
9 ikincite§rin 1936 CUMHURiYET I 

AT.IZMA PI• MANOL ile derhal ge~er. U¥iimek· ten, bel, diz ve arkaya 
giren agrtlart heman keser 0 Edirne Kiiltiir Direktorliigiinden: 

Ilk K1rdmna 
Cinsi An l;ogu teminatt Tutan l arihi GunD Saati 

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

iSTANBULDA GALATADA RIHTIM UZE· 
Laeivert kuma~ 500 750 m. 242 L. 3225 L. 19-11-936 Per~embe IS 

aQizr yrkamak artrk bir kDifet de~ildlr, 
'zira gayrl kabill kryas olan PERLO
DENT dl!f macunu bu kDifeti ortodon 
kaldrrmr~dlr. 

PERLOOENT cok zevkli olduau glbl, 
solu~unuzu da serinlatlr. 

-·-~~~~ .?~.u.d·.u{:lft~ oWe. .u.r,.·. 
IIC ~U.W (1{-. ;:..,(.:u -.;'h<M.:>Wiz 

Yiiksek Miihendis Mektebi Artt1rma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

1 - 27/8/936 ve 14/9/936 tarihlerinde eksiltmiye konulup istekli 
~tkmamasmdan dolay1 intac edilemiyen Yiiksek Miihendis Mektebi 
binas1 dahilindeki «21115» lira «98» kurut ketif bedelli «B.» kts • 
mmm bazt maddeleri tadil edilen tartnameye gore intast. 

2 - Bu ife aid tartname ve evrak ,unlardtr: 
A- Eksiltme tarmamefl. ve -buna merbut olan in,aabn tarifi, 

fenni ve hususi tartnameler. 
B- Mukavele projesi. 
C - Baymdtrhk itleri genel fartnamesi 
D - Plan ve projeler. 
lstekliler bu fartnameleri ve evrak1 «110» kurut bedel mukabilin-

tle mekteb idaresinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 11/11/936 ~ar,amba gunii saat «15» te Guntiif • 

suyunda Yiiksek Miihendis Mektebi binas1 i~indeki arthrma ve ek -
siltme komisyonunda kapah zarf usulile yapilacaktlr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin «1584» lira muvak -
kat teminat vermesi, bundan batka afagtdaki vesikalart haiz olup 
getirmesi lazrmdtr: • . w. • 

A- Nafta Vekaletinden ahn:mtf yap1 miiteahh•dltg1 ehhyet ve • 
sikast. 

B- «10,000» lirahk if yapbgma dair Nafta Vekaletincc tasdikli 
vesika. 

C - 936 y1hna aid Ticaret Odas1 vesikas1. 
D - tateklinin miihendis veya mimar olduguna Clair diploma ve

ya sureti, miihendis veya mimar olmadtgt takdirde bunlardan 
birile ortak olarak !raltfbgma dair noterden musaddak vesika. 

5 - Teklif mektublar1 Y.Ukar1da ii!riincii maddede yazth saatten 
bir saat evveline kadar Yiiksek Miihendis mektebi binasi i~indeki 
Artbrma ve Eksiltme Komisyonu Batkanhgma makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet iicriindi mad
dede yaz1h saate kadar gelmit olmasi ve dtf ·zarfm miihiir mumile 
iyice kapattlmlf bulunmaSl tarthr. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (2343) 

REOSiL · 
Oksiiriik; Nefes darhg1; Soguk 

algtnhg• ve Gogiis nezlelerinden 
· sizi kurtarac:ak en eyi ila~ budur. 

Her Eczaneden israrla isteyiniz. 

Kiiltih· Bakanbgt Erkek Terzilik 
Okulu Direktorlilgiinden: 

.1 - Okul Divanyolunda, Bi~kiyurdu sokagmdaki «3» numarah 
binaya tatmmifbr. 

2 Erkek talebe kaydine devam edilmektedir. Telefon No: 22480 
(2761) 

Istanbul Bakkallar ve 
Miistahdemini Cemiyetinden: 

«;ah~ma miiddetini bitiren cemiyet idare heyetinin tecdidi i!fiD 10/11/936 
sah giinii se~rim yapdacakhr. Cemiyet azalarmm se~im giinii saat ondan 
16 ya kadar Bahc;ekapt Dordiincii Vak1f han asma katmdaki cemiyet mer
kezine hiiviyet ciizdanlarile birlikte gelerek reylerini kullanmas1 bildirilir. 

RiNDE Y APILACAK YOLCU SALONU 
PROJESiNE AiD A(;ILAN MUSABAKA 

istanbul Liman isletme ' . 
idaresinden: 

Galata Rthbmmda Merkez ve ~inili Rthbm hanlart araamdaki Ida· 
remize aid yikilacak olan Panorama, Orta, Maritim hanlarmm meb
ni bulundugu arsa iizerine yeniden inta ettirilecek yolcu salonu 
projesi i~in Tiirk ve ecnebi mimar ve intaat miihendisleri arasmda 
bir miisabaka a~Jlmttbr. 

Miisabaka 6 tubat 1937 tarihinde hitam bulacakbr. 
Projeler bir juri heyeti tarafmdan incelenerek birinciye «2500», 

ikinciye «1000» ve begenilen diger iki projeye «500» er lira miika
fat verilecektir. 

Taliblerin proje miisabakasma aid izahnameyi Galatada Ferme -
necilerde Haydar hamnda Fen Servisi ~efligimize miiracaatle al -
mnlar1 liizumu ilan olunur. (2754) 

inhisarlar Umum Mudiirliigiinden - I 
I -istanbul Batmiidiirliigii i~in tip ve eb'adt tartnamesine bagh 

listede yaz1h 5772.32 lira muhammen bedelli, 213 kalem mobilya • 
nm imali kapah zarf usulile eksiltmiye konulmutlur. 

II - Eksiltme 10/XI/1936 tarihine rashyan sah giinii saat 15 te 
Kabata,ta Levaztm ve Mubayaat tubesindeki Ahm Komisyonunda 
yapiiacakhr. 

Ill - Muvakkat teminat «433» liradtr. 
IV - isteklilerin, eksiltmiye girElbilmeleri 1~1n ihale giiniinden 

en az ii~ giin evvel lnhisarlar lntaat ~ubesine miiracaat edip bu gibi 
itleri muvaffakiyetle yaphklarma dair vesikalarm1 ibraz ederek ay
rtca vesika almalart li!.zimdir. 

V - Bu ite aid fartnameler parastz olarak J;tergiin Levaztm ve 
Mubayaat ~ubesinden ahnabilir. 

VI - Teklife aid kapah zarflar ihale giinii en ge~ tam aaat 14 e 
kadar yukanda adt ge~en Komisyon Reisligine makbuz mukabilin
de verilmif olmahdtr. (2460) 

Gazi Anteb ilbaybg1ndan: 
Gazi Anteb Memleket hastanesi i~in 119 kalemde yazth 2113 lira 

k1ymeti muhammeneli eczayi bbhiye satin almacakbr. Talib olanla
rm liste ve ,artnameyi gormek iizere Istanbul Saghk Direktorliigiine 
miiracaat eylemeleri ve ihale tarihi olan 19/11/936 pertembe giinii· 
ne kadar teklif mektublarile 159 lira teminatlarmt Gazi Anteb iii 
Daimi Enciimenine gondermeleri ilan olunur. «2621» 

Edirne Ktz tlgretmen okulu talebesinin ihtiyac1 i~in cins ve mik
tart yukar1da yazth elbiselik laciverd kumat 4/11/936 dan itibaren 
15 giin miiddetle k1rdumaya konulmu,tur. Vermege istekli olanla -
rm belli giin ve saatte dairemizde toplanacak Komisyona gelmeleri 
ve niimuneyi gormek i~in de hergiin Okul tdaresine batvurmalart 
ilan olunur. (2737) 

istanbul Defterdarhg1ndan: 
Miikellefin Mahallesi Sokagt No. Cinsi Hissesi 

ismi 
Lambo oglu Kocadede Dariif· 93 Kargir fmn ve Sarandi 
Sarandi tafaka 95 diikkan hissesi 

Yukanda cinsi ve evsaf1 yaz1h emlak vergi bordarmdan dolay1 
tahsili emval kanununa tevfikan sabhga !rikartlmtfbr. 10/11/936 
sah giiniinden itibaren yirmi hir giin sonra 30/11/936 pazartesi gii· 
nii muvakkat ve onu takiben on giin sonra da kat'i ihalesi yaptla -
cakhr. Taliblerin sahf guniinde Fatih Kazasmda tefekkiil edecek 
ldare Heyetine miiracaatleri ilan olunur. (2760) 

• Betikta$ Diki' Yurdu 
T ahsili en yiiksek bi~ki diki¥ mektebidir. Aynca ~apka, ~i • 

~ek ve tezyinat dersleri de vardtr. Diplomalar Kiiltiir Direktor· 
liigiinden tasdikli olarak verilir. Yeni sene i~in kaytd devam 
ediyor. Program isteyiniz. Akaretler numara 87 T elefon : 43687 

Ankara Niimune Hastanesi 
Ba~tabibliginden: 

Hastanenin kulak, bogaz, burun fUbesine muktazi miktar, cinai 
ve tahmini fiatile eksiltmenin tekli ve muvakkat teminah ataitda 
yaz1h alah tibbiye 26 T. Evvel 1936 tarihinden 9 T. Sani 1936 tari· 
hine kadar on bet gun miiddetle eksiltmiye konmutlur. 

~artname ve listeleri Ankarada Niimune Hastanesinde ve !stan • 
bulde. Sthhat ve l!rtimai Muavenet Miidiirliigiinde goriilebilir. 

Eksiltme 9 tetrinisani 1936 pazartesi giinii saat onda Ankarada 
Numune Hastanesinde yapilacaktir. 

~artnamenin A, C, D ve E. fdaalarmda yaztb ktymetleri teminat 
olarak vermek istiyenler bunlarm aynen Komisyonca ahnmas1 ya • 
sak olduiu cihetle bunlan daha evvel bir Malsandtgma yabrarak 
makbuzunu ibraza mecburdurlar. (2474) 

Lira 
5000 

Miktart 

313 kalem 

Muvakkat 
teminah 

Lira 
375 

Cinsi 

Kulak, bogaz ve 
burun aletleri 

Eksiltme tekli 

Kapah zarf 
usulile 

1937Saatli Maarif Duvar Takvimleri C1kt1. 
Goz hekimi 

Dr. MURAT R.AYDIN 
• 

Beyoglu, Mis sokagt No . 15 
Telefon : 41553 

'AKiR Z. KARAQAY 
Gayrimenkul 

Mulkiyet Haklar1 
Her kiracmm, her ev sahibinin, 
her hukuk~unun okuyacag1 kitab 
Fiah posta iicreti dahil 2 lira 

HA~ET KtTABEVt 
iSTANBUL- Ankara 

Muallime Aran1yor 
Kadlkoyiinde Moda iskelesi civarm • 

da oturan bir k1z ,;ocuga pazardan ma· 
ada hergiin ogleden evvel iki saat ilk
mekteb ikinci SIDifiDID derslerini ogre· 
tecektir. isteklilerin tahsil ve tecriibe 
derecelerile istedikleri ucretlerini ve 
adreslerini (muallime) rumuzile istan
bul postn kutusu (176} ya gondermeleri. 

istanbul Levaz1m Amirligi I 
Sahnalma Komisyonu ilanlarl 

Askeri Baytar okulu i!rin 70 aded 
lake karyola 11/11/936 ~ar,amba 
giinii saat 14,30 da Tophanede Sa
llnalma Komisyonunda pazarhkla 
almacakhr. Tahmin bedeli 700 li· 
rad1r. Teminah 105 lirad1r. ~artna· 
me ve niimunesi Komisyonda gorii
lebilir. lsteklilerin belli saatte Ko
mis:ro.na ge)meleri. 

«196» (2731) 

*** 
T ophane flflntnda birikmit o • 

Ian 2000 kilo sonmiit komiir 11/ 
11/936 ~ar,amba giinii aaat 14 
te Tophanede Satmalma Komis
yonunda pazarhkla sahlacakllr. 
Tahmin bedeli 20 liradtr. Temi
nah ii~ liradtr. JstekJilerin beJii 
saatte Komisyona gelmeleri. 

«195» (2695) 

*** 
Askeri Baytar okulu i~in 100 a· 

ded battaniye 11/11/936 ~ar,amba 
giinii saat 15 te Tophanede Sahn -
alma Komisyonunda pazarhkla a
hnacakhr. Tahmin bedeli 650 lira
dtr. Teminah 97 bu~uk Iiradu. 
~artname ve niimunesi Komisyonda 
goriilebilir. fsteklilerin belli saatte 
Komisyona gelmeleri. . 

«197» (2732) 

Her tiiJiu malumatla dolu, herkealn begendiiii bu tak•imlerin taklitleri vard1r. Aldanmamak i\'in 
( Saatll Maarif duvar takvimi) iamine 't'e ( Saat) reamine dikkal edilmelid;r. Merkezi: latanbul Maarif Kitaphanesidir. 
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Cocugum i$tahs1zd1r demeyiniz. Sevecegi 
g1dalarla besleyiniz ve bUyUtUnUz 

Yavrularimz her istedigini yemiyorsa kabahat sizdedir. Avdigi gidalarla besleyiniz. 

Ozlii Unlartna Yavrular Baytbyor 

~Vitamin - Kalori - -Kuvvet -S1hhat 
1{i~ . Pirin~ - Bugday- Patates - Beyaz M1s1r - Arpa - Bezelye • Yulaf • 

· ~ Mercimek - irmik • ~avdar - Badem • Tiirlii Ozlii Unlar1 
-.. llt!Tim~~~~: #' Cocuklarimza yediriniz. tstediklerini ve sevdiklerini bakhr mtyarak degi~jtire degittire yediriniz. Vitambd ve kalorisi ~ok olan 
' bu miikemmel, ozlii unlarla yavrularamz nef'eli, sthhatli, tombul, kanh, canh olurlar. Cabuk biiyiirler. Cabuk dit ~akarxr

Galatasaray Lisesi 
Sattnalma Komisyonundan: 

Galatasaray Lisesinin mayas 937 sonuna kadar ihtiyact olan 
«4740» lira tahmin edilen «24000» kilo ii~ cins elmamn 11/11/936 
~artamba giinii saat 14,30 da Istanbul Liseler Muhasebeciliginde top· 
lanan Okul Komisyonunca a~tk eksiltmesi yapxlacakhr. 

llk teminat 355lira 50 kuru~tur. Bu i,e istekli olanlar Ticaret Oda
sl vesika ve teminat makbuzlarile eksiltmiye gelmeleri. 

lar, kemikleri kuvvetlenir, ishal olmazlar HASAN tiZLO UNLARiLE yaptlan mahallebi ve ~orbalarm ve tathlarm ve 
piirelerin ve yemeklerin lezzetine payan olmaz. HASAN tiZLO UNLARI nefasetini on sene muhafaza eder. Daima ta· 
zedir. Hi~ kurtlanmaz. Taklidlerinden sakmmtz. Bafka marka verirlerse almayantz ve aldanmayamz. H A S A N 

MARKASINA T. H A S A N D EPOSU: ISTANBUL, BEYOGLU 

istanbul Defterdarhg1ndan: 
Ketif bedeli «6000» alb bin liradan ibaret bulunan istanbul Viii

yeti Hiikumet Konagmdaki tamirat a~tk eksiltme usulile yaphrala • 
cakhr. isteklilerin ve ketif, tartname ve projeleri gormek istiyenlerin 
hergiin ve eksiltmiye gireceklerin de 12/11/936 pertembe giinii saat 
on dortte en az bet bin lirahk bu ite benzer it yapbklarma dair gos • 
terecekleri vesikalara istinaden Nafta Miidiirliigiinden almt~ olduk
lart miiteahhidlik ve Ticaret Odast vesikalart ve 450 dort yiiz elli 
liradan ibaret muvakkat pey ak~elerile Milli Emlik Miidiirliigiinde 
toplanan Komisyona gelmeleri. «M.» (2586) 

Belgrad Orman1 isletme , 

Direktorliigiinden: 
1- 6/11/1936 cuma giinii saat 14 te ihalesi ilin edilen kesilmit 

kartttk 33,000 kental odun i~in mezkur giinde talib !;Ikmadtgmdan 
12/11/1936 per~embe giinii saat 14 te pazarhkla ihale edilecektir. 

2 - Pazarhk Istanbul Orman Direktorliigii dairesinde toplana -
cak olan Komisyon tarafmdan yapalacaktar. 

3 - lstekliler 620 lira muvakkat teminah yahracaklardar. 

•~~·a·r·t·n·am __ e_m __ e_k.te•b•d•e•n .. g•o•rh•'l•ii•p .. oigr•e•n•i•li•r ................. (.2•53 .. 2~)a .~ .... .. .. .. r Kur'ani Kerim 4 - Diger ,erait te eski ilinlara goredir. (2789)' 

agrzsz zstzrablarln 
miithi$idir 

• 
I 

En ~iddetli di~ agnlanm dindirir. 

GRiPiN 
Biitiin agrt, stzt ve 

sancalara keser. 

Ba~ agnsma, nezle, grip ve 

romatizmaya kar~• 

bilhassa miiessirdir. 

Mugla ~ehri i~me Suyu Tesisat ve in,aat Eksiltmesi 

Dahiliye V ekaletinden : 
Evvelce eksiltmiye ~akarahp ta talibi zuhur etmiyen Mugla ,ehri 

i~me suyu tesisat ve in,aab a,agada yaz1h evvelki teraite gore yeni
den eksiltmiye ~lkaralmttbr. 

Mugla tehrine «783» metre mesafeden su isalesi ve tehir dahilin
Cleki tebeke i~in icab eden malzemelerin tedariki ve boru fertiyab· 
nm icrasile sair buna miiteferri imalahn yap1lmast ve tehir dahilin· 
de iki depo intas•, su saatleri ve diger alit ve edevatm tedariki ka· 
pah zarfla eksiltmiye konulmuttur. 

1 - t,in muhammen beddi «59,977» lira «82» kuruttur. 
2 - lstekliler bu i'e aid fartname, proje vesair evrak1 ii~ lira 

mukabilinde Dahiliye Vekileti Belediyeler lmar Heyeti Fen ~efli • 
ginden alabilirler. 
3- Eksiltme 23/XII/1936 tarihine rashyan ~artamba giinii saat 

on birde Ankarada Dahiliye Vekaleti binasmda toplanacak Beledi -
yeler !mar Heyetince yap1lacakhr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin atagtda yazth teminat 
ve vesaiki ayni giin saat ona kadar Komisyon Reisligine teslim et • 
mit olmalarx laz•md1r. 

A - 2490 sayxh kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 4248 
lira 89 kurufluk muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettigi vesikalar, 
C - Kanunun dordiincii maddesi mucibince eksiltmiye girmege 

bir mini bulunmad•gma dair imzah bir mektub, 
D - Nafaa Vekaletinden tasdikli fenni ehliyet vesikasx, 
5 - Teklif mektublan ihale giinii saat ona kadar makbuz mu • 

kabilinde Komisyon Reisligine verilecektir, pasta ile gonderilecek 
mektublarmm iadeli taahhiitlii olmast ve nihayet bu saate kadar 
Komisyona gelmi' bulunmast lizamdtr. 

Bu i' hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler imar 
Heyeti Fen ~efligine miiracaat etmeleri. «1658» (2750) 

KA~E 

NEOKALMiNA 
Grip • Nevralji • Ba~ ve di~ agnlan • Artritizm - Romatizma 

Kura'nm arabcasmdan ve birljok tefsirlerden tetebbii ederek manas1 -
mn harfiyen muhafazasma, metnin aynen terciimesine itina edilmi~tir. 

720 biiyiik sahife te!,!kil eden ve Bay Cemil Said tarafmdan terciime ve 
eski harflerle iki defa basdm•§ olan bu k1ymettar kitab Ramazanda her
kesin kolayhkla elde edebilmesi i'rin ecza 50, cildli 75, yaldiZh cildli 100 
kuru~a Istanbul, Ankara caddesi 131 numarah Gayret kitabhanesinde 
satd1yor. 

Tahlisiye Umum Miidiirliigiinden: 
Kapah zarfla ihalesi 27/11/936 tarihinde yapalacaga ilan edilen 

Gonyometro ,artnamesinin miiddete aid kasmmda tadilit yapal -
masma liizum goriildiigiinden timdiye kadar tdareye miiracaat e - · 
derek tartname almtt olanlarm ellerindeki tartnamelerle beraber 
Merkez Rahbm hanmdaki Tahlisiye Umum Miidiirliigii Satmalma 
Komisyonuna miiracaatleri. (2607) 

• 
Istanbul · Defterdarhg1ndan: 

Eyiibde ~ahsultan mahallesinin Bahariye caddesinde eski 20/2 
numarah lplikhane kttlasma akmakta olan iki masura Ktrk~etme su· 
yunun beher masurasa paras1 petin ve nakit verilmek tartile yiiz yir· 
mi lira muhammen bedel iizerinden a~ak arthrma usulile sahlacak· 
hr. lsteklilerin 12/11/936 pertembe giinii saat on dortte on sekiz li
radan ibaret muvakkat pey ak~elerile Milli Emlak Miidiirliigiinde top
lanan Komisyona gelmeleri. «M.» {2549) 

5U TARiHi. 
HATRINIZDAJ. ..t.- "' 

l\Jtl\/tiV• .. 

'binlerce k1sinin bekledigi_ 

~--------------~~r~--~B~ay~a~nbla~r-_._.._ 
istanbul Komutanbgt K·~ mevsimi yakla,h, yakmda kiirk 

manto giyinmeke ba~hyacaksimz : 
Satanalma Komisyonu ilanlart YK BE 0 ticarethanesi 12 ay vade 

Istanbul Komutanhgma bagh ile kefaletsiz olarak KURK MAN· 
birlikler ihtiyacx olan 51360 kilo TOtARI satmaktadJr. 
ptrasa, 34240 kilo lahana ile 
17120 kilo tspanak kapah zarfla 
10/11/936 sah giinii saat 16,15 
te ihalesi yaptlacaktar. Muham • 
men tutarlart puasanm 2568, la
hananm 1540 lira 80 kuru' vets· 
panak 1284 ki hepsi 5392 lira 
80 kuruttur. 

~srlnamesi Komisyonumuzda 
goriilebilir. lsteklilerin ptrasa i • 
~in 193, lahana i!;in 116, tspanak 
i!;in 96 ki hepsi 405 lirahk ilk te· 
minat makbuzu veya mektubu ve 
2490 say1h kanunun 2 nci ve 3 iin· 
cii madelerindeki vesaikle be • 
raber ihaleden en az bir saat ev· 
veline kadar teklif mektublarmt 
Fmdxkhda Komutanhk Satmal· 

Anadoludan ayni 'eraitle kabul edilir 

BEYKO 

BUT UN AGRILARI 
GECIREN flY~ HER 
ECZANEDEN ISTEYiNI~· 

Devlel Demiryollar1 ve limanlar• i$1elme U. idaresi ilialar•l 
Muhammen bedelleri, muvakkat teminatlara ve eksiltme saatleri 

a'agtda yazxh lokomotif ve vagon bandajlara 24/12/936 pertembe 
giinii kapah zarf usulile Ankarada !dare binasmda satm ahnacakhr. 

Bu i,e gjrmek istiyenlerin afagtda yazah muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettigi vesikalart, Resmi Gazetenin 7/5/1936 g. 3297 nu • 
marah niishasmda inti,ar etmit olan talimatname dairesinde aim • 
mtf vesika ve tekliflerini ayni giin saat 14,30 ve 14,45 e kadar Ko .. 
misyon Reisligine vermeleri lizamdu. 

~artnameler parastz olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Hay-
darpafada Teselli•m ve Sevk ~efliginden dagablmak~adu. (2790), 

Muhammen Muvakkat 
lsmi bedeli teminat 

1 - Loko bandajt 
2 - Vagon » 

22233 lira 1667,47 lira· 
43146 )) 3235,95 }) 

Saati 
15,30 
15,45 

• 

Bir ~ok Muhtelif T1ra~ bJ~aklari vard1r. Fakat; 

MONO-EXTRA 
ma Komisyonuna vermeleri. 

(2504) 
Mahmudpa,a KDrk~ii han i~erisinde 

Telefon ; 21685 --- - bir tanedir ve ( ROTBART ) memulatmdand1r. Her yerde sabhr. 
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DugUn 12 Sahife 
2 nci sahifede: Siyasi 1cmal - Araba 

transit yollan - M. :4slan. A tincti sahlfede: 
Yurddan yaz1lar - Ismail Habib, 5 inc! sa
hifede: Terbiye bahisleri - Selim Strrt. 
6 ncl sah!fede: Amerika muhalif anyor -
7 nci sah!fede: Kiic;iik Avusturya Avrupa 
siyasetinin gene biiyiik mevzularmdan bi
ridlr • Muharrem Feyzi. Sinema. 
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Surigede sefim ba§larken 
T iirklerini zorla Antakya 

sevketmekle 
intihaba 
bir~ey 

istirake 
' 

kazan1lacak yoktur 

Cumhuriyet bayranumtzda Antakya Tiirklerinin yapttgt bayramdan 

Mesele, Suriyeden I Hatay Tiirklerinin karar1 

Once Tiirkiye ile Suriye intihabat1na kat-
Fransa araszndadzr • • • kl 
Fransadan bekledigimiz Iyen girmiyece er . 
cevab1n hakk1 tan1yan 
yeni bir anla~mada ka-

., 

rar kilacag1na 'iiphe 
etmiyoruz 

9F Urkiye Cumhuriyeti hiikumeti· 
U nin iskenderun, Antakya ve ha· 

valisi i~in F ransa hUkumetine 
vermis oldugu notadan sonra meselenin 
iki hiikfunet arasmda aldigi cereyana da
ir esash malumatirniz yoktur. Bidayette 
notamiZin Pariste iyi kar§Ilanmi§ oldu
guna aid haberler alm1~ ve bunu da pek 
tabii bulmu~tuk. Cenevrede F rans1z de
legelerinden M. Vienot -ki Fransa na-
mma ur~e istiklali miiz kerelerini yap
ffil§ olan zathr- D1~ hleri Bakamm1z 
Doktor T evfik RU§tU Arasln bazt mlila· 
hazalanna kar§l iki defa beyanatta bulu
narak bunlann her ikisinde ve ezciimle 
ikincisinde F ransamn Suriye istiklali do
laylsile iskenderun, Antakya ve havalisi 
ic;in TUrkiye ile mUzakereye her zaman 
ham oldugunu ac;lk soylemi§ti. tki dev
let arasmda erge~ boyle bir mUzakere 
vukuuna intizar olunabilirse de bir taraf· 
tan onun ne zaman ve nerede olacagma 
dair haberler almiyoruz, diger taraftansa 
Suriyenin pek yakla~l:igt anla§!lan inti
hablan dolay1sile F ranstz manda memur· 
larmln TUrklere de te§mil etmege c;ah§· 
tiklan baz1 faaliyetlerinden haberdar o
luyoruz, ve bu §artlar i~inde vaziyetin 
biran evvel tavazzuhunu pek IUzumlu 
gorliyoruz. 

Son gUnlerde iskenderun, Antakya ve 
havalisine aid olarak o taraflardan gelen 
malumat ~u merkezdedir: Sancak TUrk
leri kendilerini alakadar etmiyen Suriye 
te§rii intihablanna i§tirak etmemege ka
rar vermi§lerdir. Buna mukabil Frans1z 
manda memurlan bu intihablara Tiirkle
rin de i§tiraklerini temin edebilmek ic;in 
bazan tehdid, bazan taltif yollarile fazla 
olc;Ude bir faaliyet gostermege koyulmu§• 
lar ve umumi surette TUrkleri tazyik e
dici bir sUrU tedbirler almi§lardu. Bu 
ciimleden olarak her tUr!U toplanti TUrk
Jere yasak edilmi§ ve U~ dort ki~inin bir 
arada sokaklarda yi.iriimeleri bile fazla 
gorUlmege ba§laml§tlr. Oc; dort ki§inin 
sokakta beraber gezmelerini bile mene
den bu hareketin yava§ yava§ engizisyon 
tazyiklerine benzer bir mahiyet arzedece
gini soylemege hacet bile yoktur. Bu 
yUzden birc;ok Tiirklerin hakh hakSIZ, 
yani daha ziyade haks1z olarak geli§igii· 
zel tevkif edilmeleri i~in atllacak tek 
ad1m kalml§ oldugu a~1kt1r. Manda me· 
rnurlanmn bu tutumlan tehdidin son ker· 
telerine alamettir. Ayni memurlarm baz1 
TUrkleri bol bol vaidlerle avlamaga ~a
li§tiklan da ogreniliyor, ve kendilerine 
bu bol bol vaidler ibzal olunan bu TUrk
ler §ayed kendilerinden istenilen §eyi 
yapmazlarsa neticenin haklannda hayuh 
olm1yacagmm ihtarile tehdid olunuyor· 
lar. 

KIZ lisesinin kapatdmasi hadisesinden dogan 
teessiir ve heyecan devam ediyor. F ransiZ 

delegesi Beruta gitti 

Antakya Alevileri, Cumhuriyet bayramtmtzda, Turk 
yurdda~lartmn tezahiirattna i~tirak ediyorlar 

Antakya 9 (Hususi) - Antakyada K1z lisesinin kapahlmas1 iizerine Er-
halka hitaben Sancagm Suriyeden aynl- kek lisesi talebeleri de grev ilan ederek 
maz bir cUz oldugu, bUtUn vatanda§lann bu karar geri almmadan mektebe gitme· 
ittihad ederek yakmda yap1lacak intiha- mege karar vermi§lerdir. 
bata i§tirak etmelerini tavsiye eden arab- lntihaba dair Antakyaya da 
ca beyannameler dagihlmi§hr. TUrk hal- gonderilen emir 
k1 bu beyannamelere asia ehemmiyet ver· Suriyede meb'us intihab1 aym on dor· 
memekte ve intih<-"bata i§tirak etmemege diinde ba~hyacaklir. Ayni gi.inde intiha
kat'i §ekilde karar vermi§ bulunmakta • hahn birinci derecesinin yapJimas1 TUrk 

d1r. Antakyaya da bildirilmi§tir. Tiirkler ta· 
Frannz delegesi Beruta gitti rafmdan kabul edilmiyecegi ~Uphesiz bu· 
Antakya 9 (Hususi) · - Buradaki lunan bu emrin suretini a§ag1ya dercedi

Franslz delegesi Doryo, $uriye fevkala- yoruz: 
de Komiseri M. Matelle gorU§mek Uzere Antakya kaymakamhgma: 
Beyruta gitmivtir. Bu seyahatin Antak- Suriye meclisi meb'usammn birind de-
ya TUrk K1z lisesinin kapah~mas1 ha~ise- rece intihabah te§rinisani 936 mahmm on 
sile alakadar oldugu zannedllmektedir. [Arkasl Sa. 4 siitun 4 tel 

·····~~-p~~Y~d~·····~-~~····;;~iY~t····· 

Madrid, 
• ger1 

milislerin ihtilalci orduyu 
piiskiirttiigiinii bildiriyor 

Madrid dii~erse Almanya ve italya Franko 
hiikumetini resmen 

Ve bunlann hepsini biz burada ogre-
nerek bir ~ok cihetlerle miiteessir oluyo- lspanya hiikiimetinin naklinden sonra Valansiya sokaklart 
ruz. Fransa namma yapilan bUtUn bu Londra 9 (Hususi) - Madrid bu • Madriddeki ingiliz sefiri bugUn og • 
hareketler muahedelerle beraber haklara gi.in de dU§memi§tir. Milliyetperverler !eden sonra Londraya, Hariciye Neza· 
ve hiirriyetlere k1ymet verdigini bildigi- Manzanares nehrini bir tUrlU gec;eme - retine telefon ederek Madridin el' an mu· 
miz Fransaya hie; yakl§ffilyor. mi§lerdir. Milis kuvvetlerile Madrid gar· kavemet ve muharebelerin dUnkU nok-

iskenderun, Antakya ve havalisi nizonu payitahtm her tarafmda §iddetle talarda cereyan ettigini, vaziyette hic;bir 
Tiirkleri Suriye intihablanna i§tirak et- mukavemet etmektedirler. Milis kuvvet • degi§iklik olmad1gml bildirmi§tir. 
blemek karanm vermi§lerdir. Manda lerine iltihak eden 2000 gonUI!ii bugun Diger taraftan Valansiyadan bildiril· 

YUNUS NADI Madrid sokaklanm dola§mi§ ve halk ta· digine gore. lspanyanm birc;ok yerlerin· 
---------""""""'~L$a. 3 su=t ~~-~=afmdan hararetle alk1 lanml§hr. [Arkasz Sa. 8 sutun 1 cte] 

MontrO mukavelesi diin 
res men meriyete girdi 

Fransa hariciye nezaretindeki merasim 
Musaddak niishalar FransJZ evrak hazinesine konuldu ve buna dair 

haz1rlanan zab1t varakas1 merasimle imzaland1 
Londra 9 (Hususi)- Tiirkiyeye Bo

gazlarr tahkim etmek hakkrnr veren 
M ontro mukavelenamesi bugiin resmen 
mevkii meriyete girmi§tir. Mukavele • 
nin akid devletler tarafrndan musad -
dak niishalarr bugiin F ransrz hazinei ev
rakrna konulmu§ ve H ariciye N ezare • 
tinde buna dair hazrrlanan zabrt vara • 

kasr merasimle imzalanmi§hr. Fransa 
namrna, Hariciye Nazrrr M. lvon Delbos, 
Tiirkiye namrna da Tiirkiyenin Paris 
biiyiik elt;isi Suad Davaz imzalamt§lar -
drr. Paristeki /ngiliz, Sovyet, Bulgar, 
Yunan, Rumen ve Yugoslav sefirleri de 
zabrt varakasrnr imzalamr§lardrr. 

[Arkasl Sa. 5 siltun 4 tel 

BUkres Konferans1nda 

5 devletin miittehit 
askeri program1 
Be, orduda da ayni 
silihlarm kullandacagi 

zannedilrnektedir 
Londra 9 (Hu -

susi) - Biikre§te 
toplanan Balkan 
Paktma mensub 
devletler erkam -
harbiye reisleri 
konferansmda c;ok 
miihim meselele -
rin giirli§lilmekte 
oldugu haber ve -
riJiyor KrmfPrans 
bilhassa Kiir;iik An

~ 

tantm askeri prog- Buyiik Erkimtharbi -
ramlanm tetkik et- ye Reisimiz Mare$al 
mektedir. Bu mii - Fevzi r;;akmak 
nasebetle Balkan misakile Kiic;iik An -
tanta mensub be§ devletin miittehid as
keri bir program haztrlamakta olduk • 
Ian ve bu program mucibince Tiirkiye, 
Yugoslavya, Yunanistan, Romanya ve 
<;ekoslovakya ordularmda ayni sistem 
silahlar kullamlacag1 zannedilmlikte • 
dir. ................. , ......... , ............................... . 
B. M. Meclisinin 

diinkii toplanttsmda 
ihtisas Enciimenleri 

azalar1 se~ildi 
Ankara 9 (A.A.) - BUyUk Millet 

Meclisi bugUn Fikret S1laym ba§kanh • 
gmda toplanarak Meclis ihtisas Encii· 
menlerine a§ag1daki zevat sec;ilmi§ler -
dir: 

Adliye Enciimeni 
Miinir Cag1l (Corum), Salah Yargt 

(Kocaeli), Raif Karadeniz (T rabzon), 
Miimtaz Okmen {Ankara), Numan 
Aksoy (Antalya), T evfik Ancan (An· 
talya), Orge Evren (Bahkesir), Osman 
Niyazi Burcu (Bahkesir), Ahf Akgii<; 
(Bursa). Sadeddin F erid T alay (Bur -
sa), .Sere£ Aykut (Edirne), AbdUlhak 
F1rat (Erzincan), Dr. Saim Ali Dilem· 
re (Erzurum), Fuad Sirmen (Erzu -
rum), Orner As1m Aksoy (Gazi An • 

[Arkasl Sa. 8 sutun Z de] 
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M. Stoyadinovi~in 
miihim sozleri 

«A vrupa sulhu ancak 
m1ntakavi misaklarla 

temin edilebilir» 
Belgrad 9 (Hususi) - Ba§vekil M. 

Stoyadinovic; Londrada <;tkan Sandey 
Taymis gazetesinin muhabirine §U be -
yanatta bulunmu§tur: 

«- ingiltere ile bilhassa Akdenizde 
mii§terek menfaatlerimiz vardtr. ingil
tereye kar§l daimi sevgi besliyoruz. 
Kanaatimize gore Avrupa sulhu ancak 
mmtakav1 misaklarla temin edilebi -
lir. Bundan dolaytdtr ki Balkan Misa
kile Kuc;iik Antanta bagh bulunuyoruz. 
Bu iki te~ekkUl arasmda tam bir itilaf 
vardU".• 

Ydlardan sonra ilk defa 

Donanmam1z Akdenize 
~1km1ya hazulan1yor 

Dost memleketlere yapzLacak ziyaretler 

Amiral ~iikriiniin kumandasmdaki filomuz 
edecek, pazartesi giinii 

ve donii,te 
Maltaya hareket 
Y unanistana ugr1yacak 

Malta, Faler ve Selanige gidecek olan donanmamtztn Amiral gemisi Yavuz 

Donanmamtz, ingiliz donanmasmm manda edecektir. Bu seyahate Yavuzla 
limammtzl ziyaretini iade etmek uzere dart torpito ve dart denizalh gemisi i§· 
oniimiizdeki pazartesi gUnu Maltaya tirak edecektir. 
hareket edecektir. Donanmamtza Do • Son alman Erkin ismindeki denizaltl 
nanma Kumandam Amiral ~ukru ku - [Arkas1 Sa. 5 sii.tun 6 dcr] 
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Du~e, « lngiltere ile 
anla~abiliriz » diyor 

Viyana kongresi diin topland1 
Kont Ciano, Macaristan ve Avusturyay1, Habe,is· 
tanm ilhakini tantmaga ikna i~in ~ah~acakm1~ 

Viyana 9 (Hu -
susi) - italya Ha
riciye Nazm Kont 
Ciano diin ak§am 
buraya gelmi~ ve 
istasyonda Ba§ve -
kil tarafmdan is -
tikbal edilmi§tir. 

Ilk toplantt 
Viyana 9 (Hu -

susi) - Roma pro
tokoluna i§tirak e
den !talya, Avus -
turya ve Macaristan 
Hariciye Naztrla -
r1 bugiin iigleden 
sonra Viyanada ilk 
toplantllanm yap
mi§lardtr. Salahi -
yettar mehafilden 
ahnan malfunata 
gore, konu§malar 
iktisadi meselelere 
miinhastr kalm1 -
yacaktlr. M. Ciano 
Almanyadan sonra 
Macaristanla A -
vusturyamn da Ha

italya Harictye Naztrmm Berlin seyanatinde Alman Harbiye 

Nazlrt Mare§al Fon Blumberg ve Hariciye Nazzn Baron 

Noyratla beraber altnmt§ resimlerinden ... 

be§istamn italyaya ilha.lGm tammalari
m temine c;ah§acakhr. 

Viyana 9 (A.A.) - M. ~ii§nig, !talya 
Hariciye N azm M. Cianoyu kabul et -
mi§tir. 

M. Musolininin lngiltereye 
dair beyanatt 

Londra 9 (A.A.) - Daily Mail gaze
tesi M. Musolininin italyan • !ngiliz 

[ArkasJ Sa. 5 siitun 6 da] 
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iRANIN TRANSiT YOLLARI 

Kom~u yurdun en k1sa 
transit yolu bizden ge~er 
iran•n Karadeniz ve Akdenizde muhtac oldugu 

limanlar1n en tabiileri Trabzon ve Mersindir 
-1 

Tiirkiye ve iran arasmda tarihin her 
devresinde siyasi, ic;timai, kiiltiirel ve Ii
cari miinasebetler eksik degildir. Bu iki 
millet birbirile o kadar kayna§mi§tlr ki 
karde~ denecek kadar birbirine yakla~
mi~tlr. Maalesef bundan evvelki rejimler 
esnasmda bir tak1m manas1z harbler yii
ziinden aradaki munasebetler s1k s1k in
k!taa ugrad1. ikt1sadi, siyasi ve miiteka
bil menfaat baglan zamanla gev§edi. 
Lakin yeni rejimlerin ba§mda bulunan 
buyi.ik §eflerimiz aradaki miinasebetieri 
yeniden caniandirmak ihtiyacmi his ve 
idrak etmek hususunda asia gecikmemi§
lerdir. 

Her iki tarafm ikt1sadi menfaatierinin 
azami derecede vikayesi prensipine da
yanan anla§malar yapmak suretile bu 
iki milleti birbirine kuvvetli bagiaria bag
Iami§lardir. Cok yakm bir istikbalde ta
azzuv etmek i.izere olan bu iki gene reji
min ikt1sadi biinyelerinde onlan refahm 
en yiiksek mertebesine c;1karacak vas1f -
lann tebelli.ir ve tekevviin edecegi ~up
hesizdir. Dost iki memleket arasmda el
birliginin en miiessir bir ~ekilde tahakkuk 
ettirilmesi ic;in her iki memleketi birbiri
ne baghyan ticari yollan gozoniinde bu
lundurahm: 

Tiirkiye yolunun tarihteki rolii 
T arihin en eski devirlerinde Asya ile 

Avrupa arasmda c;ok miihim bir gec;id ve 
intikal sahasi alan Anadoluyu Orta ve 
Sarki Asyaya, Hindistana baghyan lran
di. Biiyiik iskender Hindistana Anadolu 
ve iran tarikile gi trni§tir Tiirklerin bir 
k1sm1 Asyanm ortalarmdan gelerek iran 
iizerinden Anadoluya gelmi§lerdir. Or
ta c;agda Avrupahlann Asya ile ve ba
husus Hindistanla munasebetleri Anado
lu ve lran yolile olmu§tur. En eski de
virlerde Sard - Siiz gibi Ege denizini A
nadoluyu katetmek suretile lrana bagh
yan biiyiik yollar mevcuddu. Bundan 
ba ka eski zamandanberi T rabzon - T eb
riz - T ahran ve Semerkand yolu Asya ve 
Avrupanm ticarl miinasebetlerinde inkar 
edilemiyecek miihim bir rol oymyagelmi§
tir. 

Denizciligin inki§af devresi olan 14-15 
inci asulara kadar biiti.in Akdeniz liman
lannm ve garb! Avrupamn Hind ve Cin
le ticari miinasebati Tiirkiye limanlan; 
Anadolu ve iran vas1tasile yap1ldigmdan 
kimsenin §uphesi yoktur. Trabzon, izmir, 
fstanbul ~ehirleri diinyamn en i§Iek li -
manlanndan maduddular. Venedik ve 
Cenuva tiiccarlan hep ticari e§yalanm 
bu limanlara gelen kervaniara yiikletip 
Hindistana gonderirlerdi ve gene bu ker
vanlarla Hindden gelen baharat, k1y~ 
metli kuma~ ve saire gibi e§yayJ bu liman
lardan alarak Avrupamn biiyiik merkez
lerine naklederlerdi. 

Bu kervanlarm bir k1sm1 T rabzon -
T ebriz yolile Semerkanda gider; bir kis
mi da Anadoluyu katederek iskenderi~ 
ye ve Suriyeden gelen kervanlarla birle

~erek Bagdad yolunu takib ederlerdi. 
Buhann ke§fi, deniz yollannm inki§af1 

ve Siiven gibi c;ok mi.ihim bir kanalm 

ac;:IImasJ bu yollann ehemmiyetini azalt

makla beraber onlan tamamile klymetten 

de dii~iirememi§tir. Tiirkiye ve !ramn 

mii~terek azim ve gayretleri sayesinde 
mevcud :t_nu§kiiller ortadan kaldmlarak 

asri vas1talar ihdas1, seyahati k1saltmak 

ve kolayia§tlrmak suretile bu yollar eski 

ehemmiyetlerini kazanacak ve eski rolle

nm tekrar oynamaga ba§hyacakiardir. 

Trab:zon • Tebriz yolunun 
ehemmiyeti 

Trabzon - Tebriz yolunun ehemmiye-

tini ihmal etmek gayrikabildir. !ram en 
miisaid ve k1sa yoldan denize ve dolay1· 
sile Avrupa limanlanna birle§tiren Trab
zon ~ Tebriz yoludur. Bu yo] iram 1s
tanbula, Ki:istenceye ve Odesaya baglar. 
insan zekas1 sevkitabii ve akhselim sa -
yesinde bu yolu tarihin en karanhk de~ 
virlerinde ke§fetmi~tir. Memlekat 1c;m 
biiyi.ik faydalar temin edecek olan bu yol
dan maalesef kafi ve lay1k oldugu dere
ce istifade edilememistir. Bunun sebebi 
cehalet ve ihmaldir. -

Memleketimizin yollannda en ufak bir 
degi§iklik birc;ok memleketlerin alakalan
m celbederdi. Onlan bize saldnhrd1. De
miryo] in§asma tevessiil oldundugu za
man memleketimizde Rus, fngilit , AI • 
man, Fransiz menfaatlerinin kar§IIa~Ip te
§ebbiisleri!l'lizi akamel'e ugrattJgma mii -
teaddid vesilelerle §ahid olmu~ls_en mille
tin Iokmas1m elinden almak mesabesinde 
olan ticaret yollanmiZln k1ymetten dii -
§liriilmesi keyfiyeti salahiyettar makam -
Jan lay1k oldugu derecede alakadar et
medigini anhyoruz. 

Ruslar Kafkas demiryolunu T ebrize 
kadar uzatarak ve Culfa - Serefhane ko
lile a§agi sarkarak biitiin ticaret ve nak
liyal! Batuma tevcih etmek suretile Trab~ 
zon limamna dolayisile memleketimizin 
ticaretine bir darbe indirdiler, diger ta • 
raftan Siiven kanahm ac;mak suretile ln
gilizler diger liman ve yollanmizi kiy
metten dii§iirdiiler. Buna miihim transit 
yollanmJZJ yabanci §irketlere tevdi ede
rek yabanci memleketlerin menfaatlerine 
alet oldugumuzu da ilave edersek bizden 
evvelki nesillerin i~ledigi gaflardan do • 
lay1 miiteessir ve mahcub olmamak ka
bil degil. 

T rabzon ve T ebriz yolunun transit ba~ 
kunmdan k1ymeti babms1zhk yiiziinden 
c;ok dii§mii§tiir. Bugiinkii ciiz'l oian e
hemmiyetini kervaniann mevcudiyetine 
borcluyuz. Kervanlar senelerdenberi bu 
yolda nakliyata ali§IDI§Iar ve ayni zaman
da birc;ok mii§kiillere katland1klanndan 
ucuzluk cihetinden Rus demiryoiunun re
kabetine mukavemet edebiliyorlar. Bu -
rada tarihin ve itiyadm mahsulii olan psi
koiojik bir tabm amillerin de tiiccar ve 
nakil iizerinde miiessir oldugunu gorii • 
riiz. Trene kar~1 halkta mevcud pasif bir 
mukavemetin de buyiik rolii vard1r. Fa
kat zamanla bu son amii bymetini kay~ 
bedecektir. ' 

Karacleniz ve Akcleniz mahrecleri 
Bizim fikrimize gore §ark vilayetleri 

ic;:in iki limana ihtiyac vard1r. Biri Kara
denizde, digeri Akdenizde. Bu hususta 
Trabzon ve Mersin limanlanm 1slah et
mek en iyi bir tamhaldir. Mersini de -
miryolile Hinde ve Orta Asyaya dogru 
giden yollara baglarken Trabzonu da bu
tiin giicluklerine ragmen Erzurum tariki
le Tiirkistana gi~en demiryollarma bag

lamak zarureti vard1r. Ancak bu suretle 

T ebriz - Batum demiryolile rekabet e

debiliriz. 

Bundan sonra Erzurumda Mu§ ova -

sm1 katedecek bir demiryolile Van ve 

Elazize baglanmak suretile Tiirkiyenin 

mer' alan bol ve zengin madenleri kuca

gmda ta~Iyan §ark mmtakas1 bir yandan 

Kafkasya ve irana, diger yandan T rab

zon ve Mersine baglanmi§ olur ki Di -

yarbekir - Mardin hattmm da in§asile 

Rusya ile Suriye, MISlr, §imali Afrika 

ve Hicaz ve Irak arasmdaki miinasebati 

temin etmek doiayisile memlekete inkar 

edilemiyecek derecede azim faydalar te

min edilmi§ olacagt §i.iphesizdir. 

M. ASLAN 

Emden bugiin limanJmtzdan ayr1hyor 

Limamm1zda bulunan Almanlarm Emden kruvazorii bugiin istanbuldan 
aynlarak uzak dcnizlerde alti ayllk seyahatine devam edecektir. Gemiyi 
di.in Alman mektebi talebeleri ziyaret etmi§Ierdir. Yukanki resim Alman ta
Iebelerini geminin giivertesinde gostermektedir. 

CUMHURiYET 

Tiitiin deposunda 
issiz kalan amele 
' 

Diin bir istida ile 
Vilayete miiracaat etti 
Ah1rkap1daki N emlizade Mithat tii -

tun dcposunda c;ah§an arteieden birc;ogu 
diin i~ almak ic;in tiitiin deposuna miira
caat etmi§se de hamlanml§ olan balyala
rm sevki bitinciye kadar i§ olmadigi ken
dilerine bildirilmi§tir. 

Bu ameleden 70 - 80 ki§i de §ikayet 
maksadiie diin sabah Viiayetin oniine 
gelmi§lerse de boyle topiu bir halde gez
meleri muvaf1k goriiimiyerek polis tara
fmdan dagJtJlmJ§lardu. Bunlar aralarm
dan 6 ki§ilik bir heyet sec;erek ogieden 
sonra bir istida iie Viiayete miiracaat et
mi§ler ve 800 den fazla amelenin i§ ol· 
masma ragmen depolara kabul edilmedi
gini soylemi§lerdir. Vilayet, vaziyetin 
tetkik ve amelenin de ac;1kta kalmamala
nnm teminine Emniyet Miidiiriinii me
mur etmi§tir. istanbul Emniyet Miidiirii 
bu hususta miiessese nezdinde tavassutta 
buiunacakiir. 

Nemlizacle Mithat miiessesesi 
meseleyi i:zah ecliyor 

Diger taraftan Nemlizade Mithat 
miiessesesinden de diin §U mektubu al
dik: 

<<Ahnkapt depomuzda tahaddiis eden 
ve matbuatimizca liizumundan fazla i
zam olunan ve hatta bazt gazetelerde 
mahiyeti biisbi.itiin tahrif edilen vak' a -
nm esas1 §udur: 

Amele c;ab§tlran her tiitiin imalatha • 
nesi amelesinin istihkakm1 ya 1 0 giinde 
bir ve yahud haftada bir oder. Bunun bir 
usul ve teamiilii yoktur. Mesela resmi bir 
te~ekkiil olan inhisarlar fdaresi amelesi
nin istihkakmt 1 0 giinde bir verir. Buna 
mukabii haftahk veren tiiti.in ticaretha -
neleri vard1r. 

Miiessesemiz evvelce haftahk usuli.i -
nii tatbik ederken, uzun tetkikattan son
ra on gi.indebir tediye tarzmm say1s1z 
faydalanm gormli§ ve 1nhisarlar idare
sinin birc;ok zamandanberi muvaffaki -
yetie tatbik edegeldigi bu tam tediyeyi 
kabul ederek agustos bidayetinden iti -
baren amele istihkakm1 on giindebir o -
demege ba§lamJ~tlr. 

Oc;: aydanberi Oskiidar, Be§ikta§ ve 
Ah1rkap1 imalathanelerimizde muntaza
man. tatbik edilen bu tam tediyeye, A -
hukapl ameiemizin bir kismi, ge~en cu
ma giinii hernedense itiraz etmek istemi§ 
ve kendilerine yedi giinde bir para ve -
rilmesi arzusunu izhar eyiemi§tir. Mues
sesemizin amele istihdam ettigi imalat -
bane yalmz Ah1rkap1 deposu degildir. 
Uskiidar depolanmizda bine yakm, Be
§ikta§ depomuzda dort yiiz kiisur amele 
c;ah§Ir. Muessesenin faydalan miisbet 
bir usulii tediyeyi kiic;iik bir kisJm amele
sinin keyif ve arzusuna gore degi§tir
mesine mahal olmadJktan ba§ka her is -
tenilen §eyi de ta tbik edivermek disiplin 
bak1mmdan dogru bir §ey olmasa gerek
tir. 

Kald1 ki, miiessese yedi gun yerine on 
gi.indebir para alan ameiesinin ilk zaman
larda iicretlerini tanzim edebilmesi ic;in, 
hic;bir mecburiyeti yokken, kendisine a -
c;:1ktan avans suretile yard1mda bulunma
YI da ihmaJ etmemi§ ve el' an istihkaklan 
nisbetinde avans vermekten geri kalma -
mJ§tlr. 

Hakiki sebebini, bir tediye §ekil ve tar
zmdan ziyade daha ba§ka membalarda 
aramak Iaztm geldigini zannettigimiz bu 
meseleye elyevm zabJtamiz vaz1yed et -
mi~ bulunuyor. Bu itibarla bu mesele 
hakkmda bizim ic;in soylenecek fazla bir 
§ey kalmam1~ oluyor. 

Ah1rkap1 imalathanemizi mamu] tii -
tunlerimizin sevk hamhklanm ikmal ic;in 
birkac; giin kapah bulunduracagiz. Bu 
istihzarat ikmal edilince miiessesemizin 
dahili usullerini eskisi gibi benimsiye~ 
rek c;:a!J~acak amelemize imaiathanemiz 
kap1lanm yeniden a~1k bulunduracak ~ 
t1r. 

Bilvesile §Urasmi da tebariiz ettirmek 
isteriz ki muessesemizde herhangi bir a
melenin be~ para alacag1 kalnu§ degil -
dir. Bu itibarla amelenin gurultiisiine se
beb, bazi gazetelerce iddia edildigi gi -
bi, bir hak iddiast ve yevmiyelerinin mun
tazam verilmemesi mevzuu bahsola -
maz.» 

ISKAN ISLER/ 

Go~men nakliyab 
Kt~ mevsimi gelmek iizere bulundu

gundan yakmda gos;men nakliyatma 
fas1la verilecektir. Naztm vapuru onii -
miizdeki giinler ir;inde 1500 ki~i daha 
getirecektir. <;ekoslovakyah sirki go -
tiiren Hisar vapurunun da bu fastla 
girmeden evvel bir sefer daha yapmas1 
muhtemeldir. Bu suretle Romanyah 
Irkta§Ianmtzdan k!§tan evvel daha iki 
bin be~ yiiz ki§inin ana yurda gelmesi 
beklenmektedir. 

Evvelki giin Bulgaristandan 110 trk
ta~trniz daha ana yurda goc; etmi~tir. 

Bir polis memuru 
yankesicilikten 

mahkemeye verildi 
Bir 

ve 
sarho,un paras1n1 
e'yas1n1 ~aldigl 

iddia ediliyor 

Kurs gorecek 
muallimler 

Tefti, heyeti reisi 
,ehrimize geldi 

Maarif Vekaleti orta tedrisat miidiir 
vekili ve tefti§ heyeti reisi Cevad diin 
§ehrimize gelmi§tir. Cevad, burada Dni
versite i§Ierile me§gui olacaktJr. Bu me· 

Pangalt1 polis merkezi miirettebatm - yanda istanbuldaki felsefe muallimle -
dan 1776 numarah polis Kenan <;:anka, rinin Universitede ac;IIacak kursa ne su
ciheti askeriye miiteahhidlerinden Meh • retle devam edecekleri hakkmda da bir 
med Kemal isminde birisinin sarho§lu - §ekil tesbit edecektir. 
gundan istifade ederek parasm1 ve e§ya· Bu kurs hakkmda son zamanlarda 
s1m almaktan maznunen Be§ikta§ sulh Vekalet iki noktai nazar iizerinde tered
ceza mahkemesine verilmi~ ve diin bu dude dii§mii§ti.ir. Noktai nazarlardan bi· 
§ayam dikkat davaya bakilmi§tlr. ri, as1l kursa devama muhtac olan mual· 

Polis Kenan mevkuf oldugundan jan- limlerin !stanbuldaki muallimler olmay1p, 
darma ile mahkemeye getirilmi§tir. Anadolu muallimleri oldugu, bunl'ln 

Mahkemede okunan evraka gore; po- da vazifelerinden uzakla§tmhp Istanbul
lis Kenanm Kadiki:iyiinde Y eldegirme • daki kursa devam ettirmenin miimkiin 
ninde oturan miiteahhid Mehmed Ke- olmad1g1d1r. 

malin sarho§ bir halde iken para ve e§ya· ikinci nokta ise felsefe muallimlerinin 
s1m c;aldigi ve o gece saat 24 te vazife birer sene miiddetle Avrupaya gi:inde -
almasi icab ederken 7,30 raddelerinde rilmesidir. Vekaiet bu fikri kat'iyyen 
Abanozda bir ahc;1 diikkanmda resmi el- dogru bulmamaktad1r. Anadoludaki mu
bise ile otururken amirleri tarafmdan gi:i- allimler ic;in de tatil aylarmda ve iic; sene 
riildi.igii ve kendisine burada oturmamasJ siirecek bir kurs ac;Ilmasm1 daha muva -
bi!d;rildigi, Mehmed Kemalden aldigJ fik gi:irmektedir. T efti§ heyeti reisi Ce
para ile e§yaian evine gi:itiirerek annesi- vad bu hususta profes~rierle de gori.iw 
ne verdigi, §ofi:iriin T aksim merkezine cektir. 
giderek hadiseyi anlattlgJ, bunun iizerine 
evinde yap1lan aramada palto ile kenar· 
Ian eflatuniu mendil, bymetli bir ceb sa
ati ve i.i~ lira elde edildigi, Kenanm anne
sinin bu e§yalann oglu tarafJndan getiril
digini soyledigi, polis Kenamn Kemalin 
sarho§lugundan istifade ederek bu i§i 
yankesicilik suretile yapttgi ve Turk ce
za kanununun 411 inci maddesinin 5 inci 
maddesine tevfikan mahkemeye sevke· 
dildigi bildiriliyordu. 

Maznun, inkiir ecliyor 
Hakim, evrak1 okuduktan sonra sue;· 

lu polis Kenam sorguya ~ekmi§tir. 
Kenan, kendisine atfedilen su~u inkar 

etmi§ ve demi§tir ki: 
«- Ben o giin mezundum. !c;tigim 

ic;ki beni c;ok tutmu§tu. ~imdiye kadar hi~ 
ic;medigimden bu hal ba§Jma geldi ve a
sabim bozuldu. Sinemadan donerken 
Bekar sokagmda bir adamm sarho& ve 
yarah bir halde yerde yatmakta oldugu· 
nu. etr~ftnda da bir kalabahg1n birikti· 
gini gordi.im. Hemen adamm yanma git· 
tim. Merkez.e- g6tiirecektim. Fakat- ar 
ho~ oldugumdan amirierimden korktum. 
Bir otomobile koyarak Be§ikta§a kadar 
getirdim. Akaretlerden c;1karkcn adam a• 
yildi ve: «Ben Mac;kada oturuyorum. 
Beni burada b1rakm.» dedi. Ben de a· 
dami orada hiraktim. Merkezime gide • 
medim. Saat on ikide vazife alacaknm. 
Hadiseyi de sabahleyin bir raporla bil
direcektim. Cece Ni§anta~mda nokta al
dim. Oradan beni alarak merkeze getir-

Esasen kurslarda psikoloji dersini ve· 
recek profesor de daha gelmedigi ic;in 
bu kurs i§i biraz gecikecektir. 

MUTEFERRIK 
i§ Dairesi umumi merkezi 

§ehrimizde kurulacak 
i~ kanununun dokuzuncu muvakkat 

fash mucibince Ankarada bir i~ dairesi 
kuruldugu §ehrimizdeki alakadarlara 
bildirilmi§tir. 

Bu i§ dairesinin §ehrimizde umumi 
merkezi ve memleketin on yerinde de 
§Ubeleri olacakbr. 

9imdiye kadar ikhsad Vekaleti te§ -
kilatmda vazifeli bulunan sanayi ve 
mesai miidiirleri ayni zamanda (i§) 
meselelerile de rne§gul olmaktayd1lar. 
Yeni i§ miifctti§likleri ihdas1 iizerinc 
bu eski miifetti§lerin vaziyetinin ne o
Iacagi heniiz malfun degildir. 

S1vas • Erzurum hath tahvil
lerinin ii~iincii tertibi · s~tl§a 

~Ikardtyor 
S1vas - Erzurum hattmm in§asma 

sarfedilecek alan dahili istikraz tah -
villerinin iic;iincii tertibinin de gelecek 
pazartesi giiniinden itibaren satl§a ~~ -
kanlmasma hiikumets;e karar verilrni§
tir. 

Tamam1 30,000,000 lira olan tahvil -
lerin iis;iincii tertibi 4,500,000 lira -
hkhr. Bu tahvillerin de 4500 tanesi 
500, miitebakisi 20 lirahkt1r. Fakat sa
h§ fiah 19 liradtr. 

dileo> Tahvillerin sah~1 21 giin devam e -
Miiteahhicl Kemaleclclinin ifaclesi decektir. 

Bundan sonra, soyguna ugrad1g1 iddia 
edilen miiteahhid Kemai dinlenmi§ • 
tir. 0 da §UDlan soy]emi§tir: 

«- Kadikoyunde oturuyorum. Cag · 
hyanda arkada§lanmla i~tim. 11 ,45 va
puruna yeti§mek iizere kalktun. Tram -
vaya hinerken dii~iip yaraianrni§Im. Soa· 
ra bir§ey hahrhyamtyorum. Gozlerimi 
ac;ttgJm zaman kendimi karakolda bui • 
dum.» 

$oforiin vercligi ~cryani clikkat ilacle 
,Sahid olarak dinlenen §Ofor de hadise· 

yi §Oyle anlatmt~hr: 
«- 0 gece i§ almak iizere bu adamm 

yaralandigJ yerdeki taksi mahallinde du
ruyordum. Bu polis, yanmda sarho~ ve 
yarah bir adamla geldi. Otomobile bin· 
dikten sonra «c;ek» dedi. Ben T aksim 
merkezine saparken <<hay1r, oraya degil, 
bu adam1 evine gotiirelim» diyerek Caz
haneye dogru gitmemi soyledi. Cazhane 
tarikile Be§ikta§a geldik. Akaretlerden 
c;1karken otomobili durduttu. Y oida ge
lirken sarho§ adamm ceblerini kan§hn • 
yordu ve saatini cebinden c;tkarmi§h. 0-
tomobil durduktan sonra adam1 indirdi 
ve karanhga btrakti. Sarho§ adam ora
da sizakaldi. Sonra polis gene otomobile 
gelerek «c;ek» dedi. Ben, «bari palto ile 
~apkasm1 ustiine ort» dedim. Kiifiir ede
rek «aldirma» dedi. Ni§anta§ma gelmi§
tik. Otomobilden inerken bana be~ lira 
verdi. Ben almak istemedim. F akat kork
tugurndan ald1m ve dogru polis merkezi
ne giderek hadiseyi haber verdim.» 

Hakim, davay1 sulh mahkemesinin sa
lahiyeti haricinde gordiigiinden evrakm 
Miiddeiumumilige yollanmasma karar 
vermi~ ve polis Kenan da tevkifhaneye 
gotiiriil mii&tiir. 

VNIVERSITEDE 

tJniversitede konferans 
Bugiin saat 18,10 da Universite kon

ferans salonunda profesor doktor Cro
zat tarafmdan muas1r doktrinde devlet 
fikri mevzulu ilmi bir konferans ve -
rilecektir. Konferans salonuna herkes 
serbests;e girebilecektir. 

Tahvillerin kaydi istanbulda biitiin 
milli ve yabanct bankalarda, ta§rada da 
yalmz milli bankalarda yaptlacaktrr. 

T ahlisiye idaresi yeni binaya 
ta§md1 

Tahlisiye idaresi eski yerinden Mer
kez Rthtlm hanmdaki yeni dairesine 
ta~mrnt§tlr. Bu hamn altmda Fenerler 
idaresi is;in haz1rlanmakta olan yaz1 -
haneler de bitmektedir. Fenerler idare
si de yakmda buraya ta§macakhr. 

Ev ve El sanayii sergisinde 
ikramiye alacak e§ya 

Aym on be§inde kapanacak olan Ev 
ve El saoayi·i sergisinde te§hir edilen 
e§yadan ikramiye verileceklerin ses;il -
mesi is;in juri heyetleri faaliyete gee; -
rni§lerdir. 

Bayan Celal Bayann riyaseti altmda 
toplanan juri heyeti el ve hesab i§leri
nin en giizel eserlerini ses;mi§tir. 

Sec;ilen i§lere aid ikramiyeler sergi • 
den sonra tevzi edilecektir. $ehrimizden 
gonderilip te ikramiye kazanan i§lerin 
ikramiyeleri burada verilecektir. 

Kiit;iik san' atlar kongresi 
Ankarada toplanacak kiis;iik san'atlar 

kongresine i§tirak edecek olan murah
haslardan bir k1sm1 Ankaraya gitmi§ -
tir. Bir k1sm1 da yarm Ankaraya gide
cektir. 

Ticaret Odas1 kongreye verilecek ra
poru haztrlami§ ve Ankaraya gorder -
mi§'tir. 

KULTOR ISLER/ 

T alebeleri kahvelere 
sokmamak i~in 

Talebelerin kahvelere gitmesine ma
ni olunmak maksadile lise ve ortamek
teb miidiirleri bu hafta zarfmda Maa -
rifte bir toplanh yapacaklardtr. Tale -
belerin kahvelere devam etmelerinin 
oni.ine gec;mek Maarif idaresile mekteb 
miidiir ve muallimlcrinden ziyade po
lisi alakadar etmektedir. Polis bir ta -
raftan talebeleri buralara devamdan 
menederkcn digcr taraftan da talebeyi 
kahvelere kabul eden kahve sahibleri 
hakkmda takibatta bulunacakhr. 
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Siyasi icmal 
' . 

Madrid kapdar1ndaki 
muharebe 

JR\ .M} adrid etrafmdaki miistahkem 
U W U hatlarda ba§Ibozuk halktan, 

bilhassa komiinistlerle anar • 
§istlerden miirekkeb olan ve ba§Iarmda 
meslekten yeti§mi§ zabit ve bulunmtyan 
milis kuvvetleri milliyetpervelerin, ordu 
zabitlerinin idaresinde bulunan ve ~ogu 
nizamiye askerlerinden yahud jandarma 
efradmdan te§kil edilen kuvvetlerin hii • 
cumuna c;ok zaman mukavemet edeme • 
diler . .$imdi muharebe ~ehrin kapiian o· 
niinde cereyan ediyor. Azasmm c;ogu ko· 
mi.inist ve anar§ist ve miifrit sosyalist par
tilerine mensub bulunan hiikumet heyeti 
de esir di.i§memek ic;in tayyarelerle Ak
deniz sahilindeki V alansiyaya c;ekiidi. 

Madridin tamamile sukutu gerek si • 
yasi gerek askeri cihetten gayet miihim 
olup ispanyadaki dahili harbin milliyet
perverlerin lehine nihayete ermesine c;ok 
yard1m edecektir. 

ispanyada son intihab neticesi olarak 
ekseriyeti kazanan sol partiler tarafmdan 
kurulan ve sonradan komi.inistlerin nii • 
fuzu altma gec;en hiikumete, hukuku dii
velce me§ruiyet rengi veren esbabdan bi
ri de devletin merkezi alan Madridin hii
kumetin elinde olmasJydi. General Fran· 
ko tertib ettigi isyanda biitiin ordu ile do
nanmanm iic;te birinin ve hava kuvvetle· 
rinin mi.ihim bir k1smmm iitihak ve mii
zaheretini temin eyledigi ve memleketin 
i.ic;te ikisini ieygal altma almaga muvaffak 
oldugu halde, tesis ettigi milliyetperver 
hi.ikumeti, §imdiye kadar Portekizden 
maada hic;bir devlete resmen tamtama ~ 

mi§ olmasJ, Madridin komunist hiikume· 
tin elinde bulunmasmdan ne§' et ediyordu. 

Gerc;i bir hiikumetin gerek harici ge
rek dahill bir harbin zorile payitahh ter
ketmege mecbur olmas1 neticesinde me§
ruiyetini kaybetmesi icab etmezse de fs
panyada vaziyet biisbiitiin ba§kadir. Ev
vela sol partiierin kendi aralannda bir
lik olmad1gmdan bunlar zahirde Mad • 
ride tabi gori.inmekle beraber, hakikatte 
ispanyanm muhtelif mahallerinde ayn 
ayn hiikumetler kurmu§lardtr. Mesela 
Katalonyada ispanyadan aynlmak ta -
raftarlan ile komiinistler, Bilbaoda Bask 
milliyetperverlerile anar§istler, Valansi· 
yada komiinistlerle anar§istler, Malaga • 
da,..yelntz. komiinistler miistakil hi.ikumet· 
ler kurmu§lardi. Bunlara Madridin so

~\\ . .geh!miYor,du. 
Ecnebi devletler kendi tebaalarma 

Vf menfaatlerine aid i§leri halletmek ic;in 
Madrid hiikumetinden ziyade bu maha!H 
hiikumetlerle miinasebette bulunuyorlar • 
d1. Halbuki General Frankonun hukii • 
meti i§gaii ve ni.ifuzu altmda bulunan bii
ti.in yerierde kendisini yegane hiikumet ve 
merci olarak tamtmi§hr. Y almz Endu
lusi.in i§galinde milliyetperverlere c;ok 
yard1m eden Rifli miisliiman muharib -
Iere bir cemile olmak iizere General 
Franko §imall F asa tam bir muhtariyet 
vermi§tir. 

Madridin sukutu ile komi.inist ve anar
§ist cephesindeki birlik biisbiitiin zafa 
ugnyacakhr. General Franko lspanyanm 
ba§ma gelen felaketi komiinistiere ve 
bunlann arkasmda bulundugunu zannet· 
tigi Sovyetlere atfettiginden ltalya ile 
Almanyayi kendisine dost ittihaz etmi§ • 
tir. Bundan dolayi ispanyadaki 1syan 
hareketine fa§istlik rengi verilmi§ti. 

Madridin sukut etmek iizere olmast • 
nm Aimanya ile italya tarafmdan ken· 
d1 davalarmm zaferi olarak kar~tlanmast 
da bundan ne§'et ediyor. Fransada Mad
ridin sukutu sag partiler tarafmdan bir 
zafer ve sol partiler tarafmdan bir hezi
met olarak ·kar§Ilanacakttr. Fa kat Blum 
hiikiimeti partizanhk duygulanna kaptl• 
may1p ispanyadaki sol partilerin aktbetin• 
den ziyade F ransanm harici selameti ic;in 
yegane ~are addettigi devietlerin bitaraf· 
hgma ehemmiyet vermekte oldugundan 
Madridin sukutundan sonra da bu po • 
litikas1m degi§tirmiyecektir. ingiltere ise 
bidayette ispanya milliyetperverlerini 
italyanm alet ve adamlan zannederek 
Akdenizde halyanm ve bunun arkada§t 
Almanyanm niifuzu artmasmdan kork • 
mu§tu. Fa kat daha sonralan komiinist .. 
ligi daha biiyi.ik tehlike sayd1gmdan is " 
panyadaki komi.inist ve anar§ist hiikii • 
mete kar§I hay1rhah sayiimiyacak bir ta· 
VIr almi§tJ. Sovyetler Madrid hiikiimetini 
tutmak i~in bir zaman bitarafhk anla§ • 
mastndan c;1kmaga hazirlanmt§Iarsa da 
sonradan Fran sa ve <;ekosiovakyamn 
dosta11e ihtan uzerine daha miiteenni 
davranmi§lardu. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Belediyenin benzin masraf1 
arth 

<;oplerin uzak mahallere dokillmesi • 
ne karar verilmesi Belediycnin benzin 
masraftm arhrmi§tlr. <;op kamyonlan 
bergiin bir~ok sefer yapmakta ve bu 
yiizden sarfiyat ta artmaktadtr . Son 
giinlerde Beyoglu eaddesinden en c;ok 
gec;en arabalardan biri de c;op kamyon
landir. 

I ! 



SON ~ABERL.E~··· 
TELEFOM 1'1:LCil.A.F ve ":I:LSiZJ.E 

Leh Hariciye Nazninin 
Londray1 ziyareti 

Gazetelere 
ii~ 

gore ingiltere ile Polonya aras1nda 
mesele gorii,iilecek miihim 

Londra 9 (A.A.) - Polonya Dl§ 
l§leri Bakammn Londraya yapt1g1 zi -
yareti mevzuu bahseden Times gazetesi, 
bu ziyaret esnasmda ba§hca ii~ miihim 
meselenin tetkik edilecegini yazmakta -
d1r. 

llkonce, teklif edilen be§ler konferans1 
bakkmda bir noktai nazar teatisi yap!la
caktJr. Bundan sonra Polonyamn sulh 
vc emniyet hakkmdaki fikri sorulacakllr. 
Nihayet Danzig meselesi mevzuu bah -
sedilecektir. Y ahudi muhacereti mesele
sinin tetkikinin Filistin komisyonunun me· 
saisi malum olunc1ya kadar tehir edildigi 
soylenmektedir. 

Daily Telegraf gazetesmm yazd1gma 
gore, Polonya, F rans1z - Sovyet paktm1 
itimats1zhk ile telakki etmektedir. Po -
lonya, kollektif emniyetin sulhu temin 
eden en iyi vas1ta oldugu hakkmdaki 
kanaatini muhafaza etmekte ve binaen • 
aleyh be§ler konferansma biiyk bir e -
hemmiyet vermemektedir. Polonya bu 
konferans1, umumi bir Avrupa anla§ma· 

sma dogru ilk bir ad1m olarak telakki 
etmektedir. 

Bek, EJenle goruftu 
Londra 9 (A.A.) - Polonya D1§ 

i§leri Bakam M. Beck. refakatinde gar
hi Avrupa i§leri dairesi direktorii Kant 
Potocki ve hususi kalem direktorli Kant 
Bubienski oldugu halde, bugiin D1~ h
leri Bakanhgma giderek M. Edenle bir 
gorii~mede bulunmu~tur. M. Eden, ko
nu~madan sonra M. Beck §erefine bir 
ogle ziyafeti vermi~tir. 

Kral, yann, Bucking-ham saraymda 
M. Beck ~erefine bir ziyafet verecek ve 
bu ziyafette miiteaddid !ngiliz endiis -
tricileri de haztr bulunacakhr. 

M. Bekin bugiin yapacagl 
konusmalar 

Londra 9 (A.A.) - M. Beck bu
giinkii konu~madan pek ziyade memnun 
kalml§ oldugunu bildirmi~tir. M. Beck, 
yann sabah, arkaarkaya Baldvin, Ne -
ville Cemberlayn ve Edenle gorii§meler
de bulunacaktJr. 
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Biikre,te biiyiik 
tezahiirat 

Adanada fiddetli 
bir kastrga oldu 

devam eden Milli H1ristiyan partisinin 20 dakika 
yiizbinlerce azas1 bir bir dolu camlari k1rdJ, 

kus oldiirdii ge~id resmi yapb binlerce 
' 

Blikre§ 9 (A.A.) - Alman Ajan -
SI bildiriyor: 

] uza ve Goganm idaresindeki milli 
huistiyan partisi dun tezahiirat tertib et
mi§ ve bu tezahiirata partinin memleke· 
tin her tarafmdan gelen yiiz binlerce a -
zas1 i~tirak etmi~. alaym gec;i§i alii saat 
siirmii~tiir. 

Halk, sekizinci ytldoniimiinii tes'id 
eden Parti Ba~kam J uzayt pek ziyade 
alkt§lamt§ ve Juza ~i~ek ve buket yag • 
muru altmda kalmJ~hr. 

Ge~Yid saat 17 ye dogru nihayet bul
mu§tur. 

Hatiblerin aozleri 
Biikre§ 9 (A.A.) - Nasyonal • ht

ristiyan partisi profesor Juza ve Octavi
ang Goganm ta§kanhgl altmda ve vila
yetler delegasyonl anmn i~tirakile bugiin 
biiyiik bir toplantJ yapml§tlr. Hatibler, 
h1ristiyan nasyonalist esas1 iizerine bir 
hiikumet kurulmas1 liizumunu kaydet • 
mi§ler ve muahedelerin degi§tirilmesi hak
kmda herhangi bir te§ebbiisii reddetmi§ • 
lerdir. T oplantl esnasmda hi~bir hadise 
olmaml§l:1r. 

Me,hud ciiriimler 
kanununun faydalar1 
Ankara 9 (Telefonla) - Adliye Ve -

kaletince tutulan istatistikler, me~hud 
cliriimler kanunundan sonra i~lenen 
kabahatlerin eskisine nisbetle yiizde 70 
nisbetinde azalm1~ oldugunu meydana 
l<lkarml§tir. $imdi bu kanunun tatbik 
sahasmm geni§letilmesi dli§iiniilmekte
dir. 

Doktor ~aht ay1n 16 smda 
Ankarada olacak 

Ankara 9 (Telefonla) - Resm1 ma -
kamlara gelen malfunata gore doktor 
$aht aym on altlsmda husus1 tayyare
sile yamnda refikas1 ve iki miitehass1s 
oldugu halde dogruca Ankaraya gele
cektir. 

M. $aht, burada iki gun iktlsad1 ve 
mali mehafille temaslarda bulunduk 
tan sonra memleketine donecektir. 

Ankarada bir kaza 
Ankara 9 (Telefonla) - Ankara is -

tasyonunda bir ki§inin oliimile netice -
lenen bir bo:a olmu§tur. Maliye Mer -
kez Muhasibligi miimeyyizlerinden Ali 
R1zaya makinist Cevdetin idaresindeki 
ray otobiisli ~arpml§ ve kendisini ba -
~mdan ag1r surette yaralami§tlr. Nii -
mune hastanesine kaldmlan Ali R1za, 
biitiin gayretlere ragmen kurtanlam1 -
yarak olmii~tiir. 

lrandaki Tiirk heyeti 
Tahran 9 (A.A.) - ~ehin§ah ve Ve

liahd, sonbahar at yan§larmda haz1r 
bulunmak iizere Mazenderanda Gor -
gan ~ehrine hareket etmi§lerdir. Tiirk 
heyeti de aym 13 iinde Gorgana hare
ket eyliyecektir. 

Dainler Komiseri Ali R1za 
lstanbula geliyor 

Ankara 9 (Telefonla) - Dainler Ko -
rniseri Ali R1za Maliye Veka.letile yap
hgl temaslardan sonra bu ak~am istan
bula hareket etmi§tir. Dainler Komise
ri istanbuldan da Parise gidecektir. 

Adana 9 (Hususi) - Bugiin saat 15 
te ba§hyan ve 20 dakika stiren bir ka
sirga Adanada miihim hasarata sebeb 
olmu~tur. Emsali goriilmemi§ bir ~id
dette dii§en dolular carnian k1rmi~, ser
<;e ve giivercin gibi ku§larm binlercesi
ni oldi.irmii~tiir. Agaclarm yapraklan 
ve ince dallar1 da k1nlmi§hr. 

Bundan ba§ka elektrik ve telefon 
telleri koptnU§ ve sebzeler k1smen 
mahvolmuijtur. F1rtma esnasmda §ehre 
bir~ok y1ldmm di.i§mi.i§ti.ir. 

Alman Meclisi kendi 
kendini feshedecek 

Berlin 9 (Hususi) - Dahiliye Nazm 
M. Frik Alrnanyada yap1lacak idare IS· 

lahatl hakkmda irad ettigi bir nutukta 
ezciimle demi§tir ki: 

c- Rayi§tag ilk toplanhsmda kendi 
kendini feshedecektir. Rayi§tagm ye -
rine 200 azadan miirekkeb bir ayan 
meclisi kurulacakhr. Bu azalar bizzat 
Hitler tarafmdan tayin edilecekler -
dir.~ 

Ba,vekaletin miihim bir 
tamimi 

Ankara 9 (Telcfonla) - Ba~veka.let
ten gonderilen bir tamimle tahkikat 
evralu uzerinde hernevi ihmal ve dik
katsizligi goriilecek memurlar hakkm
da hemen cezai hiiklimler tatbik edile
cektir. 

iki t ayin 
Ankara 9 (Telefonla) - Ordu vila -

yeti birinci s1mf mi.ihendislerinden 
Cevdet Bursa Naf1a miidiirliigiine, 
mi.inhal bulunan Tapu ve Kadastro U
mum Miidiir muavinligine de Maliye 
mlifetti§lerinden Lutfi tayin edilmi§ -
lerdir. 

Macar kompozitoriiniin 
yapaca g1 tetkika t 

Ankara 9 (Telefonla) - $ehrimizde 
bulunan Macar kompozitorii Delabar -
tok bu aym 12 sinde <;orum, Yozgad, 
Adana, Mara§ ve Gazi Anteb havaJ-isi -
ne giderek balk musikisi hakkmda tet
kiklerde bulunacakbr. Kendisine, Kon
servatuar muaUimlerinden Adnan ve 
Maarif Vekaletinden birkac; musiki 
muallimi refakat edecektir. 

Kompozitor, yapacag1 tetkikler hak· 
kmda bir rapor ve fonografla tesbit e -
decegi havalardan miirekkeb bir seriyi 
Halkevine verecektir. 

Y eni Arnavudluk kabinesi 
Belgrad 9 (Husus1) - Anavudluk 

Meb'usan meclisi reisi Kotta yeni ka -
bineyi te§kile mcmur edilmi§tir. 

Meksikada grev 
Meksiko 9 (A.A.) - Meksikada bii -

yiik bir mevkii olan Eri.kson telefo~ 
~irketine mensub 12 ek1b cumartes1 
giinii grev ilil.n etmi~tir. 

pARiS BORSASI 
Paris 9 (Hususi) - Paris Borsasmm 

bugiinkii kapam§ fiatlan §Unlardtr: 
Londra 105,15, Nevyork 21,58 1/2, 

Berlin 867, Brliksel 364,87 1/2, Amster
dam 1158, Roma 113,55, Lizbon 95,55, 
Cenevre 496,12 1/2, baktr 49 1/2 - 50, 
kalay 240,7,6, altm 142,8 1/2, gi.imii~ 
21 7/8. 

Meghane 
t ki giin evvel ir;ki dii~manlarr )'lll1k 

toplantllarrm yaphlar. Ayrklrgm bu 
ezeli miidafilerine sorarsamz alkol, 
Ezrailin .salya.sr gibi zehir mi zehir -
dir, bir damla.sr mideyi frrma verir, 
ha:z;rm cihazlarmr yangrn yerine t;e • 
virir, karacigeri kebab eder, akcigeri 
hallar;pamugu gibi atar, kamn krr -
mrzr yuvarlaklarrm .silip supurur, 
beyni parr;alar, ~uuru yerinden yur • 
dundan eder, aklr dehler, halbi zrm -
balar, .sinirleri harman eder. lr;ki it;en 
adam, viicud yerine boyle bir virane 
siiriihliyen aptal, .sara'lr, yarr deli, 
sar.sak, eblemt;iif, sallapat, •iimsiik, 
mendebur, hrrt, alrk.saltk, 1afkaloz ve 
miitereddi herifin biridir. 

/n.san nev'inin pek biiyiik bir kala· 
balrgrna karfr it;ki diifmanlarmm sa
vurduklarr bu iltifatlardan kendimi 
biraz hurtarmak it;in hemen iUive e -
deyim hi dort senedenberi, o tarihten 
evvel aldrg•m alkol miktanm yiizde 
yetmi1, .seh.sen, bazan da yiizde yiiz 
azaltmlf bir insamm. Gene de it;ki a
leyhindeki bu edebiyatrn 1i~irme ta -
rafma i1aret etmekten kendimi ala -
mryorum. Fakat it;ki dii~manlarma 
bilhaua bizim memlekette hak ver 
diren bir noktay1 da parmakla gas -
termeden ger;emiyecegim. 

Biz it;ki it;mesini bilmiyoruz. Biz 
t;ok kotii it;iyoruz. Avrupanrn hit;bir 
tarafrnda bi:z:im meyhanelere benzer 
bir yd11ma, hayh1rr1ma, iti1me, ka -
kr,ma, dalafma miiessesesine te.sadiif 
etmedim. Sevgi ile kinin daima ilrat
larrna kat;arak ya birbirile .sarma1do· 
la1 olmak, yahud da h1rla1mak neti • 
celerinden birini veren meyhane ii • 
lemleri bize, bira;r; da bizden naklen 
bazr Balkan kom1ularlmr:z:a mahsus -
tur. Keyifli ve i11tahlr bir yemegin, 
ne11'eli bir gorii11menin va&lta.sl olmak
tan t;lkarah ikinci l!ifenin .sonunda fU" 
urun barsaklarrn1 dr1arr veren ve gil
niine gore ifindeki sevgi, yahud ofke 
muhtevasm1 ya bir yabanc1 ile 11ap1r 
fUpur opu!jmege Veya en yakm dost[a 
sogiifmege hadar vard.ran it;ki iilem
lerimize kat'i ve son bir paydo.s de • 
meliyi:z:. Y emekle beraber olm1yan ve 
bar gibi eglenti yerleri haricindeki 
i~kilerin toptan yasagrna ben de ta -
raftarrm. 

$arlun biitiin kotii an' anelerini ta•· 
fiye ediyoruz, fakat bunlar arasmda 
meyhane oldugu gibi kalmr11hr. 0 -
nun bu mukavemetinde biiyiik bir 
tehlike 1ezenlerle daima beraberim. 

PEYAMI SAFA 

Mesele, Suriyeden 
•• once 

Fransa 
T iirkiye ile 

aras1ndad1r 
f Ba$makaleden devam I 

memurlarmm ora Ti.irkleri iizerinde bu 
karara kar§l tiirlii tiirli.i tazyik ve tehdid
ler icra ederek be~ on ki~inin muvafaka· 
tini kazanmalan ihtimali yok degildir. 
Bu neyi ispat eder? Olsa olsa Tlirkler 
iizerinde icra edilmi~ olan tazyik ve teh· 
didleri, ki netice itibarile bunun Fransa 
i<;in bir ~eref te~kil etmiyecegi meydan· 
dadu. Y oksa birka<; yliz bin ki§ilik bir 
kiitle ekseriyetinin Suriye intihablann:J. 
i§tirak etmemek karan bu tiirlii anzl ve 
k1smi istisnalarla bozulacak degildir. 

lntihab bir vazife olmadan evvel bir 
hakhr. Antakya ve havalisi Tiirklt:ri 
Suriye intihablan kar~Ismda kendi hak
lannm neden ibaret oldugunu sarahat ve 
kat'iyetle gostermi§ bulunuyorlar. Halk1 
zorla intihablara i~tirake sevketmekle ka
zamlacak hi~ bir§ey yoktur. 

Nihayet mesele Suriyeden once Ti.ir
kiye ile F ransa arasmda bir meseledir. 
1skenderun, Antakya ve havilisi i~in 
muhtariyet hakkm1 tayin ve tesbit eden 
bir taahhiidi.i bize kar§J F ransa kendi iize· 
rine almJ§ti. Giini.in birinde Suriyenin 
mukadderatma ~ekiller verilmek istenilin· 
ce orada yap1lacak i§lerin hepsinden ev
vel F ransamn Tiirkiye ile Sancak mu· 
kadderah i.izerinde konu~arak bir karara 
vanlmasmJ temin etmek miikellefiyeti 
vard1. Bu as1! vazife bir tarafa bJrakJla· 
rak Suriye intihablanm iskenderun, An
takya ve havalisine de te§mile ~ah§an bir 
faaliyet iizerinde yiiriiniilmesi elbette 
hivbir meseleyi halletmi§ olm1yacaktJr, 
ve olamaz. 

Ilave edelim ki iskenderun, Antakya 
ve havalisinin nk! tam muhtariyetini ka· 
bul ve tesbit etmi§ bulunan Ankara an· 
la~mas1 aslmda ve teferruatmda bliti.in 
kiilliyetile Lozanda dahi F rans1z mu
rahhas heyeti tarafmdan tekrar teyid ve 
tasdik olunmu§tur. Biz bu ahdi vaziyeti 
unutmu~ gibi hareket eden manda me
murlarmm fuzuli gayretleri!nden ziyade 
F ranSIZ devletinin bu mesele oniinde 
Tiirkiyeye verecegi cevab1 bekliyoruz. 
Bu cevab1n hakk1 tamyan yeni bir anla~
mada karar k1lmaga gitmekten ba§ka bir 
~ekil arzedecegine ise asia ihtimal vermi
yoruz. Bu neticeye kadar mesele hallo
lunmami§ bir vaziyette kalacak ve elbet 
erge~ en makul, en tabi! ve zaruri hal 
suretini alacaktu. 

YUNUS NADI 

URDDA:N 
AZILAR. 

HEM NAliNA 
MIHINA 

Tiirkiyedeyiz, 
tiirk~e isteriz! 

Yazan: ismail Habib 

Amasra $ u bizim Beyoglunda tiirk~ey1 
hakim kdmak deveye hendek 
atlatmak kadar gii~ bir i~tir. 0-

niimde iki tane okuyucu mektubu var. 
1kisi de Beyoglunun tiirk~eye kar§I gos
terdigi ihmalden §ikayetc;i. 

E$siz panoramaszna bak, vurul; i9ini 
gor, acz; kalesini gez, dii$iinl Bu mektublarm birisi, yedi ki§iden 

miirekkeb bir Musevi ailesinin, bir Be
yoglu sinemasmda bag1ra bag1ra mlite
madiyen frans1zca ve ispanyolca konu~ -
tuklanm ve bir kelime olsun tiirk~e la
brdJ etmediklerini bildiriyor. Bu mek
tubu yazan okuyucum, «o gece Cumhu
riyet bayram1 idi. Turk vatanda§J alan 
bu Musevilerin hi<; olmazsa Turkiin en 
biiyiik bayramma hiirmetle tiirk~e konu§· 
malan vatanda~hk ve vicdan borclan 
idi» diyor ve bu halden pek haklt ola
rak ac1 ac1 §ikayet ediyor. 
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H ala ayakta ta§tan bir mazi ile dizc;okerek boynunu 
biikmii§ bir hal ve ikisini b irden kucaklzyan zengin bir 

tabiat giizelligi. Amasrayz gorsen yazrk dersin, 
fakat gormesen daha yazzk 
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ikinci mektubu yolhyan okuyucum, 
bana, Beyoglunun en biiyiik pastac1la -
rmdan birinin mukavvadan yap1lml~ bir 
tabagml gondermi~. Son giinlerde, devle
te aid bir Tiirk miiessesesinde verilen bii
yiik bir ziyafette kullamlmJ§ olan bu ta
bakta bir kelime tiirk~Ye yoktur ve aynen 
§U sal!rlan ihtiva etmektedir: 

Maison 
c. Lebon et Bourdon 
H. Bourdon et J. Davtd Successeurs 
Constantinople 

Amasra koyunda 

Kag1d tabakta bir kelime ttirk~e olma
dJktan ba§ka, istanbul yerine Constan
tinople yaz~lmJ§. Halbuki §ehrimizin bu 

dan mahallesi. Onun ilerisindeki i~ kale- eski ismi ~oktan tarihe kan~tt ve ecnebi 

Iatif bir kay 
T1knaz ve dolgun uclu kahn bir hila! 

gib1 duran Karadenizin i.ist iilkeleri hem 
a~1k hem soguk; ic; Rusyadaki en yiik
sek daglar ii«;: yiiz metroyu ge~miyor; o
niindt" engel bulam1yan oramn sogugu 
bizim s1caga yi.iklendi; kuduran dalgalar 
hep Anadolu kiyilanna saldJrdigl it;in 
biz de lim an yok; dalgalar karalanmJZI 
yedi. yalmz daglanm1z dayamyor. T!k
naz hiialli Karadenizin o taraft satJh, bi
zim taraf kabank; denizi koynuna alan 
k1vrak limanlar orada, denize gogiis ge
ren .sab1rh daglar bizde. 

Hep garbden §arka, dalga dalga, o
muz omuza yiikselen, denize kar§l hep 
miidafaada kalan bu daglar yalmz iki 
yerdt"; cenubdan ~imale dogru, denize 
kar§I taarruza ge~tiler. Biri Amasra, ote
ki Smob, biri ~etin bir c;eki«;:, oteki kahn 
bir ors gibi denize uzanan bu iki kabada
YJ kara par«;:asi, iki yanlannda iki liman 
b1rakarak, binlerle amd1r, Anadolunun 
demzden ociinii ahyorlar. 

Amasra, eski cografyadarca Miletlerin 
bir mij~temlekesiymi~. Daralar neslinden 
Prens Amastris, o zaman Herakle denen 
Ereglideki Tiranlardan miistebid Prens
ses Denisle evlenerek civardaki dort 
beld~nin halkmt buraya toplay1p bu yeni 
§ehre kendi adm1 vermi§. Sonra Mihir
dat, Roma, Bizans, Ceneviz ve ... nihayet 
biitiin bu oynak tarihi kap1yan F atih. 

A~lk Pa§azade sayler: Anadoludan 
ka~an esirler hep Amasraya gidiyorlar. 
Orast biiyi.ik bir s1gmak olmu~. Padi§ah
lan frenk, hisarlan metin, ahalisi kala
bahkllr ve kafirler denize a~1hp harami
lik yap1yorlar. F atih hiddet i~inde, V e
ziri Mahmud Pa§aya sorar: 

- or hisar ne yerdirkim am benim 
a tam dedem almad1? 

Mahmud Pa§a eder: 

- Bunun almmad1gma sebeb olkim 
takdirde bu fetholunmak sultamm elin
den ola! 

- Mahmud, tiz, bunun tedarikinde 
olun, her ne takdir olduysa gorelim. 

Padi§ah karadan, orduyla; Veziri 
denizden, donanmayla, Amasraya yiirii
yorlar. 

Bartmdan kalkan otomobilimiz, ol -
duk<;a giizel bir §OSe iizerinden, daglar
da ka visler ~izerek, ~ok yerde denizi gos
tere ~ostere, yanm saat sonra bizi Amas
ra iistiine getirdi. Bakacak denen yer. 
Amasraya bakilan yer. 1460 y1hnm 
§imdiki gibi bir yaz giinlinde, alacaib ka
leye F atihin dahi ilk defa bakt1g1 yer. 

~arkJmJzda, denizin ~izdigi kavsin 
cenubundaki mt listiinde bir koy var, 
ad1 ~ah koyii. Dara orada ordu kurmu§, 
Daramn oradan, Fatihin buradan gordii
gii Amasra; bani mekteblerde Delmas 
tablclan vard1r, renk renk, diizgiin, hen
deselqmi§ manzaralar gosterirler, bizim 
§imalimizde de, ins an elile ~izilmi§ gibi; 
enfes bir tabla serili: 

Sagda mahruti bi~imli Ayazma te
pesi, solda bir dag yavrusu gibi Poztepe, 
a§agida, ikisinin arasmdaki diizliikten de
nize dogru birka~ yiiz metroluk yass1 bir 
mus~atil uzamyor. Mustatilin iki tarafm
da, kasnak c;emberi gibi iki yanmdan bi
raz fnstmlmi§, menevi§ler i~Yinde pml pi
n! ik1 koy. Soldaki ki.ic;iik liman, sagdaki 
biiyi.ik liman, biiyligiine lodosluk, ki.i~ii
giine poyrazhk diyorlar. iki riizgara go
re biri tepelenirken oteki ayna gibi. 

Y aSS! mustatile Kum mahallesi deni
yor, onun ilerisinde ikinci mustatil, bu 
daha kabank, oras1 d1§ kale, ad1 Zin-

ye de «Sarma, gir>> diye tuhaf bir ad memleketlerinde bile kullamlmaz oldu. 
takm1§lar. ilk iki mahalle iki liman ara- Memlekette, resmi ve hususi biitiin bii • 
smdaki berzah1 viicude getiriyor. F akat yiik ziyafetleri tertib ve idare etmek g1-
ii~iincii mahalle berzaha ufk! olarak u· bi bir §erefe nail olan bu miiessese, nas!l 
zan an F enertepenin iizerindedir. En so- olur da, mukavva tabaklanm, bOyle Os· 
lunda deniz feneri oldugu i~in bu ad1 ta- maph saltanatl zamamnda veya Miita
§Iyau bu mustatil bi~imli, kabaruh, aza- reke y 1llarmdaki gibi tamamile franSJZca 
metli govde, iki !imam biitiin ~imale ka- olarak bastmr? Ti.irkiyede, tiirk'Yenin 
pasm diye, tabiatin elile yontulmu~ he- hakim oldugunu anlamlyanlara anlat· 
yulai bir dalgakJran gibi geriliyor. mak, yalmz matbuatm vazifesi midir? 

Hepsi bu kadar degil; agJr kara yigmi Bunlan bir tefti§ eden yok mudur? 
halindeki bu dalgak1ran rollli govdenin 
ote yamacmdan d!§ denize dogru ayn bir Ankarada bir pastahanedeki listelerin 
kara par~asl amudi olarak uzanmakta- tiirk~e harflerle frans1zca yaZilm1~ oldu
d1r. Oraya da dl§ Iiman diyorlar. Bu son gunu bir okuyucum~n. §ikayeti iizerine 

k d kl . k Am t f yazm1~hm. Gazetemmn o say1s1 Ankara· ISm! a e 1yere asra opogra ya- .. 
t k A .. .. .. .. b k \ ya vanr varmaz, Ankara Vahs1 ve Bele-smm opye un gorunu!}une a 1mz: . . . . 

E 
·1 'd b" b I d .1 d1ye RelSI Nevzad hemen tahk1kat yap-

n 1 en e 1r a§ onun a tm a gen - k d ~ d ~ ld ~ " . . ' tJrara yaz 1g1mm ogru o ugunu gor· 
ml§ ik1 kol, onlarm altmda da uzanm1~ .. .. · T" k' · ve 
b

. .. d ·· .. d · .b. mu~ ve o muessesey1, ur 1yemn 
1r gov e; s1rtustu emze yatmi§ g1 I; T" kl"~·· k lb' A k d B ~I 

h b 
· .. k . k ur ugun a 1 n ara a, eyog u • 

atta u vaz1yette yuzer en suyu 1tme 1 f · d'l'l 1' k 
· · ~ k 1 b' I 'b' b"k'"] .. nun tat 1su ren1r1 1 1 e 1ste yazma tan 
I<;m sag o un ucu u e g1 1 u u mu§; menetmi~ti. 
fakat bu, kollan govde gibi kahn ve 
govdesi kol gibi ince acayib bir mahluk. Dmid ederim ki istanbul Valisi ve 
Herhalde bu manzarada duran bir ka- Belediye Reisi de, Beyoglunda, bir keli-

d · d me tu""rkres1'z, frans1zca mukavva tabak ra an z1ya e yiiziiyormu§ gibi goriinen ,.. 
bir eda var. bashran pastac1y1 yola getirmekten geri 

Amasray1 i~inden gormek iizere a~ag1 
iniyoruz. Daha oraya varmadan, sagda, 

durmiyacakhr. 

~oseden biraz ileride bliyiik bir harabe ~-~~~~~~~~~~~=~=~ 
goriiluyor. Y erlilerin Bedesten dedikleri 
yer. Halbuki oras1 Kral saray1d1r. Deh· 
lizler, avlular, yabani otlar, o ne hare o; 
~urada be~ al!I metroluk kapkalm bir du
vann alh a~YJlml~, havada duruyor gibi, 
iki yandaki harem kuvveti onu ~okertmi
yor, beride be§ on tonluk mustatili iki 
ta~. altlan bombo§, kar§Jhkh uzamyor
lar: Onlan da hirer ucundan duvarlara 
per~inliyen hare, akropotik bir oyun va· 
ziyeti verdirerek, amlard1r yorulmadan 
tutup duruyor. 

Amasranm i~i. iki ii~ yiiz evli bir 
koy. Kahn kale duvarlan: harcs1z, iist
iiste konmu§, biiyiik mikabl ta~lar, hala 
sapasaglam duruyorlar. i~it;e iki lie; kath 
kesme ta§tan kap1lar; kitabeleri ahnmJ§ 
oyuk mermerler. Kahn kale bedenleri 
arka~mdaki dolambach sokaklara c;o
melmi~ evlerile i~ Amasra, ne bizim 
diinyada, ne oteki di.inyada; galiba iki 
diinya arasmdaki bir merhalede; ne di
ri, ne olii; sessiz bir kuytuluga gomiilli. 

iki siirprize ugrad1k. Biri Zindan ma
hallesile Sormagir mahallesi, yani d1§ 
kaley!e i~ kale, yukandan yekpare gibi 
goriinuyorlardJ, halbuki ikisini incecik 
bir kara §eridi ayJrmaktadJr. Bu ~eridin 
iki tarafmda da ayn iki kay var. Dalga
h zamanlarda iki koy birle§tigi ic;in orya 
kemerli bir koprii kurmu§lar. 1kinci siir
priz, F enertepe govdesinin ote yamacm
dan di~ denize uzanan kara parc;as1 yok 
mu. hani Bakacaktan govdeye biti~ik bir 
ba§ gibi gordiigiimiiz kara par~as1, meger 
o da tastamam bir adayrnl§: Ba§govde
den, govde kolladan ayn, demin mtiisii 
yiizer gibi gordiigiimiiz mahluk i§te dar
madagm oldu! 

Kale i~inde, tarihin anlattJgJ, on, do
kuz kubbe listiine oturtulmu§ o me§hur 
asma bahc;eyi beyhude arama. Ceneviz
lilerin kurduklan biiyiik ticaret ambarla
n nerede? Hani o hummah pazar yeri: 
Alanlar, satanlar, bag1ran tellallar, kay
na~an 1rklar... <;e§meye su doldurmaga 
giden iki kadm, bizi goriince biisbiitiin 
ortiinerek oniimiizden birer hayalet gibi 
ge~.;tiler. Ayaklarmdaki takunyelerin se
sini kahn duvarlara sinmi§ c;alkan!Ih ta-

Hitlerin isbas1na 
' ' 

geli~inin yildoniimii 
Berlin 9 (Hususi) - M. Hitlerin 

mevkii iktidara ge~mesinin y1ldoniimii mii
nasebetile Almanyanm her tarafmda 
merasim yapilmJ§hr. Miinihte yap1lan 
muazzam niimayi§lere bizzat M. Hitler 
ile kabine azalan i§tirak etmi§lerdir. M. 
Hitler bu miinasebetle bir nutuk soyli • 
yerek, nasyonal sosyalist partisinin gor • 
diigi.i i§leri anlatmJ§hT. 

Hitlerin eski harb arkadaflarr 
Mlinih 9 (A.A.) - Fiihrerin eski 

barb arkada§lan, 8 te§rinisani 1923 ak
~amml ha!Irlamak ic;in, nasyonal sosya -
list bareketinin muzafferiyetindenberi 
dordiincli defa olarak Buergerbraeukel • 
lerde diin ak§am toplanmJ§lardJr. 

M. Hitler, bir nutuk soylemi§tir. 

rihin ugultusundan i§itemedik. 

Kahn duvarlar, bu kadar asra rag
men hala dine duran kale bedenleri, kim
bilir bunlar, F atih buray1 almaga geldigi 
zaman nasJldJlar? Ne muhasara ne hii· 
cum: istanbulu alamn bur ada ~oriinme· 
si; bu ~etin kaleyi sadece goriinii§iimiizle 
ald1k. 

Bi.iyiik limamn klyJsmdayJz. Son de· 
virlerde bir arahk buraya ehemmiyet 
verilmek istenmi§ olacak ki iki yiiz met
ro! uk bir mendirek yap1lmi§, F atihin 
Veziri yi.izlerle kalyonu, si.izi.ilen kartal
lar gibi getirip, bu limana doldurmu§tu. 
Be~ on vll once, d1§anda sakatlamp bu
raya sigmd1g1 vakit fazla yiikiinden do
lay! batm1~ ortahalli bir tiiccar vapuru 
yukan kalk1k burun tarafile hafJZaSIZ ha
fJzas:z ve bombo§ limamn tek siisii gibi 
bon bon etrafa babyor. 

Amasra, e§siz panoramasma bak, vu· 
rul; i<;ini gor, ac1; kalesini gez, dii§iin. 
Hala ayakta ta§tan bir mazi ile diz t;oke
rek boynunu biikmii§ bir hal ve ikisini 
birden kucakhyan zengin bir tabiat gii· 
zelligi. Amasrayi gorsen yaz1k dersin, 
fakat gormesen daha yaz1k. 

ISMAIL HABIB 
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.thrac mallartmtz · Hatay Tiirklerinin karar1 
Miicrim [ 

Kiiqiik 
hi kAye 

~========================Gaston Cherau'dan ---~ 
Lambayr a!;Ik birakti, odadan !;Ika -

rak, sokak kaplSim ac;acagl yerde bah -
!;eye atladr. Ambarm oni.ine gelince ka -
fasmJ bir di.i~i.inee kapladr: Kurtulabilir 
miydi? Bu di.i§i.inceyle beraber bir sikm
tr duydu ve kalbi bi.iyi.ik ve bo§ bir mah
zende c;arpryormu§ gibi hrzla vurmaga 
ba§ladJ. 

Vapur azhg1ndan mii~· 
kiilatla sevkediliyor Suriye intihababna kat- (Buaksamkiprogram) 

girmiyecekler 

Kendisini, itham edebilecek bi.itiin 
izleri, ortadan kaldirdJ ve bahc;e kap1 -
smdan di§an firladJ. Sokaga kavu§unca 
biraz sakinle§mi§ti. 

Nic;in diger insanlar gibi ya§iyamiyor
Clu? <;;alr§ryordu ve paras! var say1lrrdt. 
Eglenceli bir hayat si.irebilirdi. <;irkin de
gidi; kadmlann ondan nefret etrnele -
rinde de bir sebeb olamazdr. 0 iri vii -
cudlii kadm neden opa hakaret etmi§ti. 
Hem o kadma gi.izel de denemezdi. 

Maamafih gene adama, yi.izunUn bir 
fatil c;ehresini andirdiglnl soylememi§ ol
saydi her§ey yolunda gidecekti. 0 SITada 
henuz katil olmamt§h .. F akat kadmm o 
sozu i.izerine birden kendisinde bir acaib 
his uyamverdi. T ahte§§UUrunda gizlenmi§ 
bulunan bu duygunun tesirile kadmm i.i
zerine atilarak agz1m elile kapad1. Kadm 
can ac1sile onu tsmnca, gene adam, ken· 
din den gec;erek onun bogaz1m s1kt1.. V e 
dort be§ dakika sonra kadmm viicudii 
hareketsizle§mi§ti ve §imdi .• 

Boylece epey yi.iri.idii. Sabahleyin 
fendisini bir yabancr istasyonda buldu. 
Bilet ald1. Y anmda c;apas1, kiiregi bir de 
c;ama§l! bohc;ast vardt. Tren istasyona gi· 
rince atlad1 ve hie; bir§ey du§i.inmeksizin 
sakin bir halde yolculuga ba§lad1. 

Tren, tarlalar, bahc;eler arasmdan ge· 
c;iyordu. hledigi curmii di.i§iinmiiyordu 
artik. Bir arahk tarlanm birinde bir ine
gin arkasmdan ko§an bir c;oban kiZI gor· 
di.i. Ve ans!Zin tekrar, i§ledigi cinayeti 
hat1rladJ. Trenden inmeliyim diye di.i • 
§i.indu. J andarmalann eline di.i§erse uy • 
duracag1 yalanlan tasarlad1. Ba§t agrr • 
la§ryor ve doni.iyordu. Oldi.irdiigi.i kadr· 
na biobir Janet savurmaga ba§ladr. 

Tren durmu§tu. Uzakta bir ki:iy kili • 
sesi gozi.ine ili§ti. Bohc;asmr ve diger e§
yasrm mthyarak indi. Y anm saat yiiri.i
di.ikten sonra koye ula~t1. Ac;ltktan yii • 
ri.iyemiyor bir hale gelmi§ti. Kuc;i.ik koy 
lokantasma girerek iyice karmm doyur· 
du. Bir taraftan da lokantacrya bura • 
larda i§ bulunup bulunmadJgmt sordu. 

Ona Rubino c;iftligini sagbk verdiler. 
Oraya yolland1. Fa kat c;iftligin kapiSin
dan girip seslendigi halde kimsed~ bir 
cevab alamad1. Am'bar ktsmt ac;1ktt; o
raya dald1. <;ok yorgun oldugu ic;in ora· 
c1kta, samanlann iizerinde uyuyuverdi. 

Nekadar uyumu§tu bilmiyordu. Bir 
araba giiri.ilti.isi.i onu uyand1rd1g1 vakit 
ortahga karanlrk c;okmi.i§ oldugunu gor· 
clii. DI§anda birkac; ki§i konu§uyordu. 
Kulak kabarttt ve duydugu mi.ikaleme -

den ertesi gi.in istasyonda pancar yi.ikle

tilecegini ogrendi. Patron oldugu anla

§llan birisi talimat veriyordu: 

- Y ann i:igleye kadar son dort araba 
mlihakkak istasyonda olmab. Ve yarm 

ak§am da pancarlar vagonlara yi.ikletil-

mi§ bulunmah. 
Oracikta, kendisini takdim etmek ve ihracat mevsimi dolaYJ.sile bilhassa 

i§ istemek firsatJ mevcuddu. Lakin yapa- Karadenizden son giinlerde §ehrimize 
mad!. Belki bir•ey sorarlardl. Hem he· fazla mal gelmektedir. Bu sebeble De - Ji k I hAd" • d d 

' d . nizyollan idaresi vapurlan ylik almak KIZ sesinin apab masi a JSeSID en ogan 
ni.iz sogukkanhhgmt elde e ememi§ti. hususunda ciddi mli§klilata maruz bu-
Korlru ha.la yakaslm birakmlyordu. Ses· teessu··r ve heyecan devam edi"yor FransiZ ~ kl d Iunmaktad1r. Birc,;ok vapurlar iskelele- • 
ler kesilinciye kadar be e i. 

Ertesi gi.in giine§ iyice yi.ikseldikten re yigilmi§ olan mallan - daha evvelki delegesi Beruta gitti 
sonra uyandl. Di.in duydugu patronun se· iskelelerde tamamen dolmu§ bulunduk- d . 

k d larmdan • alamamaktad1r1ar. rBa$tarah 1 inct sahifede] [ te ve mektebin te nsata deva~ etmekte si di§anda tekrar a se iyordu: d .. d .. d "k" · d · "h b t k 
- Biz ancak gece doneriz; hayvan· Bu vaziyet ihracat tliccarlarmm mu- ~r un eve I IDCI . erece I_ntl a ~I mez- bulundugunu si:iyleme tedir. Bay mua -

k~r ~ym. ~tuzunda 1cra ed!le~e~hr. "!Cey- vine gore, Lisenin Tiirk veya Arab diye 
lara sen bakarsm.. temadi §ikayetlerini mucib o1maktadlr. fiyetm bdumum menatlkl mhhablyede iki kisml olmayip artlk hepsi birden 

Bir kadm ona cevab verdi .. Ve ara - Halbuki Denizyollan idaresi mevcud ilanile muktazi ilanlarm da hiikumet ka- (Antakya lisesi) dir ve buna gore (yani 
balarm gi.iri.iltiisi.i uzakla§tl. Saat ka!;tl vesaitinin hepsini faaliyete getirdig"i ve t J"k1 y·· d d ·r· I k b d 

p1sma a 1 . uru un a 1 an mersumu arab ta ebenin me te e evam etrnekte 
acaba? Kendi saati durmu§tu. bu hatta program harici posta1ar i§let- posta ile gonderilecektir. olmasma gore) mektebin vaziyetinde bir 

Sakland1g1 yerden inerek etraf1 go - t··· h Id ··t d" d d M h f H·· ·· 1g1 a e mu em a 1yen evam e en u a rz: usnu degi~iklik yoktur. 
zetledi. Avludan c;1kmaga ugra§lrken bir k" k 1 k d • ·· k··1· A k I' · · · 

sev 1yah aq1 ama ta ci d1 mU§ u a- nta ya rsesrnrn grevz Erkek Jiseliler miidi.irii diin grev ya-
kadma rasladl. Sapkasma parmaklanle ta ugramaktad1r. Bu ylizden birc,;ok Antakyada c;1kan Y eni Giin refiki - pan c;ocuk velilerine §U meal de mektublar 
dokunarak, dinlenmek iizere oraya geldi- · T k K 1 k I 

mallar iske1elerde muteak1b postalan m1z, i.ir 1z isesinin apah mas1 ve gondei'Illi§tir: 
gini soyledi, ve: b d d - hAd" I h kk d f · beklemektedir. Bu meyanda ineboluda un an ogan a 1se er a · In a §U ta - «2 te§rinievvel (!) 936 tarihine mu -

- 1§ anyacakt1m.. diye ilave etti. ·1 k d " 
da bir,..ok tiiccar mah toplanrnl" ve arka 51 att verme te 1r: sadif pazartesi gunii mahdumunuz ..... ~~: s ~ k 

H k arkaya iki posta tarafmdan a1mama - .;lehrimiz Kiz lisesi (orta me teb) ev- efendi mektebe gelmemi§tir. Cocugunu -- Gee; kalmi§SlnlZ, dedi. er es pan- lk k 1 K 
ml"br. idare bu vaziyet lizerine Trab- ve i giin apah ffil§hr. apanma mu - zun menfaatile alakadar olmamz mercu~ 

can yiikledi gitti.. " h f z1 d I · · · · 31 
rondan ylikle dogru istanbula hareket a 1 lgm, e egenm VIzesim ta§lyan dur efendim.» 

- Patronu bekliyebilir miyim bura- birincite§rin tarihli frans1zca bir kararile Abide davasr 12 ikincilefTinde 
da? ·• ~:~~!d:~e.:d!:~a;:eb:~~;:u:;rat~~;i~: olmu§ :e karar 1 ikincite§rin pazar gi.inii goriilecek 

- N as1l isterseniz. s
6
abahi 1lk .. ?efa_ ol.ara. k mektebde k1z tale- G"ren 30 ag~ ustos bayrammda Bey! an 

B . · · "ht' - d. buradaki ihracat e'-'yalarmi vaktinde bli- d 1 • .,. 
- msme 1 lyac!mz varsa yar lm " eye te g e 1.11l.1§_hr. .. abidesine relenk koyduklanndan ve mil-

d b·r· · · ') Istanbula getirmi§tir. Denizyollan ida- K bl - t k 11.. 1 b d .,. 
e e I IT miyim. arann _te Igim mu ea _to :a e e er- Ii mar~ si:iylediklerinden dolayl mahke-

- Hayvanlara bakmaktan ba§ka bir resi diger iskelelerdeki mallarm sevki hal mekte~l terke davet edilml§. ve. haber meye verilmi§ olan Beylanh ve isken -

i§im yok. ic,;in de tedbirler almaktad1r. ~~men §eh1rde yay1larak umum1 b1r tees- derunlu genclerin muhakemesine lsken • 

Boylelikle kahvaltt edebilmi§ti. Ogle- sur uyandr~l§hr. . derun bidayet ceza mahkemesinde iki 
den sonra mutfakta gene kadmla kar§l Esad Pa§a ailesinin Muhafizhgm bu kararmda talebenm celse devam edildikten sonra sulh mahke· 
kar§Iyaydl. Bir arahk gene kadma: te§ekkiirii siyasi hareketlere l§ti~aki .k.ayd~lunmakt~ mesine havale edilmi§ti. suih ceza mah-

- Boyle yalmz kalmaktan korkmu - Vefatile biz·i matemlere garkeden ve bu ~ebeb~e ~ektebm ?Ila m_udd_et tatrl kemesi K1rkhanda bulundugundan dava-
yor musunuz? diye sordu. ailemizin ba~1 goz hekimi Esad Pa§a - olundugu bildl;llmekt~~r .. (S~yasi hare- ya Kukhanda devam edilecektir. 

Kadm tath tath gi.ilerek cevab verdi: mn cenazesine i§tirak eylemek, c,;elenk k_et) denen §eym 2~ bmncite§nn Cumhu- · Kukhan mahkemesi dava dosyasm1 
- Nic;in korkacakmi§Jrn? Her yeri gondermek, bizzat veya telgrafla tele· riyet bay rami oldugu anla~Jlmaktadlr. alml§ ve muhakeme tarihi olarak 12 ikin-

katiller mi kaplad1 ki.. fonla veya mektubla taziye etmek, ha- Kapahlan _mekteb 4 .smrfh ve c;lkan - cite§rin per§embe giini.inu tesbit ederek 
Kadmm giizel bir yiizi.i vard1; on se- tlr sormak lutuf ve nezaketinde bulu- Ian tale be rniktan 55 hr. Kapanma ka- maznun genclere celb varakalan gi:inde

kiz ya§larmda vardl. i§lerini bitirince e· nan muhterem zatlara ayn ayn te§ek- rannm ayni mekteb dahilindeki Arab rilmi§tir. 
line yi.in yumagim ahp ormege ba§ladl. kiir ve minnetlerimizi arz ve takdim k1smma §iimulii olmad1gmdan iki s1mfh B'r FranslZ muharririnin itirafz 
Delikanh ona sual sorma "ga devam edi - ederiz. · ve 1 O talebeli olan bu Arab kisml tedri- ~ariste r1kan illustrasyon mecmuast -

Ailes! namma e~l sata devam etmektedir. "" 
yor, hz da serbestc;e cevab veriyordu.. Makbule Esad I~1k mn sureti mahsusada Suriyeye gonderdi-
Ortada bir tath hava vard1.. - 1 • 1 - Klz lisesinin kapattlmasl karan ayni gi bir muharriri, Turk Antakya - isken-

b I fk Nittan ,. nikah ve~hile Ti.irk Erkek lisesinde de talebeye deruna temas ederken buramn Tiirkli.i • 
Delikanh hic;bir zaman, i:iy e §e at :~: teblig edilmi§ ve kendilerine maarif reisi 

ve giizellik dolu saatlerin tadm1 tatrna - Mahkemei Temyiz azasmdan mer - I gi.ini.i ve bura i.izerindeki Ti.irk hakkm1 
ml§h .. Coktand1r, sigara dumanile ag1r hum Bay Arif ve doktor Albay Fuadm tarafmdan nasihatte bulunu arak bay • itiraftan kendini alamami§tJ.r. Mu!harrir 

d d I h 1 kl . H . . 1 ramlara i§tirak etrnekten bir fayda gelmi· dl"yor k1· .. la§ml§, guri.iltii ve pahr 1 o u mey ane torun an, erne 1 ar1C1ye memur a -
muhitlerinden ba•ka b1r yer tammaml§h. nndan Izzeddin Aybarm klZl Bayan yecegi, binaenaley~h bu gibi hareketler • «T rablusun §imalinde, Tiirk hududu· 

' h B den sakmmalan soylenmi§tir • 
.;limdi bir aile yuvasmm sevine ve saa- Mehlika ile; c;apanzade mer urn ay * * * nu ikiye a yuan bir korfezde, diger bir li-

detine dalm1•tl. Boyle bir kadmm yanm· Halidin torunu, Maliye Kalemi Mah • man vard1r: iskenderun. 
' S kr t · hum Bay Zeka· 1·n1·n K1z lisesinden r.1kanlan talebe, evvel-d k b h · 1 kt sus e e en mer "" Beyrutlular Suriyelilere diyorlar ki: a ya§ama ne a hyar 1 1.. t • . N h"d r · k' ·· d.. k d" I d t 1 t 

k . k"b . oglu deniz as egmen1 a 1 yapanerm 1 gun ve un en 1 ara ann a op an I· «!skenderun sizde. Trablusu ne yapa
Genc k1z lamli!ayt yakma ic;m 1 nt ni§an ve nikah tOrenleri 8/11/936 pa - Jar yaparak mekteblerinin kapahlmasl 

c;akmca hulyalanndan tfyand1. Ktz on'li' I~}~ glinii Beylerbeyindeki ko§kferinde tizerine laz1m gelenlerin nazan dikkatini cakslruz ?» · 
bakarak: biitiin aile erkam ve dostlari arasmda celbedici te~ebbiislerde bulunmak kara • Maalesef Iskenderunun .$amdan ba~ • 

- Ne o aghyor musunuz? Neniz.u~ tes edilm1 tir. Tarafyne saadet1er di- nm vermi§lerdir. ka bir kutbu var gibi goriiniiyor. Yollan, 
dl.ye sordu. Ier1"z. M k bl" k l demiryollan, hatta belki kalbinden bir e te 1 gene IZ ar namma gazete· 

par<;asr §imale, Tiirkiyeye dogru gidiyor. 
Delikanh yumruklarini isirarak ve bir mize gelen bir mektubu burada ne~rede- Ekonomik baklmdan, bu vaziyet ol • 

soz soylemeden, h!n.1mmaga ba§ladl. SARA y sinemastnda medigimizden dolayl ozi.ir dileriz. <;ok d k h t d s . 'd k I 
., u c;a ra a s1z 1r. unyeye g1 ece o an 

:to¥¥ 1 1 ikincite.,rin ~'ar.,amba gu"nii hislendirici hir iislubda olan bu mek • 
~ -r ~ mallarm, Turkiyede T oprakkaleye ka • 

P k 1. · ttt" ak.,amt (21) de tubun bulundug~umuz zaman nezaketi atron a ~am ge mce onu anga]e e · ~ dar gidip oradan a§ag1ya dogru indigini, 
Ertesi gi.in c;iftlik sahibi gazeteyi a~mca Mu .. n·lr Nurett•ln lc;inde aynen ne§rine imkan bulunamad1· hududu gec;ip Haleb ve Sarna gittigini 
yi.iksek sesle okumaga koyuldu. Bir mey· gmdan, yalmz i~aretle iktifa ediyoruz. tasavvur ediniz! Bu §erait dahilinde fs -
haneci kadmm oldiiri.ilmi.i~ oldugu hava - Erkek liseliler grev yaptzlar kenderun !imam bi.iyi.ik bir istikbale nam-
disini okuyunca delikanh birden sars~ldl. ve ARKADA,LAAI Antakya Ti.irk lisesi diin sabah grev zed giiriinmemektedir. 
Neye ugradigml bilmiyerek sandalyasm· Mevsimin ilk biiyiik yaparak mektebi terketrni§ler ve karar- F akat orada da yalmz fskenderun de-

dan, ipnotize edilmi§ gibi, yava§ yava~ K 0 N s E R i lanndan mekteb idaresini de haberdar gil, bir iskenderun Sancagt vardlr. Klta· 
kalktJ ve elerini ac;arak: eylemi§lerd-i. at1m1z i<;in o kadar elim olan Kilikya se-

- Ah!. !~te, o kadmt oldiiren benim!. Nefis ve zengin pragram, Talebenin bu grevine sebeb Tiirk K 1z ferinin kendilerine hi<; bir§eye malolma -
diye inledi.. yeni kadro lisesinin kapatrlmasldir. T alebe biiyi.ik- digl Suriyeliler, 20 te§rinievvel 920 tari-

FA/K BER~MEN Ac::.k, o··tu··m lerinin soylediklerine gore, Klz lisesi hinde Ankarada imza edilen FranSIZ • 
"!: hakkmdaki karar geri ahnmc1ya kadar Ti.irk anla§malarile, bu Sancagt Turkiye 

Biiyiik y1ldJzlar + Miizik + San'at + Giizellik = Siiperfilm 
greve devam edilecektir. lehine ayirdigimizdan, hakh olarak bize Ve ~eytan Liselilerin grevi de «Siyaset tariz ediyorlar ve o tarihtenberi, bu mm-

Siiperfilm + Miikemmel bir akustik + SAKARY A 
Fevkalade projeksiyon + Salonun rahathgo1 = 

.. Biitiin Giiulleri severim• • «Mazurka• - «Staviski Skandah" ve «Asri 

zamanlar .. siiper
filimlerden sonra S A K A S Y A sinemas1 

KATE DE NAGY yapmak» telakki ediliyor! taka Tiirklerinin kiilti.irel ve dil bakim-
PiERRE BLANCHAR Klz talebe velileri evvelki giin Yiice larmdan hukukunu himaye eden hususi 

size biiyiik bir Siirpriz hazJrlamaktad1r. Bu siirpriz de gelecek progra· 
mmda gosterecegi tamamen renkli muazzam b1r dans ve §ark1 filmi olan: 

Tino Rossi, 
MARiN ELLA 

Komiserlige bir telyaZISt c;ekerek t;:ocuk- stati.ini.in, oray1 «ilhakc;I>> bir toprak ha
lannm mektebden kovulmasmi ve mek - line getirdigini ve Ti.irkiyenin bu arazi
tebin kapablmasrm protesto etmi§ler, yi artrk asia gozden ka~IrmJyacagim 
Sancak Ti.irklerine hak vadeden Fransa- si:iyliiyorlar. 
mn miimessilinden hakka hiirmet edilme- Suriye nasyonalist f1rkas1 bu hususi 
sini istemi~lerdir. stati.iye aleyhtardrr. Belki de Irakla yap-M A Vi VAL S l E R'dir. 

--Bugiin T ii R K sinemas1nda - .. 
Istanbul halkmm begendigi frans1zca biiyiik operet 

HA$METLi VALS 
Henri Garat • Rene ST. Cyr 

Siz de goriiniiz, begeneceksiniz. 

••--•·-- ilaveten: DUnya havadisleri _____ .. 

-------------~--------~~~------...... Sureti mahsusada gonderdigimiz sinema 
operatorU taraf1ndan t;ekilen ••. 

Iskenderun ve Antakya Tiirklerinin istiklalleri ve ana vatana 

olan merbutiyetlerini gosteren tiirk~e izahath film. F esleri rr1karrp 

§apka giyme merasimi. Her tiirlii tazyika ragmen Suriye intihaba

hna i~tirak etmemek i~in yaphklan mitingler vesaire ••• 

Per§embe ak§ammdan itibaren $ ij M E R sinemasmm 

l ............... f•il•m11i•n•e••1·l.a~v•e•t•e•n•g•o•"s•t•e•ri•le•c•e•k•ti•'r• ................ . 

filminde 

$ARK 
(Eski Ekler) sinemas1nda 
Daima daha iyi ve giizel filimler 

Bugiinden itibaren 

GUZELLER 
RESMi GE~iDi 

James Cagney ·Joan Blondeii-
Ruby Keeler· Dick Povell 

tarafmdan temsil edilmil} cazip bir 
mevzu ve goz kamallhrJcl bir ·rovii 

KIZIL ALEV 
Noah Beerry Jr. 

Jean Rogers 
taraf1ndan fevkalade bir macera 

DUhuliye 20 kurufJ. 

Diger taraftan Erkek liseliler grevle- t:g1 mukayese onu mustarib ediyor. Irak
rine devam etmekte ve K1z lisesi kapah ta, Milletler Cemiyeti mandasma dahil 
kald1kc;a mektebe devam etmiyeceklerini ve mi.istakil hi.ikumet tarafmdan nazari 
bildirmektedirler. T alebenin ileri gel en- surette muhafaza edilen ekalliyetlerin hi
Jeri §Unlan si5ylediler: mayesi prensipinden ba~ka hic;bir muahe

«- K1z lisesi talebeleri bizimle ayni de Musul mmtakasmda ya§lyan ki.illiyet
safta olarak milli: giine i§tirak etmi§ler - li Turk niifusunu himaye etmemektedir. 
dir. Bu yiizden mekteblerinin kapatil - Antakyaya kadar bir gezinti, eski 
mas1 §eklinde ceza gormeleri biz Erkek Tiirkiyeden giizel bir parc;a tema§asma 
liselileri miiteessir etmiitir. Bizimle bir - fmat veriyor. Damlar soluk k1rmiZI ki -
lik ve bizimle hemfikir olarak harekel remidlerle kaph. Minareler, makine ile 
etmi§ olan k1z karde~lerimizin haklanm yontulmu§ beyaz kur§un kalemleri gibi 
aramak ayni zamanda ve herkesten once sivri, duvarlar yosun baglaml§ ta§lardan. 
bize di.i§en bir vazifedir. Binaenaleyh on- Sokakta gezen insanlann bellerinde ge
lann mekteblerine diindiiklerini gorme - ni§ ku§aklar, ba§larmda sanklar var. 
dik<;e biz de mektebimize di:inmiyece - Nehri.ilasi bile, zeytin agat;:lan, incir 
giz! » 

Grevin ilk gi.inii sabah1 20, ogleden 
sonra da 17 talebe Erkek lisesi Ti.irk kls
mma devam etmi§tir. 

Bunlar muallim ve memur ~ocuklan -
d1r. Gene ayni giini.in ak§amt maarif re
isi doktor Mithatm ba&kanhgmda mek
teb muallimleri lisede bir toplanb yapa
rak talebenin grevi etrafmda konu&mU§ -

agaclan, ye§il yaprakh me§eleri bile 
degi§mi§. Vadiler daha ye§il ve eski za
mandan kalma sandukalar daha si.islii. 
Her ta§, her isim bir hatua sakhyor. 

lard1r. Bu toplant1da neler konu§uldu -
Gormiyenlere biiyiik bir flrsa t: 2 biiyiik filim bird en gunu anhyamadiksa da, toplanhdan son -

MAZURKA Ve CAPKIN GENe ralisemiidi.irmuaviniAbdi.ilkerimleko-

Y oldan az uzakta, sol kolda, kelle 
§tker bic;iminde damlarile bir koy gorii
niiyor. Koyiin etrafmdaki giizel pamuk 
tarlalarmda, kii<;iik Arab kiZlan, muZI! 
otlan ay1klamakla me§gul. SayiSiz sapan 
c;izilerinden, soluk ye§il yapraklar fl§km
yor ve oradan g~en t;:iftc;ilerin ic;ini fe -
rahlandmyor. Bunlar, yakmda, Haleb
deki yepyeni makinelerin iplik halinde 
biikecegi pamuk elyaf1d1r. 

nu~tuk ve lise talebesinin grevinin de 
• (siyaset yapmak, siyasetle i~tigal etmek) 

Pola Negri Henry Garat • Danielle Darriaux te!.ikki olundugunu ogrendik. 

I b I. p E K Sl'nemaslnda Ft"atlarda k I Miidi.ir muavini, ayni zamanda Tiirk Geceleri sast 8,20 de 2 filim irden zam yo tur. krsm1 talebesinin mektebe devam etme -

-------------------------------------••• yi§ini de (ferdi) hareket telakki etmek-

Suriyelilerin iskenderun sancagm1 mu
hafaza etmek istemelerindeki ve Ti.irk 
ordusile bir kar§rla§ma ihtimalinin uyku· 

lanm kac;1rmasmdaki hikmet anla§Jhyor.», 

iSTANBUL: 
12,30 plakla. Tiirk musikisi - 12,50 hava.. 

dis - 13,05 plakla hafif miizik - 13,25 muh
telif plak ne~riyail - 18,30 pHi.kla da11S 
musikisi - 19,30 konferans: Dr. Salim ~ 
med tarafmdan - 20,00 Vedia R1za ve ar
kada~lan tarafmdan Tilrk muslkisl ve 
balk ~ark1lan - 20,30 Tiirk musikl heyeti -
21,00 operet temsili: :;lehir Tiyatrosu ar • 
tistlerinden Bedia Va.sfi RJ.Za ve Haz1m ta. 
rafmdan (Saz ve caz) operetinin 3 iincU 
perdesinden bir sahne - 21,30 orkestra -
22,00 solo plak - 22,30 Ajans ve Borsa ba
berleri - 23,00 son. 

ViYANA: 
18,05 kan~lk yaym - 18,30 Finlandlya 

§ark1lan • 19 konu§ma - 19,25 frans1zca 
ders - 19,50 konu~ma - 20,05 saat, haberler, 
hava raporu, konu§malar - 21,05 gramofon-
22,05 Rus §arkilan - 22,50 haftanm maka
lesi • 23,15 haberler, hava raporu - 23,25 
keman konseri - 24,15 haberler - 24,25 e!1;
lenceli konser. 

BERLiN: 
18,35 san'at bahisleri - 19,05 konser, ko

nu~ma - 20,20 ev musikisi • 20,50 giiniin a
kisleri - 21 ,05 baberler - 21,15 konser-22,05 
eglenceli konser - 23,05 hava raporu, ha -
berler, spor _ 23,35 eglenceli musiki ve halk 
havalar1. 

BUDAPEt;lTE: 
18,05 musiki - 21,15 Polonya gecesl-23,20 

haberler, hava raporu - 23,40 gramofon ~ 
24.15 dans musikis! - 1,10 haberler. 

BUKRE1;!: 
18,20 gramofon, konferans - 20,20 lfnu .. 

siki - 20,50 mandolin konserl, konferans ~ 
21,35 senfonik konser - 22,35 saat, hava ra
poru, baberler, spor - 22,50 musikl • 23,25 
orkestra konseri - 23,50 frarunzca ve al· 
manca haberler - 24 son haberler. 

LONDRA: 
21,05 saat, haberler, hava raporu - 21,35 

dans orkestra.s1 - 22,05 eskl notlar - 23,05 
Org konseri - 23.35 spor haberlerl, saat, 
haberler, hava raporu - 24,30 dans orke.s
trasi - 1,35 saat, haberler, hava raporu .. 
1, 45 k1raat. 

PARiS [P. T. T.l: 
18,05 musiki, kon~ma • 19,05 oda mu -

sikisi - 19,35 konu§malar - 20,05 oda mu
sikisi ve ~an - 20,35 haberler ve hava ra -
poru - 20,45 musiki ve §an - 21 ,40 oda mu
sikisi - 22,05 konu~malar - 22,35 opera ya -
ym1 - 24,35 haberler. 

ROMA: 
19,55 fa~izm haberlerl, turizm haberleri, 

kan:;ak mus!ki, haberler - 20,25 yab!mcl 
dillerde yaym - 21,10 saat, haberler, hava 
raporu, konferans - 21,45 operet, 1stlrahat 
esna.smda konu§malar, haberler, sonra 
dans muslkisl. 

NOBET~iECZANELER 
Bu gece niibe~l olan eczaneler ~unlar

dlr: 
istanbul clhetindekller: 
Aksarayda (SanmJ, Alemdarda (EsadJ, 

Bakirkoyde (istepan), Beyaz1dda (Cemil), 
Eminoniinde (A. Minasyan), Fen~rde <Vi
tali) , Karagiimriikte (M. Fuad), Kiigiik ., 
pazarda (Yorgi), Samatyada (ErofilosJ, 
~hrelninlnde · (Nazrm), t;;ehzadeba§mda 
(Universite). 

Beyoglu cihetlndekiler: 
Galatada (Hiiseyln Hiisnii), Ha.skiiyde 

(Bar but), Kas1mpa§ada (Va.sif), Merkez 
nahiyede (Della SudaJ, t;li§lide (Narglle .. 
ciyan) , Taksimde (Limonclyan). 

Uskiidar, Kad1kiiy ve Adalardakiler: 
Biiyiikadada (-51na.sl), Heybelide (Ta .. 

na§), Kad1kiiy, esld iskele caddesinde (So. 
tlraki), KMI.Ikiiy, Yeldegirmeninde (Uc; .. 
Jer), Uskiidar, Qar§lboyunda (Orner Ke .. 
nan). 

----D 

iki tramvay kazas1 
Yedikulede Narhkuyuda 33 numara

h evde oturan 13 ya§larmda Akar, Ye
dikule - Sirkeci arasmda i§liyen tram
vaydan atlamJ§, fakat muvazenesini 
kaybederek tekerlek1erin altma dli§e .. 
rek sag ayag1 dizkapagmdan kesilmi§ -
tir. 

Feci kazay1 sokaktan goren ha1km 
baglri§rnasr lizerine tramvay durdur11l· 
ffiU§ ve kli!;iik c,;ocuk kan1ar ic,;inde has
taneye kald1nlm1§br. 

Tlinelden $i§liye giden 411 numarah 
vatmamn idaresindeki ' ' rnvaya 13 
ya§larmda Sami admda bir c,;ocuk a -
s1lm1§, eli demirden kurtularak yere 
dli§mli§ ve ba§mdan ag1r surette ya -
ralanrnl§ ve c;ocuk hastanesine kald1 • 
nlrn!§tlr. 

TAKStMDE • M A K S t M 

tiyatrosunda 

H A L K 
OPERETt 
16 ikincite~rin
den itibaren 
? • • k'l ••• t'bra 1 e 

PIPICA 
biiyiik operet 

Y eni Kadro - Y eni Bale 

Bah~e Mimaril 
Mevlud Baysal 

Park1ann, and, meydan, ~ocuk 
ve ko~k bah,.elerinin en modem 
usullerle tarh ve taksimatmt, plan· 
Jarman ihzarmJ ve araziye tatbika· 
hm deruhde ve taahhiid eder. 

Miiessesat ve hususi bahfielerin 
daimi nezaretini kabul eder. 

(:i!;ek, sebze tohumlar1, fide ve 
fidanlan; siis, meyva agac ve agac
Ciklari; salon ~i!;ek1eri bahfie alat 
ve edevah ve ehliyetli bah!;tvanlar 
gonderir. 

Katalogu el1i kuru§tur. 
lstanbul dordiincii Vaklf han . 

dordiincii kat No. 18. Telefon 22537 
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( TERBiYE BAHiSLERi ) 

iTALYA VE iTALYANLAR 
Oradaki heyecan o kadar biiyiik ki 
adeta tabii)igin fevk1ne ~IkMifbr 

Yazan : Salim S1rr1 Tarcan 
Ce~en haziran aymda Bri.ikselde top· lendirici, ne§e verici ve s1hhati yi.ikseltici 

lanan beden terbiyesi kongresine gider- mahiyette oyunlardan ve cimnastiklerden 
ken deniz yolunu tercih ettim. Bu sayede ibaret olacakt1r. Bu yeni te§kilatm istih -
Roma ve Milanoda on giin kadar kal· daf ettigi gaye <;ocuklann s1hhatini koru 
d1m. ltalyaya bu ii~iincii gidi~imdir. mak ve onlan canlt yapmak olacaktJr. 

. I 909 da ilk Avrupa seyahatimde N a- Biitiin mektebleri fa~istle~tirmek eme-
poli ve Romada biraz kalrnl§hm. 1924 lile talim ve terbiye ile miikellef olan 
te yani on be§ y1l sonra Paris Olimpi - muallimlerin hepsinin de fa~ist i.iniforma
yadlanna giderken bu iki biiyiik ~ehri s1 giymeleri mecburi olmu§tur. 
tekrar gi:irdi.im. 1935 te Habe§ harbinin 1935 haziramndan itibaren milis te§
arifesinde dokuz yi[ ara ile bir daha kilatmda esasen bir ri.itbesi olan mual -
gordi.im. !tiraf ederim ki yirmi be~ yil !imler gene milis iiniformas1 giyecekler, 
once gi:irdiigiim ltalya ile bugiinki.i ltalya digerleri ise fa~ist partisinin elbisesini ve
arasmda daglar kadar fark vard1r. Bu ya Balilla iiniformas1 ta§lyorlardu. 
fark hem §ehirlerin bak1mmda, hem hal- Kadmlara geglince onlar da biiti.in fa~ist 
km i«;.timai terbiyesinde goze c;arp1yor. k1zlar beyaz korsaj ve siyah pilise etek
Yinni be~ yll once gi:irdugiim ltalyan ~e- ten ibaret bir iiniforma giyeceklerdir. 
hirleri kirli ve bak1msJz, memurlan 1se . Simdi bir de Balilla te§kilatma goz a-
~ok lai.ibali idi. tahm: 

Bugi.in memleketin de, milletin de 1934 y1h 31 kanunusanisinde bu te§· 
karakteri degi~mi~. Mubalagah olmazsa kilata giren genclerin miktan 2,963,719 
italyada bir Alman disiplini ile ~ah§an idi. Bir y1l evveline nisbetle 484,862 te
heyecanh bir halk var, diyebilirim. Bu zayiid vard1r. 
heyecan c;ok biiyiik tabiiligin adeta fev- Bu aded ~oyle aynhyor: 
kine 9km1~tlr. Bu hpki CO§an, ta~an bir Balillalar on be~ ya§mdan kiic;:i.ik si -
nehre benziyor. Milliyetperverlik hisleri yahgomlekli erkekler 1,360,825 
o derece galeyanda ki bu teheyyiicatm Av - gardistler on be§ten on sekize 
§Ovonizme ka~masmdan korkulur. ltaiya- kadar erkekler 293,242 
da her fa~ist gencin yi.ireginde bir Sezar Piccoleler on be§inden kiic;iik beyaz 
yatlyor! bluzlu k1zlar 1,181 ,35 7 

,Simdi biraz rakamlann ifadesine ba- Ciovani - italiane on be§ten on sekize 
kahm: ltalyanm mesahai sathiyesi 312 kadar kdar 128,285 
bin kilometro murabbaidiT. Niifusu ise 1935 y1h ikincite§rininde yeni ne§TO -
44,000,000 dur. 1934 umumi istatistik- lunan kanun mucibince fa§ist te§kilatma 
lerine gore halya d1~mda ya§Jyan !tal- dahil olan mekteblerde hafta ortasmda 
yanlann miktan 9,168,367 ye balig olu- gosterilmekte olan 'askerlik talimleri §imdi 
yor.. den sonra cumartesi ogleden sonra yapl-

Eger Biiyiik Harb dolayJsile muhace- lacakhr. Pazarlar yalmz tabiatl ve ara
retin onii almmasa imi§ bu miktar iki mis- ziyi tetkik gezintilerine hasredilecektir. 
li artacakmt~. ltalyada Avrupanm hemen her tara-

Amerikada yerle§mi~ olan !talyanla- fmda oldugu gibi mektebler c;ocuklarla 
nn miktan 7 ,674,583, Avrupamn muh· ve genclerle dopdoludur ve bu miktar 
telif ~ehirlerinde oturan !talyanlarm mik- her sene ak1llan durduracak bir ~ekilde 
tan 1,267,851 dir. artmaktad1r. 

Bu adedin biiyiik bir kJsm1 yani halyada orta ve lise tahsili veren mii-
962,593 ii Fransadadu ve §oyle ay - esseselerle muallim mekteblerine devam 
rllrni§tlr: Pariste 16,000, Marsilyada eden talebenin miktan: 
152.000, Niste 140,000, Liyonda 1931 y1lmda 156,876 
128,000, Tuluzda 69,500, Nancyde 1933 » 221,045 
69,000, Chamberyde 65,000, Metzte 1935 » 290,880 
46,000, T oulonda 40,000, Strasborug- Yiiksek tahsil miiesseselerinde: 
da 37,000, Reimsda 24,000, Havreda 1931 y1hnda 46,298 
14,000, Bastiada 8,000, Bordeauxda 1934 » 54,308 
8000 ltalyan vard1r. 1935 » 56,400 

Bu niifus bak1m sayesinde biiyiik bir Ciinden giine artan ve i~siz kalan mii-
si.iratle giinden giine artmaktad1r. nevverlerin online ge~ebilmek ic;in AI -

,Simdi memleket miidafaasJ ve fi.itu - manyada oldugu gibi italya da iiniversi
hat sevdasile yap1lmakta olan i~lere bir telere akm eden genclerin adedini tahdid 
goz atahm: etmege mecbur olmu~tur. 

ltalyada genclerin askerlige hamlan- Mi.inevver kiitlenin liizumundan fazla 
masinda mektebin roliinii tesbit eden ye- ~ogalmasl ve biitiin genclerin yiiksek tah
niden bir tak1m esaslar konmu§tur. sile heves etmesi ilerisi i<tin bir tehlike 

ltalyada genclik te~kilatma dahil 0 - te$kil ettigini takdir eden italya maarifi 
Ian delikanhlann miktan 800,000 dit. 1920 denber san' at mekteblerine biiyiik 
Bunlarm talim ve terbiyesine milis kad- bir ehemmiyet vermi§, yeni nesli tam ma
rolarmdan aynlan 17,000 zabit nezaret nasile i$ adam1 yapmayJ kendisine gaye 

etmektedir. . edinmi~tir. 
Namzedlik riitbesi denilen (capo rna- • SELIM SIRRI TARCAN 

nipolo) s1mf1 bu maksadla ihdas olun - Miitarekenin ydd oniimii 
rnu$tur. Bu riitbe prensip itibarile asker-
lik stajmi yapml§ ve kumanda etmekte Miitarekcnin yildoniimii miinasebe -
liyakat gostermi~ olan genclere verili - tile yarm Beyoglundaki Sent Antuan 

kilisesinde yapllacak dini ayinde ingi-
yor. Y almz bu .11enclerin orta tahsili bi- · 1 Franslz sefaret1· e k' 9 liz Ita yan ve r am 
tirmi~ ve fa~ist Universite "'Tuplanna ya- ' " b tl 

y • bulunacakbr. Bu munase e e saat 
zllrnl~ olmas1 $arttJr. 10,30 da Ferikiiy kilisesinde Biiyiik 

Kurdogullan naml altmda yeni bir Harbde olen FranslZ askerleri ic;in di -
te§kilat kurulmu~tur. Buraya 6 ya~mdan kilen abidenio kii§ad merasimi yap1 -
8 ya§ma kadar «ocuklan ahyorlar ki lacakhr. Frans1z sefiri M. Ponso bu 
bunlar (Balilla) te~kilatmm bir nevi ~o- merasime riyaset etme~ iizere sureti 
cuk bahc;:esi mahiyetinde olacaktJr. Kur- mahsusada Ankaradan Istanbula gel • 
do~ullarmm yapacaklan ekzersizler eg- mi§tir. 

Cumhurlyetln l~tlmat roman1: 28 Yazan: Hilmi Zlya 

Demir, tsrar etmeden eski yerine o • 
turdu. Bekir Bey bir sandalya ~ekip ya· 
nma geldi. Katib, iirkek bakl§larla on • 
Ian takib ediyordu: l~kinin, hiddetin ve 
hicabm birbirine kan§tlrdJgl muvazenesiz 
bir tonla Kurdoglu sesi kah yi.ikselip kah 
al~alarak: 

- Rica ederim, beni suc;lu gormeyin I 
dedi. Ne soylerseniz hakbmz var. Bu
nunla beraber, hiikiim vermeden bir ke
re de beni dinleyin. ... Bu adam kimdi 
biliyor musunuz? Mademki daha bu so· 
kaklarda gezeceksiniz; onu mutlaka ta· 
mmalsm1z I T asavvur edemezsiniz ki o 
hi~ ummad1gmlz zamanda tepenize agu 
bir ta~ gibi dii§er. Zehirli bir y1lan gibi 
ayagm1za dola§IT. 

hte boyle, ocagm1za ~ekilip oturursu
nuz I Sizi zorla yerinizden c;:1kanrlar. 
Kapllar kendiliginden ac;1hr. Duvarlar 
sanki birden ortasmdan yanhr da o, bir 
hastahk salgm1 gibi inzivamz ic;:inde sizi 
bulup penc;esine gec;irir. Ve boyle klV • 

randmr durur! Beni affedin! Deli sa~
masl soyli.iyorum degil mi? Hakikaten 
ne dedigimi bilmiyorum. Fakat emin o • 
lun, ona boyun egmiyecegim. Bi.iti.in evi 
kandmp kendine ~evirse gene b1rakmJ· 

yacag1ml 
Nihayet bitkin bir halde durdu. 

Kuru kuru oksi.iriip ba~m1 yere egdi. 
Sonra birdenbire canlanmi§ gibi, yeni -
den yi.iksek ton! a soze ba§ladl: 

- F akat bu o degil!... dedi. ArtJk 
kendisi gelmiyor. Kemirilecek her§ey tii
kendi. Bununla beraber oynanacak ko· 
zu bitmemi§ olmah ki, §imdi de klzn~u 
istemek i~in bu kiilh~niyi gonderiyor. I· 
nanm1yor musunuz? hte size ben soylii
yoruml K1Z1ml istemek i~in ... Al<;akh -
gm bu derecesini akhmzdan gec;irir miy
diniz? Bi.itiin hayallmt kemirdikten son· 
ra, kararan i:imri.imi.in gi.ine§ini 1 tiyor. 
{Arllk kendini tutamadan ba§lnl elleri 
arasma alm1~, gizli gizli aghyordu.) 

Y eniden boguk bir sesle si:iylemege c;a· 

CUl\mtJBIYET 5 

~ehir Meclisinde 
Diin yalntz bir mesele 

miinaka$a edildi 

Montro mukavelesi diin 
resmen meriyete girdi 
Fransa Hariciye Nezaretinde yapdan merasim dair 

Sehir Meclisi diin birinci reis vekili 
N ecib Serdengec;tinin riyasetinde top -
lanml§, temyizinden sarfmazar edilecek 
davalann tayini hakkmda hukuk i~lerin
den gelen kag1d, kavanin enciimenine, [Ba~taratz 1 fnd sahttedel 

biit~enin 166 nc1 faslmm birinci bankalar Muahedenin tasdika dair ahkamt 
len teblig tasdiknamenin tevdiine muadil 
addedilecektir. 

rESJ izim Bursa muhabirimiz arama 
l,g) Amerikanvari davramr, muhiti 

istikraz maddesinden 43 bin liramn 139 
uncu faslm i.ic;iincii maddesine nakli 
hakkmda hesab i~leri kag1d1 biitc;e en -
ci.imenine, bina ve arazi vergilerinin hu
susi idarelere devri dolay1sile Maliye 
V ekaletinden gel en kadroda yap1l an ta
dilata clair kagld bi.itc;e enciirnenine, bi.i
yi.ik damacanlarla nakledilen memba su
lannm, ki.ic;i.ik ~i§elere bo§altilmasi hak
kmda daimi enci.imence haz1rlanan tali -
matname S1hhiye ve Mi.ilkiye Enci.imen
lerjne, sJgmaklar talimatnamesinin bi -
rinci maddesine yeniden bir f1kra ilave -
si hakkmdaki miilkiye enciimeni kagJdl, 
fen heyetinin gosterdigi liizum iizerine 
riyaset makamma, hafta tatili kanununa 
gore esnaftan almmakta olan ruhsatiye 
harcinin yiizde ondan yi.izde iic;e tenzili 
hakkmdaki hesab i~leri kag1d1 Biit~e En
ciimenine, Cubuklu gaz depolan ardiye 
resmi tarifesine clair hesab i~leri kag!d1 da 
iizerinde hi<; miinaka$a edilmeden Biit -
c;e Enci.imenine havale edilmi~tir. 

Bogazlar mukavelenamesinin mer'iyete 
girmesi, muahedenin iki yerinde mevzuu 
bahsedilmi~tir. Bunlarm biri mukavelena
meye ilave edilen protokolun a~ag1daki 
ikinci maddesidir: 

«I 5 agustos I 936 dan itibaren Tur
kiye hukumeti mezkur mukavelenamede 
musarrah rejimi muvakkaten tatbik ede
cektir.» 

Bu maddeye tevfikan mukavelename, 
15 agustostanberi muvakkaten tatbik e
dilmektedir. As1! tatbika gelince, onun 
hakkmda da mukavelenamenin 22 nci 
maddesi ~u hi.iki.imleri ihtiva etmektedir: 

«l~bu mukavelename miimkiin merle
be krsa bir zamanda tasdik olunacaktrr. 
T asdiknameler F ransa cumhuriyeti hii
kumetinin Paristeki evrak hazinesine tev· 
di edilecektir. 

]dponya hiikumeti tasdikin icra edil
digini Paristeki diplomasi miimessili va
srtasile Fran sa cumhuriyeti hiikumetine 
bildirmekle iktifa etmek salohiyetini haiz 
olacaktrr Ve bu takdirde tasdiknameyi 
miimkiin oldugu zaman tevdi edecek
tir. 

J,bu mukavelename bu zabrtna
me tarihinden itibaren mer'iyet 
mevkiine girecektir. 

Fransa hiikumeti, yukarrdaki frkrada 
derpi~ edilen zabrtnamenin musaddak bir 
suretini ve sonradan tevdi olunacak tas
diknamenin zabrtnamelerini biitiin diger 
okid devletlere verecektir.» 

Simdiye kadar Tiirkiye ile beraber 
alh devlet mukavelenameyi tasdik etmi§· 
lerdir ki bunlar da Sovyet Rusya, Bul
garistan, Romany a, Y ugoslavya ve Yu
nanistan!J,lr. Bu suretle 22 nci madde
nin ii~i.incii, dorctiinci.i ve be~inci f1krala
rma tevfikan mukavelename mer'iyet 
mevkiine girmektedir. Londradan gelen 
yukanki haber, i~te bu madde ahkammm 
tahakkuk ettigini bildiriyor. 

Mukavelenameyi imzahyan devlet -
Jerden heniiz tasdiknamelerini vermiyen
ler, fngiltere, Fransa ve Japonyadu ki 
onlar da gene 22 nci madde ahkamma 
tevfikan sonradan tasdiknamelerini vere
bileceklerdir. 

ilgilendiren -goriini.i§te kii«;.iik, 
dedikodu kaynag1 olabilmek babmmdan 
bi.iyiik- hadiseleri yakalar ve hakikate 
daima sad1k kalan bir tahlille gazetemi· 
ze bildirir. Onun, kaybolan bir giivey 
hakkmda kisaca verdigi haber de oyledir, 
eglendirici ve dii§iindiiriiciidi.ir. Nitekim 
ben de haberi okuyunca hayli di.i§iindiim 
ve hay]i §ey hatlrladJm. Bu. bir tedai mi
dir, ~oksa haberin ho§lugundan ileri gel
me b1r hahza ne§esi midir, bilmiyorum, 
fakat hatlrladiklanmJ i§te hirer birer ya
ZJyorum: 

Evlenmek, otedenberi miinaka§a mev
zuu te~kil eden i~timal hareketlerdendir. 
Arabm en bi.iyiik §airlerinden olan Mu
arri evlenmegi su~ degil, giinah degil, 
ma'siyet degil, diipediiz cinayet saymak 
gevezeliginde bulunmu§, kanaatini de 
belig bir beyit halinde tesbit ederek me
zar ta§ma yazdlrrnJ§tlr, yeryiiziinde e§i 
olm1yan bu felsefi kitabenin tiirk<;esi §U• 
dur: «Ben babamm i§ledigi biiyiik cina
yetin eseriyim. Kendim, bu cinayeti ba§· 
ka birine i§lemedim !» .. Diinkii toplantJda miinaka§ay1 mu • 

cib olan bir tek mesele cereyan etmi§tir. 
0 da Belediyeye aid Asrl sinemamn ki
raya verilmiyerek halile muhafaza edil
mesi hakkmda Daimi Enci.imen tarafm • 
dan verilen karar olmustur. Azadan Av

Tiirki.r;enin tasdiknamesi dahil oldugu 
halde altr tasdikname bu suretle tevdi e

dilince bir tevdi zabrtnamesi tanzim krlt
nacaktrr. 

Bu hususta evvelki !rkrada derpi§ edi-

Montro mukavelenamesi, diin ogleden 
itibaren 20 sene mi.iddetle mer'i olacak
tir. Y almz be~ senede bir baz1 kayid ve 
~art1ar dairesinde akidler tadilat icrasml 
istiyebilirler. Muahedenamenin mer'iye
te girmesi i.izerine Tiirkiyenin Bogazlar 
i.izerindeki haklan arhk ahden, kat'i su
rette tasdik edilmi~ oluyor. 

n~ Y.aglZla Abdiilkadi;, bir sinema veya 
b1~ IJ~~tro olarak istifade edilmesi pek 
mumkun olan ve senelik icar bedelinin de 
mi.i?im yekun tutan bu binanm kiraya 
v~:~I~ek istenmemesinin neden ileri gel- -
d1g~m sorm~~l~r ve Belediyenin boyle bir 
vandattan Isl!gna gostermesinin dogru 
olmadiibm si:iylemi§lerse de heyeti umu • 
miye Daiml Enciimence gosterilen ar -
zuya binaen bu binamn kiraya verilmeden 
halile muhafaza edilmesine karar ver -

Briikselde Cumhuriyet bayramt 

Rahmetli Na.bi de evlenmenin geli§i -
gi.izel yap1hr i§lerden olmad1g1m Hayri
yesinde uzun uzun anlalir ve: «izdivac 
emri hele emre hatir» dedikten sonra: 
«Ukala anda taharri eyler - Ekseri meyli 
teserri eyler.» der. Biitiin hayatJm bekar 
olaro.k gec;:iren Muarri ile birc;:ok izdivac
lar yapml§ olan Nabinin fikren birle§tik
leri nokta, evlenmenin hatarli bir i§ olmc.· 
s1du. Yoksa Nabi, sozile i§ini telif ede
memi§tir. T avsiye ettigi odahk alma yo
lu ise -her bak1mdan- c;:tkmaza benzer. 

Bunlar §air gori.i§i.i, bedbin felsefe te
lakkisi. !c;timai hiikiimlerinde §airlerden 
de, filozoflardan da ekseriya daha isabel 
gosteren halkm bu mesele ic;in ne di.i§i.in
di.igi.ini.i ve ne soyledigini ara§brmaga ha
cet yok. Bunu: <<Bekarhk sultanhktm> 
vecizesinde apa~1k go;iiyoruz. Sultanh
gm beliyye oldugu medeniyetin ilerleme
sile, insanhgm olgunla~masile arllk ta
hakkuk ettigini dii~iini.ip te bekarbgm 
ktymetini slf1ra indirmek dogru degil ~ 

dir, c;i.inkii vecizede kullamlan kelimeden 
maksud olan, tahakki.imden azadeliktir. 
T asaltun degil. 

Garib bir iddia 
BugdaylarimlZin g1dai 

evsaf1 degi,mi, mi' 
Bu sene havalarm fazla yagmurlu 

gitmesi neticesi olarak bugdaylanm1 -
zm evsaft gtdaiyesi ve gluten miktan
nm bozuldugu iddiasile klrmacllar 
kendilerinden % 9 gli.itenli un istenil ~ 
mesinin zararlanm mucib olacagmdan 
bahisle §ikayet etmektedirler. Bunlar, 
diin de bir istida ile Belediyeye miira
caat ederek pkard1klan k1rma ve un 
r~nd1manmm degi§tirilmesini, aksi tak
dlrde zararlarmm devam edecegini ve 
bu yiizden birc;ok k1rmacmm terki san
at edecegini soylemi§lerdir. 

Bu §ikayet iizerine Belediye keyfiye· 
ti Zahire Borsasmdan sormu§tur. Bu -
radan almacak cevab S1hhiyeye veri -
lecektir. S1hhiyeden verilecek cevab ii
zerine de ekmekler ic;in yeni bir c;e§ni, 
y~ni bir nevi tesbit edilecektir. 

CEMIYETLERDE 

Esnaf cemiyetleri idare 
heyetlerinin se~imi 

Bahkc;Ilar cemiyeti idare heyetinden 
usulen c;ekilen yan azanm yerine ye -
nilerini sec;mek ic;in dun Bahkpazarm
daki cemiyet binasmda bir toplantl ya
pllml§tlr. Fakat tam bahk mevsiminde 
bulunuldugu i~in sec;imde ekseriyet 
has1l olmami§tlr. 

Bugiin Bakkallar cemiyetinin yeni i~ 
dare heyeti sec;imi yapllacaktir. 

Yarm da Siitc;iiler cemiyetinin sec;i -
mi vard1r. 

h§Iyor: 
- Bu sefer onu b1rakmwacagim. 

Herkes onunla birle§se, gene bJrakm1ya· 
cag~m! diyordu. Demir, teselli ic;in soy· 
liyecek soz bulamlYor, yalmz elini kuv· 
vetle s1k1yor. Sanki bu suretle <<hie; me -
rak etme, yanmda de gil miyim ?» demek 
istiyordu. 

Bekir Bey a'rhk konu~muyor, Niyazi 
Efendi yava§ yava§ dizleri dibine yak· 
la§Ip elini sessizce omzuna koyarak, bu 
halile «beni unutmaym, ben de sizinle 
beraberim» der gibi munis, muti ve mi.i· 
kedder goriiniiyordu. 

-9-
Bu vak' a dan sonra, Mehmed Demir 

kendini giinlerce i§lerine vermi§ti. Evine 
s1k s1k mektub yaz1yor, mahkeme masra· 
fl i~in para getiriyor; sabah ak§affi his -
sedarlan gori.ip avukatlara dam~arak i§i
ni biran once bitirmek istiyordu. 

S1hhatini kazand1kc;a, hasta insanlara 
kar§l tahammiili.i azahyordu. Son giin • 
Jerde kendini bir §ifahaneye zorla bag • 
lanm1~ gibi goriiyordu. Cerna!, bir tahki
kat i~in Cemlige kadar gitmi§ oldugun -
dan, melankolisi gittikc;e ag1rla§mak • 
ta olan Ali Sabirle yalmz kalrni§h. Kac;: 
giindi.ir, miiz'i~ bir kuruntu gibi o gece 

Briiksel sefarethanemizde maslahatgiizar Emin A.lile Turk vatanda,lat 

Bu miinasebetle yazdacak bir de flkra 
var: Curbet ilde babmSIZitktan bagn 
yanan bir adam, evlenip rahata ermek 
ister, bir k1lavuz bulup derdini doker, 
«ne olursa olsun, bir hatun kisi bul. be
nimle ba~goz et» der. 0 devirde kac;goc;: 
var. Cerdekten once c;iftlerin birbirlerini 
gormeleri miimki.in degil. Herif te, klla
vuzun buldugu kadmt, zifaf gecesine ka
dar goremez ve 0 gece gelin odasmm o

nline kadar yenge tarafmdan gotiiri.ili.ip 

te: <<Biraz bekleyin, ic;erideki hammlar 

dagJlsm» ihtarile intizar vaziyetine dii

~i.iri.iliince terlemege ba§lar. 0 terliyedur

sun, ic;eridekiler: «Ho§c;a kal, Ho§ka ~ 
dem kalfa» diyerek gelinle vedala§lp hi

rer hirer ~1karlar. Nihayet s1ra kendine 

gelir ve halecanla icreri girip te gelinin 

duvagm1 kaldmnca zirifi siyah bir yi.iz 

gori.ir, ihtiyars1z haykmr: Ho§cra kal, 

Ho§kadem kalfa 1.. 

Briiksel (Hususi) - Cumhuriyetin Emin Ali de §ahsmda Cumhuriyet hii
ylldoniimii Bri.ikselde hararetle tes'id kumetine sunulan tebriklere te§ekkiir 
edilmi§tir. Bu giizel vesile ile elc;ilikte ederek memleket, hava, hararet ve gol-
tertib edilen kabul resmine biitiin va- · ges1 ic;inde biitiin vatanda~larm elc;ilik-
tanda§lar i~tirak ettiler. Kabul resmi te toplanmalanmn manasm1 tebariiz 
pek samimi oldu. ettirdi ve cumhuriyetin her sahadaki 

Vatanda§lar miimessilimizi tebrik i - mes'ud eserlerine ve Tiirk camiasm1 
~in kabul salonuna ~Ikmazdan evvel ~Ikard1g1 ve daha da c;1karmaga azmet
kendileri h;in giimii§ bir tabaga konan tigi yiiksek mevkie ve burtun hil(~ir 
Partinin alh oklu kiic;iik ipek bayrak - <;ah1sla mukayese kabul etmez Dahi 
larile yakalanm siisliiyorlard1. Amiline ecnebi memleketinde bulunan 

Bu alt1 ok toplulukta biiyiik bir mef- vatanda§larm necib bir gururla daha 
kure havas1 yarath ve Belc;ikadaki bii- hassas bir §ekilde merbutiyetlerinin 
tiin Tiirklere mensub olduklan camia- tabii olduguna i§aretten sonra Belc;i -
nm yiiksek hedeflerini hahrlath. kadaki vatanda~lara memleketlerine ve 

Briikselde tahsilde bulunan k1zlan - ic;inde bulunduklan ve misafiretinden 
m1zdan Si.iheyla, Cemile, Melahat, $e- istifade ettikleri memlekete kar§I olan 
rife, Nimet, Nezahet, Saniyenin mii§ • vecibelerini hatirlattJ. 
t~reken gonderdikleri giizel bir buket Nutuk biterken Biiyiik Atatiirk hep 

M. TURHAN TAN 

~l<;ekler arasmda bilhassa gozleri ok -
§uyordu. Hazirlanan zengin bi.ife de birlikte candan duygu ve dileklerle al-

bilhassa ragbet gordii. Toplulugun ha- kl~landl. 

Yurdda§ 
Yabanc1 paralarm dii~mesi hadi -

sesi kar§Jsmda Ti.irk paras1 birikti
ren, ak1lll oldugunu ispat etti. raret!i bir amnda Maliye stajiyerlerin- Vatanda~lar ge~ vakit ya§adlk,lan 

den Ihsan <;akm samimi birkac; sozle giizel gi.iniin sevincile ve silinmez ha -
biiyiik giinii tebrik etti. Miimessilimiz hralarla el~ilikten aynld1lar. 

Ulusal Ekonomi ve Artttrma Kurumu 

konu§ulan ~eyler beyninde ugulduyordu. 
~iiphe yok ki, bu hasta bir aileydi. 
<<Hay Allah miistahahm versin! Ner -
den de ba§Ima sard1 !» diye Cemale kiZI
yor, ve sanki aralanndan s1ynhp ~1kmak 
hakikaten biiyi.ik bir i§mi§ gibi, bu tam§" 
rna ona bir nevi derd oluyordu. 

Ya bu adam! Masa ba§mda yi.ikselen 
mi.itefekkir ba§, miicadeleyle dolu bir 
omriin habra! an, bu ac;Jk yiirekli adam! 
On a ne demeli? «F akat a cab a ben mi 
aldamyorum ?» diye di.i§i.iniiyor. Birbiri
ne o kadar z1d, o kadar yabanc1 olan bu 
iki §ekil gozi.inde canland1g1 zaman neye 
karar verecegini bilemiyordu. 

Y a gene k1za ne demeli? M uhakkak 
ki onlardan hi~ birisine benzemiyor diye 
si:iyleniyor; Nurun kiiti.ibhanede, sofra· 
da, giivertede ve bahc;ede ona parlak, 
s1cak gozlerle bakan c;ehresi bibirine da
ha munis, daha yakm gi:iriiniiyor. 0 za· 
man biitiin ev halkm1 unutarak bazan 
bu hayalin arkasmda saatlerce dabp 
kald1gl oluyor; sonra gene i§lerini ve di:in· 
mek arzusunu hattrlay1p, kendi kendisin· 
den utanrnl§ gibi silkiniyordu. 

Haftaba§l, T ophaneye giden yo! iize· 

rinde bi.iyiik pazar kurulurdu. Bir §ey· 
ler almak, biraz da can stkmhsmJ gider· 

mek ic;in kalabahgm arasma daldJ. T oz- olmad1k i ler iizerine uzun uzun konu§a
lu cepkenleri ve koca ku§aklarile §ehre 'rak saatlerce kald1. 
inen koyliiler biiti.in bir y1lm mahsuli.inii - Nic;in her§Cy bu kadar ucuz? 
elden c;1karmak i~in bogazlanm ~atla - H Jk - a m vergisini verecek hali m1 
tmc1ya kadar bag1rarak, iizeri yelken be· var, beyim! 
zile ortiilii pazar yerini mah§ere ~eviri· B 
yordu. - u kadar issiz ortahkta ne dola • 

§Iyor? · 
Her§ey tasavvur edilemiyecek kadar 

ucuzdu. Arabalarla y1g1hp ta si.ipriintii • - Koyde i§ yok. Ne yapsmlar? Bel· 
liige ahlmasm diye yok pahasma sahlan ki burada buluruz diye geliyorlar. Ben 
mahsuliin fiatJ - §i.iphe yok • bir y1lhk bu hali kacr y1ldir goriir dururum. Cahil
zahmeti «;.Jkaramazd1. Bu kalabahkta en lik ediyorsunuz, §ehre gitmeyin. Orada 
~ok goze batan ~ey, arkalanna hirer kiife size gore i~ nerede? Derim amma, kime 

.. ·1 d si:iz dinletirsin! gec;iren bo§ koyliilerin mu~ten ere a eta 
yalvanp siirtiinerek dola~mast idi. Y an - Buraya kendiliklerinden mi geli -
sakat ya~hlardan SISka c;ocuklara kadar yorlar? 
pac;avralara biiri.ilii, yalmayak dola§an - Y ok efendim, bunlarm ~ogu koyde 
bu i§sizlerin kuru degnekler gibi sallanan glTtlagma kadar bor~ludur. F aizci der • 
bacaklarl, y1k1k bir crab haline gelmi§ dinden tarlasmi satar, evini satar. En son· 
gogiisleri dilenmege ba§lamadan once, ra boyle c;:olugunu c;ocugunu yiizi.istii br 
son mukavemetle hvrandiklanm gosteri· rubp kendilerini §ehre atarlar. 
yordu. «E§yamzl ta~1yahm m1? Bir§ey - Koyle ni<;in ~ah~mazlar? 
ahr mismlz ?» derken i:iyle yalvaran, a - - Cah~amazlar beyim, dedi. Tohum· 
cmdrran bir halleri vard1 ki onlara sahel lugunu satlp iskambile verirler. kJZlanm 
veya kiifeci degil, ancak dilenci demek ahretlik diye gonderirler. Kanlanm ka -
dogru olurdu. 

p1larda siiri.indi.iriirler. Son lokmaYJ da 
Mehmed Demir, bu kalabahgm ara • yedikten sonra i~te boyle gelip c;ar§Jda 

smda liizumsuz bir~ok ~eyler alarak, a· pazarda dilenmege ba§larlar. 
kip giden halk1 seyrederek, sahcJ!arla LArkas! varJ 
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lspanyada son vaziyet 
Madrid, 

• ger1 

milislerin ihtilalci orduyu 
piiskiirttiigiinii bildiriyor 

[Ba$tarajz 1 inct sahlfede I 

den balk Valansiyaya nakleden hiiku -
mete yard1m vadetmektedir. 

Roma ve Berlinden alman haberlere 
nazaran, Madrid dii§er dii§mez, Alman· 
ya ile 1talya General Franko hiikfimetini 
resmen tamyacaklard1r. 

Hiihiimetin bir tebligi 
Madrid 9 (A.A.) - Cumhuriyetc;:i· 

lerin bir tebliginde deniliyor ki: 
Asilerin Asturies vilayetinde Espinosa 

ve Los Monterosa kar§l yapml§ olduk • 
!an taarruz piiskiirtiilmii§tlir. 

Canarias kruvazorii, Almericay1 born· 
bardmun etmi§tir. T elefat yoktur. 

Aragon vilayetinde Huescay1 muha -
sara etmekte olan milisler, yeni bir te -
rakki daha vlicude getirmi§lerdir. 

Madridin cenubunda asiler, diin sabah 
blitiin kuvvetlerini ortaya atmak sure • 
tile cumhuriyetc;:ilere taarruz etmi§lerdir. 
Cumhuriyet kuvvetleri, ak§am mukabil 
taarruza gec;erek biitiin mevzileri istirdad 
etmi§lerdir. Madridin cenubu garbisinde 
asilerin taarruzlan akim kalml§hr. 

Dii§man ag1r zayiata ugraml§hr. 

Hiihiimetfi huvvetlerin 
muvaffahiyeti 

Madrid 9 (A.A.) - Cumhuriyetc;i· 
lerin taarruzu, muvaffakiyetle neticelen -
mi§tir. Milisler Carabanchev ve Villa • 
verdedeki mevzilerini takvi:Nye muvaf • 
fak olmu§lar ve hatta payitahtm garbine 
dogru hafifc;e ilerlemi§lerdir. 

Milisler, diyorlar ki: 
«- Dii§man, Madridin kap1lanm c;:a· 

hyor. Fa kat ic;eri giremiyecek.» 
Resml mehafil, mutlak bir siikun mu· 

hafaza etmektedir. Halk ta sogukkanh· 
hgm1 muhafaza ediyor. 

Gece nasyonalistler, Boadilla, Pozu· 
elo ve Humera kasabalan arasmda bir 
c;evirme hareketi icrasma te§ebbiis etmi§· 
lerse de beynelmilel bir miifreze bu te -
§ehbiise muvaffakiyetle kar§l koymu§tur. 

Madridin etrafmda da yer yer bari -
kadlar yiikselmektedir. 

Ecnebi goniilliiler Madridde 
Madrid 9 (A.A.) - 1ki bin ecnebi 

5onlillliden miirekkeb beynelmilel bir 
'lllifreze, diin Madrid caddelerinden ge· 
~erek ate§ hattma gitmi§tir. Halk, mlif
rezeyi §iddetle alki§Iaml§hr. 
• lhtiliilcilerin harehiitr neden 

yava11 oluyor? 
Sevilla 9 (A.A.) - General Quipo 

de Llano, bildiriyor: 
N asyonalistler, Mazanaresin iki ya • 

kasm1 i§gal etmi§lerdir. ileri hareketlerine 
devam ediyorlar. ~imdi, §ehrin kalbi me· 
sabesinde olan Puerta de Sola iic; kilo • 
metro mesafededirler. 

N asyonalistlerin M adride kar§l yap • 
makta olduklan ileri hareketin yava§hgl 
hayreti mucib olmamahd1r. <;iinkii <<Be
yazlar». muhasara edilmesi icab eden 
baruthane ve miihimmat deposu ve ic;e • 
nsinde tuzaklara dii§iiriilmesi pek mlim • 
kiin olan Casa de Campo ormam gibi bir 
tak1m manialarla kat§lla§maktadular. 
Casa de Campoya 300 metro mesafede 
bulunan telsiz istasyonu, ele gec;:irilmi§ -
tir. Bundan ha§ka, hlitlin kuvvetlerin ile-
ri hareketi beraberce yapmalan icab e
der. 

Madridin ihtiliilcilere 
gefen mahalleleri 

General Varelamn umuml karar -
gah1 9 (A.A.) - Nasyonalistler, §id -
detli muharebelerden sonra Madrid has· 
tanesile 0 niversite mahallesini zaptet -
mi§ler ve Toledo ve Segovia kopriileri 
arasmda Y eserian varo§unun baz1 rna • 
hallelerine girmi§lerdir. 

Madridin §imali garbisinde Castejon 
ve Asension miifrezeleri, lie; ma c;:ok ku
vetli siperlerde tahassun etmi§ olan hii -
kumetc;:ilere hiicum etmi§ler ve gogiis 
gogiise yap1lan muharebelerden sonra 
bu siperleri ele gec;:irmi§lerdir. 

Cumhuriyetc;ilerin miktan 10,000 idi. 
Hiihiimeti tutan lngiliz gazeteleri 

Londra 9 (A.A.) - Daily Herald, 
ingiliz i§c;i partisi namma Valence hliku
metine hitab ederek, ati ic;:in en iyi temen
nilerini izhar etmekte, ve §imdiye kadar 
yapmi§ oldugu «cesurane mlicadele>> den 
dolay1 bu hiikumete tebrikte bulunmak • 
tad1r. Bu gazete lspanyol mi.irtecileri ii • 
zerinde yakmda nihal bir zafer kaza • 
mlacagm1 limid etmektedir. 

New Chronicle, miidafaa tertibah Va· 
lence §ehrinden daha iyi idare edilece • 
ginden, hiikfrmetin bu §ehre nakli kara • 
nnm hakh bir karar oldugunu yazmak • 
tad1r. 

Sovyet bayramr Barselonda da 
hutlulandr 

BarselQn 9 (A.A.) - Sovyet ihti • 
lalini kutlamak ic;in burada yap!lan bii -
yiik gec;:id resmine takriben 400 ki§i i§ • 
tirak etmi§tir. Sovyetler Birligi M. 1o • 
tenko hlikumeti ve milleti namma te§ek
klir ederek demi§tir ki: 

- Siz bizim limid ve c;ah§ma kar • 
de&imi&siniz, ve hlitiin sevgi ve sempati • 
lerimiz sizin ic;indir. 

F a~izme kar§I giri§mi§ olduKunuz mii
cadelede size yard1m etmek istiyoruz. 

M. Company §U §ekilde cevab ver • 
mi§tir: 

- Bizirn ic;in c;ok mli§kli! alan bu 
saatlerde, biiylik Sovyet memleketi bize 
sempatisini ve karde§ligini isbat etmekte· 
dir. Sovyet Rusya bize kalbini ve kolla· 
r1m ac;:mi§hr. Sovyet Rusya bizim ic;in, 
medeniyet, adalet ve hak ic;in giri§mi§ 
oldugumuz miicadelede bir teselli ve 
kuvvettir. 

T eyyiid etmiyen bir haber 
Brliksel 9 (Hususl) - Madridde is

yan c;1kt1gma ve Kral saraymm asilerin 
eline gec;tigine dair c;:1kan haberler teey· 
yiid etmemi§tir. Bilakis hlikfimet kuv • 
vetlerinin dUn kaybedilen mevkileri is -
tirdad e tikleri haber verilme tedir. 

Madrid dii,erse lngiliz sefiri 
oradan ayrrlmryacah 

Londra 9 (Hususi) - Madridin su· 
kutundan sonra da lngiliz sefiri oradan 
aynlm1yarak ingiliz tebealarmm huku • 
kunu miidafaa edecektir. Bu kararm Ge· 
neral Franko hiikfimetinin tanmmasJ me· 
selesile alakadar olamiyacagl temin edil • 
mektedir. 

General Franhonun Berlin el~i•i 

l•panya sefaretini zaptetti 
Berlin 9 (Hususi) - General Fran· 

ko tarafmdan ispanyanm Berlin e!t;iligi
ne tayin edilen M. Agramento bugiin se
farete girerek elc;ilik binasJm teslim al • 
ffil§tlr. 

Madrid 11idetle bombardrman 
ediliyor 

Londra 9 (Hususi) - fspanyol mil
!iyetperverleri bugiin ogleden sonra ha
vadan ve karadan Madridi §iddetle born· 
bard1mana ha§lami§Iardir. -5ehrin mer -
kezinde bulunan Harbiye Nezareti ci • 
vanna mermiler dii§mii§tiir. 

Royter ajansmm Madrid muhabiri ta· 
rafmdan bu gece gee; vakit telefonla ve
rilen malumata gore, buglin ogleden son· 
ra devam eden §iddetli bombard1man ne· 
ticesinde Madridde halk arasmda panik 
ba§gostermi§tir. 

Pendikteki beyaz ev 
Zab1la roman1m1z: 75 

Ve zemin katma in en merdiveni nrken Kutsi: 
onde Kutsi, arkada Kadri inerlerken i- - Deli Omerin d1§anda oldugunu 
kisinin ceb fenerleri kah merdiveni, kah bilseydik beyhude ugra§lp pencereden 
nihayetteki avluyu ve ta§hgJ aydmlatJ - atlamazd1k. Demek kap1 kilidsizmi§. 
yordu. Bir arahk durdular; dinlediler. Kola yea girebilirdik. 
Hic;bir ses i§itemeyince ta§hga inerek Dedi. Kadri omuzlanm silkti: 
sagdaki mutfag1, soldaki yemek odas1 - - Ne bileyim, dedi. Bize bekr;i onun 
n1, kileri ve komiirlligli aradtlar. Hepsi ak§am ger,: vakit evine geldigini soyledi. 
temiz, yeni silinrni§ti. hi bir ev kad1m· - Demek ki tekrar <;Ikmi§. Belki 
mn elinden <;Ikmt§a benziyordu. Hayrullah1 bulmaga gitti. Hatta belki 

Kutsi, eger sahte kuyumcunun masa- §U mada ortagl Hayrullahm kaplSI onlin· 
smda 0 markasm1 bulmasa, hele ihtiyar dedir. 
Hayrullaht takib eden haydudun bu e- - Bir kere bizim evi gozden ge<;Ire-
ve girdigi sabit olmasa bu evde bir kanh lim mi? 
katilin degil, namuskar bir adamm otur- - Hay1r, vaktimiz yok. 
duguna §iiphesi kalmiyacaktl. Kutsi ag1r ag1r kap1y1 ac;h. Dort mer-

Ait katta da kimseyi gormeyince ar· diven inince sokakta bulunacaklardJ. Bu
tlk sokak kaplSinl ac;1p d1~an ~1kmaktan rada ellerindeki papuclan da giydiler. 
ve merkezden lie; dort memur daha ge- Kutsi bir ad1m ahnca §iddetli bir sadme 
tirip evi basarak i~erideki bu namuslu ile merdivenlerden a§agi yuvarlandJ. Kl
kan kocay1 tevkif etmekten ba§ka i§ kal- sa bir iniltiyi miiteak1b sokagm c;amurla· 
mam1~tJ. n ic;inde ta§ kesildi. Kadri bu darbe kar-

Evin c;ift kath kap1s1 arkadan koca bir I ~1smda ve merdivenlerin list ba§mda m1h· 
kol demirile kapahyd1. Bu demiri kald1- lanml§ kalml§tl. Sokak karanhk oldugu 

CUMHURIYET 

Sekizinci Balkan 
oyunlartna haztrbk 
Atletizm F ederasyonu 
geni~ bir program 

haz1rbyor 
Bu sene Biikre§

te yap1lacak olan 
sekizinci Balkan 
oyunlarma haz1r -
hk olmak iizer c 
Atletizm Federas -
yonu oniimiizdeki 
mevsimde geni§ bir 
c;ah§ma program1 
haz1rlam1§tlr. 

Atletlerimiz, se . 
kizinci Balkan o . 
yunlarmdan ev -
vel mernleketimiz
de beynelmilel ma
hiyette iic; miisa -

Atletizm Federas
yonu reisi Vildan 

A§ir 
miisabakalar 
Bulgar atlet-

baka yapacaklard1r. Bu 
Yugoslavya, Romanya ve 
lerile olacaktlr. 

Atletizm Federasyonu, Yugoslav, Ru
men ve Bulgar federasyonlarma miira
caat ederek tarih ve seyahat §artlanm 
sormu§tur. Bu federasyonlardan gele • 
cek cevab iizerine bu miisabakalann 
programm1 haz1rhyacakhr. 

Atletizm F ederasyonu 
ikinci reisligi 

Galatasaray kuliibii Atletizm §Ubesi 
kaptam $inasi Re§id, Atletizm Fede -
rasyonu ikinci reisligine getirilmi§tir. 

Vazifesi Ankarada olan $inasi Re§id 
atletizm i§lerimiz ic;in faydah bir uzuv 
olarak ~ah§acak emektar bir sporcu -
dur. Kendisine yeni i§inde muvaffaki
yet dileriz. 

Nuri ve, Hakk1 Be§ikta§tan 
ayr1lmaddar 

Pazar giinii yap1lan lik mac;mda Be
§ikta§ tak1mmda oymyan Hakk1 ve 
Nurinin, Ankarada ba§ka bir kuliibe 
girdikleri hakkmda Galatasaray tara • 
fmdan bir itiraz yap1lm1§h. 

Be§ikta§ kuliibii rei&i Fuad Balkan, 
diin bu hususta, cBe§ikta§ kuliibiinden 
aynlmi§ tek oyuncu yoktur. Bu gibi 
~ayialar asilsizdir• demi§tir. 

Hakem Komitesi ba§kanhgl 
istifa eden Sadi Karsanm yerine Ha

kem Komitesi ba§kanhgma Adil Giray 
tayin edilmi§tir. . , 

1 
, , , , 

Mersinli Ahmede de bir ev 
al1nacak ... , ,, . , ",, ,, 

Serbest giire§ diinya iic;iinciisii Mer • 
&inli Ahmed on be§ giindenberi mem -
leketinde bulunmaktad1r. 

Cumhuriyet bayram1 vesilesile bii • 
yiik bir gec;id resmi yapan Mersinli 
sporcular, giire§<;i Ahmedi de aralarma 
alml§lar ve bu biiyiik bayram1 kutlula
mu~lardlr. 

Mersinli Ahmed Berlin Olimpiya • 
dmda kazand1g1 muvaffakiyetten dola
yr memleketinde ~ok biiyiik bir hiisnii 
kabul gormii§tiir. Bu klymetli giire§qi
ye yard1m edilmesi ve kendisine bir ev 
almmas1 ic;in baz1 te§ebbiisler yap1l -
mll;lhr. 

Bir Yemen heyeti 
memleketimize geliyor 
Adenden Berut gazetelerine bildiril· 

digine gore Yemen imarm Yahyanm i· 
kinci oglu Emir Mehmed, yann bir he· 
yetin ba§mda olarak M1s1r, Filistin ve 
Tiirkiyeyi ziyaret etmek iizere bura • 
dan aynlacaktlr. 

Emirin Ankarada Atatiirk tarafmdan 
kabul edilmesi muhtemeldir. Yemen 
hiikumeti; Berut, Bagdad, Kahire ve 
Ankarada miimessillikler ihdas ederek 
harici temsil sahasm1 geni§letmek fik· 
rindedir. Emirin bu seyahati bu i§le a· 
lakadard1r. 

ic;in Kutsinin nas1l bir darbe ile yuvar -
landigml bilmiyor, kalkmasm1 bekliyor
du. Bir saniye bu bekleme ve §a§kmhk 
ic;inde gec;:ti. Sonra §Uursuz bir ihtiyatla 
ileri atJlmiyarak lambrunm yakh. Saga 
sola c;evirdi. Kimseler yoktu. Zaten ne 
ufak bir hareket, bir ses i§itmi§, ne de ya
mba§mdaki Kutsiye bir darbe indigini 
sezebilmi§ti. Y almz bir agir kuma~m Yli
tilmasma benziyen bir ses ve Kutsinin 
inihisi, kulagmda c;:mhyordu. 

Ceb lambasm1 yerde, yiiziikoyun ya
tan Kutsiye c;evirirken ayaklanmn ucun
da bir tel gordii. Bu teli lambanm ziya
sile takib etti. Bir ucu kapmm kenanna 
ili§tirilmi§ti. Diger ucu uzamp gidiyordu. 
0 zaman Kadri darbenin nereden geldi
giPi anlad1. 

Bir ucu elektrik hattma bagh alan bu 
tel kap1ya gerilmi§, Kutsi d1§an c;:Ikarken 
ya elinden, yahud yiiziinden cereyana 
kap1larak tekerlenmi§ti. Tel, merbut ol
dugu ~ivilerden birinden kurtulmu§, sal
lamyordu. 

AMERiKA MUHALiF ARIYOR! 

Ruzveltin gOriilmemi§ 
za.ferinden sonra ... 

Muhalefet mahvedilmi' say1byor. Landona «Unu· 
tulan adam» lakabini taktdar. Se~im neticesinin 
Amerika siyasi tarihinde misli kaydedilmemi,tir 

Paris - Soir gazete- ~oktanberi memleketimi -
sinin Nevyork muha - ·in en biiyiik Iiberati alan 
biri, Amerika Cumhur - 1dam bugiin iktidar mev-
reisligine Ruzveltin tek- 1<iindedir.» 
rar intihab1 lizerine A· Ayni gazete, memle -
merikada has1l olan u • kette bir tek fuka kaldt • 
mumi vaziyeti §oyle izah gmt soyliyerek ikinci bir 
ediyor: fukanm acilen te§kili za -

Ruzveltin kazand1g1 ruretinden bahsediyor. 
zaferin biiyiikliigii kar - Muhalefetin irnha e -
§Ismda has1! alan hay - dilmi§ olmas1 meselesi her-
ret heniiz tamamile zail kesi me§gul etmektedir. 
olmaml§tlr. Bir nevi Adeta Amerika siyase -
darbe te~kil eden ve tinin mihverinden <;Ikhgl 
1820 de Monroenin bir 

kanaati besleniyor. Cum· 
tek muhalif reye kar§J 

huriyetc;:ilerin ay and a ve 
biitlin reylerin ittifa -
kile intihabmdanberi meb'usanda hic;bir nam· 
misline tesadiif edil • zedlerinin kazanmaml§ 

olmasi umumi bir liziintii miyen bu hadise, haz • Amerikaltlann Unutulan Adam 
medilebilmek ic;in zama· cieciikleri Mister Landon tevlid etmi§tir. 

na muhtacd1r. 0 vakit, o muhalif reyi Parlmanter rejimin bir tek parti ile 
veren miintehib de, ancak cumhuriyetin normal olarak nas1l i§liyebilecegi dii~ii • 
banisi olan Va§ingtonun ittifakla sec;il- niilliyor. Bu itibarla, mutedi!ler bile, i§· 
mege lay1k oldugunu ifade etmi§ti. c;:i partisinin inki~afl lizerine limidbina e-

Ruzveltin dort sene iktidar mevkiin· diyorlar. 
de kald1ktan sonra, kudretini bu §ekilde Amerika bir adam bulmu§, §imdi de 
teyid eden bir mazhariyete ermesi bir muhalefet aramaktadu.» 
tiirlii izah edilemiyor. Kendilerini c;ok iyi 
bilen Amerikahlar, bu sadakatlerine hay
ret ediyorlar. Ruzvelti intihab eden klit
lelerin gosterdikleri insicam burada c;ok 
§ayam dikkat telakki edilmektedir. 

Amerikada, az parah ve fakir balk 
zenginden fazlad1r ve Ruzvelt ise miiza· 
yakada bulunan insanlann ve kiic;iik Sl· 
mflann mlidafiidir. Bu itibarla, Lan -
do nun eski an' anelere riicu siyaseti bu 
i§te maglfib olmu§tur. 

,Simdilik, Amerikahlar, 3 te§rinisani 
sec;iminin kurbanlanm nisyana gommek· 
le me§guldlirler ve bunda da tam rna • 
nasile amerikanvari bir istical gosteri • 
yorlar. 

Bu kurbanlar listesinin ba§mda Alfred 
Landon geliyor ki, Nevyorklular, daha 
~imdide;n ke~~disine «U;nutulan adam» is" 
mini takm1 lardU'. Bir haftaya kalmadan 
tamamile unutulacagma hie; §iiphe yo~ • 
tur. Onun arkasmdan cumhuriyetc;:i §a • 
irlerin perii si'ri olan Landonun k1z1 
Peggy Anne geliyor. Madam Landon, 
eski Nevyork valisi ve Ruzveltin eski 
dostu oldugu halde ondan yliz c;:eviren 
Alsmith ve Landonu ortaya sliren He • 
arst ta vard.Jr. Hearst tekrar Ruzvelte 
donmege c;ah§tyorsa da bu biraz zor o
lacakhr. 

Ruzveltle miicadeleye giri§en 85 ga • 
zete buglin hayli nazik bir vaziyette bu • 
lunmakla beraber, en §ayam dikkat ola
m Hearst gazetelerinin vaziyetidir. Bun· 
lar, Ruzvelt aleyhinde alabildigine ha
karet, her tiirlli tasavvurun fevkma c;1kan 
iftira dolu yaz1lar ne&rettikleri halde, 
§imdi yiizgeri etmi§lerdir. Hearst, bu -
gun, Ruzvelti 1932 de mlidafaa etmi§ 
oldugunu hatulatarak, bu sene onun a • 
leyhinde miicadele etmi§ olmasma rag
men «Biitiin Amerikahlann Reisicum • 
huru» kaq1smda egilmekten ba§ka yapa
cak bir §ey olmadJgml yazmaktad1r. 

Ruzvelt lehine miicadele etmi& ve 
bunda son derece ileri gitmi~ olan New· 
York Post gazetesi diyor ki: 

«Demokrasi muzaffer olmu§tur. Cum
huriyetc;i parti Willian Randolph Hearst 
tarafmdan mahvedilmi§tir. Amerikahlar 
muzazzam bir zafer kazand1lar. Lin • 

- Ah, ya oldiiyse!.. Y a oldiiyse 1... 
Derken birkac; defa bu ta~ kesilmi§ 

viicudii sarsmaktan kendini alamiyordu. 
Ayag~ kalktJ. Ba§Inl yukanya kaldirdi. 
Deli Omerin yatak odas1 ba§mm iistiin • 
deydi. F akat hie; bir hareket, hic;bir ziya 
yoktu. 

- Mel'un herif, kimbilir nereden bizi 
gozetliyor! 

Dedi. Silah1 elindeydi. Cebinden he -
men diidiigiinii t;Ikararak iic; defa act ac1 
c;ag1rdi. Ko§ede bekliyen bekc;i ko§tu. 
Evvela onun yard1mile Kutsiyi kaldirdJ. 
Bu sarsmt1 masmda kollann ve bacakla
rm gosterdig;i mukavemetle Kutsinin ol
memi§ oldugu anla§Ihyordu. Bekc;inin 
mtma verdigi Kutsiyi hemen merkeze 
gonderirken oradan nekadar miimklinse 
o kadar memur gondermesini ve bir oto· 
mobille Kutsiyi hastaneye kaldJrmalanm 
tenbih etti. 

Le Journal gazetesi de, Am erika in· 
tihabatJ hakkmda, Nevyork muhabirin • 
den ald1g1 4 te§rinisani tarihli §U mektubu 
ne§rediyor: 

«Franklin Ruzvelt sadece Birle§ik 
Amerika Cumhurreisligine sec;ilmege mu
vaffak olmu§ degil, ayni zamanda amme· 
nin reyini de istimza~ etmi§tir. Dlinkii 
sec;:im neticesi Amerika Cumhurreislerinin 
Amerika tarihinde goriilen en bi.iyi.ik za· 
ferlerinden birisidir. 

Bund,an dort sene evvel, Cumhurreisi 
slfatile haiz oldugu iktidar ve kabiliyet 
henliz mec;hul iken Ruzvelt, 22 milyon 
rey almi§h. Buna mukabil Hoovere 15 
milyon verilmi§ti. Amerika bir degi§iklik 
istiyordu. Bugiin, Amerikahlar, Ruzvel
tin memleket meselelerini herkesten daha 
iyi bildigine ve bu meselelerin her birine 
bir .hal c;aresi bulduguna kanaat has1l et" 
mi§lerdir. 

Reylerin tasnifine ba§lamr b~lanmaz 
Ruzveltin kazand1g1 tahakk11k ~'l.ni\1 bu
lunuyordu. Biitiin telsizler, ne§riy.\.tl :~:a· 
man zaman tatil ederek sec;im neticl~l~n.'·\'\'i 
halka bildirmege ba§lad1lar. Tiyatro sah·· 
nelerinde, sinemalarda, eglence yerleritr 
de vaziyet ayni idi. Nevyork Times ga· 
zetesinin dammdaki muazzam fenerler 
sec;:im vaziyetini ilan ediyor. Times 
Squarede toplanan bir milyondan fazla 
insan bu zaferi tes'ide ko§mU§ bulunuyor· 
du. 

Bu mada Rozvelt, annesinin Hyde· 
parktaki evinde, ailesi efradmm arasmda, 
radyonun verdigi haberleri dinlemekle 
me§guldii. 

Gene bu mada Landon, valisi bulun· 
dugu Topeka vilayet konagmda. keza 
ailesi efradile dostlan arasmda, maglu -
biyetinin haberini dinliyor ve gazeteci -
lerle §akala§arak bu haberi bir sporcu 
gibi metanetle kar§Ihyordu. 

Sabahm saat 2 sinde, Ruzvelte §U tel· 
grah getirdiler: «Millet soziinii soyledi. 
Her Amerikah karan kabul edecek ve 
mii§terek dava i~in, memleketimizin iyi • 
ligi ic;in c;:ah§acakt1r. 1§te demokrasi ruhu 
budur. Sizi samimiyetle tebrik ederim» 
imza: Landon. 

Buras!, Deli Omerin evi. lc;eriye yal
mz Deli Omerin degi!, yardagmm da 
girdigi muhakkaktJ. F akat sonra ikisi de 
c;Ikml§, arkasmdan Deli Orner yalmz gir
mi§ti. Ala... F akat Deli Orner iki zab1ta 
memuruna kurdugu tuzag1 neden evin 
ic;inde degil de kap1mn d1§mda hamla
ml§h.? 

Demek bu mel'un onlan ba§ka bir yer· 
den, kendilerinin goremedigi bir yerden 
gozetlemi§; biitiin hazrrhklanm ani ami§, 
nihayet bu kap1dan r,:Ikacaklanm da kes
tirerek elektrikli teli kurmu§tu. 

Kadri bunun da sebebini anlamakta 
gecikmedi: Deli Orner belki ic;eride ken
disinin tevkif olunacagml da sezerek bu 
kap1dan c;1karken memurlan bir ustahkla 
birbirlerine temas ettirip elektriklemek, 
sonra opahrh arasmda kac;:1p kurtulmak 
niyetinrle idi. ,Simdi buna llizum kalma
ffil§; Kutsi tekba&ma darbeyi yemi§ti. 0 
halde Deli Omerin c;:oktan kar,:t1g1m tah
min etmemek ic;:in insan deli olmahydi .. 

Kadri pek az iimidle bekledi. Hem 
evin yalmz bu kaplSlm degil, yanmdaki 
tahtahavaleden bahc;:e kaplSlm da gozet

ledi. En ufak bir harekete silahile muka· 
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Donanmamtz 
Akdenize ~Ikm.aga 

haztrlaniyor 
[Ba~taratz 1 !net sahtfedel 

gem1s1 de donanmamiZa iltihak ede ~ 

cektir. Erkamharbiye mektebi talebe .. 
leri de donanma ile Maltaya gidecek • 
tir. 

Erkin, barb gemileri renginde boya
narak Halicden <;1km1~ ve izmite gide
rek ana filoya iltihak etmi§tir. Donan· 
mam1zm Maltay1 ziyareti hakkmda bir 
program hazirlanmi~br. Donanmam1 " 
zm yiiksek kumanda heyeti ingiliz Ak· 
deniz filosu kumandamnm misafiri o " 
lacak ve Amiral $iikrii, ingiliz filosu 
kumandamm merasimle ziyaret edecek 
ve bu ziyaretler iade edilecektir. Ka • 
rada ve gemilerde miiteaddid ziyafet • 
ler vcrilecektir. 

Filomuz, Maltada dort giin kalacak 
ve oradan aynldtktan sonra aym yirmi 
yedisinde Faler limanma giderek Yu • 
nan donanmasm1 ziyaret edecektir. 

Donanmam1z Falerde iiq giin kald1k· 
tan sonra Selanige gidecektir. Bahri • 
yelilerimiz Selanikte Atatiirkiin dog • 
dugu evi ve mahallt hiikumet erkamm 
ziyaret edecektir. 

Baz1 Suriye gazeteleri donanmam1 • 
zm Frans1z gemilerinin ziyaretini iade 
etmek maksadile Beruta da gidecek • 
lerini yazml§larsa da bu haber teey 
yiid etmemi~tir. 

Du~e, « ingiltere ile 
ania,abiliriz» diyor 

[Ba$taratz 1 tnct sahttedel 

ban§mas1 hakkmda Ward Price ile o • 
lan bir miilakabm nakletmektedjr. 

M. Musolini, bir pakt degil, fakat 
dostane bir anla~ma yapmak istedigini 
soylemi§tir. Bu UZla§maya verilecek §e• 
kil miimkiin oldugu kadar basit olma • 
hd1r. Her iki memleketin Akdenizdeki 
menfaatleri birbirine z1d degildir. Bila
kis bu menfaatler birbirini itmam et • 
mektedir. Hi<;bir devlet bu deniz hak· 
kmda ba~ka bir devlete kar§I koymak 
salahiyetini ve kuvvetini kendisinde 
goremez. Bu itibarla, bu mesele etra • 
fmda yeni bir hava yaratmak giiq ol • 
m1yacag1 gibi, ingiliz • italyan miina • 
sebetlerinin yeni bir devresine girece· 
gimizi tahmin etmek te miimkiindiir. 

M. Musolini, Milletler Cemiyeti ade
mi miidahale siyasasma taraftar oldu
gunu si:iylemi§ ve Majorque adasm1 el· 
de etmek niyetinde oldugu hakkmdaki 
§ayialan yalanlaml§tlr. 
, M. Ward Price mulakah inhbauu !ill 
~ekilde izah etmektedir: 

JM~Iiolini , ingiltere ile olan eski 
dostane miinasebetleri yeniden tesise 
amade bulunmaktadir.• 

. Bir M acar gazete•inin miitalea•r, 
Budape~te 9 (A.A.) - Viyana ii<;ler 

konferans1 hakkmda tefsiratta bulu • 
nan Pe§ter Loyd gazetesi ezciimle §U 
sahrlar1 yaz1yor: 

Bu konferans, hiqbir devlete kar§l 
degildir. Fakat bu hal, Macaristanm en 
muk;:ddes menfaatleri pahasma dahi 
olsa kolll§v.larile bir anla§ma istedigini 
ifade etm•:melidir. 

Keza, J!oma protokollarmm Kiiqiik 
Anla§ma blokuna muhas1m bir blok 
ihdas etmege ve bu anla§manm siyasal 
niifuzunu k1rmaga matuf olduklanm 
zannetmek te yaiJ.h§br. 

Viyana konferansmm, bilhassa 11 
temmuz tarihli Alman • Avusturya an
la§masmdan sonra vuku bulan Alman • 
italyan miilakahm miiteak1b toplan " 
mas1d1r. 

Y eni bir Tiirk • Yunan 
kuliibii a~1ldt 

Beyoglunda dun yeni bir TUrk - Yu • 
nan kuliibii ac;Ilml§hr. Kuliib, Tiirk ve 
Yunan milletleri arasmda yakmla§ma· 
y1 temine ve istanbuldaki fakir Yunan· 
hlara yard1mda bulunmak iizere faa • 
liyete ba§lami§tlr. 

daha merkezde baygmhktan ay1br &ibi 
olmu~ ve hemen hastaneye gonderilmi§ -
ti. Gelen memurlann ikisini kap1larda 
bekleten Kadri diger ikisile ic;eriye girdi. 

<;ok ihtiyath hareket ederek, her tara· 

fi ara§tJrarak, dinliyerek yukan c;:1karken 

merdiven ba~mda bir ses: 

- Kimdir o? Kimsin sent 

Diye hayk1rd1. Kadri hie; bir mukave • 
mete imkan b1rakmamak ic;:in la~.-ml 
ve silahm1 yukanya c;:evirdi: 

- Eller yukan I 
Diye bag1rd1. Uzun entarisile merdi· 

ven ha&mda bekliyen sahte kuyumcuyu 
gorlince sevindi. Demek haydud kac;a • 
mam1~tt. Hatta herif: 

- Basildik! 
Diyebildi. Oldugu yere dii~tii. 
Ertesi giin, .Si~lide, hastanenin tek ya• 

takh bir odasmda gozlerini ac;:abilen Kut· 
si ba~ucunda Kadriyi gordii. Etrafmr 
ktsaca gozden ge<;irdi ve tekrar ba§ml 
dayayarak bir iki dakika haf1zasm1 top
lamak istiyor gibi kald1. Sonra zay1f ve 

titrek bir sesle: 
- N e oldu Kadri? dedi. N eden bu· 

Kadri listiinden athyarak Kutsinin ya
nma ko§tu. Onu arkalistii c;:evirdi. Eelle
rini tuttu. Buz gibiydi. Gogsiinii ac;t1. 
Elini kalbine dayad1. Hareket yoktu. 

Birden gozleri ya§ardJ. Di§lerini g1 • 
CJrdatm1ya ba§lad1 

Bekc;i Kutsiyi mtmda ta§Iyarak uzak
la§Irken Kadri; degnekle evvela teli bir 
kenara itti. Sonra elindeki lambay1 ac;1k 
alan kaprdan ic;:eriye tevcih etti. Hie;: 
kimse yoktu, hic;bir ses i§itilmiyordu. 
Kadri bir elinde silah, bir elinde ceb fe
nerile kapmm onlinde ne yapacagml §a • 
§lrffil§; dii§iincesini bile kaybetmi§, bekli
yordu. 

bele edecekti. raday1m? 
Merkezden yard1m gecikmedi. Kutsi r Arlca~t 1'41'] 
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T renlerde ve tayyarelerde 
sinema tertil>at1 yap1hyor 

Marlene Dietrich 
leri)) ismindeki filmi 

ile Charles Boyerin «Ailahin Bah~e·
ilk defa olarak bir tayyarede gosterildi 

Holivuddan gelen haberlere gore, 
Marlene Ditrich ile Charles Boyerin 
son r;evirmi§ olduklan filim, cAllahm 
bahr;elerh kordelast ilk defa olarak bir 
tayyarede gosterilmi~. Eger dogru ise 
o filmin admt da degi~tirip cAllahm 
bahr;eleri• yerine cSemamn bah<;elerh 
demek daha muvaftktl. !;)oyle, boyle de
gil aroma, be§eriyetin gosterdigi terak
ki gi.inden gi.ine deh§et ve ha§met pey
da etiiyor. 

Dli~iiniin bir kere! .. Bulutlarm ara -
smda 300 kilometro bir siiratle ur;uyor
sunuz .. Bunun verdigi heyecan kafi gel
miyormu§ gibi, bir de kuvvetli bir dra
mm, yahut giizel bir komedinin bah§et
tigi bedii hislerle mestolmak, hakiki 
ytldtzlar arasmda, sinema ytldtzlarmm 
marifetlerini seyretmek! 

Ah .. Boyle §eyleri zaten hep Ameri -
kahlar yapar! diyeceksiniz. !;)iiphesiz .. 
Fakat fena m1? Onlarm her yapbklan
m biraz sonra biitiin dlinya taklid etmi
yor mu? 0 miite§ebbis adamlar, haya
lin hakikate inktlabt ic;in ilk ad1m1 atl
yorlar ve cihana bu hususta rehber ve 
onayak oluyorlar. 

., 

Fakat Avrupahlar vc Tiirkler biz ken 
dimize bakahm. Heniiz tayyarelerimiz
de, trenlerimizde degil, vapurlanmtzda 
bile sinema yerl~ememi§tir. Halbuki 
hele trenlerde buna ihtiyar; nekadar 
fazladtr. Dar bir kompartlmamn ir;inde 
yalmz ba§ma ger;en saatler nekadar u
zun ve stktctdtr. Oku babam, oku! Ka -
fan §i§er. Yeknasak manzara goziinii 
yorar .. Radyo - Avrupamn bazt trenle
rinde var, bizde heniiz o da yak - da in
sam tatmin edemez. Lokomotifin hare.-
ket diidligiinii c;aldtgt andan itibaren Gii:z:el sefJ.i ve gii:z:el yii:z:lii Garee Mooreyi bir giin Ankara -istanbul 
insamn goziine bir melankoli c;oker. ekspresinde hem gorecek, hem de dinliyebilecegi:z: 
kendimizi avutmak ir;in c;ocuklardan da- smdan korkuyor. Fakat televizyon, ya- ziin oniinde hayaller peyda oluyor. Ne 
ha beter §ekilde bir me§guliyet, bir eg- rmm bir strndtr. Onunla sinema filim - mazhariyettir bu! 
lence aranz. Sinema seyretmek ihti - leri kendileri goriinmez, adedleri sa - Arhk, bir filim seyretmek ir;in yag -
mali olsa, derhal muhakkak ki, o salo- ytlmaz binlerce mii§teri kazanacaklar- murda, r;amurda, karda sokaga r;tkmak, 
na ko~artz. Yanm saatte il:)ire dfirlyaj1. dn'l' Avr<Upa: v~· Amm'ikadaki ·rndyolu tramvay, otobiis, otomobil zahmetleri • 
dola§hracak bir filim, yahut butiin a- taksilerirt digerlerinden daha fazla i§ ne, mii~kiilatlarma katlanmak mecburi
ctlanmlzl unutturacak bir ·M·ikm-aus y!!ptlk,brma.,bak~laoak, Qlursa .. asri .. JJe. yetlerine, tren, tayyare seyahatlerinde 
komedisi i~imizi a~mtya kafi gelir. medeni insanlardan hic;birinin heniiz, can stkmttlarma, dostlardan, sevgili -

Amma, §imdi bizim gibi her memle _ biran olsun, ba§mi dinlemek sevdasma lerden aynb§ elemlerine, kederlerine 
ket televizyonu bekliyor. Sinema ir;in diismemi~ oldugu anla§thyor. Vapurda, elveda! 
yaptmlacak tesisatm birkar; sene sonra tre~de, tayyarede, bir diigmeyi .. cr_~v~_ri- Ha§metlu medeniyet cenablan var 

1 · k 1 • d esler ve gozunu - kuvvetile ilerliyor! hi~bir i§e yaramiyarak berhava o rna - vertnce u aginlZ a s ....................................................................................... .. ......................................................................................... ~.... Sinema haberleri 

Norma Shearer s1nema~ 
dan ~ekilecegini sOyliiyor 
<;ab~mak i~in hayahn hayt huyu i~inde bulunmak 

lazimdir. Ben ise ~imdi bo~lukta gibiyim 
Holivud, birincite§rin (P.S.) - !;)im

diye kadar romantik birr;ok filimlerin 
kahramam olarak seyrettigimiz Norma 
Shearer, diinyamn en zengin, en giizel 
kadmlarmdan biri, gec;enlerde olen ir
wing Talhbergden dul kalan y1ldtz, bu
gi.in kocasmm matemile bitkin ve yor
gun bir hayalete donmii§tiir. 

Durmadan aghyor, sade sana't degil, 
artik hayatta hir;bir §ey onu alakadar 
etmiyor. <;iinkli yalmz sevgi hususun -
daki idealini degil, biitiin omrliniin ye
gane destegini, istinadgahmt kaybet -
mi§tir. Etrafma toplanan gazeteciler, 
istikbalden, yeni bir rolden, yeni bir 
muvaffakiyetten bahsediyorlar. 0 dal
gm ve mahzun bakt§h gozlerini bize 
dogru kaldmyor; gayet alr;ak bir sesle: 

- imkam m1 var, diyor, arbk bunlan 
dii§iinebileyim! <;ah§mak ir;in hayatm 
hay huyu ir;inde ya§amak ve ana mer
but olmak laztmdtr. Ben ise, §imdi ta
mamile bo§lukta gibiyim.. Onun ir;in 
stiidyoya ayak atmam ve filim r;evir -
mem kabil degildir. Zaten , son korde • 
lam cRomeo ve Juliette~ i r;evirirken 
gaibden bir ses, bana mlitemadiyen cbu 
son defadtr! Son defadtr! ~ diye haykt -
nyordu. Bunu neye hamlederseniz e
din, bende hissi kablelvuku bu suretle 
tesirini gosterdi. 

- Peki, §6yle bir seyahate r;tksamz, 
Holivudu terketseniz, belki kedcrleri -
niz biraz azahr? Norma Shearer son lilminde 

Juliette roliinde 

~arlonun yeni filmi 
!;)arlo yeni bir filim yapmak ir;in ha

ztrlanmaktadtr. Hem bu kordela. §imdi
ye kadar olanlarm aksine sozlii olacak
tir. Mevzuu :;>anghay ve Honoluluda 
ger;ecektir. Fakat i<;inde kendisi oyna -
mtyacak, ba§rolii kans1 Paulette God -
dard temsil edecektir. 

Uykusuzluk hastahg1 
cDusseldorf Vampirh filmini oyna -

mi§ olan Peter Lorr ile Ginger Rogersin 
kocas1 Leves Ayres uykusuzluk hasta
ltgma tutulmu§lardtr. ikisi de ayni has· 
tanede tedavi edilmektedirler. Yakmda 
§ifa bulacaklan iimid edilmekte irni§. 

Frans1z ihtilali 
Amerikada Franstz ihtilalini tasvir i

r;in yeni bir filim yapllmaktadtr. Bu fi
limde Danton roliinii Charles Laughton, 
Robespierre roliinii Slaude Reines, Ma
rat roliinii Spencer Tracy oymyacak -
lardtr. 

Sonja Henie 
Me§hur buz iizerinde kayma §ampi -

yonu Sonja Henienin Amerikada ~e -
virmekte oldugu filme cMilyonda bir• 
ismi verilmi§tir. 

Kaybolan ufuk 
Ronald Kolmamn ~evirmekte oldugu 

filmin ad1 cKaybolan ufuk. tur. Artist 
bu kordelada Mongol kahramam Kan
dur §ahsiyetini temsil etmekte ve fil -
min mevzuu Tibette cereyan etmekle -
dir. 

Cesur kaptan 
ingiliz ;~air Rudyard Kiplingin bu 

namdaki escri filme r;ekilecektir. Ba§
rolleri, David Koperfildin kahramam 
kiir;iik Freddie Bartholomew ile Spen -
ccr Tracy oymyacaklardtr. 

Adolphe Wolbriick 

KO!;OK A VUSTURY A 
Avrupa siyasetinin gene biiyiik 

mevzular1ndan biridir 
Aszrlarca kom$U 

devletlerin hzrszna 
hedef alan Habs
burg lmparatorfu. 

gu gzkzldzktan sonra 

A vusturya ha.la ~ok 

tehlikeli bir yerdir 
Avusturya diktatoru Dr. ~U$nig 

9iinkii bu kii9iik 
devlet bir 90k si
yas f miinasebetle
rin irtibat halkasz 
roliinii ognugor 

Dr. ~u,nigin idaresinde 
yapdan isler 

' 

Diinkii bugiinkii bir Avusturyaya bak1s 
' 

ve 
Avusturya Umumi Harbden ev

ve Macaristanla birlikte 678000 
:{ilometro murabbat araztst ve 
)2,000,000 niifusu bulunan bir dev
'eti muazzama idi. Umumi Harb • 
den sonra 83,830 kilometrelik ve 
11iifusu 6, 700,000 ki~ilik kii~i!k bir 
hiikiimet oldu. Avrupanm en kii· 
-;iik hiikiimetlerinden biri bulu -
nan Bel~ikadan mesaha itibarile 
ii~ misli biiyiik ise de niifusu bir 
milyon daha azdu. 

mah ve husmt tahrik ediyordu. Bir 
taraftan ~arhk Rusyast A vustur -
ya - Macaristamn yan niifusunu 
te,kil eden Slavlan isyana, istik -
lal almaga yahud kendisine veya 
civardaki kii~iik Slav devletlerine 
iltihak ettirmege ~ahftyordu. Di 
ger taraftan ltalya ayni zamanda 
bu biiyiik devletin miittefigi bu -
lundugu halde diger taraftan Ti -

Eski Haymvar reisi 
star hem berg 

rolun cenubunda ve Adriyatik sa- Nazilerin oldurdugu 

hillerinde italyanlarla meskiin eski diktator Dolfii.s 

Avusturya bir devleti muazzama iken Avrupa sul
hu i~in daima en tehlikeli ve zaif bir nokta idi. Kii· 
~iik bir devlet olduktan sonra da Avrupa sulhu i~in 
haiz bulundugu tehlikeli mahiyeti degi,medi. 

yerleri almak i~in biitiin kuvvet ve gayretile ~ah,t • 
yordu. Harbden sonra kii~iilmesine ragmen Avrupa 
siyasetindeki rolii azalmad1, belki arth. Almanya ile 
anla,ttktan sonra biisbiitiin kuvvetlenen bu siyasi 
te,ekkiiliin yeni ve~heleri bugiin Viyanada toplanan 
kongreden sonra anlaftlacakhr. 

Biiyiik devlet iken halkt bir millet ve nktan ol • 
mamast yiiziinden hraicdeki biiyiik devletlerin ta -
~ vusturya parc;a -
~ lamp suf Alman 

unsurunun c; o k 
toplu bulundugu yerlere 
miinham olmak i.izere ye
ni Avuslurya vijcude gel -
dikten sonra da, Avrupa 
sulhunu eski biiyiik Avus
turya kadar tehdid etmek
ten hi<;bir zaman hali kal
mami§hr. 

Avusturyanm bu tehlikeli 
mahiyeti cografi mevkiinin 
ehemmiyetinden ileri geliyor. 
Bu kii<;iik memlekete hangi 
biiyiik ve miihim devlet sa
hib ve hakim olursa bu 
devletin biitiin Orta Avru
paya hakim olmas1 ve Bal -
kanlara sarkmas1 i§ten ol
miyacaktir. 

Halbuki yeni Avusturya 
daha kuruldugu giinden iti
baren kendi mevcdiyet ve 
istiklalini yalmzba§Ina mii
dafaa ve muhafaza ede
miyecegini ve bahusus iktt
sadl cihetten refah bulma~ 
sma ve hatta ya§amasma 
imkan olmadtgmi anlami§hr. 

Y eni Avusturyadaki balk hemen 
kamilen Alman oldugundan ve mem
leketin bir <;ok hududlan da biiyiik, 
Almanya ile c;evrilmi§ bulundugundan 
daha ilk giinden itibaren Almanya ile 
birle§mek fikri ve hareketi yaytldt. 

Bu fikir almanca Anschluss kelimesi
le ktsaca ifade edildiginden bu kelime 
biitiin milletlerin lisanma girmi§ ve Av
rupa sulhunu tehdid eden heyulaya alem 
olmu§tur. 

Habsburglar devleti Umumi Harbi 
kaybettikten sonra Avusturyamn Alman 
unsurundan olan sekenesinin miimessil
leri bir milli meclis akdetmi§ler ve Vil
sonun milliyet ve milli hududlar prensip
leri iizerine Almanlann kesif olarak ya
§adtklan yerlerden bir hiikumet te§kil et
mi§lerdi. Lakin daha sonra bu yerlerden 
Sen ]ermen sulh muahedesi dort milyon 
Almanm ya§ad1g1 36,000 kilometre • 
luk araziyi aymm~ ve <;ekoslovakya, 1-
talya ve diger miicavir devletlerin idare
sine buakmt§tlr. 

Bu suretle niifusunun ve arazisinin iic;:
te birini kaybederek bi.isbiiti.in ki.ic;Ulmi.i§ 
alan yeni Avusturyanm kendi ba§ma ik
tlsaden ya~amasma imkan kalmami~hr. 
Bu vaziyet kar§lsmda yeni milli meclis 
Almanya ile Anschluss yani iltihak et
mek suretinde brilik yaptlmast ic;:in altJ ay 
i<;inde reyiama milracaat etmege karar 

Viyanadan bir manzara 

Avusturyay1 te§kil eden yerler zaten bin 
senedenberi Almanya birligi camiasmda 
bulunmu~tur. Yalmz 1806 senesinden 
1815 senesine kadar alan ktsa bir za
manda fastlaya ugramt§ti. 1866 senesin
de Prusya ile Avusturya arasmdaki 
harbden sonra Avusturya Alman camia
smdan aynlmt§tJ. 

Muhtelif Avusturya eyaletlerinde ya
ptlan mahalli reyiamlarda kahir ekseri
yetle iltinak lehine karar verilmesi i.izeri
ne Viyana hiikumeti de Almanya ile bir
le§mege hamlanmaga ba§lami§ti. Lakin 
galib devletlerin Viyanadaki elc;:ileri 
Sen ]ermen muahedesinde Avusturyaya 
vadolunan Macaristamn Alman Burgen
landi denilen havalisinin kendisine veril· 
miyecegi ve mali cihetten son derecede 
muz.ayakada bulunan Avusturya hiiku -
metine kredi ac;:dmtyacagi yolunda yap -
ttklan tehdidlerle Avusturya hiikumetini 
Almanyaya iltihaktan menedebilmi§ler
dir. Sen ]ermen muahedesine dahi bu il
tihaki menetmek maksadile bazi miiphem 
maddeler konulmu~tu. 

Almanya ile giimriik ittiha
dt yapmas1 aleyhinde ka: • 
rar vermi~tir. 

*** 
Avusturya lederasyonu 

V eni Avusturya te-
§ekkiil ettikten 
sonra memleket 

federasyon usulile birle§ • 
mi§ dokuz hiikumete ay
nlmt§tl. Bunun sebebi pi
yasa ve mahreclerinden 
mahrum kalan ve faaliyet 
sahalan darla§an ticaret 
ve sanayi ve maden mm
takalart halklannm mai~et 
zorlugu yiiziinden birbiri
ne girmemesi ic;in her mm
takaya geni§ muhtariyet 
verilmesi liizumu hissedil
mi§ olmastdtr. 

Her hiikumetin niifusu
na gore s~ecegi 3 ila 9 
miimessilden miirekkeb bir 
ittihad meclisi te§kil edil· 
mi§tir. Ayan medisi rna • 

kammda bulunan bu mec
listen ba§ka biitiin Avus-

turyahlann intihab ede -
cegi milli meclis nammda bir de meb
usan meclis.i de viicude getirilmi§tir. 
1929 senesme kadar Avusturya hiiku • 
metlerinin mii§terek Cumhurreisini bu iki 
meclis sec;iyordu. 

Gerek Habsburglar devrinde, gerek 
Umumi Harbden sonra Avusturyanm 
mukadderatJ iizerinde daima katolik pa· 
paz partisi htristiyan ve sosyalistler ha • 
kimdi. Fa kat bir taraftan sosyalistlerin, 
diger taraftan N azilerin son zamanlarda 
her tiirlii sec;imlerde biiyiik muvaffaki
yetler kazanmi§ olmalan papaz partisini 
c;ok tela§a dii§iirmii§tiir. Papaz partisinin 
hakimiyetini muhafaza ic;in italyadak.i fa
§istligi taklid eden bir diktatorliik kur -
maktan ba~ka <;are kalmadtgmi goren pa
pazlar, vaktile Hitler taraftan olup son
radan ltalyan fa§istleri tarafma gec;en 
Heimwehrlerle birle~mi§ler ve 1932 se
nesi mayiSinda Ba§vekalete getirdikleri 
Dollfussu diktatorliige sevkebni§lerdir. 

- Haytr, burada kalmak isterim. Hir; 
olmazsa kocamm biitiin hattralarile bir
likte oliiriim. Oglum irwing Juniorla 
ktztm Catherine de belki buna taraftar 
olmazlar. Ho§, onlar §imdllik babalanm 
seyahatte samyorlar. Ben arbk yalmz 
GOcukJanm ic;in ya§Iyacagtm Ve oteden
beri saadet yuvam1z1 te§kil eden bu ev
de kalacagtm. 9u pencerelerin ve kapl
lann kapanmasmt, §U l§Iklarm sonme -
sini istemiyorum. Buradan kalk1p ba§
ka memleketlere gitmek, yabanct mu -
hitlere attlmak ve ecnebi simalar gor -
mek bana daha act gelecekt-ir. 

Bilmiyoruz, san'atkar ilk ac1 giinleri 
oldugu ir;in mi boyle soyliiyor. Her §eyi 
unutturan, en derin teessiirleri yati§ _ 
ttran zaman, acaba bu Kanadah ytldt -
zm iizerinde miiessir olm1yacak mtdtr? 
Filim r;evirmese bile kocasmm i§lerile 
me§gul olmak iht-iyacmt duymtyacak 
mtdtr? <;i.inkii irwingin geride btraktigt 

Avrupada c;evirdigi Mi§el Strogof fil- vermi~tir. 

F' akat galib devletler Avusturyaya 
Milletler Cemiyeti vasttasile yeni istik
razlar verirken mukavelesine muayyen 
bir miiddet ic;inde A vusturyanm Alman -
yaya iltihak etmiyecegine dair sarih bir 
madde koymu§lardtr. 1930 da Ba§vekil 
Schober Avusturyanm biitiin kanunlan -
ni Almanyanm kanunlarile birle~tirip te 
sonra iki memleket arasmda gi.imriik it
tihadt viicude getirmek iizere Almanya 
ile bir mukavele akdettigi zaman galib 
devletler Sen J ermen muahedesinden zi
yade istikraz mukavelesindeki kayde da
yanarak bu giimriik ittihadma itiraz et -
mi§lerdi. Nihayet mesele Beynelmilel 
Divam Adalete havale edilmi§ti. Divan -
daki zay1f bir ekseriyet daha ziyade ha
kimlerin mensub bulunduklan devletlerin 
siyasi tesirlerine kaptlarak Avusturyamn 

Doll fuss 193 3 senesi eyluliinde ka • 
nunu esasiyi kaldtrarak Avusturyanm 
kendi diktatorliigiine tabi parti ve parla
mento tammtyan ve !talyadaki cemiyet
ler usuli.inii kabul eden bir huistiyan Al
man devleti oldugunu ilan etti. Partileri 
ilga etmekle beraber kendisine mesned 
bulmak iizere papaz partisile koylii par· 
tilerinden ve Heimwehrlerden ( vatan • 
perverler cephesi) te~kilatm1 vlicude ge
tirdi. 

~~ .. 
minde gosterdigi meharet neticesi fcv
kalade takdir olunan Adolphe Wol -
bruck ayni filmi Amerikada c;evirmek 
iizere angaje edilmi~ ve Holivuda mii
teveccihen hareket etmi§tir. 

servet 15 milyon dolar miktarmdadtr. ---;....----------~
Fakat bu, efektif para degildir. Muhte
lif fitmalarm sermayesine kart§mi§ bir 
meblagdrr. Eger iyi idare edilmezse, 
azalmak, belki de berhava olmak ihti -

mali vardtr. 0 halde, bu ane kadar ar -
tistik sahada r;ah§an Norma mali saha
ya ge~iyor demektir. Yoksa c;ocuklan • 
nm istikbalini mahvetmi§ olur. 

Simdiki Avusturya ve 
Alman camiasr 

~ akat hiikumet galib devletlerle r mii~kiiJat <;Ikmasmdan korkarak 
bu karan tatbik edememi§tir. 

Maahaza Avusturyada kalan ;>imali Ti
rol ile istryada yaptlan mahalli reyiam
larda yiizde 99 ekseriyetle Almanyaya 
iltihak lehine rey verilmi~tir. Bus;:iinkii 

Amele isyanr ve Nazi kryamz 
~ ollfussun kurdugu papaz - fa
l!:d' ~ist diktatorliigiine evvela sos!a-

list partisi miisellah olarak Is ~ 

yan etti. Giinlerce devam eden dahilt 
harbde binlerce amele oldi.iri.ildii ve yurd
lan toplarla tahrib edildi. 

Be§ ay sonra da N aziler Viyanada 
hiikumete baskm yaparak Dolfusu ol

r Lutten sahi!e1fi t;evtrtnizl 
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durdiiler. F akat N aziler hiikumeti ele a
lamadllar ve gene bunu, papaz partisine 
mensub Dr. Su~nigin diktatorliigii istihlaf 
etti. Fa kat yeni diktator eskisi gibi Heim
wehrlerin lideri Prens Starhembergle ik
tidar mevkiini payla~mak istemedi. 

B. M. Meclisinin diinkii toplantiSinda I Ist~nhut.BorsasJ kap~nl§l 
I f1atlerl 9 - 11 - 193~ 

GONON BULMACAS' 
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ihtisas enciimeni azalan se~ildi 1 1 ~~ PARAi: .. 1~J Bidayette Ba~vekil muavini ve bir~ok 

II .I I I I 1•1 1111 
2 I I I 1•1 I I 1•1 
3 I I 1•1 I I I I I• 

I I I lal I I I I te~ki!atlann ba§l olan Prensin vazife ve [Ba$tara!t 1 tnct sahifeael din), Dr. Huseyin Avni Ercan (Mug • 
salahiyetlerini azaltarak bir gun kendisi- teb), Hamdi Ongun (i<;el), Dr. Siikrii Ia), Naki Yiieekok (Mu§), Mehmed 
ni bi.isbutiin a~1kta buakh. Prens bila Senozan (Kastamonu) • Hasan F erid Giine§dogdu (Samsun), ibrahim Mete 
kayid ve ~art Avusturyanm fa§ist olmas1· Perker (Kayseri), Re§id Ozsoy (Kay- (Seyhan), Dani§ Eyuboglu (Trabzon), 
m ve italya ile birle~mesini istiyordu. seri) • Hasan Hayri Tan (Kocaeli) • Ekrem Peke! (Yozgad). 
Yeni diktator ise papaz partsini daima Rag!b Ak<;a (Koeaeli)' Ali Riza Tli • Hariciye Enciimeni 
iistiin tutmak azmindedir. rei (Konya), Refik inee (Manisa), Hasan Saka (Trabzon), Necrnettin 

Diger taraftan yeni diktator tedrieen Muhiddin Baha Pars (Ordu) • F uad Sadik (S1vas), .5erif ilden (Kastamonu), 
Almanya ile anla§mak istiyordu. Prensin Gokbudak (Urfa). Falih Rlfb Atay (Ankara), Dr. Ce • 
niifwunu k1rd1ktan sonra Viyanadaki Arzuhal Enciimeni mal T unea (Antalya), Cevad Abbas 
Alman sefiri von Papenle anla§ml~ ve General ihsan Sokmen (Giresun), Gurer (Bolu), Hasan Cemil (:ambei 
daha sonra Berlinde eereyan eden miiza- Ziya Karamiirsel (Istanbul), Meliha (Bolu), Dr. ibrahim Tali Ongoren 
kerelerin neticesi olarak iki Alman dev· Ula§ {Samsun), ismail Hakk1 Mumeu (Diyarbekir), Zeki Mesud Alsan (Di
leti arasmda tabii miinasebat ve dostluk (Amasya), Tayfur Sokmen (Antalya). yarbekir), Faz1l Ahmed Ayka<; (Ela · 
avdet etmistir. Hayreddin Karan (Bahkesir), Mustafa ziz), General Pertev Demirhan (Erzu· 

Habes s~ferinden ingiltere ba§ta oldu- Fehmi C_er<;eker (Bursa), Akif Ak - rum), Salah Cimcoz (Istanbul), Halil 
gu hald~ devletler tarafmdan ltalya si • yiiz ((:oruh), ihsan Kurdkan (Coruh), Mente§e (izmir), General Muhittin Ak" 
yasi ve ikhsadi eihetlerden <;ok siki§hnl- General Sefik Tursan (Denizli), Meh- yiiz (Kars), ibrahim Siireyya Yigit 
m1~ oldugundan teerid ve muhasara edil- med Sabin (Gazi Anteb), :;;evket Er • (Koeaeli), Hikmet Bayur (Manisa), 
mi§, bu halden kurtulmak ic;in Alman!~ dogan (Ciimii§ane), Ali Barlas (istan- Kamil irdel (Nigde), Mahmud Say · 
ile anla~maga luzum goren M. Musohm bul). Ibrahim Demiralay (isparta}, 0 = dam (Siird), Y ahya Kern a! Beyatb 
iki Alman devletinin anla~masma mani mer Kiintay (Kars). Kemaleddin Olpak (T ekirdag), N az1m Poroy (T okad). 
olmak §oyle dursun bilakis yard1m etmi§· (Kocaeli), General Osman Kaptage[ iktrsad Enciimeni 
tir. (Malatya), ismail Cama§ (Ordu), :;;ev· ~akir Kesebir (T ekirdag), Ismail 

Dr. Su§nig son giinlerde Heimwehr ki Susoy (Siird), General Akif Oz = Sabuncu (Ciresun), Dr. Rasim F erid 
milis te~kilatml biisbiitiin ilga ettiginden tekin Erdemgil (S1vas), Ziya Ba§ara T alay (Nigde), Ber<; Tiirker (Afyon· 
italyamn Avusturya ic;inde eli kalma - (S1vas), Siileyman Smi Cedik (Trab = karahisar), Ahmed Ulus (Ankara), 
ml§hr. Nihayet ltalya, Roma protokol • zon), Miinib Boya (Van), Raif Din<;: E§ref Demirel (Ankara), Dr. Hulusi 
lannda imzas1 bulunan ii<;: devletin ta - ( Zonguldak). A lata§ {Aydm), N azmi T opc;uoglu 
mamile miistakil ve serbest olduklanm Biitfe Enciimeni (Aydrn), Dr. Mustafa Bengisu ((:a· 
anlatmak i<;:in bunlann yeni konferansla- Mustafa .5eref Ozkan (Burdur), nakkale), Hasan Cavid (Corum), Mec· 
rm1 Viyanada akdetmelerine raz1 olmu§· Miikerrem Onsal (isr.arta), S!m Day di Boysan (Edirne), Emin Sazak (Es
tur. Daha evvel italya D1§ Bakam Ber- (Trabzon), Fakihe Oymen (Istanbul), ki§ehir), Remzi Giire§ (Gaziantep), Mu· 
line giderek Avusturya ve diger mesele- y ahya Galib , Enver Adak an (Bahke- zaffer K1h<;: (Giresun), Edib Servet Ti:ir 
ler uzerinde Almanya ile anla§ml~ oldu- sir), Dr. Mustafa Cantekin (Corum), (Gumii§hane), Benal Arman (izmir), 
gundan italy a Avusturyadan alakasml Eyiib Sabri Akgol (Corum), Rii§tii Hamdi Aksoy (izmir), Suleyman De • 
kesmi~ ve burada Almanyanm nufuzuna Bekit (Diyarbekir), Faik Kaltakkuan mirezen (Kayseri), Veli Ya§m (Kay • 
meydam bo§ buakm1 tlr. (Edirne), Tahsin Berk (Elaziz), 1~ seri), Ahmed Hamdi Dikmen (Konya), 

:t-~~ Hikmet Ayerdem (Cazi Anteb), DurA Kazim Okay (Konya), Besim Atalay 
Viyana konleranst Sakarya (Giimii§hane), General Kaz1m (Kiitahya), Kern a! Kusun (Mara§), 

V eni diktatoriin eski diktato~den inan~ (izmir), Hiisnli Caktr (izmir), Ali Tunal Esad (:akmakkaya (Zongul· 
aynld1g1 nokta Avusturya, !tal- Tahsin Co§kun (Kastamonu), Nahid dak). 
ya ve Portekiz gibi memleket· Kervan (Kayseri), .5evket Odul (K1rk· Kiitiiphane Enciimeni 

Jerde eari patronlarla ameleden miite§ek- lareli), Mehmed Seyfeli (Klr§ehir), Halil Ethem Eidem {tstanbul), Dr. 
kil cemiyetler rejimini kabul etmekle be- Nairn Haz1m Onat (Konya), Abdiil • Gl. Besim Orner Akalm (Bilecik), Mib· 
raber her§eyden evvel Alman ve buyiik muttalib Oker (Malatya), Osman Ta • ri Bekta§ (Malatya), Dr. Saim Uzel 
Alman milletinin bir uzvu oldugunu bii- ner (Malatya), Turgud Tiirkoglu (Ma- (Manisa), Dr. Galib Ustiin (Sinob). 
tiin kanaatile benimsemi~ olmasmdadtr. nisa), R1za Erten (Mardin), Sevki Maaril Enciimeni 
Bunun ic;in Almanya ile her hususta an- Ciloglu (Mu§), Siikrii Ataman (Mu§), Nafi Atuf Kaneu (Erzurum), Hay-
lasml~hr. Bu anla§mlya ~imdiden biitiin Hamdi Y alman ( Ordu), General N aci dar (:er<;:el (Afyonkarahisar), Seniha 
Avruoa Almanya • Avusturya ittifak mi- Eldeniz (Seyhan), ismail Mii§tak Ma • H1zal (Trabzon), Aka Giindiiz (An • 
saki ;dm1 verdiler. yakon (Siird), Rasim Ba§ara (S1vas), kara), Tiirkan Ba§tug (Antalya), 1s • 

Bu ittifakm yeni bir ittifak1 miiselles Remzi Ciner (S1vas), S1rn i~oz (Yoz- mail Hakkt Uzun<;ar§Ih (Bahkesir), 
hazulad1g1 dahi giinden giine daha a~1k gad), Receb Ziihtii Soyak (Zongul - Tevfik Bilge (Diyarbekir), Hikmet l§ik 
tebellur ediyor. Viyanada toplanaeak dak). (Erzincan), Hakki Tank Us (Ciresun), 
Roma protokolu devletleri konferansma • Dahiliye Enciimeni Sadri Maksudi Arsal (Giresun), TaJat 
Almanyamn bir suretle i~tirak edeeegi de Cemil Uybadm (Tekirdag), Faik Onay (Giresun), Dr. Ne§et Orner 1r-
bunu gosteriyor. Otuz ii<; sene dev~m e· Oztark (T ekirdag), $iikrii y a§m ((:a- delp (istanbul), Hasan Ali Yiieel (iz
den ittifab muselles Almanya ve Italya nakkale), Edib Ergin (Mardin), izzet mir), Fuad Koprulu (Kars), Ressam 
ve 0 zaman hiikiimdarlan mu§terek A- U!vi Aykut (Afyonkarahisar), Esad ~evket Dag (Konya), Ali Canib Yon· 
vusturya • Macaristan arasmda idi. Uras (Amasya), Rasih Kaplan (Antal- tern (Ordu), Selim Sm1 Tarean (Or -

Musolininin son nutkunda biiyiik Ma· ya), Cerna! Hiisnli T oray ( Bolu), Ha • du), Halil Nihad Boztepe (T rabzon), 
earistam yaratmaga ~ah§acagml a<;1kc;a Iii Onaran (Burdur), Fatin Giivendi • Hamdi Ulkiimen (Trabzon), Refet Ul· 
soylemi~ olmas1 da eski ittifak1 miiselle • ren (Bursa), Hilmi Ergeneli (Canakka- gon (Urfa) • 
sin bir azast bulunan Avusturya ve Ma- !e), Anf Tiiziin (Coruh), Ismail Ke - Maliye Enciimeni 
caristan hiikfunetlerinden Umumi Harb- mal Alpsar (Coruh), General Zeki ihsan Tav (Beyaztd), Kemal Onsal 
den sonra c;ok kii<;ulmii§ olan Macaris • Soydemir (Erzurum), Nakiye Elgiin (!sparta), Mustafa Onsay (<;ankm), 
tamn yeni ittifakta kuvvetli bir unsur ol- Meh.med Somer (Kiitahya), Emrullah lzzet Akosman (Afyon K.), Adnan 
masml diledigini ispat ediyor. (Erzurum), Esad Ozoguz (Kars), Ertekin {Aydm), Dr. Calib Kahra • 

Bu itibarla Viyanada ii« ve ibtimal Barkan (Malatya), Ethem Tuneel man (Bursa), J!yas Sami Mu~ (Co • 
d.ort devletin miimessilleri tarafmdan ak· (Samsun). Ziihtii Durukan (Samsun), ruh), Huriye Oniz (Diyarbekir), Zul
dolunacak konferansm pek bi.iyiik ehem· Mithat :;;ukrii Bieda (SIVas), Peke! ~~ Tigreli (Diyarbekir), Ali $evket 
miyeti vard1r. T okad). Hiismen En gun (T okad), Beh- Ondersev (Giimii§ane), Emin inankur 

*** ~et Giinay (Urfa), Muhiddin Din~ - (t~el), Y ~§'ar Yaz1e1 (istanbul), Kamil 
Avusturya kabinesindeki soy (Urfa), Halil Tiirkmen (Zon • Dursun (Izmir), Kaz1m Guzel (Kon -

yeni degifiklikler guldak), Rifat Vardar (Zonguldak), ya), Mahmud Nedim Zabe1 (Malat • 

A vusturyanm ortaks1z ve hakimi Mehmed Ali Yliriiker (Samsun), ya), Tahir Hitit (Manisa), Osman 
mutlak diktatoru olmag1 mem· Divam Muhasebat Enciimeni Dineer. (Mardin), Emin Draman (Yoz· 
leketin i« ve d1~ politikalanmn Faik Soylu (Nigde), Litat Aydm gad), Ibrahim Arvas (Van). 

istikran ie<in elzcm sayan Dr. Su§nig Vi- (Trabzon), Sungur (Yozgad), ibrahim Meclis hesablaTlnt tetkik enciimeni 
yana konferansmm arifesinde kabinesin- Necmi Dilmen (Burdur), Ahmed Ce - Esad Sagay (Bursa), Hakkt Un • 
de miihim bir degisiklik daha yap h. Ba§· vad Emre (Canakkale), Ali RJZa 0 - gan {Van), Mazhar Miifid Kansu 
vekil muavini Barenfels ile mumaileyh zen<; ((:orum), N a hi R1za Y1ldmm (Denizli), Rifat Araz (Ankara), Ra
gibi Heimwehrlerin adam! an bulunan (Corum), Haydar Rii§tii Oktem (De- sim Aktar (Ankara), .5akir Kmac1 
iki iiC< nazm aC<lkta buakt1. Bunlan. dev· nizli), Nafiz Dumlu (Erzurum), Ham· (Ankara}, Mehmed Demir {Bahkesir), 
]etin mukadderahm idare eden kabmede di. Ciirsoy (!stanbul), Hayrullah Ergin Ziya Esen ((:ankm), Mustafa Ulusan 
de gil; sefaret ve kredi i~leri gibi ikinci ~Istanbul), Hasan Ali Yiicel (izmir), (Konya), Hakk1 K1hc10g[u (Mu§). 
dereeedeki· vazifelerde kullanaeaktu. Ibrahim Grantay (Kastamonu), Nuri Milli Miidalaa Enciimeni 
Kendi muavinligine Avusturyamn tanm· Tama<; (Kastamonu), F erruh Ciipgiip Cl. $iikrii Gokberk (istanbul), Cl. 
ml§ kumandanlarmdan Mare~al Hiil • (Kayseri), Haz1m Borek<;:i (Kir§ehir), Kaz1m Seviiktekin (Diyarbekir), .5iikrii 
gerthi getirdi. Bu zat §imdi Avustur : Mustafa Halid Oner (Konya), Meh • Ko<;:ak (Erzurum), Celal Mengiliborii 
yada rejimin dayand1g1 yegane partJ med Erten (Mara~). Hilmi Coruk (Mar· (Antalya), Cerna! Esener (Bahkesir), 
musellah kuvvet olan vatanperverler cep· din), Hiisnii Kitabci (Mugla). Haz1m <;ank<;:1 (Bahkesir), ibrahim ~o
hesi milis te§kilatmm kumandam idi. Giimriik Ve lnhisarlar Enciimeni lak (Bilecik), Salih Bozok (Bilecik), 
Gene diktator biitiin kabineyi kendisine ismet Eker (Corum), Sadettin Ura~ As1m Us ((:oruh), Ahmed Saffet Oh
yuzde yiiz tabi ve sad1k adamlardan te§· {tstanbul). Hulusi Oruc;oglu (Sinob), kay (Elaziz), Aziz Akyiirek (Erzu • 
kil etmi~tir. Nafiz Aktm (Amasya), Dr. Mazhar rum), Ali K1bc (Gazi Anteb), Hasan 

F ehmi Atae (Ciimi.i§ane), T ugamiral 
Dr. Hakk1 :;;inasi Ere! (1stanbul), Hus
rev KIZlldogan (Kars), Lutfi Miifid 
Ozde§ (KH§ehir), Nedim Bozahk (Ko
eaeli), Kaz1m Nami Duru (Manisa), 
Hasan Re§id Tankut (Mara~). Nuri 
Tuna (Mugla), Ru§eni Barkm (Sam -
sun), Cevdet Kerim lneeday1 (Sinob), 
Rahmi Apak (T ekirdag), Hiisnii Ko
nay (Tokad), General Ahmed Yaz -
gan (Urfa). 

N afra Enciimeni 
Aziz Samih titer (Erzinean), Ah • 

A-TN Rh,g-par, ~ha ?K
med Hilmi Kalac (Kayseri), Osman 
Er<;:in (Manisa), Cerna! Ak<;:m (Afyon 
K.), Mebrure Giinenc (Afyon K.), 
F uad Ziya ~iyiltepe (Elaziz), Ahmed 
Ozdemir (Eski§ehir), Osman l§m (Es
ki§ehir), Fikri Mutlu (l<;el), Hakk1 
Saydam (i<;:el), Sadeddin Epikmen (iz
mir), Hiisnu Ozdamar (isparta), Bah a 
Ongoren (Kars), Sami Erkman {Kas -
tamonu), Veled izbudak (Kastamonu), 
1brahim Dalkthc (Kiitahya), Vas1f Ct· 
nay (Malatya), Halid Mengi (Nigde), 
Dr. As1m Sire! (Samsun), General Sit· 
kt Oke (T okad). 
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Soldan saga: 
1 - Otomobiller deposu, nefesl-e ottiirli .., 

len §ey. 2 - Meydan, kayibdan haber ve-z
me usulii. 3 - B09 lakirdi, toptan all§ve -
ri§ yapan. 4 - imdad lstiyen adamm tekrar 
ettigi soz, istanbul civannda bir kay. 5 -
Para vermek, fransizca «solgun:o>. 6 - bnu... 
nu, arkasmi dli~iinmeden §iddetli laklrdl 
siiyl!yen, hayret edati. 7 - Temiz, dagda b:J.• 
yrrda hayvan vurmak. 8 - Iskambilde bir
li, sulu pilav. 9 - Delmekten emir, krali~. 
10 - Diinya, sitmanm ilac1. 

Yukandan a§agiya: 
1 - Kopriiba§mda. bir semt, etrafi su 

ile ~evri!Ini~ toprak par<;asi. 2 - l§aret, a
kan su. 3 - Az pi§mi~ yumurta, ilenin kisaJ.. 
tilmi:;n. 4 - Kisa zaman, bir maden. 5 -
I Ia ve. 6 - Kiic;iik SI<;an. J)ir bocegin yapt;F;t 
iplik. 7 - Duman oradan c;Ikar, halk. 8 -
Yunani.standak! mukaddes dag, kl$In ayl
nm saklandigi yer. 9 - Eskidcn hlri.stiyan 
tebeaya verilen isim, rabit edati. 10 - Aktl, 
Ruslarm mensub oldugu Irk, bir kuma~IB 
genl§ligi. 
Evvelki bulmacanrn halledilmi~ fekli 

1 2 a 4 5 5 1 s ! to 

Enciimeni r:: 2 
Ac;ll~ Kapa.D.l§ 

Dr. Ahmed Fikri T uzer {Erzurum), Ana.dolu l}m. 3 

ESHAM f'PiAI R I AI~ 101 Tl•IMiT 
AI~IAIRI• IsiA/VIAI~ 
ZIIIBIAIRI•ILIAIVI• 

Dr. Refik Ciiran (Bursa), Dr. Fat - I -. % 100 39.00 59,00 

M -
Asla.n etmento 13.95 14.10 4 

ma emik (Edirne), Dr. Taptas (An· 
kara), J?.r. Hasan Vasfman (Denizli), ~...--__ l;;,;S;;,.;;T~l~K~R~A;;...;;;Z~L;;..A;.;_R___ : 

AIKiliLI•IDI I IKI t IZ 
RI•ITIIIKIAI•IAI•IA 
•ICIAIKIAILI II•IEIB Hatiee Ozgenel ((:ankm), Salih Tur - I A~ KapllJllli 

:r~~~::i:;:>r,?.'o~~;g,:k~~1·~:~ ~~· .. :·· ~ ~~ v ~;~l~ T m:: 1 ; 
1 

L 1 A 1 F 1•1 y 1 A 1 K 11 1 L 111
1 

(Konya), Dr. Sakir Ahmed Ediz (Kli- " . 

tahya), Dr. Hilmi Oytae (Malatya),,,Anadolu 1 tJ~J t~~ ~~~~~ Jl.~itlloiiiiiliilil•iiiiiEiilii~~~--~E-IKiilillliiiiiliiMiiiiU~.;.j~I-S.Q 
Dr. Rtza Levend (Mardin), Ahmed 

SIUI•I&IFIAIRIAIZii 
AIMIEILiii•IAILIEIT 

Vefik Ulu<;:ay (Nigde), Htisameddin Vehib Pa,a K1brista 
Okan (Sinob), Dr. Ziya Nafi Y1ldmm 
(Ordu), Dr. Mithat Alt10k (Zongul ne)er soy)iiyor 
dak). Kibns (Hususi muhabirimizden) 

T ef!kiliitt Esasiye Enciimeni Habe§ ordusu kumandan ve eski Os -
,Semsettin Giinaltay (Sivas), Kenan manh pa§alarmdan Vehib buraya gel-

mi§tir. ~imdi Lefko§ada bulunmakta -
Ore (Manisa), Reeai Eri§ken (To- dlr. Miinzevi bir hayat ya§amakta ve 
kad) • T ahsin San (Aydm) Asaf Do • kendisini ziyaret etmek istiyenleri ba§
ras (Bursa). F uad Bulea ((:oruh), ka bir evde kabul etmektedir. 
Necib Ali Kii<;:iika (Denizli), Yusuf General Vehib §apka giymektedir. 
Ziya Ozer (Eski§ehir), Mahmud Esad Oz tiirkc;e yaz1 hakkmda Lefko§a hoca
Bozkurd (izmir), Mehmed Nazif Sire larma konferanslar veriyor. 
(Kastamonu), Dr. Fuad Umay (Kuk- Kendisini ziyaret eden bir zata «Bii
lareli), General Ali Fuad Cebesoy yiik Onder Atatiirkiin yaptJklarma 
(Konya), Receb Peker (Kiitahya), hayramm. Kendisinin yanmda bir ne
Sabri Toprak (Manisa), Yunus Nadi fer olarak c;all§madigima derin tees - · 
(Mugla), Ahmed 1hsan Tokgoz (Or- siifler duymaktayim~ demi§tir. 

Habe§istanda bulunan rcfikas1 gec;en 
du)' Ali Miinir Y egena (Seyhan), Hil- hafta yanma gelmi§tir. c;ocuklanm tah-
mi Uran (Seyhan), Mehmed Emin Yur- sil ic;in Tiirkiyeye gondermi§tir. 
dakul (Urfa) · K1bns Tlirkleri Antakya ve iskende-

Ziraat Enciimeni runun pek yakmda ana vatana kavu§a-
Rahmi Koken (izmir), Ya§ar tJzey cagma hi~ §iiphe etmemekte ve biiylik 

{Manisa), lsmail Hakk1 Uzmay (Bo • sevincler duymaktad1r. 

lu), Hat! (:1rpan (Ankara), Mu~fik ( ASKERLiK iSLERi ) 
Aya§h (Ankara), Rahmi Selc;uk (Ba- .... -------~~· ~---
hkesir), Mi~hat Dagdemir (Bolu), Miitekaid zabitlere 

Eminonii Askerlik l,;lubesinden: 
Askerlik i?Ubelerinde istihdam edilmek 

iizere askerlik ~ube i~lerini bilir gene ve i§e 
yarar binba~I ve yiizba§l riitbesindeki mii
teka~:l suba.ylardan isteklilerin Em!nonii 
Askerlik t;;ubesine miiracaatleri. 

HASAN 

~ocuklara hayat ve s1hhat 
veren yegane neljvii niimalari
m temin eden yegane g1dadu. 
Bilhassa pirinc, m1s1r, patates, 
arpa, mercimek, irmik, badem 
ozlerinin kalori ve vitaminleri 
~ok ve yiiksek oldugundan 
diinyada J!1evcud biitiin gida
lar arasmda diplomalarla mu
saddak birinciligi kazanm1~ -
lard1r. Allahm insanlara bah -
~ettigi en saf hububattan ~Ika
riian bu ozlii unlara ~ocuklar 
bayihyorlar. Seve seve yiyor -
lar. Kemikleri kuvvetleniyor. 

.5iikrii Giilez {Bolu), .5ekibe insel 
(Bursa), Emin Asian Tokad (Deniz • 
li), Yusuf Ba§kaya (Denizli), Gene • 
ral Refet Bele (istanbul), S1tk1 :;;erif 
Eken (Kastamonu), Ziihtii Akm 
(Kuklareli), Ali R1za Esen (Klr§ehir), 
Cerna! Tekim (Konya), Mustafa E -
ken (Konya), Kani Akeken (Manisa), 
Nuri Ural (Mara§), Cavid Oral (Nig
de), Damar Ankoglu (Seyhan), 6 · 
mer Bi~er (Seyhan), Tevfik Tarman 
(Seyh~!l), 1smail Mehmed Ugur (S1 • 

Meccani bri~ dersleri ~abuk yiiriiyorlar. ~abuk ne,-
Her csalon bayamnm• ogrenmesi la- vii niima buluyorlar. Tombul 

Zlffi gelen bu kibar oyunun taammli - tombul oluyorlar. Hasan ozlii 
mlinli teminen !stiklal caddesindeki unlarm1 mutlak surette <_;ocuk-
cBeyoglu Kuliibli~ geni§ ve ~Ik salon- lar1mza yediriniz ve Avru -
lanm hic;bir iicret almaksizm §ehrimiz 
bayanlarmm emirlerine amade tutar. panm terkibi me~hul g1dalar1 -
Orada profesor Sapric; kendilerine bric; m doktorunuza sormadan ye -vas), Orner Evei (Yozgad). 
oyununun biitlin incelikler·ini ogrete - dirmeyiniz. 

C. YENi ESERLER ) cektir. HASAN DEPOSU 
... _. _____________ ...,. Dersler sabahlan saat 10 dan 12 ye Istanbul, Ankara, Beyoglu 

Para ve tnk1lab 
Ahmed Hamdi Ba.l?ar cikt1sadi devlet~i

Iik:t kitabmm i.i~Uncii cildini cPara ve in
k!lab:. a.d1 altmda ne§retti. A. Hamd! Ba
~ar a.~lk li.sanla. yazdlgi bu eserde altm e
sasma. dayanm1~ para. telakkilerinin ma.na
s!Zligml ve bu esasm liberal devrelerin 
mahsulii oldugunu gayet giizcl surette !zah 
ve l.sbat etmekte, ve yeni para telakkislne 
gore Tiirkiyenin !fOk zengin oldugunu an -
la.tmaktadir. Qok giizel bir bask1 i!{inde fi
at! 70 kuru§tur. 

Rafael ve Graziella 
Lamartinein yazd1g1 bu !ki eser, degerli 

cdib Halld Fahri Ozansoy tarafmdan gii
zel bir iislubla tiirk!feye !{evrilm!l} ve Ka
naat Kitabevi tara.fmdan satJ~a ~Ikanlmi~
tir. Okuyucular!miza tavsiye eder!z. 

kadar devam etmek iizere 15 te~rinisa- ':;:============~ nidcn itibaren ba~hyacakhr. I 
Muhterem bayanlarm bu tarihten • 

evvel hergiin saat 14 ten 16 ya kadar Istanbul KomutanbgJ 
kayid i<;in miiracaat etmeleri mercu - Sabnalma Komisyonu ilanlar• 
dur. 

Zayi - Galata ithalat glimriigiindcn 
2»/11/33 te aldtgtm 65237 numarah 

makpuzu zayi ettim. Yenisini alaca • 

gtmdan eskisinin hUkmii olmdtgmJ ilan 
ederim. M. Siileyman 

Zayi - istanbul erkek muallim mek
tebi 928 • 929 senesi mezunuyum. ~e • 
hadetnamemi kaybettim. Ycnisini ~~ • 
kartacagrmdan eskisinin hiikmii yoktur. 

Giilhane hastanesi i~in 68 ka-

Umumi Harbden sonra sekenesi AI - Germen (Aydm), Nuri Coktepe (Ay
man unsuru olm1yan memleketlerinden dm), Sabiha Gok<;:ul (Be.hkesir), Dr. 
aynJd1g1 gibi halis Almanlarla m~skun Emin Cerna! Suda (Bolu), Dr. Kaz1m 
yerlerinin ii~te birinden ve dort m1lyon Samanh (Denizli), istamat Ozdamar 
Alman niifustan Sen Jermen muahede- (Eski§ehir), Ali Dikmen .. (Koeaeli), 
sile mahrum edilen ve sanayii ve ticareti Bediz Morana (Konya), Orner Dine; 
i~in tabii mahrecler baakJlm1yan ve elin- (Kiitahya), Abdiirrazzak Satana (Mar

BERLiTZ' de yeni a~11an lisan kurslan Edirne 
157 Sadlk 

Kiiltiir 

lem alat a~1k eksiltme ile 13/11/ 
936 cuma giinii saat 15 te ihalesi 
yapdacakhr. Muhammen tutan 
_1097 lira 70 kuru~tur. ~artna -
mesi Komisyonumuzda goriile -
bilir. lsteklilerin 82 lira 33 ku · 
ru~luk ilk teminat makbuz veya 
mektublarile beraber Fmd1kh -
da Komutanhk Satmalma Ko = 
misyonuna gelmeleri. (2502) 

Direktorlfigiinden: 

den biitiin silahlan ve paras1 alman A
vusturya Almanyay1 takliden ~imdi. he~ 
miikemmel silahlanml§, hem de mahyes1· 
ni ve tiearetini yoluna koymu§ ve dahili 
tefrikalara kat'i olarak nihayet venni§ ve 
biiyiik kom§USU Almanya ve ftalya ile 
tabii miinasebetler tesis etmi§tir. 

Milletler Cemiyeti tarafmdan maliye· 
sine konulan kontrolu Avusturya hiiku • 
meti ahiren iizerinden a ttl. Sen J ermenin 
askeri kavidlerini kopardi. 

Yalun. zamanda iyilik yahud zorlukla 

sulh muahedelerinin biitiin kayidlerinden 
kurtulacak ve ihtimal hududlanm da tas
hih edecek olan Maearistan ve biitiin 
politikasmm stklet merkezini Akdenize 
nakletmi~ olan !talya ile biiyiik Alman· 
ya arasmda Avusturya bir irtibat halka
S! te§kil etmektedir. Bu itibarla Avrupa
Yl ba§tanba~a ikiye ay1ran yeni siyasi 
kombin~zonda kii~~k Avusturyanm ~ok 
biiyiik degeri bulunmaktad1r. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

TUrk~e, Franstzca, ingilizce, italyanca, Almanca, Aus~a v. s. 
KAYID MUAMELESi BA~LAMI~TIA. TecrUbe dersi paraslldtr. 

Istanbul Ankara 
373 Istiklal caddesi Konya caddesi 

KAN S I Z Ll K ;:r:::: 
benizsizlik idn yegAne deva kanl ihya eden SJRQP DESCHJENS PARIS 
En muntahip etibba tarafmdan tertip edilmi~tir. f 

Cinsi 

lskarpin 
Niimune ve tartna
meai okulda goriiliir. 

Miktar1 
~ift 

120 - 135 

T ahmin ilk te- ihale tarihi 
bedeli minab 
kuru~ Lira K. 

500 51 20/11/936 cum:t 
giinii saat 14 te 
Kiiltiir Direktor
liigiinde 

Edirne San'at okulu talebeleri i~in almacak olan 120 - 135 ~ift 
iskarpinin evsaf teraiti yeniden tesbit edildiginden 5/11/936 tari -
hinden itibaren 15 giin miiddetle yeniden a~1k eksiltmiye konulmu~
tur. Okulda mevcud niimunesine gore eksiltmiye i'tirak edeceklerin 
pey ak~elerini yahrarak Kiiltiir Direktorliigiinde Satmalma Ko • 
misyonuna gelmeleri ilan olunur. (2828) 
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CAM Kokulu EREN KOLONYASI Kalp ve eigerlere ferahbk veren sthhi yeni icad fevkalAde miikemmel bir kolonyadu. Be~ gram EREN 

kolonyas1 banyonuzu ~am ve ktr ~i~ekleri kokularile ilkbahara ~evirir. Cildinize taze hayat venr, 
ticarethanesi, Istanbul. ve m1s gibi kokutur, isim ve markasma dikkat ediniz. Deposu: Evliya Zade Nureddin 

GAYET 

DAHA .. KtlVVETLi 
ISIK VERiR 

HER YERDE.SATILIR 

• 

• 
AMERlwt~IANULATIDIIt. 

NATIOHAl CARBQN c(t, Inc. 
Unit ol U~eoOk C<"Q~OtU<fC.UaoiO Cou. 

A4M>i ·~ u.s.,.,., ;' ..-==.1111 

~iirkiye i~in .yegane miimessili: BOURLA BtRADERLER ve ~11. 
tSTANBVL, ANKARA, tZMtR 

Maliye Vekciletinden: 
1 - Eksiltmiye konulan if: 2020/1000/510 milimetre eb'admda 

ve muhammen bedeli 15180 lira olan 253 aded sa~ dosya dolabt kapah 
zarf usulile eksiltmiye konulmuflur. 

2 - Eksiltme 26/11/936 per,embe giinii saat on bette Vekalet Le· 
vaztm Miidiirliigiinde toplanan Eksiltme Komisyonunda yaptlacakbr. 

3 - ~artnamesi Levaztm Miidiirliigiinde ve tstanbulda Dolma ~ 
bah~e Maliye Evrak1 Matbua Amban Memurlugunda goriilebilir. 

4- lsteklilerin 2490 sayth kanunun 2 ve 3 iincii maddelerinde ya
zth belgeler ve 1138 lira 50 kurufluk muvakkat teminat makbuzu 
veya banka kefalet mektublarile birlikte kanunun tarifah ve fartna
medeki teraite tamamen uygun ve noksanstz olarak yazacaklart tek
lif mektublartm havi kapah zarflart ihale saatinden hirer saat evvel 
Komisyon Reisine vermeleri. «1672» (2803) 

Kayseri Belediye Ba,kanhgindan: 
0~ yiiz lira iicretli bir fehir miihendisi aranmaktadtr. Talib olan

larm evrakt miisbitelerile birlikte Belediyemize miiracaatleri. (2827) 

Sat1l1k ina 
KIZILA Y CEMiYETiNDEN: 

Cagaloglunda Istanbul Sthhat ve t~timai Muavenet Direktor· 
liigii kar,asmda Ktztlay Miimessilliginin bulundugu bina sah • 
hkttr. Miiracaat mahaili Y enipostane civarmda Ktztlay ha • 
nmda «eski Aksarayhlar ham». Depo Direktorliigiidiir. 

Mugla Vilciyetinden: 
Marmaris merkezinde yaptmlacak 13348 lira 33 kuruf ketif be • 

llelli yahh ilk okul binast intaab kapah zarf usulile eksiltmiye ko • 
nulmu!jtur. 

Eksiltme 19/11/936 pertembe giinii saat 15 te Hbayhk makamm
Cia toplanacak Vilayet Daimi Enciimeni tarafmdan yap1lacakbr. 

Muvakkat teminat 1001 lira 12 kuru~jtur. 
istekliler eksiltme, fenni ve baymdtrhk itleri genel fartnamelerini 

ve buna miiteferri diger evraka Mugla Nafaa Miidiirliigiinden g\re -
bilirler. 

Eksiltmiye girmek istiyenler hu gibi ifleri evvelce yaphklarma dair 
ehliyet vesikast gostereceklerdir. 

1steklilerin Nafta Vekaletinden almmif ehliyet vesikast gosterme
leri laz•mdtr. 

Teklif mektublari 2490 sayth kanunun tarifab dairesinde haz1r ~ 
lanacak ve 19/11/936 per~embe giinii saat on dorde kadar makbuz 
mukabilinde Mugla ilbayhgma vereceklerdir. 

Daha fazla izahat almak istiyenlerin Mugla Nafaa 
miiracaat etmeleri ilan olunur. 

0 0 

~IEIHJUIRIL119 

Miidiir liigiine 
(2739) 

.. 00 

IM\OYILIU 

TRA~ BI.CAGINI 
KULLANIYOR 

f;UnkU: P Q K E R 
T1ra~ h1~aklanmn en eskisi ve en iyisidir. _ .. 

BURSADA CELiKPALAS OTEL ve BANYOLARI 
u~ ayl•k k•• mevsimi i~~n fiatlarlnda biiyiik tenzilat yaplld•

g•n• say•n mii,terilerine bildirir. 
Uskiidar ikinci sulh hukuk mahke ·1 

mesinden: 
Beylerbeyinde Abdullahaga mahal • 

Iesinin F1shkh caddesinde 26 numarah 
hanede sakin iken 5/8/936 tarihinde 
vefat eden Salim oglu Hac1 Hasamn 
taleb iizerine terekesine mahkememiz· 
ce vaz1yed edilmi§tir. MiiteveHanm ha
nesinde mahkemece tahrir ve tesbit e
dilen emvali menkulesi 24/11/936 tari
hine miisadif sah giinii saat 10,30 da 
a~1k arttuma ile mezkur hanede satda
cagmdan talib olanlann sah§ giinii ma
hallinde haz1r bulunmalan ve miite • 
veffadan alacak ve bor~ iddiasmda bu· 
lunanlarm bir ay ve veraset iddiasmda 
bulunanlarm ii'< ay i!;inde vesaiklerile 
birlikte mahkememize miiracaat eylc • 
meleri ve aksi takdirde kanunu mede -
ninin mevadd1 mahsusas1 ahkam1 tat • 
bik olunacakt ilan olunur. 

Yeni t;1kd1 

iSPANYA 
Halkmm kahramanhk sava,Jm 

ogrenmek isterseniz 

HASAN ALi' nin 
"iSPANYADA NELER OLUYOR?, 

kitabm1 okuyunuz. 
Fiab 300 kuru!?· 

Zayi - 1929 - 1930 senesinde Be~ik
ta§ ondokuzuncu ilkmektebden ahh • 
g1m §ehadetnamemi kaybettim. Yeni • 
sini c;•karacag•mdan eskisinin hiikmii 
yoktur. 

351 numarah Mehmed 

istanbul birinci iflas memurlugundan: 
Beyoglunda Parmakkap1da Panaiya 

apart1manmda oturan tiiccardan Niko 
Fotyadi iflas etmi§ ve iflast 7/10/936 
tarihinde ac;•hp tasfiyenin adi §ekilde 
yap1lmasma karar verilmi§ oldugundan: 

1 - Miifliste alaca~ olanlarm ve is
tihkak iddiasmda bulunanlarm alacak
la:rmt ve istihkaklarw1 Uandan bir ay 
ic;inde 1 inci iflas dairesine gelerek kay
dettirmeleri ve delillerini (sened vc 
defter hulasalan ve saire) asii veya 
musaddak suretlerini tevdi eylemeleri. 

% - Hilafma hareket cezai mes'uli • 
yeti miistelzim olmak iizere miiflisin 
borc;larmm ayni miiddet i'<inde kendi
lcrini ve borc;lanm bildirmeleri. 

3 - Miiflisin mallarm1 her ne stfatla 
olursa olsun ellerinde bulunduranlarm 
o mallar iizerindeki haldan mahfuz 
kalmak ;1artile bunlan ayni miiddet 
icinde daire emrine tevdi ctmeleri ve 
ctmezlerse mukabil mazeretleri bulun
madikc;a cezai mes'uliyete ugnyacak • 
lar1 ve ru!fhan haklarmdan mahrum 
kalacaklan. 

4 - 18/11/936 tarihine miisadif ~ar
§amba giinii saat 14 te alacakhlarm ilk 
ic;timaa gelmeleri ve miiflis ile rnii§te· 
rek borc;lu olanlar ve kefillerinin ve 
borcunu tekeffiil eden sair kimselerin 
toplanmada bulunmaga haklan oldugu 
iliin olunur. (27243) 

r TiFOBiL 
Dr. lhsan Sami 

Tifo ve paratifo hastahklanna tu
tulmamak i~in a.!Pzdan alman tifo 
haplanchr. Hi~ rahatSizhk vermez. 

• Herkes alabilir. Kutusu 55 Kr. • 

I Selimiye Askeri Sallnalma 
Komisyonu ilanlart 

1 - Tiimen birliklerile Haydar~ 
pa'a hastanesinin may1s 937 sonu
na kadar olan bir senelik ihtiyaclar1 
i~in 13300 kilo kuru sogan alma· 
cakbr. Soganm tahmin bedeli 665 
lirad1r. 

2 - ~artname Komisyonda her
giin goriilebilir. 

3 - Eksiltme 23/11/936 pazar
tesi giinii saat 14 te Selimiye As
keri Sahnalma Komisyonunda ya
pilacaktJr. 

4 - Miinakasa a!rik eksiltme su
retile olacakhr. 

5 - Kuru sogamn ilk teminah 
49 lira 88 kuru~tur. 

6 - T eminatlar vaktinden evvel 
Komisyondan verilecek kag1dla 
tiim muhasebesine yatmlarak bu 
i,e gireceklerin bu i,Ie alakadar 
olduklarma gosterir vesikalarmt be· 
raberinde getirmeleri ,artbr. 

~2697) 

Mug Ia Vilayetinden: • 

Muglada Cumhuriyet meydanmda yaptmlacak Atatiirk antt kai
desinin 1055 lira 47 kuru' ke,if bedelli tenel ve moloz intaata ve 
3191 lira 94 kurut ketif bedelli ince yonmatat ~tkartlmasl ki ceman 
4247 lira 41 kuru' ke,if bedelli in,aat a~1k eksiltmiye konulmuttur. 

Eksiltme 16/11/1936 pazartesi giinii saat 14 te llbayhk makamm
da toplanacak Vilayet Daimi Enciimeni tarafmdan yapilacakttr. 

Muvakkat teminat 318 lira 56 kurustur. 
lstekliler eksiltme, fenni ve Baymd;rhk itleri gene) tartnameleri

ni ve buna miiteferri diger evrak1 Mugla Nafta Miidiirliigiinden go -
rebilirler. 

Eksiltmiye girmek istiyenler bu gibi itleri evvelce yaphklarma 
dair ehliyet vesikas1 gostereceklerdir. 

Vilayet Nafta Miidiirliigiinden vesika almak istiyenler ihaleden en 
az sekiz giin evvel resmen miiracaatle ehliyet vesikast alacaklardtr. 

Daha fazla izahat almak istiyenlerin Mugla Nafta Miidiirliigiine 
miiracaat etmeleri ilan olunur. (2629) 

Galatasaray Lisesi Direktorliigiinden: 
Lisemiz yahh talebesinin ikinci taksit zamam bir birincikanundur. 

~anm ona gore zamamnda herhalde yabnlmasJ laztmd1r. (2824) 

inhisarlar Umum Miidiirl!Winden I 
1 - 20/X/1936 tarihinde isteklisi ~Ikmad1gmdan dolayt ihalesi ya

ptlamamt' olan 4000 lira muhammen ketif bedelli bir aded seyyar 
elektrik vinci pazarhkla satin almacakhr. 

11 - Pazarhk 24/11/1936 tarihine rashyan sah giinii saat 14 te 
Kabata,ta Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonun -
da yaptlacakbr. 

III - ~artnameler parasJZ olarak sozii ge~en tubeden ahnabilir. 
IV - Muvakkat teminat «300» liradtr. 
V - ~artnamenin son maddesi mucibince fiats1z tekliflerle kata

loklarm en ge~ eksiltmeden bir hafta evvel lnhisarlar Umum Mii • 
diirliigii Tiitiin Fabrikalar ~ubesine verilmit olmas1 icab eder. 

VI - isteklilerin pazarhk i~in tayin olunan giin ve saatte sozii 
ge~en Komisyona gelmeleri lazimdtr. (2423) 

~ 

1 - Cibalide ldaremize aid Nakliyat ~ubesi oniinde mevcud is • 
kelenin matbaa ambart oniine temdidi iti pazarhkla eksiltmiye ko
nulmu,tur. 

2 - Ketif bedeli «989,23» lira ol p pazarhg1 28/ /936 farihine 
rashyan cumartesi giinii saat 11 de Kabata,ta Levaztm ve Mubaya
at ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yaptlacakbr. 

3 - ~artnameler para&IZ oJarak hergiin SOZU ge~en fUbeden ah • 
nabilir. 

4 - lsteklilerin pazarhk i!rin tayin edilen giin ve saatte % 7 5 gii
venme paralarile birlikte ada ge~en Komisyona gelmeleri ilan oiunur. 

(2840) 

·c i L DiN i Z i 
• Tehlikeden koruyunuz • 
Herhangi bir kremin ona 

liizumu olan gidayt verece • 

gini zannediyorsamz bu tee • 
riibe size pek pahahya mal 

olabilecegini derhatlr edi • 

niz. Hi~bir krem size Krem 

Pertev kadar sadlk kalamaz. 

T iiccar terzi 

en giizel 

koleksiyonunu 
te~kil eden 

KI$LIK 
kuma~lanm muhterem 
mii~terilerinin enzan 

takdirine arzediyor. 
Beyoglu, lstiklal 

caddesi 405 
Tel. 40450 

Be§ikta§ Tapu sicil muhaf1zhgmdan: 

Zincirlikuyu '<iftligi mii§temilatmdan 

giindogusu milli emli'tk arazisi kuzeyi 

k1smen gene milli cmlak ilc Zincirliku· 

yu jandarma karakol arazisi giin ba .. 

tiSl Biiyiikdcre §ii~li caddesi giineyi o!l· 
ce Franc;csko §imdi General Faik ara

zisile sm1rh ve 2500 metro murabba1 
mahalli Rahimenin ve 2500 metro mu· 
rabbat Hayriyenin ve 2640 metro mu· 
rabba1 Heticenin i§galinde olan arazi • 
nin maliye hm:incsi namma tes!tili is
tenilmektedir. Yapllan incelerfi.cde kay· 
di bulunmamasmdan ofedenberi ne SU• 

retle tasarruf edildigine dair bu aym 
21 inci giinii yerinde tahkikat yaphn• 
lacagmdan tasarruf iddiasmda bulu .. 
nanlar varsa tahkikat giiniine kadar 
muhaf1zhgrm1za ve tahkikat giiniinde 
mahalline gidecek memura miiracaat 
etmelcri ilan olunur. 

Is t a n b u I G a y rim U b a d i II e r K o m i s yo n u n d a n : 
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Semti ve 
mahallesi 

Biiyiikada 

Karanfil 

Kuzguneuk 

nskO.dar 

Pazarba~t 
Sartyer 

Y enimahalle 

l;engelkoy 

Kad1kOy Osmanaga 

KadtkOy Osmanaga 

Cengelkoy 

Kuzguncuk 

$isli 

Samatya. 

fmrahur 

Cengelkoy 

Beyoglu 

Huseyinaga 

Ye§ilkoy 

Umraniye 

Edirnekap1 
f;ak1raga 

Kuzguncuk 

Soka§"l 

Bam kaJfa 

E. Ciftlik 

Y. Koncaba§ 

Miroglu 

1!:. Ikinci 

Y. Ocakagas1 

Qe§me 

E. Y ogurthane 
Y. Muhiirdar Fuad 

E. Y ogurthane 

Y. Muhqrdar Fuad 

Kuleli caddesi 

E. Ciltlik 

Y. Koncaba~ 
E KAgtthane 

Y. Hurriyeti ebe

diye cad. 

Tramvay istasyonu 

Emlak 
No. 

E. 7 Mu. 
Ada 210 

Parsel 3 

E. 4 

E, 73 

Y. 93 

E. 3 M11. 
Y. 5 
11 
61 
Harita 20 

63 

Harita 19 

E. 35 

y 84/l-84/2 

8413 
E. 9 
Mahallen 7 

99·101·103 

lmrahur cad. E 124 

Y. I3a 

Kuleli cad E. 16-18 

Y. 65'1 
Ziba. 

E. Bostan 

Y. Kalaym 

E. Kihse ve Y anaki 

Y. Kastm Ef ve 

Ulubatll ve usul 

E. lstirati kalfa 

Y. TomrukagasJ 

E. 40 Mu. 

Y. 56 

E. 106 Mii 

E. 7-29 

Y. 7 

E. 45 

Cinsi ve 
hissesi 

597 metre arsa 

28,50 metre arsa 

139,50 metre arsa. 

143,50 metre arsa 

115 metre arsa 

118,50 metre arsamn 
his. 

118,25 metre arsanm 

his. 

4/6 

4/6 

KArgir deponun 1,514 his. 

86 metre arsa 

1463 metre arsamn 9/120 
his. 

125 metre arsamn 18/21 
his. 

Ribbmlt arsanm 2/8 his. 

40 metre arsa. 

107 metre arsa 

207 metre arsa 

46 metre ar&a 

Hisseye gore 
muhammen K. 

600 

50 

120 

230 

120 

320 

320 

3800 

100 

900 

118o 

100 

320 

220 

210 

50 

Acttk 

arttirma 

~ 

IJ 

K 

• 

K. zarf 

Actlk 

ll> 

Yuk8.J'J~a evsab yazth gay~imenkuller on giin mtiddetle satl§a QlkarJimJ§tJr. lhaleleri 23/111936 tarihine dil§en 
gunfl saat on dortted1r. Sat!§ miinhastran gayrJmubadil bonosiledtr. 



Cumurbaskanhgt Filarmonik 
Orkestrast ~efliginden: 

1 - Orkestra i~in se~me stnavile fU muzisyenler ahnacakhr: 
A - Bir fliit ve kii~iik fliit ~alan, 
B - Birinci ve ikinci keman ~alanlar, 
C - Viyola ~alahilenler, 
C - Bir kontrhas s:alan, 
D - Bir iis:iincii tromhon s:alan, 
E - Bir ohuva «Korangle» s:alan, 
2 - Ses:me amavlar1 ikincite,rinin 23 - 27 nci «pazartesi, aah, 
. s:artamha, cuma» gunleri saat 10 da Galatasaray Lisesinde 

yaptlacakhr. (27'36) 

S1hhat ve itcimai Muavenet Vekaleti 
iskan Umum Miidiirliigiinden: 

1 - Orta Anadolu vilayetlerine yerle,tirilen gos:menler is:in fen· 
ni tartnamesi dahilinde (5000) aded pulluk imali eksiltmeye konul· 
mustur. 

Bu pulluklara aid fenni ve idari tartnameler Ankarada lskan U
mum Miidurliigiinde ve lstanhulda lskan Miidiirlugunde mevcud o
lup talihler resmi tatil giinleri haric olmak uzere hergiin saat dokuz
dan on yediye kadar hu f&rtnameleri alahilirler. 
2- Pazarhkla ihalenin 10/11/936 sah gunu saat 15 hu~ukta S1h· 

hat Vek8Jetinde hususi komisyonda yapJlacagt. cc2625» 

Edremid Belediye Reisliginden: 
Edremid Belediyesinin 165 lira iicretli miihendisligi as:tkbr. $ehir 

plf.::um tathika salahiyetli isteklilerin evrakt miishitelerile miiraca • 
ali, makine ve elektrik ve su itlerinde de haizi malumat olanlar ter
cih ediecektir. (2735) 

B. -·E· .K.LEY• N • 7· ' Butiin daglan, trmaklan, go lien ile ~;ok I I miikemmcl yaptlnw~ bir Tiirkiye haritast 
. aLelll almak istcrseniz :w ikincite~rini belde

yiniz. Bu harita 68X IOO·boyunda oldugu halde IS kuru~a sablacaldtr. 
Ogretm~n Fuad Gilciiyener • Anadulu Turk Kitab df'posu. I 

Yi.iksek Miihendis Mektebi 
, .,~~ ~P~rektorliigiinden: 

Reami hath derai i~rin mek e'bi ize miisa'baka ile muallim muavini 
ve aaiatan abnac:akhr. 1 • · • • · · 1 

lsteklilerin hu hususla alakadar yiiksek bir mektehden mezun ol -
duklanna, askerlikle ilitikleri hulunmad1gma, timdiye kadar hatka 
itler yapmitlarsa hunlara dair vesikalarm1 hir dileks:eye baghyarak 
20/11/938 tarihine kadar mekteh idaresine miiracaatleri ve 22/11/ 
936 tarihinde tekrar miiracaatle miisahaka giinlerini ogrenmeleri ilan 
olunur. (2759) 

p OT jilV 
Merhemini hullanan Frengi ve Belsogukluguna tutulmaz. Her eczanede bulunur. 

Mersin Ticaret ve Zahire 
Borsast Enciimeni Riyasetinden: 

Mersin Ticaret ve Zahire Borsasmda inhilal eden umumi katiblige 
yii£ lira maa,Ia a,agtdaki seraiti haiz bulunanlarm as:tlacak miisaba
kaya ittirak etmek uzer~ 2S tetrinisaniye kadar Borsa Encumeni Ri • 
yasetine miiracaatleri ilan olunur. 
A - Lise ve lise derecesinde meslek mektebinden mezun olmak. 
B- Muhasebe usuliine vaktf olmak. 

Memurluk is:in kanuni evaaf ve teraiti haiz olmak. 
25 ten a,agt ve 35 ten yukar1 yatta olmamak. 
Lisan hilenler tercih edilecektir. (2818) 

SATILIK KULLANILMi~ MUHTELiF E~Y A 

Beykoz Deri ve Kundura Fabrikas1 
Tiirk Anonim Sirketinden: • 

Fahrikam1zda toplanmlf bulunan miistamel deri ve metinden 
mamul etya ve kotum aksam1, makine kayttlan, yiin tarak ve 
makaslar1, demir tokalar, nal~alar, teller, kunduract s:eki!rleri, di
kif makineleri ve pars:alan, dinamolar, mutfak ve !rama,Jr le -
vaz1m1 ve diger hir~ok mustamel efya 18 ikincitetrin 1936 tari -
hinde saat 13 fe ve bir giinde ikmal edilmedigi takdirde miitea
kih gunlerde ogleden sonra devam olunmak iizere Fahrikam1z Ti
caret Servisinde bulunan listeler mucibince as:•k arttJrma ile sa-
blacakllr. . 

Dellaliye resmi a.hc1ya aiddir. Sablan maim bedeli derhal 
Fabrikaya odenecektir. 

Etyayt gormek ve listeleri tetkik etmek istiyenler Fahrika ldare 
~efligine ve liizum gorecekleri tafsilat is:in de F abrika Ticaret 

Servisine miiracaat edebilirler. •••••••• 

Bursa Ticaret ve Zahire 
Borsas1 Komiserliginden: 

Borsam1zca a!rtk ekailtme ile sahn ahnacak kantar, haskiil, tarb 
;e kefe zincirlerinin eksiltmesi on gun daha uzablmlf oldugundan 
Isteklilerin eksiltme giinii olan 13/11/1936 cuma giinii saat 15 te 
Bor~ada hulunmalarJ ilan olunur. (2751) 

CUMHURiYET 11 

istanbul Harici Askeri 
KITAATI ILANLARI 

Konyadaki kttaat ve miiesse • 
sahn ihtiyact olan 19300 kilo 
sade yagt kapah zarf usulile ek· 
siltmiye konulmuttur. ~artna • 
mesi Konyada Kolordu, istan • 
hul, Ankara Levaz1m Amirlikle
ri Sahnalma Komisyonlarmda
dJr. fthu 19300 kilo sade yagm 
muhammen tutar1 15324 lira 20 
kuru,tur. 

tlk teminah 1149 lira 32 ku
ruttur. Eksiltme 16 ikincite,rin 
936 pazartesi gunu saat 11 de 
Konyada Kolordu Satmalma 
Komisyonunda yapdacagmdan 
isteklilerin teklif mektuhlartm en 
son 16 ikincitetrin 936 pazarte • 
si gunu saat ona kadar Konya -
da Kolordu Sallnalma Komisyo· 
nu Ba,kanhgma gondermif ola • 
caklardJr. «427» (2544) 

* * * 
9100 metro mavi renkte ka. 

putluk kuma,a talih S:Ikmadt .. 
gmdan yeniden kapah zarfla 
eksiltmeye konulmu~tur. Tah • 
min edilen hedeli 26,845 lira o
lup ilk teminat paras1 2013 lira 
38 kuruflur. lhalesi 17 ikincitet· 
rin 936 sah saat 15 tedir. $art • 
namesini almak ve niimunesini 
gormek istiyenlerin 135 kurut 
mukahilinde M. M. V. Satmal -
ma Koll'isyonundan ahmr. Mu -
habere ile ,artname gonderile • 
mez. Eksiltmeye gireceklerin 
kanunuri istedigi vesaikle hirlik
te teklif ve teminat mektuhlarJm 
en ge~ ihale saatinden hir saat 
evveline kadar Ankarada M. M. 
Vekaleti Sabnalma Komisyonu
na vermeleri. «433» «2618» 

*** 1 - Eksikmiye komdan it: 
Pmarhisarm 600,000 kilo yulaft. 

2 - Kapah zarfla ihalesi Vi • 
zede yap1lacakhr. 

3 - lhalesi 28 ikincite,rin 936 
cumartesi giinii saat 11 de ya • 
ptlacaktu. 

4 - Yulafm muhammen be • 
deli 37.500 lirad1r. 

S - tlk-teminah 2813 lirad1r. 
1 6 - ~art'nameai hergiin Vize 

Satmalma Komisyonunda gorii -
lebilir. «456» (2838) 

~~:{. 

Tiimen garnizonlarmm ihtiya • 
c1 olan 536 ton ekmeklik unun 
3/11/936 giinii kapah zarfla ya • 
ptlan eksiltmesinde Bolu garni -
zonunun 126 ton unu haric diger 
garnizonlara teklif edilen fiatlar 
pahah goriildiigiinden lzmit, 
Tuzla, Gebze, Adapazan garni -
zonlarmm ihtiyaclan olan 410 
ton unun pazarhg1 12 ikincitet • 
rin 936 per,emhe giinu saat 15 
fe lzmitte Tiimen Sabnalma Ko· 
misyonunda yap1lacaktu. Bu u • 
nun muhammen tutan 50,225 li
radJr. Her garnizon ihtiyacl ay • 
rt ayr1 n,.iiteahhidlere de ihale 
edilehilecektir. ~artnamesi Is .. 
tanbul ve Ankara Lev~1m A • 
mirlikleri ve fzmitte Tumen Sa • 
tmalma Komisyonunda bergiin 
goriilehilir. isteklilerin belli gun 
ve saatinden hir saat evvel 3767 
lirahk teminatlarile ve kanunun 
istedigi helgelerle Komisyona 
gelmeleri. cc459» (2835) 

*** lsparta garnizonu i!tin 94 ton 
kok kom_iiru 2/12/936 tarihiri • 
de pazarhkla almacakbr. Tah • 
min hedeli 3525 liradtr. tlk te -
minatl 26S liradtr. Sartnamesi 
Istanbul Levaztm A.~irligi ve 
lsparta Tiimen Satmalma Ko • 
misyonunda gorehilirler. lstekli
Ier kanuni vesikalarile lsparta • 
da Tiimen Satmalma Komisyo • 
nuna miiracaatleri. 

«458» (2836) 

* * * 
Tiimen hirlikleri 1~1n 20,550 

kilo kuru iizum a~1k eksiltme ile 
ahnacakhr. Eksiltmeai 14/11/ 
936 saat 11 dedir. Tahmin edilen 
bedeli 4543 lira ilk teminab 341 
liradtr. istekliler ,artnameyi 
gormek iizere hergiin ve eksilt
miye i,tirak is:in belli gun ve sa· 
atte teminat mektub veya mak
buzlarile kanunun 2, 3 uncu mad
delerindeki vesikalarla hirlikte 
Liileburgaz Tilmen Satmalma 
Komisyonunda 'bulunmalan 

«457» (2837). 

OSMANLI BANKASI 
AKTiF 

31 Temmuz 1936 tarihindeki vaziyet 
PASlF 

lsterlin ~. P. lsterlin ~· P. 
Hisse senedlerinin odenmesi 5.000.000 Sermaye 10.000.000 
istenmemi§ olan k1sm1 Statu mucibinee ayrdan 1.250.000 
Ka1ada ve Bankalarda bu- 5.126.281 11 3 ihtzat ak~eai 
lunan paralar Te aviilde bulunan banknotla 322.172 1 2 
K1sa vadeli avanslar ve rO- 913.583 17 1 
porlar 

Goriildiikilnde odenecek se-
nedler ve vadeli senedler 

274.827 18 11 

Tahsil olunacak senedler 4.477.256 16 3 Alacakh cari heaablar 14.017.302 16 3 
Ciizdanda bulunan k1ymetler 2.635.836 7 1 V a deli bonolar ve cari 1.128.137 11 
Borclu cari heaablar 6.446.347 10 hesablar 
Rehin mukabilinde avanslar 1.956.884 15 7 Kabuller 379.915 5 7 
Kabul yolile borclular 379.915 5 7 Muteferrik 222.170 5 5 
Gayrimenkul mallar ve 609.562 1 5 - -mobilya 27.595.125 8 3 
Miiteferrik 49.457 13 2 -27.595.125 8 3 

Kuyuda muvaf1k oldugu tasdlk olunur. 
Mea'ul Murahhas ve 
Umumi Muhasebe $efi Tiirkiye Umum MiidiirU 

G. DELLA SUDDA PH. CARELLI 

Oksurenlere: KA TRAN HAKKI EKREM 
istanbul inhisarlar 

Ba~miidiirliigiinden: 
Cumhuriyet gazetesinin 20/6/936 gunlii ve 4346 sayth ve Son Posta 

gazetesinin 20/6/936 giinlii ve 2115 say1h niishalarile ilan edilen 
sahihleri hulunam1yan 32 sahsa aid denk, paket ve dokiim halinde, 
eski seneler mahsulii <<33402» kilo ve 950 gram ve 219 lira 10 kuru~ 
muhammen hedelli yaprak tiitiinler a~1k artbrm1ya konulmu,tur. 

Arthrma 24/11/936 sah giinii saat 14 te Kahatatta lnhisarlar Is -
tanbul Batmudurlugii binasmda yap1lacakhr. Niimuneler Eyiihde 
ldareye aid Bahariye deposunda ve bunlara miiteallik fartnameler 
Batmudiriyet Muhasebesinde goriilehilir. 

isteklilerin muayyen giin ve saatte % 7,5 nishetinde teminat ak • 
~elerile hirlikte .Elatmiidurliigumiiz Komisyonuna miiracaatleri. 

(2752) 

inhisarlar istanbul 
Ba~miidiirliigiinden: 

Hiikmu ikincite,rin 936 sonunda bitecek olan is:ki saticJhgl tezke
relerinin yenileme muamelesi Beyoglu mmtakalarmdaki sabcilar 
i!rin 936 ikincitetrin on betinden yirmi ikisine,lstanbul ve diger mm
takalardaki sabcJlar i~in de ayni ay1n yirmi ikisinden otuzuna kadar 
yaptlacakbr. 

936 hirincikanunun biririci guniine kaaar tezkerelerini yenilemiye· 
rek i~ki aatanlar hakkmda kanuni ic:ablar tatbik edileceiin~n mu • 
ayyen pnlerde sabcJiarm kunturatlar1, eski tezkereleri ve hirer fo • 
tograflarile muracaat ederek yeni tezkerelerini almnlar1 ilan olunur. 

(2562) 

istanbul Kiiltiir Direktorliigiinden: 
1 - Zincirlikuyu Ilk okulunda a!rilan pansiyona ikinci taksit hafl 

olan hirincikanundan itiharen de talehe ahnacakhr. 
2 - Pansiyonun y1lhk iicreti 80, iki ayhk ijcreti 20 liradtr. Buyiik 

tatilde okulda kalacaklardan ayda 12,5 lira ahmr. 
3 - Yaz1lmak ve fazla malumat almak istiyenlerin Okul Direktor • 

lugune hatvurmalart laz1mdu. , (2813) 

• ... 

KUMBARA 

Ogretmen ·Not Defterleri 
40, 60, 80 ki>¥ilik. B.,z ciltli. 

( l~jrt.'/lll('n .')iiJ.-rrl Fwrt (;r·iciiyf!nrr 
.ttwdolti Tlir·k h'llap JJrposu -

rcJU po::.tmrr kar~l.-'llltla ,\T,.yduuctk hamnd,, 

SiMAVNE KADISI OGLU 

BEDREDDiN 
DESTA I 
• Yazan: 

NAZI M 
HiKMET 
• YakiDda ~1k1yor. 

Fiah 50 kuruljtur. 
$imdinen siparit veriniz: 
Yeni Kitabc1 Ankara 
eaddesi No. 85 

Hali tasfiyede 'bulunan 

Alpullu F abrikalar1 
Mensubini Kooperatifi 
Heyeti umumiyenin 23/11/1936 ta • 

rihine miisadif pazartesi giinii saat 15 

de Alpulluda toplanmasma tasfiye he • 
yetince karar verilmi§tir. Ortaklann 
mezkiir giin ve saatte Alpullu fabrikast 
kantininde hanr bulunmalan ilan olu· 
uur. 

Tasfiye heyeti 
Ruznarne: 
1 - Hesab raporunun okunmasJ. 
2 - Kat'i bilan~onun tadili. 
3 - Tasfiye memurlarmm ibrasi. 

0 

BIRE·~ 
1.000 
VEREN 
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-
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