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BugUn 12 sahife 
2 net sahifede: Siyasi lcmal _ Muharrem 

Feyzi, Bir kahramanhk menk1besi - Abidin 
Daver 

5 Inc! sahifede: sovyet Rusya, Almanya 
ve· Japonya paktma nas1l cevab verebl • 
lir? • Vinston gurgil, Zaharofun yeg~ne 
sulh i§l nasll suya d~tti? 

VEOGRETMEN 
okul muallimlerinin yegane 

meslek mecmuast 

Y1bntn 
Son onuncu say1s1 ~1kh. 

Biitiin abonelere yollandt. 
6 nc1 sahlfede: Muvaffak sahne dalma 

ayakta - Kandemir, Spor haberlerl 
7 ncl sahlfede: l;lanll donanmam!Zm Ak· 
denlz ziyaretleri - Orhan Rahmi 
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Perakende sahlmaz. 

~tkaran: OLKO BASI MEV! 
Telefon: Ba§muharrtr ve evi: 22366. rahrtr heyetl: 24298. !dare ve matbaa klsml 24299 • 24290 

Kirrii tehdid ediyorlar? 

Frans~;; idaresi ve Havas Ajanst acaba bu mani/!araya r:e d~rler: intihab gii.nii. Tii.rk halka mitralyozle ate~ acan il!trhh otomo-
biller ve bu hain kur~unlarla ~ehtd du§en bir Tii.rk milliyetperverinin sokak ortasm daki cesedi 

Turk- FransiZ 
Dostlugunu tsbraba 
Dii,iiren tezad 
Surasr §imdiden ve kat'iyetle 
malUm olmalrdrr ki bizim 
F ransa dostluguna ehemmi
Yet veri§imiz Suriyedeki miis
temleke memurlarrnrn San
cak T iirklerine kar§t zuliim 
ve itisaf hareketlerine vesile 
te§kil etmemelidir ve edemez 
110 skenderun - Antakya ve havalisi 

Tiirklerinin maruz buakildigi elim 
vaziyet yiireklerimizi yakhg1 i~in bir 

mi.iddettenberi biitiin efkan umumiyemi
zin s1k1 alakasile ve i:iniine ge<;ilemez bir 
heyecanla bu mesele iizerinde aci tath 
konu~maktan birgiin bile, biran bile farig 
oldugumuz yoktur. Bunu pek tabii gi:ir
mek lazimdJr. Y aralanan bag1racakttr. 

.. Dostlarla gorii§iirken ve siikunla dii~ii
nurken bu vaziyette bizi bir degil, iki me
~~enin ISttraba dii§iirmekte oldugunu pek 
1!1, farkediyoruz. Biri Antakya ve hava· 
hs1 n eaatinaen miitevellid Js
hrab, digeri bu macerada Frans1z • Tiirk 
dostlugunun ge~irdigi deh§etli imtihamn 
lShrabi. Biz Tiirkler son piiriizlii mesele
lerin hallile normal inki§af yoluna girmi§ 
olan F rans1z dostluguna lay1k oldugu 
k1ymet ve ehemmiyeti veriyoruz, ve onun 
muhafazasile beraber hatta artmlmasma 
itina ediyoruz. V e zannediyoruz ki Fran
sa da Turk dostlugunu kezalik lay1k ol
dugu k1ymet ve ehemmiyetle kar§Ihyor. 
Daha dogrusu <;ok samimi bir inam~la bu 
ikinci §Ikki boyle samyorduk. !skende
run - Antakya ve havalisi i§inde Fransa
nm tutumu bizim bu samm1za uygun e<Ik· 
mad1 ve ondan dolay1 IshrabJmiz katmer
li oldu. Hi<; olmazsa Suriyedeki FransiZ 
mi.istemleke memurlarmm hareketleri tar
Zl Antakya Tiirkleri dolay1sile Tiirkiye
Ye kar§t dii§mancadir. 

Bir arahk bu miistemleke memur· 
larintn fazla i§giizarhk gostermek 
Rayretile metropol Fransanm siya· 
setini solda s1f1r buakan bir yolda 
Yiiriidiiklerine hiikmetmek ve bu
llunla miiteselli olmak istedik. Fakat 
Beyruttan alman yalan malumatla 
A.ians Havasa ne§rettirilen tebligde~ 
sonra dii§iinmege mecbur olduk k1 
lskenderun • Antakya ve havalisine 
aid F rans1z taahhiidlerini hi~ kale al· 
maksiztn Suriye miizakerelerini 
FransJZ Hariciyesi icra ve intac et: 
rni§tir. Diyelim ki FransiZ Hariciyesl 
bu i§te miistemleke memurlannm 
Verdigi yanh§ malumatla hareket et
rni§tir. Nitekim Ajans Havasm teb
ligi dahi miistemleke idaresinin Bey· 
ruttan verdigi yalan haberlere isti
nad etmektedir. Fakat nihayet bu 
miiatemleke memurlan Fransamn 
rnemurlan degil midir, ve onlann 
yalan dolandan ibaret te olsa biitiin 
hareketlerinin mes'uliyeti metro~l 
Fransastna tevecciih etmez mi? Bu 
~etrefil vaziyetler ka1'§1Sinda hangi 
~?~aria salim neticelere vardabilece
~~1 tayin etmek ve ezciimle Frans•z· 
.. urk dostlugunu bu tezadm arabay1 
kn ve arka iki miiteakis tarafa ~eken 
laargll!~}•i_mdan kurtarmak pek ko· 
h Y degdd1r. Zaten meselenin bu saf-

881010 ba§hba§ma tsbrab memba1 
olmasJ da i§te bundan ileri geliyor. 
F Arasma bir trediiniyon koyarak Tiirk-

ransiz dostlugu dedigimiz keyfiyet an
~~k miitekabil itina ile ayakta durabilir 
hir~ keyfiyettir. Yukanda da soylemi§ ol
dugumuz ve~hile biz kendi hesabimiza 
bu dostluga lay1k oldugu fazla hymet 
:ve ehemmiyeti veriyoruz, biitiin bir sami-

YUNUS NADI 
[Arkasz Sa. 6 ;utun 3 tel 

Sancaga miitemadiyen 
asker y1g1hyor! 

Bizim hududa da kuvvet gonderdiler 
silah Antakyada ceza olarak her evden bir 

istiyorlar, sokaklarda kad1nlar bile ~evrilip 

birakibyor eza ve cefaya maruz 

Hariciye V ekilimiz 
Cenevreye gidiyor 
Bu i~timada · Sancak 
da vas1 da ~orii,iilec~k 
Hama 8 (Hususi) - Binba§l Kole 

kumandasmda l;)amdan gonderilen bo -
liiklerin !skenderuna sevkedildikleri 
soyleniyor. Be~ kamyon FranSlZ kii -
c;iik zabitile top ve tankm da sev • 
kolundu"u paber almm1 hr. Bu binba§l 
Kole, Suriye hadiseleri s1rasmda gam
da Arabian mitralyozlerle bi-.en ve kl
hcdan ge-.iren adamd1r. 

Franstz Erkamharbiyesinin 
tetkikleri 

Lazkiye 8 (Hususi) - Suriyenin §i -
mal ordusu ve Cezire kumandam er -
kamharbiyelerile birlikte Kmkhan, Ha
ctlar ve Beylan mmtakalarmda ve TUrk 
hududlan civarmda bir tetkik seyahati 
yaptlktan sonra Halebde toplanmi§lar
dir. Erkamharbiye dairesinde 4 glindiir 
ic;tima yapllmaktadtr. Bu dairenin bu
lundugu sokaktan bir haftad1r kimse 
gec;emiyor. 

:;;amdan gonderilen iki bollik siivari 
§imal hududuna Reyhaniye ve Hac1lar 
yoluna sevkolunmu§lardtr. 

Bu siivari biiliikleri bir tak1m ba§l -
bozuklardan miirekkeb olup ba§larmda 
150 Iiklerden Receb kaptan vard1r. 

Her evden bir silah istiyorlarmt~ 
Hama 8 (Hususi) - Abdiilgani Tlirk

meni goren iki Frans1z zabiti Antakya
[Arkasz Sa. 7 sii.tun 4 te] 

Meb'us olmak igin Tiirk oldugunu tnklir 
eden Suriye ikttsad Veii!irt Mustafa Kuseyri 

M. Blum; dostlugumuz 
kuvvetlidir, diyor, amma 

Paris 8 (A.A.) -· Anadolu ajansi
nm hususi muhabiri bildiriyor: 

M. Blum meclisteki nutkunda -bizim 
i~in demi§tir ki: 

«- Tiirkiye ile mi.inasebahmiz ariZi 
bir mii§kiilata ragmen hi<;bir vakit bu • 
giinkii kadar dostlukla miitemayiz olma
mi§tlr.» 

M. Delbos el~imizle goriiflii 
Paris 8 (Hususi) - Hariciye Nazm 

M. Delbos bugiin Hariciye NezaretJnde 
Tiirkiye biiyiik ekisi Suad Davaz1 ka • 
bul etmi~tir. Miilakat iskenderun - An • 
takya meselesi etrafmda cereyan etmi~ -
tir. ..... Kahra·maii······~reiiiz·citere .. ··· 

• meras1m istiyoruz! 
DonanmamiZ diin ogleden sonra (:anak
kaleve miiteveccihen izmirden ayriidi 

Kahraman filomuzun Amiral gemisi Y avuz 
fzmir 8 (Hususi muhabirimizden) - da bir giin kald1ktan sonra per§embe gii

Donanmamlz bugiin limamm1zdan aynl~ nii 1stanbula hareket etmesi muhtemel -
d1. Halk biitiin sahileri doldurmu~tu. S~- dir. Filonun Malta ve Faler seyahati 
at onda evvela denizalt1 ana gemim1z balk arasmda sevinc ve gurur verici bir 
Erkin, iki bu~ukta tahtelbahirler, sonr~ mevzu olarak dola§maktadn. 

Yayuz, muhribler ve diin gelen Peykl- * * * 
§evket hareket etti. Donanmamtzm yann yahud i:ibiirgiin 

PQnanmamn <.;anakkale ye ~elibolu- [Arkas1 Sa. 8 siitun 5 teJ 

Adanada felaketzedelerin 
yekiinu 8,000 ki~iyi buldu 
1500 ev famamen harab olmu~fur 

Halka 

Cumhuriyetin 
yardun listesi 

Adana felaketzedele-
rine yardun 'edelim! 

Esaml Lira K. 
Ba§muharrWmtz ve atlesl 100 
Tahrir heyetlmlzden blr ktsml 25 
idare heyetimlz 20 
Tertib heyetlmiz 8 
La Republlk 11 
Ermenl Patri~t Mesrup Narayan 25 
Mecllsl Clsmanl relsl Bedros 
Horasanct 20 
Mecllsl Umumi reisl doktor 
Andre Vahram 15 
Beyoglu Akarat heyetl relsl 
doktor Ar~a.k Stirenyan 15 
Gelenbevi ortamektebi talebelerl 9 50 

248 50 --------
Giizel Adanam1zda bir tufan gi • 

bi pathyan seylab afeti: yurdun o 
par<;as1 i~in hakiki bir felaketten da
ha ileri facialar yaratan bir hadise 
oldu. Bugiin bilaistisna biitiin mem· 
leket bu faciaya aghyor, demekte 
hata yoktur. 

C>lenler i<;in maalesef mukadderat 
diyip gec;mekten ba§ka c;aremiz yok 
gibidir. F akat onlarm millete hirak
tiklan peri§an aileler, ve seylabm 
kahrma ugrami§ zavalh vatanda§lar 
bugtin yalmz btiyiik milletin ~fkat 
ve merh meti e ulunnvllol'l 

«Cumhuriyet>> Adana ve havali -
sinde a<r, sefil. yersiz ve yurdsuz in -
liyen binlerce karde§mizin imdadma 
ko§mak iizere bir iane listesi a«magi 
dii§unerek eunu tatbik mevkiine ko -
yuyor. 
Vatanda§larumzm teberrualari her

giinkii listemizde isimlerile beraber 
ne§rolunacakhr. 

Adanada felakete ugnyan karde§
lerimize yard1m hissi, vatanda§lan 
kendiliginden harekete getinni~ ve 
diinden itibaren gazetemize miiraca -
atler ba§lamt§hr. Bu ciimleden olarak 
Gelenbevi Qrtamektebinin hamiyetli 
talebeleri, diin aralannda 950 kuru§ 
tophyarak matbaam1za teslim etmi~ -
lerdir. 

Adana felaketi Enneni yurdda§ • 
lanm1z arasmda da derin bir teessiir 
uyandinnt~hr. Ba§ta Patrik piskopos 
Mesrup N aroyan olmak iizere EmJe
ni ileri gelenleri Adana felaketzede
lerine yard1mda bulunmak iizere dun 
gazetemize miiracaat etmislerdir. Ge
rek talebelerimize, gerek Enneni va
tanda§lara te§ekkiirler ederiz. 

Tiirk- Yunan 
dostlugu 

Alina gazetelerinde 
hararetli ne~riyat 

Atina 8 (A.A.) - Atina ajansi bil
diriyor: Gazeteler, Reisicumhur Ata • 
\iirk ve Ba§bakan 1smet inoniiniin ve D1§ 
hleri Bakam Dr. T evfik Rii§tii Arasm 
Elen gazeteciler birligi reisi Zariffise 
yolladiklan cevabi telgraflan biiyiik bir 
memnuniyetle tefsir etmektedirler. 

Elefteron Vim a ezciimle diyor ki: 
«Tiirkiye ile Yunanistam birbirine bag

hyan dostluk ve ittifakm kiymetini §Uur
lu bir surette bilmekte olan E!en efkan 
umumiyesi Ti.irk biiyiiklerinin si:izlerini 
~ok biiyi.ik bir memnuniyetle telakki ey
lemi§tir. Elen matbuah bu derece b\iyiik 
bir §erefe mazhar oldugundan ve iki 
memleket arasmdaki baglarm kuvvetlen
dirilmesi hakkmdaki tarihi esere yard1m1· 
mn bu derece tamnmJ§ bulunmasmdan 
dola}'l biiyiik bir heyecan duymaktad1r. 
Elen matbuah, her halde iki hiikumet ta
rafmdan kurulmu§ bulunan bu biiyiik 
esere olan imamm bu vesile ile, bir kere 
daha ilam kendisine bir vazife bilmek • 
tedir.» 

Bi.itiin diger gazeetler de ayni tarzda 
hararetli makaleler ne§retmektedirler, 

yava~ 

geni,Iiyor 

sulan yava§ 
inmek.tedir 

Y ersiz, yurdsuz kalan vatanda~lar yerle~tiriliyor. 
Zenginler fe1aketzedelerin imdad1na ko~uyorlar 

Stk S!k feyeil!anlara maru;;: kalan Adanada bir seylcibdan sonra manzara ... 

Ankara 8 (T elefonla) - Adanada
ki feyezan hadisesi ve tahribah hakkmda 

aya gelen re mi m umat g"re 0 -

gulanlar 30 ki§idir ve 3420 ki~i tamamen 
ac;:1kta ve muhtac bir haldedir. Bunlar 
muhtelif evlere, cam1lere ve medreselere 
yerle§tirilmi§lerdir. Bir k1smma da yiye
cek ve giyecek temin edilmi§tir. 

Civar ki:iylerden 4000 ki~i yiyeceksiz. 
kalmi§tir. BUJJiara ekmek ve bugday ye
ti~tirilmi§tir. Adanada hamiyetli kadmlar 
KIZllay namma vazife alarak mahalleler
de dola~makta, elbise ve e<ama~Ir teber
rulanm temin etmektedirler. 

Dahiliye Vekaletine g;elen malirm~t~~ 

Felaketzede vatanda*larm yardzmma ko
~an Gelenbevi talebesinden bir grup 

gore bu sabah Parti binasmda Vali Tev
fik Hadinin ba§kanhgmda toplanan A-

Atatiirk IOrOOO lira 
teberru etti er 

Ankara 8 (A.A.) - Re1sicumhur 
Ataturk Adana felaketi miinase -
betile S1hhat ve !c;timai Muavenet 
Vekih ve KJZdav cem1veti reisi 
doktor Re1ik ~a-vdama • aoai'Ttdaki 

• ~ 0 

mektubu gondermt§lir: • 
cSeyhan nehrinin tasmasile A

l_-1rl:""' -"'" 8 <i'l"•t ? del 

dana zenginleri derhal aralannda 4500 
lira topbyarak KIZllaya vermi•lerdir. 

Nakti teberrular de,·am etmektedir. 
Adana ecz.acdan kazazedelere yar • 

d1m olmak iizere I 000 rer;eteyi paras1z 
yapmayt taahhud etmislerdir. T emelleri 
su ir;inde kalm1~ olan Ticaret mektebi 
inhidama yiiz tutmu§lur. 

Su seviyesi yava~ yava inmektedir. 
F eyez<'mn verdi~i heveran dinmistir. 

Felaketzedeler 8 bini buldu 
Adana 8 (Hususi Muhabirimizden) -

T ugyanm fecaati gun den giine daha iyi 
anlas1hyor: Resmi tesbite gore imdiye 
kadar ~elmde ve irtibat tesis edilen alt1 

[Arkasz Sa. 8 siitun 1 de] ......... Hiikii;~t········k~~~~ti·~;i·,······ 
§imalden ilerliyor 

Milletler 
ingiliz, 

toplanbs1na Cemiyetinin fevkalade 
FransiZ, Sovyet, Leh ve Rumen 

etmiyorlar Naz1rlari istirak 
' ('! . 

lspanya cumhuriyetinin 5 inci y1ldoni.imi.i mi.inasebetile Madridde 
merasim yaptl•rken civara dii~en bir bombamn yapttgt panik 

Salamanka 8 (A.A.) - Diin verilenl Logrono, Palencia ve Villarkay bi:ilge • 
tehligde Bel§ite • Aragon • bolgesinde lerinde siikun mevcud oldugu bildirilmek· 
asilerin bir hiikumet taarruzunu defettigi tedir. [Arkast sa. 8 sutun 1 de] 
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Bir kahramanllk menk1besi 
19 y1l Once bugiinlerde 
Kudiisii miidafaa i~in 

nas1l harbetmi~tik? 
~6 DCI 

iki 
ftrka 
ingiliz 

1,800 kahramanla 20,000 ki,ilik 
ftrkasma kar~1 koymu,tu 

Uzak ve yakm mazimizin kahraman· 
hklanm unutmamak, unutturmamak ge· 
rektir. <;iinkii, diiniin zaferleri yannm 
zaferlerini doguracak olan iman kuvve
tini yarallr. besler. biiyiitiir. An' anesi yi· 
gitlik olan bu millet yigit~e dovii~iir ve o
liir, maddeten yenilse bile manen yenil
mez. 

Bugiin, size, ~ok biiyiik kahramanhk
larla dolu; fa kat -hem neticesi, hero de 
me~hul kalmast itibarile- taiihsiz bir sefe
rin ~erefli muharebelerinden birini, 1917 
senesinin tam bugiinlerinde vukubulan 
Kudiis muharebesinde 26 net hrkanm 
harekatmt anlatacag1m. 

1917 senesi sonbahannda, Filistinde
ki !ngiliz ordusu i.it; piyade ve bir siivari 
firkasile Gazzeye kar~I bir niirnayi~ mu
harebesi yaparken i.it; piyade iki siivari 
fukasile de Biriissebi mevzilerimizi i~gal 
etmi§ti. Ordumuz, muhtelif mevzilerde 
tutunmtya c;ah~arak bazan mi.idafaada 
kalarak, bazan da mukabil taarruza ge
c;erek, fakat kuvveti yetmedigi it;in geri 
t;ekilerek Kudi.is i::iniine gelmi~. bu mu
kaddes ~ehri miidafaaya hamlanmt§h. 

YIIdmm ordulan grupu denilen Filis
tin ordusuna Alman Generali -Osmanh 
ordusunda Mare~!- F alkenhayn kuman
da ediyordu. Kudiisi.in miidafaasi 7 nci 
orduya mensub olan 20 nci kolorduya 
verilmi§ti. Bu kolordunun kumandam 
Ali Fuad Pa§a idi. (;limdi Konya meb
usu miitekaid General) Y edinci ordu
nun biitiin mevcudu 13,000 tiifek ve 
2700 ktltedan ibaretti. Kuvvetli bir fuka 
piyade ile bir siivari f1rkast kuvvetine mu
adil olan 7 nci ordunun kumandam da 
Fevzi Pa§a idi. (Gene! Kurmay Ba§ka· 
m Mare§al F evzi <;akrnak) Bu ordunun 
emrindeki 26 net, 27 nci, 53 iincii, 54 iin
eii, 19 uncu ve 49 neu fnkalann hareka
tmdan degil, yalmz miralay F ahrettin 
Beyin {§imdi Orgeneral Fahrettin) ku· 
mandasmdaki 26 ne1 f1rkanm harekatm
dan bahsedeeegiz. 

Mare§al Allenbi, bir miktar ikmal ef
radile takviye edilmi§ olan ve buna rag
men mevcudu 16,000 i pek t;ok ge~mi • 
yen, 7 nci ordumuza kar§I 40,000 tiifek 
ve 8000 kthcdan miirekkeb ve kuvvetli 
agtrto~usu da bulunan hakiki bir ordu 
sevketmi§ti. 

Kudiisii miidafaaya memur olan 26 n
et fnkamn piyade muharib kuvveti ise 
tam 1424 ki~i idi. Aynca iki taburlu bir 
to~u alayt vard1. 26 net ftrkanm sagm
da ayni kuvvette 53 iinei.i ftrka, solunda 
ise sadece bir piyade alayile iki batarya· 
dan miirekkeb 27 nci f1rka vardt. 
26 net fukamn 1424 tiifekle miidafaa 

edecegi cephe 4 kilometre uzunlugunda 
ve pek fena bir vaziyette idi. Di.i~manm 
tuttugu mevzilerin hakimiyeti ve mute -
merkiz ate~leri altmda bulunuyordu. Bu
rada evvelee yapiimi~ olan siperlerin ge· 
ri ile hic;bir muvasala hendegi bulunmadt
g1 gibi, dii~man daima siperlerin ic;erisine 
baktyordu. Siperlerin bulundugu strtlar 
pek ta§bk oldugundan isabet eden top 
mermileri bu ta~lan parc;ahyarak zayiat1 
artmyordu. Siperlerin ilerisinde derin it;· 
tima hatlan oldugundan pek biiyiik mey
yit zaviyeler bulunuyordu. Bu mevziin 
gerisinde ikinei bir mevzi yaptlmaga 

ba§lanrot§, fakat arazi ta§bk oldugundan 
i~ pek agir gitmi~ ve daha siperler kaZiliT· 
ken di.i~man taarruza ge~mi§tir. Havalar 
~ok fena ve yagmurlu gicliyordu. Efradm 
elbisesi pek koti.i oldugu gibi ia~ede de 

mii§ki.ilat c;ekiliyordu. 6 birincikanun gii· 
nii 27 nci ftrkanm sag cenahm1 te§kil e
den 163 iincii alayla iki bataryah . bir 
topc;u taburu 6 kilometre boyundaki cep
hesile 26 net hrkanm emrine girmi§ti. Bu 
alaym her taburunun muharib mevcudu 
I SO ki§i idi. 

26 net ftrkanm kar§tsmdaki muharib 
dii§man kuvveti 20,000 ki§i idi; batar
yalan da pek t;oktu. Halbuki fukanm I 0 
kilometroyu gec;en cephesini, ihtiyat1arile 
beraber 1800 muharib miidafaa edecek
ti. Piyade itibarile 20 ingilize tel{ bir 
TUrk bile di.i§miiyordu. Ne yaztk ki bu 
1800 ki§inin ic;inde yerli Ar.ablar vard1 
ki ihanetten ba§ka hic;bir i~e yaramtyor
]ardt. Fnkamn en miihim olan sol cena
htnt, Romanyadaki Arge~u muharebesi • 
nin kahramam olan me§hur 78 inei a1ay 
miidafaa edecekti. Bu alaym kumandan1 
ktymetli bir miimtaz binba~t olan Orner 
Lutfi Beydi. (Muahharen Biiyi.ik Millet 
Meclisinde Karahisar meb'usu olan zat). 

Ftrka kumandam Fahrettin Bey, be§ 
giindenberi ~iddetli bir gripe yab l~nml§, 
ikametgahmdan t;Ikamiyordu. 

1917 birincikcinununda Kudiisu rnudajal! 
eden 26 net ftrkanm kumandant ~imdt 

Orgeneral Fahreddin Altay 

Dii§man, Londrahlardan miirekkeb ve 
en giivendigi 60 net f1rkasm1 6-7 birinci
kanun gecesi 26 net f1rkanm sol cenahma 
ve 7 4 i.incii ftrkasmt da sag cenahma 
kar§t toplamt§II. 

7 birincikanun ak§amt §iddetli bir so -
gukla kar gibi inc~ bir yagmur yagroaga 
ka§lamt§tl. Asker ekseriyet itibarile r,;a
roa§trstzdt. Birt;oklannm yagmurluklan 
ve portatif t;adtrlan yoktu. Ayaklan 
t;lplak ve elbiseleri part;a part;a idi. Ftrka 
kumandam, menzil miifetti§ligine bir me
mur v~ bir tezkere gi::indererek «askere 
t;ama§tr yaptmlmak iizere, Kudi.is otelle
rindeki yatak ve yorgan t;ar§aflannm 
toplattmlmasmi, hatta cami ve kiliseler -
deki hah ve kilimlerin bir ktsmmm alma· 
rak, bi.itiin mabedlerile beraber Kudiisii 
miidafaa ir,;in dagda ta§ta t;trr,;tplak dovii· 
§en askerlere verilmesini rica etmi§se de 
maalesef hie; bir§ey yaptlmamt~tJ.» 

Bu soguk, yagmurlu ve sisli havada 
dii§manm baskm yapmast muhtemeldi. 
Nitekim de oyle oldu. 7-8 birincikanun 
gecesi, sabaha kar§t saat iki buc;ukta, sol 
cenahta §iddetli bir tiifek ate§i ba§ladt. 
Ftrka kumandam 78 inci alay kumanda
mm telefonla anyor, fakat bulamtyordu. 
T elefon kesilmi§ti. Kudi.is halkt ve civar 
koyler ahalisi telefon hatlanm kesmek 
suretile vatanlarma ihanet ediyarlardt. 

F1rka kumandam, laz1m gelen tedbir
leri ahyor ve baskma ugnyan mevzie e· 
mir zabitleri gonderiyordu. Saat 3,30 da 
sag cenahta da muharebe ba§lamt§h. 
T op~ulanmtz, gaz ve mumlan olmadigi 
ir,;in agac yakarak bunun I§tgile ni§angah 
tanzim ediyorlardt. Miikemmel harb va
sitalanna malik ve en az 20 defa daha 
kuvvetli bir di.i§mana kar§t en iptidai va· 
sttalanmtz bile olmadan harbediyarduk 

Ortahgt kahn bir sis · kaplamt§ll. 50 
metro ilerisi bile goriilmiiyordu. 163 iincii 
alaym I nci taburu kumandam, dii~ma • 
mn sakuldugunu, fakat derelere atacak 
el bombast bulunmadtgmt ve kuvvetin 
kifayetsizligini bi1diriyordu. Fuka ku • 
mandam, her tarafa mukavemet ve sebat 
tavsiye ediyor, e1indeki gayet mahdud 
ihtiyatlan en miihim ve tehlikeli gi::irdi.igii 
noktalara si.iriiyordu. 

Sabahleyin saat 7,30 da sis kalkmi§, 
ortahk ac;tlmt§h. Cephenin her tarafmda 
muharebe devam ediyardu. Hemen her 
tarafla telefon muhaberesi, kesilmi§ti 
Gi::inderilen emir zabitleri arazinin ve 
havamn fenahg1 yiiziinden gidip gelmek
te r,:ok vakit kaybediyorlardi. Ftrka ku
mandam, bizzat sol cenaha dogru gidi
yor, yolda rasgeldigi yarah efrad ve za· 
bitlerle gorii§erek maliimat ahyordu: 
Di.i§man hain Arab koyliilerinin delaleti
]e sisten bilistifade cepheye sokularak 
bataryalara ve muhaf1z piyade takamma 
siingi.i ve bamba ile hi.icum etrni§ti. Top
r,;ular be§ topu geri r,:ekmi§lerdi, fakat 
hayvanlan ve numara neferleri ktsmen 
vurulan ve dii~man piyade ate~i altmda 
kalan iic; tapu geri getirememi§lerdi. A
r,:tlan sis arasmda gi::iriilen manzara ~uy -
du: Yolda kalan toplar, devrilmi§ hay -
vanlar ve bunlann civanndaki mtlarda 
ileriliyen dii§man piyadeleri. Fuka ku -
mandant elindeki hiicum boliigiini.i derhal 
taarruza sevkediyor, di.i~mam geri atarak 
toplan kurtarmastm emrediyar. Simdi 
kalordu kumandam Ali F uad Pa~a da 
gelrni§, muharebeyi seyretmektedir. Hii
cum boliigiindeki bir avuc Tiirk (Bolii
giin mevcudu yalmz 95 ki~i idi) kahra
manca saldmyor; fakat c;ak iistiin dii§ -
man kuvvetlerinin makineliti.ifek ve piya
de Jate~lerile kmlarak ileriliyemiyor, al -
du~u -yerde kahyordu. 

Dii§man 78 ci alay1a fukanm diger kuv· 
vetleri arasma bir !iva kadar kuvvetle gir
mi~ ve bu alaydan hit;bir haber alma -
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Siya·si icmal 
istanbul Tramvay 

Sirketi , 
Alakadar 
taraf1ndan 

~ikayet 

makamlar 
Vekalete 
edildi 

Son zamanlarda halkm Istanbul tram· 
vaymdan §ikayeti r,:ogalml§IIT. Bu §ikayet
ler, bilhassa sabah ve ak1am saatlerinde 
seferde bulunan arabalarm ihtiyaci kar· 
§llamaktan r,:ok uzak bir miktarda o1dugu 
noktasmda tekasiif etmektedir. 

Sabahlan talebelerin yolda bulundugu 
saat olan sekizle dakuz arasmda ve ak· 
§amlan dortten itibaren sekize kadar a· 
rabalar ihtiyaca kat'iyyen Hfi gelme • 
mektedir. 

Diger taraftan, §irket muhtelif hatla
ra tahsis ettigi arabalann miktanm da 
geli~igiizel aza1tmaktadir. Bu da yeti§
miyormu§ gibi, arabalan anla§tlamtyan 
sebeb1erle yanyoldan r,;evirmekte, son 
istasyanlara kadar gotiirmemektedir. Bil
farz, r,;ok defalar Sirkeci - T aksim, .5i§li
T aksim, ;li§li • Sirkeci tramvaylarmm 
Eminoniinden r,:evrilmesi, Aksaray • Har· 
biye tramvaymm da Beyaztddan don -
diiriilmesi halb ~a§Irtmakta, istasyonlar· 
da oturarak rahat seyahat etmek istiyen 
birr,:ak kimselerin bu arabaran beyhude 
yere beklemelerine sebeb olmaktadir. 

En miihim nokta olarak, ~irket, kala· 
bahk saatlerde birinci mevki arabalann 
miktanm c;ogaltmaktadtr. 

Tramvay §irketinin, halk zararma olan 
bu hareketleri alakadar makamlann na· 
zan dikkatini celbetmi§ ve keyfiyet bir 
raporla N af1a Vekaletine bildirilmi§tir. 

GOMROKLERDE 

Giimriik Ba§miidiirliigu 
ta§Imyor 

Giimrlik Ba~miidlirli Mustafa Nuri, 
Giimriik idaresinin <;inili R1hhm Ha -
nma nakli ic;in alakadar memurlara i
cab eden emirleri verrni§tir. 

Giimriik idaresi kanunusaninin birin
den itibaren <;inili R1htlm Hanma ta -
~mmi§ alacakhr. 

maz olmu~tu. Kahraman 78 inci alay, 
dii~manm ~iddetli bir yan ate§i altmda, 
Kudiisiin garb tarafmdan dola§arak ogle
den sonra f1rka kumandamnin yamna 

geldigi zaman, biitiin mevcudu 120 mu· 
haribe inmi§ bulunuyordu. 

Simdi, di.i§man miitemadiyen cepheyi 
tazyik ediyor, fakat bir avuc Tiirk kah
ramanca bir inadla dayam ordu. 76 net 
alay da, cephesine taarruz eden faik 
di.i§man kuvvetleri kar~ISlnda c;ok agtr 

zayiata ugrami§, tabur kumandanlannm 
ikisi de §ehid dii§mii§lerdi. Diger zabit • 
lerin de r,:ogu vurulmu§, ve zabitlerin mik
tan pek azalrot§h. 

Alaym bir avuc aslandan ibaret kalan 
efradt mecburen geri t;ekilmi§ ve Lifta 
§arkmdaki mtlarda toplanmt§h. Dii§ma
mn t;ok i.istiin kuvvetlerle yaphgt taarruz
lar, miiteaddid defalar tard ve defedilk
dikten sanra, nihayet onun I e kar~1 20 
faikiyeti galib gelmi§ti. Kolordu kuman
dant verciigi emirle ktt' alanm biraz daha 
geri t;ekerek Kudiisiin mi.idafaasma de • 
vam etmek istedi. 

Kttaahmtz yeni mevzilerine girdiler ve 
kendilerini takib eden dii§mam durdur • 
mag a c;ah§ttlar. T opr,:umuz, t;ok muvaf· 
fakiyetli bir alt§ yaparak mermilerini 
dii§man kollan ic;ine dii&iirmege ba§lami§· 
t1. ingilizler, duvarlar, agachklar ve ta~
hklar ic;ine dagtlarak gerilemege ve niha
yet bir vadiye ilticaya mecbur olmu§lar· 
dt. Dii§man ak§ama kadar burada kald1. 
Merkezde toplanmtz art1k ~ehre dayan· 
rot§h. Halbuki bulunduklart mevziler • 
den, cephenin merkezini ate§ altma ala-

miyor ve geriye de r,;ekilemiyorlardi. As
ker r,:ok yorgun olmasma ragmen hakika· 
ten kahramanca sebat ediyordu. ingilizler 
ogle vakti her tarafta durdurulmu~tu, fa
kat gerilerden her taraftan yeni takviye 
ktt' alanmn geldigi goriili.iyordu. 

163 iinci.i alaym 3 i.incii tabur kuman
dam ve alay kumandan vekili olan zabit 
agtr surette yaralanml§h. A1aym tekmil 
mevcudu I 00 neferle 4 makinelitiifekten 
ibaret kaldtgl halde, ~iddetle miidafaaya 
devam ediyordu. 

Ogleden sonra, saat 3 te, yeni bir mi.i
dafaa hath viicude getirilmi&ti. Y eni te
~ekkiil etmi§ olan 59 uncu alaym 2 nei 
taburu 70 nefere inmi§ti. Bu alaym 1 inci 
taburu da 90 muharibden ibaret kalmi§· 
t1. Ele ge~en kuvvetler -ki hep mevcudlan 
dortte hire dii~mii& alan birkar,: boliik ve 
tak1mdan ibaretti- bu yeni hattm mi.ida
faasma tahsis edilmi§ ve Kudi.ise giden 
yol tutulmu§tu. Bu bir avuc kahraman 
59 uncu alaym I inci taburu kumandant 
binba~l E§ref Efendinin kumandasmda, 
arttk nisbet kabul etmiyecek kadar faik 
ingiliz kuvvetlerini Kudiise sokmaktan 
men ic;in hirer hirer ~ehid oluyorlard1. 

( Sonu yartn) 

ABIDIN DAV ER 

1 00 para i~in 
Bir sandalc1, arkada,Inl 

ag1r surette yaralad1 
Diin ak§am Karakoyde bir sandalct 

I 00 para it;in bir arkada§mi i::iliim hal in
de yaralami§hr. 

Karakoyde sandalcthk yapan Meh -
med, Dskiidara gotiirmek iizere Kara • 
koyden bir mii§teri almt§ ve nhttmdan 
ar,:Ilrot§hT. Mehmed, yolda Dani~ ismin· 
de diger bir sandalctya raslamt§ ve ala
cagmt istemi§tir. Dani§ te: 

«- Mii§terimi Karakoye gotiiriiyo -
rum. Orada seni beklerim. Gel, param 
al» demi§tir. 

Mehmed mii§terisini Uskiidara btrak· 
mi§ ve ak§amiizeri Karakoye gelmi§tir. 
Rthhmda bulu§an iki sanda1ci selamla§IT 
selamla§maz Mehmed: 

- Haydi paralan ver bakahm. Artik 
sabnm kalmadt demi§tir. 

Dani§ cebinden bir~ok ufak para r,:1 -
karrnt§ ve sayarak Mehmede vermi§tir. 

Paralan sayan Mehmed 100 para ek· 
sik oldugunu gi::iriince Karakoyiin ir,: so
kaklanna dagru gitmekte olan Dani§in 
arkasmdan ko§mU§ ve sandalcmm yo • 
lunu keserek: 

- 1 00 para daha vereceksin demi§ -
tir. 

Dani§ «ha§ka param yok» diyince 
Mehmed, ktZIDI§: 

- Sen gene mi beni atlatiyarsun di -
yerek btr,:agt ile zavalhy1 yaralamt§hr. 

Y arah hastaneye kaldtnlmt§hr. 

·VILAYETTE 

Vilayet i§ biirolari 
te§ekkiil etti 

I§ kanunu mucibince yaptlan te§kilat 
dun Vilayete teblig edilmi§tir. Buna 
nazaran merkezi Ankara alan birinci 
bolge amirligine: 

Vekalet murak1b komiserlerinden E
min Anadal tayin edilmi§tir. ikinci Ai-
yon bolgesini de ilaveten kendisi ifa e
decektir. 

Merkezi istanbul olan iic;iincii bolge 
amirligine: 

Birinci s1mf I§ Ba§mlifetti§i Haluk 
tayin edilmi§tir. 

Merkez·i lzmir olan dordlincii bolge 
imirligine: 

!11 daire~ hamule miidiirii Fars Ulu • 
bay tayin etlilmi§tir. 

Merkezi Samsun olan be§inci bolge 
amirligine: 

tkinci s1mf l§ Ba§miifetti§i Tevfik 
$eroner tayin edilmi§tir. 

Merkezi Adana olan altmc1 bolge a
mirligine: 

ikinci s1mf I§ Ba~miifetti§i Mehmed 
Ali Ulge tayin edilmi~tir. 

istanbul mmtakas1 kadrosu §Udur: 
Haluk: Birinci stmf ba§mlifetti§, Na-

suhi: ikinci stmf miifetti~, Sabiha: !kin
d s1mf miifetti§, Enver: ikinci s1mf mli
fetti§, Nizami: Ba§memur, Ali Saib: 
Muamele memuru, Celaleddin: Mua -
mele memuru, Silreyya: Birinci s1mf 
katib, Rasim: Birinci s1mf kBtib, Fuad: 
Birinci s1mf katib, Edibe: tkinci s1mf 
katib. 

Memurlardan maada iki de odac1 kad 
roya dahildir. 

ADLIYEDE 

Dosya lzmite gitti 
Muharrir Hliseyin Cahidin, istanbul 

Valisi ve Belediye reisi Muhiddin Ds -
tiindagla baz1 gazeteler aleyhine a~ml§ 
oldugu hakaret davasma aid evrakm tz
mit Adliyesine gonderildigini ve lzmit
ten de dasyamn tamamlanmas1 i~in is
tanbul Miiddeiumumiligine iade edildi
gini yazml§hk. Buna clair olan dasya 

Mliddeiumumilikc;e tetkik edilip haz1r
land1ktan sonra diin tekrar izmit Ad -
liyesine gonderilmi§tir. 

Bir katil davas1 bitti 
Bundan bir miiddet evvel Tahtaka -

lede eni§tesi Mehmed Emini 6ldiirmek
ten suc;lu alan Talhamn muhakemesi 
dlin Agtrcezada bitmi~, maznun on be§ 
sene hapse mahkum olmu§, fakat katil 
filinde ag1r bir tahrik eseri gorlildiigiin

den ceza lie; sene dokuz aya indirilmi§· 

tir. 

-···~ Te§ekkiir 
Aile reisimiz Siird saylavt Mahmud 

Saydanm vefatmdan dolay1 duydugu -
muz biiyilk acirntzda mektub ve telgraf
la bizi teselliye <;ah~an merhumun dost
lanna ve cenaze merasimine i§tirak et
mek lutfunda bulunan muhterem ze -
vata ayn ayn minnettarhgtmlZl arzet
mek irnkam olmad1gmdan te§ekklirle -
rimizin iblagma gazetenizin delaletini 
rica ederiz. 

Merhum Mahmud Soydan ailesi 

Ramazan 24 (:ar,amba 
Ogle lkindi -S.D. S.D. 

Ezani 7 26 9 47 
Zevan 12 06 14 28 

Ak,am Y ats• fmsak I 
S. D. S.D. S. D.

1 12 1 38 12 46 
16 41 18 19 5 27/ 

Tekaiid kanun:unda Amerika k1t'as1 milletleri 

bir degi~iklik kongresi 
~ ihan politikast §imdi tarihin en 

Askeri ve miilki tekaiid ~ bi.iyuk muhtelif hareketlerinin 
tesiri a1tmda bulunuyor. Bi.itlin 

diinya yiiziindeki fa§ist rejimlerinin bir -
le§erek bir cephe te§kil eylemeleri ve bu· 
na mukabil komiinist ve emsali miifrit 

kanununun ikinci mad
desi degi~ti 

Akseri ve miilki tekai.id kanununun sol unsurlann miittehid bir cephe viicude 
ikinci maddesi §U §ekilde tadil ed1lerek getirmeleri ve demokrasiden aynlm1yan 
Vilayete bildirilmi§tir. milletlerin her iki cereyana kar§t miida -

T ekaiide istihkak miiddeti a§agtdaki fa ada birle§mege r,:ah§malan ve diinya 
ftkralarda gosterilen tarihten ba§lar: niifusunun dortte birine ve yeryi.iziiniin 

1 - Kara ve Deniz Harbiye mek • be§te birine sahib bulunan ingiliz impa· 
teblerind~n t;Ikanlar ir,:in bu mekteblere ratorlugu camiasmm muhafazasi ve kuv· 
duhul tarihinden, vetlendirilmesi i~in sarfalunan biiyiik 

Harb senelerinde Harbiye mektebine gayretler diinya politikast iizerinde miles· 
bilfiil dahil olm1yarak at;Ilan talimgah - sir bulunan ba§hca hareket ve cereyanlan 
lardan yeti~en subaylar talimgahlara du- te~kil ediyor. 

hu1 tarihlerinden, Bu hareketlerin yanmda Asyanm §ar· 
Harita Ahzii T ersim mektebinden ye· kmdaki Asyah milletlerin ittihadt ve gar· 

ti~enler yarsubayhga nastblan tarihin · - binde ve §imali Afrikadaki Arab itthadt 
den, gibi ikinci derecedeki hareketler vardu. 

2 - Askeri Ttbbiye mektebi tahsilini Bu hareketler birbirine ve haricdeki 
bitiren tabiblerin subay nasbmdan dart millet ve ziimrelere tesir ederek yeni yeni 
sene evvelki tarihten, hareketler uyandumaktadtr. Mesela «As· 

3 - Askeri eczaCI!ar, kimyager, di~- ya Asyahlanndm> hareketi ] aponyamn 
tabibleri ve baytarlann subay nasbmdan te§vik ve himayesi altmda ilerlemesi ile 
iit; sene evvelki tarihten, ~imali Amerika hiikumetleri birligi dev· 

4 ....._ Ktt'adan yahud mulga Sanayi [etinin ticaret ve sanayiinin en biiyi.ik pi· 
mektebinden yeti~mi~ olan subaylann yasasmt tehdid eylediginden bu devlet 
( 1455 numarah kanunla askeri memur di.inyamn baska bir tarafmda ve kendi • 
unvam almt~ olan mensubin ve memu • sine daha yakm bir yerde yani Amerika 
rini askeriye dahildir) duhul tarihlerin • bt' asmm artalannda ve cenubunda daha 
den, emin bir piyasa aramak meeburiyetinde 

5 - Evvelce mevcud ikinci stmf ih • kalmt§hr. 
tiyat subaylarile sonradan yeti~tirilen ih- Gene diinvanm dortte birini te§kil e -
tiyat subaylannm (askerlik haricindc ge- den ingiliz 'imparatorlugunun 'eczasi a· 
~irdikleri zaman nazan itibara ahnma • rasmdaki siyasi ve bahusus ikhsadi bag· 
mak iizere) askerlik hizmetine ilk girdik- !arm yeni yeni imparatorluk konferans • 
leri tarihten, 1 '1 k ) d' 'I · h · k an e uvvet en m mest ve artce ar§l 

6 - Evvelce Harbiye mektebi mua • kaptlanm kapamaga ba§lamasi' ~imali 
dili olarak deniz talebesi unvanile ~1k • Amerika bir1igi devletine kendisinin A -
rot~ bulunanlar ic;in deniz talebeligine merika kat' asmda ingiliz impara~orlugu· 
terfi eyledikleri tarihten, na bir derece benziyen bir camia viicude 

7 - Evve1ce Carkc;t Ameliyat mek- getirmek ihtiyac ve 1iizumunu bir kat da· 
tebinden ~tkrot§ olanlarm bu mektebin ha ihsas etmi§tir. 
birinci §akirdan stmfma ge«tikleri tarih • hte ~imali Amerika hiikumetleri 

ten, tttihad1 devletin Am erika ktt' a • 
8 - Miilki ve askeri memurlarm rna- smdaki (Kanada ittihadt) ve (Ar-

a§a ge~tikleri tarihten. ) · d k' t 'I' t z1 cedid ismm e 1 ngt IZ mpa • 
Subaylann gerek kendi hesabma ve ratorlugunun iki Dominyonu baric ola· 

gerek hiikumet namma olarak ecnebi rak . yerli biitiin devletleri bazi esas fikir 
memleketlerde staj veya tah$ilde gec;ir • leri birle§tirmek ve mii§terek hattl hare • 
dikleri miiddet bilfii[ hi+metten say1hr. ketleri birlikte tayin etmek i<;in bir kongre 

Miilki memurlarm yalmz staj miiddeti toplamaga sevkeden ve di.inya politikast 
fiH hizmet hesabma kahltr. Ile alakadar o1an dii§iince ve saikler 

K1t'adan ve yahud miilga Sanayi mek- bunlard1r. 
tebinden yeti~mi~ olan zabitlerle miilki Kongre cenubi Amerikanm en mii " 
ve askeri memurlarm 20 ya~ma viisulden him ve zengin devletlerinden Arjantinin 
evvel geren hizmetleri tekai.id mi.iddetine k B A t 1 d K " mer ezi uenos yreste ap an 1. on· 
mahsub edilmez. d · 1· Am 'k B' 1·~· ferans1 idare e en ~una 1 en a IT tgl 

Mi.ilga Men§ei Kiittab1 Bahriden t;I· Hariciye N azm Mister Hulldiir. Sima· 
kanlar i<;in tekaiidli.ik mi.iddeti de (brik li Amerika miittehid hiikumetlerinin i • 
katibi - miilazimi sani) asteg~men nasbe- d f · 'h b d '1 C h 's1' kinci e a mt1 a e 1 en urn urre1 
dildikleri tarihten itibaren ba~lar. Frank lin Ruzvelt bir harb gemisile uzun 

$EH/R ISLER/ bir seyahat yaparak Arjantinin merke· 
zine gelmi§ ve Amer.,:an millet1eri kon· 

Y angm telefonlar1 
Belediye, yangmlarda kullamlmak 

lizere otomatik telefanlar tesisine ka • 
rar vermi~ti. Buna aid praje haztrlan -
maga b~lanm1~hr. Bu telefonlar ic;in 
binalardan iit;er lira almmas1 ve bunun 
da taksitle istifas1 di.i§iiniilmektedir. 

Y ollar i~in tahsisat konacak 
Belediye, yallann tamirah daimesi -

ne oniimiizdeki sene iginde daha fazla 
ehemmiyet vermege ve bunun ic;in de 
yeni biitc;eye fazla tahsisat koymaga 
karar vermi§tir. 

KOLTOR ISLER/ 
Y eni mektebler 

$ehrimizdeki ortamekteb ihtiyac1 her 
nekadar tatmin edilmi~ bir §ekilde ise 
de bir kiSim mekteblerin s1mflan c;ok 
kalabahk bulunmaktadtr. Bu cihet na -
zan dikkate almd1gt cihetle hiikumete 
aid binalardan bir k1smmm Maarif ida
resine devri ve oniimiizdeki sene ic;inde 
yeniden bir kac; mekteb a<;tlmasi dli§ii
niilmektedir. 

Ermeni mektebleri miidiirleri 
Ermeni mekteb mlidiirleri diin Maa

rif idaresinde bir toplanh yapmi§lardir. 
Taplantlda, bu mektebler hakkmda ye
ni tanzim edilen talimatnamer,in tatbik 
~ekilleri etrafmda gorli~iilmli§tlir. 

MOTEFERRIK 

Ekonomi haftas1 
Bu aym on ikisinden itibaren Ekano

mi ve Tutum haftas1 ba§hyacakhr. Bu 
miinasebetle biitiin mekteblerde mera
sim yap1lacak, ilkmekteblerde yerli 
mallar haftas1 mevzuu lizerinde ders • 
Jer, yiiksek mekteblerde yerli yemi§ler 
hakkmda konferanslar verilecektir. Bii
tiin mekteblere vecizeler a~Ilacak, ha
va miisaid olursa her mekteb kendi 
mmtakas1 dahilinde resmi gec;id yapa
caktlr. ._ .•. _ 
M1s1rm bizden aldigi tiitiin 

M1s1r fabrikalan memleketimizden 
bu sene gec;en senelerden daha fazla 
tlitlin alacaklardir. Gazi Antebde yeti • 
§en Hlisniikeyif tiitiinlerinin de bu se
ne tamamen !skenderiye piyasas1 tara -
fmdan c;ekildigi anl~llmaktadtr. 

gresini at;mt§hr. 
$imali Amerika Birligi dev1eti i~in b.u 

kongreyi toplamak kolay olmamt~hr. Bu 
defa &imali Amerika devleti ~imdiye ka
dar diger Amerikah millet1ere kar§I mii· 
tehakkimane bir tavtr alm1~ bulunmast 
bunlan kendisinden dilglr etmi~ti. On iic< 
lngiliz miistemlekesinin isyanile §irnali 
Amerikada bir devlet kuru1dugu zaman 
bunun miiessisleri, birligin ~imali Ameri
ka k1t' asmdaki memlekete degil orta ve 
cenubi Am erika k1t' alan dahil oldugu 

halde biitiin Amerikaya §arnil olmasml 

dii~iinmi.i~lerdi. . 
Bu maksad1a da yeni devlete «Amenka 

Miittehid Hi.ikumetleri» admt vermi§ler· 

di. Vaktile Amerikanlar, devletlerinin a· 

dma Avrupahlann «$imali Amerika 

Mi.ittehid hi.ikumet1eri» demelerine fena 

halde ktzarlardt. 
Lakin ortada bi.itiin Am erika ktt' ast 

milletlerinin birligi bulunmadtgmdan Av

rupahlar hala &imdi de (~imali) kelime· 

sini ilave ediyorlar. Amerikamn be§inci 

Cumhurreisi Monroe guya Amerikamn 

biitiin millet1erini Avrupahlarm istilasma 

kar§I muhafaza ir,:in kendi. namma izafe 

olunan kanunu yiiz sene evve1 koymu~tu. 
Bu kanun Amerikan milletleri tarafmdan 

istiklallerini muhil bir himaye alarak te• 

lakki edilmi~tir. 
Son zamanlarda Amerika devleti di • 

ger Amerikah devletlerin ve bahusus Or

ta Amerikadakilerin i~1erine miisellah o· 

larak s1k s1k miidahalede bulunarak bii· 

tiin Amerikan milletlerini kendisine dii§· 

man etmi§ti. Simdi ise M. Ruzvelt bu hi· 

maye ve mi.idahale politikastm degi§tirmi~ 
ve sulhu muhafaza ve ikttsadi tesaniid 

nam1an altmda Amerikah biitiin millet • 

Jeri birle§tirmegi kendisinin d1§ politika • 

sma ba§hca hedef tutmu§tur. Bu i§te ne• 

kadar muvaffak olacagt kongrenin neti· 

celerinden ve akis1erinden anla§t1acakhr. 

Muharrem Feyz.i TOGAY. 
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F rans1z "' Yugoslav tica
ret ntukavelesi imzaland1 

Mukaveleyi imzalamak i~in Frans1z 
Ticaret Naztrt Belgrada geldi 

Belgrad 8 (A.A.) - M. Bastid, bu dugunu yazmaktadtrlar. 
sabah buraya gelmi~ ve Ticaret N azm F ranstz N azm, Y ugoslavya Ticaret 
M. V1rboni<;o ile Hariciye Nezareti ka- Nazm M. Milan V1rbanic;:le cumartesi 
lemi mahsus miidiirii M. Froti<; tarafm - glinii parafe edilmi~ olan FranslZ- Yu
dan kar~Jlanm1~tu. M. Bastid, bugiin M. goslav ticaret muahedenamesini imzah
Stoyadinovic; tarafmdan kabul edilecek- yacakttr. 
tir. Ticaret miiste~an M. T omic;, F rans1z 

Yanresmi mehafil M. Delbosun Fran- Nazmm kar~tlamak iizere hududa git -

sa hiikumeti namma Fran sa ile Kiic;i.ik mi&tir. 
ltiiaf arasmda mi.icadelelerin 15!ah1 vadi- Muhavele imzalandt 
ni mutazammm olan son beyanatmm Belgrad 8 (A.A.) - Frans1z Tica· 
zeyli olan bu ziyaretin F ranstz - Yugos- ret Bakam, M. Bastidle Yugoslavya Ti
lav ticaret mUnasebetlerinde mes'ud caret Bakant bugiin F ransa i!e Yugos
bir donemec olacagm1 beyan etmektedir. lavya arasmda tanzim edilmi~ olan yeni 

Yanresmi Vreme gazetesile Politica ticaret muahedesini imzalamt§lardJr. Bu 
gazetesi M. Bastidin birkac; defalar Bel- yeni muahede, iki memleket arasmdaki 
gradda kalm1~ oldugunu ve M. Stoyadi - emtia miibadelesini daha ziyade takviye 
novide aralarmda $ahsl dostluk bulun - edecek mahiyettedir. 

... .,,.,,.,,.,,,.,,,,.,.,,,,.,.,,.,,llllllllllllllfiiiiiiiiiiiiiiiiiJIIIJIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIfllllflll/lllllllllllllloouooonoouooonoooooo"""'"" 

• yen I Alman Iarin 
bir ztrhbsi 

26000 ton olan bu gemi 
Hitlerin oniinde diin 
denize indirildi 

M. 

Kiel 8 (A.A.) - Bu sabah FUhrer 
M. Hess ve von Pritsch haztr bulundugu 
hal'de Gneisenau tipinde 26,000 tonluk 
Yeni bir kruvazoriin denize indirilmesi 
merasimi icra edilmi~ ve bu miinasebetle 
bu zevat tarafmdan nutuklar irad olun • 
ffiU§tur. 
Gemi, havuzun kenarlanna dokunarak 
hasara bais olmu~tur. Miihendisler, ge · 
miyi acilen muayene etmi~lerdir. 

Atatiirk ve ismet inonii
niin bahk~darJn tazim-

Ierine cevablar1 
Ankara 8 (A.A.) - ikttsad Vekaletin

de toplanan ve ikhsad Vekili Cclal Ba
yarm nutkile kapanan Babk~tlar kon -
gresi azas1, Reisicumhur Atatiirke ve 
Ba§vekil ismet ini:ini.ine kongrenin ta -
zimlerini bildirmi§lerdi. Reisicumhur 
ve Ba§vekil tarafmdan verilen cevab -
lan yaztyoruz: 

Celdl Bayar, 
1kttsad V ekili ve Baltk~tlar 

kongresi ba§kant 
ANKARA 

ikhsad hayahmtzda yeni bir hamle 
te~kil eden deniz mahsullerimizin · i§le
tilmesini tetkik etmek tizere toplanan 
kongrede bana gi:isterilen yi.iksek his -
lerden miitehassis oldum. Te~ekkiir e· 
der ve muvaffakiyetler dilerim. 

K. Atatiirk 

Celdl Bayar, 
1kttsad Vekili ve Baltkc;tlar 

kongresi ba§kant 
ANKARA 

'Yiiksek b~kanhgmtzda toplanan B~
hk~tltk kongresine memleket ekonoml
si Ve genligi ic;in onemli alan c;ah§ma. -
Stnda muvaffakiyet diler ve kongrenm 
hakktmdaki giizel hislerine te§ekki.ir e
ilerirn. 

Ba§vekil ismet inonil 

Bir ciir'atkarm marifeti 
Ankara 8 (Telefonla) - cJi:in TUrk -

lerden bir kac;mm biyografish ismi al: 
hnda c;tkardtg1 sac;masapan bir risaleyt 
§Una buna siirmege yeltenen ~iikrii. is
rninde biri zabttaca yakalandt ve hak -
kmda tahkikata baslandt.' 

Kitabm i.izerinde bu ~ahsm ismi c9iik
rii Kaya Gi:ik Ozanoglu• §eklindc yazth· 
dtr. 1c; i§leri Bakam ve Parti gencl sek
reteri 9i.ikrii Kayanm ismini de kullan
:makta tsrar eden bu saygiSIZ bilhass~ 
Hariciye Vekaleti i:iniinde baZI §i.ipheh 
v~ziyetlerde goriilmii~tiir. Guya Jon 
Turklerin biyografisinden bahsetmek • 
te olan bu kitabda Jon Tiirkler ara -
smda doktor Abdullah Cevdetle Maz -
har Oiimamn da terci.imei halleri var· 
dtr. 

Y eni tayinler 
. ~nkara 8 (Telefonla) - Hariciye Ka

bbt u:mumi muavini Ali, Tiran elc;iligi
~e, n;e~kezden Haydar Briiksel elc;iligi 
a§k~hbligine tayin edilmi§tir. 

t ~~uksel elc;iligi Ba~katibi Vedad da y tan Tirana tayin edilmieytir. 

unan talebeleri askeri talim 
yapacaklar 

Atina 8 (Hususi) - D" k" k'll rnec1· . un u ve 1 er 
t 

1
. lSI mekteb talebelerine askerlik 

a linleri yapt 1 
t . tn masma karar vermi~-
ll'. 

Pasaport hare kanunu 
layihas1 

h Ankara 8 (Telefonla) - Pasaport 
ar~. kan~n layihast Meclis Dahili e 

Encumenmde gorii§iilmege ba§landt. Y 

IUmumi miifettisler 
' 

konferans1 
Diin 3 iincii ve 4 iincii 
Umumi Miifetti,Ierin 

raporlar1 okundu 
Ankara 8 (T elefonla) - Umumi 

miifetti~ler bu sabah ta saat onda Dahi
liye Vekili ve Parti Gene! Sekreteri ,Siik
rii Kayanm ba~kanhgmda toplandilar ve 
saat 13,30 a kadar c;ah§malanna devam 
ettiler. T oplanttda 3 iincii Umumi Mi.i
fetti~ T ahsin Uzerle 4 i.incU Umumi 
MUfetti~ General Abdullah Akdogantn 
raporlan okunmu~. izahatlan dinlenmi§· 
tir. Y arm sa at 10 da tekrar toplamlarak 
2 nci Umum MUfeti~ General Kaz1m 
Diriihn raporu okunacakt1r. 

1§ bulmak i~in lstanbula 
gelenler 

Ankara 8 (Telefonla) - istanbul Va
liligi tedavi edilmek veya ' i~ bulfuak 
i~in vila.yetlerden istanbula gelen yok
sul ve kimsesizlerin tstanbulda ~ok fe
na bir vaziyette kaldtklanm Dahiliye 
Vekaletine bildirmi§. Bulunduklan Vi
layet veya belediyeden istanbula git -
mek iizere yardtm gi:irenlere yalmz a
zimet degil, avdet masraflarmm veri! -
mesinin de vilayetlere tabligini iste -
mh:;tir. 

Komplo maznunlarmdan 
Yahya oldii 

Ankara 8 (Telefonla) - Komplo da
vast maznunlarmdan olup beraet karan 
almt§ alan Yahya askeri bir sur;tan do
Jayt aynca muhakeme edilmi§ti. Ken -
disi bir miiddettenberi tedavi altmda 
bulundugu Niimune hastanesinde 51 -
miistiir. 

Meclisin bugiinkii ic;tima1 
Ankara 8 (Hususi) - Meclisin ya

nnki iGtimamda bazt azalara izin veri! -
mesi, tuz kanun layihasmm ikinci mUza· 
keresi, pasta, telgraf ve telefon idart'si 
te~kilat ve vazifelerine dair kanuna ek 
layiha vardtr. Buna gore hesab i~leri 
mi.idi.irliigi.i bu idarenin hesablannt mu -
hasebeti umumiye kanununun hUkUmleri
ne gore yUrUtmekle miikellef olup bir 
miidii~e bagh bUtGe. hesabat, tetkik ve ta· 
kib ~ubelerile merkez muhasibliginden 
mUrekkebdir. Miidiir Maliye Vekale
tince tayin olunur. 

Filipin adalarmda miithi§ 
bir kastrga 

Manilla 8 (A.A.) - ~iddetli bir ka-
51rga dolaytsile Filipinlerde miithi§ f:· 
yezanlar tahribat yapmaktadtr. 54 §ehtr 
su altmda kalmt§ttr. Binlerce adamm 
iilmiis oldugu si:iylenmektedir. 
Romanya biiyiik erkamhar· 
biye reisi V ar§ovaya gidiyor 

Varsava 8 (A.A.) - Romanya genel 
kurm~y ba§kam General Samsonovici 
yann bir kar; zabitle Kr<~koviye ve aym 
~nunda da Var§ovaya gelerek bir kar; 
giin kalacaktir. 

Yunanistan, ltalyadan tay· 
yare ahyor 

Atina 8 (Hususi) - DUn Takoy 
tayyare istasyonunda i~i !t~lyan tayyare
si tarafmdan uc;u~ tahmlen yapJlmJ~ttr. 
Bu uc;u~larda Kral, Veliahd, T ayyare 
Miiste~an, italyan elc;isi ve buradaki el
<;ilikler ata~emiliterleri bulunmu*lardtr. 
Uc;u~lardan sonra Kral her iki tayyare -
nin makinelerini tetkik etmistir. 
Almanya <;ine teminat verdi 

Londra 8 (Hususi) -Alman Hariciye 
Nazm Baron Fon Neurath bugiin Ber
lindeki <;in elr;isini kabul ederek AI -
manya ile Japonya arasmda imzalanan 
anla11mamn <;ine kar§l olmadtgma dair 
teminat vermi~tir. 

CUMHURlYET 3 

Hldiseler aras1nda 

Adana felakefi 
seyhan ta§h. lsmet lnoniiniin lOb 

tefti§ ve ir§admdan sonra i~inde 
en giizel istihsal ve endiistri iimidle
nmlZI biiyiittiigiimiiz en verimli 
topraklartmlZl basarak insan, hayvan, 
tarla, ~iftlik, sed, ev, kuliibe, neye 
rastgeldiyse oniine katb, siirdii, bog
du, ktrdl, y1ktt ve Adanay1 oliim, 
!flghk, a~hk, sakathk, batakhk, enkaz 
ve harabe halinde bualap ~tkb. 

«Seyhan bir sudur, su bir tabiat 
unsurudur, tabiat §Uursuzdur, yapb
gmt bilmez; insana nzkmt da verir, 
oliimiinii de; besler, biiyiitiir, ya§a
br, bogar, larar, doker; ~iinkii tabiat 
§Uursuz ve kor bir kuvvettir. Elden 
ne gelir?» diyenler bulunacaktu. 

T abiat §Uursuz ve kordiir ama in
san §Uurlu ve basiretlidir. Seyhamn 
iistiine ilk kopriiyii kurduran lmpa
rator Jiistiniendenberi insan biliyor
du ki Seyhan bir nehirdir ve nehir ta· 
§ar. Hepimiz biliyorduk ki Seyhan, 
hatta her sene ta§ar. Bunu bildikleri 
i~in 200 bin doniim iistiinde !fah§an 
Adanahlar suyun az veya ~ok geli§i
ne gore bir nevi dii~§ ziraati yapt
yorlar, tohu"\u topraga zar gibi ah
yorlardi. 

Adanah bir !fift!ri bana anlatb: 
«Nehrin iki yanma yapdan sedlt~r 
suyun i~indeki kumun rahat yay11 : 
masma mani oldugu i~in, nehrin ya
tagi her 111ene biraz yiikseliyordu. On 
sene i~inde bir metro farketti. Boyle
ce bir~ok noktalarda nehrin yatag1 
ovamn seviyesinden 75 santim yu
kanya ~Ikmi§br. Bunu gayet iyi bi
liyorduk. tasavvur ediniz bir kere: 
Boyle biiyiik feyezanlarda ovamn 
iistiine nehrin biitiin savletile hiicum 
etmesinden tabii ne olabilir? Hep bu 
korku i~inde idik. Nihayet ba§Imtza 
geldi. Ovamn irva ve iskasma bir 
tiirlii karar verilmedigi i~in bu netice 
bekleniyordu. Baraj ve saire gibi 
masrafh i§ler yap1lmasa bile, hi~ ol
mazsa birka~ yiiz doniim arazi feda 
edilerek nehrin dolambach yerleri 
diizeltilebilir, degajman kanallan a
~Ilabilirdi. Zaten her sene ta§an ne
hir ovada bir!fok tabii mecralar a~
ml,, bu degajman i§ini kendiliginden 
kolayla,tlrrnt§ll. 10 senede bir bu
~uk milyon lira harc1yan su idaresi 
bu i~lerin hi~,:birini yapmadt. ldarenin 
tek bir sandah vardu. Gazetelerde 
g'Ordiim, iki de kau!fuk sandal bul
mutlar ••. » 

Muhabirlerimizin yaztlanm tet
kikle metgul arkada§1m1z da, bun
dan bir miiddet evvel Adanadaki 
Cumhuriyet muhabirinin gene bu 
mevzuda ve bu miitaleada §iddetle 
1srar eden bir yazts1n1n gazetemizde 
~tkbgmt bana haber verdi. Demek ki 
Seyharun tB§mas1, muayyen tahmin
leri ve hesablan a§an, ummachk bir 
feliket olmaml§br. 

Adananm ba,hca servetini yapan 
pamuk ziraatimizi pamukipligine 
baglamtyahm. Seyhanm tatmasl ilk 
olmadtgi gibi son da olmtyacakbr ve 
bunu evvelden dii§iinmek bir keha
net degil, sadece bu bahtstz topraga 
kar§I arttk hi~ ihmal ve soz gotiirmez 
bir vazifeclir. 

PEYAMI SAFA 

Londrada buhran 
devam ediyor 

Baz1 gazeteler Krala 
karar1ndan vazge~me• 
sini tasvive ediyorlar 

OTESi 
"""-;;;;;;;;;;;;;;;========----------- Halid Ziya --~ 

Resmi ali 
-4-

Her cumartesi sabaht istanbul mathu· kapah hayatmdan birka<; saat <;1kmak 
atmm en ba§mda en miizeyyen ci.imleler- imkamm bah~etmesine ragmen her iki
le, en parlak kelimelerin biribirine tuttu- sinde de pek ag1r bir kiilfet tesirini ya
rulmu§ secilerile dolu ftkralarda bir gUn pard1. Elbette tercih ederlerdi ki o bir
evvel Y1ldtzda Hamidiye camii nurlami- kac; saati kendi varhklanna kendi dilek
inde icra edilen selamhk alayt ic;in kul- lerile sahib olarak, §Urada burada gec;ir-
landtklan tabir buydu: Resmi Ali. mekte muhtar olsunlar. 
. Ben bu resmi aliyi her~eyden evvel Bu ilk cuma selamhgtm, yumulmu§ 
Istanbul a ugnyan yabanc1 seyyahlara gozlerimin ic;inde, T opkapl saraymdan 
§arkm en bi.iyiik saltanatmm en muh- Sultanahmed camiine kadar, yerden kal
te~em bir levhasJ kabilinden goste- kan, istanbulun amdide kirlerini de be
rilecek bir sahne tertibi mesabesin- raber kaldmp havalarda bir bulut yara
de telakki etmi§ ve bu baktm- tan tozlan arasmda, karmakart§Jk, tiirlii 
dan onu o derece gUliinc vesaitin ktyafetlerle, sanklar feslerle, Selanikten 
mahsulii gormii~tiim ki bir kere ham bu- gelmi§ Ge§id c;e~id kUlahlar yer yer miite
lunduktan sonra adeta kalbimde bir eza cessis yabanc1 §apkalarla, mUzdeham ve 
duymu§tum. miiteliihm bir kiitle halinde, lstabhami

Be§inci Sultan Mehmedin cUlusunu renin kohne landolannt zorlukla siiriikle
miit~abb_ ?elen cuma giini.i bu defa yeni mege ugra~an yorgun, ya§lanml§, iri Ma
padt§ah tc;m bu resmi alinin tekran vesi- car beygirlerile, yava§ yava§, sanki ka
lesini getirmi§ oldu. Hiikumet yeni hUn- labaltkta mii~ki.ilatla kendisine yo! ac;1-
kan halka mutantan bir ~er<;eve ic;inde yormu§c;asma, ilerilemege c;ah§tyor gorU· 
gostermege lUzum goriiyor, belki halk ta yorum. Ve bunun iGinde padi§ah1, en 
hakkmda uzun y1llar tiirlii tUrlii rivayet- miikellef resml kisvesile, nihayet, 0 ka
lerle kulaklan doldurulan bu otuz §U ka- dar uzun sabtr ve intizar y11larmdan son
dar senelik mahpusu nihayet saltanatm ra nasib olan §U saltanat giiniinden, bit
ihti§amJ arasmda goriip tammak arzusile tabi pek mes'ud, kendisine ellerinin bit
tutu§UP yamyordu. mez ti.ikenmez §ak1rttlarile biat ve ilam 

;limdi §U satJrlan yazmak ic;in yeni merbutiyet eden halka beyaz eldiveninin 
padi§ahm bu ilk selamhk alaym1 tefer- ic;inde teessiirden titriyen elinin selamm1 
ruatile tekrar ya§atabilmek arzusile goz- gonderirken goriiyorum. 
lerimi yumuyorum, ve, hi~ bir~eyi sara- Nihayet bugiini.in yorucu ve iizUcii 
hatle goremiyorum. Bu rasimeye mutan- merasiminden sonra saraya tozlara ve 
tan bir <;erc;eve yapmak, onu saltanatm terlere bulanmJ§ avdet mi.iyesser olunca 
ihti§amma lay1k tertibatla ihata etmek ilk tesadiif eden yere kendimi attJm ve 
ic;in ne hiikumet, ne saray hic;bir imkana geni§ bir nefes aldtm. 1lk tesadi.if eden 
malik degildi. Gec;irilen buhran bUtUn yere dedim, zira hie; kimsenin heniiz mu
idare cihazm1 bozmu§, saray heniiz ken- ayyen bir yeri yoktu. Y almz sa ray ola
disine bir mihver tedarikine vesile bula- rak di.i§Uni.iliip yapJlmJ§, ve bu dU§iince
mamJ§tl. N as1! oldu da bu alay tertib nin delaletile bazan pek nefis, ekseriya 
edilebildi. lstabhamireden kohne alay pek acib e§ya ile doldurulmu§ olan bu 
arabalan <;Jkanld1, hUnkara bir saltanat g~ni~ binada idare te§kilatma mUsaid hi~ 
arabas1 bulunabildi, arabacJ!arla seyisle- b1r ko§e yok gibiydi, halbuki bUtUn yeni 
re telli pullu, §alvarh ~epkenli elbiseleri saraym yeni diizeni buraya :Hkt§tmlacak, 
giydirildi; mtztka ve hademe erkan ve idare c;arkmm serbest deveram ic;in bu 
efradt giydirildi ku§attldt; yeni padi§a· gayrimUsaid zanmm veren sahada imkan 
hm kar~JsJna en eski mi.i~ir s1fatile Gazi aranacakh. 
Ahmed Muhtar Pa§a oturtuldu; ve Bu ilk cumay1 takib eden sabahm 
boylece bUtUn vesaitin ftkdanma rag- erken bir saatinden itibaren bu imkam a
men halka ~oyle boyle bir alay ramak laz1m geldi. Hazinei Hassa erka
gosterilmek c;aresi bulundu. Bu rna- nile bir toplantl ile ba~hyan bu imkan 
rifeti gosterebilmi§ olmak meztye- ara~trrma mesaisi, efkar teati edildikc;e 
ti yeni yaverlerle Hareket ordusu sahasmJ geni§leterek giinlerce devam et
erkammn mii§terek mesaisine medyundur. ti: ve hem en kaydedeyim ki yeni saraym 
istanbul halkl, nas1l olursa olsun, ken- te§kilatmt viicude getirmek ic;in hi.ikumet 
disine bah~edilen tema§a fmatlarmdan tarafmdan memur edilen bizler, Hazinei 
memnun olmaga ah§km, ve hemen alkt§· Hassa erkam tarafmdan gosterilen dira

HEM NAliNA 
MIHINA 

~ni.imde .kapak sahifesinin iistUn
~ de I O+ 3 rakamlan yaz1h gU-

zel, c;ok giizel bir kitab duru
yor. Bu kitab merakh bir roman veya 
yeni bir ~iir kitabt degil, fakat biisbi.itiin 
ba~ka ti.irli.i ~iirlerle dolu bir eserdir. Ben 
TUrkiin medeniyet destam alan bu kita
bt iftiharla okudum. 

N afl~ Vekaleti Y aym {yani ne§ri• 
yat) DtrektorliigU tarafmdan her ay1n 
s~~u~da <;tkanlan Baymdtrbk hleri Der· 
glSimn be§inci sayiSI, bu defa «Cumhu
riyetin oni.ic;iincU ytldoniimiinde Turkiye 
baymd1rhgt» adile kitab halinde bas1l· 
rnJ~IJr. N efis resimleri, iyi tertib edilmi§ 
cetve~leri, itina ile c;izilmi~ haritalan, 
r~_nkh grafikleri ve k1ymetli yaZJlarile go• 
~~ ok~tyan bu 216 sahifelik kitab BUyiik 
Onder Kamal Atatiirkan c;ok temiz ba
stlmJ§, renkli bir portrelerile bir kat daha 
gUzelle§mi§tir. 

Kitab, Nafta Vekaletinin te§kilatm
dan ba§hyarak Veka!etin bi.itiin i§lerini 
bir ayna berrakhgile size gosteriyor. De
miryollan in§aa 11, yo! i~leri, kopriiler, su 
i§leri, yap1lar, hava yollart, elektrikle ay
dmlatJ!ml& ~ehir ve kasabalar, fikri saba~ 
da faaliyet, demiryollanmlz ve Devlet 
Demiryollar:, pasta, telgraf ve telefon, 

Miihendis mektebi, N af1a Fen mektebi 
gibi bahislere aynlrru~ olan kitabm iki 
tiirlU ktymeti ve giizelligi vard1r. Birisi, 

kitabm tertib ve tab'1 itibarile gosteri~ ba
klmmdan giizelligi, oteki de muhteviya
llmn gogsiimUzii iftiharla kabartan as!l 
gUzelligidir. 

Bu kitabda, Tiirk Cumhuriyetinin ve 
Turk milletinin yap1c1bk kabiliyetinin, 
umran kudretinin ve medenile§me hlZimn 
yarat1Ig1 bUyiik eserleri masile gori.iyo
ruz. 

Bu kitabda, 1925 ten 1936 ya kadar 
2670 kilometro demiryolu yaphgJmtZI 
biitiin tafsilatile okuyoruz. Tiirki.in yal
ntz kendi himmetile S1vastan Erzuruma 
dogru dev ad1mlarile ileriliyen demiryo
lunun, bu yt!m sonunda 161 inci kilo
metroya varm1~ olacagtm gori.iyoruz. 

Saltanat, cumhuriyete harab bir halde 

18,335 kilometroluk §OSe buakrnJ§IJ. 
Cumhuriyet 9,178 kilometrosu yeni ol
mak i.izere, bu miktan, 38,864 kilomet
roya c;tkarmt~llr. 

Ticaret, sevkulcey , imar ve turizm 
baktmmdan c;ok miihim alan ve yolsuz 
T rakyamn ortasmdan gec;erek 1stanbul
dan Edirneye giden 250 kilometroluk 
~ose ile, T rabzon - Iran transit yolunun 
yaptlmakta olduklanm bu eserden anh-

larla onu selamlamaga miiheyya oldu- yet ve faaliyet neticesile, ittihaz edilen yoruz. 
gundan, daha dUn, ilkonce me§rutiyetin kararlann hayret verecek bir sUrat ve Cumhuriyetin 4 milyon liraya yakm 
ilamm, Meb'usan Meclisinin kU§admt, miikemmeliyetle icra edildigine, ic;inden para harctyarak 59 tane bUyUk koprii 
mUteak1ben irtica isyamm, Y1ldJZda ve c;tki!amJyacak zannedilen bir karga§ah- yapmJ§ oldugunu gene bu kitabda gorii-
1stanbulda parc;alanan bic;areleri, biraz gm gUnden giine bir intizam mecrasma yoruz. 
sonra isyam basltrmak iizere yeti§en girdjgine §ahid olarak mUn~erih oluyor- Memlekete biiyiik faydalar temin et· 
hi.irriyet ordusunu ayni hararetle, ayni duk. mesi laZJm geldigi halde ikide birde ta-
§etaretle alkl§ladtg~l gibi gene dUn Ab- Saray te•kilah hakkmda herkesr. e bi- k h b 
d 

' .,. ~ara ta ri at yapan sulardan hepsinin 
U!hamidi nast! alb§lamJ~ idiyse bugUn linmiyen ve bilinmesinde ~!bette pek zi- d ~'I d b' egt se e IT kJSmmm yataklan temiz -

onun halefini de oyle ~evk ve ne§ve ile yade fayda aoriilecek olan tafsilata, I . k ll 
lk I 

., enmt§, ana ar ac;J!ml§, batakhklar ku-
a I§ 1yordu. itnaba dU•meksizin, temas ederek yeni- I 

B M b 
x rutu mu§tur. Ba§la Ankara olmak Uzere 

a§ a eynci ile Ba§kiitib de, s1rmah den kurulan bu me•rutiyet sarayma dair, 32 h" k b ld 1 • §e IT ve asa aya muntazam tesisat-
ya IZ I, gogUslerinde c;e§id c;e§id ni§an- hatuattmm miisaadesi nisbetinde ve mUm- Ia su verilmi§tir. 
larla, ac;:tk arabalarmda, nastl oturacak- kiin mertebe s1hhat dairesinde, malumat N · 
I 'k b ur Jstiyen halhmlZin bu ihtiyacl da 
anm, ne m a takmacaklanm ~a§1rm1~ kaydine liizum gorUyorum. d h II ') b I • temin e ilmi§, 61 §ehir ve kasabaya 
a en e u a aym levazJmmdan saythyor- Bu suretle bir yandan an' anelerin ve ) d z II muntazam tesisatla ve 1 02 •ehir ve kasa-

ar I. aten miiteamil olup ta sonradan mi.iteessis Jieki erin Abdi.ilhamid idaresi- ' 
terk d 'l · b' Ad · d' k k d 1 b'l baya da gayrimuntazam tes1'satla elek-

e I IDJ§ 1r a et mty 1, yo sa yeni ne a ar ge e 1 en ve onun devaml mUd-
d h 

trik verilmi§tir. 
pa i§a tn pek fakir olan maiyetini bir detinde hadden a~m bir israf sahasma 
dereceye kadar doldurmak iGin ihtiyar dokiilen halile ilk me§rutiyet padi§aht za- Gene bu kitabdan ogreniyoruz ki Na
olunmU§ bir tedbir miydi, bugiinden iti- manmda kurulmasma imkan bulunabilen fta Vekaleti ~ehir ve kasabalann plansJZ 
baren hUnkann resmi ve hususi bUtUn GJ· saray dUzeninin teferruatm1 k1saca ve surette imanna mani olmak ic;in bir yapt 
kt§larmda bu iki zatm yaverlerle beraber topluca anlatmak vesilesini bulmu§ ola- i§leri umumi miidiirli.igii tesis etmi§tir. 
maiyeti seniyede bulunmalan bir kaide cagtm. Memlekette devlet hesab1na yaptlan hi· 
hiikmiine girdi; oyle bir kaide ki saraym Halid Ziya U$AKLiGIL nalarla hunlarm tesisatma aid planlar bu 
----------~--~~-----~---...:, _ _: _____ mUdiirliikc;e hamlanmaktadu. On iki 

Londra 8 (A.A.) - M. Baldvinin U "' kl' ayda 39 plan yaptlmJ§hr ki bunlar ara· 
Avam kamarasmdaki muvaffakiyeti ve mumt na lyat talimatna- I Yugoslavyada mahkum olan smda 1nhisarlar U. MiidiiriUgU, Polis 

Madam Simpsonun bey anal! buhranm me sine bir f1kra eklendi komiinistler J ~n~arma mektebi, Genclik park1, Siyasi 
istihalesini gosteren ve bugiinkii gazete Ankara 8 (Telefonla) - Muntazam Belgrad 8 (A.A.) - Yakmda burada B1lg1ler okulu gibi miihim ve bUyiik eser• 
mUtalealarma mevzu te§kil eden iki ba- pasta seferleri yapan vapurlarla miinha- bir r;ok komiinist tevkif edilmi§tir. Ko- ler de vardtr. Umumi miidiirliigiin fen 
riz hadisedir. man toplu asker ve muhacir nakleden mi.inist propagandasma miiteallik iki ubesince c;tkanlan §ehir haritalarile miis-

Deyli T elgraf Hiyor ki: gemilerde yapllacak nakliyata dair olan kollcktif dava, di.in hit am a ermi§tir. takbel imar planlan da 55 j bulmu§tur. 
«Parlamento diin N amlann hat II ha- talimatnameye Vekiller Heyeti kararile Devlctin miidafaasl, mahkemesi, dart D_evlet havayollan, Nafta Vekaletine 

k t. · t 'b k f k kl d' delikanhy1 on sekizer ay hapse ve bir k re e. m_1 as~1 etme te oldugunu gcs - ~u I ra e en 1: ge<;h ten sonra hay alden hakikate inkt· 
termt§llr. Ftlhakika Ba§vekilin beyanatJ- «Havzai dahiliyeden muhtelif liman- delikanltyl da iki buc;uk sene a~Jr hiz- lab etmi~ ve Ankara • !stanbul hattmda 

k · d h I ·1 1 metlere mahkfun etmi§tir. I mn pe ztya e araretle kar§l anmas1 e ara veya muhtelif limanlardan havzai 0 iic; ay ic;inde 214 sefer yaptlmt•, 668 yo -M r ·1· l ssick mahkemesi, on di:irt delikan _ ' 
· yurc;:J m soz erinin son derece sab1r • dahiliyeye toplu bir halde nakled1'lecek 1 cu, bir haylt' baaaJ·, pasta ve gazete ta -
l kl d

. I tyl tic; ayla iki bu~uk sene arasmda te- .., 
SIZ I a m enmesi arasmdaki tezad §a - ameleler ic;in de i•bu talimatname hu"- ~mmJ~Itr. ram dikkattir.» • hali.if eden cezalara mahkfun etmi~ ve 1 1936 

M 
. p kiimlerine tevfikan muamele 1'fa olunur." on kisinin beractine karar vcrm1·.,t1·r 935 ag-ustosunun son gUniinden 

ornmg ost, ayni mUtaleayJ serdet· 1 " .., "' · senesi martmm iiriincii aUniine kadar ge· 
mekt K 1 1 · k zmirde bir suiistimal ,. .., e ve ra I ev enme projesim ter et- <;en sekiz ayhk zaman ic;inde, 400 kilo-
mege te§Vik eylemektedir. Bu gazete di· _, hmir 8 (Hususl muhabirimizden) - } 9 3 7 metroya yakm yeni demiryolunu i~letme-
yor ki: K_ ar~1yaka suyu irin giimrUk almmadan 1 N f V k•J t' 1 · 

H h 
" ve a<;:ml~ 0 an a 1a e a e 1 zmtr -

<< atta bi.iyiik bir ask bile kendisini 11 a! edilen Su Qirketi malzemesinin bir c h • K b d'd• d · I (703 • d ' k ...; urn ur t asa a Ve tern I I erntryo UnU 
v1c an azabmdan kurtarmaga Ufi geli1 tsmmm §art haricinde satlld1g1 anla~J! - Iye kilometro), Aydm demiryolunu da (610 
mi?» mi~, tesisatJ yapan Potomson &irketi mU- A L M '-' kilometro) satm almt§l!r. 

Madam Simpson Krait hendisi Puslov mahkemeye verilmi§tir. A N A G I S1vasta, biiyiik ve modern bir demir-
k _... ....... ._ 

ter etmege haztr VEFAT Miiessemiz tarafind d'l volu miiteharrik malzemesi tamirat atol-
L d R h an ne,re I - . k I ~ b I 

or ot ermere ve Lord Beavere - M"J B ~ mektedir. Tiirkiyede ~'Ikan hi'rt'ci'k vest uru mag a f a~ a~mt&br. f I f 
brookun gazeteler. d'kk t' C u ga ogazlar komisyonu sabtk re- AI "' p ) ) ] t 1 nazan 1 a 1 an - manaktu. Gece I ld _ . • osta, te gra , te stzte gra , e e on ve 

t I I b 
. I isi Amiral Mchmed Alinin validcsi ve- n Yt o ugu gtbt d 1 y k 1 · ]' d b" "k nes a yapt m1~ o an eyanat Uzerme ce - f t Almanak k 1· k • • ra yo i• eri de e a etm e m e uyu 

b ~ I k a etmi§tir. Cenazesi bugiin Pa~abah- SIZ a rna 1 t I etmege c;a t§ma tad1r. d k ' niZ ,.1• d"d b •• • 5 emtyorsa- hamleler yapm1•, memleketin ic;inde •e· 
D E 

c;e en aldmlarak ailesi kabrine dcfnc- Y m 1 ' y eyli kspres diyor ki: d"J kt' A en ayumze Ismarlaymtz hirler arasmda telefon hat! an kurulduau 
: _ece .Ir. mira! Mehmed Aliye ve " 

Cannes telgraf1 ancak §U manay1 ifade dtger a1Jesi efradma taziyetlerimizi be- PEK Y AKINDA <;IKIYOR lLutjen sahifeyf t;erirtnlzl 
[Arkast Sa. 8 sutun 3 te] yan ederiz. 
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hikaye a I IDI§ aya ~ 
Bibliyografya RADYO Tiirk Antrasiti 

( Bu ak$amki program ) Taras Bulba 
- Taksi! 
~ofor mar~a bash. Otomobil homur -

dand1 ve inler gibi bir ses ry1kararak ha
reket etti. Kendisini <;ag1ran mii~teri • 
nin durdugu yaya kaldmmm kenarma 
yana§h. 

Bu, uzunboylu gri pardesiilii, yak1 -
§lkh bir gene adamd1. 
~ofor elile ic;eriden otomobilin ka · 

p1sm1 ac;tl. 
~iddetli yagmurdan ISlanmamak i<;in 

bir diikkanm sar;ag1 altma s1gmmt§ du
ran gene bir kadm kii<;iik ad1mlarla ko
§arak otomobile yakla§tl ve iryeri girdi. 
Gene erkek te kendisini takib etti. 

- Biiyiikdereye gideeegiz. Fakat ya
va§, aeele i§imiz yok! 

Yayakald!nmm kenarmdan on be~, 
yirmi metro kadar aynld1ktan sonra 
§Ofor karanhktan yanm bir ayna gibi 
parhyan eama bakh ve birdenbire iis
tiine sanki ag1r, c;ok ag1r bir yiik dii§ • 
mi.i§ gibi sars!ld1. Otomobildeki kadm 
kendi karlSlydL 

Bir daha baktl. Hay1r aldanm1yordu. 
Oydu; ta kendisi.. Bir sene evvel iflas 
eder etmez kendisini yiiziistii b1rak1p 
ka<;an kans1 .. 

~oforiin kafatasmda f1rtmalar kopu
yordu. Gozleri karanyor, kulaklar1 ugul 
duyordu. Bereket ki yQl diiz ve tenha 
idi. Yoksa otomobilile muhakkak bir 
yere ryarpard1. 

:;iimdi i<;inde dogan yiizleree hissin en 
kuvvetlisi, kendisini ona tamtmamaktl. 
Ho§; bir haftahk tlra§, yakas1 kalk1k 
eski bir palto ve ta gozlerine kadar 
inen geni§ bir §Ofor kasketi altmda esa
sen onu tammaga da imkan yoktu ya .. 
iflas ettikten, biitiin var1, yogu elinden 
gittikten sonra ba§ma binbir felaket 
gelmi~ti. Fakat bu felaketlerin en bii
ytigti, ne dostlanmn yanmda bi.itiin iti· 
banm kaybetmesi, ne de paras1z bir 
hastanede miithi§ bir illetle altl ay in
lemesi idi. Bu felaketlerin en biiytigii 
§iiphe yok ki c;Ild1ras1ya sevdigi karl -
smm kendisinden kac;mas1 idi. 

Onu esasen ya§atan ve bir zamanlar 
hususi otomobili oldugu iryin otomobil 
kullanmasm1 bildiginden bir takside 
§Oforliik yapmak suretile hayatm1 ka • 
zanmaga sevkeden saik te bu a§k de· 
gil midir? 

Onu hala seviyor muydu? Muhakkak 
ki evet. Fakat iryindeki bu biiyi.ik 3-§k, 
hi~ bir zaman onun i<;in ayni zamanda 
sonsuz bir kin ve gayz beslemesine ma
ni olmuyordu. Muhakkak ki onu ele ge
c;irir gec;irmez, bir kuduz kopek gibi 
geberteeek ve sonra olli dudaklarmdan 
operek ba§ueunda kendisini oldiire • 
eekti. 

i§te dimagmda ya§athgi k.lZll tablo 
bu idi. 

- $ofor yava§! 
Bu kansmm sesiydi.. Gene erkek ce

vab verdi: 
- Neden korkuyorsun? Ben yanmda 

iken hic;bir §eyden korkma! istanbu • 
lun §oforleri c;ok ustad1rlar. Bir §eY ol· 
maz! 

Otomobil ac; ve doymak bilmiyen bir 
eanavar gibi yolu yutuyordu ve yolun 
iki yanmdaki agaclar, biitiin hareket -
sizliklerinin ae1smi c;1karmak ic;in deli 
gibi ko§an mezar ta§lan gibi u~uyor • 
lard1. 

T aahhiidlerini yerine getir
miyen bir miiessese 

izmir (.Hususi) - Maruf bir ihracat 
miiessesesinin son zamanlarda baric pi -
yasaya olan taahhudlerini yerine getir • 
medigini bildirmi~tim. Bu miiessese hak
kmdaki ~ikayetler ~;ogalmi~tir. Bu ihbar
la hakkmda ciddi kararlar almarak ih
racat hakkmm istirdadi ve Adliyeye ve
rilmesi cihetine gidilecektir. .- ..... 

Saray kazasmda riiamla 
miicadele 

Saray (Hususi) - Kaza merkezile O· 

tuz iki koyde yapllan c;ok esash hayvan 
muayenesinde iki bine yakm hayvan 
muayene edilmi~ ve tesbit edilen yirmi 
dort riiamh beygir bedelleri odenmek 
suretile olduriilmii§lerdir. 

ilk defa esash bir §ekilde yap1lan bu 
muayenenin oniimi.izdeki senelerde de 
tekerrtirii mmtakam1zda marazh bir 
tek hayvan birakm1yaeaktJr. 

gibi, Avrupa ile de telefonla§mak kabil 
olmu~tur. 

Vekaletin idaresinde bulunan Yiiksek 
Miihendis mektebile Naf1a Fen mektebi 
de tensik ve 1slah edilmi~tir. 

Y apmak biiyiik bir marifettir; yap1lan 
i&leri gostennek te, birincisile k1yas kabul 
etmemekle beraber gene bir marifettir. 

<;elik azmile naf1a i&lerini bir ekspres 
h1zile yiiriitiip gotiiren Ali <;etinkaya, 
Vekaletin muvaffakiyetlerini memleket 
efkan umumiyesine hirer hirer gosterdigi 
i~;in de aynca tebrike laYJktu. 

Bir itizar 
«Gec;emediler, ge<;emezlerdi, ger;e -

mezler• ba~hgile tngiliz Amirali Sir 
Roger R:eyesin iddialanm reddetmek 
i<;in yazd1g1m yazmm arkasm1 euma 
giini.i okuyaeaksm1z. Bu teahhurdan 
dolayl ozi.ir dilerim. 

Onlar konu§uyor, §Ofor onlan dinli • 
yordu: 

- ... Evet, ne yalan soyliyeyim, ko • 
cam1 sevmiyordum. 0 beni parasile sa
tm alml§h. Belki bu soziim sana tuhaf 
gelir. Fakat inan ki hakikattir. Beni se
viyordu. Halbuki benim ba§ka bir sev
gilim vard1. 0 da senin mesleginde, fa
kat heni.iz talebe idi. Ancak iki sene 
sonra doktor olaeakh. 

Kocam bizi birbirimizden ay1rmak i
c;in her §eyi yaptl. Para kuvvetile onu 
elde etti. Sevdigim erkek beni, Avru • 
pada iki sene tahsil etmek imkamna fe
da etti. Ve gitti. Btitiin ailem ve biitiin 
tamd1klanm onunla evlenmem ic;in IS -
rar ediyorlard1. Yalmz kalmi§tlm. Ye -
gane destegim de bana hiyanet etmi§ 
oldugundan kendimi kapah bir gozle 
kuyuya b1rak1r gibi ona buakhm. Ev -
lendik ve be§ alh sene beraber ya§adik. 

- Sonra? 
- Sonra m1? Hit;, §ey .. Koeam 5ldii.. 
- Oldii mii? 
- Evet oldti. 
~oforiin kilidlenmh~ dudaklan tebes

siim etmege ryah§tl. Eger muvaffak ol -
sayd1, ~ok ae1 bir §ekilde tebesstim ede
eekti. Fakat muvaffak olamad1. Dudak
lan kivrllm1yordu bile .. 

$imdi erkek hararetli hararetli bir 
§eyler soyliiyordu. $ofor onun ne soy -
ledigini anhyam1yordu. Yalmz gene er
kegin sesinde yalvan§ ahengini SP.Zi -
yordu. 

- ~ofor! Ne oluyor? Yava§! 
:;;imdi erkek hitab ediyordu. Fakat 

nerede? 
:;;ofor biitiin iradesine, enerjisine rag

men gaze kaskati bir tahta gibi yapl§· 
ml§ olan ayagm1 yerinden klpidatami • 
yordu. 

Otomobil uc;uyordu. 
Birdenbire gozlerini yumdular. 
Kar§Idan gelen ba§ka bir otomobil 

biittin fenerlerini yakmi§h, hepsinin 
gozleri kama§Iyordu. Motor kudurmu§, 
tekerlekler 1slak asfaltm i.izerinde vm· 
hyarak kaytyor ve cehennemi bir stir
atle donmekte devam ediyordu. 

Kadm da, yamndaki gene erkek te 
hirer <;Jghk kopararak gozlerini yumdu
lar. Arhk mahvolmu§lardL 

Fakat, hay1r, bir §ey olmad1. ;loforiin 
harikulade bir manevras1 biittin teh -
likeyi bertaraf ettL 

Hilmi Kitabevi - Istanbul 1936 - F. 75 K. 

Hilmi Kitabevinin garbin <;ok tanm -
ml§ eserlerinin terciimelerini basmakta 
devam ettigini memnuniyetle gorii -
yoruz. 

Gogol, Ukraynamn bu c;ok me§hur 
muharriri bundan 125 sene evvel diin -
yaya gelmi§tir. Rus romancllan arasm
da tamnmakla beraber bilhassa miis -
tehziligi dolay1sile biiyiik bir hususi • 
yeti vard1r. 

Hayatm1, muhtelif i§lerle teeri.ibe et -
tikten sonra, kalemile kazanmak azmi
le i§e ba§lami§; bir ryok roman, hikaye, 
piyes yazmi§, hatta bir de Rusya tarihi 
karalam1~br. 

Onun pek me§hur bir eseri §iiphesiz 
bundan tam yiiz sene evvel sahneye lro
nulan cMtifetti§• adh piyesidir. Bunu 
karilerimiz her halde $ehir Tiyatrosu 
sahnesinde gormi.i§ ve begenmi§lerdir. 

Gogolun ayni dereee §Ohreti haiz di
ger bir eseri de bu defa terei.ime edilen 
cTaras Bulba• d1r. 

Daha geryenlerde mi.ikemmil bir filmi
ni seyrettigimiz bu tarihi roman Ka -
zaklarm hayatmi tasvir etmekte ve on
larm Rusyada ve Rus tarihinde i§gal 
ettigi mevkii eanland1rmaktad1r. ~imdi I 
tiirkc;eye de ryevrildigi ic;in tereiime e
dilmedigi bir lisan yoktur demek mii -
balagah olmaz. 

Gogolun Rus edebiyatl iizerinde bli
yiik bir tesiri vard1r. Bay Seraceddinin I 
kalemile yap1lm1§ olan bu tereiimeye 
Gogolun hayatl ve eserleri hakkmda 
bir mukaddeme yazan tabi ibrahim Hil
minin dedigi gibi: cRusyada realizmin 
miiessisi olan Gogolun eserlerindeki ta
biilige ve san'ata meftun olmamak ka
bil degildir. ~imdiye kadar yeti§en bi.i
tiin miinakkidler bu biiyiik romanemm 
dehasma, hayalinin viis'atine, yarattlg1 
insan tipler-inin eanhhgma hayran ol -
maktan ba§ka bir ~ey diyememi§ler -
dir .• 

Bu vesile He bize, gene Gogolun, c:O
lii Ruhlar• adh c;ok derin diger bir ese
rile cMiifetti§.• i tabedeeegini bildiren 
Ibrahim Hilmiye §imdiden te§ekkiir e
der ve itina ile tereiime edilmi§ bu e
seri karilerimize tavsiye eyleriz. 

VEFAT 

Kalori bak1m1ndan Alman ve Gazhane 
Koklanna faiktir. 

t;rkarmryan ve ~abuk yanarak t;ok dayanan 

yegane komUr TUrk Antrasitldir. 

Halktan gordiigii alakaya kar~I bir kolayhk olmak iizere bu 

kere Beyoglu istiklal caddesi 117 numarada yeni bir sab§ 

yeri a~bgm1 saym halka bildirir. 

Yarm ak~am SAKARY A ( Eski Elhamra) sinemasmda 
Gailesiz bir genc;ligin i'iiddetli arzusu ... 

Sefahat e kari§ml~ a$k ..• 

$EYT AN ve GENCLiK 
( PRA GLI T ALEBE ) 

Mt'§hur artist ADOLF WOHL BRUCK ve !MEKTEBLi KlZLAR) filminin 
unutulmaz miimessilesi •lJOROTHEA WIECK. tara£ ndan temsil edilmi!2 

fevkalade bir fHm. Telefon: 41341 

Hami§ : SAKARY A sinemasmm, perde iizerinde gosterdigi §artlar dahi· 
linde mii~terilerine tahsis ettigi ve sinema holiinde vitrinde te§hir edilen I 

hediyeleri gelip ~iiriiniiz 

1 

YARIN AK,AM 

T U R A N tiyatrosunda 

Bayan SAFiYE Konseri 
BELVO SAZ HEYETt 

NA~iD, HALiDE, FAHRi BiRlE~1Gi 
Birinci defa olarak 

Bahar 
BUyUk komedi 4 perde 

El ilanlarmt okuyunuz. Tel : 22127 

Bugiin M iLLi sinemada --. 
Matinelerden itibaren 2 biiyiik tilm birden 

Me§hur kii~iik ydd1z 

SHiRLEY TEMPLE'in son ~evirdigi filimlerinden 

$iRLEY GANGSTER 
2 - Frankenstein filminin unutul naz kahramam Boris Karlol'un 

KARA ODA ESRARI 
ic;eride bulunan gene erkekle kadmm 

§iddetli itablarmdan sonra Biiyiikdere- Sabik Maarif Nazm Ziihtii Pa§a to- Esrarengiz, deh~et, ba~tan a~ag1 heyecan tilmi. 

dek.i kazinolardan birinin oniinde dur • runu ve esbak Mabeyin katibi Zeki 1 ....... ~~~~AIIIiyllr~t~c•a .. b
111
u .. s•e•n•e•n•i•n .. P•a•r•a•m .. o•u•n•t•Jilullllrn-a•l'IIII ........... .:; 

du. Gene erkekle, gene kadm hiddetli G1rinin k.tz1 Sabahat G1rin mi.iptela ol- I" 
bir tav1rla otomobilden indiler. Erkek du~u hastahktan kurtulanuyarak vefat T 
ciizdamm <;Ikarmak iizere elini eebine etmi§tir. Cenazesi bugiin Kiit;iikmoda • 

sinemasmda fevkalide bir program-.... 

soktu. Fakat §Ofor derhal gaze basarak da Yusuf Kamilpa§a sokagmda (10) C A S i N 0 
hareket etti. Ve hemen ger-i donerek numarah haneden saat on birde kaldl- DE PARiS. 
gittikc;e artan bir siiratle uzakla§maga nlarak Osmanaga camisinde cenaze na- A L J 0 L S 0 N 
ba§lad1. Gene kadmm hayretini, gene maz1 k!lmd1ktan sonra makberi mah • 

·RUBY KEELER 
erkegin: susuna defnedilecektir. 

- Kendisini polise §ikayet edeeegi - Hak rehmet eylesin 
mizden korktu! ctimlesi teskin etti. 

'IHH' ( lklncite~rin bulmacast ) 
Yanm saat kadar sonra ba§ka biro- ... -------:---------

ilavt'ten: Tiirk dooanmasmm Atinayx zi varet ve Ekler Jurnal son 
diinya haberleri. 

S A R A Y Sinemas1nda 
• tomobille geri don en gene erkekle ka· T oplanb 

dm yolun ortasmda bir kaza vak'asile 
kar§Ila§hlar. Jandarmalar asfaltm ya
nmdaki agaclara <;arparak par~a olmu§ 
bir ot'Omobilin enkazm1 kordon altma 

Yiiksek ikt1sad ve Ticaret Mekteb1 Me • 
zunlan cem!yetinden: Munir Nureddin onser1 

almi§lardt. 
MURAD SERTOCLU 

Atatiirkiin 
V ekillerin ve Generallerin 

En yeni portreleri 

F oto Siireyyada 
Beyoglu, Tiinel ha,mda 

Cemiyetimizin Yllllk toplantlSI 13/12/936 
cumartesi gunil saat 15 te Ankara ikt1sad 
Vekalet1 konferans salonunda yap1lacak -
t1r. Biitiin mezun arka.da$larm gelmeleri 
rica olunur. 

Bu ak§am yeni program 
Flatlar : 50, 70, 100, 150 kuru,tur. 

Senenin en biiyiik zaferi olarak !fOsterilecektir. 

i P E K SiNEMASINDA : A,k, Casusluk ve Deh,et filmi 

CASUSLAR KAR~I KAR~IY A 
Franstzca soziU BugUn gosterillyor .._ 

Haz1rlan•n•z I Biiyiik giin yakla,t• ! ------.--. 

Y ann matinelerden itibaren : SUMER sinemas1 
lime vakfedilmi§ bir harika filmi olan ve emsalsiz artist 

B U S T E R G R A B E taraftndan temsil edilen 

iSTANBUL; 
12,30 plakla Tiirk mus!kisl - 12,50 hava. 

dis - 13,05 plakla hafif miizik - 13,25 muh
telif plak net?riyatl - 18,30 plakla dans mu
sikisi _ 19,30 gitar: Marya tarafmdan - 20 
Miizeyyen ve arkada§lan tarafmdan TUrk 
musikisi ve balk ~arkJlar1 - 21 orkestra -
22 ajans ve borsa haberlerl - 22,30 ertesl 
gi.iniin program! - 23 son. 

viYANA: 
Hl,10 piyano ve mus!ki - 19 san'at ha .. 

yat1, konu~malar, saat, haberler, hava, 
program haberler! _ 20,35 ~an ve musik1 -
22,45 konu§ma - 23 eglenceli yaym, haber
ler, hava - 23,25 Viyana musikis1 - 24,35 
haberler. 

BERLiN: 
17,50 gramofon - 18,50 edebi yaym - 19,05 

e~Uenceli yaym • 20,05 piyes - 20,50 giiniin 
akisleri, haberler - 21,20 gene m1lletlerln 
zamam - 21,50 eglencell yaym - 23,05 ho
va, haberler, spor - 23.25 konu~ma - 23,40 
gece mus!k!s! ve daus havalari. 

BUDAPEI;lTE; 
18,05 konferans _ 18,35 c;ingene orkestra

Sl - 19.35 konferans - 20 ,05 §an konserl -
20,35 komedi - 22,35 haberler - 22,55 sonat
lar - 24 ,05 frans1zca ve italyanca haberler-
24,35 dans plaklari, haberler. 

BUKREI;l: 
18,35 konferans - 20,25 §an konserl • 

20,50 havadis - 21.10 org konser1 - 22 eg -
lencel! konser - 22.35 saat, hava, haberler, 
spor - 22 ,50 ~an konserl - 23 eglencell kon
ser - 23,50 almanca ve fransiZCa haberler -
24 son haberler. 

LONDRA: 
18,20 gramofon ve muhtelif yaym - 21 ,35 

piyano konseri - 21 ,50 konu§ma - 22,20 
dans orkestras1 - 23 .05 orkestra konseri -
24.05 saat, baberler. hava, spor, konu~ma -
24,30 dans orke.~trasJ - 1,35 saat, haberler, 
hava - 1,45 gramofon. 

PARiS [P.T.T.]: 
"18,30 piyano konser!, k1raat - 19,05 or -

kestra konser! - 19,35 edebi yaym, konu~
malar - 20,05 orkestra ve ~an - 20,35 ha
vadis - 20,40 orkestra ve §an - 21,35 orkes
tra ve hava • 22 ,05 turlzm propagandas1, 
harici haberler, konueyma - 22.35 orkestra 
konseri - 24,35 Amerika haberlerl. 

ROMA: 
21.10 saat, haberler, fa~!zm haberlerl -

21 ,45 konser - 23.05 turlzm propagandas! -
23,15 piyes - 23.45 dans mu.~iklsi _ 24,05 ha
b<?rler - 24.35 dans m1Jslkisl. 

---
NOBETCiECZANELER 

Bu gece nobetc;i alan eczaneler §un!ar _ 
d1r: 

istanbul cihetlndek!ler: 
Aksarayda (Etem Pertev), Alemdarda 

(Ali RIZa), Bakukiiyiinde (Merkez), Beya
ZJdda (Belkis), Eminiiniinde (A. Minas -
yan), Fenerde (Em!lyadi), Karagiimriikte 
(Suad), Ki.iQii:kpazarda (Hasan Hul.ils1J, 
Samatya Kocamustafapa~ada (Rldvan), 
§E)hrem!nlnde (A. Hamdi), $ehzadeba§mda 
(Universite). 

Beyoglu cihetlndekiler: 
Galatada (Hldayet), Haskilyde (Nislm 

Aseo), KasJmpa$ada (Miieyyed), Merkez 
nahlyede (Galatasaray), (Garih), :;ll~lirle 
(Ma<;ka), Taksimde (Kemal RebiilJ, (Kur· 
tu!U§). 

Uskiidar, Kadlkiiy ve Adalardakiler: 
Bi.iyiikadada (Merkez), Haybellde <Yu -

suf), Karl1kiiy Pazaryolunda (Rifat Mub -
tar), Mod ada (Alaeddin), Uskiidar iskele
basmda !Merkez\ 

Mevlide davet 
K1z1lay cemiyet! Beyaztd nahiyesinden: 
Bi.iyi.ik Harb ve Milll Miicadele ve tayya

~e ~iihedasile ahiren vefat eden KIZJlay 
IstanbuJ miimess!ll General Alln!n ruhla
rma lthaf edilmek iizere blrincikanunun 
9 uncu c;ar§amba giinii ak§amJ terav1 na
mazmdan sonra. sa.at 7,30 da Beyaz1d ca
mis!nde Kara.gi.imriiklii Bay Saimln teber
riiken muavenetile K1z1lay Beyazid nah!yt::s1 
tarafmdan Mevlid okutturulacagmdan ii
yeler!mizle arzu buyuran zevatm Hltfen 
meclis!m!ze ~ere! vermeler! rica olunur. 

Opereti biiyiik 
muvaffakiyet kazandt. 

Y erlerinizi telefonla ay1rhmz. 
T elefon: 42633 

Biletler: 40- 60, Hususi 100 

Manyatizor ve 

tiliizyonist 

Prf. Zati 
SUNGUR 

Her ak,am 
'lehzadeha,mda 

FER AH 
tiyatrosunda veda miisamereleri. 

Bu ak~am TURAN tiyatrosu 
Okuyucu B0RHAN ve sa:r. heyeti 

( fl h G NA~iD, HALIDE, 
as ordon ) FAHRi Bir e§igi 

I T ~ MEYERliNG 
BAY TEKiN MECHUL DUNYALARDA 

A 
N 

N 
E 
M 
A 
s 
I 

FACiAS I 
Danielle Darrieux 

ve 

JUANiTA 

Harikiilade sergiize§tler filmini takdim edecektir. Birinci defa olarak 

Bu film biiyiikleri hayrette h1rakacak ve kii~iikleri alakadar edecektir. V A N Golii 
Vodvii 3 derde 

lnsanlarla kopek bahklar1 arasmda miicadele ••• Eriyen tayyareler .•• Korku ve deh~et tUneli Localar :200-160-10( 

Mongo seyyaresi... Goriinmez adam ... Filmin uzunlaguna ragmen yalmz bir defada gosterilecektir. Birinci mevki: 35 llllllllllrltmiTIIllll 
.......................................... 1 ...................................................... 1 ....... ikinei 251 paradi 



e 

• 

CUMHURlYET 
9 Birincikanun 1936 

A I! 
Yunan Devlet 

Sovyet Rusya, lmanya Tiyatrosunda ... 

J k I Atinadaki Devlet tiyatrosu te§ekkiilii 

Ve aponya Pa tina nasi ve in~ast itibarile Avrupantn en ileri ge· 
len sahnelerinden asia a~agt degildir. 

Cevab ver e b ilir ? ~~~~~::·~:~.~" ::~:~::~"·k:~7:~,; 

Yazan: Churchill 
hu kuvvetli ve iyi miicehhez muazzam 
ordulan, kendi memleketinde kendi h~
kim olmak ve her tiirlii istilaya ve takst· 
me kar~t koymak azmile azametli Rus 

kiitlesi dikiliyor. 

tam manasile modern, asrm en son yeni

Son ifsaata 
I 

•• ore 

Zaharofun yegane sulh 
• • 
1§1 nas1l suya dii§tii ? 
Silah krab, Almanyaya bir bu~uk milyar 

dolar teklif ediyordu 
• 

Fakat bun a mukabil 
Biitiin Almanyamn gayrimenkulleri ipotek edile

cekti. Uzun rniizakerelere yol a<;tld1. Giiniin 
birinde Strezrnan devrilince 

Mekteblerde plebiscite! 
9F ek kitab usulii kabul olunduk

U tan sonra mekteblerde tarih 
dersinin nastl okutuldugunu 

merak edip duruyordum. Okuma ze,·ki 
gibi tarih sevgisi de §iiphe yok ki ilkmek· 
teb ogretmenlerinin agpndan miniminile· 
rin ruhuna intikal eder. Kitablann rolii 
bu i§lerde tali gibidir, fakat ihmale de 
mlitehammil degildir. Alman - ] apon paktt, gayriihtiyari, 

tehlikeli bit meyle tesadii£ eden dlinya· 
mtzm yeni bir kayma hareketidir. Zama
mmtzda, o kadar .yok vahirn M.diseler 
husule geliyor ki. htikumet ve ntatbuat 
Ya bu hadiselerin vahamehni aztmsamak 
yahud bir omuz silkmesile ge<;i§tlrmek 
yollanm tuttular. 

Nitekim, mevzuubahis pakt hakktn -
da da, gazetelerde «bunlar hep bildigi
miz ~eyler» yahud «paktm hiikiimleri 
tahmin edilebildiginden daha az ag1r • 
dtr» ~eklinde yaZ!lar okuduk. 

Hadisatm kan~1kltgt muvacehesin~~ 
inkisara dii*en halk, bu emniyet verlcl 
sozlerle avunrrtaktan memnundur. 

Rusyanm, emniyetini saglama bagla
mak i~in icab eden vasttalan kat'i surette 
intibab etmesi zamam gelmi~ gibi gorii -
niiyor. Stalin, ordu ~efle.rinin ve har!ci 
siyaseti idare eden ricalm muaven~h.le 
kominterni dagttmah ve yok etmehdtr. 
Avrupaya, sadece milli istiklalini muha· 
faza etmek gayesini ta*tyan, kuvvetle 
miisellah bir Sovyet sosyalist devlet man· 
zaras1 ·gostermelidir. 

Sovyet Rusya bu vaziyeti . tak~nd~g~ 
takdirde, sulh istiyen ve Rus mtlletde tYl 
miinasebetler idame etmek dileyen biitiin 
milletlere hakiki bir in~irah ve siikun bah
~etmi~ olacak, beynelmilel gerginligi son 
derece azaltacak ve kendisi i~in istedigi 

liklerile miicehhez bir tiyatro bulmamzm 

sebebini her~eyden evvel halkm tiyatro· 
ya olan alakasmda ve muhabbetinde ara· 
mamz dogru degildir. B u sizi, Y unanis
tanda devletin bu tiyatroyu yaratmakta 

gosterdigi fedaHrhgt, i§in ba~mda bulu • 
nanlann fevkalade ihttsas1m ve nihayet 

senelerce si.iren biitiin bir ~ah§mayt inka· 
ra siiriikliyecek yanlt§ bir fikir olur. 
« Yunanistanda miikemmel bir tiyatro 
var>> ciimlesini «halk tiyatroyu seviyor 
da o sayede .. » mukabelesile ge~ivermek 
bir meselenin muhtelif safahatmdan 

athyarak sadece neticesmt gormektir. 
Bizde bu vadideki biitiin miinaka~alar 

~u. artJk ezbere bildigimiz «halk gitmi • 
yor; halk sevmiyor» gibi sathi ve rna • 

nastz cevablarla ge~i§tirilir. Hi~bir za • 
man halkm sevgisine ve alakasma laytk 
olabilecek bir tiyatroyu ne gosteren ne 
de hele viicude getiren <;tkmadi. Yunan 

Bazil Zaharof, hayatmda nekadar I den maada hususi bir tak1m garantiler de 
gizli, esrarengiz bir adam olarak tanm - istiyordu. Almanyada §ehir ve kay gay
rnt§sa, oliimiinden sonra da hayat1, o rimenkulleri bu istikraza kar§thk goste • 
nisbette fazla dedikodu ve if§aat menu· rilecekti. Binalar iizerine umumi bir ipo
u te§kil etmege ba§lamt§hr. Giin ge<;mi - tek vaz'1 meselesi uzun uzadtya miinaka
yor ki diinya matbuatmda Bazil Zaha- ~alara mevzu te§kil etti; yeni Alman pa· 
rofun hayatma aid gizli kalmt§ bir vak'a rast olan renkismark esasen bu prensipe 
ortaya ablmasm. Bu meyanda, fransJZca istinad ediyordu. Biiyiik emlak sahible· 
«Vu» mecmuast, eslfi Alman Hariciye rinden bir<;ogu bu projeye taraftardt. 

DUn elime ilkmektebler ic;;in yaztlan 
tarih kitablanndan biri gec;ti. Begendim. 
!fade giizel, resimler bol. bast iyi. T arih 
okutma usuli.i baktmmdan da kitabda 
yenilikler var. Evvelce yaptldigl gibi es• 
kiden yeniye dogru inilmerni§, yeniden 
eskiye dogru c;tkilmt~. Bu. r;ocuklann id
rakine daha uygun dii§ecek bir tertibdir. 
Ayni zamanda psikolojik bir incelik ta • 
§tyor, ini§ liziintiisli yerine c;tki§ zevki ,·e· 
riyor. 

Fa kat kitabm hence en ho~ taraf1, ta· 
rih sevgisini c;ocuga a§Ilamak ic;;in konu • 
lan sorulard1r. Bunlar, yavrulara kendi
lerini, ailelerini ve muhitlerini ogretmek 
fikrile kitaba gec;;irilmi§tir. N efsini, yu , 
vasmt, yakmlanm, muhitini ogrenen .yo -
cuk tabiatile tarihl merhalelere ge.ymcli 
Ve kainall ogrenmek ihtiyactnJ dU/UT. 

. F akat, bu Alman - J apon itllaft, bad
dizatmda, Rusyaya kar~t askeri bir ittl • 
faktan ba~ka bir§ey deg!ldir. . .. 

Almanyanm. M. Hitlerin kendt tabut· 
le «gece giindiiz» silahlandtgtnt bir~ok 
defa soyledim ve yazdJm. 

~imdi, bir de J aponyaya bakaltm. A· 
~br malt mii~kiillere ragmen, biitiin kuv • 
vetile bir tek gayeye, silahlanmaga do~
ru ko§an 60 milyon erkek nlifusa sahib 
muharib bir nk ta Japonyadtr. 

emniyeti de elde etmi~ olacakhr. 
Almanya ve Japonya, bu takdirde, o

yunlanm derhal a~tga vurmaga mecbur 
kalacaklardu. Cenevrl', sulh yolundaki 
mesaisini ahenkli bir surette devam etti
rebilecektir. Herhangi miitearnza kar§t 
ayaklanacak ve bizi yakm bir harabid~~ 
kurtaracak yegane ~are olan tedafu1 

J aponlar da harb ve fiituhat hulyala· 
rile ya§Jyan bir millettir. J apon dev!eti 
de, askeri ruhun nlifuzu altmda bulunan. 
ihracatJ, zenginle~mekten ziyade harb 
malzemesi ithal etmek rrtaksadile yapan, 
itidal tavsiye eden her agz1 iiliirrtle sustu· 
ran, siyasi bir rak!bin ketlini, senelerden· 
beri, olagan itler haline koyan, ve en 
mlicerreb amirlerinin kendi maiyetlerin 
deki memurlar tarafmdan oldiiriilmek 
tehlikesine her an maruz bulunduklan 
bir devlettir. Komiinizm, Almanyada ol· 
dugu gibi, )aponyada da, en ufak hare· 
keti ortadan kaldtrmaga fmat kolhyan 
faa!, kadir ve demir elli bir zabttanm 
Yumrugu altmdadtr. 

Bununla beraber, klirenln iki miinte • 
hastnda bulunan bu ik.i bilyiik devlet, 
hedefi ve avaktbt ancak milli siyasetleri
ne yanyabilecek olan bir itilaf akdi ic;in, 
komiinizm korkusunu bahane ediyorlar. 

Bu iki devletten birinin veya obliriinlin 
halihaZ!Tda harb arzusu besledigini ima 
etmek istemiyorum. Bu, daha ba,ka ~
millerin viicudline baghdu. Fa kat, btr 
giin gelir de Almanya, Avrupada harb 
a.yacak olursa, J aponyanm da uzak~ark· 
ta derhal ikinci bir harb c;tkaracagma e· 

min olabiliriz. 
Mesele, <;inde menafie sahib b~lunan 

devletler i~in vahimdir. Biiyiik Brttanya 
ile Birle~ik Amerika, (indeki mliessese· 
lerinin kiiltUrel ve dini nUfutlartnln me§· 
kuk aiobetini endi§e ile dii~iinmelidirl~r. 

Fa kat ertinde sonunda, J aponya tle 

Almany~mn, tehdidkar gozlerlni lizetine 
diktikleri memleket Rusyadtr. 

Bir tara fta, dlinya ihtilal te~ekklilii o· 
Ian Kominternin bir~ok memleketlere 
dagtlm1 ~ olan m~taasstb mlintesibleri va • 
sttasile harekete ger<tigini goriiyoruz. 1s • 

· ve Panyol faciasmm cereyanmt naztzm , 

kuvvetlerin tevhidine arhk imHn buluna· 
caktlr. Ve nihayet Sovyet Rusya ile Bir

le§ik Amerikanm birbirine yakla§tlgt go
riilecek ve bu suretle, Pasifikte sulh tahtt 

temine almmt• olacakhr. 
Evet, Rusyanm, milli kuvvetini arhr • 

mast ve kendisini tehdid eden tehlikeleri 
azaltmaga ~ah~masmm tam zamamdu. 

Esasen Stalinin siyaseti, birka<; sene -
denberi bu vadide bir degi§iklik goster -

mektedir. Sosyalist bir rejim altmda ha· 
kikaten refah i~inde bir Rusya tahayyiil 

etmek bertce pek muammaalO.d bir fara· 

ziye olur. F akat, Sovyet Rusyanm zi • 
mamdarlan bize bu manzarayt gosterme· 
ge gayret ederlerse hakikaten miiessir bir 
propaganda yaprn1~ olurlar. 

Miihim karar lttihazt zarureti kar~I -
smda, daima en makus istikametlerde 
hareket liizumu kendisini gosteriyor. Fa
kat ben kendi hesab1ma, Sovyet Rusya· 
nm bu fusattan istifade edecegi iimidini 
kaybetmiyorum. 

Hadisenin gozden ka<;mlmasJ icab e· 
den ba~ka bir safhasJ daha var. Alman· 
ya karanm verdi. Rusyaya kat'i surette 

muhastmdtr ve mukarrerahm J aponyaya 

baglamt~l!r. 
Almanya ile Rusya arasmdaki ihtilaf

lann sebebi hep araziye miitealliktir, em· 
peryalist emellerden miitevelliddir. Bu 
iki korn$U devletin miinasebah, seneler • 
denberi, miitekabilen ordularmm, topla -
nntn, tayyarelerinin inki~afma miinham 

kaldt. 
Almanya, Ruslarla Japonlar arasm -

daki ezeli Uzak~rk kavgasmm i<;ine 
dii~mii~ ve J apon davastna stkt s1k1 yapt§· 

rnJ~hr. 
Garb demokraaileri aleyhine bir Rus-

Devlet tiyatrosunu gezerken her ·Turk 
i~in ihtiyari olmtyan bir mukayeseye dii§· 
memek ve binaenaleyh hazin bir. sukutu 
hayale ugramamak miimkiin degildir. 

Bu husustaki limidlerimizi Ankarada 
te§kiline ba§lanan Devlet tiyat·rosuna 

bagladtk. ~imdiye kadar i<;inden ~Jktl -
maz bir c;amura batmi§ bulunan tiyatro 
i§imiz ancak Ankaranm miitehasst~ elle · 

rile yeni yeni kurulmtya ba§lamt§ 
bulunuyor. T emenni edelim ki yakm za· 
manda kendi kendimize ve Tiirkiyeye ge· 

lecek ecnebilere «i§te bizim tiyatromuz» 
diye gosterebilecegimiz giizel bir miies· 
sesemiz kurulmu§ bulunsun. 

Yunan Devlet tiyatrosunun te§ekkiili.i 
biraz F ransanm Comedie F ran~aiseini an

dmyor. Tiyatroya girebilmek i<;in kon · 
servatu.an birincilikle, ikincilikle veya ii· 

.yiinciili.ikle bitirmek §artt1r. Y ani milli 
sahneye - tabiri miinasib bulursamz • 
fevkalade vaziyetleri istisna ederek «a
laydan yeti§meler» almmtyor. Bundan 

dolaytdlr ki biitiin tiyatro san' atkarla -
rmda her~eyden evvel aranmasi icab e • 
den diction Yunan aktorlerinde ve ak -
trislerinde fevkaladedir. 

Tiyatronun sahnesi ve hulisleri asrm 
bu vadideki en son bulu§larile yeniden ta· 
dil edilmi§ ve emsaline Avrupada s1k s1k 
tesadiif edilmiyen bir miikemmeliyete er
dirilmi§tir. Burada mliteharrik ve asan· 
sorlii sahnelerle bir piyesin be§ perdesi 
haztrlanarak hemen hemen fastlastz de
nebilecek kadar az bir ara ile halkm o
niine konabiliyor. 

bol§evizm ~ampiyonlatmm Madndlo 
kanh musaraa meydanmda r<arpt~tlkle.rt· 
nt goriiyoruz. Diger taraftan. 1talya, 
Akdenizde hi~bir komtinlst devl~~~~ m.ev· 
cudiyetine tahammiil edemiyecegtm btl • 
dirdi. Alman • J apon paktmm ferdasln~a 
bu soziin aldtib ehemmiyeti kirrtse inkar 
edemez. 

Alman itilaft tehlikesi, muvakkaten her • 

taref edilmi~tir. 
hte bu sebebledir ki, Sovyet Rusya -

nm, vaziyetlni, hi~bir ~~pheye T?ahal bi· 
takmiyacak ~ekilde tasnh etmest her za· 

ndan ziyade zaruri bulunmaktadir.» 
rna Winston Churchill 

0 ak§am Alman miiellifi Gerhat 
Hauptmanm «Giine§ Batarken>> isimli 

eseri yirminci defa oynamyordu; ve sa· 
Ion hmcahmc doluydu. Kalabahk ve ha· 
reketli sahnelerile temsili kolay bir ~ey 
olmtyan bu piyeste Yunan aktorleri c;;ok 
muvaffak oldular. T emsilden sonra ken
dilerile konu§tugumuz bu san' atkarlann 
bir .yogu lstanbulu gayet iyi tantyorlar. 
~ehrimizden ve halktmtzm misafirperver· 
liginden hasretle bahsettiler. T ekrar ge

lebilmek, Turkiye ile kiiltiir mlinasebet· 

lerini .yogaltacak fmatlar bulmak i~in can 

attyorlar. F akat onlart !stanbul halkma 

goriinmekten ve bizi onlar1 seyretmekte!l 

meneden a§tlmaz bir duvar var: F azla 

vergiler. 

CEMiL FIKRET 
F akat bu blokun kar,tsmda, milli ru· 

:::: 

kalkamiyor, ve sanki biitiin masalarda 
birbirile kar$tla§an dalgm, tesadiifi ba • 
kt§lar onun lizerine ~evrilmi§ te, bu da • 
kika yalmz onunla rne§gulmi.i~ gibi bu 
karamz, vehimli halinden utemp yiizii
ne kan ~tkhgmt h:ssediyordu. 

N azm Stresemamn, 1929 senesinde Ba- Bizzat Streseman, Almanyaya yaga
zil Zaharofla vaki olan temasma aid bir cak doviz yagmurunu dii§iinerek sevini • 
hattray1 §oyle naklediyor: yordu. hler yolunda gidiyordu. Alman-

1923 te§rinisanisinde, Zaharof, AI- ya, o zamana kadar, Bazil Zaharof gibi 
manyaya muazzam bir istikraz teklifinde uysal bir i§ adami gormemi§ti. 
bulunmu§tu. Bu teklif yapJldtgt zaman Bu arada, Bazil Zaharofun §ahst et
bir dolar, Almanyada adeta bir servet rafmda bir siirii dedikodu donmege ba§· 
denilecek kadar buyiik bir para idt ve lamt§tl. Bazt kimseler, Zaharofun, me~
teklif edilen odiinc paramn miktan da hur Hugo Stihnesin kanh bu.;akh di.i§ma· 
bir milyar 3/4 dolardt. Bu tekhf haddi m oldugunu, hatta Alman endiistri ale · 
zatmda inamlmtyacak kadar harikulade minin bir<;ok yerlerine sokulmu§ bulundu· 
olduktan ba§ka, teklifin taTZI da aynca ~unu Stre~emamn kulagma fislamt~lardt. 
giribdi. Bazil Zaharof, evvela mutavas- Bu haber, Stresemamn ho~una gitmi~ti. 
SJTtlar delaletile bir temas haZJr!adtktan <;iinkii o tarihte, Stinnes, Almanyada 
sonra M. Stresemana dogrudan dogruya Streseman hiikumetine en fazla zorluk 
miiracaat etmi§ti. <;tkaran bir kuvvetti. Bu kuvvetin ka~i-

Mektub gayet tumturakh, alayi§li bir smda Zaharof gibi bir rakibin bulunmas1 
lisanla yaztlmt~tt. M. Stresemana hitaben istikraz i~inin daha kolay halledilrnesine 
methiyelerle doldurulmu§tU. 0 tarihte, yard1m edebilirdi. 
bilhassa Almanyaya para ikraz edecek F akat isler, Stresemamn iimid ettigi gi
bir kimse tarafmdan bu kadar methiyeli bi kolayhkla halledilemedi. Streseman 
mektub almaga ah§mamt§ olan Strese - kabinesi hi<; beklenmedik bir zamanda 
man, once son derece hayret etmi~. Pa· devrildi, para meselesi timid edilmiyen 
ris ve Londra el<;ilerile temasa girerek mlisaid bir §ekilde hallolundu ve Alman 
Bazil Zaharof hakkmda malumat iste • ekonomisi, bu §erait dahilinde Zaharof 
mi§ti. Gelen cevablarda Zaharofun, Av· grupunun agtr ipotek tekliflerini yiiHen· 
rupanm en zengin adamt diye tanmdtgJ megi zaid buldu. Zaharofun miimessilile 
bildiriliyordu. • yaptlan miizakereler gev edi ve nihayet 

Bunun i.izerine, Streseman, derhal Za- 1924 te terkedildi. 
harofun Mangalos ismindeki miimessilile f~te «harb sanayii i~ adamt» olan Ba
temasa ge<;ti. Zaharof ve birlikte hare - zil Zaharofun yegane ve en biiyiik ~sulh 
ket ettigi mali grup, Almanyadan, faiz· i~i» bu suretle suya dii§rnii§ oldu. 

Mangala dli§erek yand1 
Arabcamisinde Hocahamm sokagmda 

oturan Siileymamh . k1z1 3 Ya§larmda 
hikmet kazaen mangala dU§mii§ ve teh
likeli surette yanrnt§hr. Yarah c;;ocuk 
hastaneye kaldtrtlmt§hr. ---Ege koyliilerine yaptlan 

yard 1m 
fzmir (Hususi) - Cift<;i, umumiyele 

yakm §ekilde tohumluk bugdaym1 temin 

etmi§tir. Bu yt) Bergamada bugday is -

tihsalatt olmadtgl ic;;in hususi tedbirlerle 
ihtiyac kar~tlanmJ~ttr. Buraya bir maki· 

ne getirilmi~, temin edilen tohumluk 
bugday makineden gec;;irilmi§ ve halka 

dagihlmt§hT. Ziraat Bankas1 da gerek 

dogrudan dogruya, gerekse kredi koope

ratifleri vasttasile miistahsile yard1mlan· 
na ve ikrazatm~ devamdad1r. F akal, 

borclanm odemiyenler bundan istisna e· 
dilmekteair. 

Tire ve Torbah havalisinde seylab ge
c;;irip te mahsulii tamamile mahvolan ~itt
c;;ilere bilakaydti~art yard1m edilmesi ka
rarla~tmlm §llr. 

Konaerve ihracahm1z azald1 
Ticaret konseye ve ata~eleri diin de 

Tiirkofiste toplanarak tiiccarlarla te -
maslarma devam etmi~lerdir. DUn kon
servecilerin dilekleri dinlenmi§tir. 

Bu. seneki konserve ihracatlmtz ge • 
c;en senelere nazaran bir hayli azalmt~
hr. Tiirkofis, Marsilya ajam bilhassa bu 
i§le me~gul olmaktadtr. Bu madde iize
rindeki ihracabmtzm azalmast sebeb -
leri uzun uzadtya tetkik edilecek ve i

cab eden tertibat almacaktrr. -···-lngiltereye gonderilen 
kepekler 

Kepek ihracaf;(;Ilarumzm fngiltereye 
gonderdikleri bir c;ok mallarm mevcud 
anla§ma hilafma olarak 1ngiltere giim
ri.lklerinde bekletildigi ve bu yUzden 
ki.illiyetli miktarda antrepo paras! vere
rek zarar ettiklerini hiikumete bildir -
mi~lerdi. 

Hiikumetimizin 1ngiltere hiikfimeti 
nezdinde yaptJg1 temaslardan sonra bu 
lhtiHi.f halledilmi ve b~ kepeklerin 
klering esasma istinad ettirilerek itha
line mi.isaade olunrnu§tur. 

Yalmz §U var: llkmekteb tarih kitab
lanna bu sorulan koyanlar, lstanbul Be
lediyesini mli§kiil bir duruma dii$i.irmii~ 
olduklanm hesabhyamarnt§lardtr. <;un • 
kli sorular arasmda oylelerine rasgeliyo· 
ruz ki lstanbulun beledi vaziyeti hakkm· 
da enikonu bir p~~biscite te§kil ediyor. 

lzah edeyim: Ogretmenler Kiiltiir Ba• 
kanhgmm mekteblere dagJtttgt tarih ki • 
tablanm okuturken c;ocuklara §Unlan SOT" 
mak mecburiyetinde bulunuyorlar: 

1 - Geceleri mahallenizin sokaklari 
aydmlamyor mu} N e ile ~ Eskiden na• 
stlmt~} 

2 - Mahalleniz ~imdi nastlsa eski c 

den de oyle mi imi§? y oksa bazt degi
~iklikler, yenilikler olmu§ mu? 

Istanbul ilkmekteblerinde okuyan yet• 
rni§ binden fazla .yocuk tarafmdan bu so
rulara verilecek cevabm: «Eski ham am. 
eski tas» tan ibaret olacagma iiphe mi 
var~ .. 0 halde Belediyemiz bir plebi " 
scite (reyiam) Ia hergiin kar§I kar§tya ge-
liyor ve yetmi§ bin reyle menfi k1ymet a• 
hyor demektir. 

Bununla beraber alakadarlann i.iziil· 
melerine mahal yoktur: <;iinkii bu rna " 
sum plebiscite te, talihsiz gazete yaztlari 
gibi ancak yerinde kahyor ve ... bir hi
kaye oluyor 1.. «Vark, mihrii vefayt kim 
okur, kim dinler? ... » 

M. TURHAN TAN 
H: 
1 -E. E. Qankaya lmzah mektub sahib!· 

ne: 
Saydtklarmtzdan b~ka olarak benlm 

Cehennemden Selam, ti'c Ay Yatakta adll 
romanlanmla Tarlhte Tiirkler t~ln soyle • 
nen si:izler 1sm1n1 ta~Iyan eserim de basil• 
mi~tlr. Akmdan Akmamn baStlmasi bitt!, 
Vl~ana Diinli§ii bastltyor. :i:Jtlfnttmza t,e. 

§ekkur ederlm 
2 - K. Birkan imzalt mektub sahlblnet 
Blrlncl sorunuza mevzu teskil eden ke -

llmenln «U• 11e "llllamlagel~esl bir k~e 
me.selesldlr. Dogru.u «ti• Iledlr. Kltab ha
ll~de bastlmasmt Istediijlnlz ftkralarm 
boyl.e bl~ l~tlmama Iay1k olup olmadigml 
henuz dti~unrnedlm. Te ekkiirler. 

M.T.T. 

Fitrenizi Hava K · · urumuna verJDIZ 
(Fitre) T·· k ' ur Hava Kurumu ku· 

rulunciya kadar, hic;;bir eser verme-
den bo:;;u ?o~una aktp giden bir yar
?Irndt. (Fitre) yi milli derdlerimize 
I~ac o~abilecek bir kuvvet haline ge
hrmege muvaffak olan TUrk Hava 
Kurumudur \.. . 

smm yanmda duran Sevkiye baktt. 
- Siz bilirsiniz, bilmem Cerna) 

der? 

segirtip, yaramaz bir <;ocugu siiriik)er gi- din~ mazur gosterecek bir.yok bahaneler 
ne bi ~evkiyi getirdi. 0, babasmm yanmda gertyord h M d' • ". u, atta ahir Efendinin de tgl 

adeta silinmi~ti. aJbt (( ff ·- b ~ . . a euue iiyiikliigiinii» gosterdigi 
- Kii~iigiindlir, kusurunu bagt§la I lC:.tn btr tefahur hissesi c;;tkarmadan kendi· 

roman•= 5'7 Yazan: Hilmi Zlya 
mez misin ~ Demir, biran tereddiid etti, 
etrafa bakmdt.Cemal. sigara tiitti.iriiyor ve 
sanki onlan dinlemez goriiniiyordu. M~
hit Efendi, ellerini kavusturmu§ goz uct· 
le bakarken, adeta b1ytk altmdan giil~r 

'biydi. Birka<; dakika sliren ve ona btr 
g

1
1
r kadar uzun gelmi~ olan bu goz miita· 

Cumhurlyetln l<:tlmaT 
Hact Toran, bu snada i!iksiz paltosu· 

nu yelken gibi ,i~irerek heybetli bir ta • 
vula girdi. Arkasmda, oi;!lu ile ortagt ol· 
mast li.ztm $lelen yerli k1hF;mda bir adam 
vardt. Kalabahgt yararken bazt ba~lar 
gittigi tarafa r<evrilmi• ve oyun arasmda 
h.y kere ach kulaktan kulaga hatldan • 
Inl§tJ. 

as h' k 

Hact Toran, irkilmiyen bir sebatla o 
eski yayvan, miitecaviz giilii$ilnde devam 
ederken klS!k gozleri arasmdan onun bii· 
tlin kararsizhklanm, endi§elerini goriir 
gibi duruyordu. Nitekim, nihayet hafif<;e 
klrntldadt, yamnda bir yer ac;arak gene 
ayni tavula: 

Kamil Efendi, «Merak etme I Ben i§i 
diizeltirim>> diye flSI!dadJ. Demire itiraz 
ic;in ftrsat btrakmadan, Sevkiyi kolundan 
kavradt. 0, uysal bir kuzu gibi ba§I yer
de yakla§tyordu. Demir, arhk ne olursa 
olsun, vazifeyi iizerine almt~tl. 

- Ekiye zeval y0k.. diye ba§ladt. 
Cerna!, sJrhm kahveye <;evirmi§, yere ba
klyordu. Bu halde, bir kelime katmak 
tehlikeydi. Demir, istemeksizin oynadtgl 
roliin nezaketini o kadar hissediyordu ki, 
miimkiin olsa derhal vazgec;erdi. Daha 
yerle~meden, rakr masasmda ge<;en ha
diseyi, bu kadar halk ic;inde bir miistan
ti!i;e silah <;ekmenin ne oldugunu dii~iindii. 

Cerna!, ihtiyarstz, dondii. Ayni c;;ahk 01 alamtyordu. <<ihtimal zaYJf davran • 
ka§lan, ayni ha§in tavrile yeni bir kavga· makla beni itham edecekler! Neden ol • 
ya hazulamr gibi durdu. Fa kat nihayet su.n ~ On! an bu hal de gormek yetmez 
act ac1 giildii: mt ?» diye diisiiniirken eski bir tekke ila· 

- Hadi bakahm, dedigin olsun! hisini mmlda~yordu. ' 

Demindenberi bu fmatt kolhyan Sev- Niyazi Efendi masaya yana,tt: 
ki, ayaklarma hpamrcasma attlrni§tt. hi- - Gerc;ekten bu heriflerle, bu mel'un-
tilmez §eyler mmldamrken «goriiyorsun, !aria ban hn rot? 
nekadar pi§rnamm» der gibiydi. V e i§te - Ban§tp ta ne olacak ~ Hallerini bir 
mesele Kamil Efendinin arzmuna gore, gorsen actrdm! Oglan nerdeyse ayakla· 

Kamil Efendi, etrafma bakmmadan 
dogru, en yukanda kahvecinin sigirtip 
ao;bgt bir masaya yiirlidii. Demire ~ok 
Yalun, adeta kar~tkar,tya idi. Goz ucile 
gordiigii halde, farkma varmam1~ gibi 
ba§taraftaki sandalyeye kuruldu. Kendi
ne bakiidigmdan, hatta gozetlendiginden 
emin, ba&tm etrafta dola~hrdt. Demirle 
kar~Ila§hgi zaman, balk idn nadir ve ~ok 
degerli saytlan geni§, yayvan giilil§lerin
den birile iltifatmt gosterdi. Gene adam, 
birdenbire burkularak ka~latml ~almak is· 
terken, zorla kendini topladt. Cok re~mi, 
ba~mt egdi. 

- Bey oglum, bir dakika zahmet et· 

reke~inden sonra, onu 1c;e sayma tan 
zevk duyduF;u muhakkakti. 

Bununla beraber acaba ne derler? 
diye kuruntuya di.i§ffienin nve• k~dar bo§ 

I ca vgmt dti~UnmUyor degtld1. V akm 
08 I b ··d imdi yanma gitmi~ o sa, o u. yuz en 
~obtirlenecek, «gordiiniiz Y~ '· _Btze ~a • 

I nastl ayagtrntza getmnz !» der 
tan an .. k b 

ibi gururla bakacaktt .. Su~he yo • u 
gh 'yetsiz bu ki.i~ilk Jesttle o halk ara· 
e emmt • . b' . . d h 
smdaki itibannt per~inhyen tr .~!Vl a a 

k k k kendisinden iirkenlenn ba~lan a aca , .. 
daha fazla egilecek, dortyana uzanan go-

- Rahatstz olacaksamz, ben gele
yim! dedi. 

Demir kalkmak 1~m ktptrdandt, 
-ihtiyaTSIZ· Cemale baktt. o. sigara son
di.iriirken Mahir Bey giiliimsiiyor: 

- Haydi gidin! Bakahm ne diyecek, 
diyordu. 

Arttk ister istemez kalkh. Kamil E -
fendi onu ayakta kar§tladt. Elini dost 
gibi elleri ic;ine ahp kulagma egildi. 

- Bey oglum, bu i§ bo§una uzadt. 
Gel ~unlan ban~ttrahm. 

Demir <;enesini ka~tyarak bir Cemale, 
rilnmez elleri daha gizli ko§elere sokula· 

bir de otede ellerini gogsiine kavu&tur • 

bir tiirlii mu~, ba§tnl igmi§ siikliim piikliim baba· cak.t1. 
Demir bunlan dU~tindUkc;e 

Kahvede, hi<; bir dile benzemiyen ga· 
rib bir ugultu vard~o 

0 mad a Cerna!, ne diyordun? diye 
bir§ey anlamarnt& gibi, baktt. 

- Bilmem, Hacmm oglu ban§mak rn1 
istiyor ~ 

Almm buru§turdu, Mahir Hoca gi.i -
liimsliyor, «affetmek biiyiiklerin §antdm> 

diye omzuna dokunuyordu. 

On! an gozetliyen Hac1 Tor an, hem en 

bu suretle kapand1. nma kapanacakt1• 

Ortahk kararmadan eve girdiler. Katib act act giildii ve omzunu silke· 
Bitrnez tiikenmez yolculuklarda oldugu rek masadan uzakla~h. Cerna! daha faz· 
gibi, yalntz' gozlerile konU§Uyorlardt. Bir Ia dayanamadt, adeta ona ofkelendigini 
arahk Demir: gostermek ister gibi sert bir hareketle ba· 

- Seninki ~evki ile ban§h! dedi. ~101 ~evirdi. Niyazi Efendi bir miiddet 

Niyazi Beyin itimadstz bakt~mdan bu soylemeden bakt1: 
soze inanmak istemedigi goriiniiyordu. - AcidtniZ ha! Bun lara actdJOJZ, 
Cemal her nekadar sofra ile ugra§Jyorsa oyle mi?» Kahkahalarla gliliiyor ve htr· 
da, hakikatte bir rorguya <;ekilmeden <;tn ad1mla boydanboya dola§tyordu. 
korkuyordu. 0, katibin hiicumundan zi· Cemal ba§tni c;;evirmtden sofra ham • 
yade, ~iiphe yok Demirden <;ekiniyor, hg1 yap1yor. Demir gazeteye gomiilmii~. 
miimkiin olsa bir daha bu bahse donme - arhk goriinmiiyordu. 
mek istiyordu. Bu mada zihninden, ken- . [Arkasz varl 
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Giine§- <;eki Karlin ma~I 
istanbuldaki 

ve 3- 3 
(;ek takiml, 

Giine~le yapb 
son ma~1n1 diin 
berabere kald1 

Giinef halesi oniinde heyecanlt bir an 

<;eki Karli ~ Ciine§ mac;1 diin Taksim land1ib vakit Rasihle !brahim bjr iki 
stadyomunda oynand1 ve 3 ~ 3 berabe ~ pasla§mada Cek kalesine kadar sokuldu~ 
relikle neticelendi. Jar, lbrahimin §ahsi bir gayreti galle ne~ 

Nuri Bosutun idaresinde ba§hyan o ~ ticelendi. 
yuna Ciine§ §U §ekilde <;Ikmi§tl: Y anm dakika evvel 2 ~ 0 maglub va~ 

Safa ~ F aruk, Re§ad • Dani§, R1za, ziyette olan Ciine§lilere bu go! iimid ver~ 
Ismail ~ Melih, Salahaddin, Rasih, 1b ~ di. Devrenin bitmesine bir iki dakika ka
rahim, Rebii. Ia Melih, ba§langicdanberi oynad1g1 bo

<;ekler de bundlln evvelki iki mac;ta zuk oyunu telafi etmek istermi§c;esine, 
oynadiklan kadroyu muhafaza ediyor • soldan gelen topu yakahyarak ikinci go-
lard!. Iii yaph ve devre 2 - 2 beraberlikle bitti. 

Oyunun heyeti umumiyesi Ci.ine§lile • lkinci devre 
rin lehinde cereyan etti. F akat hiicum 1 kinci devrenin ba§lannda Ciine§in iic; 
hattmda Melihin futbolun iptidai bilgi • 

· sinden mahrum oldugunu gosterir acemi ortas1 <;ek kalesine uzaktan manas1z ve 
- oyunile Rasihin zaman zaman fanteziye isabetsiz birkac; §lit athlar; fakat muvaf· 
kac;an hareketleri tak1m1n daha iyi bir fak olamadilar. Bundan sonra oyun lek-
netice almasma mani oldu. rar duzeldi. Ceklerin soldan yapllklan 

t;ehlerin ilk golii hiicumlarda daha c;ok muvaffak olduk -

Giine§liler oyunun cereyamm lehleri • Ian goriiliiyordu. Ciine§liler de rakibleri 
ne r;evirecek derecede gayretli ve iyi oy· gibi solac;Iklan vas1tasile yaphklan akm

namlanna ragmen, onuncu dakikada ka· larda muvaffak oluyorlard1. 

leci Safanm topu takib etmemek gibi bii- Giine,in ve Ceklerin ii~iincii golleri 
yiik bir hatas1 yiiziinden ilk golii yediler. Bir arahk Ciine§ tak1mmda bir degi • 

Belki otuz metroya yakm ve kaleye yan· §iklik oldu. lbrahimle Safa yerlerini Re· 

lama dii§en bir vaziyette bir serbest vu- fii ile Cihada terkettiler. F akat oyunun 

"U~ neticesinde r;ekilen §iit kaleye girdi. bitmesine bir c;eyrek kala Rasih, sagdan 

Bundan sonra yirmi, yirmi be§ daki • gelen bir §andelden istifade edip Ciine§in 

Giinefe penalttdan attlan gol 

ka mi.iddetle <;ek kalesi adamak1lh s1kt§· 
tmld1. Bu arada Salahaddinin onsekiz 
r;izgisi iizerinden r;ektigi nefis bir §utii 
c;ek kaleci sag iist ko§ede giic;liikle fa -
kat meharetle yakalad1. 

Top nadiren Ciine§ kalesi civanna 
geliyor fakat her geli§inde de azr;ok bir 
tehlike ba§gosteriyordu. Ciine§ miidafaa

st birinci devrede bir tiirlii kendini top • 
hyamadt ve topu uzakla§llrmakta her se· 
ferinde giic;liik r;ekti. 

(;eklerin ikinci golii 
Devrenin bitmesine on dakika kala 

<;eklerin yapllgt bir hiicum Ciine§ aley· 

hine bir penal h ile neticelendi. Kalesin· 
den t;Ikan Safanm yerine ger;en F aruk, 

havale edilen topa ayakla vurmak ka • 
bilken i§e ellerini kan§tlrru ve topu elile 

durdurdu. c;ekler verilen cezadan is • 
tifade ederek ikinci gollerini de yapmca 
Giine§ hesabma adeta hic;bir iimid kal -
mamJ§ gibiydi. 

Giinefin ilk golleri 
Top ortaya geldi. Oyuna tekrar ba§~ 

i.ic;i.incii goliinii yapmca c;1kan oyuncular 
eski yerlerine dondiiler. 

1ki s1f1r maglub vaziyetten iic; • iki 
galib vaziyete gec;en Ciine§ tak1m1 sanki 
vazifesini bitirmi§ veya oyun sonunu bul· 
mu§ gibi hareket etmege ba§ladJ. Biitiin 

oyuncularda bir yava§hk veya bir yor • 
gunluk belirdi. F utbolda en kiic;iik hata

larm bile cezast goriiliir. Nitekim Gii -

ne§liler de yava§lamalanmn cezasmt 
gordiiler: <;eklerin solic;i iic;iincii ve be~ 
raberlik saylSim kaydetmege muvaffak 

oldu ve oyun da bu suretle bitti. 

Hakem, Giine§lilerin 3 - 2 galib va -
ziyette iken Salahaddin vas1tasile yap -
liklan miikemmel bir golii de saysaydt 

say1 adedi dorde ~1kacak ve bu vaziyette 
c;ok kuvvetli bir ihtimalle c;ekler de ii -

c;iincii gollerini yapamiyacaklardJ. Dor

diincii goliin hakem tarafmdan ne diye 

sayilmadtgmJ bir tiirlii anhyamadtk, 
Ciine§ tabmt diin iyi oynad1. Hafbek 

hattt bilhassa takdire deger bir §ekilde 

c;ah§h. Hiicum hattmda en iyi olan Sa~ 

Diinkii ma~ta seyilciler ma~t tahib ederlerker 
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Tiirk • FransiZ 
Dostlugunu tsbraba 
Dii,iiren tezad 

[BCl§makaleden devam] 

miyetle onun muhafazasma laz1m itinayt 
gosteriyoruz, ve imkantn son haddine ka· 
dar goslerecegiz de. Eger bizim bu c;ok 
hayati vaziyetteki samimiyetimiz lay1k 
oldugu mukabeleyi gorernemekten dolay1 
akim kahrsa hie; olmazsa bu fena netice· 
nin vied ani mes' uliyeti bize tevecciih ede· 
miyecegini dii§iinerek miiteselli olabiliriz. 

F akat boyle bir vaziyette mes'uliyetin 
bize aid olrnadtgmi ve olmtyacagmJ dii
§iinerek miiteselli olmak yetmiyecegi ic;in 
imkanm son haddine kadar hakiki vazi· 
yetin anla§Jlmast hesabma gayret sarhm 
da laz1m addetmekteyiz. F ransamn 1s~ 
kenderun ~ Antakya ve havalisi mesele
sinde hakka ve ahde dayanan dogru 
yoldan inhiraf1 herhalde tashih olunacak 
yanh§ bir harekettir. Hududumuza biti
~ik bir Turk bolgesindeki ukta§lanmJzm 
§Unun bunun elinde geli§igiizel oyuncak 
yaptlmasma miisaade ederniyecegimiz 
ic;indir ki Ankara itilafnamesinde onla~ 
nn hukukunu F ransanm taahhiidlerine 
baglamt§hk. F ransaya hahrlatmz ki Be· 
kir Sami itilafnamesinin Biiyiik Millet 
Meclisince reddolunmasmdan sonra 
Fransanm talebile iki devlet arasmdaki 
muhasama halini kaldtracak alan Anka· 
ra itilafnamesini bir F rans1z ~ Tiirk dost· 
luguna mukaddeme olmak iizere a.kdet· 
rni§, fakat onda 1skenderun - Antakya 
ve havalisi mukadderatmm istikbal ic;in 
istiklal olacak tam rnuhtariyetini temin 
ey lemi§tik. 

Suriyedeki Franstz miistemleke 
idaresi 1923 tenberi Ankara itilafna· 
mesi taahhiidlerini ihlal etmek i~in 
elinden gelebilen her fenahih yap· 
maktan geri kalmadt, ve son mua· 
meleler de merkez F ranstz hiikume· 
tini hataya sevketmekle kalmtyarak 
Hatay Tiirk ktt'astnda cinayetler ir· 
tikab etmege kadar ileri gitti. ltte 
Franstz • Tiirk dostlugunun ge!fir
mekte oldugu felaketli imtihan bura
dadu. 

Daha i§in ba§lannda say1labilecegimi· 
zi gozoniine alarak biz kendi vaziyetimi· 
zi biitiin at;Ikhgile tesbit ediyoruz: Biz 
Frans1z dostluguna lay1k oldugu biitiin 
ehernmiyet ve itina ile bak1yoruz, ve im· 
kanm son haddine kadar bu itinayt ilti

zarn edecegiz. 

Ancak furast ,imdiden ve kat'i • 
yetle malum olmalrdzr hi bizim 
Fransrz dostluguna ehemmiyet tJe· 
rifimiz Suriyedeki Franstz miis
temleke memurlartntn lskende • 
run - Antakya ve havalisi Tiirk
lerine kar~r zuliim ve itisalla ha
reketlerine vesile te,kil etme • 
melidir ve edemez. Fedakarlr • 
grn o derecesi bizden beklenemez 
ve beklenmemelidir. Fedakarltgrn 
o derecesine tahammiil bizim eli • 
mizde degildir de onun i~in! 

YUNUS NADI 

lahaddindi. Raslh vazifesini yapamad1. 
Ba§langicdanberi tarif edilemiyecek de· 

recede fena oymyan Melihin halini go • 
riip hiicumlan soldan inki§af ettirmege 
c;ah&mak vazifesi iken, Rebiiye ilk pasmt 
on be§inci dakikada verdi. 

Hakeme kiifreden seyirci 
Oyun esnasmda duhuliye tarafmdaki 

seyircilerden birinin kendisine kiifiir etti
gini duyup goren hakem bu harekette 
bulunam polise §ikayet etti. Bu seyirci, 
derhal ciirmii me§hud mahkemesine sev· 

kedildi. 

lzmirde Iik ma~lar1 ba§ladl 
lzmir (Hususi) - Lik ma<;lanna bu 

hafta Alsancak stadyomunda' ba§landi. 
T ek devreli ve birinci ile ikinciyi milli 
kiimeye ayuacak olan bu mac;lardan mu· 
vaffakiyetle c;1kmak ic;in tak1mlar esash 
§ekilde haznlanmt§ bulunuyorlardt. 

Birinci mat;J Coztepe ile Egesporlu • 
lar yaphlar. lzrnirin san ktrmiZI taktmJ 
alan Coztepeliler bu mac;t 15 • 1 gibi bii· 
yiik bir farkla kazanarak senenin go) ro· 
korunu tesis ettiler. 

Demirspor ile Buca arasmda oynanan 
oyunu Demirsporlular 1 • 0 kazand1lar. 

lzmirsporun Bornovay1 5 • 1 yenme • 
sinden sonra ma lzrnirin iki ezeli raki · 
bini kar§t kar§tya getiren, K. S. K. • 
Altay mac;ma geldi. Birinci devre gol • 
siiz beraberlikle bitti. 1kinci devrede K. 
S. K. ilk say1y1 yapmaga muvaffak oldu. 

Fakat Altaydan Basri buna mukabele 

ederek vaziyet 1 • 1 berabere oldu. 

K. S. K. hlar ac;tlarak oyunun sonla

rma dogru bir gol daha yaphlar. Hakem 

evvela go) karanm verdigi halde sonra -

dan yan hakemlerinin miitalealanm ala· 

rak karanm degi§tirdi ve golii saymadt ve 

mac; 1 • 1 beraberlikle neticelendi. 

K. S. K. tabmmda ya§J kuka yakla· 

§an ve birkac; senedir futbolii birakrnJ§ o· 

Ian Halil de oynuyordu. 

- -

Muvaffak sahne daima ayakta! Merhum Dr. ·Ziya 
Nurinin cenazesi 
Ankarada merasimle 
kald1rdarak istanbula 

HALK OPERETiNDE 
Bir temsil ve her kahra ragmen 'evkle 

~ah,mi' bir heyetin roman1 
gonderildi 

Ankara 8 (Telefonla) - Di.in vefat 
ettigini teessiirle bildirdigim Kocaeli say· 
lavt Ziya Nurinin cenazesi bugiin Nii • 
mune hastanesinden merasirnle kaldmla
rak lstanbula gonderilmi~tir. 

M aksim varyele sahnesinde lemsille· 
rine muvaffakiyetle devam etmekte alan 
H alk Opereti, evvelki ak~am ~ok giizel 
bir galci miisameresi vermi§, ve konser • 
leri, monologlart, O)I!Crel ve komedilerile 
uzun bir program/a halkimJZI talyib el • 
mi§lir. Bu vesile ile arkada§rmrz Kande· 
mirin, birka~; giin evvel Pipir;a opereti 
oynandtgr srrada yaplrgr bir ri:iporlajr ne§· 
rcdiyoruz. 

*** 
Halk O.lier•inin kaptsmdan, mermer 

rnerdivenlere dogru akan kalabahgm or· 
tasmda, ag1r ag1r giic;liikle ilerlerken ken· 
di ken dime soruyordum: 

- Hani sin em a sahneyi oldiiriiyordu? 
v e biraz evvel oniinden gec;tigim bir 

ba§ka tiyatronun, cinlerin cirid oynadtgi 
kaplSim hatJrhyarak hiikmii vermekte 
giic;liik r;ekrnedim: 

- Muvaffak sahne daima ayakta .. 
Beyaz perde, olsa olsa san'at pazanm 
kaplaiiD§ sahnelerin ~uruklerini ay1kh -

yor. 
Evet, hpkt bir kuruyemi§ aytklayiCISI 

~ibi, hamlan, koflan, ~Siiriikleri aytkh 
yor. 

Kcrltuguma yerle§tim ve gomiildiigii 
miiz lo§luga sahneden yagan I§Ikla goz • 
lerim at;IldJ: Ses, hareket, ahenk, ne§' e, 
renk ... 

Ye hepsi birbirinde eriyerek, en usta 
elden c;tkmi§ bir demet giizelliginde top· 
lanmi§. 

Sahneden seyircilere dogru siiziilen bir 
1hk hava var. 

Halk ile sahne goriinmez bir kuvve • 
tin elinde yava§ yava§ birbirine giriyor, 
birbirinin oluyor gibi. 

Hangi beyaz perdede bu tillSiml hula· 
bilirsiniz. 

Halk Opereti c;ocuklanmn kavrulduk· 
Ian oz yaglan ne has, ne bereketli imi§ 
ki, sofralarmda bugiin bunca misafir top
hyabiliyorlar. Lutfullah Siiruri: 

- <;ektiklerimiz mi?.. diyor, onu ne 
sen sor, ne biz soyliyelim. Hem, ac;, <;Ip
lak, kimsesiz her tiirlii himaye ve alaka· 
dan mahrum c;ah§tJgtmtz ytllann unutul
maz sandJgtmtz actlanm art1k hatJrlamt· 
yoruz bile. 

Perdenin arahgmdan, salonu hmca • 
hmc doldurmu§ kalabahgi gostererek: 

- Son nefesimde bugiinii gorecegimi 
bilseydirn, gene omriirniin sonuna kadar 
binbir azaba katlanarak c;ah§makta te • 
reddiid etmezdim. 

Mehmed Ibrahim makyajmt bozma
mak ic;in bir tiirlii silemedigi yiizi.indeki 
ter tanelerini gostererek: 

- Biitiin bir genclik boyle gec;ti. An· 
cak anladtk ki, halkm hic;bir kiymetle ol
c;iilemiyecek sevgisi ba§ka tiirlii kazam • 
lamtyor. Cordiik ve inamyoruz ki, aim 
terile sulanan bir temeli de sarsabilecek 
kuvvet yoktur. 

- Sen ne dersin bu i§e, Apustol kap
tan? 

Halh Operetinin gala mii· 
sam,.re!';nden sahneler 

Celal Siiruri, pek c;abuk benirnsedigi 
bu yeni hiiviyetin babacan edasile pos • 
biyiklanm buruyor: 

- Karadenizde gemileri batan kap • 
tan ben degilim ... Y anh§ saghk vermi§ 
olacaklar... Bana adla sanla gemisini 
yiiriiten asian derler ... Hem bizim gemi· 
ler nastl yi.iriir bilir misin? 

Masanm ba§ma <!et;ti, kollanm §oyle 
gerdi, sonra yanm metro boyundaki me§· 

hwr kalemini parmaklan arasma ili*tirdi 
ve ~ar§af kadar kagtdlarml oniine serdi 
de, c;ekirdekten yeti§en bir kaplan tavrile 
ba§ladi anlatmaga: 

- Biz kazanlanmlZI halkm kalbinden 
gelen ate§le lSitmz. 1slimimiz onun s1cak 
nefesidir, c;arklanm1z, pervanelerimiz 
onun samirni alkt§ile doner, pusulamJZa 
o bakar, rotamJzt o tanzim eder, diime
nimizi o kullamr. ... Senin anhyacagm 
her §eyimiz gibi, kaptammtz da odur. 

Toto giiliirnsiiyor. 
- F akat bugiine gelinciye kadar ... 

i:}urun, ben , siz~, bi.iti.il). o ac1 gi.inlerin, en 
act hahrasmt tazeliyeyim. Bil,' oyunda 
aksesiivar olarak kullandigJmJz iki ta • 
vugurnuz vard1. Ciiniin birinde onlar da 
bizim gibi ac; kalmi§lardJ. Ve bir sabah 
bu iki tavugun oli.isi.ini.i bacaklarmdan tu· 
tarak havaya kaldtrmt§ alan Mehmed 
lbrahimi, onlara, hazin hazin §oyle hi
tab ederken gormii§tiim: (Y ahu, be§ giin· 
ciik olsun di§inizi siksaydmlz, ne olur • 
du?.. Biz den de mi ibret alamadmtz, be§ 
senedir ac;1z i§te ... Oliiyor muyuzL) 

Mehmed tbrahim, o karakteristik bo· 
yun biikii§ile, o eski giiniin ic;inden konu· 

General Ziya Nurinin terciimei hali 
Doktor General Ziya Nuri bundan 

k1rk alii sene evvel T1bbiyeden ne§et et~ 
mi~ti. Mezuniyetinden bir rni.iddet sonra 
miisabaka ile Mektebi T1bbiyei Askeriye 
muallirn muavini tayin olunrnu§. burada
ki mesaisi nazan dikkati celbettigi cihet~ 
le, hiikumet tarafmdan Almanyaya tah
sile gonderilrni§ti. Merhum, Almanya -
daki alt1 senelik tahsil miiddeti esnasmda 
kendisini hem muhitine, hem hocalanna 
sevdirmi§ ve kulak, bogaz, burun hasta· 
bklan etrafmdaki iht1sasm1 muvaffaki· 
yetle yaparak mernlekete donmii~tiir. 

Donii§te, Mektebi T1bbiyei Askeriye 
de hem bu derslerin, hem de kulak, bo· 
gaz ve burun poliklinik hocabgtm ifa et
mi§tir. 

Bu vazifeyi, T1b F akiiltesi teessiis et· 
tigi tarihten Universitenin kurulu§una ka
dar muvaffakiyetle yapmi§, ve memleke· 
te birc;ok miimtaz talebe yeti§tirrni§tir. 
Bu arada da bir kac; de fa T1b F akiiltesi 
dekam olmu~. Tiirk T1b Enciimeni reis· 
ligini ifa etmi*tir. 

Gec;en devrei · intihabiyede Kocaeli 
meb' usu intihab edilen merhum, miikem· 
mel ingilizce, frans1zca, almanca bilir, 
ihatai ilrniyesi kuvvetli miimtaz doktor • 
lanrnizdandi. 

lzmir havagazi tesisab 
kontrol edilecek 

lzmir (Hususi) - Birkac; giin eYVel 
Basmahane istasyon §efi ibrahimin on 
iic; ya§lanndaki oglu Muzaffer, sokakta 
pathyan havagazi borusunun, ana lagam· 
dan eve gec;mi§ alan zehir sJzml!larile 
olmii§tii. Adliye ve halk bu hadiseye c;ok 
ehernmiyet vermi§tir. Ci.inkii lzmir hava· 
gazi tesisah yirmi seneliktir, eskimi§tir, 
borulann kontrol edilip edilmedigi de 
mec;huldiir. Bundan birkac; sene evvel de 
$aphane sokagmda, ayni ~ekilde bir ha~ 
dise olmu~. bir ~ahls zehirlenip olmii~ti.i. 
Y ani harici sarsmtJ!arla pat 1ya i ec 
olan bu eski borular, biitiin stzmhlarJ ya· 
kmmdaki bir lagam mecrasma verdigi 
takdirde o civardaki bir veya birkac; ev· 
de boyle ve bundan biiyiik facialar dog~ 
masJ ihtimali fazladtr. 

Adliye, mesele iizerinde ehemmiyetle 
durmakta ve borularm kimin tarafmdan, 
ne vakit kontrol edildigi veya bu i§in go· 
riiliip goriilmemi§ oldugunu ara§hrmak • 
tadtr. 

Bir Yunan zengininin 
teberruu 

Atina 8 (Hususi) - Yunanh milyo • 
§Uyor: nerlerden $i§manoglu, Atinada bir ve-

- Maric;e, <;arda§ gibi prensli oyun· rem enstitiisii yap1lmas1 ic;in 80 milyon 
lar oynadJgirniZ zaman prens hazretle - drahmi teberru etmi§ ve diin biiyiik 
rine mukavvildan kolah gomlekler, yaka· merasimle enstitiiniin temeli ahlml§tlr. 

hklar yapard1k. Diigme yerlerini de bo· -
yardtk. Ho§ bazan mukavva da alacak Ia koyulduk. Ancak vapur hareket ettik· 
param1z da bulunmazd1 ya.. ten iki dakika sonra bir k1yamettir koptu: 

Lutfullah, ic;ini ~ekiyor: Denize adam dii§tii!.. diye bagn§Iyor • 
- Evet, bir devir boyle gec;ti ... Fa- lardt. Hakikaten dalgalar arasmda biri 

kat sanldigimlz lakaydiye tahammiil e- c;Irpimyordu. Vapur derhal durdu. Ha· 
derniyen arkada§lar da vard1 ... Mesela latlar, cankurtaranlar atJldt, sandallar ve 
Deli lbrahim... merdiven indirildi. Denizdeki adam dal· 

Bu ismin amb§ile, hepsini bir giilii§ • galara kapilmi§ gibi vapurun etrafmda 
medir tuttu. fml fml. bata Qtka donop dola§Iyordu. 

- Bir turnede Zonguldaktan vapura Neden sonra sandallardan birine girdi, 
bindik, Ciresuna gidiyorduk. Vapur de· bir de ne gorelim, bizim Deli Ibrahim 
mirini almt§, yola diiziilmii§tii ki, sahil • degil mi? 
den verilen bir i§aretle geri dondii. Meger Floryada denize giren bir yiiziicii gibi 
iki yeni yolcu varmt§ .. Acenta bunlan da mayosile sallana sallana ve sessizce mer· 
vapura gonderiyormu§. Kerli ferli ;rol • diveni c;1kan Deli !brahim, onu seyret • 
cular vapura gelince, Deli lbrahim kap· mek ic;in birikmi§ yolcularm arasmdan 
tana sordu: (Bunlann yerine bizden iki gec;erek, merak, tela§ ve heyecanla §a§" 
artist olsayd1, vapuru gene durdurur muy- km §a§km bakman kaptamn kar§Jsmda 
dun?) Kaptan giiliimsedi: (Bunlar birin· bir heykel gibi durdu ve: 
ci mevki yolcusu, zengin adamlar, vapuru - Kaplan bey • diye bagud1 • bu 
onlara durdurrnay1p ta iic;iinciide giden vapur bir artisf ic;in de durur. Hem de 
oyuncuya mt durduracag1m L) suf banyo niyetile denize giren bir artis· 

Deli 1brahim, bu soze taharnrniil ede· ti beklemek ic;in ... 

medi. F akat ses te t;IkarmadJ. 1ki giin 0 and a biz giildiik amma, kaplan gii· 
sonra Samsuna geldik. Birkac; saat dur • lemedi. Biz giildiik; c;iinkii Deli lbrahi· 
duktan sonra Ciresuna miiteveccihen yo- min bu hareketile biz, kmlmi§ izzeti ne· 

fislerimizin, gururlanrnlZln bir garib in• 
tikarnmt ahyorduk. 

Zozo ile T omakos bir ortac;ag masah 
dinler gibi hayretle bakJyorlardt. 

Lutfullah, etraf1m1zda c!VIlda§an ba
lerinlerin c;enelerini ok§tyarak: 

- <;ocuklar... dedi. Sevinin, siz o 
giinlen, hie; gormiyeceksiniz ... 

Conk c;aldJ ... Ortahk kan§II. 
Nebahatle SttkJ en onde sahneye gt· 

diyorlar. 

Simdi, salondaki yerirne doniiyorum. 
Ye onlan anhyarak, severek tepine 

tepine alkt§hyan kalabahga ka!Ihyorum. 

C elal Siiruri, F omakos, Liitfullah Siiruri ve Zozo KANDEMIR 
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Sanll donanmam1zm Akdeniz ziyaretleri 

Kahraman Bahriyelilerimiz 
intihalartni anlatiyorlar 

Falerde yapzlan • 
Malta ve meraszm 

«ingiliz bahriyelileri ve Maltahlar bizi kendi ka~d~,I~ri ve .e.~ladl~ri. gibi 
bagirlarina bastdar. Yunanistanda da dost 1k1 millet g1b11 sevi,bk 

kendimizi daha iyi tan1tbk ve 
. hmir (Hususi) - ihtiyar ve mute • 

kaid bir deniz zabiti, Kordonda denize 
bak1yor, yamba§mda da gene bir subay 
Yiiruyor. ihtiyar zabit, denize ve birkac; 
Yiiz metro ileride demirlemi§ bulunan fj. 
loya baktikc;a, mavi gozlerinin ic;inden 
leak bir bulut gec;iyor gibi oluyor. Kim· 

bilir, onun da bu denizlerde ne olmez, 
lie uzak hatualan vard1r? 

Otobi.iste c;arc;abuk tam§tik. Gene bah· 
riye subaym1 tamtt1: 

- Oglum! 

Ye sonra ilave etti: 
, - Ne yaparsm, ben de marhlar ~ibi 
denizlere vurgunum. Oglumu da demz • 
ere verdim. imkan bulsam, cesedimi su· 
ara atmalanm vasiyet ederdim. 

- Meslek sevgisi. 
Cevabm1 verdim. 

- Hem de oyle bir sevgi ki, tasa~ • 
vur edemezsiniz. Deniz a§ki tamamJle 
ba~ka bir§eydir. Futmas1, daglar g~bi 
clalgalan, kurtulu§ i.imidlerinin azhg:, 
korkune ve azgm riizgarlarile ne miithi§ 
bir a~ktu 0 ! 

lhtiyar denizei oglu ile konu§maga 
ba§ladJ: 

- T urgud Reisin ti.irbesini gezdiniz 
rni Maltada?. Nerede bulunuyormu§? 
Maltaya girmeden uzaktan gori.iniiyor 
rnu? 

- Hayu, goriinmiiyor. F akat birc;ok 
arkada§lar oraya kadar <;iktJlar. MaltJz 
halk ve ingilizler T urgud tepesine Ora· 
gut tepesi diyorlar. Ben bir yerliye sor • 
~urn. Galiba, bu tepe hakkmda da baz1 
Jhtilaflar varml§. 

- Ba,htiyarsm oglum, Atatiirk ve 
Cumhuriyet idaresi, size Maltaya gilmek 
§erefini imkamm verdi. Biz ki, kac; as1r, 
degil Maltaya, Akdenizin sulanna bile 
hasret kalmi~tik. Ben gemide iken gozle· 
rim hie; 0 denizlerden aynlm~zd1. ~akat 
nasib olmad1. Malta nas1l. guzel b1r yer 
rni? 

- lngilizler, iyice tahkim et~i§l.er o· 
ras1m. Dar, girintili, c;Jkmtih bu bm~m 
Var. T abii giizelligi <;ok ziigiirt deneb1 • 
lecek §ekilde. Maltiz kec;ileri ve _Malta· 
ta~1 malum .. Y erli halk c;ok zengm. Ge· 
rek dost lngilizler, gerekse Maltr~. • 
lar, bize emsalin fevkinde dostluk go.:· 
terdiler. Sanki ana yurdda idik. 1I.k gu· 
n.. · · b't r b1tmez un tam~mas1 ve merasJmi I e. . . • 
ertesi gun halk ve 1ngiliz bahnyehlenle 
0 kadar dost olduk, o kadar yakmla~tJk 
Ve sevi•tik ki tasavvur edemezsin baba .. ' • .. 1 

- Liman methali c;ok darmi~ oy e 
rni~ 

- Evet, dar. 
- Gec;enlerde Cumhuriyette Abidin 

Daver, uydurma bir Frans1z masah~l 
kalernine dolaml§, eevab veriyordu. G1.1· 
Ya ltirkler Maltaya gelmi§ler de a~ao • 
Yt bulamamt§lar ve «Malta yok!» dJytp 
gec;mi§ler. 

- Bir Frans1z muharririnin uydurma· 
81· Galiba M1mdan gelen bir FransJZ ti· 
caret vapurunun hikayesinden galat imi!. 
kendilerine aid bir beeeriksizligi bize 1· 
zafe etmek istemi§ler! 

- Evet oyle olacak. 
Baba, ogul tath tath konu§uyorlatdt: 

- Tir§eye boyamJ~smJZ gemileri. 
- Evet, onlarm sularma ve gemileri· 

ne rengi yakm olsun diye.. . . 
Biraz sonra birkac; zabitle birkac; SIVll 

geldiler, oturdular. Mevzu hep bu!. Ken· 
dimi tamtmad1m. Abidin Daverin «Cum· 
huriyet» te onayak olup donanmaya ha· 
znlattJgl te§yiden hararetle bahsediyor • 
lard1. Biri&i: 

- Abidin Daver de • dedi - o giin 
vapurda koprii iistiinde idi. Ye§ilkoye 
kadar geldi galiba I 

Sivillerden biri: 

Kahraman bahriyelilerimiz Belediyenin verdigi ziyalette 
tarafi, bizim hakiki hakimiyetimizden ou-1 kokteyl partileri, bizi birbirimize bir da
zaktJ. Fa kat, ~imdi, bu bogaza tamam1le ha tam ttl. 
sahibdik. Bunun manas1 ne biiyiiktiir. ingiliz ve yerli gene k1zlar, bizimle 
malum.. ArtJk Adalar denizine a<;JlmJ§· dans etmek ic;in c;ok alaka ve nezaket 
tik .. Deniz, deniz ve nihayetsiz bir ufuk.. gosterdiler. Her halde gerek denizei as· 
Miitemadiyen gidiyorduk. Ne§'eliy~i~. ker, yani meslege ve teknige vukuf nok
Daha dogrusu bahtiyard1k. Dedelenmt· tasmdan, gerekse terbiyeli ve nezih hirer 
zin yollanndan ge~iyorduk. cemiyet adam1 olarak bize hayran kal· 

Aym yirminci giinii sabah1, l'v!~lta li· d1lar; diyebilirim. 
manma yakla§ml§tlk. Ufukta lng1hz !ay· Onlara, Tiirkiyeyi de tamtmak ic;in 
yareleri goriindii. Saat 7 .. Bunu ~e~ In • elden geleni yaphk. 
giliz muhribinin ]~mandan ~~k~p b1Z1 ~a.r: Birc;ok arkada§lar, muhtelif dillerde 
§tlamasi takib ettJ. Dost gemile~~en ~k~s~ kitab, mecmua ve saire gotiirdiik. Bunlar, 
yekdigerini takiben sagm~tza, d1~e~. Iktsi 0 kamilen Tiirk inkiiabma, bugiinkii varh
solumuza ge~mi§lerdi. B1r tanes1 onden g1m1za aid §eylerdi. Hatta bu meyanda, 
gidiyordu. Birer irtibat zabiti derhal ge· ingiltere Krah Sekizinci Edvardla Ata
milerimize ge~tiler ... Yavuzun toplan turkiin istanbulda c;ekilmi§ muhtelif poz
evvela sahildeki kaleyi, daha dogrusu Ianni da verdik. 0 kadar sevindiler, o 
Malta topragm1. limana girerken de ln • kadar alaka gosterdiler ki .. 
gilizlerin Kiiin Elizabet Amiral gemisini Gemiyi ziyarette Atatiirkiin bir tab • 
selamladl. losu oniinde dakikalarca durdular. 

_ <;ok gemi var m1ydJ limanda? _ Bu c;ahre, bu gozler, bu aim, b~ 
- lngilizler Akdeniz filosunu, va • ka§lar, aneak ona, onun gibi bi.iyi.ik biT 

ziyete gore bulundururlar; belli olma~. adama mahsus olabilir! 
Malta limanmda o sabah 5 biiyiik gemJ, Dediler. 
I tayyare gemisi, 3 kruvazor, 8 denizaltJ, Sivillerden biri sordu: 
1 0 kadar muhrib ve saire vardr galiba!. _ y a mac;lar, mac;lar nas1l oldu? 

Kale ve Ki.iin Elizabet te Yavuzun _ Futbolda her iki oyunda kaybet • 
top una mukabele ettiler. M uhtelif gemi- tik. Birinde 3 • 2, birinde 5 - 3 .. F akat 
Jerde c;alman Tiirk, ingiliz mar§lan, itiraf edelim ki, futbol denilen oyunun 
tayyare giiriiltiileri, sahilde toplanan ve mucidi ve iistad1 ingilizlerdir. Deh§etli 
bilhassa dalgakuanlarm iistiinde tekasiif bir kalabahk vard1 sahada. Bizim her 
eden halkm ~iddetli alki~lan, biiyiik do· goliimiizii §iddetle alki§hyorlardt. Oyu • 
nanma tezahiirahm andmyordu. numuzu, 0 yunculanm1Zln kabiliyetini, 

ingiliz bahriyelileri bizi selamhyor, c;ok begendiler. Kay1k yan§lannda bu 
biz de mukabele ediyorduk. Maltaya, takdir daha fazlala§tl. Bir c;ogu, bizi ta· 
tam zamanmda varmi§tik. Ya~z ~a~ mm1yor, bilmiyorlarrni§. Bu da bir ha
methalden siiziilerek, hatta venlen 1.k1 kikat! 

romorkoriin mua:'_enetine bil~ ih~i!ac hi~- - Yunanistanda ne yaphmz? 
setmeden girdi. Oniimiizde lngihz Ami· Bu suale diger bir zabit cevab verdi: 
ral gemisi demirlemi§ti. Onlann silahen • 

- Kendimizi daha iyi tamthk ve on
dazlanm goriiyorduk arhk.. [an da yakmdan bir daha tamd1k. Tiir· 

Size bir§ey soyliyeyim mi azizim: ~y: kiye ile Yunanistan arasmdaki dostluk. 
radaki fahri konsolosumufzudn kAg~s:er~~gi yava§ yava§ her iki milletin §UUr ve kal· 
sevgiyi, alakayJ, yaptJ~i e a ar 181 I<;· bine intikal etmi§tir. 0 gun Faler !imam 
bir zaman unutmJyacagJz. ba§tan a§agJ Ti.irk, Yunan bayraklarile 

_ Giinleriniz nasi] gec;ti? siislenmi§ti. Halk, sahilleri doldurmu§tu. 
_ N asil m1 gec;ti, ba§tana§agJ mii • Gemilerin bir k1smJ tersanedeymi§. Ave· 

k mel Biraz da havalar miisaade et • rofla dort torpido muhribi istikbale <;1kt1. 
s:~i d~ha c;ok giizel vakit gec;irw;ktik. Hayatm §U cilvesine bakm: 

Ziyafetler, balolar, eglencel~r, Zlya • Bir vakitler, §U bizi selamhyan gemile 
retler, gezintiler, yan~lar ve saue .. Bun- biz <;anakkale, fmroz ve Midilli ac;Ikla· 
]arm resmi olanlan b1r tarafa, fakat ge· rmda vuru§mU§tuk ve sonra, Hamidiye 
rek ingiliz bahriyeliler.i •. gerekse Ma~~a • bu sulara gelmi§, selam topu yerine ac;1k· 
liar ve buradaki fnglhzlerle kis~ sure~ tan ac;1ga taarruz giilleleri fulatmi§ti. Hep 
~ usi temaslanmiZln da bi.iyuk bir zevkt tarih ve idare hatalan.. ,;limdi dosttuk, 

us di Bizi kendi karde§leri ve evladlan kom§u ve sevi§en iki millettik. 

;~~i bag1rlarma bastJla~.]Gemilere d~1rh~l Gazeteler, bu ziyarete hakikaten c;ok 
telefon koydular. SehJr e ve gem! er .e alaka gosterdiler. Matbuatm boyle i§· 

.. kemmelen muhabere ha§ladi. Her ZJ· lerdeki roliine diyeeek yok. Mesela bir 
ma~et ve davete giderken, sahilde bize Abidin Daver, bir Cumhuriyet, bizde 
iahsis edil~i§ otobiisler, kamyonetler bu· donanma sevgisini ve alakasmt daha c;ok 
lunuyordu.. artt1rabiliyor .• 

Muhakkak ki, Atatiirkiin yeti§tirdigi Atinaya da gittik.. Dost Yunan Kra· 
denizciler oldugumuzu ispat ettik .. So • lmm Amiralunm kabulu, Y avuzu ziya· 
kaklarda alki~lar i~inde gf'~iynrduk. reti, Ba§vekil M. Metaksasm alakasr, 

_ Centilmen Tiirkler, ya~aym! matbuattaki hareket ve Yunanh meslek· 
Diye bagm§JyorlardJ. Y agmurlu bir da§larm hararetli, derin alakast, ba§hba

.. biz be§ on zabit karaya <;1kt1k. Kar· §ma hirer hadise idi. 
gun da derhal be§ alt1 fngiliz meslekta§ Y unan Amirah, bu dostlug~ un en ve • §lmlZ d , J , 

- Biraz anlahn yahu • 
gec;ti yolculuk! 

bulduk. Ellerinde sinema avetlye c~J eiz ifadesini yaptr. Amirabm1z Siikrii 
dedi • nas11 vardJ. Tiirk gemilerinden ~1kaeak zab1t Okana: 

- N as1l mi gec;ti; c;ok miikemmel: 
~Yin on altJSJnda sabahleyin Erkinle de· 
nJzalt!larJ, sonra Y avuzla muhribler 
~areket etti. Hava biraz puslu, biraz sis
h .. F akat bilahare iyilige c;evirdi. CatJk 
suratm1 degi§tirdi. Fa kat ne de olsa ki§ 
havast .. Bogazlarda yatanlan selamlar • 
ken ayni zamanda buyuk bir gurur du • 
yuyorduk. 

Birkac; ay evvel fzmire giderken, or • 
tasmdan gec;tigimiz bu topragm her iki 

ve askerleri bekliyorlard1. Bizi aldi!ar, - Limandaki donanmam her zaman 
sinemaya gotiirduler. lngiliz askerleri de ic;in emirlerinize amadedir I 

k Skerlerimizi ayni §ekilde ag1rh • Dedi. Oyle samyorum ki, Yunanh eza, a 0 h 
I d M altamn mukemmel b1r operas! meslekda§lar, Turk bahriyesindeki a • 

yor ar 1. • • k d 1 
d Hatta bir gece resmi olarak o· vayi JYI avra 1 ar. 

a var.. ' Mubahase tam burada kesildi. Bir za· 
raya gidildi. 

Mes]ekta§lanmlZ!n, Malta~a birc;ok 
kuliibleri var. Hatta kiic;iik zabtt ve efrad 

arasmda bile kulubler te§kil edilmi§. 

Grup grup • bittabi hususi mahiyette • 

davet ediliyorduk. Maltadaki kar~1hkh 

bit sa a tine baktl: 

- Arkada§lar • dedi • on bir buc;uk! 

Ve biitun zabitler ayaga kalkt!lar. 

sivillerin ellerini s1k1p aynldJlar. 

Orhan Rahmi GlJKCE 

Kimi tehdid ediyorlar? 

Antakyada resmi kuvvetler elile oldiiriilen bir Tiirkiin cenazeai 
ve halka oliim sa~an bir zrrhlt otomobil 

[Ba§tarah 1 tnct sahifedej 
nm her evinden bir silah toplamak su • 
retile tecziye karan verildigini bildir • 
mi§lerdir. Sakin halka tecaviiz edenle -
rin onlan yaraltyan ve oliime sevke -
denlerin §imdi de cezadan bahsetmeleri 
pek garibdir. Antakyadaki her evden 
mutlaka hirer silah istemek mahalli o
toritenin buldugu yeni bir tethi§ usu
lii olsa gerektir. Kimse hak bildigi da • 
vadan donmiyecektir. 

Kadrnlart bile ~evirip artyorlar 
iskenderun 8 (Hususi) - Biitiin San

cakta tazyik durmadan devam ediyor. 
Antakyadan gelen haberler eaddelerde 
kadmlarm bile devriyeler tarafmdan 
c;evrilerek iistleri aranmakta oldugunu 
bildiriyor. Sancaktaki Turk memurlar 
ve jandarmalar yerlerinden kaldml -
maktad1r. 

Antakya Miiddeiumumisi Cemil Ba
hadtr da vazifesinden almarak buraya 
sevkedildi. Cemil Bahadrrm suc;u 30 
sonte§rin ve 1 ilkkanunda oldiiriilen 
Tiirklerin kimler tarafmdan katledil • 
digi hakkmda ciheti askeriyeden malu
mat istemesidir. 

Suriye komiseri diirziilerle 
anlastyor 

Beyrut 8 (Husust) - intihabat dola
yisile ~ama gitmi§ clan ali komiser 
~amda baz1 Diirzii reislerile gorii§mii§
tiir. Bu gorii§menin gayesi Cebelidii -
riiziin Suriyeye ilhakuu temin oldugu 
ii<; gUn evvel bu ilhak1 bildiren nizam • 
namenin ne§redilmesile de teeyyiid et
ti. Ali komiser buraya dondUkten sonra 
DiirzUlerle yapb~ §ekilde Alevilerle de 
mUzakereye giri§mi§tir. Maksadm Ce -
miyeti Akvamdaki Turk tezine kar§l 
mukabil c;evirme hareketi yapmak ol • 
dugu 3§ikard1r. 

Kiistah~a bir cevab 
Antakya 8 (Hususi) - Maarif mi.idu

rii Mithana Diiryo arasmda bir kac; giin 
once delegasyonda §5yle bir konu§ma 
gei;mi§tir. 

Mithat: 
c- Sancak meselesi iizerinde Tiirk 

matbuatrmn gosterdigi hassasiyet ve 
yaphg1 ne§riyata kar§I Frans1z matbu
atmda hi~bir mukabele goremiyoruz. 
Bu bizi mahzun ediyor• dem~. Delege 
Diiryo de §U cevab1 vermi§tir: 

c- Biz TUrk matbuatmdaki ne§riya
tm cevabm1 burada bilfiil veriyoruz. 
Nic;in mahzun oluyorsunuz?> 

Hariciye Vekili Cenevreye gidiyor 
Ankara 8 (T elefonla) - Vekiller 

Heyeti bugun Meclis Parti Grupu top • 
lanhsmdan sonra ic;tima etti ve saat 19 a 
kadar miizakerelerde bulundu. 

iskenderun ve Antakta meselesinin 
Milletler Cemiyeti konseyindeki miiza -
keratma i§tirak etmek iizere Harieiye Ve· 
kili doktor T evfik Rii§tii Arasm riyase
tindeki Turk heyeti murahhasas1 yann 
ak§amki ekspresle ve istanbul tarikile Ce· 
nevreye hareket edeeektir. Heyeti mu • 
rahhasa, Riyasetieumhur Umumi Katibi 
Hasan R1za So yak ve Hariciye V eka • 
leti Umumi Katibi Numan Menemenci "' 
oglundan miirekkeb olup refakatinde 
mii§avirler, miitehasSISlar ve katibler bu· 
lunmaktadu,. 

Antakya meselesi ruznameye 
altmrsa M. Delbos ta 

Cenevreye gidecek 
Paris 8 (A.A.) - Milletler Cemi -

yeti konseyinde Fransayi MU.ste§ar M. 
Vionet temsil edeeektir. Y almz fskende
run ve Antakya Sancagt meselesinin ruz
nameye almmas1 takdirinde, D1§ hleri 
Bakam M. Delbos bizzat Cenevreye gi· 
decektir. 
Antakya meselesi C emiyeti Akva. 

mm bu iflimamcla gorii~iilecek 
Ankara 8 (A.A.) - Tiirkiye ile 

F ransa arasmda ihtilaf mevzuu olup Mil
letler Cemiyeti konseyine tevdi edilmesi 
takarrur etmi§ olan Saneak meselesinin 
F ransa hiikumetinin normal konsey ic;ti
mamda konu§ulmast teklifini, Saneakta 
halkm hurriyet ve emniyetinin korunma· 
sr kaydile, kabul etmi§ olan Turkiye hii· 
kumeti, gene F ransa hi.ikumetinin 1 0 ka
nunuevvelde toplanan fevkalade konsey 
ic;tima1 ruznamesine ithali telkini iizerine 
bu teklifi de kabule miisaraat etmi~ ve 
Milletler Cemiyeti Katibi Umumiligine 
misakm 11 inci maddesi esasmda bu fev
kalade ic;tima ruznamesinc ithalini iste
mi§tir. 

Tiirkiye Harieiye V ekili doktor T ev
fik Ri.i§tii Arasm 14 Hnunuevvelde Ce
nevrede bulunacagt haber almmi§I!r. 

Halk Habibneccar meydamnda, mevki kumandammn huzurile 
ve siingii ile dagrftlmaga faltftltyor ....------

Antakya halkrndan bir grup, iizerine alef a~tlan 
Kuseyri Mustalamn evi oniinde 

Ztrhlt otomobiller faTfl i~inde halk kiitlelerine saldtTtyor 

tutan Franstz siivarileri 

·-
Mustafa Kuseyrinin evi oniinde bekliyen ztrhlt otomobiller ve askerler 

Bir zrrhlt otomobil sokaklarda dolaftyor 
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Hiikiimet kuvvetleri • 

§imalden ilerliyor 
-----------------

Mille tier Cemiyetinin fevkalade 
ingiliz, F ra(lSiz, 

Naz1rlarJ 
Sovyet, 
i,tirak 

Leh 
toplanbs1na 

Rumen ve 
etmiyorlar 

(Ba$tara!1 1 fncf sahttedel 
Mondragon ve Orduna yakmmda ha

fif to~u ate§i oldugu bildirilmektedir. 
Madrid cephesinde degi§iklik yoktur. 

Asturide ehemmiyetsiz bir faaliyet ol • 
mu§tur. Asi kttaata mensub tayyareler, 
Alavadaki Villareal yakmmda dii§manm 
bir bataryasmt bombardtman etmi§tir. 
iki satthh iki hiikumet tayyaresi T orrihos 
uzerinde yere dii§iiriilmii§tiir. Pilotlardan 
biri esir edilmi§tir. 

Sevilla civarmda da bir hiiklimet tay· 
yaresi dii§iiriilmiistiir. 

$imal cephesincle vaziyet 
Madrid 8 (A.A.) - Bilbaodan ha

ber verildigine gore, Orduna mmtakasm -
da hiikumet kuvvetleri diin sabah taar • 
ruza ge~erek sevkiilcey~ noktast olan 
Solrehaya mevkiini ve Carde koyiinii i~
gal etmi§lerdir. 

Bu kuvvetler, be§ kilometro kadar iler
iyerek Murcie yolunu i§gal etmi§lerdir. 

Guandalajaradan haber verildigine 
gore, asi tayyareler tarafmdan yaptlan 
bombardtman §imdiye kadar yirmi ki§i -
nin i~lerinde kadm ve ~ocuklar bulunan 
bir~ok sivil ahalinin yaralanmasmt intac 
etmi§tir. Bir san' at harikast olan Del ln· 
fantanda sarayt tamamile harab olmu§ -
tur. 

Mac/riel geceyarrsr bombar
Jrman eclilcli 

Madrid 8 (A.A.) -- Cephelerde sii· 
kunet vard1r. F akat sa at 23 le geceyarm 
arasmda asilerin bataryalan §ehri tekrar 
bombardtman etmi§lerdir. Ba§hca cadde
lerde pek kuvvetli mermiler patlamt§hr. 
Bunlardan bir tanesi F ernando·En-·San· 
to caddesinde kain lngiliz sefarethanesi 
yakmmda patlamt§ltr. T elefat miktan 
malum degildir. 

Fastan hiikumete cle yarclrmca 
asker geliyor , " 

Londra 8 (Hususi) -- F astan lspan
yanm Alikante limamna hareket eden 3 
Franstz vapurile Madrid hiikumetine 
yardtmct asker nakledilmekte oldugu ha
l:)er veriliyor. 

Milletler Cemiyetinin i~timarncla 
hazrr bulunmryacak olan nazrrlar 

Paris 8 (A.A.) - hi maliimat alan 
mehafil, M. Litvinofun Milletler Ce -
miyeti konseyi toplantiSlna i§tirak etmi -
yecegini ogreniyorlar 

Ovr gazetesi, M. Edenle mutabtk ka
lan M. Delbosun da i§tirak etmiyecegini 
bildirmektedir. 

Figaro gazetesi, M. Bekle M. Anto· 
neskonun da Cenevreye gitmiyeceklerini 
ve konseyin lspanyol delegesini dinle • 
dikten sonra biitiin i§i ademi miidahale 
komitesine havale edecegini zannetmek • 
~ili~ • 

Eclen lspanyaclan gelen lngiliz 
meb'u•larla goriiflii 

Londra 8 (Hususi) -- Hariciye Na
zm M. Eden lspanyadan donen altt ln· 
giliz meb'usundan miirekkeb heyeti bu -
giin Hariciye Nezaretinde kabul etmi, -
tir. lngiliz meb'uslan lspanyamn hakiki 

vaziyeti hakkmda etrafh maliimat ver • 
mi~lerdir. 
Aclemi miiclahale komisyonuncla 

kararla,tmlan noktalar 
Londra 8 (A.A.) -- Diin lspanya -

ya goniillii gonderilmesi meselesini tet • 
kik ic;in toplanmt§ olan ademi miidahale 
komitesinin yann ademi mi.idahale tali 
komitesine tevdi edecegi raporda §U iki 
esas mevcud bulunmaktadtr: 

I -- Dogrudan dogruya veya bilva
stta miidahalelere bir nihayet verilmesi 
iizerinde ittifak hast! olmu§tur. 

2 -- Tali ko~e. bu yolda ilk tedbi
rin, lspanyaya goni.illii yollanmast ve 
yahud bu goniilliilerin lspanyaya gitmek 
iizere bir memleketten transiti keyfiyetle
rinin menedilmesi oldugunu kabul etmek
tedir. 

Bu ikinci nokta, iizerinde §urast kay
dedilmektedir ki, hiikumetlerinden talimat 
almamt§ bulunan Almanya ftalya ve 
Porteyiz delegeleri, bu sebebden fikir • 
lerini bildirmemi§lerdir. 

Tali komite, astl komitenin, komitede 
temsil edilmekte olan bi.itiin hi.ikumetler· 
den yarm goni.illi.i toplanmast ve yollan • 
masmm oniine gec;mek i.izere ne gibi ted
bir almak niyetinde olduklanm sormasmt 
taleb eylemektedir. 
Mac/riel oniincleki hiicumlar neclen 

netice vermiyor? 
Madrid 8 (Hususi) -- Bir aya ya -

km bir zamandanberi General Franko • 
nun Madride kar§t yapmakta oldugu hii
cumlarm bir fayda vermemesinin en bii
yiik sebebi soguklardu. Cok defa stftr • 
dan a§agt derecelere dii§en hararet, en 
on saflarda bulunan steak iklime ah~ -
mt§ F ash askerlere ~ok fazla tesir etmek
te ve bunlan hareketten ahl btrakmak -
tad1r. 

General F rankonun zabitleri biiyiik 
mii§kiilat ve tehdidle bunlan hiicuma 
kaldumakta ve ekseriyetle neticesiz ka • 
Ian zaytf hiicumlar biiyiik zayiatla sona 
ennektedir. 

Madridde mf kadmlardan miirekkeb 
yeni bir tabur dana te§kil edilmektedir. 

lspanyol altrnlarr nerecle? 
Deyli Meyi] gazetesi yaztyor: 
«Bank do Frans heyeti idare azastn -

dan M. Lemaigre - Dubreuil bugiin Le 
Jour gazetesine ( 60,000,000) sterlinlik 
lspanyol altmm harice transferi hakkm
da yapmt§ oldugu beyanatta demi§tir ki: 
«- Fikrimce Bank do Frans neticeleri 

~ok tehlikeli olabilecek bir muameleye 
tevessiil etmi§tir. 

Kendisine emanet olunan paramn hep
sini F ransa ve ingilterede Sovyet mali 
miiesseseleri olan bankalara tevdi et • 
mekle biiyiik bir hata i,lemi~tir. ~imdi ls
panyol altmlan Paristeki Banque Com
merciale de I'Europe de Norel ve lngil
teredeki Moscow N orodny Bank adh 
milesselerde bulunuyor. 

M. Lemaigre - Dubreuil bu gibi tarns
fer muamelelerinin banka heyeti idaresi
nin haberi olmakslZln icra edildigine mii
teessif oldugunu da ilave etmi§tir. 

Adanada felaketzedelerin yekfinu 8,000 ki,iyi buldu 
[Ba§taratt 1 tnd sahtfede] 

koyde yJkJ!an evlerin saytst 1500 ii, mu
avenete muhtac felakitzedelerin saylSl 
da 8000 i bulmaktadtr. ~ehrin biiyiik bir 
ktsmt yiirek siZlahct bir harabe manzarast 
gostennektedir. Oliilerin gomiilmesi ~ok 
hazin oldu. HalkJmtzJn felaketzedelere 
nakti teberruah 9 bin liray1 buldu. Kt· 
ztlay merkezi de altt bin lira ile Ufi 
miktarda ic; ~ama§mndan maada bin ya
tak ve yashk, 300 ~adtr gonderdi. Men· 
sucat fabrikalanmtz ~ama§tr ic;:in yiizlerce 
top bez verdikten ba~ka K1Z1laym gi:in • 

derdigi yatak taktmlanmn pamugunu da 
parastz temin eyliyecegini taahhiid etti. 

Felaketzeclelere yemek tevzii 
HaZirlanan ~ama~trlar yanndan iti • 

baren tevzi edilmege ba§lanacakttr. 

Seylabzedelerin barm.~mldtklan yer -
]ere sofralar kuruldu. Ogle ak§am ek • 
mek, steak yemek veriliyor. Kom§u ka -
zalardan teberrii edilen odun, komiirler 
peyderpey gelmektedir. 

Seylabzedelere yard1m ve onlann va -
ziyeti ile yakmdan alakadar olmak hu-

susunda halk1mtz takdire deger bir yan§ 
halindedir. 

Atatiirk 10,000 lira 
teberru ettiler 

[Ba~taratt 1 tnct sahtjede) 

dana ve havalisinde vukua gelen 
biiylik felaketten .;;ok derin teessiir 
duymaktay1m. Ac1ya ugnyan va
tanda§lara her zaman oldugu gibi 
bu sefer de cemiyetinizce yap1l -
makta oldugunu memnuniyetle 
giirdiigum yardtm arasmda sarfe -
dilmek iizere nam1mza on bin lira 
giinderiyorum .• 

Krzrlayrn Atatiirke fuhrant 
Ankara 8 (A.A.) - K1Z1lay ce -

miyeti gene! merkez reisliginden : 
Reisicumhur Atatiirk, Adana sey

Iabmdan teessiirler duyarak yardt
ma muhta~r olanlara muavenet it;in 
on bin lira tahsis etmi§ler ve bu . 
nun tevziine Ktzllayi memur et . 
mi~lerdir. 

Ktztlay, Bilyiik $efin bu teessur
lerini ve yardtmlartm Turk mille
tine §iikranla haber verirken ken -
disinin tavsit edilmesinden mute -
vellid minnetlerini de Buyuk $efe 
arzeder. 

Seyhanrn yatair clii:zeltilecek i<;in Seyban yatagmda derhal esash Jsla
hata liizum vardn. Hiikumetimizin, KlZllaym ciddi ala -

Akverdi 

Bin ltoyun aulara kaprlarak 
bogulclu 

Adana 8 (Husust) - Ankaradan 

kalan ise biitiin actlan unutturacak kadar 
ulvi olmu~tur. Havalann a~tk gitmesi de 1..

yardJm ve kurtarma faaliyetine hizmet' 
ediyor. T ugyanda y1ktlan setlerin tamiri 

i~in mi.istacelen hamhk yap1lmaktadu. 

Ugramlan bu felaketin tekerriir etmemesi 
Stbhiye Miiste§an Hiisameddin ve K1Z1l

ay Umuml miifetti§lerinden Said bu -
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Londrada buhran 
devam ediyor 

Baz1 gazeteler Krala 
karar1ndan vazge~me· 
sini tasviye ediyorlar 

(Ba§taraft 3 fincii sahifede) 

eder,: 
«Madam Simpson vaz ge~iyor.» 
Daily Mirior, Madam Simpsonun 

Krait terketmege ham oldugunu yaz • 
maktadtr. 

Mm. Simpaonun beyanatr naatl 
tel sir eel iliyor? 

Londra 8 (A.A.) - Kralla temasta 
bulunan §ahsiyetler, Madam Simpsonun 
Kandaki beyanatmdan Royterin telgra -
fmdan sonra haberdar olmu§lardtr. 

Saray mahfillerinde bu beyanata kat
iyyen intizar edilmemekte idi. 

Mevcud kanaat, beyanatm buhrana 
nihayet vermedigi ve bunun Madam 
Simpsonun §ahsi noktai nazan oldugu 
merkezindedir. 

Beyanattaki «bOyle bir hareket me -
seleyi hallettigi takdirde» ciimlesinin rna· 
nah oldugu kaydedilmektedir. Salahi • 
yettar kimseler, beyanatm Madam Simp
son tarafmdan tamamen kendi fikir ve 
arzusu dairesinde yaptldtgllll ve §imdiki 
vaziyete ancak Krahn nihayet verebile -
cegini ve ehemmiyeti ne olursa olsun 
ba§ka taraftan yap1lacak her tiirlii hare
ketin ancak mahdud bir tesiri olabilece
gini soyliyorlar. 

Kan 8 (A.A.) - Madam Simpso -
nun, Krahn kat'i karan malum olunc1 -
ya kadar Luvici ko§kiinde kalacagt mu· 
hakkak addedilmektedir. 
M. Curfile yaprlan hiicumlar ve 

P arlamentonun temayiilleri 
Londra 8 (A.A.) - Di.in Avam ka

marasmm ogleden sonra akdetmi§ oldu
gu celsede M. (urc;ilin M. Baldvine sor· 
mu§ oldugu §U, 

«- Ba§vekilden Avam kamarast yal· 
ntz §ahsi meseleler bakkmda degil, ayni 
zamanda bu §ahsl meselelerin istilzam et· 
mekte oldugu kanunu esasi meselelen 
bakkmda tam bir beyanat istima etme -
den evvel geri donlilmiyecek bir karar ve· 
rilmiyecegi hakkmda teminat vermesm1 
isterim.» 

Suali iizerine «aytbdtr, oturunuz, su • 
sunuz» sesleri yiikselmi§tir. 

Sapsan kesilmi§ olan M. (:iirc;il, soy -
ledigi sozti kat'i olarak bir daha .soyle -
mi§ ve §U sozleri ilave eylemi§tir: 

«-- M. Baldvinden bu meselelerin 
bali hamda tahtmt i§gal etmekte olan 
zattan ziyade bliti.in kanunu esasiyi ala· 
kadar eylemekte oldugunu hahrlamasmi 
istiyebilir miyim? Eger kanunu esasi me· 
selesinin kendisine arzedilecegi hakkmda 
Avam kamarasma teminat verilmi§ olsa 
idi endi§e ve huzursuzluk ortadan kal -
kacakh.» 

Diin §U noktalar mii§ahede edilmi§tir: 
I - M. Baldvin, Avam kamarasmm 

hemen hemen ittifak ile muzaheretine 
nail bulunmaktadtr, 

2 - Avam kamarast, kat'i karannt 
bildirmesi i~in hiikiimdara yeni bir miih
let verilmesini tasvib etmektedir. 

Avam kamarast koridorlannda Krahn 
miittehid Kralhk ve lmparatorlugun is • 
tikran i~in pek nazik ve tehlikeli olan 
bir vaziyete nihayet vermek maksadile 
karanm hafta nihayetinden evvel bildi • 
recegi soylenmekte idi. 

Vaziyet degi§memi§ addolunabilir. 
Maamafib M. (ur~ilin icraah ve fa§ist 
gruplann niimayi§leri, bazt mehafilde bir 
tak1m siyasi unsurlann Krahn davasmt 
parlamento ve kanunu esasi usulleri aley· 
hine istismar etmeleri endi§esini uyandw 
mi§ItT. 

Kral kararznclan evvel maclamla 
goriifecek 

Londra 8 (A.A.) -- Avam kama -
rast koridorlannda bilhassa Krahn tah • 
tmdan feragati tarihinden bahsedilmekte 
ve Krahn Madam Simpson ile evlenmek· 
ten vazge~medigi takdirde bu hafta niha· 
yetinde feragat edecegi beyan olunmak -
tad1r. 

Saraym bazt mehafilinde Krahn heniiz 
feragatnameyi imza etmemi§ oldugu te· 
yid olunmaktad1r. 

Parlamento mehafili Krahn nihai bir 
karar vermeden evvel Cannesda Madam 
Simpson ile gorii§ebilecegini beyan et -
mektedirler. 

Y eni hiikiimclar etrafrnda 
miitalealar 

Bu mehafil Krahn kendi tayyaresinin 
Fort - Belvederedeki hususi tayyare mey· 
danmda havalanmaga amade bulunmak-

giinkii trenle Adanaya varacaklardtr. 
,Sebirde evler ytkt!makta devam edi • 

yor. Nehir kenarmdaki bir ~ok binalar 
~atlamak ve ytktlmak tehlikesine maruz 
kalmt§hr. Bu ~e§id binalan Belediye he· 
yeti fenniyesi muayene edip liizum gor· 
dliklerini ytkmaktadtr. Sel esnasmda §e -
hirde bulunan bine yakm koyun sulann 
cereyanma kap1larak bogulmu§tur. 

Erzurum Viliyetinde 
yapdan miihim i§ler 

l§iCumhuriyet1ilJ 

Alb !rocuklu ailelere verilecek 
ikramiye 

Halkt refaha kavu~turm k i~in hummah 
bir faaliyet goze ~arp1yor 

Goztepe Hamam sokak 66 numaradl 
seyyar berber Mustafa imza.s!le aldigJrnlZ 
mektubda deniliyor kl: cEn kuf<iigii altl 
ayhk, en biiytigti de on yedi ya~mda be~! 
erkek olmak tizere altt evlad babaStYJ.m. 

Kanunun !<Ok f<Ocuklu ailelere verdlgl 
ikramiyeden istifade icin bundan 7 - 8 ay 
evvel Kad1k6y kaymakamlJgma lstida lle 
miiracaat ettim. Evrak son olarak istan -
bul S1hhat miidiir!Ugiine gi:inderildi. Fa -
kat oradan bir tiirlii cevab vcr!lmemekte
dir. 

Erzurum (Hususi) -- (:ok ihmale 
maruz kalmt§ olan Tiirkiyenin dogusun
da, Oc;:iincii Umumi Mi.ifetti~lik te§ekkiil 
ettikten sonra hummah bir faaliyete giri
§ihni§ ve halkm refahma, yurdun imanna 
aid eser yeryer goriinmege ba§lamt§hr. 

Maarif i§leri en evvel ele almmt§, ilk
mekteblerden harab olanlar in§aat mevsi
mi olan ge<;en iir; aym i~inde gayretli bir 
~ah§ma ile tamir edilerek harab bir tek 
mekteb buak1lmamt§ ve en ziyade ihtiyac 
hissolunan kazalarda yeniden mektebler 

yaptlmt§hr. Bu ciimleden olarak Tor
tum kazasmda bei stmfh asri bir mekteb 
yaptmlarak cumburiyet ytldoniimiinde 
merasimle ac;tlmJ§, Hmts kazasmm Kara~ 
r;obaa nahiyesinde gene be§ smtfh ve 
pansiyonlu olmak uzere bir ve ayni kaza
mn T a§ke§en nahiyesinde bir olmak iizere 
iki mektebin daha in§asma ba§lamp pek 
yakmda bunlar da ac;tlmak iizere bulun
mu§tur. 

Erzurum • T ortum arasmda ve ~ok bo
zuk bir halde bulunan 37 kilometroluk 
yo) da bu ktsa zaman i~inde tamamen 
yeniba§tan yapJlmt§hr. 

Sebir, batt tarafma dogru yay1ltrsa 
saghk ve §irinlik baktmmdan daha fay
dab bir hale gelecegi dil§iini.ilerek o tara· 
fa ac;:tlan Cumhuriyet caddesi iizerinde 
kii~iik parklar tesis edilmi§ ve bu biiyiik 
caddenin ortasmda btrakJlmt, olan yaya 
yollan kamilen te§~ir edilmi§tir. Bu cad
denio T ebriz kaptsma kadar uzatJlmast 
i~in de istimlak i§ine ba§lanmJ§ ve cadde 
iizerinde obek i:ibek binalar yaptlmak -
ta bulunmu§tur. F evzi Cakmak asker! 
hastanesi bu cadde iizerindeki biiyiik ve 

ta oldugunu soyliyorlar. 
Baz1 muhafazakar meb'uslar tahta 

Diik d'Y orkun klZl prenses Elisabethin 
~1kmasma ve bir niyabet meclisi te§kil e
dilmesine taraftar bulunmaktad1rlar. 

Bu meb'uslar bu formiiliin balk tara
fmdan iyi kar§tlanacagml soylemekte • 
dirler. 

Kral leragat etler•e vazi;yet 

ne olacak? 
Maamafih heniiz kat'i surette hi~bi~ 

§eye karar verilmemi§tir. Ve feragat tak
dirinde Krahn vaziyeti ne olacagmt ta -
yin maksadile kabine ile Cornouailles 
Dilkahgl miiddeiumumisi arasmda mii -
zakere cereyan etmektedir. Parlamento
daki amele ftrkasi grupunun kanunu esa· 
si meselesi hakkmda milzakeratta bulun
mak Uzere bugiin toplanacagt beyan o -
lunmaktadtr. 

Kral V eliahclle beraber 
Londra 8 (A.A.) - Diik d'Yorkun 

diin ak§am Kral ile birlikte yemek yemi§ 
oldugu haberi verilmektedir. Diikiin oto
mobili Fort - Be!vederden sa at I de ay
nlml§hr. 

Bu snada M. Be.ldvin, Ba§vekalet 
daireslnde Cormouailles Oiikahgt mUd -
deiumumisi M. Monkton ile bu Diika -
hgm defterdan Sir Edverdpeacoeki kabul 
etmi§tir. 

Kral, Sarayrna kencli cliikalrgrmn. 
bayragrm rektircli 

Londra 8 (A.A.) - Diin Fort- Bel· 
vedere §atosunun en yiiksek kulesine, hii· 
kiimdann ikametgabt iizerine ~ekilmesi 
mutad olan Kralhk bayragt yerine, Corn
wal Diikahgmm bayragr ~ekilmi~ idi. 

Kralhk bayrag1, V alide Krali~e Ma
rinin bulunmakta oldugu Marlbourg -
Housein uzerinde dalgalamyordu. 

Gazeteciler, Krahn kendi §ahst bay -
iagmt tercib etmesi hakkmda bir siirii 
miitalealar yiiriitiiyorlardt. 

Kana giden tayyare 
Croydon 8 (A.A.) - Bugiin hususi 

tayyare, ii~ ki§iyi hamil oldugu halde 
Cannesa hareket etmi~tir. 

Tek ~are 
Londra 8 (A.A.) -lyi malumat al

makta olan mehafil buhram balletmek 
i~in tek bir ~are mevcud oldugunu ve bu 
~arenin yalmz Krahn elinde bulundugunu 
beyan etmekte idi. 

Niimayisler meneclilcli 
Londril 8 (A.A.) - Diirt «siyah 

gomlekliler» den mi.ite§ekkil baz1 gruplar 
Buchingham sarayt yakmmda toplanmt§
lar ise de zab1ta tarafmdan dagthlmt§ -
lard1r. 

Madam Simpsonun mektubu 
Londra 8 (A.A.) -- Bi.itiin e.k§am 

gazeteleri, Madam Simpsonun bir mek· 
tubunu ne§retmektedirler. Madam Simp· 
son, bu mektubunda, cenubt Fransada 
kalacagmt ve Amerikaya donmek niye -
tinde olmadJgmt bildirrni§tir. 

Kim olcluklarr bilinmiyen ii~ ki~i 
Fransaya hareket etti 

Londra 8 (A.A.) - Kim olduklan 

modern binalann en biiyiigil ve en giizeli 
oldugu gibi gerek dahili te§kilatmm as • 
nn son terakkiyatma muvaftk bulunmast, 
gerekse idaresinin en hazik ellere veri! -
mi§ olmasJ hasebile biiyiik bir ihtiyacJ 
temin etmi~tir. Bu hastanenin kar§tsmda
ki Ni.imune hastanesi ise giizel tarhlarla 
bezenilmi§, §irin bahc;:esi, modern binasile 
cadde iizerinde goze ~arpan binalardan 
biri bulunmu§tur. Bu hastanenin biiyiik 
noksam olan kalorifer tesisah i§i de biti
rilmi§tir. 

T ortum - Oltu ve Erzurum - Cat yol
lanmn toprak tesviyeleri bitirilmi, ve bu 
yol iizerinde yeniden dort koprii yapJlmJ~
hr. Bir yandan toprak tesviyesine c;alt$tl
makta olan Hmts yolu iizerinde de iki 
biiyiik, ii~ te kiic;:iik koprii in§a edilmi~ -
tir. 

Erzurum • T ercan yolu ilstlinde bir 
koprii yaptld1g1 gibi yolun in§ast da ihale 
edilmi§tir. Bu i§ler arasmda nefsi Erzu • 
rum §ehri de ihmal edilmemektedir. So
kaklar miitemadiyen temizlenmekte, bii
yiik i~lenmi§ ta§larla yeryer yaya kaldt
nmlan yaptmlmakta oldugu gibi ,imdiye 
kadar ihmal edilmi§ olan bi.iyiik bir i§ te 
ba§anlmJ§, §ehre gi.izel bir mezbaha yap· 
tmlmJ§ttr. flin biitiin kazalannda telefon 
tesisatma ba~lanmt§ Vf' malzemesi Jsma.r
lanmt§ oldugundan pek yakmda bu eksik 
te tamamlanmt§ olacakhr. 

Gene biiyiik ihmallerden biri olan mat~ 
baa i§i ehemmiyetle gozi:inilne almmi,, 
§ehrin matbaas1 ic;:in yeni hurufat celbine 
tevessiil edilmi~tir. 

Velhasll biltiin Tlirkeline nur ve refah 
sa~an cumhuriyetimizin feyizlerine dogu
elinin bu ko§esi de kavu~mu~tur. 

gizli tutulan ii~ zat, bu sabah Gatvikden 
Croydona gelen ve havamn fenahgma. 
ragmen F ransaya dogru yola c;:1kan hu -
susi bir tayyareye binmi§lerdir. 

Croydona gelen haberlere gore, bu 
tayyare Bourgetde yere inmi§ ve yanm 
saat sonra Kana dogru yeniden havalan
ml§tlf. 

* 
Morgantik izdiva~ nedir? 

ikramlye olarak alacag1m elli altmt~ II· 
ra !le bir berber diikkant af<JP ekseri ak -
~mlar a!< yatan yavrulanmt ve kanrm do
yurmak lstiyorum. milletlme be~? tane a.s
lan gibi a.sker yeti~tirmek istiyorum. Bu 
lkl sebeb ikramiyeyi verdlrecek makamlarJ 
harekete getlrmege kifayet eder zannm -
day1m, htirmetler.:. 

Bag merakhlarma 
A'ksaray Gurebahiiseyinaga mahallesin -

de Kiilhan sokak 3 numarada Siileyman 
lmzaslle aldJgtmJz mektubda denlliyor ki: 
«Ben Bulgaristan g~menlerindenim . Bag 
a§Jiamak, bag dlkmek ve bir salk1mda lkl 
Qe§id liziim yeti$tirmek hususunda tecrii • 
~lerim vardtr. <;:alt~mak istiyorum, me -
rak11larm adreslme miiracaat etmelerlnl 
rica ederim.~ 

Emniyet Miidiirliigiiniin nazan 
dikkatine 

Lalelide mukim askeri miitekaidlerden 
Sad1k Giivendiren imza.sile aldiglmJZ mek· 
tlibda denillyor kl: cAk~am ezamndan son
ra Beyaztd meydanmdakl havuz ba~mdan 
Laleli camisi tarlkile Vaiide camisine ka· 
dar tenha sokak aralarmda ve bo$ arsa -
larda bir taktm sokak fahl~eleri alenen ic· 
ray! san•at eylemekte ve bu ytizden bura. 
larda oturan halk kellelerini koltuklartmn 
altma alarak ve yiizlerin! i:irterek evlerine 
gldebilmektedirler. 

Bu fahl$eler her zaman alacak verecek 
yi.izi.inden kavgalar ~tkarmakta olduklarl 
glb! buralarda zabtta memurlarma ve rna • 
halle bekf<ilerine binde bir tesadiif edil • 
mektedlr. Bu fahi~eler yiiztinden feel bir 
vak'a zuhur etmek iizere iken tesadiifen o· 
radall ge~mekte olan resmi elbiseli ikl za • 
bit vekillnin miidahalesi meseleyl hallet -
mi~?tir . 

GUniin birinde zuhur edecek blr vak'a • 
nm §lmdlden onii almmak tizere Emniyct 
dlrektorliigiin lin !cab edenlere emir verme
slnl dilerlm. ~ 

Emniyet Umum Miidiirliigiinlin 
nazar1 dikkatine 

l;!ehremlninde Ordekkasab mahallesinde 
'l'ur$UCUf<lkmaz sokagmda 9 numarada otu· 
ran Mana.st1rh Ahmed oglu Abdiilkerlhl 
lmzasile aldigimtz mektubda den1liyor kl: 
c Yirmi yedi sene pollsllk ettikten sonr 
tekatide sevkedildigim halde senelerce za~ 
mandanberi tekaiid maa§mm tahslsinl 
bekliyorum. Du husus !~tin bir defa daha 
gazetenlzle alakadar mercilerden ricalarda 
bulunmu~?tum. i$1mln bitirilmesi lf<ln bii· 
yliklerime yazdiglm ricanameler maattees
slif cevab~1z ve semeresiz kaldt . 

Son defa ve blr daha gazeteniz vasttast 
le alakadar mercllerden yalvar1nm. Peri
~?Rn hallmden kurtaracak olan tekaiidliigu· 

Son zamanlarda ortaya bir Morgantik 1 mii bana bagJ~la.cnnlar.:t 
izdiva.;; tabiri t;;Iktl. Birc;ok okuyucula- Belediyenin nazan dikkatine 
nm1z bize bu tabir!n ne mana !fade et- Okuyuculanmtzdan l;!adan imzasile al • 
tigini mektublarla sormaktadtrlar. Bu dJglmJZ bir mektubda denlliyor ki: 

11 k Kabata~t Taksime baghyan Beytiilmalc 
sua ere cevab verme it;;in bu kelime- yoku$u geQen senedenberi bozuk blr hal 
nin manastm k1saca yazmagl faydal! dedir. Zaman, zaman pathyan Jag1mlar, bii 
bulduk: tUn yokufiu geQllmez blr hale getirml§tlr 

!ngilizlerin en salahiyetli addettikleri Hergii.n blnlerce ki§lnln gec;t!gi bu yo!, bu 
lugat kitabi olan New Oxford Dictio _ gun, hem lnsanlann, hem de vesaiti nak 

llyenin gelip ge9meslni mii§kiille§tlrmekte 
nary, Morgantik izdivact §iiyle tarif et- dir. Alakadarlann nazan dikkatlnl celbet 
mektedir: Yiiksek ve mumtaz stmftan menlzl dllerlm. 
blrinin daha dun seviyede bulunan bir ,....1_....,, ___ ___,,..... ______ ......,,_-l 
kadmla izdivacma, bu kadmm izdivac- stanbul Borsas1 kapan11:" 
dan sonra da ayni l~timai seviyede kal- 1 fiatleri 8. 12- 1936 
masma ve bu izdivacdan dogan c;ocuk-
lann babalanmn servet ve asalet rut - P A R A L A R 
besine tevariis edememelerine Mor • I All4 • &a\1., 
gantik izdivac denir. 1 Sterun 61t tJ18. 

1 Dolar 1 4 25 L~4 tu 
Morgantik izdivaclar Almanyadan 20 F'rans12 Fr LH. 117 

t;;Ikmt§tlr. Bunlan Roma katolik kilise- J 2o Llret llO. 12.>. 
. t kt d B .. 1 b. . d. d 20 Belctka Fr ~~ ;,. s1 amma a 1r. oy e 1r tz IVac an 20 0 · rahml 19. 23. 

dogan c;ocuklar, me§ru olmakla hera • 20 idv1cre Fr ,6a. {l75 

ber, c;ocuklar babalarmm servet ve rUt- 20 Leva ~0. 2J. 

d I 1 Florin ti3. 66, 
besine tevarus e emez er. 20 Cell kronu 14;, llO. 

Morgantik izdivac, ingilterede 18 -in- 1 Avusturva Sl w. 23 
1 Mark 23. 26 ci asrm sonunda Kral III tincii George 1 Zlott l!O. 23. 

tarafmdan tadilatla kabul edilmi§tir. 1 Penszu 4U. l!3 
Maamafih boyle bir izdivacdan, kral 20 Leva 12. a. 

d k 20 Dmar ill, 60. yahut hukiim arm nzast ve her i i par- Ruble 
lamentonun kabulile hanedana mensub 1 tsve~ kuronu .so, 

~98. 
:.!I 

prensler istifade edebilmektedirler. 1 Tiirk altml 
!ngiltere hanedanmm evlenme ka - ~ k ot 

nunlarma gore, prensler hliklimdarm 
nzasm1 almak hususunda ancak yirmi 
be§ ya§ma kadar baghdtrlar. 25 ya§ln -
dan sonra izin almak mecburiyetl yok· 
tur. Ancak meclisi hassi kraliye 12 ay 
evvel malumat vermek ve her iki parla· 
mentonun iznini almak §arttir. 

Kral veya hiikiimdara gelince, onun 
izdivac1 hakkmda boyle kayid ve §art
lar yoktur. !ngiltere Krall 1689 tarihli 
bir kanun mucibince ancak bir Romen 
katolikle evlenmedikge terki saltanat 
etmemektedir ler. 

Kahraman denizcilere 
merasim istiyoruz 

Londra 
Nev Yok 
Part.• 
Milano 
Briiksel 
A tina 
Cenevre 
So tva 
Amsterdam 

Pra11 
Vi van a 
Mactrl" 
Berlin 
Varsova 
Budaoestf 
Biikres 
Hellrrll£1 
Yokohama 
MoskoYa 
Stnkholm 

1-

B 

<;EKLER 

AI;Il~ 
ul6, 

t•. ~~6lo 
17 067.> 
to,llbtl 
n,~ 

:i9U 5 
iU63~ 

o4.9.la 
1,(162.> 

l2.4t>;1 
4.~41 
7.159! 
l.117!10 
4.:Jll 
4.R42;) 

10ll60.> 
~~ 6:J90 

1.79J 
24)>1:J 

>,t4o 1 

ESHAM 

Bomonti-Nektar 
Merkez l:!anKasJ 

Kapan~ 

til6 
P.7Uj0 
t7.C6io 
16.1-1:-i 
4706 

tl9 U2u 
-i.45ii 

64.93[) 
1.4615 

~2.4 ·37 
4,:.!15 
1. 4il\l4 
l.U7 t1 
4,2~ 

4.3·1iii 
l(J!I.GO;, 
a.;.6o~. 
2.7~.> 
~4 )70 
il.14~5 

Kapam~ 

9.iJO 
!10 

LBa~tara/1 1 tnct sahtjedel 

fstanbula gelmesi beklenmektedir. Ala -
kadar makamlar, §anh filomuza iyi bir 
kar§Jlama merasimi yapabilmek ic;in bu
giin icab eden tedbirleri gori.i~eceklerdir. 

tSTtKKAZtAR 

Donanmamtz Maltaya giderken ya -
p1lan ve gemiler tki ktsma aynlarak git
tikleri i~in maalesef istedigimiz kadar 
parlak olamtyan merasimi tekrarlamah, 
sevgili ve kahraman denizcilerimizi par
lak bir istikbal torenile kar~Jlamahytz. 

Sirketi Hayriye ile Akaym lstanbul 
halkmm donanmamm selamlamak arzu
sunu ge~en defa oldugu gibl bu sefer de 
tatmin edeceklerine ~ilphe etmiyoruz. 

I I Acll~ 
I 
rurk borcu 
, , U Pe~?in JU!O 

, I1 va ~l.la 
Sivas - Erzurum 2 11~ 

TAHViLAT 

I
. Anadolu I oe I 

, I vadell 
, n oe I 
, IJ vadelt 
.. mil vadell 

AClll' 
·10.71· 
10.55 
•0.70 
40.55 
13\!0 

Kapa.wJ$ 

ill;.! 

21.1 
.5. 

Kapanu 
40.70 
40.1!(, 
40.71 
40,8C 
44. 
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9 Birincikanun 1938 CUMHURiYET 

BULMACASI r-------------•H•a•st.ai•tk•la•rd•a•n-•' 

I 2 a 4 5 6 1 8 9 10 korununuz J--
1
1 --:-ll--:--1 -,~1--11:---/l•ll~l I Nezle, grip, difteri gibi bu-

I I I I 1•1 I I I 
1•1 I laflCl hastahkiar insana a

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1•1 I 1•1 I I I I 
I I I I 1•1 1•1 1•1 
I 1•1 I I I I I I 
I I 1•1 I 1•1•1•1 I 
I I 1•1 I I I I 111

1 

911•1 to 1 

Soldan saga: 
1 - ingiltere Kralmm evlenmek istedigl 

kadm, rab1t edat1. 2 - Bir Irk, suyun ak
tlgl yer. 3 - Dil, bahk. 4 - Koyu ktrmiZl, 
ba~ onunla taramr. 5 - Vah§i blr hayvan. 

gu ve bogaz yolile girer. 

A KR i D 0 L 
bu yollan mikroblardan te
mizler, hastahklarm aim
masma mani oiur, bogaz ve 
bademcik iltihablanm te· 
davi eder. Her eczanede 
buiunur. 15 taneiik kutusu 
35, 40 tanelik kutusu 70 
kuru,tur. 

6- Frans1zca chay1r! ~ , :;;ark1da dalma te- 11·--------------~-~-~----~----· ikerriir eden k!Slm. 7 - Miikemmel, nota. 
8- Yemege konur, amt. 9- Sarfiyat, no- Vakiflar Umum Miidiirliig"' iinden: 
ta. 10 - Tamam, bir§Cyl bulmaga c;all~ -
mak. 

Yukanrlan asag1ya: 
1 - Tac ve taht. 2 - Biiyiik'<e, s1k ve 

derin nefes alma. 3 - Ntimune, biiytik. 4-
Meydan. 5 - Nihayet, hlristiyanlar. 6 -
Bir emir, nazlk ve asll. 7 _ Sayt, blr 1:;;1 
Yapma. 8 - Giizel san'at. 9 - Yart§ atla
rmm beslenlp terbiye edildigl ycr, bir goz 
rengi. 10 - Kem!gln I!;lndekl, alfabede blr 
harf!n okunu~u, bir renk. 
Evvelki bulmacanm halledilmi:p fekli 

2 

3 

4 

5 

II 

7 

1 ., H 4 !\ ft 1 ~ 9 Ill 

IMIAIKIIINIEI•IIIKII [ 
UIZIAITI~IGIEILit\N 
ZIAIRIAIRI•IMIAINIA 
AIRIAI•IEIKI tiNISIN 
YI•IBIAIKIIIRI•IKI• 
A\KIAIRI•ITI•ISIAIP 
KIAITI IIRI•IDIAIV\A 
AIZIAIKI•IDIAILIA!K 8 

oi•IAIKIMIKIAINIAILI•, 
to ~~FIAILIAIKl~ 

(~ YENi ESERLER ) 
Olkii, Haikevieri dergisi 

Akarah vakfiyeden ~engiil hamammm ii!t seneiik icar1 hakkmda 
Ankarada Ulus, istanbuida Cumhuriyet gazeteierinde evveice yapi· 

Ian ilanlar goriilen liizum iizerine hiikiimsiiz addedilerek atagidaki 

esaslar dairesinde yeniden ve kapah zarf usulile arthrm1ya konul -

mustur. 
1' _ Kapah zarf usulile artllrmiya konulan Ankarada Tiirkocagt 

mahallesinde ~ocuk Sarayi civarmda mazbut vak1ftan 67 say1h ka

dm ve erkekiere mahsus ~ifte ~engiil hamam1d1r. 
2 _ Miiddeti icar 6 kanunuevvel 1936 giiniinden 5 kanunuevvel 

939 giiniine kadar ii!r senelik oiup 28 te,rinisani 936 giiniinden itiha· 

ren 20 giin miiddetle kapah zarf usulile arthrm1ya konulmu,tur. 

3 -lhalesi 18 kanunuevvel1936 giiniine tesadiif eden cuma giinii 

saat on be,tedir. 
4 - thaie ikinci Evkaf aparbmamnda Varidat ve Tahsilat Mii. 

diiriiigiinde yapilacakbr. Teklif zarflar1 muayyen saatinde itbu Mii

diiriiige verilmit oiacakllr. 
5 _ Hamamm senelik muhammen kiras1 12,800 lira olup ii!r se· 

neiigi 38,400 lirad1r. 
6 - lsteklilerde~ % 7,5 muvakkat teminat olarak 960 lira ah • 

nacaktlr. 
7 _ Tutmak ve tartlarmi ogrenmek istiyenler Ankarada tkinci 

Evkaf aparbmanmda Varidat Miidiirliigiine miiracaatleri. 
«1949» (3315) 

[ istanbul Belediyesi ilanlan I 

,.. 
Pastil Antiseptik 
KANZUK 

Teneffiis yollarile gegen hasta
hklara kar§I koruyucu, tesiri kat'! 
pastillerdir. Nezle, bron§it, grip ve 
bagaz rahatsizliklannda, ses klSlk
ltgmda pek faydahdrr. 

Kalabahk yerlerde, tozlu muhit
lerde, bula§Ik hastahklardan vika
ye eder. 
tNGiL!Z KANZUK ECZANESt 

Beyoglu - tstanbul 

istanbul asliye mahkemesi birinci 
ticaret dairesinden: 

Tabc1 Le§tof veresesi tarafmdan 
Mahmudpa§ada yeni Yar1m han 29 
numarada Murad Levi aleyhine ikame 
edilen haczin fekki davasmm 25/11/ 
936 tarihli muhakeme celsesinde miid
deaaleyh gehnediginden H. U. M. K: 
nun 398 inci maddesi mucibince hak -
kmda g~yab karar1 verilmi§ ve gayri
menkuliin tapu kaydi suretinin tezkere 
ile celbi i~in dava 13/1/937 ~ar§amba 
saat 14 e bualultnl§tJr. 

i§bU kararm ilamndan itibaren 5 giin 
i~inde miiddeaaleyh itiraz ehnedigi ve 
muayyen giin ve saatte mahkemeye 
gelmedigi takdirde g~yabmda cereyan 
eden muamelenin muteber addoluna -
cag1 405 inci madde mucibince de mah
kemeye kabul olunmiyacagi ve 408 inci 
maddeye gore hasmm dermeyan ettigi 
vakialan ikrar etmi§ addolunacaiJ. ka
nunu mezkurun 141 inci maddesi mu-
cibince ilan olunur. (28127) 

Son niishalarmda miinderlcat ltibarlle 
biiyii.k blr tekamiil gosteren Ulkiiniin bi -
rinclkanun tarihli 46 net saytst kuvvetl! 
Yaztlarla ~tkml§tlr. Bu say1da profescir H. 
Sad! Selenin (istrabona gore Anta.kya) ya
ZIS! giiniin en miihlm meselesl iizerine bii
Yiik blr tarihcinln miilahazalarmt naklct
:rnek bak1mmdan ~ok ehemmiyetlldlr. Bu 
~ok ktymetu fiklr mecmuasmt biitiin 
Tiirk aydmlarma hararetle tavsiye ederiz. 

Temizlik ameiesi i!;in yaptmiacak 1000 !rift ~izme kapah zarfla ek· _R_O_MAN __ Y_A_S_E_Y_R_i_S_E_F_A_i_N-iD_A_R_E-.S-I 

Armagan 
~air Zekeriyya Gokayta!; on !!ilrden mii

rekkeb blr eserini Armagan ad1 altmcia 
tophyarak ne§retmi~tir. Afyonkarahlsa -
rmcta bastian bu eseri okuyuculanmtza 
tavsiye ederlz. 

siltmiye konulmu~tur. Bu !rizmeierin hepsine 7250 lira bedei tah • Hareket edecek vapurlar: 
min oiunmu,tur. ~artnamesi Levaz1m Miidiirliigiinde goriiiebilir. RECELE KAROL vapuru 11 K. evvel 
Kapah eksiltme 24/12/936 per,embe giinii saat 15 te Daimi Encii • cuma saat 13 te (Kostence) ye. 

SUCEA VA vapuru 13 K. evvel pazr 
mende yap1lacakhr. - saat 11 de (!zmir, Fire, Malta, Marsil -

!J 

f;ocuklar• sevindirecek 
En giizel Bayram hediyeei 

YAVRULARA 

A B C 
TUrk harflerlnl renkli ve ~ocuklar1n merak1n1 

celbeden resimlerle tanatar. __________ .. ________ __ 

HA YV ANLARIMIZ 
c;ocuklar, hotlarana gidecek renkli hayvan resim

leri altanda ; bu resimleri anlatan ibareleri okuma
ga t;ahtar, bu suretle yavat yavat karaate aht•r. 

Mekteb t;ag•na heniiz girmiyen t;ocuklar• okuma
ga· ahttaran bu sevimli iki kitab1n beheri 40, her 
ikisi 80 kuruttur. 

K A NA AT K i T A B E V i 

Bayanlann candan arkada~1 : Ayba~lannda kulland1klan 

'' FEMiL ,, TUVALET BEZLERiDiR. 
Her eczanede bulunur. Tiirkiye ve umum Balkan hiikiimetleri 

i~in vekili I~ Ecza Deposudur. 

<;anakkale Vilayeti 
Daimi Enciimeninden: 

Ahnacak malzeme Muhammen 
bed eli 

Muvakkat 
T. 

Memleket hastanesinin 116 kalem alit ve 
li.boratuar malzemesi 1470 L. 110 L. 25 
1 - Yukar1da yaz1h maizeme 1/12/936 tarihinden itibaren blr ay 

i!tinde pazarhk suretile satm ahnacaktlr. 
2 - lstekliler farlnameyi ve listeyi Istanbul S1hhat Miidiirliigii ile 

~anakkaie Daiml Enciimeninde gorebilirler. 
' - lsteklilerin 2490 saYJh kanunda yaz1h vesaikle beraber {:a • 

nakkale Vilayeti Daimi Enciimenine miiracaatleri. (3499) 

t, 
Memleketlmlzln yegil.ne felsefe mecmu -

as1 olan C[§l mecmuasmm son niishast 
~lktt. Bu niisha, kanunu me··enlnln kabu
liiniin onuncu ytldoniimilne hasredllml.§tlr. 
i:~lnde ~u yaztlar vardl"' : 

tstekliler 2490 numarab kanunda yazth vesika ve 543 lira 75 ku- ya ve Elcezair) e. 
ru,Iuk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber teklif mektub • Berlin, Breslau, Dresden, Londra, 6fJ•••••• 
Jarm1 havi zarflarm1 yukar1da yaz1h i'iinde aaat 14 e kadar DALimi Briiksel, Lahey, Lwaw vc Warszawa 
Enciimene vermeli~i:ler. «B.» (3505) igin tenzilath fiatlarla mtittehid bi!E>t · 

U UTULAMAZ! 

Hukukta aksiyon (Zlyaeddln Fahrl), 
Tiirk hukuk !nk1Hl.bmm clhan§iimul de -
i\'eri (Mes'ud) Bizde lzdivac; istatistlklerl 
CHa!ld), Alma~ aile kanununda degi~lk -
llkler (Hilseyln Avnl), Tiirk allesl hakkm
da blr eser (Ahmed Halll 1, Tilrk kanunu 
llledenl.slne aid bir eserln Frans1z filozof -
Ian arasmda blr miinaka§asl (Fahrl), Rus 
ane kanunu .. llih. 

Mecmua bu sa.ytsmda. hukukc;ular 1c;in 
500 llrahk bir milsabaka tertib etm!~tlr. 
Okuyucularrmtza. tavsiye ederiz. 

HASAN 
PUDRALARI 

lnce, hassas, kadmlarm en biiyiik zevk· 
h•rinir. Beyaz, Ra~el 1 • 2, pembe 
1 - 2. Okr 1 - 2 renkleri vardu. Tiir · 

·-.,., pudra ve ttriyatta en ziyadc 
-· '\!< olan ve begenilen Hasan 
~ "m•n taklidlerinden sakmm1z 

~ q ruarkastna dikkat ediniz. 
•\•\ biiyiik 50 kuru~tur. 

A .. .. SAN 
PUDRASI 

1 
.. ~ 7.!'vldni itmam edcr. 20 • 30 kr. 

I ~i' ~~ n Cocuk Pudras1 
kutu 20, paket 10 kuru~tur 

Hasan Talk Pudras1 
Yanm kiloluk kutu 40 kr. 

HASAN Dcposu: Ankara, Eski • 
§ehir, Be~ikta§, Beyoglu ve istan
bul tnerkezi. 

Muhasib aran1yor 
Tecriiheli hir muhasebeciye ihti

,_ ...tw, acele latanhul 397 ~ 
ta kutuauna miiracaat, 

ler verilir. Biitiin Romanya, Pol on"' - I I 1 ve Tuna limanlan i~in ve Tlirk1ye 
Hususi idareden ayhk alan emekli ve oksiiz erin ey ii 936 ii!t ay - Romanya hiikumetleri arasmdaki it'lit 

hklar1 9 kanunuevvel 936 !rartamba giiniinden itibaren Ziraat Ban • mucibince merkezi ve §arki A vrn?a 
kasmdan verdirilecektir. Ayhk sahiblerinin Bankaya mijracaatleri i~in tenzilatl.J f'atlarla e§yayi ticariye 
ilan olunur, «B.» (3504) sevk ve nakledihr. Fazla tafsilat h;in 

Ankara - Y eni,ehirde in,a edilecek P. T. T. 
binas1n1n kapah zarf usulile eksiltme ilan1 

Galata Yolcu salonu kar§ISmda Ta -
hirbey hanmda !stanbul umumi acen
tahgma miiracaat. Telefon 44827/8 

Ge~cn ydba§I piyangosunda KADER Gi~ESiNiN kazand1g. biiyiik mu
vaffakiyeti unutmak imkan haricindedir. Biiyiik ikramiyelerin ekserisi 
d.ader Gi§esi tarafmdan sahlan bilet Jere isabet etmi§ti. Bunun i~in KADER 
kelimesini unutmamann ve talihinizi denemek i~in bu ytlba§l biletinizi 

herhalde KADE Gi$ESiNDEN 
almamn tavsiye eyleriz. <;iinkii; KADER sizi saadete kavu§turacakhr. 

Adrcs: Eminonii, Valde han kaplSI yanmda No. 4 
Beyoglu istiklai caddesi No. 109 

Posta, T elgraf ve . T elefon 
Umumi Miidiirlugiinden: 

KUPONLU · VADELi • 
n-'1 [~~~~ 

MEVDUAT 
A - Eksiltmiye konuian it: Ankarada Y enitehirde Devlet ma • 

hallesinde ve Temyiz mahkemesi yanmda yaptlacak Posta, Telgraf 
ve Teiefon binas1 in,aah. 

tn,aatm ke~jif bedeli «78,666» lira «36» kuru,tur. 
B _ Bu i~e miiteallik umuml, fenni tartname, intaat fenni tart • 

name Iahikasi, ke~if huiasa defteri, kalorifer s1hhi tesisatma aid fen
ni sartname, kaiorifer s1hhi t~sisatma aid umumi tartname, elektrik 
tesisah ~artnamesi, eiektrik tesisab Iahikasi, yedi aded plan, eksiltme 
sartnamesi, mukaveie projesi ve Baymduhk i,Ieri genei sartnamesi 3 
iira 93 kuru' bedelle Ankarada Posta T. T. Levaz1m Miidiiriiigiin -
den ve lstanbulda P. T. T. Levaz1m Ayniyat muavinliiinden ah • 

nabilir. 
C- Eksiltme 3/1/937 tarihinde cumartesi giinii aaat onda P. T. 

T. Ur -mi Miidiirliigii binas1 i!rinde toplanacak Arthrma ve Eksllt· 
me Komisyonunca yap1Iacakbr. 

D - Eksiltme kapah zarf usulile yapilacakbr. 

E - Eksiltmiye girebilmek i!rin isteklilerin bet bin yijz seksen dort 

lira muvakkat teminat vermesi, 

F - Jsteklilerin a'ag1daki tartlari haiz oldugunu isbat etmesi li.

ztmdir. 
1 - 2490 numarah kanunda yaz1h vesaiki gostermesi, 

2 - Naf1a Vekaietinden ahnmlf yap1 miiteahhidligi vesikas1 goa· 

termesi ve yaphg1 en hiiyiik itin bedeli 50.000 liradan ataiJ olma • 

masi laztmdir. 
Jhaie giiniinden laakal sekiz giin evvel Naf1a V ekaletinden taleb

de buiunmarrn~ oianlara i'bu ehiiyet vesikas1 ita oiunm1yacagmm ve 

binaberin eksiltmiye ittirak edemiyeceklerinin nazar1 dikkate •hn • 

mas1 icab eder. 
3 _ Miiteahhidin bizzat diplomah miihendis veya mimar olmas1 

veya bunlardan birile miiljtereken teklif yapmas1 ve mukaveleyi bir • 

likte imza etmesi li.zimd1r. 
G _ Teklif mektublar1 yukar1da «C» f1krasmda yaz1h saatten bir 

saat evveline kadar Ankarada P. T. T. Umum Miidiiriiigii binas1 i • 
~indeki Artbrma ve Eksiltme Komisyonu Reisligine makbuz muka • 

biiinde verilecektir. Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet yu

kar1da «C» hkrasmda yaz1h saate kadar gelmi~ olmas1 ve dlf zarfm 

•iihir mumile iyice kapatd.mif ol.maa1 lizundll'. Po•tada vaki olac•k 

gecikmeler kabul edilmez. (3498) 

r'?""'" ~r=(~., 

AOAPAZARI 

TURK ·TiCAQI;T· BANKASI 
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HAVACiAZ.I 5CF-BEN 
iLE aiR DU~ SiZE 
2 KURU SA MAL OLUR 
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-• Ertl 
ISTIKLAl CAD. IZAHAT 

ELEKTRON MUESSESATI TELGRAF: ELEKTRON 

TELEFON: 414150 

POST A KUTUSU : 1144 
GALATA VOYVODA CADDESi No. 68-60-62 

KA$E 

KAL • 
I 

Grip • Nevralji • aa, ve Di' agralara • Artritizm • Romatizma 

KUMBARA 
0 

BIRE 
1000 
VEREN 

TARLADJR 

' · ;/ 

- .. -
,q • • ' 'vtn ;:-

'~ .. -

Istanbul Harici Askeri 
KITAATI tLANLARI 

450 bin kilo ekmeklik un pa-zar· 
hkla almacakhr. Muhammen be • 
deli 67500 lirad1r. ilk teminah 
4625 lirad1r. Pazarhkla ihalesi 10/ 
12/936 giinii saat 11 de Erzincan
da Asker! Sahnalma Komisyonun
da ya-pilacaktJr. lsteklilerin ihale 
giinii Tecim ve Endiistri Odasmda 
kayidli bulunduklal'ma dah· vesika 
ibraz edeceklerdir. Bu unun ihalesin 
de takarriir edecek bedelinin ii<;te 
biri nisbetinde ve teminat mukabi
linde miiteahhidine avans veril -
mesi fart konulmu,tur. ~artname -
sini almak istiyenler bir adedi 338 
kuruf mukabilinde Komisyonumuz
dadan alabilirler. 

«506» ('3223) 

*** 
24/11/936 tarihinde ihale e-

dilecegi ilan edilen ve 25500 Ji. 
ra fiat bi,.:ilen 30 bin metre tay
yare kanat bezile 65 bin 600 
metre tayyare kanat 'eritlerine 
yamlan teklifleri kabul edilme
diginden yeniden kapah zarfla 
eksiltmiye konulmu,tur. lhalesi 
22 birincikanun 936 sah giinii · 
saat 15 tedir. Sartnamesi 138 ku
ru,a M. M. Vekaleti Sahnalma 
Komisyonundan ahmr. Ilk temi· 
nab 1912 lira SO kuru,tur. Ek • 
siltmiye girecekler kanunl temi
nat ve 2490 say1h kanunun 2 ve 
3 iincii maddelerinde yaz1h bel
gelerle birlikte teklif mektubla
rim ihale saatinden bir saat ev • 
vel Ankarada M. M. Vekaleti 
Sahnalma Komisyonuna verme· 
leri. «~08» (3287) 

I istanbul Komutanhg1 I 
Sahnalma Komisvonu ilanlar1 

Istanbul Komutanhg1 birlikle • 
ri ihtiyact olan 2500 kilo doma-

tes sal~ast a~tk eksiltme ile 11/ 
12/1936 cuma giinii saat 16 da 
yaptlacakttr. 

Muhammen tutart 575 lira -
dtr. :;iartnamesi hergiin ogleden 

evvel Komisyonumuzda goriile -
bilir. lsteklilerin 43 lirahk ilk 
teminat makbuz ve mektublarile 
beraber Fmdtkhda Komutanhk 
Satmalma Komisyonuna gelme • 
leri. (3153) 

*** 
~atalca Miistahkem Mevki 

Komutnnhg1 i,.:in almacak 6000 
kilo sabuna talibin vermif oldu· 
gu fiat pahah goriildiigiinden 
18/12/936 cuma giinii saat 14,30 
da ihalesi yaptlacakhr. Muham • 
men tutar1 2280 liradtr. ~artna
mesi hergiin ogleden evvel Ko • 
misyonumuzda goriilebilir. ls
teklilerin 171 lirahk ilk teminat 
makhuz veya mektublarile be -
raber Fmd1khda Komutanhk 
Satmalma Komisyonuna gelme
leri. (3396) 

F 

KANZUK MEYVA TUZU 
Kanzuk meyva tuzu en ho§ 

meyva usarelerile haZJrlanmi§ • 

hr. Hazm1 kolayla§hnr. ink1 • 
baz1 izale eder. Kam temizliyerek 

viicude tazelik ve canhhk bah§e

der. 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESi 

Beyoglu • istanbul 

Dr. lhsan Sami .. 

Oksiiriik Surubu • 
Oksiiriik ve nefes darhgt, bog • 

maca ve klzamtk oksi.iriikleri iGin 
pek tesirli ilacdtr Her eczanede ve 
ecza depolarmda bulunur. 

g BfrtBeiJf~un 19~ 

EVERSHARP 
KALEMi . AKAMAZ 

Giizelce kapanm1~ bir ~i~enin agu1 gibi, Evershai'P, 

~alemi akamaz. Emniyet manias1, biitiin miire~ 

kep !eke ve bula~malarm onunu alm·~br. 

Kalemin uzermdeki kapa~• vidalad•~•mzda, ~J mu• 

rekkebi otomatik bir surette kalemin deposunda 

hapsetmi~ oluosunuz. Bu sur_etle kat'iyyen akmaz ve 

karmaklanmz•, ka~1dm•z• veya elbisenizi kirletmez. 

Yalmz E.veraharp kalemlerinde, emniyet manias 

ayar edilebilir ucu ve cazip desenleri vard1r. 

£V£RSHARE 
HER KALEM ICIN AYNI ~EKILDE BIR KUR~UN KALEMI VARD1A 

istanbul 4 iincii icra Memurlguundan: 
Emniyet Sandtgma birinci derecede ipotekli olup yeminli ii~ ehli 

vukuf tarafmdan tamamma «10,548» lira «50)) kuru' k1ymet takdir 
edilen Erenkoyiinde, Suadiye mahallesinde, Bagdad caddesinde es
ki 88, 89 yeni 376, 376 numarah sag1 mukaddema Bedriye elyevm 
Behtane ko,kii, solu Y azmact tariki, arkast Servinaz tariki, cephesi 
Bagdad caddesile mahdud muhdesati miilk zemini arz1 miri etJ;aft, 
iizeri alafranga kiremitli kargir duvarla mahdud, hah~e kaptlari bo • 
yah ve parmakhkh demir, bah~esi ~am, dut ve muhtelif meyva agac· 
larm1 havi ve tanzim edilmi~, binalarm birinci katlarmm pencereleri 
demir parmakhkh ve yagh poyah ve binanm harici kaptlarl onle -
rinde iit;: ayak mermer basamaklarla t;:Iktlan ve zeminleri ~i~ekli ~ini 
doseli ve etraft camekanla kapah sahanhklar1 olan biiyiik binamn bod 
ru~ kat1: Odunluk ve komiirliik, birinci kab i~ it;:e iki salon dort oda 
hir hala, 2 ve 3 iincii katlar birinci kabn ayni ancak 1 ve 2 inci kat • 
Iarin tavanlan ~i~ekli yagh boyah ve kaptlart macun boyah, duvarlar 
kalemkar olup muntazamdtr. Binadan ge~ilen ve zemini renkli ~ini 
koridora kap1s1 olan ve itrinde alafranga ocak ve sabit raflart ve do
labt ayrtca kil ri havi iizeri ~inko kaph a'rgir mutfa , ii~u ina • 
nm zemin kah bir sofa iizerinde iki od11 bir 'hala bir kiler ve hari~te 
zemini mozaik ve mozaik merdivenli bir sahanhk, elektrik ve terkosu 
bah~ede su deposu bulunan ve umum mesahast 4257.00 M2 olup, bii
yiik bina 195.00 M2, kii,.:iik bina 104.00 M2 ve mutfak 49.00 M2 olan 
bah,.:eli ko~kiin bordu olii Saadet ve Liitfii varisleri Mediha, ~iik • 
riye, Saffet, Ahmed, Halile aid 1/2 hissesi at;:tk arttirmtya vazedilmit 
oldugundan 11/1/937 tarihine musadif pazartesi giinii saat 14 ten 
16 ya kadar dairede birinci artbrmast icra edilecektir. Arthrma b~ 
deli ktymeti muhammenenin yiizde yetmif he,ini buldugu takdirde 
mii,terisi iizerinde btraktlacakhr. Aksi takdirde en son arthramn ta· 
ahhiidii baki kalmak iizere arthrma 15 giin miiddetle temdid edilerek 
26/1/937 tarihin~ musadif sah giinii saat 14 ten 16 ya kadar keza 
dairemizde yaptlacak ikinci at;:Ik artbrmasmda arthrma bedeli k1y • 
meti muhammenenin yiizde yetmi~ be~ini bulmadigi takdirde sabt 
2280 numarah kanun ahkamma tevfikan geri b1rakihr. Sabf pe!fin
dir. Artbrmtya i~tirak etmek istiyenlerin k1ymeti muhammenenin %' 
7,5 nisbetinde pey ak~esi veya milli bir bankanm teminat mektubunu 
hamil bulunmalart laz1mdtr. Haklan tapu sicillile sabit olmtyan ipo· 
tekli alacakhlarla diger alakadaranm ve irtifak hakkt sahiblerinin 
bu haklarmt ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialartnl ev • 
rak1 miisbitelerile birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 giin zar· 
fmda birlikte dairemize bildirmeleri laz1mdtr. Aksi takdirde hak -
lar1 tapu sicillile sabit olmtyanlar sahf bedelinin paylafmasmdan 
baric kahrlar. Miiterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden miitevellid 
Belediye riisumu ve Vaktf icaresi bedeli miizayededen tenzil olunur, 
Daha fazla maliimat almak istiyenler 1/12/936 tarihinden itibaren 
herkesin gorebilmesi i,.:in dairede a~tk bulundurulacak arthrma fart
namesile 934/1662 numarah dosyaya miiracaatle mezkiir dosyada 
mevcud vesaiki gorebilecekleri ilan •Iunur. (3484) 

POKER 

Kocaeli 

T~rat; ' b1~aklar1 

SERT SAKALLARI 
YUMU$ATIR. 

ve cildi pamuk gibi yapar. 

POKER PLAY 
markas1na dikkat ediniz. 

Vilayetinden: 
Vilayet Hususl ldaresile tlk okullar i~in yaptmlacak 74 kalem 

matbu evrak birincikanunun on yedinci per,embe giinii saat on bef· 
te at;:Ik eksiltme suretile Vilayet Makammda ihale edilecektir. Mu· 
hammen bedeli 2000 lirad1r. lsteklilerin 150 lirahk muvakkat temi· 
nat mektubu veya banka makbuzile Vilayet Makamma, fartname 
ve niimunelerini gi>Tmek istiyenlerin Enciimen Kalemine miira • 
caatleri. (3311) 

Bestekar SfLAHADOJN PINAR'1n 
ilk defa pUiklara yapbg1 Tanbur ile 

17225 : Hi.izam Taksim ~ Hicazkar Taksim 

COLUMBiA plaklannda araymll. 
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I Birincikinun 1938 

DARANIZ rAIZ G[TiD-M(k' 
\[i CA [J ·~ I R.. 

1-lUSUSJ ~ARTLAQIMIZ ~AIICKINDA 
GI~H~I21MiZD~N MALUMAT ALI N I z 

PALAS- ALALE:MCl HAN 

Seyhan Posta ve Telgraf 
Ba~miidiir ~Ligiinden: 

1 - Meraine aekiz aaat mesafedeki Kepez, Aytheleni ormanlarm
dan keailmek iizere evvelce eksiltmiye ~tkartlmt~ olup talib zuhur et· 
ntiyen «4350» aded ~1rah ~am direii ikinci defa olarak ve teslim 
ntuddeti nisan 1937 nihayetine kadar uzablarak kapah zarfla eksilt· 
ntiye ~lkartlmtfhr. 

2 - Muhammen bedeli heber direk hef lira ve muvakkat temi • 
natt 1631 lira 25 kuruttur. 

3 - Eksiltme ihalesi 15/12/1936 tarihinde sa\1 giinu saat 15 te 
Seyhan Posta ve Telgraf Telefon Bafmiidiriyet binasmda topla • 
nacak Komisyonda yaptlacakttr. 

4 - Talihler teminabnt vezneye teslim edecek, alacaklart mak· 
huzu veya kanuni muteher teminab ve f&rlnamede yaz1h belgeler
le teklif mektuhunu ihtiva edecek olan ikinci kapah ve muhurlii 
zarflartnt mezkur tarihe musadif sah giinu saat 15 e kadar mak • 
huz mukabilinde Komisyon Riyasetine teslim edeceklerdir. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
S - ~artnameler Ba,miidiriyette hergiin saat 9 - 12 ve 13 - 17 e 

kadar goriilebilir. 
6 - F enni ,artnamede tafsilat ve izahat olmakla beraber hu di • 

reklerin uzunluklan 8 metre, dip devreleri 70, tepe devreleri 40 
llntirn olacakttr. Kesim mudedti 15 mart 1937 ak amt bitecektir. 

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

Kesim ve aoyum i,i tamamlandtktan sonra ormanda idaremiz dam
ralarile damgalanacak ve bu damgah direkler teselliim mahlli olan 
Mersin iatasyonunda damgalan goriilerek bili.itiraz kabul edile -
cektir. (3406) 

Dahiliye V ekiletinden : 
1 - Veki.let ihtiyac1 i~in ahnacak 350 ton kok komiiriiniin mu· 

hayaast kapah zarfla eksiltmiye konmuftur. 
2- Ekailtme 21/12/936 pazartesi giinii saat 15,30 da Ankarada 

Y eni,ehirde Vekalet binasmda toplanacak Sabnalma Komisyonun· 
C:a yaptlacakbr. 

3 - Muhammen bedel10500 lia·adtr. 
4 - Muvakkat teminat 787 lira 50 kuruftur. 
S - lsteklilerin buna dlltir olan ,artnameyi Veki.let Levaztm 

8urosundan alabilirler. 
6 - lsteklilerin 21/12/936 giinii saat 14,30 a kadar teklif mek

tuhianm Sattnalma Komisyonu Reisligine vermeleri ve makbuz al-
lbalart li.ztmdtr. 

7 - Posta ile gonderilecek teklif mektublarmm yukartda raztb 
•aatte Reialiie gelmif bulunmast fartttr. Postada olacak gectkme
ler ntuteber deiildir. «1988» (3413) 

an 

Pelikan §effaf 
dolma kalem 
ile yazJntz. 

Hem en yazar ve 
leke yapmaz. 

Kartasiye magazalartndan tedarik edilebilir 

CUMHURiYET 

Istanbul 4 iincii icra Memurlguundan: 
Marko Langa tarafmdan Emniyet Sand1gma ipotek olup tama -

mma (3680) lira ktymet takdir edilen Kabata~ta (Beyoglunda) t> i 

meravni Hacehatun mahallesinin Giimii~suyu caddesinde lzzetpa~a 
sokagmda eski 7, 9 yeni 28/1 numarah hududu Jorzisimons arsast ve 
Seniye ve Fatma Hatice aparbmam ve Ce,migiizel Hiiseyin arsast, 
cephesi izzetpa§a sokagile mahdud 472 M2 cadde tarafmda duvar ve 
deniz tarafmda duvar ve ortasmda k1smen temel ve set duvan ve 
tonos kemer bulunan arsamn dortte bir hissesile gene ayni mahal ve 
sokakta eski 7, 9 yeni 28/5 numarah tamamma (49~0) lira ktymet 
takdir edilen 325 M2 olup hududu: ~irketin uhdesinde olup ahara 
ferag olunan 2 harta numarah arsa ve tirketin 4 harta numarah ar • 
sast ve tirketin 9/1 numa h arsast cephesi lzzetpafa sokagile mah
dud on duvart kargir ~ahsl galvaniz ah§ah diger taraft galvanizle 
mestur ahtab dosemeli altmda bodrum ve deniz cihetinde set du -
van mevcud olan diger arsamn dortte bir hissesi ve gene ayni mahal 
ve sokakta eski 7, 9 yeni 28/6 numarah olup tamamma (6600) lira 
ktymet takdir edilen ve hududu ~irketin '3 harta numarah arsast ve 
firketin 5 harta numarah arsas1 ve 9/1 numarah arsa cephesi lzzet. 
pafa sokagile mahdud mesahast 437M2 olup iizerinde ktsmen 28/5 
numarah arsa iizerindeki sala~ ve bolmelerin bir kiSmt mevcud olan 
arsanm kezalik dortte bir hissesi «deniz nezareti kamileleri vardtr» 
mezkur hisseler a~tk arthrmtya vazedilmi§tir. 

Arthrma pe§indir, arhrmtya i•tirak edecek miitterilerin ktymeti 
muhammenenin % 7,5 nisbetinde f!eY ak~esi veya milli bir banka -
nm teminat mektubunu hamil olmalart icab eder. 

Artbrma f&rtnamesi 7/12/936 tarihine musadif pazartesi giinii 
dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arthrmast 7/1/ 
937 tarihine musadif pertembe giinii dairemizde saat 14 ten 16 ya 
kadar icra edilecek birinci arthrmada bedel, k1ymeti muhammene
nin % 75 ini buldugu takdirde iistte btrakthr. Aksi takdirde son art· 
branm taahhiidii baki kalmak iizere arthrma on bet giin daha tern -
did edilerek 22/1/937 tarihine musadif cuma giinii saat 14 ten 16 ya 
kadar dairede yaptlacak ikinci arthrma neticesinde en ~ok arthra -
mn iistiinde buaktlacakhr. 2004 numarah icra ve iflas kanununun 
126 net maddesine tevfikan haklart tapu sicillerile sabit olmtyan ipo
tekli alacakhlarla diger alakadaranm ve irtifak hakkt sahiblerinin 
bu haklanm ve ~ususile faiz ve masarife dair olan iddialartm ilan ta· 
rihinden itibaren 20 giin zarfmda evrakt miisbitelerile birlikte dai • 
remize bildirmeleri laztmdtr. Aksi takdirde haklan tapu sicillerile 
sabit olmtyanlar sah~ bedelinin payla,masmdan haric kahrlar. Mii -
terakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ve dellaliyeden ibaret olan 
Belediye riisumu ve Vaktf icaresile 20 senelik Vaktf icaresi tavizi tu
tarl bedeli miizayededen tenzil olunur. Daha fa;la malumat almak 
istiyenlerin 934/1351 numarah dosyada mevcud evrak ve mahallen 
haciz ve takdiri ktymet raporunu goriip anhyac~klart ilan olunur. 

DUnyan1n en methur taker ticarethanesi 

Akide ,akeri 60 Kr. 
Elvan f&kerl SO Kr. 
f•st1kll lokum 120 Kr. 
Sade lokum 60 Kr. 

(3486) 

T a§ra i~in; Istanbulda 
Bah~ekap1smda ticaret

hanenin merkezi 
kabul eder. 

Elektrik Miinakasasi ilani 

Gerede Urbayiigindan: 
1 - Nafta Vekaletinden tasdikli proje ve fenni f&rtnamesi muci

bince Gerede kasabasmda elektrik tesisah yaptlmasJ 22/11/1936 ta
rihinden 5/1/9'37 tarihine kadar 45 giin miiddetle ve kapah zarf 
~ile eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - Eksiltme 5/1/1937 sah giinii saat 16 da Gerede Belediye 
dairesinde miit~~ekkil Belediye Enciimeninde yaptlacaktu. 

3 - Tahmin edilen bedel 2S97 lirahk santral binan 'nfaall ve 
agac direkler haric olmak iizere 19,362 liradtr. , 

4 - Muvakkat teminat miktari 1452 lira 15 kuruttur. 
5 - Proje ve teferriiab ve fenni ve hususi ,artname ve muka • 

velename projesi sureti bet lira bedel mukabilinde lstnabul Taksim 
~ark aparttmamnda miihendis Hasan Haletten ve Gerede Beldiye
sinden ahnabilir. 

6 - T eklif mektublan fU vesikalar1 ihtiva edecektir. 
A- tstekli bir tirket olduiu takdirde sicilde kabul oldugu ve ha

len faaliyette bulunduguna dair bu eksiltmenin ili.n tarihindee son
ra almmit resmi bir vesika, tirket sirgiileri veya noterlikten musad
dak vekaletnamesi. 

B - Muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubu. 
C - Bugiine kadar ell a,agt yirmi bin lirahk bir elektrik teai -

satm1 muvaffakiyetle bitirdiiine dair kabul raporu. Veya musaddak 
sureti. 

fsteklilerin eksiltme tartnamesi mucibince ~nzim ede ... ekleri tek • 
lif mektublar1m eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Belediye 
riyasetine vermeleri veya bu saate kadar yeti~mek iizere gonderme
leri ilan olunur. (3151) 

istanbul Defterdarhgtndan: 

Cinsi ve mevkii 
Muhammen 

kirast 
Lira 

Tophanede Cavu,hafl mahallesinin Necatibey caddesinde 
eski Askeri Sanayi mektebi alhnda 421 No.h dukkan: 36 
Bogazic;inde Bebekte K1zmektebi sokagmda eskiden 
Maliye tuhesi olarak kullamlan 7 No.h ev: 360 

Yukartda cins ve mevkileri yazth emlakin hizalarmdaki kira mu· 
kabilinde bir sene miiddetle ve ac;tk arthrma usulile ayrt ayrt ktraya 
verilme iti on gun uzahlmttbr. lsteklilerin ve tediye teraitini ogren· 
mek istiyenlerin 14/12/936 pazartesi gunii saat on dortte yiizde ye
du bu~uk pey akc;elerile Milli Emlak Miidiirliigiinde toplanan Ko -
misyona miiracaatleri. «M.» (3528) 

1! 

--~-----1 inhisarlar Umum Miidiirliigiinden· 

AQed Cinsi Muhammen bedeli 
Lira 

696 tspanyol mamulih 7,65 Brovnig sistemi 4350 
590 » » 6,35 » » 2581,25 

83 D. W. M. markah 7,65 726,25 
1 7,65 Dreyze marka 6,25 

2 6,35 Valter marka 15,25 

1372 7679.-
I- Yukartda miktar, cins ve muhammen bedelleri yaz1h «1372» 

aded tabanca tartnamesi mucibince kapah zarfla toptan arthrmtya 

konulmu,tur. 
II- Artttrma 10/XII/1936 tarihine rashyan pertembe giinii saat 

11 de Babatatta Levaztm ve Mubayaat ~ubesinde miiletekkil Sahf 
Komisyonunda yaptlacakbr. 

III- Arthrma Emniyet Miidiirliigiinden silah s&llfma musaade al
mt' silah tacirleri arasmda yaptlacakbr. 

IV - Bedelsiz ,artnameler ve silah niimuneleri ~ozu ge~en Satxt 
Komisyonunda mevcud olup hergiin ahmp goriilebilir. 

V - Muvakkat giivemne parast «576» lirad1r. 
VI - fsteklilerin arlttrmtya girebilmeleri i~in kanunen ibrazi Ia • 

ztm gelen vesaikle «<ib iincii maddedeki vesikay1 ve fiat teklif mek· 
tublarmt ve giivenme parasmm yahrtldigmt miibeyyin makbuzu havi 
kapah zarflartnl arttxrma i~in tayin olunan saatten bir saat evvel 
makbuz mukabilinde Komisyon Reisine vermit olmalart laztmdtr. 

(3106) ,., 
1 - ~artname ve ketifnamesi mucibince Toptatt Tiitiin Baktm 

evinde yap1lacak 2441.20 lira ketif bedelli iicr ambarm intaah pa • 
zarhk suretile eksiltmiye konulmu~tur. 
2- Pazarhk 18/XII/936 tarihine rashyan cuma giinii saat 15 te 

Kabatatta Levazim ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda 
.faptlacakhr. 

3 - ~artnameler parastz olarak hergiin sozii gecren ~ubeden ah· 
aabilir. 
~ - lsteklilerin pazarh~; i~in tayin edilen gun ve saatte % 7 5 gii· 

1enme paral&~rile birlikte adt ge~en Komisyona gelmeleri ila~ olu
nur. (3373) 

Karacabey Harast DirektorliiP:iinden: 
~ 

Hara mahsulatmdan 171 bin kilo c;ellik kapah zarf usulile arthr
mtya k~l/lulmuttur. ihale 10/12/936 pertembe giinu saat on bette 
Hara Merkez binasmda yaptlacakhr. Celtigin beher kilosunun mu • 
hammen ktymeti on kurut olup yekun tutan on yedi bin yiiz lira o • 
lup muvakkat teminat 1283 liradtr. lsteklilerin 2490 numarah ka • 
nunun tarifah dahilinde ihale giinu saat on dorde kadar zarflartnt 
Komisyona tevdi etmeleri ve tartnamesini gormek istiyenlerin Bur· 
sa, Ankara, istanbul Baytar Direktorliigiine miiracaatleri. (3056) 

1 9 3 7 YILBASI 
' Hava Kurumu Biiyiik Piyangasu 

BUYOK iKRAMiYESi 
( 5 0 0 . 0 0 0 ) lirad1r. 

200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000, 50.000, 
30.000, 20.000, 15.000 lirahk ikramiyelerle (400.000 
ve 100.000) lirahk ik i aded miikafat vardtr. 

KE$1DE YILBA$1 GECESI YAPILACAKTIR. 

Biletler: (2,5), (5) ve (10) liradt ·. 
Vakit kayhetmeden hemen biletinizi ahmz ... 
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Kocaeli Vilayetinden: 
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KANZUK 
Sa~ eksiri 

COMOGENE 
Sa~larm koklerini kuvvetlendi • 

rir. Dokiilmesine roam olur. Ke • 
pekleri izale eder. Ne§viiniimasiru 
kolayla§hrarak hayat kabiliyeti • 
ni arttmr. Latif rayihah bir sa!: 
eksiridir. 
iNGiLiz KANZUK ECZANESf 

BEYOCLU • iSTANBUL 

Fatih sulh birinci hukuk hakimligin· 
den: 

Fatma ~ekftre; Dawdpa§ada Top!:U· 
emin sokak 12 numarada . 

Aksarayda Dawdpa§ada yeni Top · 
kap1 caddesinde eski 13 yeni 175 nu · 
marah gayrimenkuliin kabili taksim 
ise taksimi olmadigi takdirde §Uyuun 
izalesine hiikiim verilmesi dilegile Mev-

Vilayet okuHari i!rin bir aded seyyar sesli sinema makinesi1e bir- Iude tarafmdan 'aleyhinize aplan da • 
likte sessiz 25 metre filim ahc1 bir makine a!rik eksi1tme surettle sa- vamn icra kdman muhakemesinde; SI· 

hn almacakbr. Bunlarm muhammen bedeli 1800 liradu. !hale bi • kartdan davetiyeye verilen me§ruhata 
rincikanunun 17 inci per,embe giinii saat on he,te Vilay~t Maka - gore bali hazu mahalli i~metgahmlZln 

meshuliyetine binaen on be§ giin miid
mmda yapdaca~br. lstek!ileri~ A135 lirahk muvakkat teMlina~ ~e~ - detle ilanen tebligat yapildigl halde 
tubu veya banka makbuzile V1layet makamma ve ,artnamesmi gor- tayin olunan 251111936 tarihli celseye 
mek istiyenlerin Enciimen kalemine miiracaatleri. (3312) gehnediginizden g1yabmizda davaya 

- bak1ldi. Davacmm dilegile mahallinde 

GRi 1 '·n 
Tercih edilmesindeki sebeb 

GRiPiN 

ehli vukuf marifetile ke§if yaplldt. Ehli 
vukufun verdigi rapo:ra gore dava 
olunan yerin kabili taksim oldugu 
bildirildi ve davac1 Mevlude de taksimi 
miimkiin olan mahallin herhangi taraf 
kendisine verilecek olursa razt oldugu
nu huzuru mahkemede soyliyerek gel· 
mediginizden g1yab karan verilmesini 
istedi. istek muvaf1k goriildiigiinden 
U. U. M. K. nun 402, 405, 406 nc1 mad· 

Biitiin agrdara, hastahk delerine tevfikan g1yab karar1 verilerek 

batlangiclarma kar§l tesi
ri yiizde yiiz olan ve hi~ 

zarars1z en kuvvetli 
miisekkindir. 

,----G RiPiN -----

l Nezle, soguk algmhgJ, grip rahatsllhklannda, ba~, di~, 
mafsal romatizma, asab ve adele agnlannda 

· 12 saatte 3 fane kullanabilirsiniz. -----.;--
.,., . • . . . ~~ • - •. ' ' ~. • ,'' . ~ ~._ t t • , I 

Giimriik Muhafaza Tamirat 
Atolyesi Miidiirliigiinden: 

Atolyemiz i!rin altmi,ar lira iicretli bir dokiimcii ile bir borucuya 
ihtiyac vard1r. lsteklilerin Miidiriyete miiracaatleri. (3496) 

1! 

AX~939 , Klarinet ~iikrU AX1947 • Sataye 

Kar.§uama Delisio Deli Goyniim 
<;Hte telli Ne gelen var, ne haber var 

AX1942 • Seyyan AX1948 • Urfall Muhittin 

Bogazm San K1Z1 Meyremo - Halk Tiirkiisii 
Bir Marti gibi Daglarda gezen benim 

AX1943 • Mualli AX1950 • MuaiiA 

Y amk omer Bir c;apkma goniil verdim 
Memesiz Fadime Modah k1z 

AX1944- Udi Hrant AX1951 • Seyyan 

Hiiseyni T aksim Deli Goniil - Tan go 
Kiirdili Hicazkar taksim Anadolu Rumbas1 

AX1945 - satiye AX1952 • Mahmnd Gelaleddin 
Mehtabh gecelerde Esmer yiiziiniin ziynetidir 
Beklerim her giin Tutu~up yand1 kalbim 

AX194&- Ku~uk Nezihe AX1953. Erzincanll ~erif 
Goniil nedir Keklik ta~m ba~mda 
Sevda dolu gozleri Mecnunum Leyla m1 gordiim 

--------------~----------------------~-----~~----·· 
Memleketimizin en k1ymetli artistleri 
Y aln1z SAHiBiNiN SESi'nde okurlar 

davamn bakiimast 15/1/937 tarihine 
mtisadif cuma giinii saat 14 e buakdd1. 
i§bU g~yab kararmm tarihi tebligden 
itibaren miiddeti kanuniyesi zarfmda 
itiraz etmez ve tayin olunan muhakeme 
giiniinde bil'asale veya bilvekale mah· 
kemeye gelerek gerek rapor ve gerek 
sair itirazlarmlZI bildirm~diginiz tak • 
dirde ahklhm kanuniye dairesinde hii· 
kiim verilecegini bildirir gtyab karan 
usuliin 141 inci maddesine tevfikan ev· 
velki tebligat gibi on be§ giin miiddctle 
ilan olunur . 

C i C i DUDAKLiK 
Diinyamn ~n eabit 

dudak boyas1, 

FARUKI'nin CiCI 

Sahib ve Ba$muharrirt: Yunua Nadi 

umum'i ne$riyat~ tdare eden Yaz~ i~leri 

Mildilril: Hikmet Miinif 

Cumhurtyet matbaast 

r--- if AVRUNUZA ACIYINIZ 
Terkibini 

ve 

Vitamin 

Kalori 
GKla 
Afiyet 
Kuvvet 
Kudret 
S1hhat 
Nes'e 

' 
Zeka 

temin eden 
yegane ~ocuk 
g1dasldlr. 

bilmediginiz Avrupa ~ocuk g1dalari midelerini bozar 
yavrunuzu hastabkb yapar. Allah1n yaratligi saf 

ve taze hububattan almm1s 
' 

•• 
Pirinc Ozii 

Yulaf » 
Mercimek » 

Patates » 

Bugday » 

irmik >> 

Tiirlii » 

Badem » 

M1s1r » 

Arpa )) 

~vdar » 

Bezelye » 

OZLO U·N. LA RiLE 
Besleyiniz ve Biiyiitiiniiz. 

Hasan ozlii unlar1 nafasetleri ve lazeliklerini on sana muhafaza eder ve kat'iyyen bozulmaz. 
(;ocuklarlnlza yediriniz.lstedikle rini ve ,sevdiklerini btktumtyarak degi,tire degi,tire yediriniz. Vitami
ni ve kalorisi ~ok olan bu miikem mel, ozlii unlarla yavrularmtz ne,eli s1hhatli, tombul, kanh, canh olur
lar. (;abuk biiyiirler. (;abuk di' t;Ikanrlar, kemikleri kuvvetlenir, ishal olmazlar HASAN t>ZLO 
UNLARILE yaptlan mahallebi ve !rorbalarm ve tathlarm ve piirelerin ve yemeklerin lezzetine pa· 
yan olmaz. HASAN t>ZLO UNLARI nefasetini on sene muhafaza eder. Daima tazedir. Hi!r kurt-

lanmaz. Taklidlerinden sakuumz. Ba~ka marka verirlerse almaym1z ve aldanmaytmz. 
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 

ADEMi iKTiDARA FORTESTi 
• • 

ve B E L G E V !? E K L i G i N E KAR!?I 

HOR OBiN 
Tabletleri • Her ec:zanede aray1n1z. · (Posta kutusu 1255 Hormobin) 

M~LlEMESI 


