazda asilerin 
kalml§hr. 

olan <;ehors 
ate§ine maruz 

V alansiyamn tahkimine 
bcqlanmrf 

......LI•I I I _lanl I I_ -Soldan saga: 
1 - Ankarada devletin kurr.nakta okiu

~u bir san'at miie.ssesesl, cok degil. 2 - En 
cok, ku§larm evl. 3 - Rahats1z, blr emir. 
4.: .Aymm k1.11m sakland1g1 yer, eskl c;:m 
hukumdarlarmdan blrl. 5 - Nota. 6 - Arto. 
kalan, tavla.da atrllp oynanan ~ey. 7 • Gc· 
milerln baglandtgi §ey, Avrupa, Asya hu· 
dudundakl nehlrlerden blrinln eskl ism!. 
8 - Kumanda, miisliimanlann krldiklan 
§e!· 9 - Yak degil, dahinin kLSaltllml~I. 10 • 
Guzel san'at, cilvell, lnsandan s1zan su. 

Yukandan a§ag1ya: 
1 - Doktor, ha.stallk caresl. 2 - Miisaade, 

para lcln oynanan oyun. 3 • Bir mev~ir.n 
biiylik. 4 - Gaye, bir emir. 5 - Karadeni~ 
sah111ndek1 kasabalarimlzdan blrlne men
sub, i§aret edati. 6 - Zaylf. 7 - Kaztlml.ji yer, 
agmn duydugu zevk. 8 • Blr emir, blr yere 
gitmek. 9 - Feryad, milkemmel. 10 • §Uphe, 
erkek, altm. 
Evvelki bulmacamn halledilmi11 fekli 

I 2 3 4 II ~ 1 8 9 10 

1jVIAIPIUIR00GTEIMl t 
2 AlcluiLI•IsiEIBIEIB 
3 G A LIAITIAI•I•IKI t 
4 OIRI•I~ AILI•ITIAIK 
5 N • Dl• <; OIBIAINI• 
6 • T AID. NIAILj•IK 
1 ·Y A MIA N •IKI t L 0 
8 AILIAIYI.ISIAIMIA\N 
9iLIAI•IAIL AINI•IL u 

10 L!l§LI IKI•IML•JPLAIKI 
-

Tiirkiye hakb davasmda 
mutlaka muvaffak 

olacakbr 
[B~taraft 1 fnct sahffede] 

de hususl bir idare mevzuu bahsedil
mektedir. F ransa ile Suriye arasmda 
heniiz tasdika iktiran etmiyen muahede
ye lskenderun Sancag1 ic;:in hi~bir hususi 
hiikiim vazedilmeyi§i Tiirk hiikfunetini 
ummad1g1 bir vaziyet kar§Ismda hlrak
mi§ ve inkisan hayale ugratmJ§br. 

Mesele, nihayet, Milletler Cemiyetine 
havale edildigi takdirde pyle kanaat edi
lebilir ki, Tiirkler memnun olacaldardtr. 
Anlcara hiikfuneti ve hilhassa Turk Ha
riciye V ekili mutlak surette Mille tier 
Cemiyeti zihniyetini ta~Iyan insanlard1r. 
Tiirkler son zamanlarda, Montro konfe
ransmda tamamile tatmin edilmi§ olduk
lanndan, daha kii<;uk bir mesele olan bu 
i~te de gayrimakul hareket etmiyecekleri
ne hi~ ~i.iphe yoktur. 

Tiirkiye hakkmdaki eski §upheler ve 
bilhassa onun Bagdad demiryolundan 
istifade §ekline aid ~iipheler bugiin tama• 
mile izale edilmi§ halded.ir. Bugi.in Tiir
kiyenin davas1 yalmz Orta§ark devletleri
nin davas1 degil, ayni zamanda biitiin 
Avrupanm sulhsever devletlerinin dava• 
Sl mahiyetindedir. Bu itibarla Tiirkiye, 
Suriyenin tiirk~e konu§an vatand~lanmn 
mukadderatt iizerinde duymakta oldugu 
endi§elerin, en tam bir §ekilde tahkik e
dilme!ini istemekte hakh oldugu gibi, bu
na mutlak surette nail olacagma da hi~ 
Ji.iphe yoktur.>> 

Papa a&'Ir basta 
Roma 6 (A.A.) - Umumiyetle iyi ha· 

ber alan mehafilden soylendigine gore, 
· - Papanm srhhati bidayette samldr~ndan 

Adanada misli goriil • r;ok daha vahimdir. Sol dizdeki §i§kinlik 
kan cevelanmda bir hrzadan husul 

memi~ feyezan bulmakta ve aynca filibit araZl da go

Salamanka 6 (A.A.) - · Valansiya 
radyosu, Valansiyanm tahkimine ba§lan· 
dJginl bildirmektedir. Bu ameliyenin ba -
§mda yabanc1 teknisiyenler bulunmakta· 
d1r. 

(Ba$taraft 1 fncf sdhffede) 

biiyiik bir kism1 su altmda kald1. Siiratle 

bo§alhlan mahalleler halk1 Belediyece 

otellere, hanlara yerle§tirildi. Halkevi 

klsmen ylkild!. K1z Lisesile hapisane bo· 

§alhld1. Hiikumet Konagmm bodrumunu 

su bash. 

Seyhanla Ceyhamn birle§tigi ve ki:iy

lerde esash tahribat oldugu anla§Ilmi~ -

t1r. T a§kopriiniin iki biiyi.ik goziinden 

maadasmm sudan bkam§l koprii i~in Yl • 

klima tehlikesi ihtimalini kuvvetlendir • 

di. Gidip gelme yasak edildi. Ova koy -

lerile muhaltere ve muvasala kesilmi§tir. 

Evleri su baskmma ugnyan halka KIZlla

ym yard1m1 i~in Belediye laz1m gelen te

§ebbiisi.i yapml§tlr. Yagmur devam edi

yor. F elaketin daha biiyiimesinden ciddi-

yetle endi§e edilmektedir. Akverdi 

ziikmektedir. Organizmde halen mev ~ 
cud gayritabiiliklerin tehlikeli bir bub
ran tevlid etmesi hir; te gayrimumkiin 
degildir. 

Romanya • A vuaturya ticaret 
konu~malar1 keaildi 

Viyana 6 (A.A.) - Birka~ hafta ev .. 
vel Avusturya ile Romanya arasmda 
burada ba§llyan ekonomik gorii§meler 
di.in ·inkitaa ugramt§tlr. BaZ1 noktai na
z~r ihtilaflan ba§gosterdigi haber ve • 
nlmektedir. Romanya miimessilleri hii
kfunetlerile temas etmek iizere Bi.ikre
§e hareket etmi§lerdir. 

Yunanistanda havalar 
bozuldu 

Atina 6 (Hususi) - Diindenberi bii· 
tiin Yunanistanda havalar bozulmu§ -
tur. Soguk §iddetlidir. Bazr mmtakalara 
kar yagmaktad1r. Buraya da hafif~e kar 
yagmi§br. Yunan denizlerinde frr • 
tma vard1r. 

BERLiTZ' de yeni a~1lan lisan kurslan 
Turk~e, Frans1zca, ingilizce, italyanca, Almanca, RusQa v. s. 
KAYID MUAMELESi BASLAMISTIR. Tecrube dersi paras1zd1r. 

Istanbul Ankara 
373 lstiklal caddesi K onya caddesi 
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H A S A N R U J ve A L L I K L A R I 
Kadmlarm ve giizellerin ve genclerin hayati istekleridir. Sabit, 

a~tk, orta ve koyu renkleri vardtr. Ruj 60,_ Alhk 35 kuruttur. 
HASAN DEPOSU: Ankara, Eski,ehir, Betiktat, Beyoglu 

ve ISTANBUL MERKEZt 

Kapab Zarf Usulile Eksiltme ilani 

Nafta V ekaleti 
Van Su isleri Etiit' 

' 
Heyeti ~efliginden: 

1 - Eksiltmiye konulan it: Van tehri civarm1 suhyacak ~amran 
aulama kanaltnm hafriyat ve imalatt smaiye intaabdtr. 

Bu itin ketif bedeli 35505 lira 74 kuruttur. 
2 - Bu ife aid tartname ve evrak tunlardtr: 
A - Eksihme tartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Baymdtrhk ifleri gene} tartnamesi 
D - Ketif cetveli ve projeler 
E - F enni tartname 
F - Kum ve tat grafigi. 
latiyenler bu tartname ve evrak1 V anda Nafia Su ltleri Etiit Heye

ti ~efliginden gorebilirler. 
3 - Eksiltme 27 /11/I936 dan 11/I2/936 tarihine musadif cu • 

ma giinii saat on bette Vanda Su t,leri Etiit Heyeti $efligi dairesinde 
miitetekkil Komisyonda kapah zarf usulile yapllacaktlr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin 2662 lira 93 kurut mu· 
vakkat teminat vermesi ve bundan batka afagtdaki vesikalarl haiz 
olup getirmesi laztmdu: 

A - Naf1a Vekaletinden ahnmtt miiteahhidlik vesikau. 
B - Bu gibi intaah veya benzerini yaphgma dair ehliyet vesikast. 
C - 936 ythna aid Ticaret Odas1 vesikasJ. 
5 - Teklif mektublan yukartda ii~iincii maddede yazth saatten 

bir saat evveline kadar Vanda Su t,leri Etiit Heyeti $efligi binas1 i • 
~indeki Artbrma ve Eksiltme Komisyonu Reisligine makbuz muka
bilinde verilecektir. Posta ile gonderilec:ek mektublarm nihayet ii~iin· 

cii maddede yazth saate kadar gelmif olmast ve dtt zarflarm miihiir mu
mile iyice kapablmlf olmast tartbr. Postada olacak gecikmeler ka -
bul edlimez. ( 3259) 

Seyhan Posta ve· T elgraf 
Ba,miidiirliigiinden: 

1 - Mersine sekiz saat mesafedeki Kepez, Aytbeleni ormanlarm
Cian kesilmek iizere evvelce eksiltmiye ~tkartlmtt olup talib zuhur et
miyen «4350» aded !rirah !ram diregi ikinci defa olarak ve teslim 
miiddeti nisan I937 nihayetine kadar uzattlarak kapah zarfla eksilt· 
miye !rikartlmlfbr, 

2 - Muhammen bedeli beher direk be' lira ve muvakkat temi • 
nab 1631 lira 25 kuruftur. 

3 - Eksiltme ihalesi 15/I2/1936 tarihinde sah giinii saat 15 te 
Seyhan Posta ve Telgraf Telefon Ba,miidiriyet -binasmda topla • 
nacak Komisyonda yaptlacakhr. 

4 - Talibler teminatm1 vezneye teslim edecek, alacaklan mak
buzu veya kanuni muteb~r teminah ve tartnamede yazth belgeler· 
le teklif mektubunu ihtiva edecek olan ikinci kapah ve miihiirlii 
zarflarm1 mezkfir tarihe musadif sah giinii saat I5 e kadar mak • 
buz mukabilinde Komisyon Riyasetine teslim edeceklerdir. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
S- ~artnameler Ba,miidiriyette hergiin saat 9 • I2 ve 13 - 17 e 

kadar goriilebilir. 
6- Fenni tartnamede tafsilat ve izahat olmakla beraber bu di • 

reklerin uzunluklart 8 metre, dip devreleri 70, tepe devreleri 40 
santim olacakhr. Kesim miidedti IS mart 1937 ak,amt bitecektir. 

7 - Orman muamelesi tekemmiil ettikten sonra kesim orman 
miihendisile beraber bulunacak olan idarenin fen memurunun ne
zaretinde yaptlacakhr. 

Kesim ve soyum ifi tamamlandtktan sonra ormanda idaremiz dam
galarile damgalanacak ve bu damgah direkler teselliim mahlli olan 
Mersin istasyonunda damgalart goriilerek bilaitiraz kabul edile -
cektir. (3406) 

ABDULLAH PA~A MUTEVELLiLiGiNDEN: 
Bogazi~inde Anadoluhisart civarmda Cavu,baft Ciftliginde: 
1 - · Muhtelif mamulata elveritli 2500 kental kestane odunu ve 

4976 kental mahlfit odun ve mefe ve IOOO kental kocayemit ~ahs1 
sahhkbr. 2 - 40 hektar tarla. 3 - Koyun ve stgir otlakiyesi kira
hkbr. 

Toptan veya ktstm kmm isteklilerinin 14/12/936 giiniine kadar 
Ciftlik ldaresine milracaatlerl. 

CUMHURIYE't 

Selimiye Askeri Sahnalma I 
Komisyonu tlanlart 

I - Tiimenin senelik ihtiyaci 
i~in 33000 ner kilo kuru fasulya, 
nohud, bulgur ile 39000 kilo pi· 
rinc ahnacakbr. 

Bedelleri: Fasulyanm 4867 li
ra 50 kuru~, nohudun 3778 lira 
50 kuru~, bulgurun 4867 lira 50, 
kurU!~ ve pirincin de 9067 lira 50 
kuru~tur. 

2 - ~artnamelerle niimuneler 
hergiin Selimiyede Satmalma 
Komisyonunda goriilebilir. 

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

Pirincin de ayni giinleme~te 

saat 15 te Selimiyede Askerlik 
dairesindeki Sahnalma Komia • 
yonunda yaptlacakbr. 

4 - Bulgur, nohud ve kuru fa
sulya a!rtk eksiltme suretile pi • 
rincin ise kapah zarf usulile a -
lmacakhr. 

5 - tlk teminatlar: Nohudun 
283 lira 38 kuru~, bulgurun 355 
lira 7 kuru~, kuru fasulyantn 355 
lira 7 kuru~tur. 

Pirincin ise 680 lira 7 kuru~?tur. 
6 - Bulgur, nohud, kuru fa • 

sulyanm eksiltmesine talib ola • 
caklarm teminatlarmm vaktin • 
den evvel yabrarak istenen res • 
mi vesaiki beraberinde getirme
leri mesruttur. 

7 - Pirince i~tirak edecekler 
teklif mektublartm saat 14 e ka· 
dar Sahnalma Komisyonuna ver· 
mit olmalari tarthr. Bu saatten 
sonra mektub almmaz. 

Talibler istenen kanuni vesa • 
iki teminatm kondugu zarf ke -
risine koyacaklardtr. (3233) 

Antalya Naf1a 

Pastil Antiseptik 
KANZUK 

Teneffiis yollarile ge<;en hasta
hklara kar~1 koruyucu, tesiri kat'i 
pastillerdir. Nezle, bron~it, grip ve 
bagaz rahatstzhklarmda, ses lustk
hgrnda pek faydalldrr. 

Kalabahk yerlerde, tozlu muhit
lerde, bula;lik hastahklardan vika
ye eder. 
iNGiLiZ KANZUK ECZANESt 

Beyoglu • istanbul 

... , SATILIK OTEL-
Beyoglunda Tepeba~l civarmda 

18 odahk bir otel e~yasile baraber 
devren sahhkbr. lzahat almak ve 
konu~mak i~in Tepeba~mda asri 
sinema kar~•smda Luxemburg ote 
linde Halasa miiraeaat olunabilir. 

j Goz hekimi i 

I Dr. Murad Rami Ayd1n I 
Beyoglu, Mis sokag1 No. 15 

Telefon : 54153 

Miidiirliigiinden: 
1 - Eksiltmiye konulan it: «Antalya Lise paviyonu binasl kargir 

ve betonarme aksamile ~ah aksamJ intaahdtr.» 
Tahmin edilen bedel «30209» lira «92» kuruttur. 
2 - Bu ite aid tartnameler ve evrak fUnlardtr: 
A- Eksiltme farlnamesi 
B - Mukavele projesi 
E - Bay1ndtrhk ifleri genel tat'tnamesi 
C- Hususi tartname 
F - Ketif cetveli «hulasam> 
G- Projeler 
lstiyenler bu tartnameleri ve evrakt: Antalya Naf1a Miidiirliigiinde 

tetkik edebilirler. 
3 - Eksiltme 23/11/936 tarihinden 14/12/936 pazartesi giinii 

saat on bette Antalya Nafta Miidiirliigii dairesinde yaptlacaktJr. 
4 - Ehiltme kapah zarf usulile yaptlacakhr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklinin 2265 lira 74 kuruf mu

vakkat teminat vermesi bundan batka afagtdaki vesikalart haiz olup 
getirmesi laztmdtr. 

Nafta Vekaletinden almmtt yap1 miiteahhidligi vesikasi ve yap -
bgt itlere aid bonservisler. 

6 - Teklif mektublan yukartda ii~iincii maddede yazth saatten 
bir saat evveline kadar Antalya Nafta Miidiirliigii dairesine getirile -
rek Eksiltme Komisyonu Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gonderilecek mektublar nihayet ii~iincii maddede yazth sa· 
ate kadar gelmit olmast ve dt~ zarfm miihiir mumile iyice kapahlmtt 
olmasJ ~arthr. «Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.» (33I3) 

Ziraat V ekaleti 
Satinalma Komisyonundan: 

1 - Kapah zarf usulile Silezya arsenik miirekkebatmdan 50 ton 
arsenikiyeti rassas Silezya «Arseniate de plomb = Bleiarsenat Si • 
lezya» ve fare oldiiriilmesinde kullantlmak iizere 100.000 Hora fite
gile 1.000 Hora aleti satm almacakhr. 

2 - Arsenikiyeti Rassasm muhammen bedeli 20.000 lira, Hora fi
seklerinin tiifeklerile birlikte muhammen hedeli 24.000 lira, Arseni
kiyeti Rassas i!rin ilk teminat 1.500 lira, Hora fifek ve tiifekleri i!rin 
birlikte 1.800 liradtr. 

3 - ihale I8/I/937 de saat 15 te Vekalet binasmda yaptlacakbr. 
4 - Muhammen bedelleri ayn ayrt yaztlan bu maddelerin ihale

leri de ayr1 ayrt yaptlacagmdan taliblerin teklif mektublannt ona 
gore Komisyona vermeleri. 

S - ~artnameler Ankarada Ziraat Vekaleti Satmalma Komisyo
nundan, Jstanbulda Ziraat Miidiirliigiinden parastz olarak verilir. 

6 - isteklilerin teklif mektublarmt teminatlarile birlikte muay -
yen giinde 2490 say1h kanunun ikinci ve ii!riincii maddesinde zikre • 
dilen vesikalarla eksiltme saatinden bir saat onceye kadar Komia -
yona vermeleri. (3305) 

Edirne Naf1a Miidiirliigiinden: 
Edirne Bolge San'at okulunun 6206 lira 21 kuru,Iuk bir k1s1m ta· 

mirat ifleri on bejj giin miiddetle a!rlk eksiltmiye konulmu,tur. Bu ite 
aid ke~if kagtdlart, resimler, fenni ~artname, silsilei fiat cetveli, Ba· 
ymduhk ifleri genel tartnamesi Edirne Nafta Miidiirliigiindedir. 

Taliblerin bu ite girebilecegine dair Edirne Nafta Miidiirliigiin -
den alacaklar1 vesika ile cari sene Ticaret Odasma kayidli bulun • 
duguna dair kagtdlan ve yiizde yedi bu~uk nisbetinde 466 lirahk 
teminat ak~elerile iha!e giinii olarak kararla~tmlan 14 birincika -
nun pazartesi giinii saat on be,te Edirne Hiikfimet Konag1 i!rerisin
deki Nafta Miidiirliigiindeki Komisyona gelmeleri. (33I4) 

7 Birineikinun 1936 

Kars V aliliginden: 
1 - Kars lsmet Pa,a ilk mektebinin tamirah ve ilave edilecek kts • 

mm in,aatJ «I88I9.35» lira bedeli ketifle 16/11/936 tarihinden 
itibaren bir ay miiddetle kapah zarf usulile eksiltmiye konul • 
mu,tur. 

2 - lhale I6/I2/936 tarihine musadif ~artamba giinii saat 15 te 
Kars Hiikfimet Konagmda toplanan Daimi Enciimence yap1 -
lacakhr. 

3 - Muvakkat teminat «1411.45» liradtr. 
4 - Miinakasa tartnamesi hususi ve fenni tartname, plan ve ketif 

evrakt Kars Nafta Miidiirliigiinden verilecektir. 
5 - lsteklilerin 2490 numarah kanuna uygun olarak teklif mektub

larmi ve Nafta Vekaletince musaddak yap1 i~lerine aid ehli • 
yet vesikalarile 16/12/936 !rarfamba giinii saat on ii!re kadar 
Kars Vilayeti Enciimeni Daimi Reisligine makbuz mukabilin • 
de vermeleri veya posta ile gondermeleri ilan olunur. (3317)' 

Yiiksek Ziraat Enstitiisii Orman 
Fakiiltesi istanbul K1smindan: 

Muhammen Muvakkat lhale 
Cinsi Aded tutart teminah tarihi Saat 

Harici elbise 62 taktm 1395 lira I05 lira 23/12/936 14 
Tatbikat » 3I » 434 » 33 » 23/I2/936 15 
1-Orman Fakiiltesi Istanbul ktsmt talebesi i~in yaptmlacak olan 

62 taktm harici elbise ile 31 taktm dahili tatbikat elbiseleri 23/12/ 
936 !rartamba giinii saat 14 te ve I5 te ihale edilmek iizere a~1k ek • 
siltmiye konulmu,tur. 

2 - Istanbul Vilayeti Orman t,Ieri Direktorliigii dairesinde top • 
lanacak olan Komisyon tarafmdan yaptlacakhr. 

3 - $artnameleri gormek i!rin hergiin «tatil giinleri haric» Biiyiik· 
dere Bah~ekoyde Orman FakiHtesine miiracaat edebilirler. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i!rin muvakkat teminat makbuzile bir • 
likte 2490 sayth kanuna tevfikan gerekli olan vesikalarla Komia .. 
yona miiracaatleri ili.n olunur. (3447)' 

Galatasaray 
AI 1m 

Lisesi 
Komisyonundan: 

Beher tanesinin Ilk 
Aded Cinsi tahmin bedeli Tutar1 teminatl 

Kuruf S. Lira Lira S. 
2000 Portakal 100 liik 1 70 34 2 55 

22000 » 80 lik 3 660 49 50 
3000 » 64 liik 5 150 11 25 

844 63 30 
Gatalasaray Lisesinin may11 937 yth sonuna kadar ihtiyac1 olan 

miktart, cinsi ve mqhammen bedelile tutar1 ve ilk teminab yukartda 
yaz1h portakahn eksiltmesi 23/12/936 !rar,amba gtinii saat on dort 

bu~ukta Istanbul Kiiltiir Direktorliigii binasmda Liseler Muhasebe
ciliginde toplanan Komisyonda yaptlacakhr. 

lsteklilerin Ticaret Odasmm yeni sene vesikasJ ve teminat mak • 
buzile belli giin ve saatte Komisyona gelmeleri ve tartnameyi gor • 
mek i~in okula miiracaat eylemeleri. (3454) 

inhisarlar Umum Miidiirliigijnden 1-- --------1 
1- $art~amesi mucibince muhtelif renkte ve 90 X 100 eb'adtnda 

29500 yaprak Sellofan kagtdt pazarhkla satin ahnacakbr. 
2 - Pazarhk 8/I2/936 tarihine rashyan sah giinii saat 15 te Ka

bata,ta Levaztm ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda ya· 
pdacakttr. 

3 - ~artnameler parasJZ oJarak hergiin SOZU ge~en fUbeden ah • 
nabilir. 

4 - lsteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 gii· 

venme paralarile birlikte adt ge!ren Komisyona gelmeleri ilan olunur. 
(3103) 

Beherinin mu-
Nev'i hammen bedeli thale tarihi Saati ~ekli 

Lira Kr. 
19S taktm elbise 13 95 14/XII/936 Pazartesi 14 A!rtk 

maa kasket eksiltme 
76 aded palto 9 44 » » IS PazarM 

205 ~ift fotin 3 88 » » 16 » 
1 - $artname ve niimuneleri mucibince yukartda cins ve mik • 

tart yazth 3 kalem malzemeden elbise a~1k eksiltme suretile, digor • 
leri pazarhkla satin ahnacaktu. 

2 - Eksiltme ve pazarhk hizalartnda gosterilen giin ve saatlerde 
Kabata,ta Levaztm ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonun • 
da yap1lacakhr. 

3 - $artnameJer parastz olarak hergun IOZU ge!ren fUbeden a • 
ltnabilir. 

4 - 1steklilerin eksiltme i~in tayin olunan giin ve saatlerde ka· 
nuni vesika ve % 7,S giivenme paralarile birlikte adt ge~en Komia • 
yona gelmeleri ilan olunur. (3144)' 

~ 

I480 metre baktr boru ispirto tanklart i~in 
2SO !rift yakah filan, 
235 !rift dovme ~elik filanf 
350 metre demir boru «Muhtelif eb'adda» 
500 metre ~elik boru «Muhtelif eb'adda» 

I- Yukartda cins ve miktar1 yazth 5 kalem malzeme farlname • 
leri mucibince 10/XII/936 tarihine rashyan pertembe giinii saat IO da 
pazarhkla satm ahnacakhr. 

2 - lsteklilerin fartnamelerini almak iizere hergiin, pazarhk i~in 
de tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme paralarile birlikte Ka
bata,ta Levaztm ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonuna gel
meleri ilan olunur. (3325) 

1 Satlltk gramofon -----• 
aabhk· I SO plak ile Sahibinin Sesi markah bir gramofon 30 liraya 

_ br. Telefon: 44902 Bay Page miiracaat. ----11 
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'T Birindkanun 1936 

KADIN NEDiR? 
Bu bir bilmece ve bir muammadu ki kimse anhyamaz. Ogrenmek ister, 

iigrenemez. Yiizlerce kitab kart§brir, kadmlarla beraber oturur kalkar fa
kat kadm nedir, kadm duygusu na sddu bir tiirlii ic;inden c;J.kamaz. i§te 
herkesin zihnini kart§tuan bu heye canh hakikat iizerine kadmlara aid 
eserlerile tanmmt§ Naztm ic;sel giizel bir eser viicude getirmi§tir. Bu ki -
tab lozhga ve kadmhga aid hemen her bahsi havidir. 
Kadmh~n giizelligine, c;irkinligine, duygularma, a§k ve izdivacma dair 

biiyiik adamlarm en me§hUr sozleri bu kitabda topl~nrnt§hr. Ka.dm s.urmm 
anahtan olan bu nefis kitab birc;ok kadm resimlerlle, tablolarlle siislen · 
mi§tir, Tab't pek nefistir. Fiab pek ucuz olarak 40 kuru§tur. Hilmi kitab
hanesinde ve diger kitabcdarm hep sinde bulunur. 

KARMEN 
fspanyada cereyan etmekte olan kanh harbler, husule gelen yangmlar, 

harabeler, korkunc Oliimler, karde§ler arasmdaki bu miithi§ bogu§malar 

herkesi hayret ic;inde buakrnt§br. 
Yalmz KARMEN eserini okuyanlar, ispanyol hayatmt, fspanyol ruhunu 

daha iyi ogrenebildikleri ic;in bu harikalart tabii bulmaktadular. Bunun 
tME' · b"t"" 'h bur o-ic;in size Franstz edibi PROSPER MER mn u un ct anca me§ 

Ian Karmen edebi romanm okunmasmt tavsiye eder. Bu roman gene 
muharrirlerimizden Avni insel tarafmdan tatlt bir Uslubla tiirkc;emize 
c;evrilmi§, Hilmi kitabhanesi tarafmdan pek nefis olarak bastlmt§br. Fiatt 

herT'AifAs BULBA 
Hayahmzda hic;bir zaman bu kadar miithi§, merak uyandutct ve heye

can verici bir eser okumadmtz. TARAS BULBA biitiin dillere c;evril . 
mi§ en kuvvetli bir §aheserdir. Rus romanctlarmdan me§hur GU • 
GUL'un en begenilmi§ bir kitabtdtr. Tiirkc;esi de ash kadar giizel ve 
tathdtr. Biiyiiktiir ve resimlidir. Tab't giizel, okunu§U zevkli ve heye· 

· S dd' d' H'l · k't bhanesi ta-canhdu. Tiirkc;eye c;eviren mualhm arace m tr. 1 mt 1 a 
rafmdan bastlmt§hr. Fiab her tarafta 75 kuru§tur. 

Denizyollart i,Ietmesi 
Miidiirliigiinden: 

KARADENiZ POST ALARI 
8 ilkkanundan itibaren Karadeniz yolu postalart degi,ecektir. Bu 

tarihten itibaren postalar lstanbuldan P AZAR, SALI ve PER~EMBE 
giinleri kalkacakttr. 

PAZAR postast saat 12 de kalkacak ve giditte Zonguldak, tne • 
bolu, Sinob, Samsun, Giresun, Trabzon ve Rizeye ugrtyarak Hopaya 
kadar gidecek ve donii,te bu iskelelere ilaveten Pazar'a ugnyacakttr. 

SALI postas1 saat 12 de kalkacak ve gidi,te lnebolu, Gerze, Sam
sun, Onye, Fatsa, Ordu, Giresun, Gotele, Trabzon ve Rizeye ugrtya
rak Hopaya kadar gldecek ve donU,te bu i~k~IE!let~ ilaveten Siirme· 
ne, ~aabad ve Sinoha ugrtyacakttr. 
PER~ EM BE poetas1 saat 16 da k~IICa'cak ve gidi,te Z'oiiguldak, fne

bolu, Ayanctk, Sinob, Samsun, Onye, Fatsa, Ordu, Giresun, Tirebolu, 
Vakftkebir ve Trabzona ugrtyarak Rizeye kadar gidecek ve donii,te 
bu iskelelere ilaveten Ofa ugrtyacak, fakat Sinoba ugramtyacakhr. 

Muvakkat dordiincii postalar CUMARTESl giinleri saat 12 de kal
kacak ve gidiste lnebolu, Samsun ve Orduya ugrtyarak Trabzona ka· 
dar gidecek v~ doniiste bu iskelelere ilaveten Giresuna ugnyacakhr. 

. (3391) 

i~tanbul Beledivesi itanlart I 
i"" t k " k1'ralanacak iis: tane kamyon as:tk eksiltmiye 
~op a'1ma uzere . 

k 1 t B h Y I• rt'n 240 lira bedel tahmm olunmu~tur. ~art-onu mus ur. e era :r , 

n · L' M"du"rlu"gwiinde go"iilebilir. lstekhler 2490 numarah amest evaztm u . 
k d I 'ka ve 54 Iirahk ilk temmat makbuz veya mek • anun a yazt 1 vest . A E .. 
tubile beraber 8/12/936 sah giinii saat 14 te Datmt ncumende bu • 
lu I d I «B.» (3193) nma 1 tr ar. 

Muhammen Ilk 
bedeli teminah 

hfaiye Miidiirliigii i~in liizumu olan 9 kalem 
tnalzeme: 245 
Merkez ve tuabat fen heyetlerine liizumu olan 
tersim levaztmt: 60 

Cerrahpalila hastanesi laboratuarma liizumu olan 
II 0 kalem alat ve edevat: 449 
Erninonii K. ve B. ~- Miidiirliigii binasil~ K~~iik-
pazar ve Alemdar Nahiye Miidiirliikleri bmala-
rtna yaphrtlacak elektrik tesisah: 199.02 

18.38 

4.50 

33.68 

14.93 

Ni,anta,l Su memurlugu is:in yaptmlacak ahtab 
kuliibe: 173.85 13.04 

Yukartda muhammen bedf!lleri yazth tamir ve malzeme ayr1 ayrt 

pazarhga konulmuttur. ~artname ve ketif evraklari Enciimen kale
minde goriilebilir. 

!steklilerin hizalarmda gosterilen ilk teminat makbuz veya mek • 
tubile beraber 8/12/936 salt giinii saat 14 te Daimi Enciimende bu
lunmahd1rlar. (3392) 

istanbul S1hhi Miiesseseler Artttrma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

. Haydarpata Niimune hastanesine laztm olan 44 kalem marazi tet· 
rth alit ve edevatile ecza as:tk eksiltmiye konulmuttur. 
.. 1 - Eksiltme Cagaloilunda Sthhat ve ls:timai Muavenet Miidiir· 

lugij binas1nda kurulu Komisyonda 23/12/936 s:arfarnba giinii saat 
15 te yaptlacakttr. 

2 - Tahmini fiat 718 lira 40 kurustur. 
3 - Muvakkat gar anti: 53 lira 88 kuru,tur. 

b.~ - lstekliler tartname ve liateyi hergiin Komisyondan gore -
thrler. 

5 - fsteklilerin cari aeneye aid Ticaret Odast vesikasile 2490 sa
~~ kanunda yazth belgelerle ve bu ite yeter muvakkat garanti mak· 

z veya banka mektubile belli giin ve saatte Komisyona 2elmeleri. 
(3389) 

CUMHURiYET 9 

BUtUn TUrklyede tan1nm1f 

BEYKO Ticarethanesi 

Kurk Mantolanm 
10 seneye garanti ve 12 ay vade 
ile kefaletsiz olarak satmaktadtr. 

Anadoludan avni §er11itle siparii kabul 
eder. Mahmutpa~a Kiirk~ii han i~~ri

sinde BEYKO - Telefon: 21685 

istanbul Komutanhg1 
Satmalma Komisyonu ilanlarJ 

Istanbul Komutanhgma bag • 
h Birlikler ihtiyact olan 44000 
kilo kuru fasulye kapah zarf u
sulile eksiltmesi 9/12/1936 da 
s:ar,amba giinii saat 15 te yaptla
cakhr. MuhammeD tutar1 6160 
liradtr. $artnamesi hergiin og • 
leden evvel Komisyonumuzda 
goriilebilir. lsteklilerin 462 lira -
hk ilk teminat makbuz veya 
mektublarile 2490 sayth kanu • 
nun 2 nci ve 3 iincii maddelerin
deki vesaikle beraber belli giin -
de en az ihaleden bir saat evve
line kadar teklif mektub\arile 
beraber Fmdtkhda Komutanhk 
Satmalrna Komisyonuna gelme • 
Jeri. (3136) 

*** 
Istanbul Komutanhgt i~in Iii • 

zumu olan 4000 kilo makarna 
ile 2000 kilo ~ehriyeye ihale gii
nii talibi s:tkmadigmdan pazar • 
hkla 11/12/936 cuma giinii saat 
15 te satm ahnacakttr. Beher ki
losunun muhammen fiatlar1 yir
miser kurustur. Sartnamesi her • 
gu;,_ oglede'n e~el Komisyonu -
muzda goriilebilir. lsteklilerin 90 
lirahk ilk teminat makbuz veya 
mektublarile beraber Fmdtkhda 
Komutanhk Sattnalma Komis • 
yonuna gelmeleri. (3132) 

·~· istanbul Komutanhgt makam 
otomobili is:in miktart takarriir 
edecek bedeli iizerinden tesbit 
edilmek iizere ahnacak olan 510 
lirahk benzine ihale giinii talibi 
S:1kmad1gmdan pazarhkla 12/ 
12/936 cuma giinii saat 14,30 da 
satin ahnacakttr. lsteklilerin 38 
lira 32 kuru~luk ilk teminat mak
buzlarile beraber Ftndtkhda Ko
mutanhk Satmalma Komisyo • 
nuna gelmeleri. (3131) 

*** 
Ye~ilkoy Tayyare meydanm· 

daki benzin tankt yaptmlacak • 
hr. ihalesi 9/12/936 !rar,aroba 
giinii saat 16 da a~tk eksiltme 
ile yap1lacakhr. 

Muhammen ke~if bedeli 803 
liradtr. $artnamesi hergiin ogle
den evvel Komisyonumuzda go· 
riilebilir. lsteklilerin 60 lira 25 
kurutluk ilk teminat makbuz ve· 
ya mektublarile beraber Fmd1k· 
hda Komutanhk Satmalma Ko
misyonuna gelmeleri. (3130) 

Sahib ve Basmuharrtrt: Yunus Nadi 
Umumi ne~rtyatt tdare eden Yazt iflert 

Mii.dii.rii: Hikmet Miinil 

Cumhurtyet Qatbaasr 

D. Bekir Nafta Miidiirliigiinden: 
1 - Eksiltmiye konulan i': 

Diyarbekir - lstasyon yolu parke intaahdtr. Bu intaabn ketif 
bedeli 73360 liradtr. 

2 - Bu ite aid tartname ve evrak fUnlardtr: 
A - E].uiltme tartnamesi 
B- Mukavele projesi 
C- Baytndtrhk itleri genel tartnamesi 
D - Hususi tartname 
E - F enni tarname 
F- Ketif 
G - Ketif hulasan 
H - Proljeler 
lstekliler bu evrakt 4 lira bedel mukabilinde Diyarbekir Nafta Mii

diirliigiinden alabilirler. 
Istanbul ve Ankara Nafta Miidiirliiklerine gonderilecek olan niia • 

halardan okuyabilirler. 
3 - Bu if 30/11/936 tarihine musadif cuma giiniinden itibaren 1 

ay miiddetle eksiltmiye konulmuttur. 
4 - Eksiltme 30/12/936 s:artamba giinii aaat onda Nafta Miidiir· 

liigiinde tetekkiil edecek Komisyonda kapalt zarf usulile yaptlacak -
br. 

5 - Eksiltmiye girebilmek i~in: 
A - Artbrma ve eksiltme kanununun 17 nci maddesine uygun o • 

larak 5502 lirahk muvakkat teminat vermesi. 
B -. Ticaret Odasmda kayidli bulunup buna aid vesikas1n1 goa • 

termesi. · 
C - Resmi Gazetenin 3297 aayth niishasmda s:tkan talimatnameye 

tevfikan Nafta Vekaletiden abnmtt miiteahhidlik ehliyet vesikastnl 
haiz olmast laztmdtr. 

fsteklilerin proje, ketif, hususi, fenni eksiltme ,artnamelerini gor
mek iizere Istanbul Nafta Miidiirliigiine miiracaatleri. 
6- Teklif mektublart yukartda ii~iincii maddede yazdt saatten bir 

saat evveline kadar Diyarbekir Nafta Miidiirliigiindeki Miinakasa 
Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gon
derilecek mektublartn nihayet iis:iincii maddede yazth saatten bir aaat 
evveline kadar Miinakasa Komisyon Reisligine gelmit olmast ve 
dtt zarfmm miihiir mumile iyice kapattlmasi laztmdtr. Posta ile olan 
gecikmeler kabul edilmez. (3321) 

..-Daktilo Aran1yor-
Istanbulda bir miiessesede ~ab§mak iizere elyaztst giizel ve tee· 

riibeli Tiirk bir daktilo Bayan aramyor. Referanslan bildirerek Is
taubul 176 post~t kutusuna " Daktilo , rumuzu ile hemen mek· 

.. ________ tubla miiracaatleri. --------•• 

Ziraat V ekaleti 

SIHHATINIZI 
KORUYUNUZ 

KANZUK MEYVA TUZU 
Kanzuk meyva tuzu en holf 
meyva usarelerile hazulanmt§ • 
b:r. Hazmt kolayla§hrtr. inkt • 
bazt izale eder. Kam temizliyerek 
viicude tazelik ve canhhk bah§e· 
der. 
fNGiLtz KANZUK ECZANESi 

Be:voglu • istanbul 

istanbul Harici Askeri 
KIT AA Tl ILANLARI 

lsparta garnizonunun ihtiyac1 
i~in 172,000 kilo un kapah zarf· 
Ia eksiltmiye konuldugundan i~ 
hale giinii 10/12/1936 perfem • 
be giinii saat 9 dadtr. Tahmin be
deli 12 kuru,, ilk teminat 1548 
liradtr. «500» (3171) 

Satmalma Komisyonundan: Dr. A. KATIEL 
(A. K U T i E L) 

1 - Kayseri Yonca deneme ve Yonca tohumu temizleme iatuyo- Ka ako- T 1 dd · N 33 • r v, opcu ar ca es• o. 
nu i~m kapah zarf usulile bir aded Y onca tohumu temizleme maki • 
nesi satin ahnacakhr. 

2 - Muhammen bedeli 6000 lira, teminat 450 liradtr. ECDET ZAVAlll 
3 - Eksiltme 14/12/936 pazartesi gfinii aaat 15 te Vekalet bina

smda yaptlacakttr. Be~t liraya aranrp ta buluanmryan 
4 - ~artnameler Ziraat Vekaleti Satmalma Komisyonundan, fa • 

tanbulda Ziraat Miidiirliigiinden paras1z olarak verilir. 
bu roman yeniden basJldt. Hiiziin, 
a,k ftslld•yan her sayfast okuya
nl da beraber aglabr. Fiah 100, 
Cildlisi 125 kuru~a Istanbul, An· 
kara eaddesi, 131 No. lu Gayret 

5 - lsteklilerin teklif mektublarmt teminatlarile birlikte muayyen 
giinde 2490 say1h kanunun 2 nci ve 3 iincii maddelerinde zikredilen 
vesikalarla ekailtme saatinden bir snat onceye k-.dar Komisyona ver
meleri liztmdtr. «1936» (3306) 

kitabhanesinde sabhyor. 

Is tan b u I G a y r im u b a d i II e r K o m i s y o n u n d a n : 
Semti ve 
mahallesi 

Kuzguncuk 

HaskOy 
Ahd"!lsselA.m 

Beyoglu 
Yeni§ehir 

Beyoglu 
Hiiseyinaga 

Kuzguncuk 

Fatih 

Pirine~: isinan 

7377 Axnavudkoy 

Kuzguncllk 

Beyo~lu 

~ahkulu 

Arnavudkoy 

Samatya 
Hac•huseyin 

Ku:lguncuk 

Fatih 
Kovamdede 

Sokag-1 

Eski Qiftlik 
Y eni Koncaba~ 

E. OdalarkaplSl 
Y. Kumbarahane 
caddesi 

E. Hac1kosti 
Y. V aryemez · 
ve Keresteci 

E. Bilezik 
Y. Kalta 

Hactkaymak 

Yeni<(e§me 

caddesi 

E. lstiratikalfa 
Y. Tomrukagast 
E. Caddeikeb1r 
Y. Galibdede 
caddest 

Dere 

Kulluk 

E. Hac1kaymak 

E <;al"§Bmba cad. 

Y. DarU.§§Bfaka 
caddesi ve 
Lokmactdede 

Emlak 
No. 

E. 4 

E. 28-30 

Y. 162 

mahallen 
164 

E. 11 

Y. 9-26 

45-47 

E. 68 m-Q. 

Ada 27 Ha. 370 
E. 42-44-46 

Y. 70 72 

mahallen 
17 
E. 9 Y. 17 
mahallen 
17/1 

E. 45 

E. 543 

Y. 047 
mahallen 
21 

E. ve Y. 
20 
11 

E. 68 

E. 9Q-C2·94 

Y. 124 

mahallen 
82 

Ciosi ve 
bi11esi 

Arsa 

KArgir hanenin 
l/2 hissesi 

Arsa 

Arsa 

Mdfrez arsa 

Kul1lbeyi mii~

temU bostan 

62 metre arsanm 
1/8 his. 

Arsa 

'O'sto.nde odas1 
olan Urgir diikka.
nln 101120 his. 

Arsanm l/2 
hissesi 
Arsamn 112 
hissesi 

Arsa 

KArgir diikk A.u111 
7 I 120 hissesi 

Hisseye gore 

50 

660 

50 

!30 

60 

1200 

10 

50 

600 

40 

50 

60 

600 

lt 

Kapah 

zarf 

ll> 

lt 

ll> 

ll> 

Yukanda evsah yaz1h gayrimenkuller on gO.n mO.ddetle satJ§a qtkarJiml§ttr. Jhaleleri 23/121936 tarihine tesaduf 
eden <;ar§amba gO.nfi saat on do ttedir. 

r 
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10 CUMHURiYET 

.... , - Y AVRUNUZA ACIYINIZ 
Terkibini bilmediginiz Avrupa ~ocuk gtdalart midelerini bozar 

ve yavrunuzu hastabkb yapar. Allahtn yaratbgt saf 
ve taze hububattan almmt~ .. 

Vitamin 
Kalori 
Gtda 
Afiyet 
Ku'\'Vet 
Kudret 
S1hha~t 
Nes'e 

Pirinc Ozii 

' 
Zeka 

temin eden 
yegane ~ocuk 
gtdastdlr. 

Yulaf 

Mercimek 

Patates 

Bugday 

irmik 

Tiirlii 

Bad em 

Mtstr 

Arpa 

<;avdar 

Bezelye 

0ZL0 UNLARiLE 
Besleyiniz ve Biiyiitiiniiz. 

» 

>> 

}} 

)} 

)) 

» 
)} 

» 

» 

» 
)) 

Hasan ozlii unlart nefasetleri ve tazeliklerini on sene muhafaza ~der ve kat'iyyen bozulmaz. ~ocuk
lar1mza yediriniz. lstediklerini ve sevdiklerini bikhrm1yarak degilltire degilltire yediriniz. Vitamini ve 
kalorisi ~ok olan bu miikemmel, ozlii unlarla yavrularamz ne~eli, sthhatli, tombul, kanh, canh olur
lar. ~abuk biiyiirler. ~abuk dill ~Ikar1rlar, kemikleri kuvvetlenir, ishal olmazlar HASAN t>ZLO 
UNLARiLE yaptlan mahallebi ve ~orb alarm ve tathlarm ve piirele rin ve yemeklerin lezzetine pa· 
yan olmaz. HASAN t>ZLO UNLARI nefasetini on sene muhafaza eder. Daima tazedir. Hi~ kurt-

lanmaz. Taklidlerinden sakmmtz. Ba~ka marka verirlerse almaymtz ve aldanmaymtz. 
HASAN MARK AS IN A D I K K A T. Biitiin eczaneler ve Bakkallarda bulunur. 

HASAN DEPOSU: Ankara, Beyoglu, Befiklaf, Eskifehir ve istanbul Merkezi 

' KANZUK 
Sa~ eksiri 

COMOGENE 
Sa~larm koklerini kuvvetlendi · 

rir. Dokiilmesine mani olur. Ke · 
pekleri izale eder. Ne!iviiniimasmi 
kolayla§hrarak hayat kabiliyeti • 
ni arttmr. La.tif rayihab bir sa~ 
eksiridir. 
tNGtL:iZ KANZUK ECZANESf 

BEYOCLU - iSTANBUL 

}STANBUL, leyqjilu 
lanai meydatu 12 No. lu. 

M .. azem1'2t zlyarat edlnlz vaya 
121No.lot tarlfomlzl loloylnlz. 
FrYaita~1m11da bOyDk tenzllat. 

.--TiFOBiL - ... 
Dr. lhsan Sami 

Tifo ve paratifo hastallklanna tu· 
tulmamak ic;in a~zdan alman tifo 
haplanchr. Hit; rahatSizhk vermez. 

Herkes al:tbilir. Kutusu 55 Kr 

7 Birincikiinun 1936 

En korkunc dii,man ve en miikemmel silah 

Soguk algtnhgt tehlikesine kar,t kendinizi 
GRiPiN ka~elerile koruyunuz. 

SOGUK ALGINLIGI: Ba,, dif, GRIPIN ii'iitmeden miitevellid 
bel, kulak agriiarma sebeb olur. hastahklara mani olur. 
GRIPIN biitiin agrtlart dindirir. SOGUK ALGINLIGI: Kmkhk, 
SOGUK ALGINLIGI: Nezle, ne~esizlik tevlid eder. 
Grip ve bir~ok tehlikeli has- G R I P 1 N: Kmkhgt ge~irir, 

tahklar dogurur. ne~enizi idae eder. 

RADYOLIN Di, Macunu fabrikas1nm miitehass1s 
kimyagerleri taraf1ndan imal edilmektedir. 

Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Sekreterliginden: 

Baz1 Kalkevleri i~in sabn almacak 17 radyonun pazarhk suretile 
miinakasast birincikanunun on dordiincii giinii Ankara Halkevinde 
yaptlacakttr. Alakadarlarm mezkur tarihte saat 11 de Ankara 

Halkevinde bu i' i~in te~ekkiil eden Komisyona miiracaatleri ilan 
olunur. 

Salin almacak bu radyolarm konulacaklar1 yerlerin «10» unda al
tarnatif, ve «7» sinde daimi cereyan vard1r. 

Bu malumata gore eksiltmiye i~tirak edecek~erin haztrlanmalart 
ayrtca tavzih olunur. «1996» {3415) 

LUMA ampullarini kullananlar, senelik ampul masraftndan 

Hakikl L U M A ampullar• yaln•z k1rm1z1 
orijinal ambalajlar1 l~lnde satlhr • 

E z o; 
0 4 

temin ettiklerini miittefikan tasdik ediyorlar 

LUMA EN AZ 1500 SAAT DAYANIR. 
Hem ampul paras1ndan hem cereyan sarfiyat1ndan ve hem de 

degh;tirme masraf1ndan tasarruf h;in 

Yaln1z LUMA Ampullarini Kullaniniz • 
•• 

ELEKTRON MUESSESATI 
Galata, Voyvoda caddesi No. 58 • 60- Ankara, Anafartalar caddesi No. 10 

VATANDA$! 
YERLi MALI KULLANMAK 
MEMLEKET BORCUDUR! . 
Gayet keskin ve tam yerli «E M i R» bra~ 

bt~agmtn 10 tanesi yalntz IS kuru,a sablip 
dururken, arhk ecnebi bra, bt~aklarint yiik
sek fiatlarla kullanmtya liizum ve ihtiyac 
kalmadtgmi takdir edersiniz. Zira tam yerli 

« E M i R >> bra~ bt~aklarl, cins ve ehveniyet 

itibarile, ecnebi bra~ b1~aklarindan kat kat 

iistiindiir. 

Vatanda~; Kendi menfaatimizi gozetelim, 

paramtzi dahi dt~ari ~tkarmiyalim. Tam yerli 

tira~ bt~aklartnt her yerde sorarak, altp 

giile giile, iftihar duyarak kullanahm. 

Do kuma, T rikotaj ve <;orab 
imalathaneleri Sahiblerine 

Pamuk ipligine ihtiyact olanlarm dogrudan dogruya lstanbulda 
Dordiincii Vaktf hanmdaki Uyu,turufu Maddeler lnhisarma miira
caat ederek dileklerini kaydettirmeleri liizumu ilan olunur. {3371) 
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Oksiiriik; Nefe.s darhg1; · Soguk 
alg•nhgl · ve Gogi.is nezlelerinden 
sizi kurtaracak en eyi ila~ budur. 

Her Eczaneden israrla isteyiniz. 

Daktilo aran1yor 
Giizel San' atlar Akademisi 

Direktorliigiinden: 
Akademiye ikinci bir daktilo ahnacakbr. Ocret 60 liradtr. Yaztda 

siir'at, temizlik ve intizam fartbr. Tahsil en az orta olmah, asker ' 
likle alakast bulunmamahdtr. 7/12/936 pazartesi giinii saat 16 da 
miisabaka vardtr. 0 giin saat 14 e kadar kayid yap1hr. Miiracaat • 
larda vesikalar beraber getirilmelidir. {3432) 
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