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KREM 
VENU$ 

Biitiin 
Giizellerin 
kremidir. 

Depoau : Evliya zade 
Nureddin Kimvevi A· 
lit ve ltriyat Ticaret-

hanesi Istanbul 
Bah~ekap1 

SATILIK APARTIMAN 
Fatihde Ktzta§rnda Iskender pa~a mahalle~i~in Bali pa~a cad· 

desinde yeni yaptlan ii~ kath v_e banyolu 1kt§er odahk ap~rh 
man sabhkbr. Arzu edenler aym mahallede Bay Vefaya miira

caat etsinler 

1~.--...... ~i;st;a;n;b~u~I.B~el~e;d~iv~e-si._i~Ia•n•l~ar.t~~~..J 
Yaptlmakta olan kanalizasyon ameliyatJ dolaytsile 6/11/936 tari

hind~n itibaren Cihangirde Emanets:i sokagile Suaservilerde Kazan
Cl yokutunun biitiin nakil va11talarma kapah ve Cihangirde Akarsu 
yokutunun hitam1 ameliyat dolayisile a!rtk bulunacagt ilan olunur. ) 

«B.» (2713 
~ 

Belediye ve miiessesabna liizumu olan 2070 ton Tiirk antrasiti Ku
ru~efme deposundan mahallerine tatmmasi a!rtk eksiltmeye konul -
muttur. Bir ton komiiriin tatmmasma iki lira fiat tahmin olunmuttur. 
$artnamesi Levaztm Miidiirliigiipde goriilebilir. lstekliler 2490 numa
rah kanunda yazth vesika ve 310 lira 50 kurutluk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 20/11/936 cuma giinii saat 14 te Daimi En· 
ciimende bulunmahdtrlar. «B.» (2714) 

""'-
y eni ~op kamyonlartna liizumu olan 62000 litre motorin a~tk ek

siltmeye konulmuttur. Bir litre motorine 6 kurut fiat tahmin olunmuf· 
tur. $artnameai Levaztm Miidiirliigiinde goriilebilir. latekliler 2490 
numarah kanunda yazth vesika ve 279 Iirahk ilk teminat makbuz ve
ya mektubile beraber 20/11/936 cuma giinii saat 14 te Daimi Encii
mende bulunmahdular. «B.» (2716) - Ke§if ve mu- ilk temi 

hammen bedeli nah 
Biiyiikada Kaymakamhk ikametgahmm tamiri. 
fatatiltik Miidiirliigii i~in 10 kalem matbaa le· 
vaz1mt. 
Vskiidar Tebhirhanesi etiiviin tamiri. 
Mecari fUhesi kamyonuna iki i~ ve iki dtt laatik 
«i~ laatigin beheri 910 kuru,, dtt lastigin beheri 

273.64 20.52 

490 
64.11 

36.75 
4.81 

92lira 35 kurut olarak tahmin olunmuttur.» 202.90 15.22 
Diitkiinlerevi kazan dairesi s:ahsmm tamiri. 89.42 6. 71 
Oskiidar Belediye fUbesi binasmtn tamiri. 270.41 20.28 

Yukartda ketif ve muhammen bedelleri yazth tamir ve malzeme 
ayrt ayrt pazarhia konulmuttur. Ketif evrakt ve f&rtnameleri Encii
men Kaleminde goriilebilir. lstekliler hizalarmda gosterilen «tamir
ler i!rin Belediye fen itlerinden vesika almak farlhr» illc teminat mak· 
buz veya mektubile beraber 10/11/936 sah giinii saat 14 te Daimi 
Enciimende bulunmahdtrlar. «B.» (2741) - . 

CUMHURiYET 

Li 
~IK BAY ANLAR 

mafiaZBSI 

MEVStMlN BOTON 
YENlLIKLERJ : 

Kuma,lar 
~antalar 
~orap ve 
Eldivenler 
Mu,ambalar 
Ga rn itii rler 
orme e,yalar 
~eyizlikler 

ve 

ULLSTEiN 
PATRONLARININ 

En son modelleri 

Sultanahmed be§inci sulh hukuk ha-
kimliginden: 

1 - Oliimiinden otiirii terekesine 
mahkememizce el konulan ve terekesi-
nin· tasfiyesine karar verilen Hatice-
Saadete aid HocaG1yasettin. mahalle • r. 1 , • , , , . , 
sinde Vefa caddesinde eski (Yeni) ye-

P. T. T. Binalar ve 
Levaz1m Miidiirliigiinden: 

1- tdare ihtiyact i~in 140 ton 4 m/m ve 10 ton 2 m/m kutrunda 
galvanizli demir tel kapah zarfla eksiltmiye konmuttur. 

2 - Eksiltme 18/11/1936 tarihinde saat 15 te Ankarada P. T. T. 
Umum! Miidiirliigiinde toplanacak Komisyonda yaptlacakhr. 

3 - Muhammen bedel «18000» liradtr. 
4 - Talibler 1350 liradan ibaret muvakkat leminatlartnt ldare· 

miz veznesine teslim ederek alacaklart makbuz veya kanunen mu· 
teber leminat mektublarmt ve ~artnamede yazth belgelerle teklif 
mektublarmt ihtiva edecek kapah ve miihiirlii zarflar1 mezkur tarihe 
raahyan ~artamba giinii saat 14 e kadar sozii ge~en Komisyon Reis
ligine vereceklerdir. 

5 - Talibler miiteahhidlik ehliyet varakast ibraz edeceklerdir. 
6 - $artnameler Ankarada P. T. T. Binalar ve Levaztm Mii • 

diirliigiinden ve lstanbulda Beyoglunda Ayniyat Muavinliginden pa
raatz olarak verilir. {<1125» (1729) 

istanbul Defterdarhg1ndan: 

Cins ve mevkii 

Kadtkoyiinde Caferaga mahallesinin Y ogurts:u~etmesi 
caddesinde 1 numarah diikkamn yart payt. 
Ayni mahalle ve sokakta 3 numarah diikkanm yart pay1, 
Ayni mahalle ve sokakta 5 No. h diikkanm yart payt. 
Ayni mahalle ve sokakta 7 No. h diikkanm yan payt. 
Ayni mahalle ve sokakta 9 No. h diikkamn yar1 payt. 
Ayni mahalle ve sokakta 11 No. h diikkamn yart payt. 
Kadtkoyiinde Caferaga mahallesinin Moda caddeainde 
99 numarah diikkamn yart payt. 
Ayni mahalle ve sokakta 101 numarah dukkamn yar1 
payt. 
Ayn~ mahalle ve sokakta 103 numarah diikkamn yan 
pay1. 
Beyoglunda Katibmustafa~elebi mahallesinin Biiyiik
parmakkapt ve lstiklal caddelerinin birlettigi kotede 
altmda bugiin ii~ diikkan olarak kullamlan biiyiik bir 
diikkam bulunan ve bet katta on bir odayt ve aair miit· 
temilah havi Biiyiikparmakkapidan 2, 4 ve lstiklal cad-
desinden 105 numara alan kargir binanm onda bir 

Muhammen 
bed eli 
Lira 

800 
825 
700 
600 
450 
450 

600 

900 

800 

pay1. 1680 
Halis: Fenerde Tevkiicafer mahallesinin Koroglu soka-
ibnda 47 numarah evin tamam1. 700 
Ayni mahalle ve sokakta 49 numarah evin tamamt. 900 
Bogazi!rinde Y enikoyde Ayanikola mahallesinin Koybaft 
caddesinde eaki 151, 153 yeni 175/1 numarah 28,73 
metro murabbamdaki muayyen mahalli aharm uhde-
sif11de bulunan 215 M.2 arsa beher metro murabbat. 1 

Yukartda cins ve mevkileri yaz1h gayrimenkuller paralar1 pefin 
ve suf nakid verilmek tarlile hizalarmdaki bedeller iizerinden a~tk 
a11thrma uaulile sattlacakttr. lsteklilerin 9/11/936 pazarteai giinii 
•.~!oat 14 te % 7,5 pey aR~elerile Milli Emlak Miidiirliiiiinde toplanan 
Komisyona gelmeleri. «R.» (2448) 

ni Divanefendi sokai'Jnda 12 numarah ••••••••••••••••••••••••••••11=••111 
bah~eli dart taraft kargir i~i ah§ab ii~ 

kath ii~ odah ev tasfiye memurunun 
dilegile 8/12/936 tarihine miisadif sah 
giinii saat 15 te Eminonii kaymakam -
hg1 binasmda Sultanahmed be§inci sulh 
hukuk mahkemesinde a~tk arthrma ile 
satilacakhr. 

, Dr. iHSAN SAMi • BAKTERiYOLOJi 
LABORATUARI 

Umum kan tahlilab, frerrgi 
noktai nazarmdan (Vasserman ve 
Kahn teamiilleril kan kiireyvab 
•ayJlmasi, Tifo ve untma hastahk
l&n te11hisi, idrar, balgam, cerahat, 
kazurat ve su tahlilib, iiltra mik· 
ro•kopi, hususi a11Ilar istihzan. 
Kanda iire, ~eker, Kloriir, Kolles

terin miktarlanmn tayini. Divanvolu 

SUMER BANK 
Umumi Miidiirliigiinden: 

Llselerin 1930 .. 1936 mezunlar.lndan lmtihan lie 

25-30 MEMUR 
ALINACAKTIR. 

lmtihan 25·11· 1936 ~artamba gUnU yap1lacakt1r. 
Matbu lzahnamenln Ankarada Umumf MUdUriUk· 
ten, lstanbulda SUmer Bank $ubeslnden ve dlfier 
mahallerde SUmer Bank mUesseselerinden isten
mesi ilan olunur. 

Kalorifer eksiltmesi. 

Elaziz Halkevi Ba.kanhgindan: 
1 _ Eksiltmeye konulan if: Elaziz Halkevi kalorifer lesisahdu. 

Ketif bedeli 13821,10 liradtr. 
2 - Bu ite aid tartnameler ve evrak fUnlardtr: 
A - Eksiltme tartnamesi. 
B - Mukavele projeai. 
C - Nafta i,Ieri teraiti umumiyesi. 
D- Tesviyei turabiye, fOse ve kargir intaata dair fenni ,artname. 
E - Huausi fartname. 
F - Ketif cetveli, ailsilei fiat cetveli, metraj cetveli. 
G - Proje, grafik. 
lstiyenler bu tartnameleri ve evrakt bedelsiz olarak Istanbul Halk 

Partisi Katibliginden alahilirler. 
3 - Eksiltme 19/10/936 tarihinden itibaren 9/11/936 giinii saat 

beste Elaziz Halkevinde yaptlacakttr. 
4- Eksiltme kapah zarf usulile yaptlacakltr. 

No. 113 Tel: 20981 
5- Eksiltmeye girebilmek i~in isteklilerin 1036.58 lira muvakkat 

Edirne sulh hukuk mahkemesinden: leminat vermesi, bundan ba,ka a,agtdaki veaikalart haiz olup gos • 
Edirnede tiiccardan Halid Tevfil; ve- termesi laztmdtr. 

6 - Teklif mektublart yukartda «3» iincii maddede yazth satten kili avukat Kemal ~agbanm, Trakya o- k 'It k 
bir saat evveline kadar Elaziz Halkevine getirilerek e 11 me 0 • 

telinde misafireten miikim; sab1k Edir· miayonu reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gon· 

9 

Selimiye Askeri Sahnalma 
Komisyonu tlanlart 

1 - Tiimen birliklerile Haydar
paf& hastanesinin mayts 937 sonu
na kadar olan bir senelik ihtiyaclarl 
i~in 13300 kilo kuru sogan alma· 
cakttr. Sogamn tahmin bedeli 665 
liradtr. 

2 - $artname Komisyonda her
gun goriilebilir. 
3- Eksiltme 23/11/936 pazar• 

tesi giinii saat 14 te Selimiye As
keri Satmalma Komisyonunda ya
piiacakttr. 

4 - Miinakasa a~tk eksiltme su· 
retile olacakttr. 

5 - Kuru aoganm ilk teminah 
49 lira 88 kuruttur. 
6- Teminatlar vaktinden evvel 

Komisyondan verilecek kagtdla 
tiim muhasebesine yabrtlarak bu 
ite gireceklerin bu itle alakadar 
olduklarmt gosterir vesikalarmt be
raberinde getirmeleri .farthr. 

(2697) 

I istanbul Harici Askeri I 
KITAATI ILANLARI 

Tiimen birlikleri kttaatmm hay -
vanah i!rin yulaf, yahud arpa ihti
yact 308 ton olarak miinakasaya 
konulmu~sa da talib ~tkmadtgm -
dan bir ay zarfmda pazarhk sure
tile ahnacakttr. Miinakasaa1 24/ 
11/936 salt giinii saat 11 de <;a tal
c ada Tiimen Satmalma Komisyo • 
nunda yapiiacakhr. ~artnamesi pa
rastz olarak tatil giinleri haric her· 
giin goriilebilir. Gerek arpanm, ge· 
rekse yulafm ilk teminatlart 1155 
lira, muhammen bedeli 15400 1i -
radtr. lsteklilerin ilk teminat mak
buzlarile birlikte ve vakti muay -
yende Tiimen Sattnalma Komisyo
DUI1" ,..,:;racaatleri. 

«449» (2730) 
#/.If.¥ 

30000 kilo kuru fasulye, 12000 
kilo kuru iiziimiin miinakaaast 13/ 
11/936 cuma giinii kuru fasulye 
saat 10 da, kuru iiziim 11 de, kuru 
faaulyenin muhammen bedeli 3600 
liradtr. Ilk temina~t 270 liradu. Ku
ru iiziimiin muhammen bedeli 3000 
lirad1r. tlk teminat 225 liradtr. Ta
liblerin ~artnameaini gormek iizere 
Erzurum Kor Sahnalma Komisyo -
nuna miiracaatleri. 

«450» (2728) 
¥¥-¥ 

1- Muhtelif cinste ve adedde tii
men hayvanlarma aid mutabiyedir. 

2 - lhale a~tk eksiltme olarak 
Vizede yaptlacakttr. 

3 - Muhammen bedeli 4650, ilk 
teminah 149 liradtr. 

4 - lhalesi 23 ikincitetrin 936 
pazartesi giinii saat 14 te ba~hya -
cakhr. 

5 - $artnameyi hergiin Vize Sa
hnalma Komisyonunda goriilebilir. 
Talibler hirer niimune getirecek ve 
hangisi kabul edilirae niimune itti
haz edilerek eksiltne ba,hyacakttr. 

«451» (2729) 

I istanbul Levaztm Amirligi I 
S"hnalma Komisyonu ilinlart 

Ask'!ri Baytar okulu i!;in 70 aded 
lake karyola 11/11/936 ~artamba 
giinii saat 14,30 da Tophanede Sa
hnalma Komisyonunda pazarhkla 
ahnacakttr. Tahmin bedeli 700 li
radtr. Teminatt 105 liradtr. $artna
me ve niimuneai Komisyonda gorii
lebilir. lsteklilerin belli saatte Ko
misyona gelmeleri. 

«196» (2731) 

*** Askeri Baytar okulu i~in 100 a· 
ded hattaniye 11/11/936 ~artamba 
giinii saat 15 te Toohanede Satm
alma Komisyonunda pazarhkla a
hnacakttr. Tahmin bedeli 650 lira
dtr. Teminah 97 bu~uk liradtr. 
$artname ve niimunesi Komisyonda 
~oriilebilir. lsteklilerin belli saatte 
Komisyona gelmeleri. 

«197» {2732) 

ne mahkemesi aza miilazimlerinden Fa· derilecek mektublarm nihayet «3» iincii maddede yazth aaate kadar 
ruk aleyhine Edirne sulh hukuk mah· gelmit olmasl ve dtf zarfm miihiir mumile iyice kapahlmtt olmast 
kemesinde ikame eyledigi bir lut'a se· laztmdtr. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. «2626» 

ned bakiyesinden 63 lira alacak dava· .. ---------------------~-----~~~ Zayi - istanbul ithalat gt}mriigiin • 
smda m~ddeaaleyhin ikametgahmm istanbul Vakiflar Direktorliigii ilanlari I den aldigtmlZ 22/6/1935 tarih ve 
me~huliyeti anla§tlmi§ ve ilanen teb - 254906 numarah, ve 20/2/936 tarih ve 
ligat icrastna karar ver1'Ierek muha • b d 1• Ilk . 353074 numarah iki k1t'a makpuz sene-Cinsi Miktart Muhammen e e • temmat 
keme 27/11/936 cuma giinii saat 10 a Kilo Kuruf Lira Kr. di zayi olmu~tur. Yenisi ahnmak iizere 
talik edilmi§ oldugundan mumaileyhin yogurt 25000 16 300 00 giimriik miidiriyPtine miiracaat edile • 
mezkur giin ve saatte Edirne sulh hu· Gureba hastanesine liizumu olan 25000 kilo yogurt pazarhkla ah- c~ginden mezkur makpuzlarm hiikmii 
kuk mahkemesinde haz1r bulunmasi ve nacakhr. Pazarhg1 10/11/936 ~ar~amba giinii saat 15 te Komisyonda kalmadtgl ilan olunur. 
aksi takdirde muamelei kanuniye ya - yap1lacakhr. $artnamesi hergiin Levaztm Kaleminde goriilebilir. DiLBER KARDE§LER l\IUESSESATI 
pilacagi ilan olunur, (27131) . (2720) Tuhafiye Tiirk Anonim §irketi 
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HASAN YAGSIZ KAR KREMi ve HASAN GECE KREMi iLE 

ASAN Ac1 Badem Ya91 Kremi 
Cilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 

Diinyada mevcud kremlerin en nefisleri, en sthhileridir. Nazik cildli kadmlarm.hayat arkadarpdtr. ihtiyarlarr gencle~tirir ve gencleri giizelle~tirir. insa!la ebedi bir taravet veren Hasan acrbademyagile 
agstz giindiiz ve yartm yagh gece kremlerini unutmayrmz. Kutusu 50, tiip halinde 20, Tiirkiyede yapt hp ta Avrupa etiketi yap11~tmlan ve halkt aida tan kremlere ve sair itri yata aldanmayrmz. HASAN ismine 

ve markasma dikkat ediniz. HASAN DEPOSU: ANKARA, iSTANBUL, BEYOGLU. 

9otdunUj 
:/;uiJdunuJ mu ? 

II 

fflU( 

1 57 
PH LIPS 

RADVOLARINI 

Blr defa dinlemekle bu radyonun 

mOkemmeliyetlnl Iabat edecektll". 

~~ atlt salonu: Qalata, vo·yvoda cadd'esl, Jeneral Hlln, Or'ozdl• Bak: I!Ual')bUI 

BasmaCtJan : Beyo~lu, lstlklal caddesl 96 

Turkiyenin her tarafmda ·acentelerimlz vard1r. 

KANZ UK--a 
Oksiiriik ~urubu 

En muannid iiksiirii.klerle bron§it, 
astm ve bogmaca iiksiiriiguniin 
kat'i ilactdtr. Gogusleri zaytf o
lanlara vikaye edici tesiri §&yam 
dikkattir. 

Biitiin eczanelerde vardtr. 

:lNGtLtz KANZUK ECZANESi 
Beyoglu, istanbul 

Edirne sulh hukuk mahkemesinden: 
Edirnenin Musulca kiiyiinden ismail 

oglu Mehmed vekili avukat Hayim ta
rafmdan Mehmed oglu ismail ve Edirne 
icra memur muavini Atalay aleyhlerine 
ac;bi:t istihkak davasmrn yaprlan mu • 
hakemesinde miiddei vekili iddiasmt 
kaydi resm1 ve §ehadetle isbat ettigini 
beyan eylemi§ ve ittihaz olunan mu • 
ameleli gryab kararm1n miiddeaaleyh • 
lerden Atalaytn ikametgahtnm me~hul 
bulunmasma binaen ilanen tebligi ve 
muhakemenfn 27/11/936 cuma giinii 
saat 10 a talikt kararla§hrtldtgmdan 
Atalaytn mezkftr giinde gelmesi ve bu 
muameleye itiraz etmesi ve aksi tak
dirde kanuni muamele yaptlaca~ ilan 

Karacabey Harast Miidiirliigiinden: 
Karacabey Harasr Binicilik Okulile Ankara Binicilik Okulunun ve 

Ankara Ath Spor kuliibii Binicilik mektebini ikmal edenlerin haliha· 
ztrc!a bulunduklar1 yerle mufassal adreslerini Ziraat Vekaeti Karaca
bey Harasr Miidiirliigiine yazile bildirmeleri kendi menfaatleri ikti
zasmdan oldugu ilan olunur. (2572) 

KOZM 
.. 
I N 

,Sampanya i~mekle ne kadar zevk duyarsamz, KOZMfN'ie 
di§lerinizi y1kamakla da o kadar ne§elenirsiniz. c;unkii KOZ
MiN agu kokularmt giderir, a&'J.za ferahhk verir ve mikrop
lart yiizde yiiz oldiiriir. 

olunur. (Z'U32) I. 
E$i OLMIYAN BiR Di$ MACUNUDUR. 

oAHA .. 

KUVVETLI 
FAt LA 

OAYANIRlA~ 

ELEKTRiK PiLLERI 
VE 

BATARYALARI 
HER VERDE 

&ATILIR 

AMBRIKAN MAMULA.'t'IDJR 

Mnbalagah sozler ve rakamlar 
ho§ giiriilebilir, ancak 

Mukayese terazisini elden 
buakmamahdrr 

KREM PERTEV 

ic;in buna liizum yoktur. 0 §oh· 
retine daima sadtk kalmt§ ve 
iyi bir kremden beklenen fe • 
vaide daima miispet cevab ver· 
mi§tir. 

~u bembeyaz, ptrd p1rd di,Ii kad1n 
1 - Di~ temizliginin giizellikte 3 - Beyaz ve temiz di~lere yal• 

ilk fart olqugunu anladtgt i~in ze- n1z RADYOLiN kullanmakla sahib 
kidir. . 

2 - Agrz htfziSsthhasmm ehem
miyetini takdir ettigi i!rin malumat· 
hdtr. 

olncagmt bildigi i!rin gorii'ii isa• 

betli ve takdir hissi kuvvetlidir. 

Her zaman ADYOLi 
kullantniz 

S1hhat ve it~imai Muavenet Vekaleti 
iskan Umum Miidiirliigiinden: 

1 - Orta Anadolu vilayetlerine yerle,tirilen go!rmenler i~in fen
ni tartnamesi dahilinde (5000) aded pulluk imali eksiltmeye konul-
mul}tur. . 

Bu pulluklara aid fenni ve idari ,artnameler Ankarada lskan U
mum Miidiirliigiinde ve lstanbulda iskan Miidiirliigiinde mevcud 0· 

lup talibler resmi tatil giinleri haric olmak iizere hergiin saat dokuz
dan on Y,ediye kadar bu ,artnameleri alabilirler. 
2- Pazarhkla ihalenin 10/11/936 sah giinii saat 15 bu~ukta Sth· 

hat Vekaletinde hususi komisyonda yaptlacagt. «2625» 

Tek, fakat kat'i ~are 

T ecriibe edenlerden soru·nuz! 

T iiccar terzi 

Ba,, di,, adale agrdarile ii'iitmekten miitevellid 
-·- biitiin tsbrablara kar,I yegane muessir tedbir 

• iTKiN 
en guzel 

koleksiyonunu 
te~kil eden 

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

Beyoglu, 1stiklal 
caddesi 405 
Tel. 40450 

Sahib ve Ba~muharrtrt: Yunua Nacli 

' 'mumJ ne$rtyata tdare eden Yazt [§lert 

Mildilrtl: Hikmet Miinil 

bir kase . 

• I 
almakbr. 

'[Mideyi bozmaz, kalbi ve bobrekleri yormaz] 

Siyasal Bilgiler Okulu 
Direktorliigiinden: 

Okul 6/11/936 dan itibaren Ankaraya nakledilmi,tir. Okulla bu
rada alakas1 olanlarm herhangi bir malumat elde etmek i~in Yiiksek 
(jgretmen Okulu Direktorliigiine miiracaat etme!:ri. (2738)' 

~aa'ln •••c:~p• .. ..,.uva• . ·~"' w:n••·-~ • 
Taklitlerini almam~k i~in dik~Mt: etmelidir.· 

Her tiirlii . rr4-tumat1, aaatleri, ;akiblerl, futmalart, 
hava degltikliklerlni, Arabi, Rqfui aylart, me'vslmler, 
tarihi vakalar, darbt!Jleaeller, manlier, liitifeler. htkiiyeleri 
havi bu k1ymetli Takvt'rnin taklidi ~tkmtotu. Aldanmama~ i~in 
Saatli Maarlf T akvimi adma ve nat resmlne dtkkat : etmelldir. 

Merl\t:Zt Maaarif Kitaphanesidir. Toptane~lara hllyiil< isi<Ontolar yaptllr . 



BugUn 12 Sahife K U R' AN I 
KERiM 

2 ncl sahlfede: Siyasl icmal. 3 Uncii sa
hifede: Yurddan yaz1lar - ismail Habib. 
5 inc! sahifede: !ileh!rcil!k kii§esi - V. Btr. 
son. Bir italyan gazetesine gore l]arki Ak
denizde siyasl, askeri vaz!yet. 7 nc! sahlfe
de: Qocuk sahifesi. • , , iSTANBUL - CA0AL00LU k 
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Yeni harflerimizle pek nefis bir suret
te basudJ.. Yanh§ tabuar1ndan i~tinab 
i~in Hiiseyin Kazrm imzasma dikkat 
ediniz. Yald1z Cildlisinin hediyesi 75 
kuru§ •Semih Lutfi• kitabevinde 
satilir. 

_..) Telefon: Ba§muharrtr ve evt: 22366. Tahrlr heyet1: 24298. Idare ve matbaa k1sm1 24299 • 24290 \. 

Sovyetler idaresinin 
On dokuzuncu 
Yddoniimii 
fE5) us Sovyetleri kom§ulanmlz 
~ bugi.in bi.iyi.ik ihtilallerinin on 

dokuzuncu yddoni.imi.ine ula§
ml§ ve onu §evk ve heyecanla kutlulama· 
ga hazulanml§ bulunuyorlar. Dostlanm!· 
zm sevinclerine ortakhk etmek bizim i~in 
bi.iyi.ik bir zevktir. Hususile on dokuzun
cu yildoni.irnii kutlulanan bu ihtilalin 
Rusyada bu vesile ile uyandirml§ olacag1 
sevinclere. <;arhk Rusyasm1 deviren bu 
ihtilal Ruslara ileri bir rejirn, bize ise 
biiyiik Rusya ol<ti.isi.inde bir dost mem • 
leket ve millet kazanduml§tlr. 

Bundan on dokuz y1l once Rusyada 
yap1lan hareket hakiki manasmda ve me
&ela Frans1z Biiyi.ik ihtilali ayarmda bir 
devrim miydi? Rejirnler i.izerinde miina
ka§aya giri§ilmeksizin tereddiidsiiz soy • 
lenebilir ki bu biiyiik bir devrirndi. lde -
alist Rus ihtilalcilerine sorarsamz biiyiik 
F rans1z ihtiialile rnukayesesi caiz olm1 • 
yan, onu golgede b1rakan bir devrim. 
Be§erin mukadderah nerede karar k1 -
laca!bm kestirmek ~ok zor olmakla bera
ber Rus fikri hareketinin esas itibarile 
belki heni.iz bu zamanlann havsalasma 
Sigrniyacak kadar ileri hakikatler ihtiva 
ettigini itiraf etmemek cahillik olur. 

i§in fikriyata taalluk eden k1smm1 bir 
tarafa b1rakarak bu hareketin yalmz 
Ti.irkiye • Rusya rniinasebetlerinde hu • 
sule getirdigi e§siz ink1laba bak!lsa Rus • 
yada bundan on dokuz yi] once olup hi
ten §eyin gene biiyiik bir devrim oldugu 
anla~thr. Carltk Rusyasile Osmanh lm • 
paratorlugu son amlar boyunca bir oliim 
dirim cidaline tutu§mU§ gidiyorlard1. Son 
Biiyiik Harbin zahiri sebebleri ne olursa 
olsun ic;in ic;in bu <;arhk • Osmanh cida
linin de onda bi.iyi.ik bir yeri bulundugu· 
nu biz pek iyi biliriz. <;arltk hel'hangi bir 
flTSatla Osrnanh lrnparatorluguna son 
darbeyi indirerek emperyalist emelleri • 
nin tahakkukuna irnkan hamlarnak kay· 
dmda ve iht!rasmda idi: 0, Avusturya ii· 
ze A..l..iya • ....., Oernanlr imt"al'tl 

torlugunun enkaz1 iizerinden de Akdeni· 
ze ve belki hatta Basra korfezine inrn<'k 
istiyordu. Bu badireden Osmanh lmpa • 
ratorlugu kurtulamadl amma binnefis 
<;arhgm kendisi dahi onun u~ururnlanna 
yuvarlanarak ytkt!dt gitti. Bu ak1beti ih
zar ve temin etrni§ oldugurnuz i~in biz 
Ti.irkler iki ti.irlii memnun olduk: Birin· 
cisi <;anakkalenin muvaffak ve galib 
mi.idafaasile harbi uzatarak <;arhk Rus· 
yasmm maglubiyetine ve izmihlaline hiz· 
met etmi~ oldugurnuzdan dolay1, ikinctsi 
gene ayni hizmet ve himmetimizle aciz 
i~inde buakhglmlz <;arhgl y1kmak isti -
yen Rus ihtilalcilerinin bu vazifelerini 
kolayla§tirdtgtrnlz ic;in l. N as1l memnun 
olmtyahm ki Carhg1 ytkan bi.iyiik Rus 
ihtilalinin muvaffakiyetini i§te biraz da 
biz temin etmi§ oluyorduk! 

1§in astl mernnun oldugumuz taraf1 ise 
<;arhgm yerine kaim olan yeni rejirnin 
emperyalist fikirlere veda etmekten fazla 
bir faziletle herti.irli.i emperyalizme harb 
ilan eden yiiksek insanhk ideallerile mi.i
cehhez bir rejirn olu§udur. Bu fazilet 
iki milleti heni.iz oli.im dirim kavgalarile 
ugra§ttklan harb meydanlannda yekdi • 
gerine sars1lmaz bir dostlukla baglad!. 
Rus yeni reiirni kendisine taarruz eden 
bi.iti.in bir husumet cihanma muvaffaki -
yetle kar§l koymaga c;ah~uken Ti.irkler 
kalblerinin bi.itiin hulus ve saffetile on • 
lann kahramanhklanm heyecanla takib 
ediyorlard1. Biz Tiirkler de tehlikeye dii
§en millt varhgtmlzl kurtarmak i~in bi.i -
ti.in bir husurnet di.inyasile bogu~maga a • 
tildtgtrniz mi.iddetc;e Rus dostlanmtzm 
biitiin mevcudiyetlerile bizlerin rnuvaffak 
olmakhgtmtz hesabma titre§tiklerini go • 
ri.iyorduk. 

Yekdigerine aynile benziyen ~art • 
Jar ic;inde dogan iki rejim, yeni Rusya 
ve yeni Tiirkiye rejirnleri i~te cihan ta • 
rihinde e~lerine az tesadi.if olunur bu tiir· 
Iii ahval ic;inde yekdigerlerini tamdtlar 
ve birbirlerini sevdiler. Y ekdigerinin yeni 
hiiviyetlerini miitekabilen ilk tamyanlar 
kendileri oldu v~ o zaman akdolunan 
dostluk muahedesinde hulasa olarak §U 
fikir ifade edildi: 

- Bizirn rejimlerirnizin ayn ayn o • 
lu§U yekdigerimizi piiriizsi.iz surette ve 
derin sayg1 hislerile sevmekligimize asia 
mani degildir. 

Kalblerin hulusu gori.i§lerdeki isabeti 
temine kifayet etmi~tir. Dikkat olunsa ve 
hele diinyanm neydigi belirsiz bir ~orbaya 
benziyen §imdiki garib garib iddialarile 
mukayese olunsa yukanki formi.ili.in bile 
ba~hba~ma bir devrim saytlacak bi.iyiik
liikte hakikatler ifade ettigi gori.ili.ir. Y e· 

Ilk kag1d fabrikam1z diin 
lzmitte merasiml a~Ild1 
/ktzsad Vekili11in miihim nutku 

<<Bu miiesses e 
muvaffak 

sanayile~me 
eserlerinden 

• • • • Iyasetimizin 
iridir)) 

Diin, ikinci kag1d fabrik asile, ayni zamanda asker 
edecek olan Selliiloz f abrikas1n1n temel koyma 

ihtiyaclara da tekabiil 
merasimi de yapddJ 

iktrsad, lnhisarlar ve Maliye Vekillerimiz, yeni kagtd 
fabrikastmn plamm tetkik ediyorlar 

Cumhuriyetin birinci be~ seneli_~_endiis~~ p1ln;t§ ~lmasi, Celal Bayara talihin hak· 
tri programmm yurda hedtye ethgt 7 nc1 h b1r lutfu olmu§tur. 
fahtikanm, 1zmit kag1d fabrikasmm a- lzmit, dUn sabah erkenden bir bay • 
c;Ilma toreni di.in pek parlak bir surette ram ne§' e ve sevinci ic;indeydi. Kagtd 
yaptldt. Ki.i§ad resrnini: Ankaradaki _mi.i· fabrikasi donanmt§, kendisi i<;:in yap1la • 
him i§leri dolaytsile Izmite gel~m1yen cak bayrarn1 bekliyordu. Sa at 1 0 da ls· 
Ba§bakan ism~t inoni.i namma !k~tsad t~~huldan gi~en i.ir,: vagon dolusu davet· 
Vekili Celal Sayar yapmi§hr. Ikt y~] hyt havi tren lzmit istasyonuna vardt. An· 
evvel 1zmite gelerek yerini bizzat se~mt§ karadan lorene i§tirak edecek olanlarm 
oldugu kagtd fahrikasmm ar,:tlma mera - bir ktsmi ilk trenle gelmi§lerdi. ikt1sad, 
siminin de lkllsad V ekili tarafmdan ya- [Arkasz Sa. 8 siitun 1 del 
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., Sovyet ihtilalinin yildoniimii 

Dost Rusyayr bugiin idare edenler bir arada 
Bi.iyiik dostumuz Sovyet Rusya bugi.in nna vesile te§kil eden bu gi.inii vesile sa· 

7 ikincite§rin inktlabmm 19 uncu yt!do· yarak kom§u ve dost memleketi tebrik 
niimiinii kutluluyor. T arihi uzun y1llar ederiz. Rus biiyi.ik ihtilaline dair yaz1y1 
dolduran dostlugumuzun bir daha izha· bugi.in 6 nc1 sahifemizde bulacaksm1z. 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

ni Rusyaya yalmz kendi i.ilkesi i~inde ta
kib ve tatbik ettigi rejimi bahane ittihaz 
ederek husumet gostermekte hi~bir isa • 
bet bulunmadtglnl soylemege hacet bile 
yoktur. Her yigitin bir ti.irli.i yogurt yiyi§i 
vardtr, ve nihayet her koyun kendi baca
gmdan as1hr. Onun i~;in milletlerin dahill 

idarelerine kan§tlrnaz. Rej im i.izerinde 
hatta miinaka§a bile caiz degildir. 

Sovyetler idaresi di.inya tarihinde ye· 
ri olan bi.iyi.ik ihtilalile iftihar etmek ic;in 
h-:r~esm anlaytp kabul edebilecegi bir 

, YUNUS NADl 
[Arkas, sa. 3 sii.tun 6 da] 

ikt1sad V ekilinin 
soyledigi nutuk 

«Sanayiimizin yiikselmesi 
hususundaki muvaffaki
yetlerimiz Atatiirkiin da
hiyane idare ve ir§adlarl 
altmda tevali edecektir.» 

lktisad V ekilimiz Celal Sayar, 
hmit Kag1d fabrikasml a~arken §U 
nutku soylemi§tir: 

«- <;ok say1n vatanda§lanm, 
Bugi.in a<;:Ilma torenini yapacagt

miz kagtd fabrikas1 endi.istri prog -
ramtmtzda yer alan miihim mevzu· 
lardan biridir. Bugiin bize sevinc 
veren hadise, bu torenin ar,:1lma me
rasim\ itibarile, endi.istri programt • 
m1za dahil fabrikalann yedincisini 
te§kil etmesidir. Kag1d sanayii, bi.i
tiin di.inya nazarmda da ktymetli ve 
ehernmiyetli bir san' at §ubesi ola • 
rak kabul edilmi§tir. F abrikalan -

r Arkas1 Sa. 8 sii.tun 3 tel 

lrak Erkan1harbiye 
Reisi sehrimizde 

' 
Taha Pa,a lraktaki 
hadiseler hakk1nda 
bir~ey soylemiyor 

Irak Erkamhar -
biye Reisi T aha 
Pa§a bir mi.iddet • 
tenberi memleketi • 
mizde bulunrnakta • 
d1r. T aha Pa~a. 
Iraktaki son taklibi 
hiikumet hadisesi 
hakkmda kendisi • 
ne mi.iracaat eden 
bir muharririrnize 
dun §U izahal! ver· 
mi§tir: Irak Erkiimharbtye 

«- Ben, ii<;: ay Reist Taha Pa$a 

kadar evvel lngiliz ordusunun manevra • 
[Arkast Sa. 2 sii.tun 1 de] 

F utbol ma«;larmm idare· 
sinde yeni bir sistem 

Futbol Federasyonu reisi Hamdi 
Eminin gazetemiz ic;in yazdtgi bu 
makaleyi 6 nc1 sahifemizde okuyu -
nuz. 

Madrid. varo~lar1nda bogusma 
' . 

1"-tililcilere yeniden 
kuvvetl~r iltihak etti 

Payitahtta sokak muharebeleri oluyor. ingilte
renin baz1 ,artlarla General Franko hiikumetini 

taniyacagJ soylenmektedir 

Asilerin top atefi altznda bulunan Madridin kenar mahallelerinden biri 
Getafe 6 (A.A.) - Havas Ajansi olan Cerro de Los Angeles tepesini zap-

muhabirinden: tetrni§lerdir. N asyonalistler, si.ingi.i ile ve 
N asyonalistler, §iddetli bir bombardt· e!' hurnberelerile hiicum etmi§lerdir. 

mandan sonra Madridin cenubuna hakim . . · , ·. [Arkasz Sa. 3 siitun 1 del 
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lngiltere Sarki · Avrupa 
pakbna giriniyecek 

Avamkamarasznda miihim miizakereler 
M. N. ~emberleyn Britanyan1n boyle bir taahhiide 
girmemekle tieraber lierhangi . oir 
hareket serbestisini de vermiyec-egini 

hiikumete 
soyledi 

Londra 6 (A 
A) - M. Edenin 
nutkundan sonra 
Avam Kamarasmda 
soz alan M. Chur • 
chill, Akdeniz bah -
ri devletlerinin bir 
anla§ma imzahya -
rak birbirinin deniz 
mtinakalatmi rahat
stz etmemegi taah
hi.id etmelerini tek
lif etmi§ ve demi§tir 
ki: 

«- Akdenizde 
sulhu ve hi.irriyeti 
temin etmege r,:ah§ -
mah ve Akdenizin 
bi.iyiik devletleri a -
rasmda dostluk mi.i
nasebetlerini te§ -
vik etmeliyiz. Sov
yetler Birligine ge M. Nevil f;emberleyn 

lince, urnurni sulhun · idamesinde rol F akat, her §eyden iisti.in olarak, kuvveti
oymyabilecegi i.imidile, bu mernleke - mizi ve ni.ifuzumuzu Milletler Cemiye• 
tin inki§afmi sabtrla beklemek laztmdu. [Arkasz Sa. 4 siitun· 3 tel 
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Miilkiyeliler Ankarada 
merasimle kar§dandJ 

Cumhuriyet abidesine ~elenk koyan gender, 
inkdabinin 

lar1na 
disiplinli 

dair and 
i•~ileri kalacak
i~tiler 

Miilkiyelilerimizin lstanbuldan aynltrlarken altnmif bir resimleri 
Ankara 6 (T elefonla) - Mi.ilkiye I Aralarmda Meclis reisi Mustafa Ab

rnektebi talebeleri ?ugiin 13,15 te hususi di.ilhalik Renda, Adliye Vekili Sara<;og· 
tren)e buraya ge]dJJer. [Arkast Sa. 2 sutun 1 de] 
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z CUMHURiYET 
- - -

Miilkiyeliler Ankarada 
merasimle kar§dandi 

c eehir ve Merrileket Haberl·eri J 
Cumhuriyet abidesine ~elenk koyan gender, 

Maarif Vekaletinin\ ~~uzl 
·· I b. k ~ I guze Ir arar1 Garib bir esnaf manbgt 

Tiirk inkdab1n1n disiplinli 
I arm a dair and 

i'~ileri 
i~tiler 

kalacak- Bu sene ktymetli ii~ eser 
terciime ve tabedilecek 

[B~tarat~ 1 fnct sah.tteaeJ gozlerimizden sevinc ya§l akttml§ttr. Yu- Maarif Vekaleti, biitun dunyaca ta • 
lu .Siikrii, birc;ok meb'uslar, yuksek dev • ce Atamtz eski diplomahlara bOyle de • nmmt§ ve cografya alimleri tarafmdan 
let memuru bulunan eski Mulkiyeli1er dikten sonra §U sozleri ilave buyurmu§ - en sahih bir mehaz olarak kabul edilmi§ 
tarafmdan kar§tlandi1ar. Eski Miilkiye· lardir: bulunan, F ranstz cografyaciianndan De 
li1er ar~smda ~eh~~ _gir~.n .. gender Bu • - Yiikaek Turk senin i~in yiik - Martonun 1500 sahifelik maruf cograf
yuk Mtl~et _!'v1~dts't'\fA~unde dur~ular sekligin hududu yoktur. l,te paro- yasmm turk~eye ~evrilmesine ve mekteb-
ve hep bu agiz an stt a mar§mt soyle- 1 b d Jerde okutulan cografya kitablan i<(in bi-
diler. Bun dan sonra gene toplu bir hal- a Bu urb. · 1 1 k At 1e bu eseri·n mehaz olarak altnmasma 
d Ul d 'd k C h · unu 1ze para a ,o ara veren a -

e us mey amna gi ere urn unyet .. k" d k ) b'd · .. ·· d karar vermi~tir. V ekalet bu eserin en ktsa 
b 'd · 1 k k d 1 tur un a ma uru mu§ a 1 emn onun e- ~ 

a I esme <;e en oy u ar. . H . . .. .. .. .. .. v• • • b' f d d I ... 
60 l.k b' .. l M''lk' yiz. epnmz yuzumuzu ve yuregtmlzl Ir zaman zar m a terciime e i mes1 t<;tn sene 1 tr muessese o an u I - . . . . · · 
· A k kl' d l .1 k ona ~evireltm ve thhyar, gene bu paro - bir komisyon te§kil edilmesini Universi -

yemn n araya na 1 o aylSI e me te - I d 1 v • 1. 
b

. k' 1 Ahm d 1·h a an ayn mtyacagimlza and Ic;e tm.» teye bildirmi§tir. m en es 1 mezunu o an e san 1 .. . 
Toksoz, Ankarahlar namma gene Mul- Ak~b~e~ ?sad~ buknddan son~a. Md.~'lkbi~e Kmisyon Edebiyat Fakultesi d~ent-
k. )'l 1 h ld' . d' k tk me ,., mm §tm lYe a ar yeh§ltr Igi u- lerinden Ahmed Hulusi, Besim, Cemal 

Iye 1 e ere O§ ge mtz tyere §U nu u .. k . I d b h · k' M''l A 

.. I d' yu sima ar an a seth ve «es 1 u • Alagozle Aliden murekkeb o1mak uzere 
soy e I: k. n . . b. d h I A I 

«- 60 ya§ma bas an ugurlu, verimli tye 1 de~ namk m~ )slz.t . tbr .. ad. a se am a • dun te§kil edilmi§tir. Bu komisyon evve· 
ve haytrh mektebimizin bagrmda yeti§ • rtmB» diyere soz eMn~tlk' tltr 1· k b' Ia, Hidrografiya ve Klimatologi bahis -
· d·v· b') T dd ) b d un an sonra u tye me te 1 pro • lerini ihtiva eden ilk cildini tercume e -n; 1

1gt 1kglt 1 gelnc yurh a§lad~1 • udra a ksel· fesorlerinden Ethem Menemenli Anka-
lan~ ama a, on ara O§ ge miz erne e . A . . .. decek, derhal matbaaya verecektir. Bun-

) --
G~enlerde gene ayni siitunda 1 

:i:stanbulun muhtelif semtlerinde - j 
) ki fiat farklarmdan, luzumsuz ve 
~ sebebsiz pahahhktan ~ikayet et • ( 
~ mi§, Yeldegirmenindeki baz1 fiat - ~ 

Ian misal gostermi§tik. i 
) Tesadiif bize bu sebebsiz dedigi- ~ 

miz pahahhgm ve fiat farkmm se-
\ bebini ogretti. 

Kadtkoyde Yeldegirmeninde bir 1 

diikkanctdan ah§veri~ etmekte o- ) 
~ lan bir muharririmiz, f.iatlarm, a- \ 

deta ihtikar derecesindeki yiiksek~ 1 

1

ligini gorerek bunun sebebini diik
kan sahibine sormu§ ve aynen ~u 
cevabt alml§hr: 

\ - Burast veresiyeci yerdir. Ya
\ ni mii§terilerimizden <;ogu bizden 
\ veresiye mal ahrlar. Fiatlar onun 

ic;in biraz yiiksektir. 
Arkada§tmtz hakh olarak §U su

ali sormw~: 
- Pe§in para ile ah§Veri§ eden -

lerin ne giinah1 var? 
Diikkanc1 pi§kin bir tav1rla bu • 

nun da cevabm1 vermi§: 
bahtiyanm. Bunlan 50ylemek §erefini rakhladrmd. ska~mmi hissiyatma te§ekkur ede- dan sonra da i.i1keler ve avanza aid diger 
ban a veren §ey, 60 ya§ma giren bilgili re e 1 1: cildler tercume edilecektir. \ 
ocagtmtzm bundan 50 ytl once almt§ o1- «- Biiyuk karde§leri gibi ruhan ve Bu suretle gelecek seneden itibaren 

- Onu biz dii§iinemeyiz. Dedi -
gim gibi bu fiattaki fark veresiye
lerden bataga gidenlere bir nevi 
kar§lhkttr. dugum diplomastdu. fikren cumhuriyetc;i, milliyetr;i, laik 0 • hem Universite Cografya §ubesi i~in, 

Sizlere safa geldiniz derken yurekten Ian gene Mulkiyeliler de halkm §ahst te· hem de cografya tedrisah yapan ve ki -
ve candan hepinizi kut1ulanm. Ciinku ~ebbusile ba§armakta gii«1uk <;ektigi yer· tab yazan muallimler i<;in en emin, en 
cumhuriyet evladlarlSlnlz; ~unkii cum - de cihamn en buyiik inkilablanm yara ~ sahih bir cografya serisi haztrlanmt§ ola· 
huriyet merkezi Ankaraya ayak bash • tan Turk devletinin kurucu ve koruyucu cakttr. 
mz ve biraz sonra sizler i<(in cumhuri - azminin faziletli ve kuvvetli hirer yar - Bundan ha§ka bu sene Edebiyat Fa· 
yetin yeni yaptirdtgl binaya yerle§ecek • dnnctst olacaklanm bu kutsal meyd! and a kultesinde tarih ve edebiyat kollarma aid 
siniz. Cumhuriyeti ve yeni rejimi kuran, sizlere ve butun ulusa vadederler. nsa - birka<; kitab daha bastmlacakttr. Bash· 
ml.llett' kurtaran ve medeni'yet yolunda niyetin ve medeniyetin kar§tsmda dikilen I dd n acak eserlerden en mlihimmi mila an 
bu··yu"k adtmlarla 1·lert' yu''ru"ten sevgili ~u Tiirkiin harikalar yaratan azminin 

· I' · d b 1 k 11 evvel §ark tarihidir. Kalb1ettarihl devir • 
Bu··yu"k C::ef Ata..::rk ~I'mdt"ye kadar mek- ttmsa 1 oniin e a~ anmtzt ve o anmtzt d 

':!1 •u ~ d v k ld k Jerden ba~hyarak miladi amlara ka ar 
tebden rtkanlara kar•I en biiyuk miika • ona ogru a Irara and i<;iyoruz ki biz 

Y ' b" ··-.. .. d k" .. v.. ·· k devam eden Orta Asya medeniyeti, Or-
fall g~en yil verdi. Ve ~yle dedi: en uyugumuz en en uc;ugumuze a • 

dar Mulkiyeliler kammlZln sonuna ka _ Ia Asya Turk nkmm dunyaya yayiima· 
- Benim Turk mr'lletine, Tiirk T A kl · · dar Atatiirkun yarathgi Turk inktlabmm st, uran ve rya IT annm men§ei, mt· 

Cumhuriyetine, Tiirkliigun istikba- disiplinli i§c;ileri kalacagtz.» laddan evvelki <;in medeniyeti, <;in si -
line aid odevlerim bitmemiflir. Siz Bundan sonra Mulkiye mektebinin son yasl tarihi, <;in dini, gene ayni devirlerde 
onlarz tamamlryacaksrmz, siz de simf talebeseinden T urgud talebe na· Hindi istila eden Orta Asya kavimleri 
•izden sonrakilere benim soziimii mma te§ekkur ve arkada§lanmn Anka - tarafmdan tesis edilmi§ Hind medeniye· 
tekrar ediniz. raya gelmekten duyduklari saadeti ifa • ti, Hind siyasl tarihi, Hindistan yanma -

Ulu Atatiirkun agzmdan r;1kan bu de eden heyecanh sozler s()yledi. Bun - dast iizerinde dogup inki§af eden Hind 
sozler irfan muessesesinden §imdiye ka· dan sonra Mu1kiyeliler otobiis1ere bine - dinlerinden Brahmanizm, Samanizm, 
dar c;Ikmt§ olanlann yureklerini gogiis - rek Cebecideki yeni mekteb1erine gitti - Budizmle Pers medeniyeti, Pers ta • 
lerine s1gnnyacak kadar kabartmi§hr, ler. rihi, Sumer, Elam, Kalde mede -

niyet1eri ve dinlerile bu ii~ ayn iilke din

lrak Erkantharbiye reisi Alman askerlerinin 
lerinin men§elerine taalluk eden bahisleri 

ke- ihtiva eden bu muazzam eser de, Ti.irk 
T arihi T etkik Cemiyeti azasmdan pro • 
fesor Semseddin tarafmdan haztrlanml§· 
lir. 

,ehrimizde mikleri getirildi 
[Bct$tara!~ 1 fncf sah.tjede] 

lannda bulunmak uzere Bagdaddan ay
nldtm. Bu manevralardan sonra lngi) -
teredeki muesseseleri, silah fabrikalanm 
dola§arak tetkiklerde bulundum. Sonra 
Almanya ve (:ekoslovakyaya gittim. 
Bu iki memlekette de silah fabrikalan 
hakkmda tetkikat yaptlm. Bu tetkikleri
min neticesini bir rapor halinde hiikfune
time bildirecegim. lrak ordusu ic;in yeni
den birt;ok silah almak ve bilhassa yeni , 
silah fabrikalan kurmak mutasavverdir. 
Devlet beni bu i~ i~in adlanm saydlgim 
memleketlerde tetkikatta bulunmaga me
mur etmi§ti. 

T e§rinievvel ortalannda Turkiyeye 
geldim ve Cumhuriyet bayrammtzda An· 
karada bul undum. T aklibi hukumet ha~ 
disesini ben de sizin gazetelerinizden ve 
ajanslardan ogrendim. F azla hic;bir §ey 
bilmiyorum. Maamafih ha1en Bagdadda 
siikunetin avdet ettigi anla§Ihyor.» 

T aha Pa§a, bundan sonra Irak ordu
su hakkmda §Unlan soyJemi§tir: 

«- Irak ordusu §imdilik u<; ftrkadan 
ibarettir. lrakta Harbiye, Erkamharbi
ye, T opc;u, Suvari ve Ku~iik Zabit mek
tebleri vardir. Askerlik hizmeti mecburi
dir.» 

T aha Pa§a tercumeihalini §oyle an -
latmaktadtr: 

«- Bagdadda dogdum. 322 senesin
de istanbuldaki Harbi,ye mektebinden pi
yade mi.ilazimi olarak ~tkttm. 325 sene~ 
sinde erkamharbiye yuzba§tSI oldum. 
Balkan Harbine kadar Suriyede ve Bal
kan Harbinde (:atalcada bulundum. Bal
kan Harbinden sonra Y emene giderek 
harbin sonuna kadar orada kaldtm. Bun
'dan sonra yedinci kolordu erkamharbiye 
riyasetine tayin edildim. Mutarekeden 
sonra buraya gelerek u<; sene kaldim. Bir 
ara Erkamharbiye tarih §ubesinde ~ah~ -
hm. 922 senesi bidayetinde istifa ederek 
Iraka gittim. Orada Musul mmtakas1 
kumandam, sonra da ordu erkamharbiye 
reisi oldum. Bi1ahare Maarif Umum 
Mudurliigune tayin edildim. Daha son· 
ra tekrar erkamharbiye reisligine getiril
dim. Alll senedenberi de bu vazifede bu
Iunuyorum.» 

Bir ara Maarif Umum Mudurliigu de 
yapml§ alan T aha Pa~a lraktaki maarif 
hareketleri hakkmda da demi~tir ki: 

«- lrakta ilk tahsil altt senedir. 
Bundan sonra ucr senelik bir orta ve 
iki senelik bir de lise tahsili vardir. Be§ 
erkek lisesi, bir kiz lisesi, bir k1z ve bir 
erkek orta mektebimiz vardir. Bundan 
ba~ka her nahiye ve koyde de ilk mekteb
lerimiz bulunmaktadir. Heniiz iiniwrs\-

Umumi Harbde <;anakkalede i:ilen Al: 
man askerlerinin kemikleri diin Tarab~ 
yadaki Alman sefarethanesine nakledil
mi~tir. Bu kemikler yarm sabah saat 
10 da hususi merasimle sefarethane bah 
c;esindeki mezarhga gomiilecektir. Bu 
merasime limamm1zda bulunan Emden 
kruvazoriiniin siivarisile yii.ksek riitbeli 
zabitam da davet edilmi~tir. 

lstanbulda s1tma ve tifo 
yokmut! 

Mecidiyekoyu ve §i§li semtlerinde 
ureyen kara sineklerden sonra bu mm
takalarda sttma ve tifo hastahklan ba§ 
gosterdigini yazml§hk. S1hhiye mudiirii 
Ali R1za bu mesele hakkmda diin §lin~ 
Ian soylemi§tir: 

c- §i§li ve civarmda tifo yoktur. Sit
rna meselesine gelince, bu da ne kara 
sinekten ve ne de sivrisinekten hasll 
olmamaktad1r. Yalmz s1tmayr tevlid e
den sivrisinegin anofil cinsidir ki lehii.l~ 
hamd bu da :i:stanbulda yoktur.:. 

Elaziz koyun ihracat tacirle
rinin Hava kurumuna 

yardtmlarl 
Elaziz (Hususi) - Turk Hava kuru -

mu merkezinden ogrendigime gore Er
zurum ve Bingolden gelerek Gazi An~ 
teb yolile Halebe sevkedilen 50 • 60 bin 
davarm beherinden be§ kuru§ olmak u
zere 3,000 liraya yakm bir para toplan
mi§ ve koyun ihracat tacirleri tarafm -
dan Tiirk Hava Kurumuna teberru e
dilmi§tir. Hava kurumunun umumi mer 
kezine yaz1ld1gma nazaran transit su
retile Elazizden gec;en bu siiriilerin ta
cirleri tarafmdan yap1lan toplu ve mu§
terek teberru i§inde Elaziz Emniyet mu 
diirii Kadri, jandarma bOliik kumanda
m Behc;et ve Turk Hava kurumu Ela
ziz §Ubesi muhasibi Mehmed Altmelin 
takdir ve tebrike §ayan hizmetleri go
riilmii§tur. Koyun suriilerinin ihrac1 
devam etmektedir. Bugiin de 20 vagon 
koyun sevkedilmi§tir. 

Elazizde irkab ve ihrac edilen bu ko
yunlar Narh (Gazi Anteb yakmmda) 
lstasyonuna indirilmekte ve kara yolile 
cenub hududlanmlZl a§arak Halebe c;!l· 
kar1lmaktad1r. 

temiz yoktur. Fakat yliksek tahsil ola • 
rak Hukuk, Ttb ve Hendese F akultele
rile Yuksek Muallim mektebi vardir. 

11kmekteblerde I 00 bin tale be oku -
maktadir. Hukumet, maarifin ilerlemesi 
ic;in ~ok c;ah§Iyor. Umuml biit~enin yuz· 
de on be§i maarif i§lerine hasredilmek
tedir.:. 

Aynca gene Turk T arihi T etkik Ce
miyeti azasmdan profesor ve saylav ls • 
mail Hakki tarafmdan da Anadolu Sel
t;ukilerinden ba~ltyarak Osmanh lmpa • 
ratorlugunun ylikselme devrine kadar de
vam eden Anadolu Turk medeniyeti ve 
siyasi tarihi hakkmda bir eser haztr • 
lanmt§tlr. Bu kitab da gelecek ders se • 
nesi ba§ma kadar bastmlacakttr. 

ADLIYEDE 

Merhametten dogan maraz 
N ebahet isminde bir kadm, sokak or~ 

tasmda peri§an bir halde dola§an Dil
ber isminde bir ktzm haline merhamet 
ederek yanma almt~ ve evine gotiir • 
mu§tiir. Heniiz 16 ya§mda olan Dilber, 
bu merhametli kadmm gosterdigi §ef -
kate gozya§lan dokerek te§ekkiirler et
mi§ ve kendisine hay1rh bir evlad ola
cagtm soylemi§tir. 

Dilber, o gece Nebahetin evinde kal
mi§, fakat sabahleyin erken evden sa -
VU§UP gitmi§tir. Ev sahibi Nebahet, ev
ladhk olarak tamdtgt Dilberin yeni bir 
manto ile bir kazag1 da gotiirdiigiinii 
anlamt§tlr. 

Nebahetin polise verdigi e§kal iizeri
ne hustz Dilber yakalanarak Adliyeye 
verilmi§tir. 

Beykozlu Kelle lbrahimi 
dovenlerin muhakemesi 

Beykoz spor kuliibu umumi kaptam 
Kelle :i:brahimi bir desise ile Pa§abah • 
~ede Kanite isminde bir kadmm evi -
ne goturerek orada kendisini kollarm
dan bir c;engele asmak suretile sopalar
la baytltmc1ya kadar dovmekle su~lu 

Kanite, Ali, Hasan, Cemil, Mustafa, 
Enver ve diger arkada§lan hakkmdaki 
muhakemeye diin de Uskiidar ceza mah 
kemesinde devam edilmi§tir. Mahke • 
mede su~lular tarafmdan mudafaa ~a
hidi olarak gosterilen <;ubuklu ilkmek
teb muallimi Fuad dinlenmi§tir. l;)ahid 
bir §ey bilmedigini, hadiseyi gazeteler
de okudugunu, yalmz hadiseye tesadiif 
eden giinlerde Kelle ibrahimi yiizii go
zU §i~, ba§l sanh bir halde gordiigiinii 
soylemi§tir. 

Bundan evvelki celsede gene su<;lu -
lar vekili tarafmdan mahkemeye bir 
miidafaa §ahidi listesi verilecegi bildi • 
rildigi halde bunun heniiz verilmedigi 
anla§tlml§br. Hukuku umumiye §ahid -
lerinden Galatasaray lisesi talebesin -
den Muzafferin celbine, mudafaa §ahid
lerinin isimlerini bildirmek uzere de 
suc;lulara son bir muhlet verilmesine 
karar verilerek dava talik olunmu§tur. 

Baz1 esnafm her halde me§ru ol
mtyan bu a<;Ikgozliilugiine diyecek 
yok dogrusu. Onlar veresiye ver • 
diklerini bu yoldan sigortalamay1 
bulmu§lar. Yuk zavalh hakm str-

) tma yukleniyor. Bunu dlikkanc1 mt 
) dil§iinecek, Belediye mi dii§iinecek, ) 

kim dii§iinecek? ) 
I Yalmz, veresiye verdigi malm 
~ parasm1 kurtarmak i<;in pe§in para 

ile mal alanlara adeta bir vergi 
yiikliyen bu garib esnaf mahg1 
dagru mudur; bu hareket yeni ter
tib bir ihtikar degil midir? diye, 

Soruyoruz! 

Muvaffakiyetli if 
ifle boyle olur 

Belediye, Halic vapurla· 
r1ndan kara bafladi 

Burtdan dokuzz ay e\'tei Be1edlyty-e 
intikal eden eski Haiic ~irki!tinin vazaif 
ve ~uamelatmm tedvir ve ifas1 i<;in Se -
hir medisi 20 bin lirahk bir tahsisat a • 

y1rm1~h. Bu muddet zarfmda Belediye 
bu 20 bin Iiradan on para bile sarfet • 
memi§, temin edilen karla da eski ida • 
reden devir aldtgt sekiz harab vapuru 
tamir ettirmi§tir. Son vapur da bu hafta 
it;inde havuza almarak tamir edilecek • 
tir. 

Bu suretle yeni seneden itibaren mu -
vakkat i~letme idaresi arttk Hr kayde • 
decektir. Bunun it;indir ki idarenin bilet 
ucretlerinden tenzilat yaptlmast icab et· 

mektedir. Bu tenzilat miktanm tesbit et
mek i.izere onumi.izdeki ay i<(inde tarife 
komisyonu toplanarak yeni tarifeyi ha • 
ztrhyacakhr. 

MOTEFERRIK 

Liman miidiirii Ankaraya 
gitti 

Liman Umum miidurii Raufi Man • 
yash, 1stanbul Liman idaresine aid i§~ 
leri takib etmek Uzere Ankaraya git • 
mi§tir. Beraberinde limanm yeni kadro 
ve butc;esile liman nizamname projesi~ 
ni de goturmu~tiir. 

Sirkeci rthbmt tamir ediliyor 
Sirkeci nhtimmm tamire muhta<; a

lan yerlerinin tesbitine diindan itiba • 
ren ba§lanmi§hr. Diin nhttmm boyunca 
dalgt<;lar indirilerek deniz altmda nh• 
bmm bozulan kis1mlarmm krokisi ya -
pdmt§tir. Bu i§ birkac; giin ic;inde ikmal 
edilecek ve ondan sonra tamir ba§hya~ 
caktir. 

Sirkeci r1ht1mmm uzerinde oteden -
beri kalmt§ alan e§yalar, hurda demir
ler, kiltiikler ve saire de tamamen kal -
dmlml~ ve Galata nhhmt gibi temiz bir 
hale getirilmi§tir. 

~ark Demiryollarinin mev· 
cud malzemeai 

~ark Demiryollarmt satm almak uze
re Ankarada yap1lacak olan muzakere
lere esas olmak uzere mevcud nakil ve 
cer vasttalarile malzemenin vaziyetini 
tetkik ve ktymet tesbit edecek komis -
yonlar hat iizerinde c;ah§maga devam 
etmektedirler. 

l;)irketin 926 y1hndaki nakil ve cer 
vasttalarile malzemesine alb milyon 
kiisur lira k1ymet konulmu§tU. §irket 
o zamandanberi hic;bir §ey almaml§tlr. 
Eldeki vesait te bittabi <;ok eskimi§tir. 
ic;inde i§e yaramaz halde olanlar da 
vardtr. 

$irketin elyevm 50 kadar lokomotifi 
ve 1300 yolcu ve yiik vagonu oldugu go
riilmustur. 

Bir tiitiin deposu 
800 i'~iyi ~Ikard1 
Diin ak,am · bu yiizden 

baz1 hadiseler oldu 
Nemlizade M:it'hat miiessesesinin A

h1rkap1daki tiitiin deposunda <;ah§an 
800 kada amele ile muessese sahibler.j 
arasmda c;tkan bir ihtilaf yiiziinden diin 
ak§am bazt hadiseler olmu§tur. Yaptt
g1m1z tahkikata gore badisenin sebebi 
§Udur: 

Bu tiitun deposunda kadm ve erkek 
olmak uzere 800 amele c;ah§maktadtr, 
Bunlar 80 kuru§tan 200 kuru§a kadar 
yevmiye almaktadtrlar. Miiessese, ame
le yevmiyelerini 12, 13 giinde bir ver -
mekte, bu yuzden amele c;ok defa pa • 
ra s1kmhs1 c;ekmektedir. Bunun ic;in i§
c;iler, miiessese amirlerine muracaat e~ 
derek bu s1kmhlanm anlatml§lar ve 
yevmiyelerinin haftadan haftaya ve -
rilmesini istemi§lerdir. 

Diin ak§am saat 16,40 ta amele <;ah • 
§Irken muessese amirleri, sevkiyat yap
mak mecburiyetinde olduklarmdan ba
hisle ameleye arttk i§ olmad1gmt ve 
yarmdan itibaren i§e gelmemelerini 
teblig etmi§lerdir. 

Her biri dort be§ nufuslii aile sahibi 
olan i§c;iler bir giin bo§ kalmalarmm bi
le ailelerini sefalet ve ac;hga mahkum 
edecegini du§iinerek kendilerine i§ ve
rilmesini temin i<;in tiitiin deposundan 
<;1kmamaga karar vermi§ler ve paydos 
vakti geldigi halde i§lerinden aynlma
mt§lardtr. 

Bu vaziyet kaqtsmda tiitiin deposu 
memurlan polise miiracaat etmi§lerdir. 

Tutiin deposuna gelen polis memur
lan, amelelere fabrikadan <;tkmalanru 
soylemi§lerdir. 

Ameleler hic;.bir harekette bulunmak 
niyetinde olmad1klanm, yalmz i§lerine 
nihayet verilmemesini istediklerini bil
dirmi§lerdir. Fakat ameleden be§ yiiz 
kadan polisler tarafmdan depodan ~1-
kanlmi§, diger k1sm1 da depoda kala -
rak kendilerine i§ verilecegine dair te
minat verilmesini istemi§lerdir. 

Sokakta bulunan amele, yap1lan mu
amelenin dogru olmad1gt hakkmda po
lislere derd yanarken otomobillerle ba
dise yerine yeniden polis kuvveti gel • 
mi§ ve ameleyi zorla depodan c;tkar -
mt§hr. 

Bu s1rada sokakta bir- didi§me olm1:1§! 
ve tic; kadm amele ba gmllk ge<;irmi -
tir. 

Amelel~rden Kastmpa§ada oturan 
Fehltiye isminde bir kadm da bu arada 
karnma yedigi miithi§ bir yumrukla 
yere yuvarlanml§ ve hastaneden yeni 
c;tktigt i<;in ameliyat oldugu yerden di
ki§leri oynamt§hr. 

Bu kadm:, <;agmlan bir taksi ile Ha
seki hastanesine kaldmlmi§hl'. 

Fabrikadan <;Ikanlan ameleden bazl
lan, vak'a mahallinde bulunan bir mu
harririmize §Unlan soylemi§lerdir: 

c- Bizim yegane istegimiz yevmiye
lerin hafta-dan haftaya verilmesidir. 
Paras1zhktan sefil bir hale dii§tiik. Her
kes ekmegi on kuru§a yerken veresiye 
aldtg1m1zdan dolay1· 12 - 14 kuru§a yi
yoruz. tTstelik bir de i§imize nihayet 
verilirse c;oluk c;ocugumuzla ne yapaca
grz? Biz fabrika dahilinde bir hasar 
yapmadtk, adam oldiirmedik. Bir va -
tanda§m malik oldugu hakla i§imize ni
hayet verilmemesini rica ediyoruz. Bi
ze polis kuvvetile muamele ediyorlar.• 

ECNEBI MEHAFILDE 

Emdende resmi kabul 
Limamm1zda bulunan Emden kruva

z<iriinde bugiin bir resmi kabul yaptla· 
cakttr. Bu resmi kabule hiikumet erka
nile birc;ok zevat davet edilmi§lerdir. 

Rus sefarethanesinde resmi 
kabul yap1lacak 

Sovyet ihtilalinin 19 uncu yrldonUmii 
miinasebetile bugiin saat 11 den iic;e 
kadar ~ehrimizdeki Sovyet konsolosha
nesinde bir resmi kabul tertib edilecek
tir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 
Birligi Ba§konsolos vekili M. Varte, da
vetlilerin ve §ehrimizdeki Sovyet ko- , 
lonisinin tebrikatmt kabul edecektir. 
Bu munasebetle, Ankaradaki Sovyet 
elc;iliginde de ogleyin bir resmi kabul 
tertib edilecek, Sovyet biiyiik elc;isi M. 
Karahan tebrikatt kabul edecektir. 

Gece de, sefarette bir balo verilecek
tir. 

Sovyet ihtilalinin 19 uncu ytldonU -
miinu bu sene daha parlak bir §ekilde 
kutlulamak ic;in haztrhklar yaptlmt§ -
hr. Bu miinasebetle, diin Sovyet konso
loshanesinin dt§ kap1sile dahildeki bi -
nalar elektrikle tenvir edilmif;, bahc;ede 
c;i<;eklerle taklar yaptlmt§hr. Bunlardan 
ba§ka, Sovyet Rusyada oldugu gibi, 
konsoloshane duvarma da Leninle Sta
linin biiyiik hirer resmi asdmt§hr. 

/SKAN ISLER/ 

lzmire gonderilen go~menler 
Naz1m vapurile izmire 1600 goc;men 

daha gi:inderilmi§tir. Son gunlerde iz • 
mire gonderilen goc;menlerin saylSl 
3118 e balig olmu~ur, 

7 ikincite~rin 1936 

Siyasi icmal 
Orta- A vrupadaki 

siyasi faaliyet 

0 rta A vrupada ve Balkanlarda 
biiyuk bir siyasl faaliyet var 
Almanyanm silah1anmasi ve a 

kabinde Rendeki gayriaskerl mmtakayr 
i~gal ve tahkim ederek arkasmt F ransa 
ya kar§l iyice temin eylemesi uzerine 
Fransanm orta ve §ar'ki Avrupadaki mi.it 
tefikleri ic;in ehemmiyeti kalmaml§ gib 
goriinebilir. Diger taraftan Milletler Ce 
miyeti Habe§ meselesinde goriildugii 
vcc;hile ku~uk milletleri koruyamamt§ ol 
makla Avrupamn bu yerlerinde de bir 
emniyet zamam olmak mahiyetini kay 
betmi§tir. 

Bu hal kar§tsmda orta Avrupadaki 
sulh muahedelerinden §ikayet~i devletler 
biiyiik cesaret bulmu§lardir. Hallerinden 
memnun bulunan devletler de bu yen 
vaziyet onunde sulhu ve kendilerinin ha 
kikl menfaatlerini koruyacak <;are ve 
tedbir1eri dii§iiniiyorlar. ~ikayet<;i devlet
lerin ba§mda Macaristan bulunuyor. Bu 
gun Macaristanm niifusu dokuz mi1yon 
dur. Haricdeki ekalliyetlerin de iltika 
kile on uc; milyon nufuslu buyuk bir Ma 
caristamn viicude gelmesi hayali §imd 
Macar dev1et adamlanmn nazannda 
canlanmaktadir. italya Almanya ile an 
la§hktan sonra Musolininin, Macarista 
nm bu davastm gayet ac;tk olarak miida 
faa etmi§ bulunmast onlarm en biiyiik 
emellerini bir kat daha kuvvetlendirmi§tir 
Sulh muahedeleri Umumi Harbin so 
nunda Vii son prensipleri iizerine A vus 
turyadaki Alman unsurunun kurdugu 
yeni devletin kamilen Alman alan gene 

dort milyon halki ve bunlarm ya§adtk 
lan 32,000 kilometro araziyi haricde 
btrakmt§h. Yeni Avusturya boylece par 
~alanmamt§ o1saydt bugun on bir milyon 
nufuslu ikinci buyiik bir Alman devlet 
olurdu. Avusturyamn kaybettigi bu nli 
fus ve yer1erin davasmt §imdi daha zi 
yade Almanya gutmektedir. 

M. Muso1ini son nutkunda Yugoslav
ya ile italya arasmdaki munasebatm iyi 
le§mi§ olmasma t;ok ehemmiyet vermi§ 
tir. Diger taraftan Macaristamn Kra 
N aibi Amiral Horti bu aym yirmi be§in 
de italya Krahm ziyaret i~in Romaya 

resmen giderken Yugos1avya ara'Zisinden 
ge<(mege karar vermi§tir. Bu seyahatte 
Ma~aristan 

1 
ve Yugoslavya Kral N aib 

lerinln gorii§meleri muhtemeldir. ltalya 
ife Yugoslavya arasmdaki mi.inasebatm 
iyiTeimesi Yugoslavya matbuah tarafm 

dan Ba;Yekil M. Stoyadinovi~in muvaf 
fakiyet eseri say1ldigma gore mumaileyh 
son siyasi faaliyetlerde en buyiik roli.i 
icra etmektedir. 

Ankara ve istanbuldan donerken Bul 
garistan Kralma misafir olarak uzun 
miiddet Kral Boris. ve Ba§vekil M. Ko 
se ivanof ile gorii§mesi de Yugoslavya 
Ba§vekilinin Balkanlann gaynmemnun 
yegane devleti Bulgaristan ile hakiki an 

la§mak ve bu suretle Kral Aleksandnn 
ba§lami§ oldugu Yugoslav - Bulgar uz 
la§masmt tamamlamak i~in t;ah§hgma 
§iiphe b1rakmam1§hr. Almanya da Ku 

~;uk itilaf devletlerinden en ziyade Yu 
goslavya ile anla§maga ehemmiyet ver 
digini bir<;ok vesilelerle isbat etmi§tir. 

Denilebilir ki bugiin Balkanlarda ve 
orta Avrupada dost1ugu en ziyade ara 
mlan devlet Yugoslavya bulunuyor 
<;unku cografi mevkii gayet muhim olan 
ve ordusuna dayand1g1 kadar sulh ve 

uzla~ak politikasma da ehemmiyet ve 
ren bu devlet ile anla§manm hem kolay 
hem de saglam ve degerli olacagma dair 
umum devlet1er arasmda bir kanaat var
dir. Y arm italy a Hariciye N azm Viya 
naya geliyor. Burada toplanacak u<;ler 

konferansma i§tirak edecek ve oradan 
Pe§teye gidecektir. Bu seyahat orta Av 
rupadaki siyasl faaliyete yeni bir safha 
a~acakttr. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

CEMIYETLERDE 

Hamallar cemiyeti yeni 
idare heyeti 

Hamallar cemiyeti idare heyeti se<;i 
mi net-icelenmi§ ve idare heyetinden c;e
kilmi§ olanlarm yerine Halid, Cemal 
Hiiseyin ve Kadri se<;ilmi§lerdir. Sec;i 
me dort bin kiisur hamal i§tirak etmi§ 
tir. 

Cumhuriyet 
Niiahut 5 Kuruttar 

Abone 1 T~~iye ~~i~ 
eeraiti I ·~·n ·~o 

Senelik I 400 Kr. 1700 Kr. 
Alb ayhk 750 1450 
0~ ayhk 400 800 
Bir ayhk 1 SO yoktur 

I 



7 ikincite~rin 1936 

Payitahtta sokak muharebeleri oluyor. ingilte· 
renin bazt ,artlarla General Franko hiikumetini 

'• taniyacagi soylenmektedir 
[Ba$tara/11 tncl sahttedeJ Nezareti tarahndan bu gece ne§redilen 

Madridin iferisinde sokak bir teblig Navalkarneronun istirdad e • 
muharebeleri dildigini bildirmektedir. 

Paris 6 (A.A.) - T eneriffeden ge- Mostoles «Madrid onii» 6 (A. 
len bir telgrafta Madridde hiikumet ta- A) - Cenub nasyonalist ordusunun 
raftarlarile aleyhtarlan arasmda sokak Asencio, Barron ve T ella kumandala • 
muharebeleri yaptlmakta oldugu bildi • rmdaki i.i~ kolu, bu sabah Alcorcon, Ge
rilmektedir. tafe ve Carro - De • Les • Angelesden 

Oiin hi.ikumetin 7 tayyaresi dii~iiriil- Madride dogru haroket etrni§ler • 
rni.i§rur. Carabanchel varO§U, y ague ko- dir. Ogleiistii bu kollann onciileri Cu -
lu tarafmdan i~gal edilrni§tir. atro • Vientos tayyare karargahma, Ca

Oviedonun tathirine devam edilmek- rabanehel talim meydanlanna ve Villa -
tedir. Asturies maden amelesi, nasyona- verde varu§una girmi~ bulunuyorlardt. 
list! ere iltihak etmi~lerdir. lngiltere Franko hiikrimetini 

Salamangueden gelen bir telgrafta tanryacak mt? 
Madridde v.aziyetin gitgide nazikle~mek- Londra 6 (A.A.) - General Fran-
te oldugu bildirilmektedir. ko hiikumeti~in Biiyiik Britanya tarafm-

N asyonalistler payitahtm §imalinde dan tamnmast ihtimaline telmih eden ve 
F resmedilla kasabasmt zaptetmi~lerdir. M. Edenin efkanna terciiman olmakla 

Alicantenin bombardrmanr i§tihar etmi~ olan «Yorkshire Post>> ~a: 
'Alicante 6 (A.A.) - Nasyonalist- zetesi, !ngilterenin Franko hiikumehm 

lerin iki tayyaresi, bu sabah §ehri born • ancak Akdeniz statiikosunun tebeddiil et
bardtman etmi~tir. Bir bankaya bir born· memesi ~artile tamyacagmt yazmaktadtr. 
ba dii~mii~. bir gece bek~isini oldi.irmii§, Kat'i lctm'TUZ ba~ladt 
diger bir bomba da bir gemiye dii&erek Londra 6 (Hususi) - !spanyol mil-
bir tayfayt (jjdiirmii&tiir. lki bomba da )iyetperverleri diin geceyansmdan sonra 
25 de Mayo admdaki Arjantin kruva • Madride kar§l kat'i taarruzlarma ba§la
zoriiniin tam yanma dii§mii§tiir. T ehlike mt~ttr. Sabahleyin sa at 6 da hiiku~et 
i§areti veri!~ verilmez biitiin t~1klar son- kuvvetlerile milliyetperverler arasmda tlk 
di.iriilmii§tiir. Y almz lin1anda bulunan l- musademeler cereyen etmi§tir. Hiikumet 
talyan ve Alman gemileri t§Iklanm son- kuvvetleri payitahtm her tarafmda kuv -
diirmerni§lerdir. vetli mi.idafaa tedbirleri alrni§Iar, beton 

Madrid hiikrimetinin tebligi istihkamlar kazmt~lardtr. Bunlara ragmen 
Madrid 6 (A.A) _ Hiikumet kuv- milliyetperverler Madridin bugiin yann 

~etleri tarafmdan yapiian ve milislerin sukut edecegini umuyorlar. Madrid hi.i -
payitahttan altt kilome!ro mesafede kain kumeti ise, halkm son dalcikaya kadar 
Carbanchel varo~undan nasyonalistleri mvkavemet edeceginden emin bulundu -
tardetmelerini intac eden son mukabil ta· gunu bildirmektedir. . . 
arruzlan i.izerine Madridde nikbinlik av- Madrid iizerine hiicum eden mtlhyet· 
det etmi~tir. ~imdi top sesleri, hafif su • perverler 8.000 Fashdan ve 2,000 Av
rette i~itilmektedir. Bu hal, Madridde i- rupahdan miirekkebdir. 
timad1 arhrml~hr. Bi.iti.in gece, bir c;ok Madriddeki lngiliz sefareti, 15 giin· 

li.ik erzak depo etmi~tir. lspanyol pay1 • kamyenlar milisleri ve miihimmah hamil 
tahtmdaki fngilizler sefarete iltica etmit· oldugu halde cepheye dogru hareket et-
lerdir. mi~lerdir. 

Madrid kenarlarrnda fiddetli ltalyadan l1panyaya goniillii 
muharebeler · gidiyormuf 

Londra 6 (Hususi) - Lizbondan a- Londra 6 (Husust) - Londradaki 
!man son haberlere gore, F ash askerler lspanyol elc;isi lngiliz Hariciye Nezare
Madridin kenar sokaklanna girmi§lerdir. tine verdigi bir nota ile ltalya tarafmdan 
Sehirde gogiis gogiise muharebeler cere- lspanyol milliyetperverelerine yap1lan 
yan ettigi haber verilmektedir. Milli - yardtm hakkmda yeni malumat vermek -
yetperverlerin taarruzuna yiizlerce tank tedir. lspanyol notasma gore, ltalyadan 
i§tirak etmektedir. !spanyaya mu~tazam surette goniillii 

Oiger taraftan Madriddeki Harbiye gonderilmekt.~.~~~.: .................. _ ... . 
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Ruzveltin aldigi rey ) .Atatiir~rik ~ 
25 milyonu ge~ti ; . telgraflar1 ; 

Ankara 9 (Telefonla) - Cumhu
Mecliste demokratlar ~ riyet bayraml miinasebetile Yugos-

334, Cumhur;yetcot'ler 89 lavya Kral Naibi Prens .Paul, Mts~r 
:& ~ Kral Naibi Mehmed All, Mtstr Nt-

azabk kazanddar yabet meclisi azasmda~ Abdiilaziz, . 

Nevyork 6 (A.A.) - M. Ruzvelt, 
§imdiye kadar 25,465,893 ve M. Lan -
don 15,615,489 rey kazanmJ§lardtr. 
15,000 nahiyedeki neticeler heniiz ma
lum degildir. 

Meclisteki vaziyet 
V a§ington 6 (A.A.) - Sec;imlerin 

nihat neticeleri ~unlard1r: Miimessiller 
meclisine 334 demokrat, 89 cumhuriyet
r;i, 7 terakkiperver ve 5 «iftr;i in tihab o -
lunmu$tur. 
M. Ruzvelt, Va~ingtonda merasim· 

le kar,tlandr 
Londra 6 (Hususi) - Amerika Re

isicumhuru M. Ruzvelt bugiin Va§ing -
tona muvasalat etmi~ ve biiyiik tezahii -
ratla kar~1lanmt~hr. M. Ruzvelt Pan 
Amerikan konferansmm yakmda Boe -
nos Ayreste toplanacagmi beyan etmi§ -
tir. 

Denizalt1 muharebelerinin 
insanilettirilmesi kabul 

edildi 
Londra 6 (Hususi) - Denizalli har 

binin insanile§tirilmesi hakkmdaki maz -
bata imzaland1. Buna gore, hir;bir de • 
nizalt1 gemisi bir yolcu gemisini yolcula
rmt salim bir yere nakletmeden gemiyi 
tahrib edemiyecektir. 

Kont Ciano Viyanaya geliyor 
Roma 7 (Hususi) - Hariciye Nazm 

Kant Ciano, Roma protokoluna i§tirak 
eden devletlerin konferansmda bulun
mak iizere yarm Viyanaya hareket e
decektir. Kont Ciano bugiin Ba§vekil M. 
Musoliniyi ziyaret ederek, uzun bir mii
lakatta bulunmu§tur. 

izzet, ::;>erif ve Sabri, <;m Cumhur- ' 
reisi Lin Sen, Macar Kralhgi Naibi 
Nicolas de Harty, Litvanya Cum -
hurreisi Antanas Smenton, <;ekos
lovakya Cumhur Ba§kam Eduard 
Benes, Efganistan Krah Mehmed 
Zahir, MlSir Krah Faruk I, Avus- 1 ~ turya Cumhurreisi Miklas, Pol?n : 

1 
ya Cumhurreisi !gnase Mosctckt, 
Bulgaristan Krah Boris, Al~an 
devlet reisi Adolf Hitler, Htcaz 
Krah Abdlilaziz !bnissiiud, lrak 
Krah Gazi, iran ::;>ehin§aht Rtza 
~ah Pehlevi, Meksika Reisicum - ) 
huru Lazaro Cardenas ve Emir Ab
dullah, Biiyiik Reisimiz Atatiirke 
tebrik telgraflan gondermi§ler, 
Reisicumhurumuz da kendilerine 
te~ekkiirde bulunmu§lardir. 1 

,.~=~~ 

Tiirkiye- Brezilya ticaret 
muahedesi uzabld1 

Ankara 6 (Telefonla) - Temdid 

miiddeti birincite~rinin birinde bitrni~ o• 

Ian Tiirkiye • Brezilya ticaret anla~masi 

bu tarihten itibaren ii~ ay miiddetle uza· 

!Ilmi~tJr. 

V aliler arasinda tayin ve 
becayitler 

Ankara 6 (Telefonla) - Ac;1k bu

lunan Erzurum valiligine T ekirdag va -

lisi Ha~im, T ekirdag valiligine Siird va· 
lisi Sabp, Siird valiligine Hakari valisi 

Mithat ve Hakari valiligine iir;tincii u • 
mum! miifetti§lik yaz1 i§leri miidiirii Ra· 

ifin tayinleri Yi.iksek T asdika iktiran et· 
mi§tir. 

CUMHUR'IYET 

Diin, lzmitte, kaird fabrikamr:r.m 
afdr, toreninde bulundum. l•ter 

ka•abrn pir:r.ola•mr, bakkalm kaJarr
nt •arsrn; i•ter •rladaki yeirimden, 
gurbetteki eJimden •elam taJrsrn; is
fer gazete bifiminde haber, kitab bi
fiminde likir uer•in; iistiinde yazr lie 
re•im i•ter ol•un, i.ter olmas1n; kaba 
kagrd, •aman kai•dr, kese kairdr, 
mektub veya ga:r.ete kagrdr, keigrd, 
sadece kogrd, her cin• ve her nev'ile 
kagrd benim ifin azizdir. 

Keigrd•rz diinyanrn •efaleti, insanrn 
dana deri•i ii•tiine, papirii• iistiine, 
laf hurma•r veya bambu yapragr ii•
tiine bile diiJiincelerini yazmaktan 
eiciz, bir grdrmltk hafr:r.asr kaya iis· 
tiinde iif, bef kazrntrdan ibaret en ge
ri tarih devirlerine kadar gider. Ka
grd olmasaydr tarih bile kendini unu
tacaktr. 

Tiirkiyede e•ki rejim keigrdr pa~au
raya feuirmek ifin elinden geleni 
yaptr; yeni reiim pafaVra)l1 kagrd Ita
line getirmek ifin •elere ftkmrfhr. 

T arihini kendi keiirdrna yazmak i•
tiyen inkrlabrn Kagtdhane•i artrk lz
mittir. Oradan ifki ue eglenti edebi
yatr degil, modern •anayiin en mii -
kemmel mahsulii halinde kaird, her 
cin• ue neu'ile kagrd Joguyor ue bu 
Ktigrdhane, inkrUibrn Saadabadrnr, 
diinden itibaren, Halicden lzmite 
nakletmi,tir. Orada selih Ve ayyaf bir 
vezirle fairi Jegil, biitiin bir milletin 
bayram yapmrya hakkr vardrr. 

PEYAMJ SAFA 

Bir hezeyan daha 
Eski Antakya 

meb'usu say1khyor! 

Hatay Tiirklerinin mukad
deratz §Unun bunun dil uza

tacagr dereceden ~ok 
yiiksektir. 

Halebde r;tkan tiirkr;e «Vahdet» ga· 
zetesi §U yaz1yt ne~retrni§tir: 

«Son Elehrar gazetesinin 25 te§rini • 
evvel 936 tarihli ve 943 numarah say1 -
smda «sab1k bir vezirin Suriye muahede
si hakkmda sozleri» ba§hkh ve (Core 
Medeni) imzah Antakyadan yazilmi§ 
bir mektub inti ar etmi§tir. 

Bahs~dilen vezirin sab1k Antakya 
meb'usu ve ziraat veziri Adah Hac1 Meh· 
med Efendi oldugunu, sozlerin de Su -
riye muahedesinden ziyade lskenderun 
&ancagmm vaziyetine taalluk ettigini gor 
diigiimiiz ir;in miihim kiSimlanm terciime 
ve nekle<liyoruz: 

Muharrir, Suriye • F ransa muahedesi 
hakkmda Hac! Mehmed Efendinin mii· 
taleasmt soruyor. Hac! Efendi, 1933 te 
reddedilen muahedeyi imza eden kabine 
azasmdan oldugunu unutarak yeni mua· 
hede hakkmda medih ve senada bulun -
duktan sonra, lskenderun sancagmm va· 
ziyetine dair aynen §U Sozleri soyJiiyo.r: 

«- lskenderun sancagmm, Suriyenin 
bir ciiz'ii oldugu bedihidir. Eger livanm 
vaziyeti etrafmda bir miiphemiyet eseri 
varsa, elyevm Ankarada cereyan eden 
miizalcereler, biitiin bu kabil miiphemi • 
yetleri izale edecektir. Bu miizakerele • 
rin lehimizde neticelenecegine yakinen 
kaniim. Hulasa itibarile muahede, Ce -
beli Diiriiz ve Alevilere miiteallik vah· 
det gayesini temin etmi§tir. lskenderun 
livasmda cari olan ademi merkeziyet u· 
suliiniin bu mmtakalara da te§mil edile
cegine gelince, bu §ekil, vahdetin esasma 
tesir edemez. <.;unkii diger memleketlerde 
de bu kabil ademi merkeziyet usulleri 
vard1r. 

Son haberler, muahede miinasebe -
tile bu livamn idare nizamlarmda yap1· 
lacak tadilat hakkmda M. Ponsonun 
Ankara hiikumetile mi.izakerelere giri • 
~ecegini bi.ldiriyor. Fransamn bu mese • 
lede kendi ba§ma hareket etmesine ne 
mana verilebilir? Suriyenin de mezkur 
miizakerelere i~tirak etmesi diplomasi 
icabatma daha uygun degil midir? 

Bu mesele etrafmda cereyan e -
den miizakereler, bu husustaki muahede
lerin ~erc;evesi haricine r;tkmtyacaktir. 
Miizakereleri ister Fran sa, is terse Suriye 
yapsm, bunun kabulii Suriye makamla • 
rmm salahiyeti ciimlesindendir.» 

Adah Hac! Mehmed Efendinin yu • 
kandaki beyanatmm ne derecede haki • 
kate uygun oldugunu bilmiyoruz. Su ka
dar ki, bugiin iskenderun ve Antakya 
meselesi ~ahtslann ve zi.imrelerin elinden 
~tkarak salahiyettar hiikumetlere intikal 
ettigi, gerek Sancakta, gerekse Suriye -
deki makamlar bu mesele halckmda aza· 
mi siikunet ve itidal tavsiyesinde bulun • 
dugu ~in, Adah Efendinin durup du -
rurken gazetelere beyanatta bulunmas1, 
kendisinden beklenilen agtrba§hhkla 
kat'iyyen uygun degildir. V ahdet 

Vahdet gazetesi, icab eden cevablan 
verdigi ic;in biz aynca bu efendinin he -
zeyanlanm miitalea etmek liizumunu duy
muyoruz. 

......____,.....--;--../" 
URDDAN " 

AZILAR 
Yazan.: ismail Habib 

Bartinin •• 
u~ zaman1 

Cd1zca giiniin semizce diine hasreti; ve semiz diinii 
bir iskelet gibi ctbz gosterecek ha,metli yar1n; giizel 

Barttn, bu yaktn yartn en tabii hakk1nd1r 
T optan bakhm, ic;ini gezdim, ~evresi

ni dola§!Jrn, be§ all! bin evli miihimce 
bir §ehir gibi goriiniiyor; halbuki niifusu 
sadece on binmi§. Sehrin niifusuna bak, 
kasaba... Kasabanm govdesine bak, §e· 
hir. 

Mamure mi? Hay1r; virane mi? Hie; 
degil; bani istanbulun apar!Jmansiz ta • 
raflan vardtr, ah~ab lstanbulun oldukc;:a 
iyi taraflar1; ah§abm hafif!igine efendilik 
veren, durumlu, c;ogu i.ic;er kath, bagdadi 
duvarh, cumbah evlerile Bartm eski ls -
tanbuldan kopup gelmi~ gibi; denizden 
on yedi kilometro ic;eride kollanm ar;an 
bir 1rmagm kucagma r;omelmi§ kuytu bir 
Turk beldesi. 

Eskiden $imdikinin bir misli denecek 
kadar kalabahkmt§. Zaten bunu kimseye 
sormadan kasabanm kendi soyliiyor. y e
ni ev yaptldigma hemen hie; raslamad1m. 
Buras! maziden kalanla gec;:inen bir yer. 
Kendisinde giin gormii§, bol ah§mt§, fa
kat g~imi azalmasma ragmen onorunu 
bozmak istemiyen Anadollu bir e§raf 
bali var. 

<.;ar§tSI aynca dikkate deger; di.ikkan, 
yaz1hane, ticarebhane gibi ev olm1yan 
yerlerinin adedi 11 00 taneymi§. Halbu
ki evlerin miktan bunun ancak iki misli. 
Belli bu c;ar§tYI bugiiniin ihtiyact yap • 
lirmad1. lki eve bir diikkan. <.;ar§I, za -
yiflamt§ bir adam tisti.inde bolla§mt§ bir 
elbise gibi duruyor. 

Ya trmagi dolduran gemiler? Gerek 
iskelede, gerek Giirgen pmarmda bir iki 
ytiz tonluk ve yiizlerle denecek kadar 
kalabahk gemiler var; fakat hepsi ktyt
lara bagh ve hepsi bombo§. Y elkenini 
kanad gibi ac;an gemi, uc;mak ic;in ku§ 
gibi yiizmek ir;in dog an gemi; bu ge -
miler kanads1z kalmi§ uzun gagah hirer 
ku§ ezginligile esneyip duruyorlar. 

Y a gemi tezgahlan? Irmagt doldu • 
ran gemiler hep bu umak kiyiSinda diin
yaya geldiler. Bartll.l Irmagt, mtmda ta
§Idtltlannm be§igidir de. lskele etrafm • 
daki !ezgahlardan hergiin bu 1rmaga bir 
iki gemi inermi§ ve o tezgahlarda be§ yiiz 
usta c;ah§trmi§. ,Simdi gemi ayda y1lda 
bir iniyor. ,Simdiki tezgahta be§ yiiz ye
rine be§ ki§i, kurulan kaburgaya, istek • 
siz i§tallSJz r;ekic; vuruyorlar. Bu, gemi -
ciligin hala ya§adtgmi gostermek ic;in 
mi? Bunda diriligi gosteri§ten ziyade o
liimii saklayi§ var. 

Irmaga in en gemiler ikiye aynhrdt: 
Bir k1smi Bartmda kahr, yalmz lstan • 
hula degil lskenderiyelere kadar yiik 
gotiiri.ip para getirirdi. Bir ktsm1 dt§an 
s~hhr, OO§ gidip hie; gelmez, fakat bu gi
dt§ Barhnda birkac; bin niifusu gec;indi -
rirdi. ,Simdi ktytlarda birinciler yatalak, 
tezgahlarda ikinciler k1str oldu. 

Hepsini buak, ya §U 1rmagm kendine 
ne oldu? Eskiden orta halli vapurlar 
Giirgen pmanna kadar girerlermi§. ,Sim
di Vapurlar denizin birkac; kilometre ac;t
gmda demirliyor. Daha otuz Yil once 
vapurlan bagrma basan trmak §imdi ag
zma bile yakla§ttrmamaktadtr. 1<;eride 
bo§altt§ yerine ar;1kta aktarma; ir;erisi li
man, dt§ami dalgah; tehlike dt§anda, 
emniyet ic;eride; mazide rahathk, hal de 
gii<;liik ... Bu m:naga ne oldu? 

izi bogroast, ikisine de meydan vermeyin, 
hem orman ya§ar, hem balk. 

Bartm etrafmda sayiSlz 1hlamur agac
lan var. Govdesi endamh, golgesi koyu; 
yaprag1 kokulu, c;ir;egi faydah thlamur. 
Otuz kilo r;ir;ek, seksen kuru~ k1ymet; 
agaca ~tk1p ~ir;egi tophyacagma zahmet 
olmasm diye agac1 devirmek; seksen ku
TU§ ugruna seksen yi!hk 1hlamurun bal -
talanmas1; o agaca in en baltayt onu sal
hyan bilege indirmeli. 

Y a yumur!a i~i? Eski<len Bartm yu • 
murtast hele Almanlarca c;ok makbul -
mii~. E1bet ba§ka sebebler de var, fakat 
en ba&taki §U: Bir ti.iccar sahtekarhk ya
par, bozuk yumurta gonderir; guya a) -
dattt, aldanan da bir daha almad1. 0 
zamanlar yanm milyon lirayt bulan yu
murta ticareti bugiin yinni bin liradtr. 
F erdin giinahmt kiitle ~ekiyor. 

Masum kiitle, hakstz yoksulluk, hele 
Barhn gibi yere hie; yaki§rntyan yoksul -
luk. K151r toprak, c;atlak dere; c;at1k 
manzara, kele~ tepe; bOyle yerde hadi 
neyse; fa kat biiti.in y1l ye§il, toprag1 be
reket, nmagt kevser, goriinii§ii cennet 
Bartm; bOyle yerde yoksulluk bile uta -
narak giizellik i«inde eriyor, fakat gii -
zelligi hiiziinle§tirerek. 

Bartmda yalmz tabiat degil insanlar 
da gtizel. Uzun kirpikler altmda daha 
golgele§en koyu kestane renkli gozlerile 
sevimli 3evimli giilen degirmi c;:ehreli, 
pembe yiizlii ktz 'ocuklan. Buradaki 
yerle yerli arasmda miinasebet var ga • 
lib a: Bartm her vakit hafif nemli; c;:eh
reler de hep yeni yikanmi§ gibi. Bartm 
her vabt 1hk; bur ada bakt~l ar da steak 
steak. Barhn biitiin ytl ye~ildir; ye§il, 
rengin tazesi, burada tenler de taze renk
li, gi.izellik ic;inde giizel iki defa giizel -
le§iyor. 

Ciizellerin gi.izel adetleri de var. Sua 
alemleri, ktz dizilerinden ma ile oyuna 
«;Ikanlar. Hele oturma adeti. Kiz orada 
yalmz sevilmiyor, seviyor; erkegi bekle
miyor, erkege gidiyor; bzlann a§ki pasif 
degi] aktif. Buna «oturma» diyorlar. Fi
lamn ki;!:l oturdu demek kendiliginden 
bir delikanlmm evine gidip yerle§ti de • 
mektir. Bu gidi§ <;ok defa nikahla biter • 
mi~: KJZlarm ktsmet beklemeyip kismet 
fethedi§i. 

Biitiin bu eski adetler hep degi§iyor, 
fakat Bartmhnm eglenmesi, bu degi§mi· 
yor. Eski zenginlik kalmamt§, ne c;:1kar, 
insan varhkhd1r da eglenemez; yoksul • 
dur da eglenir; para i§i degil ic; i§i. Tiir
kiin ic;i ne§' elidir, bu millet eglenmese 
katlanamazd1. Onu amlar ezdi, o gene 
gi.ilmenin yolunu buldu; eiilmeyi bilen 
ya§amayt hak edendir. 

Bartmhlann nasi! eglendiklerini hele 
pazar giinleri gormeli. Orduyeri koprii -
siinden Asma agzma kadar Hendek a
magi, oradan a§agi mttaki memba suyu
na kadar Bogz trmagt; sularm iistii ka
yiklar, sandallar, kikler, yelkenler ve 
motorlerle kayna§tyor. Biitiin ktytlar ve 
sedler, kadm erkek, r;oluk <;ocuk, renk 
renk insanla dolu. Seyredenler, seyredi
lenler... lrmakta bayram var. 

Bugiinkii Bartmm manzaras1 bu olur
sa ya yarm refaha kavu~mu& Bartm ne 
olacak? Zafranbolu ve Boluya kadar 
geni~ bir hinterland, arkada zengin or -
manlar, ovada bereketli toprak ve onde 
mavi bir §ahdamar gibi uzanan 1rmak: 

HEM NALINA 
MIHINA 

w Biiyiik armagan 

K Iymetli ikhsad V ekilimiz Ce
lal Bayar, diin, ilk kag1d fab
kamtzt ac;h . 

Kag1d, bir gazetecinin en sevgili can· 
yolda~t, en aziz mda§tdu. Biz, biitiin 
derdlerimizi onun beyaz ve tertemiz 5i • 
nesine dokeriz. Biitiin bilgilerimizi, siz • 
lere onun temiz ve beyaz sinesinde arze
deriz. Onun ic;in, ilk kagtd fabrikam1 • 
zm a<;Ih§ toreninde bulunmak iizere, Sii
mer Bank Umuml miidi.irliigti tarafmdan 
vaki olan daveti kabulde zerre kadar te
reddiid etmedim. Sabahm be§inde uyku· 
dan kalkarak kapkaranhk caddelerden 
ge<;tim ve ak§amlan pan! panl yanma • 
sma ragmen sabahm alaca karanhgmda 
biitiin elektrikleri sondiiriilmii§ olan yeni 
Kad1koy iskelesinden vapura atlad1m. 
Hafif sisli ve siimbtili sonbahar giini.inde, 
o giizel hmit korfezini ge<;tik. Golci.ik 
oni.inde biitiin azametile yatan sevgili 
Y avuzu selamladtktan sonra hmite var
dik. Y eni fabrika binast, temiz ve beyaz, 
bir gelin gibi siislenmi~ bizi bekliyordu. 

tki yil once, fabrikamn yerini 1kltsad 
Yekili Celal Bayar bizzat s~erken ben 
de beraberinde idim. Muhterem Vekil, 
o zaman, biitiin bir giin, havanm s1cak • 
hgma ragmen, 1zmit ve civannda fabri• 
ka in§asma elveri&li yerleri birer birer tet
kik etmi§ti. Sec;ilen yer, otesinde berisin· 
de viran kuliibeler bulunan yan bostan, 
yan tarla, bir yerdi. 0 zaman, toz, top
rak, «ukur, tiimsek ve hendek dolu bir 
yo! bozun!usile §ehre bagh alan bu pe • 

ri§an arazinin ortasmda ~imdi muhte§em 
bir fen ve teknik abidesi, giizel bir rna • 
mure yi.ikselmi§tir. Eskiden ancak tank'.. 
lann g~ebilecegi o berbad yolun yerine 
&imdi, miikemmel bir parke kaldmm ka· 
im olmu§tur. Denizde beton bir iskele 
yap1hyor, demiryolunun iistiinden g~en 
beton bir koprii bu iskeleyi fabrikaya 
baghyor. lzmit istasyonundan aynlan bir 
demiryolu ~ubesi fabrika sahasmln orta· 
smdan g~iyor. 

1ki sene evvel, iki saat miiddetle tet .. 
kik ettigimiz bu yer, §imdi oyle degi§ • 
mi§ti ki tamyamadtm. Celal Bayar o za• 
man tiimsekleri iizerin<le giir;liikle ve 
zahmetle dola§hgt bu mevkide, §imdi 
diinyamn en modern kag1d fabnlcalarin
dan birini ac;Iyordu. V e §iiphesiz, azasm 
dan bulundugu hiikumetin bu k1ymetli ve 
azametli eserinden btiyiik ve hakh bir if 
tillar ve sevinc duyuyordu. 

Kagtd fabrikasmm biitiin o muhte§em 
hatta heybetli makinelerini seyreder ve 
bu makinelerden <;Ikan bembeyaz ve ter 
temiz kagtdlan bir sevgilinin yiizii gib' 
ok§arken Umuml Harbde, ~ektigimiz ka 
g1d sikmhlanm dii~iindiiJll . Cephedek 
kahraman gaziler, ailelerine san bakkal 
kagtdlan iizerine mektub yazarlardt. T e 
miz ve gi.izel bir kag1d, bir varakai nak 
diyeden daha ktymettard1. Gazeteler, ka 
gtdstzhktan yanm yaprak <;tkarlardi. 0 
zaman c;ah§hg1m T asviriefkar gazetes 

55,000 niishaya <;lkllgJ halde, kagidsiz 

hktan on, on iki binden fazla basamazd1 
K1rmtz1, ye§il, san, hatta a<;Ik kahveren 

gi paket kag1gma bas1lan alaca bulaca 
okunmaz gazeteler vard1. Seker gibi, pa 

tiska gibi, bez gibi, ekmek gibi kag1d 

buhranl da, halk1 iizen bir derd olmu§tu 

<;iinkii Tiirkiye, o zaman en biiyiik ih 

tiyaclanm bile di§andan bekliyen zavai 

11 bir memleketti. Bu irfan asnnda kagt 
dm da gomlekten c;ok fazla ve ekmek ka 
dar liizumlu bir madde oldugu dii§iinii 
li.irse, diin, Celal Bayann birini ac;bg 

ve ikisinin de temelini attig1 fabrikalann 

irfana susamt§ olan bu millet ve memleke 

te ne biiyi.ik armagan oldugu anla§thr. 

Cumhuriyetin bu hediyesini opiip ba~i 
mtza koyahm. ' 

Bartmm suyunda karasmda; c;ar§ISm
da pazannda, koyiinde kasabasmda bii
tiin bu degi§iklikleri yapan nedir? Giin 
gormii§ evler giic;:liikle ayakta duruyor -
sa, yunus gibi harei.etli gemiler midye 
gibi kiy1,lara yapi~mt~sa, etrafm1 mikna -
hs gibi <;eken memleket miknahsa tutu! -
mu~ gibi etrafma bo~ahyorsa ..• Sarma, 
biitiin bu i§leri sadece kereste yaph. 

Geriye yol, ormana i~ ve Irmag1 tarayt§. CL'"'71S 
Mazinill tersligi; 1rmak doldu, kasaba ===~~~~~======= 

Bu memleket eskiden dort milyon li
rahk kereste ihrac edermi~. ~imdi dort 
yiiz bine inmi§; bun a ini§ degil yuvarla
m~ derler. Bartm trmagJ §imdi de eskisi 
gibi durgundu, fakat eskiden tistii hare
ketliymi§. Bu 1rmak eskiden de §imdiki 
gibi masmaviydi, fakat o zaman buna 
«Altmdere» derlermi§... Giizelim su, 
mavi su, ~imdi sana teneke dere mi diye
cegiz jl 

Kereste buhrammn iki ana sebebi 
var: Kereste piyasasmm dii§iikliigii ve 
Tiirkiyenin arhk ah§ab ev yap!JrmaYI§I; 
bu, dt~ sebeb. Ormanlarm mahvedilme
mesi ir;in agac kesilmesinin c;ok siki§hnl
masi, bu da i<; sebeb. Ormanm kendi 
sermayedir, fakat her sermaye gibi or -
mamn da faizi var. Balta sermayeye do
kunuyorsa cinayet, faizi ahyorsa hayir -
d1r. Birinciye dokundurmamakta devlet, 
ikinciyi istemekte balk hakh. Ne faizin 
sermayeye saldtrmast, ne sermayenin fa-

bo§ald1; yeni Tiirkiyeye dii&en vazife, 
trmagt taray1p kasabay1 doldurmak. 

Giize: Barhnm ii« zamam; cihzca gii
niin semizce dune hasreti; fakat duma
mm savurarak trmaga giren vapurlar, 
yelkenlerini §i§irerek dolu dolu di§an ~~
kan gemiler, ve semiz dunii bir iskelet 
gibi c1hz gosterecek ha§metli yann: Gii
zel Barhn, bu yakm yann en tabii hak

kmdtr. 
ISMAIL HABIB 

Romanya da paras1n1 
dii§iirecek mi? 

Bukre§ 6 (A.A.) - Finans Bakam, 
Ticaret Bakam ve Millt Banka Gene! 
Direktorii arasmda bugi.in miizakereler 
olmu§ bilahare Ba§bakana bu miizake -
reler neticesi hakkmda izahat verilmi§ -
tir. 

Samld1gma gore, Romanya, ley k1y • 
metini degi~tirecek ve leyin yeni Joymeti 
bugiinkii k1ymetinden yiizde 40 noban 
olacaktu. 

Sovyetler idaresinin 
On dokuzuncu 
Yddoniimii 

[Ba$makaleden aetxtm] 

nice biiyiik iyiliklerin kahraman1 olmu§ 
tur. Emperyalizme kar~1 affetmez dii~ 
manhg1 bizce bu faziletlerin r;ok ileri ge
lenlerinden biridir. 

Atatiirkiimuziin son yilba~I nutkunda 
soylendigi ver;hile on be~ senedir piiriiz 
siiz bir surette daima yi.ikselerek, geni§ 
liyerek ve derinle~erek devam eden 
Rus - Turk dostlugu Rusya ile her mil 
letin insanca gec;inebileceginin en ac;1k 
belgesini te~kil eder. Devrimleri~in y1l 
doniimii miinasebetile §enlikler yapan 
Rus kom§u ve dostlanmJZa bu saadetle 
rini tebrik ederken Tiirk dostlugunun 
daima onlarla beraber oldugunu temin 
eylemekten miistesna bir zevk duyuyo 
ruz. 

YUNUS NADJ 



[ 
Ki.i~Uk 
hi kAye Kii~iik 

Robert 
Bernard, Genevieve Monierye her yaz, 

tatili g~irmek iizere yamna gittigi am • 
easr Anselmein evinde rasladr. 

Krz on alt1, erkek te on sekiz ya§mda 
idiler. 0 giine kadar, evlerinde c;ok bah
si ge~en gene k1za raslamak ic;in frrsat 
c;rkmamr~t:I. Aemacak bir bali vardr; ba
basr serseri bir adamd1; annesi de bu a -
damdan aynhr aynlmaz bir ba§kasile 
evlenmi§ti. Genevieve epey kotii §erait i
~inde bi.iyiiti.ilmi.i§tii, ne§'esizligi de bun· 
dan geliyordu. Bernardm yengesi, gene 
krzm birka~ haftasinJ deniz kenannda 
ge~irmesi ic;in kendisine emniyet edilme
sini istemi§ti. Gene klZin, §ImartJlmarnJ§ 
c;oeuklarda gori.ilen bir korkakhgi vard1. 
0 giine kadar, serbes~e konu§abilen in
sanlann bulundugu cemiyetlere gitme • 
mi§ti. Onu miitemadiyen konu§maga zor· 
lamak laz1m geliyordu; hatta konu§ur • 
ken her kelime iizerinde durarak ve dii· 
§iinerek konu§uyordu. Fa kat Leonie 
yenge sabrrh ve ne§'eli bir kadmd1. Bu 
c;ocuk iistiinde ugra§IDak, onu ic;timaile§· 
tirmek, ve hayah ne§' esiz gec;mi§ olan bu 
c;oeuga zevki ba§ dondi.iri.icii bir §ekilde 
tathrmak laz1mdi. Y enge bunun ic;in c;a
re olarak, bu c;ocuga miimkiin oldugu ka· 
dar iyi goriinmegi buluyordu. 

Bernard ise, gene k1zda emniyetsizli
ge benzer bir his~in mevcud oldugunu ve 
arkada§c;a izhar ettigi alakalarma eevab 
alamadigmi gori.inee, onunla me§gul ol
mamaga ba~lad1; biitiin gi.inlerini her se
ne iki aym1 gec;irdigi p]ajda arkada§larile 
oynamaga hasretti. 

Yengesi ona gizliee: 
- Bernard, yavrum, diyordu, onun • 

la biraz rnC§gul olman lazim. 
Diyinee, Bernard: 
- Y engeeigim, diyordu, konu§ulunea 

k1zanyor, hatta kJzJyor bile. Ne yapa • 
ylm? 

Y enge biitiin gayretlerine ragmen kl • 
zt bir tiirlii ac;amryordu, ve yegenine hak 
yeriyordu. 

T a til, Genevievein hareketlerinde hie;· 
bir degi§iklik temin edemeden gec;ti. 0 · 
na her hitab edili§te, sanki dalmi§ oldu
gu derin bir hulyadan uyandmhyordu ve 
a§agtda bulunanlann yamna razt oldu • 
gunu anlatan ktsa eiimleler soyliiyordu. 

Yi.izi.iniin c;izgileri diizgiindi.i, fakat 
ho§ degildi; koyu mavi gozlerinin hie; 
mana ifade etmiyen bir bali vard1; ba~
kalanmn goziine bakamryordu. 

Anselme amca, eylUI aymda, gene. kt· 
zi biiyiik annesine iade edeeegini soyle • 
digi zaman, iki ay beraber ya§adrgt bu 
insanlan, kibarca bir kelime soylemeden, 
hi~#r keder izhar etmeden, hatta kendi • 
ni ona sevdirmek ic;in elinden gelen her
~eyi yapan Leonie yengeye bir sempati 
bile ~stermeden terketti. 

- Tuhaf bir loz! dediler. 
Bir krsmr onun, daima kendini begen· 

dirmegi istiyen babasma, bir krsmr da, 
kendi ic;ine kapanmt§ olan annesine ben· 
zedigini iddia ettiler. 

Fakat, Leonie yenge: 
- Bunu anlamtyaeak ne var? diyor· 

du. Hayatmda saadeti hie; tatmamt§ bir 
c;ocuk.. !nsamn, medyun oldugu kimse
lere kar§I daima iyi olmast lazrm gel • 
mez .. 

Gene k1zm gittigi Bernarda haber ve· 
rildigi zaman: 

- lyi ettiniz, soylediniz, dedi. Onu 
gi:irmek istemiyordum, yahud goriinee bir 
srkmh hissediyordum. 

Y engesini kucakladr ve ilave etti: 
- Zaran yokl Evlendigi zaman, ko· 

casile beraber eglenir. 0 zaman insana 
ne§' e gelir. 

Genevievein hatuast o kadar c;obuk u· 
nutuldu ki, onun evde yoklugu hi~bir 
bo§luk ve hi9bir teessi.ir uyandrrmadr. 

Parise dondiikten birka~ giln sonra, 
Leonie yenge, gene kiZin biiyiik anne • 
~inden, gori.i~me taleb eden $ayam dik -
kat bir mektub ald1. 
~ 

Kadmeagtz bunu, ihtiyann, Genevi • 
evee kar§l gi:isterilen ihtimam ve alakaya 
miite§ekkir oldugunu izhar edecegine 
hamletti. Kocast mektubu bitirdikten 
sonra, ikisi de hie; konu§madtlar, sadece 
dii§undiiler. 

Bi.iyi.ik anne, yengenin tesbit ettigi sa
atte, tath, fakat eiddl bir yiizle ge]di. 

- ~iiphesiz, beni buraya getiren se
bebi tahmin ettiniz? 1tiraf edeyim ki, st· 
kt bir terbiye ile ve hemevi garabetler • 
den bihaber olarak iyi bir tarzda biiyii • 
tiilmii$ Genevievei size emanet etmek za
fmt gosterdim. Halbuki, c;ocugu olmtyan 
bir kadmm, gene bir k1za nasrl ihtimam 
edilmesi ieab ettiginden bihaber olaeagt· 
m di.i§iinmeliydim. Eger, yegemmzm 
Cabourgda oldugunu bilseydim, Gene
vieve kat'iyyen evinize gonderilmezdi. 

Leonie yenge biiyiik bir azab ve yeis 
i~ine di.i§ti.i. 

- F akat, dostum, dostum.. diyordu. 
Peki, bun! an si:iylemenize sebeb ne? 

- Sebebi §U, c;ocuga icab ettigi §C -

kilde ihtimam gostermediniz. Bedbaht 
kiZim kendisini sevdigine inandrran Ber
narda deli gibi a§Ikttr, 

- Peki, bunu kim size soyledi? 
- Genevieve! Ne yiyor, ne icyiyor. 

Ah, bunu tahmin etseydim.. Sizden ne 
yaprlabileeegini sormaga geldim. giip • 
hesiz, siz de bu bedbaht krzm aldatrlmi§ 
olmasma raz1 olamazsm1z. 

Leonie yenge bir§ey soylemedi. y al -
mz, dii§i.inmek icyin bir giin miihlet istedi 
ve gelirken klZlm da beraber getirmesini 
rica etti. 

- Bana geldiginizi bilmiyor, degil 
mi? 

- Hay1r, hay1rl 
- 0 halde, ona hi~ir §ey si:iyleme • 

yin ve yann sizinle beraber gelmesini te· 
min edin .• 

Ayni ak§am, Anselme amea Bernardi 
kar§tsma aldt ve i§i anlath: 

- Oglum, dedi. Bana dogruyu 50y· 
liyeceksin. 1kimiz de erkegiz .. 

- Ameactgtm, inan ki, onu evden 
ba§ka hic;bir yerde gi:irmedim. SOyledi • 
giro laktrdrlar da on on be§ liizumsuz ve 
manasrz kelimeden ibarettir. 

- Peki, yann saat alttda burada, 
biiromda bulunl 

Leonie yenge, biiyiik anneyi ve gene 
klZl ka'r§lladr; sonra, miinasib ~ekilde 
muhavereyi Bernard tarahna c;evirdi. 
Genevievee birc;ok ~eyler sordu. Y alan 
si:iyledigi a§ikardr. F akat, yalamru ka • 
bul ettirmekte rsrar ediyordu. Aghyordu. 
A§rkhgma dair tafsilat dahi uyduruyor· 

du: 
- Evet madam .. Evet madam .• 
- Nerede?.. Ne zaman? .• 
- Onunla yalmz oldugumuz her za· 

man ve yerde .. 
Leonie yenge, gene krz mi, yoksa 

Bernard mt yalan soyliiyordu? Bir tiirlii 
anhyamryordu. i§ 91kmau girmi§ti. 0 
zaman, kalktJ ve: 

- Bernard buradad1r, dedi. Genevi
eve, kiZim, ithamlanm ona kar§I da tek· 
rar edeeeksin. 

Gene ktz ayaga kalktr. <;trptmyor, te-

piniyor: 
- Hayn! Hayu! diye bagmyordu, 

yalan si:iyledim.. Y alan si:iyledim.. 0 • 
nun kar§Ismda maheub olmak istemem. 

Kendinden g~mi§, tuhafla§mi$ bir 
hali vardr. F akat ken dine gelinee, biiyiik 
anne, azami gurur iddiasile azabmt giz· 
lemek ic;in dudaklanm srktlgt mada, Le
onie yenge gene krza dogru egildi: 

- Y avrum, si:iyle, dedi. Nic;in bi.iyiik 
annene bu uydurma bikayeyi anlatmak 
li.izumunu duydun? 

- <;i.inkii .. Evet, c;iinkii .. Biiyiik an
neme kabul ettirmek istiyordum ki .. Ben 
de birisi tarafmdan sevilebilirim .. <;iinkii, 
sevilmegi o kadar c;ok istiyordum. 

Ceviren: 
$ERIF HVLOSI 

Profesor Kantorovi~in Anka- 1 (' " i'i I 
radaki kurslari I\. Valin ar, konferanslar, kon~reler) 

istanbul t.Jniversitesi tedris heyetin- Be~iktat Halkevinde 
den Profesor Alfred Kantorovicy, An - musiki dersleri 
kara di§ hekimleri tarafmdan nazari ve 
ameli perfeksiyon kurslan ic;in §ehri -
mize davet edilmi§tir. 

Bu nazari ve ameli kurslar \!ocuk E
sirgeme kurumu umumi merkezi salon
larile di§ polikliniginde 3 gi.in devam 
etmi§tir. Kurslar di§ hekimi Ekrem 
Avni tarafmdan arkada§larma terci.ime 
edilmi§tir. Ankara di§ hekimleri muhte
rem profesoriin bu c;ok degerli kurslan
m bi.iyiik bir alaka ile takib etmi§ ve 
~ok mlistefid olmu§lardtr. Tayyare ile 
istanbula giden profesor bi.iti.in Ankara 
di§ tabibleri tarafmdan te§yi edilmi§tir. 

U di H1ranbn miisameresi 
~ehrimizin tanmml§ sat'atkarlarm -

dan udi H1rant musikiye intisabmm 
18 inci ylldoni.imii miinasebetile yarm 
saat bir buc;uktan alttya kadar Beyog
lunda, istiklal eaddesindeki \!aghyan 
mi.iessesesinde icykisiz ~ayh bir musiki 
ziyafeti tertib etmi§tir. Bu mlisamereye 
bir~ok tamnml§ san'atkarlar i§tink e

--~~-------~~~ektk. 

Be§ikta§ Halkevinden: 
Be§ikta~ Halkevlnde fliit, viyolonsel, ke

man ve p!yano ve sair sazlardan mlirek
keb olmak iizere b!r orkestra tak1m1 te§kU 
edilmi~tlr. Orkestrarmzda <;all~ak ve ders 
almak 1stiyenlerln 11/11/936 ~r~amba gil
nil lle her <;ar~amba giinleri saat 16 - 18 
arasmda Evimiz muzlk ~efi Ertu~rula mii
racaatlerl llan olunur. 

f~ki Dii~manlarmm 6 nc1 
' y1lbk kongresi 

i<;ki dti!}mam gencler altmCI yJ.lllk kon
grelerlnl 8 lklnclte§rln pazar giinii saat 9 
da istanbul Halkevlnde yapacakttr. 

Her y1l, faallyet sahas1 b!raz daha bii -
ytiyen gene i<;kl du~manlarmm bu kongre
sinln gelecek yrllarm .;all~malarmda daha 
btiyiik ilerilikler do~duracagma ~iiphe yok
tur. 

Tiirkiye i.;ki Aleyhtan Gencler Kurumu 
~nel Bekreterli~lnden : 

Kurumumuz altmci yJ.lllk kongreslni 8 
lklncite~?rin pazar giinii saat 9 da istanbul 
Halkevinde yapacaktJr. Biitiin iiyelerlml • 
z1n bulunmasmt ehemmlyetle dlleriz. 

CUMHURiYE'l 7 ikincite~rin 1936 

lngiltere ~arki 
A vrupa pakt1na 

girmiyecek 
[Ba$taratz 1 lnct sahf!edel 

tini 1slah etmek ve onun herhangi bir mu
taarnza kar§I geleeek bir kuvvete sahib 
bulundurmagt temin etmege sarfetmeli
yiz.» 

Gi:iri.i§meleri sona erdiren M. Neville 
Chamberlain, demi§tir ki: 

- Bu gi:iri.i§meler, isbat etmi~tir ki, 
Avam Kamarasmm bi.itiin hizibleri M. 
Eden tarafmdan c;izilmi~ olan siyasa ii
zerinde §ayam dikkat bir §ekilde anla~
rni§ bulunmaktadir. 

Milletler Cemiyeti cyerc;evesi ic;inde 
mmtakavl paktlann yaptlmasmdaki a • 
vantajlan g()steren M. Chamberlain de • 
mi§tir ki: 

- Muhalefet, bir dogu paktma i~ · 
tirak etmemiz miimkiin oldugu takdirde, 
Avrupa meselelerile alakadar olmryaea· 
grmrzt samyor gi:iri.inmektedir. ~unu hatu
latmak isterim ki, M. Edenin nutkunun 
ikinei krsmr, Avrupa meselelerinin umumi 
bir §ekilde hallile alakadardrr. Bir garb 
Avrupasr pakh kendi ba§ma Almanya
nm §ark hududlartnm emniyetini temin 
edemez. 

Garbi Avrupa paktmm esaslanna gi:i· 
re, kurulaeak bir §ark Avrupast paktmm 
meydana getirilmesini isteriz. Aneak biz, 
boyle bir pakta i§tirak edeeek degiliz. 
Fa kat bu ademi i,tirakimiz, herhangi 
ba§ka bir memlekete istedigi gibi hareket 
serbestisini vermemiz, ve yahud herhangi 
bir vaziyette miidahale etmekten vazgec;
memiz demek olmryaeakttr. 

Biitiin ahvalde taahhiidlerimizi yalniz 
hayati menfaatlerimizi alakadar eden 
mmtaka anla§malartna inhisar ettiriyo • 
ruz. Bi.itiin mmtaka anla§malan, Millet
ler Cemiyeti nizamnamesine bagh bulu· 
nan taahhiidlerimize mevzu olmahdrr • 
Jar.» 

lngiliz iffi meb'usla:rinin tenkidleri 
Londra 6 (A.A.) - Diin ak§arn 

Avam Kamarasmda, M. Edenin dr§ si· 
yasa hakkmdaki biiyiik nutkundan son • 
ra, muhalif i§c;i partisinden M. Dalton 
si:iz alarak ezci.imle demi§tir ki: 

- M. Edenin bu nutku, mumaileyhin 
soyledigi mi.ikemmel nutuklarm birineisi 
degildir. Fakat §ayam teessiiftiir ki M. 
Edenin s-ozleri daima filiyata inkrlab et
miyor. hcyi partisi biikumetin mlistakar 
bir dr§ siyaseti bulunduguna kani degil
dir. Ayni zamanda §Unu da si:iylemek 
laz1m gelir ki M. Edenin nutkunda Lo • 
karno ve garbi Avrupa paktmdan pek 
fazla, umumiyetle Avrupadan ise pek az 
bahsolunmaktadrr. F~kat, Polonyayt, 
CekoslovakyayJ ve Sovyetler Birligini bu 
meselelerin harieinde btrakmak kabil de
gildir. 

Bundan sonra liberal M. Mander si:iz 
illmi§ ve ezeiimle demi§tir ki: 

- Milletler Cemiyeti sistemine emni· 
yetimiz bakidir. T oplanmast icyin istih • 
zaratta bulunulan Lokarno konferan • 
smda ise, bu toplantmm Almanyaya, 
Sovyetler Birligi ve <;ekoslovakya gibi 
diger memleketlere hiieum etmesine bir 
vesile gibi kullandmlmamast lazrmdir.» 

lngiltere,#e siyasi iiniformalan 
menedecek kanun 

Londra 6 (A.A.) - Siyasi meha • 
fil, parlamentoya yakmda verileeek olan 
nizaml ammenin muhafazasma miiteal -
lik kanunun siyasl ei.iriimlerin ve §uri§le· 
rin oniine gec;mek ve vukuunda bunlan 
eezalandrrmak ic;in c;ok §iddetli ahkamr 
ihtiva edecegini beyan etrnektedir, 

Siyasl iiniformalar ta,mmasJ menedi • 
leeek ve iiniformanm tarifi hususi hakim
lere bJrablacaktJr. 

Diger taraftan, ic;timalann ve niima -
yi§lerin ancak bunlarm tahrik mahiye • 
tinde olmast halinde, yani bu ic;timalar 
ve ni.imayi§ler, malum temayi.illeri kar • 
ga§ahklar c;rkmasrm ic;tinabt gayrikabil 
bir hale getirecek olan bir mahalle veya 
nahiyede yaprldrgr takdirde menedileeek
tir. 

Zabrtanm karga§ahklann i:iniine gee; • 
mek ve eezalandrrmak ic;in biitiin sala • 
hiyetlere malik olacagt rivayet edilmek • 
tedir. 

Kanun layihasmm elastikiyeti, onun 
§iddetini hafifletmiyeeektir. Layiha, ln -
giliz eeza kanunu usullerine tevfik edi • 
lecektir. 

ltalyanlar M. Edenin nutkunu 
nasrl karfrladrlar? 

Roma 6 (A.A.) - M. Edenin A· 
vam kamarasmda soylemi~ oldugu nutuk, 
biitiin gazeteler tarafmdan dort siitun 
iizerine iktibas edilmi§tir. Y almz ltalya
ya taalliik eden frkraya i§aret eden mii -
talealar krsa ve bilhassa umumi mahiyet· 
tedir. 

c===YE=Ni=E=S=ER=LE=R==) 
Halk Bilgisi 

Eminonii Halkevt Dll, Tarlh ve Edeb1yat 
~bdt tarafmdan her ay ~lkanlmakta olan 
CHalk bilglst haberleri) nln 60 1nc1 sayiSI 
~1km1§t1r. 

~amdaki Tiirk Hava fehidlerinin 
mezar1na ~elenkler kondu 

:;?am (Hususi) - Cumhuriyetin 14 i.incii yildoniimli bayram1 dolay1sile, 
~amda ya§Iyan Tiirklerden bir grup Konsoioslugumuza giderek, Biiyiik On
derimiz namma konsolosumuza tebrikatta bulunmu§lard1r. Ondan sonra Sala
haddini Eyylibi tiirbesinde gomiilii olan Tiirk tayyareci §ehidlerinin mezarla
nm ziyaret ederek bir c;elenk koymu§lar ve nutuklar soyliyerek dualar etmi§
lerdir. 

Gonderdigim resim, §ehid Tiirk tayyarecilerinin mezarlan ba§mda dua edi
lirken almmt§br. 

Demokratya gazetesinin 
sahibi oldii 

Bir Yunanhmn ketfettigi 
para§iit 

Rumca Demokratya gazetesi sahibi Atina 6 (Hususi) _ Sakkas isminde 
muharrir ve muallim Hacy1 Mina dlin 
Beyoglunda giderken lizerine bir fena- bir Yunanhmn ke§fettigi yeni bk pa-
hk gelmi§ ve evine goti.iriildlikten bir ra§litlin tecriibesi di.in Tatoy tayyare is· 
miiddet sonra vefat etmi§tir. Hacy1 Mina, tasyonunda yapilmi§tir. Sakkas 400 met 
Mlilkiye mektebinden mezun olmu§, ro yiiksekten uc;an bir tayyareden ken
memleketini sever bir zattl. Oliimii te - disini havaya b1raktr b1rakmaz para -
essiir uyandiriDl§tir. _ , • , _ §litlinii acymi§ ve yere biiyiik bir siiku-

Denizlide zelzele oldu net ·i~inde inmi§tir. Para§iitiiniin §imdi-
Denizli 6 (A.A.) - Dun saat 20,15 te ye kadar olanlardan daha hafif ve ka.t

kuvvetli bir yer sarsmtlSl olmu§tur. iyyen emin bulundugunu iddia etmek-
Yikmh yoktur. tedir. 

SAKARY A sinemasinda (Eski Elhamra) 
Yalntz birka~ gi.in i~in 

C H A R L I E C H A P L I N'in 
ASRi ZAMANLAR 

filmi temdid edilmiftir. 
.$imdiye kadar bu filmi 
. -o·4 rm" 't e·n· "er 20.0QO. ki!Ji gormii!Jtiir. 

u ,, bu ftrsattan istlfade etmelldirler. 
Programa ilaveten: Renkli c:anh resimler ve yani Paramount diinya 

havadisleri. Bu filim it;ln: Talebelere 25 'ICuru-1 . 

MAKSiM tiyatrosunda 

Z A T i S U N G U R'un 
Yen!. progyamtnda gosterecegl miithi' bir 
tecrube: Bir. k1~ seyircil e rin gozleri oniinde 

makmeh destere ile kesillyor. 

Pr. ZATi SUNGUR 
Bugiinden itibaren 

SON HAFTASI MUNASEBETiLE 
Muhte§em bir programa ba§hyor. 
Tamamen yeni ve Tiirkiyede hicy 
gorlilmemi~ tecriibelerden te§ek
klil eden bu program1 gormege 

kO§UnUZ. 
Fiatlar: 100, 60 ve 40 kuru§tur. 
icyeride aynca !J.icybir konsumas

yon yoktur. 
Cumartesi, Pazar saat 17 de matine 
Her akljam: saat 21 de su vare.-

Bu hafta S ii M E R Sinemasmda • 
HARRY BAUR'un 

DANIELLE DARRiEUX ve JEAN P. AUMONT 
ile beraber temsil ettigi ve fevkalade mvvaffakiyet kazand1g1 

TARAS BULBA 
~ayant hayret filmini goriiniiz. ilaveten yeni FOX JURNAL 

Yarm saat 11 de matine. Umumi. duhuliye 35 kuru-1. 

FERAH SiNEMASINDA iki bi.iyi.ik film birden .. 

VOLGA MAHKUMLARI 
VE 

ARADIGIM K AD IN 
~ugUnden itlbaren 

MAVi VALSLER 
1 

Film in I gorUnce siz de: 

'KABAlERO, "HOAPALGO, ve 11 PiRATE, danslanm dans edeceksiniz .. 

Tarihin en t;anh - En t;erefli sahifelerinden biri 

t( Bu aksamki program ) 
iSTANBUL: 
12,30 plakla Turk muslklst - 12,50 hava-< 

dis • 13,05 plakla hafif miizik - 13,25 muq~ 
telif plak ne§riyatl - 18,30 Ambasadord~ 
naklen varyete miizigi - 20,00 saz heyeti "' 
20,30 Miizeyyen ve arkada§lan tarafmdari 
Tlirk mus!klsi ve halk 11arkllan - 21,00 
plakla sololar - 21 ,30 orkestra - 22,30 Ajans 
havadisleri • 23,00 son. 

ViYANA: 
18,10 gramofon - 19,05 halk §ar1ularml 

o~renelim - 19,35 bir ayllk haberler - 20,05 
saat, haberler, hava raporu - 20,20 piyano 
konseri - 21,05 konser - 22,55 filimlere da -
ir - 23,15 haberler - 23,25 spor - 23,45 dans 

BERLiN: 
17,05 eglenceli yaym • 19,05 spor bahls • 

Jeri - 19,20 facia - 20,05 muslkl - 20,50 gii• 
niin akisleri - 21,05 haberler • 21 ,15 mu.. 
siki - 23,05 hava raporu, haberler, spor -
23,25 spor - 23,35 pazar haZlrhklan - 1,05 
gramofonla dans musikisi. 
BUDAPE~TE: 

18,05 karJ§Jk yaym • 18,55 ptyano - 19,35 
radyo miisabakalarmm neticesl - 20,05 or
kestra konseri - 21,05 piyesler - 22 haber • 
ler, spor - 22,20 konser _ 23,05 ttava rapo• 
ru - 23,50 dans plaklan - 1,10 haberler. 
BUKRE~: 
18,05 askeri muslkl - 19,05 saat, hava ra• 

poru - 19,20 orkestra konseri • 21,05 mek
tub kutusu • 21,30 dans havalan - 22,35 
saat, hava raporu, haberler, spar - 23,50 
!rans1zca ve almanca haberler - 24 haber· 
ler. 

BELGRAD: 
18,05 konferans • 18,25 halk §arkJlan • 

18,55 opera ~~~rkJlan - 19,25 gramofon • 
20,35 mllletlerin zamam - 20,55 kart§lk ya.• 
ym - 23,05 orkestra konsert. 

PARIS [P. T. T .]: 
18,05 keman konseri - 18,35 musikl • 

20,35 havad1s, musiki - 21,35 hava r;:,po .,. 
ru, konu§ma - 21,50 plyano konserl konus .. 
rna - 22,35 orkestra konserl _ 24,SO da~s 

MiLANO: 
18,05 haberler - 18,20 dans muslk1si ... 

18,55 hava raporu - 19 amele yaymt-19,15 
orkestra konserl - 19,55 fa~lzm haberlerl, 
yabanCI dillerde konu~a. saat, haberler, 
hava raporu, turlzm haberlert • 21 ,45 opera. 
par<;alan, konferans - 23,10 Org konser1, 

NOBET~iECZANELER 
~u gece nobe~l olan eczaneler ~unlardtrl' 
Istanbul cihetindekiler: 
Aksarayda (Etem Pertev>, Alemdarda. 

(Sirn Rasim), Baktrkoyde (Istepan), Be
yaztdda (Belkls), Eminontinde (Be~?lr Ke. 
mal - Cevad), Fenerde (Emilyadi), Kara
giimriikte (Suad), Kii~iikpazarda (Hasan 
Hulii.sl), Samatyada (Erofilos), l}ehreml • 
ninde CA. Hamdl), !}ehzadeb811mda. (Isma• 
11 Hakkt), 
Beyo~lu clhetlndekller· 

' "<*altl.tll.'~a t!ttiseytn Hiisnii), Hask1iyde 
(Ne Im A...~>. Ka.stmpa§ada ( i.ie ed) 
~erkez, na.Jt.iy de (Della Suda,), (Kinyoli): 
~I§lide (Nargileciyan), Takslmde (Limon ., 
cly,an). 

Uskiidar, Kadlkoy ve Adalardakller: 
Biiyiikadada (Merkez), Heybelide (Yu • 

suf), Kadlk1iy, Pazaryolunda (Rifat Mull. 
tar), M<?dMia (Alaeddin), Uskiidar, imra
horda (Imrahor). 

Tepeba~t . Gardeni 
Bu akfam 

Akrobatik Dansorler 
ROUSKOFF'Iar 

Amerikah eksantrikler 

MELOND LADiES 
oumaralarma ba~hyorlar. 

Me!Jhur Rus dasorlerl 

4 ZANOVSKY'ler 
P3J"lak muvaffakiyetler 

kazaomaktadtr. 

lspanyol dansozU 

MARiE PALMERO 
her vakit gibi alk•,lanmaktad1r. 
Y arm saat 17 de butiin trupun 

i~tirakile 

BuYuK MAliNE 
Bu ak,am 

TURAN Tiyatrosu 
Na~id, Halide, Fahri 

iistad bestekAr 
Muhlis Sabahaddin 
Operet blrle,lgl 
Birinci defa olarak 

HATIRIM iCiN 
Operet 3 perde. Biiyuk Orkestrot • 

sinemacthg•n en muazzam eseri 

EHLi SALiB MUHAREBELERi 
Y almz bugiin ve yarm 
(Pazartesi matinelerde 
program degi,ecektir} 

TORK<;E SOZLO 

i P E K sinemasmda 1 
Bugiin T U R K sinemas1nda 1 

En gUzel bir Franstz opereti olan 

HA~METLi VALS 
Muslki, dans ve ne!Je fllmi. Ba!J rollerde 

HENRY GARAY - RENE SEN SiR 
Bu filmin biitiin ~ark1lanm herkes terennum edecektir. Yerlerinizi evvelden aldmmz. 

••••••••••• Bngiin saat 1 de tenzilath talebe matinesi, Telefon; 40690 •••••••••• .. 
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~EHiRCiLiK KO~ESi 

~ehre diizen, belediyeye 
gelir veren i~lerden 

Tenkid gibi olmaszn amma ... 
Belediye fenni ve 
• 

arabalar1 yaparsa 
birbirine benzer ~op 

para bile kazan1r 
-2-

Bir taraftan arkada§lar ve bildikler badan agZI yananlarm yogurtu iifliyerek 
tabhyor, diger taraftan anonim mektub- yemelerine ne denebilir? 
lar ahyorum. Hulasaten dedikleri ~udur: Bununla beraber hence i§i bu kadar 

«Cetin tneseleler ortaya ~1kmca susu- izam etmek hakSIZhktu. K1~1n gelmesi -
yorsun. Su ~;op derdine bir ~;are bulsa - ne, kann basmasma ne kadarc1k vakit 
na I>> kald1? Bah usus ki bu sene k1~ ~iddetli o-

Bildiklere anlattlm. Mektub sahible - lacak diyorlar. Daha giizel ve s1cak hava
rine de cevab veriyorum: i tiraf ederim ki lar zamanmda bize veri! en bu kara ha
ben ne §ehircilik, ne belediyecilik c;op berden insanlar korkuyor da sinekler na
fakiiltelerine devam etmedim. Y almz s1l korkmasm? Koklerine kibrit suyu ye
gezdigim yerlerde §Oyle «saikai merak- rine kar suyu dokiilecegini elbette bilir

la» uzaktan bakt1m. Gordiiklerim her ler. 
yerde a§agi yukan birdir. (:oplere ya a- Belediyenin de bu kurtulu~ c;aresini bil
raba veya otomobil seyahati yaptmyor- diginde ve buna giivendiginde ~iiphe yok. 
lar. F akat ya birini, ya otekini. Arabaya Bir taraftan ha olacak, ha oldu? Si
binen c;op bir daha yere inip tekrar oto- nek vardi, yok oldu. diyerek bizi oya
mobile binmiyor. (:opleri birkac; kere hyor, diger taraftan da yagmur, ki§, 
indirmek bindirmek i§ini ba~ka yerlerde firtma, kar duasi yaplyor. Hele bir ki~ 
pahah buluyorlar. bastlrsa!. istanbul halkmm ve gazetele-

rinin •u «sinek vaveylasl bir kere dinse I Cop denilen art!klann bizdeki kadar • 
Otesi kolay» diyor. 

pahah bir ~ekilde ta§tndigmi hi~;bir yerde Elbette otesi kolay, altJ ayhk §iddetli 
gormedim. T akribi hesab1mda aldanm1- lk 

k1§ gec;inciye kadar neler olmaz? Be i yorsam bizde teneke ba§ma ve §ehrin nii-
fusuna nisbetle c;ok geni& olmasmdan do- c;opleri dag1tma suretile imha ~eklinin 

daha asri imkanlan da bulunur. Mesela: 
lay1 15 - 20 kuru~ masraf dii§iiyor. Bu 1 
kadar masrafla muz sepetleri Atlantik T ayyarelerden dogrudan dogruya tar a-
denizlerinin bir ucundan obiir ucuna nak- lara giibre diye a!t.nak!. · · 

¥-Jf.¥-
lediliyor. 

Sadede gelelim. <;oplerin ta~mmas1 ve 
Deniz uc;urumlan varken c;oplerin, yaz imhasl meselesi miitehasSIS!annm elbette 

ve deniz banyolan mevslmi gec;tikten bizden daha iyi bilecekleri ve ne yaplp, 
sonra da denizi olmlyan memleketlerde- yaplp halledecekleri bir i~tir. Fa kat ne 
ki gibi kara uc;urumlanna at!lmasma hie; &ekilde hallederlerse etsinler, c;op tene -
akhm ermedi. Maksad denizleri kirlet- kesini ve ~op kablanm ortadan kaldlra
memek ve fena kokudan vikaye etmekse miyacaklar. Bari bunlan bir nizam ve
bunun ic;:in ~ehrin kara klsmlm kirletmek ya talimatname altma alsalar. 
ve hastahk tehlikesine maruz b1rakmak 

Mesela: Belediye, evde kokmaz, so-
gibi bir c;are benim gibi bu i§ten anlamaz- kakta kedi, kopek tarafmdan devrilmez, 
lara tuhaf goriiniiyor. Biraz yava~ ve muhteviyatl kerihesi sokak ve caddelere 
gec; te olsa deniz kendi kendine temizle- yayllmaz, doldurulmasl, ta~mmas1 ve 
niyor. Halbuki Belediye biitcesi ~ehrin bo~anmasJ kolay c;op kab1 modeli yaph
en miihim klSlmlarmdaki temizlige bile np halka gosterebilir. Hatta bunlan ken
kifayet etmiyor. Y ok, maksad giibre ye- disi ucuza mal ederek halka da - muayyen 
ti§tirmek ise, korkanm ki Amerikadan bir kar ilavesile - satabilir ve bundan, 
giibre getir tmek daha ucuza rna] olur. oek er 1 "YlmiyetJi oJmazsa da bir kazanc 
CQplerin, sinek erirlerine yatakhk yap- elde eder. 
masma meydan vermeden diri diri mo- Belediyece c;op kablarm1 biittin· ~ehir 
dern fmnlarda yakilmasma gelince: Bu halk1 icin mecburi bir hale koymak miim
miizahrafata en layik muamele budur. kiin degilse de bu mecburiyeti hie; olmaz
Bu idam merasimine liiks kamyonlarla sa sekenesi ve binaenaleyh c;opii c;ok olan 
gotiiriilmesini bile c;ok gormem. Sehri - aparhmanlara tesmil edebilir, binlerce a
mizde iyi ve giizel ekmek pi~irecek mo- oart1man var. Belediye c;op kab1 ba~ma 
dern fum kafi derecede temin edildikten birer lira kazansa binlerce lira eder. 
sonra c;opler i£in fmnlar yapilmasma ta- Varidat ve gelir mevzuu bahsolsa da 
raftar olmamak kabil mi? olmasa da c;oo tenekeleri derdine bir ted-

¥- 'f.¥- bir dii5iinmek gerek. Y oksa sinek ordu-
Velhasl) bu mesele benim anladigim i~- lan «fammuhal olarak» imha edilemez 

Jerden degildir. Zaten ben bu snalarda de ~ehrin icerilerine dogru viiriirlerse ve 
belediyeciligin masraf degil; varidat ve buQ:unkii c;on tenekeleri gibi kendileri ic;in 
gelir k1smile ugra~1yorum. Bunun i~;in cok k1ymetli. levaz1m ambarlarma ko -
~op meselesinin de Belediyeye karh c;1- ""rlarsa art1k miicadeleye imkan olmaz. 
kacak cihetlerini aramak mecburiyeti var. Sehri sineklere terkedip ba5ka yerlere 
Bunu bulmak ic;in de i~in ba&langicina hicret etmekten ba$ka care kalmaz. 
gitJnek, c;op tenekelerinden ba§lamak pek V. RfRSON 

· tabii degil midir? 

Oyle ya l Bu kadar para vererek ge
tirttigimiz ~u liiks c;op ta§Ima otomobille
rine eski c;oo tenekeleri yaki§U m1? 

Su sat1rlan yazarken biitiin istanbul 
matbuatmm ve matbuat arkasmda, bil
hassa c;op kamyonlannm h1*mma ugnyan 
§ehir halkmm piirhiddet kar§Ima dikildi
gini goriir gibi oluyorum. Asri kamyon
lar §ehrin kenarlarma dii~en civarlan ka
ra sinek istilasma ugrattl. Modern c;op 
tenekeleri bu felaketin biitiin $ehre yayii
masma sebeb olacak, diye korkanlar 
bulunur. Hak vermemek kabil mi? Cor-

Azhk mekteblerinin bir 
mi.iracaati 

Azhk ve ecnebi mekteblerinden bazl
lan mali vaziyetlerinin darhklarmdan 
bahsederek s1mflan tevhid etmek su -
retile tedrisat yapacaklanm Maarif mii
dlirlligline bildirmi!;lerse de Maarif mli
diirlilgii bunun mevcud ilk tedrisat tali
matnamesine mugayir oldugunu bildir
mi§ ve bu §ekildeki tedrisata miisaade 
etmemi~tir. Maamafih bu mekteblerin 
mali vaziyetleri, bir defa da Maarif ida
resince tetkik edilecektir. 

Cumhuriyetln l~timal roman•: 25 Yazan: Hilmi Ztya 

0 T alat Pa§a olacak kiilhaniye 
kac; kere: Bu i§in sonu ~1kmaz, vazge -
!;in. Gelin i§i ilimle, iz'anla halledelim 
dedim. Anhyan kim? Herifler kos dinle
mi§ (bu mada Demir, acaba ciddi mi 
konu§uyor diye hayretle yiiziine bak1 -
yordu) . 

Eger dedigim yola gitselerdi; bu • 
giinkii hailer ba§Imiza gelmezdi. 0 za
man soylediklerim hirer hirer c;1kt1. Ah. 
azizi!Jl, ah l Bu kuru kafada neler var, 
neler!.. Oturup yazsan koca des tan o -
lur .. Bir giin Cemale (Demirin anlamaz 
gibi davrand1gmi goriince teyid ic;in) ha
ni §U Suriye krah Cerna! Pa~a yok mu? 
T a kendisi .. Bu i&lerin sonu neye vara -
cagm1 anlat1yordum. 0 zaman daha 
pa§ahgi filan yoktu. Bana bak Cerna!! 
dedim, §Uraya yaz1yorum. Sir gun ge -
lip te Bekir dediydi diyeceksin. 0 za • 
man kafana dankedecek amma, i§i§ten de 
gec;mi~ olacak. Diinya bu! Onlar da, biz 
de simulup gittik. Kim kimden hesab 

soracak? 
Kurdoglu bu mada hararetlenmi§, 

kendini unutup sokagm ortasmda elile 
biiyiik kavisler c;izerek konu§uyordu. 0 
kadar ciddi ve heyecanbyd1 ki, Demirin 
biitiin bu sozleri latifeye, hatta bir nevi 
yalana atfetmesine imkan yoktu. «Bu ni
hayet hatiTa ile tarihin birbirine kan§tl· 
nlmas1 olabilir !>> diye dii~iindii. Bekir 
Bey tekrar elini kavrad1: 

- Kusura bakmaym, sozii uzatt1m, 
dedi. Eski derdlerimi tazelediniz. Simdi 
bunlan bmkabm da gelin bize gidelim. 
Ve onun cevabm1 beklemeden koluna gi
rip yiiriimege ba&lad!. Sir teviye soylii
yordu: 

- N ur, sizi goriince nekadar sevine • 
cek I Serbest dii~iindiigiim, c;ocuklanmi 
alafranga yeti§tirdigim i<;in ad1ml F renk 
Bekire c;Ikarmi~lar. Bu yiizden herkesle 
selam1 kestim. Ne derler diye de halkm 
key fine gore ya~1yamam ya!.. lnsan, on
lara kendini begendirmek isterse, k1zlara 

CUMHURIYET 

Efgan Ba,vekili 
Berline geldi ve mera

simle istikbal edildi 
Diinkii posta ile gelen Alman gaze • 

teleri Efganistan Ba§vekili Mehmed Ha
~im Hanm P aristen Berline geldigini 
haber veriyorlar. Efgan Ba§vekili fstas • 
yonda Alman hiikumeti erkanile Ber -
lindeki biiyiik elc;imiz Hamdi Arpag ve 
Efgan tebaas1 tarafmdan kar$Ilanml~hr . 
Bir askeri miifreze tarafmdan selam 
merasimi . if a edilmi§tir. 
El~an Hariciye Naztrt Tahranda 

Tahran 6 (A.A.) - $ehin§ah, diin 
Efgan Hariciye Nazm Serdar Sah 
Mahmudu ogle yemegine kabul etmi~ ve 
kendisine altm bir k1hc hediye etmi~tir. 
Serdar &erefine ak~am verilen ziyafette 
biitiin naZITlar ve diplomatlar haZIT bu -
lunmu$tur. 

Emirganda miiessif 
hadiseler ~1karanlar 

Emirgan ahalisinden biiyiik bir las -
m1, evvelki gece, geceyansmdan sonra 
birbiri arkasma pathyan silah sesleri 
iizerine heyecanla uykularmdan uyan
ml§lardJr. Haber aldiglmiza gore hadise 
dort, be§ ki§inin deniz iizerindeki bir 
sandala taarruz etmeg~ te§ebblis etme
lerinden c;1km1§tlr. 

Buna mani olmak istiyen zab1ta me -
murlarma kar§I da silah istimal edilin
ce memurlar da mukabele etmek mec
buriyetinde kalml§lardJr. Silah atan -
lardan biri yakalanml§, digerleri kac; -
ffii§lardir. Bunlar da aranmaktad1rlar. 

As1l §ayani dikkat nokta bu kimsele
rin vakit vakit koyde vak'alar c;1kar -
maktan geri kalmamaland1r. 

Koy halkmm selameti ve umumi a
sayi§ namma bu kabil hareketlere mey
dan b1rak!lmamas1 ic;in alakadar rna 
kamlarm nazan dikkatini celbederiz. --... ····-

KOLTOR ISLER/ 

Bir Maarif istatistigi 
~Ikarllacak 

Biitiin mekteblerin smlf, §Ube ve ta
lebe miktarmm Maarif idaresine bil -
dirilmesi alakadar idarelere bildiril -
mi§tir. Bu husustaki malfunat tamamile 
topland1ktan sonra Maarif idaresi Maa
rif faaliyetine dair umumi bir istatistik 
c;Ikaracaktlr. 

Liseler 12 stmf olacak m1? 
Maarif Vekaleti Talim ve terbiye he

yeti Iisele.rin 12 seneyc filkanlmasi hak
kmdaki tetkikahm ikmal ederek bu 
husustaki karan ihtiva eden raporu 
Maarif Vekiline vermi§tir. Talim ve 
terbiye dairesi, esas itibarile liselerin 12 
seneye c;1kanlmasm1 kabul etmi§tir. Bu 
karar Vekil tarafmdan da tasvib edile
cek olursa iiniimiizdeki ders senesinden 
itibaren tatbik edilecektir. 

SEHIR ISLER/ 

Sokaklarda sol taraftan yi.i
ri.iyenler ceza verecekler 

Belediye Daimi Enciimeni, kalabahk 
caddelerde halkm daima sag taraf1 ta
kib etmesi ic;in bir karar vermi§ti. Bu 
karar ilk zamanlarda yalmz tenbihatla 
iktifa edilmek suretile tatbik edilmi§ti. 
Belediye, enctimen karanmn tamamile 
tatbik edilmesini ve kalabahk caddeler· 
de sol taraftan gidenlerden hirer lira 
ceza almmasm1 altmc1 §Ubeye bildir -
mi§tir. Dlinden itibaren bu kararm tat
bikma gec;ilmi§tir. 

GOMROKLERDE 

Gi.imruklerde yeni tekil 
istanbul gilmrliklerinde yllba§mdan 

itibaren tatbik edilecek yeni §ekilde 
§imdi iki tane olan ithalat giimrilgii mii 
diirliigii bire indirilecek, antrepolar 
§efligi kaldmlacak ve muhtelif glim -
rilklere aid biltlin kalemler birle§tirile
cektir. 

burma c;ar§af1 giydirmeli. Her soziin ba
~mda salavat c;ekip camilerde dola~mah. 
Ondan sonra istedigin rezaleti yap, za -
ran yoktur! Sana «efendi hazretleri !» di
ye hiirmet eder, yerden selam verirler. 

Demir kolunda oldugu halde emni -
yetle yiiriiyor, kalabahk sokaklara gel -
digi zaman gururla etrafma bakmarak 
kollanm salhyor ve gogsiinii kabartlyor· 
du. 

Kocaman bir anahtarla kap1y1 ac;tl. 
Bahc;ede kimseler yoktu. 0 onde, Demir 
arkada selamhk tarafmdan girdiler. Or· 
tahk kararmaya ba~lami~h. Pencereler • 

den birinde kiic;iik bir I§Ik goriiliiyordu. 
Biitiin perdeler inik oldugu ic;in, hepsi 
birden ~1k1p gitmi§ler denebilirdi. Selam· 
bktan kiic;iik bir koridorla as1l eve ge<;e
rek, dolambac;h merdivenden list kata 

<;Ikt!lar. Bekir Bey, misafirini sofamn so
nundaki bas1k tavanh, lo§~;a bir odaya 
aldi. <;:oktand1r kimse girmemi§ hissini 
verecek kadar her tarafl ihtimamla or -
tiilmii§ olan odada, once perdeleri kal -

dud1. Ko§e minderinde yer gosterip eski 
bir muharrir itiyadile masa ba§ma ge<;ti. 

Ak§amm son I§Iklan kafeslerin arasm
dan siiziilerek duvarda, tahtalann iize • 
rinde kmk alevli siitunlar gibi uzamyor-

Bir italyan gazetesine gore 
~arki 

A 

SI, 

Akdenizde siyaOL 
askeri vaziyet 

•• 
«U~ kd'ay1 birbirine baghyan ~anakkale ve 
Siivey,in ehemmiyeti her bak1mdan biiyiiktiir» 

Yunan filosundan bir krsrm 
ltalyanlarm haftal!k L'illustrazione J duran ltalyadir. 

italiana gazelesi ~arki Akdenizdeki «Si- Yunanistamn vaziyeti 
yasi - A$keri vaziyel» ba§lrgr altmda bir Evvela Yunanistam ele alahm: Bu 
makale yazmr§llr ki italyanlarrn §arki memleket dahili parti rekabetleri, kom
Akdenizde vaziyeti nasrl gordiiklerini ~ularile iyi gec;inmek hususundaki gii~ -
gostermesi itibarile miihim bularak ay • liiklerle mali darhklar yiiziinden ~imdi
ne · ' · rciime ediyoruz: ye kadar her zaman i<;in, mutlak surette, 

• 1 aylardaki hadiseler muhtelif bir veya birkac; mukaddes hamiye ihtiyac 
vesilelerle nazan dikkati Y akm~arka eel- hissetmi~tir. Bu hamiler bazan Rusya, 
betmi§ bulunuyor. MISirla fngiltere ara- bazan Fransa ve bilhassa fngiltere ola -
smda akdolunan muahede, Filistindeki rak tecelli etmi~tir. Yunanistanda kralh
fngiliz ve Yahudi aleyhtan igti~a§lar; gm avdetine yabanc1 olm1yan Lol\,dranm 
Montrode imzalanan ve Bogazlann tah- Atina iizerindeki hakim tesirleri bilhassa 
kimini temin eden yeni Bogazlar muahe· son Akdeniz gerginligi esnasmda kendini 
desi: Kral Corcun idaresi altmda Yu - gostermi~tir. Bu gerginlik, lngiltere tara
nanistanda teessiis edip Yunan hududla- fmdan Akdenizdeki ltalyan aleyhtan 
rmdan harice ~1kmak ihtimalleri olan siyasetin tasavvur ettigi muhayyel tehli
diktatorliik ve nihayet ltalya - Habe~ kelere kar~I bir tedbir olmak iizere, Mil· 
harbinin italyaya temin ettigi zaferden letler Cemiyetine dahil baz1 devletlerle 
sonra Akdenizde italya aleyhine yap1lan bir ftalyan tecaviiziine kar~1 tedafiii an
unutulmaz anla§malan miiteak1b lngilte- la§malar dogurmu~tur. Ayni zamanda 
re Krah Sekizinci Edvardm ziyaretler, lngiltere hava kuvvetlerile lngiliz Akde
ikametler, miilakatlar, gorii§meler ve teb· niz donanmasmm Yunanistana m.iitead -
liglerle nihayetlenen seyehati; bir suru did nezaket ziyaretleri yapm1~ olmas1 ve 
tefsirler ve dii§iincelere yo] a<;mi~ bulu - iki milletin asker! miimessilleri arasmdaki 
nuyor. konu~malar ve nihayet lngiliz askeri 

Biitiin bu soylediklerimiz, Yakm~ar - miitehasSISlarmm miitenekkiren Ege hav
km tekrar Avrupamn en nazik ve nev - zasmda mekik dokurcasma ve tamamile 
raljik mmtakalanndan biri olmas1 iize - kendi evlerindeymi~ gibi gidip gelmeleri 
rinde miiessir olan amillerdendir. Akde- calibi dikkattir. Maamafih miimkiindiir 
niz havzasmm muvazenesinde birinci de- ki bu vaziyet ~imdi degi~ecektir. Yuna • 
recede alakadar biitiin deniz bylSI mem- nistanda teessiis eden diktatorliik dola -
leketlerinin can damarlanm birbirine y1sile miistakil devlet idaresine dogru a
rapteden ve iic; kit'ay1 birbirine baghyan hlmakta olan ad1m ve nekadar kuvvetli 
Canakale ve Siivey§ bogazlarmm ehem- olursa olsun Yunanistana tamamile bir 
miyeti ise her bak1mdan bi.iyiiktiir. garanti te~kil edemiyecek olan tek bir 

Akdeniz havzasmda alakadar deniz btiyiik devlete baglanmaktansa, muhtelif 
kiyiSI memleketlerinin bugiinkii askeri ve biiyiik devletler arasmdaki muvazeneden 
siyasi vaziyetlerini k1saca bir tetkikten vaziyet ve halle miitenasib ~ekilde istifa
gec;irelim: Bu tetkik esnasmda ablda tut- den in memleketin menafiine daha uygun 
mak laz1mdu ki asker! vaziyetin a§agi oldugu anla&Ilmaktadu. 
yukan her zaman ic;in degi~miyen ve ya- Y unaniatanzn ehemmiyeti 
hud c;ok yava§ degi§en bir seviyeyi mu- lngilterenin bir Akdeniz harbinde Yu-
hafaza etmesine mukabil, siyasi vaziyet, nanistana ehemmiyet vermekte oldugu 
bilhassa son beynelmilel hadiselerden §iiphesizdir. Muhakkak ki bu ehemmiyet 
miilhem olarak anbean goriilmiyen ve 13 piyade fukas1, birkac; yiiz tayyare, 
dii§iiniilmiyen bir §ekilde cephe ve vazi- tek bir kruvazor ve yirmi par~a kiic;iik 
yet degi~tiren bir mahiyet iktisab etmi§ geminin temin edecegi yard1mdan dog
bulunuyor. muyor. As1l mesele Yunahistamn sevkul
Akdeniz havzasrnda rol oynzyanlar cey§i babmdan bir ideal manzaras1 ar • 

Akdeniz havzasmda rol oymyan ak- zeden girintili ~1kmhh deniz kiyiiarJdu 
torler ~;oktur. Bunlardan en onde gelen- ki Dalmac;ya sahillerile birlikte herhangi 
ler, faaliyet ve imkan sahalannm tama - bir mi:ittefike yard1m bak1mmdan ehem
mile Y akm§arka miinham oldugu i~in miyetlidir. 
Tiirkiye ve Yunanistand1r. Bunlardan Preveze, Korent, Korfu, Atika ka -
sonra gelen ve cihan siyasetinde ba~ka nah, Selanik, Suda ve Milli gibi yerler 
ve daha geni§ faaliyet sahas1 olan dort Akdenizin §arki havzasm1 ikiye bolmek 
devlet daha vard1r ki Akdeniz havzasm- istiyen bir devlet ic;in, miithi~ yard1mlan 
da birinci derecede alakadar bulunmak dokunabilmek istidadm1 haiz sevkulcey§ 
ic;in muhtelif vesile ve mazeretlerden is - noktaland1r. Buralara hakim olanlar, 
tifade etmektedirler. Bunlar, Karadeniz Karadeniz, Ege ve K1Z1l denizden Ad -
tarikile Akdenize mahreci olan Rusya; riyatige, loniane ve Sicily a kanalma o -
Suriyede tutu nan Fransa; Filistin man - !an deniz muvasalasm1 c;ok kolayhkla 
daterligi, K1bns ve Kana! mmtakasma kesebilirler. Giridle birlikte sevkulcey&i 
hakim bulunan ve yalmz zavahiri itiba - bak1mmdan ba~hba~ma bir ehemmiyeti 
rile muvakkat, fakat filen MISirdan da- haiz olan Yunanistan, Afrika ile Avru
imi surette istifade etmekte olan fngiltere pay1 Akdeniz iizerinden birlestiren kop· 
ve nihayet Afrikada T rablusgarb sahil- riilerin iic;iinciisiidiir. Birincisi lspanya, i-
lerile Akdenizde 12 Aday1 elinde bulun- kinci~i ftalyadJr. ( Arkasr var) 

du. Kurdoglunun alacakaranhga kan§ -
mi§, golge halindeki yiiziinde yalmz ~~~k
la panld1yan ~Jk1k, yuvarlak elmac1k ke· 
miklerinden ba§ka bir yer goriilmiiyordu. 
<;ep<;evre tozlu kitab raflarile dolu odda, 
masanm arkasmda, govdesi koltuga go • 

miiliip adeta kaybolmuey olan Bekir Be
yin ba~I, muhitinden ayn miicerred bir 
unsur halinde tlllSlmb bir kafa gibi par
hyordu. Buras!, senelerdenberi aile me
zan gibi kapatilmi§, perdeleri ac;IlmamJ§, 
tozlan ahnmami§, oldugu gibi duran eski 
c;ah~ma odas1 idi. 

Yiizii ihtimal ki karanhkta farkedile
miyecek kadar golgeli oldugu i~in bu s1· 
rada ne ifade ettigi anla§Ilamiyor, ve bu 
lo~ dekorun ortasmdaki siyah maske y1· 
k1k bir saraym enkaz1 ortasmda ayakta 
kalmi§ tek kubbeyi hatirlat!yordu. 

Demir, birkac; defa bu manzaramn te
sirine kap1hp susmu§tu. Bah~;eden gelen 
giiriiltii ve c;mg1rak sesi tekrar akhm ba -
~Ina getirdi, ;iiiphe yok biraz once, kiT 
kahvesinde raslad1g1 sarho§ ihtiyan biis
biitiin unutmu§tu. Kimbilir belki Bekir 

Bey de, bu dakikada senelerdir art1k 
riiyasm1 bile kaybetmi§ oldugu hayata 
tekrar donmii§, biran i<;inde sihirbaz deg· 
ncgile omulmad1k bir istihaleye ugrami§ 

gibi, gene eski giizel giinlerinden birini 
ya~Iyordu. 

Merdivenden sesler geldigi, kapmm 
tokma~b c;evrildigi ve ic;eri elinde lambay· 
Ia giilerek Nuriinnisa girdigi halde, o ha
la iizeri antika e~ya ve kitabla.rla dolu 
masanm arkasmda, kipudamadan, don
meden, bir eski hakim heykeli gibi camid 
duruyordu. 

N ur, lilmbay1 masaya b1rak1p ne 'eli 
bir tavnla Demirin elini s1kll; ve baba -
sma «Niyazi Efendi, sizi soruyordu.» 
Dedikten sonra bir sandalyaya ili§ti. Be
kir Bey kap1ya giderken «klZlm, beye -
fendiyi biiyiik odaya al» diyerek ~1ktJ. 
Simdi onlar kar§l kar§lya ve t1pk1 trende 
oldugu gibi yalmz oturuyorlar; fakat ar· 
t1k daha cesur ve mahrem, gozlerini ka· 
<;ITmadan, <;ekinmeden, glilerek birbirle
rine bak1yorlard1. 

- Bana ders vermegi vadetmi§tiniz 
de gil mi? diye ilk de fa soze giri~ti. 

- Evet dedi, ne zaman isterseniz .. 
Y az1k ki yammda pek az kitab var ... 
E vvelce hi~ ~ah§hmz m1? 

- lki defa ba§ladim ve yanda b1rak· 
t1m dedi. Aradan epey zaman ge<;tigi 
ic;in, ~ogunu unutmu§um. 

- Zaran yok l diye Demir ona ce-

5 

Kerrake 
rE5) ir okuyucudan mektub degil, 
(g} tezkere de degil, k1sa bir pusla 

ald1m. Zarif yurdda§, konU§UT 
gibi, yaz1yor ve soruyor. 

«Eski bir sefaretnamede ~oyle bir ya
ZI gordiim: «Ba§Imda adi destar, arkam
da al ~;uhadan kerrake vard!l .. » N e de
mek bu. Zahmet edip anlatlr misimz ?» 

Zahmet kelimesine usulen olmamak 
iizere bir <<istagfirullah» ile mukabele 
ettikten sonra kerrakeyi anlatay1m: Ne
dimin me~hur kasidesinden ve Siirurinin 
de gene me§hur olan hicviyesinden ko
layhkla anla§llacagi iizere kerrake, en
tari demektir. «Ecelacayib» byafetlere 
biiriinerek halk1 bazan korkutan, bazan 
giildiiren Osmanh padi§ahlan en c;ok sa
mura kaph, cevahir c;aprasth kerrake gi
yerlerdi. Bunun iizerine ya kaba yence 
denilen kolsuz ve onii c;aprazvari gaytan
h, yakasl enli, veya miicevher ~em&eli, 
biiyi.ik yakah kiirk giyilmek adetti. 

Halk. ekseriyet itibarile, kerrakeyi 
devlet ricaline ve onlan taklid etmekten 
zevk alan kimselere birakmi~IardJ. Kapa
ma, dolama, kaput, cebken, mil -
tan, timurkoparan dedikleri bir c;e~id ye
lek giymegi tercih ederlerdi. Kadmlar, 
umumiyetle kerrake giydikleri halde ona 
bu ad1 vermezler, iic; yenli, iki yenli gibi 
tabirlerle c;itariden, sevaiden, geziden ve 
her tiirlii kuma tan yapt1klan entarileri 
erkek kerrakelerinden ay1rd ederlerdi. 

K1sa bir soruya i§te k1sa bir cevab. 
F akat sozii burada kesecek degilim. Ciin
kii kerrakeden bahsederken ve eski kiya
fetleri bu miinasebetle dii ~iiniirken ac1 bir 
hahra zihnimi burktu: f stanbul miizelerini 
yoktan var eden rahmetli Hamdi Bey 
Abdiilhamid devrinde Avrupa umumi 
sergilerinden birine O smanh komiseri o
larak gitmi§ ve bir hayli nadir e§yayl o 
sergide te§hir ettirirken vitrinlere bir de 
k1yafetname koydurmu tu. Serginin ka
pahlmasi giinii gelince mahalli hiikumet, 
bu kiyafetnameye - amiyane tabirile soy
liyeyim - suland1, Abdiilhamide miira -
caatle kitabm armagan edilmesini istedi. 
0 da - Hamdi Beyin yamp yablmasma, 
yalvanp yakarmasma, ag1r ~eyler yaz1p 
c;izmesine ragmen - eseri, sergiyi kuran 
hiikumete bagi~ladi. 

Eger o k1yafetname bugiin elde olsay
di kerrakelerin ve sairenin hakiki resim
lerini ve en dogru tariflerini kolayhkla 
ogrenmek miimkiin olurdu. Simdi, bir 
Yusufi destarin, bir miicvezenin ne ol • 
dugunu anlamak ic;in ~uraya, buraya ba~
vurmak zorunda kahyoruz. Bir himmet 
ehli c;1ksa da bize eski amlann kihgmi, 
byafetini toptan ogretecek bir kitab yaz
sa diyecegim amma temennimin <<Zehi 
tasavvuru batJI, zehi hayali muhal» so
zile kar~Ilanmasmdan korkuvorum. 

M. TURHAN TAN 
H: 
Gec;enlerde <;Ikan ve Japon sularmda ba. 

tan Ertugrul gemislne dair olan yaz1 mi.i
nasl'bet!le bir okuyucu do. ~u i.ig noktayl 
ban a ihtar ediyor: 

1 - Ertugrul z1rhh de~ildi , ah~ab b!r fir
kateynd!. 

2 _ Amlral Osman, Bahriyc NaZin Ha
san Pasanm damadiydi, bu Rebeble onun 
tarafmdan !stirkab ed!lemezdl. 

3 - Ertugruldan once Hind sulanna 
«Muh b!risiirur• mekteb gemisi gitml~tl. 

~ehid am!ralm kiZI Bayan Mebrure de 
aynl ihtar1 - fakat blr dostumun deliiletl
le - yaptl. ~u hale gore kirk altl yildan _ 
berl balk ve hatta yi.iksek sevlyeli yurdda§
lar arasmda diinen rlvayetlerin tashih! la
a!m gellyor : Ertugrulun batmaga w'l.hkum 
blr gem! oldu~u apag1k goriili.irken Japon 
sularma giinderild!gine ~i.iphe etmemek 
fjartlle!.. 'If. T. T. 

sa ret veriyordu. Hele bir kere i§e girin; 
hepsini hahrlaTSimz. lki derste bil -
diklerinizi gozden gec;iririz. Oil ogren • 
mek t1pk1 denize girmek gibidir. 1nsan 
ne yapacag1m, nereden ba§byacagim I 
diye dii§undiik<;e cesareti kmhr, ve niha
yet hakikaten i§ biiyiir. Fa kat bir kere 
gozlerini kapatlp ta kendini buakma, 
mesele kalmaz. Biitiin i§ cesarette! .. 

Dirseklerini dizine dayami§, ellerini 
kavu~turmu§, gozlerinin i<;ine bak1p heye
can ic;:inde anlal!yordu. Nur onu a<;Ik. 
parlak ve giiler gozlerile dinliyor; o soy
ledikc;e yiiziine kan <;1karak, dudaklan 

ac;1hp temiz, beyez di§lerini nihayetine 
kadar gosteren rahat ve geni§ bir giilii§le 
bakarak ona gittik<:e daha fazla giiven
digini, ona dayanarak her mii§kiilii a§a
bilecegine inand1gm1 anlatJyordu. Demir 

bu suada esa5h addettigi bu i i ba§ara • 
cak yollan aramaktan ba~ka hi<;bir §ey 
dii§iinmiiyormu§ gibi hararetleniyor, cid· 
di bir tav1rla plamm biiyiiltiiyor, uzun 
zaman siirecek bir programm ~emasm1 
kurmaga c;ah§Iyor, kar§Ismda kendisini 
gittikc;e daha sokulgan ve uslu bir c;ocuk 
halile dinleyen gene k1za ciddi tavsiye -
Jerde bulunuyordu. 

1 Arkast varl 



F utbol ma~lar1nda yeni 
bir idare sistemi 

Hakem ve yan hakemleri ma~1 en iyi bir ,ekilde 
idare edebilmek i~in nasd elbirligi etmelidirler? 

Yazan: Hamdl Emln «;ap 

lngilterede hakemler, her ma~tan sonra toplanarak 
ma~ vaziyetini tetkik ederler 

F utbol ma~larznrn idaresinde /n-1 
gilizlerin koyduklart yeni bir sistem 
hakkrnda F utbol F ederasyonu reisi 

'E. 
\ 

l J 11A 
I 
I 

H amdi Emin gazetemiz 1~zn bir 
makale yazmt§ilr. Bu makaleyi ay- C. t 

I 

' ' ' ' ' nen ne§rediyoruz: 1 ' ' Bundan bir iki sene evveline gelinciye I 
I -- ~ kadar futbol ma~lan bir sistem dairesin - 1 '-Y, de idare edilmezdi. Daha dogrusu macy-

lann idare&i i~in tecriibe edilmi§ ve miis· ' ' \ 
' pet netice vermi§ bir sistem yoktu. Son 

senelerde lngilizler futbol ma~lanm ha- 1 f 

kemle, yan hakemlerinin en iyi bir §ekil- : 
' 
' ' de idare edebilmelerini temin maksadile 1 ' .. 

F bir sistem koymu§lard1r. Buna Diyagonal I) J 
sistemi diyorlar. Bu sistemin esaslan ~u • I I 

dur: 
1 - Futbol sahasmm her tarafma 

intikal edebilecek alan oyunu daima or· 
ta hakemile bir yan hakeminin riiyet sa· 
hast dahilinde bulundurmak. 

2 - Orta hakemine oyunun ic;erileri • 
ne kadar ni.ifuz ederek hatalan yakmdan 
gormek fusabm vermek. 

3 - ()yunun, sahamn bir tarafmdan, 
mukabil tarafma si.iratle intikali halinde 
dahi gene kontrol altmda bulundurmak
ttr. 

Bu sistemin nastl i§ledigini §U §ekilde 
izah edebilirim: 

Krokinin mi.italeasmdan da anla§ala -
cag1 i.izere yan hakeminin biri oyun sa • 
hasma te§kil eden mustatilin biiyiik da'a • 
nm dortte iic;iinii, te§kil eden A. B nok -
talan arasmda, diger yan hakemi saba • 
mn miitekabil d1l'mm gene dortte iic;i.inii 
te~kil eden D. C noktalan arasmda va· 
zife goriirler. Bu vaziyete gore yan ha -
kemlerinden biri saha mustatilinin kiic;iik 
dal't ile birle§tigi A noktasmdan, digeri 
de D noktasmdan itibaren kontrol saha
sma hakim olabileceklerinden, kii~iik 
dahlar iizerinde bulunan miitekabil ka • 
leleri de ayn ayn goz altmda bulundur· 
mak imkamm elde etmi§ olacaklard1r. 

Bu vaziyette orta hakeminin seyir hat· 
t1 E. F noktalan arasmda bulunacaktn. 
Bu hat bittabi mevhum bir istikamettir. 
Hakem. oyunun icablarma gore saga, 
sola inhiraflar yaparak ve fakat ana bat
tan ka~mayarak topun seyrini takib ede
bilecektir. 

F arzedelim ki oyun E noktasile A - B 
noktalan arasmdaki saba ic;inde inki~af 
etmektedir. Bu takdirde A B hath, yan 
hakemile E noktasma ilerliyen orta ha • 
keminin nazarlan oni.indedir. Diger ta -
raftan gene farzedelim ki top birden -
hire uzun bir vuru§la F noktasile C. D 
noktalan arasmda bir sahaya intikal et-

Ma~ eanasrnda hakemlerin oyunu 
naarl takib ettiklerini goaterir kroki 

rni§ bulunsun. Bu vaziyette C. D hath 
yan hakemi tamamen vaziyete hakim bir 
mevkide olacagmdan herhangi bir of • 
sayd1 veya bir favulii gorebilecektir. 

Diyagonal sisteminin bir faydasa da 
hakem veya yan hakemlerine, hie; degil
se birine oyun sahasmdaki hadiseleri za· 
viyei kaimeden kontrol etmek imkamm 
vermi~ olmasid!r. 

Y an hakemlerin ko§elerden ha§liyan 
noktai hareketleri ancak B ve C nokta -
Ianna kadar devam edecek te bu nokta
lar ilerisinde hadis olacak vak' alar Ia ken• 
dilerini mukayyed addetmiyecekler mi -
dir gibi bir di.i§i.ince ilk hamlede varid o· 
labilirse de bunun cevab1 da §Udur: 

F utbol oyunu gerek oynanmas1 ve ge· 
rek idaresi itibarile muayyen kaidelere 
baghd1r. F akat o bunun icablanmn is • 
tilzam ettigi vaziyetlere gerek oyuncula
nn ve gerek hakemlerin intabak etmesi 
de birer zarurettir. ,Su halde E. F ko§e 
bo~luklannda vaziyet icab ettmyorsa, 
yan hakemleri bunun icablanna uymak· 
la miikelleftir. 

Basit goriinen Diyagonal sistemin tat
bik sahasmda muvaffak olmas1 i~in baz1 
§artlarm da mevcud oldugunu bilmek 
lazamd1r. Bunlan da §oyle mabyabili -
riz. Hakem ve yan hakemlerinin 

1 - Anform olmasa. 
2 - Bu i.i~ ki§i arasmda mesai birligi. 
3 - Oyun inceliklerini evvelden 

takdir hassas1. 
Hakem ve yan hakemlerinin futbol 

kaideleri iizerinde inceden inceye rna • 
lfunat sahibi olmalanm da tabii addede-
nz. 
Ma~ kontrolu bu suretle tesbit edil • 

dikten sonra fngilterede ve Avrupanm 

Pendikteki beyaz ev 
Zablla roman1m1z: 72 

Arkasmdan Firuzagadaki kahvenin 
~iipheli kumarbaz1 ad1m ad1m onu takib 
ediyor, Hayrullahm pek ziyade emni -
yetle ve arkasma hie; bakmaksazm gitti -
gini gordiigii i!;in artak !rok uzaktan taki
be bile liizum gormiiyordu. 

fhtiyar elleri ince paltosunun cebinde, 
boynundaki atk1ya daha ziyade soku -
larak ag1r agu ve daima yaya kaldm -
mm1 takib ederek T arlaba~ma geldi. Sa
ga saptl, sonra kar~1da dar bir sokaga gi
rerek bozuk, !famurlu yollardan seke seke 
yiiriidii. Bir sokaga daha saptl. Birinci ka
pmm oniinde durdu. Zili !fekti; bek~edi. 
Bu bekleyi§ ii~ dakika kadar siirdii. Ihti· 
yar birka~ kere hiddetle zili ~ekiyor, cevab 
alamaymca kap1y1 sarsayordu. Fa kat bu 
s1rada bir kere bile arkasma doniip bak· 
mad1. Baksayda agzmda bir sigara ile 
ko§ede kendisini gozetliyen sonra geri do· 
nerek tekrar ortaya !flkan, paryasm1 dii -
zeltir gibi yaparak bekliyen kiilhanbe -
yini gorecekti. F akat Hayrullahm onu 

.......... .__ __ g2rmesine li.izum yoktu. 0 kaplYJ. !falar-

ken, birinci katta §ahni§li pencerenin ka
gid ve bez kaph demirleri arasmdan bi
risi, sokagm ba§lnl ve arkasm1 pek ince 
gozden ge!rirmege ba§laml§h. V aziyeti 
iyice tesbit ettikten sonra i~eri c;ekildi. 
Sarhna bir tramvay amelesi ceketi ve ba· 
§IDa kasketi gec;irdi. A§ag1ya indi. Sahte 
tela§! gittikc;e artan ihtiyara kap1y1 a~t1 
ve hem en kaparken: 

- Bravo Hayrullah Efendi; dedi. 
Domuzu daha ikinci gi.iniinden pe§ine 
dii§iirdi.in. 

- Ben degil, bunu yapan Kutsi Bey· 
dir. 

- 0 nerede? 
- Ben onu karamela sepetini devir 

mi§, iistiiba§l ryamur i~inde; Suteraze 
sokagm.~a gordiim. 

- Oyleyse §imdi o da civardadu. 
Ben berikini kollarken o da beni takib 
edecek.. Haydi hay1rl1S1 .. 

Kadri, bir tramvay amelesi k1yafetin· 
de iic;: -kath evin arka kap1sma ko§tu; d1· 
§an fulad1. Sabz leblebisi ~igniyerek on 

1, kanununun 
tatbikat1 i~in 

Haz1rlanan talimatname 
Vekiller Heyetinden ~1ktl 

Ankara 6 (T elefonla) - f§ dairesi· 
nin i~ kanunu tatbikatma hazuhk te~ki • 
latr kadrosile hamhk faaliyetlerine mii· 
teallik umumi talimatname Vekiller He· 
yetince tasdik edilmi§tir. Bu talimatname· 
ye gore memleket altlSI te§kilath ve dor· 
dii te~kilats1z olmak iizere on bolgeye ay· 
nlmaktad1r. 

T e~kilath bolgeler §unlard1r: 
Birinci bolge: Merkezi Ankara ol • 

mak iizere Ankara, <;arum, <;ankm, Y oz
gad, Ku~ehir, Kayseri ve Nigde. 

!kinci bolge: Merkezi Afyonkarahisar 
olmak iizere Afyon, Eski~ehir, Bilecik, 
Kiitahya, Konya, !sparta, Burdur. 

O~iincii bolge: Merkezi !stanbul ol • 
mak iizere !stanbul, Bursa, Kocaeli, Bo
lu, Zonguldak. 

Dordiinci.i bolge: Merkezi lzmir ol -
mak i.izere lzmir, Bahkesir, Manisa, Ay
dm, Denizli ve Mugla. 

Be§inci bolge: Merkezi Sam sun ol • 
mak iizere Samsun, Kastamonu, Sinop, 
Ordu, Giresun, Amasya, T okad ve S1 • 
vas. 

Altmc1 bolge: Merkezi Adana olmak 
iizere Adana, Seyhan, Antalya, lc;el, 
Gazi Anteb, Mara§ ve Malatya. 

Y edinci, sekizinci, dokuzuncu ve o· 
nuncu bolgeler te§kilatsizdir. Bunlann 
her biri birinci, ikinci ve iic;iincii ve dor· 
riincii umumi mi.ifetti§liklerin ihtiva ettigi 
vilayetlerden te§ekkiil edecektir. 

1§ dairesinin her bir te§kilat bolgesi i
!finde bulunan valilikler, belediyeler, ti • 
caret ve sanayi odalan, gerek i§ dairesi 
reisligi ve gerek bOlgedeki te§kilat amiri 
tarafmdan vuku bulacak taleblere gore 
icab eden muamelelerin tekemmiil etme
si, istenilen malumat ve vesikalann top -
lanmasma temin edecekler ve i§ kanunu 
tatbikatma hazarhk faaliyetlerinin yiirii • 
ti.ilmesi yolunda laz1m olan kolayhklan 
gostereceklerdir. Her yerdeki zab1ta 
te§kilata, i§ dairesi te§kilatimn salahiyet -
tar memurlarmm vazifelerini ifa husu -
sunda gii~liiklere maruz kalmamalan ittin 
icab eden muzaheret ve miidahalede bu
lunacaklardlr. 

belliba§h futbolu ilerlemi, merkezlerin -
de hakemlerin nas1l harekrt ettiklerini, 
hangi kayidlerle bagh olduklanm da ki
saca anlatmak isterim. 

Hakem ve yan hakemleri 1c;m her 
stadda ayn bir oda vard1r. Bunlar kimse 
ile temas etmeksizin soyunma odasma gi
rerler. Burada mac; idaresi hakkmdaki 
planlan i.izerinde evvelden bir gorii~me 
yaparlar. Her iki tak1m sahada oynata
caklan· topu hakeme tevdi ederler. Ha
kem, bunlan muayene ederek iizerine 
imzasma koyar. 

Oyundan be§ dakika evvel hakem ve 
Yan hakemleri beraberce sahaya !flkar -
lar. Y an hakeminin biri bir kaleye, di -
geri diger kaleye giderek kale aglanm, 
direklerini, ko§e gonderlerini, c;izgileri 
gozden gec;irirler. 

Bunlarda gorecekleri noksanhklar1 
derhal orta hakemine ihbar ederler. Her
§eyin yolunda olduguna kanaat getiren 
hakem saatini yan hakemlerinin saatleri
le ayar ederek tak1mlar1 davet eder ve 
oynanan toptan ba§ka yedek bir top bu
lundurur. 

Bu dortba§i mamur idareye ragmen 
hakemlerin daima her iki taraf1 memnun 
etmege muvaffak olamad1klan da ay • 
nca bir hakikattir.» 

HAMDJ EMJN CAP 

sokaga g~ti. Caddeye !flkh. Uzun boy· 
lu adam - ki Deli Omerin en yakm ada· 
mi Hakka idi - T arlaba§l caddesinde bir 
hayli ilerlemi§ti. Adeta ko§uyordu. Bel· 
li ki biiyiik bir miijde vermege gidiyordu. 

Kadri Tarlab§mm en k,alabahk zama· 
nmda nazan dikkati celbetmeden ko§ -
maya ~ah§tl. Ona yeti§mek, izini kaybet· 
memek lazamda. Halbuki Hakki ikide bir 
arkasma doniip bakzyor, hatta bir saniye 
duruyor, sonra gene ko§uyordu. 

Kadri ona goriinmediginden emin ola· 
rak yakla§h. Derk:n uzun boylu haydud 
sola saph. Buras! dik bir yoku§tU. 

Kadri tam bu noktada yolun ortasma 
buru§turulmu~ kiic;iik bir kumlZI kag1d 
buakh. Saphgl sokagm ko§esine de di • 
ger bir parc;a ath ve yoku§ a§agl inmeye 
ba§lad1. Hakka artrk arkaslfiil bakm1ya 
liizum gormedigi ic;in bu noktadan takib 
gi.i!; olmaml§tl. 

Yoku§u yansma kadar indiler. Hakk1 
sagda bir sokaga sapmca Kadri i!;inden: 

- Allah, Allah; dedi. Nermini ta· 
kib ettigimiz yo! ve sokak. F akat bunlar 
ne cesaretle hala bu civarda dola§abilir· 
ler? N erminin bekledigi kahve de bu so· 
kak ic;inde degil miydi? Oyle ya ... Ta 
kendisi... Hayret. 

Biiyiik Rus ihtilali 

Dost memleket bugiiil 
19 uncu yiiini kutluluyor 
91 7 den sonra 
semereleri veren 

T adhin kaydet
tigi ihtilallerin ve 
ink!lablann en bii
yiiklerinden biri ve 
belki en biiyi.igii bu
lunan Rus ihtila1i 
bugiin on dokuzun -
cu y1hm bitirdi, yir -
minci yalma girdi. 

ba,hyan ve bugiinkii 
inkdablara bir bak1s 

Koyliiniin bagn 
i.izerinde kurulmu§ 
ve gene koyliini.in 
kamm emerek ya • 
§amakta bulunmu§ 
olan Carhk Rusya· 
da ayaklanma fikri 
19 uncu asnn orta -
Ianna dogru ba§la -
ml§li. Car lkinci A. Lenin, me!Jhur nutuklarmdan birini soylerken 

leksandr, siirekli •harblerden dogan u-, dan c;ogu, Rusya haricinde ya§amak IS· 
mumi igbirann koyliiyii harekete gec;ir- hrannda kalml§lardi. 
mek suretile istibdad rejimi aleyhine istis- Bu mada ve istibdad idaresile halkm 
mar olunacagm1 dii§iinerek • saym kuk ekseriyeti arasmdaki u~urumun geni§le • 
milyonu gec;en - Rus koyliilerine biraz yip gitmekte oldugu bir devirde biiyiik 
serbesti vermek istedi. Kendinin olm1yan harb a!fildi. Simdi istibdadm agarla§tlr • 
toprak iistilnde biraz nefes almak hak- d1g1 i~timat hayat, harbin musibetlerile 
kma, lutfen, lay1k goriilen koylii bu ih - tahammill olunmaz bir §ekil almaga ba§· 
sanla iktifa etmedi, fakat hareketi gene- laml§h. Her§ey pahahyd1, koylil ve arne
Jere b1rakh ve Rusya, hiirriyet namma a- le ac;h, sefalet her tilrlii haddi a§rnl§tl. 
til an ilk kur~un sesini duydu: lkinci A- Birbirini takib eden asker! maglubiyet
leksandr oldiiriilmi.i§tii ( 1881). ler ve dii§l!lan istilasa da bu vaziyetin acl-

l§te bu cesur hamle, ihtilal fikrinin hgm1 katmerle§tiriyordu. 
ilk filizidir. Arhk - muhtelif te§ekkiiller • lstibdad idaresinin bi.itiin koti.iliigii, ik
Rusyada hi.ir ve insani bir rejim kurulma- tidarS!Zhgl, beceriksizligi ve millete ala-
51 i!fin !fah§lyorlard! ve genclik dizi dizi kas1Zhg1 arhk tamamile tebariiz ettigin· 
kur§una dizilmelerine, siirii si.irii Siber- den 1slahat ve hiirriyet taraftarlan hayli 
yaya siiriilmelerine ragmen bu iilkiiden ~ogalmi§tl, emeller ve arzular - Cara bi
aynlmlyordu. le • a~1k!ra soyleniyordu. F akat ikinci 

Sanayiin yava§ yava§ inki§af etmesi- Nikola • harbe muvaffakiyetle devam 
le vi.icud bulan amele s1mfi, ihtilal fikrini etmegi temin eylemek mukabilinde dahi -
koyliilerden daha canh olarak benimse - halka hiirriyet vermek istemiyordu. Mad
mi§ti. 1904 teki J apon harbinin mag! ubi- di ve manevi ac; kalan halkm ise taham· 
yetle neticelenmesi amelenin yer yer a- miilii ti.ikenmi§ti. Bu yi.izden 1917 mar· 
yaklanmasma, koyliilerin homurdanma- tmda ayaklanma ba§lad1. <;ar, ekmek ve 
sma f1rsat verdi. Ordu ve donanmamn da hiirriyet istiyen halka ate~ ac;tlrd1. Bu, 
rejime kar§l ho~nudsuzluk gostermeleri i- heyecam koriikliyen bir hareket oldu ve 
se bu hareketleri miisbet bir neticeye yak- Duma meclisi feveran ederek <;ann isti· 
la§hrdz ve Rusyada ilk meb'usan meclisi fasma istedi. Ayni zamanda i~iler ve 
a!fllch. -- askerler arasmdan meb 'uslar se!;ilerek 

Duma ad1 verilen ve 1905 ihtilallerinin ilk Sovyet kuruldu. 
dogurdugu bir miiessese olan bu mecliste <;ann istifas1 ve ihtilalin biitiin unsur
koyliilerin, i§!filerin ve meslek sahiblerinin lar ve memleket arasma yayilmasl, me§· 

Akdenizde ingiliz 
hakimiyeti 

Bir sene evvelkine naza. 
ran daha kuvvetlidir! 
Daily T elgraph gazetesi, bahriye i§ " 

Jeri yaz!CISI Hector Bywater tarafmdan 
yaz1lan §U yaz1y1 ne§retmektedir: 

lngilterede bahriye mehafili Sinyor 
Musolininin nutkunda mevzuubahs et • 
mekte oldugu Akdeniz vaziyeti hakkm· 
daki sozlerinde endi§e sezinlemektedirler. 

ftalyan casus te§lcilatmm Orta Denize 
lcadar tevessii etmi§ ve miikemmel rna -
lumat alan bir §ebeke halinde olduguna 
gore bu denizlerde vaziyetimizi tahkim 
ic;in §imdiye kadar alman ve §imdiden 
sonra da almacak bulunan bilciimle ted· 
birlerden Sinyor Musolininin tamamile 
haberdar oldugu kuvvetli bir ihtimaldir. 

Akdenizdeki lngiliz vaziyeti bir sene 
evveline nazaran §imdi fevkalade kuv -
vetlidir. 

Akdenizdeki mi.idafaa tertiballm!Z og
rendigime gore uzun zaman tetkik neti -
cesi takarriir eden bir plan mucibince i • 
lerlemektedir. Siyasi inki§aflar ne olursa 
olsun bu planm ikmali muhakkakhr. 

Malta ve Ktbrra 
Habe~ harbinden htttn! olan gerginlik 

esnasmda !talyanm T unusla Sicily a a • 
rasmdaki dar gec;idi denizalh gemilerile 
doldurmas1 ve Sicilya tayyare hangarla
nna da biiyiik mikyasta tayyare biriktir· 
mesi bize Akdenizdeki vaziyetimizi tah~ 
kim liizumunu -anlatml§ oldu. Ayni za • 
manda halyan matbuahnm MISlr ve 
K1bns aleyhine yapmakta olduklan mii· 
him ne§riyat tehdidleri de kabili ihmal 
degildir. 

Sinyor Musolininin nutkunda Akde • 
nizin !ngiltereyi lmparatorluk aksamma 
bagbyan ba§bca yollardan biri olduguna 
clair olan imalardan da bahriye meha • 
fili memnuniyetsizlikle bahsetmektedir • 
ler. 

Hindistan yolunun Kap tarikile bize 
daima ~c;1k oldugunu dii§i.inecek te ol • 
sak, Malta, K1bns ve Filistin yolumuzun 
Akdenizden gec;mekte oldugu ve bu 
hayati yolun her ne pahasma olursa ol· 
sun ac;1k bulundurulacag1 miltaleasma i • 
leri siirmektedirler. 

Te§ekkiir 
I 

Darii~~afaka miidiirliigiinden: 
Pangalh Baysungur sokak merhum 

yiizba~1 Hiiseyin Hiisnii kerimesi Ba • 
yan Fatma Macide tarafmdan Darii§ "' 
§afakaya bir koyun verilmi§tir. Te§ek
kiir olunur. 

telif cephelerden harekete gec;;erek yeni 
Pek az miimessilleri vard1. Bu sebeble ruti demokratlar elindeki hiikumetin mu- f 

rejimi y1kmaga c;ah~lyordu. htilalciler. 
ve Dumadan !flkacak kanunlann tatbiki tedil fikirler ta§lyan sosyalistler eline gee;- biiti.in bu irticai hareketleri akamete mah~ 
i§inin kontrolsuz kah~l ho•nudsuzlugun mesini intac; etti ve muvakkat hi.ikumetin 

' ' kum etmek kudret ve meharetini gaster~ devamm1 mucib oldu ve biiyiik §ehirler- ba§ma Kerensky gec;ti. 
diler, dahili ve harici her pilriizii izale 

de ayaklanmalar temadi etti. !svir-. rede bulunan Lenin, y1llardanbera' d 1 
Y edip ink1laba tehlikeden kurtar 1 ar. 

Ba§ta Lenin olmak iizere son ihtilali Rusyaya ektigi ihtilal tohumlarmm arhk Bu yaman herciimerc, bu kanh ve he-
yapan liderler, 1905 hadiseleri vukua ge- ba§aklandlgml ve basad giini.ini.in de yecanh c;arpl§rnalar sirasmda Osmanh 
lirken sosyal demokrat fukas1 nama al- yakla§tigml goriince avdet etti ve Ke- imparatorlugu da idama mahkiim edil
tmda c;ah§iyorlarda. Dumanm kurulu§u rensky hiikumetini devirmek i!fin te§eb- mi§ti ve bu hiiki.imle Tiirk milleti de esa~ 
ve i!;timai vaziyetin biraz degi§mesi bu bi.islere giri§ti. rete siiriiklenmek isteniliyordu. Atatiirk, 
f1rka erkal}i arasmda yeni cereyanlar do- 1917 y1lmm yaz aylanm dolduran ha· dii§manlann bu maksada eremiyecekleri· 
gurdu. Liderlerden bir k1sm1 teenni ile rikulade bir c;ah§ma ve pek mahirane bir ni ve Tiirkiin hiir olarak ya§lyacagam ilan 
yiiriimek tarafm1, bir k1sm1 ise mi.ifrit propaganda sonunda tam manasile ic;ti- ederek milletinin ba§ma ger;tigi zaman 
davranmak ve esash ihtilaller yapmak mai ve ikhsadi mahiyette olacak ve Rus· ilk dost elini Sovyet Rusyada buldu ve 
fikrini iltizam ediyordu. Bu ihtilafm hal- yada yerle§mi§ olan biitiin sistemleri si- bu eli 51kmakla mahzuz oldu. hte bugiin 
li ic;in yap1lan kongrede miifritlerin reisi lip siipiirecek bir ihtilalin esaslanm ve bi.iyilk ve kudretli kom~umuzun idrak et· 
bulunan Lenin fikrini mi.idafaa etti ve neticelerini i§!rilere, askerlere ve koyliile- tigi y1ldoniimiinii candan gelen bir se
ekseriyet kazand1. hte bol§evikler, bu re kabul ettiren Lenin ve arkada&lan vincle kutlularken kendi istik!alimiz ic;in 
ekseriyet partisine mensub olan o giinkii nihayet kat'i darbeyi indirdiler, Ke- sava§tlglmlz gi.inlerde bize Moskovadan 
sosyal demokratlar olup ekalliyette ka- renskyyi • hiikumetile beraber • devirerek uzat1lan dost eli de hatirlamaktan zevk 
lanlar men§evik namm1 ald1. bol§evizmi ve Sovyetler rejimini kurdu- ahyoruz. 

Fakat Carbk, hiirriyet cereyamm dur· lar. 7/11/1917. 19 yil i~inde dost Sovyetlerin elde et-
durmak ic;in azami §iddete ba§vurdugun- Galib gelen ihtilal, memleket dahilin· tikleri miismir neticeleri ve biiyi.ik inkilab
dan ve bir arahk Dumayi da kapad1gm· de huzuru, siikunu temin edip bol§eviz • Ian ise, Turk efkan umumiyesi, hemen 
dan bol§eviklerin ve diger ihtilalci te§ek- min umdelerini hakim kilabilmek ic;in hemen giinii gi.ini.ine haberdar oldugu i
kiillerin miisbet netice elde edebilmeleri bir!rok mii§kiilleri yenmek mecburiyetin- r;in, burada aynca tafsile lilzum gormiiyo
gilc;le&mi&ti. Hatta Leninle arkada§lann- deydi. Carhk taraftan birkac; ordu, muh- ruz. 

--- ---- --
Ancak Deli Omerin arkada§l kahveye gozden gec;:irdi. etmek icab edecekti. Geri donmeyi mu~ 

ugramad1: hatta yan gozle bile bakma· Pencereleri tozlu toprakh, perdesiz, vahk bulmada. Yiiriidii, gitti. 
d1. Ge!;ti, gitti. Birc;ok yerlerinde sulann kapilan !;Oktan a!;llmaml§ gibi duran U!f 0 ak~am, geceyansma dogru, biri u~ 
buz tuttugu ve insanm ancak seke seke kargir ev varda. Y anmda ki.ir;iik bir bah- zun boylu gencce, oteki orta boylu ya§· 
ge~ebilecegi dar bir sokaga saptl. r;esi, bahc;esinin y1k1k bir tahtahavalesi o- hca iki ki§i, Kutsi ile Kadri sokagm ka • 

Bu noktada arkaslm donen Kadri e· lao iki kath ah~ab bir ev vard1. Ost ka- ranhgmdan ve buz kesen soguktan istifa· 
lindeki degnege yaslanarak gelen abani tmda c;all]a§irlar aslh kargir koca bir ko- de ederek bah<;-enin tahtaperdesi oniine 
sankh bir ihtiyarm yanma gitti; sokakta nak vard1. Sonra bir adamm mah oldu- yakla~hlar. 
ikisinden ba§ka kimse yoktu. Bununla be· gu i.ic;er kath bir sua evler ... F akat bun· Kutsi tahtahavalenin kap!slm hula .. 
raber biribirlerine bakmadan ve dudak !ann hangisinden ~iiphelenebilirdi?... rak itti. Ac;:amad1. 0 zaman Kadriye: 
arasmdan konu~tular: Abani sankh zat bu sokagl gec;mege - Sen kar~J tarafta dur: pencerelere 

- Komiserim, artik ilerisi benim ic;in mecbur oldu. Ag1r ag1r ko§eyi saptl. Bu dikkat et. Bahc;enin sagmdaki ve solun• 
tehlikeli. sokaga muvazi diger bir yolu takib e • daki evlerde ac;1lan bir pencere goriirsen 

E S derken tahtaperdesiz gordiig~i.i bahr-enin lshk <;-a!..· 
- vet. en geriye don, bekle. y Dedi. Sonra kap1y1 zorlad1. Arkasm • 
Ab · kl 'h · H kk ~ diger cephesindeki arahktan pe§ine dii§· am san I I tlyar, a mm saptlgl dan kilidli oldugu halde tahta kap1 ko-
k ~ k I b Id F k H kk d tilgii adam! s1rtmdan tamd1. so ag1 o ayca u u. a at a 1 an layca ac;1)d1. Kadri bir miiddet daha so-

eser yoktu; yiiriidi.i. Sagdaki soldaki ev· Demek bu bah~e gibi 0 madaki ev • kakta, kaT§! taraftaki evlerden birinin ka4 
lerin kap!larma bakti. Sokagm nihaye - lerin de iki sokaga kap!lan vardi. Kutsi, PIS! onilnde etrafl kontrol ic;in kalmi~tl. 
tini gozden ge~irdi; Haylr ... Deli 0 - bah~enin bu yandaki tahtaperdesi ara - Kutsi bahc;:eye girdi. Buras! bahmslz. 

· 'k' bu k ~ k j d !1klarmdan go''z ar-1p kapaymc1ya kadar l menn §en 1 50 aga ~~ ml§ o amaz I. ~ sagmda solunda eski mobi ya parc;alan 
S k k h )' u d 0 k k' k'' gordiig~ii adamm, Deli Omerin yardag1 1 b o a ay 1 uz n u. nun ar§l I 0 • ve biraz maden komiirii ali m1~ ir vira4 

§eyi sapabilecegi kadar zaman ge~me • oldugunu boyundan ve kiyafetinden tah- ne idi. Kutsi, ceb fenerini yakmaga lii .. 
mi§ti. min ediyordu. F akat bu tahmininde a! • zum gormeksizin, kar§1ki evlerden birinin 

0 halde?.. danmamak ic;in bir kere daha geri don • penceresinedn ta~an ziyanm yard1mile 
Ortada kimse olmadigl 1~m Kutsi, meyi, herifi daha yakmdan gormeyi dii- sagdaki iic; kath, kargir ve ancak list ka

malumat almaga da imkan bulamach. §iindii. y a 0 degilse L 0 zaman bu 50 • tmdaki bir penceresinden olii bir a~tk go· 
F akat pencerelerden, kap1 arahklann - kag1 bir iki giin nezaret altmda bulun • ri.inen evin bahceye C<lkan kap!SIDI gordii. 
dan arand1gmi birisinin gormesinden c;e- durmak, bu sokakta oturanlan karakol, Demek bahc;e bu eve aiddi. 
kinerek yi.iri.idii. Sagdaki soldaki evleri bek~i. mahalle heyetleri vas1tasilc tahkik LArkaat var) 
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--Hi KAYE .. 

KURTARICI ROZGAR 

aydanberi bizim me§hur avct Bay 
Sadi Kutub mmtakasma yakm yerlerde 
Eskimolular arasmda ya§Jyor, giizel 
kiirklii hayvanlar avlamakla vakit ge'ri· 
riyordu. Eskimolulart, diger Avrupahlar 
gibi hakir gormedigi i~in onlarla aras1 
~ok iyi idi. Hepsi ile karde§ gibi ge~ini
yordu. Bay Sadi orada bir taraftan ken· 
dini eglendirirken diger taraftan da epey
ce bir servet yaptyordu. (.;iinkii vurdugu 
beyaz tilkilerin derisi Avrupa ve Amerika 
piyasasmda pek c;ok para ediyordu. Fa
kat bir yerde kakibp kalmma mubarek 
hayvanlar o noktayt tehlikeli say1yorlar, 
bir daha oraya gelmiyorlardt. Onun ic;in 
s1k s1k yer degi§tirmek icab ediyordu. 
0 sabah Bay Sadi bakh ki hi~bir beyaz 
tilki kurdugu tuzaklarm semtine ugramt· 
yor, kimseye haber vermeden kopekleri 
k1zaga ko§arak yola 'rtkh. Onu yalmz 
c;ok sevi§tikleri J en ismindeki Eskimo 
gorrnii§: 

- Evdeki i§lerimi bitireyim, ak§am 
olmazsa, geceyans1 ben de sana yeti • 
§irim! '1 

Demi§ti. 
Bay Sadi yolculugundan fevkalade 

rnemnundu. <;iinkii o havalide Blizzard 
ismi verilen §iddetli riizgar yirmi dart sa· 
attir §iddetle esmekte oldugu halde bir
denbire durmu~tu. Kopekler gayet kolay
hkla ko§uyorlardJ. Bu hal gecenin de sa· 
kin ve miikemmel olacagma a'rtk bir de· 
lildi. Be, saatlik bir seyahatten sonra 
evvelce de birka~ kere gelmi§ oldugu 
ic;in burada mevcudiyetini pekala bildigi 
yolcu barakasma vas1l oldu. Burast hem 
avCilarm hem de kopeklerin istirahat et· 
mesini temin eyliyecek surette yapJim1~ 
olduk~a saglam bir bina idi. Kopekleri 
c;ozdii, kendisi yemek yedi, iistiinii ba • 
~1m diizeltti, temizledi. Bu i~ler iki saat 
kadar siirrnii§tii. ArtJk tuzagmt kurup 
kapana dii§ecek beyaz tilkileri beklemek· 
ten ba§ka bir i§i kalmamt~h. Bir de bak
tl ki uzaktan 'ralakamc;1 bir kiZak geli
yor. Kendi ken dine: 

- Hi<; ~iiphesiz ]en olacak! 
Diye dii~iindii. T ahmininde yamlma· 

mt§h. Birka~ dakika sonra ]en soluk so• 
lug a geldi. Fa kat halinde miithi§ bir te
la§ hissediliyordu. Cozleri evlerinden ftr
lamJ§ bir haldeydi. 

- Ne var, ne oluyorz? 
Sualini sormaya vakit kalmadan ]en: 
- Amarok.. Kurdlar! 
Diye hayktrdt. Kaybedilecek vakil 

yoktu. Kendi canlan kadar ktymettar 
addettikleri kopekleri a~ kurdlann hi.icu
mundan kurtarmak' yap1lacak ilk i§ti. 
Bay Sadi ile ]en de birkac; kutu fi§ek 
a~arak barakaya girdiler. Buzla kapan· 
mi§ birka<; deligi arahk ederek oradan 
etraf: tarassud etmege ba§ladtlar. 

A'> kurd kafilesi bulunduklan yeri 
sarmakta gecikmedi. Epeyce kalabahk • 
ttlar. Hallerinden, tavularmdan ne bu • 
lurlarsa bulsunlar saldtrmaya hazu bu
lunduklan da pekala anla§thyordu. Sua 
ile ni§an alarak ate§ ediyorlar, en yakma 
gelen kurdu oldiiriiyorlardt. Silah sesin
den otekiler bir miiddet iirkiiyorlar, bi -
zimkiler de bu suretle birka~ dakikahk 
istirahat zamam elde ediyorlard1. Eger 
ortahk yava§ yava§ karanp arhk kurd • 
larm hayal meyal golgeleri bile far'kedil· 
mez bir §ekil almasaydt, belki bu miica • 
dele muvaffakiyetle devam edecek ve bir 
zafere miincer olacakh. Lakin gecenin 
bashrmast Bay Sadi ile Jenin ak1betini 
§iipheli bir vaziyete sokmu§tu. Arhk at
ttklan kur§unun hedefe isabet ettiginden 
emin degildiler. Kurdlar gittikcre baraka
ya yakla§mt§lar, kopeklerin bulundugu 
ktsma dogru hiicum hamhklarma ba§ • 
lamt§lardt. Kopekler de tehlikeyi hisset • 

mi~ olduklan i~in ac1 acr havhyorlar. u· 
luyorl...rdJ. 

]en: 
- Kopekleri yammJZa almak icab e· 

decek zannediyorum, 'riinkii bulunduk • 
lan yerde hi.icuma ugrarlarsa kendi ken· 
dilerini hi~ miidafaa edemeden kurdlara 
diri diri yem olacaklar! 

Bay Sadi: 
-Pekala! 
Cevabm1 verince ortada bolme vazi • 

fesini goren tahta kap1y1 ac;h. Hayvan -
lar birden ic;eriye ko§U§tular, kendilerini 
mi.idafaa vazifesini deruhde ebni~ olan 
insanlan rahats1z etmek istemiyorlarmt§ 
gibi, her biri kii'riilerek, klVTtlarak hirer 
ko~eye biiziildiiler. 

Derken dJ§anda miithi§ bir giiriiltii 
koptu. lki arkada~ kurdlarm kullibeye 
saldJrd1klanm zannettiler. Fa kat dJ§an· 
ya iyiden iyiye kulak verince riizgarm 
Blizzardm tekrar $1km1~ oldugunu, pek 
nadir bir kuvve~e esmekte bulundugunu 
anladJ!ar. Kurdlarm sesi ve giiriiltiisi.i ar· 
hk i§itilmez olmu§tu. Y anan ate§i kuv -
vetlendirdiler. Biitiin mevcudiyetleri te· 
tikte olmakla beraber, biri bir tarafa, 
oteki diger tarafa uzanarak dinlenmege 
koyuldular. 

]en dii§manlan §a§utmak i~in bir harb 
hilesi yapmaga kara vermi§ti. Bunun i~in 
barakanm dammda bir delik ac;m1ya ~a
h§Iyordu. Kar pek katJ olmadJgi, bir k1s· 
m1 da riizgarla savrulmu~ bulundugu i'rin 
i§ini kolayhkla beceriyordu. Beri tara£ -
tan da Bay Sadi silahmt arahktaki de • 
Iiklere uydurarak miitemadiyen ate§ edi· 
yor, her ti.ifek patla}'l§IDJ miiteak1b ~1kan 
feryadlardan kur§unlannm bo§a gitme -
digini anhyordu. 

Eskimolu yava§ yava§ deligi biiyiit • 
mii~. silahm1 kavramJ§, yan beline ka -
dar di§anya ~1karak ate§ etmege ba§la· 
mi§tl. Bu suretle Bay Sadi ic;eridekilerin 
]en de dt§andakilerin hakkmdan gelmek 
istiyorlardt. Lakin ne bitmez tiikenmez 
§eylermi§; bir tiirlii ardlan arkas1 kesil • 
miyordu. Riizgar, soguk ve kar Eskimo· 
luya fena halde tesir etmi§ti. Bir ~eyrek 
sonra i~eri girip ale§te biraz olsun ISlnmak 
mecburiyetinde ka!dt. <;iinki.i parmag1 
tetigi 'rekemez bir hale gelmi§ti. Vaziyet 
gittik<;e fenala§Iyordu. Y almz iki iimid 
onlann biisbiitiin mahvolduklan fikrine 
kap1lmalanna mani oluyordu. Biri olen 
arkada§lanm yiyen kurdlann nihayet ka· 
nnlan doyarak crekilip gitmeleri.. lkincisi 
kamptaki arkada§larmm imdadlanna ye· 
ti§mt:k ihtimali.. . 

*** 
l§te bu iimidlerle iki saat kadar kurd-

lara kar§J koydular. Arhk giin dogmu§ 
ortahk aydmlanmt~h. Eger cepaneleri • 
nin bitmek ihtimali olmasaydt, kurdlar • 
dan korkmJyacaklardt. <;iinkii pek iyi 
goriiyorlar ve teker teker deviriyorlardt. 
F akat bu sefer de o felaket ba§gostermi§
ti. 0 mada uzaktan bir taktm sesler, gii· 
riiltiiler i§itmege ba§ladtlar. Kalabahk 
bir kafile geliyordu. Hi~ ~iiphesiz bunlar 
arkada§lanydi. Hayaletler yakla§mca 
aldanmadtklanm anladi!ar. Kurdlar ce· 
maati goriince tabanlan kaldtrmJ~lardt. 
Sade insanlar degil, kopekler de birbir 
lerine sarrna§ dola§ oldular. 

Bay Sadi: 
- T ehlikede oldugumuzu nas1l bil • 

diniz de imdada ko§lUnuz ~ 
Diye soruyordu. Onlar heyecan ve 

halecanla §U cevabt veriyorlardt: 
Kurdlar kat'iyyen akhmtza gel • 

medi. Gene Blizzard riizganmn dehw 
medi. Biz Blizzard riizgarmm bastmp 
fel akete ugratmas! ihtimalini dii§iindiik. 
Riizgar <;tkmasaydt yerimizden bile kt • 
pudtyacagtmtz yoktul 

fmeraklt ~eyle~l 
Kor kaplanlar 

Kor kaplanlarm yatag1 Amerikamn 
9imalindeki Kanada memleketidir. Giil
meyin ve Kanadada kaplan ne kezer? 
diye ~a~maym. Bunlar hakiki kaplan 
degildir. Oradaki bir ~e§id soyguncu 
9etelerine cKiir kaplanlar• ismi veril
mi~tir. Bunlar bilhassa Eskimolulara 
musallathrlar. Fok, morina bahklan 
tutup satarak, yahut baz1 hayvan deri
leri yiiziinden para kazanarak memle -
ketlerine donerlerken yollanm bu ckor 
kaplanlar. kesip onlan soymakta, hatta 
bazan oldiirmektedirler. 

Bunlar Amerika zab1tasmm defterin
de balina avc1s1 olarak mukayyeddir -
lr!r ve bu s1fat altmda gemilerine binip 
Kanada sahillerine hareket etmekte, 
sonra balina avhyaeaklan yerde bu i§
le me§gul olmaktadtrlar. Kor kaplanla
rm baz1lan hi9 Avrupah gormemi§ Es
kimolulara rasgelirlerse daha insafh 
davranmakta ve onlan oldiirecekleri 
yerde sarho§ ettikten sonra soyup so -
gana 9evirmektedirler. Bunlarm i9in -
de bir mevsim esnasmda yiiz binlerce 
dolarhk e§ya soymu§ olanlanna tesa -
diif olundugu i9in Birle§ik Amerika 
cumhuriyetleri ve Kanada zab1tas1 ki:ir 

kaplanlan tutmak igin biitiin kuvvetini 
sarfetmektedir. Fakat henii,z bu asri e§
kiyahgm kat'i surette online ge9ilmi~ 
degildir. 

Diinyamn en biiyiik amp\dii 
Cihanm biiyiik bir ikbsadi buhran 

gegirmekte olmasma ragmen Amerika
lllar ~ok masrafh ve buna mukabil az 
faydah, yalmz fazla gozii ~eken i§ler 
yapmaktan geri kalmarnaktadular. Me
sela, son giinlerde, yeni bir riikor krr -
mak igin Rochesterdeki elektrik leva -
z1matl fabrikast diinyamn en biiyiik 
ampuliinii viicude getirmi§tir. 

Bunun §ekli hepimizin kullandrgr e
lektrik ampuliine benzemekte ise de 
diger taraflan hi~ te oyle degildir. Bir 
yam§ta 30 bin niifuslii bir kasabayt ay-

dmlatabilecek derecede elektrik kuvveti 
istihsal eden fabrikamn biitiin cereya • 
mm massedivermektedir. Bu dev am -
puliin kutru 62 santimetro ve boyu bir 
metro, 37 santimetrodur. Agtrhgr on 
bu~uk kilodur. Verdigi ziya kuvveti 
elli§er mumluk yiiz bin lambaya mua • 
dildir. Bu ampul, tecriibe yapllmak ii • 
zere hususi surette in§a edilen bir sa
lona konmu§tur. Salonun kutru 20 ve 
yiiksekligi de 30 metrodur. Lamba yan
dlgr zaman o kadar fazla ziya ve hara -
ret ne§retmektedir ki kor olrnamak i~in 
biitiin seyirciler siyah gozliikler tak -
rnl§lar ve yanmamak igin 5 metro uza
ga ~ekilmi§lerdir. 

Bu ampuliin yap1lmasr bizim para -
m1zla tam 40 bin liraya mal olmu§tur. 
Buna ragmen fabrika §imdi bu ampulii 
ne yapacagmr bilmiyor. Deniz fenerle
rinden birinin i~ine koymay1 dii~iin -
mii§lerse de hi9bir deniz feneri cereya
mmn bu lambayt tatmin edemiyecegi 
bilindigi i9in vazge9ilmi§tir. Binaena -
leyh, diinyamn en biiyiik arnpulii, bu
giin evlerimizdeki en adi bir ampul ka
dar bile i§e yaramamaktad1r. 

Ge~en aym bilmecesini halle· 
denlerden miikafat kazananla
rm isimleri 9 uncu sahifemizde. 

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

Kii~iik artist Shirley Temple iistiine binmi~ oldugu atl, filimlerincle 
oynamakta oldugu sinema kumpanyast hediye etmi1tir. $eytan ku:, 
Kii.heylamn strltna ne ciddi, lakat ne 1irin kurulmufl 
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Bilmeceyi <;Ozenler 

Bilmeceyi dogru ~ozenlerden bize fo- \ 5 - Gazi Osmanpa~a orta okulu 865 
tograf gonderenlerin resimlerini bas - Siileyman Timur. 
m1ya devam ediyoruz. Fakat burada 6 - Adana Posta ve Telgraf muhase-
resmi ~1kanlarm hepsi miikafat kaz:m
mt§ sayllmamahd1r. Hediye kazanan -
lanl\ isimleri her aym ilk haftasmda 
ne§rolunan biiyiik listeye yazrhr. Sol -
dan saga sua ile: . 

1 - Afyon liscsi 356 Emin. 
2 - Adapazan orta okul 157 Nuri 

Korkmaz. 
3 - Beyoglu 29 uncu ilk okul 104 Alp 

Asian. 

besinde Nuri oglu Fehmi. 
7 - Trabzon Goztepe ilk okulu 369 

Rami inceer. 
8 - Diirtyolda avukat Re§id oglu Rtza 

Akay. 
9 - Adana Ziraat mektebi 10 <;aglar. 
1 - Ankara Ta~ Han 12 numarada 

Cahid Yalm. 
11 - Ankara Mimar Sinan caddesi 13 

9en vas1talarm giiriiltiisiinii tabia • 
tile azaltmaktadtr. Dayamkh olrnast 
ise, ta§, demir ve saire gibi iizerindeki 
kuvvete kar91 mukavernet giistermeyip 
bilakis giikiip egilmesi neticesidir. Ay
ni zamanda bu meziyet kazalara da ma
ni olmak esasm1 temin etmcktedir. 

!yi amma, diinyanm her tarafmda 
Borneo adasmda oldugu gibi kaUt~uk 
bol degil. Diger yerlerde bu i§ alhn pa
hasma gtkar. ~imdilik miihendislerin 
iddias1 pratik bir fikir degil! 

At yari§l 
Kag ki§i oyuna i§tirak edecekse o ka

dar resimde gordiiguniiz §ekilde mu -
kavvadan at §ekli kesiniz. Bunu kolay
ca elde etmek i9in mukavvayt ikiye 
biikrnek, bir tarafma giizel bir at res -
mi 9izip iizerinden makasla kesmek 
kafidir. Bu suretle iki tarafh 

viicude getirmi§ olursunuz. ikisinin bir
le§tigi yeri saglamca bir kagtd veya 
bezle saglamla§hnrsamz ~abuk bozul • 
maz. 

Bundan sonra gene oyuncularm sa -
y1sma gore kar§Ihkll iki§er iskemle ko
yarak, yahut bir tarafmt duvara, diger 

' k1sm1m iskemleye baghyarak ipler ge
rersiniz. !plerin bir tarafmm yiiksekli -
gi fareza bir metro olursa, diger tarafl 
daha al~ak9a olmahdtr. Uzunlugu da ii~ 
metro olursa kafidir. !plerin yiiksek ta
rafmm lastik bir halkaya baglanmast 
lazrmd1r. Yan§ sahas1 haztr demektir. 
~imdi oyuna ba§hyabilirsiniz. Her 

yan~~~ kendi atmm ipinin iizerine, yiik
sek tarafm en ucuna koyar. Bundan 
sonra ipin bir tarafma ge~ip onu hafif. 
9e salllyarak, oynatarak herkesten ev
vel beriki uca gelmesini temin etmege 
~ah§Jr. ilk olarak bu i§i yapan, partiyi 
kazamr. ipi sallarken, oynahrken fazla 
miibalagaya ka~maytmz ve sinirlenme· 
yiniz. Yoksa atl yere dii§iiriip partiyi 
kaybedersiniz! 

4 - Burdur inhisar miidiirii oglu Mu
zaffer. 

numarada Haydar. 
12 - izmir Karantine Ylldrz sokag1 c ikiOCife§fiR bUimaCaSI ) 

23 numarada Emel. ~-===:::==========:::-

Y QZISIZ hikaye 

~u yukanki resimde ev (E) ve mek
teb (M} .harfile gosterilrni§tir. Evden 
~1k1p mektebe bu yollarm birinden hi~ 
bir maniaya rasgelmeden gitmek Ja. 
z1md1r. 0 yol hangisidir? Bulunuz ve 
krrm1z1 kalemle i§aret cderck bize giin
deriniz. 

Bu bilmeceyi dogru halledenlerden 
birinciye be§ lira, ikinciye iki lira, ii
~iinciiye miinasib bir hediye verilecek, 
diger yiiz ki§iye de muhtelif miikafat
lar dag1blacakhr. Cevablarm ikincite§· 
rinin son giiniine kadar cCumhuriyet 
gazctesi <;ocuk sahifesh adresine giin • 
derilmesi laztmd1r. Ge<; kalanlar hedi· 
ye kazanamazlar. Bilmeceyi dogru ~o
zenlerden bize resim giinderenlerin fo
tograflan da sahifcmize bas1hr. 
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Ilk kig1d fabrikam1z diin 
lzmitte merasimle a~Ild1 

[Ba11tarat~ 1 tnct sahttede J 
Maliye, Giimriik ve inhisarlar Vekilleri 
ile Biiyiik Millet Meclisi Reis vekili 
Nuri Conker ile diger meb'uslan getiren 
tren bir saat kadar teahhurla geldi. 1s -
tasyonda, Kocaeli valisi, belediye reisi, 
kara ve deniz kumandanlan generallerle 
amiraller, Kocaeli vilayeti ve Parti er
kam, 1zmit k1z ve erkek izcileri ve kesif 
bir balk kiitlesile Siimer Bank umumi 
miidiirii Nurullah Esad ile bankanm di
ger erkam tarafmdan istikbal edildi. 

Her iki trene davetliler i~in baglan • 
mi§ alan vagonlar birle§tirildi ve istas -
yondan be§ dakikahk mesafede bulunan 
fabrikarun oniine gotiiriildii. Tren fabrika 
sahasma girerken fabrikamn ve lokomo -
tiflerin diidiikleri uzun uzun ~alarak bu 
mes'ud hadiseyi alki§hyordu. Orada as
keri bandosu, bir piyade ve bahriye bi:i
liigi.i ile izciler, fabrika erkam ve lzmit 
halk1 toplanml§tl. 

Vekiller, meb'uslar ve davetliler tren· 
den inerek fabrikamn nhhmma c;IktJlar. 
Orada askeri selamlayip tefti§ ettikten 
sonra, fabrika direktorliik binasmm i:iniin· 
deki meydanda kurulmu§ olan kiirsiinun 
etrafma toplamld1. 

Kocaeli V alisinin nutku 
Kiirsuye evvela, Kocaeli valisi Hamid 

c;1karak miihim kisJmlanm aldiguruz §U 
nutku si:iyledi: 

«- Atatiirk devrinin memleketin her 
tarafmda ve memleket i§lerinin her saha· 
smda yaratt1g1 ilerleme hamlelerinden bi
rinin de burada bir kag1d fabrikas1 halin
de tecellisini gi:irmekle, ne kadar sevin -
sek ve iftihar etsek yeridir. 

Dun; bir toprak Yiginl halinde bulu • 
nan bu yerde, azametle yiikselen, ince ve 
miistesna bir zevkin mahsulu olmas1 hase· 
bile, !zmit §ehrini eidden siisliyen bu e· 
ser; endiistri hayatJmizda, ba§hha§ma bir 
rnuvaffakiyet te~kil etmekte ve butiin ir
fan alemimizi yakmdan alakadar etmek
tedir. 

Bununla beraber; bu muazzam eser, 
lsmet lnonu hiikumetinin, memleketin 
di:irt bir tarafmda kurdugu endiistri abi
delerile bir arada mutalea edilinee; bu • 
nun rnemleketi ku§atan ve ku§ataeak o· 
Ian endi.istri halkasmm tek bir parc;asm
dan ibaret addetmek dogru olur. 

Bu fabrika; §imdilik di:irt yuzden faz
la vatanda~a i§ ve g~irn temin etmi§ ve 
§ehirde biiyiik bir canhhk ve hareket u· 
yandirmi§tir. 

Bu muhte§em fabrikayi burada kurmak 
ve digerlerinin kurulmasma da haz1rlan • 
mak suretlie kendilerine, en mes'ud gun· 
ler ya§atan, Buyuk lsmet lnoniine ve 
endustri hamlelerimize en verirnli bir is· 
tikamet veren pek k1ymetli Ekonomi Ba
kamna, ve huzurlarile izmite pek mus· 
tesna ve tariM hir gun ya§atan muhterem 
misafirlerimize; Koeaeli halkmm can -
dan minnet ve §iikranlanm arzederim.» 

V ali Hamid, bundan sonra «Sumer 
Bankm degerli miidiirune, banka ve fab
rikanm giizide ve miitehaSSJs erkanma da 
Koeaeli halk1 namma te§ekkurlerini» 
sunduktan sonra, Cumhuriyet rejiminin ve 
!smet !nonii hiikumetinin c;ok isabetli en· 
diistri programm1 ve bu program! tatbik· 
taki yiiksek kudretini kaydettikten son· 
ra demi§tir ki: 

«- Ataturkiin, dahiyane i§aret ve 
. idaresi altJnda, bugiine kadar tahakkuk 
ettirilen inkilablar kadar, yap1lan biitiin 
terakki hamleleri de iyice dikkat edilirse, 
goriiliir ki birbirini tamamhyan, mantiki 
ve makul bir tertib takib eyliyen bir kill
den, bir silsileden ibarettir. Ben bir tane
sinc; i~aret etmekle iktifa edecegim: 

lsmet lnonii; eger bundan on sene ev
vel kurdugu §imendifer siyasetine her 
mii§ki.ile ragmen, daima artan bir azim 
ve irnanla devam etmemi~ olsayd1; buglin 
endiistri program1m1zm yer yer tatbikma 
irnkan bulunabilir miydi? 

Y amlmadan, iddia edebiliriz ki, lsmet 
lnonii hlikumetinin §imendifer siyaseti ile 
endustri siyaseti, birbirini tamamhyan, 
birbirine bagh bir silsilei icraattan ba!lka 
bir§ey degildir. 

Sevgili yurdda§lar, 
Hayat, kuvvet ve enerji veren Atatiirk 

Giine§i, ba§JmJzm iistiinde, memleke -
tirnizi ve milletimizi aydmlattikc;a ve ls
met !nonii hiikumeti Partimizin prensip -
lerine dayanarak, memleket i§lerine el 
koymu§ bulundukc;a; memleketirnizin, az 
zamanda en mamur bir hale gelecegine 
ve biitun yudda§larm ya§ama ve gec;inme 
seviyyelerinin yiiksel ecegine asl a §lip he 
yoktur. 

0 hal de, Y a§asm Atatiirk, Y a§asm Is-
met inonii hiikumeti, Y a§asm Yiice 
Turk milleti.» 

Belediye Reisinin nutku 
V ali Hamidin c;ok alki§lanan bu nut· 

kundan sonra izmit Belediye reisi Kemal 
Oz de bir nutuk irad etti. 

«- Amlarca siiren ihmal ve harabi
den sonra cumhuriyetin I§Iklarile nurlan
maga ve kalkmmaga ba~hyan lzmitimiz 
30 may1s 934 te kiymetli iktJsad Vekili
miz Celal Bayann ve 14 agustos 1934 te 

sevgili inoniimiiziin iimid, medeniyet ve 
hayat getiren huzurlarmdan biiyiik bir 
hamle ve kudret ald1. 

Sevgili 1smetimiz o giin bu biiyiik 
medeniyet abidesinin temelini atb. 

fki sene sliren devamh ~ah§manm ve 
binbir emegin mi.ikafatJm bugi.in gi:igiis -
lerimiz kabarark goriiyoruz. 

Tiirk milletinin en biiyiik talihi olan 
e§siz kurtane1 ve emsalsiz yapiCI Ata -
tiirkiimiiziin direktif ve i~aretlerile, mil • 
letimizi her sahada ve en yiiksek mede· 
niyet seviyelerinin iistiine ~1karmakta o • 
Ian eumhuriyetimizin 1smet lnonii hiiku
meti endiistri sahasmda da yalruz bizim 
degil fakat biitiin diinya milletlerinin 
gozlerini kama§tJran ve onlan da hay -
retler ic;inde b1rakan muvaffakiyetlerile 
milletimize nihayetsiz varhkblar ve ni • 
metier veriyor. 

Muhtae oldugu en basit bir maddeyi 
de imal veya istihsalden asnlarea mah • 
rum kalmi§ ve bJrakilmi§ olan biiyuk mil· 
letimize ve bu meyanda izmitimize ne 
mutlu giinler, 

14 agustos 934 giinii fabrikamn teme
lini atan ismet inoniiniin bu miinasebet· 
le irad buyurduklan tarihi beyanatlann
da izmitimiz ic;in hususi ve ebedi k1ymet 
ta§Jyan §U sozler vard1r: 
«- izmitte kagrd fabrikasrmn kurul· 

mas1 ileri bir irfan, cumhuriyet in~lab -
larrna hususi bir baglilrgr olan J zmit i~in 
iyi bir tesad iiftiir. 

F abrikanrn bir samimiyet muhitinde 
bulunmasr miiesseseye alaka ve yardrm 
giislerilecegine delildir. 

Kendisini seven, krymetini anlryan ile
ri bir muhitte yerle§mesi fabrika i~in de 
iyi bir talihtir.» 

izmit Belediye reisi bundan sonra, 
ya§adigimiz devre kag1d devri denildigi
ni soyliyerek Atatiirk, Ba§bakan, lktJsad 
Vekili ve diger Vekiller ic;in <<var olsun
lar, sag olsunlar» temennilerinde bulun· 
du. V e nutkunu §oyle bitirdi: 

«- Kalblerimizde hakim olan varh· 
gm1za ragmen Atatiirkii, lsmet lnoniinii 
ve saym V ekillerimizi aram1zda daha s1k 
gormek ihtiyacmdaYiz. 

Alh okun gosterdigi nurlu yollarda te· 
reddiidsiiz yuriiyen biz eumhuriyet c;o • 
euklan, butun eserlerinizi bagnm1za ba
stp muhafaza etmege ve onlan gayele -
rine gotiinnege and ic;tik. lzmitlilerin en 
derin sayg1 ve baghhklanm minnettar • 
hkla arzederim. Y a§asm biiyiik Turk 
milleti.» 

lktrsad Vekilimizin nutku 
Belediye reisinin alk1§lanan sozlerin • 

den sanra, fktJsad Vekilimiz Celal Ba -
yar kiirsiiye gelerek §iddetli alki§larla s1k 
s1k kesilen giizel nutkunu irad etti. (Bu 
nutuk gazetemizin ayn bir k1smmdadu.) 

Fabrikamn a~rllfl 
Nutuklar bittikten sonra, fabrika ile 

miidiriyet binas1m ayuan demiryolundan 
gec;ildi. Maliye Vekili F uad Agrah, ka· 
pmm oniindeki kordelaYl kesti ve ic;eri 
girildi. Bu muazzam ve muhte§em fab • 
rikamn butiin daireleri hirer hirer gezil • 
di. F aprika modem teknigin cidden bir 
§aheseridir. 

F abrikamn bir tarafmdan giren odun· 
lar ote tarafmdan mektub kagidJ, gaze -
te kagJdi, ambalaj kag1d1 ve karton ola· 
rak c;Ikmaktadir. Kag1d ve kartonu yap1p 
kurutan iki biiyiik makine hakikaten a • 
zametli §eylerdir. 

F abrikanm gezilmesi bittikten sonra, 
iist kattaki biiyiik kag1d depolanndan bi
rinde istirahat edildi ve hamlanmi§ olan 
zengin biifede davetliler yiyip ic;tiler. 

Davetlilere fabrikanm ka~d ve zarf -
lanndan hirer paket hediye edildi. Ba§ta 
iktJsad V ekili olmak iizere V ekiller, 
Meclis Reis vekili Nuri Conker ve meb· 
uslar fabrika hakkmdaki ihtisaslanni, tak
dirkar duygulanm fabrikanm hahra def· 
terine yazd1lar, Siimer Bank Umumi 
Miidiirii Nurullah Esadla fabrika mii • 
durii Mehmed Aliyi hararetle tebrik et
tiler. 
F abrikalarrn temel atma merasimi 

Bundan sonra. fabrikanm marangoz -
hanesi, makine tamirhanesi, ocak, motor 
ve elektrik daireleri, miidiriyet binas1 ge· 
zildi. F abrikanm yanmdaki memurin ev
leri goriildii ve yeni yap1lacak olan ikinci 
kag1d fabrikasile selliiloz fabrikasmin te
melatma merasimi yap1ldi. 

Saat u~ buc;ukta biri Ankaraya, dige
ri 1stanbula miiteveceihen hareket eden 
iki uzun treni dolduran yuzlerce miinev· 
ver davetli cumhuriyetin ilk kag1d fabri
kasmin kiymetli armagan1 alan kagidla
n, ~oktanberi beklenilen bir sevgili gibi 
gogiislerinin iistiine muhabbetle bastua • 
rak lzmitten aynldilar. 

F abrikamn birini ac;arken ikisinin te • 
melini atan cumhuriyet reiimine ve fs -
met inonu hiikumetine gazetemiz namma 
§ukran ve minnetlerimizi takdim etmegi 
ve muhterem fktJsad Vekili Celal Ba • 
yarla Siimer Bank ve Kag1d fabrikas1 
erkamm hararetle tebrik eylemegi bir va
zife biliriz. 
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fabrikas1n1n a~III§ 
• • 

ikt1sad V ekilinin 
soyledigi nutuk 

«Sanayiimizin yiikselmesi hu
susundaki muvaffakiyetl 
miz Atatiirkiin dahiyane 
idare ve ir§adlari altrnda 

tevali edecektir.» 

merastm1ne aid int1balar 

[Ba$tarah 1 tnct sahtfede] 

mlZl fikir itibarile ortaya atanlar, plan 

I 

ve programmm haz1rlanmasmda ~ah -
§anlar ve bunlann in§aatlm yakm bir I 
dikkat ve liyakatle takib edenler mem • 
leketirnizin c;ocuklandu. Bunu, bu su -
retle bahsetmekteki ehemmiyeti ifade i • 
c;in diyebilirim ki her a~Jlan fabrikamn 
in~a kudreti, teknik vaziyeti, verirnli ol
masJ ve binnetice teknik esaslar dahilin· 
de hiisnii idaresi bizim ic;in bir kudrettir 
ve bu kudreti gi:isterenler gene eleman 
larimizdJr. Bu gene elemanlan takdiri 
nize arzetmek suretile si:ize ha§lamak 
tiyorum. £ 

Bu fabrika ii<; milyon ii~ yiiz binjli -
raya mal olmu~tur. Senevl istihsal kapa
sitesi on iki bin tondur. C1karacagymahn 
kJYmeti iki milyon sekiz yiiz binpiradir. 

Bizim milli ekonomi hayatumzda ~ok 
§ayam dikkat safhalar vard1r. fBunlar -
dan birisi de i§e ba§JadigiiDIZ andaki oJ • 
c;iiniin her an artmakta olma&tdu. Prog
ramlanmJZI fikir ve proje haiinde ortaya 
attJgimJz anla, bunlann tatbikma gec;il -
digi k1sa zaman arasmda goriiyoruz ki 
milli ihtiyae ilerlemi§ ve hesablanm1z bu 
ihtiyacm kar§Ismda kii.;ulmii§tur. Bu 
milletimizin dinamik hayr,1tmm bir ifade
si ve memlekette refah seviyesinin gittik
<;e artmakta olmasmm bir i§aretidir. 
Bugiin ac;mak iizere bulundugumuz bu 
fabrikay1 bir ihtiyae nisbetinde kurmak 
istedik; fakat in§aatJ bitinciye kadar ge
c;en zaman ic;inde ihtiyacm artrni§ oldu· 
gunu gordiik ve biiyiiltrnek mecburiyetin
de kald1k. Bugiin ac;1lma resmile birlikte, 
bu fabrikanm tevsiine aid vaz'1 esas1 da 
yapacag1z. 

Bu tevsiat ic;in bir milyon 750 bin lira 
sarfedilecektir. 

Bu tevsiatla fabrikamn istihsal kapasi· 
tesi on iki bin ton artacak, senelik istih
sal k1ymeti de 2 milyon 800 bin lira zi
yadele§ecektir. 

Sanayi hareketleri ilerledik<;.e bu olc;u
lerimiz miitezayid bir surette kendini 
gestermektedir. Sanayi manzumesi daima 
birbirini ikmal etmektedir. Programimi -
za dahil esaslardan biri de selli.iloz fah· 
rikasJdir. Selliiloz kag1dm ve Gernlikteki 
sun'i ipek fabrikasmm mayas1m te§kil 'r 
etmekle bereaber ayni zamanda bir barb 
maddesidir. Gerek asker! ihtiyae, gerek 
milli ikhsad bak1mmdan biiyiik ehemmi
yeti olan bu fabrika iki milyon liraya ku
rulacak, senelik istihsali bir milyon iki 
yiiz bin lira k1ymetinde 12 bin ton ola • 
caktJr. 

Biitiin bu i~leri kendisine emniyet et
tigimiz Siimer Bank teknik esaslara da • 
yanarak bize muvaffakiyetli eserler 
verdiginden dolay1 bu biiyiik milli mu -
esseseyi de sevginize, takdirinize arze -
derim. 

Endustri plammtzdan hisse ve pay a
lan diger milli miiesseseler de ayni mu • 
vaffakiyeti gostermi§lerdir. Gerek i§~i. 
gerek muhendis, gerek iktJsadci olsun, 
bi.itiin elemanlar Turk milletinin miim -
taz istidadm1 ispat eden biiyiik liyakatler 
gostermi§lerdir. 

Bize daima tevcih edilen bir sual var
di; deniliyordu ki: «Tiirkler ekonomik 
cihazlanm kurmak i<;in belki para bula • 
bilirler, fakat bunlan kuracak elemanlan 
nereden bulacaklar? 

F abrika kurmak kulay; fakat kuru! -
mu§ fabrikayt teknik esaslar dahilinde 
nas1l i§leteceklerdir '?>> 

Arkada§lar, biz butiin bu suallere na
zari olarak cevab veriyoruz. Bilfiil kur
dugumuz fabrikalanmiZin miimtaz ve 
verimli vaziyeti, buna bizzat cevab ver· 

/ 

I 
I 

Y eni Kagrd labrikastmn 
temeli atrlryor 

mektedir. Bu fabrikalar mamulatmm ne· 
faseti, metaneti ve ucuzlugu piyasaya ve 
memlekete §imdiden kendisini sevdirmi§ 
bulunmaktad1r. 

Sanayi hareketinin memleket hayatm- azasmm Ankaradan buraya kadar gele
da tr[fandirdJgJ eserin yamba~mda mali rek aramJzda bulunmalandir. Biitiin mi· 
vaziyetimizi gormek ve miitalea etmek safirlerirnize ve fabrikamn kurulu§un -
bizim ic;in c;ok faydah bir i§tir. lnonii danberi sicak bir muhabbetle muzaherct 
hiikumetinin ikhsadi ve mali siyese - gosteren saym izmitlilere te§ekkiirii vazi· 

fe bilirim. 
ti birbirini tamamlamaktad1r. Bu iki ·· 
k · b' 1 · 1 1 Dahi Onderimiz Atatiirk, milletin uvvehn 1r e§mi~ o mas! program an -
mmn tahakkkukunda en miihim amil yiikselmesi hususundaki biiyiik azim ve 

iradelerini sanayi sahasma da tevcih et -
olmu§tur. Bu miinasebetle yiiksek liya • tikleri ic;indir ki muvaffakiyetlerimiz, ba· 
katli arkada§un Maliye Vekili Agrah • riz bir surette kendini gosteriyor ve da -
nm hahrasmi huzurunuzda §iikranla 'd · dl hiyane 1 are ve JT~a an altmda bu mu-
yadederim. Maliyemizin muzaheretine vaffakiyetler tevali edecektir. 
her zaman mazhar olmaktayiz. Bu mu - M'll' k · · · 1 1 e onomimiZI, tam manasile 
zaheret devam ettik~e, birinci ve ikinci memleket dahilinde cihazlandJrdigimJZ 
oldugu gibi, uc;iincii, dordiincii, be§inci zamand1r ki millet refaha kavu~acakhr. 
sanayi programlanmlZln realizasyonunu millete kar§I biiyiik mes'uliyet almJ§ o -
hep beraber tes'id edecegiz. lanlann tek arzusu milletimizi mes'ud ve 

Torenimizi, §ereflendiren hadiseler - miireffeh gormektir. 
den biri de milli iradenin tecelli eltigi Y a~asm sevgili milletimiz, ya§asm 
Biiyiik Millet Meclisi Riyaset Divam Biiyiik Onderimiz!» 

miidiirii, iizerinde «Tiirkiye Cumhuriyeti» 
yazrlt zarllart V ekile gosteriyorlar 

Vekiller ve Meclis ikinci reisi Nuri Conker milli kagrdt tetkik ediyorlaJ 
r 

lkttsad Vekili nutkunu irad ediyor 

Kagrd labrikasrnda bilet makinesi belfrnda, verilen izahat dinlenir.£eu 
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<;ocuk bilmecesinde 
hediye kazananlar 

I ~~ Muallime Aran1yor H A S A N Kadtkoyiinde Moda iskelesi civarm • 
da oturan bir luz c;ocuga pazardan ma-

K UVVET ~ U RUB U ::k!;r~~n!g~:!~~n~:v;~r!~e~i:a~;~~: 
Y tecektir. fsteklilerin tahsil ve tecriihil 

Ge~en defaki bilmecemizin halli 
cTakas., cSakat., cTak•, cTaka. idi. 
Dogru ~ozenler arasmda birinci mii -
kafat 5 liray1 Sultanahmed San'atlar 
mektebinden Enis Salih, ikinci miikafat 
iki liray1 1zmir Karata§ orta okulu 1060 
Ali, ii~iincii miikafat bir mekteb ~anta
sim tT skiidar ortamektebinde Alnar ka
zandilar. 

Birer ipekli mendil kazananlar 
Tozkoparan 19 numarada Birsen A

blgan, Be§ikta§ 18 in · ilkmekteb 445 
Emin, Cagaloglu Ye§ildirek 11 Huriye, 
Aksaray Haseki sokag1 9 Ahmed, Tav
§anta§l Ali Bey apartlmam Sabriye, 
Tekfursaray1 Mumhane 24 Saime, H1r -
kai§erif K~ecilerde N esrin, Marifet 
Bas1mevinde Abdurrahman, K1nkkale 
kahveci Dagistandan aha ogretmeni og
lu Dilaver, Sultanahrned t.T~ler mahal
lesi 4 Okur, istanbul lisesi 498 Riikned
din, Malatya Devlet Demiryollan i§ -
letme memuru Hiisnii k1z1 Edibe, Bey
oglu 12 nci ilkmekteb 174 A§ter, l§Ik li
sesi 33 Sinan, Galatasaray lisesi 343 t.Tl
gen Alp, izmir Karintine Duatepe so • 
kag1 5 Dundar, Mersin ismetpa§a oku
lu 419 Neriman Oko, Ankara Maliye ve 
tahsilat miimeyyizi Denesay klZl Fer
hunde, Konya lisesi orta k1sm1 840 Kad
ri, Alman mektebi ikinci ihzari smifm
da Resan Kut. 

Birer diiziine kalem kazananlar 
istanbul lisesinden Dahi, S1vas in -

~isar miidiir muavini oglu ihsan <;aler, 
Istanbul 16 nc1 ilkmekteb 400 Beh~et 
Demir Kut, istanbul k1z lisesi 604 Hay
riye, Eski§ehir Tayyare fabrikas1 maki
ne ressam1 Hakk1 k1z1 Yurdagiil, Yiik
sek Levaz1m mektebinde binba§I Ha -
midin oglu Nejad, istanbul Erkek lisesi 
1212 Hami Aydm, Beyaz1d Mithatpa§a 
caddesi 3 Meliha Bengii, K1rklareli Sib
hat miidiiriiniin k1z1 Vedia, Burdur or
ta okul 264 M. Akdag, Bornova, Tiimen 
bando ogretmeni klZl Meliha Degirmen
ci, Ni§anta§l Valikonag1 caddesi Kerim 
Erduran, Denizli askeri emekli yarbay 
Osman Uralm oglu Orban, Mersin Bak
kallar ~ar§lsmda Sizin berber salonun
da Biro!, istanbul erkek lisesi 476 Ce -
laleddin Enver, istanbul Erkek lisesi 
465 Asaf, Konya N af1a dairesinde mi -
mar Falih k1z1 Fcrhan t.Tlkii, Ak§am k1z 
san'at okulu 2832 Saliba Mercan, Ada
pa:,1n Biiyiik Gazi okulu 5 numarah 
Melahat Arif, Dam do Siyon Frans1z klz 
lisesinde 347 Mualla Lutfi. 

Birer Jiiziine aelter ltazananlar 
Burdur 1nhisarlar mtm1l!?tlr.1111m~;M:: 

zaffer, Emirgan ilkmektebinden Miinif, 
istanbul Erkek lisesi 814 Ozman, Bey • 
lerbeyi F1stlkh Eehi~, Beyoglu 44 uncii 
ilk okul 154 Fiisun Ustel, Kabata§ Er -
kek lisesi 1493 Yarkm, Kad1koy Albyol 
agz1 179 Nezahet, Aksaray K1zilay Hem 
§ireler okulunda Belkis, Bahkesir ikin-

ci kolordu asked hakimi Eyiib Orner 
klZl Ayhan, Silifke inonii ilk okulu ii
<;iincii s1mfta N ermin K1rmaci, Bebek 
Dere sokag1 2 Ay§e, Eski§ehir gar ha
reket memurlarmdan KaZim karde§i 
ihsan, Vezneciler Kirazc1mes<;id soka -
g1 17 Pakiye, Ankara Yeniflehir Selanik 
caddesi 29 Aziz, Be~ikta§ Spor caddesi 
39 - 41 Sevim, Ankara Ziraat Bankas1 
§eflerinden Ekremin oglu Vedad, An -
kara Cebeci Demirlibah<;e Egemen so
kagt 10 Giizin Turner, Ankara birinci 
orta okul 459 Necdet Aksu, t.Tskiidar 
<;e§me sokag1 6 Hikmet, istanbul 16 n
CI ilk okul 66 Nimet. 

Birer havlu kazananlar . 
izmir N af1a miidiirii oglu Bedreddin 

Giin~, Haydarpa~a lisesi 1350 Adnan, 
Beyoglu 29 uncu ilkmekteb 104 Alp 
Arslan, istanbul Erkek lisesi 1595 Meh
med Ali, izmir Kar§Iyaka Cumhuriyet 
ilk okulu 672 Cumhur Ozsargm, Ni§an
ta§I k1z orta okulu 25 Neriman, izmir 
Gazi bulvan 18 Besim, Vefa erkek lisesi 
ii~iincii B den Orhan Akdeniz, Fatih 
:;>ehid Kubilay sokag1 1 Tesman, Be~ik
ta§ 19 uncu ilkmekteb 348 Kamran, Su
adiye Bagdad caddesi 363 Melahat, 
29 uncu ilkmekteb 442 Handan Melek, 
<;atalca Nakka§ koyiinde Muazzez Vu
ral, Kabata§ Erkek lisesi 1140 Hakk1, 
Kad1koy orta okuldan Hidayet, !stan -
bul Erkek lisesi 470 Nuri, Bahkesir Sib
hat direktorii oglu Tugrul, Kad1koy or
ta okuldan Kadriye Etem, Fatih 13 iin
cii okul Nihad Niyazi, Beyoglu 9 uncu 
ilk okul 501 B. Turner. 

Birer kitab kazananlar 

Zaaf1 umumi, kans1zltk ve 
kemik hastahklartna ~ifai 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 
BALIK VAGI 

Halis Morina bahgmtn ci -
gerlerinden ~Ikariimtthr. t~ -
meai kolay ve nefistir, mideyi 
hozmaz. Gayet temiz ve mu • 
akkam ve yeni Hasan markah 
titelerde aatthr. Taklidlerin -
den aakmtmz. 

1/4 litre 40, 1/2 litrelik 60, 
1 litrelik 100 kuruttur. 

HASAN DEPOSU: 
Istanbul, Ankara, Beyoglu 

Ak~amlan 

Ho~ vakit ge~irmek isterseniz 

Kibar ailelerin nezih salonu olan 

Beyoglunda 

Tokath Pastahanesine 
gidinlz, her ak,am 

8 ALA L A i K A ORKESTRASI 

. Kad1koy t.Tzerlik sokag1 15 Ruhiye 
Ibrahim, 29 uncu ilkmekteb 195 Nairne, 
Alman lisesi B/6 dan N am1k Pars, Trab 
zon yeni okul 489 Hayreddin Kara Mah
mud oglu, Sultanahmed t.T~ler sokag1 1 
Hilmi Ka~kal, istanbul Erkek lisesi Mu
zaffer Kurt, Ankara Ziraat Bankasmda 
Necdetin klz1 Akkoza, Kiitahya lisesi 
570 Nusrat, Be§ikta§ 18 inci ilk okul 
448 Nejad, Eski§ehir Ziraat Bankasm • 
da :;$uhudi k1z1 Neriman Saracoglu, Ge
libolu Yeni<;e§me kar~1smda Hayri E
kincinin oglu Mehmed, Be§ikta§ Dere I 
sokag1 66 Erol Rauf, istanbul Erkek Ii
sesi 960 Kemal, Karaman Miiddeiumu - 1••••••••• ••--
mi muavini karde~i Miizeyyen, Manisa Ankara Aaliye Birinci Hukuk 
Ag1rceza reisi klZl Sacide, Firm:aga Y1l- Mahkemesi Reialiginden: 
d1z aparhmam Zehra Melek, Balat kun- lstanbulda Kabatat tlmeravni 
durac1 Mustafa oglunun Hulusi Erkal, 
Silivri Selimpa§a okulu 1 Meziyet Siit- mahallesi BeytiilmalciyQku~u lz -

n, Istanbul Erkek lisesi 1444 Muzaf- zetpafa sokak «8» sayth Numa -
fer, Sultanahmed 7 numarada Siiheyla. mn evinde hizmet~i Cidenin Sum -

Hediyeler per§embe giiniinden itiba- day koyiinden Kara Kadt ogulla
ren dagthlm1ya ba§lanacaktir. istanbul- rmdan Hasan kizt Siimeye: 
da bulunanlann hiiv·iyetlerini ispat e- Kocamz Ankarada Askeri ft • 
debilecek hirer vesika ile matbaam1za 
gelip almalanm dileriz. Ba§ka yerde _ rmlarda Cidenin Aybasan koyiin ~ 
kiler taraf1m1zdan gonderilecektir. den $aban oglu Rasim tarafmdan 

derecelerile istedikleri iicretlerini ve 
adreslerini (muallime) rumuzile tstan
bul posta kutusu (176) ya gondermeleri. 

A~1k Artttrma Miizayede ile Sab' 
lkincite~rinin 8 nci pazar giinii saat 

10 da Kabata§ta Setiistiinde <Jiiriiksulu 
Mahmud Pa§a apartunammn 3 say1h 
dairesinde §ehrimizin c;ok tamlmi§ ve 
maruf simalarmdan Bay Vala Nured -
din refikast bayana aid cidden ktymetli 
e§yalar a.;tk arttuma suretile satdaca· 
g·• ilan olunur. ~enkler kaplama bir 
gardrop, bir §ifonyer, bir tuvalet, 2 
komodin ve bir karyoladan miite§ekkil 
son model ve cidden itina ile yaptlmJ§ 
c;ok yeni halde modern yatak oda ta
ktmt, defa Viyana mamulatl maon kap· 
lama ve markitri i§lcnmi§ c;ok zarif 7 
par'radan ibaret yatak oda taktmi, ge
ne Viyana mamulah maon kaplama ve 
markitrili yanlar1 kristal vitrinli mo . 
dern yemek oda tak1m1, amatorlcre 
mahsus Luyi kenz ve Luyi sez §eklinde 
oymah masif pclesenk ve maon miite
addid salon ta]nmlan, ftalyan mamu • 
lab oymah masif ceviz volter koltuk · 
tar, Mektebi Sanayi naamulah arabesk 
koltuklar ve kanapeler, ceviz ve pele -
senk salon masalar1, salonlar ic;in son 
model divan ve puflar, ~am mamulah 
sedefli miiteaddid tabureler, sehpalar 
ve rahleler, Hind sevahi kuma§lari, 
imzah yaghboya tablolar ve yaz1 lev
halart, <;in, Japon, Beykoz ve Saks va
zolan, ka§polar ve biblolar, defa Kii -
tahya tabureleri,salon masalar1 ve ka§
polari, biblolar ic;in giizel bir vitrin, bir 
c;ift emsalsiz bakara kristal elektrikli 
kolon lambalart, defa kristal avizeler 
ve fenerler, Kristo£1 ve Blanje c;atal hi· 
c;ak tak1mlan ve tepsiler, kristal ve 
maden yemi§likler, heykeller, iran min
yatiirleri, fildi§i miikemmel tuvalet ta· 
kimi, Japon tabaklar1, eski usul yaz1 
c;ekmeceleri, aynah ve aynastz gar -
droplar, c;ini ve Salamandra sobalar1 
ile yaztlamtyacak derecede hayli Iii -
zumlu e§yalar. Anadolu bah ve secca· 
deleri. (21183) 

YENi <;IKTI 
TEORIK ve PRATIK 

Sabunculuk 
ve yal tasfiye usullerl 

Yazan: lzmir Turan yal}" ve .sabun 
fabrikas1 ba!jkimyageri 

MITHAT ONAT 
~--~_,_...,..~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!'!!!!!!"! aleyhinize a~IIan hotanma davast· Yazandan ve biitun kitab.;dardan 

isteyiniz. Fiah t350) kuru11. 

GUNUN 
I 2 3 

BULMACASI 
• 5 6 1 8 9 10 I Istanbul Borsas1 kapan1§l 

fiatleri 6 - 11 _ 193a 
PARALAR 

Soldan sa~a: 
1 - Tiitiinden yap1p i~tllt'imiz §eY, :fa -

sila. 2 - Kapah degll, rutubetll. 3 - Yiiz 
kuru:;;, ili§ik. 4 _ iki kere be§, kanun, kiSa 
zaman. 5 - M!s1nn me§hur nehri, bir sual 
edati. 6 - Zarar, bo:;; Hi.k1rd1. 7 - Tiyatro -
lardaki hususi aynlml§ ktic;iik odalar, ta -
vrr. 8 - Arkamn aksi, merdiven aya~l. 9 -
Lay:~k, rab1t edatt. 10 - Gayet lezlz, Afrika
nm ~imallnde bir memleket. . 

Yukar1dan a:;;a~Iya: 
1 - Biiyiik oda, bucak. 2 - ic;mekten cerni 

emir, atm ayakkabiSI. 3 - Durmadan din
Ienmeden soylenen bo~ lak1rd1, Fransada 
bir §ehlr, yemekten emir. 4 _ Blr vapur 1-
daresl, mutaass1b softa. 5 - Yaramaz c;o -
cuk. 6 - §ark vilayetlerimlzde bir nehir, 
arabca c:lnsan~. 7 - Meydan, eski adamla
rm ellerinde ta§ldiklari uzun sopa. 8 - Ec
dad, keder. 9 - Arab harflerinde el yazt
SI ~ekli, nezlr. 10 - Abanmaktan emir, zen· 
gi :1ln aksi. 
Euuelki bulmacanrn halledilmif fekli 

2 11 10 -I liZIMfi ITI•TYTAfZII 
2 LIAIIINI•IHIAIYIAIT 
3 IIMIAIMI•IAINIAILI I 
4 MIAIDIEIMIKiti• I•IR 
5 WINI•IKIEI•I•IEI~I· 
6 ci•IFI•I~IAIMIDIAIN 
7 AIFitiLiti•IAININIE 
8 HIAILIEINI•IRIAI•ID 
9 HI-P I~I•IDIOI•lLI t I 

10 .I:.J IZL•LNIAJNIEl~R. 

o\an T e\<sayt 
6ay\ara \aZ.Ifl'\1 3 6, ve 12 \i\< 

e\erde ' ' ecz.an ., da satl\,r. 
amba\al ar . '\ave\idir. 
1'2 \i\< amba\al' ' 

A114 sa~ 
1 Sterlln uh. ti LS 
1 Dola.r 12!1.. us: 

20 FraDSlZ ll'r. 112. 116. 
20 Llret l~iJ. 150 
20 Bel 1k Fr tli! 80

1 

20 Dr~ • 20: 23: 
20 !svicre Fr. 565, 67o 
20 Leva 21. 2 ~: 

1 Florin 63. 66, 
20 Celt kronu 70. '16. 

:.10. 22 f ~~~tuna Sl. 24. 26. 
1 Zloti 19. 21. 
1 Penri 20. 23. 

20 Leva U, H. 
20 Dinar !lol, iS. 
Ruble 
1 isve~ kuronu 
1 Tiirk altuu 
1 Banknot Os. B. 

SO, 
978. 
24:0. 

(,;EKLEB 

Lon <Ira 
Nev Yok 
Parla 
M1Ul.no 
Briiksel 
A tina 

I 
Cenevre 
Sorva 
Amsterdam 
Pra~~: 

· Vivana 
Madrkl 
Berlin 
Varaova 
Bu<laoeste 
Biikrea 
BeliZl'ad 
Yokohama 
Mo.sltova 
Stokholm 

M~ 
616, 

0.7941 
17.16~ 
16,105 
.. 7066 
89.~67a 
U6 

66,04: 
U192 

22.4616 
U616 
'Vl821J 
1.117!l3 
•.:.1315 
U090 

108.6176 
Si.715 

:4.7814 
2Ui> 
3.1656 

ESHAM 

s~. 

980. 
24~. 

Kap~ 
616, 

0.794b 
17.1!l75 
16.096v 
t.ti9t.:l 

!S9,2676 
D.4M.4 

65,vl. 
us 

2U.S7o 
ll2675 
1,119li<l 
1.97:.!5 
4.237<~ 
•.s09o 

108.617() 
iH.1l.l 

2.7!S14 
2~75 

i.lu36 

I= ~imento I ~£~§ Ka~~~ 
Merkez Bankasi 90.oO 91, 

ISTIKRAZLAR I 
I AQ~ Kapa.m.t 

Tiirk borcu I pe~ln I 
I ,. • 1 va. 23.65 2l.6~ 

) ~ n Desin ~3.65 23 6.. ' 

I 

• , n ndell 21.10 21.1!tj' • :. m oe. 21.!!0 :.11 7?6 
% 5 Hazine 1l775 6L.1" 

1- TABVtLAT 
Acll~ KaPai114 

Anadolu I De. !l2.40 42.4\J I 
• 1 va. . ,~,60 !l2.20 

• n oe. 42.40 42,4:0 

• n vadell 42.68 42 ;l() I ,. mit va. 4o.t 46.~6 

m havi arzuhalle s:agnlma kagtdi 
«21/9/936» saat « 14» te mahke· 
mede bulunmantzt havi Ankara -
da Ulus ve tstanbulda Cumhuri • 
yet gazetesile ilanen tebligat ya -
ptldtgt halde gelmediginiz ve bir 
de vekil gondermediginizden du • 
rutma bu aebeble «16/11/936» 
pazartesi giinii saat «14» e btra -
ktlmttbr. 0 giin ve saatte mahke
meye gelmediginiz ve bir de vekil 
gondermediginiz takdirde duruf • 
mtya gtyabmtzda baktlacagt hu • 
kuk usulii muhakemeleri K. «401» 
ve «402» inci maddesi mbcihinee 
muamele ifa edilecegi gtyab ka ~ 
rar1 tebligi yerine ge~mek iizere 
ilan olunur. (27194) 

istanbul ve miilhakah 

Siit Miistahsilleri 
ve 

Siit~iiler Cemiyetinden: 
Esnaf cemiyetleri talimatnamesinin 

be§inci maddesine uyularak idare he • 
yetinin tebdil oluncak nlSlf azas1 yeri
ne yeniden 11 ikincite§rin 936 ~aqam· 
ba giinii sec;im yapxlacakhr. 

Cemiyetimize kayidli esnafm tayin 
edilen giinde saat ondan on alhya kadar 
hiiviyet ciizdanlarile birlikte Dordiin· 
cii Vaktf han Asma katmdaki cemiyet 
merkezine gelerek reylerini kullanmas1 
bildirilir. 

S1hhat ve itcimai Muavenet Vekaleti 
iskan Umum Miidiirliigiinden: 

1 - Orta Anadolu vilayetlerine yerle,tirilen go~menler i~in fen· 
ni ~artnamesi dahilinde (5000) aded pulluk imali eksiltmeye konul
muttur. 

Bu pulluklara aid fenni ve idari tartnameler Ankarada tskan U
mum Miidiirliigiinde ve lstanbulda lskan Miidiirliigiinde mevcud o
lup talibler reami tatil giinleri haric olmak iizere hergiin aaat dokuz
dan on yediye kadar bu tartnameleri alabilirler. 
2- Pazarhkla ihalenin 10/11/936 salt giinii aaat 15 bu~ukta Sth

hat Vekaletinde husuai komiayonda yaptlacagt. «2625» 

• 
lzmir Bayindirhk Direkti.irliigiinden: 

2 ikineitetrin 936 pazartesi giinii saat 11 de ihalesi yap1lacak olan 
47174 lira 5 kuru' ke,if bedelli Bergama Cezaevi miinakasas1 ihale 
Komisyonunca goriilen liizum iizerine yeniden 20 giin miiddetle ve 
kapah eksiltme usulile miinakasaya konulmuttur. 

Kapah eksiltme 23 ikincitetrin 936 pazartesi giinii saat 16 da lz
mir Baymdtrhk Direktorliigiinde yapthp ihalesi icra edilecektir. 

Muvakkat teminat 3539 lira olup isteklilerin 2490 sayth kanuna 
gore hazuhyacaklart teminatlarile teklifnameleri ve Baymdtrhk Ba~ 
kanhgmdan ahnmtt ehliyet vesikalarile birlikte ihale giiniiniin tayin 
olunan aaatten bir saat evveline kadar Komisyon Reisligine vererek 
makbuz almalar1. 

lsteklilerin 236 kurut mukabilinde ke~if ve projeden hirer niisha
llnl tzmir, lstanbul, Ankara Bayn~dtrhk Direktorliigiinden alabilir
ler. Daha fazla bilgi edinmek istiyenlerin lzmir Baymdtrhk Direktor
liigiine hatvurmalart. (2707) 
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CiLDiNiZi 
B E S L E Y i N i Z! 

28 giin zarfmda birc;ok seenler daha gencle§mi§ olursunuz. Me§hur bir 
iiniversite profesorii, gene hayvanlardan cilt ir;in hakiki bir cevher istihsalc 
muvaffak olmu§tur. I 

100 kadmdan 99 u beslenmemi§ bir 
cilde maliktir. Buru§ukluklar, sol • 
mu~ tenler ve gev§ek yanaklar bu ha· 
lin baz1 alametleridir. 

Zamammtzda tecriibe ile sabit ol
mu§tur ki; cildiniz, milyonlarca me -
sameleri sayesinde sureti hususiyede 
haz1rlanm1§ bir~ok unsurlan mas ve 
r:anh hiiceyreler §ekline ifrag ederek 
kaybettigi giizellik ve tazeligi kaza -
nabilir. 

Cilt ic;in en miikemmel giindelik 
giizellik rec;etesi budur: 

Gen<; hayvanlardan istihsal edilen 
Biocel cevheri, taze krema ve musaf • 
fa zeytinyagt. 

geno; hayvanlar
dan tsllhsal edo· 

ten "BIOCEL .. 

§ayam hayret semereyi, ayna -
mza bakarak tasdik edeceksiniz. 40 
ve 50 ya§larmda bir~ok kadmlar son 
derece besleyici bir unsur olan bu 

Biitiin bu unsurlar, §imdi Tokalon kremi muntazaman kullanmalan 
kreminin terkibinde mevcuddur. Bu sayesinde hemen bir gene klzm terii
krem, tamnml§ cilt unsurlanmn en 
rniikemmeli ve en fazla besleyicisi -
dir. Yalmz bir gece zarfmda cildini -
zi taravetlendirecek ve inamlm1yacak 

taze cildine ve nermin tenine malik 
olmaga muvaffak olmu§lardrr. Ak -
§amlan, Tokalon kreminin pembe 
rengindeki ve sabahlan (yags1z) 
beyaz rengindekini kullammz. Pem

derecede canlandrracaktlr. Ve 23 giin 
be rengindeki krem en fazla besleyi -

zarfmda devamli bir giizellikte yeni 
CJ bir kremdir. Fakat sabahlan (yag -

bir ten temin edecek, be§erenizi bir siz) beyaz ktem kullantlmas1 miirec _ 
giil yapragi gibi daha tatll, daha cahttr. <;iinkii fevkalade bir cilt un
nermin kilacak ve buru§ukluklardan. suru olduktan ba§ka pudray1 gayri -
gev§ek yanaklardan ve yiiziin zayif- mer'i Jular ve son derece yapi§mas1 • 

larnl§ adalelerinden kurtaracaktrr. na medar olur. 

Kapah zarf usulile eksiltme ilan1 

Tunceli Vilayeti Naf1a 
Direktorliigiinden: 

1 - Eksiltmeye konulan it: «Dordiincii Umum Miifetti~lik mmta
kast dahilinde takriben 102 Km. uzunlugundaki Elaziz - Pliir yolu -
nun tesviyei turabiye, smai imalat ve makadam fiose in,aabdir. 

Bu itlerin tahmin edilen bedeli 500,000 lirad1r. 
2 - Bu ite aid tartnameler ve evrak funlardtr: 
A - Eksiltme ~Jarlnamesi. 
B- Mukavelename projesi. 
C- Baytndtrhk itleri gene} tartnamesi. 
D- Tesviyei turabiye, tose ve kargir intaata dair fenni tartna ~ 

me. 
E - Hususi ,artname. 
F - Silailei fiat cetveli. 
G- Tat, kum, su grafigi. 

1stiyenler 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 Elizizde Tunceli Naf1a dairesinden alabilirler. 
3- Vahid fiatlartnda zam yaptlan intaatm eksiltmesi 10/11/936 

tarihinde sah giinii saat 14 te Elazizde Tunceli Nafta miidiirliigu bi
nasmda yapilacakttr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yaptlaeakttr. 
5 - Eksiltmeye girebilmek i~in isteklinin 23,750 lira muvakkat 

teminat vermesi ve bundan batka Ticaret Odast veaikasmt ve Naf1a 
Vel<aletinden istihaal edilmi~J yol ve teferruatt miiteahhidligi ehliyet 
vesikastnJ haiz olup gostermesi laztmdtr. 

6 - T eklif mektublan yukartda 3 iincii madede yaz1h saate ka • 
dar gelmifi olmast ve dtt zarfm miihiir mumile iyice kapahlm1~ ol -
mas1 laztmdtr. Postada olacak geeikmeler kabul edilmez. «2622» 

istanbul Merkez Komutanhg1ndan: 
Aktl hastahgmdan otiirii tekaiid edilen P. Tegmen 336 -55 fttipli 

Hilmi tekaiidliigii teblig edilmek iizere lstanbuldaki adreslerinde 

bulunamamtthr. Kendisinin veya validesinin Merkez Komutanhgtna 
gelmesi. «453» (2771) 

Mugla Vilayetinden: 
Muglada Cumhuriyet meydanmda yaptmlacak Atatiirk an1t kai

desinin 1055 lira 47 kuru~ ketif bedelli tenel ve mol~ intaab ve 
3191 lira 94 kurut ketif bedelli ince yonmatat ~tkanlmast ki ceman 
4247 lira 41 kuru, ke~if bedelli in,aat a~1k eksiltmiye konulmuttur. 

Eksiltme 16/11/1936 pazartesi giinii aaat 14 te llbayhk makamm· 
da toplanacak Vilayet Daimi Enciimeni tarafmdan yaptlacakttr. 

Muvakkat teminat 318 lira 56 kuruftur. 
lstekliler eksiltme, fenni ve Baymd1rhk itleri genel tartnameleri

ni ve buna miiteferri diger evrak1 Mugla Nafta Miidiirliigiinden go -

rebilirler. 

Eksiltmiye girmek istiyenler bu gibi itleri evvelce yapbklartna 

dair ehliyet vesikaai goatereceklerdir. 

Vilayet Nafta Miidiirliigiinden vesika almak iatiyenler ihaleden en 

az sekiz giin evvel resmen miiracaatle ehliyet vesika11 alaeaklardtr. 

Daha fazla izahat almak istiyenlerin Mugla Nafta Miidiirliigiine 

miiracaat etmeleri ilan olunur. (2629) 

I Deniz .,;evaz•m Satmalma Komisyonu iiM.Iar'7"l 
Marmara Ouiibahri Satmalma Komisyonundan: 

Cinsi Kilosu Tahmin Bd. M. Teminab ihale giinii Saat 
Lira Ku. Lira Ku. 

Ekmek 475.000 47500.00 3562.25 23 ikincitetrin 936 15 
Bulgur 54.000 7020.00 526.50 24 ikincitetrin 936 15 

Yukartda cins, miktar ve tahmini bedelleri yazth ekmek ve bul

gur kapah zarf usulile satin ahnacakbr. Ekmek tartnamesi 2 lira 

bedel mukabilinde ve bulfurun bedelsiz olarak Komisyonumuzdan 

ve istanbul Deniz Levaztm Satmalma Komisyonundan ahnabil\r. 

fsteklilerin kanuni vesikalarile birlikte teklif mektublarmt muay~ 

yen giin ve saatten bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri 

ve bu saatten sonra mektublarm kabul edilmiyecegi. <2711) 
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2 ve 20 komprimelik ambalajlarda burunu1. 

Ambalaj ve komprimelerin uzerir{de ha~ 

li~in timsali olan EB markastnt araytnrz 

lstatistik Genel Direktorliigii 
Eksiltme Komisyonundan: 

1 - Kapah zarf usulile eksiltmiye ~tkanlan gene) niifus say1m1 
neticelerine aid frans1zca ve tiirk~e yazth be~ cild eserin tab'tdu. 

2 - Beheri 120 - 200 sahife tahmin olunan eserin adedi tab'1 
2000 - 2500 olacakbr. 

3 - Be, cilddir. Tahmin olunan bedeli 2500 liradtr. 188 lira mu
Dkkat teminat verilecektir. 
4- Eksiltme te,rinisaninin dokuzuncu pazartesi giinii saat 14,30 

Cia a~Jlacaktu. A~1lmadan bir saat evvel zarflar Komisyon Reisli • 
gine verilmek laztmdtr. ~artname Komisyon Katibliginden iste • 
nebilir. «1461» (2339) 

p OTEjiN 
Merhemini hullanan Frengi ve Belsogukluguna tutulmaz. Her eczanede bulunur. 

isleri Umum 
' 

Emniyet 
Miidiirliigiinden: 

1 - 936 senesi i~in zabtta memurlarma satin ahnacak az1 4500 
~ogu 5419 ~ift fotin ile az1 4500 ~ogu 4960 ~ift getir yirmi bir gun 
muddetle ve kapah zarf usulile eksiltmiye konulmuttur. 

2 - F otinin be her ~iftine 335 ve getirin beher ~iftine 275 kuruf 
muhammen fiat konulmu~tur. 
3- thale 16/11/936 pazartesi gunu saat on be~te Emniyet I,Ieri 

Umum Miidurliigu binasmda mute~ekkil Komisyon huzurunda ya
ptlacaktu. 

4 - Eksiltmiye gireceklerin 2384 lira 52 kuru~luk muvakkat te· 
minat mektub ve makbuzile ve 2490 sayth kanunun 2, 3 uncu mad
delerinde yazth belgelerle birlikte teklif mektublarmt ihale vak • 
tinden bir saat evvel Komisyona vermeleri. 

5 - Bu it i~in fazla izahat almak, niimune ve tartnamesini gor • 
mek istiyenlerin hergun sozu ge~en Komisyona miiracaat edebile • 
cekleri. «1558» (2570) 

Mug Ia Vilayetinden: 
Koycegiz - Merkezinde yaptmlacak 13348 lira 33 kurut ke~if be -

delli yahh ilk okul binast infaatl kapah zarf usulile eksiltmiye ko • 
nulmuttur. 

Eksiltme 16/11/1936 pazartesi gunu saat 16 da Ubayhk maka • 
mmda toplanacak Vilayet Daimi Encumeni tarafmdan yap1lacaktJr. 

Muvakkat teminat 1001 lira 12 kuruttur. 
lstekliler eksiltme, fenni ve Bayanduhk i~leri genel tartnameleri· 

ni ve buna miiteferri diger evrak1 Mugla Naf1a Miidiirliigunden go • 
rebilirler. 

Eksiltmiye girmek istiyenlerin bu gibi itleri evvelce yaphklarma 
dair ehliyet vesika11 gostereceklerdir. 

Vilayet Naf1a Mudiirlugunden vesika almak istiyenler ihaleden 
en az sekiz gun evvel resmen miiracaatle ehliyet vesikast alacak • 
lard1r. 

Teklif mektublart 2490 sayth kanunun tarifab dairesinde haztr • 
lanacak ve 16/11/1936 pazartesi giinu saat on bete kadar makbuz 
mukabilinde Muila tlbayhgma vereceklerdir. 

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

MODA 
LOKANTA ve BiRAHANESi 
Beyoglu, Parmakkap1 imam sokak No. 6-8 Tel~fon: 49063 

MEVSiM MiiNASEBETiLE 
Beyotlunun tauanm1' ve me,hur maestrosu Bay ALBERT TiANO 
miikemmel orkeatraaa ile ve Bayan NiMET, JULiA, Atina Havayan tak1· 
man1n Tenoru Bay ANDREA taranndan her ak~am Alaturka, Rumca, 
lapanyolca f&rkdar ve en son tangolar ve Duetolar1 burada dinliyeceksiniz. 
Bayan NiMET kendi giizel sesi ve ayrrca ll:iinbii~ile sizi eglendirecektir. 

MUessesemiz her ak!jam saat 18·24 e kadar a~1kt1r. 
Taze bira, bol meze ile iyi dinlendirilmi~ rak1lar 

Fiatlanrntz ehvendir. 

# TiFOBiL-... 
Dr. lhsan Sami 

Tifo ve paratifo hastahklanna tu
tulmamak !Gin a$zdan alman tifo 
haplamb.r. HiG rahatSizhk vermez. 

•HPrkP!' abhilir Kutusu 55 Kr • 

istanbul Harici Askeri 
KIT AA TI IL.ANLARI 

Ankara Garnizon kJtaatlnm 
ihtiyact i~in 102,000 kilo pirinc 
23 ikincite~rin 936 pazartesi gii
nii saat 15 te kapah zarfla ah • 
nacakhr. ~artnamesi eksiltme • 
nin yaptlacag• Ankara Levazam 
.Amirligi Satmalma Komisyo • 
nunda hergiin parasaz goriilebi • 
lir. Pirincin tutara 20,400 lira o • 
lup ilk teminah 1530 liradtr. 
lstekliler kanunun 2, 3 iincii 
maddelerindeki vesika, teminat 
makbuzlarant havi zarflarmt bel
li gun ve saatten bir saat evve • 
line kadar Komisyona vermit 
bulunacaklardar. «445>> (2675) 

#lo¥-¥-

A~·k eksiltme ile 7000 kilo 
~ekirdeksiz 10 No. birinci kuru 
iizum almacakhr. Eksiltmesi 2Q 
ikincite~rin 936 cuma giinu sa • 
at 16 dadar. Ilk pey paras1 132 
liradu. Bir kilosunun muham • 
men fiatt 25 kuru~tur. ~artna • 
me ve evsafm1 gormek istiyen • 
ler hergun Komisyona gelebilir • 
ler. Eksiltmiye gireceklerin ilk 
pey parasma aid makbuzla belli 
gun ve saatten evvel <;orluda 
Kor Sahnalma Komisyonunda 
bulunmalara. «452» (2772) 

Giizeller! 
isme dikkat! 

Doktor 

HORHORNi 
Eminonii eczanesi yamnda Tel. 24131 
Her gUn akffama kadar has• 

talar1n1 kabul eder. - inhisarlar Umum Miidiirliigiinden· 

1 - Numune ve tartnamesi mucibince 50,000 kilo siklop ~emberi 
pazarhkla satm ahnacakbr. 
2- Pazarhk 12/11/936 tarihine rashyan pertembe gunu saat 14 

te Kabatatta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindek,i Ahm Komisyo • 
nunda yaptlacakbr. , " . 

3 - ~artnameler paras1z o]arak hergiin aozif ge~en . tubed en ah-
b'l' '1 ' " ~ t t t. na 1 u. 
4 - tsteklilerin pazarhk i~in tayin olunan giin ve aaatte % 7,5 

guvenme paralarile birlikte adt ge~en Komisyona gelmeleri li. • 
Z1md1r (2555) -~ 

1000 metro Kahn ~ivili kaylf 
1 000 » I nee ,. » 

1 - Yukar1da cins ve miktarlart yazth iki kalem malzeme niimu
ne ve tartnamesi mucibince pazarhkla sahn ahnacakhr. 

2 - Pazarhk 27/11/936 tarihine rashyan cuma giinii saat 15 te 
Kabata,ta Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda 
yaptlacakhr. 

3 - ~artnameler parastz olarak hergun sozu ge~en tubeden ah
nabilir. 

4 - lsteklilerin pazarhk i~in tayin olunan giin ve saatte % 7,5 
guvenme paralarile birlikte adt ge~en Komisyona gelmeleri laztmd1r. 

(2749) 
NVW 

1 - ~artnamesi mucibince muhtelif eb'adda 1090 metro yass1 ka
Ylf pazarhkla satm ahnacakbr. 

2 - Pazarhk 24/11/936 tarihine ras~Iyan salt gunu saat 15 te 
Kabatatta Levaz1m ve 1'!1ubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda 
yaptlacakttr. 

3 - ~artnameler para&IZ olarak hergun IOZU ge~en fUheden ah· 
nabilir. 

4 - lsteklilerin pazarhk i~in tayin olunan gun ve saatte % 7,5 
guvenme paralarile birlikte ad1 ge~en Komisyona fZelmeleri laztm
dn. (2747) 

1 - ~artnamesi mucib~nce muhtelif renkte «2516» kilo matbaa 
miirekkebi pazarhkla satm almacakttr. 

2- Pazarhk 30/11/936 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 15 
te Kabatatta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonun· 
da yaptlacakbr. 

3 - ~artnameler parastz olarak hergun sozu ge~en ~ubeden 
almabilir. 

4 - lsteklilerin pazarhk i~in tayin olunan giin ve saatte % 7,5 
guvenme paralarile birlikte ~>dt ge~en Komisyona gelmeleri laztm • 
dtr. (2748) 

NVW 

1 - 1steklisi ~·kmadigmdan dolayi ihalesi yaptlamiyan Ciba~ Tii
tun Fabrikasmda plan ve artnamesi mucibince yaptmlacak «3510» 
lira ketif bedelli kalorifer tesisatma aid agtk ekaiitm~ on ~un tern -
did edilmi,tir. 

2- Eksiltme 17/11/936 tarihine rashyan sah giinu saat 15 te Ka· 
bata~ta Levaz1m ve Mubayaat fUhesindeki Ahm Komisyonunda ya
ptlcakbr. 

3 - Bu i~e aid ketifname ve tartnameler paraslZ olarak SOZU ge~en 
tubeden planlar1 da tn,aat ubesinden almabilir. 

4 - lsteklilerin, tartnamede gosterilen esaslan ihtiva etmek uze
re fiatstz tekliflerile projelerini eksiltme gununden en ge~ bet giin 
evvel Tiitiin Fabrikalar tubesine vermeleri laztmd1r. 

5 -isteklilerin eksiltmiye girebilmek i~in kanunen kendilerinden 
aramlan vesika ve % 7,5 guvenme paralarile birlikte tayin olunan 
gUn ve aaatte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2775) 

7 ikincite!?rin 1936 

Ne kadar 
giizel difleri 

var 
degil mi 

Hayret! 

.Hayret! 

Hayret! 

Bu 

giizelve 

parlak 

dif~leri 

temin eden 

KOZMiN 

di§ macunudur. 

istanbul 4 iincii lcra Memurlugundan: 
Oskudar Davudpata mahallesi, Biiyiikhamam sokak eski 16 yeni 

14 numarah hanede iken elyevm ikametgaht ve meskeni bilinemi • 
yen Melahat kadma: 

11/5/935 tarihli Js.tanbul lcra hakimliginin 932/1962 numarah 
Adliye yangmmda yanan dosyamn 934/231 numara ile yenilenmit 
olduguna ve gene 30/10/936 tarihli '\T'e ilk kararda borclu ha esin· 
de yalmz Firdevsin isminin yaz1lmasmm bir kalem zuhuliinden ileri 

' geldtgl 've' bol'tlularm FirdeYs"v'e ~elahat kadm oldugu h~kkindaki 
kararlart tarafmaza teblig makamma ilan olunur. (2763) 

MUHiM 
i LAN 

Me§hur Rus - isve~ 

TRAPEZ 
Taze ~al~.!. Tu i.e~ de '!:ter!ri~zi 5me'!nu~ ~m! ~n lbiiyiik 

fedakarhklarla getirdik. Biitiin toptan ve perak en de matazalarmda 
bulabi lirsiniz 

isveq " T R A P E Z , fabrik&SI 

Adana Pamuk Oretme 
Ciftligi Miidiirliigiinden: 

Makinenin nev'i 

Tek kA.Itulu 27 X 54 pus eb'admda burgulu 

Muhammen bedeli 
Lira Kuruf 

Standart pamuk balya makinesi 1229 36 
1- Eski~ehir Tohum Islah istasyonu i~in ahnmast iktiza eden yu

kartda evsaft yazth bir aded pamuk balya makinesi a~tk eksiltmiye 

konulmu,tur. 
2- Eksiltmiye girecekler 'artnameyi Adana Pamuk Oretme <;ift .. 

ligi Miidiirliigiinden alabilirler. 
3- Yukartda yazth pamuk makinesinin muhammen bedeli 

(1229.36) lira olup muvakkat teminat (92.20) liradtr. 
4- Eksiltme ve ihale 16/11/1936 gunune musadif pazartesi gii • 

nu saat «15» te Adana Ziraat Miidiirliigiinde miitetekkil Mubayaa 
Komisyonu tarafmdan yaptlacaktn. 

5 - lsteklilerin 2490 sayth eksiltme kanununun tarifah dahilinde 
muracaat etmeleri ilan olunur. (2636) 

Taksim abide kartf•&•nda kltfhk 

BELVu SALONUNUN 
HER AK,AM 

Bay an 

HAMiYET YUCESES 
ve bestektr BiMEN $EN 

SAZ HEYET1 
'Kemani Necati Tokyay, Pivanist !?efik, Ban~o Hasan, Ney2.en Nihad ' 
Bayanlar: Mahmure, !?Ukran, Ayda, Sevim, okuyucu Haf1z Burhan 
ve Yahya IV•iikemmel Sl"rvis ve fiatlar emsali miie~sl"se'erdt"n .;:ok ucuzdur. 
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