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! tkincite~rin 1936 • 

ASU U HEDENSA Ameliyatstz 1y1 eder • Memeleri 
mahveder, kam, agnyt derhal 
keser. Tiirkiye ve biitiin diin

yada §Ohret bulmu~tur. 

Kalorifer eksiltmesi. 

Elaziz Halkevi Baskanhgtndan: 
' I • 1 - Eksiltmeye konulan it: Elaziz Halkevi kalorifer tematJd1r. 

Ketif bedeli 13821,10 liradtr. 
2 - Bu ite aid tartnameler ve evrak tunlardtr: 
A - Eksiltme tartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C- Nafta isleri seraiti umumiyesi. 
D- Tesviyei tur~biye, tose ve kargir int~ata dair fenni f&rlname. 
E - Hususi sartname. 
F - Kesif c~tveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli. 
G - Pr~je, grafik. 
lstiyenler bu tartnameleri ve evrakt bedelsiz olarak Istanbul Halk 

Partisi Katibliginden alabilirler. 
3- Eksiltme 19/10/936 tarihinden itibaren 9/11/936 giinii aaat 

hefte Elaziz Halkevinde yaptlacakttr. 
4 - Eksiltme kapah zarf usulile yapJ]acaktir. 
5- Eksiltmeye girebilmek is;in isteklilerin 1036.58 lira muvakkat 

leminat vermesi, bundan batka ataixdaki vesikalarx haiz olup goa • 
tennesi lazxmdtr. 
6- Teklif mektublarx yukartda «3» iincii maddede yaz1h satten 

bir saat evveline kadar Elaziz Halkevine getirilerek eksiltme ko • 
tnisyonu reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gon
derilecek mektublarm nihayet «3» iincii maddede yazth saate kadar 
gelmit olmast ve dtt zarftn miihiir mumile iyice kapahlmif olmast 
lbtmdir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. «2626» 
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Bir verirsen bin kazanabilirain. Birini kaybedersen paran heba ol· 
Inatntthr. Hem yiizlerce vatandatmt zengin etmi~ hem de yu.rdu • 
nun goklerine birkas: Filo katmtf olursun. Bu yuzlerce zengmden 
birinin de senin olmtyacagm• kim iddia edebilir. 

c;anakkale Vilayeti 
Daimi Enciimeninden: 

f apt lack it Ke,if bed eli Muvakakt T. 
Memleket hastanesi kalorifer 

5 '\'e atcak su tesisab. 11443 L. 34 858 L. 2 
1 - Bu itin eksiltmesi kapah zarf usulile 9/11/936 pazartesi gii • 

nii saat «15» te Daimi Enciimende yaptlacakhr. 
2 - 1atekliler ketif, proje ve fartnameleri Istanbul, Ankara, Ca • 

nakkale Nafta Miidiirliiklerinde gorebilirler. 
3 - Miiracaatler 2490 sayah kanuna uygun oh;naltdtr. (2510) 

lstatistik Genel Direktorliigii 
Eksiltme Komisyonundan: 

1 - Kapah zarf usulile eksiltmiye ~akartlan genel n~fus a~ylmt 
neticelerine aid franstzca ve tiirk!re yazah bet cild e~erm ta~ tdtr., 

2 - Beheri 120 • 200 aahife tahmin olunan esenn adedt tab J 

200o - 2500 olacaktir. . 
3- Bes cilddir. Tahmin olunan hedeli 2500 liradtr. 188 hra mu-

t..akkat te~inat verilecektir. . .. .. 
14 30 4 - Eksiltme letrinisaninin dokuzuncu pazartest gu?u saat • •. 

~a a~1lacaktir. A~almadan bir saat evvel. zarflar A~o~~~yon R~tsh • 
gine verilmek lbtmdtr. ~artname KnmJSyon Kattbhgmden tale • 
nebilir. «1461» {2339) 

S1hhat ve lt~imai Muavenet Vekaleti 
iskan Umum Miidiirliigiinden: 

1 - Orta Anadolu vilayetlerine yerlettirilen gos;m~nler i~in fen
ni tartnamesi dahilinde (5000) aded pulluk imali ekstltmeye konul
hlUflur. 

Bu pulluklara aid fenni ve idari sartnameler Ankarada fski.n U
mum ~diirliigiinde ve lstanbulda iskan Miidiirliigiinde mevcud o
lup talibler resmi tatil giinleri haric olmak uzere hergiin saat dokuz
dan on yediye kadar bu tartnameleri alabilirler. 
2- Pazarhkla ihalenin 10/11/936 sah giinii saat 15 bus;ukta Sth· 

hat Vekaletinde hususi komisyonda yaptlacagt. «2625• 

1 -~----~--~--------~ inhisarlar Umum Miidiirliigiinden 
'I 

I - ~artnamesi mucibinc:e tigara makinelerinde kullamlmak ii
zere muhtelif eb'adda ( 47.800) aded keten ~erit pazarhkla satin 
ahnacakhr. 

II -Ektiltme 3/XI/1936 tarihine rashyan sah giinii saat 14 te Ka
batatta Levaztm ve Mubayaat tubesindeki Ahm Komisyonunda ya
pdacakhr. 

Ill - ~artnameler hergiin parastz olarak sozii ges:en tubeden a
hnabilir. 

IV - fsteklilerin eksiltme is:in tayin olunan gun ve saatte % 
7,5 giivenme paralarile birlikte adv ges:en Komiayona miiracaatleri 
laz•mdtr. (2120) 

~ 

200 adeC:I 18/200 kiis:iik ztmpara latt Rapit 
200 » 19/200 biiyiik » » » 

I- Niimune ve tartnamesi mucibince yukar1da eb'ad1 yaz1h 400 
aded Zlmpara laft pazarhkla aattn abnacakhr. 

11 - Pazarbk 3/XI/1936 tarihine rashyan sah giinii &&1!-l 15 te 
Levaz1m ve, Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yapdacakhr. 

Ill - ~artnameler hergiin parastz adt ges:en tubeden ahnabilir. 
IV - tsteklilerin Pazarhk i~in tayin olunan giin ve saatte % 7,5 

giivenme paralarile birlikte ismi ge~en Komisyona gelmeleri li.ztm • 
dtr. (2273) 

l/ltiiiiW 

1 - Niimune ve tartnamesi mucibince 50,000 kilo siklop !remberi 
pazarhkla satin ahnacakttr. 
2- Pazarhk 12/11/936 tarihine rashyan pertembe giinii saat 14 

te Kabatatta Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyo • 
nunda yaptlacakttr. 

3 - ~artnameJer paraatz olarak hergiin IOZU ge~en fUbeden ah· 
nabilir. 

4 - lateklilerin pazarhk is:in tayin olunan giin ve saatte % 7,5 
giivenme paralarile birlikte ad1 ges;en Komisyona gelmeleri la -
ztmdtr. (2555) 

Kapah Zarf Usulile Eksiltme iian1 

Naf1a Bakaniigindan: 
1 - Eksiltmiye konulan it: Ankara Merkez Ziraat Miicadele Ena

titiisii Fitopataloji laboratuart intaabdtr. Ke.,if bedeli 14497 lira 63 
kuruttur. 

2 - Bu ite aid evrak tunlardJr: 
A - Eksiltme tartnameai, 
B- Mukavele projeai, 
C- Baymdtrhk itleri genel f&rtnamesi, 
D - Husuai tartname ve tarifname, 
E- Tahlili fiat cetveli, 
F - Ketif cetveli, 
G- Pl"oje. . ... 
latiyen!er bu evr.ak1 72 kurut bedel mukabilindc Y'-'n ltleri U. 

MiidiiriUgiinden. alabiliader... 
3 - Eksiltme 9/11/1936 tarihinde pazartesi giinii saat 16 da 

Nafta Vekaletinde Y ap1 ltleri Eksiltme Komisyonu odasmda kapah 
zarf usulile yaptlacakltr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~in taliblerin 1087 lira 32 kuruf mu
vakat tem1nat vermesi ve miiteahhidlik veaikast ibraz etmesi Ia • 
ztmdtr. 

fsteklilerin teklif mektublarmt iis;iincii maddede yazth saatten bir 
aaat evveline kadar Komiayon Reisligine makbuz mukabilinde ver
meleri muktazidir. 

Posta ile goderileeek tekliflerin dtt zarflartn miihiir mumile iyice 
kapablmtt olmast laztmdtr. Poatada olacak gecikmeler kabul edil -
mez. (2302) 

Son giinlerdeki havalarm hazen yagmurlu ve &oguk hazen 
a!rtk ve giinetli gitmesinden birdenbire hastalandt, miithit bat 
agnlarma dayanamtyordu. 

Fakat «NEVROZIN» gibi ktymetli bir ilact derhal aldt. Agn 
ve stzt&I ges;ti, yataktan kalktt. Mideyi bozmadan ve kalbi yor. 
madan hastahgt ge~iren (N E V R 0 Z I N) i daima habrdan 

Mugla Viliyetinden: 
Gokova nahiyesinin Merkezi olan Ulada yaptmlacak 13348 lira 

33 kurut ketif bedelli yahh ilk okul binast intaah kapah zarf usuli
le eksiltmiye konulmutlur. 

Eksiltme 9 ikincitetrin 936 pazartesi giinii saat on be~te ilbayhk 
makammda toplanacak Vilayet Daimi Enciimeni taraftndan yaptla
caktJr. Muvakkat teminat 1001 lira 12 kuruttur. 

lstekliler eksiltme, fenni ve Baymdtrhk itleri genel ~artnameleri 
ve buna miiteferri diger evrak1 Mugla Nafta Miidiirliigiinden gore -
bilirler. 

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

Vilayet Nafta Miidiirliigiinden veaika almak istiyenler ihaleden en 
az sekiz giin evvel resmen miiracaat ederek ehliyet vesikast almalar1 
laz•md1r. 

Teklif mektublart 2490 saytlt ¥nu,;aun ta,rifall dairesinde haztrla • 
nacak ve 9 ikincitetrin 936 pazartesi giinii aaat 14 e kadar makbuz 
mukabilinde Mu(la tlbayhgma verilecektir. 

Daha fazla izahat almak istiyenlerin Mugla Nafta Miidiirliigiine 
miiracaat etmeleri ilan olunur. (2472) 

Be$ikta$ Diki$ Yurdu 
T ahsili en yiiksek bi~ki diki~ mektebidir. Aynca ~apka, ~i ~ 

~ek ve tezyinat dersleri qe vard1r. Diplomalar Kiiltiir Direktor
liigiinden tasdikli olarak verilir. Yeni sene i~in kaytd devam 
ediyor. Program isteyiniz. Akaretler numara 87 T elefon : 43687 

0 

KUMBARA BIRE. 
1000 
VEREN ~imdiye kadar iyi ve yiiksek dere • 

ce bir saat almak il;in, yiiksek bir fi • 
at vermek lilz•mdt. Boyle bir yekun 
veremiyen her bir kimse daha a§agJ 
nevi bir saatle iktifa etmiye mecbur • 
du. 

Yiiksek derece. bir Prezisyon saati • 
ni · nisbeten daha ucuz fiatla satabil • 
mek herkesi dii§iindiiren bir nokta 
idi. 

80 senedenberi isvi~rede mevcud o· 
Ian ve diinyaca tanmm1 REVUE sa • 
at fabrikalart bu meseleyi halletme • 
ye c,;ah§rnl§ ve muvaffak olmu§tur. 

Senelerce tecriibeler yaparak, ken 
di laboratuarlarmda ve tsvic,;renin en 
hiiyiik ve tamnmi§ kendi teknisyen • 
Jeri ile, kendilerinin icad ettikleri ma· 
kinelerle, imal metodlarile, kontrol 
cihazlart ile ba§ka fabrikalarm tak· 
lid edemiyecek imtiyazlarile ve en 
son fenni yeniliklerle REVUE saat • 
l('rini bugiinkii beklenilen miikemme· 
liyetine daha ucuz fiatlarla eri§tirmi • 
ye muvaffak olmu§tur ve Tiirkiyede 
de kendi sati§ §Ubesi bulundugun -
dan fiatlar o ehvenlikle tutulabil • 
mektedir. 

Degil yalmz makineleri, zarflan 
dahi zari£ ve en son modellerdir. 

REVUE saatleri her bir mahalde 
yalmz aynlmJ§ saatc,;ilerde satdmak • 
tad1r. 

Umumi sah§ deposu: istanbul 
Bahc,;ekap11 Ta§han No. 19 (22) Tel. 
21354. 
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Hakikf L U M A ampullar• yaln1z k1rmtz1 
orijinal ambalajlar• it;inde satlhr. 

Bat, dit, adale agr1larile diier agr1lar1 en kua zamanda ve 
en kat'i tekilde dindirir, nezleye, aoguk algtnhg1na, gripe 

ve emsali haatahklara kartt bilhaasa miieasirdir. 

Gripin katelerinin 10 tanelik yeni ambalajlarlnt tercih ediniz. 

Galatasaray Lisesi 
Sattnalma · Komisyonundan: 

Galataaaray Liaeainin may1s 937 sonuna kadar ihtiyact olan 
(<4740» lira tahmin edilen «24000» kilo ii~ dna elmantn 11/11/936 
~artamba giinii aaat 14,30 da Istanbul Liaeler Muhasebeciliginde top· 
lanan Okul Komiayonunca a~tk ekailtmesi yaptlacakttr. 

Uk teminat 355 lira 50 kuruttur. Bu ite iatekli olanlar Ticaret Oda-
11 veaika ve teminat makbuzlarile ekailtmiye gelmeleri. 

:?artname mektebden goriiliip ogrenilir. (253?) 

, $h;man Vanko 
~ MaAazas•: Istanbul, Yeni postane caddesl No. 39 

Mevsimlik son moda 

MANTOLUK VE ROPLUK YOLOLERIMIZ 
gelmi,tlr. 

Her nevi son moda . 
iPEKLI, PAMUKLU, KETEN BEYAZveRenkli kuma,lar 
TUHAF1YE dairemizde en zengin ~e§it. Haztr ve ol~ii iizerine 

G0MLEK, PJjAMA, ROP DO ~AMBR 
CIHAZ TAKIMLARI 

Keten ve pamuk yatak ve yorgan ~ar,afllklar• 
Her cins sofra tak1mlan, havlular 

Kl§bk ihtiya~lanm temin i~in muhterem mii§terilerimizin 
te§riflerini bilhassa rica ederiz. 

NEFASET • METANET. UCUZLUK 

Antalya Vilayetinden: 
Antalya Vilayeti Naf td · k · • d d . 1a areame gere en yum1 a e ~adtr 1150 

bra muhammen bedel iizerinden 11/11/936 ~artamba giinii saat 
on bete kadar a~1k eksiltmiye kon tu T l'bl · ·· d d. b mut r. a 1 erm yuz e ye 1 u-
~uk niabetinde teminatla Antalya V'l" t• D . .. E .. . 1 aye 1 a1m1 ncumentne ve 
tartname ile bezin omegini gormek 1· t• 1 • 1 t b 1 V'l" t• N s tyen ertn a an u 1 aye 1 a-
fta ldaresine miiracaatleri bildirilir. (2528) 

r~--------~~------~~~ 
Tiirkiye 

...... i,e ve Cam Fabrikalar1 
Anonim Sosyetesinden : 

~imdiye. kadar I~ han1nda ve Pa~abah~e fabri
ka merkez1nde bulunan biirolanmtz 1/11/936 ta
rihinden itibaren Bah~ekap1 1 inci Vak1f Han 
4 iincii kat 43 ila 49 numarah odalara ta§Inmi~br 

Saytn mii§terilerimize saygdanm1zla bildiririz .. 

' 

Tasarrufun buyuk bir k1ymeti olan bu devirde 
ENiDARELiAMPUL 

d1r. 
LUMA en az cereyan sarfeden, 

En bol l$1k veren ampuldur. 
LUMA En ~az 1500 saat dayan1r. 
ELEKTRON MOESSESATI 

Galata, Voyvoda caddesi No. 58- 60- 62- Ankara, Anafartalar caddesi No. 10 

SIHHi KANZUK BAL
SAMiN KREMLERi 

\ 

Esmer, sar1~m, kumral her tene 
tevafuk eden giizellik kremleridir. 
Sthhi usullerle hanrlandtg,.ndan 
cildi besler ve bozmaz. f;il, lekc, 
sivilce ve buru§ukluklan kamilen 
giderir. 

4 §ekilde takdim edilir: 
1-Krem Balsamin yagh gece 

i!;in pembe renkli 
Z- Krem Balsamin yagslZ giin· 

diiz i!<in beyaz renkli 
3-Krem Balsamin ac1badem 

gece i!<in 
4- Krem Balsamin ac1badem 

giindUz i!<in 
Kibar mahfillerin takdir ile kul· 

landJldan yegane sthhi kremlerdir. 
iNGtLiZ KANZUK ECZANESI 

Beyoglu • istanbul 

Hafiflik • Rahathk 
J: R o u I 1 II Korsol~d• \ ;2 (Oelno), olzl lncltobllecok no 

-:. Y:, J ballna n• de hiCbl,. tnylk yak~ 
jlllll"'" ~ tu,., B~o~ ko"e1er, vOcudunuzu j 

\ 
/-' 11km•"••z•n tennObQnQzQ I"" 

. coltlr Yl gahunDzO kuvvetoo.ndlrlr.' 

Flyoto: 25 llradon ltlbaro•C 
- ,.... ... ro.... Sat•t prl ralnt~ : ''1 

J.~~ 
lSTANBU~, 8eJQV.hi , 

Tanol llllydono 12 No.lu. 
Mdaumrzt Zl)'lrlt edlnlz veya 
}"21~o.lor torlftl!llzl lotoylnlz. 
Ffyolltroi!I!Zdo bGyOk tonzlllt. 

l§te bu en ufak fark 

Krem Pertevin faikiyetini si
ze anlatabilir, c;ilnkii: Krem 
Pertev, her hangi bir tesadilfiin 
veya mahiyeti mec;hul bir ke§· 
fin neticesi degildir. Krem 
Pertev c;ok c;ah§llmt§ ve c;ok 
tecriibelerden sonra kibar me. 
hafile takdim edilmi§ yegane 
Krem olup ba§hca fevaidi: 
Cilddeki mesamatl yumu§ata • 
rak kapahr. Bu suretle bu me. 
samah harici tesirattan muha • 
faza ederek cildin piiriizlerini 
defeder. Cildi besler ve bu su
retle genclik ve teraveti te • 
min eder. 
Cildde §effaf ve gayrikabili 
niifuz bir tabaka yapar ki, ya
zm stcagm, kt§ln sogugun tah • 
ribatma mani olur. 

Pendik Bakteriyolojihanei Baytari ve Serom 
Dariilistihzar1 Mubayaat Komisyonundan: 

Tahmini Mu~akkat 
,. Cinsi Kilosu bedeli teminat miktari 

Dana 12.000 2160.- 162.- lira 
Pendik Bakteriyolojihanei Baytarisinin ihtiyac1 olan 200 bat da

na a~1k eksiltmiye konulmuttur. 
lhaleai 4/11/936 ~artamba giinii saat 14 te lstanbulda eaki Diiyu

nu Umumiyede Yiiksek Mektebler Muhaaebeciliginde miitetekkil 
Mubayaat Komisyonunda yaptlacagmdan isteklilerin teminat mek· 
tublar1 ve Ticaret Odas1 vesikaat ve diger belgelerle birlikte yukar1da 
yazth giin ve aaatte Ekailtme Komisyonuna miiracaatleri ve •artna
mesini gormek istiyenlerin Pendik Bakteriyoloji miieasesesine mii • 
racaatleri ilan olunur. (2265) 

KA$E 

en giizel 
koleksiyonunu 

te$kil eden 

KI$LIK 
kuma§lanm muhterem 
mii§terilerinin enzan 
takdirine arzediyor. 

Beyoglu, lstiklal 
caddesi 405 
Tel. 40450 

Grip - Nevralji • aa, ve Di' agrllar1 • Artritizm • Romatiz.ma 

Mudanya Uraytndan: 
A~tk indirmiye konulan Mudanya kaaabas1 bali haztr haritaatmn 

Yaptlmas1 iti 2/11/936 giiniinden batlamak iizere Z3/11/936 giiniine 
kadar ~akacak isteklisine pazarhkla verilmek iizere bir ay miiddetle 
uzattldti1 ilan olunur. (2524) 

YERLi MALl 
GISLAVED 
Diinyanin en saglam 

Iastikleri 

yerine ba,ka marka 
veriyorlar. 

AldanmayJDJZ. 

GISLAVED 

. . ""'"·---

JOSEPH BONNiCi 
PedikUr 

lstiklal caddesi 140 No. 
Siireyyapa§a aparbmam No. 4 

Telefoa: 44436 
(Franstz Tiyatrosu pasajmda) 

Sabahlan a<; karruna ahnrrsa 
KABIZLIGI 

defeder. Yemeklerden sonra ahrursa 
HAZIMSIZLIGI, MiDE EK~iKLiK ve 
YANMALARINI giderir. Ag1zdaki tat• 

Markasma dikkat s1zhg1 ve kokuyu izale eder. Mide ve 
VE EN SON ediniz. barsaklan all§tlrmaz. ~eker hastahgl 

MO olanlar da kullanabilirler. 
DA · i<;iLMESi LATiF, TESiRi KOLAY 

I ~osoNLAR Turkiyenin Yerli Mallar Pazarlarlnda ve umum
11 ve kat'idir. Bugi.inden bir §i§e ahmz 

~ kun dura satan matazalarda araymtz. ve mutlaka tecriibe ediniz. MAZON •••!111-••••-------------------· isim ve HOROZ markasma dikkat. 

istanbul Telefon 

•• 

VE PU Sl 
· Giizellerin pudras1d1r ~ 

En kibar familyalar, narin ve nazik ciltliler 
Veniis pudras1n1 begenerek takdirle 

kullan1yorlar. Yalntz bir tecri.ibe kifidir. 
Tan1nm1§ eczane ve ttriyat ticarethanalerinde sabhr. 

Deposu : Evliya Zade Nureddiu Kimyevi Ecza Alit ve ltriyat 
Ticarethanesi. istanbul Bah~ekapt 

Direktorliigiinden: .. ,-T iF 0 B i L -~ ... 
Dr. lhsan Sami 

91 pelerin ve 91 ~ift fotin a~tk eksiltmiye konulmuttur. Eksiltme 
9/11/936 pazartesi giinii saat 15 te Direktorliik binasmda yaptla • 
cakhr. 

fifo ve }9aratifo hastahklanna tu
tulmamak i~in atttzdan alman tifo 
haplandrr. Hie; rahatstzhk vermez.. 

Pelerinlerin muhammen bedeli 682.50 ve muvakkat teminah 52 
liradtr. Fotinlerin muhammen bedeli 364 ve muvakkat teminatt 28 
liradtr. Ayr1 ayr1 ihale edilecektir. Sartnameleri heuiin Levaz1m 
Dairemizde goriilebilir. .{2417) 

Herkes al:lbilir. Kutusu 55 Kr 

:>a/ub ve Baqmun.arrtn: funua Nadr 
Umumt neqnvatt tdare eden Ya21 l§l.ert 

M1ldflril: Hikmet Miinil 
cum[l.utl11et matbaaM 
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bhr. 

BugUn 12 Sahife 
(·:._,. e 

2 ncl sahifede: S!yasi 1cmal - 3 Uncil sa. 
hifede: Adli m11.sahabe -A. Haydar dzkend. 
5 lnci sah!fede: l;leh!rclllk ko~esi • v. Btr
son. 6 nc1 .sah!fede: Ni<tln .kitab okumuyo -
ruz? - Kandemir. Spor haberleri - Duyma
diklarumz ve b!lmediklerimlz. 7 ncl sahl -
fede: Tarihten yapraklar - M. Turhan Tan. 
Kadm siitunu. 

' lsTANBtm - CACALOOLU 3 .. H I 193 Onblrlncl Jll sayl: 4482 Telgraf vii meitul:) acfrest: Cumhurlyet, istanbul • Posta kutusu: istanbul, No 248 Sail lr.lnc e~r n 6 

i" 

1-..\1,.-\.'t.~ 
.,_ ll0ltJo 

Aart temalyecl - Dut dairemizde tecril
be edebillniniz Bayanl 

Telefon: Ba§muharrir ve ev1: 22366. Tahrtr heyetl: 24:298. tdare ve matbaa k1sm1 24299 • 24290 

giin refakatlerinde Ba.vekil lnonii · ile , Biiyiik Millet Meclisini te,.il sold a nutuklannr soylerlerken, ortada yeniden reislige se~ilt!n Abdiilhalik Renda 
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Fransa - Suriye anla,masi 
Ve Sancak Tiirkleri 
R nti§an epey geciken F ransa • Suriye 
U dostluk ve ittifak muahedesinin met· 

ni, garib bir tesadiif eseri olarak, bii
Yiik ve sevgili ;lefimiz Atatiirkiin, bizim 
hb~imizin hislerimizi anlatan heyecanh 

1r sesle Meclis kiirsiisiinden: 
«- Milletimizi gece giindiiz me§gul 

eden ba§hca biiyiik bir mesele, hakiki sa
hibi iiz Turk olan lskenderun • Antakya 
ve havalisinin mukadderalidu. Bunun ii
Zerinde ciddiyet ve kat'iyetle durmaga 
lll.ecburuz !» 

De.digi bir mada elimize ge~mi§ bu
Iunuyor. 

Giizide misafir gitli 
Yugoslavya Ba§vekili M StOyadino
vi.; hareketinden evvel azetecilere 

.;ok miihim beyanatta · bulundu 
"Atatiirkiin biigiik zekasznzn idaresi altznda, bukadar az 
zamanda, elde ettiginiz neticeleri ta irle kar$zlzyorum, 

~-m~cy·e~tm~e1~.~~~i~.e--~~~~~~~~ -, 

bu muahede, Suriyeyi tam bir istiklale 
kavu§turmu§ degildir. 

Esasen, manda sisteminin neden dog
rudan dogruya Milletler Cemiyeti tara· 
fmdan idare edilmiyerek bir iki devletin 
himayesine buakL!dJgmi bilenler ic;in bu
nu tahmin etmek kolayd1. 

Miistakil Suriye, harici politikasmda 
FransJz kontrolu altmda kalacaktJr. 

Miistakil Suriye, ordusunda Frans1z 
zabitleri tarafmdan F rans1z talim ve ter
biye sisteminin tatbikm1 kabul etmi§tir. 
Harb malzemesi Fransadan ithal edile
cektir. 

Miistakil Suriye, topraklannda, Fran
SJz hiikfunetine iki tayyare karargaht ayi· 
racaktJr. 

Miistakil Suriye, parasmm k1ymetini 
frank iizerinden hesabhyacak, bu sonun· 
cunun fiatJ degi§tikc;e kendi parasm1 da 
daima yeniden ayar edecektir. 

Muahede, Fransa ile Suriye arasmda 
buna benzer dostluk ve ittifak maddele
rile doludur. Ayn ayn bizim de dostu
muz olan bu iki devlet arasmdaki yaktn
hg, gi:irmekle ancak memnun olacaglmlz
dan, muahedenin bizi alakadar etmiyen 
maddeleri iizerinde fazla duracak degi
liz. 

Biz, Sancak Tiirklerinin istikbalini 
dii§iiniiyor, anavatan dt~mda ya§lyan 
karde~lerimizin mukadderatma titriyoruz. 

. Ye hic;:bir medeni cemiyetin ihmal ede
!"1Yecegi bir vazifemizi yaptJgimiza kani-
12 ki ba§ta F ransa olmak iizere biitiin 
llledeni diinya buna hiirmet etmege mec· 
burdur. 

Fransa • Suriye anla§masmda, Sancak 
ve havalisinin Suriye idaresine ge~tigi ay· 
nca tasrih edilmemi~tir. Bunu, F ranstz 
hiikUrnetinin umumi olarak o havali iize
~indeki biitiin hak ve taahhiidlerinin Su
riye hiikfunetine nastl devredilecegini 
gi:isteren iic;iincii maddeden anhyoruz. 

Vak1a, Suriye hiikumetinin bu yerleri 
~ ransanm taahhiid ettigi ~ekilde idareye 

evarn edecegi muahedede zikrediliyorsa 
da bunun tatmin edici bir ktymeti ola
?taz. Ciinkii fskenderun ve Antakyamn 
ldare tarzm1 ihtiva eden muahedeyi biz 
I, 921 de F ransa hiikumetile akdetmi§· 
hk. Bu muahedeyi alakadar eden her
hangi bir degi§iklik esnasmda Fran sa 
hiikumetinin bizi hie; olmazsa vaziyetten 
haberdar etmesi en tabii bir beynelmilel 
nezaket kaidesi idi. Sonra, 1921 de 
Franklin Bouillon'un o zamanki hiiku
~~t narmna Ankarada imzaladigl taah-

udler, iki sene sonra Lozan konferans1 

I 
NADIR NADI 

(Arkast Sa. 3 sutun 5 tel 

Muhterem misafirimiz ve refika11 diin miizeleri gezerken rJe Topkapr Sarayrndan 
Boiazi~ine bir bakrf, afairda M. Stoyadinovi~ Afy~-~ .. ~~~~.~~~~~::: ... ........................... . 

Kahraman Tiirk ordusu-1 
nun telkin ettigi • • 

I man 
M. Stoyadinovi~ dedi ki: 

«- Get;id resminde ordunuzu gordiim. Dost ve miittefik 
Yugoslavyanrn, T iirk ordusunu bu hadar giizel hazrrlan· 
mr§, bu hadar iyi disiplinli ve bu hadar heyecanlr gor· 
mekten ne derece sevineceiini soylemeie liizum var mr? 

«TempS)) yan1hyor 
Sancak niifusu
nun kahir ekse

riyeti T iirktiir 
Suriyenin tabii lima· 

n1 da iskenderun 
degil, Beruttur 

Pariste ~1kan Le Temps gazetesi, 
30 te~rinievvel sayiSinda «Tiirklerin 
endi§eleri ve Suriyelilerin mukabelele· 
ri» ba§hgl altmda Georges Meyer 
imzasile bir makale ne§retmi§tir. 

Muharrir, bu makalede, Fran -
SJZ - Suriye muahedesini miiteak1b 
Suriyede has1l olan yeni vaziyeti 
tahlil ettikten sonra, iskenderun ve 
Aantakya meselesine gec;:erek Tiirk 
metalibatmt mevzuu bahsetmekte 

Muhterem misa/irtmtz, dun ak~am istanbul gazetecilertni kabul ettibi ve §U miitaleayi yiiriitmektedir: 
mrada arkada11m1z Abidin Daverle beraber «Suriye i<;in, fskenderun ve An· 

Yugoslavya Ba§vekili M. Stoyadinovi~ nlmi§tlr. M. Stoyadinovic; Sirkeci istas • susi bir §ekil arzetmekte ve memle· 
Mkterem misafirimiz, dost ve miittefikl baglanan hususi vagonla §ehrimizaen ay· te:kyamn muhtariyet rejimi ~ok hu -

diin ak§am 9,45 te, Semplon ekspresine ,. - (Arka.n Sa. 9 siitun 1 ae] ............... .. [
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BOK~TEKt TOPLANTI 

Mare§al F evzi <;akmak 
diin Romanyaya gitti 

Hamidiye kruvazorile giden 
kurmay heyeti refakat 

Mare~la 
etmektedir 

bir. 

Marefal Fevzi ~akmak, Hamidiyeye ~rkarlarken selamlantyor 
Biikre§te toplanacak olan Balkan dev· ogleden sonra Hamidiye kruvazorile 

letleri gene! kurmay reislerinin toplantt· Kostenceye hareket etmi§tir. 
smda ham bulunacak olan Gene! Kur- Gene! Kurmay Reisimize hava al • 
may Reisi Maretal Fevzi <;akmak diin £Arkas1 sa. 8 siitun s tel 
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lspanya Cumhurreisi 
kendini oldiirmek istedi 

lhtilalci kuvvetler her cepheden Madride 
dogru ilerlemekte devam ediyorlar 

lhtilalcilerin Madridi muhasara eden hatlartnl goaterir harita 
ve /spanya Cumhurreisi M. A.zana 

Salamanque 2 (A.A.) - Nasyona. mandan 64 esirle miihimmat zaptedil 
listler, Madridin ~imalinde altt kilometro mi§tir. Bunlann arasmda iki topla dok 
ilerlemi§ler ve Seville, Brunete, Villa • mitralyi:iz vard1r. 
mantili ve Villanueva de Perales kasa · Madridin cenuhunda cumhuriye~i · 
balanm i~al etmi§lerdir. lerin taarTUzu, tardedilmi~tir. Cumhuri 

Dii§man, 162 maktul bnakmi§ ve dii~- [Arkast Sa. 9 sutun 4: te~ 
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Kiic;iik hava kahraman1 
ic;in yap1lan merasim 

Diin Kadtkoy Ktz orta mektebinde hazin , bir 
ihtifalle sehid Eribenin ha bras1 taziz edildi , 

ve ihtiram mevkiine bir resmi asdd1 

_ CUMHURiYET 3 :fidncite~rin 1936 

( eehir va 
Sehir Meclisi diin 
' 
~ah,maga ha,Iadt 
Meclisi Vali a~b, yeni 

enciimenler se~ildi 

Memleket . Haberleri ) Siyasi icmal 

Emden kruvazOrii geldi Tiirkiye • Yugosiavya 

T iirkiyenin en yakm dostu ve 

Alb aybk bir seyahate rtkmt~ olan gemide mii!:tefiki Yugoslavyanm Ba§ .. 
~ Y vekili ve Avrupamn en faal, 

miirettebabndan ba,ka 169 zabit namzedi vardtr muktedir ve miimtaz adamlanndan biri 
olan Doktor Stoyadinovi~ Ti.irkiyeyi en 

v ~ehir Meclisi, ugiincu y1l it;timamm 
ilk celsesini dun saat 14,30 da Belediye 
reisi Muhiddin Ustiindagm ba§kanh -
gmda akdetmi~tir. Celse a~ll<hktan son
ra Belediye reisi, ikinci intihab devre
sinin ut;uncu it;timaml at;hgm1 beyan 
etmi§ ve bu munasebetle Meclis azalarl
m selamlamt§hr. Bundan sonra divam 
riyaset intihabatma gec;ilmi~tir. 

buyuk bayramimtzda ziyaret ederek ii«; 
senedenberi s1kt ve samimi bir ittifakla 
baglanm!§ oldugumuz dost memleketin 
selam ve tebriklerini bizzat getirdi. Ken~ 
dileri ve beraberlerindeki Y ugoslavyamn 
miimtaz gazetecileri Tiirkiyenin i~ba§In" 
da bulunan biitiin devlet adamlannm ve 
ba~ta TUrk gazetecileri olmak i.izere, bii· 
tiin miitefekkirlerin ve en miitevaz1 ferdi· 
ne kadar umum Ti.irk milletinin Y ugos .. 
lavyaya kar~I besledigi samimi duygu]a .. 
nn co§kun tezahiiriine ~ahid oldular. 

p 
Mul 
nutk 
xniitl 

intihabat neticesinde Necib Serden -
get;tinin 58 reyle birinci reis vekilligi -
ne, Tevfigin 60 reyle ikinci reis vekilli
gine, avukat· Faruk, Selami izzet, Re -
§ad Y1lmaz ve Refik Ahmedin de ka -
tibliklere se<_;ildikleri anla§Ilrnt§tlr. 

i;JTgl 

kun 
mak 

Muhterem misafirimizle Yugoslavyah 
meslekta§lanmiz, diin memleketimizden 
aynhrken Ti:irkiye ile Y ugoslavya arasm 
daki dostluk ve ittifakm bir kat daha 
kuvvetlendigi kanaatile seviniyorlardt. 
Biz de ayni inhba ve kanaatle kendilerini 
ugurlad1k. Tiirkiye ile Yugoslavya ara· 
smda iki tarafm hayatl, mii~terek menfa .. 
atlerine uygun olup Avrupanm politika 
vaziyetinin ahiren biisbi.itiin kan~mas1 
yi.iziinden ehemmiyeti bir kat daha artan 
ittifak ve dostluk bu iki tara£ devlet a· 

L 
1 

keli1 

intihabat esnasmda Belediye reis mu
avini Ekrem Sevencanla azadan Hilmi
ye de, reis vekilligi i~in hirer rey· ve -
rildigi gorulmu§tur. Azadan bazllan, 
Belediye reis muavinini ~ehir Meclisi 
azalan arasma katarak rey vermekle 
Meclisin istihfafla kar§Ilamldtgml soy
lemek isterni§lerse de Belediye reisi 
boyle bir §eyin mevzuu bahsolam1ya -
cagmt ve bu reylerin bir zuhul eseri o
larak verilmi§ oldugunu si:iylemekle 
meseleyi kapatrnt§hr. 

ia.n 
Hi 

Kii<;ilk haDa ~e

htdt Eribe iQin 
yaptlan ihtital 
den tnt1balar: ilk 
tayyarecilige Qa -
l~t1g1 m e k t e b e 
gelenk konuyor, 
Ertbenin r e s m i 

w 
gu 

Emden limammtzda, Kumandan gazetecilerle honu1uyor, solda albay 
Walter Lehman ve ihinci siivari Vilayetten t;tharlarken 

bu 
ahe 
nid 
\'er 

arkada~lannm 
kucaklannda 

Cumhuriyet Bayrammm on u~unci.i j da ?irer ~a_hraman gibi ~ah~malanm 
YJldoniimii miinasebetile Ankarada ya - tavstye etmt§tlr. . 
p1lan tayyareden para§i.itle atlama tee· Eribenin iki arkada§I da. En be hak· 
riibelerinde actkh bir kazaya kurban gi- kmdaki duygularmi SO_Y~edtkten sonra 
den tayyareci Vecihinin klZl talebe Eri· kaza hakkmda gazetemtzm Ankaradan 
be i($in dun ogleden sonra Kadtkoy hz alarak ne§rettigi _Yaz~ ~e bu . meyanda 
ortamektebinde bir merasim yapdmJ§bT. Tayyare Cemiyet1 ~eiSI -~~-a~ .. nutku_; 

Gozya§lan arasmda yap1lan bu me· arkasmdan. da T ahnr Muduru~uz .. Abt· 
rasim c;ok parlak ve fakat 0 nisbette de din Davenn N alma Mthma sutununde· 
hazin olmu§tur. Merasimde; Kad1koy ki Eribeye aid ya~!Sl okunmu§tur. Daha 
k1z ortamektebi talebesi hocalan, ktz sonra da; Cumhunyet Bayrammda An
san' at mektebi talebesi, 'Eribenin ark a - karada Eribe ile birlikte u~an bir han~m 
da§lan, altmc1 ve kirk dokuzuncu ilk - tahassiisatml ve Eribenin nastl di.i§tii • 
mektebler murahhaslan, K!Zlltoprak giinii anlatmt§'tir. 
Tayyare Cemiyeti ile Halk Partisi §U • Nutuklar bitince; mektebin bahc;esin· 
belerinin reisi ve azalan islam ve h1risti· de toplanan halk buradan hareketle Ka
yan KIZiltoprak halkmdan bi.iyiik bir lamJ§a gelmi§; Eribenin tayyarecilige 
kalabahk ham bulunmu§tur. ba§ladigi ilk mekteb olan Kalaml§ ko • 

Hamun mektebin bah<;:esinde toplan· yundaki Vecihi hanganna bir c;elenk 
mi , evvela istiklal ve arkasmdan tay - konulmu§tur. B_uradan tekrar mekte~e 

§ · d" "] .. d b h d b1r yare mar§lan c;ahnmak suretile meras1me -~nu ~-U§, _merasJm masi_n a. a c;e e 
ba§lanmi§ttr. Bundan sonra Eribenin bi.i- sutun uzenne konan E~tbemn .. f.ot~graf1 
"k k • d b' f t f t' '] k bah· siitundan kaldmlarak btr mevkn 1htuama 

yu tt a a tr 
0 ogr~ 1 gem ere.. . asiimi§hr. 'Ba§mdan sonuna kadar goz • 

<;:ede hazlr bulunan bu siitunun uzenne ya§lan arasmda devam eden merasime 
konmu§tur. . .. .. . bu suretle nihayet verilmi§tir. 

Mekteb mudurii F endun Ustunel bu Ankaradaki merasim 
nutuk soyliyerek Eribenin _fazjle~ ve fei, , Ankara ·2 (Telefortl'a) '--'-~ Ha:va · §e· 
dakarhgmdan bahsetmi§, arkada§lannm hidi Eribenin mekteb arkada§lan bugiin 
da bunu ni.imune ittihaz ederek fen, san- Ankara Halkevinde bir toren yapttlar. 
at yolunda ve hatta hayatta biiti.in saha· Merasim c;ok hazin oldu. 

Ankarada ftrtina ~Ikan 
A an1 

F lTlznada Stadyom haplstnda bulunan halhm hali . 
Ankara (Hususi) - Evvelki gun ani ~inde kald1 ve biran §ehir toz duman -

bir kas1rga Ankaray1 altust etti. Evve- larmdan gorunmez hale geldi. Kastrga, 
la a~1k giden hava i:igleden sonra ka - en ziyade stadyomda futbol ma~lar1 i~in 
rarmaga ba§lad1 ve ak§ama dogru ftr - toplarirnl§ olan binlerce ki§iyi mutees
tma birdenbire ~1kt1. Bu yuzden, so - sir etti. F1rtmadan baz1 sat;aklar ugtu, 
kaklarda ve meydanlarda bulunan bir bacalar, duvarlar devrildi. Fakat zarar 
~ok balk kat;amtyarak toz ve toprak i- ve ziyan ehemmiyetli degildir. 
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KOLTOR l$LERI 

Maarif cemiyeti yurdundaki 
miisamere 

Bundan sonra Daimi Enciimen a
zalarmm se~ilmesine get;ilmi§, Saded
din, Fuad Fazh, Avni Yag1z, ihsan Na
mik, Tevfik Amca, Mehmed Ali, Cema
leddin Faztl ve Bican sec;ilmi§lerdir. 

Encumen intihabati yaptldtktan son
ra Vali ~ek-ilrni§ ve riyaset mevkiine bi
rinci reis vekili N ecib Serdenge<;ti ge
~erek muzakerata devam edilmi§tir. 

Bu esnada Makbule Esadm me4uni -
yet istiyen bir mektubu okunmu§tur. 
Bu vesile ile Meclis heyeti umumiyesi, 
divani riyasetin Meclis namma Nr he
yet gi:indererek Makbule Esad1 taziye 
etmesi arzusunu ithar etmi~ ve key
fiyet riyaset makamma havale edilmi§
tir. 

Belediyenin 1934 senesi kat'i hesab1 
hakkmdaki t;aporla ruznamedeki diger 
teklifler de okunarak tetkik edilmek u
zere muhtelif encumenlere havale edil
mi§tir. Yalruz bu tekliflerden, Yeni • 
camiye giden caddenin Mimar Kas1m 
ismile tevsim edilmesi hakkmdaki tek-
1-i.f miinaka§ayi mucib olmu§tur. Encii
menin bu husustaki raporu okununca 
azadan Avni Yag1z soz alarak Yenica-
m'ini~ ka~~~o~urh . Ah~ea ~e· Mimar 
Davud tarafmdan yap1ld1gtm, Mimar 
Kas1mm, yalmz yanm kalan bir §erefe
yi yaphgm1, bu itibarla Mimar Sinan 
mektebine mensub olan §ahsiyetler ta
rafmdan yapllan bu tarihi eserin yal
mz Mimar Kas1ma izafe edilmesinin ta
rihi hakikati tahrif etmekten ba§ka bir 
§ey olmadigmi beyan etmi§ ve bu i§in 
bir defa salahiyettar §ahsiyetlerden so
rulmasm1 istemi§tir. 

Azadan Refik Ahmed de Mimar Kasl
ma aid medresenin bulundugu $ehza
deba§mdaki sokagm onun ismile tev -
sim edilmesinin dogru olacagm1 ileri 
siirmu§tiir. Bu husus yeniden tetkik e
dilmek iizere riyaset makamma gon -
derilmi§, celseye nihayet verilmi§tir. 

MOTEFERRIK 

Halktan liizumsuz para alan 
yerler 

Gegenlerde bir yazumzda, Cumhuri • 
yet bayram1 glinii, halk1 istismar ede • 
rek biletsiz ve fahi§ para alan Taksim 
abidesi civarmdaki kahve ve kazino -
larm bu hareketini tenkid etrni§tik. Dun 
matbaam1za gelen Camhko§k kazinosu 
muduru . bize bu i§ igin yaptlrnl§ bilet -
leri gi:isterdi ve kendisinin biletsiz para 
almad1gtm si:iyledi. 

Dokumac1 esnaf1nm ac1 
§ikayetleri 

Diin, yiiz kadar dokumac1 esnaf1 mat
baamlza gelerek §U §ikayette bulun -
mu§tur: 

Muhtelif denizlerde altJ ayhk bir se .. , yacakttr. Konsoloshanede bugiin bir og
yahate <;:tkmt§ olan Emden kruvazori.i le yemegi, ak*am da gemi zabitam ~erefi
diin sabah saat onda limammtza gelmi§ ne bir halo verilecektir. Emden aym o
ve toplar atarak bayragimiZI selamla - nuna kadar burada kalacakt1r. 
ml§hr. Emden mekteb gemisi olarak se- Emden hahhmda malUmat 
yahat etmekte ve Albay Walter Loh - Gemi kumandam Emden hakkmda §U 

damlanmn ve efkan umumiyeye tercii .. 
man olah gazetecilerin ~ahsl temas ve fi
kir miidavelelerile bir kat daha kuvvet .. 
lenmi§tir. 

mannm kumandasmda bulunmaktad1r. malumatl vermi§tir: 
Geminin kumandam evvela Valiyi, «- Emden kruvazorii dogu Asyasma 

sonra istanbul Kumandamm ziyaret et - gitmek iizere 10 I 1 0 I 1936 tarihinde 
mi§, biraz sonra ziyaretleri iade edilmi~- Wilhelmshavenden hareket etmi§tir. Bu 
tir. Gemi kumandam ogleden sonra A - seyahat gemide bulunan zabit namzed -
yaspa~adaki Alman konsoloshanesine gi- lerinin bahrl, askeri ve gemi sevk ve 1 -
derek ba§konsolosu ziyaret ve saat dort daresi hususlanndaki bilgilerini ikmal 
bU<;ukta, gemide, matbuat erkamm ka .. maksadile tertib edilmi~tir. 
bul etmi~tir. Davetliler kruvazoriin mo- Emden kruvazori.i, Biiyi.ik Harb -
torlerile Emdene gotiiriilmii§, orada ge- den sonra yeniden in~a edilen ilk Alman 
minin ikinci siivarisile zabitleri tarafm - barb gemisidir. Maimahreci 5400 ton a
dan kar§Ilanm!-§lardtr. Bu esnada gemi lup hafif kruvazorler stmfma mensub -
seyir halindeyken denize di.i~en bir as - dur. Gemi 7 sonkanun 1925 tarihinde 
kerin nasrl kurtanldigmt gosteren seri bir Wilhelmshavendeki tersanede denize in
manevra yapilmi§ ve tahlisiye sandah i- dirilmi§ olup 8 tane 15 santimetrelik, 3 
<;indeki efradla birlikte ktsa bir zaman- tane 8,8 santimetrelik topla ve 2 torpito 
da geminin gtivertesine hisa edilmi~tir. kovanile mlicehhezdir. 
Bundan sonra davetlilere bira ikram e • Gemirrin uzunlugu 150,5 metro, ge -
dilmi§, kumandan bir hat1ra olmak iize- ni§ligi 14,3 metro ve derinligi de 5,3 
re gazetecilerle birlikte resim ~ektirtmi§- metrodur. Kuvveti 45,900 beygire va -
tir. • • ' Tlin"Ve buhanm yagla j~Jiyen kazan da-

Albay Walter Lohm-am't' gethiniir ai- iresinden alan tiirbin tesisatl gemiye sa· 
h ay devam edecek bu seyahati esnasm- a.tte , azam~ . 2.9. , mil siirat ,temin ,,etmekteu-: 
da giizel Istanbul limamm da ziyaret et• dir. 
tigini ve Tiirk gazetecilerinin gemisini Geminin miirettebatt 659 ki~i o]up 
ziyaretlerinden memnun oldugunu soy ~ bunlardan 29 u zabit ve memur ve 169 u 
liyerek, sorulacak sualleriniz varsa emir.. zabit namzedidir. 
lerinize amadeyim, demi§tir. Emden, Hind Okyanusunu gec;erek 

Ti.irk matbuati namma kumandana Uzak§arka kadar gittikten sonra gene 
verilen cevabda gemide gosterilen misa - Siivey§ kanah tarikile 1937 senesi nisa -
firperverlikten dolayi eski silah arkada§.. nmda Akdenize ve oradan Almanyaya 
Ianna te~ekkiir ve iyi sey11hatler temenni avdet edecektir. 
edilmi§tir. Bundan sonra gemi gezilmi§· Emden kruvazorii, ismini ta~td1g1 
tir. §ehir adma yaptlan iic;iincii gemidir. Bu 

F evkalade temiz olan Emden de bil - isim, Biiyiik Harb esnasmda Hind de -
hassa makine dairesi alaka uyandirmi~ ~ nizindeki muvaffakiyetli sava~larla dost 
hr. Geminin ic;inde birinci Emdenin sii - ve dii~man nazarmda biiyi.ik bir nam ka
varisi miiteveffa kaptan Mi.illerin bir zanmi§ olan ilk Emden kruvazoriinii 
biistii ve bir fngiliz harh gemisi tarafm- hattrlatmakta olup burnunda birinci 
dan batmlmt§ olan Emdenin 1ngilizler Emaenin ta§Idtgl salibe benzer bir sa -
tarafmdan denizden <;Ikanlarak Alman- lib vardtr. 
lara hediye e~ilen isim levhasi bulun • fkinci Emden kruvazorii 1se harb 
maktadJr. esnasmda yapJlm1~ ve .Sima! denizile 

Gemi si.ivarisi bugiin saat 11 de me- Balttk denizindeki muharebelere muvaf
rasimle Cumhuriyet abidesine c;elenk ko- fakiyetle i~tirak etmi~tir.» 
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SOSYETELERDE 
Ti.inel §irketinin yeni ham 
imtiyaz mukavelenamesindeki sarih 

taahhiid uzerine Tiinel §irketi tarafm -
dan Galatada yaptmlmas1 laz1m gelen 
buyiik hamn in§aatl henuz ba§lama -
m1§tlr. 

ONIVERSITEDE 

Oniversite Rektorii 
Bir muddettenberi basta olan Univer

site Rektoru Cemil Bilsel iyile~erek 

dunden itibaren vazifesine ba§laml§hr. 
Profesor Cemil birkat; gune kadar fa
kultedeki derslerine de ba§hyacakhr. 

Oniversitede konferanslar 
istanbul Universitesi get;en )'11 ol -

dugu gibi bu ytl da serbe.st konferanslar 
tertib etrni§tir. Herkese at;Ik olan bu 
konferanslar her sah giinu saat 18,10 
da ti'niversite konferans salonunda ve-
rilecektir ~ 

Sah gunu profesi:ir Nissen tarafmdan 
verilecek olan ilk konferansm mevzuu 
cAgrr ve agrt tP~kinh dir. 

Devletlerin politikalarmda ikt1sadi ih· 
tiyaclar ve bu sahada i~birligi yapmak li.i· 
zumu biiyiik ami! oldugundan Ankara· 
da imzalanan ticaret, ikamet ve seyrise • 
fain mukavelelerile Turk - Yugoslav it .. 
tifakmm ikhsadi temelleri dahi iyice attl· 
mt§hr. ittifaklarm ve dostluklann haya • 
tiyetinde harsi birlik biiyiik bir ami! ol• 
dugundan Yugoslavya ve Tiirkiye D· 
niversiteleri arasmda talebe teatisi, ti.irk
.;:e ve strbca kiirsiiler tesisi ve iki tara£ 
miinevverlerinin s1k stk birbirlerini ziya .. 
ret etmeleri yolunda miihim kararlar ve~ 
rilmi~tir. 

Tiirkiye ile Y ugoslavya arasmdaki it· , 
tifakm kuvvet ve hayatiyetinin artmasl 
Avrupa politikasi itibarile biiyiik ehem -
miyeti haizdir. Diinyamn en cesur ordu .. 
lanna sahib olan bu iki devletin birle~ • 
mesi sulhun muhafaza ve istikrarmda c;ok 
mi.iessir olacakhr. Ayni zamanda bu 
kuvvete istinaden kom~u devfet erfe da .. 
hao kaolay • anlii~ma yolu hazulanm1~ oJu .. 
yor. Bulgaristamn Balkanlann ortasmda 
yapyalmz kalmasi ve diger Balkan dev .. 
letlerile birlikte emniyet ve huzura ka
vu~masi iGin zemin haZJrlanmt~hr. 

V aktile Balkan! an kendi menfaat ve 
politikalarma alet yapan haricdeki dev· 
letlerin bir daha bu yanmadaya sokul • 
malan ve at oynatmalan ihtimali kalma• 
mt§ gibidir. Balkanlarda arkalanm te• 
mi neden Y ugoslavya ve Romany a, Or· 
ta Avrupa i~lerinin yeni bir ~ekle baglan· 
dig! bir mada daha serbest hareket ede .. 
ceklerdir. 

Devletler arasmdaki herhangi bir ih
tilaf yi.iziinden Balkanlann huzur ve em· 
niyeti tehlikeye dii~memesi i<;in Balkan 
Andla§mas1 devletlerinin kar~1bkb aske .. 
ri taahhiid ve vecibelerinin Bi.ikre~te top
lanmakta olan erkamharbiyeler konfe· 
rans1nda tesbit edilmesile Balkanlann 
emniyeti bir kat daha sigorta edilmi~ ola· 
cakhr. 

Diinya sulhunun atisi ve Milletler Ce· 
miyetinin tekrar kuvvet bulmas1 ic;in fn .. 
giliz D1~ Bakam Mister Eden ba~ta ol
dugu halde bi.iyiik devlet adamlanmn 
dii~iindiikleri yegane pratik Gare mevzii 
emniyet anla§masidtr. Bunun ilk ornegi, 
Yugoslavya Ba~vekilinin Ti.irkiyeyi zi
yaretile iyice temelle§en Balkan Andla~· 
mastdtr. Bunun daiml bir miiessese ola • 

VILAYETTE 
T efti§ he yeti reisi 

Dahiliye Vekaleti tefti§ heyeti reisi 
revfik Talat, Ankaradan §ehrimize gel
mi§tir. 

Dun Turk Maarif cemiyeti yurdunda , 
guzel bir musamere verilrni§tir. Bu mu
nasebetle yurd bayraklarla donahlrnt§, 
bir park haline getirilen baht;enin or -
tasma da Atatiirkun bir heykeli konul

cBugiin iki bine yakm kadm ve er -
kekten mute~ekkil dokumacl esnafl i§
liyecek pamuk ipligi bulamad1gim1z it;in 
i§siz gut;suz bir vaziyete du§tiik. Gerek 
Ticaret Odasma, gerek Dokumac1lar ve 
Yazmactlar Birligine muteaddid defalar 
muracaat ettik. Bunun uzerine bizim 
ihtiyacimlzm, Yedikule Pamuk ipligi 
fabrikasile l§ Goren Dokumac1lar Koo
peratifi tarafmdan kar§1lanacag1 cevab1 
verildi. Halbuki ihtiyaclmtzl yalmz Ye
dikule fabrikas1 temin edemez. <;unku 
verdig·i pamuk tezgah ba§ma bir ton 
bile degildir. Eskiden, bizim pamuk ip
ligi ihtiyaclmlzt Adana pamuk fabri -
kasmm !stanbula gi:inderdigi miktar te
lafi ediyordu. Bugun bundan da mah -
rumuz. 

Mukavelenamenin bu noktadan tat -
bik edilmedigini goren ve §irketi taah· 
hiidiinii icraya davet eden Naf1a Veka
leti, bu binamn haz1rlanm1§ olan pro -
jelerini de tasdik ettigi halde henuz fa
aliyete get;ilmemi~ olmas1 alakadarla -
rm bu hususta vakit kazanmak istedik
lerini gostermektedir. Sehrimizdeki a· 
lakadar resmJ: makam y;ni Ti.inel binas1 
in§aatmm neden geciktigi hakkmda ~ir
ketten tekrar istizahta bulunmaga ka
rar verrni§tir. INHISARLARDA 

rak ya~amasi ic;in iki taraf mi.inevverleri· 
ne ve bahusus gazetecilerine gayet bliytik 
bir vazife dii§iiyor. Bu da Yugoslavyah 
meslekta§lanmtzm evvelki gece iki taraf 
gazetecilerinin i~tirak ettigi ziyafette e • 
hemmiyetle kaydettikleri vec;hile, Tiirki· 
ye ve Yugoslavya halklan arasmdaki 
fikir mi.inasebetlerini tenmiye etmektir. 
Bu vazifenin daima gozoni.inde tutulaca· 

g1 ~iiphesizdir. <;unki.i Tiirkiye ile Yu .. 

goslavya arasmdaki birligin saglamla~ ., 

masJ bu iki mi.ihim devletin diinya politi .. 

kasmdaki mevkilerini kuvvetlendirecek 

ve sozlerinin tesirini arhracaktJr. 

Seferberlik miidiirlU,gii 
istanbul Viliiyeti Seferberlik §Ubesi 

mudiirli.igiine Deveii kaymakam1 Fu _ 
adm tayin emri Vilayete gelmi§tir. 

Seferberlik muduru ayni zamanda 
hava tehlikesine kar§I korunma i§leri • 
le de me§gul olacakhr. 

Niifus Umum miidiirii geldi 
Dahiliye Vekaleti Nufus Umum mu . 

diiru Mumtaz, Ankaradan §ehrimize 
gelmi§tir. Bay ~umtaz n_ii~us §Ub_eler~ni 
gezmektedir. Nufus te§kllati gem§l~t1 -

lecektir. 
Niifus Miidiirii tehaiid edildi 

istanbul Nufus mudiiru Hilminin te
kaiidluk emri Vilayete gelmi§tir. Yeri -
ne Bursa eski polis muduru Faik tayin 
edilrni§tir. istanbul Vilayeti Niifus Ba§-

mu§tu. 
Musamere salonu ~ok kalabahkt1. 

Tam sekizi ~eyrek get;e istiklal mar~ile 
ba§lanan musamerede Hiisameddin I§l· 
gm (Bu topraklar it;in) adh u~ perdelik 
bir piyesi oynanml§tlr. <;ok muvaffa -
kiyetli bir §ekilde temsil edilen bu pi
yeste bilhassa Seniha ile arkada§I Nec
det temayiiz etmi§lerdir. 

Perde araiarmda Yurd talebeleri ta -
raflndan halk §arktlarl soylenmi§, kon
ser "erilmi§tir. Yurdun amati:ir san'at
karlanndan alan Mustafa, Kenan ve 
Muhiddin bu konserlerinde. r;ok muvaf
fak olarak alk1slanrnt§lardtr. 

Prevantol'yom tevsi edilecek 

Diger taraftan, iktlsad Vekaletinin 

$EHIR l$LERI $arab fiatlarmdaki ucuzluk 
Ekmek fiatlari ucuzlad1 Inhisar idaresi, memlekette §arabm 

Narh komisyonu dun un ve bugday istimalini tamim igin kendi mamula -
fiatlanm yeniden tetkik etmi~ ve fi _ tmdan olan ~arablarm fiatlanm indir -
atlarda gordugu tenezzm uzerine birin- mi~tir. tndirme nisbeti yuzde 10 la 20 
ci nevi ekmegi 20 noksadile 9,75 kuru- arasmdadtr. Idare aynca §arnpanya fi
§S, ikinci nevi ekmegi yirmi noksanile atlarmda da §i§e ba§ma 3 lira tenzilat 

9 kuru§a indirmi§tir. Komisyon fran - yapml§tlr. 
calay1 14,50 de ipka eylemi:;;tir. MALIYEDE 

ADLIYEDE 
Bir terfi 

Maa§ verildi 
Memurlarm ikincite§rin maa§lan dun 

tevzi edilmi§tir. 

Tevziata ha§landi 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Cumhuriyet 
Niisha11 5 Kuruttur 

Abone 1 Tu_r~iye 
f&raiti ' ·~o 

s~nelik 1400 Kr. 
Alta ayhk 750 
o~ ayhk 400 
Bir ayhk ISO 

Harie 
i~ip 

1700 K ... 
1450 
8GO 

yoklur 

tib 
:VOl 

sizl 

M 
c:a 

k~tibi Tevfik te <;anakkale Niifus mii

- ---- ..t.·:>.· ..:J.L>.<dln.e ariD. dilmistir. 

pamuk iizerinde verdigi 445 kurU§ uze
rinden satl§lar yaptlmamakta, tacirler 
540 kuru§ istemektedirler. Biz bu fahi§ 

fiata da raz1 olduk. Fakat gene miktan 
kafi pamuk iplig·i bulamad1k. Biz do
kumacl esnafm1 bu elim vaziyetten kur 
taracak makamlarm nazari dikkatlerini 

Muallimlerin tedavilerine tcrhsis edi
len prevantoryom te§kilatmm, bu sene-
t..eY · edilm_esine -verilmistir. · ce betmenizi rica ederiz.• 

Milas hukuk hakimi Sabri, u~ sene -
denberi Milasta Cumhuriyet h§.kimligi
nin feyzini gi:istererek say ve gayreti -

nin mukafatlm bu kere derecesinin ter
fiile gormu§tiir. Kendisini tebrik ve da

ha muvaffakiyetli mesailer temenni e

deriz. 

!spanyaya evvelce. ihrac edilmi~ ve 
bedeli almamarnl§ olan mallanm1za aid 
bloke paralarm dun Merkez Bankasm
ca ihracatg1lara tevziine ba§lanrnl~tlr. 
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SON I-lAB E RL.EJ:2 ••• 
TELEFON TELCJII.AJ' ve TELSi%LE 

M. Musolininin nutkunun 
uyandnd1g1 akisler 

• 
ingilizler 
vakya 

nutku miispet, 
menfi bir 1se 

Fransa 
,ekilde 

ile (;ekoslo
kar,dadi\'lr 

Paris 2 (A.A.) - Gazeteler, M. 
Musolininin milanoda soylemi~ oldugu 
nutkun realist mahiyetini teslim etmekte 
llliittefik olmakla beraber tenkidlerini e
llrgememektedirler. Gazeteler, bu nut • 
kun cesaret verecek imkanlara yo) ac; • 
tnakta oldugunu yazmaktadular. 

Le ] ournal, yaz1yor: 
T eklif olunan yeni sulhta (bir 

kelime okunamam1~t1r) halinde bir y1 • 
gm ihtiraslar vard1r. 

Echo de Paris, M. Musolininin ihti
iaf) ann mevziile~tirilmesine dair olan 
Hitler nazariyesini kabul etmekte oldu
gunu ehemmiyetle kaydeyledikten sonra 
bu nutkun KUc;Uk ltilaf devletlerini mu
a~eclelerin tadili te~ebbUslerine kar~1 ye· 
tliden bir araya toplamak gibi bir netice 
-\'erecegini yazmaktad1r. 

Oeuvre, diyor ki: 
M. Musolininin sulh teklifi tarzi, ga· 

rib bir surette M. Hitlerin tamm andm
Yor: Sizden ne istersem veriniz, ben de 
sizi rahat bJrakaylm. 

Humanite, diyor ki: 
Ya M. Musolininin sulhunu veya 

Milletler Cemiyetini tercih etmemiz 1 -

tab ediyor. 

Avrupatla akisler 

Roma 2 (Hususi) - M. Musolini • 
nin Milanoda soylemi~ oldugu nutku bU-
tu" A ~ n lman radyo istasyonlan almanca ve 
italyanca olarak ne§retmi§lerdir. Bu ha
reket yeni Alman - italyan te§riki mesa
lsinin ilk neticesi sayJlmaktadH. M. Mu
solininin nutkunu Macarlar ve Avus -
turyablar memnuniyetle, 1ngilizlerse ho§· 
nudsuzlukla kar~•lamJ~lardJr. 

Curnale Ditalya g'azetesi bugiin yaz • 
llli~ oldugu bir ba§makalede §oyle de • 
tnektedir: 

<<ltalyaya gore takib edilecek iki §lk 
\Tard1r: 

1 - Namuslu sulh, 
2- Harb. 
Haro oldugu tak:dirde ltalya yalmz 

bulunm1yacaktir. Biiyiik devletlerin i~ti-< 
raki olmadan hakiki bir sulh olamaz. ln-

gilterenin silahlanmasma bir~ey diyeme
yiz. F akat bunun nereye matuf oldugunu 
ogrenmek isteriz.» 

Bir 9ekoslovak gazetesinin 
miitaleasr 

Prag 2 (Hususi) - <;eskoslova ga
zetesi M. Musolininin soylemi§ oldugu 
son nutku tahlil ederek ltalyaya §iddetle 
hUcum etmekte ve bu nutkun «Milletler 
Cemiyetini idama mahkum» etmek de
mek oldugunu ilave etmektedir. 
Nutuk Lontlrada nastl karfrlantlr? 

Londra 2 (A.A.) - Sabah gazete
]eri, M. Musolininin dUnkii nutkunu, ln
giltere ile bir uzla~maya varmagl istihdaf 
eden bir te§ebbiis olarak telakki etmekte, 
fakat ayni zamanda M. Musolininin kul
landiB't kelimelerin ~iddetine de i~aret et
megi unutmamaktad1rlar. 

Royterin Roma muhabiri aynca diyor 

ki: 
«M. M usolininin nutkundan bir par

c;asi, bUyiik bir siirpriz uyandirml§tlr. Bu 
parc;a, Akdeniz biiyUk devletlerinden bi
risi oldugu halde Fransadan ihmalkar bir 
lisanla bahseden parc;ad1r. Macaristamn 
tadilci isteklerine ltalyamn yapacaib yar· 
d1m hakkmda ise, Roma protokollanm 
imza eden devletlerin Viyanada kura
caklan konferansta Kii~iik Antant dev • 
letlerile bir yakla~ma viicude getirmege 
c;ah§acagi an)a§.Imaktadir. Maamafih, 
bu tadilcilik meselesinin, Kiir,;Uk Antant 
devletlerinin en hassas bulunduklan nok· 
tay1 te§kil etmekte oldugu da unutul • 
mamahd1r.» 

Times gazetesi, ltalya • lngiltere mii~ 
nasebetlerinin iyile'§tirilmesi hakkmdaki 
italyan arzus'unu hiisnii kabulle telakki 
etmekte ve Akdeniz meselesi hakkmda 
ise §Unlan yazmaktad1r: 

«M. Musolini, oyle kelimeler kullan
mi§tlr ki, insan filhakika Akdenizde has
saten tehlikeli bir anla~mazhk mevcud 
bulundugunu sanabilir. Halbuki lngil -
tere, ltalyan menfaatlerini hic;bir suretle 
haleldar ebne istememektedir. in~~:iltere
nin arzusu kendi deniz yolunun emniye· 
tini muhafazadan ibarettir.» 
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lrak hiikumeti ve 
Filistin Arablart 

Y eni hiikumet Arablara 
Yardrmlarda bulunacak 

Biiyiik ~efin 
te,ekkiirleri 

Ankara 2 (A.A.) - Riyaseti
cumhur Umumi Katibliginden: 

Cumhuriyetin y1ldoniimii miina
sebetile memleket dahil ve haricin
den Reisicumhur Atatiirke hitab e
den vatanda~ ve 1rkta~lanm1Z1n <;ok 
heyecanb duygulanm bildiren td
graflar gelmekte devam etmektedir. 
Bunlardan pek mUtehassis clan A
tatiirk tesekkiir ve muhabbetlerinin 
Anadolu. Ajans1 vas1tasile tekrar 
iblagml emir buyurmu~lardir. 

Millet Meclisinde 

HAdlaeler aras1nda 

Atatiirkiin nutku 
Birkat; giindiir Ankaradayrm. Bii.· 

yiik Millet Mecli11inin at;rlrf tore· 
ninde bulundum ve Atatiirkiin nutku
nu dinledim. Onu yakrndan gormek 
ve dinlemek, fah&rndan gelen te11ir 
huzmeleri it;inde ..Ozlerinin delalet et· 
tigi mana alemini daha aydrnlrkta 
&eyretmemize frr11at veriyor. 

Almnda bir t;izginin krmrldanr,ile 
bir kelimenin, hatta bir harlin it;ini 
dolduran 11e11i ara&rndaki dinamik mii· 
na11ebet, bize biitiin bir ciimle it;inde
ki vaidinin hakikat olmak imkanrnr 
tayin ettiren aldatmaz bir isarettir. 
M uela onaan bir ckuvveb kelime11ini 
talalfuz ederken «V:t harlinin it;ine 
doldurdugu enerjinin, •e•inde bir di
namit aksi ve kaflarrnm ortasrnda bir 
yrldrrrm t;izgi11i halinde belirme11i, nut
kunu gayet 11ade, vakur, tiyatro&uz bir 
infadla okudugu halde, kararlarrnr 
icra haline get;irmek it;in 11ahib oldu· 
iu kudreti bize bir bedahet gibi der
hal kabul ettiriyor. 

Daha sozlerinin ba1langrcmda «e· 
•asen milli mevcudiyetimizin teme • 
lini milli fUUrda bufdugumUZU:t soy -
lemekle Tiirk rejiminin en biiyiik t;iz
gisini kalrnlafhran Atatiirkiin nut • 
kunda ilk aksiyon i&tikameti kiiltiire 
ve giizel san'atlara dogrudur. Kiiltii
riin ve giizel san'atlarm milli miidafa· 
aya dahil vazifeler kadar mukaddes
ligini her yrl, her Frrsatta tekrarlryan 
Atatiirkiin 1923 teki 11ozii de fU idi: 
«Medeni eser viicude getirmek kabi • 
liyetinden mahrum milletler, hiirri • 
yet ve istiklallerinden tecrid olunmr • 
ya da mahkumdurlar. -. 

Bugiin ayni hakikat ve :zaruret o
niinde, Kamutay ve Kii.ltiir Bakanr, 
verimli, 11ade ve pratik tedbirler al • 
mrya davet edilmi,lerdir. 

Nutkun Antakya ve l11kenderun 
hakkmda bii.tiin Meclisi ve dinleyici • 
leri ayaga kaldrrarak COfturan biiyiik 
vaidi kadar, kiiltii.r ve gii.zel •an'atlar 
hakkrndaki i1areti de en Fa:z:la dikkat 
i11tiyen ciimleleri it;inde idi. lllfirdad 
ettigimiz ve edecegimi:z biiyiik milli 
haklarm miidafaa11r he11abrna kiiltii • 
riin ve giizel 11an'atlarrn da birinci de· 
redece 11ilahlardan oldugunu bilenler 
i~in, Atatiirkiin nutkunda ilkonce bu 
ntaktaya dokunulma111, hemen biitiin 
oteki mellelelerin kiiltiire baglr oldu
gunu tayin eden at;rk bir ehemmiyet 
11rrasrna ifarettir. 

Millet vekillerimi1:in bu davete go
riilmemif bir laaliyet humma•ile kof· 
tuklarrnr gormek i11tiyoruz. 

PEYAMI SAFA 

Dr. ~aht 
sehrimize 

yak1nda 
geliyor 

' ----
Holanda Sanayi ve Tica· 
ret Naz1rlart da gelecek 

Bu ay zarfmda memleketimize mali 
ve ikt!sadi bahmdan bir~ok ziyaretler 
yapllacaklir. Bu ziyaretlere biiyiik bir 
ehemmiyet atfedilmektedir. 

Londra 2 (A.A.) - Kudiisten Da
ily Telegraph gazetesine bildirildigine 
gore, yiiksek Arab komitesi diin yeni I · 
tak hiikumetinden bir teblig almi~tlr. 
Irak hiikumeti bu teblig~ in de Filistindeki 
Arablar meselesine bUyiik bir ehemmi· 
Yet verdigini bildirmektedir. Bagdad, 
Filistindeki Arablara biiyiik yard1m • 
larda bulunmaga devam edecektir. Irak 
D1§ 1§ieri Bakam yakmda Kudiise gi • 
derek Arab ~efleri komisyonile mUza -
kerelerde bulunacaktu. 

enciimenler 

Memleketimize gelecek zevatm ba • 
§mda Alman ikhsad N azm ve Alman 
Devlet Bankas1 umum miidiirii doktor 
.?aht bulunmaktadu. Uzun miiddetten -
beri memleketimize gelip gelmiyecegi 
hakkmd~ birctok haberler ct1kanlm•§ olan 
Alman lkhsad Nazmmn bu ziyareti ta· 
hakkuk etmi§ ve ziyaret tarihi de tesbit 

• • olunmu§tur. 

Se~lml Ticaret muvazenemizde gerek ahc1 ve Bir lrak liderinin so:z:leri 
.deKahire 2 (A.A.) - Irakm maruf li

rlerinden biri, Royter Ajansma beya -
natta bulunarak §Oyle demi§tir: 

«- lraktaki hiikumet darbesinin mu
Vaffakiyeti uzun siirmiyecektir. 

C:1e CaferUlaskerinin oldUriilmesi, halk1 
h§et ic;inde b1rakmi~Iir. HUkumet, or • 

dunun zimamdarlarmdan bir avuc a
dam tarafmdan devrilmi~. fakat ordu 
tniizaherette bulunmami~Iir. De; demok -
rat nazmn memleketten ctikarllmalan, 
Yeni hiikilmetin muhalefetten korkmakta 
oldugunu gostermektedir. 

Halihamda Bagdadda hUkiim siir • 
tnekte olan siikunun sebebi, hiikumet 
darbesinin ani olmasJdir. Fa kat millet, 
bu darbenin tesirinden kurtulduktan son· 
ra kanun ve adaletin icab1 yerine getirile
cektir. Zannederim, kabileler, sUkun i
«;mde vakayii takib etmektedirler. 
« Y eni lrak hiikiimeti T iirhiyeye 

buyiih bir sempati besliyor» 
V Belgradda ctikan 1 te~rinievvel tarihli 

reme gazetesi, son Irak darbei hiiku· 
rneti etrafmda Londradan oldJgl §U tel
graf, ne§retmektedir: 

<~Bagdadda vukua gelen son hadisede 
lng1ltere hiikumeti aleyhinde almml§ hi!; 
hir vaziyet yoktur. Burada soylendigine 
~ore yeni lrak hUkumeti bilhassa Tiirki
:Yeye kar§I daha biiyiik bir sempati bes
lemektedir. Ye TUrkiyeye daha ziyade 
:Yakmla§maga ~ah§acaktu. 

r.;aamaf!h bu politika da lngiltereyi 
~~b1r .. vec;h1l: endi§eye dii§iirmemektedir. 
Y nku lng1ltere ile TUrkiye arasmda 
gayet saglam bir dostluk vardu.» 

Azalar1n ihbsaslarini 
gosterir bir cetvel 

Ankara 2 (T elefonla) - Meclisin 
onUmUzd~ki icttimamda encUmenler secti· 
mi yap1lacakhr. Bunun ic;in meb'uslarm 
iht1saslanni gosterir yeni cetveller haz1r· 
!anarak azaya dagJtiidJ. Bu listelere go· 
re Mecliste 65 adliyeci ve hukukc;u, 67 
asker, 4 baytar, 4 bankac1, 20 belediye
ci, 4 7 ziraatc;i. 12 dil miitehassJsJ, 16 
diplomasi miintesibi, 1 eczac1, 2 di§~i. 
9 edebiy atc;1, 2 elektrik miihendisi, 1 ha· 
ritaci, 6 ic;timaiyatc;t, 1 kadastrocu, 63 
idareci, 23 ikt1sadc1, 2 kimyac1, 43 ma· 
arifcti. 27 maliyeci, 25 matbuat mUnte • 
sibi, 3 mUhendis, 1 naflaci, 5 ormanc1, 
3 lJosta, telgraf ve telefon miitehass1s1, 
2 ressam, 3 riyaziyeci, 12 sanayici, 2 
~ark ilimleri miitehasslSl, 1 ~imendiferci, 
38 doktor, 14 tarih mUtehassisl, 1 tay • 
yareci, 34 ticaret erbab1, 1 tuz i§leri 
mUtehassiSI, 1 dinci, 1 asanatikac1, 1 fel

sefeci vard1r. 
M eclise gel en bir layiha 

Ankara 2 (Telefonla) - TUrkiye 
ile Romanya arasmda miin'akid ve Doh· 
ricenin TUrk ahalisinin muhaceretini tan· 
zim eden mukavelenin tasdik1 hakkm • 
daki kanun !ayihasi Meclise verilmi§, 
Hariciye encUmenine havale edilmi~tir. 

Kral Karol, Romanyaya 
dondii 

Prag 2 (A.A.) - Kral Karol ve Prens 
Michel, Romanyaya hareket etmi§tir. 

gerek sahel olarak ba~ta Almanya gel • 
mektedir. Bu itibarla doktor ~ahtm 
memleketimizi ziyareti ticari hayat1m1Z 
ic;in ehemmiyetle telakki edilmektedir. 

Bu ay ic;inde Holanda Sanayi Nazm 
da bir heyetle beraber memleketimize 
gelecek ve Ankaraya giderek baz1 mii -
zakerelerde bulunacakhr. Holanda sa • 
nayi firmalarmm ve sermayedarlannm 
yeni be§ y1lbk sanayi plammiZda mUhim 
roller almak ic;in hamlandJklan ve bu 
hususta Holandada, 1khsad Vekaleti • 
miz mUste§an F aik Kurdoglu ile Holan· 
da alakadar makamlan arasmda temas· 
lar yapJidJgi malumdur. 

Holanda Sanayi N azmm takiben, 
Holanda Ticaret N azm da diger bir he· 
yetle §ehrimize gelecek ve Ankarayl zi
yaret edecektir. Bu heyetin, mukabilin • 
de arpa ve §arap alarak Eregli ve Mer· 
sin liman tesisahm lc.urmak, nhhmlar yap
mak ve Denizyollan ldaresile Akaym 
vapurlanm in§a etm.ek arzusunda oldu • 
gu haber verilmektedir. 

Olgunlukta muvaffak olami· 
yanlar bir daha imtihan 

edilecek 
Ankara 2 (Telefonla) - Bu y1lm ol • 

gunluk imtihanlarmda bir ziimreden 
muvaffak olam1yanlarm tlniversiteye 
kabul edilmeleri kararla§hnldJ. Bun -
larm nisan ba§lang1emda yeniden bir 
imtihan ac;llacak, muvaffak olanlar tl
niversite birinci s1mf imtihanma gire
bileceklerdir. Bunlarm saylSl 300 ka • 
dard1r, 

j •ldli musahabe 
HEM NALINA 

MIHINA 

Emden 

Kad1n hakimler 
Kad1n avukatlar I' 

A lmanlann Emden kruvazorii 
ikinci defa olarak limanumza 
geldi. Daha evvel, bir defa da 

T unanm ve Karadeniz k1y1larmm buz 
larm1 istanbul limanmda gordUgiimiiz o 
mUthi§ kara ki§m bahan ba§larken gel 
mi§ti. 

~ Yazan· A Haydar ozkent ~ 
:ltlllltlltlllllllltiiiiiUIIlllltlll • a llltlllfllllllltllllllllllllllllllll= 

Kadmm haklanm almas1 sava§I, yiiz 
scneler once ba§lamu~tlr. Bu haklan 
kadma sahc1hk, gazetecilik, memurluk, 
hatta hekimlik gibi alanlarda yava§ ya
va§ veren milletler, avukathga ve hele 
bakimlige gelince duraklami§lar ve u
zun uzun dii§linmii~lerdir. <;iinkii ha -
kimlik her §eyin iistiindedir. Erkek, ka
dm hakimin oniinde ba§ igecek ve on -
dan, o zamana kadar zaylf ve merhame
te lay1k gordtigii kadmdan, kanun na
mma da olsa, adalet istiyecek! .. Erkek 
gururu buna nas1l dayamr? As1rlan ya
rarak ahlaklan, telakkileri kendi mey
line ve zevkine gore yaratan, kanunla
n istedigi gibi yapan, dininde, kitabmda, 
ruhunda (erkek, kadmdan iistiindiir!) 
dlisturunu kuran erkek gider de bir 
kadm avukatm §efkat ve himayesine 
nas1l s1gm1r? Ondan, o basta ruhlu, kii
c;iik beyinli, zay1f sinirli ve ince bacak
h mahlUktan nasll kuvvet ve yard1m 
ister? Ve sonra, kadmm kafas1, seciye
si, sinirleri boyle en ytiksek bir i~i gor
miye, devletin kanunlanm tatbika, a
daleti dag.tm1ya elveri§li midir? 

i~te biraZim yazdigJmiz, yarad1h§, 
rub, biraz da gurur gibi sebeblerin te • 
sirile, kadmm hakimlik ve avukathk 
payesini alabilmesi, son zamanlara ka
dar gecikmi~tir. Bugiin bile bir k1s1m 
i.leri memleketlerde kadm, hakimlik ve 
avukathk yapamad1g1 halde Tiirkiye 
Cumhuriyeti bu en eski ve asil riitbe -
leri Turk kadmma vermi§tir. Kadm 
yalmz memur degil, hekim, avukat, ha
kim, saylav olmu§tur. Bu ~erefi veren 
gene Cumhuriyet te, alan Turk kadm1 
da iftihar edebilir. 

Adliye bunlardan bazllarma ugur da 
getirmi§tir. Kadm bakim ve avukatlar
dan orada iyi koca bulanlar, mes'ud yu
va kuranlar vard1r. 

Eskiliklerine, asaletlerine, sonsuz §e
reflerine ragmen bakimlik ve avukat • 
hk c;ok zordur. Kuvveti ytprahr, sihha
ti bozar. Y1llarca bu i§lerle ugra§mak, 
onlarm kuvvet ve metanetini tiiketmi -
yecek mi? Hele avukathk daimi bir 
zaptu rapt, s1k1 bir disiplin ister. Da -
vay1 ald1ktan sonra kavramak, dosyay1 
inceden inceye tetkik etmek, sava§ pla
mm c;izmek, gelecek hiicumlara muka. 
bele yollanm haz1rlamak, durmadan ve 
dinlenmeden yaz1hanesi clan beynini 
i~letmek, uzun ylllar ayni heyecanh, di
kenli yolda yiiriimek!.. Bu bir saghk, 
sinir ve sab1r ister. Acaba kadm avu • 
kat, bu sabn gosterebilecek midir? 

Bizim memlekette avukathk, biraz da 
pehlivanhk i~idir. Mildafaasm1 haz1r -
larken yalmz beynini i§leten avukat, 
dava arzuhalini vermek, celbleri gon • 
dertmek, harclan yahrmak, ilamlan al
mak, dosyay1 Temyize gondermek, he
le o icrada i~leri takib etmek, haciz yap
mak, para tahsil etmek, daha ne bile • 
yim, birc;ok kalem i§leri yapmak ic;in 
bazulanm ve bacaklanm c;ok c;ah§hr • 
maga, buram buram terlemege, en bii
Yiik ba§kamndan tutunuz da zab1t ka
tibine ve milba§itine kadar hepsinin 6-
niinde gec;id resmi yapmaga, etinden, 
kanmdan ve canmdan kerpetenle ko • 
panlan parc;alan harcamaga mecbur -
dur. Kadmm narin bacaklarmda, ince 
yap1h kemiklerinde bu dayanma kuv • 
veti var m1d1r? 

Bu iildiiriicil me§gale, erkekleri bile 
vaktinden evvel yere vuruyorken, ka
dm arkada§larm muzaffer olmalan im· 
kam ne dereceye kadar dii§iiniilebilir? 

ki bu alanda sinirlerine ve giiz ya§lan
na hakim olan sert yiirekli erkek avu
kattan daha c;abuk muvaffak olacakhr. 

Tiirk hakim ve avukatmda ihhsas 
meselesi heniiz o kadar ilerilememi§tir. 
Hele ceza i§lerinde, SU!;lU kadm ve suc;
lu c;ocuk miidafaalannda ihhsas peyda 
etmi§ veya edecek kadm avukatlan u
zun zaman bekliyemeyiz. $imdilik §U 
kadanm soyliyebiliriz ki, sarp ve c;etin 
yolda ileriliyebilmek ic;in kadmm biraz 
daha erkekle~mesi gerektir. 

* * * 
Haydi ~imdi, biraz Adliye 

gezelim: 

Emden ismi, bir kahramanhk menkl. 
besine alem olmu§tur. Gerc;i, dUn !stan 
bula gelen Emden o Emden degildir 
Kahramanhgi yapan birinci Emden idi 
bu, i.ic;iinciisUdiir. fkinci Emden ayni ism 
la§Jyan i.ic; Alman gemisinin en talihsiz 
olmu§tur. Umumi Harb i~inde yapilmi~ 
v~ .~iitarekenin feci §artlan yiiziinden 
~utun Alman donanmasile beraber ingi 
hzlere teslim olmak felaketine ugrami§ 
~a~at Skapa Flov limanmda §erefli bir 
mhh.arl~ bu felaketi temizliyen Alman 

saraym1 gem1lermden biri olmu§tu. 

Ceza, hukuk ve ticaret mahkemele -
rindeyiz. Muhakeme salonu ~ok kala -
bahk ve bu yiizden c;ok s1cak. Merakh 
davalan dinlemek i<;in sabahtan ak§a
ma kadar Adliyeden c;Ikm1yan i§siz ve 
giic;siiz erkekler ve kadmlar goriiliiyor. 
Yedi sekiz ylldanberi s1rmah kara ciib
beyi giyen kadm hakime ah§ml~ olma • 
Ianna ragmen balk, gene ona bak1yor. 
l§te o da, kadm bakim aza miilazimi, 
reisin solunda oturuyor. Sac;lanm tara
ffil§ ve arkasma eski bi<;im bir topuz 
yapm1~, kollar1 ve gogsii kapah. Yil -
ziinde pudra, giiziinde siirme, dudak • 
larmda boya yok. Vekarh duru§undan 
anla§Ihyor ki bu yiiksek vazifeyi be -
nimsemi~tir. Reis reyini soruyor, o da 
soyliiyor. 

Kadm avukatlara gelince; erkek a
vukattaki kalenderlikten, sallapatilik -
ten eser yoktur. tlstiindeki kara elbise
yi, giizel bir kostiim gibi kendisine ya
ku~hrml§hr. Yakast temiz, diigmeleri 
tam, iitiisii yerindedir. Etekleri yeri sii
piirmemekle beraber ipek c;orabh ba -
caklanm gostermiyor. Onun da yanak
larmda ve dudaklarmda boya, ka§larm
da komilr tozu ve gozlerinde siirme 
yok. Ayakkab1srnm okc;esi o kadar yiik
sek degil. Fakat i~te, c;ini dii§eme lize
rinde, c;evik ve zay1f, bir serc;e ku§U gibi 
sekerek gidiyor, erkel<: arkada§Iarma 
tath tebessiimler sac;arak ba§ile selam
lar veriyor. Masum ~akalar da eksik 
de gil. 

Eh,. kadm, avukat olduysa benligin -
den biisbiitiin s1ynhp «;1kmad1 ya! 0 
daima, her yerde, her zaman biraz ko
kettir. Sagma soluna 1hk bir hava, tath 
bir koku... N e bileyim biraz da a§k ve 
cazibe sac;ar. 

Kim ne derse desin, babda oldugu gi
bi doguda dahi, kadm avukatlarm ic;i
mize girmesile Baro incelmi§, biraz da 
latifle§mi§ ve c;ic;ekle§mi§tir. Hatta ge
c;en yll, degerli bir kadm meslekta§, is
tanbul Barosu lnz1bat meclisine aza ve 
umumi katib sec;ilmi§tir ve bu vazife
yi, erkek arkada§lan danltmamak i<;in 
daha iyi demiyeyim, onlar kadar ciddi
yetle goriiyor. Bu neticeden o da, biz 
de hakh bir sevinc duyabiliriz. 

Avukat 

. ~a.hramanca dovii§e dovii§e batan 
b~.rmcl Emd.ene gelince, bu kUc;iik kruva 
zor •. U~umi H~rbde korsan harbi yapan 
yam du§man hcaret gemilerini batuan 
~~~~n. kruvazorlerinden biri ve en bi 
nnciSidlr. 1914 agustosunda, harb ba§ 
lar b~§l.amaz, Emden de diger arkada§ 
Ian g•~~· Okyanuslarda faaliyete ba§la
m•~h. Oniine gelen ticaret gemisini mii 
rettebahm ald1ktan sonra, denizin dibine 
gonderiyordu. Diger Alman kruvazorle· 
r!nin hemen ~ep~i bsa 11ir zamanda !ngi• 
hz harb gemden tarafmdan tahrib edil· 
dikleri halde, Emden civa gibi ele avu· 
ca s1g1myordu. Bu 3000 kUsur tonluk kii· 
c;.i.ik kruvazor, tekba§ma, Hind Okyanu
sJle Biiyi.ik Okyasnusta bUtiin ltilaf de· 
niz ticare~ni. ~d.eta felce ugratmi§h. Ti· 
caret gem1len l<;ln Emden adeta bir uma• 
c1 olmu§tu. Onun korkusundan, demze 
<;Ikmak casaretini gosteren kaptanlar git· 
tikc;e azahyordu. Bi.iyUk kiic;Uk bir siirii 
lngiliz, F ranSIZ, Rus ve J apon kruvazor· 
leri onu anyor; fakat bir tUrli.i bulami· 
yorlard1. Onlar Emdeni aray1p durur· 
larken Alman gemisi, Penang !imanmda 
yatan bir Rus kruvazoriinU bir gece bas· 
kmile denizin dibine gondermi§, ertesi sa
bah ta o civarda yakaladigl bir Frans1z 
torpito muhribini bahrml§tl. 

Emden, Avustralyadan Avrupa da· 
riilharblerine asker ta§lyan 1ngiliz gemi· 
lerini yakalamak Ut_ere bunlann yollan 
iizerine gitmi~. fakat daha evvel Kokoz 
adalarmdaki bir fngiliz telsiz istasyonu· 
nu, tahribe te§ebbiis etmi§tir. !§te bu te· 
§ebbUs, o yaman geminin felaketini mu• 
cib olmu§tur. <;iinkU, adadaki telsiz istas· 
yonu, bir Alman kruvazoriinUn baskJnma 
ugrad1gm1 etrafa bildirecek kadar vakit 
bulmu§tur. 0 civarda dola§1J1akta clan 
Avustralya donanmasmdan Sidney kru· 
vazorii tam yolla adaya gelmi§ ve Em· 
den ikinci kaptanile bir klSlm miiretteba· 
hm adada buakarak muharebe etmek ii· 
zere denize ac;Ilmak mecburiyetinde kal· 
ml§hr. Sidney, toplan daha kuvvetli ve 
siirati daha fazla bir gemi idi. Onun ic;in, 
Emden, c;ok kahramanca dovii§mesine 
ragmen bu gayrimiisavi miicadelede 

A. HAY DAR iJZKENT maglub olarak batml§hr. 

Bu esnada adada kalan Alman bah· 

F S • J riyelileri de «Ay§e» isminde harab ve 
ransa • uriye an a,masl metruk bir yelkenliye athyarak c;ok uzun 

V e Sancak Tiirkleri ve c;ok me§akkatli bir seyahatten sonra 
LB!l$makaleden devaml harika. kabilinden bir muvaffakiyetle Kl• 

zamanmda F rans1z murahhaslan tarafm- zildemzde Yemen sahillerine varmi§lar, 
dan tekrar edildikleri halde senelerden- oradan zambuklarla Ciddeye Ciddeden 
beri icra edilmediler. bi~c;ok ~aceralardan sonra 1st~nbula gel· 

lskenderun ve Antakya ekalliyet hu- mi§lerdi. Emden miirettebatmdan bir a· 
kukunu a§an haklara malik olacaklardi. vue insamn bu seyahati, cidden bir hari· 

Hareketlerinde muhtar olarak kendi k~~•r: Aim~~ denizcilerinin gosterdikleri 
kendilerini idare edecelderdi. muthl§ enerJI ve mukavemet hakikaten 

Hani ne oldu? takdire lay1khr. 

Fransa hiikumetinin yerine getirmedi- hte iic;iincii Emdenin ikinci defa 1s· 
gi bu taahhUdleri Suriye hiikumeti tan!· tanbula geli i, bana birinci Emdenin bii· 
yacak m1? 

1

"tiin dUnyay1 hayrette buakan bu macera· 
Suriye ile yap1lan bu yeni anla~mada lanm hahrlath. 

goze batan bir nokta daha var: T ama· 
men TUrk olan Sancak ve havalisi Suri
ye idaresine verildigi halde tamamen Su· 
riyeli ve miislUman clan T rablus~am, 
Liibnan hududlan ic;ine almarak Suriye 
haricinde birakJ!mi§hr. 

Suriyelilerin miihim bir k1smm1 mem
nun etmiyecegini bildigimiz bu nokta da 
gosteriyor ki FranM • Suriye anla~mas1 
yap1hrken hak prensiplerine, milletlerin 
kendi kendilerini idare etmeleri prensip
lerine hiirmet etmekten ziyade kan~tk ve 
siyasi ball maksadlar gozoniinde tutul
mu§tur. 

Bu maksadlar ne olursa olsun biz 
kendimizden bir par~a clan karde§lerimi~ 
zin siyaset oyunlarma kurban gitmelerine 
seyirci kalmJyacagiz. 

Diinya kuruldu kurulah esaret nedir 
bilmiyen bir ukm c;ocuklan, istiklalini 
heniiz tecri.ibe edecek olan bir devletin 
idaresine birakilamaz. 

NADIR NADI -··· 

Spikerin cevab1 
Ankara Radyosunda Cumhuriyet bay· 

raml gii.nii. spikerlik eden zatt tenkid 
etmi§tim. Meger, bu spiker bizim spor 
spikeri Said <;elebi imi§. Yazdtgt cevabl 
aynen ne$rediyorum; 

BiitUn memleket i~lerine, hadiselerine 
makes clan k!ymetli siitununuzda iki giin 
evvel c;1kan «Spikerin numarasi» serlev· 
hah yaz1 beni c;ok miiteessir etti. <;iinkii 
sesinden tammadigmlz spiker bendim. 

T enkidinizi yaparken; bu vazifenin 
bana yiiksek bir makam tarafmdan pek 
ani olarak tevdi edili~ini ve soyleme z~
manmm da hie; ara vermeden be§ buc;uk 
saat gibi uzun bir zaman olu~unu nazan 
itibara almanlZI c;ok isterdim. 

Kadm hakimlerimiz, Adliye Bakan -
hgmm geni§ miisaadesile giinden giine 
c;ogahyor. Buna kar§l kadm avukatla • 
rm bir k1sm1mn yava§ yava~ sava§ sa
fml terkettikleri goriiliiyor. Biitiin bun
lara ragmen kesin hiikiim verecek ka
dar zaman gec;memi§tir. Hatta Henri -
Robertin dedigi gibi, uzun bir miiddet 
gec;medigi ic;in Fransada dahi bir hii -
kiim verilemiyor. Bunu zaman gostere
cektir. Fakat ingiltere ve Fransa ic;in 
~u kadanm soyliyebiliriz ki (c;ocuk ve 
kadm suc;lan) m miidafaaya nefsini 
hasretmi~ olan kadm avukat bu alanda, 
hukuk, ticaret ve diger ceza i§lerinden 
daha c;ok muvaffak oluyor. Burada ka
dm, tam kendi varhgmm ve yaradlh§I
nm iirnegini veya in'ikasm1 buluyor o
lacak. <;ocuk ve kadm! Bunlarm suc;la
nm o kadar candan, o kadar ate§li ve 
vukuflu miidafaa ediyor ki muvaffak 
olmamasma imkan yoktur. <;unkii ora • 
da kendini giiriiyor ve kendini miida • 
faa ederken c;ocuk §efkati, anne §efkati 
biitiin stcakhgile veya biitiin lshrabla
rile canlamyor. Arhk hakim, oniinde, 
kuru ·manhkla kanunun §U kelimesini 
bu yana c;ekerek davasm1 kazanmak is
tiyen bir meslek adam1 yerine, tath 
ba~m1, melal ve §efkat sac;an gozlerini 
dimdik yukanya kald1rarak suc;un kay
nagt clan c;ocuk sefaletini, yurdsuz yav
rularm 1shrabmt dinliyen, yahut ta bir 
sel gibi, bir nehir gibi, bir deniz gibi, Lehistanda seylab 

Y anh~ olarak i~aret ettiginiz be~ keli· 
me zannederim ki bu ~erait ic;inde biiyUk 
bir kabahat te~kil etmez. Bilhassa g~id 
anmda soyliyenin de ka~lSlnda gordiigu 
muazzam seremoai onUnde duydugu he· 
yecanm, baz1 kelime yanh§hklanm ba· 
g1~latacak mahiyette oldugunu ::.kdir e
dersiniz. Derin sayg1lanm1 sunanm. 

a~km ve ta§km, kadm ve anne ruhunu Var§ova 2 (A.A.) - Vistiil nehrinin 
ak1tan bir yardJmcl, bir artist giiriiyor. v~ kol.larmm ta§masl devam etmekte • 
Bir ni§anh, b1r abla ve b1r ana, elbette d1r. BJI~k koyler su altmda kalmtl,jtlr. Sa1d c;elcbi 
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Barnier nine, ilkbahar geldigi t<rm, 
evin ic;ine gi.ine§ bol girsin diye camlan 
sabunlu su ile siliyordu; c;iinki.i, kar, 
yagmur ve kt§ gecelerinin koyu si~leri 
carnian yan ~effaf hale getirmi§ti. I§ini 
bitirdi, c;erc;eveleri yerine takarken, kom
§Usile c;:ene yan§hnyor ve: 

- Ben ne bahtiyar bir anneyim. Oc;: 
oglum evli. Ki.ic;:iik ktz;Im da terzinin c;:ok 
sevdigi bir i§c;i haline geldi. Zaten ki
ztmdan otedenberi memnunum, diyor -
du. Korn§usu: 

- Ah, Ginetteden mi ~ Bir gi.in ge • 
lir, o da yuvadan uc;:ar, diyor. Simdi bi
le bir dostu ..• 

- Bun a §a§anm; c;i.inkii, evlenme ile 
hic;: ah§veri§i yok. 

<;erc;eveleri de yerine takt!ktan sonra, 
oteyi beriyi cli.izeltti. Bir arahk kapt vu· 
ruldu. Barnier, kar§tsmda: «Merhaba, 
anne!» diye kuk yilhk tamdtk gibi konu
§an bir asker gori.ince §a§aladt Delikanh 
elindeki valizi bir ko§eye h1rakh, ve: 

- Ben, dedi, Jr:nmtzm dostuyum. 
Daha eve donmedi mi? 

Barnier ayni §a§ktnhkla: 

- Buyurun yavrum, i<reri girin, de • 
di. 

Asker nineyi takib etti. Bir odaya gir
Cliler. F akat, ninenin halledemedigi bir 
mesele vardt. Nic;in, bu delikanlt «an • 
ne I» diye hi tab ediyordu. Belki de .. 

- K1Z1mt ne zamandanberi tamyor
sunuz? 

- Be§ senedir, beraberdik. Ben ge· 
c;en sene askerligimi yapmak ic;in F as a 
gitmi§tim. Hasta olarak dondi.im. Gi -
nette beni goriince, bizde kal, istirahat e
dersin, dedi. Ben de buraya geldim. 

On bir buc;ukta Ginette ko§a ko~a 
geldi. Ona, arkada§tmn evde oldugunu 
soylemi§lerdi. 

- <;ok mu bekledin, F ernand. 
J\nnesine donerek: 

- Oziilme anne, bizde oturacak. 0 
l:>enim ni§anhm. Annesi, sabahki konu§ -
mayt hahrhyarak iiziildii: «Evet, bu 
yavru da yuvadan .. » Ve sonra kendini 
tophyarak: 

- Haydi, yemeginizi yiyin, dedi. 
M utfaga giderken Cinette annesine: 

- Sevgili annecigim, c;:ok miicadele 
ettim, seni her§eyden fazla seviyorum. 
Fa kat, duydugum kuvvetli a~k.. Evet, 
bu a§k anne .. Bana bunu yapttrdt. Ar -
ttk .. 

Barnier nine, ya§aran gozlerini siler -
ken, hayretle ve bir fevkaladelik gorii -
yormu§ gibi ktzma bakh. Bi.itiin haya • 
tinea hulyasmt kurdugu, ve beyhude bek
ledigi «a§k» 1 di.i§lindii. Demek ki o hul
yalar ktzma.. V e ~imdi bu his kar§tsm
da bliyi.ik bir hiirmet duyuyordu; ve bu 
hlirmet, ktzmm ni§anlanmast marianna 
kar~t koyamtyacak kadar sinirlerini sar· 
IDJ§h. 

F emand evde rahah buldu&undan o • 
Iacak, soz verdigi halde, hala i§ bulma
rni§ti. fstirahat mliddeti bittigi gibi, has· 
tabg1 da ge<rmi§ti. Annesi arastra ktzmt 
sikl§hnyor ve: 

- Ktztm, diyordu, ni~anlm c;:ah~ma· 
ga ba~lamiyacak mt? Ve miitemadiyen 

J. Christophetan Q 
onu kor besler gibi besliyecek misin? A
man Y arabbi, bu zamane erkekleri kan
smm eline baksm, hayret edilecek ~ey .. 

- Annecigim, oyle §ey olur mu? El
bet, i§ bulacak. Erkegin i§siz oturmasma 
akhn erer mi? 

Gi.inler, aylar, seneler ge<riyor ve Fer
nand, i§ bulamadJgl bahanesile ana ve 
ktzl atlatlyor, atlatlyordu. Ha bugiin, ha 
yarm.. V e yannlar bir ti.irlii bitmiyordu. 

Arhk Ginettete de tahammiil kalma
rnt§h. Yi.izli pek tutm1yan gene ktz ana· 
sm1 ileri si.irdi.i ve anne de: «Klz1mm pa· 
rasma dokunursan, ba~ma gelecegi go -
riirsiin» diyebilmi§ti. N afile, delikanh 
kopege aynlan arhklann kendisine ye -
mek diye verilmesine bile razt olacak ka
dar pi§kindi. Anne kmna: 

_ Peki yavrum, onu hala sevi~or 
musun? diye sordugu zamanlar aldtgi: 
«Sabtr anne, bu uzun miiddet dev~m et· 
mez» cevabml, bliylik ve kuvveth a~ka 
hamlediyor ve eski hi.irmet hisleri ye~i. • 
den canlamyordu. Galiba da bunun t<;m 
damadma actyordu. Fakat, i~ pek !5Ig • 
rmdan c;tkmi§h. Damad, bedava yiyip 

i<rtigi yetmiyormu§ gibi, ~i§anhsmd.~n .~1-
dtgt parayt kkiye vermege: eve k~rku • 
tiik gelmege ba§lamt.tl. Gmett; mhayet 
onu eve sokmamaga karar verdi. Y almz, 
kapmm oniinde yatmasma razl olmu§~· 
F akat, bi.iyi.ik a§k kar~!Sind~ h~r~et hts· 
Jeri canlanan anne, geceleym giZhce da
madt ic;eri ahyor ve .• 

Gene ni§anh annesine c;Iki§rnaga ba§
lad!. Ci.inki.i, sevgilisine kar§I duydugu 
hisleri, bu tembellik kar§tsmda nefrete 
ink1lah ediyordu. Onu birkac;: defa ko • 
gup, actyarak tekrar ald1, fakat son ver
digi karar kat'idi. Bir kt§ gecesi onu so
guk kann dostluguna btrakacak kadar 
gozii kararmt§h. Y emin etti: annesine, 
ic;eri alma aralannda her§eyin bitecegini 
tsrarla soyledi. F ernand pencerenin al • 
tmda saatlerce aglad1, sarho~tu, karm 
ac;tt, ve ni§anbsml seviyordu. Bir<;ok va· 
idlerde bulundu. Aradan birka<; saat 
gec;ti, ni§anh dayanamadt. Annesine ka· 
p1y1 ac;masm1 rica etti. Damadm ftrlan • 
Ian valizinin listiinde §U mektub bulun· 
du: 

«Bir muhacir kafilesine iltihak et • 
tim. f§ bulmak ic;in Afrikaya gidiyorum. 
Gori.iyorsun ki degi§tim. Fa kat, oralarda 
bu hastahkla yalmz kahrsam, oli.iriim 
gibime geliyor. Seni saat on bir bw;;uga 
kadar istasyonda bekliyecegim. Coktan• 
beri ac;tm. Y alvarmm, gel, beni yalmz 
b1rakma. Ah, ~imclj, o kopek art1klan 
olsa, ne i§tiha ile yerdim. Y olun kena • 
nndaki c;ahhgm yanmda bekliyorum. 
Fernand» 

Ni§anh mektubu bitirdi. Demek ki, o 

§imdi gitmi§ bulunuyordu. Y organm ic;i

ne soguk bir hava doluyor gibiydi. Kac;: 

kere istasyona gitmek istedi. Annesi hi· 

rakmadt. F alcat, bu 1shraba dayanama

dt. Bir giin, annesi yavrucagmt mutfakta 

as1]mi§ buldu. 0 giindenheri, zavalb 

Barnierde her iiniine gelene bu «bi.iyiik 

ve kuvvetli a§k» tan bahsetmek mamst 

ha§lamt§h: Cildtrdt, 

t;eviren: SERIF HULUSI 

Mahktimlar1 sevindiren Vali 

izmir Valisi Faz.z, Giilec;, Cumhuriyet bayrammda izmir hapi~anesini 
ziyareti esnasmda 

lzmir (Hususi) - Cumhuriyet bay- lis Mi.idiirii, K!Zilay Cemiyeti Reisi, Mat

rami lzmirde <rok parlak tezahiiratla ge<r- buat erUm ve daha bazt zevat vard1. 

mi§ ve bu biiyi.ik gi.iniin millet hayah i.i- Mahkum ve mevkuflar Valiyi hararetle 

zerindeki feyizli eserleri, nimetleri tama- kar§tladtlar. Vali birc;oklan ile konu§tu: 

mile canlandmlmt§hr. - Buradaki giinlerinizin c;abuk gec;-

Bu meyanda izmir Valisinin §ahsan mesi ve hurriyete kavu§mamzi dilerim. 

izmir hapisanesindeki 7-8 yiiz mahkfun Karde§lerim, biliyorum ki, ya§adtgmtz 

ve mevkufa vermi§ oldugu ziyafet ve yap- hayat actd1r, elemlidir ve tabiidir ki ~im
tigt ziyaret, muhitimizde i~timal, insani di nedamet ic;indesiniz. Buradan c;:tkmca 

ve terbiyevi bi.iyiik bir hadise olarak a· memlekete hay1rh hirer uzuv olacagmlz· 

laka ve takdirle kar§tlanmi§tlr. dan eminim. 

Mahkumlarm gozleri ya~ i<;indeydi. Dedi. «Karde§lerim» hitabt mahkum· 

Hepsinde kuvvetli bir intibahm tezahiir· lardan birc;ogunu ht<rkmklarla aglattJ. 

leri gorlili.iyordu. Bliti.in yurdda bayram Mahkumlar, Valinin kendi kesesinden 

havas1 eserken, onlar da Cumhuriyetin bir kurulan kazanlardan s1cak yemekleri, bol 

Valisini kendi aralannda bulmu§lardt ve etleri, pilavlan ahrken de: 

bu Vali onlara steak, bol, temiz yemekle - Allah Cumhuriyete zeval verme-

beraber tesellilerini getirmi§ti. sin! 

. ..- CUMHURIYET 

Amerikadaki grev 
gittik~e geni,Iiyor 

Biitiin Amerika bahriyesi 
felce ugramak tehlike

sinde bulunuyor 
Nevyork 2 (A.A.) - Beynelmilel de~ 

niz i§s_:ileri birligi, Pasifik sahilleri a -
melesine kaq1 tesanlid gostermek iize
re derhal grev ilamna karar vermi§tir. 
Bu grev blitlin Amerikan bahriyesini 
felce ugratacak mahiyettedir. 

Grevcilerin ba~1 tehdid ediyor 
Baltimore 2 (A.A.) - Burada yirmi 

gemi seyrliseferini tatil etmi§tir. Grev
cilerin ba§t olan Richard Graham, grev 
hareketine ylizde yliz i§tirak edilmi§ ol
dugunu soylemi§ ve chic,;bir gemi hare
ket etmiyecek ve yakmda Laware neh
rini gec,;ilmez bir hale getirecegiz :o de -
mi§tir. 

T erkeJilmi~ gemilerde altnmasr 
Jii~iiniilen tedbirler 

Va§ington 2 (A.A.) - Bahriye erka
mharbiye reisi Amiral Standley, Reisi
cumhur miisaade ettigi takdirde, grev 
halinde bulunan gemilere cemniyet 
miirettebatb koyacagm1 beyan etmi§ -
tir. 

Filvaki San Fransiskodaki birc;ok mii
cehhizler, mi.irettabatl tarafmdan ter • 
kedilmi§ olan gemilerde badiseler ve 
bilhassa yangm <rikmasma mani ol -
mak iizere bu gemilerin nezaret altma 
ahnmas1 ic;in amirale miiracaat etmi§ -
lerdir. 

~ark Demiryollarmm malze
mesine k1ymet konuyor 

9ark Demiryollanmn satm almacak 
malzeme, nakil ve cer vas1talarile §ir -
kete aid olan binalara ktymet konul -
tnas1 takarriir etmi§tir. Bu tetkikah 
yapmak iizere te§kil edilen iki hey.e~ 
§ehrimize gelmi§tir. Heyetlerden bm 
hiikfunete, digeri ~irkete aiddir. Bunlar 
esas itibarile ayr1 ayn tetkikat yaparak 
laz1m gelen malzeme ve e§ya ile gayri~ 
menkulleri laymetlendirmektedir. 

Ankaradaki mlizakerelere laymetlen
dirme i§i ikmal edildikten sonra ba§ -
lanacakhr. 

Bira fiatlari ucuzhyacak mi? 
Bomonti bira fabrikasmm imtiyaz 

mukavelesi miiddetinin yakmda bite • 
cegi ve imtiyazm tekrar uzatilmtya • 
rak bu fabrikanm hi.ikfunet tarafmdan 
i§letilecegi yaztlmi§tl. 

A1akadarlar nezdinde yaphgimiz tab· 
kikata gore, memlekette bira imal ve 
satl§Inl inhisar altma almak hususun -
da heniiz verilmi§ bir karar yoktur. 

Bununla beraber alakadar mehafil 
§irket imtiyazmm temdidine ~imdiki 
halde muhalif bulunmaktadir. Bundan 
ba§ka, bira fiatlarmm pahahhg1 iize • 
rinde de durulmaktadtr. Bu hususta ya
pllml§ olan tetkikat, inhisar resmi ne 
olursa olsun bira fiatlarmm c,;ok yiiksek 
oldugu neticesini vermi§tir. Yakmda 
bira fiatlarmm miihim nisbette ucuzla. 
ttlmas1 lehinde kararlar almacag1 temin 
edilmektedir. 

Ticaret Odasi san'at §ubele
rini yeniden ogrenecek 

Ticaret Odasmda, Ankarada topla • 
nacak kii~iik san'atlar kongresi i~in ha
Zlrhklar yap1lmaktadtr. Odada bu i§ 
i<,;in her giin 100 san'atkar dinlenmek -
tedir,. 

9ehrimizde kac; nevi kiic,;iik san'at §U

besi mevcud bulundugu §imdiye kadar 

Ticaret Odasmca malum degildi. Bu 

vesile ile Oda bir tasnif yapm1~ ve bu-

MAKStM 
tiyatrosunda 

Biiyiik Turk II • 
liizyonisti ve 
manyatizmacJSI 

P. Z AT t 
SUNGUR 

Hergi.in fevkaliid.e bir programla temsil
lerlne devam ediyor. 

Geceleri saat 21 de suvare, cumartesl, 
pazar 17 de matlne. 

Erzincan, demiryolunu 
sahi~sizhkla hekliyor 

iran transit yolunun 
~ehir 

biiyiik bir durag1 olan 
~ok miistaiddir inkisafa • 

bu 

I 
--· __ ......J 

Erz.incan Hiikiimet meydanrmn goriinii¥ii 
Erzincan (Hususi) - Erzincan, Ftra

tm bir kolu olan Karasuyun suladtgi 
miimbit bir ova ortasmda kurulmu§tur. 
Kasaba merkezinin niifusu 16 bindir. 
Vilayetin umumi niifusu evvelce 168 
bin iken K1g1 ve PlUmer kazalannm 
son te§kilatta Erzincandan aynlmast ii
zerine bu miktar 113 bine dli§mli§tiir. 

$ehrin 28 kilometre uzagmda bulu • 
nan Ki.irlevik §elalesinden elektrik ve 
sanayide istifade edilmesi ic,;in haz1r -
lanan proje Naf1a Vekaleti heyeti fen
niyesinde tetkik edilmektedir. Erzin -
can mmtakasmda §imdi en c,;ok faaliyet 
demiryolunda goriilmektedir. $ehrin §i· 
mal k1smma yaptlacak olan istasyon bi
nalan projesi haztrlanmaktadtr. Ya -
kmda in§aata ba§lanacakhr. Mevcud 
programa gore tren buraya 1938 ytlm
da gelecektir. Erzincamn igme sulan -
mn demir borularla §ehre isalesi ic,;in 
Naf1a Vekaleti su mlihendisi tarafm -
dan bir proje yaptlmaktadtr. $ehre altt 
kilometre mesafede bulunan ve iyi bir 
su oldugu anla§tlan Kurutelek suyu 
da §ehre getirilecektir. Erzincamn imar 
pHim 1937 ythnda yaptmlacaktir. Son 
y11lar ic,;inde §ehirde bir c,;ocuk bahc,;esi, 
bir mezbaha ve bir balk bahc,;esi viicude 
getirilmi§tir. Tamiri icab eden resmi 
daireler de tamir ettir·ilmi§ ve sokak -
lar dlizeltilmi§tir. Yakmda asri. bir ilk 
mektel;> V'r: Hal~yi l;l~nast yaptinlacak
hr. Hapisane binasmm pro·esi de Ve -
kalete gonderilmi§tir. ~ehir batakhk -
lanrnn :ktirutulmas1 ic,;in Ankaradan 
gonderilmi§ olan miitehassts bir heyet 
Erzincanda i~e ba§lami§hr. Bu heyet 
<.;ah§masmt epeyce ilerletmi§tir. 

Kemah kaza merkezinde yapllmak
ta olan Refahiye - Kemah ve Kuru<rayt 
birbirine birle§tirecek demir asma kop
ru de ii<,; aya kadar ikmal edilecektir. 
Vilayet merkezinde yedi ilk, bir sivil 
ve bir de Askeri ortamekteb vardtr. 
Merkezdeki talebe miktan 1720 dir. 
Koy kanununa tevfikan bu ytl Esesi 
nahiye merkezinde, Zatikig, Seluke ve 
Yalmzbag koylerinde hirer ilk okul 
~aphnlmaktadtr. Merkezde bir de ipek 
bocekc;ilik mektebi vardtr. 

Vil5.yetin zirai, ikttsadi ve ticari va
ziyeti iyidir. Son zamanlardaki soguk 
dalgalan kalkmaml§ olan harmanlara 
biraz zarar yapmt§sa da umumiyet iti
barile bu ytl mahsul iyidir. Erzincan 
mmtakas1 i<,;inden gec;mekte olan Firat 
nehrinden etraftaki koyler, dolablar va-

sttasile istifade etmektedirler. N ehirde 
sallarla kereste nakliyatl da yapllmak
tadtr. Burada balk meyvacthga c;ok e
hemmiyet vermektedir. Y eti§en her 
tiirli.i meyvadan vilayet haricine de 
gonderilmektedir. Halk meyvalarm ts
lahma fazla heveskardtr. 

Vaskirt koyi.inde sekiz Erzincanh tuc
carm i§tirakile kurulmu§ olan un fab
rikasmda makarna da <rtkanlmas1 ic,;in 
tadilat yap1lmaktadtr. 9ehirde demir 
ve baktrcthk yapim ktymetli san'atkar
lar vard1r. Avrupada yaptlan basklil -
lerin ayni ve hayvan ihsa makineleri 
burada bu san'atkarlar tarafmdan ya -
p1lmaktadir. 

Erzincanm hayvan ve hayvan mah -
sulat1 da ehemmiyetlidir. Son zaman • 
larda hayvanat arasmda zuhura gelen 
§apa hastahgmm, zamanmda alman 
tedbirlerle vilayetteki serom miiessese
sinden de istifade edilerek online ge -
gilmi§tir. Sthhi vaziyet normaldir. Ftrat 
civarmdaki bazi koylerde sttma pek az
dtr. Koyliiye muntazaman kinin dag1 -
tilmaktad1r. Merkezde 25 yatakh bir 
memleket hastanesi vardtr. 

Kasaba ic,;inden gec,;mekte olan S1vas -
Erzurum yolu memleketin ikbsadi sa • 
hada yiikselmesine c,;ok yardtm etmek
tedir. Nahiye ve koylerin c,;oguna oto -
mobil gitmektedir. Tren, Erzincana gel
dikten sonra §ehrin her sahada ge'ni§ 
mikyasta y iikselecegi mu a a tJr . i
layet mmtakas1 ic,;indeki Ba§koy ve Re
fahiye <;am ormanlarmdan kereste hu
susunda istifade edilmektedir. Son za
manlarda har·icden ehemmiyetli mik -
tarda muhacir gelmemi§tir. Evvelce ge
len aileler, mevcud emlaki metrukeye 

iskan edilmi§ ve mlistahsil vaziyete ge

tirilmi§lerdir. Emniyet ve asayi§ vazi -
yeti c,;ok iyidir. Kac;akc,;thk vak'alarma 

da hie,; tesaduf edilmemektedir. 

(--AS-1-ER--Li:--K--:i-SL~ER::!i -~ ---~-------------J 
Oskiidar subesine almacak 

emekli subaylar 
Uskiidar Askerlik !1ubes!nden: §ubeler 

munhaHl.tmda istihdam edilmek iizere ri.it
besl muhassasatile (ucretli degil) e~ekli 
blnba~l ve yiizba~1Iardan almacaktlr. Us -
kiidar ~ubesinde kayidli bulunan emekli 
binba~I ve yiizba~tlardan isteklilerin he -
men ~ubeye miiracaatleri ilan olunur. 

YALNIZ 3 GON KALDI 
BUtUn istanbulun begendigi filim. Siz de goriinUz. 

KALI.ENTE DOLORES DEL RiO 
T U R K SiNEMASI 

Genclik filmi, his filmi KADINLAR KUluBu 
KADINLAR KULuBu 
KADINLAR KULuBu 

Heyecan filmi, Ne~e filmi 

Hicran filmi, Harikalar filmi. 
Yar1n matlnelerden itibaren 

M • 
I LLi ve AZAK 

Her iki sinemada birden bashyor. 

c;:, A R K •-•- ••A••ry.•c.ia~i:i:la.ve-o:.la~ra;:.k:: =M:.il~r~t 'd;e-.M.iiOIIHiiiiKiiiAN.iliiiAiiRiiiiNiiiiiikiliilncilli iiivilielllisoiiinliiiiilde•v•re•ai.; ~ Azak'ta KARA KEDi Mol'is Karlofun biiviik tilmi 

(Eski Ekler) sinemasmda 

l~te biiyiik bir program Jaha 
BUGONDEN ITiBAREN 

Pierre Benoit'nin olmez taheseri 

KONiGSMARK 
ELIZA LANDI ve 

PIERRE FRESNA Y 
tarafmdan emsalsiz ve zengin 
film iki devre tamam1 birden 
tlaveten: KEYiFLl ROYA 

fevkalade bir rovii ve 

FATTi DUGUNE DAVETLi 

.---HA1lMETL 
HENRY GARAT, RENE SEN SiR 

TURK Sinemasmda 
Cuma akffam• 

1 K I G 0 Z E L 
KARtSI : 

MYRNA LOY 
ve 

i VALS--•-t-.. 
( La Valse Royale) I 

Frans1zca cidden 
ha§metli operet •-IIi 

KAD IN • • 
DAKTiLOSU: 

JEAN HARLOV 

~apk1n blr erkek 

KLARK GABLE 
bu ii~ k1ymetli artistin ,.evirdikleri nefis bir film. 

KARISI VE DAKTiLOSU 
Frans1zca sozlii 

_ _._ ___ ~u.J~-~- V.Anm.h B~l-t:V. R .. ;,,..,·,_..~LL.- Div so'lleniYorlarch. 
kahkahah komik Pek yakmda MEL E K Sinemasmda 

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

3 ikincite§rln 1936 

·RADYO 
( Bu ak~mki program ) 

iSTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk musikisl - 12,50 hava~ 

dis ~ 13,05 plakla haflf miiZik - 13,25 muh
teli! plak ne~riyatt - 18,30 caz: plakla • 
19,30 konferans: Bayan Suad Dervll} tara• 
fmdan _ 20 Vedia R1za ve arkada§lan ta
rafmdan Tiirk muslkisi ve halk li)arkllan .. 
20 30 Ti.irk musiki heyeti - 21 operet temsil 
h~yeti - 21,30 orkestra - 22,30 ajans hava
disleri - 23 son. 

ViYANA: 
18,20 §arkllar _ 18,40 piyano konseri • 

19,05 konu~ma, frans1zca ders, konu§ma .. 
20 05 saat, hava raporu, haberler, ulusal 
y~ym, konu§ma - 21,05 bi.iyi.ik konser .. 
22 40 haftanm makalesi, e~lenceli yaym • 
23.,35 oda muslklsi, haberler - 24,35 kon • 
ser. 

BERLiN: 
18 35 san'at bahisleri • 19,05 konser, ka~ 

rl§Ik yaym - 20,20 ev musiklsl - 20,50 gil ., 
ni.in aklslerl - 21,05 haberler - 21,15 ka • 
r1~1k yaym ve \)an - 23,05 hava raporu, ha· 
berler, spor - 23,35 halk musiklsl. 

BUDAPEI;!TE: 
18,50 Macar ada musikisl - 19,35 avcthga. 

dair konu~ma - 20,05 Macar halk ~rk1 .. 
Ian - 21,05 konferans - 21,50 haberler, 
gramofon, hava raporu • 23,10 orkestra. 
konserl - 24,05 yabanct dillerde konferans• 
24,20 caz musikisi - 1,10 haberler. 
BUKR~: 
18,20 gram.ofon - 19,05 hava raporu, sa

at - 19,20 gramofon, konferans - 20,25 Ti• 
rol musikisi - 21 ~an konseri, konferans "' 
21,35 senfonik konser - 22,35 saat, ha.va ra• 
poru, haberler, spor - 23,25 gramofon ,. 
23,50 fran.stzca ve almanca haberler - 24 
haberler. 

BELGRAD: 
18 05 kadmlarm zamam - 18,20 orkestra. 

kon~eri, fli.it konseri - 20,35 mllletlerin za• 
mam - 20,55 konser • 21,25 gramofon "' 
21,35 senfonik konser - 23,05 haberler ,. 
23,25 eglenceli konser. 

PARIS [P. T. T.J: 
18,05 piyano, k1raat - 18,35 ~ocuk ~arkf., 

Ian ~ 19 05 senfonik kon.ser • 20,35 hava • 
dis ~ 21:43 senfonik konserin devami -
22,05 konu§ma - 22,35 opera yaytm - 24,35 
haberler, hava raporu. 

PRAG: 
18,15 gencllgln zamam - 18,35 §arktlar, 

haberler • 19,15 almanca yaym: Haberler, 
hava raporu, konferan.s - 20,30 opera ya • 
y1m: Buse - 22,50 yen! romanlardan par • 
~lar - 23,05 saat, haberler, spor - 23,20 
havad!s, gramofon, ingilizce haberler. 

NOBET~iECZANELER 
Bu gece nobe~l olan eczaneler ~unlar. 

d1r: 
istanbul clhetindekiler: 
Aksarayda (Etem Pertev), Alemdarda. 

(E§ref Ne§etl, Baktrkoyde (Merkezl, Be
yazldda (Belk!s), Eminiini.inde (A. Mlna.s
yan), Fenerde {Em!lyadi), Karagfunriik.te 
( ) , i.icf' !tpazarda Hasan: , 
Samatya Kocamustafapa§ada (Rtdvan), 
:;;ehreminlnde (A. Hamdi), §ehzadeba~mda 
(Asaf). 

Bey~lu cihetindekller: 
Gala tad a (Hiiseyin Hi.isnii), Haskiiyde 

(Nis!m Aseo), KasimPa§ada (Miieyyed), 
Merkez nahiyede (Dellasuda), §i~llde (Nar
gileciyan), Taksimde (Limonciyan). 

Uskiidar, Kadtkoy ve Adalardakiler: 
Bi.iyi.ikadada (li!inasi), Heybelide (Ta • 

na~), Kadtkoy Pazaryolun~~ (Rifat. Muh• 
tar), Mod ada (Alaeddin), Uskiidar Iskele. 
ba~mda (Merkez). 

.Te§ekkiir 
Universite Ttb Fakiiltesi ve Yiiksek 

Baytar mektebi parazitoloji ordinaryii· 
sii, profesor ismail Hakkmm oglu Uni
versite Hukuk Fakliltesi ikinci sm1f ta
lebesinden heniiz 22 ya§mda ~fat eden 
karde~imiz Haminin cenazesinde bu -
lunanlara, telefonla, telgrafla, mektub· 
la beyani taziyet eden saytn profesor -
lerimize, akraba ve dostlatimtza ve u. 
niversite talebelerine ayn ayn te§ek -
ki.ir etmege kederlerimizden takat bul
madtgtmtz ic,;in bu vazifenin ifasma 
muhterem gazetenizi tavsit ederiz. 

Merhumun eni~tesi Ankara Baytar 
Fakiiltesi parazitoloji do~enti 

Hasan $ilkru 
Merhumun karde§i Kastamonu Mem· 

leket hastanesi Ba§hekim ve operatorii 
Faik Hakh 

OSMANLI BANKASI 
ILAN 

%3 faizli, 1911 ihraGh M1s1r Kredi 
Fonsiye tahvillerinin 1/12/1936 tarihin
de yaptlacak itfa c;:ekiminde ba§a ba§ 
tediyesi tehlikesine kar§l, Osmanh Ban
kast Galata merkezile Yenicami ve Bey
oglu §Ubeleri tarafmdan pek iyi ~artlar
la sigorta edilecegi, mezkfi.r tahviller 
Mmillerinin malfunu olmak iizere ilan 
olunur. 

Bah~e Mimar11111 
Mevliid Baysal 

Parklarm, arut, meydan, ~ocuk 
ve ko!ik bah .. elerinin en modem· 
usullerle tarb ve taksimatm1, plan· 
Iarmm ihzanru ve araziye tatbika· 
ttnJ deruhde ve taahhiid eder • 

Miiessesat ve hususi hah~te1erin 
daimi nezaretini kabul eder. 
«;i~tek, sebze tohumJarJ, fide ve 

fidanlar1; siis, meyva agac ve agac
Clklari; salon ~ti~ekleri bah~te alit 
ve edevah ve ehliyetli bah~tivanlar 
gonderir. 

Katalogu elli kuru§tur. 
Istanbul dordiincii Vaklf han. 

dordiincii kat No. 18. Telefon 22537 
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~EHiRCiLiK KO~ESi 

~ehre diizen, Belediyeye 
gelir veren i§ler 
KiRALIK LEVHALAR 

Boyle i§ler vard1r. Mesela ~u <<kira • 
l1k apartlman», «kirahk ev», «kirahk 
diikkan» levhalan gibi. Biri pencerede, 
biri kap1da, biri duvarda as1h. Biri duz 
biri igri durur. Biri yenidir. T emizdir, 
biri kullamla kullamla, giine~ten, yag • 
rnurdan, c;amurdan kirlenmi~. kenarlan 
11me lime olmu§. Biri telle, biri sicimle 
as1lrn1§. Biri cama veya duvara yapl§tl • 
nlm1§. 

Evet, ~ok kereler yalmz kap1s1 yuz • 
lerce liraya malolmu§ yuz bin lirahk bir 
aparhmanm kaplSinda, giizel, ~1k, zen • 
gin bir magaza camma fulatJlml~ <;amur 
lekesi gibi bu «kirahk aparhman» lev • 
has1m gorursunuz ve gozleriniz bakma
rnak ic;in isyan eder. Hele eylul, te~rini
evvel bu c;irkinlik sergilerinin mevsimidir. 

Ben bunlan gordukc;e otedenberi dii • 
§Uniirdum: Otomobil numara plakas1 gi
bi bunlan yeknesak, temiz, giizel bir 
§ekle koymak kabil degil midir? Hatta, 
her sene degi~tirrnege luzum olmadJgl i • 
c;in onlardan daha iyileri de yap1labilir. 

T abii, dii§iindugum kanun ve nizam 
rnusaidse bu levhalan Belediyenin yap • 
hrmas1 ve satmas1d1r. Aparhmamna bir
kac; bin lira sarfedenler ic;in iki, tic; ve 
hatta be§ lira verip Belediyeden boyle 
bir levha almas1 hi<; te buyuk bir masraf 
say1lmaz. Belediye de tanesinden bilfarz 
hirer lira kazansa Belediyenin buyuk 
biitc;esi ic;inde ufak ta olsa bir varidat 
rakam1 te~kil eder. Dukkan, magaza, ev 
Ve aparhmanlarm sayiSl Belediyeye rna· 

lum. Hesabm1 bizden iyi yapar. 
T eferruat ta olsa dikkat edilecek baz1 

noktalar var. Daha dogrusu en ziyade 
tefrruata ehemmiyet vermek laz1m. Me
sela levhamn nasll as1lacagJ meselesi. 
Belediye giizel, §lk bir levha yaptmr. 
Fa kat bu levha nas1l as1lacak? Delik 
delinmesi unutulursa kaplCI bunu bir c;ivi 
ve keser ianesile deler. Levhanm ne ~e
kil alacagm1 dii~uniinuz! Y almz delik 
delmek cihetini dii~unmekle de iktifa et· 
memeli. Levhaya gore, demir, tahta ve 
ilah. gibi maddelere aSJ!abilecek ~ekilde 
zincir ve <;engel de beraber olmah. Y ok
sa kapicJya kahrsa o bunu bir sicimle ve· 
ya pash bir telle de asar. Levha gene ig· 
ri bugru durur. 

~¥-~ 

Bana tarizde bulunuyorlar: «Senin 
~ehirciligin, belediyeciligin c;ok kolay. 
Hep yeni masraf kap1lan a<;Jyorsun ... » 
diyorlar. itiraz etmek istedim: <<Bilakis, 
az masrafla c;ok i~ gormek kabildir ... » 
demek istedim. 1kna edemedim. Beledi • 
yeye «gelir ve varidat goster ... » diyor • 
lar. Nasi) bulayim? «Belediye varidat 
defterlerini>> gormek ve kan~hrmak ~oy
le dursun, insam varidat dairesinin ka • 
plSindan ic;eri bile sokmazlar! 

F ahri belediyecili2in varidatl da i§te 
boyle fahri olur! Bugiin akhma ~u 
«kirahk» levhalar geldi. Bu ho~a gider 
ve i&e yararsa ehemmiyetsiz de olsa daha 
birkac; turlusunu bulmaga c;a]J~mm. 

V. BIRSON 

Sancak niifusunun kahir ekseriyeti Tiirktiir 
£Ba$taratz 1 tnct sahttedel 

ketin atisi noktai nazanndan son derece 
biiyuk bir ehemmiyeti haiz bulunmakta· 
dtr. Osmanh imparatorlugundan aynlan 
vilayetlerin mukadderattm tesbit eden 
rnuahedelerin intac ettigi cografi ve si • 
Yasi taksimatta, yeni Suriye, vaktile Os
rnanh Suriyesinin, Y afadan lskenderuna 
kadar sahib bulundugu ehemmiyetli de· 
niz mahreclerinden mahrum olmu§tur. 
Harbin ferdasmda buyuk Liibnana rniin· 
kalib olan Liibnan Akdeniz boyunca u
zamakta ve Beyrutla Trablus gibi, o da 
§arki Akdenizin en miikemmel liman • 
lanndan istifade etmektedir. 

Kuvvetle melhuzdur ki, F ransa ile 
Lubnan ve Suriye arasmdaki milnase -
betleri kat'i §ekilde tanzim edecek olan 
rnuahedelerin imzas1 ve tasdikm1 mutea· 
k1b, F ransanm himayesi altmda te§kil 
edilecek olan bir Lubnan • Suriye fede
rasyonu, F rans1z vesayetinden c;tkanlan 
devletlerin mii§terek rnenfaatlerinin heye· 
ti umumiyesini tanzim edecektir. Bu gibi 
anla§malar, Suriyeye, Lubnanm sahib bu
lundugu deniz mahreclerinin biitiin ko· 
layhklarmdan istifade imkamm verecek· 
tir. ~am hiikumetinin milli bir limana sa· 
bib olmasmm hayati bir ehemmiyeti ha· 
i-z bulundugu ayn bir keyfiyettir. Bu li
tnan ise ancak iskenderun ]imam olabilir. 

Bu mulahazalardan hulasaten c;1kan 
netice - lskenderun, Antakya ve Ha • 
lebden miirekkeb olup uc; A ad1 verilen 
bu mmtaka ic;inde en az Turk olan -
Ve Osmanh ( ?) ilhak taraftarhgmm fa
a] tezahiiratma sahne olmaktan geri dur· 
ln!Yan 1skenderun uzerindeki Turk miid
deiyatmm, hic;bir yakm mazide, Paris ve 
~arn hiikumetleri tarafmdan 1921 ve 
1926 tarihlerinde imzalanan anla&mala
tln hududu haricinde nazan itibara ah· 
narn1yacagt merkezindedir. Suriyenin a· 
tisi, ona verilen istiklalin tasdiki, 1sken
derunun, giinun birinde. Suriye ekono • 

misinin garbe dogru a<;Ilan ba~hca milli 
mahreci haline gelmesini ve bu Sancakta 
sakin olan yan Arab yan Turk, olduk
c;a kan~1k niifusun, kendilerine bah~edi
len ekalliyet garantilerinin temin ettigi 
faydalan muhafaza etmekle beraber, 
hic;bir muzmir fikir beslemeden, kayid • 
siz §artstz, ~am merkezi hukumetinin o • 
toritesini kabul etmelerini icab eylemek
tedir. Ahval ve ~era1h hama ic;inde 
Turkiye ile, pek k1ymetli olan bir dost
)ugu muhafaza endi~esinde bulunan ve 
diger taraftan, kendisini Suriy~ye bag • 
ltyan yeni muahedeye en geni& tatbik 
garantilerini vermek !Shy en F ransanm 
roli.i, gerek Ankaraf!'a gerek Samda, an
la~ma husuliine c;ah§mak olacakhr. Y a
km~arktaki kat'i muvazeneyi temin ic;in 
zaruri olan Turk - Suriye dostlugunu 
ancak bu anla~ma ile viicude getirmek 
kabildir. Bu oldukc;a nazik i~. iyi bir ne
ticeye ula~tmlabilmek ic;in, bununla a
lakadar olan biitiin menfaat sahibleri -
nin, geni~ bir anlay1~ arzusu gostermele
ri ve FransJZ - Suriye muahedesinin akdi 
ve gerek F ransa, gerek Milletler Cemi· 
yeti tarafmdan Suriye istiklalinin tasdik1 
neticesinde sarkta husule gelen yeni va
ziyetin tasdiklm kabul eylemeleri laztm· 

d1r. 

CUMHURiYET - Bu meselede 
hakikat Le Temps ~azetesinin dedii!;i gi

bi degildir. Evvela, fskenderun limant, 

Suriyeye limans1z kaldtgl ic;in degil, Bii

yuk. Harb sonundaki emperyalizm ta~ • 

kmltklan yuziinden verilmi~tir. Y oksa 

Sam merkezi hukumetinin ve Suriyenin 

en tabii !imam Beruttur. Beruttan ba~ka 
Trablus~am, Sayda gibi limanlar da 

vardtr. 1skenderun ve Antakya ha • 

valisinin ahalisi ise F rans1z gazetesmm 
soyledigi gibi hie; te yan Turk yan A

rab degildir, Tiirkler kahir bir ekseri -

Cumhuriyetin l~timai romana: 21 Yazan: Hilmi Ziya 

- Fikir ugruna yap1lan feday1 nefs· 
lere deger vermiyor musun? diye sor • 
du. Ruhun kahramanhgmdan ba§ka ne· 
rede fazilet var? 0 belki hakikaten na • 
dirdir. Onu bulmak ic;in biiyiik emekle· 
re katlanmah. As1l k1ymeti de zaten bu· 
radan gelmiyor mu? 

Kurdoglu hararetle soze kan§tl. 
- Y a§a dostum ! dedi. Y erden goge 

kadar hakhsm. Ruhun hakiki c;ic;egi bir 
rnilcevher gibi nadir ve degerlidir. Fa -
zileti gorebilmek ic;in etbette biiyuk zah· 
rnetlere katlanmay1 goze almah. 

- F aziletin vatam yoktur, diye Meh
rned Demir devam etti. 0 hududun ve 
devirlerin iistundedir. 
. Gene kadmlar yemek yerken, bu git

hkc;e hususile§en muhavereye kan§ma -
dan yalmz arama dinliyor ve flSI!da§a
rak .konu§uyorlardi. Damad bey, aza -
meth tavrile meclise hakim bir munekkid 
pozu takmtp burnunun ucu hizasmdan 
bak 

gibi ba§ml salhyarak, kah reddi ifade e
den bir ba§ i§areti yaparak ve dudakla
nm garib bir istihfaf jestile biikereJ... din

liyordu. 
Birka<; kere soze kan§mak istedigi hal

de kans1 hafifc;e kolunu durtuyor, ha§in 
bir lisanla kulagma bir§eyler mmldam
yordu. Son sozlere dogru. c;atahm masa
nm iizerinde takudatmas1le art1k sabn· 
nm kalmadJgml anlatmak isterken, Meh
med Demir - dogrudan dogruya - ona 

doniip: 
- Bir §ey mi var? diye sordu. 
Bu nazik ihtar kadmlarm gozilne c;arp· 

ml§ olmah ki, F ahriinnisa sinirli bir ha • 
reketle kocasmm elinden c;atah ald1g1 
gibi, Nur da yiizune kan <;1khgm1 belli 
etmemek ic;in masaya igilerek • liizumsuz 
yere - tabaklarla oynamaga ba§ladJ. 

Zeki, §a§km bir hale dii§mek suretile 
kaybettigi bu yapma azamet tavnm tek· 
rar takmd1: 

olamaz! Y anh§... dedi. 

CUMHURIYET 

Faik Kurtoglu 
Avrupadan dondii 
Miiste,ar, V ekille gorii, .. 

Tarihi Bergama hir 
seyyah §ehri olacak 

meden bir~ev soylemiyor Maytsta Y edi giin yedi gece eglenceleri yapdacak, 
Bir milddettenberi vazifeten Avrupa

da bulunmakta olan ikt1sad Vekaleti 
Miiste~an F aik Kurdoglu, dunkii eks -
presle §ehrimize donmu~ ve ak§am An
karaya hareket etmi~tir. 

F aik Kurdogluna, ikt1sad Vekaleti 
Anglo - Sakson memleketleri §ubesi ~efi 
T alha Sabuncu da ref a kat etmektedir . 

Kendisini Turkofiste goren muharriri
mize, F aik Kurdoglu, ikhsad V ekiline 
izahat vermeden bir~ey soyliyememek za
ruretinde oldugunu bildirmi~. ve aldtgJ 
vazifenin neticeleri hakkmda tafsilat ver· 
memi§, yalmz ~unlan soylemi§tir: 

«- Beynelmilel ticari mukavele va -
ziyetimiz, milli ekonomimiz icablanna 
nazaran c;ok saglamdu. Memleketimtz 
ekonomik babmdan da en saglam ve e
min memleketlerin en ba§mdadir.» 

Maamafih karilerimizin de malumu 
oldugu iizere F aik Kurdoglu, ingiltere 
ve Holanda ile yeni ticaret anla§masmm 
miizakeresine ve c;elik, demir fabrikala -
nmn in§asma aid mali aranjmanm inta -
cma ve bilahare de Belc;ika, Holanda ve 
Berlinde ticaret anla~malan ve tica1el 
politikamJzla alakah meseleler iizerine 
temasa memur edilmi§ti. ingiltere ve ir
landa ile imzalanan anla~ma ve <;:elik, 
demir fabrikalanna aid mali aranjrnanm 
tafsilatm1 evvelce yazmJ§tik. Holanda ile 
gemi, liman in§aah ve sanayi plammtza 
aid in§aat i~in kar§tltgl halen odenmek 
iizere bir prensip itilaft imzalandtgt rna -
lumdur. 

Miiste§arm Bel~ika ve bilhassa Al
manyada doktor ,Sahtla gec;en muzakere
lerinin de d~erleri gibi memleketimiz le
hine miispet neticelere baglandtgl anla· 
§JlmaktadJr. Mi.iste~ara, baz1 tuccarlar, 
F ransa ve Holandadaki devaluation do
layJsile alivre mukaveleler uzerine rna -
lumat talebi ic;in muracaat etmi~lerdir. 
Bu kabil ihtilaflar bilhassa fiatlannda 
memleketimizde ve diinyada mahsul va
ziyeti dolay1sile yiizde yetmi§e yakm ih
tizaz goriilen iiziim, fmd1k, incir iizerinc 
dogmu~tur. 

Turk tiiccarmm bu fiat ihtizazma rag
men imzalarma riayet etmek istedikleri 
ve fakat devaluation' dolaylsile, mukave
le tari_bindeki altm para k1ymetinde 1srar 
eyledikleri anla~Jlmakta ve bu §ekil her 
baktmdan muhik telakki edilmektedir. 

Otedenberi zaten devalue dah:l 
markla odemekte olan Almanyanm, dis
ponible olm1yan biitun satt§larda, mevsi· 
min en a~agt fiatmda 1srar etmek ve bu
nu temin etmedikc;e ithal miisaadesi ver
memek §eklinde takib etmekte oldugt.: 
politika, tiiccanmtzm hakh bir<;ok §ika·· 
yetlerini dogurrnaktadtr ve c;ok defa §U 
giiliinc vaziyetin has1l oldugu tiiccanmJ
zm izaha tmdan anla~1hyor: 

Mesela; haziran aymda yuz kilosu 35 
marktan fmd1k satm1~ olan bir miiessese 
bugiin fmdtk fiahmn 80 marka c;Jkml§ 
olmasma ragmen taahhudiine sadakatte 
devam ediyor. F akat mesela iki giin ev
vel 80 mark uzerine sah~ yapm1~ ve tes
lim anma kadar 5 mark tenezzul has1l 
olarak fiat 75 marka inmi§tir. Ahnanya 
kontrol dairesi, ayni tiiccann bir taraftan 
zararla 35 marktan teslimata devam el
mesine ragmen bu iki gun evvelki 5 mark 
fazlay1 reddetmekte ve yeni satJ§Ian 
as!lari fiata irca etmek istemektedir. 

yeti haizdir. 
Gazetenin Osmanh ilhak taraftarlan 

sozil de manastZdJr. Turkiyede artJk 
Osmanh olmadigl gibi iskenderun ve 
Antakyamn ilhak taraftan yoktur. Hu ~ 
dudun bu tarafmdaki gibi ote tarafmdakJ 
Turklerde bu memlekete verilen muhta • 
rivetin tatbibm istiyenler vard1r. 

Balkan fecayiinden hala ders almtya • 
cak mty1z? Du§manda fazilet aramak 
dogru degil. Ben ogluma yalmz intikam 
ogretecegim! Elbette yap1Janlan unuta· 
mayJZ. 

(Sonra kendi sozlerinden cesaret ala
rak) Evet, biz ancak kendi degerimizle 

iftihar etmeliyiz. Siz gene demin soyle • 
diginizden aynlmaym. Bize milli iktJsad 
laz1m! Du§man maim a boykot etmeli. 
F renkler sanki daha m1 ahlh? Hele bizim 
de zengilerimiz- olsun.. (Biraz sJkJlgan 
tavJrlar ahp) oyle esash okumu§lugum 
yok ama, biz de tahsil gordiik camm l 
dedi. Bir bildigim varsa, bizi kurtaracak 
paradtr azizim. Milli ikt1sad, milli §UUr, 

milli zengin, milli ... V e kansmm ihtarma 
ugramt§ olacak ki, birdenbire sustu. Bu
nunla beraber, soylediklerinden hayli gu· 
rurlanml§ gibi etrafma emniyetle bak1 • 
yordu. 

Kurdoglu yerinde duramadan, kalk1p 
oturuyor. Masa iistiindeki e§ya ile oy • 
narken, la£1 degi§tirmedigi ic;in tela§h go· 

riinuyordu. Demir, ak1bet cevab vermege 
mecbur olacagmt hissettiginden dolaYJ 
Siblml§, yere baktyordu. 

0 mada, Nurla gozgoze geldiler. 0 
sanki «ne liizum varl Bo§una zahmet et· 

Akropolda oyunlar verilecek 

Mefhur Bergama tiyatrolarrndan biri 

izmit (Hususl) - Ta§ ve tunc dev
rinden kalan eserleri ve Kiic;iik Asyanm 
en eski bir hukumet merkezi olu~ile ta -
rihte biiyiik bir ~ohrete malik olan Ber· 
gama giln gec;tikc;e biiyuk bir intizam, 
biiyuk bir miikemmeliyet ve terakki gos
termektedir. Bilhassa tarihi eserlere ma
likiyetin faydalanm elde edebilmek ic;in, 
hukumetin de yard1mile birc;ok te§ebbus
lerde bulunmaktadu. 

Bergama, · geni~ ve milmbit bir ovaya 
sahibdir. Amlarca uzak bir tarih geri • 
sine bakan Akropolu, dunyanm en me~
hur eserleri arasmdadu. Bu meyanda 
bilhassa, o eski y1llarm §ifa yurdu tam
nan hastanelerini zikretmek lazimdJr. 
Bergama yuksek medeniyetinin yamba§m
da §Dhreti dunyaya yayJlmJ~ olan hekim 
Calinosun hastanesini de hala muhafaza 
etmektedir. Calinos, Lokman Hekimin 
mezhebini ya§ahyordu. $imdi bile hay -
ret uyanduan bu biiyiik tesisat, o yJl!ar
da diinyanm her yerinden gelen hasta· 
larla dolup bo almakta idi. 

Harabesi 25 metroluk bir irtifa gos -
termektedir. ic;inde kadm - erkek c;ift 
heykeller vardtr ve bunlarm e§i, diinya
da yoktur. 

s1hhi ve asri banyo tesisatt yapmaga mec
bur edilmi§lerdir. 

Bergamada yeni kurulan dlim E • 
vi» ni tamamlamak ic;in hukumetin yar • 
dJmJ istenecektir. Simdiye kadar Akro • 
polun bulundugu 335 rabmh tepeye <;I· 
kt!amtyordu. Yeni diizgun bir yolla bu 
da temin edilmi§tir. Bu yo) uc; buc;uk ki
loz:;l,ftro uzunlugundad1r ve Akropola <;1· 
kip ta etrafa bak1lmca doyulmaz ve zen
gin bir manzara gozleri kama§hrmakta -
d1r. 

Birc;ok eserleri sinesinde tophyan Ber
gama muzesi de, uc; hcuk yJ!hk bir c;a
h~madan sonra nihayet tamamlanml~ ve 
haZJrlanmJ§ttr. Eserler ilmi bir esas da
hilinde tasnif edilmis.tir. 

Bu muze, lokal bir eserdir ve Berga
manm koynundan c;tkan kendi eserlerini 
ta§Jmaktadir. Muzeyi tesis ederken yal
mz depolarda mevcud eserlerle iktifa e
dilmi§ ve ac;tk miize olan Bergama ha -
rabelerine dokunulmamJS,hr. 

Bergamanm yeni Akropolu ile yeni 
Bergama miizesinin ac;1lma toreni yap1)
mJs.br. Valimiz F azh Giilec;le matbuat 
erkam otomobillerle Bergamaya gitmis. -
ler ve hararetle kars.!lanmJs.lardJr. Mera
sim c;ok parlak olmu~tur. 

Sehrin eski medeniyeti §Uradan a§i -
kardu ki, 50 bin, 25 bin, 15 bin ki~ilik 
muhtelif tiyatrolarile aynca hastalar ic;in 
3000, talebe ic;in 1000 ki§ilik tiyatrola- Bolu saylav1 Cevad Abbas 
ra sahibdir. Diinyanm en dik tiyatrosu iyile§ti 
ve portatif sahnesi burada mevcuddur. G~en gun Arnavudkoylin~e bi_r ot.o-
Son hafriyatta hiikiimdarlar muvacehe • mobil kazas1 neticesinde yaralanm1~ o
sinde vahsi hayvanlarla esirlerin bogu~ • lan Bolu saylaVl Cevad Abbasm s1hhi 
turuldugu ve i<;inde sun'i gol bulunan bir vaziyeti tamamen diizelmi~tir. Bir iki 
tiyatro da mevdana t;Jkanlml§tlr. giine kadar evinden c;Jkabilecektir. Ce-

Bu itibarlad1r ki, ecnebi profesor ve vad Abbasla beraber kazaya ugnyan ve 
ziyaretl;ller fzmire ugray1~larmda mutla- Alman hastanesinde tedavi altmda bu
ka Bergama harabelerini ziyaret etmek- lunan arkada~larmdan ikisi iyile~mi~tir. 
tedirler. S 1rf bu harabeleri gormek ic;in Yalmz bir tanesi biraz agtrcadtr. 

gelenler de gittikc;e artmaktad1r. T erazi imalathanelerinin 
Bergamanm ta~IdJgJ bu tarihi ve me- hakh bir §ikayeti 

deni giizelligi daha iyi ~ekilde organize $ehrimizdeki terazi fabrika ve ima -
ederek yepyeni bir hareket uyandJrmak lathaneleri sahibleri son zamanlarda 
maksadile, Bergamada, Valinin riyase- bu i§te c;ab~an 500 san'atkarm i§siz kal- . 
tinde bir toplantl yaptlml~ ve buyuk bir masma sebebiyet veren vaziyet dolayJ
program hazJrlanmJ§tiT. Bu programm sile hiikumete ~ikayette bulunmak u
hedefi, Bergamayl bir seyyah ~ehri yap- zere Ankaraya bir. heyet gondermege 
maktu. karar vermi§lerdir. 

ilk hamlede, maylSin yirmi ikisinde Bilhassa yeni olc;iilerin qtkmasmdan 
ba~lamak uzere « Y edi giln yedi gece» sonra esasen mill! bir san'attauz olan 
eglenceleri ihya edilecektir. Akropol ti- terazi i~leri geni§ bir inki§af ve tcka -
yatrosunda biiyiik oyunlar verilecek, mUle mazhar olmu!J, memleketin ihti
Kozak yaylasma gezintiler tertib oluna- yaclnnm tamamen kar§lhyacak hale 
cakhr. Bu yayla, milyonlarca c;am aga- gelmi§tir. Fakat son zamanlarda bir 

Musevi ticarelhancsi baz1 yollardan is
cile siislenmi§ mutena bir tabiat parc;:a- tifade ederek haricden evvela 238, son-
sJdJr, (:ok yakm olan Dikili sahillerinde ra da 500 terazi ithal etmi§tir. $imdi de 
deniz eglenceleri tertib edilecektir. T a • yolda 2500 terazisi bulunmaktadtr. Bu 
rihte Guzellik Jhcasl diye me~hur ve Ber- terazilerin yerli terazicilerin bir sene 
gamaya c;ok yakm olan 1hcalarda asri miiddetle i~siz kalmasmt intac edecegi 
banyolar, du~ yerleri ve parklar a<;1la • soylenmektedir. 
cakttr. Bu 1hcalann suyu, insan vucudunii Teraziciler diin Ticaret Odasma mii-
gumil~ gibi yapmakla me~hurdur. racaat ederck bu milli san'atm oliimii-

Daha ~imdiden ~ehirdeki otelciler, ne meydan verilmemesini istcmi§lerdir. 

meyin» der gibi duruyor, ve bu halile 
birs.ey soylememesi ic;in adeta yalvan -
yordu. Cerna] atJid1: 

- Beyhude zahmet ediyorsunuz! de
di. Duymuyor musunuz? Elimizde ka 
lam da payla§lp ad!mJZI haritadan kal • 

dtrmaga c;ah§Jyorlar. Azrail kap1y1 c;a • 
lark en siz neden behsediyorsunuz? Gu -
cunuz yetiyorsa Anadoluyu kurtann l 
Halk ac;hktan kmhrken Bulgurpalasa 
ihtikar bayragm1 as1p Milovic;lere bank
not dag1tan kimdi? Millet mlslr koc;am 

ile beslenirken, ortahg1 gulustan gibi gos
teren milli ticaretiniz degil miydi? T u • 
tulacak yerimiz kalmad1. Arhk masal 
dinliyemem. Buakm bu sozleri de bugun· 
kii begligimizin §erefine ic;elim !.. diye a· 
yaga kalktJ. 

Gulus.tiiler. Herkes kadehinden bir yu
dum ald1. Fa kat yemegin sonu stkmtJ 

ic;inde gec;mege ba§laml§h. Bir mesele <,:1k· 
masmdan korkarak susuyorlard1. 

Damad, yeni birs.ey soyliyemedigi ic;in 
hiddetten kJpktrmJZJ olmu~. dis.lerini sJkJ
yor; can sJktcl bir sukut ic;inde yalmz, c;a· 
tal b1c;ak sesi duyuluyordu. 

Bir arahk kap1 c;almd1. Herkesin gozu 
gayriihtiyari o tarafa c;evrildigi mada 

ic;eriye zayJf, hafif kambur bir adam gir· 

mi§ ve sanki kendisini gostermek istemi -
yormu§ gibi masaya yanm selam verip 
otede, tek ba§ma duran ham iskemleye 
ilis.mis.ti. 

Hep bir ag1zdan: Sa fa gel din! de • 
diler. Ellerini kavu§turup, bas.m1 igip, 

i§itilmiyen bir~eyler mmldamrken, baba, 
elile bos.c;a bir yeri i§aret ederek: 

- Niyazi Efendi, §Oyle yaklas.! diye 
c;agJrdi. Bu, zay1f k1sa boylu ve kuru, 

fena giyinmis. bir adamd1. <;ic;ek bozugu 
yuzunii saklamak istiyormus. gibi ba§ml 
omuzlan arasma gomerek ve birtevi yere 
bakarak konus.uyordu. Bekir Beyin ku -
lagma soylercesine yava§ sesle mml -
dand1. 

Kurdoglu, onu dinlemeden c;ocuga 
seslenip yeni bir kadeh istiyor ve bu ma· 

da gay1pta bulunan biri hakkmda ag1r 
kiifiirler savuruyordu: 

- Katib efendi! Ben sana dedim, 
bu adam bir oyun oymyacak. Gordiin 
mu) Soylediklerim <;1kiyor. Dedikten 
sonra: 

- Bizim katib Niyazi Efendi! To· 
ranoglu Hac1 Kamil Efendinin katibi. 

Diye omzundan tutup Demire tamtlyor· 
du. V e sonra anlatmak ic;in: 

- Kad1lar c;iftliginin sahibi, Tabak· 

bilmeceleri 
~ nyedinci amda istanbullulart 
~ -kiic;iigiinden biiyiigiine kadar

is.gal eden bir diizine bilmece 
vard1. Bunlardan hatmmda kalanlar §Un· 
lardtr: 

I - Tutun ve kahve haram m1, degil 
mi? 

2 - H1zJr sag m1, degil mi? 

3- Muhammedin babasile 
cennetlik midir, de gil midir? 

anas1 

4- Hiiseyni oldiirten Yezide Janet 
caiz mi, degil mi? 

5 - Buyiiklerin eli, ayag1 ve etegi 
opulmeli mi, opiilmemeli mi? Selam ve~ 
rilirken igilmeli mi, igilmelJleli mi? 

6 - Ru§vet alanlar kafir midir, de· 
gil midir? 

7 - Akli ilimleri ve riyaziyeyi tahsil 
etmek dogru mudur, degil midir? 

Bu bilmeceler, devleti de yoruyordu 
ve ic; siyasetine mihver tes.kil ediyordu. 
Mesela Dorduncu Murad, tiitiinle kah· 
venin haram olduguna fetva verenlerin ta~ 
rafm1 iltizam etmi§, aksine kail olup ta 
tutiin tiitturenleri ve kahve hopiirdetenle
ri dizi dizi kestirmi~ti. Zifiri siyah kafa 
ta~1yan yobazlar ise bu bilmeceleri yay
gara vesilesi ittihaz etmi§lerdi, Regaib, 
Mirac ve Kadir geceleri s.erefine aynca 
namaz ktlanlan, cuma giinleri salat ve -
renleri, makamla ezan okuyanlan, tek • 
kelerde ayin yapanlan kufurle itham et· 
mege koyulmus.lardi. Bir arahk biitun 
tekkeleri y1kmak, topraklanm denize 
dokmek te~ebbiisleri bile mey an ald1 
Fa kat Koprulu Mehmedin demir eli bir 
hamlede bu dedikodu kaynaklanm yok 
etti, bilmece bahsini kapath. 

:{.:[.~ 

Oyle ahkc;a, yobazca, degil, fakat 
bir okuyucunlfn mektubundan anhyorum 
ki bugiin de lstanbullulardan bir k1smm1 
dii§iindiiren giinliik bilmeceler vardu ve 
bu «ekmek» meselesi iizerine istinad edi· 
yor. hte onlardan bir ornek: 

1 - Ekmek narkt on bir kurus.ken bir 
c;ok fmnlarda dokuz kurus.a satdmasmm 
sebebi?.. 

2 - Fmnlarda sattlamay1p kalan bin
lerce kilo ekmegin ak1beti? 

Ben bu bilmecelerden birincisini hal
ledemedim. ikincisini ise N asreddin Ho
canm bir f1kras1 delaletile c;ozebildim. 
Malum ya; Hocaya eskiyen aym ne ya
pildJgml sormus.lar. 0 da: «Kupar ktr· 
par, yddtz yaparlar» demi§. Bayat ek· 
mekleri de yeniden pi~irip halka sunar
lar!. 

Birinci soruya ehil olanlar cevab ver· 
Sin. 

M. TURHAN TAN 

Sanayi Birligi ikinci reisi 
Ankaraya gitti 

Diin Milli Sanayi Birliginde fevka -
lade blr toplantl yapllml§ ve bu toplant1 
sonunda Birlik ikinci reisi fabrikator 
Halil Sezer, Ankaraya harcket etmi§tir. 

Yeni sanayi tc~kilah hakkmda ha
zulanan kanun projesi uzerine Milli 
Sanayi Birliginin c;ah~ma tarz1 bakkm
da 1khsad Vekaletince birlikten ban 
malumat istenmi~tir. Diinkii toplanttda 
bu malumat hakkmda haz1rlanan ra -
por tetkik edilmi~ ve muvaflk goriil • 
mii~tiir. 

Birlik ikinci reisi ayni zamanda sa
nayicilerin c;ok alakadar olduklan mu· 

amele vergisi ~anununda yeni yap1la -
cak tadiHit dolay1sile Birlik<;e haz1rla • 
nan raporu da Ankaraya goturmii§tiir. 

!ann (~] ortag1, hulasa buranm belli ba§h 
zenginlerinden Kamil Efendinin katibi, 
efendim. Kolay degil! diye onu mete • 
derken, Cerna! gevrek bir kahkahayla 
gulerek: 

- Has1h, meshur Hac1 Tor an ca -
ntm! diye soziinil kesti. 

- Bu HacJ Toran da kim oluyor~ 
diye Demir sorunca, Cerna! yeni bir fas· 
Ia ba§lamak ic;in hamlamyordu ki Kur· 
Cloglu oksiirdu; ve Niyazi Efendi aya • 
gmm ucile yere sinirli c;izgiler kazmaga 
koyuldu. 

Y emegin sonu idi. Sandalyelerini alan· 
Jar hirer birer havuzun kenanna c,;ekili • 
yordu. Cerna! fikrinden cayarak derhd 
Demirin yamna gitti ve koluna girip onu 
gene kadmlarm tarafma gotiirdii. Orada, 

ayak uzerinde bir miiddet §iirden, yeni 
Alman edebiyatmdan, Shaekespeare' den 
bahsettiler. F ahrunnisa, yamba§mda si • 
nirli hareketlerle havuza kiic,;iik ta§lar at
makta olan kocasm1 hesaba katmadan 
onlara yakla~1yor. zaman zaman soze ka
IJ~Jr gibi tavular altyor ve her halile Nu
run kendini gostermesine bir tiirlii ~aham· 
mul edemedigini anlatJyordu. 

• ArkaSl varl 

[ 0 1 Debbag. 
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CUMHURiYET 

NiCiN KitAB OKUNMUYOR? 

Tekirdagh Hiiseyne gii
zel bir kemer verilecek 

Duymad•klaram•z ve 
bilmediklerimiz 

Bir Ehram ka~a ~·kmi§? 
Zenginin mah 

zli~lirdlin ~enesi -
ni yorar derler ya, 
pek dogrudur. Va -
k1a ~imdi anlata -
cagtmtz meselede 
ismi gecren lngi -

Re§ad Nuriye gOre kitab 
okunmamasinin sebebi 

lngilterede silah 
endiistrisi 

Bu i' i~in bir nezaret' 
kurulacak 

Ba,pehlivanbk Ti.irkiye 
her sene agustosta 

mi.isabakalar1 

yapdacak 
Eminonii Halkevi tarafmdan tertib e

dilen serbest ve yagh giire§ miisabakalan 
bitmi§, memleketin dort tarafmdan gelen 
pehlivanlar, miisabakalar neticesinde al
diklan derecelere gore ortaya konan mii
Hfatm taksiminden sonra diinden itiba
ren memleketlerine donmege ba~lam1~ -
lardu. 

Dort gun devam eden miisabakalarda 
iyi bir derece alabilmek i~in ~ah§an peh
livanlann miihim bir k1smi, hisselerine i
sabet eden paramn azhg1 dolayisile pek 
te tahyin edilmi§ bir halde olmadiklan -
nl soylemektedirler. Hele c;ok uzakt.m 
gelenler, i§in biiyiikliigii nisbetinde urn -
duklan kadar para alamadiklan i~in 
hayli miiteessir goriinmektedirler. 

Tiirkiye ba§pehlivanhk miisabakalan 
ismini ta§lyan ve hergiin biiyiik bir alaka 
goren bu miisabakalarda baz1 pehlivan -
lar yaptiklan yo! parasm1 bile alamadik
lanm ileri siirmektedirler. 

Miisabakalan tertib eden Eminonii 
Halkevi Tiirkiye ba§pehlivanhgl miina -
sebetile c;ar§amba glinii istanbul Halke
vinde bir c;ay ziyafeti tertib edecektir. 

Ba§pehlivanhk miisabakasma i§tirak 
etmi§ olan T ekirdagh Hiiseyin, Mula -
yim, Y 1mdiinya Siileymanla Molla 
Arif ve Kara Ali bu toplanhda bulu -
nacak, Halkevi tarafmdan hazulanan 
ba§pehlivanhk kemeri m~rasimle T ekir -
dagh Hiiseyne verilecektir. 

Kemerin iizerine « 1936 Tiirkiye ba§
pehliva~u T ekirdagh Hiiseyin» ibaresi 
yazilml§hr. 

Her sene kazanamn ismi yazilacak 
olan bu kemer Halkevinde muhafaza e
dilecektir. 

Resmi bir §ekilde ilk defa yapilrnl~ a
lan Tiirkiye ba§pehlivanhk miisabakalan 
bundan boyle serbest giire§ olarak her 
sene agustos ay1 ic;inde yapilacaktir. 

Halkevi, gelecek sene yapilacak mii -
sabakalara kadar bu musabakalann ta -
]imatnamesini de hamhyarak biitiin 
memlekete dag1tacakta. 

Hem alaturka, hem de serbest giire§ler
de ba§Pehlivanhgi kazanml§ olan T ekir
dagh Hiiseyin diin bir arkada§lmlza 
§Un)an soyJemi§tiT: 

«- Bu miisabakalara hazuhk olmak 

• 

Tiirkiye Ba~pehlivam 
Tekirdaglr Hiiseyin 

iizere ii~ ayd1r muhtelif yerlerde yap1lan 
miisabakalara i§tirak ettim. Evvelce de 
biraz yapml§ oldugum serbest giire§e bil
hassa idman etmi~tim. Bir aydanberi he
yecandan uyku bile uyuyam1yor, arka -
da§lanma geceleri hep kafam1 ugduru -
yordum.» 

T ekirdagh Hiiseyin ba§pehlivanhk ke
merini ald1ktan sonra memleketine gide -
cektir. 

Ba§pehlivanhk mi.isabakalannda JYI 
bir derece alam1yan Moll a Arif te: 

«- Ben Koca Y usufu yeti§tiren De
liorman koyiindenim. Biz Tiirkler, az 
soyler, c;ok i~ goriiriiz. Gelecek seneler 
ba§pehlivanhk ic;in gene gori.i~iiri.iz, ben 
de hemen memleketime donecegim.» 
demi§tir. 

Betiktath Nuri 
Ankara 2 (T elefnla) - Be§ikta§h 

Nuri Ankara Giicii tabmma girdi. 

Balkan kupasi ma~lari pas· 
kalyada yaptlacak 

Bu sene Atinada yaptlmasma karar ve· 
rilen Balkan kupast futbol mac;larma bli
yiik paskalyada ba§lanacaktJr. , Musaba
kalara Tiirkiye, Romanya, Bulgaristan 
ve Yunanistan milli takimlan girecektir. 

Balkan kupas1 mac;lan dolayisile Yu
goslavya ile Bulgaristan federasyonlan 
arasmda evvelce ~1kan bir ihtilaf yiiziin
den Yugoslavya milli tak1m1 bu seneki 
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F enerbah~e taktmtnm Ankarada ikinci ma~m1 Ankaragiicile yap· 
tigmt ve bu ma~t 1 - 0 kazandtgmt yazmtttlk. Yukartki resim bu ma~
tan heyecanh bir enstantaneyi gostermektedir. 

- -

Pendikteki beyaz ev 
Zab1la roman1m1z: o9 

- Rica ederim, dedi. Bizi i~kal et - gibi: 
memek i~in odalanmza gidiniz. Belki ~u - Demek zavalh biiyi.ik babasmm 
mada fena bir manzara ile kar§Ila~tr, endi§esi yolunda imi~. 
miiteessir olursunuz. Belki hm!Zlar he- Diyince Kutsi hayret ic;inde: 
niiz i~eridedir. - Biiyiik babasm1 gordii mii? N as1l 

Maksad1 Nerminin gelin odasmdan endi§e? 
kac;mlmasml, hadisenin ic;:yiiziini.i bilmi - Diye sordu. Kenan N erminin aldigl 
yenler tarafmdan fena tevil olunmak - mektubu bir iki kelime ile anlattl. 0 za
tan kurtarmakt1. Herkes c;ekildi ve Kut- man Kutsi kendi namma gelen mektubu 
si, Kenanla Hiiseyni yamna alarak mer- hahrhyarak bir lahza dii~iindii. Demek 
divenden a§ag1ya inerken zavalh genci 0 da Nerminin biiyiik babas1 tarafmdan 
birkac; kelime ile teselliye c;ah~h: yazilrni§h. 

- Tela§ etmeyiniz, beyhude iiziilii - A:~ag1da t~.~hkta Kadri bahc;e kap1sm1 
yorsunuz. Bu kadar heyecanm faydas1 bekbyordu. Ondeki biiyiik kapmm hie; 
yok ki ... Biraz kendinizi toplarsantz bel- nc;Ilmamt§ oldugu, arkasmdaki kilidin 
ki... yerinde olmasmdan belli idi. Maamafih 

Kenan o kadar iimidsizdi ki Kutsinin bir ihtimal var: Nermini kac;1ranlann 
soziinii keserek: evin ic;inde bir elleri varsa 0 , kapmm ar-

liz milhendisin yaphg1 i§, crenesini 
bo~una yoran zliglirdlin bedava muha
sebeciligine pek benzemezse de, i§e ya
rayan taraf1 da yok gibidir. 

Bu zat, zahir i§siz bir gliniinde, otur
mu§, M1s1rdaki Ehramlarm en biiyilgii
niln kacra mal oldugunu, daha dogrusu 
buglinkii giinde yaptlsa kacra c;1kabile -
cegini hesablarnl§. Netice, korkunc de
necek kadar azametli! 

Ehram ba§tan ba§a ta§tan yaptld1g1 
i~in, buglinku hesabla maliyet fiatt 
150,000,000 dolar tutuyor. Ehramm in -
§asmda 10,000 amelenin 2,000 gun c;a -
h§mas1 laz1m geliyor. Bir duvarc1 usta
smm yevmiyesini 2 dolar olarak hesab 
eden mlihendis bu muddet zarfmda 4 
milyon dolar yevmiye verilmesi icab 
ettigini hesablami§ ve 150 milyon do
larhk in§aat masraflm da 154 milyon 
dolara cr1kartni§tir. 

lngiliz muhendisi, kcndi yapt1g1 he -
sabdan kendi de urkrnu§ olacak ki bu 
i§i daha ucuza mal etmek i~Sin Ehramm 
betondan yap1lmas1 ihtimalini dii§iine
rek bir de o bak1mdan hesab c;Ikarrnl§. 
Beton Ehram ylizde on noksamna, yani 
135 milyona mal oluyormu§. 

Firavunlar tevekkeli esir kullanmaz
larrni§! 

Birka~ vecize 
Daima eglendirici, giildurucli, avutu

cu §eyler okuyup yorgunluk dinlendir
mek, vakit gecrirmek ne iyi §ey .. Bazan 
da, insan, dli§iindurlicu, ic;inde biraz 
oz gizlenmi§ §eyler okumak istiyor. Du
rup du§ilnmenin de, giilup gecrmek ka
dar zevk verdigi zamanlar vard1r. 

Bir yerde gozume ili§en, bir iki ve -
cizeyi: cOkuyucularrmm arasmda be -
nim gibi du§unenler de elbet vard1h 
kanaatile §Uraya sirahyayim dedim: 

c!nsanlar, yilrek denilen uzvun isti
ab kabiliyetini hududsuz samrlar. E -
bedi a§ka inam§lan bundand1r.,. 

* * * 
cK1skanchk iki tlirllidii.r. Birisi kts -

kanmak icrin bahane arar, oteki baha -
neye luzum gormez., 

* * * cEn biiyuk feragati nesif sahibi a§tk 
bile, sevdiginin felaketini, onu ba§ka 
birisile mes'ud gormege tercih eder.,. 

* * * cPara hahn i<;in sevmek feci bir §ey-
dir; fakat parasxz sevginin fecaati de 
ondan a§ag1 kalmaz.:o 

* * * «A§k insani kanatlandm.r ve kafese 
hapseder.,. 

Balkan kupasl ma~lanna girmemek ka -
ranm vermi§ti. Aradaki bu ihtilafm Fe· 
derasyonumuzun tavassutu ile halledi • 
lecegi ve dost Yugoslavya milli takiml
nm da bu mac;lara girecegi iimid edil • 
mektedir. 

K1ymetli bir giire§~imiz oldii 
Be§ senedenberi eski Halic kuli.ibi.inde 

gi.ire§ yapan ve son senelerde gosterdigi 
biiyiik muvaffakiyetten sonra milli giire~ 
takiml kadrosuna giren kiymetli giire§c;i
lerimizden Ko~ Omerin k1sa bir basta -
hktan sonra vefat ettigini haber ald1k. 

56 kiloda miiteaddid mac;lar yapan 
Orner Sovyet ve Macar giire§c;ilerile ya· 
p1lan miisabakalarda iyi dereceler alm1~, 
Kiic;iik Hiiseyin ve Kenan ile aralann
daki farklar olc;i.ilmiyecek kadar yiik -
selmi§ bir vaziyette iken Berlin Olim -
piyadt hamhklan esnasmda hastalan • 
ml§h. 

Bu kiymetli gi.ire§c;inin ~;ok gene ya§ta 
oJi.imi.i mem)eket sporu ic;in C<Ok 8Cl bir 
kaytbdtr. 

Kadri ve Kutsi evin i<;indeki tahkikati 
c;abuk yaphlar. Aramadiklan yer kalma
dl. T a en i.istkatta misafirlerin yathklan 
odalardan, ta§hkta yiik, kiler, mutfak, 
arahklara kadar. Elektrik lambalan a! -
tmda arac;liklan yalmz N ermin ve onu 
kac;lranlardJ. Bu ziya ile bu vakitte bir 
iz elde etmek kolay degildi. Bu ancak 
ertesi sabah miimkiin olabilirdi. F akat 
Kadri, Kutsi ve Kenan ic;in yakla§an sa
bah! ayakta ve hep ara§hrmalarla ge~ir -
mekten ba§ka yap1lacak bir i~ te yoktu. 

Kutsi zifaf odasmda ac;1k kalan pen
cere etraf1ndaki incelemelerinde Kenana 
sordu: 

- Pancurlar kapah degil miydi? He
le pen cere?.. 

- T abii; biz odaya girdigimiz za -
man perdeleri c;ekmege bile liizurn gor
medik. Ci.inkii bizden evvel pancurla -
rm s!rnslkl kapandig'lnl biliyorduk. 

0 halde cam veya pancur ya ic;eriden 
yahud d1~andan ac;Ilmi~h. Fa kat en a~a
gl alh metro yiikseklikteki bu pencereden 
gene gelinin kat;mlmas! nas1l mUmki.in o
labilirdi? 

facialar1 kolayca 
alacag1 hayal 

Sinemada zengin bir tak1m 
seyreden gencin bir romandan 

Londra 2 (A.A.) - Tahkikat k"o• 
misyonunun silah endi.istrisi i§lerinin ida
resi hakkmda vard1g1 neticeler lngiliz 
gazetelerinde c;ok biiyi.ik akisler uyan • 
dtrrni§hr. Cepanenin imali i~in ayn bit 
bakanhk te§kili hakkmdaki teklif umu· 
miyetle tasvib olunmaktad1r. 

unsurlarile bir dram seyretmesine ihtiyac kalm1yor 
Gec;enlerde gene bu slitunlarda bizde J 

okuyanlann azhgmdan ~ikayet etmi§tim. 
Bunun i.izerine aldiglm mektublar ve 

rasgeldigim dostlar ag1zbirligi etmi& gibi, 
bir ba§ka §ikayette miittefik gori.indi.iler: 
(Okuyanlar c;ok az .. Bu muhakkak. Fa
kat ikidebirde bu derdi tazelemenin ne 
faydas1 var? Asil marifet bu afetin o -
niine g'ec;ecek devay1 bulup ortaya at -
maktir. Okutmak, kitab1 sevdirmek, mii
talea merak ve hevesini yaymak ic;in ne 
yapmah?) diyorlar. 

Dogru .. 
Dogru amma, bu (de~a) y1 bulup or

taya t;1karmak o kadar kolay m1? 
Dii§i.iniin bir kere, (Kitab sevenler ce

miyeti) nin iflas ettigi, Dniversite mey -
danmda dart sene evvel kurulan bedava 
kitab sergisinin bir ya~mda vefat ettigi, 
Y erli Mallar sergilerinde ilk zamanlar 
hirer ko§eye sinen kitab paviyonlannm 
bile tutunamadigl, nihayet (kitab) m ku
ru yapraklar gibi kaldmmlarda c;ignen -
digi ve kitabcmm, Belediyenin en sad1k 
yard!mCISI vaziyetinde miitemadiyen si -
nek avladJgl bir memlekette, kitab1 sev
direcek iksiri ke§fedebilmek kolay m1? 

Ancak, anY,i!Jl. mevlas1m da bulur • 
mu~ ..... 

Anyahm, dedim. 

V e i§te, dii§tiim yola. 
ilk kar§tla§hglm (Cah Ku§u) miiellifi, 

anketlere cevab vermek tovbesini hatmm 
ic;in bozmak nezaketini gostererek, §oyle 
konu§tu: 

«- Bizde kitab c;ok az okunuyor. 0-
kur yazarlanmlZln nisbetine gore heniiz 
bir okuyucu smtf1 te§ekkiil etmi§ saya • 
may1z. Birc;ok okumu§ yazm1~ meslek a
damlanmlz, mi.inevverlerimiz alimlerimiz 
vardu. Bunlar mesleklerine clair ne hi! • 
mek lazJm geliyorsa mekteb kitablarm -
dan ogrenmi§lerdir. F akat bun a ragmen 
kendilerini iyi okuyucu sayabilir miyiz? 

!ri okuyucu o dur ki; evinde, ko~e -
sinde kendine mahsus bir ic; alemi yap • 
m1~hr. Giiniini.in birc;ok saatlerini orada 
kendi kendine kitab okurnakla gec;mr. 
Eshbm1 uzun uzad1ya anlatmaga Iii • 
zum yok, bu nevi insanlar bir memleke
tin en li.izumlu bir unsurunu te~kil eder. 
hte bu smd bizde heniiz te~ekkiil etme
mi~tir .. » 

Re§ad Nuri, benim sormama liizum 
kalmadan derdin sebeblerine geldi: 

«- Okucular s1mf s1mfhr. Kimi yi.ik
sek edebiyat eseri arar, kimi maceradan, 
kimi tarihten, kimi vulgarize ilimden 
ho~lamr. Kiiti.ibhanemiz bi.iti.in bu insan
lan tatmin edecek halde degildir. He • 
niiz c;ok fakir ve zay1fhr. Sebeblerin biri 
de kitabm pahah ve sah§ te~kilatmm bo
zuk olmasidir. Anadoluda birkac; biiyiik 
merkez miistesna, ekseri §ehirlerde bir 
kitabc1 d.Ukkam bile yoktur. Kitab tir -
yakisi olan baz1 mi.istesnalar istedikleri 
tarzda bir eser <;1k1p c;tkmadigml glic;liik • 
le tahkik e~erler, emanetc;i. pasta ve sair 
vasttalarla Istanbul dan getirtirler. Fa kat 
ekseriyet bunu yapacak halde degildir. 
Hasth kitab sah~ ve tevziindeki bozuk -
luk memlekette bir okuyucu s1mf1 te§ek -
kiilune mani olan sebeblerdendir. 

Bir nlemlekette okuyucu s1mhm c;o -
galtan §eylerden biri de tedrisat tamd1r. 
F akat bu c;ok uzun ve ehemmiyetli bir 
tedrisat meselesi oldugu ic;in ben bu bah· 
se burada yalmz dokunmakla iktifa e • 
deyim. 

buraya gelenler, ~i.iphesiz merdiven ge -
tirmi~ler, daha lambalan sondiirmeden 
c;ok evvel hawhk yaprnl§ olacaklard!. 
Bu hamhgm iki rnemurdan biri tarafm
dan goriilmemesi kabi! mi? 

Hay1r ... Kutsi Nerrninin pencereden 
kac;mlmasl mi.imki.in olmad1gma kanaat 
getirdi. Belki onu kac;Jranlar pencereden 
ic;eriye atlarnJ§lardJ. F akat muhakkak o
nu bay1ltarak buradan, oda kaptsmdan 
mtlay1p goti.irmii§ olacaklard!. Zaten 
N a dire kalfanm dedikleri dogru ise hay
dudlann ic;eride de elleri vard1. Bu el, 
Kenam odadan dt§an c;1karmak ic;in bir 
yo! araml§, Nadire kalfanm duaya c;1k· 
mastm, miikemmel bir fnsat sayml§, ona 
hiicum ederek bir anda elektrikleri de 
sondi.irmii§, Kenam odadan d1~an hrlahp 
i§lerini bitirmi§lerdi. 

Ko§kiin ic;indeki bu ciiriim ortagmm 
mutlaka burada yerle§enlerden, gorii -
nenlerden biri olmas1 da iddia edilemez
di. Diigiin kalabahg1 masmda ic;eri gir -
mi§, bir tarafa saklanrni§ bir kadm veya 
adam, roli.inii rahatc;a yapmi§ olabilirdi. 

Peki, fakat §imdi nerede? 

Calz Kufu miiellili Refad Nuri 
Okuyucu s1mfmm azalmasmda bu -

giinkii hayat tarzmm c;ok tesiri oldugunu 
zannediyorum. Eskiden insanlar daha 
kendi ko§elerinde, daha miinzevi ya§ar
lar ve bir kism1 bo~ zamanlanm oku • 
makla doldururlard1. 

- Peki amma, bizden ba§ka hanl 
han! okuyan insanlar ko§elerine smrni§ 
mi.inzeviler midir '?..» 

Zarif' muhatablm sigaras1m titreterek 
giiliimsedi: 

«- Merak etme, Avrupada da Bii -
yi.ik Harbden evveline nazaran okuyan
lar bir hayli azalrni§tlr.» 

V e devam etti: 
«- ~imdiki hayat daha aktiftir. Me

sela sinemada zengin bir tabm facialan 
kolayca seyreden gencin bir romandan 
alacagJ silik ve soniik hayal unsurlarile 
kafasmm ic;inde bir dram tertib edip sey· 
retmesine ihtiyac kalm1yor .. · 

- Bir romanc1 olarak bunu nas1l 1 -
tiraf edersiniz ?A 

- Hakikat oldugu ic;in ... 
- Peki ~are ... Her§eye ragmen, o-

kuyucu simfml c;ogaltmak ic;in ne yap -
malt? 

- y ukanda saydiglm manileri or -
tadan kald1rmak ve §artlan temine c;a • 
h§mak, yani memlekette c;ok ve iyi kitab 
yazilmasml, bas!lmasml, bunlarm kolay 
Ve ucuz olarak daglttlmasmt temin et • 
mek.» 

Mustafa $ekibe gore 
F akat bakmtz, profesor Mustafa 

Sekib hie; te bu fikirde degil. 
T amnrnl§ ruhiyatc;1, meseleyi ba§ka 

cepheden tetkik ederek, hiikmi.inii §oyle 
venyor: 

«- Azizim, hence okumak en geni§ 
manasile halkm meseleleri olmahd1r. 
Halk, milli, ikhsadi, ic;timai, bedii me -
seleleri varsa ve bu meseleleri duymu§sa 
okumak ihtiyac1 da olacakhr. Ve bunla
ra cevab verecek ne§riyat herhalde onun 
uyam§ i§tihasma bir cevab te§kil edecek
tir. 

Eger okumak buhram varsa; bu, her
hal de halkm dedigim meseleler kar~mn
da gec;irdigi buhranh vaziyeti izah eder. 

Y oksa okumak; ne sa de bir dille yaz
mak, ne de §U veya bu mevzu iizerinde 
dola§makla temin edilebilecek bir zafer 
degildir. 

Halkm da meselesi olmas1 ic;in i§ ha
yah ic;inde kayna§mast ve yalmz ink1yad 
vaziyetinde bulunmay1p, faa! ve mi.ida • 
halekar bir hayat ya§amasl lazimdir. 

Sadece inktyadi hayat insana bezgin
lik, melankoli ve alakasJzhk verir. 

Bu vaziyette insan yalmz okumakla 

de- savu§abilmeleri kar§IStnda §a~kml1k 
duymaktan kendini alamJyordu. Her 
tarafm ara§tJnlmasi, evin ic;indeki on dort 
ki~iden hepsinin ayn ayn isticvab1 bit • 
tikten, bahc;ede el fenerlerile ara&hrma
lar yapiid1ktan sonra Kutsi, Kenanla 
Kadriye: · 

- Haytr, dedi. Olamaz. Nermin bu 
evden ancak tayyare li~ uc;urulabilir. 

F aht sonra bu soziinii gene kendisi 
tekzib etti: 

Times, Morning Post ve Deyli Tel • 
graf gazeteleri harb endiistrisi i~in bir 
devlet monopolunun te~tkili hakkmdaki 
fikirlerin reddini tasvib etmektedirler. 
Deyli Herald gibi muhalif organlar bile 
monopol te§kil'inden vazgec;ilmesinden 
miinkesir olmakla beraber, komisyonun 
elde ettigi neticelerin birc;ok pratik tek ~ 
lifler ihtiva ettigini yazmaktadular. 

Bir otobiis kazas1 daha 
Baktrkoy yolunda dun bir otobus ka

zasi olmu§tur. Baktrkoyilnden lstanbu· 
Ia gelmekte alan 3261 numarah ve §O• 

for Alaeddinin idaresindeki otobusle 
ayni hizada bulunan bir ot arabas1 ara
smdan gecrmek istiyen §ofor Salihe aid 
kamyonet, direksiyonun yanll§ ktvnl· 
mas1 yilzlinden otobiise arkadan vur • 
mu§ ve otobiisteki carnian k1rarak Ha· 
san ve Mustafa admdaki yolcularm ya. 
ralanmasma sebeb olmu§tur. $ofor Sa· 
lih yakalanarak dikkatsizlik suc;ile as• 
liye mahkemesine verilmi~tir. -···-Yunan arazisinden ge~en hat 

hakkmdaki mi.izakereler 
$ark Demiryollarmm Yunan arazi • 

sinden ge~en 33 kilometroluk ktsmma 
aid idari vaziyeti yeniden tetkik ve ta
yin etmek uzere yaptlacak muzakere -
lerde Yunan hiikfunetini temsil edecek 
alan Atina Universitesi profesorlerin -
den !stanapulos dlin §ehrimize gelmi§tir, 
Hilkumetimizi temsil edecek heyete de 
$ark Demiryollan Ba§mlifetti§i Sala • 
haddin riyaset edecektir. 

Arkada§Ini yaralad1 
Usklidarda Pa§alimamnda Nemlizade 

Mithatm tiitiin depolarmda c;ah§an a
melelerden Salahaddinle Rifat dun o~le 
uzeri bir i§ meselesinden dolay1 kavga 
etmi§lerdir. Kavga strasmda Rifat bir 
sustall ak1 ile Salahaddini iki vet~t""''"" 
yaralami§tlr. 

I 

Yarah tedavi altma ahnml§, suc;lu ya-
kalanarak Mliddeiumumilige teslim e
dilmi§tir. 

kalmaz, ayni zamanda siiriiklenerek ya· 
~ar. 

Sarkm okumamast, oyle zannediyorum 
ki amlarca ink1yad, hatta mutlak ink1yad 
hayat1 gec;irmi~ olmasmdand1r. V e bu 
bask1 §arkm i.izerinden heni.iz kalkmak 
iizeredir. Ve biiti.in diinya, ~arkm uya • 
Dl§Ina bu noktadan ~ahid olmaktad1r. 

hte hence, halkm inbyad vaziyetinden 
§uurlu bir surette c;1karak kendi memle -
keti ve diinyanm i§lerile fiJi bir surette 
alakalanacagl ve bu hal itiyad haline ge· 
lecegi giine kadar okuma buhrant de • 
vam edecektir. Y oksa, mesele, alelade 
bir ikhsad meselesi degildir.» 

Profesor sade kitab meselesinde de • 
gil, halkm, birc;ok ba~ka i§lerde de Ia -
kaydisinden ~ikayetc;i. 

Mesela: Bir konferans verseniz ka~ 
ki$i gelir? diyor. 

Hakstz degil. 
Bir<;ok i<;timal ann, kalabahk topla • 

mak lGin, biifeli veya c;algtlt yap!ldigmt 

hahrlamamak elde mi? 
Peki amma, kitablarm arasma da bi • 

rer §i§me di.idiik koyacak degiliz ya. 

KANDEMIR 

- Ah, dedi, ya mel'un herif biiyi.ik 
babasmdan alamadigl intikam1 torunun· 
dan alm1ya kalkhysa ... Y a o hnsla bzm 
canma kiyd1ysa ... 

Bu ihtimal <;oktan Kutsinin de akhn
dan gec;iyordu. F akat Kenana kar§l te
reddi.idiinii belli etmemek mecburiyetinde 
idi. ~iddetle reddetti. Onu temine c;ah~
h: 

- 0 halde ko§kiin ic;indedir. Nere -
de? 0 evin ic;inde oldugu gibi haydudlar 
da evde olmak laz1m. N ermini kac;1ra -
maml§, kalmt* olacaklar. Peki, nerede? 
AramadigJmlz yer kalmad1. 

Kadri ~u miitaleada bulundu: 
- Anla§1hyor ki bu gene Deli Ome

rin marifetidir. Deli Orner Nermini gene 
can dli§mam olan ihtiyara kar&l bir teh
did vas1tas1 gibi kullanmak i<;in ka<;Irmak 
istedi. Buras! muhakkak. Kac;trmak is· 
tedigi bu kiz1 bir odadan ahp ba~ka bir 
odaya, mahzene, bodruma goti.iri.ip ka
payamaz ya ... - Neye yarar'? Gitti, zavalh Ner - kasmdaki kilidi pekalayoluna koyabilir

min gitti. Hem bu sefer nekadar mela - di. Ancak biri bu kapmm digeri bahc;e 
netle, ~eytanca tedbirlerle a~1rd 1 !ar. kaptsmln tam ka_r~ISlnda mevzi alan iki 

-----~Dedi. Sonra tam merdivenlerden a a-l zab1ta memuru kap1lann ac;Ildi~ml ~or -
Kutsi karanhkta bu pencerenin bah -

c;ede han i memurun sahai riiyeti dahi -
Deli Omerle §eriklerinin ko§ke girme

lerini mi.imkiin goren Kutsi onlann N er-

1kide bir asabl bir hareketle di*lerini 
gJcJrdatan, yumruklanm s1kan, bazan 
gozleri dolu dolu olarak bir noktaya ta-

- Hic;bir vakit, dedi, Deli Omer 

Nermine bymtyacaktu. lntikamm1 aldik
tan sonra bile ummam. ~imdi onun ga
yesi izini bulamadigl ihtiyan saklandlgl 
delikten <;Jkarmaktlr. Nermine kar~1 ihti· 
yann zafm1 hissettq~i§tir. Nerminin ka<;1· 

nlmas!, bizim kadar buyiik babasm1 da 

faaliyete sevkede~k. Deli Omerin bu • 

lundugu muhit etrafma siiriikliyecektir. 
!htiyarm, Deli Orner hakkmda malumat 
sahibi oldugu, gelen mektublardan da 
anla§Ihyor. N erminin bu gece kac;mla• 
cagm1 bir iki glin evvelinden haber almt§, 

bize bildirmi§ti. Nermini ka~;mp torunu• 

nu bulmaga c;ah~acak, o S!Tada L>merin 

kazd1g1 kuyuya di.i~ecektir. Haydudun 

dii§iincesi bu. Binaenaleyh N erminin ha· 

vat! tehlikede olamaz. 
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Kulaklar 
A~1bp kapanmalar1 mo
daya tabi bu 
ehemmiyet 

uzuvlara 
vermelidir 

- En gtizel ku
laklar hangileridir? 
Yuvarlaklar mt, u • 
zunlar mt, yapt§tk • 
lar mt, yoksa biraz 
a~tk duranlar mt? 

Bu suale kat'i bir 
eevab verilemez. Na
si[ giintil kimi se • 
Verse gi.izel o tse, 
keza hangi kulagt 
begenirseniz, giizel 
o_dur. Ressamlarm, heykeltra~,arm herbi
rt kendi zevklerine gore bunlann her f<C· 
iidini yapmt~lardtr. F akat ball erkeklcr 
adtntn kula<!•m gormekten ho~lanmaz • 

lar. Onlarm sac;iar 
·ltmda sakh kat • 
1asm1 tercih eder 
~r. Geveze erkek • 
;r]e, fazla zeki ..-e 

.1assas erkekler ise 
kadmlann kulakla • 
nnm ac;tkta bulun • 
masma taraftar • 
dtrlar. Kulaklanmn 

~zerine sac;: kapahlmt§ kadmlan manastz 
ulurlar. 

~irndiki moda esaslan kulaklarla pek 

~e:~~~r~f:~:m:::J:~l~ !..~.~~. vn•t'·'b 

ac;:tkta btraktyor, ba 
21 tarzlarla da ka . 
Patty or. 

Kulagm c;irkin ol
rnast ne onun bii • 
~~kliigu, ne geni~li
~1· ne uzunlugu ne -
hcesidir. Goze en 
c;:irkin goriinen ku • 
lagtn deliginin bii • 
Yiik olmasJdu. Bi.i • 
Yiik bir burun deligi goze nasi! 1ena go -
riiniirse kulagmki de oyledir. Ktic;tik de
likli kulak! 1 pek.lla. ac;tkt~ 1maktlabili
n.ir ve on a pembe v~ fildi~i ' a;ast bir pud

ra siiriilebilir. Fa -
't a t kendiliginden 
'embe ve i.izerinde 
1yva tiiyii mevcud 
mlaklara boyle bir 
nakiyaj yaptlmast • 
.1a hic; haeet yoktur. 

Kulaklar e g e r 
kendiliginden fazla 
ki7anyorlarsa b u 

hafifc;:e rahats!Zhga deJalet eder. Onlan 
ne fazla yagh, ne de fazla kuru alma • 
rnak ~artile, ikisinin ortas1 bir kremle rna· 
saj Yapmahdtr. 

E.ger elmactk kemiklerle kulak ara • 
51Dda fazla ktl mevcudsa onlan sakla • 
~ak ~ayam tereihtir. Gi.ize] kulakh olan
artn bile onlan her zaman ac;tkta btrak· 
~arnahdtrlar. ieabma gore ac;mah, iea • 

1DJ. gore kapamahdtrlar. Sakin, mah • 
cub ve c;ok kadm goriinmek istedigini:z 
larnan onlan kapaymtz. Niiktedan, faz· 
a zeki ve hareketli gori.inmek istedigini1 

zarnan onlan ac;mJZ! 

Nikel kablar 
.. Paslanmt§ nikel kablan temizlemek 
l<;:tn pash yerlerine yagh bir merhem, fa· 
taza vazelin si.irerek iki lie; giin o haldc 
btrakrnah, sonra temiz s1cak suda ytka -
Ytp kurulamahdir. · 
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Moda acayiblikleri 

Bu rnodel Avrupanm me§hur moda 
YaratJctlarmdan Lanvinin eseridir. Mts:r· 
~aki Sfenksi ta kliden viicude getirilmi~
hr. Elbise ipekli siyah kreptendir. Ba§ • 
taki Sfenks tarzt tezyinat ise giimii~ Ia 
~e iizerinedir. DI§anda omuzlar ve ba~ 
bir kapla ortiilmektedir. 

;CUMHURiYET _ 

Yunanistanda 
• •• yen1 reJim 

Kt~ Haztrhklart 
Dost memleketin kor· 
poratif tarzHe idare 

edilecegi ania,Ildi 

Ogleden sonra elbisesi, yiin kostiim Atina 28 (Hususi muha'birimiz • 
den) - Ge~en agustosun dordiinde 
Ba§Vekil Metaksas Krahn muvafakatini 
alarak milleti yeni bir sec;ime c;:agumadan 
orfi idare ilan ve parlame"ntoyu da fes • 
hetmi§ti. 0 zaman ne§redilen beyanna -
mede, Yunanistam komiinizm tehlike • 
sinden kurtarmak ic;in hiikumetin boyle 
bir yol tutmaga meebur kaldigl bildiril -
mi§ti. Filhakika, son zamanlarda Yuna
nistanda komiinizm propagandast almi§ 
yiiriimii§ ve bilhas~a i§c;iler i.izerinde c;ok 
mtiessir olmaga ba~lamJ§II. Amelenin 
miitemadiyen tahriki netieesi olarak iki -
debirde li.izumlu liizumsuz yaptlmakta o· 
Ian grevlerle memleketin ticari faaliyeti 
felce ugral!hyor, birc;ok kanh hadiselere 
sebebiyet veriliyordu. Son defa Atina • 
Pire ve biitiin Yunanistanda yap1lmasma 
karar verilen umumi btiyiik grevin gene 
komiinistlerin tahrikat1 eseri oldugunu ve 
bu hareketin bir hiikumet darbesi §eklini 
alacagmt ogrenen hiikumet, 0 giini.in ak
~amt, yani 4 agustos geeesi ilan ettigi or
fi idare ile bu hareketin oniinii almt§, ko
miinistleri §iddetle takib ederek partile • 
rini ilga etmi§tir. 

Sagdaki model giizel bir robdur. Og· 
!eden sonraki ziyaretler ve gezintiier io;iil 
giyilir. Laciverd renktedir. Rabun ya • 
kast Ve On tarafmdaki genl§ pJiler ~ok O· 

rijinaldir. Mantonun kollan iistti dar, al
It geni§ frenklerin <«;an» bic;:imi dedikleri 
tarzdad1r. Ac;tkmavi renkte ipekli c;ic;ek· 
Jerden yap1lmi§ yaSSt §apka ise §imdiye 
kadar goriilmemi~ bir modeldir. Soldaki 
ytin tak1ma gelince bu da koyu laeiverd 
renktedir. Ceketinin yakast ve gogsii fi
tillidir. Omuz k1smile kollan bir parc;:a· 
dan kesilmi§tir. Laciverd zemin tizerine 
beyaz benekli e§arp ve erkek ~apkasma 
benziyen gri fotrden laeiverd bandit §ap
ka ve kahn diki§li laciverd eldivenlerle 
c;ok iyi gider. 

General Metaksasm bu tarzt hareketi 
§iiphesiz Y unanistanda parhmantarizmin 
filen lagvi demekti. Bunu Ba§vekil de 
bir~ok vesilelerle soylemi~ti. F akat, tat· 
bik edilecek yeni rejimin ne oldugu hi • 
linmiyor ve siiylenmiyordu. Hariede bir
c;ok gazeteler Yunanistanda diktatorliik 
ilan edildigini, orada da bir fa~izm ida
resinin kuruldugunu yazdtlar. F akat, ne 
Ba§vekil Metaksas, ne de diger mes'ul 
ve alakadar erkan bu hususta hic;bir §ey 
soylememeyi tercih ettiler. 
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General Metaksas 4 agustosta, kabi • 
nesinde yaptlgt ehemmiyetli tadilattan 
sonra Yunanistanm i§~i. c;iftc;i ve san' at
kar stmflanm 1slah ve bunlann, refah • 
lanm temin etmek ic;in aeele ve mi.ihim 
tedbirler almak i~ine giri§ti. hc;ilerle pat· 
ronlar arasmdaki ihtilaflan halletti. h · 
sizligi mi.imkiin oldugu kadar azalttt. 

Yiiz buru§malanna kar§I 
Derinin porsuyup sarkmas1 bir felakettir. Fakat 
bunun oniine ge~mek i~in bir~ok ~are mevcuddur 

Gene ve taze karde§lerim. Zannetme· 
yin ki yiiz buru§ukluklanna aid bu yaztm 
sizi hie; alakadar etmez. Bilakis bir ka
dmm c;ok geneken cildine ehemmi:ret 
vermege ba§lamasJ gerektir. Bu da onu 
son derece temiz tutarak, kanmm JYI 

Cleveran etmesini temin ederek ve ona gt· 
da almast i~in hafif yagh maddeler siire· 
rek, stkJ~ast ic;:in saf bir losyon kull3na
rak kabil olur. Cildine bu suretle bakan 

bir insan ihtiyarhgm e~igine gayet temiz 
bir yi.izle vast! olur. 

Y oksa burusukluklar bir defa viicu
de geldi ~i. onlan izale etmek pek kabil 
olmaz. Bununla beraber c;:ehrelerinde 
hafif hafif ~izgiler ba§gostermi~ olanb· 
rm da birdenbire Umidsizlige kaptlmalan 
dogru degildir. Yiize derin bir ifade ve
ren ~izgiler hie; te c;irkin durmaz. F azla 
ne§eli kadmlar, atttklan kahkahalar ne
ticesi burunlarile ag1z kenarlan arasmda 
miikemmel bir ~izgi resmetmek!e beraber 
cazibelerinden hi~ bir§ey kaybetmezler. 
Oylelerini tanmm ki gozlerini daima k~r
pt~tidiklan i~in alt ve iist kapaklann ke
narlannda ~izgiler hast! olmu§tur. Fa kat 
bu c;izgiler onlan daha enteresan bir ha
le koymu§tur, giizelle&tirmi~tir. 

Gozlerinin etrafmda buru§ hast! ol· 
mamasmt istiyenlG giine§le ve ~ok ziyah 
yerlerde mutlaka vapu~ dumam gozl~kle 
gezmelidirler. Keza m1yop olanlar sme
ma seyrederken, okurken mutlaka goz· 
li.ik takmahdnlar. Gozliikle gi.izellikle · 
rine hale! gelecegini sananlar, bilahare 
yi.izleri buru~tugu zaman bu i~i yapma -
diklartna pi§man olurlar aroma, ne fay
cia! 

<;ah&trken ka~la,tnl oynatmak, ahnla
nm buru§turmak itiyadmda olanlar da 
buna mani olmak ic;in ahnlanna iki par
mak enliliginde bir kauc;uk band bagla
mahdir. 

Dedik ki ~izgi yi.izii ~irkinletmez. E • 
vet dogrudur. Yi.izii <;irkinleten etin ve 
derinin oorsiiviiP sarkmas1d1r ki mi.imkiin 

mertebe bunun online gec;:mek c;areleri de 
meveuddur. 

ilk ilac yiizii ve deriyi kuvvetlendir • 
mek, ayni zamanda maneviyaa ve asab1 • 
kuvvetlendirmektir. Asabi, her§eyi ken· 
disine derd edinen, daima k1skanehk e· 
serleri gosteren bir kadm, her~eyi filozo· 
fane bir muhakeme ile kar§thyan normal 
bir kadmdan daha c;abuk ihtiyarlar. 

Ge~enlerde 50 ya~lannda kadar tah -
min ettigim bir bayamn koeas1, kammm 
iistiine bir gene ktz severek kendisinden 
aynlmt~tJ. Bayan ne hiddet, ne ~iddet, 
ne de endi~e eseri g05terdi. Buna hayret 
edenler~ ~u eevabt veriyordu: 

- Uc; ayhk kuruntu ile on sene bir· 
den ihtiyarlama~a niyetim yok 1 

Bir miiddet sonra koeast dondi.i geldi. 
<;tinkti kansma yiilarm bah§etmi§ oldu· 
gu meziyeti o gene ktzda bulamamt~ti. 

Cildin iyi muhafazast ic;in yaptlmast 
lazim gelen §eylere gelinee onlar da ~un
lardir: 

Cildin iyi muhafazast ic;in yaptlmast 
laztm gel en diger §ey !ere gelince onlar 
da s.unlardtr: 

Gtinde sekiz saat uyumak -insamn 
gene kalmasmt temin eden en kuvvetli 
ami! uykudur- <;ok yoruldugunuz bir gii· 
ntin ak~ammda cildinizin buru§tugunu 
hissettiginiz vakit yi.izi.ini.izi.i iyice temiz
ledikten sonra onun tizerine c;ok steak su· 
ya batmlm1~ bir kompres tatbik ediniz. 

Bunu takiben de i.istiine kafurulu bir 
krem siiriintiz. 

F akat bu ameliyeyi her zaman tekrar 
etmege gelmez. Arama yapmaltd1r. 
Keza on be~ giinde bir de I 00 gram ba
la bir limon s1karak sabahlan bunu yii
ziiniize siiriiniiz. Bir c;eyrek bHakhktan 
sonra saf su ile temizleyiniz. Keza, cil
din temiz ve gene kalmasmdaki en mii
him amillerden biri de kanm iyi devera
mdtr. Bunu temin ic;in de masaj, c;imdik
leme, sac; c;ekme ameliyeleri yapilabilir. 

~akaklardan sa~ kenarlarma, goz ke
narlanndan geriye dogru yap1laeak ha
fif na§ajlar da c;:ok faydahdtr. 

Yunan Ba!}vekili M. Metaksas 

Memleketin ftkara ve yurdsuzlan tc;m 
a§haneler, yatakhaneler a<;l!rdt. Ordu • 
nun ihtiyaclan haric olarak bi.itiin diger 
devlet masraflanm asgari hadde indir -
di. Muhtelif parti hukumetlerinin kendi 
partileri nam ve hesabma tahsis etmi~ bu· 
lunduklan birc;ok maa§ ve tahsisatlan il· 
ga etti. Y unanistanm milli parasmt ko • 
rumak ve kac;akc;tltgm online gec;mek i -
c;in pek §iddetli tedbirler ald1. Bu i~lerle 
mtivazi olarak gencligin milli duygulan· 
m arhrmak ic;in mekteblerin ders prog • 
ramlarmt klasik tedrisattan kurtarmakla 
beraber genclige hizmet edeeek birc;ok 
yeni te§ekkiiller kurdu. 

Ba&vekil. bi.itiin bu tslahatt yapmakla 
beraber yeni rej1m hakkmda ketum dav· 
ranmaga itina ediyordu. Vaziyeti yalmz 
milletin refahmm temini ve memleketin 
kalkmmast kelimelerile hulasa ederek bii
tiin Yunanblan hiikumetin bu milli e • 
serine i~tirake c;:agmyordu. General Me· 
taksas yalmz bir defa yerli ve yabanei 
gazeteeilere verdigi beyanatta yeni re • 
iimin korporatif sisteminde olmast muh· 
teme] bulundugunu ima etmi&ti. 

General Metaksas yeni rejimin i§c;i ve 
san' atkar stmflarm diger tabakalarla el· 

birligi edecek bir &ekilde te&kilatlandml· 
masile viicude gelecegini yani mevcud ic;· 
timai nizam1 ytkmak ic;in diger SJmflarla 
miieadele yerine Y unanistandaki ic;timai 
heyete mensub biitiin tabakalann ahenk
tar te~riki mesaisinin temin edileeegini ve 
ileride biiti.in tes.ekkiillerin i§tirakile bir 
milli meclis meydana geleeegini soyle • 
mi§tir. Ba§vekil ana hatlanm gi:isterdigi 
bu yeni rejimin korporatif sistemi oldu -
gunu bu defa vazJh surette soylemi~tir. 

Binaenaleyh kom~u ve dost memleke· 
tin yeni idare &eklinin korporatif sistemi 
olduguna §i.iphe kalmamts.tn. 
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wn n Tarihten A-
yapraklar 

Gemisini kurtaran degil, 
gemisini kapbran kaplan! 
Kaplan Pa,a, miirettebab cuma namaz1na 

esirler zincirlerini 
oldiirdiikten sonra ... 

kiireklerdeki gondermi,ti, 
k1rddar, Kaptan Pa,ayi 

Mijrettebahn cuma namaztna gitmesi iizerine, esirler zincirlerini 
k~rarak biitiin arkada~lartm kurtardtlar 

Osmanhlar devrinde Pasarofc;:a mua· riilmemi§ bir giizellikteydi. Ragtb Pa§a· 
hedesi imzalandtktan sonra uzun ytllar mn himmeti, her tiirlti htrSIZhklara, ka -
deniz harbi yaptlmadt. 1717 de ba~laytp yidSIZhklara galebe c;:alarak ortaya mii -
1770 te biten bu si.itliman devir, Osman· kemmel bir donanma koymu§tu. Hele 
h denizciliginin alc;:alma merhalesidir. yeni kalyonlar, beyaz kanadlar takarak 
ArtJk T ersane barb gemisi de gil c;:i.iriik uc;m1ya haztrlanmt§ birer deniz klZI gibi 
tekneler yap1yordu. Ve her yi! - an' ane· goz kama§tmyordu. 
ye sad1k kalarak - Akdenize c;1kan Os- Abdiilkerim Pa§a, 1759 yilmda ve 
manit donanmast aneak bahk avlaytp bir ilkbahar giinii Be§ikta~ oniinde ba§" 
di:iniiyordu. Ba§lardalarm, kalyonlann, tardeye geldi, grandi diregine amiral 
fJTkatelerin yapih§lan pek kusurhyd1. sancagmt ~ektirdi, Barbarosun ttirbesini 
Bordalarla giiverte aralan fenni nisbete mutad alan merasimle selamlad1 ve ha· 
aykm olarak c;:ok yiiksek, batarya lorn - reket emrini verdi. Filo, bir gelin alayt 
barlan ise c;ok al<;ak yapt!dtgmdan ge - gibi §en ve §akrak siizi.ildti, Sarayburnu
milerin ate§ kabiliyeti stfudan a~agt dii· nu gec;erken toplar atarak Hiinkann gu· 
~iiyordu. Bi.itiin alat, biitiin edevat ~ii - rurunu ok§adt ve yava§ yava§ gozden 
riiktii. Makaralar, halatlar kullamlamtya· kayboldu. Btittin istanbul, giizel gemile· 
cak kadar berbaddt. Toplann c;aplan da rin si.iziilii~iinti takib ediyordu. 
birbirine uymadigi ic;in cepane dagthl - Devlet o mada hic;bir hiikumetle harb 
mak i§i ba§anlmaz bir bi~im ahyordu. halinde degildi. Bu sebeble donanmanm 

Bu teknik karga§ah~m Kaplan Pa "' vazifesi Akdenizde dola§maktan, korsan 
§alarm hmtzltgt, sevk ve idare baktmm· gemilerini yakalamaktan, Osmanh bay • 
dan, tamamiiyordu. Onlar her gemiyi, ragmt geni§ bir deniz sahasmda ve uzun 
bir diikkan kiraya verir gibi, toptan kap· sahillerde dalgalandirmaktan ibaretti. Dii
tanlara satarlar ve bu kiraetlar da rut- pediiz bir tenezziih demek alan bu sefe
beleri, memuriyetleri - yani geminin idare rin hic;bir tehlikesi yoktu. Amiralle kap· 
i~lerini - miizayedeye koyup ba§kalanna tanlar ve biitiin miirettebat vaziyeti bil· 
devrederlerdi. Bununla beraber, dedigi • dikleri ic;in ba§tbozukc;a davramyorlardi, 
miz gibi, Osmanh donanmast her y1l <;a- askeri ihtiyat kaidelerini ihmal ediyor -
nakkale Bogazmdan di§an <;Ikar, Ada· lard1, gece ve gi.indtiz egleneeler tertib 
lar denizinde dola§tr ve amiralin insafma edip goniillerini ho§etmege baktyorlardJ. 
gore k1yt halkmt SIZduarak geri donerdi. Donanma bu halle Bogazt gec;ti, A· 
Bu gezi§ masmda birkac; hustz gemisi ya· dal~r denizi!'e girdi. Amiral ilk durak 
kalamak, biiyiik zaferlerden saythrdt. yen olarak Istankoy adastm sec;mi§ti. U-

i§te boyle bir devirde ve Oc;i.ineii Mus· zaktan ku§ba§mJ veya c;ekiei andtran ada 
tafanm padi§ahhgt z.amanmda me§hur hoi raza~1 iiziimi.i yeti§tirmekle §ohret 
Koea Ragib Pa§a, donanma i§lerine de almt~h. Uziimtin bulundugu yerde ise 
nizam vermek istedi. 0, gerc;ekten de • §arab da bulunur. Abdiilkerim Pa~a ile 
gerli bir devlet adamt idi. Sakarya neh· kaptanlar, daha adaya yana§madan ha
rini Sapancaya ak1tmak ve golii de lzmit lis ve kuvvetli bir §arabm kokusunu al • 
korfezine baglamak dti§tincesini ortaya mt§lar, sekrini Ya§amtya ba§lami§Iardt. 
atmakla -bugiin de dikkate deger· umrani Amiral, minimini bir adaya c;:Ikamazdi, 
bir plamn sahibi olmu§tu. Venedik kuma§· h~~si!eti o~~d~ki bir avuc;: halkla temasa 
lannm yerli kuma§larla galibane reka • musa1d degJldJ. Bu sebeble §arabt, me • 
bet etmesindeki ikttsadi tehlikeyi sezerek :z.eleri ve ahalinin hediyelerini ahp getir· 
TUrk tezgahlanm himaye ic;in esash ted· mek kaptanlara dii§iiyordu. Abdiilke -
birler alan da odur. F akat padi§ahm zir- ri'll Pa§a bu onemli vazifeyi gardiirmek 
zoplugu Koea Rag1bm gayretlerini bo- i<;in giiniin cuma olmasmdan istifade et • 
§a c;:Ikanyordu. Aklma eseni yapmak is· megi dii§i.indii, biitiin kaptanlara ve mii· 
tiyen Hi.inkar, mali, ikhsadi, siyasi ince· rettebata sahile ~1kmalanm, !stankoyde· 
liklere strt c;:evirerek: <<A vamdan ve es - ki on yedi camiye dagtlmalanm emretti. 
naftan olanlann devlet ricalini taklid e· Kendisi Ba§tarda kahp bir ogle uykusu 
dip kakum, va§ak, samur gibi kiirk giy· gec;:irecekti. 
melerini» yasak etmekle ugra§tyor, ra - Kaptanlar ve miirettebat gemilerden 
k1yt, ~arab1 kaldJrmJya yeltenerek halki aynhrken kiireklerdeki esirleri gozden 
afyon kullanm1ya zorluyor, islam kadm· gec;irmege bile li.izum gormemi§lerdi. Fa· 
lanmn tepeden tunaga kadar karalara k~t _bunlar, ic;in ic;in fiTSat bekliyorlar, 
sannmalan ve mesirelere ayak atmama· zmc1r kmp kurtulmak emelini besliyor • 
lan ic;in fermanlar c;1kanyordu. l~rdt. Amiral gemisindeki kiirekc;ilerden 

Onun delilikleri bu ktsa c;:erc;eveye si- hir ktsmt da - sadakatlerine itimad yii • 
gaeak kadar az degildi. Stk stk k1yafe • zi.inden · zincirsizdi. i§te bunlar, miiret • 
tini degi§tirerek !stanbulun dort yamnl tebatm aynlmaii iizerine biitiin arkada§" 
dola§Ir ve bu gezinti masmda tuhaf tu • lanm bagdan kurtardtlar ve yelkenleri 
haf i§ler goriirdii. Bir giin, kale dJ§mda hemen fora ettirmekle beraber amiral ka· 
gezerken Eflak Voyvodasma giden pasta marasma bir htieum tertib edip ikindiye 
tatarlarma rasladi, kendilerini durdura • dogru kurulacak sofranm riiyasmt i§liyen 
rak c;antalanm ac;tud1, biiti.in zarflan yw Abdiilkerim Pa§ayi oldiirdiiler. Gemi, 
hp mektublan okudu ve saray ba§hekimi biraz sonra limandan uzakla~mt§, Mai
Arifin Voyvodadan yag gibi, bal gibi ta yolunu tutmu§tu. 
§cyler istedigini gorerek herifin ocagma *** 
incir dikti. Ragtb Pa§a bu c;:irkin gafletin hiea • 

Ragtb Pa§a i~te boyle bir Padi§ahm bmt siyasi bir hamle ile azaltmtya c;a • 
densizliklerile ugra§arak T ersane i§ine de h~tt. Maltaya goti.iri.ilen geminin geri ve· 
nizam vermege c;ah§h. Sekiz ytldanberi rilmesini, o ada ile pek stkt alakast bu· 
k1zakta duran i.ic; ambarh bir kalyonla lunan, F ransa hiikumetinden istedi. F ~a~· 
H1sm Bahri ad1 verilen bir ba§ka harb ~Iz elc;isine verilen iiltimatomda gemmm 
gemisini denize indirtti, giizelee donal!p lstanbula getirilmemesi halinde «ba~ka 
filoya kath. Y eni ve kuvvetli iki unsur ttirlii davramlacagt» bildirilmi§ti. 
~azanan donanmanm Akdenize c;tkmast, Cemi geldi. Hem de ha§tan a§agt ~~ 
Istanbul halkma hayli heyecan vermi§ti. §all aria donatdmJ§ olarak! .. Fran sa ~lc;:t
Gen;i donanmaya kumand~ eden AbdUl- si de bir samur kiirk giydi ve giizel btr at 
kerim Pa§amn iyi bir denizci §Ohreti yok- ald1. Lakin lstankoy h~dis_es_i, utandmct 
tli. Barbaroslarm, T urgudlann, K1he bir gaflet vesikasJ mahtyetm: ta§tyarak 
Alilerin, Piyalelerin o adam tirnagi bile Osmanh tarihindf' hld1. 
olamazdt. Fa kat filo, kuk yildanb<!ri go· M. TV RH AN TAN 
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BiiYUk Millet Meclisinin A~lll$1ndan 

Biiyiik $elin Meclisi tel!}rille· 
rinden ve nutuklarrm irad· 
larmd an Uf muhtelil inttba 
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En makul siyaset 

Bulgaristanda Tiirk 
dostlugu kOkle~iyor 

Ba~ta eski Ba,vekil M. ~nkof olmak iizere 
bir~ok Bulgar ricali bu dostlugun ~ok 

samimi bir tezahiiriine f1rsat verdiler 

Biikre,teki toplant1 
Mare~al F evzi ~kmak 

diin Romanyaya gitti 
[ BO-$taratz 1 tnct sahtfede] 

bayt $efik, kurmay albay Ismail Hakk1 
ve kurmay yarbay Yusuf Adilden mii -
rekkeb bir heyet refakat etmektedir. 

Mare§ a! F evzi <;akmak Hamidiyeye 
ayak bast1g1 zaman direge Mare§al for· 
su ~ekilmi§ ve gemi subaylarile bir ktt' a 
asker tarafmdan ihtiram vazifesi ifa o • 
lunmu§tur. 

Gene! Kurmay Reisimiz, geminin bor· 
dasma kadar Donanma Kumandam A-

Sofyada ~Ikan tiirk~e zarfmda bu kadar giizel mira! .)iikrii Okay, Istanbul Deniz Ku-
«Dogruyol» refikimizin ve bu kadar miiteaddid mandam yarbay Mahmud, Romanya 
Cumhuriyet bayram1 ve- muvaffakiyetler kazan • ata~emiliteri ve Mare§al ailesi efradt ta· 
silesile ~Ikardigl say1da; nakla iftihar edebilecek rafmdan ugurlanrru§tJr. 
Bulgar dostlanmlZin ileri millet nadirdir. Laikle§en Mare§al F evzi <;:akmak Bukre§ mii· 
gelen miimtaz simalan Ttirkiye, alfabesini sade· zakerelerinden sonra gene Hamidiye ile 
tarafmdan yazilm1• rna- e§tirmek sayesinde, mil • d k 

' §ehrimize onece lerdir. 
kaleler ve verilmi§ beya letin terbiyesi noktai na - ~~~~~~~~~~~~--~~ 
natlar vard1r. Bunlar a- zarmdan beklenmedik 
rasmda sab1k Ba~veki i 1eticeler elde etmi§tir. 
M. <;ankofla, eski naZJr· Diger taraftan, siyasi ve 

M B S · ve medeni hukuk saha • lardan , oyan m. 
lofun beyanatlan Tiirk ;mda kabul ettigi yeni 
Bulgar dostluk cemiyet: prensiplerle.. yurdda§ -

· · M S d' · · !ann husus·I ve resmi .ha-reJSl . toya moVI~m 
vesair baz1 k1ymettar ze- M. ~ankof yatlanna yeni bir veche 
vatm sureti mahsusada yazd1klan rna - vermi§ ve yeni kredi sistemile, yeni eko -
kaleler, iki kom§u devlet arasmdaki dost- nomik siyasetile ve yol ve muvasala hat· 
lugu takviye edecek kuvvettedir. Bunlan Ian §ebekelerinin tevsii suretile umumi 
menfnuniyetle iktibas ediyoruz: bak1mdan millt ekonomi §eraitini ve istih-

«Tiirk - Bulgar dostlugu sali 1slah etmi§tir. 

devamlt olacakttr» Tiirkiye, siyasi, sosyal ve ekonomik 
Eski Ba§vekil M. <;:ankof «Dogruyol» kalkmmamn siiratli ve kuvvetli bir suret-

refikimize §unlan soylemi§tir: te ileriledigi bir memlekettir. 
«- Kamalizm, Tiirk tarihinin en §a· Milliyet~i ve cumhuriyetc;i Tiirkiye 

yam dikkat tezahurahd1r. yepyeni bir devlet, hakiki bir sulh amili, 

mii§terek faaliyetimizin devam edecegi 
sahalar bunlardtr. Y almz, bu faaliyet, 
biraz daha derinle§tirilerek ve icab eden 
samimiyet, sebat ve anlayt§la yaptlmak 
ikhza eder. Bu faaliyet, dostlugumuzu 
ve iyi kom§uluk miinasebetlerimizi te§vik 
ve himayeye, kiiltiirel ve ekonomik ya ~ 
kmla§miya ve mukabil elbirligine matuf 
olmahdu. Mi.itekabil ihracat ve ithalat 
ticaretimiz nekadar ufak olursa olsun, 
mesela en ehemmiyetli maddelerimizin 
diinya piyasasmda ktymetlendirilmesi ba
klmmdan birbirimize yapabilecegimiz 
kar§IIJkh muzaheret, miistahsillerimizin, 
birbirine rekabet etmeden zengin olmala
T!m temin edecektir. 

Bunda ne romantizm, ne de fedakar~ 
hk veya hata vardtr. Hakikat a§ikard1r. 
Mesele bunu vuzuhla gormekte, selamet
le di.i§iinmek ve vaziyeti, maziyi degil 
atiyi gozoniine getirerek siikunetle mu -
hakeme etmektedir .• 

Eger Turk milletinin hakiki dogu§u yakm §arkta, sulhun, terakkinin ve kuv
ic;in soz soylemek laz1m gelirse, bu §eref vetin saglam bir istinadgah1d1r. Tiirkiye 
Atatiirke aiddir. <;iinkii Sakarya zafe- Cumhuriyetinin yakm §arkta miispet bir 
rinden sonra Tiirkiyeyi yeni yola sevket- ami! olmak itibarile oynad1g1 miihim ro
ti, yi.izlerce sene karanbklar ic;erisinde ya- lun hakki degerini ancak etraftm gormi-
§Iyan Turk mille tine terakki ve teali sa- yenler ve gordiiklerini anlamtyanlar tak- T elakkilerimizi ve noktai nazarlanm1· 
hast ac;h. dir edemez. Zl payla§an Tiirkiyedeki dostlanmtz, 

Uzun y1llar beraber ya§adJgtmiZdan Tiirkler, bizim, uzak yakm biitiin ote- Bulgaristanda samimi ve sadtk dostlara 
bizce Tiirk milletinin, c;ah§kanhgl, inti - ki milletlerden daha iyi tamdtgtmlz kom- malik bulunduklanm pekala bilmekte -
zam severligi ve sulhseverligi malumdur; §UlanmJzdtr. Kom§ulugumuz, daima iyi, dirler. Bu dostlar, Cumhuriyet bayram1 
yeni Tiirkiye ekonomi terakki, ve dahili manah ve mf kayidsiz ~arts1z sulha ve miinasebetile, Tiirkiyenin siyasi ve milli 
siikunet §eraitini haizdir. Y eni Ti.irkiye- refahla, huzur ve siikune mustenid kar§l· hiirriyet ve istiklal sahasmdaki buyiik 
nin tesisinde Kamalizm sistemi tatbik ve hkh elbirligine dayanan bir kom§uluk o- eseri ba§armasmt ve Tiirk milletinin inki
icra olundukc;a, kom§umuzun siyasal mu- labilir. Gerek topraklanmlZln hakimi ol- §afma engel alan sosyal ve ekonomik 
vaffakiyetleri de emniyet altmdadJr. mak itibarile, gerek sayimizin ve onun manileri ebediyen ortadan kald!rmasml 

~imento fiatlari 
Vekalet ihtikara 
kar~u tedbir ald1 

Ankara 2 {A.A.) - <;;imento fabri
kalan gec;en seneki istihlakin bu seneki 
istihlakten az olmasm1 ileri siirerek istih
sallerine ge<; ba§laml§lar ve ihtiyac art ~ 
tJkc,:a mevcud stoklarile bu ihtiyacl kar ~ 
§Ihy amamt§lardu. F abrikalar istihsala tl
qm kar~thyamadtgl ihtiyac miktan evve
la on giinliik ve sonra on be§ ve nihayet 
29 giinliik teahhiirlerle teslimata sebe -
biyet vermi§tir. Bu vaziyet vilayetlerde 
fiatlar iizerinde ihtikar yaptlmasma da 
meydan vermi§tir. lktisad Vekaleti fab
rikalann gee; istihsalata ba§lamalanm 
§iddetle muahaze etmi§ ve vilayetlere bir 
tamim yaparak kanuni mevzuata ragmen 
ihtikara saptlmt§ olmasmm sebeblerini 
SOTmU§tUr. 

lkttsad V ekaleti, bu tamimde asgari 
bir <;uval iizerinden yaptlan sati§Iarda ca
ri olacak fiahn 1 haziran 935 tarihli 
Resm'i gazetede ilan edilmi§ olan !stan -
bulda vas1ta iizerinde teslim 20 lira ola
rak tesbit edihni~ toptan fiata ancak 
nakliye masraflarmm ilavesinden iba -
ret olacagm1 ve bu suretle husule gelen 
fiata riayet etmiyerek daha yiiksek sa -
tl§larda bulunm1ya te§ebbus edenler a ~ 
leyhine endiistriyel mamulatm fiatlanm 
tesbite miiteallik kanun mucibince taki -
batta bulunulmasmi, bir <;uvaldan a~ag1 
miktarda sah§lar i~in belediye nizamah 
mucibince fiat kontrolu yaptlmast luzu
mu da bildirilmi§tir. Vekalet diger ta ~ 
raftan icab eden ba~ka tedbirleri de al
maktil tereddi.id etmiyecektir. 

Sovyet tayyarecileri 
Eski§ehire hareket ettiler 
Ankara 2 (A.A.) - Sovyet Rusya 

Assoaviyakim kurulu ba&kam Korgene· 
ral Eydeman bu sa bah T oros ekspresile 
Eski~ehire gitmi§tir. General, orada Ha· 
va Kurumunun §ereflerine verecegi zi -
yafette bulunacak ve tayyare hangar· 
lanm gezecek ve gece ekspresile lstanbu· 
la hareket edecektir. 

Ankarada bir mahkiimiyet 
karar1 

Ankara 2 (Telefonla) - Cumhuriyet 
bayrammda bir hadise olmu§, hususi o
tomobille caddeden gec,:mekte olan bir 
gene babasmm t11mnm1§ bir adam ol -
dugunu ileri siirerek yol gosteren po -

Mecliste meb'uslar Atatiirkiin nutkunu 

Meclis oniinde toplanan halk kiitlesi 

! 

' 

Bulgariya ve Tiirkiyenin mazide eko- semerelerinin sahibi bulunmak noktai na- temenni ederler.» 
nomi miinasebah c;ok canh idi. Harbden zanndan, her birimiz, aSlT!ar devammca «Aramtzda ihtiUil yoktur» lisin ihtanm dinlemek istememi§ ve ay- Meclisin aftlmast miinasebetile B. M. Meclisi oniindeki kalabaltk 

ni zamanda zab1taya hakaret etmi§ ol- :!!~=----~~~~~~~~~-----------~~~~ sonraki tebeddiilat ve Tiirkiyenin ekono- mii§tereken inki§af etmi§ ayn kiiltiirlere Sab1k N aztr M. Semi! of diyor ki: 
mi §eraiti degi§tikten sonra, bu miinase- sahib iki milletiz. V e bu iki millet, birbi-
b h k ·1 · 'b'd' 5 · · «- Cihanda, her ulus inktlab ve re-at emen est ID!§ g1 I 1r. amtm1yet ve n'ni miitekabilen tammakta ve iyi kom- f 1 

f f I orm ar yapml§l!r, fakat Cumhuriyet 
her iki tara m men aat erine hurmetle da- §uluk miinasebetlerinin, kar•1hkh musli - T k' · 

I k · b d 1 ' iir 1yesmin ekonomi, soysal ve siyasal ha evve e onomi mii a eat sahas1 var- hane elbirlig~inin topraklanmtza tesahubu 1 b b 
inkt a 1 unlarm hepsini gec;mi§tir. Ne 

d1r. mumkun kilacagma, milli ekonomimizin Hitlerin ve ne de Musolininin reform po-
Bulgariya ve Tiirkiye arasmda sami- semerelerinin hakiki deg~ erini verdireceg~i- j' 'k ] T k 

1 d I k ttl a an iir iye Cumhurreisi Kamal 
mi ve devam I ost u ve iyi kom§uluk ne, ku"ltu"rler;~izin istiklalini ve hususi- A .. k" k" 'I "'" tatur un u 1 e mukayese edilemez. 
hususundaki §erait mevcuddur. Ben, iki yetlert.nl· muhafaza edecegvt·ne kani bulun- k" ] k 

c;iin u o ya mz e onomi, sosyal ve siyasal millet arasmdaki dostluk miinasebatmm maktadtr. 
· engelleri degil, dini giic;liikleri de ktrdt. 
daha derin ve devamh olacagt kanaatin- Hiirriyet ve istiklal, Balkanlarda zor- Ben Turk Cumhurreisinin akilane ve 

deyim. lukla ve pahah elde edilebilen zaferler- miidebbirane bir hamle ile 24 saatte sos· 
Bulgariyada kahir ekseriyetli tek bir dir. lc;i!llizden biri bu hi.irriyeti ve istik- yal durumu temelinden tanzimine hayra

ekalliyet vardtr, o da Turk halktdlr. Biz Iali kaybettigi takdirde, bunlar, hepimiz mm. Cihanda uluslarm hayahnda boyle 
diger dinler hakkmda miisaadekarhgl - ic;in kaybolmu§ demektir. Bundan dola· bir§eye heniiz tesadiif edilmemi§tir. Bii
mtzla miiftehiriz. Bizim milletimizm gay- ytd1r ki, hepimiz bu hiirriyet ve istiklale nun ic;indir ki ben her sahada yap1lan bu 
ri Bulgar milletlere kar§l nefret hissi yok- sahib bulundugumuzdan dolay1 sevinir • yarc.ttclhgm hayramytm. Bu kadar ktsa 
tur, binnetice, Tiirklerin bugiin de Y

1
a • ken, diger Balkan milletlerinden hic;biri· bir zaman i~erisinde Kamal Atatiirk 

nn da memleketimizde kendilerini ev e - sinin bunlan kaybetmesini kabul etme - Tiirk milletini bilciiml.e medeni milletle-
rinde telakki etmelerini arzu ederim.» meliyiz. rin derecesine yiikseltti. Onun bu i§i c;ok 

«Bugiinkii. Tii.rkiye» Tiirk milletile aram1zda mevcud b~g- ulu bir i§tir. 
Bulgaristanda c;Ikan Utro ismindeki lar, her§eyden evvel, Turklerin ve biz Ben Ti.irkiyenin dostuyum. llave ede-

gazete, profesor Stoyanofun «Bugiinki.i Bulgarlann hiirriyet ve istiklalimiz ic;in yim ki Bulgariye ve Tiirkiye munaseban 
Ti.irkiye» ba§hgt alnnda c;ok §ayam dik-

yapbgwimlz pahalt ve b" "k f d kArl k yaln1z real ve korekt deg~il, dostane ol -kat bir makalesini ne§retmektedir. Bu uyu e a a 1 -
makaleyi iktJbas ediyoruz: larda, sonra da, biraz geride ve diinya mahd1r. Bu dostluk yalmz hiss! degil 

«Sark kom§umuz Tiirkler, bugiinlerde, piyasasile zengin memleketlere tabi kal- menfaatlerle de teyid edilmelidir, c;iinkii 

en biiyiik milli bayramlan olan Cumhuri- IDI§ olmakta mundemicdir. tarafeyn menafii bunu amirdir, bundan 

yet bayramm1 tes'id ettiler. Binaenaleyh, mi.i§terek mesaimizin. maada arada payla§amadtgtmlz bir§ey 

_ ...:.;.:....;;.; _ __ ..DIJJ. i!2_!;e~te1n bu adar k1sa bir uman daha dogrusu amlardanberi mevcud de yoktur.» 

dugundan derhal ciirmii me§hud ka - !! 

nunu mucibince muhakemesi yapllarak 
bir ay hapis, 90 lira para cezasma mah
kfun. olmu§tur. 

Gemilerin muayenesi 
Ankara 2 (Telefonla) - Gemilerin 

muayene ve mesahasma aid talimatna
menin 5 inci ve 10 uncu maddeleri Ve-
killer Heyeti kararile degi§tirilmi§, 
175 inci maddesine bir ftkra ilave edil
mi§tir. 

Amerika Cumhurreisi 
bugiin se~iliyor 

Nevyork 2 (Hususi) - Amerikada 
Reisicumhur intihabati yann yaptlacak -
tiT. Bundan dolay1 intihabat miicadelesi 
en had bir devreye girmi§ bulunuyor. 

Ruzvelt ve Landon bu ak§am son nu· 
tuklanm soyliyecekler, iki tarafa men : 
sub niimayi§c;iler sabaha kadar niimayi§ 
yapacaklardir. 

Zabtta her ihtimale kar§l binlerce §UP" 
heli kimseyi nezaret altma alml§tlr. 

Bir tayyare kazas1 
Berlin 2 (A.A.) - Frankfurt - Am -

Main - Erfurt yolunda i§liyen tayyare -
lerden biri Thurange ormamna dii§erek 
parc,:alanml§hr. On ki§i olmii§, iic,: ki§i 
yaralanml§hr. 

Kazanm sis yiiziinden vukua gelmi§ 
oldugu soylenmektedir. 

Dursunbey kazas1nda vaziyet 
,..-

Dursunbey kazasmm umumi goriinii.~ii 

Dursunbey (Hususi) - Bahkesir - palamudun di.i§mesinden zarar gormii§ • 
Ki.itahya demiryolu iizerinde bulunan tiir. 
kazam1z zengin c;am, me§e ve palamud Bir derdimiz de hafta tatili i§idir. 
ormanlarile ~evrilidir. Kazam1zm her ta- Halk daha hafta tatiline ab§amamJ§ttr. 
raft baghk bah~eliktir. T a§delen ayann- Esnafm c;ogu hafta tatili istiyor. F akat 
da bir~ok memba sulan vard1r. Biitiin her nedense bu i§ bir tiirlu tatbik edile· 
havza komiir madenlerile doludur. miyor. KazamlZin esnaf1 buna bir c;are 

Bu kadar miimbit ve feyizli bir saha- bulunmasm1 alakadar makamlardan dile· 
da c;ah§an koylii yalmz bu sene afyon ve mektedir. 

ha 

a~ker 
Vekal 
hudud 

D 

etmez 
Ye k2 
Ve on 
hey a~ 
tir. S 
Mat 
rniim 
rer t 
kons 
fma 
etmi 
Yana 

«
Yeyi 
Yare 
Bu 1 
den 
rec 
hur 
zeki 
dar 
ticel 

s 
lek< 
dan 
isi ; 
rna1 
Sid 

~eH 
dir 
tl 

dil 
I<. 

'" te 
yl 
gt 

d 
g 
a 

11 



1 

ormii~ • 

i~idir. 
mami§tlr. 
. Fa kat 
ik edile· 
bir ~are 
an dile-

3 lkincite§rin 1936 CUMHURiYET 

Giizide misafir diin gitti ingiliz Parlamento-
su bugiin a~tltyor 

Yugosla vya Basvekili M. Stoyadinovic 8 .. h tl 1 , u munase e e yap1 a-
hareketinden evvel gazetecilere cok cak merasimde baz1 

miihim bevanatta bulundu degi~iklikler olacak 

[Ba$taraft 1 tnet sahifede] 
Yonunda Vali ve devlet erkam tarafm • 
dan hararetle te§yi olunmu§ ve bir boliik 
asker selam resmini ifa etmi§tir. Hariciye 
Vekaletinden bir heyet aziz misafirimizi 
hududa kadar te§yi eyliyecektir. 

Dost Yugoslavyamn rouhterem Ba§ · 
vekili, diin ak am, Beyoglunda, Misk 
sokagmdaki Yugoslav konsoloshanesinde, 
Yugoslav kolonisinin ziyaretlerini kabul 
etmezden evvel saat alh buc;uktan yedi
Ye kadar Tiirk gazetecilerile gorii~mek 
Ve onlara Tiirkiyeden aynhrkn bir daha 
beyanatta bulunmak nezaketini gostermi§
tir. Gazetecileri Yugoslavya Ba§vekiline 
Matbuat Umum Miidiirliigii istanbul 
rniimessili Ne§'et Halil Atay birer, bi -
rer takdim etmi§ ve aziz misafirimiz, 
konsoloshanenin biiyiik salonunda etra -
fma Tiirk gazetecilerini alarak hasbihal 
etmi§ler ve §U k1ymetli ve c;ok dost~a be· 
Yanatta bulunmu§lard1r: 

«- Bana, miittefik ve dost Tiirki -
Yeyi biiyiik istiklal bayram1 masmda zi
Yaret etmek gibi nadir bir fmat verildi. 
Bu suretle, Ti.irkiyeyi, kuvvetlerini goz · 
den gec;irip tahakkuk ettirilen terakki de· 
recesini ol~tiigi.i esnada gorebildim. Cum· 
hur Reisi Atatiirki.in biiyi.ik ve dinamik 
zekasmm sevk ve idaresi altmda, bu ka
dar az zaman zarfmda elde ettiginiz ne· 
ticeleri takdirle kar§Ihyorum. 

Sizin yillarmlZln her biri, ba§ka mem· 
leketlerin on y11lanndan, hatta asulann· 
dan fazla semere vermi§tir. Cumhur Re· 
isi Atatiirk, isminin, dillnizde ifade ettigi 
mana ile ger~ekten yeni Tiirkiyenin ata· 
Sldir. 

Ankara, yepyeni, beyaz ve magrur 
~ehresile, yeni ve nadir bir faaliyet tipi
dir ve topraklan iistiinde, yahud civarla
tinda tevali eden kiiltiir silsilelerine mua
dildir, hatta onu gec;ecektir. Bugi.inkii 
kamalist Ankara, kendi etrafmda bulu
llan Hitit Bogaz koyiinii ve onun eski te· 
Pelerini gururla seyredilir ve kendi etraf
lannda yarat!lmakta olan biiyiik i§leri 
hayretle seyreden bu tepeler de kendi 
ci7arlarmdaki ihti§ama hayran kahrlar. 

Askeri ge~id resminde ordunu • 
zu gordiirn. Biitiin Anlearada 110r • 
diigiim ayni dinamizm ve ayni 
faaliyet ondan da intifar etmek -
tedir. Dost ve miittelik Yugoslav • 
yamn, Tiirk ordusunu bu kadar 
giizel hazrrlanmrf, bu kadar iyi 
disiplini ve bu kadar heyecanlr 
gormekten ne derece sevindigini 
aoylemege liizum var mr? Hava 
kuvvetleriden deniz kuvvetlerine 
kadar biitiin elradrn yiiziinde, va • 
zifelerine karfr besledikleri ima • 
nrn ifadesi okunuyordu. 

Ordunun yamba§mda, Biiyiik $efini 
gururla selamli,qan Halk Partisini asia 
unutamryacaiiim. Bu. sauin ve intiza -
mm, suihun ve harbin istinad ettigi qeni 
Turkiqe !Jurdda~rdrr. 

Ankaradaki krsa ikametim, mil· 
li yaprmzrn, en saglam bir temeb 
iiatiine kurulmuf saglam bir bina 
oldugunu bana ispat etti. 

Her tarafta, geni~ esaslar iizerinde iyi 
tetkik edilmi§ bir plan go:te ~arp1yor. 
Miman Biiyiik ~efiniz olan bu plam ta· 
hakkuk ettiren de, kendisile dostane ve 
samiml uzun miilakatlar yaptlg1m Ba§ -
hakan lsmet lnoni.idiir. 

Evvelki giin Ankaradan, bugiin gii • 
zel 1stanbuldan ve onunla ayni zaman· 
da da Tiirkiyeden aynhrken, siz gazete· 
cilerin meziyetlerinizi zikretmemezlik ede
rnem. Memleketlerimiz arasmda yakmhk 
Ve miitekabil tam§1khk tesisi ic;in sebkeden 
hizmetleriniz c;oktur. T uttugunuz yolda 
devam etmenizi rica ederim. 

Bu f1rsattan istifade ederek delaleti 
nizle dost ve miittefik Tiirk milletine re· 
fah ve saadeti it;in halisane temennileri· 
mi sunanm.» 

Turk gazetecileri, beyanat vermek ne· 
zaketinde bulundu!darmdan ve .5efleri, 
memleketleri, Tiirk ordusu ve kendi na· 
<;iz ~ahJslan hakkmda soyledikleri giizel 

e samiml sozlerden dolay1 dost Ba§ve· 
kile te§ekkiirlerini beyan etmi§lerdir. 

Bu mada, aziz misafire, Sa Majeste 
Yugoslavya Krah ikinci Piyer hakkm -
da resimli bir makale ne§retmi§ olan haf
tahk gazetelerden biri takdim edilmi§, 
M. Stoyadinovic; bu vesileden bilistifade 
Turk gazetelerinin c;ok giizel basildigmi, 
Tiirk fotografc;Ilarmm c;ok iyi ~ah§hk -
larm1 ve gazetelerde c;1kan resimlerin 
pek miikemmel oldugunu soylemi§tir. 
Muhterem Ba§vekil, sozi.i lzmitte Siimer 
Bank tarafmdan kurulan kag1d fabrika
sma naklederek, gazetelerin milli kag1 • 
da. bas1hp basilmadigim sormu§, kendi -
lerme baz1 kitablarm milli kag1da bas11-
~Igi, fakat fabrikamn heniiz gazete ka -
g1d! ~;IkarmadJg! bildirilmi§tir. 

Bundan sonra dost milletin Ba§ba • 
kam Tiirk gazetecilerinin arasmda re • 
simlerini c;ektirmi~ ve biiyiik samimiyetle 
«yamma yakla§miz, resimlerimiz boyle 

daha iyi c;1kar» demi§tir. 
Sevgili dostumuz, bundan sonra, ken • 

disine ikram edilen bira kadehini ka!dJ
rarak: 

«- Dost Tiirk milletinin ve Ti.irk 
gazetecilerinin s1hhatine i~iyorum» de • 
mi§tir. Gazeteciler de, «dost Yugoslav 
milletinin ve Ba§bakanmm §erefine» 
mukabelesinde bulunmu§lardir. 

Ti.irk gazetecileri muhterem Ba§vekile 
veda etmi§ler ve giizel seyahat temenni
sinde bulunmu§lardir. Bu mada Madam 
Stoyadinovic;le Belgrad orta el~imiz 
Haydar Aktay konsoloshaneye gelmi§ -
ler ve ondan sonra, Ba§vekil 1stanbulda
ki Yugoslav kolonisini kabul ederek 
hepsine ayn ayn iltifat etmi§lerdir. 

Belgradda ingilizce mh§ar etmekte 
olan Balkan Herald gazetesinin muha -
biri olan gene bir Yugoslav k1zile de go
rii§mii§, konsoloshane memurlarmdan bi
rinin km ve lstanbulda dogup biiyiimii§ 
olan matmazelin mbca bilmedigini og -
renince,: 

«- Snbca ogrenmeniz i~in bir Yu • 
goslav gencile evlenmeniz laz1mdu !» 
demi§tir. 

Londra 2 (A.A.) - Kral yann 
parlamentonun yeni i~tima devresini a -
<;:acaktir. Mutad merasimde ii<;: miihim 
dt'gi~iklik olacakhr: 

1 - Buckingham saraymdan parla -
mentoya gidecek alayda hie; bir kadm 
bulunmiyacaktir. 

2 - Lordlar Kamarasmda iki taht 
ve veliahdler i<;:in de bir sandalye bulu • 
nacak yerde yalmz tek bir taht olacak -
hr. 

3 - Kral nutkunu okumadan evvel 
protestan oldugunu ilan edecektir. <;:iin
kii an'ane ve<;:hile her yeni hiikiimdann, 
ya tac giyme vaktinde ve yahud da parla
mento ile ilk temasmda hangi din ve 
mezhebde oldugunu bildirmesi lazundJr. 

lnebolu faciasmm 
muhakemesi 

1zmir 2 (Hususi) - inebolu fa.cias1 
rnuhakemesine bugiin de devarn edilmi§ 
ve ehli vukuf raporu okunmu§tur. 

Raporda geminin fazla yiik ald1g1 ve 
hamulenin yanll§ §ekilde istif edilmi§ 
oldugu kaydedilrnekte ve geminin kap
tam bu noktalardan dolay1 rnes'ul tu -
tulrnaktad1r. 

Ehli vukuf, diger rnaznunlarla Deniz
yollan l§letrne Mi.idiirii Zekeriyyay1 
suc;lu bulrnaktad1r. 

Muhakerne bu aym 30 una talik edil
rni§tir. 

lzmirde tiitiin fiatlari 
yiikseliyor Yugoslav kolonisinin ziyareti bittikten 

sonra dost Ba§vekil Ba§muharririmizin 
ziyaretini kabul etmi§tir. Ondan sonra, izrnir 2 (Hususi) - Ti.iti.in fiatlannda 
konsoloshaneden aynlarak Perapalas o • birle bir buc;uk kuru§ arasmda bir yi.ik-

selme vard1r. 
teline gitmi§tir. 

:;iimdiye kadar yap1lan ihracatm mik-
M. Stoyadinovic; Tiirk gazetecilerini tan 45 bin tondur. Elde rnevcud stok ta 

kabul ettigi suada Yugoslavya sefiri, 10 • 12 bin ton raddesindedir. 
Yugoslavya ba~konsolosu ve Yugoslav • Son zamanlarda incir ic;in de yeni si
yah gazeteci dostlanm!Z da bulunmu§ • pari~ler ba~larnl§ ve stok azalrnl§hr. 
lard1r. Yalmz Hamburga yap1lan sevkiyattan 

Aziz misalirimizin ziyaretleri §ikayet vaki olmu§tur. 

Yugoslav Ba§vekili bugiin dordiincii lzmir ~ehir Meclisi a~Ildi 
Vakif hanmda bulunan Ti.irk • Yugos· izmir 2 (Hususi) - Bugiin :;iehir mec-
lav Afyon Biirosunu ziyaret ederek tet- lisi ilk toplantlSlm yaprnl§hr. Rapor o-
kikatta bulunmu§tur. kunduktan sonra Belediye Reisi Behc;et 

M h · f. · · f k I . d Uzun icraah ittifakla tasvib edilmi§tir. 
u terem m1sa IflffiiZ, re a at erm e I • • • 1· • d 

ref .k 1 'h d 1 ld w h I K1z1 ay cemtyetmm zmtr e 1 a an ve m1 man ar an o ugu a -
de miizeleri de gezmi§lerdir. M. Stoya • a~b~ a§evi 
dinovi<; ve refikalan Topkapi saraym - fzmir (Hususi) - K1Z1lay Cemiye-
daki Kubbealt1 ve Arzodas1 gibi saraym timizin Halkapmarda pamuklu mensucat 
en eski ve tarihi kiS!mlarmda, bilhassa fabrikasmda hamladigi A§evi bayram 
Bagdad ko§kii ve Haremin muhtelif k1- giini.i Valimizin biiyiik bir heyetle ve bii
Slmlarile yakmdan alakadar olmu~lar ve tiin fabrika i§c;ilerinin huzurile ac;Ilmi§hr. 
Miizeler miidiiri.i Azizin verdigi izahatJ Kadm, erkek I 50 ki§iye s1cak yemek da· 
memnuniyetle dinlemi§lerdir. gihlmi§Ilr. Bu yi.iksek §efkat eseri de §iik· 

Madam Stoyadinovi~. <;inili ko~kteki ranla kar§rlanmi§tlr. 
eski hahlan c;ok begenmi§lerdir. Muhte- A§evi bundan sonra muntazaman c;a
rem misafirlerimiz miizenin hahra clef- h§masma devam edecek ve i§~ilere be • 
terine ihtisaslanm yazmi§lar ve Miizeler §er kuru§ mukabilinde Sicak, mugaddi ye
idaresi tarafmdan kendilerine takdim e- mek verecektir. 
dilen miizeler ve miizelerdeki ba§hca e - Ayni a§evlerinin diger fabrikalarda da 
serlerin resimlerini muhtevi albiimii ka- ac;Ilmasi kararla§hnlmi§hr. 
bul etmek lutfunda bulunmu~lard1r. Vali, bu tedbiri ~ok giizel bularak Sl· 

Dost Ba§vekil hareketinden evvel Yu- cak gida almaktan mahrum ya§lyan mah
goslavya el~iliginde §ehrimizdeki Yu - kum. ve mevkuflar i~in de hapisanede bir 
goslav kolonisini de kabul etmi§tir. a§e~I .. a~Il~asim dii§i.inmii§ ve mevzuun 

A .. k" k tetk1hm alakadarlara bildirmi•tir 
tatur un nut u ve <; k I k ' · . . 
Yugoslav matbuatt e 05 ova Ya Cumhhurreisi 

Belgrad 2 (Hususi) - Atatiirkiin Belgrada geliyor 
nutku biiti.in Yugoslav gazeteleri tarafm- Belgrad 2 (Hususl) - <;ekoslovak • 
dan bi.iyi.ik ehemmiyetle nakledilmekte· ya Cumhurreisi M. Benesin yakmda 
dir. N utkun bilhassa Yugoslavya ile Bel grad! ziyaret edecegi haber veri! • 
Tiirkiye arasmdaki dostluga temas eden mektedir. Romanya Kralmm Prag se • 

· ·1 k d' yahatinden sonra bu ziyarete bi.iyiik e -kismi tebariiz ettm me te 1r. 
hemmiyet verilmektedir. Ankara miizakerelerinin 

Atinadaki akisleri Viyana toplanbsmda 
Atina 2 {Hususi) - Ankarada Yu- neler gorii§iilecek? 

goslavya Ba§Vekilile cereyan eden mii - Roma 2 (Hususi) - Bu aym on bi-
zakerelerden haberdar edilen Yunanis - rinide ve on ,ikisinde Viyanada topla • 
tanm Ankara elt<isi bu hususta hi.ikume- nacak olan Uc;Ier konferansmda ftalya· 
tine tafsilat gondermi§tir. Romanya el - Yl temsil edecek olan Hariciye Vekili 
t<isinin de bu miizakereler iizerinde hii ... Kont Ciano pazar giinii Romadan ha -
kumetini tenvir ettigi anla§IlmaktadJr. reket edecektir. 

Atina gazeteleri Yugoslavya Ba§ve - Bu toplanhda Orta Avrupa mesele • 
kili M. Stoyadinovic;in Tiirkiye hiikume- !~rile. Ki.ic;iik Antantla te§riki mesai §e • 
ti ricalile yaphgw 1 miilakatlann c;ok sami- killen etrafmda gorii§iilecegi tahmin e • 

dilmektedir. 
mi oldugunu ve bu temaslarm c;ok miis • ==~~~;,;-~~~==~---~~ 
mir neticeler verecegini yazmaktad1rlar. eden sulhun nekadar esash oidugunu 

A tin ada c;1kan Pr01ya gazetesinden: gostermege kafi bir delildir.» 
« Yugoslavya Ba§vekili doktor Sto • . Diger biitiin Atina gazeteleri ayni §e· 

yadinovic;in Ankaray1 ziyareti yalmz kilde miitalea yiiriitmektedirler. 
Tiirkiye - Yugoslavya dostlugunun de- Timesin makalesi 
gil. Balkan Antantmm da salabetinin te- M. Stoyadinovi~in Tiirkiye seyahati 
yidine ye,ni bir vesile olmu§tur. Bunu hakkmda Times gazetesi §U miitaleada 
Tiirkiye Cumhurreisi Atatiirkle lsmet bulunmaktad1r: 
inonii ve Stoyadinovic;in nutuklan gos - . «Yugoslav Ba§vekilinin i§ ba§ma gec;
termektedir. Bu nutuklar, Balkan elbir- h gec;eli birinci seyahatini te§kil eden bu 
ligine olan itimadm sars1lmaz oldugu ziyaret esas itibarile bir nezaket ziyare
kanaatinden ve Balkan devletlerinin s1ki tidir. Maamafih §imdi hakim hissiyata 
ve samimi te~riki mesaisinin A vrupanm nazaran daha kiic;iik devletlerin, biiyiik 
§U endi§eli zamanmda Balkanlar ve Y a- devletlerin ihtilaflanna kan~mamak iize
km§ark sulhunun teminat1 oldugu ilha - re miiteyakbz bulunmalan ve Ti.irkiye 
mmdan ileri gelmektedir. Malum oldugu ile Yugoslavyanm Balkan Antantmm en 
iizere birkac; giin sonra Biikre~te dort kuvvetli devletleri olmak itibarile Bal -
Balkan Antanh devleti erkamharbiyc - kan Antantmm Avrupa siyaseti iizerin
leri Balkan ittifakmi ikmal edecek olan deki potansiyel tesirleri bak1mmdan iki 
askeri hususlan tayin i<;in toplanacaklar- devlet arasmdaki te§riki mesainin ehem
dir. Bu dahi Balkan Antantmm mesai miyetle telakki ve mi.italeasi liizumlu ad
•A•r;J..;,m nekadar sasHam ve buna istinacl dolunmaktadJr.» 

lspanya Cumhurreisi 
kendini oldiirmek istedi 

II Istanbul Borsas1 kapam§ 
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LBa$taraft 1 tncf sahttede I 
yetc;iler, 300 maktul, miihim miktarda 
harb rnalzemesi ve bir tank birakmi§lar· 
d1r. 

Madridin ~imali §arkisinde nasyonalist 
kuvvetleri, ilerlemi§ler ve T orennocha ve 
J abraque kasabalanm i~gal etmi§lerdir. 

Madrid yeniden bombar
drman edildi 

Madrid 2 (A.A.) - Cuma giinii 
tayyareler tarafmdan yap1lan bombar• 
diman neticesinde 148 ki§i olmii§tiir. 
Aynca Getafeda de otuz kadar telefat 
vard1r. Bunlarm c;ogu kadm ve ~ocuk -
tur. 

lhtilalcilerin bir mavalfakiyeti 
Jerez de Ia Frontera 2 (A.A.) -

N asyonalistlerin i.ic; kolu, T orrejon ve 
Valdemorodan hareket ederek Madridin 
cenub cephesinde on kilometro ilerlem;§
lerdir. Bu kuvvetler, Humanes de Mad
rid ve Parlay! §iddetli bir muharebeden 
sonra zaptetmi§lerdir. Marksistler, 130 
maktul buakmi§lar, bir c;ok esir vermi§· 
]er, 2 top, on mitralyoz ve miihim mik • 
tarda ia§e mevadd1 terketmi§lerdir. 

Siguenza ve Guadalajara cephelerin
de nasyonalistler, baz1 muvaffakiyetler 
elde etmi§lerdir. 

Madrid harb meclisi, bir c;ok §iipheli 
zabitlerden bir takimim idama, bir taki
mmi da hapis cezasma mahkf!m etmi§ -
tir. 

Madrid hiikumetinin tebliii 
Madrid 2 (A.A.) - Hava i~leri 

N amhgi teblig ediyor: 
Cumhuriyet~ilerin tayyareleri, biiyiik 

bir faaliyet gostermektedir. Bu tayyare
ler, T oledonun §imalinde Escaluna tay
yare meydanile Salamanque tayyare 
meydarum bombardJman etmi§ ve be§ 
dii§man tayyaresini tahrib eylemi§tir. Bu 
tayyareler, Toledo mmtakasmda asileri 
nakletmekte olan bir treni de tahrib et· 
mi§tir. 

Harbiye Nezareti, Escoriai mmtaka • 
smda nasyonalistler tarafmdan yapilmi§ 
olan taarruzlarla bunlann T age vadisin
de ve Madridin §imali §arkisinde Sigu • 
enza mmtakasmda yapmi§ olduklan hii
cumlan tardetmi§ oldugunu bildirmekte· 
dir. 

Harbiye Nezareti, Asturies maden a· 
melesinin Oviedo kap1lanndaki miicade
lelerine devam etmekte olduklanm ve 
nasyonalistlerin Madridin §imali §arki • 
sinde Villeeca - Henarese kar§I yapm1~ 
olduklan taarruzun kmlmi§ oldugunu 
ilave etmektedir. Cumhuriyetc;iler, mu -
kabil taarruza gec;erek Villatoba kasa -
basm1 zaptetmi§lerdir. 

Madridde yeni bir hiicum 
hazrrlamyor 

Seville 2 (A.A.) - Madridin miit -
hi§ bir roukabil taarruz yapmak iizerC! 
yeni bir «Demir» kolu hamlamakta ol
dugu soylenmektedir. 

Barselonda Madridin pek yakmda 
zaptedilecegi soylenmekte ve Katalon . 
yamn miidafaasma hazulanmaktadir. 
Diin bir c;ok koyliiler, nasyonalistle • 
rin hatlanna iltica etmi§ler ve arzulanna 
ragroen bu ilticay1 daha evvel yapama • 
mi~ olduklanna teessi.if etmi§lerdir. 

Cebeliittankta marksistlerin iki gemi· 
si, ingilizlerden yiyecek ve komiir iste · 
mi§lerse de verilmemi§tir. Hiikumetin bir 
gemisi, diin Malagaya hakim tepeleri 
topa tutmu~tur. 
Akim kalan bir mukabil taarruz 

Salamanka 2 (A.A.) - Madrid 
kuvvetleri, Getafenin 11 kilometro uza · 
gmda bulunan Parla civannda Toledo
yu almak maksadile bir mukabil taarruz 
yapmi§Iardir. Bu taarruzu piiskiirten nas· 
yonalistler, 14 tonluk bir tank ve bir~ok 
harb malzemesi igtinam etmi~lerdir. 
M. Azana intihara tesebbiis etmif 

Paris 2 (A.A.) - v·allaloidden bil
dirildigine gore, ~imdi Barselonda bulu
nan Ba§kan Azanamn vaziyeti gayri • 
kabili tahammiil bir ~ekle girmi~tir. M. 
Azana bundan birkac; gi.in evvel Barse
londan hareket etmek istemi~se de anar
§istler bu harekete rnani olmu§lardu. Bu 
vaziyet kar~l5lnda Ba§kan intihara te • 
§ebbiis etmi§, fakat General Masquelet 
ba§kamn hareketini zamans1z gorerek 
miidahale etmi§ ve intihardan vazgec;ir -
mi§tir. 

ispanyaya gitmek istiyen 
goniilliiler 

Lille 2 (A.A.) - Gazeteler, birka<; 
zamandanberi birc;ok ecnebilerin F ransa 
tarikile ispanyaya gitmek iizere F ransa • 
Bel~ika hududunu gec;mege te~ebbiis et
mi~ olduklanm yazmaktad1rlar. 

Ekserisi <;:ekoslovak veya Lehli olan, 
bir k1smi da Almanlardan ibaret bulu • 
nan bu «goniilliiler» den evrak1 munta
zam olmiyanlar hudud muhaf1zlan ta • 
rafmdan Bekikaya iade edilmi§lerdir. 

iki giin i~inde V alencienne istasyonun -
daki hususl zab1ta, Katalonyaya gitmek 
i.izere yola <;Ikmi~ olan 22 ki§iyi geri c;e
virmi~tir. Bu ecnebiler, Briikselde faa -
liyette bulunmakta olan anar§ist • komli
nist enternasyonali tarafmdan sevkolun
maktadJrlar. Bunlara istasyona kadar 
komiinistler refakat etmektedirler. 

Alman ve ltalyan ithamlarrna 
Sovyetlerin cevabt 

Londra 2 (A.A.) - <;ar§amba gil· 
nii yapacag1 ic;timada, ademi miidahale 
komitesi, Sovyet Rusyanm lspanya i§le
rine dogrudan dogruya miidahale ettigi 
hakkmdaki italyan ve Alman iddiala • 
rma kar~1 Sovyetler Birligi tarafmdan 
verilen iki nota ile me§gul olacaktu. 

Sovyetlerin ihtilalcilere bir hiicumu 
Maskova 2 (A.A.) - Tas ajansi 

bildiriyor: 
Sovyet gemisini durdurarak ara§tlrmi§ 

olan ispanyol asilerinin tarZl hareketlen· 
ni mevzuu bahseden lzvestiya gazetes1 
diyor ki: 

1 Florin 
20 Celt tronu 

1 A vusturva SL 
1 Mark 
1 Zlott 
1 Penll\1 

20 Leva 
20 Dinar 
Ruble 
1 isvec; kuronu 

1 Tiirk altm1 
1 Banknot os. e. 

30, 
988, 
240, 

3!, 
990. 
~4!. 

<;EKLER 

AC~ Ka,p~ 
Londra 615, 615. 
Nev Yok u. 7950 u. 793b 
Pa.rts 17,014 3 17.0943 I 

Milano 15,1000 l5.1056 
BriikseJ U 33 4.7, 2:, 
A tina 89 268~ b9.268l 
Cenevre 5.46 3,4590 
Sotva 65.8~86 65.8~36 
Amsterdam 1.4686 1,4711 ~ 

Prae IIU682 211.4682 
Vivana 4.11470 !l2470 

Madrid 7.3820 1.5820 
Berlin 1.976~ 1,9764 
Varsova 4.2375 4.237.~ 
Budaoeste 4.3090 4,3090 
Biikres 108.6175 108.6175 
Belln'ad 54.716 34. 715 
Yokohama 2.11 2. 77 
Mo.skon 24.8085 24. '5"5 
Stokholln 3.1536 3.1536 
-~~~~~=-~= 
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I 
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Asian clmento 13.85 13. ' f> 
Merkez Bankas1 90. !lO 

1 tSTiKRAZLAR ' 

«Asilerin beynelmilel ac;1k deniz yo!· 
ian iizerindeki bu gibi kiistahc;a hareket
leri, gerek bu hareketlerin, gerekse maz· 
bar olduklan yard1m ve miisamahamn 
sulh ic;in ne derece tehlikeli oldugunu gos· 
termektedir. Asilerin vaziyeti fenala§tJk· I Ac;~ 
~a her tiirlii meydan okuma hareketine Tfir~ bore; vadell 23,60 

giri§ecekleri tabiidir. Bu itibarla hie; kim· ' :. ,. m vadeli 22. 
1 En!ant 96. 

se asilerin bu gibi gayrirne§rU hareket e • -

t 
Kap~ 

23.60 
22. 
!16.25 

rine kar§I bigane kalamaz. Bu hareket • I•' ____ ......;;;T~A.;;;,.;;;B~V~t~L;:.:A:.,;T:;_~--f 
leri daha dogu§larmda ezmek lazimdir. I Ac;~ Kapa.m., 
ispanyol isyanmm beynelmilel bir muha· .l!m.adolu l vadel1 42·1:!5 43. I , n vadell 42,85 43. 
sama §eklinde tecelli etmesinden korkan 

biitiin ferdler, ispanyol asilerinin denizen- GU""NU""N BULMACASI 
lerdeki meydan okuma hareketlerind 
biiyiik bir endi§e duyrnaktad1rlar. De - J 2 S ' 5 s 7 s 9 10 

nizde, asilerin korsanca hareketleril~ I I I I IJiiJ I I I 
denizlerde bir suiistimal zoru hareket 1 lj 
devresinin ac;IlmamasJ biitiin memleket - 2 I I I 1•1 I I I I 
Jeri alakadar edecek mahiyettedir.» 3 I 1•1 I I I 1•1 I 
lspanya hiikumetine gore ihtilal. 4 I I I I I I I 1•1 . 

cilerin yapttklart vahfeller 5 •I 1•1 I 1•1 I I I 
Gec;enlerde ispanya hiikumeti, Lon - 6 I I I I I 1•1 I I• 

dra el~iligi vas1tasile ihtilalcilerin yap - 7 
1 

1 1 1•1•1 I I I 1 
IIkian gayriinsan1 hareketler mevzuu et· 8 1•1 1 1 I• 1•1•1 
rafmda bir teblig ne§retml§ti. · 

Londrada c;1kan Morning Post gaze - 9jL \ I I I I 1•1 
tesi bu tebligi §oyle hulasa etm ~ 1j,t:::.!.Ot I I•J•I L 1 I 

I I · 
L-L.I 

dspanyanm me•ru hi.ikfuneti, ne •im· • • Soldan sa~a: 
diye kadar ne de §imdiden sonra 'asilere 1 .:.._ ilk kadm hava ~ehldimiz, keder. 2 -
kar§I tatbik etmek mecburiyetinde kal - Giinlerden birl, slnirll. 3 - Vucudun adale 
d1g1 cezalann §iddetini inkar edecek de· k1snu, arabca cdordiincib, esmekten emir. 

gildir. Bu gibi hadiseler, tarihin bize gos- ! ~ ~~~~z~~r:~~: ~~h~~~~k~~ 
terdigi gibi sivil harblerin bir icabidir. ~u, -cerkek oll:. manasma bir lsim. 6 -
Y almz diger taraftan da asiler, i§gal KIVllcun, islm. 7 - Anadoluda teessiis et
ettikleri havalide bir amele birligine in - ml~ eski bir Tiirk medeniyetl, kalm tahta. 

8 - Osmanll tarihlnde blr faclaya kurban 
tisab1 gosteren vesikalan hamil olan arne- g!den §ehzade. 9 _ Okun hedefe vuru~u, 
leyi sistematik bir §ekilde kur§una diz • §eref. 10 - Dahlnln kiSaltllrru~l, istimbot. 
mekten geri durmami§lar ve bunlann so· Yukandan ~ag1ya: 
kaklarda yahud raezarhklarda yatan ce· 1 .~ Oliim zamam, muharebe meydanm
sedleri' iizerinde ayaklarma bagwlanmi• ve da olen mUsliiman. 2 - Ya§llk, lsenln ki -

• saltilml~l. 3 - cMb nin tersi dilek. 4 -
amele birligine intisablanm gosteren kart· Kuliibe, arabca cbaba:.. 5 - Aparmaktan 
lar te§hir edilmi§tir. emir, tal!m klllci. 6 - Kahn ve kaba ku-

A I B d · d.kl · ma§, bir§eye sonradan llave olunan par -
si er a ajoza gir 1 en zaman c;a, bazan cotede:. kel!mesinin online ge -

2,000 ameleyi boga gi.ire§lerine mahsus tir!len tab!r. 7 _ Kadm es!r .senenin on 
stadda hapsetmi§lerdir. Tri.biinlere vazo· ikide bir!. 8 - Nota, impara~roan kii'<iik 
lunan makinelitiifeklerle bunlarm iize - hiikiirndar, sporcularm cya~a!~ :s1. 9 -

Qocuk dogurtan, evin takslmatmdan b!rl, 
rine ate§ ac;Ilmi§ ve hepsi de merhamet· kiSa zaman. 10 _ Niimune, ttirk .. e me~hur 
5izce oldiiriilmii§tiir. Bunlarm kur§unlar tangolarctan btrt. 

Ia olmeyip yarah kalanlannm 1shrab ve Evvelki bulmacanrn halledilmif ~ekli 
inlemelerine hi~ merhamet gOsterilme - 1 2 3 4 6 6 7 M 

1 10 
mi§tir. Y almz Seville §ehrinde askeri ha- ,~ 
rekattan haric 9000 i§c;i ve ~iftc;i katie - 1 S I 0 I P 0 I R] M I E 1 K IBI Y 
dilmi§tir. 2 Al$1 I Rl•l I IFIAIDIE 

EI Carpioda alii i§c;i bir kuliibeye hap· 3 L I 0 IN I E IT 1•1 E I L) E I M 
sedilerek petrolle iyiden iyiye Isla1Ild1ktan 4 A 1•1 A 1•1 E I $1•1 E 1•1• 
sonra kuliibeye ate§ verilmi§ ve bunlar 5 M I 0 I R I U I K 1•1 K 1 !II p 1 A 
bagira !;ag1ra yakilml§lardu. Saragossa· 1 1 1 1 
da da 2000 den fazla i~t;i oldi.iriilmii§ - 6 • D • L l I M I 0 IN I A I D 
tiir.» 1 S I AlB lUI N I•IN )AI Rl• 

Madridin miidalaasz bir Sovyet 8 AI•IUI S I•IYI AIM I AIN 

kumandanrna tevdi edilmif o1PI61NI•IKIOIKIUILIUI 

Paris 2 (Hususi) -Haber almdigi· l_o::A::=Z=I=A::::I;:D:::I::•::U::K::I•=I S=ll::I::R=:. 
na gore Madrid hiikumeti Sovyetlenn ..--
yardimim daha ziyade geni§letmek mak- ( YENi ESERLER ) 
sadile Madridin mi.idafaasmi bir Sovyet -
kumandanma tevdi etmi§tir. ihtilalciier 
Madridin son tramva.y istasyonlanna ka
dar yakla§IIli§lardir. Madridin 12 mil o
tesinde bulunan ihtilalci topc;u batarya
lan §ehri bombard1man Ptmektedir. 

Turk - Japon ticaret anla§
masi feshedildi 

Benim Ko,malarim 
Bu ad altmda V. Sabri Ergiilun 15 par • 

..asm1 topllyan ufak bir kit ab ~1klm~t1r 
Tavsiye ederiz. 

Hukuk Gazetesi 
Cevad Hakk1 Ozbey tarafmdan ii~ sene

denberi ttirk~ ve franslZca. olarak ne§re
dllmekte olan Hukuk Gazetesinin ikincl 
cUd on altmci nUshas1 intl§ar etmi$tir. 

Tiirk - Japon ticaret anla~mas1 hli Bu niishada profestir Erzurum saylaVl Sa-
, · f d f h - im Ali Dilemrenin adli tlbba, eskl Adliye 

kumetirn1z tara m an es edilmi~ ve Bakam, izmir saylaVI profe.sor Mahmud 
bu cihet Japon hiikfunetine bildirilrni§- Esad Bozkurdun jiiri meseles!ne, T1bb1 Ad· 
tir. Anla~ma hi.ikiirnlerine gore, muka . li Gene! DirektOrii Naci Tekinin adll ke -
velenin rni.iddeti ka~unuevvel sonunda §iflerine, cevad Hakkl ozbeyin ceza huku
bitecekti. kuna aid makaleleri ve etiidlerlle profesor 

Maarnafih diin Ankarada yeni bir an- Mustafa Re~ld Belgesaym, l;liiraYI Devlet 
la§ma yapilrnasi i<;in rnlizakerelere ba§- azasmdan Cudlnln ve sa!r kiymetll zeva-
lanml~hr. tm yazilarJ vard1r. 

Norasteni, 
zaflyet ve 
Chlorose 

benizsizlik .icin_ yeg:lne deva kan~ ih;:a t;den SJROP DESCffiENS PARIS 
En muntahip etibba tarafmdan tertip ed1lmi~tir. f 



HASAN 
KUVVET ~URUBU 
Zaaf1 umumi, kanstzhk ve 

kemik hastahklarma tifai te • 
sirleri ~oktur. 

~ocuklar, gender, gene ktz· 
lar ve ihtiyarlar her yatta is -
timal edebilirler. 

HASAN DEPOSU: 
Istanbul, Ankara, Beyoglu 

1936- 1937 ba~mahsulii 

NORVEG MORiNA 
BALIKYAGI 

Halis Morina bahgmm ci • 
gerlerinden ~tkartlmifhr. l~ • 
mesi kolay ve nefistir, mideyi 
bozmaz. Gayet temiz ve mu • 
akkam ve yeni Hasan markah 
titelerde sahhr. Taklidlerin • 
den saktmmz. 

1/4 litre 40, 1/2 litrelik 60, 
1 litrelik 100 kuru,tur. 

HASAN DEPOSU: 
Istanbul, Ankara, Beyoglu 

ETi PALA S 
ANKARA 

Eaki Lozan Palas oteli, Eti Pa
las nam1 alhnda ve yeni bir idare 
ile a~dmt§hr. Temizlik ve ciddiyet 
itibarile memleketimizin en yuk-

sek otellerindendir. 

YEMEK .... 
DEGIL 
• • 
I$KENCE 

Dislerini , 

RADYOLiN 
ile temizlememenin 

cezas1n1 ~ekiyor 
Di~Ieri hil; temizlememek nekadar 

muztrsa geli~igiizel bir macunla te • 
mizlemek te o kadar muZird1r. Di§le • 
rinizin minasm1 bozacak macunlardan 
sakmmtz. Minas1 bozulan di~ler ~iirii • 
mege mahkfundurlar. Yemek ycdir· 
mezler, su il;irmezler ve size hayah 
cehennem cderler. Nihayct hepsini 
l;Cktirerek gene ya~ta di§siz kahrstmz. 

RADYOLiN 
Di~Ieri, mina tabakasm1 -rizmeden, 

hnpalamadan temizler ve parlabr, 
mikroplar1 oldUriir, di§ etlerini kuv· 
vetlendirir. 

Adana Pamuk Oretme 
Ciftligi Miidiirliigiinden: 

Makinenin nev'i Muhammen bedeli 
Lira Kurut 

Tek kutulu 27 X 54 pus eb'~dmcl,a burgulu 
Standart pamuk balya makinesi 1229 36 

1 - Eskitehir T ohum Islah istasyonu i~in 1hnmas1 iktiza eden yu
kartda evsah yazth bir aded pamuk balya makinesi a~1k eksiltmiye 

konulmuflur. 
2 - Eksiltmiye girecekler tartnameyi Adana Pamuk Oretme ~ift -

ligi Miidiirliigiinden alabilirler. 
3 - Yukanda yazth pamuk makinesinin muhammen bedeli 

(1229.36) lira olup muvakkat teminat (92.20) liradir. 
4- Eksiltme ve ihale 16/11/1936 giiniine musadif pazartesi gii -

nii saal «15» te Adana Ziraat Miidiirliigiinde miitet kkil Mubayaa 
Komisyonu tarafmdan yapdacakllr. 

5 - lsteklilerin 2490 say1h eksiltme kanununun tarifall dahilinde 
miiracaat etmeleri ilan olunur. (2636) 

TE:j i N 
Merhemini hullanan Frengi ve Belsogukluguna tutulmaz. Her eczanede bulunur. 

Kapab zarf usulile eksiltme ilan1 

Tunceli Vilayeti Naf1a 
DirektorliigUnden: 

1 - Eksiltmeye konulan it: «Dordiincii Umum Miifettitlik mmta
kast dahilinde takriben 102 Km. uzunlugundaki Elaziz · Pliir yolu -
nun tesviyei turabiye, smai imalat ve makadam ~ose intaabdir. 

Bu itlerin tahmin edilen bedeli 500,000 liradtr. 
2 - Bu ite aid tartnameler ve evrak tunlardtr: 
A - Eksiltme ljartnamesi. 
B - Mukavelename projesi. 
C - Baymdtrbk itleri genel fartnamesi. 
D - T esviyei turabiye, tose ve kirgir intaata dair fenni tartna -

me. 
E - Hususi ,.artname. 
F - Silsilei fiat cetveli. 
G- Tat, kum, su grafigi. 

lstiyenler matbu Baymdtrhk t,leri Genel tartnamesi ve fenni tart· 
nameyi dairede tetkik ve miitalea ve diger tartnameleri ve evrak1 
12,5 lira bedel mukabilinde Ankara Nafta Vekaleti ~oseler idaresin· 
den ve Elazizde Tunceli Naf1a dairesinden alabilirler. 
3- Vahid fiatlarmda zam yapdan intaatm eksiltmesi 10/11/936 

tarihinde sah giinii saat 14 te Elizizde Tunceli Naf1a miidiirliigii bi
nasmda yaptlacakhr. 
4- Eksiltme kapah zarf usulile yapiiacakhr. 
5 - Eksiltmeye girebilmek i~in isteklinin 23,750 lira muvakkat 

teminat vermesi ve bundan batka Ticaret Odast vesikasmt ve Nafta 
Vekaletinden istihsal edilmit yol ve teferruab miiteahhidligi ehliyet 
vesikastm haiz olup gostermesi laztmd1r. 
6- Teklif mektublari yukanda 3 iincii madede yaz1b saate ka • 

dar gelmit olmast ve dtt zarfm miihur mumile iyice kapablm•t ol • 
mas1 liztmdtr. Postada olaeak aecikmeler kabul edilmez. «2622» 

istanbul Harici Askeri 
KIT AA Tl tL.ANLARI 

Metresine bi~ilen ederi 30 ku
rut olan 50000 metre haki renk
te astarhk bez kapah zarfla ah
nacakhr. ~artnamesini parastz 
almak istiyenlerin hergiin ogle -
den sonra Komisyona gelmeleri. 
ilk teminat miktar1 1125 liradtr. 
ihalesi 14/11/936 cumartesi gii
nii saat 11 dedir. Eksiltmesiae 
gireceklerden 2490 sayth kanu • 
nun 2 ve 3 iincii maddelerinde 
yaz1h vesikalarla ilk teminatla • 
rile birlikte teklif mektublarml 
ihale saatinden en az bir saat ev
vel Ankarada M. M. V ekaleti 
Sabnalma Komisyonuna verme • 
leri. «432» (2582) 

' 
Evvelce kapah zarfla eksilt -

miye konulan 150,000 kilo una 
teklif edilen 11 kurut 36 santim 
Komisyonca gali goriildiigiin -
den 9 ikincitetrin 1936 pazartesi 
giinii saat 15 te ihalesi yapdmak 
iizere yeniden kapah zarfla ek • 
siltmiye konulmu~jlur. Evsaf, te· 
rait ve teminatlarmda bir degi • 
tiklik yoktur. 

tsteklilerin belli giin ve saat • 
ten evvel ~orumda Orduevinde 
toplanan Komisyona teklif mek
tublarmt vermeleri ve gander • 
mit olmalar1 laz•md1r. 

«415» (2436) 
:f.:t-¥-

Tiimen garnizonlan ihtiyaci 
i~in 17,700 kilo sa bun almacak • 
br. ~artnameleri lzmitte Tiimen, 
lstanbulda Levaz1m Amirligi Sa
tmalma Komisyonlarmda her • 
giin goriilebilir. Kapah zarfla 
eksiltmesi 17 ikincitetrin 936 
sah giinii saat 15 te Tiimen Ka -
rargah1 binas1 Satmalma Komis· 
yonunda yaptlacakhr. Tutari 
6319 lira ve ilk teminab 474 1i -
radtr. lstekliler tartnamesinin 
dordiincii maddesinde istenilen 
belgelerle birlikte teklif mektub
larml belli giin ve saatinden bir 
saat evvel teminatlarile Komis -
yona vermeleri. 

«438» (2643) 

*** 
A~tk eksiltme ile 7500 kilo 

lahana, 7500 kilo ptrasa alma -
cakllr. Eksiltmesi 16 ikinciletrin 
936 pazartesi giinii saat 16 da -
d1r. ilk pey parast 63 lirad1r. Bir 
kilosunun muhammen fiah Ia -
hananm bet kuru,, p1rasanm al
b kurustur. Sartname ve evsaft
m go;mek ' istiyenler hergiin 
Komisyona gelebilirler. Eksilt -
miye gireceklerin ilk pey pa -
rasma aid makbuzla belli giin ve 
saatten evvel Corluda Komis -
yonda bulunmalart. 

1439» (2644) 
:(.:(.:(. 

Nigde Mevkii ictin 150,000 kilo 
ekmeklik un kapah zarfla ah • 
nacaktu. Tahmin edilen bedeli 
16,500 lira olup ilk teminab 
1338 liradtr. Eksiltmesi 17/11/ 
936 sah giinii saat 15 te Nii!'dede 
Komisyonda yap1lacakhr. Tek • 
lif mektublari 2490 sayth kanu -
nun hiikiimlerine uygun olarak 
ihaleden bir saat evveline kadar 
Komisyona verilmi~ bulunacak
br. Sartnamesi hergiin Ko -
misyonumuzdan parastz alma • 
bilir. «440» (2645) 

Fatih sulh birinci hukuk mahkeme • 
sind en: 

Aksarayda Davudpa§ada yeni Top • 
kap1 caddesinde eski 13 yeni 175 nu -
marah gayrimenkuliin izalei §uyuu 
.1\'levlude tarafmdan i~bu gayrimenku
liin yan hissesine sahib bulunan Fatma 
~ekureye dava arzuhali gonderilmi~ 
ise de teblig mcmuru tarafmdan verilcn 
§erhte mumailcyhamn i§bu mahalden 
~lk1p nereye gittig"i me~;hul oldugu ya
zih olmasma mebni davacmm dilegile 
ilfmcn tcbligata karar verildiginden ve 
muitakemesi 25/11/936 saat 14 e mu
allak oldugu H. U. M. K. 141 inci madde· 
sine istinaden 15 giin miiddetle teblig 
makamma kaim olmak iizere yevmi 
mezkurda ya kendisinin veya vekilinin 
mahkemeye gelmesi il;in ilanen teblig 
olunur. 

Sahfb ve B~muharrt11: Yunus Nadi 

Umumt ne$rtyatt tdare eden Ya21 l§leri 

Mildilru: Hikmet Miinil 

cum11.urt11et matbaaS1 
I 

HAYAT • • ANIIKLOPEDI./ 
TORKiYEDE CIKMIS 
YEGANE ANSiKLOPEDiDiR. 

Cumhuriyet miiesseselerinin ne,rettigi 10 cildlik HAY AT 
ANSIKLOPEDIS/ her evde, her miiessesede mutlaka bu
lunmast laz1m gelen bir eserdir. Ecnebi dillerde bir~ok ve 
muhtelif ansiklopediler vardtr. Fakat Tiirkiyede yalntz bir 
ansiklopedi vardtr. 0 da Hayat Ansiklopedisidir. ~imdiye 
kadar bu ansiklopediyi almtfsamz, biran evvel bir seri tc.1· 

minine ~ahfiDiz. ~iinkii elimizde mevcud tam taktmlar pek 
mahduddur. Sonra bulamamak tehlikesi vard1r. 

Hayan Ansiklo
pedisi, evinizin sii
sii lie ziynetidir. 
~ocugunuza vere
bileceginiz en gii· 
zel hediye H ayat 
Ansiklopedisidir. 

Eskiden alrnmtf perakende niishalarrntz 
varsa noksanlarrmzt tamamlavrntz 

at ve t~Imai Muavenet 
iskan Umum Miidiirliigiinden: 

1 - Orta Anadolu vilayetlerine yerie,tirilen go~menler i!rin fen· 
ni tartnamesi dahilinde ( 5000) aded pulluk imali eksiltmeye konul
mu~tur. 

Bu pulluklara aid fenni ve idari fartnameler Ankarada lskan U
mum Miidiirliigiinde ve lstanbulda lskan Miidiirliigiinde mevcud o
lup talibler resmi tatil giinleri haric olmak iizere hergiin saat dokuz
dan on yediye kadar bu fartnameleri alabilirler. 
2- Pazarhkla ihalenin 10/11/936 salt giinii saat 15 bu~ukta Sth· 

hat Vekaletinde hususi komisyonda yaptlacagt. «2625» 

KUMBARA 

5000 SAHiFE 

5000 DEN F AZLA 
RESiM 

10 CiLD 

Biitiin taklm on cildden 
miirekkebdir. He}Hi de ~Ik
mrthr• On cildin birden fiab 

Liradtr. 

Lokman Hekim 
Dahiliye miitehaastsi 

Pazardan ba$ka t!{inlerde ogleden 
~onra saat (21h tan 6 ya) kadar !stan· 
bulda Divanyolunda (104) numarall 
hususf kabinesinde hastalanm kabul e
der. Sah, cumartesi giinleri saball 
c9 1h • 12» saatleri hakikt bkaraya mah· 
sustur. Herkesin haline ~tore muamelt 
olunur. Muayenehane ve ev telefon 
22398. (Yazhk Tel: Kandilli 38 • Bey• 
lerbeyi 48) 
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