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itilif1n 
SARA Y ve 6TESi 

esas1 • • 
~ Diinyadaki biitiin sosyalistler ve 

komiinistler Madridin, biitiin 
nasyonalistler Burgosun kazanmast-

Almanya ile Japonya komiinist faali
Yetine yardim edenlere kar'I mii,tere

ken siddetli tedbirler alacaklardir 
. ... [Ba$taratz .. l inct . s~h!fede] 1 te bulundugu beyan olunmaktadu. Bin-

3 - ltJlafname, bugunden 11Jbaren ve netice, harb tehlikelerine kar§J, her ne pa~ 
be§ sene miiddet mer'i olacakhr. hasma olursa olsun, bir bitarafhk siyase-

Biitiin ecnebi devletler sefirleri, Sov· ti takib etmek arzusunda bulunan Arne • 
Yet Rusya sefiri miistesna olmak iizere, rikanm bir guna miidahalede bulunmast 
saat 12 ile 13 arasmda Hariciye N eza • ihtimali mevcud degildir. 
retine davet edilmi~lerdir. Japan naktai nazan 

Gazeteciler de saat I ,30 da mezkur Tokyo 25 (A.A.) _ Resml bir teb-
Nezarete ~;a gmlmt~lardtr. Jig, japonyanm kominterne kar§t Alman~ 

ltiliil tasdik ediliyar yamn vaziyetine muadil bir vaziyette bu-
Tokyo 25 (A.A.) - Hariciye Ne - lundugunu eh~mmiyetle kaydetmektedir. 

);areti namrna soz soylemege salahiyet ~ Bu sebebden dolay1 J aponya hiikumeti, 
tar bir zat, J aponya ile bir devlet arasm· komi.inizme kar§J ilk hareket olmak iize
da akdedilmi§ alan itilafnamenin bugiin re Almanya ile bir itilaf akdetmek ka ~ 
tasdik edilecegini beyan etmi§tir. rannt vermi§tir. 

"A.lmanya, Rusya ile miinasebattm 1 aponya, diger memleketlerle de bu 
kesiyar mu? gibi itilaflar akdine ham bulunmakta • 

Londra 25 (A.A.) - Deyli Telgraf du. 
diyor ki : Esasen bu tebligde, J apon - Alman i~ 

M. Fon Ribbentropp, Baldvine Sov- tilafmm bir blok ihdasmt istihdaf etme • 
yetler tarafmdan kundakc;1hk ve casus • mekte oldugu ve Sovyet ittihadJ aleyhine 
lukla itham edilerek idama mahkum k1- mi.iteveccih bulunmadJgJ beyan edilmek~ 
hnmJ§ alan Alman miihendisi Sticklingin tedir. 
idam1 takdirinde Almanyanm Sovyet Bugiin ne§redilmi§ alan itilaftan ba§ka 
Rusya ile diplomasi :miinasebetlerini ke- hic;bir itilaf mevcud degildir. 
secegini bildirmi§tir. Bir Japan gazetesinin miitaleast 

Moskavada yakalanan Alman Berlin 25 (A.A.) - Tokyoda <;Jk • 
casusu idamdan kurtuldu makta alan Ni~ini~i gazetesi yaz1yor: 

Berlin 25 (A.A.) - Resmi bir tebli- «Alman ~Japan mukavelena!llesi Sov~ 
ge gor~. Alman mi.ihendis Stickling Sov- yet Rusya tarafmdan hic;bir itiraza rna~ 
yet hiikumeti icra komitesi reisi tarafmdan ruz kalamaz. <;iinkii Sovyet hi.ikumeti 
affa mazhar olmJ§tur. !dam cezasJ I 0 kominternle hic;bir alakasJ olmadJgmJ 
sene hapse tahvil edilmi§tir. miitemadiyen beyan etmi~tir.» 

Amerika bitaraf kalacak Pariste endife 
Va§ington 25 (A.A.) - Amerika, Paris 25 (A.A.) - Siyasl mehafil, 

J apon ~ Alman ittifakma muhalefet ede· bugiin Berlinde imza edilmi§ alan AI • 
miyeceginden, tam bir bitarafhk muhafa· man • Japon itilafmm derpi~ etmekte oi
za etmek arzusundad1r, Japon • Alman dugu daimi Alman • Japon komitesinin 
itilafmm Sovyet RusyayJ ihata etmegi ve ihdasma biiyiik bir ehemmiyet atfetmek~ 
Almanyanm muhtemel rakiblerine kar§I tedirler. 
Japonyamn miidahalede bulunaca&t teh- Bu mehafil, bu komitenin istikbalde 
didile Almanyaya yard1m eylemegi is ~ sarfedecegi mesai hakkmda bir taklm en
tihdaf etmekte oldugu miitaleasmda bu - di§eler izhar etmekte ve fa kat 1 apon hi.i
lunan siyasl mehafilin intiba1 bu merkez- kumetinin daima c;ok had siyasi bir ki • 
dedir. yaset ibraz etmi§ oldugunu ve 1aponya~ 

Siyasi mehafilde Alman :Ve J apon er~ nm Berlin itilafma, ] aponyay1 Avrupa~ 
' ... mharbiyelerinin te riki mesai ile AI- da zuhur etmesi muhtemel ihtilatlara ka~ 

manyanm Japon tayyareciligini ha~1rla~ n~hrmaga sebebiyet verecek bir tefsire 
maga c;ah§masmJn daha ~imdiden itilafm meydan vermiyecegini ilave etmektdir • 
tatbik mevkiine konuldugunu gostermek~ leT, 
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Nobel miikafat1 
giiriiltii kopard1 

Bu yiizden Almanya • 
Norve~ miinasebab 

gerginleSfiyor 
Berlin 25 (A.A.) - Resml bir teb· 

lig, Nobel miikafatmm bir haine ver~lme· 
sinin yeni Almanyaya kar~J muhakbrane 
bir tahrik te~kil etmekte oldugunu beyan 
etmektedir. Buna kar§J pek yakmda ac;1k 

ve ht'i bir cevab vermek icab edecektir. 

Macar Kral Naibi 
Romaya vard1 

Naib, italyan Krah ve M. 
Musolini taraf1ndan 

kart?dandi 
Roma 25 (A.A.) - Macar Naibi Hu

kumeti Amiral Horti, saat 15,45 te bu
raya gelmi~ ve italya Kral ve Krali<;csi 
ilc ~· Musolini tarafmdan kar§rlanmr§
br. lstasyonda Quirinal sarayma kadar 
butiin yollarda kesif bir halk kutlesi 
toplanmr§b. iki ke<;eli asker selam res
mini ifa ediyordu. Di:irt landodan mii -
rekkeb olan kafileden birinci arabada 
Amiralle italya Kralic;esi, ikinci araba
da da italva Krall ile Madam Horti bu-. 

m isterler. Politika ve ideoloji olarak 
bunun aksine tek bir misal, tek bir 
delil getirmege imkan yoktur. Fakat 
sosyali&tlere ve komiinistlere sorar
samz Burgos lspanyol milletini tem
sil etmez; millet halkttr, yani miis
tahsil i~!ri smtft demektir ve sosya~ 
Iistlerle beraberdir. Nasyonalistlere 
sorarsamz Madrid, halkt temsil et
mez; halk millettir, yani biitiin smif
lann tek bir §UUr i!rinde kaynamasi 
demektir ve nasyonalistlerle bera
berdir. 

Bizde de, onde miiseccel komii
nistler, arkada oz temayiillerini sak
hyan muharrirler, Caballero edebiya
tmt gazetelerimizde harfi harfine 
tekrar ederler ve Burgos hiikiimeti
nin lspanyol milletini temsil etmedi
gini yaz1p !rizerler. Daha da ileri git
mitler, diinyamn yiiziinii lazartan 
ispanya tnmf bogu§masmt, biitiin bir 
milletin mukaddes kurtulu§ davasm
dan ba§ka bir§ey olmtyan biiyiik ls
tiklal Miicadelesine benzeterek bu
giine kadar Franko ordularmdan fa
stlastz dayak yiyen Madridi muzaf
fer Ankara ile bir tutmak istemi§ler~ 
dir. Miiseccel komiinistlerin Istanbul 
gazetelerinde yer bulan bu hezeyan
lanna kimse §a§maz; §a§tlacak §ey, 
fikirlerinin ve kiiltiirlerinin saglam
hgma inandigtmtz arkadll§lann da 
bu !rtkmaza girmi~ olmalandtr. 

Ulus gazetesi haftahk siyasi icmal 
muharririnin pek giizel soyledigi gi
bi «sag ve sol davast arbk milletler
arast politikasmm mihveri oldu. Bii
tiin meseleler bu dava etrafmda top
lanmt§ gibidir. Rusya ile Almanya 
arasmdaki miinasebetler bunun etra
fmda doniiyor. lspanya ihtilali boy
le bir renk aldt. Roma protokalunu 
imza eden devletlerin Viyana i!rtima1 
ayni yola ~Iktt. ~imdi de ayni mak
sadla bir Japonya - Almanya - ltalya 
blokunun te§ekkiiliinden bahsedili
yor. Y almz milletlerarast palitikast 
degil, hiikiimetlerin me§gul oldugu 
i£ politikalar da bu mesele etrafmda 
doniiyor: Hafta i!rinde Moskovada 
ba§hyan fqiat davaa1, Franaa ~~ Ba
kanmm intihan gibi.» 

Ulus muharririnin dogru olarak 
i§aret ettigi gibi diinyanm i!r ve dt§ 
palitikalan bugiin ancak o kaba sag~ 
sol zaviyelerinden goriilebilir. Fakat 
lngiltere ve Tiirkiye gibi ne sag, ne 
de sol blok i!;inde miitalea edilemiye
cek §ahsiyetli ve miistakil politikalar 
da vardtr. Ezelden bagh oldugumuz 
ban§ prensipi de, bizi bu sagh sollu 
kan davalarma girmekten ahkoyar. 
Dt§ politikamtz ~ veya bu tarafa 
dogru zaruri inhiraflar kaydetse bile 
Madridin veya §Unun bunun serden· 
ge!rti tarafgirligini yapamaytz, hele 
lspanyanm yiiz ktzartlct sokak ve st· 
ntf bogu§masmt koriikliyen propa
ganda kundaklarmt hududlanmtzdan 
i!reri sokamaytz. 

Sokamaytz diyoruz amma o gene 
bir !ratlak bulup sririvor. 

PEYAMI SAFA 

Bu tebligde M. Ossietzkynin cumhu • 
riyet devrinde hiyaneti vataniye clirmile 

18 ay hapse mahkum edilmi~ oldugunu 
hahrlatmaktadu. Kendisi 1932 mayJSln· 

da hapse atJ!mJ§ ve Mare~al Hindenburg, 
mahkumun af istidasmJ reddetmi§ idi. 

lunuyord~. Halk alayr ~iddetle alkr§la- -------------~~ 
mr§hr. 9ehir, Macar ve Italyan bayrak- Bulgaristanda bir komiinist 

Mesele biiyiiyar 
Berlin 25 (A.A.) - Hariciye Na ~ 

zm Baron von Neurath, Oslodaki Alman 
orta elc;isine bir telgraf c;ekerek Storting 
komitesinin Nobel miikafatmJn verilmesi 

hakkmdaki karardan dolay1 hayretini 
Norvec; hiikumetine bildirmege memur et~ 
mi~tir. 

Her ne kadar Norvec; hiikumeti bu me· 
selede dogrudan dogruya alakadar de • 
gilse de ortada Norvec; milletinin mii • 
messilleri tarafmdan verilmi~ bir karar 
vard1r. Ve bu karar, adeta Berline kar· 

~~ anka.sdin yaptlm1~ bir tahrik mahiye
tindedir. 

El<;i, Almanya hiikumetinin, bu ka ~ 
rardan miitevellid bilciimle netayici is -
tihrac etmek hakkmt muhafaza ettigini 
avnca tebli~e memur edilmi~tir. 

Dr. Saht Bagdada hareket 
etti 

Tahran 25 (A.A.) - Rayi§bank di
rektorii Dr. ,Saht diin tayyare ile Bagda
da hareket etmi~tir. 

Frana1z Harbiye Naz1r1 hu
dudu tefti§ ediyor 

Mulhouse 25 (A.A.) - M. Dala· 
dier ile General Gamelin ve yiiksek harb 
meclisi azasmdan General Hure, buraya 

gelmi§lerdir. Bu zevat, Eura daglan bo ~ 
Yunca F rans1z - !svic;re hududunu tefti§ 
edeceklerdir. 

larile donanrnt§tlr. §ehekesi meydana ~Ikarddi 
Sekizinci Sovyetler kon- Sofya 25 (Telefonla) - Bulgar polisi 

g resi rnerasim}e a~Jld1 eski Zagrada da biiyiik bir komiinist §e
bekesi meydana <;rkarmr§br. Bu §ebe : 

Moskova 25 (Hususi muhabirimiz • kenin Bulgaristanda bir <;ok §Ubelen 
den) - Sekizinci fevkalade Sovyetler oldugu anla§rlmi§tlr. 
kongresi bugi.in saat 17 de Kremlin sa • Polis bundan su~lu olarak 38 ki§iyi 

d K f d ld tevkif etmi§tir. raym a alenin tara m an ac;1 I. 

Kongrede Sovyetler memleketini tern· Fransamn yeni Dahiliye 
silen iki bin otuz iic; delege, kordiploma~ Naz1r1 
tik, matbuat mensublan ve lspanya he • Paris 25 (A.A.) - Sosyalist roeb -
yeti haz1r bulunuyordu. mlardan M. Max Dormoy. miiteveffa 

Divam riyaset intihabmdan sonra a! • M. Salengronun yerine Dahiliye Nazm 
tayin edilmi§tir. 

k1~lar arasmda Stalin yeni intihabat pr~ Y eni N aZJT, 48 ya§mda olup Bi.iylik 
jesini uzun uzad1ya tahlil eden bir nu • Harb muhariblerindendir ve Montluen 
tukla izah etti. Nutuk ikidebirde §iddetli belediye reisidir. 

alkJ~larla kesiliyordu. 
Stalin, memleketin smtfsJZ cemiyet 

oldugundan dolay1 muhtelif siyasi parti· 

lerin mevcudiyetinin imkansJzhgmJ soyle~ 
mi§ ve proletarya diktatorliigiiniin baki 

kalacagm1 kaydettikten sonra yeni kanu

nu esasinin fa§izm tehlikesini kokiinden 

yok edecegini ilave etmi§tir. 
Simdiye kadar yapllan aleni kritik 

neticesinde yeni kanunu esasinin kongre

ce aynen tasdik edilecegi i.imid edilmek

tedir. Y armdan tibaren kongre Stalinin 

raporunu uzun uzad1ya miizakere ve tet

kike ba§hyacaktJr. Haber verildigine gO

re, aynca bir mlidafaa sanayii komiser • 

Jigi le§ki! edi!ecektir. 

Kabul 
Bu lo§ odada, beni bekliyen mukad· 

deratm daha karanhk esrarile ihata edil
roi~ olarak, herhalde pek az hir zaman 
kalmr§tJm. BelliydJ ki, memlekette ihtilal 
yapan bir cemiyet, miistebid ve zalim, 
cebanetine ragmen her tehlikeye gogus 
gerecek kadar gozii pek bir padi§ahJ bin
lerce siingi.ilerin in arasmdan, otuz i.ic; sene 
biroehaba ve biperva, ancak kendi mev
cudiyeti ve emniyeti ic;in i§gal ettigi tah
tmdan sokiip kopararak menfaya gonde
ren bir ziimre tarafmdan kendisine ba§· 
katib stfatile gonderilmi§ adam1, elbette 
endi~e ile bekliyen bir yeni hi.inkar, yu~ 
kanda, erkenden kalk1p haremden c;Jk
mJ§, ikide birde «geldi mi ?» diye sora
rak beklemektedir. Belki de gozleri ate§· 
ten ve kandan y1lmJyan bakJ§larile kor· 
kunc, mtma saraya azc;ok yakJ§acak ig
reti bir elbise takmJ§ bir adamd1. Belki 
de hie; oy le degildi, bir gi.in evvel gorlip 
meronun kaldJgJ ba~mabeyncisi gibi c;ele
bi bir efendi ile kar§Jla§acaktJ, giinde 
kirobilir kac; kere saatlerle ba~ba~a kal
mak icab eden bu ba§katib te oyle huzu~ 
rundan i.irkiilmiyecek, i.i§i.inmiyecek bir 
saray adamma benziyecekti. 

Bu merak yeni ba§kitibde de vard1. 
Hayatmda birinci defa olarak bir hii
ki.imdarla kar§Jkar§Jya gelecekti. Bir hii
kiimdar ki o giine kadar hakkmda i§itil~ 
mi§ tiirli.i rivayetlerle, ve uzaktan uzaga 
arabasmda yanm dakikahk riiyetlerle 
t1ynet ve mahiyeti ic;in bir sarih fikir ve
rememi§ti. 

Onu tarihin tesavir silsilesi arasmdan 
Ali Osman zincirine baghyarak bir istid
lal yapmak, veraset kanununun c;apra§Jk 
dolambaclanndan gec;erek §ehvetleri, 
ve hiddetleri feveranmma bic;are kJZlan 
kurban eden, bigiinah insanlarm kellele· 
rini uc;urtan haris, zalim, mecnun ecda
dmdan filan ve filana benzetmek miim· 
kiin degildi. Uzaktan alman intJbalarla 
o derece halim, selim, otuz senelik infirad 
hayatmm mahpusiyetten fark1 olm1yan 
ku§eni§inliginde oyle saburane bir hik ~ 
metle dolgun gormii§tii ki hakkmda ilk 
duygusu daha ziyade bir incizabla tefsir 
olunabilirdi. Hatta tarihin uzak devrele~ 
rine c;tkmaksiZin onu kendisine en yakm 
olan amcast Abdiilazize, karde~leri Ha
mide ve Murada bile benzetmek ic;in bir 
emare yoktu. BabaSJ Abdiilmecidden 
pek c;ok huylara tevariis etmi~ derlerdi . 
Onun gibi §ehvet buhranlannm esiridir, 

onun gibi ayya§hr, elinde fmat vesileleri 
bulsa onun kadar miisriftir, sonra gayet 
dessastJr, bud' a ve hi! eye meyyaldir, mii
raidir diye membamJ ke§fetmek zor olmJ· 
yan isnadlarla halkm goziinden dii~iirme· 
ge ~alt§ulardJ, ve bu memba, ic;inde kay~ 
myan maksadlarla o derece az itimad ih
sas ederdi ki bu rivayetlerin hic;birisine 

iltifat etmek akla gelemezdi. 
En dogru hi.iki.im onu gordi.ikten ve 

gormekte uzun bir zaman devam ettik
ten, her gliniin mii§ahedeleri yeni yeni 
emareler getirip ilk hiikmii teyid veya 
tekzib ettikten sonra mi.imkiin olabilirdi. 

Onun ic;in lo§ odadan <;1k1p ta Dolma· 
bahc;e saraymm birinci katmdan ba§hyan 
geni~ merdiveni a~arken, §ark tarafmdaki 
biiyiik ve deniz cihetinden kara cihetine 
kadar uzanan arzani sofayJ gec;erken 
hic;bir korku duymad1m . .!3ana delalet e· 
den, bendegandan nazik, haluk ve zeki, 
kii<;uk kit' ada, zarif, a cui, serbest zatm 
delaletile -bu zat Esvabctba§I' Sabit Bey~ 
di- hi.inkann bulundugu denize naZJT a
damn kaptsmda bir dakikahk bir meks 
esnasmda. ancak o zaman, kendi kendi
me dii§iindi.im. Nas1l girmek, ne yapmak, 
hizmetinde bulunulacak bir hliki.imdara 
kar§J ihtiram asanm ne ~ekiJde gostermek 
icab ederdi; bun a ne yolda bir ifade kay~ 
mahyd1 ki ne tezelliile delalet etsin ne de 
hiirmet izharmda bir noksan b1rakmr~ ol
sun. Delilim odamn kapJSJm a<;Jp ta e§ik
ten yan ic;eri yan dt~n bir vaziyette: 
«- Efendimiz, Ba§katib Bey geldiler, 
ne ferman buyurulur?» diye cehri bir 
sesle istizan edince, ic;eriden gi.ir ve kahn 
bir ses: «- Buyursunlar ... » cevabile 

Halld Ziya u,akhgll 
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Resmi 
mukabele etti. Ancak o dakikada kendi 
kendime: - Nihayet terbiye gormi.i§ 
bir adam ne yaparsa onu yapanm! .. de
dim. Sarayda miikerreren gore gore me§· 
kedilmi~ ve birc;ok emsaline gene o giin 
orada tesadiif olunmu~ si.islii ve kandilli 
temennalardan birile odaya girdim, iki 
adtm ileriliyerek gelecek i~rete intizaren 
durdum. 

Hiinkar ayakta, sag tarafta ve kap1ya 
yakm bir noktada bir koltugun oniinde, 
koyu laciverd bir redingotun onii iliklen~ 
mi§, ilk tetkik nazan derhal bir memnu
niyet yebessiimile panld1yarak, hemen o 
mada ancak iki ar~mhk bir mesafeye ge
tirilip konulan yald1zh hafif bir sandal· 
yeyi gosterdi, ve oturmaga davet etti. 

Bu defa tekrar, fakat k1saca bir te· 
menna ile bu oturmak mlisaadesine te~ek· 
ki.ir vazifesini ifa ederek, sandalyeye ili§
tim. Kendisi de ancak o zaman, benimle 
beraber oturm~ oldu. ilk sozii: - T e~ 
rik ederim! diye ba§ladJ . .;iimdi gozlerinin 
tebessi.imii biitiin c;ehresine yay1lan, ve 
muhavere ileriledih;e arama sesli hirer 
kli~iik giilii~ §eklini alan geni~ bir hande 
oluyordu. Belliydi ki yeni hiinkar yeni 

ba§katibini ilk gorii§te begenmi§ti. Bu o 
derece sarihti ki bende de derhal bir em
niyet, bir teslimiyet uyand1rm1~ oldu. 

0 soylemekte devam etti. Soyleyi§in

de bir nevi tereddi.id, ciimlelerin tanzi
minde ve kelimelerin intihabmda en mii~ 
nasib farzedeceklerini bulmak ic;in bir 
takayyi.id vardJ. 0 soylerken ben de tet· 
kikten hali degildim; sesi pek kahn, ve a

lelade bir muhavere perdesini bulmakta 
zorluk c;ekecek kadar giirdii. Biitiin vii· 
cudiinde, bilhassa vec;hinde, ve ellerinin 
hareketlerinde beden miimareselerine hie; 
vesile bulamam1~, mahsur bir hayatta 
vaktinden evvel ve ya§mdan erken ihtiyar 
olmu§ bir hal vard1. Pek nazik, pek ziya
de merasime miitekayyiddi. Her memle
kette, saltanat siiren hanedan mensubla

rmm mii§terek bir vasf1 olan bu tavtr ve 
lisan zarafeti hi~ te beklenmiyecek bir§ey 
degildi, as1l beklenecek olan bunlann ii· 
zerini orten ipek perdeleri zamanm ya~ 
va§ yava§ kaldmp altmda gizlenen hafa
yayJ meydana <;JkarmasJydJ. 

Bu ilk miilakatta neler soyledi. Bun
lann ic;inden en ziyade ehemmiyeti haiz 
noktalan tahattur ediyorum: 

«- Ben hi"' mlisrif degilim; diye ba§· 
ladt. Pek azla idare etmege ah§Jk bir a
dam oldugum i~in gene oyle olmakta de
vam edecegim. Sizden bekliyecegim him
metlerin ba~mda saraym masarifini tah· 
sisata gore olc;iip tayin etmek ciheti gelir. 
Ba§mabeynci Beyle beraber Hazinei 
Hassa ile anla§Jp bunu kararla§tmrsmJz. 
Sonra, bi.iti.in saray e§yasile beraber ha~ 
rab bir haldedir. Uzun seneler metruk 
bir halde kalml§, hic;bir himmet eseJi gor· 
memi§. Biitiin c;atJlan aloyor, ic;inde ban· 
mlacak bir oda kalmamJ§, ewa yagmur 
SJZintJlannm altmda, ylllarca kJZgm gil· 
ne§lere kar§J parc;a parc;a olmu§, solmu§, 
.;i.iriimii§. 

Bunlan soylerken gozlerile etran dol
duran, hakikaten c;uruyup lime lime 
sarkan ipek perdeleri, sandalyelerin solup 
a§JniDJ§ kuma§lanm gosteriyordu. 

Gozlerinin evleri ic;inde miisterih ol
madtklanna delalet eden bir hareketi 
vard1. Belliydi ki go.J,lerinde bir sakat 
denecek derecede degil, fakat bir anza 
vard1. Belki bu yalmz asabi bir hadisey~ 
di. 

- SarayJ gezersiniz, diye devam et~ 
ti; saraym te~kila t1m on a gore yaparst· 
n1z. Bir yandan da binamn ve mefru~atm 
tamiratJ imkan dairesinde dii§liniiliir. 
Sonra sizlere her vakit gi.indiiz ve gece, 
hie; beklenmiyen saatlerde ihtiyac olacak~ 
tJr, hususile hu malarda. Pederimin za~ 
manmda ... 

Sultan Re§adm pederinden daima 
bahsetmek ve onun hatJralanna sad1k ve 
merbut kalacak surette izini takib eyle

mek ~in daimi bir meyl vard1. S1k stk 
yaphrmak istediklerinden bahsetmek ic;in 

HEM NALINA 
MIHJNA 

Verilmez, abn1r! 
(E5) ir iki giin evvel gazeetlerde bir 
(g) Var§ova telgran <;JktJ. Bu tel-

grafa gore, Var§ovada «miis· 
temlekat gi.inleri» niimayi~lerine devam 
edilmekte imi§. Miistemlekat giinleri nti
mayi§lerinden maksad da, miistemleke • 
lerin ve di.inya niifusunun yeniden tevzi· 
ine nazan dikkati celbetmek imi§. 

SOziin k1sas1 ve a~,;Jkc;asJ §Udur: Le -
histan da miistemleke istiyor. Lehistamn 
hakk1, var, dogrusu! Kim miistemleke is· 
temez ki ... Mi.istemlekeniz olursa, muh~ 
t~c o!dugunuz iptidai maddelerin biiyiik 
b1r k1smJm bol bol ve bedava denilecek 
kadar ucuz tedarik edebilirsiniz. Memle
ket endi.istrisinin birc;ok §ubelerine mah • 
rec temin edebilirsiniz. lptidai memle .. 
~~tlerin halkma birkac; ~i~e ucuz ic;ki, bir 
1k1 avuc boncuk, be§ on oyuncak verir. 
zavalhlarm ellerinde avuclannda ne var~ 
sa, hepsini alabilirsiniz. Miistemleke hal~ 
km1, yok pahasma ve istediginiz kadar 
c;ah§hrJrsJmz ve boylece zengin olur, mii
reffeh ya§arsmJz. 

0 iptidai insanlan, istismar ettiginiz, 
servetlerini somi.irdligiiniiz yeti~miyormu~ 
gibi onlan silahlanduarak yeni mi.istem· 
lekeler zaptedersiniz. Mesela; ftalyamn 
Eritre ve Somali ahalisile T rablusgarbi. 
sonra da, bu lie; miistemlekeden dev§iri
len askerlerle Habe~istam istila ettigi gi
bi ... 

Avrupada biiyiik bir harb <;tkarsa, bu 
renkli insanlann yiiz binlercesini, hila 
merhamet, dii§mammzm kar§Jsma siirer. 
onlarla Avrupah hasmJmzJ yenersiniz. 
Mesela, Bi.iyi.ik Harbde, Fransa ve !n· 
gilterenin yapbgt, Almanyamn yapma'K 
istedigi halde beceremedigi gibi ... 

Onun ic;in kim miistemleke istemez ki..4 

Bu itibarla Lehistanm da miistemleke is .. 
temesini c;ok gormemeli... Yalmz, bir 
nokta var: Miistemlekeleri de yalmz is· 
temekle kimse, kimseye vermez. .;iu za· 
manda, miistemleke sahibi olabilmek ~in 
evvela denizci bir millet olmak, az c;ok 
kuvvetli bir donanmaya sahib bulunmali 
ve gidip fethedebilmek ic;in bo§ ve sahib· 
siz miistemleke bulmak laz1m. Halbuki 
a"'1kgoz davrananlar, bi.itiin miistemleke • 
lerin iistiine oturmu§lard1r. Bu somiirged 

devletlerin elinden mlistemleke kopara • 
bilmek ic;in silaha sanlmak, harbetmek 
ve galib gelmek lazJmdJr. Bu da kolay 
bir i§ degildir. 

Kendi istiklalini daha dun geri alabilen 
Lehli dostlanmJz, miistemleke istiyorlar 
sa, oyle kuru niimayi§ yapmakla maksad
lanna nail olamazlar. Bunun i~in, de • 
niz a~m bir barb yapmay1 gaze aldJrma
hdJrlar. Ciinkii miistemleke de hiirriyet 
gibidir; verilmez ahmr ... 

Dananma piyangasu hakkrnda 
mektub gonderen aku)·ucuma 
Gonderdiginiz mektubu ve onunla 

berabre adresinizi kaybettigim i<;in size 
cevab yazamryorum. !stediginizi ve ad
resinizi yeni bir mektubla bildirmenizi 
rica ederim. 

35 kiloluk Diyarbekir 
karpuzlari 

Memleketin <;elik aglarla oriilmii§ ol· 
mas1 sayesinde kr§ mevsimine girmek· 
ligimize ragmen !zmirden kavun Di .. 
yarbekirden karpuz gelmektedir.' Bil • 
hassa son giinlerde Diyarbekrin biiyiik 
karpuzlan nazari dikkati celbedecek 
kadar <;ogalmi§trr. Bunlann i<;inde 35 
kilo sikletinde olanlar da vard1r. istan
bul Ziraat miidiriyeti bu karpuzlardan 
niimuflelik celbetmi§tir. Bunlarm <;e .. 
kirdekleri saklanarak ekim mevsiminde 
~ehirde alakadarlara da~tllacakhr. 

Abdiilmecidi yadederdi. 
... Ni~anta§mda Ba§mabeyncile Ba§• 

katibe mahsus hirer konak vard1. Birade
rimin zamamnda bunlar harab oldu ve 
ti.irlii tiirlii ak1betlere ugrad1. Bunlar ta• 
mir edilip sizlerin ikametinize tahsis olu
nuncJya kadar belki arama, liizum goriil· 
diik~e. gecelemek, hatta giindiizleri isti• 
rahate c;ekilmek iizere sarayda hirer ya~ 
tak odamz bulunmak miinasib olur. 

Bu suretle yeni hiinkar, mahrumiyetin 
hiitiin uzun y1llannda: «Tahta c;1karsam 

~yle yapay1m boyle yapaytm ... » diye 
dii§iindiiklerini birer hirer ani a tJyordu. 
Belki bu emeller pek vasi bir sahaya ya
yJhrdJ, fakat §imdi me§rutiyetin teessti
siinden sonra ancak saraym hududu ic;in~ 
de mahsur kalmak liizumile olc;iili.iyordu. 

Bu muhavere bOyle, bu minval i.izere 
devam etti. Ben hiikiimdar izin verme~ 
dikc;e kalkJlmJyacagtna vakJfhm. nihayet 
ayaga kalktJ, ben de kalkttm, ancak o 
zaman ayakta iken tekrar en miihim nok· 
taya temas etti: 

- Asll dii§iiniilecek i~ masarifle tah
sisat arasmda tevaziindiir. T abii birade
rin yolunu tutmaga imkan yoktur ... 

Ve ilave etti: - Pek memnun oldum, 
in~allah biribirimizden ho~nud oluruz. 

· Halid Ziya U$AKLIGIL 



111 ikincite~rin 1936 

Kiiltiir Bakanhg1ndan : 
1 Hi.ikumet hesabma okumak iizere bu y1l yabanc1 illere lise ol ~ 

gunluk mezunlarmdan smavla sefi:ilerek gonderilecek talebe
nin gidecekleri memleketler ve okuma kollar1 atag1da gosteril-
mittir: 

Gonderile- Hangi Bakanhk veya 
cek talehe Okuma Gidecekleri Genel Direktor liigii 

adedi kollan memleketler hesabma okuya-
caklar1 

2 Zirai ldroloji Almanya Tar1m Bakanhg1 
1 ~ay1r ve ~ayuc1hk Macari stan )} )} 

1 Deniz intaat mii ~ Almanya Ekonomi )) 

hendisliii 
1 Deniz makine mi.i- » » 

hendisligi 
2 F otogrametri )) Harita Genel Direk • 

torliigii 

6 Maliye ve lkhsad Fransa ve Finans Baka~hg1 

13 Almanya 
2 - Harita Gene] Direktorliigii hesabma fotogrametri tahsiline 

gonderilmek iizere smav1 kazanan adaylar, tahsil yerlerine git
meden evvel alb ay ifi:in Ankarada Harita Genel Direktorlii • 
gW1de staj goreceklerdir. Bu staj mi.iddetince kendileri Ha • 
rita Genel Direktorliigi.i tarafmdan ia,e ve ibate edilecekler • 
lerdir. Ancak smav1 kazanan bu adaylarm Ankaraya gelme 
yol parala~1 kendilerine aid olacaktu. F otogrametri kolun • 
dan 8fi:llacak smava liselerio;l yalmz Fen 'ubesi olgunluk me • 
zunlan ahnacakhr. 

3 - Smavlar, lstanbulda Vefa lisesinde, Ankarada Ankara Er • 
kek lisesinde 25 ikincitesrinde yapdacakhr. 

4 - Smavlara gireceklerin s1~av giiniinden en az iki giin evvel 
tesbit edilen smav merkezinde bulunmalan ve smavlarm ya • 
p1lac~g1 lise direktorliiklerinden birine ba,vurarak kendile -
rini sehadetname niifus hiiviyet ci.izdam ve fotograflarile Sl· . ' 
nav adayhgma kaydettirmeleri ve smav lisesinde toplana • 
cak saghk komisyonunda muayeneden gefi:meleri lazJmd1r. 

5 - Smavlara 1935 - 1936 ders y1hnda liselerin olgunluk smav -
larm1 muvaffakiyetle batararak 'ehadetname almtt olanlar 
girebileceklerdir. «1673» (2800) 

Borsa ve Osmanlt Bankast 
Komiserliginden: 

«Baktrkoy Bez ve Pamuklu Mensucat Fabrikas1 Tiirk Anonim 
~irketi» tarafmdan ~·karJlml, olan bedelleri tamamen odenmi,, her
biri 1000 lira k1ymeti haiz nama muharrer 2000 hisse senedi 9/11/ 
936 tarihinden itibaren Borsa Kotuna kabul edilmistir. (2841) 

I istanbul Vaktflar DirektOrliigii . iianlan I 
Sat1l1k Em 18k 

Degeri Pey paras1 
Lira K. Lira K. 
315 39 22 65 MahmudpafiL.: Mahmudpafa mahallesinqe Nuru -

osmaniyenin ~artikapist cadde -
sinde 22 No.h elyevm kahvecinin 
ifgalinde bulunan diikkanm ya • 

123 51 9 30 » 

133 55 10 00 ~artJ .,. 

161" 68 12 10 Mahmu'dpa!fa 

... ~0 13 17 30 Gedikpafa 

62 74 4 75 Tahtakale 

rtm hissesi. 5761. 
Mahmudpafa mahallesinde Nuru • 
osmaniyenin V ezirham caddesin • 
de elyevm camcmm i'galinde bu 
lunan 5'3 No.h diikkanm 1/6 his-
sesi. 5936. 
~arti mahallesinde ve ifi:in'de ~u
hacJ ham iist katta 5 No.h odamn 
yar1m hissesi. 161. 
Dayehatun mahallesinde Mahmud
pafa yokw;unda Kiirk!;ii han alt 
katta 17 No.h odamn 3/5 hisse • 
si. 2604 

: ~adJrcJ Ahmedfi:elebi mahallesin
de Gedikpata caddesinde Aynah • 
fxnn suasmda 78 No.h diikkanm 
yapm hissesi. 8783 

: Eski Yava,~atahin yeni Tahtaka
le mahallesinde Uzun!farfl cadde
sinde T omruk sokagmda eski 
139 yeni 264/2 numarah odas1 
olan bodrumlu di.ikkamn 12/240 
hissesi. 

Yukanda yaz1h hisseli mallar sablmak i.izere 31 gi.in miiddetle a
~lk arthrm1ya konulmuttur. thalesi 11/12/936 cuma giinii saat 15 te 
Komisyonda yap1lacaktu. lsteklilerin Mahlu7at kalemine gelme • 
leri. (2822) 

[ istanbul Beledivesi ilanlart I 

. 

Koprii muhaf1zlan i!;in ahnacak 10 tane ornegi 
gibi mutamba (bir mu,amba i!rin 13 lira he-

Muhammen tlk 
bedeli teminab 

del tahmin olunmuttur.) 130 9, 75 
Haseki hastanesi i~in almacak 700 !rift las-
tik eldiven. . . 405 30,38 
Edirnekap1 S1hhat merkezi i!rin laztm olan 
kutasiye. 86 6,45 

Yukartda muhammen bedelleri yaz1h malzeme almmak iizere ay
rt ayr1 pazarhga konulmu,tur. Evraklar1 Enciimen Kaleminde go -
ri.ilebilir. lstekliler hizalarmda gosterilen ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 11/11/936 !;ar,,amba giini.i saat 14 te Daimi En -
ciimende bulunmahdJrlar. «B.» (2843) 

Borsa ve Osmanl1 Bankasi 
Komiserliginden: 

«Beykoz Derive Kundura FabrikasJ Tiirk Anonim ~irketi» tara • 
fmdan fi:lkardmt. olan bedelleri tamamen odenmis ve her biri 1000 
lira k1ymeti haiz nama muharrer 3500 hisse senedi 9/11/936 tari -
hinden itibaren Borsa Kotuna kabul edilmi\ltir. {2842) 

CUMHURIYET 9 

BASURU HEDE SA Ameliyats1z iyi eder. Memeleri 
mahveder, kam, agr1y1 derhal 
keser. Tiirkiye ve biitiin diio

yada §Ohret bulmu§tur. 

istanbul Defterdarhg1ndan: 

Heybeliada Yah M. KuyubatJ ve Kamburoglu S. da Y. 
29/50 No.h iki evin 798/2240 pay1. 
Ferikoy Rum kilisesi tin S. E. 45 Y. 35 No.h diikkanm 
1/2 pay1. 
Aksarayda Katibkas1m M. Kumsal S. E. 176 Y. 139 
No.h 45 ~ 50 m2 arsa. 
Kamerhatun Yeni,ehir M. Keresteci S. Y. 11, 13, 15 
No.h ev ve di.ikkan ve arsa. 
Beyoglu IJozkurt M. Akarca S. E. 12 Y. 79 No.h eviu 
52/960 pay1. 
Beyoglu Yenitehir M. Kaya S. 7.171 No.h evin tamam1. 
Ferikoy Ermenikiliaesi S. E. 144 Y. 98 No.h evin ta • 
mam1. 
Beyaz1d Makasc1lar S. E. 1, 3, 7 Y. 1, 5 No.h ev ve 
diikkanm 2/240 pay1. 
Biiyiikada Karanfil S. Y. 25 No.h 107m2 araa. 
Biiyukfi:ar'l Keseciler S. Y. 46 No.h diikkan. 
Kii~iikpazar Riistempafa M. lp!riler S. E. 7 Y. 11 No.h 
diikkanm 1227/3840 pay1. 
Ferikoy Molla Ayazma Kudere S. E. 4'3 M. 43 M. No.h 
222 M2 94 DS2 arsa. 
Kmahada Narhy11n Livadyas1 S. E. 55/58 No.h 307,41 
l\1. arsa. 
Kandilli Kilise ikinci cadde E. 8 Y. 10 No.h 57 M2 46 
DS2 arsa. 
Kandilli Kilise caddesi E. 28 Y. 16 No.h arsa. 
Kandilli Kilise ikinci S. E. 6 Y. 10 No.h 103,42 M2 araa. 
Biiyi.ikada Yah M. Demirci S. Y. 4 No.h 26 M2 araa. 
Yeni,ehir M. Bostan S. E. 7 Y. 6 No.h arsa. 
Mercan Tarak!riiar C. E. 86 Y. 66 No.h diikkantn 
1/5 pay1. 
Riistempafa M. Balkapan1 han zemin kat Y. 6 No.h ma ~ 
gazanm 1/8 payt. 
Biiyiikada Yah Bahkpazar1 C. Y. 55 No.h diikkanm 
5760/11520 pay1. 
Kas1mpa'a Emincami M. Mevlevihane S. E. 21 Y. 11 
No.h arsa. 
Kaslmpata Emincami M. Mevlevihane S. E. 21 M. Y. 13 
No.h arsa. 
Eyiib Babahaydar M. Kahya S. E. 7 Y. 9 No.h ev arsas1. 
Arnavudkoy Yenimahalle S. E. 31 Y. 69 No.h ev arsaal
nm 7/16 pay1. 
Bebek Kilise C. E. 46 No.h arsanm 3/4 paYJ. 
Arnavudkoy Dogramac1 S. E. 4, 6, 8 Y. 24, 26, 15 No.h 
arsanm 2/8 pay1. 
Beyoglu Hiiseyinaga M. Ziba S. E. 13 Y. 11 No.h 35 M2 
62 DS2 arsa. 
Beyoglu Hiiseyinaga M. Tavtan S. E. 15 No.la 19 M2 
arsa. · 
Beyoglu Hiiseyinaga M. Mangasar S. Y. 6 No.h 68M2 
95 DS2 arsa. 
Beyoglu Hiiseyinaga M. Karaca S. Y. 2.2 No.la S5 M2 
73 DS2 arsamn 3/4 pay1. 
Beyoglu Hiiseyi~aga M. YJlanc1k S. E. 16/18 Y. 18 
No.h 41 M2 38 DS2 arsa. 
Beyoglu Hiiseyinaga M. Liman S. Y. 2 No.h 60 M2 
43 DS2 arsa. 
Beyoglu Hiiseyinaga M. K1lburnu S. E. 79, 79 M. Y. 
66/71 No.h arsa. 
F erikoy Birinci k1s1m Ayazma S. ve Rumkilisesi arkas1 
sokagmda E. 3, 5, 7, 45 Y. 33, 35, 37, 39, 33 No.h ev 
ve diikkanlarm 1/2 payx. 
Biiyiik~ar'1 Uncuoglu S. Y. 32 No.h diikkan. 
Bi.iyiikada Karanfil M. Tapu kaydine gore Karanfil S. 
da E. 43 Y. 33 ve vergi kaydine gore Fitekhane S. da 

M. Ktymeti 
Lira 

150 

50 

91 

151 65 

70 
700 

400 

66 67 
180 
135 

287 50 

668 82 

122 97 

28 73 
46 
62 
13 
21 72 

158 

105 

400 

180 

150 
30 

77 
503 

81 

106 86 

15 

68 95 

84 

20 69 

30 22 

300 

1175 
180 

Y. 32 say1h evin 4/6 payt. 166 67 
Yukanda yaz1h mallar 20/11/1936 cuma giinii saaf 14 te pe,in 

para ve a~1k artbrma ile sablacakhr. Sabf bedeline iatikraz1 dahili 
ve yi.izde bet faizli bazine tahvilleri de kabul olunur. Taliblerin yiiz~ 
de yedi bu~uk pey ak~elerini vakti muayyeninden evvel yahrarak 
Defterdarhk Milli Emlak Miidiirliigiinde miitetekkil Saht Komisyo
nuna miiracaatleri. «F.» (2718) 

Edirne Valiliginden: 
C t N S I 

«Normal takyimetre» Teodolit ya 
Gustav Heyda veya Zeiss «Porta
tif sehpasile beraber» 

«Tesviye aleti» Gustav Iteyda veya 
Zeiss «Portatif sehpasile beraber» 

Muhammen bedeli 
Lira 
535 

215 

Teminab 
Lira 

40 

19 

Edirne Naf1a Dairesinde liizumu olan yukar1da adlar1 yaz1h iki 
lane yol aleti pazarhkla ahnacagmdan isteklilerin tartnameleri gor
mek iizere Edirne Naf1a Miidiirli.igiine miiracaatled ve ihale gi.inii o· 
Ian 20/11/936 cuma giinii saat 15 te hizalarmda yaz1h teminat mak
buzlarile birlikte Vilayet Daimi Enciimenine gelmeleri. (2804) 

izmir Bayindtrbk Direktorliigiinden: 
2 ikincite~rin 936 pazartesi giinii saat 11 de ihalesi yap1lacak olan 

47174 lira 5 kuruf ke,if bedelli Bergama Cezaevi miinakasasl ihale 
Komisyonunca gori.ilen liizum iizerine yeniden 20 giin miiddetle ve 
kapah eksiltme usulile miinakasaya konulmustur. 

Kapah eksiltme 23 ikincitetrin 936 pazart~si giinii saat 16 da lz· 
mir Baymduhk Direktorliigiinde yap1hp ihalesi icra edilecektir • 

Muvakkat teminat 3539 lira olup isteklilerin 2490 sayd1 kanuna 
gore hazirhyacaklari teminatlarile teklifnameleri ve Baymdtrhk Ba
kanhgmdan ahnmll(l ehliyet vesikalarile birlikte ihale giiniiniin tayin 
olunan saatten bir saat evveline kadar Komisyon Reisligine vererek 
makbuz almalarJ. 

fsteklilerin 236 kuru~(~ mukabilinde ke,if ve projeden hirer niisha
Slm lzmir, Istanbul, Ankara Bayu~duhk Direktorliigiinden alabilir
ler. Daha fazla bilgi edinmek istiyenlerin lzmir Baymdtrhk Direktor· 
liigiine batvurmalarl. ~2707). 

I Adliye V ekiletinden : 
Sivrihisar Noter muavinligi a!rJlmJftlr. imtihans1z noter olabil -

mek fartlanm haiz taliblerin bir ay i!;inde Adliye V ekaletine miira
caatleri ilan olunur. «1679» (2801) 

Mugla Vilayetinden: 
Koycegiz- Merkezinde yaptmlacak 13348 lira 33 kurus kesif be

delli yahh ilk okul binasl intaah kapah zarf usulile ekaiitmi~e ko -
nulmuflur. 

Eksiltme 16/11/1936 pazartesi giinii saat 16 da tlbayhk maka • 
mmda toplanacak Vilayet Daimi Enciimeni tarafmdan yap1lacakhr. 

Muvakkat teminat 1001 lira 12 kuruttur. 
fstekliler ekailtme, fenni ve Baymdtrhk itleri genel tartnameleri

ni ve buna miiteferri diger evrak1 Mugla Naf1a Miidiirli.igiinden go -
rebilirler. 

Eksiltmiye girmek istiyenlerin bu gibi itleri evvelce yaphklarma 
dair ehliyet vesikast gostereceklerdir. 

isteklilerin Naf1a Vekaletinden almmll(l ehliyet vesikas1 gosterme
leri laztmd1r. 

Teklif mektublar1 2490 say1h kanunun tarifah dairesinde hazu • 
lanacak ve 16/11/1936 pazartesi giinii saat on bete kadar makbuz 
mukabilinde Mugla tlbayhgma vereceklerdir. 

Daha fazla izahat almak istiyenlerin Mugla Naf1a Miidiirli.igiine 
miiracaat etmeleri ilan olunur. (2630) 

Divarbekir Naf1a ' Miidiirliigiinden: 
1 - Eksiltmiye konulan it: 
Diyarbekirde sur haricinde imar planma gore aynlmtt olan yerde 

yap1lacak Birinci Umumi Miifettitlik dairesi, Birinci Umumi Mi.ifet
titlik ve Kolordu Kumandanhg1 konaklart intaahdlr. Bu in,aahn 
ke~if bedelleri mecmuu 230951 lira 26 kuru,tur. 

2 - Bu ite aid tartname ve evrak I(!Unlardtr: 
A- Eksiltme tartnamesi 
B- Mukavele projesi 
C- Baymduhk itleri gene I tartnamesi 
D - Hususi tartname 
E- F enni tartname 
F- Ketif 
G - Ketif huli.sas1 
H- Projeler. 
latekliler bu evraln 12 lira bedel mukabilinde Diyarbekir Naf1a 

Miidiirliigiinden alabilirler.lstanbul ve Ankara Naf1a Miidiirliiklerine 
gonderilecek olan niishalardan okuyabilirler. Eski terait ve intaat 
miiddetinde tadilat vardu. 
3- Eksiltme 25/11/936 ~artamba giinii saat 14 te Diyarbekir Na-

fla Miidiirliigii odasmda yap1lacaktu. 
4 - Eksiltme kapah zarf uaulile yapdacaktJr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in: 
A - Arthrma ve eksiltme kanununun 17 nci maddesine uygun 

olarak 12798 lirahk muvakkat teminat vermeleri. 
B- Ticaret Odasmda kayidli bulunup buna aid vesikasm1 gos • 

termesi. 
C- ·Resmi Gazetenin 3297 say1h niishasmda ~1kan talimatnameye 
• tevfi~an Naf1a Vekaletinden ahnmlf miiteahhidlik ehliyet 

ves1kas1m ha1z olmasa lazJmd1r. 
6 - Teklif mektublan yukar1da ii!;iincii maddede yazth saatten 

bi-r saat evveline kadar Diyarbekirde Naf1a Miidiirliigiindeki Mi.ina -
kasa Komisyonu Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gonderilecek mektublarm nihayet Ufi:uncii maddede yaz1h saate 
kadar gelmi' olmas1 ve d1f zarfmm miihiir mumile iyice kapatJlmlf ol
masJ laztmdtr. Posta ile olacak gecikmeler kabul edilmez. (2817) 

Kocaeli Memleket Hastanesinden: 
Kocaeli Memleket hastanesi i!rin almacak ecza, alat, rontgen mal· 

zemeai 1700 lira muhammen k1ymeti iizerinden te,rinisaninin 23 iin
cii pazartesi giinii saat 15 te Vilayet makammda ihalesi yap1lmak iize· 
re a!;tk eksiltmeye konmu,tur. lsteklilerin mezkur gi.in ve saatte 
muhammen bedelin % 7,5 gu nisbetinde muvakkat teminat mek • 
tubu veya banka makbuzu ile Vilayet makamtna fartname ve ecza 
listelerini gormek istiyenlerin lstanbulda S1hhat Miidiirliigiine tz-
mitte olanlarm da Vilayet Daimi Enciimenine miiracaatleri. ' 

(2706) 

I Devlet Demirvollan ve limanlan isletme U. idaresi ilinlar. 

Muhammen bedeli 700 lira olan 500 kg. karbon miirekkebi 16/ 
11/936 pazartesi giinii saat 10 da Haydarpafada gar binas1 dahilin
deki Birinci ftletme Komisyonu tarafmdan satin ahnacakhr. lstek
lilerin 52 lira 50 kuruf muvakkat teminat ile kanunun tayin ettigi 
vesikalan ve kanunun dordiincii maddesi mucibince ite girmege 
manii kanuni bulunmadlgiDa dair beyanname vermeleri lazlmdu. 

Bu ite aid tartname Haydarpafada Birinci ftletme Komisyonu ta-
rafmdan paras1z olarak verilmektedir. (2578) 

Ayvahk Belediye Reisliginden: 
Ayvahkta Cumhuriyet alanma dikilecek olan Atatiirk heykefinm 

maketi ve projesi yap1lmak iizere miisabakaya konulmu~tur. 
Heykel at i.izerinde askeri k1yafette olacakhr. Heykelin kaidesi 

lzmir tafmdan ve heykel bronzdan v~ projesi (12,000) lira iizerinden 
olacakhr. 

Proje ve maketler Dahiliye Vekaleti Amtlar komisyonunca tetkik 
edilerek birinciye (300) , ikinciye (100) lira miikafat verilecektir. 

Miisabaka 10 kanunuevvel 1936 ya kadar devam edecektir. Talib
lerin o gi.ine kadar maket ve projelerini Belediye reisligine verme · 
leri ilan olunur. (2619) 

Iktisad V ekaletinden : 
<ci~ KANUNU» nun dokuzuncu «Teskilat» fashndaki hiikiimlere 

gore kurulan dS DAIRESI» nin tesri~isani 1936 basmdan itiba -
ren faaliy. te basiad1g1 145 inci madde mucibince ilan 'olunur. 

«1661~ (2802) 



KEMALiZM 
Ya~an: Tekin Alp 

2 ncl sahifede: Giizel san'atlar - H. 
Krippel, 4 iincii sahifede: Anadoluda Ru -
mel! kay diigtinii - Cahid Ur;ak, 5 1nc1 sa
hifede: Terbiye bahisleri - Selim Strrt Tar. 
can, 7 inci sahifede: Qocuk sahifesi, 8 inci 
sahifede: Kayser! kombinesinde bir gece -
Sahir d zel, Yeni diinyada intihabat mii
cadelesi. iSTANBUL- CA0AL00LU p 1 'k' 'f ' 1936 Onbirinci Yll sayl : 4480 Telgraf ve me.ktub adresi: Cumhuriyet, f.stanbul • Posta kutusu: istanbUl, No 246 azar I IRCI e~riR 

Turk inkllab1 haklnnda §imdiye 
kadar yaz11Im~ eserlerin en miikem
melidir. Frans1z parlamentosu reisi 
Herriot ve doktor Kopri.ilii Fuad eser 
ioyin hirer mukaddeme yazrm~lardlr. 
Her gencin elinde bir tane bulun
mahdir. 

----
Hazin bir macera: 
Tiirkiyeden giden 
Rumlar ve Ermeniler 

- 3 - l*l 
~ ntakya: i~k.enderun ve havalisi 
~ Ermemlennm 0 Ti.irk toprak-
A .. .lannda tesisi zaruri yeni istik-

lal reJimmde Ti.irklerle birlik hareket 
etmeleri nihayet akli selimin vaziyete ha
kimiyeti?i gosteren bir duygu, bir di.i§iin
ce ve b1r karar mahsulu olmas1 hasebile 
bizi pek ziyade memnun ettigi kadar 
memleke~imizi terkedip gitmek JstJrannda 
kalmi§ b1r tak1m eski vatanda§larrmlZln 
talihleri iizerinde de dii§unmege sevketti. 
Hele Tiirk milli kiiltiirile adamak1lh 
~ayna~mi§ olan Ermenilerin siiriiklenmi§ 
olduklan ak1bete teessiif etrnemek elde 
d~gi!di~. B.ilhassa Anadolu ic;indekileri
nm lnCI!len ve ibadelteri bile tiirkc;e olan 
Rumlarm maceralanna gelince bunun 
.. onlar hesabma ve bizim hesabimiza -
aynca bir yi.irekler acJsi oldugunu bugiin 
onlann da, bizlerin de pek iyi anlamakta 
bulunmakhgimizdan daha tabii ne ola
bilir ~ T arihin nadir kaydettigi bu hadi
selenn sebebi neydi meselesine gelince: 

J?ed~k ki bo§luklar ic;inde yuzen kii
remn btr merhalesinde adeta k1yamet ko
puyor denilecek bir kamga zuhur ede
rek onunla miiteraf1k bir tufan ve bir 
~a.ngm meydan aldJ, oniine ne geldise 
~nhp si.ipiirecek savletlerle sald1ran bu 
afetler elbirligi ederek ortahgi herciimerc 
ettiler. Futma durarak sular duruldugu 
Zaman gorduk ki oJan olmu~, olen oJ
l'llii~, kalanlardan bir kismJ di.inyamn dart 
ko~esine atJlmi~tJ. Diinya sathmm bir kls
mile beraber Turkiye parc;asmda da ce
reyan etmi~ olan bu faciayi ba§ka tiirlii 
anlatmak nasi! miimkiin olsun? 

Osmanh 1mparatorlugunun inhilali 
lihtimali biiyiik devletlerden ba§ka kiic;iik 
millet ve cemaatleri de yagroa Hasanm 
boregi ihtirasile giiri.ilti.ide guya kiilah 
lkapmak hevesine dii§iirmu~ ve adeta a· 

nm ba lanndan alm1 tJ. Her tarafta 
'Ve her cermede dfl rla 
pi§an Turk baz1 biiyiik devletlerin oyun
cagl komitac1lann arkadan vuran hiya
netlerile kar§IIa§mca canihevlile mutera
fik kutsl bir gadab ve hiddetin feveranla
rma tutulmaktan kendini alamadt, ve ar· 
kasma aid emniyetin tedbirlerini zama
:run eman bilmiyen §iddetlerile almlf bu
lundu. Ermeniler ic;in bOyle. Rumlara 
gelince Osmanh devrinin siyaset aleti 
F ener Patrikhanesi tarafmdan zehirlenen 
:Ve yanh§hgt bilahare biiti.in an' anesile 
miitenam harici bir siyasete desteklik e
den bu ziimrenin mi.ihim bir kmm Tiir
ki.in son varhg1 cidalinde Tiirkliik aley
hine tevcih edilmi§ savletlere filen i~tirak 
etmi§ oldugundan imparatorlugun tasfi
l'fesinden ortaya kendi hayatmi pekala 
muhafaza ve idame edecek bir Turk un
suru yiikseldigi zaman artJk yi.izyiize ba
kamiyacak insanlann yekdigerlerinden 
aynlmalan bir zaruret olmu§tu. ArtJk 
Vann siz Ermeni komitac1lan nic;in men· 
sub olduklan cemaati fena yollara siiriik· 
lediler, ve ni~in Rumlar kendi vatanlan 
aleyhindeki hareketlere i~tirak etmek ce
IJaletini gosterdiler diyekoyun, olan i§ler 
l:ii.itun neticelerile boylece olup bitroi~ ol
duktan sonra ge~mi§in esbab1 mucibesi 
iizerinde durmadan elbette bir fayda 
~Ikmak ihhmali kalmami§hr arhk. 

Maamafih o kaSirga hengamesi ic;in· 
Cje itile kak1la vatanlarmdan ci.ida dli§· 
mii§ insanlan §urada burada gorerek bii· 
tun ihtiraslardan tecerriid etrni§ bir bic;a
relikle yalmz vatanlanm ozliyen derin ve 
~lim bir hasret ate§i i~inde yamyor gor
diigi.imuz zaman gene insan kalbimiz bu 
hakiki manzaramn samimiyeti kar§Ismda 
'teessiirler duyrnaktan kurtulamtyor. Hu
susa ki olup biten i§lerde biitiin Ermeni
lerin ve bi.itiin Rumlarrn kabahatli olma· 
d1klanm da farz ve kabul ettikte.u sonra. 
Dogrusu her iki 1rka taalluk eden mese
lelere en biiyiik kabahati zamanla bera
:ber kendilerinde dahi olan kesif bir ceha
~et kan§mi§hr. Hele baz1 buyuk devlet· 
lere oyuncakhk etmi§ olan Ermeni komi· 
tac1lannm cehaleti affolunamJyacak ka
dar a<;Jk ve kabad1r. Her taraftan Akde
nize inmek istiyen <;arhk, Ermeniye hu
susi ve milli bir varhk vermek ihtimali mi 
:vardJ ki komitacilar oyle muhal bir ha
:Yalle o devin ma§alan olmak roliinli oy· 
namaga kalki§hlardl? Bu adam! ann Er
rneni cemaati gibi hakikaten Tiirkliik 
kiiltiirile i§ba haline gelmi§ esasen uysal 
ve c;ah§kan bir kiitlenin felaketine sebeb 
olmu~ bulunmalan hie; §uphesiz tarihin 
en buyiik cinayetlerinden birini te§kil 

[•] Bundan evvelki makaleler 25 ve 31 
birincite~rin tarihll niishalarmuzdadir. 

Telefon: Ba§muharrir ve evi: 22366. Tahrlr heyetl: 24298. tdare ve matbaa kismJ 24299 • 24290 

Bagdad askerf i$gal altzna alzndz 

Harbiye az1r1 katledildi, 
Nuri Said Pa~a siiriildii 

Kral Gaziyiilevv el lrak Meclisini feshetti ___________ _. ______ __ 
Asilerin reisi Bekir Sttki ve yeni Ba,vekil Siileyman Hikmet biitiiri Arablar1 
bir araya tophyarak biiyiik bir Arab devleti kuracaklarmt,. Y eni hiiku

met ilk i' olarak mecburi askerlik usuliinii vazedecek. 
Londra 31 (Hu · · daddan bildirildi -

susi) - lrak ha - gine gore, asilerin 
diseleri hakkmda bu· reisi Kiird e~rafm • 
gi.in alman malumat- dan Bekir S1tki Ira-
tan anla§IIdJgma go· km hakiki diktato· 
re, a siler Irak ordu· riidiir. Y eni kabi • 
sunun takviyesi ic;in nenin bile diktato-
mecburl askerlik u - ri.in kontrolu altmda 
suli.iniin tatbikm1 is - bulundugu haber 
temi§lerdir. Hliku - verilmektedir. 
met ise, kabile reis- Bagdad §ehri bu 
lerinin buna muhalif sabah asker! i~gal 
oldu1danm gozoni.in· altma ahnm1~hr. 
de tutarak mecburi _ Eski kabine azalan 
askerlik usuli.iniin Bagdad! terketmek 
tatbiki cihetine gidil-hudud haricine nelye· lrak Kralt Hariciye Naztrt mecburiyetinde kal-
mesini tervic etme - Jilen Yasin Pa~a Gcmiyiilevvel Nuri Said Pafa m1~lardu. 
mi§tir. Bunun uzerine Bekir S1dk1 askeri de Milll Miidafaa N azm bulunan Cafet I Eski Ba§vekil Y asin Pa§a, Hariciye 
darbei hiikumetini yapml§hr. Pa§a katledilmi§tir. Daha Umuml Harb- Nazm Nuri Pa§a ile, Dahiliye Nazm 

Y eni Ba§vekil Hikmet Si.ileymamn de lngilizler lehine miralay Lavrensle Geylaninin nefyedildikleri anla§Ilmakta· 
aslen Tiirk oldugu haber verilmektedir. te§riki mesai eden Cafer Pa§a, o zaman dir. 

Eski Ba§vekil Y asin Pa§"a, Hariciye Ba§vekalete getirilmi§, bilahare de iki 
Nazm Nuri Pa§a Essaid ile Dahiliye defa Londra elc;iligine tayin edilmi§ti. 
N azm Geylaninin katledildigi §ayi ol - Gece gee; vakit alman haberlere gore 
ffiU§tUT. Gee; vakit alman haberlere go· bugiin ogleden sonra Kral Gaziyiilev • 
re, yukanda isimleri ge~en lie;: N aw velin bir emirnamesi ne§redilmi§tir. Bu 
katledilmeyip, sadece hudud haricine c;1· emirname meclisin feshedildigini ve yeni 
kanlrni§iardJr. intihabat yapilacagmt bildirmektedir. 

Diser bir gore, !nsiliz muhib· lraktn yeni diktatorii 
1gile tamnm1~ olan ve istifa eden kabine- fakendeny ai •I 

Filistinde edit;e! 
Londra 31 (Hususi} - lraktaki ha

diseler Filistinde derin bir endi§e uyan • 
d1rmaktadir. 

Biiyiik bir Arab devleti 
kuracaklarmtf 

Londra 31 (A.A.) - Bagdaddaki 
[Arkas' Sa. 9 sii.tun 4 te] 
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Aziz misafirimiz Ankaradan geldi 1 

Ankaradaki gOrii§meler 
~ok iyi neticeler verdi 

«Bu kart,Ik zamanlarda ktymetli Tiirk ordusu Bal
kanlardaki karde,Ierile birlikte hertiirlii tecaviize 

kar'I miidafaaya tahsis edilmi,tir» 

Dost memleketin Jost Ba~vekili ve relikasr Haydarpafa istasyonunda 

y I a matbuabnln I ihtiram ve sel~ v~zifesini ifa ~trni§l_erdir. 
ugos a vy M. StoyadmoVl~ trenden mer mmez 
~ok miihim ne~riyab askeri bando Yugoslav ve Turk milli 

- mar§larmJ c;alml§tlr. 
Cumhuriyet bayramimizda Ankarada Bundan sonra muhterem misafiri ~ 

bulunan dost ve muttefik Yug~sla'?'a~m miz askerimizi tefti§ ederek gardan c;tk· 
k1ymetli Ba~vekili M. StoyadmoVl($ Ile ml§tlr. Bu mada Gar civarrna biriken 
refikas1 ve maiyeti erkam, YugoAsla.v gaze kalabahk bir halk kiitlesi bi.iyiik dost 
tecileri diin saat 14.40 da husus.1 bu !ren· devlet Ba§vekilini hararetle alki§lami§tlr. 
le Ankaradan §ehrimize gelmi§lerdir. Muhterem misafirlerimiz buradan Sa -

Muhterem misafirlerimiz Haydarpa • karya mota rile T ophane nhtJmma ve o
§a gannda Vali: Istanbul kumandan Ve- radan da otomobille Perapalas otelme 
kili General Ah F uad, Yugoslav konso- gitmi§lerdir. Misafirlerimize tahsis edi
loshanesi erkam ve Yugoslav kolonisi len otel bu mi.inasebetle Turk ve Yugos
ile Istanbul gazetecileri tarafmdan kar • lav bayraklarile siislenmi§tir. 
lanmJ§lardir. Yugoslav Ba§vekili ile refikast ve ya-

Bir k1t'a asker ve [Arkast Sa. 9 siitun 1 ae] 
lllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllff 

eder. 
T ozdan dumandan ferman okunmt

yan zamanlar ge<;tikten s~nra. ~i.mdi bize 
kor talihin felaketzedelenle b1rhkte olup 
biten 0 i~lerin neticeleri kar§ISinda yaz1k, 
yaz1k teranelerile miiteessir olmak d~
§iiyor. Y almz onlara mi yaz1k? Y a ben
de Turkliiglin bu yiizden ugrad1g1 tela
fisi muhal kay1blara ne diyelim? hte bir 
arahk karde§i karde§e kanh b1c;akh du§
man yapan bu pek elim maceranm hepi-

miz tarafmdan aynca lanetlenmege lay1k 
boyle kanh bir mazisi vard1r. Kanh, 
fakat Ti.irkliik aleyhine olan k1smmda 
tamamen §uursuz ... 

Ti.irklerle birlikte yurdlarmm istiklali
ni istiyen Antakya ve havalisi Ermenile· 
rinin hareketlerinde ,uur nuru gordi.igii
miiz i~indir ki i§te o vesile ile bu mesele
yi butiin c;Iplakhgile ortaya koymu1 bu
lunduk. 

YUNUS NADI 

Tiirk kadtnJnin 
askerlik hizmeti 

KadJn)artmtzdan ordu 
hizmetlerinde de istifa
de edilmek maksadile 
bir kanun haZirlantyor 

Ankara 31 (Telefonla) - Ka
dmlanmJzdan ordu hizmetlerinde de 
istifade ed1lmesi yolunda otedenbe
ri mevcud olan cereyanm Meclisin 
ac;Ilacagi giinlerde kanuni bir saf
haya girmek iizere bulundugu anla
~Ilmaktadir. Kadmlanmllln askerli
gine dair olan kanun layihasmm ya· 
kmda hazirlanarak Meclise sevke-

1 dilecegi ve Meclisin bu ictima dev
TI'sinrll' d<:<Jcaa• iimi,:j Prl;lm .. h .. rii ... 

Kahraman Eribe 
i~in toren yapdacak 

Bu gene ktztn oliimii 
umumi bir teessiir 

uyand1rdt 

:i:J.k kadm hava ~hidimiz kahraman Eribe 

Bayram sabah1 Ankarada Tiirkku§U 
para§iitc;i.ileri talim atlayi§l yaparken pa· 
ra§ut~ii talebeden me§hur tayyareci Ve
cihinin kiZI Eribenin heyecana kap1bp 
para§iitiinu gee; ac;mas1 yiiziinden yere 

[Arkasl Sa. 3 siitun 6 da] 
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Biiyiik Millet Meclisi 
bugiin saat 14 te a~1hyor 
Ulu ~efimizin .bugiin irad edec~kleri 
nutka biiyiik bir ehemmiyet veriliyor 

Ankara 31 (T elefonla) - Cum
hurreisi Ataturkun ac;I§ nutuklarile 
Biiyiik Millet Meclisinin be§inci 
devresi yann saat 14 te ikinci c;ah~
ma yilma girecektir. Ulu Onder ge- · 
c;en seneki nutkunda beynelmilel va
ziyetin ehemmiyetinden bahsederek 
dt~ siyasetimizi izah ettikten sonra 
biiyiik memleket meseleleri hakkm
da ir~ad ve i~aretlerde bulunmu§lar
dJ. Bu yiiksek direktiflerin nurlu izi 
iizerindeki bir y1lhk c;ah§malardan 

Meclisinin gec;en seneki c;ali~ma yi
lmda milli hayatta bir inktlab sayJ
lacak de~erde bir~ok kanunlar c;Ik
mi§tlr. Meclis Rec;en yi] 81 toplanh 
yapml§, iic; tefsir, 55 karar ve 220 
kanun kabul etmi§tir. 

Yann Meclisi Nuri Conker ac;a· 
cak, nisabt ekseriyet oldugu tensib 
edildikten sonra C:umhurreisi Ata
tiirk kiirsiiye geleJOek mi.ihim nutuk· 
lanm irad edecelderdir. Bunde~n 
sonra Meclis reisi, riyaset divam, 

r Arkas' Sa. 9 siltun 3 tel I biivi.ik neticeler ahnm1$hr. • ~l~t • 
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Erkan1harbivelerin ictimat 

Mare§al F evzi <;akmak 
yann Biikre§e gidiyor 

Biiyiik Erkantharbiye Reisimiz diin Ankaradan 
geldi ve merasimle istikbal edildi 

Biiyiik Erkamharbiye Reisi Ma~e§al 
Fevzi c;akmak diinkii trenle Ankaradan 
§ehrimize gelmi§, Haydarpa§a istasyo
nunda parlak bir surette istikbal olun
mu§tur. Mare§al Fevzi c;akmak, Balkan 
Antantma dahil devletlerin erkamhar
biye reisleri tarafmdan Biikre§te yapl
lacak i~timaa i§tirak edecektir. 
timaa i§tirak edecektir. 

Mare§al Fevzi c;akmak maiyetile bir· 
likte yarm Hamidiye mekteb gemisile 
Kostenceye hareke 

Mare§al Fevzi c;akmak gene Hamidi
ye gemisile §ehrimize donecektir. 
Times gazetesine gore seyahatin 

man all 
Times gazetesi, istanbul muhabirin -

den aldig1 bir habere atfen Erkamhar -
biye Reisi Mare§al Fevzi c;akmagm, o
niimiizdeki ay i~inde Bi.ikre~te toplana
cak alan Balkan Antantl erkamharbiye 
reisleri konferansmda Tiirkiyeyi temsil Biiyiik Erkamharbiye Reisimiz 
edecegini yazarak diyor ki: Mare,al Fevzi l;akmak 

cYeni Tiirkiyenin en gozde §ahsiyet- memi§ olup yakmda yapacag1 bu se • 
lerinden biri olan Mare§al, Cumhuriye- yahat, Biikre§ i.ytimama atfedilen ehem 
tin ilanmdanberi memleketini terket • r Arkast sa. 3 siltun 5 teJ 

Teki;dagl'~·: .... ~;~b·~;t"·gii·~~§ 
ha§pehlivani oldu 

Ba,alb birinciligini Babaeskili ibrahim, biiyiik orta 
birinciligini de Adapazarh Vahid kazanddar 

Istanbul Hal -
kevi tarafmdan ter
tib edilen serbest 
glire§ miisabakala -
rmm iic;iinciisii di.in 
T aksim stadyomun -
da yap1ldt. Her gi.in 
biraz daha artan bir 
alaka goren bu mii
sabakalar finale yak
la§tikc;a ayn bir e -
hemmiyet kazanma
ga ba§la~ 

.Cazana kazana 
finale kalan gi.ire§
c;iler arasmda yap1· 
Ian bu musabaka -
Jar ilk gi.inler bir -
ka~ dakika i9nde 
netice veren miisa· 
bakalara nazaran 
daha uzun si.iri.iyor 
ve neticeler bu suret· 
le daha gi.i~liikle el· 
de ediliyordu. 

...,...,.....,.__ 

Bat;altt giiret;leri 
Bo.vabadl! H a • 

san- Pehlivankiiv· 

Dtin yanm kalan blr giir_e§ten sonra biri Ttirkiye serbest giire§ 

birincisi, i:iteki de ikincisi olan 

Iii Mustafa Tekirdaglt Hiiseyin Miilayim 

Giire§c;iler yava§ ve tesirsiz oyunlarla 
yirmi dakikahk ilk devrede hemen he • 
men miisavi bir giire§ yaptllar. Ankaradaki ma~ 

F enerbah~enin Cankaya ile diin 
yaphgt ma~m tafs.ilah 
6 net sahifemizdedir I• 

lkinci devrede Pehlivankoylu Musta· 
fa hasmtm derhal mindere du§iirerek bit 
mi.iddet minderde ugra§hktan sonra tek 
kle takarak 39 dakikada tu§la galib geldi. 

[Arkasl sa. 6 siUun 1 del '----------------------~ .. ~-~~. ~ 
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( G U Z E L SA N' AT LA R ) C ~ellir ve 
--A--b-i--::-d-e-=-le_r_e_d-=-a-1-. r-- Biiyiik bir doktoru 

daha kaybettik 
Goz tabibi Esad Pa,a 
kalb hastahgindan oldii 

Yazan: Heykeltrat Krippel 

fptidai insanlan, biro:;ok zahmetlere llatereddiid mutlak bir «hayn» Ia cevab 
katlanarak mabudlara kurban kayalan, verilebilir. Eger plastik bir eserde mu ~ 
mihrablar ' yapmaga sevkeden nedir? ~ahitin benligine tesir edecek fikri bir 
KU!tiirde yiiksek seviyeye eri§en millet ~ hymet, ruhi bir ifade miindemio:; degilse 
ler, 0 derin heyeeanlar mahsulii olan ilah b1ktmr ve yavan bir tesir buak1r. Ve 
ve mabud resimlerile o muazzam mabed- onun neticesi Ismarhyamn arzusunun ta· 
Jeri nio:;in yapt!lar? Nio:;in insanlar, nere- mamen aksi o:;1kar. Eser oyle kuvvetli bir 
de ve nas1l ya§arlarsa ya§asmlar, kendi intJba bJrakmal!dn ki mii~ahidin gozii ve 
hiikiimdarlanna ve biiyiik hem§erilerine, ruhu adeta teshir edilmelidir. Ve heykeli 
bunlann meziyetlerini ve giirdiikleri bii- rekzedilen §ahsiyetin haiz oldugu evsaf 
yiik hizmetleri ahlafa naklio:;in hirer ya- ve fezaili hatta alelade bir. adam iizerin
digar buakmak maksadile, abideler rek- de de miiessir k1lacak mah1yette bulun -
zettiler? mah ve o ali §ahsiyete cidden lay1k ol • 

Cevab, her zaman ve her millet io:;in dugu hissini vermelidir. Bir rnanay1 rnii
aymdu: «Miimtaz ve muhterem bir fid olm1yan tez elden o:;IkanlJvermi~ bir 
§ahsiyetin hahrasm1 teyid io:;in, kalblerin i§ bu tesiri miimkiin degil yapamaz. 
amakmdan kopan mukavemetsiz bir he- San' atkar biitiin kudretile meydana ko
yecanm sevkile, ona lay1k bir abide kur· yacag1 eserin muhitine ternessiil etmeli, 
mak.» heyecamndan miilhem olarak en miisaid 

Samimiyetle ve k1skanchktan ari bir §ekli bulmah hatta biraz da §air olmal1 • 
hisle bir bi.iyiigiin oniinde egilen bir ba§a, d1r. V e kendisine bu sahada da at oy
heykelin niivesi telkih edilmi§ dernektir. natmaga meydan ve milsaade vermelidir 
Bu heyecan kalbden fi§kuarak dudak - ki eserine hergiin ve her yerde goriilen -
lara s1o:;rar ve oradan teshir edici kelime lerden ba~ka bir ruh, oziine bir hiiviyet 
hal in de fular ve nihayet san' atkann eli- verebilsin. Bu §era it nerede mevcud bu • 
ne yarahc1 kuvvet ve kudreti bah§eder. lunmazsa orada her§ey ho§ ve muvaffa
Heyecan hakikaten yiiksek ve selim ol - kiyet i.imidi beyhudedir. 
du mu; artist, sellerle ter dokerek koca Her nerede bir eserin halirasJ teyid e
bir kayay1 atolyesine getirebildi mi; rnu· dilmek. istenile~ §~hsiyete lay1k bir mu· 
azzam bir abide kurmak maksadile hio:;bir vaffak1yet sevJYesme o:;Ikanlmaml§ oldu· 
zahmet ve kiilfetten - ~ekinmedi mi, bin gu gori.iliirse bu muvaffakiyetsizligi he -
zahmet ve gayretle elindeki olii kurna§a men sa~'~tkarm f1kda,m A kabiliyetine 
hayat vermege muvaffak olabildi mi; 0 vermemehd1~. AB~zan .. sa~ atkann heyeca· 
zaman, fakat i§te ancak o zarnan, sar • nma mahalh adat m~e:m. olu~ ~e ba;an 
fedilmi§ olan kuvvet ve tesir amlarca da Jsmarhyanm, samJml b1r hJss1 mes u -
sonra dahi mii§ahidin kalbinde heyecan liy~t. mec!O.bu olarak, dahiy_a~e ?ir s.~~kin 
kaynatmaga ba~lar ve sehhar bir kuvvet, tesm tahtmda meydana getmlml§ on)mal 
bpkt vaktile abideyi yaptumak kendileri bir esere, alelade kabiliyette bir heykel • 
ic;in kalbi bir ihtiyac olan eslafm yap • tra§ tarafmdan yap1lan ulu orta kiymet
tiklan gibi mii§ahidin ba§ml hu§U ile siz yavan bir taslag1 tercih ettigi gorli • 
egdirir. liir. Bu hale rnaalesef ekseriya miisaba • 

Umumi bir heykelin yap!lmasl kara • kalarda da tesadiif olunur. !smarhyanlar 
nmn meydana att1g1 binlerce meselenin io:;in ehemmiyetle bilinmek gerektir ki 
en ehemmiyetlisi, §liphesiz, her iki te • anonim bir miisabakaya o:;ok defa acemi· 
mel unsurunun en muvaf1k §ekilde itti • ler de dahil olurlar. Bunlar, ve teessiif 
hadmdan sonra, fikri muhteva ve harici olunur ki biro:;ok profesyonel san' atkarlar 
§ekildir. Bundan sonra meselenin en iyi geni§ bir nisbette avamm zevkine yaran

su.~eti .. ~alli~i ~emin ic;in du~ar olunacak mak ve bu vas1ta ile sipari§i elde ederek 
mu§kulatln Jktlhaffil kahr. para kazanmak hissi hasisile harekete ge· 

.Surac1kta resimle plastik arasmdaki a- ~erler ve boylece bahsettigimiz yavan 
zim farkt gosterir bir mukayeseye ihtiyac taslaklar kabilinden eserler meydana ge· 
vard1r. Vak1a bu muk11yese her iki san· . tiri,rler. Miis(lba~atun r seviyesini tenzil 
at arasmdaki biitiin far klan. gost~k .e.derler. v:e hu sure tie cidden orijinal ve 
ten pek uzaktu . .Su kadar k1 mevzuumu- yiiksek .k1ymetteki projeler izam edilmi§ 
za taalluku olduguna gore bi~ilmi§tir: ve fazla modern goriiniirler boyle bir mii· 

Ressam, bir §ahst tamamile ayni yiiz sabaka ekseriyetle 1hk, ne 51cak ne 
ve harekette iki ayn tabloda, mesela bi· soguk, bir uyu~ma ile neticelenir. Mana
rini f~rah. ~erici giine§li bir pey~aj ~o:;in • s1z bir neticeye varan bir i§e o:;ah§rnak 
de, d1genm karanhk, kasveteng1z b1r or- §iiphesiz ho§ bir§ey degildir. Hele hakem 
rna~ io:;inde goste.~ebil~r.. ~u .. iki tabloyu heyeti azasmdan bulunur da kayidsiz -
aym zamanda gozlenmn onunde bulun- likle ve snf miinaka§adan kao:;mmak erne· 
duran bir mii~ahid, resimdeki ~ahs1n iki lile kanaat hilafma ekseriyete ittiba edi
muhtelif muhitte ayn ayn tesirler tah- vermek te insam mes'uliyetten kurtara • 
tmda goriindligii intJbam1 ahr. Bundan maz. 

ba§ka res sam tabloyu, harici muhit te • Eger 1smarhyamn cesareti, san' atkarm 
sirlerinden korurnak io:;in de, bir c;ero:;eve yaratma kabiliyetile birliktl mu"yyen bir 
i~ine ahr. Ressamm yaphgl bir insan fikri temsil io:;in orijina] ve mana ifade 
resmini harici milessirattan beri tutmak eden bir §ekil bulabilirse ve yahud, tam 
i~in bizzat tayin ve tesbit ettigi bir mu • tersine, estetik yiiksek k1ymette bir §ekil, 
hit ve o:;ero:;eve io:;ine almasJ imkam hey • ulvi mahiyette bir fikir verebilirse 0 za _ 
keltra§ta tamamile mefkuttur. Berikinin man esere mii~ahidin nazarm1 muttas1I 
eserinin muhitle oyle bir irtibatl vard1r ki o:;ekecek harikavi bir kuvvet ifade edil -
bu • §ekli mi.italea edilirse • elbet biiyiik mi§ olur. Ve i§te o zamand1r ki yap1lan 
bir ehemmiyeti haizdir. Fakat f1'kr1· muh· b' ' t • b' k I eser 1r san a esen ve 1r ii tiir amili o-
tevaya bilavas1ta miiessir degildir. lur. 

Heykel ise hem en daima ac;Iklir. y a
ni Hh ao:;1k giine§e, kah bulutlu bir ha
vaya, kah sabahm berrak ziyasma, kah 
yumu§ak ak§am karaltlS!na ve kah ta 
gece karanhgma ve yahud l§ildak ziya • 

sma maruzdur. Mii§ahidin zaviyei riiye
tine gore heyke] ve fon muttas1l degi~ir. 
Bundan ba§ka heykeltra§ abidenin yakm 
e~rafm;~. zama~_la esa~h surette degi§e • 
bJlecegim ve boylece 1ster istemez harici 

tesirlere maruz kalabilecegini de gozo • 
niinde tutmaga mecburdur. Biitiin bu 
miiessirler c;~k defa eserin gi:iriinii§li io:;in 
korkunc tehhkeler demektir. Ye san' t 
b k b

.
1
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iitiin a 1 1yet ve ciddiyetile bunlarm 
oniine gec;mek gerektir. Bu tedabirin a _ 
demikifayesi halinde ise ciddl bir san'at· 
kar, mf para kazanrnak maksadile, fik
re kar§l boyle bir giinah irtikabmdan ka
o:;mlr ve heykeli yapmaktan ic;tinab e _ 
der. 

Bir san'at eseri meydana getirildigi 
devrin kiiltiirel seviyesini gelecek asu • 
lara gosterecek bir ayinedir. Bundan do
layidlr ki musib olm1yan bir intihabda 
kendi asnmn kadrini tenzil eden ve i~ti· 
nab1 icab eyliyen bir dakika miindemic
dir. lsmarhyamn ve yaratan artistin her 
ikisi de bir biiyiik §ahsiyete, sevgi ve hiir
met uyand1rrnak maksadile, dikilecek 
heykelin o §ahsiyete cidden lay1k ve geo:;· 
mi§ zamanlardan kalma en giizel eserler 
arasmda ~erefli bir mevki tutacak kuvvet
li bir eser olmasmda muamlanna kar§I 
mii§tereken mes'uldiirler. Halbuki gele • 
cek batmlara kar§l hemen mlinhaman 
san'atkar mes'uldiir. (:iinkii ekseriyetle 
eserde onun nam1 goriiliir. 

Umumi bir abideye ayni zamanda bir 
zevk ve kiilti.ir terbiyesi amili olarak ta 
k1ymet vermelidir. (:iinkii muas1r san' at 
tesirlerinin balk ya§aYI§Imn en ince da • 
marianna kadar niifuz ettigi bununla is
pat olunur. 

Bir rni.iddetten -
beri kalbinden mus
tarib bulunan rna ~ 
ruf doktorlanmiz • 
dan goz tabibi Esad 
( P a§a), evvelki ge
ce Kad1koyiindeki 
evinde vefat etmi§
tir. T1bbiye mek ~ 
tebinde ilk goz kiir
siisiini.i tesis eden ve 
knk sene Dariilfii -
nun miiderrisligi , ya- Mer hum goz tabibi 

parak biro:;ok goz Esad (Pa~a> 

doktoru yeti§!iren Esad (Pa§a~ bir 
zamanlar da S1hhiye Umum Mii • 
di.irliigiinde bulunmu~tur. flim ve fen 
aleminde biiyiik bir klymeti oldugu ka
dar yiiksek ruhlu bir milliyeto:;i olan E -
sad (Pa§a) bu yiizden Miitareke sene -
lerinde tevkif edilerek Maltaya nefyo • 
lunmu§tu. Maltadan donii§iinde tekrar 
Dariilfiinunda c;ah§an bu k1ymetli dok

tor son zamanlarda hastalanarak istira· 
hate o:;ekilmi§ti. Cenazesi bu sabah saat 
on birde Kad1koylinde Modadaki evin
den kaldmlarak cenaze namaz1 Osman
aga cam1sinde kilmd1ktan sonra Camh • 
cadaki makberei mahsusuna defnoluna • 
cakt1r. Kederli ailesine taziyetler beyan 
ederiz. 

KOLTOR ISLER/ 

Azhk mektebleri tiirk~e 
muallimleri 

!stanbuldaki ecnebi ve azhk mekteb
lerindeki tiirk<;e muallimlerine aid kad
ro, Maarif miidiirliigiine gonderil;ni§tir. 
Muhtelif mekteblerde ders alan mu -
allimlerin yeni kadro ile dersleri bir 
mektebde teksif edilmi§ ve kadro
lar buna gore hazirlantm§hr. Bu mek
teblerdeki Muallim mektebleri mezun
larile 1341 senesinde 842 numarah ka
nunla muallim olanlarm ders adedi a
zamt miktara <;Ikanlmtghr. Muallim 
vekillerinin ise, ekserisi Universite ve 
yiiksek mekteblere miidavim bulun -
dU:kfarx i<;·in bunlarm' ders rriiktarlarl 
ancak yapabilecekleri bir hadde indi -
rildigi gibi dersleri de g~ne bir mekteb
de teksif edilmi§tir. !stida ile nakH ve 
becayi§ istiyenlerle fazla ders veril -
rnesini istiyenlerin, kadronun miisaade 
ettigi nisbette arzulan isa'f edilmi§tir. 
Yalmz baZl muallimlerin mektebleri 
zaruret dolaytsile degi§tirilmi§ olmak
la beraber ders adedleri pek fazla indi
rilmemi§tir. 

Yabancr ve azhk liselerile ortamek
teblerine aid kadroda ise hi~bir degi -
~iklik yaptlmami§, herkes yerli yerin
de bxrakllmx§tir. 

Yeni kadro yarmdan itibaren alaka -
darlara teblig edilecektir. 

$EHIR ISLER/ 

Arka hamalhgml 1slah i~in 
Arka hp.malhgmt tslah maksadile Da

hiliye Vekaleti tarafmdan verilen ka -
rar, bugiinden itibaren Ankarada tat
bik edilmege ba§lanacakttr. Bu kara -
rm istanbulda tatbikma §imdilik imkan 
goriilememektedir. Zira, Istanbulda ar
ka hamalhgmt kald1rmak i<1-in alakadar 
miiesseseler heniiz icab eden haz1rhk -
Ian ikmal etmemi§lerdir. Bu haztrhk 
ancak iki aya kadar ikmal edilebile • 
cektir. 

DENIZ ISLER/ 

Emden mekteb gemisi yarm 
geliyor 

Almanlarm Emden gemisi yarm sa -
bah saat onda limamm1za gelecektir. 
Gemi kumandam saat on birde maka -
mmda Valiyi ziyarette bulunacak, saat 
on ikide de Vali bu ziyareti iade ede -
cekt.ir. 

Yarm saat 16,30 da Emden mekteb 
gernisinde matbuat i<1in bir kabul res
mi yapilacaktir. -···-v azife ba§Inda olen tramvay 

bilet~isinin cenazesi 
kaldirildi 

iki giin evvel Aksarayda Kii<;iik Lan
gada miiessif bir kaza neticesi vefat e
den Tramvay §irketi bilet<;ilerinden 
Sabrinin cenazesi diin arikada§larmm 
g~z ya~lan arasmda kaldmlmt§hr. Ken 
dini sevenlerden bir~ogu <1elenk gon ~ 
dermi§tir. 

Eserine, bu miiessirata kar§l gereken 
fazla k1ymeti vermek i~in heykeltra~ ev
vela kendi kuvvetli heyecanm1 getirir ki 
bu heyecan mii§ahid iizerinde degi~mez 
ve miistakar hissini ifade eden bir int.Jba 
b1rakir. Bundan sonra artist esere oyle 
bir §ekli k1ymet verebilmelidir. Bu da 
kompozisyonun orijinalitesi ve teferru • 
atmm i§lenmesinde §a§maz ahengini ve 
san'atkarm zevkiseliminin ve bulu§ ve 
yap!§ kabiliyetinin bariz ni§anesi olur. 

f§te burada da mlihim bir mesele mey
dana o:;1kar: Kalbl saiklerle ve heyecanla 
yap1lmaylp yalmz el yordamile ~oylece 
meydana getirilen bir ~ey~~!· y~ni r~h
suz plastik bir fotograf1 on)malhk, yuk-

Bunlann hepsinden mi.ihim bir nokta 
da eserin, her mii§ahide hi.irmet telkin e· 
decek yiiksek bir vakar ifade etmesidir. 
Bunu i_fade edemezse heykeli ikame et
mektekt maksad nerede kahr? V akur bir 
e~erle, ruhsuz, kuvvetsiz, orijinal olm1yan met ve evsaf birle§tirilmi§ bulunursa 0 
hJr. yap! hic;bir zaman birle§emez. fstik - zaman mi.i§ahid, medan imtisal olmak 
hahn. varisi bir gene, heyecanSJZ, mana· iizere oraya konulan biiyligiin oniinde 
SIZ hlr taslak oniinden hie; alakadar ol- borclu oldugu hi.irmeti derin bir surette 
n:ak.si~Jn geo:;er gider. Olsa olsa ithaf e- duyar; herkes o biiyiige ithaf olunan 
dddigl biiyiik adam a daha degerli bir san' at eserinin hlisnli muhafazasma ve 
heykelv yapdmaml§ olmasmdan mustarib vatamn nef'ine semere vermesine and 
ve mugber olur. 

B. ~e~ 

,.J.- 1 Thincite§rln ~936 ... ·-

Memleket tlaberlerl ) 
Tramvay if~ileri 

~irketi Maliye Vekaletine 

Arna vudkoydeki 
otomobil kazas1 

•ikayete karar verdiler 8 1 1 C d Abb - o usay av1 eva as 
Tramvay vatman ve biletc;ileri ~imdiye If d 

kadar miiteaddid defalar Vilayete, Be - ta yara I ar arasin a 
lediyeye ve N afla Vekaletine miiracaat Diln sabaha kar -
ederek en ehernmiyetsiz vesilelerle ~irketin §I Arnavudkoyiin -
kendilerini para cezasma rnahkum ettigin- de bir otomobil ka· 
den §ikayet e~rni§lerdi. Bu §ikayetlerin zas1 olmu§, io:;inde 
§imdiye kadar bir tiirlii nazan dikkate bir saylav da bulu -
ahnmadJgmJ goren tramvay miistahde - nan dort ki§i yara -
mini bu sefer de aralannda yapliklan lanml§, iki otomobil 
bir i~timada Maliye Vekaletine miira • ve bir evin duvan 
caate karar vermi§ler ve bir §ikayetname hasara ugrami§tlr. 
hamlam!§lardJr. Bu §ikayetnarnede §irke- Kaza §oyle olmu§· 
tin her ay miistahdemindtn asgari on lira tur: 
ceza kesmekte oldugu, bu suretle miis - 1441 numaral1 hu-
tahdemlerin almakta olduklan para mikta- sus! otomobil, Emi~ Bir otomobil kazaszn· 

rmm 20 • 25 liraya dii§tiigii ve yalmz isminde bir zatm j. da yaralanan Bolu 

bu para iizerinden devlet vergisinin ke- daresinde olarak Bo saylavt Cevad Abbas 

silmekte oldugu, kesilen paralar §irke • lu saylav1 Cevad Abbasla lio:; arkada§lnl 
tin kasasma girdigi i~in bu yiizden dev- ' hamilen diin sabah saat dort raddelerin
let vergisinih ziyaa uj~radigl ve §irketin de Bebekten istanbula dogru hareket 
bu hareketile bir nevi vergi kao:;ako:;Ihgi etmi§tir. 
yapmakta oldugu beyan edilmekt~dir. Otomobil, Arnavudkoyiinde Defter-

~ikayetnarne bugiin Maliye Vekale - darburnundak1 kavsi donerken yalun so-
tine gonderi•lecektir. lunda duran rnaden §irketine aid 833 nu

marah otomobi[e kar§Ila§IDI§ ve o:;~k htzh 
gittigi io:;in fren yapam1yarak bu otomo
b1lin arka tarafma o:;arpmi§hT. (:arp1~ma 
pek §iddetli oldugundan 1441 numarah 

otomdbilin carnian kmlml§, on tarafl da 
paro:;alanmi§IIr. Otomobilde bulunan Bo
lu saylaVl Cevad Ahbasla arkada§lan 
yaralanrnJ~lardir. 

Kii~iik san'atlar 
Ankarada toplanacak 

kongre hazirbklari 
bitmek iizeredir 

12 ikincite§rinde Ankarada toplanacak 
olan kiic;iik san' atlar kongresi io:;i.n ham • 
hklara ba§lanmi§br. Bu i§le me§gul olan 
Ticaret Odasi kiio:;Uk sanayi erbabm1 din
lemi§ ve dileklerini tesbit etmi§tir. Diger 
sanayi erbab1 da gelecek cumaya kadar 
dinlenecek ve rapor ikt1sad Vekaletine 
gonderilecektir. 

~ehrimizden kongreye 15 kiio:;iik san' at 
grupunu temsil etmek iizere 15 murahhas 
gidecektir. Bu murahhaslar Odaca se~i
lecektir. 

MOTEFERRIK 

Deniz sularimiz tetkik 
edilecek 

, Deni:z:. sulaf!Ir,l;t.:z; iizeril}.de -y;~p~}~hll~ 
etiidlere esas alma~ ,ii7;ere .t\,I\kara ~i -
raat Enstitiisii kimya k1smmca sahil vi
Iayetler-in muhtelif y~rlerfnqen -. deniz 
sulan ·istenilmi§tir. 

Istanbul Vilayeti bu sulan muhtelif 
§i§eler derununda gondermi§tir. 

Umumi miifetti§ler 
Ankarada 

Trakya Umumi Miifetti§i KaZlm Di
rik, Cumhuriyet bayrammda Trakyada 
bazi miiesseselerin ve bu meyanda K1z 
Sana't Enstitiisiiniin a~Ih§ torenini yap
tiktan sonra beraberinde Miifetti§lik 
Miilkiye Ba~mii§aviri Sabri oldugu hal
de §ehrimize gelmi§ ve buradan Anka
raya gitmi~tir. 

U<;iincii Umurni Miifetti~ Tahsin U
zer de bugiinlerde Ankarada buluna -
cak ve her iki genel miifetti§ mmtaka
larmda yaptlacak i§ler hakkmda Ba~ • 
vek§.let ve Dahiliye Vekaletile temasta 
bulunduktan sonra vazifelerine done -
ceklerdir. 

~ark Demiryollarmin sabn 
ahnmas1 hakkmda 

~ark Demiryollarmm murahhasla • 
rmdan bir k1smt, Ankarada teknik ko
misyonlarda cereyan eden miizakere • 
lerin sonu ahmnc1ya kadar §ehrimize 
donmii§lerdi. · Bunlardan ikisi de Anka· 
rada cereyan eden miizakerelerden mer 
kezi haberdar etmek ve yeni direktif 
almak iizere Parise gitmi~lerdi. Parise 
g-iden murahhaslar bugiinlerde ~ehrimi
ze donecek ve derhal Ankaraya gide -
ceklerdir. $ehrimizdeki diger murah -
haslar da buradan onlara iltihak ede • 
ceklerdir. 

Ankaradaki teknik miizakereler et
rafmda teferriiatma kadar anla§ma ha· 
s1l olmu§tur. Bu klSlm heyeti umumi -
yede son defa giizden ge~irilecek, bun
dan sonra fiat meselesi halledilecektir. 

Kazy. bu kadarla bitmemi§ ve hasara 
ugnyan 833 numarah otomobil caddede 
elli metro kadar ilerliyerek o civarda 17 
numarah evin duvarma o:;arpml§, oray1 
da yikml§hr. 

Kazay1 miiteak1b <,:agmlan Cankur • 
taran otomobil ile yarahlan Beyoglu has
tanesine kaldmlmt§lardir. 

Saylav Cevad Abbasm ilk tedavisi ya· 
pild1ktan sonra kendi evine nakledilmi§· 
tir. 

DUn §ehrimizde bulunan saylavlar ve 
dostlan kendisini ziyaret ederek geo:;mi§ 
olsun demi§lerdir. 

Emniyet altmc1 §ube miidiirliigii kaza 
yerinde dUn ogleden sonra bir ke§if y~p
tutmJ§br. Kazanm sebebi bu~iin belli o· 
Iabikhr: ' ... ' ' 

Diin gece ge~ vakit Bo-lu Saylavmm 
s1hhatini sorduk. Gittik<;e iyile§mekte ve 
Slhhatinin di.ize}mekte oldugunu ogren • 
dik. Bolu Saylav1 Cevad Abbasa geo:;mi§ 
olsun der, ve c;:abuk iyile~mesini temenni 
ederiz. 

ECNEBI MEHAFILDE 

Rumen el~iligi matbuat 
ata§esi 

Romanya Matbuat umum miidurii M. 
Dragu, Ankaradaki Rumen el<;iligi mat
buat ata§eligine tayin edilmi§tir. Eski 
Rumen Hariciye Naz1n M. Titulesko -
nun yakm dostlarmdan olan M. Dragu 
yakmda memle~ketimize gelecektir. Og
rendigimize gore, §imdiye kadar Hari -
ciye Nezaretine merbut bulunan Mat -
buat y.mum miidiirliigii Ba~vekalete 
baglandtgmdan M. Dragu, Ankaraya ta
yin edilmi§tir. 

~ehrimizdeki ltalyanlar bu .. 
giin merasim yapacaklar 

fstanbuldaki italyan kolonisi fa§ist • 
lerin Roma Uzerine yiiriiyii§lerinin 
14 iincii y1ldoniimile Habe§istanda ital
yanlarm kazandtklan zaferi tes'id et -
mek iizere bugiin merasim yapacaklar
dir. Sabahleyin saat 11 de Sent Antu • 
van kilisesinde dini merasim, ogleden 
sonra saat 16 da da Kaza Ditalya kulii -
biinde bir toplantl yap1lacakt1r. 

Bu toplanttda haz1r bulunmak iizere 
sureti mahsusada §ehr·imize gelen fa -
§ist f1rkas1 erkanmdan M. Radogna bir 
nutuk soyliyecektir. 

Bu miinasebetle istanbuldan goniillii 
olarak Habe§istana giden italyan genc
lerinin avdeti de tes'id edilecektir. 

Merasimden sonra davetliler §erefine 
bir ziyafet verilecektir. 
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Bahriyelilerimiz Ankaradan dondiiler 

' 

Siyasi icmal 
Tuna havzas1 ve 

Balkanlar 
fE5) uglin biitiin Avrupanm dikkarl 
lg} Tuna havzas1 ve Balkan yanm· 

adas1 devletleri arasmda devam 
eden s1b temas ve miizakerelere c;:evril .. 
mi§tir. ispanyaya kar§l bitarafhgm mu· 
hafazas1 i§i bile ikinci planda kald1. in
giltere D1~ Bakam M. Eden, bitarfah .. 
gm bJrablmasi takdirinde harb olacagmi 
ingiliz parlamentosunun yeni devresinin 
ac;lh§mda soyledi. ingilterenin ispanya 
meselesi yiiziinden harbin vukuuna mey• 
dan vermemek i~in blitiin kuvvet ve kud· 
retile o:;ah§acagml haber veren bu sozler 
§iiphesiz endi§eleri teskin edecektir. 

Bu siikunet, Avrupanm Tuna havzasi 
ve Balkanlarm rnukadderatile daha zi· 
yade ugra~masma yard1m edecektir. Tu• 
na ve Balkan i§leri iizerinde Berlinde, 
Pe§tede, Pragda ve Ankarada miizake
reler oldu. Berlinde Alman ve italyan 
devlet adamlan Tuna havzasmda kendi~ 
lerine taraftar bulunan bulunm1yan bii .. 
tiin devletlerle anla§mak ve i§birligi yap• 
mak hususunda esas itibarile mutab1k 
kalml§lardir. 

Daha sonra, Pe§tede Avusturya ve 
Macaristan D1§ Bakanlan gorii§tliler. 
Umumi Harbin sonuna kadar mukadde
ratlanm birle§tirmi§ alan bu iki devlet 
tekrar iktJsadi ve siyasl i§lerde beraber 
yliriimek hususunda anla§tllar ve Viya• 
nada toplanacak O~Ier konferansmm ta· 
rihini 11 te§rinisani olarak tesbit ettiler. 
Ayni zamanda Kii<;iik hila£ devletlerile 
anla~mak ve i§birligi yapmak hmmsunda 
esas itibarile mutah1k kaldtlar. 

Prag niUlakatma dair ne§rolunan res• 
mi tebligde Klio:;iik !tilafm Tuna hav .. 
zasmdaki diger hiikumetler, yani Maca· 
ristan, Avusturya ile i~birligi yapmak hu· 
susunda hiiniiniyeti oldugu ehernmiyetle 
kaydolundugu gibi Almanya ile de ayni 
suretle hareket edilecegine i§aret edil .. 
mi§tir. 

Berlindeki gorii§melerden sonra AI .. 
manya, Roma protokoluna dahil ii~ dev· 
letle birle§mi§ oldugundan Pragdaki i§ .. 
birligi kararmda bu biiyi.ik devlet te he
saba kahlmt§hr. 

Hulasa biitiln son gorii~melerde gerek 
Orta Avrupada gerek Balkanlarda yek
digerine kar§J cep.he almJ§ bulunan •ya • 
hud soguk davranan devletler , arasmda 

i§birligini temin edecek yol ve o:;areler 
aranmasi' Btisusunda ittihad basil olmu§• 
tur. Y almz bu o:;arelerin bulunmas1 ve 
tatbikt i§i kalmi§tir. 

Lakin bunlan bulrnak pek kolay ol· 
m1yacaktlr. Avusturya Ba$vekilinin Pe§• 
teden aynlmasmt miiteaktb parlamento• 
da soz soyliyen Macar D1§ Bakam Ma
caristanm miisavat hakk1 tamnmad1kc;a 
hio:;bir mlizakereye girmiyecegini ve Ma· 
caristan kendisinin dun vaziyetini herhan

gi bir anla§ma ile tasdik etrniyecegini 
soylemi§tir. Maahaza esas itibarile Orta 
Avrupa ve Balkan devletlerinin i~birligi
ne karar verrni§ olmalan bu yerlerde sui
hun istikran kin gayet miihim bir ba§lan• 
g1c saytlmahd1~. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Bir miiteahhid Mudanya 
Belediyesine 50 bin lira 

hediye etti 
Bursa (Hususi) - Mudanya Bele

diyesinin kasabay1 elektrikle aydmlat .. 
mas1 i§i elli bin ]iraya mal olmu§; ve Be· 
lediye bu parayl rniiteahhidine odemi§ .. 
tir. F akat o:;ok harniyetli ve vatanperver 
olan Hayri ipar ismindeki bu zengin mii· 
teahhid paray1 aynen Belediyeye iade et
mi§ ve belediyeden bu para ile Mudan
yaya bir (Mudanya miitarekesi abidesi) 
yaptmlmasmt dilemi§tir. 

Elli bin lira §imdi f§ Bankasma yab .. 
nlm1ey ve bu abide io:;in Kripel Mudanya· 
ya davet olunrnu§tur. Kripel gelmi§ ve 
abidenin §eklini tesbit etmi§tir. Ancak ka
sabamn miistakbel imar plam io:;in de 
profesor Egel Mudanyaya getirilmi§tir. 
Abide; planm tasdikini miiteak1b yapll· 
rnaga ba~lanacakbr. _..._.._ 
lhracat~darm bloke paralari 

!spanyaya mal ihrac eden ve bedelini 
alamami§ olan ihracat<;xlara blokaj pa· 
ralan kaqthgmm verilmesine Cumhu~ 
riyet Merkez Bankasmca yarm ba§lana· 
cakhr. Banka bu husustaki listesini ha
Zlrlami§tlr. 

Cumhuriyet 
Nuaha11 5 Kuruttur 

Abone I Tiirkiye Hari~ 
,eraiti ( i~io ~i .. 

Senelik 1400 Kr. !700 Kr. 
Alta ayhk 750 1450 
o~ ayhk 400 800 
Bir aybk t SO yoklur 

... \: haval ve kuvvetli ~ekli yap!~ sorgu -
IT heykeJ ozden f1•k1ran heyecan)a ! d b'd d • 'hd f d' 

b l ' §te o zaman a a 1 e en 1sb a e 1-
me~ u 0 ur ve 1"\Mrl~ 1-,;~ AOA..: o , ' ''~~LL~~~~~~ ~-1------------, 



1 ikincite§rin 1936 CUMHURiYET 

~ - - . 

SON I-IABEI<LEQ ••• HARB OLMIY ACAK! 
TEJ.EFON TELGRAJ' ve TELSiZLE Harb korkusunun bir hezeyandan ba~

ka hir ~ey olmadzgznz soyliyenlerin 
solerine ni9in kulak aszlmzyor? 

Madrid civar1ndaki harbl 
§iddetle devan1 ediyor 
italya Balear adalar1na Istiklal temin 

etmek i~in ~ah~tyormu' 
Madrid 31 (A.A.) Hiikumet yapllmasm1 istemi§tir. Balear adalan 

kuvvetlerinin sag cenah1, alb kilometre ve halkt muhtariyet ilan etmek arzusunu 
sol cenah1 da 15 kilometre kadar ilerle- izhar ettiklerinden, italyan hiikfuneti 
mi§tir. Bu ilerleme per§embe giini.i Mad- reyiamm serbest!!;e icrastm temin ic;in 
ridin cenubunda icra edilmi§ olan biiyi.ik bu adalara harb gemileri gondermege 

ld I karar vermi§tir. 
taarruz sayesinde e e edi mi&tir. Cuma 
gi.inii, hi.ikumet kuvvetleri elde etmi§ ol- lhtilalcilerin tebligi 
duklan mevzileri tahkim etmi§lerdir. Bu Salamanque 31 (A.A.) - 1htilalci-
kuvvetler, T orrojon de y elasconun iha- ler tarafmdan teblig edilmi§tir: 
ta hareketini ikmal etmi§lerdir. Burada- Oviedo etrafmdaki ta~hir harekatl mu· 
ki asiler, kilisenin ~an kulesine ~lkml§ • vaffakiyetle icra edilmi~tir. Nasyonalist 
lard1r. Madrid • Aranjuez demiryolunda kuvvetler, Soviedo kasabasml i§gal ve hii
Zlrhh trenlerin serbest~e sefer etmeleri kfimet~ilerin biiti.in taarruzlanm tardet -
temin edilmi§tir. mi§lerdir. Madridin cenub cephesinde ic-

Cumhuriyet~iler, &imdi biiti.in gayret _ ra edilen harekat Cueva kasabasmm i& -
lerini sabahtanberi top ate§ine tutmu~ ol- galile neticelenmi& ve diiliman, kasabay1 
duklan Naval Carneraya tevcih etrni§ • terke mecbur olmu§tur. Soria mmtaka • 

I d smda nasyonalist kuvvetleri, 3 kilometre er ir. 
Hiikumet~ilerin muvallakiyetleri ilerlemi&tir. 

Franst:z komiinistlerile sosyaliat-
Paris 31 (A.A.) - Aranhuez cep - lerinin bir miiracaati 

hesinde, hiikumet~iler asilerin Toledo 
ile Aragoze arasmdaki taarruzuna mani Paris 31 (A.A.) - Komiinist f,rka-

1 s1, sosyalist f1rkasma bir mektub ~~:onde-
o maga karar vermi&ler ve buna muvaf-
fak olarak hatta bir miktar ilerlemi§ler ve rerek, her iki f1rkanm mii§tereken M. Le-
ba21 mi.isaid mevziler i&gal etmi§lerdir. on Blume mi.iracaat ederek lspanya a • 

leyhindeki ablukanm kaldmlmasl hak • 
Asiler gayretlerini, Madridi Andaloz- kmda diger memleketler nezdinde te&eb· 

Yan1n dogusuna baghyan demiryolunun · 
~ bi.islerde bulunmasm1 ve halk ki.itlelerimn 

nazum bulunan Algadar ve Kastille Hes 
· lspanyaya kaT§! tesani.idlerini daha mii· 
tstasyonlarma dog~ ru· tevcih etmektedir -1 essir bir ~ekle sokrnak i~;in gayret sarfey • 
er. Milis kuvvetleri bu hatlan kurtarmw lemesini ve asilere silah ve rni.ihimmat 

lard1r. Sesena demiryolu istasyonunun a-
I gonderilmesine mani olmasml rica etmesi 
1nmas1 sayesinde yo! tarnamen kurtanl -

teklifinde bulunrnu~tur. 
m!§hr. Doguya dogru olan yol da &imdi 
k Madridde bir facia 

ullanilabilmektedir. Halbuki birka~ 
gun evvel vaziyet boyle degildi. Madrid 31 (A.A.) - Diin ogleden 

sonra Getafe sok.aklannda oynamakta 
Katalonyaya ilk hiicum olan yetmi~ mektebli ~ocuk asi tayyare • 

Paris 31 (A.A.) - Cerbereden Rad- lerin att1klar1 bombalann tesirile olmii~ 
Yo ajansma bildirildigine gore, nasyona- ve daha bir~ok ~ocuk ta yaralanml§hr. 
list harb gernileri, §imali Katalonyada Tayyarelerin bornbalannm hedefi bittabi 
Nozas korfezine girmi§ler ve asker ihra· bu ~ocuklar degil fakat Getafede milis -
cma te§ebbi.is etmi~lerdir. Bu harekete Jeri ta~1makta olan kamyonlar idi. 
miimanaat etmek istiyen bir to~eker der· Madrid cephesindeki Royter muha -

hal batmlml~hr . Sahilde ba§hyan mu • biri bu haberi verdikten s011ra §Unlan da 
harebe, hal a devarn etrnektedir. Bu ~ynca ilave etmektedir: 
mmtakadaki bi.iti.in milisler derhal vazi - «SJrh yarah, ufak c;ocugunu omuzlan 
yetten haberdar edilrni§tir. Y aktn sahil iizerinde ta§lyan bir baba yi.izi.iniin alt 
boyunca biitiin koyler l~iklanm sondi.ir • kismt kopmu§ iki ya§mda bir kiZI kolla
mii§tiir. Katalonya ile irtibat kesilmi§ bir nnda gotiiren bir ana gi>rdiim ve bir kam· 
l-taldedir. Cerbereden kalkan ekespres yonun i~ine doldurulmu§ vi.icud par~a • 
Port-Bou Ispanyol ganna girememi§tir. !an arasmda kendi ~ocuklanm aray1p 

Nazrrlar Madridden ayrrldrlar bulm1ya ~ah§an analar, babalar gordiim.» 
Paris 31 (A.A.) - Radia • Ia • Co· Bir sovyet vapuru ihtilalciler 

toqneun §ayam itimad rivayetlere istina· taralrntlan ara,trrrltlt 
rodan maada diger bi.itiin hi.ikumet aza· Moskova 31 (A.A.) - Hamburg-
Ian bir daha donmemek iizere hi.ikumet dan Batuma gitmekte olan Sovyet Deni· 
rnerkezinden aynlml§lrard1r. estr vapuru Cebelitank bogazmdan ge-

Balear adalarr miistakil mi c;erken lspanyol asi kruvazorii Almiran· 
olacak? to Cervera tarafmdan ara§hrm1ya maruz 

Briiksel 31 (Hususi) _ Romadan bil- kalml§hr. Dniestr vapuru bu kuvvet isti
d ir ildigine gore, italya hiikfuneti is . maline kar§l koym1yarak asilerin keyfi 
Panyaya aid Balear adalarmda reyiam muamelelerine miima§at etmi§tir. 
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Polis memurlartna 
bir ziyafet verildi 
Ziyafette Ba~vekilimiz 

giizel bir hitabede .._ 
bulundu 

Ankara 31 (T elefonla) - Dahiliye 
Vekili Si.ikri.i Kaya Cumhuriyet bayranu 
rni.inasebetile Ankaraya gelen ve burada 
Vazife alan polislere bu ak§am bir ziyafet 
verdi. 

Ziyafette Ba&vekil ismet fnonii, Ad
liye, lkhsad, Maliye, Maarif Vekilleri, 
Ankara Mmtaka Kumandam, Merkez 
Kumandam, Emniyet Umum Mi.idiiri.i, 
bazt saylavlar, Dahiliye erkam ve mat • 
buat mensublan bulundular. 

Ba&vekil ziyafette TUrk polisinden si· 
tayi§le bahsederek §U beyanatta bulun -
du: 

«- Ti.irk polisini sayg1 ile selamlanm. 
Gec;id resminde gosterdiginiz muvaffa • 
kiyeti ecnebiler de takdirle kar§llad!lar. 
Cumhuriyet polisinin hergiin daha fazla 
tekami.il ettigini gormekteyiz. Cumhuri -
Yet zabttasma emniyet ve itimad1m1z var
du. Memur te§kilatml elimizden geldigi 
kadar koruyor, himaye ediyor, size im -

ltan nisbetinde bak1yoruz. Daha iyi ba
kacaglz. 

Cok iyi mesleginiz vardtr. Severek c;a

h§abilirsiniz. Severek ve istiyerek c;ah$ -
hg1mz da muhakkaktJT. Tiirk polisi dai· 
ma iyi ~ohretli oldu. Bu §ohreti muhafa
za edecektir. fyi bir polise malik olmak 
medeni bir mernleketin iftihar vesilesidir. 
Sizi sevdigimize itimad ediniz arkada$ -
lar.» 

Ba~vekilin nutku ~iddetle alkl§land, ve 
ziyafet saat yirmiye kadar devam etti. 

Gazetecilere nasd 
muamele edilecek? 

Dahiliye Vekaleti bu 
hususta bir talimatname 

hazJrbyor 
Ankara 31 (T elefonla) - Son giin

lerde lstanbulda fotografc;t bir arkada~m 
maruz kaldigl muamele iizerine burada 
bulunan Matbuat Cemiyeti Reisi bazl 
makamlar nezdinde te§ebbiisata ge~rni§· 
tir. 

Simdiki halde soylendi&ine gore mesc
Ie burada §ahsi ve ferdi bak1mdan ziya • 
de gazetecilerin alelum'Om resmi daireler 
ve zab1ta memurlan nezdinde gormeleri 
laZlm gelen kabul tarzmm tespiti lUzu -
munu o~taya koymaktad1r. 

Son hadiseler, matbuat kanunu muci
bince gazetecilik vesikas1 ta$1yanlann res
mi daireler ve zab1ta memurlan tarafm
dan nas1l kar~1lanmasmtn sarih bir tali • 

matname ile ortaya koymak liizumunun 
bir tezahiiri.i telakki edilmektedir. Dahi
liye VeHietinin bir talimatname haZITla· 
mak dii&i.incesinde oldugu anla~1hyor. 

Bir Amerikan garabeti daha 
Nevyork 31 (A.A.) -Wall- Streetde, 

Ruzveltin yeniden Cumhurreisi intihab 
edilecegine dair 5 bine kar~1 9 bin dolar 
bir bahis a!!;tlffil§hr. 

ltalyan Hariciye V ekili <;e
koslavakya el~isile gorUttU 

.Roma 31 (A.A.) - M. Ciano, Ce

koslovakya orta ekisini kabul ederek u· 
zun mi.iddet gorii§mi.i§ti.ir. <;;ekoslovakya· 
mn Roma protokolunu imza etmi~ olan 
devletlerle te~riki rnesaisi meselesinin go
ri.i§iildi.igii bildirilmektedir. 

Atatiirkiin te~ekkiirleri 
Ankara 31 (A.A.) - Riyaseti 

Cumhur Katibliginden: 

Cumhuriyetin yildoniimii mlina
sebetile her taraftan gelen ve ulu -
sun bu en biiyi.ik bayrammda va· 
tanda~lann vi.iksek duygu ve heve
canlarma terci.iman olan yaz1lardan 
Atatiirk miitehassis olmuslar ve te· 
~ekki.irlerile tebriklerinin iietilmesine 
Anadolu Ajans1m tavzif buyurmu~
lardlr. 

Britanya kabinesi ogleiistii harb ilan etse ertesi giin, 
hatta ~ay vakti gelmeden idare adamlarimiz bizzat 

gaze bogulurlar, diri diri kJ.ZarJrlar 
Yazan: Georges Bernard shaw 

Bugi.in, herkes, gec;enkinden daha 

a u-.n n u •• 
Fransa 'imal 

hududunu tahkim 

mi.ithi§ ve bi.iti.in medeniyeti mahvede • 
" cek olan yeni bir Avrupa harbinin vu • 

kuu dii&i.incesile mi.ikedder goriini.iyor. 
V e herkes, hi~; bir§eyin bu felaketi on 
seneden fazla geciktiremiyecegi kanaati
ni besliyor. 

ediyor 
Bu i~ i~in tahsis etmi' 

oldugu paray1 
arbrd1 

Cassel 31 (A.A.) - M. Daladierle 
M. Gamelin, di.in sabah ~imal mmtaka· 
smt ziyarete devam ederek Lille, Rou • 
baix, T ourcoing, Halluin ve Armatieresi 
gezmi§ler ve saat 12,15 te buraya gel -

mi~lerdir. 
M. Daladier, §U beyanatta bulunmu§

tur: 

«- Kuvvetle tahkim edilmi§ olan bir 
sistem, &imaldeki sanayi mmtakasmt ta
mamile ortecektir. Bu sistemin bir k!Sml· 

mn tatbik mevkiine konulmasma §imdi
den ba~lan1lmt~hr ve ~;ok iyi bir ~ekilde 

devam etmektedir. $imdi daha yi.iksek 
mali vasttalarla bu i§i ba§armaga ~;ah~a-
caglZ.» 

General Gamelin, saat 13,30 da Pa
rise hareket etmi&tir. M. Daladier, tefti

§ine devam etrnek iizere Dunkerquee git
mi§tir. 

Hi~bir §eyin imkan haricinde olmad1 -
gma nasil inamyorsam, harbin de imkan 
dahilinde bulunmasmdan oylece ~iiphem 
yok. On sene ge~;meden top sesleri i§it -
memiz ihtimali vard1r. 

A vrupada yalmz iki ki§i yeni bir har
bin vukuunu imkanSIZ gormek ci.ir' etini 
gostermi§tir. Bunlar Benito Musolini ve 
Adolf Hitler gibi iki me§hur isim ta§t -
yorlar. Bunlar ~oyle soylemi§lerdir: 

«-Avrupada harb olmaz. Binaena· 
leyh tahrikatta son dereceye kadar ile
ri gidebilirim ve bu hi~bir suretle ihtilata 
sebebiyet vermez. <;;izmelerimle A vrupa
nm emperyalist devlet adamlarmm hep· 
sinin pantalonunu a~1ktan a~lga ok§lya • 
bilirim ve barb olmaz I» 

Ve bundan sonra bu zevat fikirlerini 
mevkii tatbika koymu§lar ve rahatlanna 
bakml§lardir. Hem oyle bakm,§lard,r ki 
bu hareketi bir~ok defa tekrar ettikleri 
ve bunda 1srar gosterdikleri halde umumi 
bir harb pathyacag1 hakkmdaki kanaati
miz gitgide daha kuvvetlenmi§tir. 

Muazzam bir sulhperverlik dalgas1 
fngiltereyi si.ipiirmekte idi. Musolini Ha
be§istana kar§l derhal harb a~mak sureti
]e bu kanaatin kendisinde uyand!rdigl 
hiinnetle kan~1k korkuyu ifade etti. Mii-

Fransa siUihlamyor ·yonlarca ate§li sulhperverimiz hemen !-
Paris 31 (Hususi) - F rans1z kabi- talyaya kaT§ I harb a~1lmasm1 heyecanh 

nesi hava kuvvetlerini artmnak husmun· yaygaralarla istediler. 
da Hava N azm tarafmdan hazulanan Britanya filosu Akdenizde meydan o
projeyi bugi.in tasvib etmi§tir. Bu pro • kur bir tavtrla dola§maga ba~lad1, Muso
jeye gore, 50 milyon frank sarfile tay· liniye Habe~istandan siiratle c;ekilmedi
yarelerin miktan artmlacak, hava ku''" gi takdirde Si.iven kanahm kapatacagl· 

vetleri takviye edilecektir. miZ at;lkca soylendi. Musolini: 

~ubuk baraj1 
Sab giinii Ba,vekil 
tarafmdan a~dacak 

Ankara 31 (T elefonla) - <;;ubuk 
barahmn ac;1lma merasimi salt gi.inii saat 
2,5 ta yap1lacakhr. Baraj, Ba~vekil Is • 
met fnonii tarafmdan a~1lacak ve ~ehre 
ilk de{A olmak iizere su getirilecektir. Bu 
mi.inasebetle davetlilere baraj hakkmda 

izahat verilecek, dolu savaklardan bir iki· 
si a~1larak suyun akt§ §ekli gosterilecek · 
tir. 

Bundan sonra otornobil ve otobi.islerle 
filtre istasyonuna gidilecek ve istasyonun 
kii§ad resmi yapllacaktJT. 

SHasile ~ap evi, dinlendinne mevkileri, 
havaland1rma odalan, filtre havuzlan, 
klor odas1, makine dairesi, laboratuar 
gezilecektir. Ayni gi.in mi.ikemmel surette 
yapilml& olan Cubuk ~osesi de at;llacak • 
tlr. Baraj1n a~1lmasile Ankara ~ehri ku· 
ruldugundanberi ilk defa olarak ic;me 
su tesisatlna kavu~acakhr. 

General Eydeman Kayseride 
Kayseri 31 (A.A.) - Sovyet Rusya 

Assooviyakim Kurumu ba§kam Gene • 
ral Eydeman ve refakatindeki zevat bu 
sabah Toros ekspresile buraya gelmi§ 
ve istasyonda Vali, Kumandan ve miil· 
ki, askeri erkan tarafmdan kar§tlan -
lm§ ve ba§ta mtztka bulunan bir asker 
ve polis miifrezesi resmi selailll ifa et • 
mi§tir. 

General Eydeman burada fabrikalan 
gezdikten sonra 10,18 trenile Kmkka • 
!eye gitmek iizere buradan aynlmt§ ve 
geli§lerinde oldugu gibi merasimle U· 

gur lanmt§tlr. 

General Eydeman Ankaraya 
dondii 

Ankara 31 (A.A.) - Korgeneral Ey -
deman bu ak§am 9,10 da Ankaraya don
miistiir. 

MUlkiye mektebi Ankaraya 
ta§Intyor 

Ankara 31 (Telefonla) - Mulkiye 
mektebi aym albsmda merasimle An -
karaya naklolunacak ve buradaki eski 
Miilkiyeliler tarafmdan kar§tlanacaktir. 
Tedrisata ne zaman ba§lanacagmt pro
fesorler meclisi tesbit edecektir. 

Sekiz muallim a~1kta 
buak1ldt 

Ankara 31 (Telefonla) - Ecncbi ve 
ekalliyet mekteblerinin kadrolan ta • 
mamlanml§br. Yeni kadroda daimi de
vamstzhklan raporlarla anla~tlan sekiz 
ki§i a~tkta b1raktlml§tlr. 

«- Hi~; bir§ey yapmlyacagm1zdan e
minim.» demekle iktifa etti. Ve derhal 
Habe~istam ilhak eyledi. Sonra, Akde -
denizdeki deniz kuvvetlerimizin beyhude 
yere dola§masml gozoniine alarak: 

- ~imdi ~ekilin bakahm I dedi. 
Gemilerimiz cr~kildiler. Avrupada sulh 

hi.ikiim si.irdii. Bunun akabinde biz ber
mutad bir ag1zdan hayk1rd1k: 

- Arhk harbin muhakkak olduguna 
hie; $iiphe yok; on sen eye varmaz pat -
!art 

Ozerinden bir hayli seneler g~en 
Korfu hadisesinden sonra Habe§istan 
hadisesine kadar Musolini harb korku

sunun biiyiik bir istihkarla kar§1lanm1§ ve 
sadece Cenevrede toplanan devletleri sis
tematik surette hi~e saymakla iktifa et
miyerek onlara daima hu§unetle muame
le etmi~ ve yaygaralanna kulak asmad1 -
gmt a~;1k«;a gosterecek §ekilde hareket et
m'i§tir. 

F akat Almanya i~;in vaziyet boyle de
&ildir. Almanya maglub bir dii~and1. 
Muzaffer miittefik devletler onu silah -
lanmaktan, Milletler Cemiyetindeki ye
rini ba§lm yukanda tutarak i§gal etmek • 
ten menetmek hususunda tereddiid gos
tenniyorlard!. Biitiin Almanya bu teh -
did altmda titriyordu. Bi.itiin Alman -
ya; bir ki~i mi.istesna olmak iizere: A -
dolf Hitler. Filhakika Hitler, memleke
tini tehdid eden miitehakkirn kuvvetleri 

gozden gec;irdikten sonra: 

- Blofi.iniize aldanm1yacaglm! de -
di; harbe tekrar ba§lamak cesaretini gos
teremezsiniz.. Esasen elinizde vas1tamz 
da yok. 

V e Almanyayt teslihe ba§lad1. lngil
tere ile Fransa hiddetlendiler ve ona 1;1-
kl~hlar. Hitler bunlara cevaben bir iki 

soz soyledi ki a~ag1 yukart §oyle hulasa 
edilebilir: <<Haydt, c;ekilin ~uradan !». 

Almanyamn bi.iti.in nasyonalist unsurlan 
Hitlere iltihak ettiler ve gi.ini.in birinde o
nu Si.iper Kayzer mevkiine ~tkardilar. 

Ingiltere ve F ransa ~ikayetlerini daha 
ac1 §ekilde tekrarladilar: 

- Mukaddes Versay muahedesini ih
lal ettiniz. Biz buna tahammi.il edersek 
hi~; ~iiphe yok son Lokarno anla~rnalanm 
ihla! etmek ve gayriaskeri Ren mmtaka
sml teslih etrnek akakhg1m da gostere
ceksiniz. 

Hitler: 

- Elbetl 
Diye cevab verdi ve Ren mmtakasma 

binlerce ve binlerce Alman askeri gon· 
derdi. 

Ne oldu? Harb mi patladt~ Bi.iti.in 
Avrupa ~ehirlerme gaz yagrnuru mu 

yagd1? Hayu, bunlarm hi~ birisi olma • 

d1. Sadece sulh, mutlak ve mukaddes 
sulh hi.iki.im si.irdi.i. 

F akat biz, sadece «eyvah I Be§ sene· 
ye kalmaz, bu i§ler bizim ba§lmlza harb 
ac;ar! » demekle iktifa ettik. 

Ni~in biz de Musolini ve Hitler ka· 
dar sogukkanh olm1yahm? 

Ger~;i, akhm ba§mda tutabilmek i~in 
evvela insanm ba~mda akh olmahdu. 
F akat, be§eriyetin bizim temsil ettigimiz 
bsmmm, ltalyan ve Alman milletlerinin 
temsil ettigi kistmdan daha az ak1lh, da
ha az cesur, daha az akli selim sahibi ol
masma sebeb yoktur. 1c;imizde durbin 
insanlar yok degildir. Bunlarm sozlerine 
nic;in kulak asilm1yor? Bu derece harb 
korkusunun hezeyandan ba§ka bir§ey ol
madlgml soyliyen bu adamlan hi.ikumet 
ni~;in gormi.iyor da, ba~kalannm sa~;ma • 
sapan sozlerini efkan umumiye diye ka· 
bul ediyor? 

Bir harb vukuu ihtimali bu kadar kuv· 
vetli midir ki, bunu gayrikabili tevakki 
saymak laz1m gel sin? Ban a gelince, ben, 
bunu o kadar kuvvetle gayrirnuhtemel 
gori.iyorum ki imkanSIZ bile saytyorum. 
Benim gencligimde, hiikumetler rahat 
rahat harbedebilirlerdi. Cernaatin mev -
cudiyeti kendilerine vabeste alan kadm
lar, itina ile muhafaza altma ahmyor, ve 
bizler, lngilterede, ufactk denizimizin ar
kasmda, Man§m albndan tiinel kazmak 
istiyenlere kar~1 enerjik bir mukabelede 
bulundugumuz miiddetc;e ernniyet altm
da idik. 

Bugi.in mesele biisbi.itiin ba&kad!r. Bri
tanya kabinesi ogleiistli harb ilan etse, 
ertesi gi.in, hatta daha ~ay vakti gelme
den, idare adamlanm1z bizzat gaze bo
gulurlar, dini merasim bile irndadlanna 
yeti§meden diri diri k1zamlar, par~a par
~a olurlar, kiil haline gelirler. 

Londra kadmlan, tipki Paris kadm -
Ian gibi, onlann aktbetine ugrar. Bu §e· 
rait dahilinde harb ilafll imkan daliiline 
giren bir hadise midir? Be~ sene soitra, 
yani harb bin tUrlii iblisane ihtiralardan 
sonra daha tehlikeli bir hale geldigi va
kit bu ihtimale yer kahr m1? 

Ger~i. bugi.in, hi.ikumetlerin harb ilan 
etrnedikleri, ilana liizum gormeden har
be giri§tikleri soylenebilir. Bana kahrsa, 
bu degi~ikligin yaphgl yegane fark §udur 
ki, eskiden ate~ a~;mak nekadar tehlikeli 
ise bugiin harb yapmak tehdidini ileri 
si.irmek o kadar tehlikelidir. 

Ba§tana§agl zudelilerden ibaret olml
yan bi.itiin kabineler, bundan bOyle, harb 
lehinde tezahiirlerini, tayyareden heni.iz 
mahrum bulunan kabilelere inhisar ettir
melidirler. Bu kabilelerin imhas1, hpk1 
Habe§istandaki Arnharilerin imha edili§i 
gibi, yiiksek medeniyete sahib milletlere 
ders yerine ge~er ve hiikumetlerinin dur? 
madan «oldiir... oldiir ... » diye hayklr -
makta gosterdikleri inadm ba§lanna na· 
s1l bir derd a~;acagmt gostenni§ olur. 

Zehirli gazler kuvvetli hirer sulh ami
lidir. Binaenaleyb, havayi nesimiyi bun
larla cjpldurabilmek icrin kafi miktarda 
zehirli gaz yapmahy1z. 

Ayni zamanda, silahstzlanma lehinde 
soylenecek her sozi.in tehlikeli oldugunu 
iddia ederek bu yolda mi.idafaalara mey· 
dan verilmemesini istiyelim. Donanma • 
mlZI takviye edelim. Gokyi.izi.inii tayya
relerimizle doldurahm. 

PararniZI saglam i§e yahrml§ oluruz. 
V ak1a, gemilerimiz ve tayyarelerimiz, 
bi.iyiik silahlanma i§inden c;ok evvel mo
dast gf9ni§ §eyler haline gelecek. F akat 
bunlann in§aatl bi.itiin i§c;ilere i§ tedarik 
etmi§ olacak ve bunlarm istimali, bahri
ye zabitlerimize, bi.itiin yabanc1 lirnan • 
larda vakit g~irtecektir. Bilhassa tayya
reler, ger~ekten hirer sulh melegidir. 

Hulasa, Hitlerin ve Musolininin hari
kulade itimadbah~ ci.ir' etl~ri kar§ISinda, 
ha11b korkusunu, mf asabiyetinizin tevlid 
ettigi bir halet telakki ederek zihninizden 
uzakla§trmaniZI, kemali emniyetle soyli

vebilirim.» 

Erkan1harbiyelerin 
i~tima1 
[Ba~taratt 1 tnct sah!fedel 

miyetin bir delili saytlmaktadtr. Tur -
kiyenin beynelmilel vaziyetle ~k me§
gul olduguna ve Balkan memleketleri -
nin, biiyiik devletlerin kavgasma su -
riiklenmekten tevakki ic;in s1k1 bir el 
birligi yapmalan liizumuna derin bir 
kanaat ta~1d1gma ~iiphe yoktur. Bu el 
birliginin ne §ekilde vuku bulacag1 me
selesi, Biikre§ miizakerelerinin ba§ltca 
noktalanndan birini te§kil edecegi mu
ha ]{kaktlr .:o 
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HEM NALINA 
MIHINA 

ilk ha va ~ehidi 
Tiirk kiZt 

fWJ eniiz ~ocuk denilecek ya§ta, fa
lnJ kat nice erkeklerden daha kah-

raman ruhlu bir Tiirk km, 
TUrk kadmhgmm ilk hava §ehidi olmak 
§erefini kazand1. Bir ferd s1fatile ona 
ac1mamak, bir baba sdatile ona aglama
mak kabil degildir; fakat bir Tiirk yurd• 
da§l s1fatile onunla iftihar ederiz. <;;i.inkii 
o, di.inki.i c;:ocuk, bugiin milli kahram:m 
olmu§tur. <;;unki.i, ortamektebi daha ge• 
~en sene bitirmi~ olan o yavrucuk, Tiirk 
kadmhgmm havac1bk yolunda can ve· 
recek kadar yi.ikseldigini, TUrk k1zmm, 
fennin ve medeniyetin bu §Ubesinde de 
garbli hem~irelerinden geri kalmad1gmt 
ispat etmi~tir. 

Diinyamn istikbali havacthktad!r. En 
~ok ve en iyi uc;:an millet muhakkak ki en 
medeni millettir. Bugiin uc;am1yanlara 
yann hayat hakb kalm!yacakhr. Bu ha
kikati anhyan milletler Havac1ltga dort 
elle sanlm,~lardJr. Para~i.it~ii. planorcii, 
tayyareci olmak ic;in varkuvvetlerile c;:ah
~lyorlar. Dii~enlerin, kmlanlann, parc;a· 
lananlarm, olenlerin aklbeti, onlann uc;:
mak a~ktm sondiiremiyor, bilakis biisbii
ti.in alevlendiriyor. Daha ge~enlerde Sov• 
yet Rusyada para&i.itii en gec; a~;ma ya
Tl$mda iki para$i.it~;i.i klz di.i~i.ip olmi.i§ler• 
dir. Bu vaziyete, insanhgm bu haline ba· 
kmca havac1hk , medeniyetin dini olmu~
tur, demekte asia hata yoktur. Bu ugur• 
da canlanm verenler, bu dinin §ehidleri· 
dir. Eribe de bu sehidlerden biridir. 

Onun hazin oliimi.inden duydugumuz 
ac1yt diinya hava §ehidleri kafilesine bir 
Tiirk klZlnm da iltihak etmi§ olmasmdan 
duydugumuz iftihar hissile avutacag1z. 
Oteki milletler gibi bizi de saran hava • 
cthk a~ki. bu yavrucagm oli.imile eksil • 

miyecek, bilakis artacaktir. Havac1 TiirlC 
k1zlannm safmda Eribenin bo§ kalan ye• 
rini doldurmaga goni.illi.i Ti; -1.; k1zlan • 
nm sayJSI, pek~ok olacagma ~ijphe etme· 
yiniz. Tiirk delikanllSI ilk Jehid tayyare· 
cilerimiz, Suriye topraklarma di.i§ti.ikleri 
gi.indenberi nas1! tayyarecilige goni.il ver· 
diyse Tiirk ktzl da Eribenin §ehadetinden 
sonra havaclhga oyle sevgi baghyacakhr. 

Eski §airlerden biri, buna benzer bir 
kayib kar§lsmda : 

Yere di4tiiyse meyva, d1rahtt paydar 
olsun 

Derken hi~ aldanmaml§hr. 
Eribe dii§tiiyse Tiirkku§u, Ti.irk ha· 

vac1hg1 ve Turk milleti payidar olsun! 

~ 

ilk kad1n hava 
~ehidimiz 

• [Ba,tarafl 1 1nct sahffede) 
sert indigi ve bu yi.izc!en dahili bir sar • 
smh neticesinde kaldmldigl hastanede 
vefat ettigini diin teessiirle yazm1§bk. 

Kahraman Eribe, orta tahsilini bu se
ne Kad1koy K1z ortamektebinde bitir· 
mi§tir. Kendisi daha yedi ayhk iken ba· 
ba ve anas1m kaybetrni§, arncas1 ordunun 
eski tayyarecilerinden Vecihinin hima • 
yesinde biiyi.imi.i~tiir. 

Eribe V ecihiyi babas1 olarak bilirmi~. 
Kendisi ~;ok cevval, sporcu bir k1zd1. 
Cumhuriyet ve Kurtulu~ bayramlannda 
Kad1koy K!Z ortamektebinin trampet~i ~ 
leri arasmda gi.izel yi.iriiyi.i~i.i ve giizel 
trampet ~almasile daima nazan dikkati 
celbederdi. Kalam1~ koyundaki Vecihi 
T ayyare mektebinde ilk kad1n tayyare 4 

cilerle beraber u~;ma talirnleri yapmt§ o· 
Ian V ecihinin bu yetim ve oksiiz manevi 
kiZI, babas1 gibi ~ok cesur, fedakar ve 
kahraman yi.irekli bir Turk km idi. 

Kendisinin feci ve pek ~anh akibetini 
haber alan mektebi mi.idi.iri.i ve muallim· 
lerile talebeleri son derece miiteessir ol " 
mu§lar, gozya~lan dokmii§ler, fakat va• 
tan i~;in can veren ilk para~i.it~i.i Ti.irk kt· 
zmm kendi mekteblerinden ve kendi a· 
ralarmdan yeti§mi~ oldugunu du§iinerek 
teselli ve iftihar duymu&lar. 

Mektebin tedrisata ba~hyacag1 2 te§· 
rinisani pazartesi gi.inii kahraman ~ehid 
Eribenin hahrasm1 yadetmek i~in saat 15 
te mektebde bir toren yap1lacak ve Eri· 
benin resmi ya~1yan mezun arkada§lan· 
nm i.isti.indeki ihtiram mevkiine mera • 
simle as!lacakhr. ------San F ransisko grevi 

San Francisco 31 (A.A.) - ticretler 
yiiziinden tehaddiis eden bir ihtilaf do
Jayisile ilan edilmi~ bir grev, Bi.iyiik 
Okyanus sahillerinde deniz faaliyetini 
tamamile felce ugratmt§hr. 

Bu sahildeki limanlarda 200 gemi kl· 
m!ld am1~·acak bir hale gelmi§tir. 

M. Ribbentrop, Krala itimad· 
namesin~ verdi 

Londra 31 (A.A.) - M. Ribbentrop, 
itimadnamesini Krala takdim etmi~tir. 

Kral Edvardm annesi hasta 
Londra 31 (A.A.) - Kralic;e Mari.o

guk algmbgmdan dolayt basta r' 
dasmdan <;tkmamaktadtr. 
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"-=hi=ka=y=e=================fJ~ Bir~ok memleketlerle ti- El o··piDeli.k 
Belkisin defterinden: hic;bir erkegin tahakkiimii altma giremem, cari temasJarda buJunan 

~Aovo-
( Bu aksamki program ) 

«Bugiin mektebimi bitirdim. Yirmi ya- diye kafa tutan Mualla yakmda evleni· Miistesa, r doniiyor 
§mda bir lise mezunuyurn. Arkada§lan · yor. Hem de nasi!! Yazifesinden istifa 
mm hemen hemen hepsi Oniversiteye gi - ederek. <;iinkii ni§anhsl oyle istiyoriDU§. 
dip tahsillerine devam etmek niyetinde Kansmm kendisile miisavi olmasma ta -
Ben, bir kiz ic;in Oniversite tahsilini fazla hammiil edemezmi§. Adamm hakk1 var. 
goriiyorurn. N e liizum var ~ Eninde so · Erkek dedigin boyle olmah. F akat mu • 
nunda evlenecek degiller mi? Amma on· allanm hemen raz1 olu§una §a§hm. Ka • 
lar guya evlenmiyeceklermi§. Erkeklerin raktersizlik diye ben buna derim. Daha 
tahakkiimiine, kafa tutmasma tahammiil evlenmeden ni§anbsmm her dedigine he· 
edemezlermi§. Onlar da ~ah§IP hayatla - men peki derse ya evlendikten sonra ne 
nm kazanacklar, doktor, avukat fa ian olacak? Kendini bu kadar erkek eline 
filan olacaklarmi§. bHakmak olur mu ~ Biraz kafa tutsun, 

• iSTANBUL: 
Ihtiyar kadJn yerinden kalkh ve kaynanabg"'ln 12,30 Plakla Tiirk muslkisl - 12,50 hava

dis - 13,05 plala hafif muzik - 13,25 muhte-

Ben kat'iyyen bu fikirde degilim. Ben· hakkmi miidafaa etsin. 
ce bir kadmm en biiyiik gayesi evlenmek Bir kadmm elinde daima kocasm1 teh· 
olmahdir. Sonra ben mtma bir avukat did edecek bir kuvvet, bir silah bulun • 
ciibbesi, yahud bir operator gomlegi gi • mahdir. Bu silah ta kadmm c;ah§masJ, 
yen bir kadmdan daha c;irkin bir §CY ta- hayahm kazanabilmesidir. Bir kadm, 
savvur edemiyorum. Bir kadmm biitiin kocas1 fazla kafa tuttugu zaman: «Camn 
giizelligi kadm kalmasmdad1r. Erkegin isterse, ben sana muhtac degilim ki» diye
tahakkiimiine tahammiil edemezlermi§. bilmelidir. 
Laf. Erkek tahakkiim etmek ic;in yara - Bak ben iki aydir §apkac1hk ogreniyo· 
ttlmJ§Ilr. Bir erkege boyun egmenin de rum. Ne olur ne olmaz. Giini.in birinde 
kendine mahsus bir zevki vard1r. akhma eser de evlenirsem hic;bir zaman 

Biz evlenmiyecegiz ne demek? Evlen• kocama boyun egmem.» 

mek ve ana olmak bir kadmm en birinci * * * 
vazifesidir. Hem de ne mukaddes bir va- Be§ sene sonra. Belkis otuz be§ ya§m-
zife! Mahkeme salonlarmda ~ene yarw da. El' an evlenememi§tir. Art1k i.imidi 

hrmak, yahud ameliyat masas1 ba§mda de yoktur. 
bacak kol kesmek bir ~ocuk biiyiitmekten «;5apkacJhgJ ilerlettim. Bir de magaza 
daha rm zevklidir acabal ac;tlm. Pekala kazamyorum. Evlenenle • 

Evlenmiyecegiz demek bo§ laf. Elbette rin aklma §a§ayJm. Hayat1m1 kazanabil -
bir gi.in evlenecekler. F akat dl§anda c;a· mek, hi.irriyetime istedigim gibi sahib ola· 
h§an kadm, erkekle§mi§ kadmd1r. Erkek· bilmek varken ne diye evleneyim. 
le§en bir kadm da hic;bir zaman iyi bir Muallanm bir oglu daha olmu§. Deli 
zevce ve iyi bir ana olamaz. Bence bir k1z mi ne? Bir tanesi nesine yetmiyordu. 0 
liseyi bitirdikten sonra evlenmelidir.» bile ~ok. <;ocuk derdi c;ekilir mi~ Ko~as1 

* * * da biraz huysuzmu§. 
Ben hayahmdan c;ok memnunum. Ne 

derdini ~ekecek kocam, ne de hayah bana 
haram edecek ~ocugum var. Bundan 

Be§ sene sonra. Belkis yirmi be§ ya • 

daha rahat bir hayat olur mu ?» 

§mda. Daha evlenememi§tir. 
«N e maskarahk! Miibeccel evlenmi§. 

Yirmi iki ya§mda bir k1z nas1l evlenir! 
*** Onu alan adamm hi~ akh yok mu ~ · 

d 
'ld' Iki sene sonra. Belkis otuz yedi 

Evlenmek crocuk oyuncagl egl Jr. ya§mda. Nihayet bir k1smet c;1kml§hr. 
Yirmi iki ya§mdaki bir klz evini, koca • «;5iikri.i ile evlenmege karar verdim. 
sm1 idare edemez. Elli be§ ya§mda, ii~ ~ocuklu, akh ba§mda 

Bir kmn hayah anlamadan, hayat bir adam. Pekala i§te. Ben de c;ocuklarma 
hakkmda hi~bir dii§iincesi olmadan ev • ana olur, onlan kendi evlad1m gibi biiyii· 
lenmesi dogru degildir. Boyle tecriibesiz tiiriim. 
insanlann kuracag1 yuvalar Y1kllrnJya Y almz c;ah§rnakta devam edecegim. 
mahkfundur. ;5iikri.iniin kazanc1 kafi gelmiyecek. Ca • 

1nsan bir §eyi yaparken onun mana • mm daha iyi. Hem ~ah§lf hem evime ba
sim anlamah, ciddiyetini takdir etmeli, kanm. 

neticesini biraz olsun evvelden ke§fede • ~iikrii biraz da sert bir adamml§. Ara· 
bilmeli~ir. Yirmi iki ya~~nda bir k1~ ~v- da mada kansma bagmr c;agmrml§. Eski 
lenmenm ne demek oldugunu, bu hadiSe- kanst da bunun jrin tahamm"l d · 

· · h d ··h' b' d" ,. u e ememl§, 
mn msamn ayatm a ne mu 1m ~ 1r ,,o·, aynlml§. , 1 

niim noktasJ oldugunu takdir edemez ve Kadm dedigin kocasm1 idare etmesini 
tabii. neticede sukut~ hayale. u~rar. bilmeli, hiddetlendigi zaman alttan almah, 

B1lmem, bence b1r kl~ ~lrml be§ ya • istedigini yapJVermeli. Boylelikle kavga -
§mdan evvel evlenmemehd1r.» !ann, ge~imsizliklerin online ge~ilir. Er • 

* * * kege boyun egmenin de bir zevki vard1r. 
Be§ sene sonra. Belkis otuz ya§mda. T abii bunu gene ve tecri.ibesiz k1zlar ya-

Hala evlenememi§tir. pamaz. Bence evlenmek i~in en miinasib 
«Diinyada ne karaktersiz insanlar var. ya§ otuz be§le kuk aras1d1r.» 

~u: Ben evlenmem, ben ~ah§acag1m, ben BEYZA BlRSON 

Memlekette Cumhuriyet bayram1 

Edirnedeki merasimde Trakya lkinci Genel Miiletti~i 
Kaztm Dirik ve Edirne Valisi 

Band1rmada Cumhuriyet bayramt fereline 
baloda hazu: bulunanlar 

verilen 

Uzun mi.iddettenberi A vrupada bu -
lunan iktJsad Vekaleti Miiste§an F aik 
Kurdoglu bir iki giine kadar §ehrimize 
donecektir. 

ikhsad Miiste§an beraberindeki he -
yetle evvela ingiltereye gitmi§, orada 
hem Tiirk - 1ngiliz ticaret anla§masmJ 
imzalaml§, hem de Karabiikte kurulacak 
demir ve ~elik fabrikalanna aid anla§ -
mamn miiteferrik k1s1mlar1m halletmi&tir. 
Heyetimiz ayni zamanda Londrada 
memleketimizle Serbest irlanda Cumhu -
riyeti arasmda yeni bir ticaret ve klering 
anla~mas1 yapml§tlr. 

Bundan sonra, Parise ve oradan da 
Bel<;ikaya gec;en lkllsad Mi.iste§an Ho
landa sanayiinin memleketimizde i§ yap· 
mas! iizerinde temaslarda bulunduktan 
sonra Berline gec;mi~ ve burada baz1 e • 
hemmiyet verilen temaslarda bulunmu§ • 
tur. Butemaslann faydah neticeleri ya
kmda belli olacal<t1r. 

Yugoslavya ile yap1lan tica· 
ret anla§mas1 

Yugoslavya ile yeni yapllan ticaret 
ve klering anla~mas1 6 ikincite§rinden 
sonra meriyet mevkiine girecektir. Es
ki anla~ma da bu tarihte meriyet mev
kiinden kalkml§ olacakhr. 

Muamele vergisi hakkmdaki 
rapor 

Ticaret Odas1 bundan bir sene ev
vel ba§lad1~ muamele vergisi hakkm
daki tetkikahm nihayet ikmal etmi§ ve 
Oda Sanayi §Ubesi de iki aydanberi ha
Zlrladigl raporunu bitirmi§tir. 

50 - 60 sahifelik kli<;iik bir kitab ha -
linde olan rapor §imdi tabedilmektedir. 
Rapor bugiinlerde Maliye ve !ktlsad 
Vekillerile Enci.imen azalarma gonde • 
rilecektir. 

Yumurta fiatlar1 yiikseliyor 
Yumurta fiatlan son bri hafta i~in

de 3 lira daha yi.ikselerek 30 liraya <;ik· 
ml~hr. <;ift sand1k yumurtalar bu fiata 
~1kmca perakende yumurtanm tanesi 
de yi.iz paraya kadar ylikselmi§tir. 

Yumurtalanm1z bu hafta i<;inde bil
hassa Almanya, italya, Yunanistan, Su
riye ve Filistine ihrac edilmi§tir. -···---Ni§anlanma 

Bay Ahmed Nazmi kerimesi Melda 
ile Zonguldak Maden miihendislerinden 
Rasih T anberk m§anlanml§lard!r. 

MARGARiTA 
GUzel sesli 

GUzel yUziU 
CUzel vUcudiU 

un son ve yeni filmi 
Bu a~k ve ahenk tilmi 
Duran kalbleri i~letecek 
~ok yorulan kalbleri dinlen
direcektir. 

.. 

Mustaribleri de serinletecektir. 

YILDIZ 
SiNE MASIN D A 

4 ikincite11rin ~ar~amba ak~am1 

GALASINDA • • 

kuvvetile geJinin aVUCUDa bir kag"'Jd }J"ra Slkl~tJrd lif plak ne§rlyati - 18,30 Tepeba~l Garden 
T I salonundan nakil - 20 Belma ve arkada§ .... 

_ 5 _ Ikar
1
1 taraf

2
1
0
n
3
d
0
an Tiirk musikisl ve hal.k ~ar. 

1 an - , Cerna! Kamil ve arkada§lari 
Ak§am olmu§tu. Sabahkine benziyen sesleri... Bir lodos f1rtmas1 ic;inde gibi • tarafmdan Tiirk musiklsi ve halk §arkllan-

yemekleri yedikten sonra, Aneyi hpkl y1m. 21 plakla sololar - 21,30 orkestra - 22 30 a-
. jans havadisleri - 23 son. ' 

bir Istanbul gelini gibi siislemi§, giydir· Gelin Ay§e, memnun, giili.imsiiyor... Avrupa merkezlerinln program! gelmedi-. 
mi§tik. Kendi koyliisiine hi~ benzemiyen, Bu ugultu arasmda zamam olc;mek ginden konulamamlstir. 
karagozlii, beyaz pembe tenli, uzun si- imkanSIZ, nekadar vakit ge~ti bilmiyo • --.-.~~~~-......... ~-""""'""""""""""""""'~ 
yah sac;h Ane, manikiirlii lirnaklan rum. Feryada benziyen bagm§malar du- NQBET<;i ECZANELER 
-koyi.in en §lk k1z1 oldug~ u irin kmagecesi ]d 1· Ik" '1 .. .. d b' " yu u. once c;eng1 er yuzun en 1r c1- Bu gece nobe~l olan eczaneler §unlar .. 
ellerine kma yakhrmaml§· ma§alanmt§ nayet ~lkh sand1m. d1r: 
sac;lan, uzun beyaz duvag1, beyaz elbi- _ Kaynana geliyor hey! ... y ol ve • istanbul clhetlndekiler: 
sesile giizel bir gelin olmu§tU. · 1 Aksarayda (l;!eref), Alemdarda (AbdUl .. 

A 
1 k d B rm ·· kadlr), Bak1rk6yde (istepan), BeyazJdda 

Y§ey e onu§uyor uk. ir arahk Kalabahk, orta yerinden aynld1 Gene (A.sador Vahram) , Emlnoniinde (Be§lr Ke-
bana sordu: bir kadm, elinde, i.isti.ine yapraklar, c;i • mal, Cevad), Fenerde (Hiisameddln) Ka ... 

- Sen, nic;in diigy iine , ipek elbise ge- kl 1 1 d k 1 ragiimrukte (Kemal), Kii<;iikpazarcta: (Ne• 
tirmedin? ~e er san ml§, mum ar i i mi§ baku ib- cati), Samatyada (Erofllos), l?ehremin!nde 

rigi,. buket gibi ta§lyarak, ko§a ko§a gel· (A. Hamdl), l;!ehzadeba§mda (Halil). 
0 kadar samimi, ve candan bir so - di. lbrigi gelinin oniine toprak iizerine Beyo~lu cihetlndekller: 

ru§tU ki, dogruyu soyledim: bJraktJ. Gala tad a (Sporidls) , Haskoyde (Nislm 
- Bizim d_i.ig~ iin elbiselerini burada 0 Aseo)' Kasimpaljada (Miieyyed). Merkez 

nun ardmdan c;ar§afh bir kadm sii- nahiyede (Kanzuk), ( Giine~), fi;i~l!de 
giyemeyiz Ay§ecigim. riisiiniin ba§Jm ~eken kaynana da geldi <Hl!-lk), Takslmde (Taksim), (itlmad), 

- Ni~in ~ Gel in in kar§ISma yere ~okiiverdi. Uskiidar, Kadikoy ve Adalardakller: 
- Kollan, gogyiisleri rok ar1ktJr, e • G 1 h Btiyiikadada (Merkez), Heybellde (Yu .. 

"' "' i.irii tii, ayk1rmalar, son dereceyt suf), Kadtk6y Muvakkithanede (Saadet) 
tekleri uzundur. bulmu§tU. Bana oyle geliyordu ki, ahlr ~adtkoy So~iidlii!;e§IDede (Osman HulilsD I 

Ane, gi.ildii: binasmm i~i bu sesleri alam1yarak c;ath· Uskiidar imrahurda ctmrahurl. 
1 

- F ena m1? Getirseydin ke§ke... Se- k -
yaca 11• Zat maaclarl sah1'hler•'n•·n T .. 

ni de giizel urbanla gori.irs}iik... • Merakla bak1yordum. Bu ihtiyar ka· "$ 

- Ne yapay1m Anecigim, olmadt dm ni~in yere oturmu§tu~ Ona da bir is- sani 1936 ikinci altl ayhk 
i§te! kemle veremezler miydi? yoklamasi 

K1z evi, birbirine giriyordu. Kiiriik G 1· · d k lk " e m, yava§ yava§ yenn en a t1 istanbul Defterdarhgmdan: 
aynamn onii siislenen gene ktzlar, kadm- y d ~ ·~·1 k k !' ere ogru 1g1 ere aynanasmm e m1 1 - 4/11/936 dan itibaren 22/11/936 
!aria dolup bo§ahyordu. Konsolun iize- .. .. H k 1 b'ld' b d optu. er es a a 1 1gine agmyor u tarihine kadar tekalid, dul ve yetim .. 
rinde duran ufak petrol lam basi, k1rm1- Fa kat neler soylediklerini anlam1yor- lerin yoklama muamelesi yap1lacakbr. 
Zl bir aydmhk serpiyor, az i§lk, bol ka- dum. Arllk el opme merasimi ha§laml§h 2 - Yoklama her gun saat 10 dan 12 
labahkla gozlerim kama§Iyor, ba§JID do- Gelin yorulunclya kadar optii. Sonra ye ve 13 ten 16 ya kadar devam ede -
niiyordu. c;oker gibi yorgun, sandalyesine oturdu cektir. 

- Haydi millet haZIT olun!.. Kucagma bir mendil a~hlar. Gelin av- 3 -Maa~ sahibleri yeni fotografh nli· 
Y ammda duran ya~h kadma sordurn: cunu 51kJca yumdu. Bu yumulmu§ avuca fus hiiviyet clizdamm, malul olanlar 
- Kim bagmyor boyle? kaynana para koyacakmi§l maluliyet raporlanm, maa§ ci.izdamru 
Kadm, safhg1ma, bilo-isizligime giil · ve resmi senedlerini, yoklama ilmi.iha-

dii: .,. Ihtiyar kadur, yerinden kalktJ. Ve berlerile birlikte getireceklerdir. 
kaynanahgmm biitiin giicii, kuvvetile ge· ( 

- K1z babas1, buradakileri ~agm • linin parmaklanm arahyarak, avcuna JENi ESERLER ) 
Yor. bir kag1d lira slkl§hrdJ. Herkes giiliiyor, --------------

- Nereye gidecegiz? memnundu. Bilgi Yurdu 
De~erll m'llalllmlerimizden M. Niyazl 

Erenbllgenin idaresi altmda Bilgi Yurdu 
namm1 ta~1yan ayhk bir mecmua lnti§ar 
etmell'e ba~laiDI§hr. Felsefeden, sanattan 
ve ilme taallilk eden her§eyden bahsedece
gi anla§llan bu mecmuanm ilk sayiSml 
gordiik ve gerc;ekten faydall bulduk. Oku
yuculanmiza tavsiye ederlz. 

- Diin gece, obiir bOliigiin, kalaba- Kaynana, yorgun argm yerine oturun-
hktan tavam ~atlad1. Onun ic;in bu ge· ca, e§, dost, &rkada§, yolda§, akraba, ge· 
ce, adetler magazada olacak... linin kucagmdaki mendile para koyma • 

F azla sormad1m, kadm, benimle alay ga ba§lad1Iar. Be§ kuru§tan, yirmi be§ 
edecekti; sustum. kuru§a kadar veriyorlard1. Para verecek 

Erkek sesi gene bag1rd1: kimse kalmaymca, yengesi mendili dii-
- Haydin be millet, bekliyon~. A· gumledi, koynuna roktu. 

yaklanmtza karasu indi. G elini tekrar ayaga ka dmm~ ar 1 
Gelinin ba§ma bir ortii, omuzlarma Askt tablacakmt§ 1.. Kaynana bir yatak 

bir manto orttiiler. Karanhk merdiven-
1 ~ar§afile bir elbiselik basma verdi. <;ar-
erden dii§memek ic;in tutuna tutuna in-

d 
~afm dort ucundan birer ki§i tutmu~. el-

ik, sokaga "'kllk. 

I YtJCEL 
Bu k1ymetli mecmuanm son sayu;1 bii • 

Wn pt\inflyve~l~:rin okumas1 lb;1m gelen 
yaz1larla <;1kt1. Biitiin okuyucularrmlZil 
ta vslye ederlz. 

Vefat "' biseligi gelinin omzuna atm1§lard1. Geli· 
Ayln on be§i. KlpUtiSiz ve yuvarlak nin yanmda duran ihtiyar kadm, avaz1 Midilli, Molva e§rafmdan merhum 

yiizile gokte. t;lkligl kadar bag1rd1: Bay ismetin haremi ve arkada§UDlZ Ah· 
DaracJk sokaklar, kara tahta l§lks1z - Kaynana bir entarilik verdiii!.. med Nureddinin kain validesi Emine 

evler, mavi aydmhgm ic;inde bir riiya Dort taraftan ii~er ar§In -adet o ka- Adile, eceli mev'udile vefat ederek Mer• 
§ehrini andmyorlar. Oglan evinin bah- darml§ !- basma yagmaga ba§lamJ§tJ. kezefendide aile kabristamna defnedil • 
~esinden ~alg1, §ark1, zil, kahkaha, nara Basmalan gelinin omzuna as1yorlar, ih- mi§tir. Merhumeye rahmet dileriz. 
sesleri ta§Jyor. Koyi.in bi.itiin insan1, ren· tiyar kadm bagmyordu: 
gi, kayna§masJ or ada toplanml§... - Goriimcedennn! ... 

Bir bah~enin oniine gelince, biraz du- - Hac1 Recebin giZindannn !... 
rarak bakhk. Buras! oglan evinin diigiin - Ana gandannn!.. 
yeriydi. Agaclarda liiks lambalan yam- - Hasan gilin F atmadannn !.. 
yor, kapmm oni.inde ic;eri giremiyen de • - Bu da Yusufun gansmdannn !... 
likanhlar, gozetliyen kadmlar, ko§U§an - Hiiseynin Ommuhandannn! .. 
c;ocuklar, ve bir~ok silahh adamlar var- Arada bir durarak, etrafma bak1yor, 
d1. <;algi seslerine kan§an gi.izel (!) giilerek soruyordu: 
~engilet~in §ark1lan duyuluyordu. - Y ok mu ba§ka veren ~ 

Ko§eyi di:indiik. Biiyiik binanm a~1k Gelinin omzuna y1g1lan basmalan ala-
kapiSindan f1§k1ran kuvvetli aydmhk sii- rak, kaynananm getirdigi ~ar§afm ic;ine 
tunu, ay l§lgmm i~ine uzanarak eriyor • allyorlard1. 
du. Bu l§lkla beraber ta§an, inceli, ka- Bu merasim belki yanm saat kadar 
lmh kadm seslerinin ugultusu, oglan evi- siirdii. Gelin, y11larca giyecek elbiselik 
nin giiriilti.isiinii yutuyordu. kuma§ toplaml§ll. -<;iinkii hep ayni diik-

Kapmm oniinde, gelinin omuzlannda· kanlardan almdlgl i~in kuma§lann c;ogu 
ki mantoyu, ba§mdaki ortiiyii alddar. bir ornekti- verilecek kuma§ kalmaymca, 
Bir koluna yengesi, obiir koluna taze davul gibi §i§en yatak c;ar§afmm dort U· 
bir kadm girdi. keri siiziildi.iler. Ugultu, cunu diigiimliyerek gotiirdiiler ... 
giiriiltii biran i~in dinmi§, ve biisbiiti.in Gelin, biiyiik bir soluk alarak yerine 
artarak yeniden ba§laml§h. Kalabahk oturdu. Merasim bitmi§ti. Kaynana tay
ikiye boliinrnii§tii. Biz ge~tikten sonra fasm1 alarak gitti. 
gene kavu§uyordu. Dip tarafta, orta Aradan biraz ge~mi§ti. Herkesin goz-
yere birkac; iskemle koydular, oturduk. Jeri kap1da, bekle§iyorlard1. 

Dort yam rna bak1yordum, magaza - <;engiler gelmiyecek mi? 
dedikleri yer, yiiksek ~atlsmdan, i~leri _ Her diigi.inde gelir amma, bu ka· 
saman ~oplerile dolu oriimcek aglan sal- nlar giizel diye erkekler hlrakmazlar 

OSMANLI BANKASI 
ILAN 

%3 faizli, 1911 ihrac;;h M1s1r Kredi 
Fonsiye tahvillerinin 1/12/1936 tarihin
de yap1lacak itfa ~ekiminde ba§a ba~ 
tediyesi tehlikesine kar~1, Osmanh Ban
kasJ Galata merkezile Yenicami ve Bey
oglu §Ubeleri tarafmdan pek iyi §artlar
la sigorta edilecegi, mezkur tahviller 
hamillerinin malfunu olmak lizere ilan 
olunur. 

OSMANLI BANKASI 
t LAN 

% 5 faizli, 1918 tarihli istikrazt Dahili 
Tahvilleri hamillerine 

1 sonte§rin 1936 vadeli, ve No. 38 li 
kupon bedelinin, 1 sonte§rin 1936 tari· 
hinden itibaren Osmanh BankastDID 
Galata ve Ankara idarelerile vilayet 
merkezlerindeki biitUn §Ubeleri gi§ele· 
rinde i:idenecegi ilan olunur. 

20 TUrk liras1 itibari k1ymetli beher 
tahvil kuponuna mukabil kag1d para 
olarak 50 kuru§ verilecektir. 

lanan, giibre kokulu biiyiik bir ah1rd1. b lk' 1 
Hakikaten aiizel ve iyi filmler, lk' d k' h l'kl · · · · e 

1
"' .. I yan a I ayvan yem I ermm 1<;1- Kalabahk, gitmek jrin yava§ yava• 

kan oriimci.iklerile, bol l§lk yagmuru al • 
tmda bo§almi§, i~inde bizden ba§ka kim• 
se kalmaml§tl. 

Onlarm ardmdan biz de ~ok durma· 
d1k. Kilimimizi biiriip sararak, di~an ~Ik· 
tik. Silahh koruyuculanmiZin arasmda 
yi.iriimege ba§lad1k. Y ammdaki gene kt
za sordum: 

reklama ihtivac aosteunezler ·h · 1 k k b' · "' ' " ne, gene, I hyar, '<0 u ~ocu 1r siiri.i m· kalklyorlardl. Bu mada zil •lklrtllan, ve 
CHARLiE CHAPLiN . 1 I d b k ' san, t1yatro oca ann a gi i urumla o - bir §ark1 sesi duyuldu: 

$ARLO'nun turmu§lard1. Birbirlerile ne§eli, sevincli, Cenginin birisi gecelik «gala» tuvale-
ismi iki aiindenberi bagy Ira bagy k I d "' Ira onu§uyor ar I: tile gelmi§ti. Siyah tiilgrek iizerine k1rml· 

s A R A y ve s A K A R y A - Evden sandalye getirmek zahmeti Zl pul i§lemeli bir elbise giymi§, yap!§ -
sinemalaum doldurmaira kafi gel· filan yok... kan, kirli sac;lanmn iizerine gene pullu 
mi$tir. <;iinki gostermekte olduklau - Allaha §iikiir iyi yer bulduk... bir kordela baglaml§tl. 
ASRi ZAMANLAR Catmm, ara ~atma direklerine iki Biitiin kalabahgm gozleri c;engide idi. 

kahkaha ve $etaret filmi goriilme biiyiik liiks lambasi yakml§lardi. Bol ay- Ona bakarlarken, dahyorlar, biraz once 
mi11 bir muvaffakiyetle devam ediyo1 dmhk i~inde, ahmn her yam gi.indiiz gi- erkeklerin arasmda oymyarak, onlan 
lliiveten: FOX JURNAL'de en son hi goriiniiyordu. c;ileden c;1karan kadmda, kocalanmn, 
diinya hava.disleri. Herkes bagmyor, ~ocuklar, kalabah- yavuklulannm, sevdahlarmm bak1§ianm 
Bu!!'iin saat 11 de tenzilath matine gm arasmda ko~u~uyorlar, iti&ip kakt&l - gormek, bulmak istiyorlard1 sanki ... 

~:::::::::::::::~v~o~r~la~r~;~<;~I:!{~hk~l~a~r,~a~n~al~a~n~n~ • .:d~u~r~, :o~tu~r~! <;engi k1sa bir mi.iddet oynad1. Has • 
F retlileri onu bekliyordu. F azla durama • K A. L i E N T E i$TE bug~~m goriilecek ;;~ti.Herkesten parsa tophyarak, c;1k1p 

Davetliler, evlerinden getirdikleri is -
LA MU~A~A 

DOLORES DEL RiO TURK Sinemas1 
kemleleri, tahta tokmalan giderken gotii
riiyorlardl... Di.igiinciiler be§ on dakika 
i~inde, selamSJZ, sabahSJZ c:;ekilip gitmi§-

11 de tenzilath matine lerdi. Koca ah1r, bo§ yemlikleri, arka ta· 

•••••••••••••• .. ••••••••••••••••· rafta y1g1h saman horc;lan, ~atldan sar • 

FRANSIZCA 

- Ni~in bu kadar silahh var~ 
Y ava~ sesle cevab verdi: 
- Her diigiinde c:;engilerin yiiziinden 

dogii~ olur, cinayet c;1kar. Ge~en y1l, iki 
delikanh birbirini vurdu. Biri oldi.i, biri 

hapiste. ik ocak sondii ... 
Ay l§lkh yollardan yiiriiyerek dondi.ik. 

bizi, diigiin evi kal abahkllr diye, e§raf· 
tan birinin evine misafir gonderdiler. Te· 
miz bir oda ac;hlar. 

Denizin kayahklara c;arpan sulanmn 
sesi geliyor, yan pencereden, ay l§lgmm 
yapraklanm giimii§ yaldizlarla pmldat • 
t1gl biiyiik bir dut agac1 goriiniiyordu. 

Uykuya dalacag1m mada, di.igiinden 
evlerine donen delikanhlarm, altlan de
midi kunduralarile kaldmmlan ottiirerek 
gec;erlerken, ah, oh I <;ektiklerini duyu • 

yordum .. ~ CAHJD UCUK 



1 ikincite~rin 1936 CUMHURfYET 

( TERBiYi BAHiSLERi ) 

Giizellik ~irkinlik davas1 
Cumhuriyet bayra

mi tezahiirleri 
Osmanl1 tarihinde Yu · 

"' 

Paris el~iligimizde biiyiik · 
merasim yapild1 

goslav §ahsiyetler 
Yazan: Selim Sur• Tarcan 

!§te i~inden c;JkllmasJ miimkiin olm1 • 
yan bir daha daha I Bir baloda, bir su
'Varede, bir gece .eglencesinde, bir dii • 
giinde beyaz ortiilii masalarm ba~mda 
kiime kiime toplu alan §lk, zarif bayan· 
!ann miidekkik nazarlan baz1 c;ehrelerde 
tak1hr kahr. Kulak misafiri olursamz i§i· 
tirsiniz: 

yiikselme devirlerinde yeti§mi& alan san
atkarlann ideal bir giizellige yakla&an 
orneklerile kar§Jla~tyoruz. Bizde hayran
hk hisleri uyand1ran bu giizel heykeller
de gaze c;arpan hususiyet e§kal ve tena
siibiin ahengidir. 

Paris 31 (A.A.) - Anadolu Ajan
smm hususl muhabiri bildiriyor: 

Turk kolonisi, Cumhuriyet bayramm1 
ekilikte candan kutlulad1. Bayan ve Bay 
Davaz ogleden sonra F rans1z ve dost 
devletler miimessillerile Tiirk tebaas1 ve 
talebesinin tebrikatml kabul ettikten son
ra ak&am parlak bir suvare verdiler. Mil-
11 danslar yap1ldJ, heyecanh nutukla~ ve
rildi. Davaz nutkunda Cumhuriyetin ik
llsadi, askeri, siyasi parlak muvaffkiyet
lerini sayarak Atatiirke, §erefle baghhgl
ffilZI, yurdun sevincine ortakhglffiiZI SOY· 
ledi. Atatiirkiin emanetine lay1k olmaga 
genclerin ~ah§mas1m diledi. Cok alkl§ • 
land1. 

Aslen Yugoslav trktndan olduklar1 halde Osmanb 
devletinde Sadr1azam, Vezir, Kaptan1derya 

olmu' kimseler pek ~oktur 

- ,Su ge~eni nas1l buluyorsunuz? 
- F ena degil, yalmz bilmem, agz1 

biraz bi.iyiik~e 1 ! 
- .Su dansa kalkan, liile liile sa~hy1 

begeniyors musunuz ~ 
- i§te o gi.izell Onu siz yakmdan 

gorseniz, oyle tath yt§il gozleri var ki ... 
- Amma biraz boyu k1sa degil mi ~ 
- Y a §U bize dogru gel en? 
- Bak ana diyecek yok! bg12, bu-

run, goz, ka~ hepsi yerinde, biraz top · 
I ansa e§i bulunmtyacak! 

- Ya ~u lepiska sa~hya ne buyuru -
lur? 

- hte ona acJCllm. Boy bos hepsi ye
rinde, teninin rengi de fevkalade, ah nc 
olurdu bu kadar yagb olmasayd1 ... 

Bu bayanlarm yiiriittiikleri miilahaza
lann dogru veya yanh§hgml soyliyecek 
degilim. Y aln1z hepsi de bilfarz baz1 §a· 
htslar iizerinde tam tamamma anla§salar, 
acaba o begendikleri, hayranhk duyduk
larJ insan hakikaten biitiin manasile gi.i· 
zel midir ~ V ey a giizelligi mutlak bir su
rette temsi! eden bir tip var m1dJr? T abi
at mukayeseye elveri~li bir ornek yarat
ml§ m1du? 

Buna hi~ tereddiid etmeden hayu I di
yecegim. Estetik zevki insanlarm artistik 
terbiyesinin neticesidir, bu terbiye ile 
~evk incelip, kabala§Jr. iklim §artlan, 
cins farklan, tarihin devirleri, mizac ay· 
nhklan ve alman terbiyenin bunda c;ok 
dahli varrlu. 

Biraz tetkik edilirse muhtelif devir -
lerde ya§amt§ olan san' atkarlann giizel
lik hakkmdaki hiikiimlerinde mubayenet 
degilse bile, az~ok farklara tesadiif edi
lir. Eger c;1plak gezmek amlardanberi 
ay b say1lmasayru hie; §iiphe yok ki goz
lerimizin estetik terbiyesi daha ileri gi
derdi. Bugi.in giizellik hakkmda en <;ok 
salahiyet sahibi olanlar ressam ve heykel
tra,!ardu. Fa kat onlar da ka~ tane gii
zel, mi.itenasib canh ~1plak model bulabi
i r r bilemem I 

Y almz medenl insanlarm gozlerine bir 
terbiye verebilen en miikemmel mekteb: 
Mi.izelerdir. Orada eski Yunanistamn 

Bunu muhtelif uklara mensub, muhte
lif iklimlerde ya~1yan insanlarda gorebi-
liyoruz. • 

Bir Y unan giizeli, bir Ti.irk giizeli, bir 
Acem giizeli, bir lspanyol giizeli, bir A
rab giizeli gibi zenciler arasmda bir Su
dan giizeli, bir Dahuma giizeli, bir Zulu 
giizeli vard1r. 

Giizelligi takdir hususunda insanlann 
gorii& farklan ayndtr. Onun i~in degil 
midir ki bu hususta bir kanun vazetmek 
mi.imkiin olam1yor. Y almz muhakkak a
lan ~ey, s1hha t, tenasiib ve ahenk; bu iic;ii 
gi.izelligin sehpastdJT. 

T av1r ve hareketlerde zarafet, ba&m 
omuzlar iizerinde ~ahane duru§u, ka~. 
goz, ag1z, burun, el ve ayaklann tenasii· 
bii, hatlarm tebariizii gogiis ve kalc;alann 
goze batm1yan <;lkmhlan, belkemiginin 
ve mafsallarm i~lekligi ve biitiin bu fizi
yolojik giizellikleri heykellerden ayuan 
~e onu bir kat daha yiikselten psikolojik 
bir vas1f vard1r ki ana da canhhk diyo -
ruz. 

Herkesin az~ok h::lSretini c;ektigi bu 
giizellik Allah tarafmdan bir tak1m kim
selere verilmi~ bir imtiyaz m1d1r? Yani 
insanlar giizel veya c;irkin mi dogarlar? 

Tiirkiin giizel bir darb1meseli bu da
vayi hallediyor: Bakarsan bag olur, 
bakmazsan dag olur. 

Bak1m sayesinde c;irkin doganlar da 
zamanla giizelle~ebilirler. Terbiye mad -
dl ve manevl s1fatlan gittik<;e iyile~tiren, 
yi.ikselten bir vas1tadu. En nankor top
raklar bile bak1m sayesinde mahsuldar 
bir §ekle giriyor. Bahm vi.icudlere s1hhat 
ve tesani.ib verir. 

Bana bazan, «hen giizelle~ebilir mi -
yim ?» diye soranlara: 

«- E vet! Giizelle,ebilirsiniz. Y almz 
kullanacagmJZ vas1talara gore. Sun'i va· 
s1talara miiracaat ederseniz, glizellii'i;iniz 
muvakkat olur, giine§, hava, su, g1da, 
hareket gibi tabii vas1talan kullamrsa -
mz, daimi olur. Eger bunlardan yolile 
i tifade etm sini bili eniz s1hhat ve te
nasiibi.i elde e.der-ve giinden siine giiz.el
le~irsiniz.» diyorum. 
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faaliyeti 

Cebelibereket Belediyesi azalart (X) ifaretli zat Belediye Reisidir 
Cebelibereket (Hususi) - Belediye - nede bin lira k~r temi~ edilme~te?ir. 

miz, son zamanlarda Belediye reisi Her dlikkan 62 hraya kuaya venlmt§ -
doktor Ahmedin devamh aHika ve gay- tir. 
reti sayesinde '<ah§maga ba§lami§tir. Belediye gilzel bir park yaphrmaga 

Be!ediyemiz §ehir haricinde fenni bir da karar vermi§tir. Park onumlizdeki 
lnezbaha yaphrd1. Et nakliyatl araba- mevsimde yeniba§tan tanzim edilecek
larla yap1lmaga ba§land1. Belediye bu tir. l_?ose ve menfez yap1ld1. Su ve elek
Yilzden dart bin liraya yakm varidat trik projeleri tamamland1. 
temin etti. $ehir meclisi sonte§rinin birinci gu-

1750 lira sar:fedilerek 19 dukkanhk nil toplanacakbr. Bclcdiye, §ehrin bir 
et ve sebze bali yap1ld1. Bu yuzden se- bro§ilrunii haz1rlamaktadtr. 

Cumhuriyetin l~timai roman1: 19 Yazan: Hilmi Ziya 

Almanyada iktlsaddan neler okudu • 
nuz bakaylm? diye birdenbire soziinii 
kesip, ortaya adeta bir imtihan suali <;1-
kanyenni§ti. 

Demir, giiliimsiyerek oniine baktJ. Fa
kat mutlaka bir§ey soylemi~ olmak i~in: 

- Nationa!Okonomie, dedi. Bekir 
Bey, biraz dii§iindii. Bu kelimeyi fran • 
11zca tekrar etti. Ve sonra ba§tnl salhya
rak, ~iipheli bir nazarla bakh: 

- Milli ikhsad degil mi? Fakat ik
tisadm milllsi olur mu? 

Demir, bir miinaka§a mevzuu ~1kar • 
tnarnak i~in ihtiyath konu§maga gayret 
ediyordu: 

ka§lanm c;atarak: 
- Milll ikhsad olamaz! dedi, ikh • 

sad ilmidir. Millisi, gayrimillisi yoktur. 
Mademki bununla ba§ka ~eyler kasde • 
diyorsunuz. 0 hal de ba~ka isim bulun l 

Demir, ~abuk ugla§mak ister bir ta • 
v1rla: 

- Evet, rnilletin ikt1sad1! dedi, mak-
sad budur. Kurdoglu, rahat! bulmu§ 
gibi yerle§ip: 

- Bak, ~imdi oldu I ... diye geni~ ge
ni§ giildii ve Demirin mtlm ok§ad1. 

Bu mad a, k1zlar flsJ!da~Jyor; damad, 
ba§t yukarda, ciddiyetle dinler gibi du
ruyor; Cemal, elleri dizinde egilmi~ ye
re bak1yordu. K1sa bir siikuttan sonra, 
soz gene hararetle ba§hyacaktJ ki, birden 
F ahriinnisa at1hp: 

Talebe cemiyeti ba~kam Mazhar, ta· 
lebeden Esen, heyecanh cevablannda, 
gencligin cumhuriyete, ink1laba kaq1 
baglanm, kendine dii~eni yaln1z miidrik 
degil, ag1r mubarek emaneti ba~ iistiinde 
ta~lmaga hazJr olduklanm soylediler. 

Eglence sabaha kadar devam etti. 

Bogazi~i lisesindeki mi.isamere 
Cumhuriyetin on ii~iincii y1ldoniimii 

~erefine Bogazic;i lisesinde bayram giin -
lerinde tertib edilen musamerelerin so • 
nuncusu diin verilmi~tir. Bu miisamere -
lerde talebe velilerinden ba~ka birc;ok 
profesorler ve tanmml§ kimseler de ha -
z1r bulunmu§lardlr.' 

Diinkii miisamerede evvela talebeden 
bir gene cumhuriyetin faziletleri hakkm • 
da bir nutuk soylemi~ ve Tiirk gencligi
nin Atatiirkiin k_endilerine verdigi emane· 
ti muhafazaya azmetmi§ oldugunu soy -
le!I)i§tir. 

Bundan sonra bir ~iir okunmu§ ve bir 
operet temsil edilmi~tir. J apon klyafet -
lerine girmi§ elliden fazla k1z ve erkek 
mektebin <;ok giizel dekorlarile siislenen 
sahnesinde ve bilhassa (Krizantemit 
Tiirk oglile evlenmesi) sahnesini c;ok 
canh ya~atml§lardJr. Kuvvetli bir orkes
tramn idare ettigi bu operet ayni za • 
manda milli hisleri koriikliyen bir eser 
haline konul~~ bulunmakta idi. Miisa
mere ge<; vakte kadar siirmi.i~tiir. 

Moskova selaretimizde 

Moskova 31 (Hususi muhabirimiz -
den) - Cumhuriyetin on ii<;iincii yJido
niimii bayram1 miinasebetile biiyiik elc;i
miz, giindiiz Tiirk kolonisinin tebrikle -
rini kabul etmi~. gece sefarethane bina
smda parlak bir ziyafet verilmi~tir. Ziya
fette Litvinof, Mare~al Egoroft, Harici· 
ye Komiserligi yiiksek memurlan, kor -
diplomatik bulunmu~lardJr. Ziyafet <;ok 
ne~eli bir §ekilde sabaha kadar devam et
mi§tir. 

Ermeni vatanda~larrmrzrn Cumhu
ri.)let bayrammt tes' id merasimi 
Cumhuriyetimizin 13 i.incil y1ldonil -

mii milnasebetile §ehrimizdeki Ermeni 
vatanda§lanm1z her tarafta merasim 
yaparak bayram1 tezahuratla kutlula -
ffil§lard1r. Bayramm birinci giinil Turk 
Ermenileri idare heyeti reisi Horasanc1 
ile umum katib V. Akgill, Vilayete gi
derek Valiyi tebrik etmi§ler ve Beya -
Ziddaki ;-esmi ge~idde haz1r bulunduk-
tan sonra Taksim abidesine bir ~elenk 
koymu§lard1r. Heyet ayni zamanda 
Curnhurreisi Atatiirke, Ba§vekile tel -
graflar c:;ekerek Tilrk Ermenilerinin 
Cumhuriyete baghhklanm bildirmi§ler 
ve milll bayram1 candan kutlulami§ • 
lard1r. Kiliselerde de aynca. dini mera
sim yap1lm1§ ve Cumhurreisimizle bii -
yiiklerimize uzun omurler dilenmi§tir. 

Diger taraftan Ermeni mekteblerinde 

F ahriye, yamndakilere dam§acak gibi 
hirer hirer doniip: 

- Bize kadmlarm k1hgmdan bahse • 
din, dedi. 

Demir, onun miibalagah giyini~ine ba
karken masadakileri gozden gec;iriyor • 
du: 

- Goriinii~iinii anlatmaga liizum gor
miiyorum, dedi. Ciinkii o, denebilir ki. 
sizin tipinizdir. {Gene kadmm yiiziinde
ki siirur farkedilir derecedeydi). K1ya
feti gaze c;:arpacak kadar sadedir I 0 
ba~kalanndan c;ok kendi i<;in giyinmeyi 
tercih eder. {Giiliimsiyerek) Ball hamm· 
larJmlz gibi, onun ba§hba~ma bir elbise 
derdi yoktur. 

Bu SITada kankoca, nazarlarile bir~ey
ler soyle§mek istiyordu. F ahriinnisa, is
tihfaf pozile: 

- Desenize!.. Bu kadmlar siislenme
sini bilmiyor, dedi. Demir, nezaketle ba· 
§lnt sallad1: 

T arihte as len Yugoslav kanmdan ol
duklan halde Osmanh ricali arasma ka
n§IDI§ ve Tiirkliige hizmet etmi§ ~ahsi -
yetler pek c;oktur. Bunlarm arasmda bir
cok saduazamlar, vezirler, amirallar ve 
~uharrirler vard1r. Bunlann hepsini say
mak giic;, hatta imkanstz bir i§tir. Onun 
i<;in en me~hur alan birka<; tanesini kay
detmekle iktifa edecegim. 

Hersekli Ahmed Pafa 
Hersekli Ahmed Pa~a aslen Yup;os -

lav alan Hersek hiikiimdan Stepamn kii
~iik ogludur. Stepan, memleketini iki 
biiyiik oglu arasmda taksim ettikten son· 
ra en kii<;i.ik oglunu da baz1 hediyelerle 
birlikte rehine olarak F atih 1kinci Meh -
mede gondermi}ti. Bu suretle kiic;iik 
Stepan Osmanh saraylannda biiyiidii. 
Bilahare islamiyeti kabul ederek Ahmed 
ismini ald1. 

F atih kendisini kendi ogullarile bera
ber terbiye ederek biiyiittii. 1481 de Fa
tihin oglu ikinci Beyaz1d padi§ah olun
ca c;ocukluk arkada§l Ahmed de 18 ya· 
§Ina basm1~ ve orduda miihim mevkilere 
p;e~mi~ bulunuyordu. Beyaz1d kendisini 
Anadolu Beylerbeyligine tayin etti. Ve 
ayni zamanda onu damadhga kabul e • 
derek hem§iresi F atma Sultan! a evlendir-
di. 

BeyaZid MISlr seferine <;1khg1 zaman 
arhk pa§a alan Hersekli Ahmed Pa§a 
da kendisile beraber bulunuyordu. Fa -
kat Ahmed Pa§a talihsizlik yiiziinden 
MISirhlann eline esir dii§tii. V e ancak 
bir sene sonra esaretten kurtularak ls • 
tanbula donebildi. 

Hersekli Ahmed Pa§a MISlrda iken 
MISlr kolemeni Kayt Bay kendisini elde 
etmek ic;in ana klllm ve saraydaki en yiik
sek mevkileri teklif etmi§ti. F akat Her -
sekli Ahmed Pa§a hepsini reddetti. 

Hersekli Ahmed Pa§a daha sonra 
Kaptamderya ve Vezir oldu. Osmanh 
hiikumetinin en yiiksek mevkilerine ka
dar <;1kt1. Y avuz Sultan Selim zamamn· 
da da uzun miiddet bu mevkileri mu -
hafaza etti. 

Bu esnada !stanbulda birc;ok medre • 
seler, mescidler ve hanlar yaphrml§tlr. 
Arzusu iizerine Marmaranm ilk duhul 
noktas1 olan Dilimaberde medfundur. 
Osmanh ve ecnebi sefaini Hersekli Ah
med Pa§anm tiirbesinin oniinden gec;er
lerken uzun miiddet selam resmi ifa et -
mi§lerdir. 

Hersekli Ahmed Pa§anm ogullarm -
dan Hersekli Ali Bey de kaplcJba§Jhga 
kadar terfi etmi§, fakat gene ya§mda ve
fat etmi~tir. 

Hrrvat Ri.istem Pafa 
1521 senesinde Gazi Bekta§ Hersek 

VoyvodasJ Skradinay1 maglub ederek 

Hersegi istila ettigi zaman lstanbula 
gonderdigi ganimetler arasmda iki de 
karde§ bulunuyordu. 

1stanbula gelince lslamiyeti kabul e
den bu iki karde§ten biri olan Riistem 

de aynca toplanhlar yap1lml§ ve Cum
huriyet bayram1 munasebetile nutuklar 
soylenmi§tir. 

Cumhuriyet bayram1 milnasebetile 
cJamanak:o gazetesi 8 sahi:felik fevka -
lade bir nusha ~1karm1§ ve Tilrk Erme
nilerinin Cumhuriyete ve vatana bag
hhklanm anlatan yaz1lar ne§retmi§tir. 

den bir tav1r almaga ~ah§arak: 
- Bence kibar kadm, herhalde 'Y' 

giyinmesini bilmeli! diye atdd1. Demir: 
- ~iiphe yok!.. dedi Y almz kadmlar 

i~in mi? Her medeni insan ic;in bu bir 
vazifedir. Ancak; giyinmek ba§bba§ma 
gaye degil, fakat vas1ta oldugu zaman 
giizeldir. Eger bir hamm, giyinmek ba
hanesile biitiin vaktini oldiiriir ve etrafml 
zehirlerse, bu artlk medeni vazife ol • 
maktan c;1kar. F akat -miisaadenizle- has· 
tahk olur. 

Kimseyi itham etmemek i~in, size ya
klmmdan misal getireyim: 

lstanbula donii~i.imde akrabamdan bi
rinde misafirdim. Bir br eglencesine ha· 
mlamyorduk. Ev sahibi hammm yeni 
kostiimleri (kac; kere kusurlan diizeldik
ten sonra I) heniiz terziden gelmi~ti. Ha
mm, pembe c;ic;ekli ince bir kuma~tan ya· 
p1lm1~ olan bu yazhk fantezi elbisenin 
kendine ~ok yakl§hgmdan dolay1 olduk-- lkt1sadm millisi degil, fakat mille

tin ikhsad1 demek isteniyor. (V e bu mii
nasebetle izahat verdi). 

Bekir Bey, ka~lanm kaldJrml§, ba§tnl 
egmi~. bo§luga bakarak dinliyordu. De
mirin soyledigi baz1 kelimeleri tekrar e • 
derek, bir dakika bu vaziyette kaldt. 
Sonra birdenbire kabaran bir horoz gibi 

- Miisaade eder misiniz? dedi, Al
manyaya dair baz1 §eyler sorahm. De • 
mir, sozii benimsedi: 

- Hay1r! dedi. lyi ve gi.izel ya~Jya
bilmek ic;in, bu i~leri en az iiziicii hale 
getiriyorlar. Naciye, giyindikleri zaman 
hi<; te hammlanm1zdan fena goriinmii • 
yorlar. 

Damad, soze kan~mak zamanmm gel
digini his!etmi§ gibi, dogrulup daha man-

c;a ne&' eli ve magrur goriiniiyordu. He -
pimiz giyinmi&, onu bekliyorduk. 

0 bizden saatlerce evvel ba~ladJgl 
halde, tam ~Jkacaglmlz suada birden ge
ri dondii; ayna kar&Jsmda huc;mlanarak 
soyunmaga kalk1~t1. Ba§ortii ve ma§la • 

- Buyurun I Bildigim kadar soy· 
lemege hazmm. 

Asian Htrvat olan Piyale Pa$anm Kas11n • 
pa~ada yapttrdt!}t camtin mlhrabl 

Pa§a Sadrazamhga kadar yiikselmi§ ve 
I 543 ten 1552 senesine kadar bu mevkii 
muvaffakiyetle idare etmi§tir. Padi§ah 
Kanuni Siileyman zeH ve kabiliyetini 
takdir ettigi Hrvat Ri.istem Pa aya 1554 
senesinde klll Mihrimah Sultam ver -
mi§tir. Bundan sonra gene Sadrazam o· 
Ian H1rvat Riistem Pa§a hayatl mi.idde
tince bu mevkide kalml§tlr. Kendisinden 
sonra gene hem§erisi olan Semiz Ali Pa
§a ve daha sonra Sokullu Mehmed Pa-
§a bu mevkii i§gal etmi§lerdir. · 

H1rvat Riistem Pa§anm diger karde§i 
Sinan Pa§a evvela Hersek Beyi, daha 
sonra da Kaptamderya olmu§ ve bu va· 
zife esnasmda vefat etmi§tir. 

Piyale Pafa 
Gene H1rvat soyundan olan Piyale 

Pa§a da sarayda biiyiitiilmii§ ve 1553 
senesinde Kapt~mderyr. olmu§tur. Piyale 
Pa~a Dzarba, SakJZ, Mazurka ve biiyiik 
kii~i.ik daha altml§ yedi adayt ve veri 
zapt ve ilhak etmi§tir. Ayni zamanda 1-
kinci Filipin biitiin sefaini harbiyesini 
mahvederek birc;ok tanmml§ kaptanlarla 
birlikte Dona Alvaray1 da esir almaga 
muvaffak olmu§tur. 

Piyale Pa~a 14 sene kaptamderyahk 
yaphktan sonra 1566 da vezirlige terfi 
etmi~tir. Bilahare iki defa daha J<.aptam
derya olduktan sonra I 57 I de tekrar ve
zir olmu$ ve 1577 de vefat etmi$tir. Ka
sJmpa$ada kendi vaptJrdJgl cami .ve med
resenin yanmda medfundur. Zevcesi 1-
kinci Siileymanm kiZidJr. l!mi <;ok se· 
ver ve alim kimselerle hasbihallerde bu -
lunmaktan c;ok zevk ahrd1. Pek c;ok hay
ra II va rdn. 

Bunlardan ba~ka evvela Y eniceri a • 
gas1 iken 1504 te vezir olan Mehrned 
Pa~a. 1582 de <;e§me muharebesinde ce· 
saretile harikalar gostererek ~ehid dii~en 

Ali Bey de aslen Yugoslav nkmdan ol • 
duklan gibi Ulu~ Hasan Pa~a. Halil 
Pa~a. Kara Davud Pa~a. Dervi§ Meh -
med Pa~a. Musa Pa~a. Tapa] Receb 
Pa§a, Uzun Piyale Pa$a, Asker Ahmed 
Pa~a. Tellak Mustafa Pa§a, Sarho§ 
Ahmed Pa$a. Kocablylk Ali Pasa, Me
lez Mehmed Pa~a gibi eski Osmanh bii
yiikleri de Yugoslav nkmdan idiler. 

Biitiin bu sahsiyetlerin hepsi Osmanli 
hiikumetine tam manasile sad1k kalm1~ -
lar ve biiyiik hizmetlerde bulunmu~lar -
d1r. Bu misaller Tiirklerle Yugoslavlarm 
birbirlerile nas1! kayna§hklanm ve na -
s1l anla§hklanm i'pat eden tarihl vesi 
kalard1r. 

JORJ BUKILITZA 

hm bu renk iizerinde gitmedigi bahane -
sile eski esvablarmdan birini giymek iste
di. Fa kat arhk bir kere i§ ~ileden ~1km1$· 
h. Bi.itiin dolab bos.alarak, sinir buhraDI 
i~inde hepsi hirer defa tecriibe edildi. 
Bo~ yere bu kadar i.iziildiigiinii bize gos
termekten utand1ib kin, odasma kapa -
DIP - bir arahk - hiingiir hiingi.ir agladJgl, 
kocasile i~eride adeta uzun ve harab e -
dici miinaka$alara girdigi uphesiz misa
firlerden kimsenin p;oziinden kac;mam1~ • 
h. Arhk giiniin geri kalan k1smmda ne
kadar eglendigimizi tasavvur edin I 

0 soylerken, gene kadm renkten ren
ge giriyor ve onu istihfafla siiziiyordu. 
Bu mada yemekle me§gul olan Nur, goz 
ucile misafirleri tetkik ediyor, Cerna! 
yeniden kadehini dolduruyor, Kurdoglu 
tela~h hareketlerle biitiin masaya bakm
dJktan sonra, ba§tnl ve i&aret parmagm1 
salhyarak: 

-Ben demez miyim?.. Her evin ha
Jj boyledir! diye F ahriinnisa ve damadl
~~ bak1yordu. Nur, mevzuu degi§tirmek 
t<;m: 

- Alman kadmmm fikirle alakas1 
nedir? diye sordu. Demir, bu yeni mevzu 
sayesinde otekinin derdinden kurtul-
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notlar 
~ nadolu §ehirlerinden birinde 
6-~ vaktile kiZll ve klpkiZII cahil 

bir hatib vardl. o~ harfi kaleme 
tak1p yanyana getiremezdi. Ancak hare· 
keli yaztyl -ter doke doke- okuyabilirdi. 
Cuma giinleri §ehrin en biiyiik camisinde 
mimbere ~1k1p hutbe okumak ve sonra 
mihraba ge<;ip yiizlerce adama imamhk 
etmek hakb -baba miras1 olarak- i§te bu 
adama verilmi§ti. 0, her cuma giinii 
gobegine kadar uzanml§ muhte§em sa -
kahm itina ile tarar, mevsime gore s1rhna 
ge~irdigi beyaz veya siyah ciibbenin ete
gini beline dolar, bir imam1 Azam, bir 
Ebiissiiud vakarile salma salma camiye 
gidip mimberin oniine serili seccadeye 
kurulurdu. 

Bu cahil adam, degi~mez hirer formiil 
haline konulmu~ olan be§ on sahrbk 
hutbeleri haf1zasma ge~iremiyecek ka • 
dar da basit dimagh idi. Her cuma oku
yacagl hutbeyi ·enli eridler p;ibi kesilmi§
uzunca bir kag1da yazdJTarak sangmm 
1~me kordu, mimbere ~1kmca, kimseye 
sezdirmemege ~ah~arak kag1d1 <;Jkanrd1, 
yazd1 sat1rlan makamla okurdu. 

Genclerden biri, yiiz bularak semizle
mi§, §i mi~ bir cehlin yiiri.iyen timsali sa
mlacak kadar ga[iz olan bu adamm c;a
hmmdan, hilekarhgmdan sinirlenir ve 
kendisiDi maskaraya <;evirmek hevesine 
kap1bp bir gun sangma soku~turdugu 
kag1d1 -camide- a~mr, biraz sonra hatib 
mimbere ~1kar, tecvid kaidelerine muba
lagab surette uygun birka~ «Eihamdii
lillah» dedikten sonra elini ba§ma gotii
riir ve ... §a~mp kahr. 

Susmak olamaz, inmek olamaz, dur
mak olamaz. Mutlaka bir~eyler okumak 
laz1m. Cahil hatib, bu liizumu bir tiirlii 
temin edemediginden ahk ahk dortyam
na bakm1r ve sonunda bayd1p mimberden 
a~a~b yuvarlamr. 

Cemaat ona acJmamJ§, sadece giiliip 
gec;mi§ti. 

*** 
Cumhuriyet bayram1 miinasebetile !s-

tanbulun muayyen yerlerinde kurulu kiir
siilere ~1kan hatiblerden bir ikisinin eski 
harflerle yaz1h notlar kullandli'i;lnl oku -
yuculanm1zdan biri gazetemize yazd1 ve 
ac1 ac1 sikayet etti. Curnhuriyetin en bii
yiik feyizlerinden biri harf inkJ!abldlr. 
Cumhuriyet bayramm1 tebcil ic;in cum
huriyet vatanda§lanmn i:iniinde soylev 
vermek gibi c;ok ~erefli ve c;ok onemli 
bir vazife if a eden! erin eski harflerle not 
kullanmalan -terkolunamam1~ bir lhya
dm eseri de olsa- yakJ~IkSIZdJr. Gorenle
re hayret ve Jstlrab veren bu ziihuliin te
kerriir etmiyecegini ummak suretile mii· 
teselli olmak isteriz. 

M. TURHAN TAN 
H: 
Diinkii f1kramm altmdaki kii~iik yaz1 -

nm sonunda bu!unan ciigrcnin!z, kclimes! 
c:iigrenln, olmak !cab ederken yanh~ d! -
zl!ml§t!r. Ho§ giiriilmeslnl dllerlm. 

M. T. T. 

Romada bir konferans 
toplanacak 

<;ekoslovakyanm resmi ajans1 yakm 
bir istikbalde Romada bir corta Avrupa 
konferansu toplanmas1 ihtimallerinden 
bahsetmektedir. Konferansta orta Av
rupanm iktisadi inki~afm1 temin i9in 
pratik tedbirler derpi§ edilecektir. Bu 
plfm tatbik mevkiine kondugu takdir -
de toplanbya Almanya, Ku~ilk Antant, 
Roma protokollarma vaziulimza dev • 
letler ve ihtimal Fransa da i§tirak ede
cektir. 

dugu ic;in geni§ nefes ahp tamamile 
Nuriinnisaya dondii, ve elinde oynad1g1 
bu;:aga bakarak: 

- Alman kadm1, her~eyden once fi
kir kad1mdJT, dedi. Sonra birdenbire bu 
so.z~nden vazgec;mi~ gibi bas.ml salladl: 
F1k1r kadm1 belki dogru degil; eger 
bu sozden erkek gibi. ideal ic;in miica -
dele eden kadm manasm1 anlarsantzl 
Ci.inkii o, kuvvetle ocagma baghd1r. Ev
leninciye kadar bunun i<;in haZ!Thk ya· 
par; ve sonra c;ocuklarma, mutfagma ka
pmar. Sokakla, mi.icadeleyle baglannl 
kesmi~tir. F akat ne bileyim? En basit bir 
aile de klZlanna t!\m insanl kiiltiir ver
mege c;ah§Jyor. Kii~iik bir misal olsun 
diye &unu soyleyim ki. bulundugum pan
siyonun oda hizmetc;isi lise mezunu bir 
k1zd1. Ban a Wagner den bahsediyordu. 

Nur, gozleri parhyarak daha fazla a· 
I aka ile dinlemek kin masaya yasland1: 

- Ne yaz1k I Bizde hizmetc;i degil. 
zenginler bile boyle yetisemiyor. Neka • 
dar hevesler bin tiirlii enp;elle kars1las1 -
yor! derken manidar bir surette gogiis ge· 
~irip babasma bak1vordu. Kurdoglu te • 
e'si.ifl e ba§ml sallay1p: 

tArkuSI varJ 



T ekirdagh, serbest giire§ 
ba§pehlivant oldu 

(Ba~taratz 1 inct sahifedeJ 
Kiit;iikpazarlt H ur~icl - A clapazar· 

It V iihicl 
Adapazarh Vahid, hasmmm belkap • 

masmdan stynldtktan sonra kafakol ka · 
parak bir dakikada tu~la galib geldi. 

Smclrrgdr Serif - M olla M ehmecl 
Gtiniin en heyeeanh miisabakasi bu 

oldu. Bir giin evvel yaptlan miisabaka • 
larda bu iki pehlivan miiteaddid oyun · 
lar yaparak hastmlarim yenmek suretile 
alkt§lanmt~lardt. ,Seriften daha iyi ve da· 
ha ag1r olan Molla Mehmed rakibine 
bir iki giizel oyun tatbik ettikten sonra 
,Serifi yere dii~iirdii 

Molla birc;ok oyunlar yapmak istiyor, 
,Serif biitiin oyunlan hozuyordu. 

Bir arahk iki pehlivan da tu~tan kur· 
tuldular. Bu vaziyetlerden sonra ,Serif 
Mollayi alta aldt. Mii§kiil bir vaziyette 
kalan Molla hakemin favul yapmamast 
ic;in vaki olan ihtan iizerine hiddetlene • 
rek minderi terketti. Fa kat vaki olan IS" 
rarlardan sonra gene giire§e ba§ladt. ilk 
devre bu suretle bitti. 

ikinci devre siiratle ba§ladi. llk da • 
kikada hasmmt alta alan Smdtrgth ,Se • 
rif 32 dakikada Tu§la galib geldi. Ra· 
kibi Molla, gene galibini sanhp almndan 
optti; oteki de onun elini optii. Bu sa • 
mimi sahne c;ok alkt§landt. 

Babaeskili Ibrahim - Akhisarlr 0 · 

Ba~alh birincisi Ibrahim Ba,altt ikincisi $erif Biiyukorta birincisi Vahid 

variamp duran giire§c;iler c;ok c;eti!,l bir sert olacaga benziyordu. Mi.ilayimin ka· 
giire§ yaptiiar. Y erde yaptlgt oyunlarla fay a vurmalanm T ekirdaghnm miitema· 
hasmmr yenemiyen Vahid, rakibini ayak- di saldtrmalan takib etti. 
ta giire§mege mecbur eti ve kapt1g1 ka- Memleketin ag1r sikiette en kuvvetli 
fa kolla 12 nci dakikada tu~la galib adamlarmdan olan bu iki babayigit ko· 
geierek biiyiik orta birincisi oldu. lay kolay sarsiimiyoriardt. Miiiayim da· 

Bafpehlivanllk musabakalart ha ac;Ik, Tekirdagh daha kapah bir gti· 
Ba§pehlivanhk miisabakasi ic;in T ekir· re§ tutturdular. 

dagh ile Miilayim mindere davet edildik· Gec;en her dakika musaraa ktzi§tYOT, 
Jeri zaman yeni bir hadise kar§tsmda kal- Miilayim herzamanki itiyadt vec;hile her 
d1k. hareketten sonra minder hakemine. yan 

T ekirdagh ringe c;tkhgt haide Miila · hakeme, bazt da rakibine kar§I rasgele 
yim seyirciler arasmda soyunmamt§ bit soyleniyordu. Bir arahk Htiseyin belin· 
halde oturuyordu. den kavradtgl Miilayimi ringden a§agi 

Bu vaziyet profesyonei giire§c;ilerde, att1. Bu hareket Miilayimi ktzdtrmi§ ve 
mer her zaman oidugu gibi gene c;atalh bir i~ giire§e bir parc;a daha htz vermi§ti ki Mii-

Babaeskili ibrahim, Hasmmt bacak 1 k c;tkaracaga benziyordu. Nitekim sag ba§· ayimin parmag1 c;tkti. Giire§ bu ane a· 
kapmasile yere dii§tirdii. Y erde yaphgt parmai!t sanh olan Miiiayim birgtin ev· dar miisavi bir §ekilde eereyan etmi§h. 
oyunlardan sonra c;ift kle takti. Bir miid- vel yaphgv I mtisabakada yedig"I. tekmeden K" . I I M·· 
det dayanan Akhisarh Orner yava§ ya • tmm yenecegi hie; an a§I amamt~tl. u· 

parmagmm sakatlandtgmt ve doktorun llayim her tarafa bagtrarak «i§te parma· 
va§ gev§iyerek 13 dakikada tu~la mag - muayene etmesini, rontkene gotiiriilmesini gtm, gelsin doktor gorsiin amma ben ge· 

IubAoJidpu. l Va.ht"d _ Kaynarcalr ve ancak on be§ giin sonra giire§ebile • ne gtire§irim» diyordu. 
a azar 1 ceg"int· soyledi. d" d Bu sakathk ortaya bir ha tse aha 

Raif V h"d Y eni bir giic;liik kar~Ismda kalan ha- r1kard1. Hakemler ve doktor Miilay1"m 
Dun ikinci mi.isabakasml yapan a I • , 

B kern heyeti bu mazereti kabul ederek, · · ·· d" M""IA · b Kaynarcah Raifi derhal alta aldt. ir- u;m gure~emez 1yor, u ayun ya on e§ 
Ad Miilayimin rna~ yapam1yacagm1 ilan et· gu··n sonraya teht'r eders1"niz ve yahud biri i.izerine giizei oyuniar yapan a • 

I V h.d h I I I 5 dak" ti. Halk Miilayimin bu mazeretini bagl· birinciligvi Htiseyne btrakmam diyordu. 
pazar 1 a 1 sert am e er e 1 • rarak protestoya ba~lad1. Hakemler bu 
kada tu•la galib geldi. Hem de iir tu~ Ba• hl' l k u"ru"ncu"lu"g"u·· 

, -s vaziyet tizerine Ba§pehlivanhk mi.isaba- Tpe wan z :s 

yaptlrarak. · · k · · · d K AI" · d · hi ringde halledemiyen hakemler ba•-
s(nJ!rgll! <::erif _ Babaeskilr" Ibrahim ast H;m mm ere ara IYI avet ett1. _ , 

v S b t ·· ·· b k ] · t" k pehlivanhk iiriinciiliigv iinii tayin ic;in Mol-Bu miisabaka ba§aitt birinciligi ic;in er es gure~ musa a a anna I§ tra -s 
· · edeeegigiindenberi gazetelerde ilan edi- Ia Arifle, Y anmdi.inya Si.ileymam min • 

Yapilacag"mdan ayn bir ehemm1yetJ d d ·1 B hi" I k len Kara Ali sakat olan bilegi aneak an- ere avet ett1 er ve a~pe tvan I ne-
vardi. 20 I d k Id • ticesini biiahare ilana karar verdiler. 

1ki gi.ire~i de pek az evvel miisabaka gun evve sargt an <;t an lgtm, 

f kil..: "3 elinin hala iyi tutmad1gtn1 ve giire§emi • Y anmdiinya Siile,qman M olla 
yapmt§lardt. Yalmz. ~eri ra .,,mi .., 
dakikada zoriuk , Ibrahim ise 13 daki- yecegini, doktorun kendist i iUre~mekten Arif 
kada binnisbe kolajh la yenmi§ti. F azla· menettigini soyledi. Y aTimdiinya Siileymanla Moll a Ari· 
olarak ,Serif daha h · ·. . Halkevi ;por kolu reisi S · Kar • fin giire~i b kika siirc'n birk~ hii • 

<;ok gene bir pehiivan olan ,Serif iki yeiden aldtgi mektubu. da ortaya koya • eumdan sonra neticeienmi§, Y anmdi.inya 
giire§ arasmda baygmltk gec;irmt§h ve rak ~<ben §U mektuba manarak 1st~nbula Stiieyman rakibini tu§Ia magiub ederek 
yorgun, isteksiz giire§iyordu. g~:dtm. Ban~. rna~ yapmasan btle b~ iic;i.inctiliigii kazanmi~tlr. 

Giire§ bir miiddet ayakta yap1Ian de· musabakalar I<;In 1~tanbuida bulunmak Tekirdaglz Ba,pehlivan 
nemeierie ge~ti. Babaeskiii lbrahim da· hgm laztmdtr de~tler. Ben de kaiktim Bu gi.ire§ten sonra stadyom miidiriyet 
h hAk"m bir vaziyette giire§iyordu. Mii- geldim. Daha yem alc;tdan c;tkan bu ko- odasmda toplanan hakem heyeti de k1sa 
s:ba~a~a yorgun bir halde devam eden Iumia bir miiddet miis~baka Y.~pma~a bir gorii~meden sonra 12 dakika devam 
~;: 'f ek az si.iren bir mi.icadeleden sonra imkan yoktur. Ben vakJ oian muteaddtd eden bir miisabakada parmagi sakatla • 
"fen P I ·· · ·· I d h b I 
I d" f" davet er uzerme gure§ er e aztr u un· nan ve doktorlarm kararile giire•e devam 

a ta U§ u. k . . Id" F k .. • I ' 
Ezici bir §ekilde sagdan, soldan hii • rna tc;m ge tm. a at gure§meg.e ge • edemiyecek bir hale gelen Miilayimi 

cuma gec;en ibrahim iki de fa tek kie me~i~» dedi. Bun~n ~zerin.~ m_mderde hiikmqn maglub addettiler. T ekirdagh 
takmaga muvaffak oidu. Y erde kol ve raktbst~ kaian T e~trdagl~ AHuse~n: ser • Hiiseyni Tiirkiye serbest gi.ire~ ba~pehli-
kafasmt ayni zamanda kaptiran ,Serif best gure§ ba§pehhvam tian edtldt. vam olarak ilan ettiler. 
on yedinci dakikada tu§la maglub oldu. Hak~~ler ik.i.ncilik ve. iic;iinciiltik H<.1~ Bu karar, halk tarafmdan dakikalar-

Babaeskili lbrahim bu galibiyetile Y anmdunya Sul~ym~n tie M~lla ~.nh ca alki§lanm1§, bu sure tie serbest giire§ 
ba§alti birinciligini kazanmt§ aldu; fa kat ringe d~vet eyiediklen za~an ~~~ degtl~.e mi.isabakalarmm btitiin derece alan peh
haik daha ziyade gene ve yaman -Serifi ikinciligt el.den k~~~JT?~k .15.temtye~ Mvu· livanlan da hakkettikleri miikafatlan ka-
alkt§Iadt. Jayim pehlt~~n. btr.I?c~hk I~tn T ekuda~h zanmt§lardtr. 

B""yu"'k orta bl'r•'nc•'l•'g"t' il.e .giire§ecegmt soyhyerek soyunmaga B l ugun alaturka yag l guref 
Pehlivankiiylii Mustafa - Adapa • gtttJ. • Bugi.in gene Taksim stadyomunda a-

arlt V iihicl T ekirdaglt H iiseqin - Miiliiyrm laturka yagh giire~ miisabakalarma de • 
z Bu miisabaka biiyi.ik orta birinciligi Mtiiayim, be§ dakika ic;in Tiirki~e vam edilecektir. 
jrin yapt!dt. Miisabaka §ayam hayret bir Ba§pehlivanhk tinvamm ka.za.nan T ektr· H I 
" k 1 ususi rna~ ar siiratle ba§ladt. Serbest gi.ire§i mtikemmel dagh ile kar~1. a.r§Iya .~~ mt§h ... 

bir §ekilde Greko Rumen giire§ine mah· Halk, i.imidm1 kest1g1 bu ~~saba~ayi Lik mar;lannm tehir edilmesi i.izerine 
sus 0 yuniaria tatbik eden Vahid kuv • seyretmek imkamm bulunc~, tk~. pehhva· bugiin bir c;ok kuliibierimiz idman mahi
vetli rakibini bir oyundan, diger oyuna m da te§ci ediyordu. y~c~d~ne krem yetinde miisabakaiar yapaeaklardu. Ga
ge~erek hayli mii§ki.il vaziyetlere soku • siirdiigii iddia edilen Mulayunm havlu latasaray - istanbulsporla saat ikide .Se
yordu. Vahid, ilk dakikalarda rakibine ile viicudii iyice siiindi. ref stadmda kar§tla§acak, Be§ikta~ ta 
tu§ yapttrdtysa da orta hakemi goreme· Miisabaka uzun si.iren ~i.i~a~a§a vc: Vefa ile ayni sahada saat iic; buc;ukta 
diginden saydmad1. Y erde ve ayakta yu· giiriilti.ilerden sonra ba~ladtgl tc;m hayh bir mi.isabaka yapacakhr. 

Pendikteki beyaz ev 
Zabala romanamaz: 67 

- Zannetmiyorum, hay1r... Kimse 
yok. Maamafih varsa? .. 

- V arsa onlan da bu gece evden 
ba~ka bir yerde, gene hem§irenizde ya-
tmruz. 

-Kabul. 

~ 

Kenan Kutsinin omzuna vurarak giil-

dii: 
- Kendimi degil, sizi rahat uyut -

mak ic;in biitiin dediklerinizi harfiyen 
tatbik edeeegim. 

Diyc ilave etti. 

~a §tlacak bir zifaf 
Kutsi iie Kadri, iki arkada§lanm K' 

nana bile haber vermiyerek ko&kiin bah
c;esinde iki muhtelif noktaya dikerek biri
ni en alt katta, yemek salonunun kar§ISin· 
daki bo~ odaya, digeri orta katta gelinle 
giiveynin yatak odaian hizasmda, ba§ -
ka bir sofa tistiindeki odaya yerle&tiler. 

N erminle Kenan biitiin misafirierini 
odalanna goti!rdilkten sonra kendil•ri o-

dalanna ~ekilirlerken ko~kten de ei 
ayak c;ekilmi§ti. Biitiin giin bir karmea 
yuvast gibi kaymyan, oymyan, giilen, eg· 
lenen ve iki genein saadeti ic;in eo§an ev 
derin bir siikuna girdi. Lambalar son • 
dii, yalmz Kutsinin gosterdigi Iiizumia 
caddeye r;1kan sokak kaptsl tistiindeki 
biiyiik lamba ile bahr;e kapJsimn lamba
st ve her katta sofalardaki avizeler ya • 
mk olarak kaidtlar. 

Geceyansmdan sanra saat ikiye dog· 
ru, alt kattaki odasma r;ekilen N adire 
kalfa iki rekat namaz ktlarak tesbihini 
eline almt~ dua ediyordu. Duay1 bitir • 
dikten sonra kap1dan dt~an t;Ikh. Y a • 
~tndaki odanm kaptsmt ac;arak yava&r;a 
u;eri girdi. Y ataktaki .$tikrana seslene • 
rek: 

- .$iikran, klZlm, uyuyor musun? 
Diye sordu. ,Siikranm yamba~mda 

be§ mumluk bir lamba yamyordu. Goz
leri kapah, r;enesi beyaz bir bezle sanh 
olan gene ktzm bu zay1f lambanm zi • 

yas1 altmda gosterdigi manzara ihtiyar 
kalfay1 i.irkiittii. Hele cevab alamaymca: 

- Y a Hak, sen bilirsin Allahtm ... 
Diyerek gene klZln yanma kadar git

ti. Korka korka elini uzatti. F akat .$iik-
ramn elinde hararet bulunea biraz rahat 
etti. T P.krar seslendi: 

- ,Siikran, ,Siikran kiZlm. 
~~nc; hizmetc;i ktz ba§Im c;evirerek goz· 

lenm ac;h ve tekrar kapadt. Sonra inilti 
gibi bir sesle: 

- <;;ok fenaytm kalkaca~m. hie; uyu· 
yamadtm. 

Cevabtnt verdi. N a dire kalfa ,Siikra: 
mn ba§ueuna oturdu. T esbihi elinde idi. 
Dudakian kimtldtyor, okuyordu. Okudu, 
iifledi. Sonra: 

- ,Siikran, dedi. Bugun daha ayak -
lanm yer gormedi. Sana bir iki kere a -
yakiistii ugnyabildim. Bir doktor buisay
dtk ne iyi olurdu? Bilirim, di§ pek fen a· 
dtr. 

- Y almz di§ degil galiba ... Ba§tm da 
pek agnyor. 

- Gene di§tendir, merak etme. Bir 
zamanlar benim her ak§am ba§tm agndan 
c;atlard1. Ate§ basardt biitiin vticudiimii. 
Aylarea c;ektim, yataklara dii§tiim. En 
sonunda bir c;tiriik di§ yiiziinden bu hale 

F ener - Cankaya· 
0·0 berabere kald1 
istanbul ~ampiyonu 

bugiin de Ankaragiicile. 
kar~da~acak 

Ankara ·31 (Hususi) - iki giindiir 

1 tkincite~rin 1936 
' . ' 

Galatasarayhlartn 
lzmit seyahati 

5 f1ta ve 21 sporcunun istirak ettigi bu 
seyahat co k giizel oldu 

~ehrimizde bulunan Fenerbahc;e taktmt 27 te:;;rinievvel gecesi saat bir bu~uk
buglin ~irinci mac;mt <;ankayaya kar:;;t ta Bebekten izmite mliteveccihen be§ 
oynad1. Stadda kalabahk seyirciler ara- ftta ile hareket ettiklerini haber ver -
smda ikttsad Vekili Celal Bayar ve Ad- digimiz Galatasarayhlar evvelki gece 
liye Vekili $likrli Saracoglu da vardt. Bebege avdet etmi§lerdir. 

Mac; 3,30 da hakem Be§ikta§h Nurinin 1933 senesinden itibaren her sene 
idaresinde ba§ladi. Fenerbahc;e taktmi: muntazaman yaptlan bu enteresan kli

Hlisameddin, Ya§ar, Faztl, Cevad, An- rek seyahati bu sene daha biiylik bir 
celidis, Mehmed Re§ad, Niyazi, Naci, muvaffakiyetle neticelenmi§tir. $imdi-
Ali Rtza, Esad, Fikret. ye kadar yapllan seferlerde en faz -

<;ankaya ise: la fita adedi 3 ve takrm da 12 ki:;;iden 
Stddtk, Fuad, Gazi, Kamil, ibrahim, ibaretti. Bu sene ise ftta adedi 5 ve ta

Nihad, Mustafa, Orner, Fethi, Mustafa, ktm da 21 ki§iden mlirekkebdi. 
Hilmi ~eklinde kadrolarla oynadtlar. Cumhuriyetin ilk ilam zamanmda ol-

Fenerbahc;eliler biraz dar ve yumu - sun, onuncu, on birinci, on ikinci ve on 
§i.lk alan sahada hie; aksamadan hlicuma lic;lincli ylllarmda olsun Galatasarayh 
gec;tiler. Daima soldan tekrarlanmak is- klirekc;iler daima bu seferi yapmay1 
tiyen bu hlieumlar bir taraftan Esadm kendilerine bir vazife, bir an'ane hali- Galatasaraylz denizcilerin lzmit 
kendisinden umulmtyacak derecede bo- ne koymu§lardtr. Bunun bir sebebi de seyahatinden iki intzba 

:::d:f'a':~~:i~=~dt;~a~~~§~:la~~~~k~:~ ~~~~a~i;:r~:z~~m~~~~!~tt!~m:!~li: : mz ktdemli klirek~imiz Cengiz meydan· 
tlin devre imtidadmca Ankara kalesini mitte olu§udur. da yoktu. Kendisinin Bogazi~i lisesinde 

oldugunu ogrendik. Her nedense ken-
bir defa bile tehlikeli vaziyete getire - Bu seyahat ayni ZC\manda, etrafl su disine mekteb idaresince izin verilme-
medi. ile muhat olan giizel yurdumuzun de • diginden bu ktymetli arkada§tmtzm se

Birinci devreyi hulasa etmek laz1m nizle linsiyet peyda etmi§ birc;ok genc- fere i~tirak edemiyecegini teesslifle og-
gelirse, on be§inci dakikada Ya~ar ken- lere olan ihtiyacmt tatmine pek az da d"k S f k d b .. d 22 ren 1 . e er a romuz u yuz en 
di kendine sakatlamp oyundan c;tkip olsa, faydas1 olacagt noktasmdan §a - ki§iden 21 e inmi§ oldu. Ba:;;alan yerini 
yerine Lebib girinciye kadar Fenerliler yani dikkattir. Bunu bilen ve goren es- kapatmak i~in mecburen dortllik tek· 
tesirsiz hlicumlarda bulundular. Bun - ki Denizcilik Federasyonu reisi Amiral 
dan sonra on dakika mliddetle Ankara- Mehmed Ali uzun senelerdenberi de . neden vazgec;erek lie; c;ifte fttamtzl go

tiirmege karar verdik. Ak§am yemegini 
hlar ayunu Fener mstf sahastna t"ntt'kal nizcilikle ug"ra<:an biitlin kulu"blerimizi " yedikten sonra iki dortliik, iki lie; c;ifte 
ettirdiler. Bundan sai}ra da devre ni • te§vik etmi§ti. ve bir iki c;ifteden miite§ekkil olan tek· 
hayetine kadar oyun zevksiz ve heye • Nitekim kendisinin himayekar te§ • nelerimizi haztrlamaga ba§ladik. Niha-
cans1z bir <:ekilde gertt" vikile bu sene de 21 gene bu me.,akkatli 

" " · " yet gece bire dagru bu i§ bitmi:;; oldu. ikinci devrenin ba:?lagiCmda Anka - seferi yapmt~lardtr. 60 mil gibi bir me-- Tekneler denize hirer hirer ·indirildigi 
rahlar miitemadiyen hlicum ettiler. Bu safeyi kiirekle katetmek zorlugunu bit zaman (Faik ismail) dortliislinde Ba§· 
esnada <;ankayahlar biri §lipheli bir tarafa btrakaltm, yan:;; teknelerinden kaptan Bekir dlimende, Sabahaddin, 
afsayd vaziyetinden olmak iizere iki ba§ka bir ~ey olmtyan dar ve narin flta- Feridun, Ertugrul, Maruf klirekte; (Dr. 
muhakkak gol ftrsattnl kar1rdtlar Bun larla bliylik bir k1sm1 biitlin rtizgarlara .,. · • Namtk) dortllislinde $efik diimende, Be 
dan sonra Fenerli Naci de kendiligm • ac;1k olan bu yol imtidadmea her za • dii, Zeyyad, Emced, Arif klirekte; ($e· 
den sakatlanarak oyundan c;tktl. Esad man tehlikeye maruz bir halde seyahat hid Celal) lie; c;iftesinde Sadeddin dli • 
onun yerine, Fikret te sol ic; mevkiine etmek bu sefere ikinci bir ehemmiyet mende, Nevin, Talat, Mehmed Ali kti-
gec;tiler. Sol ac;tga da gene bir oyuncu veriyor. rekte; (Necib Celal) iic; c;iftesinde Sami 
ahndt. ~~~ .tt diimende, Ulagay, Kadri, ilhan klirek· 

Fenerliler <;ankaya hiicumlarmm onli Bu seyahate her senelti gibi gayet ani te; ($eref Hiisam) iki c;iftesinde ise 
ne gec;mege muvaffak oldularsa da hie; alarak karar verildi. Sefere onayak o- Fethi dlimende, Slireyya, Muzaffer kli
bir inliessir hlicum yapamadtlar. Ve bi- lanlann ba~mda eski ylizme §ampiyon- rekte idiler. 
rinci devrede mtitemadiyen soldan hli- lanmtzdan Talat gelmekte idi. 1934 se- Gece saat tam bir bu~ukta Bebekten 
cum etmek, ikinci devrede ise lie; orta- nesinde bir defa daha ayni seferi yap- aynldtk. Klz Kolleji onlinde ufak bir 
larile akm yapmak hatalifmda bulun- ffil§ alan Talat, bu yorucu oldugu ka - mola verdikten sanra stra ile Kadtko • 
dular. Esad bu devrede de fena oyna - dar zevkli seferin bayraktan oldu. 27 yii, Madayi, (Vartanos) fenerlerini ge
makta devam etti ve sinirlenerek ha - te§rinievvel ak§amt seyahate i§tirak e- ~erek Dragos tepesin·in online geldik. 
kemin ihtanna maruz kalacak kadar decek olan denizciler ellerinde valiz • var•m,,sa~• !"tir..:>l-.atten sonra rp., 7 J...u,r • 
-. ;ti ,., I td..l.l';l. ,,, .• ·.J j. . ,, .. "i 'I . k 1J d h t 1' 1 -'! •-r- '"'"' T ... .,.p -!-"'"'"' 

fa~til J:ap~l. l''letlceae_ 1k1 taraf ta , go E!J;"l, 0~ ann a .. sey.il .a e a.zu~ 0 an mu- una btitlin gece, giindiiz g'bi a dm~ k 
yapamly·arak oyun sibr siflra beraber §amba, pardesu gibi e§yalanle yava§ yapan mehtab batarken vardtk. Saat 
bit -¢-at1yette bitti: yava:;; Beb<tkt<tki denizcilik ·lokalini dol- '5 buc;uKtari '7 ye" kadar orada istirahat-

Fener taktmmda muvaffakiyetli bir durmaga ba§lamt§lardl. ten ve kahvalh ettikten sonra (Yelken-
oyun c;tkarabilen yalmz muavin hath Nihayet saat 8 de blitlin arkada§lar kaya) Yl gec;erek saat 9 da (Danca) ya 
idi. Ancelidis ba:;;ta olmak lizere Meh - ispati vlicud etmi§ bulunuyorlardt. Yal- vardtk. Seyahatin yansmdan fazlas1 

med Re§adla Cevad kalelerini c;ok iyi - muvaffakiyetle gec;mi§ti. Bununla be • 
miidafaa ettikleri gibi hiicum hatbm alursa yarmki ma~m nekadar heyecanlt raber biitlin gece uykusuz klirek c;eken 
da miintazaman beslediler. olacagt kolayhkla anla§Ihr. denizcilerde yorgunluk alaimi fazlala§· 

Fakat hlicuni. hattmda ba§ta Esad, Kuliibler Ankaraya murah- mt§h. Mecburen 4 saat kadar bir mlid -
Fikret miistesna olmak lizere listta - has gonderdiler det istirahat etmege ve ogle yemegini 
raft berbath. " k d'k o·· g"led 

San ktrmtzi forma giyen <;ankayah -
Iarm miidafaas1 hlicum hattma nisbetle 
daha kuvvetli bir taktm manzaras1 gos
teriyordu. Hlicum hatlannd3. kli~lik O
rner' hem geriye yardtm etmek, hem de 
hiieumlarda en mliessir bir §ekilde c;a
ll~mak suretile miikemmel bir oyun c;t· 
kard1. 

Sag ac;tk Mustafa, ktsa mesafeli ka:;;
malarda hasmmt kalayhkla gec;iyor, 
merkez muhacim Fethi de kendisine 
§arj yapilmadtgt zamanlar en miisaid 
arkada§lan.m ~abucak goriip pa's ver -
melerinde temayliz ediyordu. 

iki taraft taktm halinde mukayese et
mek laztm gelirse Fenerliler daha tek
nik, fakat az idmanh, Ankaranm san 
ktrmtzl taktmt ise daha canh ve daha 
nefesli bir halde idiler, diyebiliriz. 

Yarm (bugii.n) Fenerbahc;eliler ikin
ci mac;lanm Ankaragiiciine kar§l ay -
myacaklardtr, Bu taklmm gec;en seneki 
likte <;ankayahlardan daha listiin bir 
vaziyette oldugu nazari itibara almacak 

geldigim ania~tldt. 
,Si.ikran sesini. r;tkaramadt, gozlerini bi

le ac;amiyordu. Ihtiyar kalfa onunla biraz 
c;ene c;almtya gelmi§ken fazla duramtya • 
eagm1 anladt, kalktt: 

- £h, ben gideyim; dedi. Uykum 
kac;mt§h da sana diigiine dair haberier ve· 
reyim diye gelmi§tim. Artik yarm in~allah. 
Y arm da ken dine gelemezsen beyefendi • 

ye haber veririm. Bir doktor getirsinler. 
Zaten bugi.in bile fena oldugunu soyle -
seydim muhakkak o hengame arasmda 
gene seni unutmazlardt . .Simdi gidip ge
linle giiveynin odalan kaptsmda okuyup 
iifliyecegim. Nefesim pek tesirlidir, der· 
ler ... 

,Siikrandan cevab alamaymca fazla 
soylenemedi, kaplyl ~ekti, merdivenleri 

c;tkmaya ba§ladt. 
Kenanla Nermin ilk defa yalmz kal • 

dtklan odada istikbale ait hulyaianm en 
tath kelimelerle birbirlerine anlattrlarken 
vakit gec;ip gitmi§ti. Biiyiik sedirde, ipekli 
ve ku§tiiyii yasttklara dayanarak eleie hul
yadan hulyaya uc;uyorlardt. Bir ara Ke
nan nastl garib bir tesadiifle kar§IIa§tik -
lanm hattrltyarak sozii Kutsi ile Kadriye 
intikal ettirince N ermin: 

- Onlar da bu gece misafir oyle mi~ 

fstanbul lik mar;lan taksimahmn mil • yemege arar ver I . en sonra sa· 
at 2 de Dancayt btrakarak yava§ deni • 

II kiime §eklinde aynlmasim muvaftk bul· leeek bir yolla Karamiirsel ac;tklanm, 
m1yan kuliibler futbol ajanhgt nezdinde Degirmendereyi, Golciigli gec;erek ak • 
bu vaziyeti protesto etmi§lerdi. Y aptian §am saat 7 ye dogru izmite yakmla§ -
hakstzhgm tamiri i<;in biiyiik bir toplan· mt§hk. Bu esnada yemek yemek lizere 
tJ yapan kuliibier aralarmdan bir maruh- mola verdik ve saat 8 de hareketle 9 da 
has sec;erek TUrk Spor Kurumu nezdinde izmite vardtk. 
bu vaziyeti protesto etmek ic;ni Ankaraya Geceyi Ussiibahrinin k1ymetli ku • 
gondermi§Ierdir. mandanmm yatmamtza tahsis ettirdi • 

Kuiiibler fstanbuldan aynlaeak milli gi binada iki gecenin uykusunu c;1 -
kiime takunlannm hie; olmazsa dortlcn karmak lizere ge~irdikten sonra ertesi 
altiya c;tkanlmasmi ve ktime haricinde ka- sabah izmitin ktymetli ve sporsever 
Ian takimlann senenin muayyen zaman • Valisi Hamid, !zmit Halk Partisi bina -
Iarmda milli kiime takimlarile kar§tla$ • smda bizleri kabul ederek iltifatlarda 

bulundu. Bundan sonra Usslibahri 
mak fmatmtn kendilerine verilmesini is· kumandam Amiral Mehmed Ali de bi· 
temektedirler. Tiirk Spor Kurumu nez • zi kabul ederek ktymetli tevecclihlerini 
dinde yaptlan bu te$ebbi.isler miispet bir izhar etti. Erkamhabriye reisi kay
netice vermezse bu kuliibier istanbul li- makam Astm bliyiik bir hlisnii tevec • 
kinden ~ekileceklerdir. clih gostererek istirahatimizle me§ • 

Tiirk Spor Kurumuna gonderiien pro- gul oldu. Ogleden sanra saat ikide 
testoyu yalmz Galatasaray, F enerbah • bizi yedeginde Bebege gotlirmege tah • 
c;e, Be§ikta§, Hila!, T opkap1 ve Giine§ sis edilen (Danca) romorkorile avdet 
kuliibleri imzalamami&lardtr. ettik. N. H. 

Bilsen nekadar memnun oldum. <;;iinkii ... 
Diyerek soziinii kesti. Kenan: 

- <;iinkti onlara kaqt derin bir mer • 

butiyetin var, degil mi? T a bit. 
Diye izah etti. N ermin dii~iinceli ve 

gizli bir endi§e ile: 
- Evet, fakat onu demek istemiyo • 

rum. Bu gece, garib bir korku ic;indeyim. 
Kenan hayret etti. Onu teskine ~ah~ti: 
- N e bo~ vehimlerin var !. .. Ayni 

vehmin oniarda da mevcud oldugunu go· 
rerek o kadar hayret ic;inde kahyorum ki .. 

Fa kat ne var; kim den korkuyorsun? Y a· 

nmda ben yok muyum? .. Senin dii§man • 

!ann artlk seninle ahFeri§leri kalmadtgmt 
bilmezler mi? Btiyiik babana gelinee, o 

adameagtz ~u dakikada kim bilir nerede, 

nekadar asude ya§tyor. 
Nerminin gozleri ya~land1 ve koynun

dan ktic;iik bir mektub c;tkararak: 
- Bugtin, dedi. Tam ogle yemegine 

otururken Hiiseyin postacmm bana bir 
mektub getirdigini soyliyerek bunu uzath; 
bak. 

Kenan kiic;iik bir kagtddan ibaret olan 
mektubu aldt, ac;h, §U sahrlan heyecan 
ic;inde okudu: 

« K1Z1m; bugiin senin en mes'ud gii-

niin, benim de en mes'ud giiniimdiir. Se· 
nin saadetini ben oltinciye kadar uzaktan 
takib edecegim. Benim istirahatimi istiyor· 
san bu diinyadan biran evvei goc;iip git • 

memi temenni ve kendine dikkat et. Dii§· 
manlanm senin saadetini de k1skanabilir -
ler; dikkat. .. Allah seni de, e§ini de mu· 
hafaza etsin ... » 

Kenan gozleri ya§la dolu oian Nermi-

nin ba§mt iki avucile tutarak kendine ~ek
ti; gogsi.ine dayadt ve bu ipek sac; I ann 
t:sliin ~ birkar. dam Ia gozya§I damladt. 
Bir miiddet boyle agltyarak sessiz, goz • 

Jeri kapalt durdular. Kendilerine geldik· 
leri zaman ortaltk zindan gibi karanhkh, 
Ortada ki biiyiik a vize, komidinin tistiin· 
deki kiic;iik lamba sonmii$tii. 

Kenan, N erminin ellerini buakmtyarak 
sedirden ayaga kalktt. Nermin titriyordu: 

- Ne var, ne oldu acaba~ 
Diye sordu. 
Kenan onu teskine c;ah§arak: 

- Hie; ne olacak?.. Gene kontakt ol· 
du galiba. Elektrikler bozuldu. 

N erminin biitiin viicudii samhyordu. 
- Ah. diyebildi. Korkuyorum, c;ok 

korkuyorum Kenan ... 
Kenan zorla giilmege c;ah~arak: 

LArkas% var] 
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L · L u u K A u u t~ A c I A s I tutunuz da zenginlerin evlerindeki kry-J:. mettar ve fakirlerin evlerindeki basit 
e§yaya kadar hemen heme~ her §ey ec
daddan birinin hatlrasrm akla getirir, 
i.izerlerinde olmi.i§ insanlardan birinin 
ismi kaz1hdrr. Bu e§yadan ekserisinin 
oni.inde de zaman zaman ibadet edilir. 
Fakat ecdada hi.irmet ve kendilerini ha
la ya§Iyorlarmi§ gibi farzederek onlarm 
ihtiyaclanm di.i~i.inroek hususundaki en 
garib itikad ceski elbiseler roerasimi. 
dir. 

. Bi.rc:;~k ecnebinin bulundugu bir mec
hste ldik. fc;imizde bir de cenubi Ameri
k~I: vard1. Bize c;ok enteresan alan §U 
hikayeyi anlath: 

- V aktile hic;bir i§e sahib olmadan 
rasgelme ne gibi bir vazife bulursam ora
da c;ah§Irdim. hte o malarda ma
ceracilardan birile tam§hm. Adma neden
se bilmiyorum «Deli Julio» diyorlardi. 
Uzun boylu, geni§ omuzlu, aklma geleni 
yapar, agzma geleni soyler bir adamd!. 
~ramrzda alelade mevzulardan ba§ka 
b1r §ey konu§madigimlz halde birbirimiz
den hemen hie; aynlm1yan bir dost olmu§
tuk. Ona Andes silsilelerinin eteklerinin 
kenanndaki kasabalardan birinin kahve
lerinde tesadiif etmi§ ve bir daha aynl
mamak iizere birlikte gezmege ba~lami§· 
hk. S1rasile Brezilya, Venezuella ve sa
ir yerleri dola§hktan sonra Eldorado de
nilen mahalle geldik. Burasx altrn arayr
cihgm merkeziydi. <;apra§Ik ve bakir or· 
manlann ortasmdayd1. Benim gibi bir -
c;ok adamlar Larsen isminde birinin ida
resi altmda yeri kazrp altih ' 'tbZ'\t ~kar " 
tn rne~guldiiler. 

Larsene miiracaat ettigim zaman: 

- Pekala, dedi, sen de c;ah§ .. <;1 • 
kardrgm tozun yiizde onu da senin olur .. 
F akat budala bir de arkada§m var .. 0, 
haZIT yiyicilik mi edecek ~ 

- Siz ona kan§maym, ben onu kendi 
hissemden beslerim. 

Aramrzda bu suretle sozlii bir muka
vele yap!lmi§tJ. Lakin Luciello isminde 
boyu hsa olmasma ragmen kollan c:;ok 
uzun, sevimsiz bir adam peyda oldu. 
T1pk1 Afrikadaki Goril maymunlanm 
andmyordu. Diger arkada§larla c:;ok iyi 
gec;indigim halde bununla bir tiirli.i ara
rmz iyile~emiyordu. Hie; yoktan birbiri
mizin candan dii§mam kesilmi§tik. 

*** 
il:i ay miitemadi c:;ah~hm. Kazand1 -

&1mla kendimi ve ]ulioyu besledikten 
rnaada aynca da altm tozu biriktirmi~ • 
tirn. Bir ak§am kuhibeme dondiigi.im za
man tekmil e~yamr karmakan§lk edilmi§ 
gormiyeyim mi ~ Maamafih, hirs1z iimid 
ettigi §eyi bulamamt§h. (:iinkii hisseme 

dii~en tozlan bankamn adamr gelinciye 

kadat saklamak iizere Larsene vermi§ -
tim. 

Hie; §iiphesiz bu i§i yapan Luciello i
di. l§i gidip Larsene anlatmak iizere 

kuliibenin kapiSlndan c;1karken dii~man -

Ia kar§Ikar§Iya gelmiyeyim mi? B1y1k al

hndan giilerek benimle alay ediyordu. 

Gayriihtiyari yumruklanml s1karak iize

rine hiicum ettim. Tam surah budur, di-
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~ocuk portreleri 

Ankara noterlerinden Refid 
T amersoyun oglu Biilend 

ye yapi~tlracaktim, nereden c:;Ikhgmi 
farketmedigim Julio meydana at1ldr, Lu
ciello ile arama girdi, dovii§memize im
kan birakmadi. 

On dakika sonra Larsenin yanmda 
idim. Vak' ay1 oldugu gibi hiHye ettim. 
~eref te giiliimsedi: 

- Luciello, dedi, biraz a<; gozliidiir, 
onun ic;in senin malma goz dikmi§, ben 
onun terbiyesini veririm sen merak etme I 

K1smen siikun bulmu~ bir halde d1~arJ 
c;rkt!gim vakit tekrar Luciello ile burun 
buruna geldim. Megerse beni burada da 
kapmm oniinde bekliyormu§. Eger o sa
ta§maml§ olsaydr, ben dogru yoluma gi
decektim. Fa kat oniimii kesti: 

- Eger kabaday1 isen, dedi, ak§am 
giin batarken «KirmiZI karmcalar yu -
vas1» na gel de kozumuzu payla§ahml 

- Pekala, diye cevab verdim, sen -
den korkacak m1y1m samyorsun ~ 

ltiraf ederim ki, bu cevab1 vennekle 
beraber viicudiimden bir korku iirpermesi 
de gec;memi§ degildi. <<KJnnlZI kanncalar 
yuvasi» denilen yer Allahm belas1 bir 
mahaldi. Benden evvel birkac; altm ara
YICI daha orada olup "gltmi§lerdi. Ne w 
kilde vurulduklan, bir kazaya m1 ugra· 
d1klan, yoksa bir suikasde mi kurban git
tikleri de belli degildi. 

F akat ne olursa olsun, mademki soz 
vermi§tim, gidecektim. Ortahk kararma· 
ya yiiz tutar tuzmaz yola c;Iktlm. Luci -
ella soylenen yerde beni bekliyordu. E -
Iinde parlak bir hanc;er vard1. Anladrm 
ki ispanyol usulii dovii§ecektik. 

Ben de hemen bic;a!bmi c;ektim. 0 ara
hk goziime yerdeki cesed art!klan ili§ti. 
Burada olenlerin hemen hepsi dev gibi 
kumJZI karmcalara yem olmu~lard1. Do
yup yemedikleri kiSim da oldugu gibi kal
ml§, kokulan insamn burnunu kJTacak de
recede kuvvetliydi. Simdi ikimizden bi
rimizin cesedi daha bu kanncalara ziya -
fet te§kil edecekti amma, hangimizinki? 

Tam kapi~acagirniz s1rada kenardaki 
c:;ahlann arasmda bir kam<;l §aklamasJ gi
bi tek bir kur~un sesi i§itildi. Luciello ye
§il c:;imenlerin iizerine dii~tii. Y eni c:;1kan 
aym soluk J§lgmda arhk hie:; kimJ!damadi
gim ve agzmdan ip gibi ince bir kan prh
tiSI sJzd1g1m gordi.im. 

* * * 0 geceki uykumu miithi§ kabuslar-
la gec;irdim. Bu adam neye bana dii§man 
olmu§tu ve nic:;in boyle esrarh bir l!ekil
de olmiistii? Onu kurup yattig1m ic:;in 
bir tiirlii. rahat uyuyamad1m. Sabahleyin 
gozlerimi ac:;tigim vakit kar~rmda Julio
yu gordi.im. Elinde altm tozu torbalan 
vard1. 

- Boyle sabah sabah, dedim, ne i~in 
var burada? 

- Larsen ve otekiler, diye cevab ver
di, hepsi lumz .. 

- Ne demek istiyorsun? 

- Seni oldiirmek ic;in tuzak kurmu~-
lardl, fakat ben onlardan evvel davran
drm. Evvela Lucielloyu sana saldnmak 
iizere iken devirdim, sonra da gidip Lar
senin i§ini bitirdim. (:iinkii birc;oklarmm 
hissesi olan altm tozu, seninki de birlik
te, biliyorsun ki Larsene emniyet edil • 
m1sti. 0 Luciello vas1tasile bir k1sm1m 
oldiirtiiyor, toz kendilerine kahyordu. 
Diin aham kurduklan tuzak meydana 
c;Iklp Luciello oliince kac;mak istediler .. 
Ben de digerlerini yakahyamad1msa da 
ba§lan alan Larseni de haklad1m I 

*** 
D1§an c:;Iklp bakhglm vakit altm oca -

gmda kimse,nin kalmaml~ oldugunu hay
retle gordijm. Julio demek dogru soylii
yordu. Zaten bazi i~lerde deliler aktlh
lardan ziyade zek&. eseri gostermezler 
mi? 

Kr~ mevsiminde atalarm «rircriplak ii
~iiyeceklerini tasavvur eden (,":inliler ii
zerlerindeki eski elbiselerini onlara 
gondermegi dini bir ibadet telakki eder
ler. Senenin muayyen gi.inlerinde bii -
yi.ik mabedin onlinde toplamrlar, kirmi
Zilar giymi§ papazlar dua okurlarken 
bir taraftan da c;anlar olanca kuvvetile 
cralmaktadrr. Ortada ise bi.iyi.ik bir ate§ 

.. _ 

biitiin hararetile yamp tiitmektedir. 
Derken hazrr bulunanlar s1raya girip a
te§'in oni.inden gecserlerken elbiselerini 
~rkanp aleve atarlar. Bu merasim, ek
seriya yaz gi.inleri yaprhr, c;linkii alii -
leri giydirelim derken kendilerinin so
guk allp ii~limemelerini temin i~in bun
dan ba~ka crare yoktur. Eski elbiseleri 
ate~e atma ameliyesi gi.ine§ bahnccy~ 
kadar devam eder, crrplak kalanlar der
hal evlerine gidip ba§ka bir elbise gi -
yerler, atalara gosterdikleri hi.irmet ve 
alakadan son derece memnun, yeyip ic;
mege, eglenmege koyulurlar. Ne sac;ma 
,§eyler! 

Maratoca adas1 
Okyanusya k1t'asmda bilirsiniz ki 

kiicri.ik biiylik birc;ok adalar mevcuddur. 
Bu adalann civarmda da bir tak1m mer 
can birikintileri vardrr. Bu mercan biri
kintilerinin en merakhsr Maratoca adas1 
ismini verdikleridir ve her hangi diger 
bir adaya en a§agt 100 kilometre uzak
tadlr. 

Maratoca mercan y1gmmm su iize -
rinde gori.inen k1sm1 meddii cezir za -
manlannda degi§ir. Birinde 2, otekinde 
40 metro olur. Bliylik f1rtmalarda ada· 
mn bir k1sm1 kopar, sularm cereyanma 
kapllarak ba§ka taraflara gider. Mer • 
canlarm i.izeri bi.isbliti.in bombo§ degil-

-· - -
dir. Bizim hie; bilmedigimiz, tammadi· 
gimrz baz1 cins agaclarla kaphd1r. Son
ra bu adacrkta insan da yak degildir. 
Kendilerini eski korsanlar slilalesinden 
sayan Zubula lie; asrrdanberi burada o
turmaktadirlar. Bunlara Biajos ismi ve· 
rilmektedir. Kuru Hindistancevizi top
layip satarak gec;inmektedirler. Yedik
leri avladrklan bahklardan ibarettir. 
Bilhassa kaplumbaga etine bay1hrlar. 

Biajoslar kaplumbagay1 c;ok tuhaf ve 
srkmhh bir §ekilde avlarlar. Denize at
trklan di.iz bir kalasm listi.ine hareket -
siz uzamp saatlerce, bazan giinlerce acs 
susuz oyle beklerler. Gline§in altmda 
prt;Iplak vi.icudleri kavrulur, derileri 
istakoz rengini ahr. Gozlerini ba~larma 
koyduklan bir siperle muhafaza eder -
ler. Bulunduklan noktada denizin al -
tmda bir kaplumbaga gec;tigini farket
tiler mi, hemen suya atlarla, sol elle -
rile kaplumbagayt yakalay1p sag elle
rindeki z1pkmla onu yaralarlar. Bir ta
raftan da araslra suyun iizerine csrkrp 
bag1nrlar. Feryadma kQ§an arkada~la
rile birlikte kocaman alameti denizden 

/ngiliz krz ilk mekteblerinde de ev idaresi dersi vardrr. Bu resim 
Londra ilk krz mekteblerinden birinde yavrulara ~amaflr yrkama 
ogretilirken altnmr,trr. .......................................................................................................................... 

Bilmeceyi ~Ozenler 

Ali Cengiz. 
7 - Ceyhan terzi Mehmed yanmda 

[hlerakh ~ey!ee-1 
Zaro Agamn kadm1 

Bulgar gazeteleri Sofya civarmda !s
menia koyi.inde 123 ya~mda olen bir ka
dmdan bahsetmektedirler. Ad1 Sultana 
alan bu kadm hayatmda hie; hasta ol -
mam1~ ve oli.imlinden birkac; gUn evve
line kadar c;ah~makta oldugu sigara 
fabrikasmdaki i~ine devam etmi§tir. 

Fakat 123 linci.i y1ldonlimiinii kutlu • 
lamak i.izere amele arkada§lan bir zi .. 
yafet tertib etmi~Ier, Sultana bu ziya -
fette o kadar fazla yemi§, icsmi~ ki neti
cede midesinden rahatsrzlanarak ol -
mi.i~. Dlinya ooyledir, c;ok defa insan • 
lara iyilik edelim derken Qnlarm fena
hgma sebebiyet verilir. 

Kedilere hiirmet! 

Afrikanm ~ar 
kmdaki Fran 
s1z mlistem · 
lekesi Mada
gaskar ada -
smda kedile
re crok hlir . 
met edilir ve 
bu hayvan 
mukaddes sa 
yrhr. Bu adet 
Madagaskar -
hlara eski M1 

srrhlann hayvanlara tapma itiyadrn 11 

dan bula§mi~hr. 
Kendilerine Hova nanu verilen bu 

adamlarm kanununda sonra getirip 
geri verse dahi bir kedi csalamn cezas1 
15 gi.in hapistir. Eger oldi.iriirse tam be§ 
sene hapiste yatar. ~imdi Franstzlar 
bu kanunu degi§tirmi§lerse de Hova -
larm kediye hiirmet gostermelerine ta· 
bii mani olamamaktadrr. 
II lllllll IIIII II lilt II II IIIII I 1111111111111 I II IIIII I 11111111 

Bilmeceyi dogru csozenlerden bize fo
tograf gonderenlerin resimlerini bas -
m1ya devam ediyoruz. Fakat burada 
resmi c;1kmak mutlaka hediye kazanmi§ 
olmakhga delalet etmez. Mlikafat ka
zananlarm isimleri, her aym ilk hafta
smda ne§rolunan bliyiik listeye yaz1 • 

Ali Kocabalh. f k 
8 ' k I 15 Sab1'h I ra - Emirgan orta o u u 

hr. Soldan saga srra ile: 
1 - Gazi Osmanpa§a orta okulu 544 

Osman Raif. 
2 - tzmir Alsancak Mes'udiye cadde

si No. 94 te Bahtiyar. 
3 - Gelibolu N am1k Kemal okulu 172 

Semahat. 
4 - Feneryolu Selamicse§mesi 204 

No. da Fahriye. 
5 - c;anakkale Vaktflar Ba§katibi 

Av~ar. 

9 - Eski~ehir Hac1 Alibey mahallesi 
43 No. da Feride Muzaffer. 

10 - Kumkap1 Camii~erif ($Ikmaz1 28 
numarada 9evket. 

11 - Heybeliada sanatoryomunda 

Hasan. 
12 - istanbul c;apa krz ogretmen 0-

kulu 669 H. Onursal. 
13 - Beyaz1d Bi.iylik Haydarefendi 

sokagr 32 numarada Yahya Bengi.i. 
14 - Kurtulu§ ilk okul 227 Melahat. 
15 - Afyon Bulvadin Akc;e§me ilk 

Avni kiZl Gungor. 
6 - Davudpa§a 25 inci ilk okul 484 okulu 27 Sabri. 
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Garib bir istatistik 

·~~~ I ~ l 
I I .,!~1~,/l.,_,r. II 
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ingiliz gazete -
erinin ne§rettik -
leri bir istatistige 
gore Londrada her 

r >ene a~ag1 yukan 
, 2,700,000~ yanke
sicilik vak'asr o
luyormml. Her 
vak'anm sebebi -

yet verdigi vasati ziyan bizim paramrz· 
la be~ kuru~a geliyormu. Yankesiciler
den ancak yi.izde on be~i tevkif olunu -
yor ve yi.izde be§i mahkum ediliyormu§. 
ingiltereye, bak1p halimize §likredelim, 
desenize! 

c;rkanr, be§ on gUn onun etile gec;inir -
ler. 

Mercan adasmda oturup mercan sat
m~kla gecsinmediklerine hayret mi edi
yorsunuz. 0 kadar bollukta mercan pa

ra etmez ki ... Sonra bu kadar uzak ye
re hangi tliccarm adam1 gitmege cesa -

ret gosterir? 

<;ocuk portreleri 

Sevimli Beyhan Kopriiliiniin mek
tebe ba~lama hatrrasr olarak ~rkar

drgr resim. Nastl, ~irin degil mi? 

<;inli kadm ve ayna 
c;mlinin biri koyden kasabaya gidi • 

yormu§. Kansma sormu§: 
- Sana ne hediye getireyim karxcx • 

g1m? 
0 da §U cevab1 vermi1l: 
- Gonlline ne dogarsa onu! 
(,":inli donmii~ dola§mi1i . . Yuvarlak ay

na satan birine rasgelmi§. 0 zamana 
kadar kansmm hie; ayna gormedigini 
bildigi ic;in makbule gecser bir hediye 
diye satm alml§. 

Fakat eve gelince ktyametler kop .. 
mu§. Kadm hie; ayna gormedigi ic;inl 
ic;ine bak1p ta kendi hayalile kar§tla -
~mea: 

- Eyvah kocam eve ba§ka bir kadxn 
getirrni~! 

Diye feryadx basmi§. Bu bagrrtlya 
kadmm annesi ko§mU§. 0 da hicr ayna 
gormemi§mi§. ic;inde kendi hayaline 
rasgelince: 

- Uzlilme kizrm, demi§, bu kadm 
hem ihtiyar, hem de crirkin! 

( __ B_iri_nc_ite.:....~ri_n _bu_lm_ac_as_l _) 

Ben oyle bir kelimeyim ki cbirbir· 
rine kar§lhk~ manasma gelirim. Ter
simden okununca kusurlu bir insan 
olurum. ilk lies harfim bir cemir• dir. 
Son harfim ablmca deniz lizerindeki 
nakliye vasrtalarmdan biri olurum. 

Bu bilmeceyi dogru halledenlerden 
birinciye be§, ikinciye iki lira, i.icrlincliye 
miinasib bir hediye verilecek ve diger 
yiiz ki§iye de muhtelif mlikafatlar da • 
gitllacakhr. 

Cevablann < birincite§rin bulmacash 
serlevhas1 kesilerek onunla birlikte bu 
aym sonuncu gi.inline kadar c:Cumhuri
yet <;ocuk Sahifesh adresine yollanma
sr lazimdir. Bilmeceyi dogru crozenler • 
den foto • af gonderenlerin resimleri de 
ne§rolunur. Get; kalanlar mi.ikafat ka
zanamazlar. 



8 CUMHURiYET 

Profesor Doktor Esad1n (..__s_e_r_b_e_s_t_S_ii_t_u_n_) 
oliimii kar,JsJnda Resntige~iddeki 

Y enidiinyada intihabat miicadelest 

Ttb Fakiiltesinin eski goz hocast Ge-

Kayseri kombinas1nda bir gece 
neral Profesor Dr. Esad I§lk oldii. • t• I kl 

Biiyiik Turk milletinin temiz ve fazi- tn IzamSIZ I ar 
Amerikantn yeni Cum

hurreisi kim olacak? 
~~~ilerin istirahatine 
~ok itina ediliyor 

Uzak yerlerden gelmi' 500 i'~i hertiirlii s1hhi 'artlar1 
haiz miikemmel apartunanlarda yabyor 

-2- [o\1] ______ ., __ _ 

letli evladlanndan bir tanesi daha diin 
ak§am gozlerini hayata kapatt1g1 daki
kada Turk tababeti ktymetli bir hoca
smt, ailesi ve bizler babamlZ! kaybettik. 
Gelecek nesillerin iizerinde saygt ile 
duracaklan hocamtzm fazilet ve mezi
yetlerini benim aciz kalemim anlat -
maktan c;ok uzakhr. 

istibdadm en karanhk zamanlarmda 
ba§hyan miicade1esi biiyiik inktlabtmt
za kadar durmadan, dinlenmeden yiirii
dii. Ne hazin tecellidir ki, Cumhuriyet 
bayram1m1zm ikinci gecesi her yer do
nanmt§ ve her c;ehrenin giildiigii bir za
manda hayatmm gayesini gormii§ bir 
bahtiyar gibi si:indii. Ya§tmn ilerlemi§ 
olmasma ragmen dincligini muhafaza 
eden biiyiik hoc:a daha c;ok ya§amah idi. 
Boyle temiz ve faziletli insanlarm bir 
anda soniip kaybolmastm gormek fela
ketlerin en ac1s1 oluyor. 

Onu her ziyaret unutulmaz bir saa -
detti. Temiz ve melih c;ehresi hafif bir 
tebessiimle si.islenir, §efkat dolu gozle -
rile muhatabmt teshir· ederdi. iradesiz
ce biiyiik bir adamm huzurunda oldu -
gunuzu hissederdinizo Her soziinde bir 
te§vik, her hareketinde bir mana vard1. 
Her f1rsat zuhurunda c;ah§, hic;bir kar
§lhk beklemeden c;ah§, sozlerinin naka
rahm te§kil ederdi. Hayatta vazifesini 
c;ok fazlasile yapan i.istad yurda birc;ok 
hocalar, doktorlar ve goz hekimleri ye
ti§tirmi§tir. 

Sthhatinin bozu1masl rne§'Um i§gal ve 
miitareke senelerinde Malta zindanla -

Kayseri kombinasrmn tezgah salonlarrndan biri rma atildJgt zamandan ba§lar. Soguk 
F abrikaYI beraberce gezdigimiz arka- rak yiikseliverdi. Rejimin endiistri saba- bir geceyarlSl siingiilerle yatagmdan 

da§, beni gizli ve ktymetli bir hazineye smda takib ettigi siyasetin enerjisi tabia- kaldmlan biiyiik iistad penc:eresi kmk 
girer gibi ic;ic;e ve kapah kap1lardan bir tin c;ok feyyaz olan k.udretile §U tarlalar- bir vapur kamarasmda bi:ibreklerini ii
yere gotiirdii. Burasm1 dondurma kutu- da da boy olc;ii~mii§tii. Ve bugiin harab ~i.iterek Maltaya vardigl zaman arhk 

· · ' yanm adam olmu§tu. 
su sand1m. Uzeri buzlanml§ elektrik lam· yoksul ve inki~afa can atan Kayseri, Orada c;ok tehlikeli zamanlar gec;irdi. 
basm1 c;evirince istif edilmi~ buz kahblan Cumhuriyetin endiistri feyzinden hakkile Milli Miicadeleyi ri.itubetli ve karanhk 
kar§lsmda ii§iidiim. Buras! §imal kutbu istifade eden §ehirlerimiz i~inde birinci ve zindanlarda harita iizerinde takib etti. 
gibiydi. en ba§ta gelir. Kazamlan her zafer, hastabgmt her i-

F abrik.aya yiiksek enerii veren biiyiik Saltanat idaresinin biitiin Osmanh iii- lacdan daha iyi, daha ~abuk tedavi edi-
kazan dairesine girdik. Elli metrodan kesinde alb yiiz y1lda yapamad1g1 sana - yordu. Nihayet beklenilen halas giine§i 
fazla yiik.seklikte olan bu dairede kazan- yiin §Unun gibi bir tek ~aheserini, bu re- ufukta dogmaga ba§laymca o da c;ok 
larla fmnlann azametinden ba§Irn don· iim Tiirk yurdunun dart be§ ko§esinde sevdigi yurduna kavu§tU. Ankaraya 
dii, hararetten yanJyorum sandim. Oca· hemen yaplVerdi, hem de iic; dort ytl ic;in- ko§tU. istanbul i§galinin sonuna kadar 
gm i~indeki ate§! ere ufak bir delikten gii· de!. or ada kald1. 
ne§e bakar gibi ancak renkli camlarla Mermer saray1ann muhte§em kaptsm1 Giizel bir bahar sabahiydi. Haydar • 

bakabi]iyoruz. Ate§in ziyasmdan goz ka· and1ran bekarlara aid aparhmamn geni§ ~:J:rC:!ia T!u::i:~~!~~:.~r~;~:~~ k:~~ 
ma§Jyor, steagm deh§etinden insan yam· antresinden ic;eri girerken eski idare ile §ldan geliyorlard1. ;>akir Ahmed Ediz 

0 yor. Burasl da eehennem gibi. yeni idareyi, bu apartJman ic;inde istira- beni takdim etti. Hi.irmetle igildim, e-
Boyahaneyi gezerken dirseklerine k.a· hat eden Turk i§c;isine verilen ehemmiye- lini optiim. !ki dakika oic;inde biiyiik ho

dar gec;irdikleri lastikten kolluklarla, ti dii§iiniiyor ve aradaki farkm bo~lugun- ca ile tam§ml§hm. Ne mes'ud zaman -
dumam Ustiinde ilach boya havuzlannda dan hal}rm doniiyordu. 1ar ... 
iplik b,pyayanlar_a bakbm. Buram buram Yerlere do§enmi~ yer1i kilimler iizerin- Bu sevincli giinden sonra i.istad Fa -
terliyorlarl Adam govdesi kalmbgmda, de yiiriirken istirahate c;ekilmi§ §U be§ kiiltedeki seririyatma ve derslerine 
delikli makaralara sanh iplik. bobinlerini yiiz i§<;inin huzurunu bozmamak ic;in ne- tekrar ba§1adt. Uzun ytllar bir baba 

fe bl.le 1 kt k rk d 1 og·ul ~efkat ve hi.irmeti i~"inde ge~ti. 
bug· ulu kazanlarda boyayanlar da oyle!. 5 a ma an ° uyor urn. nee ve ~ " 

k 'd 1 1 · d k 1 Maiyetinde asistan ve muavin olarak 
Burada ter dok, •u iki U" adJm ilerisin - uzun on or ara ac;t an genl§ o a apl a-

.. " d b' b' 0 
•• • kl d · ~ali§tlm. Bir gun kendisinden goniil kt-

dekl. buz dolabJnda u"§u"l Bu ne tezad. nn an, IT m uzenne e enmi§ emu d d 1 nc1 bir soz uyma 1m. Goz ya§ an ara-
Kazan dairesinin biraz yukansmda, a. karyolalarda huzur ic;inde uyuyan i§l;iler smda §U sat1rlan yazarken o tatli ha -

k h d • trn h .. .. goriiniiyor. ttra1ar ,·,.t'ndeyt·m .. .;1 sa a a ve sogu a avuzunun onun- -s 

deyiz. Uzaktan muntazam ko§e1i duman. Biiyiik ve bol pencere1i, yliksek ta • Her i.imidsiz hasta mutlak onu gor -
h bir bulut par~as1 gibi goriinen bu ha . vanh, bembeyaz duvarh ve her tiirlii s1h· mek ister, onun sozlerinden iyilik, §ifa 
vuza yakla§tikc;a serin ve insanm 1~1m~ hi §artlara gore yapiiml§ olan apartJma· bulurdu. 
kadar tesir eden tath bir riizgarla kar§lo nm sag tarafmdaki bsmmda iKi k1z ve Universite te§kilatmdan sonra biiyiik 

k.admlar yatt1g1, boyun1annda kontro1 hoca arhk tam bir inzivaya c;ekilmi§ti. 
la<tJm. Buras! motiirlerin !Sittig·, kaynar r k t 1 b 1 · d kl ~ saatleri asth nobetc;i kadmlardan belli!. ..-o sevdigi a e e erm en uza a§m -
sulann inee delikli kalburumsu borular . .. b 1· • · · 11 Di§i agnd1g1 ic;in yatamamJ§ bir i§c;i ile c:a arbk biitun en 1gm1 - Yl area mem-
dan tazyik.le be§ alb metro kadar fi§kl · k.onu§uyorum: leket derdlerile ihmal ettigi - ailesine, 
rarak ve havada bir bulut te§kil ederek dost1arma vermi§ti. Son senelerde has-

1 h - Bu apart1manda rahat mlSlmz? sogutu l'!l.asma ma sus bir havuz. Sogu . tahklan §iddetleniyor, hemen her giinii 
yan suyun etrafmdaki havayi da serinle§· Avurdunu avuc;lan ic;inde sJkarak ce· bir artza ile gec;iyorduo Nihayet diin ge-
. d... h d • h b vab veriyor: ce gelen "t'ddetlt' bir akse ile mihnetl1°, t1r 1g1 ve ya u soguyan avamn oru- " 

lard an fi§kiran s1eak suyu soguttugu yer. - N as1! rahat degiliz?. Ben bir koy· riyah bo§ hayata gozlerini ebediyen 
Buras1 da ilkbahar gibi. liiyiim. ~imdiye kadar ark.am karyola, kapath. 

0 · d b' b SJrhm haftada bir y1kanan rama•Jr, vii - Olenleri tebrik, ka1an1an taziye ede-
zenn e m ir c;e§id markalar, i•a - " ~ 1• 1 

I I b k • cudiim on giinde bir banyo, ayaklanm rim felsefesile hayata az1m ge en kty-
ret i yazJ 1 iiyii mermer levhalann bu - t' 00 ook .. t d t 1 b · 

d • l k k miikemmel ayakkabJ, viicudiim adama - me 1 veren buyu us a m son a e est 
lun ugu e e tri santralinde insan gez - olarak aziz hahra1an oniinde hiirmet ve 
mekten .• bi.r yere dokunmaktan kork.uyor. killt temizlik. gormemi§ti. ~imdi bunlan 

d bize veren fabrJ.kadir. Bo"yle bir aparh • minnetle igilirimo Bu a1renm altmda yiiksek enerjili elek- Goz hekimi 
t ok. cereyan1 "1" .. b' k manda yatmak hirbir iorinin hatmna gel-n annm o umu 1r sii unet ve " ~-. 

· l'k · 1. d t k 1 b 1 d mez ve belki ri.iyalarmda bile gorseler sess1z J 1c; n e 1 a 1 u un ugu ayn ayn 
hocrecikleri gezerken htm ~u elektriklen- inanmazlard1. 

. k'd d h d k On be• gun once fabrikay1 ziyaret e· m1~ ra 1 ve urgun ava an i.ir tiim. ~ 

h d h k .. den Ba•vekil 1smet fnonii, bu intizam ve em e er apmm ustiindeki iizerinde • 
{ 1.. hl'k 'I temizlik kar§lSinda (Harbiye mektebt o urn te I es1. .. » yaz1h iskelet resimle-

Dr. BVRH AN TEZER 

VILAYETTE 
Emniyet umum miidiir 

muavini . d 't d' B kadar temiz I) diye takdir buyurmu§lar· rm en tJ re 1m. uramn havas1 ise son- E 00 doo 
bahar gibi. d1. Omzunda kontrol saati asth olan i§- mniyeti Umumiye mu ur muavini 

· k d do k' iz.zeddin ~ehrimize gelrni§tir. Birka" 
F abrika, geceli giindiizlli, b'u' tu"n do"rt c;I a m Jyor 1 : ~ "' 

d d - fki gun once fabrika miidiirliig·u giin kaldtktan sonra Ankaraya done • 
mevsimi ort uvan arasma tikamJ§hr. ' cektir. 

t ·1 · d · · Pmarba§mdan kamyonlarla knk elli ka· 
~~ enn en tem1z 1§, candan mesai Nu"f "d" " t kau"d Id 

l dar iKi k1z ve kadm getirtmi§ti. N ah i§· us mu uru e 0 U 
bekliyen miiessese er bu i§~ilerin s1hhat b k d d 1 !stanbul Vtola'yetto Niifus miidi.iruoo Htol-te §U iiyii o a a yahyor ar. Bunlar o 
ve saadetine, huzur ve istirabatine pek kadar bic;are §eyler ki, elektrik nasJl ya· mi miiddetini doldurdugundan kendi 
yakmdan bagbbk gostermelidir ki, ideal I b arzusile tekaiid edilmi§tir. 

k1br bilmedik eri gi i karyolada yatma • 
bir muvaffakiyet kazanabilsin. Siimer 

s1m dahi beeeremiyorlar I F akat buraya -
Bank miiesseselerinin buna ne derece e-

gelenlerin c;ogu bOyle idi. Biraz sonra nma goti.iriip bJrakmak ic;in korne c;abp 
hemmiyet verdiklerini hem buradaki &U hepsi de i§inin erbab1 oluyor ve ~eytan i§c;ilerden yo I istiyor. F abrika, bir miid-
kombinada, hem de Biinyandaki kuma§ k ·1· 1 B I d .. I 1 kl det sonra 24 saat1. u"re taksim ederek u"•• fabrikasmda gordiim. es1 1yor ar. un ar a oy e o aca ... .. ,. 

d l · F abrika hayatmm nizam ve intizamile ekip iizerinden c;ab§acakmJ§. 0 zaman 
Kayseri ki, eski i are enn sagroal bir d' · r · 1 · · · . mesai saatleri bittabi degi§ecek, daha 

inek haline getirdigi merkezi Anadoluda diSipkim, program I m:saJYl ab~m zamkanb fazla i• olacag·l irin ameleler seviniyorlar. 
biiyukJiigile, ticaretiJe, nekadar me~hursa a 0 uyup yazmayJ ogreten IT me te • -. 

olduguna gore, buradakilerden §ehirlen- Elli bin nlifuslu ~ehir, derin bir siiku-
modem inki~afa da o derece susam1~ bir · 1 ne, koylerine obalarma donenler bulun - net ve sess1z ik ic;inde uykunun en tath 
yerdir. Bu amhk §ehrin omzu berabe - duklan muhitte ne giizel hirer ogretmen ve en thk dakikalanm y_e~arken, yakasJ 
rinde yiikselen fabrikaya aid aparhman- olacaklardJr! k.alk1k mavi gomlekli i~<;ilerle beraber o 
!ann §U geni§ sahasl, hemen hemen bir Yil Saat ii<;te fabrika gece mesaisine ni - uykuya kavu§_mak ic;in can at~.Yoruz. 
once c;ift~ilerin sa pan kullandJk!an, hayet veriyordu. Be§ on dakika sonra F abrika, binbir ko§eli bir men§urdur. 
Kayserililerin at oynattlklan, iizerinde fabrikadan bo~anan i§c;iler, antrede dizili Hangi tarafmdan baksamz insamn gozti
tek bir agac bu1unmtyan c;orak bir tabm duran bek~ilere kendilerini muayene l't - nii kama§bnyor. Siimerler, tarihte nas1l 
tarlalardan ibaretti. Bu apartimanlarm tirdikten son,ra §ehre ve aparhmanlara eski Tiirk medeniyetine destek olmu~lar
temelleri ahhrken yamba~mdaki tarlala - dogru h1zb adJmlarla yiiriiyorlar. Bunla- sa, Cumhuriyet rejiJpinin Siimer Bank! 
ra da to hum ekiliyordu. Ekilen tohum nn c;ogu bisikletli!.. Samyorsunuz ki bir da Yirminci aSITda Tiirk endiistrisine 
ba§ak olm,adan, temeli ahla11 binalaJ ko~u sahasmda bisiklet yarJ§l yap1hyor rehber olmu§tur. T arih tekerriirden iba-
muh te•em birer amele aparhmanlan ola- Fab 'L L eh d II rett1'r. y n~~oanl!l .. amyonu, ~ u: onen ana 

babah kii<;iik i§<;ileri Cumhuriyet meyda-[•J Blrlnci yaz1 diinkii sayimJzdad.fto SAHiR VZEL 

Cumhuriyet bayrammdaki resm1ge -
c;idde yap1lan intizams1zhklar hakkmda 
bir okuyucumuzdan aldigJmlz yaz1y1 ay· 
nen dercediypruz: 

Cumhuriyet bayrammdaki intizam· 
SIZhklar hakkmdaki tenkidinizi okudum. 
<;ok haklJSJmz. 

Eger Oniversite meydamndaki mek -
teblerin kan§Ik, intizams1z hallerini gor· 

seydiniz acudm1z. Zavalh c;ocuklar ne 
mekteblerinin isimleri yaz1h bayraklanm 
ve ne de milli bayraklarm1 ta§Jmalanna 
• Maarif Miidiirli.igiinde toplanffil§ olan 
bazt jimnastik muallimlerinin verdikleri 

karar iizerine • miisaade edildigini 
gorlince c;ok mahzun oldular. T ribiin -
lerin ve ha1km i:ini.inden alametsiz, bay -
raks1z gec;tiler. 

Siz sancaga hiirmet edilmesini istiyor
smJz. Gen<;lik once mektebinin ve mille -
tinin bayragma sevgi ve sayg1 gostermegi 
ogrenecek, ondan sonra da vatam ve va
tamn selameti ic;in can veren kahraman· 
Ian temsi! eden alay sancaklartmJZa hiir
met gostermegi vazife bilecektir. 

3 ikincite,rinde yapdacak intihabatta 
Ruzveltin tekrar kazanmas1 bekleniyor 

Bundan evvelki Cumhuriyet Bayram· 
lannda mekteb bayraklan kaldmlmi§h. 

Bu defa da milli bayraklar kaldmld1, M. Ruzvelt radyoda konferans verirken 
yalmz k1z mekteblerinin hepsinin ba§m" 3 ikincite§rin Amerikada umumi se • edebiliriz: Amele ile kapital arasmdaki 
da ve kezalik biitlin erkek mekteblerinin c;im giiniidi.ir. Cumhurreisligi namzedle - miicadelede amelenin hukukunu muhafa· 
en oniinde gidecek mektebde birer milli rinden demokrat partiden §imdiki Cum- za ve siyanet edecek mevkideki parti 
bayrak gotiiriilmesine gene hocalanmtz hur Reisi Ruzve1t hie; §iiphesiz ki en kuv· Ruzvelt partisidir. Amele ile k.apitalist· 
karar vermi§ler bize teblig edilen emir vetli namzeddir. Landon cumhuriyetc;ile- ler arasmdaki miicadelede, amele, yega· 

rin namzedidir. Norman Homes sosya • ne hamisi olarak. Ruzvelti gormektedir. 
§eklindeki bu karara tabiatile uyuldu. last, Earl Browter de komiinist namzed- T oprak mahsullerinin gelirini yiikselt· 

~ahsan ve fikren bu karara taraftar lerdir. Son iki sec;imin neticesi de §U idi: mege muvaffak oldugu ic;in memnunlar 
degilim ve bunu bizim derecei medeni - 1928 de demokratlar 15,016,443, cum- arasma amele ile birlikte k1smen c;iftc;ile· 
yetJm1ze gore de terbiyevi bulamam. huriyetc;iler 21 ,394, 190, sosyalistler ri de ithal lazJmdir. Ziraatin ihyas1 Ruz· 
{_;iinkii aramtzda c;ah§mtyan, ilmi, terbi- 267,420. vel tin tekrar sec;imi ic;in ba§hca amiller • 

d
yev1, vatani ve milli vazifesini dihmal de - 1932 de demokratlar 22,821,857, den biri saytlabilir. Sanayideki esash in· 

en ogretmenler de, mektebler e var Jr. cumhuriyetc;iler 15,761 ,841 sosyalistler ki§afi da nazan dikkate alacak olursak 
Bu gibileri kusurlarmdan, noksanlann- 884,781. demokratik partinin kazanmamasma or· 

dan bir utanc duymamak, milletin oniin· flk zamanlarda ayni siyaseti giiden tada makul bir sebeb kalmaz. 
den hic;bir 1shrab duymadan gec;mek ic;in Iki rakib parti arasmdaki miicadeleyi an· Tahminler 
kim olduklarmm bilinmemesini istiyorlar d1ran Amerika sec;im miicadele1eri gir - Bu seferki sec;ime 42 - 43 milyon rey 
ve ancak bu maksadla bayraklarm alamet mi§ oldugu son safhasmda hie; §iiphesiz sahibinin i§tirak edecegi tahmin olunmak· 
lerin ahnmamasm1 istiyorlar. Hatta ev • ki umulmadik bir §ekilde siyasi umde ay· tad1r. Bunun 1932 senesine nazaran dort 
velki sene jimnastik bayrammda ta1ebe • nhg1 gostermektedir. Ba§1angt~ta asri bir be§ milyon bir fazlahk arzetmekte oldu· 
nin tribiini.i ba§larile selamlamadan ge~- demokrasi mefhumu ve onun mes'uliyet· gu goriilmektedir. Maamafih Mister 
melerine karar verdiler. Bunun sebebi ta· leri hakkmda demokratlarla, cumhuri • Ruzve1tin ges;en intihabdan daha kahir 
lebe ba~larile selam vermegi yapam1yor· yetc;iler arasmda ciiz'i bir gorii§ fark1 bir ekseriyetle Cumhurreisligi makamma 
larrnl§. Koyden gelen acem1 nefer bir varken bugiin bu farklar iki f1rkay1 bir· se~ilece&i ...h kkmdaki kahanetlere inan • 
hafta ic;inde levend bir eda ile ba~ile birinden kat'i hududlarla ayuan bir rna· s , inaTJm ak ta vazi 

sel~m vennegi ogrendigi halde fstanbul- hiyet iktisab etmi§tir. i inde be i ola~ag1 ic;in bu hususta faz-
da okuyan lise ve ortamekteb talebele - Segim taktikleri fa 1srara mahal yoktur. 
rinin bu kadar basit bir §eyi ogrenememe- Demokratlar sec;im miieadelesinde da· Y almz ~urast muhakkaktJr ki sanayi 
lerinin mes'uliyeti kime aiddir? ha ziyade yaygaras1z hareket etmekte - ve ziraat erbab1 ve orta simfin yiiksck 

3 - Resmigec;idde tribiiniin oniinden dirler. Son dart sene zarfmda giri§mi§ ol· tabakas1 daha ziyade Ruzvelte meylet • 
gec;tikten sonra 50 ad1m sonra durmak duklan muazzam ve yepyeni tecrubeler mektedir. Amerikada intihabat gi.inii ii
mecburiyeti has1l oluu. Ciinkii ilerideki hakkmda ne bir propaganda, ne de u· zerinde en biiyiik miiessirlerden biri de 
mektebler halkm kapattlgt yollardan gee;- zun uzun izahat vermekten bililtizam ge· havadtr. Hava giizel oldugu takdirdeo 
mege muvaffak olamtyorlardt. ri durmaktad1rlar. halktn biiyiik bir k1sml, bi1hassa zlirra ve 

Dii§iiniiniiz bir kere sel gibi ak1p git- Cumhuriyetc;ilere gelince: Bunlar mii· ame1e rey vermek. hususunda biiyiik bir 
mesi laz1mgelen alaym ikide birde tri • cadeleye olanca hiZiarile giri§mi§ler ve tehaliik gostermektedir. Bunun aksine o
biinlerin oniinde durmaya mecbur olma· kimya, demir, c;elik sanayi kombine1eri, larak yagmurlu ve berbad havalarda. 
s1 resmigec;idin mahiyetindeki ciddiyet ve hidematJ umumiye §irket1eri ile elele ve· halk tabakasi daha ziyade rey vermekten 
mehabeti nekadar bozar. Bu hal her se· rerek kapital ile amele arasmdaki miica· vazge<;mektedir. 
ne olurdu. Fa kat bu sene gec;mi§lere rah· delede devletin miidahalesini klilliyen Se~imin sonu ne olursa olsun Ameri-
met okuttu. yersiz bulduklanm ilan etmi§lerdir. ka son dort be~ senedenberi yenilige ve 

~ehadetnamesi sahte imit 
Bursa (Hususi) - Buradaki hukuk 

i§leri miidiirliigiine birkac; sene evvel ah· 
nan bir memurdan son zamanlarda mu • 
tad sicil istendigi zaman bu memur hukuk 

mezunu olduguna d,air bir §ehadetnamtt 
sureti ibraz etmi§tir. Vaktile bu §ehadet· 

name sureti her nas1lsa ash goriilmeden 
gene hukuk i§leri miidiirliigi.ince tasdik 
edilmi§tir. F akat vaziyetten §iiphe edil -

digi ic;in bu memurdan §ehadetnamenin 
ash istenmi§; gosteremeyince Hukuk fa

kiiltesinden tahkikat yap1lmak laz1m gel
mi§tir. Vilayetten birkac; defa fak.iilteye 
tahrirat yaz1lmJ§; uzun miiddet hic;birine 
cevab gelmedigi goriiliince halden biis -
biitiin §iiphe edilmege ba§lanmi§tlr. Ni -

hayet dogrudan dogruya Valinin §ahsma 
gelen bir mektubdan anla§Ilmi§ ki bu 
memur Hukuk mezunu degildir ve elin· 

deki §ehadetname sureti sahtedir. 
Lakin i§ i§ten gec;mi§, memur daha 

evve1, Bu tahkikata agah olur olmaz 
istifa ederek c;ekilip gitmi§tir. Daha evvel 

fakiiltenin vilayete gonderdigi cevablla
nn da bu memur tarafmdan bir kolayt 

bulunarak ortadan yokedildigi zanne -
dilmektedir. ~imdi Vilayet bu memur 
hakkmda takibata ba§lamJ§tlr. -···-Bu miinevver zat kim? 

Evvelki gece Beyaztddan Yedikuleye 
gitmekte olan Sirkeci · Yedikule tram
vayma sarho§ olarak binen admt bura~ 
ya yazmak istemedigimiz miinevver bir 
zat, biletc;inin ( ortada durmaym, §5yle 
kenarda durun) sozi.ine kizarak bilet -
c;iyi dovmege kalkmt§ ve bu srrada tram 
vayt durdurdugu ic;in vatmam da to -
katlamt§br. 

Miitecavizin muhakemesine di.in ci.ir
mii rne§hud iic;i.inci.i sulh cezada baktl -

ml§ ve 26 gi.in hapse mahkfun edilmi§ -
tir. 

Gazeteler, el ve duvar ilanlan ve sa· 
mevcud ikhsadi ve sosyal sistemi degi§· 

ue vas!tasi1e cumhuriyetc;i propagandasl 
tirmek hususundaki mesaJSJne devam 

Landona umulmadtk bir §ekilde §ohret 
mecburiyetindedir. Biran i<;in cumhuri • 

temin etrni§se de son ay zarfmda sec;im 
yet~ilerin kazandJgml farzedecek ol -mi.icadelesine h1z veren Ruzvelt partisi 

Landonun vaziyetini c;ok :r.aytflatrni§tlr. sak bile bu mi.icadeleyi terke yahud ba~
Buna ba§hca sebeb ne Landonun hita • ka mecralara sevke imkan bulamlyacak
betteki beceriksizligi ne de siyasetinin uy- lardir. 
gunsuz1ugudur. Esas sebeb halkm giin· Y eni siyasetin ana direklerini ke§if ic;in 
dengiine Ruzvelt siyasetinin faydalarma Ruzveltin son dort sene zarfmdaki mesai 
kar§J uyamkhgJdu. ve tecriibelerinden her halde halk kiitlesi 

Ruzvelt ve umdeleri memnundur. Bu ~artlar altmda Ruzvelt 

Cumhur Reisi Ruzveltin siyasetini ba§· 
hca lie; prensip dahilinde birle§tirmek ka
bildir. 

1 - Ruzvelte gore hi~bir demokrasi 
oldugu yerde saymak ve muhafazakat 
olmak prensipini giidemez. Modern bir 
devlet biinyesi ic;inde degi~en mes'uliyet 
ve ihtiyaclara goz yumdugu takdirde 
mki§af imkan1anndan mahrum ya§amak 
mecburiyetinde kahr. 

Bu umde ile Ruzvelt, siyasetinin ra -
dikal temayiillerini teyid etmi§ oluyor. 
Amerika demokrasisi mesai, i§sizlik, ic;ti
mai emniyet, hidematJ umumiye, maarif 
gibi §Ubelerde yenilikler viicude getirmek 
mecburiyetindedir. 

2 - ikinci prensip te §udur: Viicude 
getirmek istedigi yeniliklerle degi§ik.lik -
lerin di:irt sene gibi ktsa bir zamana sikl§" 
tmlmak mecburiyeti Ruzveltin faaliyet 
sahasmt ister istemez daraltmi§hr. Buna 
mukabil Boulder, Bonneville, Grand 
Coulee ve Tennessee bendlerinin in§aSl, 
seylablarm oniine gec;mek iizere ah • 
nan tedbirler, maarif sahasmdaki yeni 
faaliyetler, halka iyi ve s1hhi mesken te· 
mini, hidematl umumiye §irketlerinin tan· 
zimi gibi Amerika hayah umumiyesinde 
biiyiik tesirler ve iyilikler husule getire -
cek tedbirlerin tekrar sec;ildigi takdirde 
Ruzvelt tarafmdan tatbik mevkiine ko -
narak ba§anlaeagmJ takdir eden halkm 
onu tercih etmemesine hic;bir makul se· 
beb serdolunamaz. 

3 - Oc;iincii iddiay1 da §oyle hu1asa 

idaresine 4 ikineite§rinde bir dort sene
lik f1rsat daha verilecegi kuvvetli bir ihti
ma1 halindedir. 

Harbi Umumide olen Alman 
askerleri 

Harbi Umumide <;anakkalede olen 
Alman askerlerinin kemikleri Ugur va
purile limammtza getirilmi§tir. Kemik
ler <;anakkalede vapura yiiklenirken 
bir askeri miifrezemiz tarafmdan ihti
ram vazifesi yapllmt§hr. Burada, bun
larm Tarabyadaki Alman mezarhgma 
defni esnasmda da a.yrtca merasim ya
ptlacakhr. 

Berberlerin hafta tatili 
kanunu 

Biiyi.ik Millet Meclisi ruznamesinde 
gec;en devreden kalan i§ler arasmda 
berberlerin hafta tatili i§i de vard1r. 

Doktor General Hakkt $inasi tarafm
dan yaptlan bu teklifi kanuninin mii • 
zakeresi bu ic;tima devresinde yaptla -
cakbr. 

istanbul Berberler cemiyeti reisi ts
mail Hakk1 bugiin Ankaraya giderek 
kanunun miizakeresinden evvel alaka
da1ara bu hususta izahat verecektir. --Bursada bir futbol ma~1 

Bursa (Hususl) - Eski§ehirden gelen 
Demirspor tak.Imile Bursa Duraspor ta· 

k1m1 arasmda Atati.irk stadyomunda ya· 
pdan futbol mac;m1 hire kar§l iki !ay1 ile 
Bursa kazand1. 
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Aziz misafirimiz Ankaradan geldi 

Ankaradaki gOrii§meler 
c;ok iyi neticeler verdi 

«Bu kan~1k zamanlarda k1ymetli Tiirk ordusu Bal
kanlardaki karde~lerile birlikte hertiirlii tecaviize 

kar,I miidafaaya tahsis edilmi~tir.» 
. lBa$taratl 1 tncf sahi/ede J I 

nmdak! zevat diin ak~amuzeri muzeleri 
kap~h c;ar§JYI ve baz1 camileri gezmi§ -
lerdJr .. Be!~ra~ elc;imiz Haydar, muhte· 
rem misafmmJz §erefine Parkotelde diin 
a~§am ,bir. :iyafet vermi§, ziyafet biiyiik 
b_Jr . ne§ e Jc;mde gec;mi§tir. Aziz misafi • 
rlffiJZ gece d "- h' · . . e ye 1r tJyatrosu operet k1s· 
mma gitmJ§lerdir. 
T" k" y ur rye, ugoslavyamn yalmz . . 

miitteliki degildir, ayni zamanda 
en samimi dostudur • 

Ankara 31 (T elefonla) - Dost ve 
mut~efik. Yugoslavya Ba§vekili M. Sto
yadmovic; Ankaradan aynlmazdan evvel 
gazetecilere §U beyanatta bulunmu§tur: 

«- Ankaray1 ziyaretimden, Reisi • 
c~mhurunuz Ataturk huzuruna kabul e
dilmekligimden dolayi fevkalade bahti
yanm. Ba§vekil fsmet lnonii ve Harici
Y~. V ekili T evfik Rii~tu Arasla yaptJg1m 
muzakerelerde alman neticelerden de 
f7_vkalade memnunum. Ankaradan c;ok 
guzel hatJralarla aynhyorum. Ankarada 
Y~~tJ~Im siyasl konu§malar neticesinde 
T urhye ile aram1zda tam bir fikir birliil;i 
me~c~d oldugu bir kere daha teeyyiid 
etmi§_tJr. Tiirkiye, Y ugoslavyanm alela
de ~Ir muttefiki degil, ayni zamanda en 
sam1ml dostudur.» 

. ~~lki giin Kiic;uk San' j!.L}ar sergiSJ· 
m Ziyaret eden Madam Stoyadinovic;, 

l 

Muhterem misalirimiz Tophane 
rrhttmmda 

c;ok begendigi bir Hereke hal!S!m satm 
almak istemi§, fakat sergi heyeti bu hah
YI muhterem misafirimize hediye etmi~ -
tir. 

Yugoslav gazetelerinin 
miihim nefriyail 

Belgrad 31 (A.A.) -Avala Ajansi 
bildiriyor: 

Sabah gazeteleri gibi ak§am gazetele
ri de ba§ sahifelerini ve diger sahifeleri -
nin miihim bir kismim Dr. Stoyadinovi
c;in Ankara seyahatine ve Tiirk • Yugos
lav dostlugunun ve ittifakmm muazzam 
tezahiirlerine hasretmektedirler. 

Pravda gazetesi, Ankara muhabirin
den ahp ne§rettigi bir yaz1da ezciimle 
diyor ki: 

«Turkiye ile Yugoslavyamn, menfa
atleri arasmdaki i§tirak sulhun te§kilat -
landmlmasma muhim surette yard1m et· 
rnektedir. Bu mesele iizerinde Dr. Sto -
Yadinovic;Ie biitun Turk zimamdarlan a
rasmda tam bir mutabakat mevcud bu
lunmaktadir. 

Y ugoslavya Ba§bakam, bu ziyaret 
rniinasebetile, Turkiyede her sahada vi.i
cude gelmi§ olan buyuk terakkileri mi.i· 
§ahede etmek fmahm bulmu§tur. Mut -
lak bir intizam ic;inde oniimiizden gec;en 
Turk ordusu biitiin sulh dostlan iizerinde 
memnuniyet verici ve tatmin edici bir in
hba uyandirmi§br. Bu kan§Ik zamanlar
da, hymetli Turk ordusu Balkanlardaki 
karde~lerile birlikte, her turlu miitecavize 
kar§I miidafaaya tahsis edilmi§ bulun • 
rnaktadir.» 

Pravda gazetesi aynca Atatiirkiin be
yanahm tam olarak ne§retmekte, Doktor 
Stoyadinovi~in Ankarada gec;irdigi giin· 
lerin tafsilatmi vermekte ve Tiirk gaze -
telerinin ne§riyatmi da bildirmektedir. 

Samupravda gazetesi ise diyor ki: 
«Tiirk gazetelerinde Doktor Stoya -

dinovi~in ziyareti kadar hararetli bir hiis· 
nii kabule mazhar olan ziyaret az goriil
mii§tiir. Filhakika Doktor Stoyadmovi· 
!;in bu ziyareti diinya sulhu bak1mmdan 
ve hassaten Balkanlann sulhu bak1mm -
dan c;ok biiyiik bir ehemmiyeti haiz bu-

20 milgon Tiirk 
Atafiirkiin arka
szndan giiriigor 

Belgrad 31 (Hususi) - Vre· 
me gazetesinin Ankarada bulunan 
muhahiri Cumhuriyet bayrarm yJ!
donumiiniin fevkalade tezahiiratla 
kutlulandigmJ ve bu vesile ile Tiirk
Yugoslavya dostlugunun da tes'id 
edildigini kaydederek, Halkevinde 
M. Stoyadinovic; §erefine verilen 
balodan sonra, Tiirkiye Cumhurre· 
isi Atatiirkle beraber Yugoslavya 
Ba§vekilinin Ankaradaki Orduevini 
ziyaretinden bahsederek diyor ki: 

« Tiirkiye Cumhurreisi Ataturk. 
aziz misafiri M. Stoyadinovi<;e dc
mi§tir ki: 

«- 20 milyon Turk benim ar
kamdan yiiriimektedir. 20 milyon 
Tiirke «Arkarndan suya a ttl!» der
sem ahhrlar.» 

Orduevinde bulunan zabitler A
taturkiin bu sozlerine hep bir agtz
dan: 

«- Emret Atatiirk» cevabm1 
vermek suretile Biiyiik ~efin emir· 
lerine daima amade olduklanm 
gostermi~lerdir. 

Bundan sonra bir Tiirk zabiti 
SOl alarak kisa bir nutuk soylemi§ 
ve Tiirk ordusunun yalmz Ti.ir'kiye 
ic;in degil, Tiirkyenin miittefikleri 
ic;in de hayabm fedaya haz1r oldu
gunu soylemi~tir. 

Bu sozlerden fevkalade miitehas
sis olan M. Stoyadinovic; te~ekkiirle 
mukabele ebnistir. 

lunmaktad1r. Doktor Stoyadinovi~in si
yasl temaslan ile, Turk arkada§larile bir
likte, §imdiye kadar Balkan AJJ.tantl 
r,:en;evesi ir,:ine ginnemi~ olan devletin bu 
Antanta girmesini kolayla§brmak ic;in c;a
h§acagt da bedihidir.» 

Echo de Belgradm miihim 
bir ya.zr•1 

Belgradda <flkan Echo de Belgrade 
gazetesi, 28 te§rinievvel tarihli saytsmda 
Tiirk - Yugoslav miinasebatma dair yaz· 
d1g1 bir makalede ezciimle diyor ki: 

«Tiirk • Yugoslav miinasebatmm dos· 
tane mahiyeti i.izerinde 1srar etmek Iii -
zumsuzdur. Bu iki millet orta ~agdan 
yirminci asra kadar, islamiyet ve hmsti
yanhk mi.icadelesi gibi amans1z bir sava§· 
maya suriiklenmi§ bulunduklan zaman· 
larda bile, yekdigerine kar§J, civanmerd 
iki hasmm kar§Ihkh hissettikleri derin 
takdir duygularile muttas1f bulunuyor -
lard1. N e 1912 - 1913 Balkan kurtulu· 
§Undan sonra, ne diinya . harbinden son· 
ra, Yugoslavya ile Tiirk1ye arasmda bir 
anla§mazhk mevzuu ve derin bir kin e· 
seri ka!mJ§tlr. 

Bilakis, amhk bir ihtilafi tasfiye eden 
bu iki millet, sulhun ferdasmda, Avru • 
panm eenubu §arkisinde bir is.likrar ih· 
tiyacmi duymu§lardi.» 

Gazete, bundan sonra Yugoslavya ile 
Tiirkiyenin Balkanlardaki vaziyetinden, 
Balkan anla~asmm imzasmdan ve iki 
milletin, mii§tere~ menfaatlerini, bu an -
la§manm imzasmdan sonra daha kuv -
vetle anladiklanndan bahsederek maka· 
I eye §oyle devam ediyor: 

«Ankara ve Belgrad zimamdarlan • 
mn maksadlan, melhuz miitecavizin on· 
ceden cesaretini k1rmak ve hasmane e -
meller besliyen herhangi kimseye, Balkan 
anla§masmm mii§terek mukavemetile kar
§Ila§acagmi anlatmakhr. B u tedafiii sa • 
hada, yeni antant, kendinden Ya§c;a bii· 
yiik ve hpk1 onun gibi ba§ka bir devle
tin menafii aleyhinde bulunmamaga a • 
zimli olan kur,:uk antantla s1k1 bir elbirligi 
yapmaktadir. 

M. Stoyadinovic;, Reisicumhur Ka • 
mal Atatiirkii. milli bayramm y1ldonii -
miine tesadi.if eden giinde ziyarete davet 
edilmi§tir. Bu, sembolik bir tarihtir, zira, 
gene Yugoslavyanm miimessili olan 
Kraliyetin harici siyaset §efini kar§Ihyan, 
tarihin arttk Kemalist Tiirkiye diye an· 
d1g1 yeni Ti.i~kiyedir. Bu telaki, ve bunu 
itmam eden Ismet lnonu ve Rii§tu A -
rasla yap1lan faydah miilakatlar, Tiirk -
Yugoslav tesaniidiiniin parlak bir tezahii· 
riinii te§kil edecek, ayni zamanda, bunun 
pek tabii bir neticesi olmak iizere, Bo • 
gazlarm Cite tarafmda, orta Asya top -
raklarmda, Akdeniz sahildan Y akm§ark 
devletlerinin muslihane elbirliginin ifa • 
desi olacakt!r.» 

CUMHURiYET 9 

Biiyiik Millet Mec · 
lisi bugiin saat 
14 te a~d1yor 

[Ba~taraft 1 fncf saht' !de] 

idare amirleri ve katiblikler intihab! ya
p!lacakhr. Abdiilhalik Rendanm Meclis 
ba§kanhgma, Nuri Conker (Kiitahya), 
T evfik Fikret (Kenya) ve Refet (Bur
sa) mn reis vekilliklerine; Halid, lrfan, 
F erid ve doktor RJZanm idare amirlikle
rine tekrar intihab edileceklerine kat'! 
nazarile baktlabilir. 

Sadece Meclis Htibliklerinde bir de
gi§iklik olacag1 ve Sahihanm yerine Be
kir Kalelinin namzed gosterilecegi soy· 
lenmektedir. Gec;en devre katibliklere se· 
c;ilmi§ olan Na§id Hakki, Ziya Gevher, 
Ali ve Ali Muzafferin tekrar namzed 
gosterilecekleri anla~llmaktadir. 

Parti grupunda dost memle
ket i~in yapilan tezahiirat 
Ankara 31 (A.A.) -C. H. P. Ka

mutay Grupu idare heyeti ba§kanhgm· 
daQ: 

C. H. P. Grupu, lsmet lnoniiniin ba§· 
kanhgmda saat 15 te toplanmJ§tlr. 

1smet inonii, yilba§I miinasebetile A
tatiirkiin resmi nutkunda Turkiyenin da· 
hili ve harid biiti.in siyasetinin ifadesini 
bulurken, her meselede takib olunacak 
direktifleri de almi§ olacagimJZI ve on • 
dan evvel, umumi bir siyaset miizakeresi
ne giri§ilmesini, arkada§lannm kendisin
den beklemiyeceklerini soylemi§ ve §imdi 
Yugoslavya Ba§vekilinin heniiz resmen 
memleketimizi §ereflendirmekte bulun • 
dugunu hatirlabnJ§tlr. Medis Grupu, mi

safir Ba§vekilin ve Yugoslavyanm lehi
ne samimi ve c;ok dostane gosteriler yap
mi§tlr. 

lsmet lnonii, Yugoslav Ba§vekilile 
mulakatma dair intibalanm hakiki bir 
memnuniyetle anlahyordu. Meb'uslar, 
iki memleket arasmdaki, yekdigerine sa
dJkane inanmak hislerinden bi.iyi.ik se • 
vine gostermi§ler ve kendi hislerinin Yu
goslavyaya kar§I hakiki bir sadakate 
mi.istenid oldugunu heyecanla ifade et • 
mi§lerdir. 

Biitiin bu tezahiirat, Balkan anla~ma
smm salabet ve ehemmiyetini gosteren 
yeni bir delildir. 

Meclis grupu, lsmet lnoniiniin beya -
natm1 miittefikan ve hararetle takdir ve 
tasvib ebni§tir. Bundan sonra, Mecliste
ki intihabat i~in parti namzedlerinin ta· 
yinine ge<i1lecegini, lsmet 1noni.i hahrla • 
tarak, parti genba§kurca Kamutay reis
ligine tekrar Abdiilhalik Rendanm tak· 

dim edildigini ve Meclis reis vekillerile 

parti reis vekillerinin yerlerinde b1rakil • 

malanm teklif etmege karar verildigini 

bildirmi§ ve bu teklifler ittifakla ve a! • 
kJ§larla kabul olunmu§tur. 

Bundan sonra Hasan Sakanm ba§kan· 

h8tnda grup miizakeresine devam edil· 

mi§ ve parti grupu idare heyetine a§agi· 

da isimleri yaz1h iiyeler sec;ilmi§lerdir. 

Partinin Kamutay grupu asba§kanhk
lanna: 

Hasan Saka (Trabzon), Dr. Cerna! 
Tunea (Antalya). 

!dare heyeti azahklanna: 

Ali K1hc ( Gazi Anteb) , Abdiilhak 
Firat (Erzincan), Aziz Akyiirek (Er
zurum), General ;;ukrii Gokberk (Is • 
tanbul), Hamdi Yalman {Ordu), Ge • 
neral ihsan Sokmen ( Giresun), Rasih 
Kaplan {Antalya), Rasim Ba§aran (S1· 
vas), Damar Ankoglu (Seyhan). 

Ankaramn Altmordusu 
Eski§ehirde galib 

Eski§ehir 31 (A.A.) - lki rna~ 
yapmak i.izere §ehrimize gelen Ankara 
Altmordu birinci takimi, ilk mac;mi bu· 
giin idman yurdu ile yapmJ§tJr. Ba§tan 
nihayete kadar heyecanla seyredilen bu 
mac;1 AI tmordulular 4- I kazaTiffiJ§lar -
d1r. 

Franstz Dahiliye Naztrma 
yaptlan ithamlar netice 

vermedi 
Paris 31 (A.A.) - M. Salengronun as

keri dosyasm1 tetkik etmek iizere Ge • 
neral Gamelinin ba§kanhgt altmda te§· 
kil edilrni§ olan komisyon tahkikahm 
bitirerek §U neticeye varmi§hr: 

1 - Salengro yalmz bir defa divam
harb huzuruna ~lkmi§hr. 

2 - Hi~bir zaman idama mahkfun e
dilmemi§tir. 

3 - Almanyada bulunmas1 ve dola • 
y1sile mahkemede haztr bulunup ken • 
dini mi.idafaa edememesine ragmen M. 
Salengro beraet etmi§tir. 

lngiltere - Sovyet Rusya 
deniz konu§malarl 

Londra 31 (A.A.) - Times gazetesi -
nin bildirdigine gore, Sovyetler Birli -
gile ingiltere arasmda yapllacak olan 
deniz anla§mast hakkmdak.i miizakera· 
ta devam etmek iizere Sovyetler BirHgi 
biiyiik elqisi diin Dt§ !§leri Bakanhgma 
gelmi§ ve epey miiddet kalmt§tlr. 

Bagdad askeri i~gal alt1na ahnd1 . Istanbul Borsast kapan1§ 

Harbiye Naz1n katledildi 
Nuri Said Pa§a siiriildii 

fiatleri 31 - 10 .. 1936 -PARALAR -,~ s., 
1 SterllD uH. 18. 
1 Dolar 122. ll6. 

20 FransJ.Z Fr. ll<l. 117. 
20 Llret Ho. 130, 
20 Belc1ka Fr. b1, 85. 
20 Dra.hmi 20. 23, 
20 tsvtcre Fr. Mo. o7a. 
20 Leva 21. 23. 

1 Florin 6;l, 66, 
20 Cek tronu 70. 78. 

1 A vusturva Ell. l!O 22 
1 Mark :ra' 26 . 
1 Zlot1 19. 22. 
1 Pensril :.10. :.13, 

20 Leva 1<1. 14. 
120 Dinar 47, flO. 

Ruble 
1 isve~ kuronu 80, 31. 

: 1 TUrk altmJ 9 JO.. 993 
1 Banknot os B 240 241. 

(:EKLER 
------~~~~---·---
Londra 
Nev Yok 

I Par!B 
Mllano 

; Brtiksel 
A tina 
cenevre 

' 
A~ll~ 
616, 

0.7929 
17.07H 
t6,osoo 

4. 7060 

Kap~ 

615 
0, 7912;:. 
17,0990 
lf>.ll 
Hl38 

b9 .268l 
3.46 

Heyecanlr giinler YQ§ryan Bagdadrn ~ar,rlarrndan biri · Sofva 
Amsterdam 

89 1233 
3.45·0 

66.74(7 
1,4661 

65.8536 
1,4636 

. lBa$taraft 1 inci sahtfede] Bagdadda tabil hal avdet etrni§tir. Pral!: 
asker~ h~~iimet darbesi hakkmda bur ada y eni Ba§bakan Suleyman da bittabi . ~~:~~ 
ogremldigme gore, hareketin ba§mda bu· koJisJerde ~ah§ml§Sa da hareketin asiJ §e· . Berlln 

22.4~18 
4.2-1 
7.37 
Ln4o 
4,23 
4 .3\,20 

22.1682 
4.2170 
1.3820 
1..9772 
4.237o 
4.3090 

lunan Ge~eral Bekir S1tk1 ile yeni Ba§· fi Bekir Sitk d!r Varsava 
bakan H1kmet Siileyman kat'iyyen 1n - Samldigm: g.ore eski Ba§bakan or- . :g~:ste 
giliz dostu degildirler ve 1932 de !ngil· dunun ho§nudsuzlu,gunu mucib ol~u§ • Belnad 
tere ile lrak arasmda akdedilmi§ olan it· Yokohama 

108.4.410 
st 6o9o 

:l.165!! 
24. 8~90 
S.H 5 

· 108.617o 
3i.715o 
2.77 

24.-6 5 
:!,1536 h d 

tur. Moskova 
tifak mua e esine de muhaliftirler. y eni hiikumet lrak asker[ unsurlanna , Stokhol.m 

fSTfKRAZLAR 
---------~~~~---

Londrada samld1gma gore, lmkm daha az muhalefet edecek ve belki de 
yeni iki §efi, biiti.in Arabian bir araya Irakta bir nevi askeri diktatorliik teessiis A~wo 
tophyarak bir Arab devleti kurmag1 is· edecektir. Bu hadisede, Avrupanm he- Tilrk borcu I pe~ln J:l,o7o 

tihdaf eden gayretleri te§vik edecekler- men hemen umumi surette silahlanmasJ ! ! g ,~J~ ~}~~~ 

Kap~ 
~3. 50 
2165 
21.625 
99. dir. keyfiyotinin de tesiri olsa gerektir. lstlkraZJ dahllt 99· 

Eski Ba§bakan Ha§iml, eski DI§ hleri y eni hiikumet, biiyiik Britanya ile T A B V I LA T 
Bakan1 Nuri Pa§a ve eski Miidafaa Ba· mevcud dostluk miinasebetlerini idame I I ACJ.l14 K.apalll4 
kam Cafer Pa§a kayibdirlar. Soylendi • ettirmek arzusunu izhar etmi§tir. Askeri Alna.dolu 1 vade11 42.65 42.oo 
gine gore, Cafer pa§a, hiikumet derbesi· ~ n vadell 4~,65 4.2.65 

rnahiyetine ragm~ en yeni hukumetin diger .. d 11 4610 '6 10 
nin oniine ge~mek isterken oldiiriilmii~ - ,,I_--"":. ..... m--.u._v_a..,...e --.._ .... • ===-'£-· =-.1 

• memleketlere kar§I hic;bir tecavuz niye· .. 
tiir. ti beslemedigi de zannolunmaktadir. GUNUN BULMACASI 

Eski lrak nazrrlarr Suriyeye Londra ne dii,iiniiyor? 
siiriilmiifler Londra 31 (A.A.) - Royter bildi-
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Londra 31 (A.A.) - Y eni Irak hii
kumeti ne§rettigi bir beyannamede eski 
Ba§bakan Y asin Pa§a ile eski Dt§ Baka
m Nuri Said ve eski 1<; Bakam Ra§id A
linin, gene! emniyet adma siiriildiikleri 
bildirilmi§tir. 

Bu ii<; eski Bakamn Suriyeye gittikle
ri haber almmi§hr. 

Caler Pafantn oliimii 
Londra 31 (A.A.) - Bagdaddan 

bildirildigine gore, cuma giinii dii§uriil -
mii§ olan kabinede Harbiye Bakan1 o -
Ian Cafer Pa§a Elaskeri, bir suikasde 
kurban gitmi~tir. Burada soylenildigine 
gore, Pa§a eski kabinenin en kuvvetli a
dam! ve lrakm ingiliz taraftan siyaseti • 
nin en miihim desteklerinden biri idi. 
Na.zrrlardan biri Kahireye varmrf 

Londra 31 {Hususi) - Kahireden 
alman bir habere gore, eski lrak kabinesi 
NazJTlanndan biri bugiin M1s1ra muva -
salat etmi§tir. Eski Milli Mi.idafaa Na -
ZITI Cafer Pa§anm per~embe giinii katlc
dildigi tahakkuk etmektedir. Y eni kabi· 
ne ilk i§ olarak mecburi askerlik usuliinii 
tatbik edecektir. 
lrak parlamentosu da leshedildi 

Bagdad 31 (A.A.) - Parlamento 
bir kararname ile feshedilmi§ ve yeni se
c;im yapJlmasi bildirilmi§tir. 

Kararnamede, kabinenin, ana yasa 
kanunu prensiplerile tasavvur edilen IS· 
lahatm tatbikati i~in bugi.in elzem olan 
te§riki mesainin kendisile meb'uslar mec
lisi arasmda mevcud olmad1gma kani 
bulundugu bildirilmektedir. 

Darbei hiikumet hareketinin 
tafsilatr 

Bagdad 31 (A.A.) - Ha§imi kabi
nesinin istifasJ, lrak ktt' alannm hiikumet 
merkezi iizerine yiiriimelerine mani ola -
bilmi§tir. Irak ordusu, Bagdadm 110 ki
lometre §imali ~arkisinde Paraganda se
nelik manevralar ic;in toplanmt§ bulunu
yordu. Askeri tayyareler, Bagdad uzeri
ne hiikhumete iiltimatomu havi beyan • 
nameler abnJ§lardJ. Bu beyannamelerde. 
hiiku~tin artik ordunun sabnm ti.ikettigi, 
kabinenin umumi menfaatleri degil, fa -
kat ~ahsi menfaatleri di.i§iinmekte oldu -
gu bildirilmekte idi. Beyannamelerde e· 
yalet kumandam General Bekir S1tkmm 
imzas1 vard1. General Bekir Sitki, bu be
yannamede, ordunun Kraldan Ha§imi 
kabinesine yo! vermesini ve yerine Hik
met Siileymamn ba§kanhgmda bir kabi· 
nenin getirilmesini istedigini bildirmekte 
idi. ,.. 

Beyannamelerin at1lmasmdan birka<r 
saat sonra, lrak asker! tayyareleri yeni
den Bagdad iizerine gelmi§ler ve ihtar 
mahiyetinde Bakanhklar civanna dart 
bomba atmi§lardir. Bombalar pek az 
hasar yapmi§hr. Yalmz bir ki~i ag1r su? 
rette ve 20 ki§i de hafif surette yaralan • 
IDI§, yarahlar hastaneye kaldmlmt§tJr. 

T ayyarelerin bu ikinci u~u§larmd an 
birkac; saat sonra, Ha~imi kabinesinin is
tifa ettigi ilan olunmu~tur. 

Y eni Ba~bakan, Hikmet Siileyman, 
halka hitaben bir beyanname ne§rederek 
halk1 siikuna ve c;ah§maga davet etmi§ • 
tir. 

Evvelce ~ehirde si.ikunet hi.ikiim siir -
mekle beraber diikkanlar kapah idi. Dun 

nyor: 
Bagdaddaki hi.ikumet darbesinin esa

smt Irak askeri a§iretlerinin askere aim • 
mast meselesi etrafmdaki noktai nazar 
ihtilafi te§'kil etmektedir. 

Birka~ zamandanberi, F1ratm merkez 
mmtakasmdaki ~ia kabileleri isyan halin· 
dedir. Bunlan tam surette itaat altina 
almak istiyen Sitki Bey, ordunun takvi-' 
ye edilmesini taleb ebnekte ve bunun da 
ancak mecburi askeri hizmetin ikame e

dilmesile kabil olacagm1 bildinnekte idi 
Diger taraftan hiikfunet ise daha mutedil 
bir hath hareket tutmakta idi. 

~rr·rr 1 1 rrT• 
2 , I I I ~ I 1•1 I I I 
a I 1•1 I I I I I I• 
4 I I I I •I I I 
5 I I I 1•1 I• •I I 
s 1•1 1•1 I I I 1•1 
1 •I I I I I I 1•1 I 
s' I I I 1•1 I I 1•1 
9

1
1 I j•l I I 1•1 I I ,, 

to i:1 I 1•1 I J~_L 
Soldan .sa~a: 
1- Da~da, kmia hayvan. yurmaya gtt

mek. 2 • Gale be, A§lkAr. 3 - Iskambllde bir-
11, tramvaYl !dare eden. 4 - Sahib, kudur

Samldigma gore, yeni hiikumetin ilk mu~ . 5 _ Koklanmca. bay1ltan maddelerden 
i§i, biitiin vatanda§lar i~in askeri hizmet blrl, b!r sua! edatJ. 6 - Mihlet. 7 • Durma
mecburiyeti koymak olacaktJr. Kabileler dan soz soyl!yen, Rusca ceveh. 8 • Hayvan
ise buna muhalif olduklarmdan yeni bazJ lara musallat olan yap~kan s!nek, Arabca 

blr I§ yapmak. 9 _ Vucuddeki ~~kinllk, 
isyanlar beklenebilir. Franstzca. ,yun,, beraberlik edatl. 10 • ce-

$ehrimiz lrak mehalilinde nubi Amerikada blr hiikumet. 
malUmat yok! Yukardan a§atJya: 

Irak hacliseleri hakkmda malCunat 1 - Biiyiikliik, u9an hayvan. 2 • Orta, 1-

almak iizere diin bir arkada§lffi!Z ~ehri - lerlnln ak.sl. 3 - Ba~l§lama, lc!nde ~ama§lr 
y1kanan ~y. 4 • Qevirm:-ekten emir, evl!ya· 

mizdeki lrak konsoloshanesine miiraeaat nm mii!redl. 5 - Uzak, atJf edat1. 6 • §1k 
etrni§tir. Konsol~hane Ba§katibi, arka· kahvehane. 7 • Anne, hlle. 8 • onunla yii-
da§Imiza demi$tir ki: riiriiz, elle~in ~tkard1~1 ses. 9 _ Yasa, nota. 

«- Memleketimizde eereyan eden 10 - i:skandal. 

hadiselere dair heniiz resmi hi~bir malu· Evvelhi bulmacanrn halledilmit te1di 
mat almad1k. Bu itibarla gazetelerde ~~- 1 2 s • I'> 11 ' 1J t 10 

kan haberlere dair miitalea dermeyan e· 
decek vaziyette degiliz.» 

Prag gorii,meleri 
Prag 31 (A.A.) - Romanya - <;ekos

lovakya gorii§meleri netieesinde ne§re
dilen tebligde, Avrupamn §imdiki ge • 
nel siyasa vazi~eti sebebile, ii!; kii~iik 
anla§ma memleketini idare edenler ara
smda s1kl ve samimi temasm miistemir 
bir surette muhafaza edilecegi bildiril-

1 !:!.L~J.V A • Gl01 Z IE L' 
2 XrvT• P AIRI~IAI• E 
s R\A Z I I •I AI• MlOIR 
4 AIK t lSI• MlliATDTi 
5 RI•ILI• SI=IAINIAI~ 
~ EI$1•1Kit1SINIIiJiiiE 
1 TIAISIAI•IKIEIS~ 
s ·•IMIAIYINIAI•ItTLTE 
9 D lA I y I A 1•1 N I f I s IAI N I 

mektedir. 10 EIRI•IKIAI l ILI•I•IKii 
Bir Yunan gaz gemisinde M k d h -1 a e onya cep esinde o en 

facia Yugoslavlar i~in ayin 
Roterdam 31 (A.A.) - Schidamda Atina 31 (Hususi) - Umumi Harb -

cPetrarkus Nomikos• Yunan petrol ge- de Makedonya cephesinde olen Se -
misinde bir infilak vukua gelmi§tir. Va- lanigin Zeyinlik mezarhgmda gomiilii 
pur, alev iqindedir. Gemide bulunan 30 bulunan Yugoslavlar iqin ikincite~rinin 

• 11 inde yap1lacak ayinde bir askeri Yu
ki§i ile aynea itfaiye efradmdan birka~ goslav heyeti bulunaeakbr. Diin Ba§ • 
ki§i olmii§tiir. l;limdiye kadar 15 cesed vekille Harbiye miiste§an bu heyetin 
bulunmu§ ve 20 yarah da hastaneye kal kabuliine aid program1 tesbit etmi§ler
dmlrnt§tlr. dir 

Tiirkiye Ziraat Bankast 
istanbul Subesinden: 

' Bankamaza birinc:i derecede ipotekli ve tamamma 8000 lira kay· 
met takdir olunan Beyoglunda F erikoy mahalleainde eaki Bah~e ye· 
ni b:zetpafa sokak, eski 5, yeni 67 numarah, 75 metro murabbaa arsa 
iizerinde kain sag tarafa 3 harita numarah Andon Kasapyan ve Di· 
rahi arsau sol tarafa bir harita numarah Andon Kasapyan bah • 
~esi, Furlati hanesi bah~esi cephesi, lzzetpafa sokakla mahdud dort 
daireli, dort bu~uk kattan ibaret apartamanm tamama 1697 numa • 
rah kanunun hiikiimlerine tevfikan a~1k arthrma auretile satllma -
stna karar verilmit oldugundan mezkur aparllman 1/11/936 tari • 
hinden itibaren bir bu~uk ay miiddetle satahga ~tkaralmlf ve tartna• 
mesi 28/10/936 tarihinden itibaren Banka holiinde herkesin gorebi
lec:egi mahalle asalma!fhr. Miizayedeye i,tirak edeceklerin muham -
men kaymetin % 7,5 nisbetinde pey ak~esini miistahsiben miizayede 
giinii olan 16/12/936 tarihine musadif ~artamba giinii saat 13 ten 
15 e kadar Bankada miitetekkil aatlf komisyonuna miiracaat etme
leri ilan olunur. «2620» 
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r ----BELVO--
Salonu a~llda 

r aksim abide kar~tsmda 

Her akfam 
Sayan 

HAMiYEJ YUce ses 
Bestekir BiMEN 'EN 

NECATi TOKYAY 
ve arkadaflar• 

Kapab zarf usulile eksiltme ilant 

Tunceli Vilayeti Nafta 
Direktorliigiinden: 

1- Eksiltmeye konulan it: «Dordiincii Umum Miifettitlik mmta
kast dahilinde takriben 102 Km. uzunlugundaki Elbiz - Pliir yolu • 
nun tesviyei turabiye, stnai imalat ve makadam fOSe intaabdrr. 

Bu itlerin tahmin edilen bedeli 500,000 liradtr. 
2 - Bu ite aid tartnameler ve evrak tunlardrr: 
A - Eksiltme tartnamesi. 
B- Mukavelename projesi. 
C - Baymdtrhk itleri genel tartnamesi. 
D - T esviyei turabiye, fOse ve kargir intaata dair fenni tartna • 

me. 
E - Hususi ,artname. 
F - Silsilei fiat cetveli. 

JOSEPH BONNiCi 
Pedikiir 

Istiklal caddesi 140 No. 
Siireyyapa.!la aparhmant No. 4 

Telefon: 44436 
(FransJz Tiyatrosu pasajmdal 

MAKTUAN 1500 LIRA 
Bogazi~inde Kir~burnunda iskeleye 

be§ dakika yakm altx oda, bir sofa, bir 
mutfak, bir kiler, ~ama§Irhane, iki ap
teshane, kuyu ve ii~ yiiz ar§m bahc;e ve 
e§~ari miismireyi havi bir bane sat1 -
hkhr. Gorii§mek iizere iskele memuru 
Ahmede, yahut istanbul Hasan Ecza 
deposu veznedan Mehmede miiracaat. 

'AKiR Z. KARAQAY 
Gayrimenkul 

Miilkiyet Haklar1 
Her kiracmm, her ev sahibinin, 
her hukuk~unun okuyacagt kitab 
Fiatt posta iicreti dahil 2 lira 

HA~ET KtTABEVt 
1ST ANBUL - Ankara -

Doktor 

H ORHORNi 
Eminonii eczanesi yanmda Tel. 24131 
Her gUn ak,ama kadar has· 

talarana kabul eder. .. ............ , .. 

Miitenavib veya miitemadi cereyanh 6 ~elik 
lambah, iki tarafh 

1 ikincite§rin 1936 

Daima 
Eski mii§terilerinin takdirini 

kazanan 

M i K A 
RADYOLARI 

MUHAKKAK SIZi DE MEMNUN EDEBIUR. 
Fiatlar 50 llradan ltibaren 450 llraya 

kadar 

MiKA RADYO 
Voyvoda c:addesi, Nazh Han, Galata 

fel. 49021 IlL MODEL 107 LW 

·~-----------------------------------------· iKTiDAR ADEM • 
I 

ve B E L G E V!; E K L i G i N E KAR!;I 

HO MOBi 
Tabletlerl Her eczanede aray1n1z. (Posta kutusu 1255 Hormobln) 

G __, T af, kum, su grafigi. 
tstiyenler matbu Baymdtrhk ltleri Genel tartnamesi ve fenni fart

nameyi dairede tetkik ve miitalea ve diger farlnameleri ve evrakt 
12,5 lira bedel mukabilinde Ankara Nafta Vekaleti ~oseler idaresin
den ve Elazizde Tunceli Nafta dairesinden alabilirler. 

Gazi Anteb ilbayhgindan: 1 istanbul Belgrad Ormanlar1 
i~letme Direktorliigiinden: 

3- Vahid fiatlarmda zam yaptlan intaabn eksiltmesi 10/11/936 
tarihinde sah giinii saat 14 te Elazizde Tun~eli Nafra miidiirliigii bi
nasmda yaptlacakbr. 

Gazi Anteb Memleket hastanesi is:in 119 kalemde yazth 2113 lira 
krymeti muhammeneli eczayi bbbiye satm ahnacakbr. Talib olanla
rm liste ve tartnameyi gormek iizere Istanbul Saghk Direktorliigiine 
miiracaat eylemeleri ve ihale tarihi olan 19/11/936 perfembe giinii
ne kadar teklif mektublarile 159 lira teminatlarmt Gazi Anteb iii 
Daimi Enciimenine gondermeleri ilan olunur. «2621 » 

1 Belgrad ormanmdan kesilip ormantn muhtelif yerinde buakt • 
Jan 33,000 kental karrtrk odun kapah suretle arthrmtya ~tka
rtlmrtbr. Muhammen fiatt 25 kuruf, muvakkat teminatt 619 
liradtr. 4 - Eksiltme kapah zarf usulile yaptlacakttr. 

5 - Eksiltmeye girebilmek is:in isteklinin 23,750 lira muvakkat 
teminat vermesi ve bundan batka Ticaret Odast vesikastm ve Nafra 
Vekaletinden istihsal edilmit yol ve teferruab miiteahhidligi ehliyet 
vesikasmt haiz olup gostermesi lazrmdtr. 

istanbul Harici Asker) I! E T i PAL AS 
KITAATI ILA.NLARI A N K A R A 

2 Artttrmas1 Istanbul Orman Direktorliigiinde 6/11/1936 cuma 
giinii saat 14 te ya~acakttr. ~artnameyi gormek istiyenlerin 
hergiin Orman Direktorliigiine ve Biiyiikdere Bah~ekoydeki 
Belgrad Ormant Direktorliigiine ve odunlart gormek ic;:in de ge
ne t~letme Direktorliigiine miiracaatleri gereklidir. 6 - T eklif mektublar1 yukarrda 3 iindi madede yazth sa ate ka • 

Clar gelmif olmast ve drt zarfm miihiir mumile iyice kapahlmrt ol • 
mast laztmdtr. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. «2622» 

Ayvahk Belediye Reisliginden: 
Ayv_alrkta C~mhuriyet alamna dikilecek olan Atatiirk heykelinin 

maketl ve projesi yaptlmak iizere miisabakaya konulmustur. 
H_eykel at iizerinde askeri ktyafette olacakhr. Heykelin kaidesi 

lzmtr tatmdan ve heykel bronzdan ve projesi (12,000) lira iizerinden 
olacakllr. 

Proje ve maketler Dahiliye Vekaleti Amtlar komisyonunca tetkik 
edile.~ek birinciye (300), ikinciye (100) lira miikafat verilecektir. 

~usab.~ka 10 kanunuevvel1936 ya kadar devam edecektir. Talib· 
ler~n. ~ gun

1 
e kadar maket ve projelerini Belediye reisligine verme • 

lert thm o unur. (2619) 

Muhtelif yerlerde yaptmlacak 
14 yeralh benzin tankr kapah zarf
la eksiltmeye konulmustur. Tah -
min edilen bedeli 144956 lira 76 
kuru' olup ilk teminab 8487 lira 
80 kuru~tur. lhalesi 2/12/936 c;:ar • 
tamba giinii saat 15 tedir. Eksilt
meye girecekler evvela ehliyet ve· 
sikalartnt havi infaat ~mbesine 
gosterdikten sonra alacakJari ve -
sikayr M. M. Vekaleti Satmalma 
Komisyonuna gostererek fttrtna -
mes111i 75Q kuru, mukabilinda ala
bilirler. Evvelce in~aat ~ubesinden 
vesika almtyanlar eksiltmeye gire -
mezler. Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayth kanunun 2, 3 iincii 
maddelerinde yazth belgelerle Ba
ymduhk Bakanhgmdan fenni eh • 
liyetnamelerile birlikte idal'i ,art -
namede istenen ve behemehal ve
rilmesi mecburi olan vesikalarla te
minat ve teklif mektublarxm ihale 
giiniinden en gee;: bir saat evveli • 
~e kadar M. M. Vekaleti Satmal
ma Komisyonuna vermeleri. 

«397» (2219) 

Miisfahkem Mevki kttaab ih • 
tiyact i~in 224,500 kilo un ka • 
pah zarfla ahnacakhr. lhalesi 
16/11/936 pazartesi giinii saat 
16 da lzmirde Kt,Iada Miistah • 
kern Mevki Sattnalma Komisyo
nunda yaptlacakhr. Tahmin edi
len mecmu bedeli 26,378 lira 75 
kuru, ve ilk teminah 1978 lira 
41 kuru,tur. ~artnamesi hergiin 
Komisyonda goriiliir. isteklilere 
132 kuru, mukabilinde •artna • 
mesi verilir. 2490 ayth kanunun 
2, 3 iincii madelerinde ve tart • 
namesinde yazth vesikalarile 
birlikte teklif mektublarmr ihale 

I · I saatinden en az bir saat evvel 
Istanbul Vakrflar Direktorliigii ilanlart Komisyona vermis bulunacak -

-~~~~~-=~~~--;...;;;;.;;;;;;.;;.::.;~;;;;;;;~~- lardtr. «434» «2617» 
Oskkii~ardda Shela~iali mahallesinde Daghamammda Karakolha- *** 

ne so agm a ta mmen 6 bin m2 t 1 3 '"dd tl 9100 metro mavi renkte ka-S I' . d H d ar a sene mu e e. 

31/5
e/t9m3t7yetaert'ht"naey kaardpaar'.a cihetinde 1 sayth mahal yanmdaki arsa putluk kuma,a talib ~tkmadt -

gmdan yeniden kapah zarfla 
Yukartda mevkii ve cinsler· 1 h II • h' 1 d .. . eksiltmeye konulmu•tur. Tah • 

I '"dd tl I k' 1 yazt I ma a erm tza arm a gostert· y 

en mu . e. er. e Ira~~ verilmesi a!rtk artbrmtya ~Jkardmttbr. min edilen bed eli 26,845 lira o-
tr.tekhlerm thale gunii olan 4/11/936 b .. .. t 15 t lup ilk teminat parast 2013 lira 

K d k .. y k fl M""d"' I ~artam a gunu saa e k 
a I oy a 1 ar u ur iiiiine miiracaatleri. (2473 ) 38 uru,tur. lhalesi 17 ikincitef-

rin 936 salt saat 15 tedir. ~art -

N f V k ..1\. I • d namesini almak ve niimunesini a Ia e a et1n en·: gormek istiyenlerin 135 kuru, 
b · · 'k" 936 -, mukabilinde M. M. V. Satmal _ 

1: 1~mMct )anun Ek .f;
1
artamba &iinii saat 15 te Ankarada Nafta m Ko-· yo d 1 M 

Vekaleb a zeme s1 tme Komisyon d d 
6 

I' a ···•s nun an a tntr. u -
d II. b . u o asm a 0,000 rra mu - h b 'I t d 1 hammen be e 1 35 astt ve 1 tngiliz Ill k k I a ere 1 e ,ar name gon eri e -

· · 1 k Ek 'I a anmn apa 1 zarf usulile ekstltmest yap1 aca hr. 11 tme tartna . t f mez. Eksiltmeye gireceklerin 
mukabilinde Ankarada Vekalet Malzemmest .. vd~' .~.:~rudatt ii~ lira kanunun istedig~i vesaikle birlik-
b

.1. e ..mu ur ugun en alma _ 
I tr. te teklif ve teminat mektublarmt 
MuvaJ<kat teminat 4250 liradrr. en gee;: ihale saatinden bir saat 
fs~.~I1i.l~rin ~~kli·~ m:k:tla;r;\~~fta Vekaletinden ahnmtt mii _ evveline kadar Ankarada M. M. 

----~te_a_h~L1o~~ ~~ 1 :e:t asr ~ tr 1 te ...... l'l1~~~cikanun 936 c;:arfarnba giinii Vekaleti Sahnalma Komisyonu-
M--CIA lftr~• 1ft • ._. t ,_. ,..,. •·---·~----~~--~- -~-~'---'• 

Eski Lozan Palas oteli, Eti Pa
las namJ altmda ve yeni bir idare 
ile a~JlmJthr. Temizlik ve ciddiyet 
itibarile memleketimizin en yiik-

sek otellerindendir 

istanbul ikinci iflas memurlugundan: 

3 - Arthrmtya girmek i!rin muvakkat teminahnr yahrdtgma dair 
makbuzla, 2490 sayth kanunda yazth evsaft haiz oldugunu gos
terir belgelerini teklif mektubile beraber vermeleri ilan olunur. 

(2373) 
Miiflis Yorgi Efremidinin degirmeninde 
mevcud olup kira borcundan dolay1 hap· 
sedilmi~ olan ve merhun hiikmiinde ol· 
mas1 itibarile icra ve iflas kanununun 
97 nci maddesinin ii~;iincii f1kras1 ve 
mezkii.r kanunun 185 inci maddesi mu· 
cibince paraya ~evrilmesine karar ve -
rilen degirmencilige miiteallik muhtelif 
makine ve teferriiah a~tk arthrma ile 
6/11/936 curna gtinii saat (10) da Ciba· 
lide 58/60/62 numarah degirmen bina • 
smda sahlacakhr. tstiyenlerin rnahallin· 
de haztr bulunmalan ve fazla malumat 
almak istiyenlerin 936/7 numara ile 
ikinci iflas dairesine gelmeleri ilan o • 

ilanlan I 
-----------~-

istanbul Beledivesi 

Zeyneb KAmil haataneainin mecra a iden borunun 

ferti ve bah~e dqvartntn tamiri 
Mezarhk miidiirliigii hayvanatl i~in hamut. kotum 

Ke:tif ilk 
bedeli teminab 

88,55 6,64 

nsa~ 1~ 11,03 

Istanbul ve Beyoglu tephirhaneleri hayvanatma 
4385 kilo kuru ot (beher kilosuna iki bu~uk kuruf 
fiat tahmin olunmuttur.) 109,62 8,22 

istanbul, tephirhanesi etiiv makinesinin tamiri 52,03 3,90 
lunur. (26988) Yukarrda ke,if bedelleri yazth kuru ot ve tamirler ayrt ayrt pa • 

zarhga konulmu,lardtr. Ketif evrakt ve tartnameleri Enciimen ka
leminde goriilebilir. lstekliler hizalarmda gosterilen ilk teminat Dr. A. K.t\TJEL 

( A. K U T I E L) 
Karakov, Top~ular caddesi No. 33 

makbuz veya mektubile beraber 3/11/936 sa~ giinii saat 14 te da

imi enciimende bulunmahdtrlar. (B) (2552) 

Is tan b u I 
Semti ve 

mahallesi 

Kurtulu~ 

Beyoglu 
Hn~reyinaga 

Kad1k0y 
Osmanaga 

Beyoglu 
Huseyinaga 

Ortakoy 

Fener 
Tevkiicafer 

Merean 
lgnec1han 

Ortakoy 

4538 Yenikoy 

Eminonu $eyh 

Mehmedgey I Ani 

Siileymaniye 

Uskfrdar 
Selmanaga 

Beyoglu 

Kamerhatun 

. 
G a y r im u b a d i II e r K o m i s y o n u n d a n : 
Sokata 

E Suyoleu 
Y. Saksagan 

Taksim ~te~me

si sokag1 

E. Yazleio~lu 
Y. Ga zi Olimanpa§a 

Tenekeci 

E Karadag 
Y. $iraeJ 

l:uyularba§l 

Kiremit 

lgnecihan 

lkinci ve 
fi~tfincfi ve 
Bay1r 

Qe§me 

Sebzeciler 

Tiryaki 

I(Br§ISl 

E. AtlAmata§t 
Y. Atlas 

Irmak 

Emlak 

No. 

E. 27 Y. 7 
Maballen 2 
E. 3 Y. 5 

E. 31 

12·14-

E. 9 

E. 11 ·13·15 
Y. 11 

E 89 
Y. 81 

5 

E 1~·151719 

1·3-5 ·7·9 
2-4-6-8-10 

E. 17 
Y. 21 

E. ve Y. 13 

21·23 

E.G Y. 4 
Harita 1 

E. 55 
Y. 17 

Cinsi ve 

hissesi 

46 metre arsa 

100,50 metre arsa. 

167,50 metre arsa. 

120 metre arsamn 
1/2 his. 

900 metre arsanm 
1/2 his. 

131,50 metre 
arsa 

evvelee bah<;e ve 
arsa. bugiin birbirine 
makltxb 115 metre arsa 

lgnecihan ust kat 
odanm 1/6 his. 

2113 metre arsa 

l 04 metre arsamn 
1070/2"l80 hissesinin 
6/36 hissesi 

Ostiinde odalar1 alan 

kArgir diikkAmn 
4635·43200 his 

Kltrgir 2 diikkAnclan 

21 No. lu dukkAmn 

1760·1920 hissesi ve 
23 No lu diikUnm 
220/240 his. 

Ah§ab diik kAn ve 
"!lstiinde odamn l/2 his. 

34 metre arsa 

Hisseye gore 

muhammen K. 

50 

210 

670 

180 

230 

4CO 

115 

100 

400 

60 

560 

1300 

160 

60 

AC(Jk 

)) 

~ 

' 
.. 
• 

• 

• 

• 

• 

Kapah 

zarf 

A~tk 
arttJrma 

Yukanda evsafl yaz1h gayrimenkuller on giln mftddetle satu~a qxkanlmt§tJr. Ihaleleri 13/111936 tarihine tesadiif 

eden cuma gftnu saat on dorttedir. Sati!! mflnhastran gayrimiibadil bonosiledir. 


