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ilaclar1n1z1 Bah~e

kaplda SALiH NECATi 
CUMHURlYE'l 

den ahn•z. Re~eteleriniz bii
yiik bir dikkat, eiddi bir 

iatikametle hazulanw. KESKi 

KUPONLU ·VADELi · MEVDUAT Denizyollar1 
J~LETMESl 

Acentalan: Karakoy Kopriiba~1 
Tel. 42362 - Sirkeci Miihiirdarzade 

HER· AYlN · 8iRiNDE ·PARANIN • rAi Zi ·VERiliR 

ADAPAZARI 

TURK TiCAQET BANKASI 

• 

eden Uz!icU meselenin 
tlalli i~in yeg6ne 
4tare • ~ .. ,. ,. 

Operator ;. 

RIZA UNVER 
Dofium ve kad•n hastal1klar1 

mOtehaSSISI 
Ca~aloglu, Nuruosmaniye caddes 

No. 22, Mavi yapt 
Telefon : 22683 I 

Zayi - istanbul ithalat giimriigiin • 
den aldagun 344647 numara ve 7/11/35 
tarihli giimriik makbuzunu kazaen zayi 
etmi§ olup yenisini alacag•mdan, eski -
sinin hiikmii yoktur. 

Kapah Zarf Usulile Eksiltme ilan1 

Naf1a Bakanhg1ndan : 
1 - Ekailtmiye konulan it: Ankara Miiatakil Jandarma taburu 

mutfak, yiyecek ambar1 ve au.yalagi intaabdtr. 
Ketif bedeli 29692 lira 96 kuruttur. 
2 - Bu ite aid evrak tunlardtr: 
A- Eksiltme tartnamesi, 
B - Mukavelename, 
C- Su yalag1 projesi, 
D- Yiyecek am bart projeai, 
E- Mutfak projesi 
(; - Sthhi teaiaat, 
G - Elektrik fenni tartnamesi, 
H- Sthhi tesiaat fenni tartname!;, 
I - lntaat fenni tartnameai 
M- Elektrik ketif hulaaaat, 
N - S1hhi tesiaat ketfi, 
V - lntaat tesisat ketfi. 
lstiyenler bu evrakt 148 kurut bedel mukabilinde Yap1 ltleri U. 

Miidiirliigiinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 23/11/1!}36 pazarteai giinii saat 16 da Nafla Ve • 

kaleti Y ap1 ltleJi Ekailtme Komisyonu odaatnda kapah zarf uaulile 
yapilacakbr. 

4 - Ekailtmiye girebilmek is:in taliblerin 2229 lira 97 kurut mu
vakkat teminat venneai ve miiteahhidlik veaikast ibraz etmeai la • 
ztmdtr. 

Han. Tel. 22740 ---1 
TRABZON POSTALARI 

Pazar 16 da, Sah, (;ar,amba, 
Cuma 12 de 

iZMiR SURAT POSTASI 
Cumartesi 15 te 

MERSiN POSTAL Ill 
Salt, Per~embe 10 da 
kalkarlar. 

DiGER POSTALAR 
Bartin : Cumartesi, 

(;artamba 18 de 
Jzmit : Pazar, Sah, 

Per~embe 9,30 da 
Mudanya : Pazar, Sah, Per • 

fembe, Cuma 
8,30 da 

Bandtrma : P. Ertesi, Sah, (;ar-
tamba, Per,embe, 
C. Ertesi 20 de 

Karabiga : Sah, Cuma 19 da 
Ayvahk : Sah ve cuma 19 

da «Sah postas1 
gidit ve doniifte 
Lapaeki ve tmro • 
za da ugrar.» 

Trahzon ve Mersin postala· 
nna kalktt giinleri yiik aim • 
rnaz. (2746) 

istanbul birinci ticaret mahkemesin • 
den: . 

Tahsil mukabilinde Ziraat Bankast· 
om istanbul merkezine tevdi eyledigim 
149,34 lirahk sened muhkabilinde mez
kU.. banka tarafrndan muta ayni mik • 
tarr havi 321931 numarah !;ek zayi ol • 
duguodan iptaline karar verilmesi is • 
tanbulda MarpU!;!;Ularda 9/11 numarah 
Salamon ve Jak Kapuano taraflarm -
dan baistida taJeb olunmakla T. K. nun 
638 inci maddesi mucibince mezkur 
!;eki bulanm 45 giin zarfmda mahke • 
meye ibraz etrnesi ve etmedigi takdir -
de bu miiddetin hitarnmda iptalihe ka-
rar verilecegi ilan olunur. (2672) 

P Bayanlar 
Kl§ mevsimi yakla~h, yakmda kiirk 
manto giyinme~e ba~hyacaksan•z : 
BEYKO ticarethanesi 12 av vade 
ile kefaletsiz olarak KURK MAN· 

TOLARI satmaktad1r. 

Anadoludan ayni §eraitle kabul edilir 

BEYKO 
Mahmudpa§a Kiirk~ii han i~erisinde 
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KA$ELERi Grip, Nezle, ba, ve dit atrJlarJm 
muannid aanc1lart bir anda keaer 
Kaymetli bir ilacdu. 

iST ANBULDA GALAT ADA RIHTIM UZE· 
RiNDE Y APILACAK YOLCU SALONU 

PROJESiNE AiD A<;ILAN MUSABAKA 

istanbul Liman isletme 
' 
idaresinden: 

Galata R1ht1mmda Merkez ve t:inili R1httm hanlar1 araatndaki lda
remize aid ytkdacak olan Panorama, Orta, Maritim hanlarmm meb
ni bulundugu araa iizerine yeniden inta ettirilecek yolcu salonu 
P.rojeai i~in Tiirk ve ecnebi mimar ve in,aat miihendialeri aras1nda 
bir miisabaka as:tltnlfhr. 

Mi.isabaka 6 fUbat 1937 tarihinde hitam bulacakbr. 
Projeler bir juri heyeti tarafmdan incelenerek birinciye <<2500», 

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

Taliblerin proje miisabakaama aid izahnameyi Galatada Ferme. 
necilerde Haydar hanmda Fen Servisi ~efligimize miiracaatle al ~ 
mulart li.izumu ilan olunur. (2754) 

Yiiksek Miihendis Mektebi 
I 

Direktorliigiinden: 
Resmi hatt1 dersi i~in mektebimize miisabaka ile muallim muavini 

ve aaiatan ahnacakhr. 
tsteklilerin bu huausla alakadar yiiksek bir mektebden mezun ol -

duklarma, askerlikle m,ikleri bulunmadrgma, timdiye kadar ha,ka 
ifler yapmrtlarsa bunlara dair vesikalarmt bir dilek!reye baghyarak 
20/11/936 tarihine kadar mekteb idareaine miiracaatleri ve 22/11/ 
936 tarihinde tekrar miiracaatle miisabaka giinlerini ogrenmeleri ilan 
olunur. (2759) 

Asipin Kenan 
Sizi soguk alg1nhg1ndan, nezleden, n, bat 
ve di r1lar1ndan koruyacak en i budur 

lsmine dikkat buyurulmas1 

Ayvahk Belediye Reisliginden: 
Ayvahkta Cumhuriyet alanma dikilecek olan Atatiirk heykelinin 

maketi ve projesi yaptlmak iizere miiaabakaya konulmu,tur. 
Heykel at iizerinde aakeri k1yafette olacakhr. Heykelin kaideai 

tzmir tatmdan ve heykel bronzdan ve projesi (12,000) lira iizerinden 
olacakllr. 

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

Miisabaka 10 kanunuevvel1936 ya kadar devam edecektir. Talib
lerin o giine kadar maket ve projelerini Belediye reisligine venne • 
Jeri ilan olunur. (2619) 

[ istanbul Belediyesi iianlari I ------------Senelik muhammen kiras1 20 lira olan Kapah!rartlda Gelincik so· 
kagmda 21 numarah kargir diikki.n tealimi tarihinden itibaren ki • 
raya verilmek iizere a!rak artbrmrya konulmut ise de belli ihale gii· 
niinde giren bulunmadtgmdan arthrma 13/11/936 cuma giiniine u • 
zahlmlthr. ~artnamesi Levaztm Miidiil'liigiinde goriilebilir. latek • 
liler 150 kurutluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber yu • 
kar1da yazrh giinde saat 14 te DaiJDi Enciimende bulunmahd1rlar. 

(2777)' 

Bir metroaunun 
Metro rnuhammen bedeli Eni 
575 Siimer haaaat 24,50 Santim 75 
80 Bez 35 » 92 

1395 Cah koparan 25 » 85 
125 Renkli bez 38 » 80 

Diitkii;.ler evi is:in liizumu olan yukar~da miktar1 ve cinsi yazth 4 
tiirlii bez a~1k eksiltmiye konulmut ise de belli ihale giiniinde giren 
bulunmadtgmdan eksiltme 13/11/936 cuma giiniine uzabltnlftlr. Be
zin niimuneleri ve tartnamesi Levaztm Miidiirliigiinde goriilebilir. 
latekliler 2490 numarah ka.nunda yazdt vesika ve 42 lira 50 kurutluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber yukartda yazth giinde 
saat 14 e kadar Daimi Enciimende bulu~mahdarlar. (2779) 

Kaprel Arisiyan 

Jateklilerin teklif mektublarml ii~iincii maddede yazth saatten bir 
aaat ev~line kadar Komisyon Reialigine makbuz mukabilinde ver· 
meleri muktazidir. Posta ile gonderilecek tekliflerin d1f zarflar1nm 
miihiir mumile iyice kapatlltnlf olman lazamd1r. Poatada olacak ge
cikmtoler kabul edilmez. «1632» (2685) r- -t Giimriik Muhafaza Genel KomutanbgJ 

Pastil Antiseptik • • 

Telefon = 21685 

fAKiR Z. IARAQAY 
Gayrimenkul 

Miilkiyet Haklar1 
Her kiracmm, her ev aahibinin, 
her hukuks:unun okuyacag1 kitab 
Fiab poata iicreti dahil 2 lira 

HA~ET KIT ABEVt 
1ST ANBUL - Ankara 

G. Antep asliye hukuk hakimligin • 
den: 

G. Antepli Maksud lnza Aliye ve kii· 
~iik oglu Ekrem 929 yilmdanberi te • 
gayyiib ettiklerinden gaipliklerine hii
kiim verilmesi istenmi§ ve bu istege bi
naen bir sene iliin edildigi halde hayat 
ve rnematlan hakktnda bir ihbar aki 
olmami§ oldugundan alh ay daha ila · 
nma karar verilrni§tir. Bu gaibler hak· 
kmda malurnatlari olan kimselerin bu 
altr ay i!;inde malumatlarmt mahke . 
meye bildirmeleri ilan olunur. 

Sall.tb ve Ba~mull.arrtrt: Yuna1 N adi 

Umuml ne~rtuatt tdare eden Yazt ltlen 

Madara: Hikmet Miinil 

cum11.ut1)'at matbacn 

istanbul 
•• • • 
Universitesi 

Tetrih 
Fizyoloji 
Mikrobiyoloji 
Hijiyen 
Marazi T etrih 
Umumi Emraz 
Farmakodinami 
1 inei dahiliye 
2 inci dahiliye 
1 ind hariciye 

Rektorliigiinden: 
Kadm ve dogum 
Kulak, bogaz 
Goz hastahklart 
Akll haatahklarl 
Radyoloji 
Fizikoterapi 
Cocuk cerrahiai 
• -' ... ,. "n11Art 

2 inci hariciye 
Ttb Fakiiltesinin yukar1da yazth laboratuar ve kliniklerinde 19 

aaistanhk as:tkllr. lsteklilerin Fakiilteye ha,vunnalart. (2412) 

istanbul Giimriigii Miidiirliigunden: 
1684 mezat kaimeai 870 kilo 750 lira hof av fifengi, 1660 m; k. 

162 kilo 648 1. ipekli yiin mensucabn 11/11/1936 giinii aaat 14 te 
tstanbul Giimriigiindeki aaltt aalonunda a!rtk artbrmalarl yaptlacak
br. Artbrm1ya gireceklerden yiizde yedi bu~uk pey aks:eai ve unvan 
tezkereai arantr. (2634) 

K A N z u K Istanbul Sat1nalma Kom1syonundan: 

Teneffiis yollarile ge<;en hasta
bklara kar§I koruyucu, tesiri kat'i 
pastillerdir. Nezle, bron§it, grip ve 
bagaz rahats1zhklarmda, ses ktslk
bgmda pek faydahdll'. 

Kalabahk yerlerde, tozlu muhit
lerde, bula§Ik hastahklardan vika
ye eder. 
iNGiLiZ KANZUK ECZANES1 

Beyoglu - istanbul 

1 - Beheri 13 lira 75 kuruttan giimriik kolculart i!rin miiteahhid 
hesabma 211 mutambanm 23/11/936 pazartesi giinii aaat 11 de a~1k 
eksiltmesi yapllacakbr. 

2 - $artname ve evsaf1 Komisyondan ahnabilir. 
3 - lsteklilerin ilk teminatt olarak 218 lirahk vezne makbuzu ve-

ya banka mektublarile Komisyona gelmeleri. (2740)' 

istanbul Oniversitesi 
Rektorliigiinden: 

Ttb Fakiiltesi klinikleri i~in «Haatabaktct mektebinden diplomah» 
alb hem,ireye ihtiyac vard1r. 

lstekli olanlarm Fakiilteye ba,vurmalarl. (2413) 

I istanbul Vak1flar DirektOrliigii ilinlar1 

9/11/936 Pazartesi Eminonii 
10/11/936 Salt Fatih 
11/11/936 ~ar,amba Eyiib 

istanbul Vaktflar Ba,miidiirliigii mmtakas1 dahilinde bulunan 
camilerin 936 levaztml yukar1da yaz1h giinlerde ~ehzadeba,mda 
Teberriikat ambarmda saat 9 dan 12 ye kadar verilecektir. Alaka· 
darlarm ad1 ge~en ambara miiracaatleri. (2755) 



12 

Hakiki LUMA ampullar• yaln1z k1rm1z1 orljinal 
ambalajlar• i~inde satlhr 

-- mukabllinde bOyllk blr tab PER
LODENT di!;i macunu alabitirsiniz, 

PERLObE~T fennf b•r tarzda haztrlan
ml,, iyi, ldareli ve cok half lezzeta malik 
dlub. nefesl serlnletir ve di~leri mO., 
kemmel surette temizler~ -·- ..... 

.#~ ~ ~ · P£1ltOP£117·e dtJi, u.FJ.;a:u lu. 
~ ofa.,. ~-~ ~ ~ 

Preventorium Direktorliigiin~en: 
Preventorium ekmegi a!rtk miinakasaya konulmuttur. 2490 numa· 

rah kanunun yazth tartlart dahilinde 17 tetrinisani 936 sah giinii sa· 
sabahleyin saat on bu!rukta talibine verilmek iizere miiracaat eden
lerin yevmi mezkurda Yiiksek Mektebler Muhasibligindeki Komis
yona gelmeleri ilan olunur. (2758) 

Bundan sonra 

CAY'1n 
!I 

~iinki: 

KURUKAHVECi 

ampulun 

Kesenize nekadar zarar verdigini anlamak i~in 

LUMA AMPULUNU BiR DEFA DENEYiNiZ 

En az cereyan· sarfeden en bol ·~ukh ampuldur. 

LUMA 
EN AZ 1500 SAAT DAY ANIR. 

E L· E K T R 0 N MiiESSESATI 
Galata, Voyvoda caddesi No, 58 - 60 - 62 = Ankara, Anafartalar caddesi No. 10 

Bu adama 
canmdan 

bezdiren ~ey 

GRiP iN 
i tecriibe edin • 
ciye kadar ~ek
meg-e mahkum 
ol dutu agn ve 

BlZJiardu. 

GRiPiN 
En §iddetli ba§ ve di§ 

agrdannt keser 

G ,R i P i N 
Romatizma, smu, adale, bel 

agrtlarma kar§l bilhassa 
mUessirdir. 

GRiP iN 
Kmkhgt, nezleyi, soguk algm
hklanndan mUtevellid bUtUn agn, 

stza ve sanctlan ge~irir. 

MEHMED 

• • INHISAR ~AR.APLARI~ 

KIRMIZI 
BEYAZ SEK 

BEYAZ DoMi SEK 

. . 
YENI FIATLAR! 

70 cl.. ~3 51 rus 
2 .. ' Lit ~ i70 ,or 

3.40 . ~ 100 .• 

+ 

·- .. 

70 cl.lik ~i$e ic;in 1 0 Kuru$ ' 
t n 

2. • lit. 0 • I 1 5 0 

3.40 • • • li 25 ;: 
aynca depozito ahn1r. $i~eler e-ettrilince 
depozito geri verilir. 

c;:tk satmak isteyenlere hususi ~artlarla litresl 22 kurul?tan .V!:!rilir~ 

BEKLEYI•N•IZ' B~tiin daglar~, . trmald~rt, ~oll~ri ile .c;ok 
mukemmel yapJin11~ btr Turk1ye hantas1 1 

· . .. . •Ill almak isterser:aiz 20 ikincite~rini belde- ' 
yiniz. Bu harita 68X IOO·boyunda oldugu halde 15 kuru~a . sablacaktJr. 

Ojtretmen Fuad Giieiiyener ~ · Anadolu Tiirk Kitab depoau. 

iYiSiNi 

. ,'t 

Dr. A. KATJEL 
(A. K U T i E L) 

Karakoy, Top~ular caddesi No. 33 

i~ebileceksin iz. 

EFENDi MAHDUMLARI 
7lcarethanesi,· mii$lerilerinin devamlz ve zsrarlz talebleri iizeri'ne 

y SAT $IN A BA$LADI 
H indiya, Cava, S~ylan ve Qin ~aylar1n1n en yiiksek cinsleri getirtilmi,tir. 

• 



BugUn 12 Sahife 
2 ncl sahifede: Anadolu sularmm yiiksek 
kudreti - Dr. Kerim Omer 9aglar. 5 incl 
sahifede: Ruzveltin tekrar se~lmi miinase
betlle - M. Turhan Tan. Maarlf meselelerl. 
Arif Osmanctkoglu. 6 nc1 sahifede: ±randa 
3 ay. Murad Sertoglu. Tahlil ve tenkid. 
Spor habcrlerl. 7 nci sahlfede: iberya ya
rimadasmda oynanan halle - Veli Necdet 

_.) 

IsTANBUL - CA0ALOOLU 
Onblrlnci Yll sayl : 4487 Telgraf ve mektub adrest: cumhuriYet, istanbul - Posta kutusu: istanbul, No 246 Pazar 8 lklncite§rin-1936 

kazas1ndan sonra 
Makaa~ - Gldip beyam itlzar edellm bar! , 

Telefon: Ba§muharrtr ve evi: 22366. Tahrlr heyeti: 24298. idare ve matbaa Jnsm1 24299 - 24290 

ihtililciler Mad ride girdiler 
:···························································, 
ltalyan - Alman ----------------------~~ Hiikiimet azas1 tayyare ile Anlasmas1ndan sonra 

' 
fE9J una hakiki bir anla~ma demek 
(.g} caiz olup olmadtgt hakkmda 

hala en salahiyetli fikirler te
reddiiddedir. <;;iinkii iki devletin dii§iin
celeri gozle goriilen ufkun hemen bir a
dtm ilerisinde yekdigerile ~arpt§an ve 
~rpt§acak bir manzara arzetmekten hali 
degildir. Alman dii§iincesinde Sarki ve 
Merkezi Avrupa, hangisinin daha evvel 
ba~hyacagt belki heniiz kat'iyetle kesti
rilmemi§ iki inki§af sahastdtr. Ancak stkt 
bir tahli! ker gaze pek kolayhkla gosterir 
ki biitiin giiriiltiilii iddialara ragmen ~ark 
seferi Almanya ic;in de bir nevi Napol
yon tecriibesinin tekranna pek benziye
bilir. Buna mukabil Almanya Merkezi 
A vrupaya dogru ta§t§t bir nevi zaruret 
saymakta ve bu i§e bugiinden biitiin bir 
ehemmiyet ve faaliyet!e giri§mi§ bulun
maktadtr. Burada italyan ve Alman 
menfaatlerinin §iddetle ~arpt§hgmi ve 
~;;arpt§acagmi bilmiyen yoktur. Adriyati
ge yakla§mt§ ve Tuna havzasma ula§mt§ 
bir Almanyanm her memleketten once 
italya ic;in bir mesele oldugunu · yanma
dada diimen neferine kadar herkes tak
dir eder. 

0 hal de §imdiki anla§ma L Bun a ha
kiki bir anla§madan ziyade muvakkat 
bir elbirligi demek daha muvaftk olur. 
italya, Almanyayi Merkezi Avrupaya 
bedel §arka dondiirmek ister, Lokarno 
meselesinde ve miistemleke i§lerinde ona 
yardtm edecek vec;hile yiiriimegi kabul 
eder. Almanya bunlan kabul etmi§ go
riinerek giiniin meseleleri hallolunurken 
italyayi beraberinde tutmagi faydah bu
lur. Boylelikle Almanya miinferid kal
mak vaziyetinden kurtulmu~ olacagi gibi 
italya dahi ayni ihtiyacm1 Almanya ile 
anla~mt~ goriinerek bertaraf etmi& olmak 
vaziyetini gosterir. Oyle hiikmolunur ki 

Almanya Avusturya meselesinin hallin
de aceleci olmamagt ihtiyata muvaftk 
bulmaktadtr. Yoksa giiniin birinde Ak
denize inmi§ olacak Almanyamn lngil
tereden ziyade italya i<;:in bir gaile sayt!
masi laztm gelecegi $iiphesizdir. 

lstikbale aid olan bu i§ler bir tarafa 
b1raktlarak ~imdi infirad vaziyetinde kal
maktan korkan iki devlet, her biri ba~ka 
ba§ka maksadlar takib etmek iizere, §im
dtlik muvakkat bir zaman ic;in elbirligi 
etmegi muvaftk bulmu§lardtr. Eger 
Fransa ile lngiltere Berlin - Ro • 

ma amudunu tehlikeli sayarak tela~a dii
§eceklerse italyayi kazanmaga ko§acak
lardtr, 0 da bu vaziyet kar§tsmda ken
disini pahahya satacakttr. 

Alman - itayan anla§masmdan sonra 
Almanyayi ihtiyatt asia elden btrakmt
yan bir hath hareket iizerinde goriiyo
ruz. Almanyay~ gore lngiltereyi danlt
mamak esasttr. ltalyaya gelince o bu an
la~maya istinad ederek Parisle Londra 
iizerinde miiessir olacagmi tahmin ettigi 
bir manevraya ba§lamt§hr bile. Misal: 

Milano nutku. Milletler Cemiyeti, 
kollektfi emniyeti, silahstz!anmayt inkar 
eden bu nutuk biiyiik devletlerin hal ve 
vaziyete hakimiyetleri diisturu iizerinde 
tsrar etmekte ve bilhassa Akdenizde ltal
yan menfaatlerinin ilk telakki edilmesi 
laztm geldigini kuvvetle tebariiz ettirmek
tedir. 

Milano nutkunun Tuna havzasma aid 
kiSimlan ise az~ok miitenaktz saytlmak
tan kurtulamtyan bir cereyan takib et
mi~tir. Macaristani kuvvetle tutan nutuk 
bui!dan sonra Kiic;iik Antanh ztmnen ve 
Yugoslavyayi sarahaten iltizam ettigi za-

man anla§tlamaz bir kart§tkhk gostermi§
tir. Nitekim bunun neticesi olarak Mi
lano nutkundan Pe§te ve Viyana neka
dar memnun olmu~larsa Kiic;iik ltilaf 
merkezleri o kadar gayrimemnun goriin
mii§lerdir. 

Parisle Londramn Milano nutkunu 
memnuniyetle kar§Ilamamak mevkiinde 
olduklan zaten malumdu. Fa kat garib
dir ki garbli iki biiyiik devlet italyanm 
Almanya ile bir nevi ittifak ilan etme
sinden de fazla tela§a dii§mege mahal 

gormemi§lerdir. Galiba oralarda da bu 
anla§ma saglam esaslara dayamyor sa
Ytlmamaktadtr. 

Biitiin Milano nutkunda en ehemmi
yetli dava olan Akdeniz meselesine ln
giliz Hariciye Nazm M. Eden cevab 

vermi§tir. M. Musolini Akdenizin lngi
liz lmparatorlugu ic;in bir ge~id yeri, 
ltalya i~inse bir hayat kaynagt oldugunu 

V alansiya ~ehrine gitti 
Madridin · 80 k. Hiikumetin yeni karargah1 

ispanyol limanlarina torpil 
m. sark1nda 

' 
dokiildiigii bildiriliyor 

Perpignan 7 (A. 
A.) - Albay As
cencionun kuman -
clast altmdaki nas -
yonalist kuvvetler 
bugiin ogleden son
ra Madride girmi~ -
lerdir. Madridde 
kalmt§ olan yegane 
hiikumet azasmm 
Caballero oldugu 
soylenmektedir. 

Madridde panik 

ni ziyaret ederek, 
Madrid hiikfimeti 
azasmm V a I ansi • 
yaya hareket ettik
lerini, fakat bu nak
lin muvakkat mahi· 
yeti haiz bulundu -
gunu ve askeri bir 
hiikumetin Madrid
de idareyi ele aldt· 
gmt soylemi§tir. 

Londra 7 (Hu· 
sus!) - Hiikumet 

kuvvetleri §ehrin mii

dafaastnt kolayla§ -
ttrmak ic;in Madr: · Madrid kaprlarrnda bekliyen 

Madridde bii -
tiin eli si!ah tutan • 
!ar askere ahndtgi 
ve ah§ veri§ tama • 
men durdugu hal -
de gazeteler· bugiin 
de inti§ar etmi§tir. 

bir milia Milliyetperver • 
ler tarafmdan verilen haberlere gore, 
Madrid bugiin veya yarm sukut edecek
tir. Bununla beraber, ispanyamn diger 
taraflarmda ahnan haberlerden anla§tl· 

din i~erisinden ge~en nehir iizerindeki 
biitiin kopriileri berhava etmi§ler ve ta· 
bii bir miidafaa hath te§kil eden nehir 
boyunda siperler kazmt§lardtr. 

Mevsuk bir membadan alman haber • 

!ere gore, Madrid hiikumeti azast bu sa· 
bah payitahti terkederek tayyare ile V a· 
lansiyaya gitmi$lerdir .. 

Londradaki ispanyol el~isi bugiin og· 
!eden sonra Hariciye N azm M. Ede - [Arkas~ Sa. 8 sutun 3 tel 
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20 nci as1r Viyana kongresinde! 

Avusturya ve Macarista
na Kralhk geri mi gehyor. 
italya, Macaristan1n silahlanmas1na . miizaharet 
edecekmi,. A vusturya Reisicumhuru M. Miklas ta 

kanunuevvelde Pe~teye gidecek 

Macar ordusunda.n bir krt'a ge~erken 

Roma 7 (A.A.) - 9 _ikincite§Tinde I oliimii bu i~i kolayla~hracakttr. 
Viyanada toplanacak olan It~lya~ -Ma- Y akmda miiessir bir ltalyan yardJmi
car konferansmm ~;;ok ehemmtyeth ola • na mazhar olacagtm' Macaristana temin 
cagt tahmin olunmaktadu. Bu konferans eden M. Musolininin Milano nutkundan 
neticesinde Avusturyada kralhgm tek • sonra, bu yardtmin yeni Macar silahlan
rar tesis edilmesi ve Macaristamn tekr~r mastmn ltalya tarafmdan tanmmast $ek
silahlanmast miimkiindiir. Kralct mehaft- Iinde tecelli edecegi hakkmda §ayialar 
lin, miihim $ahsiyetlerinden olup seyaha- dola§maktadtr 
ti gizli tutulmu§ olan M. von Viesnerin A . 
Romada bulunu§una biiyiik bir ehemmi- vusturya Cumhurreisi 
yet verilmemekle beraber, Romanm A- Pe,teye gidiyor 
vusturyada bir rejim degi§mesi meselesini Viyana 7 (A.A.) - Reisicumhur 
~ok aktiiel olarak telakki etmesi muhak- ~iklas, Macaristan Kral Naibi Horty
kakttr. ~m .son zamanlarda Avu$turyaya yapti-

Habsburglann tekrar tahta ge~mesme gt ztyareti iade etmek iizere oniimiizde -
~ahsan muanz bulunan M. GombO§iin [Arkas~ Sa. 3 siitun 1 del 
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ileri siirmii§, hatta kendi zamanlannda Bununla beraber M. Musolininin nut
Romahlann bu denize (Bizim Deniz) ku ashnda asia ehemmiyetsiz degildir. 
admt verdiklerini hahrlatmt§tl. Hatt_a o~~n son tahlilde ortaya ~tkan 

Mister Eden cevabmda Akdenizin gayrttabuhklere istinadt keyfiyeti bile 
lngiltere i~in sadece bir g~id yeri degil. ba§hba~ma ehemmiyeti haiz bir noktadtr. 
belki bir §ahdaman oldugunu ve zaten Herhalde M. Musolini su!hun ancak 
bu denizin biitiin alakadar devletler ara- silaha istinad edebilecegini soylerken 
smda mii~terek bir saha saytlmast laztm ~ok dogru soyliiyordu. Bugiin yeryliziin
geligini ifade eylemi§tir. de bunu anlamtyan ve icablanm icra et-

Goriiliiyor ki Roma ile Berlin ara· miyen millet kalmamt§tlr. Baksamza, 
smdaki anla§maya ragmen ortada hal- ~· Eden bile cevabi nutkunda ingiltere
lolunmu~ hemen hi<;bir mesele yok gibi- nm alabi!digine kuvvetlenmekte oldugu
dir. Hatta bizce bilhassa ltalya tarafm- nu ve diinya sulhunun bu kuvvete muh
dan politik manevra hesabma dahi olsa tac · e rniiteva,kktf bulundugunu soyledi. 
fazla ktymet verilen bu anla§ma, istinad Niteltim, otedenberi iddia edegeldigi
ettigi esaslarm gayritabiiligi yiiziinden miz ve<;hile, Milletler Cemiyeti bile kuv
ortahgt biraz daha kan~ttrmt§, bazt me- vetli ve kuvvetlerinde azimli devletlere 
selelerin yalan bir atide daha had ~e- istinad ederek var olabilir. 
kill ere girmesine zemin haZJTlarnJ§tlr, _ YUNUS N ADI 

Biiyiik Erkan1 
Harbiye Reisimiz 

Romanya Ba,vekilile hu· 
bir miilakatta 
bulundu 

Biikre§ 7 (A.A.) - Anadolu Ajan
smm hususi muhabiri bildiriyor: 

Bugiin 12 bu<;ukta Mare§ahrntz ile 
Yunanistan ve Yugoslav gene! kurmay 
ba§kanlan maiyetlerile birlikte fevkalade 
askeri merasimle Me~hul Askerin me • 
zarma c;elenk koymu§lardtr. Bunu mii
teaktb askeri kuliibde Milli Miidafaa 
Nazm tarafmdan Mare§ahmtz ve mai • 
yeti ve Yunanistan ve Yugoslavya Er
kamharbiye Reisleri ve maiyetleri §ere • 
fine bir ogle yemegi verilmi§. bu ziyafet
te Ba~vekil T ataresko, Hariciye N azt· 
n Antonesko, Romanya gene! kurmay 
reisi Samsonovic;, Tiirkiye el~isi, Yuna
nistan ve Yugoslav el<;ileri, ordu miifet
ti§i umumisi, Biikre§ merkez kumandam 
ve merkezde bulunan biitiin generaller 
haztr bulunmu&lardtr. Y emegin sonunda 
Milli Miidafaa Nazm bir nutuk soyle
mi§ ve buna Mare§ahmtz, Yunan ve Yu
goslav erkamharbiye reisleri namma da 
c;ok miisaid bir tesir buakan bir nutukla 
kar§thk vermi§tir. 

Yemekten sonra Ba§vekil Tatares -
ko, gene! kurmay ba§kammtzla aynca 
miilakatta bulunmu§tur. 
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Bir komiinist 
mahkum oldu 

Ag1r Ceza mahkemesi 
diin karar1 tefhim etti 
Tiirkiye Cumhuriyeti T e§kilatt Esa • 

siye kanununu tebdil ve tagyir etmek 
maksadile matbu evrak ne§retmek sure
tile tahrikatta bulunmaktan su~;;lu Rem
zi, Vahid ve bastoncu F evzinin bir miid
dettenberi Agtrceza mahkemesinde go -
riilmekte olan muhakemesi diin bitmi§ ve 
karar aleni olarak tefhim edilmi~tir. Bu 

[Arkast Sa. 3 sutun 6 da] 
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Fazd Ahmed 
"Cumhuriyet, te 

Guzide edib ve ~air Faz1l 
Ahmed Aykag, cCumhuri
yet. yaz1 ailesine tekrar il
tihak etmi~tir. Nuktelerinin 
enginligi ve iislubunun za
rafetile tamlan tistadm ilk 
yazlSl buglin li<;lincu sahife
mizdedir. 

HANGi AKLA? 

Suriyede meb'usan 
intihah1 ba§larken . 

Mahalli Frans1z idaresinin Antakya Tiirklerini de 
bu yabanc1 se~ime i,tirak i~in zorlamak 

emellerini giittiigii sezilmektedir 
Haber aldtgi -

mtza nazaran Fran
sanm Antakya ve 
iskenderundaki de -
legesi M. Doriot 
Hatay Tiirkleri -
ni, Suriye intihaba
tma i~tirak etmege 
ikna t~.n ugra~ -
makta ve bu mak · 
sadla muhtelif §e· 
killerde te$ebbiisle 
re giri§mektedir. 

Bu arada San 
caktaki lriirk gru 
puna rniiracaat o -
lunarak, intihaba 
namzed gostermeleri 

r;ehidler abidesine ~elenk koydu~u ir;in Adliyeye verilen 

Tiirklerln muhakemest esnas~nda almmt~ btr restm 

bildirilmi$, muhtariyeti vaktile kabul gi manasl da ~tkanlabilir. F akat ahden 
ve tasdik edilmi§ bir memleketin halkt muhtar ve hiir olduklanm kabul ettigi 
olan Tiirkler tarafmdan Suriye sec;imine Antakyada boyle bir tedbirin tamamen 
bittabi i§tirak edemiyecekleri cevabile mahalli idare aleyhine netice verecegi 
kar~tla§mt§tlr. §iiphesizdir. 

Bunun iizerine delege bu cevabm Suriye intihabahmn pek yakmda ya-
tahriren bildirilmesini istemi§se de ken - ptlacagi, ancak parti arastndaki cere • 
disine eger idare ayni teklifi tahrirl ola-
rak yaparsa Tiirklern cevablarml 0 tarz· yanlann hala bir istikarnet almamt§ oldu-
da verecekleri bildirilmi§tir. F ranstz ida- gu da veri len havadisler rneyanmdadtr. 
resinin bu hareketten ihtimal ki Sancak Hatay Tiirkleri se~irne tamamen Ia• 
Tiirklerini intihabata icbar etmek istedi- kayd kalmak karannda mumdular. 
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«Irak daima Tiirkiye ile 
dost ka:lacaktrr! » 

Ankara El9iliginin bir tebligi 
ltalyan gazetelerine 

• • dar be 
gore lraktaki askeri 

yapdm1'? n1~1n 

Ankara 7 (A.A.) - Irak el~iligin -
den: lraktaki son kabine degi§mesi iize -
rine pek degerli Tiirk gazetelerinde yeni 
kabinenin harici siyaseti hakkmda muh -
telif kaynaklardan alman bir ~ok haber
lerin ne§rolundugunu goren Irak Ankara 
el~iligi, a§agtdaki beyanatm yayiimasma 
Anadolu Ajansmm vesatatlnt rica eder: 

«lrakla Tiirkiye arasmda mevcud olan 
ve karde§lik hissiyab miitekabilesine ve 
iki kom§u memleketin mii§terek menfaat
lerine dayanan pek samimi miinasebatm 
idame ve takviyesi hususunun Irak harici 
siyasetinin en miihim esaslarmdan biri 
bulundugunu ve buna dahili hiikumet te
beddiiliiniin tesir etmiyecegini muhterem 
lriirk efkan umumiyesine arz ve teyid et
mekle en miihim vazifesini yapmi§ oldu
guna lrak El~iligi kanidir. 

Ayni zamanda Irak miittefiki olan 1n
giltere ile samimi ve dostane miinasebet
lerini muhafazaya devam ve biitiin kom -
§Uiarile arasmda mevcud dostluk bag ve 

lrak Kralr Birinci · Gazi 
alakalanmn idame ve inki§afma gayret 
edecektir.» 

[Arkas~ Sa. 8 sii.tv:n 5 tel 
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Sovyetler bayram1 
--------~------

Te,rinisani inkdab•mn 19 uncu yd1 Rusyada 
merasimle kutluland1 ~ok biiyiik 

.\ 

$ehrimi:r.deki Sovyet General konsolos vekili tebrike gelenler arastnda 
Moskova 7 (A.A.) - Sovyetler yetler Birliginin 19 senedenberi ba§ardl· 

Birligi biiyiik merasimle ve derin bir se- gt muazzam i§leri gosteren tablo ve gra• 
vine i~inde inktlabtn on dokuzuncu yt! - fikler diikkan camekanlannda te~hir e• 
doniimiinii kutlulamaktadtr. ,Seflerin re - dilmektedir. 
simlerile siislenmi§ olan cadde ve sokak- Bayram arifesi olan diin ak~am i§(;i • 
Jar kesif halk kiitlelerile doludur. Sov • [Arkas! Sa. 8 siitun 5 te] 



2 . CUMmJRiYET 

nadolu sularinin 
yiiksek kudr eti 

Seyrisefaine o kadar miisaid olm1yan 

lerimiz elektrik istihsaline ~ok 

nehir· 
elveri~lidir 

-2- [~] 

Bundan onceki bir yazrmiZda Ana -
dolunun umumiyetle sulanndan bah -
sederken burada kultur yaratmi§ olan 
kavimlerin su i§ile pek yakmdan me§
gul olduklarma i~aret etmi~tik. 

Yeryuzu ve yeraltt sularmca zengin 
olan yurdumuzda bu sulardan pek az 
istifade edildigini hepimiz biliyoruz. 
Anadolu yeralt1 sularmm endustri ve 
ziraatimiz i~in nekadar lii.z1m oldugunu 
birka9 cumle ile tebaruz ettirmi~tik. 

Ziraat ir;in bunun boyle oldugunu az 
90k herkes bilebilirse de bir~oklarrmr -
zm endustrinin su ihtiyac1 hakkmda 
fikri olm1yabilir. t;unku Turkiyede bu
yiik endustri yeni yeni kurulmaktad1r. 
Ben tek bir misal soylemek i~in ~unu 
yazayrm ki bir §eker fabrika mm gun
de oldukc;a bliyiik bir ~ehir kadar suya 
ihtiyac1 vardrr. 

Bu ba~langi9 yaz1smdan sonra sula -
•·Im1zm as1l karakterlerine ge9elim: 

Yeryuziinde akan sulardan ba~hca a
. ~a' Idaki §ekillerde istifade mumkun -

Hir. 

lade bir irtifa fark1 vard1r. Bu yuzden 
yataklari 90k meyilli ve aki§lan c;ok 
suatlidir. ~imal ve cenubda, Anadolu 
yuksek yaylas1 pek yakm ve keskin ya
mac;h tcraslarla indiginden bu sularm 
engin alandaki ak1~lan c;ok defa pek 
k1sadtr. Bu sonuncu duruma, biraz once 
bahse mevzu te~kil eden su azhg1 da 
katihrsa Anadoluda Loire buyiikliigun
de olan Kizihrrnagm nir;in bir tek ~ile
pin bile nakline musaid olmadigi ken
diliginden anla~Ihr. 

4 - Anadolu nehir sistemi jeoloji ba
kimmdan hala §iddetli bir cereyan ve 
tekamiil devresindedir. Sulanm1zm 
yontma ve yontulan maddeyi ta~1ma 
kudretleri pek yuksektir. $imal Ana -
dolusunda Kizil ve Ye§il 1rmaklar ,sa -
hilde denize dogru 20 - 30 kilometroluk 
bir sahay1 doldurmu!?lard1r. Nchir alu
viyonlarmm geni~lemesi cenubi Ana -
doluda daha oncmlidir. Tarsus, Milad-
dan sonra bir sahil §ehri iken bugiin 20 
kilometre ic;eridedir. Buyuk Menderes 
20 as1rda 320 kilometre murabbahk bir 1 - Sulama i§lerinde kullamlabilir. 

2 - Endustriye, ehirlere hizmet eder. delta vucude getirmi~tir. Misalleri bu-
3 - Nakil vas1tas1 olarak kullamla - yiitmiyelim. Fakat r.ehirlerimizin bu 

'ilir. yontma ve ba§ka yerlere y1gma kud -
4: - Elektrik istihsaline yarar. retlerine Anadoluda dar vadilerdeki 
Bu dort nokta iizerinde Anadolu su- keskin duvarh dere yataklan pek bariz 

annm rollerini tetkik edelim: 
Sulama i§i, endustri ve §ehir hizmc -

tine yaramalan hususi te · kilatla ba§a
rJlacak i lerdendir. Nakil vasrtas1 ol -
malarma gelince: 

Pek mahdud sahalar istisna cdilirse, 
Anadolu sular1 bu i§e yarayamamakta
dir. Birdenbire bu iddia garib gibi go
riinur. Bizde de pekala Almanyanm El
besi, Reni, Fransamn Ron ve Seni gibi 
biiyuk sular vard1r. i~te, Ceyhan, Sey
han, Menderesler, i§te Ye~il ve Klzlhr
maklar, F1rat ve Dicle .. Bunlarm avare 
a.lo§lan ni~in tanzim edilmesin, yatak

lan taramrsa §ilep nakliyah ni~in miim 
kun olmasm, ve ilahi .. gibi birbiri ar -
dmca makul gibi gorunen sualler peka
la varid olabilir. 

~ahidlerdir. Her tarafta, dik ve taze 
yontulmu~ duvarlar arasmda suratli ve 
ki.ic;i.ik, biiyuk ~elalelcr yaparak akan 
sularm birdenbire geni§ bir sahada a
c;Ildlklan ve Menderesvari lnvr1mlar 

yaparak aki§lanm yava§lattlklan go -
ruliir. Ayni su tekrar dar bir ozde luz-
lamr ve bu arada online rashyan ta§ ve 
topragi, ilk firsatta tersip etmek uzere 
kopararak birlikte ta§lr. Nakil vas1tas1 
olarak sularm bu karakterleri nekadar 

gayrimusaidse, elektrik istihsali bak1 -
rnmdan 0 derece onemlidir. 

Anadoluyu 90k gezmi§ bir insamm. 
Umulmad1k yerlerde ne harikulade §e
lalelcr gordiim. Herkesin bildigi Kay -
seri kombinasmm elektrik ald1g1 Biin-Fakat, pek mahdud sahalar ve gene 

say1h istifade imkanlan baric; b1rakll - yan §Clalesi, muazzam bir tabiat eseri -
mak uzere sulanmiZI'n nakil vasrtas1 o· dir. Tortum, Manavgad ve daha say -

Ianuyacaklan uzerinde 1srar mecburi - rnakla tukenmez beyaz komiir yatakla
yetindeyiz. Bunun ba§hca sebebleri nm1z ne bulunmaz varhklard1r. Bun -
§Unlard1r: lara az bir hizmetle viicude getirilebile-

1 - Nehirlerimizin yataklanndan pek cek sun'i §elaleleri de katarsak butun 
az su akmaktad1r. Butun nehirlerimizin Anadolunun geceleri elektrikle yamp 
normal olarak saniyede ak1ttlg1 su mik- tutu§ur bir manzara almad1~na insan 
tan iki bin metromikab1drr ki bu ayni esefle hayret eder. $iiphesiz bunlarm 
biiyukliikteki Fransa sularile mukaye- hepsi zamanla yap1lacakbr. 
se edilirse oradakilerin ancak uc;te biri- Sulanm1zm nakil vas1tast olmak me-
ne balig olur. selesine bir defa daha riicu ederek her 

2 - SulanmlZln c;ogu hi!rbir memle _ hangi bir yanb~hga meydan vermemck 
uzcre ~unu da kaydedeyim ki, sulan -

kette tesaduf edilemiyecek derecede miz •bu hassadan butun butiin mahrum 
zikzakl1 akarlar. K1zthrmagm memba1 degildir. Mahdud mmtakalar arasmda 
ile denize di:ikuldiigu yer arasmda ha - bundan pekala istifade edildigi de bir 
va yolile ve diiz bir hat halinde .. 600 hakikattir. Bizim iddiarruz Fransada, 
kilometre mesafe varken 900 kusur ki- Almanyada, Macaristanda ve sair mem
lometroluk bir yol kateder. Sakaryamn leketlerdeki gibi geni§ nakliyat i§leri -

nin mumkun olamryacag1d1r. Yoksa bir 
kaynagile Karadenize dokuldugi.i yer a- kac; yuz kilometroluk sahalarda bu nok-
rasmda hava hattile 212 kilometroluk tadan da istifademiz olur. Nitekim bu
yol mevcudken y1lankavi bir §ekilde gun bilhassa ham orman mahsullerinin 
dola§arak kendine 600 kilometre uzun - ta~mmasmda bir~ok sulanmrz pekala 
lugunda bir yatak c;izmi~tir. i~e yaramaktad1r. 

3 - Nakliya-t bak1mmdan i:inemli o- Dr. Kerim Orner <;aglar 
lan bir hassa da ~udur: Nehirlerimizin [*] Birinci yaz1 6 te§rinievvel tarihli 
kaynak ve mansablan arasmda fevka - ni.ishamizdadlr. 

. Erdekte deniz sporlar1na ehemmiyet veriliyor 

Vapur navlunlari 
Ucuzlatdmasi • • 

l~ID 

tedbir ahn1yor 
Hi.ikumet, vapurlammizdan bir kismi

nm haricde c;ah~mas1, bir k1smmm da 
tamir zamanlannm gelmesi ve ihracat 
resminin de inz1mam etmesi yi.izi.inden 
son aylarda had bir hal alan vapur buh
ramnm oniine gec;mek i.izere bazl karar 
alm1~, bu rneyanda vapurlann muayene 

ve tarnir miiddetlerini bir seneden on se
kiz aya c;tkarmi~hr. Bu tedbirin t(Ok fay
dast gori.ilmii~, havuzlanma zamant gel
digi ic;in baglarni~ olan bir t(Ok ~ilepler 
alh ayhk miisaadeden istifade ederek ye
ni i~ler almt~lar ve t(ah~maga ba~lami~lar
dir. Bu yiizden vapur buhram nisbeten 
a;£alrnl~hr. 

Fa kat heni.iz gayritabii nisbetini mu -
hafaza eden navlunlar di.i&iiri.ilememi~ -
tir. Vapur sahiblerini c;ok memnun eden 
bugi.inkti vaziyet ithalat ve ihracat tacir

lerini, nakliyat mi.iesseselerini mii~kiilat 
ve zarara sokmaktadtr. Bu halden, mali
yet fiatlan, binnetice halk ta miiteessir 
olmaktad1r. 

lktlsad V ekaleti bu vaziyete <;are bul
mak iizere ~ilep navlunlannm gayritabil 
yii kseli~l er gosterrnemesi ic;in ciddi ted -
birler alacakhr. 

MOTEFERRIK 

Anadolu Demiryollari obli· 
gasyonlar1 dti§tiyor 

Son giinlerde Anadolu Demiryollan 
obligasyon fiatlarmda seri bir du~me 
ba§gostermi§tir. Hafta ba~mda 4:2,6()
lira olan fiatlar 42,20 ye kadar di.i§mii§
tiir. 

Borsa mehafilinde bu dii§ii~e sebeb 
olarak obligasyon faizlerinin ge9en ay 
ba§mda odenmesi lazlm geldigi halde 
el'an odenmemi~ olmasl gi:isterilmek -
tedir. 

Soylendigine gore, bu gecikme, hu -
ki'lmetle Anadolu Demiryollan §irketi 
tasfiye heyeti arasmda c;rkan bir ihti -
laftan dogmu!jtur. ihtilaf, faizlerin al -
tm mr, yoksa hali haZir isvic;re Fran -
gile mi odenecegi mevzuu uzerindedir. 
Maahaza bu ihtilafm uzun siirmiyecegi 
tabii gori.ilmektedir. 

Turk Oroloji cemiyetinin 

yeni idare heyeti 
Turk Uroloji cemiyeti kongresi Turk 

Talebe cemiyetr salonunda toplanml§ 
ve kongre ba§kanhgma profesi:ir doktor 
Beh~et Sabit Erduran intihab edilmi~ -
tir. Eski idare heyeti raporu okunmu§ 
ve aynen kabul edilmi§tir. Yeni idare 
heyeti sec;imi yap1larak: 

Birinci reislige doktor Bahaeddin 
Lutfi Varnah, ikinci reislige Dr. Kemal 
Osman Ozsan, umumt katiblige Dr. Fu
ad Hamid Bayer, kasadarhga Dr. Mu
ammer Nuri, Htiblige Nairn Ahmed 
Erkun sec;ilmi~lerdir. 

O~Uncii Umumi Miifetti§ 
,ehrimizde 

U~i.incu Umumi Miifetti§ Tahsin U
zerle 1ktisad Vekaleti mii§aviri Saffet, 
Ankaradan §ehrimize gelmi§lerdir. 

Tahsin Uzer birkac; giin §ehrimizde 
kalacak ve burada miifetti~lige aid baz1 
i~lerle me§gul olduktan sonra Trabzona 
gidecektir. 

Dahiliye V ekili ,ehrimize 
geldi 

Dahiliye Vekili ~ukru Kaya, Anka -
radan §ehrimize gelmi!), istasyonda 
istanbul Valisi, Polis miiduru ve 
sair zevat tarafmdan kaqilanmi§tlr . 
9iikrii Kaya bu ak§am Ankaraya do -
necektir. 

Turk H1ristiyanlar cemiyeti
nin kongresi 

Laik Tiirk H1ristiyanlan cemiyeti bu
giin senelik kongresini yapacakhr. 

ECNEBI MEHAFILDE 
ltalya Krahmn dogum gtinii 

italyan Krah Viktor Emanuelin do -
gum yildoniimu miinasebetile diin Sent 
Antuan kilisesinde dini bir ayin yapll
mi§hr. -···---Be§ikta§ta feci bir kaza oldu 

Dun sabah Be§ikta§ta bir amelenin 
Erdek sporcularr Cumhuriyet bayramrndaki merasimde olmesile neticelenen bir kaza olmu~tur. 

Erdek (Hususi) - ErdPkte seneler - hazirland1klan halde Cumhuriyet bay- Be~ikta~ta Tayyare Model fabrika -
denberi te~ekkul etmi§ c!dman ocagh rammda ~ok mukemmel bir surette smda yapllan hususi in§aatta kurulmu§ 
namile bir spor kulubu vard1r. Fakat, temsil ettikleri (Gavur imam) piyesile clan palangamn direklerinden biri k1 -
her sene Vilayet !darei Hususiye but- ~deklilere ~ok guzel bir gece ya§at - nlmi§ ve iki bin kilo ag1rhgmdaki tah
~esinden ·ardrm goren bu kuli.ibiin fa- ffil§lardrr. Gencligi toplamak, c;ab§hr - ta kutle oldugu gibi c;okmii§ ve altmda 
al . · 1 · d b" bulunan 25 ya~larmda amele Kaz1mm tyeti, senenin yaz mevsim enn e Ir mak ir;in sadedilen mesai c;oktur. Ku -
"k' d f 1 k kafatasml patlatmak suretile oliimiine 1 1 e a yapl makta olan yi.izme ve a- lubun bu sene de 1darei Hususiye but - sebeb olmu§tur. Diger bir gene de ya -
y1k yan~larma inhisar etmekte idi. c;esinden gordi.igu yard1m ve mevcud ralanmi§hr. . 

Genclik, hic;bir varbk gosteremiyor, parasile Erdegin kar~1smda bir inci gibi Yap!lan tahkikat ncticcsinde kmlan 
dagrmk bir halde, kahve kii§elerinde duran Zeytinliadada deniz kulubii na - palanga direginin eski ve c;iiri.ik bir ge 
vakit gec;iriyordu. mile bir bina ve bir kay1khane in§aSI mi diregi oldugu anla§Ilrni~ ve in~aat 

Son zamanlarda. gencler arasmda u- \'e saha olarak kullamlmak uzere Ev- muteahhidile miihendis ve ustalar hak
mulmiyan bir faaliyet gaze c;arpmaga kafm geni§c;e bir yeri istimlak edilmesi kmda tahkikata ba§lanmi§tlr. 
ba§ldr. GencHgin bu uyam§l kazaya ye- k~rar altma ahnm1~ttr. 

· ni gelmi§ olan kaymakam Bedri Ozerle Bilhassa deniz sporlarmda gcni~ mik- Lagimdan bir ~ocuk cesedi 
kuliib ba§kamnm te§viklerile ve gene - tarda ~ah§tmlacaklan anla§Ilan bu ~Ikh 
!erie olan s1k1 temaslarile her giin art- genclcrin pek yakm bir zamanda kay - Kumkap1da bir evin lag1m1 ac;rhrken 

,~~ • .._'"-~~ ..... 1. · ararlanm--'Cte=-=l,..at.,.·_ .._.__b"'i"'-r_c;ocuk cesedi c;Ikanlmt~tir. Polis ce-

Memleket Haberleri J 
Dogru degil mi? 

Ticaret Lisesinde 
bir idaresizlik 

l;Jir okuyucumuzdan ald1g1mlz bir 
mektubda Ticaret Lisesindeki bir 
idaresizlikten ~ikayet edilrnektedir. 
Okuyucumuz diyor lei: 

«Mekteb, haftanm birkac; giini.in
de saat 13,5 ta tatil edilerelc tale -
beler di§an <;1kanlrnakta ve dart 
saatlik bir fas1ladan sonra 17,5 tan 
19,5 ga kadar yeniden tedrisat ya· 
pilmaktadlr. 

Bu mi.iddet zarfmda talebenin bi.i
yiik bir k1sm1 sokaklarda siirtmek, 
yahud lcahvelerde oturmakla vakit 
gec;iriyor. Bu ders fas1lasmm sebe -
bi, bazl talebelerin ogleden sonra 
i~e devarmm temin etmek ise birkac; 
talebenin i§i ic;in diger butiin talebe
ye vakitlerini kaybettirrnek dogru 
mudur? Bu i~ ic;in ba§ka bir hal c;a· 
resi bulunamaz m1 ?» 

Okuyucumuza hak veriyoruz. Ba· 
Zl talebelerin ogleden SOnra i§e de " 
vam etmelerine rnani olrnak istenile· 
mez. Ancak diger talebelerin vak -
tini bo§ubo§una kaybetmeleri de dog· 
ru degildir. Bunu temin etmek ic;in" 
hie; olmazsa bu dort saatlik mtiddet 
zarfmda talebelerin mektebde otur-

. mal arm a mi.isaade edilmelidir, di -
yoruz. 

Dogru degil mi? 

ADLIYEDE 

Tahtakale cinayetinin mu
hakemesi bitti 

Bundan iki sene kadar evvel Tahta -
kalede bir biskti.i fabrikasmda ':fB.h§an 
Ra§el isminde bir klZI oldiirmekten 
su~lu matbaac1 Leon Yodanm muhake
mesi A~1rceza mahkemesinde dun bit
mi§, karar tefhim edilmi§tir. Bu karara 
gore maznun 15 sene ag1r hapse mah -

kfun olmu~tur. Ancak h8disede esbabr 
muhaffefe oldugu ve katilin de ya§mm 
kiic;iikliigii nazari dikkate almarak ceza 
on sene be~ aya indirilmi~tir. 

Dort ay hapis yatacak 

Kanarya vapuruna gizlice girerek ka
marot Alinin elbisesini ~alan ibrahim 
diin yakalanmi§ ve ciirmu me§hud mah 
kemesine verilerek dort ay ag1r hapse 
mahkG.m olmu§tur. 

Ag1rceza mahkemeaine 
verilenler 

Bak1rkoy Noter katibi $efikle avukat 
Meleti bir sahtek8.rhk suc;undan dolay1 
diin Ag1rceza mahkemesine verilmi§ler
dir. Maznunlarm muhakemesine yakm
da ba~lanacaktir. -·-<;imento ihtikar1 i~in yeniden 

tetkikat yap1hyor 
Ticaret Odas1 c;imento ihtikan hak -

kmda yaptJgr tetkikata aid raporu lkb
sad Vekaletine gondermi§tir. Fakat dun 
yapllan ~ikayetler ve muracaatler uze
rine Oda yeniden telkikata ba~lamak 

luzumunu hissetmi§tir. 
Ticaret Odasmm birinci raporunda 

~ehirde bir c;imento ihtik8.n oldugu ka
bul edilmekte ve bu ihtik8.rm malm 
fabrikadan c;1kbgi andan itibaren ba~ -
hyarak en kuc;iik ele kadar devam et
tigi tebaruz ettirilmekte idi. 

Diin, bir ktsrm c;imento fabrikalan 
Odaya, kendi sati~ fiatlarmda en ufak 
bir yiikselme bile olmad1gmr ve fiatla
nn eskisi gibi oldugunu bildirmi§lerdir. 

Alakadarlar bu yiikseli§in ba§hca se
bebini in§aatm c;oklugunda ve fabrika
larm az mal ~rkarmasmda bulmakta -
drrlar. 

Y eni tayyarelerin;tiz 
Ad konma merasimi 
gelecek hafta yap1hyor 
istanbul halkmm teberrularile bu 

defa satm ahnan dokuz tayyaremizc 
istanbul 2, Fatih 2, Beyoglu 2, Eminonu 
2, istanbul bahk~1lan 2, istanbul ka -
sablan 1, istanbul esnaflan 1, Halic 1 
ve Eyiib 1 adlan tak1lacagmr yazmi§tlk. 
Bu maksadla 15 te§rinisani 936 pazar 
giinu saat 14 te Ye§ilkoy tayyare mey
damnda biiyuk bir toren yaptlacak ve 
torenin sonunda tayyarclcrimiz u~a -
rak istanbul halkma beyannamelcr a
tacakhr. ~imdiye kadar istanbul namt
na almmi§ olan 18 tayyare ile beraber 
istanbul hava filosu bu sene 27 ye balig 
olmu~tur. Halk1m1zm gostermekte ol -
dugu k1ymetli yard1m ve alaka sayesin
de gelecek y11larda tayyare adedinin 
c;-ok yiiksek miktarlara 91kacagi §Uphe
sizdir. 

Tayyare cemiyeti, butun istanbul 
halkmt yard1mlarmm §anh bir verimi 
clan bu toreni gormege davet etmek -
tedir. 

KOLTOR ISLER/ 

Miilkiye mektebinin eski hi· 
nasma ilkmekteb ta§lniyor 
Miilkiye mektebinin Ankaraya ta~m

masl uzerine bo§ kalan binaya, Be§ik -
ta~taki 19 uncu mektebin nakli takar -
rur etmi§tir. Yeni bina epeyce geni§ ol
dugundan yeniden birkac; ~ube ac;1larak 
civardaki mekteblerde fazla olan c;o -
cuklar buraya almacaktlr. 

19 uncu ilkmektebden bo§alan tram
vay yolu uzerindeki bina da Kabata§la 
Gazi Osman Pa§a liselerinin emrine ve
rilmi~tir. Bu binada da birkac; ~ube ac;r
larak fazla talebeler buraya nakledile
cektir. 

Oniimiizdeki ders senesinde burada 
yenidcn bir ortamcktcb tesis edilccek -
tir. 

SEHIR ISLER/ 
Damliya damhya gol olan 

par alar 
Gazi kiipriisu in§aat masrafma teka

biil etmek uzere vesaiti nakliye bilet -
lerine onar para zammedilmi§ti. Bu su
retle te~rinisaninin birinci gi.iniine ka
dar 1,850,000 lira toplanmi§tlr. 

Kiipriini.in in§aah ise bir milyon alh 
'yuz kiisur · bin Liraya ihale edilmi§ti. 
Fakat yap1lan ilavei in§aatla beraber 
masrafm iki milyon liraya c;Ikacagi zan
nedilmektedir. Bunun ic;in kopriinun 
in§aatt devam ettikc;e nakil vasttalarm
dan bu resmin de ahnmasmda devam e
dilecektir. --Somada tiiti.in piyasas1 apld1 

Soma (Hususi) - Gunlerdenberi hal
km dart gozle bekledigi tiitiin piyasas1 
nihayet ac;1ldJ. Bir aydanberi kasabaya 
tiitun eksperleri gelip gitmekte ve c;ift
r;iler sonsuz bir heyecan i~inde her an 
bugiinu beklemekte idi. Ayni giinde pi
yasayi ac;an Geri, G1len, Felemenk kum 
panyalarile Yerli Mahsuller Limited 
~irketi bir miktar mi.i bayaat yaptlktan 
sonra gitmi§lerdir. 

En iyi tiitiinlerin kilosu 115 kuru§a 
sahlmi§tlr. Her kumpanya 80 le 110 ku
ru~ arasmda mahdud miktarda tiitun a
larak piyasay1 terketmi§tir. Esasen her 
yll bu §ekilde birkac; mahsul alarak pi
yasayl bozarlar ve kac;arlar ve bu kum
panyalar ikinci geli§te tiiti.inler sec;il -
mi§ ve sahlmi§tlr behanesile daha a§a
gi Iiat teklif ederler. Halbuik sat1lanlar 
rekoltenin yiizde onunu te~kil etmez ve 
en biiyi.ik parti tutunler de beklcmek
tedir. 

Ekscriyet bu fiatl az gorerek ti.iliinu
nu eksperlere gostermemi~tir. 

inhisarlar idaresinin miibayaaia ba§
hyarak piyasamn dii§iiriilmesine mani 
olmas1m halk belkemektedir. Birkac; 
mahsulun sahlmas1 c;iftc;ileri c;ok sevin
dirmi§tir. Bu halden esnaflar da yeni 
i§lerden almacak alacaklardan dolay1 
':fOk memnun gorunmektedirler. 
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Emden kruvazoriinde resmi kabul 

Limamm1zda bulunrnakta ola~ Ern • nan bi.itiin Almanlar, A lman konsolosa· 
den kruvazorii kurnandam albay Walter nesi erkam ve gazeteciler bul unmu~tur . 
Lohman istanbul Alman kolonisi I<;m Gemi .kumandam ve si.ibaylan davet -
saat 3 te gemide bir resmikabul tertib et· lileri gezdirmi§ler, izaz ve ikram etmi~-
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Siyasi icmal 
ingilterenin politikas1 

ve Akdeniz 

D
a ngiliz parlamentosu ilk defa ycni 

Kral tarafmdan a<;Ild1. Sekizinci Ed
vard Kralhk tacm1 Londrada, Hin· 

dis tan Imparatorlugu tacm1 da Y eni Del
hide· giyecektir. Yirmi bes senclik veli -

ahdligi zarnanmda cihan~i.imul Ingiliz 
!mparatorlugunun pan;;alan arasmdaki 
bagl.an bilhassa manen kuvvetlendirmek 

hususunda t(ok buyiik hizmetler goren 
yeni ~ef, yedi devletin Krah ve Hindista· 
nm Imparatoru olduktan sonra birc;ok 

siyasi ve iktJsadi sebeblerle birliginin rnu
hafazasJ giic;le~mi~ olan bu buyiik cami

ayi korurnaga ve kuvvetlendirmege c;o!C 
ehemmiyet vermektedir. 

J?unun ic;in Ingiliz politikasmm rnihve• 
ri, lmparatorlugu korurnakhr. Parlarnen· 
to nun ac;IImasmi miiteakib Hariciye N a• 
ZITI M. Eden dJ~ politikaya aid soyledi· 
gi bi.iyi.ik nutkun en rni.ihim noktalan da 

imparatorlukla alakadar i~lere ve mese· 
lelere aid olmas1 tabiidir. M. Eden lngi· 

liz politikasm1 izah ederken M. Musoli· 
ninin Milanoda soyledigi nutuk uzerinde 
fazlaca durrnasr da bundan ne~et ediyor . 
Ciinki.i M. Musolini, lngiliz fmparator· 

lugunun rnevcudiyet ve muhafazasile 
c;ok yakmdan alakadar bulunan ln~t;iliz 
muvasala yollanna pek ehemmiyet ver· 
merni~. ve Akdenizin bu yol!ardan en 

k1sasmm ve en rahatmm buradan gee; • 
mesinden ba~ka Ingiltere it<in bir k1yrneti 
olamiyacagml iddia etmi~ti. F akat ltalya 
ic;in bu denizin, ic;inde bir adaya bcnzer 

bir mevk.ide bulunmas1 yi.iziinden hayat 
rneselesi oldugunu, ancak bu esasm ta· 
nmmasile ltalyanm sulhu muhafaza ede· 

cegini ve aksi takdirde sekiz rnilyon si.in· 
giiniin ayaklanacagm1 bildirmi~ti. 

M. Eden verdigi cevabda, Akdenizin 
!talyamn hayatJ oldugunu kabul etmekle 
beraber buradan gec;en !ngiliz lmpara • 
torlugu muvasala hattmm sadece k1sa ve 

rahat bir deniz gtizergah1 olmayip bilaki3 
!ngiliz irnparatorlugunun ~ahdaman ol
dugunu c;ok ehemmiyetle beyan etti. 

Y ani !ngiltere politikasmm telakkisine 
~~;ore Akdeniz !talyamn can! oldugu gibi 
l ngilterenin de camd1r, birbirinin canml 
t(lkarmaga kalkl*acaklan yerde bu de-

nizde iki buyuk devlet dostane ya~amah· 
d1r. Bu dostluk iki devlet it<in zarar de • 

gil; bilakis fayda ve hay1r doguracakhr. 
Soziin k1sasi lngiltere, Akdenizde 1 • 

talyanm mutlak ve ortaks1z hakimiyet ve 
tefevvuk da vasmda bulunmasma asia ra• 
Zl olarnJyacagmi ve ancak ortakla~mak 
ve payla~mak suretile ltalya ile uzla~abi
lecegini kat'i olarak haber verdi. Bu or· 
takl· k ve dostluk teklifine cevab vermek 
tekrar italyaya dii~i.iyor. Akdenizin iki 

rnuazzam devletin cam oldugu esa~1 
Rornada kabul edilecek olursa bu deniz 

yi.iztinden Avrupa ve diinya sulhu bozul· 
miyacaktJr. 

Aksi takdirde lngiltere silaha sanla· 
cakttr. Bu azrninden donmiyecegine deli! 

i ngilterenin alelacele dunyamn en bi.iyiik 
zirhhlanm tezgaha koymaga hazulan • 

makta olmas1 ve ancak Urnumi Harbde 
goriilen bir hararet ve faaliyetle silahlan· 
makta bulunmasidlr. 

ingiltere politikasma dair verilen iza
hatm diger rniihirn bir noktas1 da bu dev· 
letin Milletler Cerniyetine btiyi.ik deger 
vermekte olrnasJdir. 1ngiliz lmparatorlu· 

gu zaten ktic;uk mikyasta bir Milletler 
Cerniyetidir. Ad1 da Britanyah milletler 
camiasldlr. Bu camianm daha geni~ ve 
cihansiimul olmasi ingilizlerin zihniyetine 

uygun du~i.iyor. ~u kadar var ki Millet· 

ler Cemiyetinin $irndiki halde kalmasma 
ingiltere de taraftar degildir. M. Eden 
onun, pratik, seri ve rni.iessir surette aza· 

Ianna yard1m edebilecek bir hale getiril
mesi it<i n 1slah edilmesinin zarurt oldu -
gunu a<;tk olarak soylemi&tir. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Bir kadm yanarak oldii 
Firuzagada oturan Kostantinin kans1 

Sofiri hafifc;e tutu§mU§ olan komurle • 
rin i.izcrine petrol dokmii§tiir. Petrol 
birdenbire parlaml§ ve kadmm elbise • 
lcri tutU§ffiU§tur. Zavalh kadm muhte· 
lif yerlerinden yanmi§ ve kaldmld1g1 

Alman hastanesinde olmii§tiir. 

Cumh 
NushasJ S Kuruttur 

Abone 1 Tiirkiye Hari~ 
,eraiti I i~io 1~ 

Senelik 1400 Kr. 1700 Kt. 
Alb ayhk 750 1450 
o~ ayhk 400 800 
Bir ayhk 1 SO yoktu• 
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SON I-IABE~L.Erl ••• 
·· TELEFON TELGRA~ ve TELSiZLE 

20 nci as1r Viyana kongresinde! 

A vusturya ve Macarlsta-
na Kralhk ger i mi geliyor? 
italya, Macaristan1n silahlanmas1na miizaharet 
edecekmi,. Avusturya Reisicumhuru M. Miklas ta 

kanunuevvelde Pe,teye gidecek 
tBa~tara!t 1 tnct sahtjede I I iade edilecegi ve Ar~idiik Otto nun Kral 

ki kanun uevvel ayt zarfmda Budape~te- olmast derpi~ edilmektedir. 
ye gidecektir. italya buna muvafakat etmi§tir. <;:un· 

Romanyada ltalya aleyhinde kii Kralhgm iadesini Avusturya istikla -
tezahiirat linin tam bir grantisi olarak telakki et • 

Bi.ikre~ 7 (A.A.) - Transilvanyada mektedir. 
kain Cluj ~ehrinde bir tiiccar, bu ~ehir Diger taraftan Almanya da Viyana 
italyan konsoloshanesinin camlanm ktr - biiyiik elc;isi Von Papen vasttasile mu -
mt ~hr. Sorguya, . <;ekilen tiiccar, bu ha- vafakatini bildirmi~tir. Ancak Otto bir 
reketinin Macar tadilciligi lehine M. Alman Prensi oldugunu ilan eyliyecek
l\1usolini tarafmdan soylenen sozlerin tir. Bu da Almanyayt tamamile tatmin e· 
kendi sinde uyandtrdtgt isyantn bir teza· der mahiyettedir. 
hiirii oldugunu soylemi~tir. M. Ciano V iyanaya hareket ediyor 

Biikre~ te demokrat talebe federasyo - Roma 7 (A.A.) - 1stefani ajansmm 
nu, M. Musolininin sozlerini protesto e- resmi bir tebligine gore, 1talya Hariciye 
den bir beyanname ne~n·tmistir. Bakant Kant Ciano bu ak§am Viyanaya 

ltalyamn lngiltereye bir teklili hareket etmektedir. Kant, Avusturya 
R oma 7 (A.A.) _ Hariciye Nazm B.a§?~kan.l ~U§~i~~ ile Hariciye B~kant 

M . Ciano, ingilterenin Roma biiyi.ik el- ~Imttm ztyarehm tade edec~k, aym z.~
yisi Drumondu kabul ederek Londra manda Roma prot~k.oll~nm tmzahyan U_Y 

hiikumeti ve Adis Ababada 1ngiliz elc;i- devlet konferanst tc;m tcab eden daveh· 
ligini m.uhafaza eden Sikhs ~skerlerini yel~ri. go.nderecektir. Bu konferans II 
geri <;ekmeyi kararla~ttrdtgt takdirde el- te~~liSanCtd~ topVla.nacakhr. M 
c;il ik binasmm !talya tarafmdan koruna - B bonk! tano H t~a~adaBn ksonra ~car 

~ h kk d k d' · · · a§ a ant ve anctye a ammn ztya· 
cagt a zn a en tsme temmat vermi§· I . . . d . . p 'd k · . ret enm ta e t<;m e§teye gt ece hr. 
ttr. Kont Cia noya Avrupa ve Akdeniz a§m 

Frans1z. matbuatmm alakas1 d B umum mii iirii uti, umumi siyaset mii -
Paris 7 (A.A.) - Matbuat yeniden diirii Vitelli, ecnebi matbuat miidiirii 

A vusturya meselelerile me~gul olmakta· Grazzi ve Hariciye Bakanhgmm diger 
dtr. Avusturyada Kralltgm pek yakmda birc;ok erkam refakat edecektir . 

""""""'""'"' """'"'""'""'"""llllllllliiiiJIIJIIJIIIIIIIIilllllllilllllllllllllllilliiiiiiiiiiiiiiiiiUIUUtoooou"'""""'""'""'""" • 
lzmir ve 
siddetli 
' 

civar1nda 
fir tin alar 

Frans1z ordusunda 
hava piyadeleri 

Atinada sular ,ehri kap • Bunlar harbde para~iitle 
lad1, kopriiler yikddJ, iki dii~man ordusunun 

ki~i boguldu arkas1na inecekler 
fzmir 7 (Hususi) - hmir ve civa

r.nda gayet ~iddetli yag-murlar yagmakta· 
d1r. L imanda da ftrtma <,:Ikmt§, vapur ve 
tramvay seferleri bir miiddet aksamt§hr. 

Seller yiizi.inden §ehrin bazt ktstml an 
~u altmda kalmt§ ve Belediye tarafmdan 
sular bo§altt!mt§IIT. Tirede yagmur esna· 
smda di.isen bir ytldmm iki ki§iyi oldiir
mii~t iir. 

Yunanistanda yagmurlann yapttgr 
zararlar 

Atina 7 (Hususi) - Birkac; giinden
beri Y unanistanm birc;ok yerlerinde ~id
detli yagmurlar yagmaktadtr. Dun Ati
na civanna bardaktan bo&amrcasma ya
gan ~iddetli yagmurlar ~ehrin civar rna -
hallelerinde pek <,:ok hasarata sebeb ol
mustur. Hiikumetin <,:tkardtgi resml bir 
tebligde Atinamn civar mahallelerinde 
350 k i~inin meskensiz kaldigt ve maddi 
hasaratm 20 milyon drahmi tahmin edil
digi bildirilmektedir. Alman son haber -
!ere gore iki ki~i sellere kaptlarak bogul
mu~tur . 

Po:-idon kopriisi.i ytkt!mt~, Atina ile 
Glifada arasmda mi.inakalat kesilmi~tir. 
<;:i<,: ifies taraflarmda 65 santime kadar 
yi.ibelen sel sulan bi.iti.in o civan bir go! 
hal ine getirmi~tir. Eski mezbaha ve 1li
sia kopriileri tehlikeli bir hale geldikle -
rinden iistlerinden gelip gec;mek mene -

dilmi~ tir. Poligon mahallesindeki muha
cir evlerinden birc;oklan c;okmiistiir. 

Vekiller Ankaraya dondiiler 
Ankara 7 (T elefonla) - lzmit ka

gtd fabrikasmt ac;mt~ alan ikhsad V eki
lile, Maliye ve 1nhisarlar Vekilleri bu 
sabah saat dokuzda diger davetlileri ha
mil olan trenle Ankaraya geldiler. 

Fran~nz ktymetler borsasmm 
kapah ka lacagt giinler 

Paris 7 (A.A.) - Yanresml meha
filden ogrenil digine gore, F ranSIZ hava 
kuvvetlerinin yeni i nki~afile alakadar o
larak ayni zamanda bir de hava piyade 
ktt' alan tesis olunacakhr. Bu yeni piyade 
ktt' alan, hafif te<,:hizath silahendaz ef -
raddan miirekkebdir ve bu ktt' alar, harb 
halinde dii~man hatlanmn gerisinde i~ 
gorecektir. Hava piyade kit' alannm gar
nizonlan Reims ve Algier ~ehirleridir. 
Her kit' a, bir piyade bOliigile bir nakliye 
tayyare filosundan terekkiib edecektir. 
Bu ktt' alar, yerine gore para~iitle ve ya
hud tayyare ile dii~man hatlan arkasma 

indirilecektir. 
Y eni te~kilatrn esaslarr 

Paris 7 (A.A.) - Hava ordusunun 
tanzimi hakkmdaki program, ezciimle 
«hava piyadesi>> kuvvetleri te&kilini ihti
va etmektedir. Hafif tayyarelere binmi§ 
olan ti.ifekli askerler, para~i.itlerle di.i~ -
mamn arka hatlarma inerek muharebeye 

i~tirak edeceklerdir. 
Bu yeni te~kilatm iisleri Reins ve F as

Ia bulunacakttr. 

Meclise gonderilen bir 
tefsir layihas1 

Ankara 7 (Telefonla) - Sak1t hane
dandan Abdiilaziz namma kayidli bu
lunan bir arsamn tasarrufu hakkmda 
cereyan eden muamele miinasebetile 
hilafetin ilgasma dair kanunun veraset 
hakkmdaki umumi hiikiimleri takyid 
etmi~ olup olmad1gm1 tetkike liizum 
has1l olmu~tur. Maliye Vekaletinin bu
na dair olan tezkeresi Ba§vekalet<;e Mec 
lise havale edilmi§ bulunuyor. Mesele 
tefsir yolile halledilecektir. 

Maliye Vekaleti tezkeresinde §U su
aller de vard1r: 

<Bahse mevzu 431 say1ll kanun 3 
Par is 7 (A.A.) - Finans Bakanmm mart 1340 tarihlidir. Padi§ahltgm ilgas1 

emr i iizcrinc, k1ymctlcr borsas1 te§rini- ise 1 te§rinisani 1338 tar·ihinde vaki ol
sani ve kfmunuevvel aylarmda cumar - mu§tur. 
te•i giinlcri kapah kalacakhr. Binaenaleyh kanunun kabul edilmesi 

1zmirde sahte b ra§ bt~ag. amnda memlekette Padi~ah namile kim 
yapan bir §ebeke se bulunmadtgma gore, vaki kanun bu 

hmir 7 (Hususi) _ Bir firmanm h· madde ile kimi kasdetmi§tir?. 
Evvelce oliip te varisi mevcud olm1 -

ra§ bi<;aklanm taklid eden Kayserili Sa-
lim, Ramazan, Aksekili Abdullah ve yan Padi~ahlar bulunmadigi tarihen 

· malum ve esasen boyle kimscler olsa 
Denizlili Ismailden miirekkeb bir ~ebe - bile bilavaris vefat sebebile terekesinin 
ke ortaya <,:tkanlmt§ltr. Suc;lular yaka • hazineye intikali tabii bulunduguna ve 
lanmtslardtr. binaenaleyh onlar i~in bir maddei ka
Bel~ika lngiltereden bir nota nuniye tedvinine llizum bulunmadtgl • 

daha aldt na gore vazn kanun 431 sayilt kanunun 
sekizinci maddesini ne maksadla tedvin 

Briibel 7 (A.A.) - Bekika hiiku-
meti, diger Lokarnocu devletler gibi ln· 
giltereden yeni bir nota almt~hr. Bu no· 
ta Lokarno konferanst mi.izakereleri ve 
takib olunacak usul hakkmda bir taktm 
tualler ihtiva etmektedir. Nota Harici -
ye Bakanhgmda tetkik olunmaktad!r. 

etmi§tir?. 

Arnavudluk hiikumeti istifa 
etti 

Tirana 7 (A.A.) - Arnavudluk hii -
kumeti, meclisin gayrimiisaid bir ka -
ran iizerine istifa etmi§tir. 

CUMHURiYET 

Erdekte ~ift~iye 
yard1m i~in 

Kurulan kooperatif ~ok 
faydab oldu 

·-,~~---

Erdeh ziraat hooperatifi 
idare heyeti 

Erdek (Hususl) - Birbirini takib e
den hareketi arz ve ftrtma tabii giizel
lik ve servet membalanm kendisinde 
toplam1§ olan giizel Erdegin, <;ah§kan 
halktm pek mii§klil vaziyetler i<;erisin
de ya~atmaktadtr. 

Gec;en sene binlerce zeytin agac1 de
vii·en, yakan, kavuran mi.ithi§ kar fir
tmasi, zengin, fakir her Slmf haik1 mu
teessir etmi§tir. 0 kadar ki tarihi <;ok 
eski olan bu sirin kasaba, hi<;bir zaman 
bu kadar mU~kiil mcvkide kalmami§ 
dcnilebilir. Ge<;inmesi strf ziraate bagl! 
bulunan bu kaza halkmm elim vaziye
ti, bu sene bir kilo bile zeytin altnma -
d1g1m zikretmekle anla§thr. 

Felakctten sonra Ziraat Bankasmm, 
gcni§ miktarda uzun vadeli kredilcr a
c;acagi tahmin edilmi§, vergilerin terkin 
veya tecil olunacagt soylenmi§, fakat 
bu ane kadar miisbet bir netice alma • 
mamt~hr. 

$ayani ~iikrand1r ki miitevazi bir su
rette kendi varbgile ~ok giizel <;ah§an 
ve ziirraa miimkiin mertcbe yard1m -
larda bulunan Ziraat Kredi Kooperati
fi, bir dereceye kadar bu onemli ihti -
yael kar§Ilamaga <;ah§ml§ ve nisbeten 
de muvaffak olmw~tur. IIi<;bir menfaat 
hissi gozetmiyen, feragati nefsle <;ah -
§an Erdek Kredi Kooperatifi idare he
yeti, <;ahl)ma sahasm1 her giin geni§let
mektcdir. Yakm zamana kadar ortakla
rm adedi seksen kadar iken bugiinler -
de yiiz elli yi b~lmu§tur. Otedenberi ~ok 
hassas ve isabetli bir surette idare cdil
mekte olan bu miiessese seneden sene
ye ihtiyat ak<;esi ve sermayesini <;ogalt
makta ve her yeni seneyi karla kaq1la
maktad1r. Cumhuriyet idaresinin ir§a· 
dile kurulan bu faydal! miiessesenin 
viicud bulmasmdan once halkm mah -
sulii, heniiz meydanda yokken baz1 a<;Ik 
giizler tarafmdan dcgerinden pek a§agi 
fiatlarla kapablmakta idi. 

Pek az zaman zarfmda kendisinden 
beklenilen gayeyi fazlasile yerine geti
ren bu miicsscse, giizoniinde tutulacak 
olursa burada tesis edilecek bir «satl§ 
kooperatifinin> dogmas1 halk i<;in pek 
favdah neticeler verecektir. Haric pa
zarlara milyonlarca kilo mal sevkeden 
bu kazada biiyl~ bir kooperatifin dog • 
mas1 her halde faydah olacakhr. 

Miralay Bek 
Leh Hariciye Naztrl 

diin Londraya gitti 
Londra 7 (Hususi) - Lehistan Ha -

riciye N azm Miralay Beck bugiin kan
sile beraber Var~ovadan Londraya ha -
reket etmi~tir. M. Beck ge<,:en sene M. 
Edenin V ar~ovaya yapltgt ziyareti iade 
edecek ve Londrada ingiliz H ariciye 
N azmnm misafiri olacaklir. 

Leh gazetelerinin miitalealart 
Var§ova 7 (A.A.) - Hiikumetin 

gazetesi olan Kurjer Porenni, Hariciye 
Bakam Bekin Londra ziyaretini mevzuu 
bahsederek diyor ki: 

«Bek bugiin V ar§ovadan hareket et -
mektedir. Polonya Hariciye Bakamntn 
Londraya yapacagt bu ilk resml ziyaret 
e$nasmda cereyan edecek konu§malarda 
Danzig veya yeni Lokarno gibi hukuki 
m~seleler gorii§iileck degildir. Miizakere
ler umuml Avrupa vaziyeti etrafmda ya· 
ptlacakttr. Boyle bir anda beynelmilel 
siyaseti idare edenler atasmda §ahsi te· 
maslar zaruridir. 1ngiltere ile Polonyanm 
birc;ok mii§terek menfaati vardtr. ingil -
tere Polonyanm Almanya ve Sovyetler 
birligine kar§t tatbik edegeldigi muvazene 
siyasetini otedenberi takdir etmi§tir.Ci.inku 
bu siyaset Avrupanm bu mmtakasmda 
en ciddi sulh garantisini teskil eder.» 

lngilterede yiiz bin amele 
grev yaptyor 

Londra 7 (A.A.) - LancashirP,. 
mensucat amelesi birligi 1 00,000 amele
ye §emil olacak umuml bir greve ittifakla 
karar vermi§tir. Birlik yevmiyelerin yiiz· 
de 14 artmlmasmt ismektedir. Patronlar 
ise §imdiye kadar bu talebi reddetmi§ -
lerdi. 

---! MUSAHABE !-
Sergi etraf1nda 

Yazan : Faz•l Ahmed Ayka~ 

M edenl cesaretin ne demek oldu
gunu anlatmaga liizum yok
tur. Ancak bu cesaretin kar~I

smda «medeni cebanet» diyebilecegimiz 
bir zeka ytlgmhS,I ve iman yoksullugu 

I 
vardtr ki aramtzda hi<,: gormiiyor degi· 

liz. M~~e.ni ~o.~ka~l~~ i~i .~e~~e gosteri-
. yor. Bmst du§undugumuzu soylemekten 

herhangi bir vehme ugnyarak ka<;mmak. 
Bu oyle bir durum ki maddi varhgtmtza 
devam i<;in manevi mevcudiyetten istifa 
etmek manasma gelmektedir. 1kincisi 
biisbi.iti.in hazin! lzah edeyim: 

Nice aktlh ve degerli kimse tamyo
rum; iyi diye goriip inand1g1 bir<,:ok ~eyi 
metetmekten <,:ekiniyor. Hatta bazan sa· 
dece «Bu iyidir» demek ic;in bile hasis -
lendigine ~ahid oluyoruz. Ni.yin? hte 
muhtelif sebeblerden bir tanesi: 

Kendisine belki tahmin edeceginiz 
sevimsiz stfatt verilir diye! itiraftan ka
c;mmtyahm: ,Su c;ifte hastahkla malul 
olanlar yalmz agtzlanmtz degildir. Ka
lemlerimizin bir ktsmt da bu derde tutul
mu~ bulunuyor!. 

Hususile miinekkid tamlmt~ nice a
dam adeta her~eyin yalmz <;arptk taraft
m aray1p bulmakla mi.ikellef sam~makta· 
dtr. Ve bunun dt§mda bir soz soyledigi 
vakit haddini a~m1~ goriilmektedir. N e 
kahn gaf!et! Ve ne §erefsiz tarafgirlik! .. 

.Su mukaddeme ile belki okuyuculann 
pek hakh bir sua line yo! ac;1yorum? Ba
na «ne demek istiyorsun? N eden bahse
deceksin ?» diyecekler bulunabilir; gerc;i 
verecegim cevab biraz §a~Irlici olacakhr. 
Fa kat beni mazur gorsi.inler. <;i.inki.i mev
zuumun ~u sozlerle zahiri bir miinasebeti 
yok. Lakin ben bu fikirleri astl mevzuu
mu tetkik ederken duydugum i<;indir ki 
makalemin ba~ma da onlan koydum: 

Sergiden bahsetmek istiyorum. lkttsad 
Vekaletinin Ankarada ac;ligt Eli§leri ve 
Kii<,:i.ik San' atlar sergisinden! istiyorum 
ki bu sergi miinasebetile duyduklanmt ve 
dii§iindi.iklerimi ttpkt duydugum ve dii
~i.i n diigiim gibi yazaytm; acaba kimsenin 
i~itmedigi, bilmedigi sozler mi soyliyece· 
gim? Boyle bir davam yoktur. Ben ora
YI ilk defa gezerken, refakatinde bulun
dugum bir arkada§m ara vermeksizin 
tekrarladtgt takdir kelimelerini sevincle 
dinliyor ve ad1m ba§tnda bu takdirin ne 
kadar yerinde oldugunu ispat eden delil
ler gori.iyordum. Ekonomi i§lerile me gul 
yolda§tma di.i~iindklerini neye yazmiyor
sun, diye sordum ... 0 vakit kendisi bana 
yukanda anlathgtm tarzda bir taktm 
yorgun mi.ilahazalarla cevab verdi. hte 
o sebebledir ki ben bu sergiden bizzat 
bahis ic;in kendimde kuvvet buldum. 

Avrupanm bi.iyiik ve kii<;i.ik hayli me
deniyet merkezinde sergi olarak yaptlmi§ 
eserlerden baztlanm gormii§i.imdiir. Hat
ta son defa Briikselde viicude getirilen 
sergiyi de uzunuzadtya gezdim. V e ge -
zerken bu mevzuun kendi aziz topragt
mtzda ne zaman yeni ve zamanda& bir 
mana ile anla~Ilmaga ba~hyacagmt ken
di kendime sordum. Bunun i~indir ki, 
(Eli§leri ve Ki.ic;i.ik San' atlar sergisi) 
beni bir~ok bakimdan alakalandiTdt. 

Zihnjme dogan di.i~iinceleri stmflara 
aytrmak isterim: 

1 - Serginin haztrlanmasJ, ortaya 
<,:tkanlmast mi.inasebetile hattra gelen u
muml mi.ilahazalar. 

2 - Serginin muhtelif bolgeleri ve o
ralardaki eserlere dair intJbalanmiz. 

3 - Bu ilk sergiden <,:tkan mana ile, 
gelecek hakkmda gonli.imi.izde tazelenen 
iimidler, ihtimaller, imkanlar ve satre. 

Birinci bahse di:iniiyorum. 

Fraqstz vergiler inde yaptlan 
tadili.t 

Paris 7 (A.A.) - Kazanc; vergisine a
id ycni bir harem ne~redilmi~tir. 

Bu bareme gore, 10 bin franga kadar 
olan klSlm vergiden affedilmi§tir. 

10 bin fraktan 70 bin franga kadar 
vergi nisbeti yiizde 1 den 4 e kadar, 70 
bin franktan 120 bin franga kadar vergi 
nisbeti yiizde 4 ten 8 e kadar, 120 bin 
franktan 220 bin franga kadar vergi nis

beti yiizde 8 den 14 e kadar, 220 bin 
franktan 420 bin franga kadar vcrgi nis
beti yiizde 14 ten 22 ye kadar, 420 bin 
franktan 620 bin franga kadar vergi nis
beti yiizde 22 den 26 ya kadar, 620 bin 

franklan 1,020,000 franga kadar vergi 
nisbeti yiizde 26 dan 30 a kadar, bu 
meblagdan yukan yiizde 30 vergi ah -
nacakbr. 10 bin franga kadar olan k1 -
s1m i<;in vergi muaf.iyeti kabul edildik
tcn ba~ka aile efradmm kesreti nokta -
smdan da tenzilat yap1lmi§br. 

Filistinde i§ler gene kar l§Iyor 
. Londra 7 (A.A.) - Arab komitesi, 
Ingiliz tahkik komisyonunu boykot et
mcge karar vermi§qr. Bir beyanname 
ne§reden komite, hiikumet, Yahudi mu
haceretini durdurmak hususundaki A
rab dilegini reddetmi§ oldugundan A
rabian komisyona hic;bir §ekilde yar -
d1m etmemege teFik etmektedir. 

Bence (Ki.ic;iik San'atlar) sergtsmm 
en ehemmiyetli vasf1 bunun gerc;ekten bir 
(sergi) olmasmdadtr. Evet bu kUc;iik 
noktanm biiyiik bir ehemmiyeti var ve 
iizerinde durulmak icab eder. 

ilk defadtr ki Ekonomi Bakanhgmm 
himmeti sayesinde gerc;ekten ( sergi) an
lamma (modern) ve ileri manasile cevab 
veren bir me~her kar~Ismda bulunuyoruz. 
Biz ~imdiye kadar milli san' atlanmtzdan 
bir k1smmt karmakan~tk bir (mezad ma
lt i~portast) halinde birbirine kan§hran 
ve e§ya garibelerinden te~ekkiil eden 
(panaytrlar) gori.irdiik. Ve bunlara Yir
minci amda ( sergi) adt verilmesini biraz 
hayretle ve esef!e kar§tlardtk. Gerc;i bi.i
tiin o <,:abalamalar terakki ve tekami.il 
yolunda hirer adtmdt. Ancak bunlann 
modem bir cumhuriyet idaresinin yepye
ni anlayJ§ kadrosu ic;inde arhk yeri olma
mak laztm gelirdi. 

i§te Eli§leri ve Kiic;iik San' atlar sergi
si mi.inasebetile ilk duydugum budur. 
Y ani iisti.indeki yaftayt yalanct <;Jkar -
mtyan gerc;ek ve erkek bir eser gormek 
memnuniyeti. ,Simdi bunun kar~ISlnda 
iyi veya koti.i. takdirli veya tenkidli her 
sozii soylemege imkan var. Zira herhan
gi bir yUk arabasmt lokomotif olarak na
stl bulursunuz deseler ne cevab verilebi
lir? Lakin gerc;ekten bir lokomotif gori.ir
seniz malumatmJZa, ihhsasmJZa ve hususi 
baktmmna gore onun ic;in bir§ey soyli
yebilirsiniz. Y eni sergi ic;in biz de bugUn 
tamamile bu vaziyetteyiz. 

i kinci nokta: 
Serginin, i<,:indeki e~yayt gosteri~. an

lalt§, degerlendiri§ baktmindan ehemmi· 
yeti ve buna diizen vermekte gosterilen 
zevk ve teknik ileriligi! 

Unutmiyaltm ki ~imdiye kadar te§hir 
edilen e§ya birbirlerini tamamhyarak 
memleketin umuml sanayi manzarasmt 
gosteren dogru bir model olamtyordu. 
Ve ortaya konulan §eyler ayni milletin 
karde§ san' atlan gibi degil; birbirinin 
kadrini ve haysiyetini Ienzi! edecek bir 
siirii yabanct dii§manlar gibi duruyordu. 

Arllk bu c;apac;ul ve giili.inc ktyafet or
tada yak! Kat'iyyen yok! 

Su halde? 
,Su halde her hakseven goniil, iptida 

soze sevincini, §i.ikramm, tebri~ini soyle • 

mekle ba§lamak arzusundan ba§ka ne 
duyabilir? .. 

Hayli zamandtr, memleketin birc;ok 
ko§esine dagtlmt§ nice miitevazt i~i ka
ranhk ve <,:ifte bir kabus ic;indeydi. Bir 
taraftan samyordu ki oniindeki i§ ytktma 
mahkum bir san' athr. Bir taraftan da 
i§itiyordu ki bi.iyiik endiistri onu gelip 
yutmaga hamlamyor. Halbuki Eli§leri 
ve Ki.i<,:i.ik San' atlar sergisi bunun tam a· 
mile ztddmt ortaya koydu. Anla~t!dt ki 
Atatiirkiin yurdumuza ac;tlgt I~tk ve ileri· 
leme rejiminde bu topragm hic;bir degerli 
faaliyeti si.indi.iriilmez, bilakis te§vik ve 
himaye olunur. 

Biitiin bu dU§i.inceleri estetik bir kadro 
i<;inde hakikat sahnesine c;tkaran, temkin
li, tedbirli ve kudretli &ahsiyeti hepimiz 
hi.irmetle tamyoruz. Onun vakarh, di.i -
§iinceli ve azimli §ahsiyetile ktsa bir za
man mesafesi ic;inde milli iklisadiyahmt
za gelen suuru da gormiyenimiz kalmadt. 
Maamafih ben tebriklerimi o kimseye 
sunmtyacagtm. 0 ~ahsiyet yalmz te~ek
kiirlerimizi kabul etsin. Astl tebriklerimi
ze hence en tabii muhatab kimdir bilir 
misiniz? Ti.irk sanayii, Ti.irk sanaynnm 
istikbali ve hatta bir kelime ile biitiin 
Tiirkiye ekonomisi! 

FAZIL AHMED AYKA~ 

A lman hiikumet inin dor t 
senelik plant 

Belgrad 7 (Hususi) Berlinden 
bildirildigine gore, Alman hiikumeti dart 
senelik programm tatbikt ic;in 500 milyon 
markhk dahili bir istikraz akdine karar 
vermi§tir. 

Doktor ~aht, Turk madenle· 
rinin i§letilmesi i~in teklifler· 

de bulunacakmt§ 
Belgrad 7 (Hususi) - Almanya 

iklisad N azm Dr. ,Saht bu aym on be • 
~inde Ankaraya gidecektir. Vreme ga • 
zetesinin Istanbul muhabirine gore, Dr. 
.)aht TUrk madenlerinin Alman serma -

yedarlan tarafmdan i~letilmesine dair 
miihim tekliflerde bulunacakllr. Bu tek
liflere aid projeler Alman miitehass1s 

mi.ihendisleri tarafmdan tanzim edilmi§· 
tir. 

Bir haftada yaka lanan ka
~ak~tlar ve ka~ak e§ya 

Ankara 7 (A.A.) - Get;en bir hafta 
i<;inde giimri.ik muhafaaz iirgiitli, 2 olii, 
2 yarah 129 ka<;ak<;1, 1985 kilo giimriik 

kac;ag1, 173 kilo inhisar kat,;agt, 4 tiifek, 
71 mermi, 10 kilo esrar, 1054 Turk liras1, 
5 altm lira, 57 kcsim hayvanile 42 ka -
<;ak<;l, h ayvam ele ge<;irmi§tir. 

V apurlar lnebolu
dan yolcu alam1yor 
Y olcular ve tiiccarlar 
~ok mii,kiil vaziyette 
inebolu 5 (Hususi) - inebolu lima -

mnda bir haftadtr ac1kh bir vaziyet de
vam etmektedir. 1stanbula gitmek U.ze
re limana ugnyan izmir, Karadeniz, 

Ankara, Cumhuriyet vapur lan giiverte 
yolcusu haddi i.stiabileri dolrnU§ oldu
gundan yolcu kabul etmediler. tic; yii
zii miitecaviz kadm, c;oluk <;ocuk vapur 
bordalanna gidip siivari ye yalvarmak
ta ve merhametine iltica etmekte, red 
cevabt alarak giiz ya§lan arasmda geri 
diinmektedirler. ine boluda mevcud a
teller, hanlar lebaleb dolu, hatta sahil
de kay1klar arasmda yahp vapur bek
liyenler vard1r, 

Vapurlar, kadrolarmdan fazla yolcu 
almad1klan gibi yiik te alm1yorlar. Bu
giin limamm1za gelen Ankara vapuruna 
verilerek .Hamburg ic;in sablml§ 500 
par<;a cevtz ve yumurta hamulesi va • 

purun bordasmda saatlerce bekledigi ve 
bunlarm bu vapurla gitmezse aktarma
ya yeti§rnesi miimkiin olmiyacagl su -
variye bildirilmi§se de yer olmadlgm
dan vapura almmami§lard1r. 

0 s1rada §iddetli bir f1rtma <;Ik~l§, 
mavnalar sahile gelirken bir k1sm1 bat· 
rnt§ , bir k1sm1 da avarya olmu~tur. 

Giinlerce cmek sarfedilcrek ambalaj 
yapllan bu ihracat maHan vakit ve za

manile ecnebi piyasalarma gonderile • 
medigi gibi birc;ok maddi zararlar da 
olmu~tur. 

inebolu iskelesinin sevkiyat, ihracat 
ve yolcu nakliyat i~leri c;ok acmacak 
haldedir. 

1nebolu, her tiirlii mahrumiyet kar • 
~tsmda senelerdenberi ugra§hg1 halde 
Denizyollan idaresi buna bir c;are ara§· 
brmaml§, halkm ve tiiccarm miitead • 
did arzulanna ragmen Cideden donen 
Barbn hath postasm1 buraya kadar tern 
did etmemi§tir. 

Gerek yolcular ve gerek tacirler c;ok 
elim vaziyette bulundugundan bu hale 
bir c;are bulunmast laztmd1r. 

Romanya paras1n1 
dii,iiriiyor mu? 

Biikre,ten Borsa meha • 
filine gelen bu haber 

teeyyiid ediyor 
Bi.ikre~ten borsa mehafiline gelen ba

zt haberlere gore, Romanya da parasmt 

yiizde 40 kadar di.i~iirmek tasavvurun· 
dadtr. Boyle bir tasavvur alakadar ma

li mehafilde biraz hayretle kar§tlanrni§· 
hr. 

Ley, esasen ktymeti dii~iik bir para 
oldugundan bir Tiirk liras1 kar§thgt 
108,53 ley tutmaktadu. Leyin yiizde 40 
daha dii§iiriilmesi takdirinde Tiirk pa
rasile ol~ulmesi bir hayli gii<,: olacaktrr. 

R omanya hiik iimet inin tebligi 
Biikre§ 7 (A.A.) - Radar Ajansi 

bildiriyor: 

Resmen bildirildigine gore, Bakanlar 
Medisi, diin ak§am 1 , 6; 936 tarihinden
beri altm ic;in milli bankanm vermekte 
oldugu yiizde 38 hakkmdaki fiJi vazi • 
yeti kanunla§llrmaga karar vermi§tir. 

Milli bankaya kiilc;e ve akc;e olarak e • 
Iinde bulunan altm stokunu bir kilo al
tm 153,333,333 ley hesabile yeniden he· 

sab etmek i<;in salahiyet verilmi§tir. lh
tiyat altmlann k1ymetlerinin yeniden tak
diri dolaytsile hast[ olacak pliivalii, ha • 
zineye mal edilecek ve ordunun ihtiyac
lanna sarfolunacaklir. 

Halen mer'i rejimin idamesi suretile 

bu fiJi vaziyetin devlet tarafmdan ka • 
nunla~mast hi<,:bir zaman Romanya pa • 

rasmm ktymetten dii§iiriilmesi demek de· 
gildir. Leyin bugiinkii ktymeti ipka edil· 
mistir. 

Bir komiinist 
mahkum oldu 

[Ba~taraft 1 fncf sahffede] 

karara gore, Remzinin Safiye admdaki 
metresile beraber muallim Re§idin evin· 
de oturdugu ve daktilo makinesile Ti.ir-

kiye Cumhuriyeti T e§kilall Esasiye ka • 
nununun tagyir ve. tebdilini istihdaf eden 

yaztlar yazarak, komi.inistlik fikirlerini 
ne§ir ve tamim ettigi ve iizerinde c;eki~ 
ve orak i§aretleri bulunan memnun bir 

gazetenin ni.ishalanm kopye ederek da • 
gttltgt sabit oldugundan Tiirk ceza ka
nununun 146 ve 171 inci maddeleri ah· 
kamt mucibince dort sene agu hapse 
lie; sene Emniyeti umumiye nezareti al
tmda bulundurulmasma ve dort sene 
miiddetle de hidemall ammeden mahru· 
miyetine karar verilmi§tir. 

Diger suc;lulardan F evzi ile V ahidin 
ancak ne§redilen bu gazeteleri okuduk • 
!an anla§tlmt§ oldugundan bunun da bir 
sue; te~kil etmiyecegi cihetle beraetlerine 
hiikmolunmu§tur. 
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~[=~=~======~P=i=y=e=s=====] 
Gec;en giin arkada§larla yemek yiyor

duk. Tiyatro bahsi ac;Ild1. Dramatik e -
serlerile tanmmi§ olan Sebastien Loudiac 
soze kan§arak: 

- !yi bir tiyatro piyesi yazmak her 
halde c;ok giic; bir §eydir, dedi. Hele in
sanm ilk piyesini oynatacak bir tiyatro 
direktorii bulmas1 c;ok daha zordur, dedi. 
Loudiacm sozleri bizi adeta §a§Irttz. <;iin
kii onun ilk piyesini nekadar kolayhkla 
kabul ettirdigini biliyorduk. T urlin ahla
rak: 

- Bize bu masallan anlatma! «Giine§ 
Batarken>> piyesini satmakta hie; zorluk 
c;ekmedik. 0 zaman bu i§in acemisi mi 
o!dugun halde Voltaire tiyatrosu eserini 
oynatti. Sen de bugiinkii §Ohretini ka -
zandm. 

Loudiac cevab verdi: 
- Dogru, fakat ben ..•. 
T urlin arkada§mm soziinil .~teserek: 
- T abii senin ic;in hic;bir zorluk yok· 

tur. (:iinkii sen fevkalade bir zekaya ma
Jiksin degil mi? 

Loudiac giilerek: 
- Hay1r ... Bana c;ok biiyiik bir §ans 

yard1m etti. Bakmiz ... Bu i~te nasi! mu· 
vaffak oldugumu size anlatay1m... Y al
mz herkese soylemeyiniz, sonra §ohreti -
mi kaybederim. Piyesi yazd1g1m zaman 
yirmi be§ ya§mda idim. 0 zaman T ou -
louseda oturuyordum. Muhtelif nam1 
miistearlarla be§ tiyatro direktoriine ko
medimden hirer kopye gonderdim. Be • 
§inden de red cevab1 ald1m. Nihayet 
amcam, Vollteire tiyatrosu direktoriinii 
tamdig!Dl soyliyerek: 

- AI bu mektubu Bernardeauya git.. 
Benim taraf1mdan gonderildigini soyle .. . 
Eger piyes anlathgm kadar giizelse .. . 
Her halde oynahr, dedi. 

De; giin sonra Parise geldim. Dogruca 
Bernardeauya giderek amcamm mektu
bunu verdim. Bernardeau mektubu oku
duktan sonra piyesi ihtimamla yaz1hane· 
sinin bir goziine koya ak: 

- Amcamzm arzusunu yerine getir 
mege c;ah§acagim, dedi. Biiyiik dikkatle 
piyesinizi tetkik edecegim. Sekiz giin son· 
ra bir ugraym1z ... dedi. 

Haftalarca Bernardaunun yaz1hane· 
sine gidip gel dim ... Her defasmda «c;ok 
i§im var! Bir tiirlii piyesinizi okurruya 
vakit bulamadim ... Gelecek hafta geli
niz .•• Muhakkak okur, size cevab ve -
ririm>) diyordu. 

Bir giin, yani Dermordeauya geli§i -
min yedinci seferinde, beldeme salonun
da bir gencle ahbab oldum. 0 da benim 
gibi Bernardeauya piyes vermi~··· Sekiz 
ay gidip geldikten sonra nihayet bir 
«evet» koparmi§ ... Fakat aradan bir se· 
ne gec;tigi halde bir tiirlii piyes oynatii
mami§... Ban a: 

- Bu adam, insanla alay ediyor ... 
Bugiin piyesimi ahp Comedie F rans:aise 
gotiirecegim. Size gelince, bu adama ina· 

n:p beyhude yere vaktinizi kaybetme -
menizi tavsiye ederim, dedi. 

0 giin gene Bernardeu, piyesi okuya
madiglm soy]iyer~k beni atlath. inkisan 
hayale ugrami§tlm... Dii§iine dii§iine o
tele dogru yiiriimeye ba§ladim. Fa kat 
birdenbire karanm1 degi§tirerek bir bira
haneye girdim. Birahanedeki ktzlann a
rasmda, az pudrah, a§ag1 yukan zevkle 
giyinmi§, sari§In giizel bir kiZ nazan dik· 
katimi celbetti. Benim kendisine baktl -
g1m1 goriince hafiften giiliimsedi. T ek ba
§Ima yemek yemek <;ok can sikici bir§ey 
olacakh. KIZI yemege davet ettim. 

·Soyledigine gore ismi Suzy imi§ ... Bi
raz sonra iyiden iyiye ahbab olmu§tuk. 
N e ic;in bu kadar miiteessir durdugumu 
sordu. K1zcagtzm bana kar§I gosterdigi 
alakaya lakayd kalamad1m Meseleyi an· 
lathm. Sozlerimi bitirince Suzy: 

- Bunun ic;in mi iiziiliiyorsunuz? ... 
Siz bu i§i ban a b!rakmiz ... Otesine ka -
n§m~Iz ... Yalmz bana bir elbise sa· 
tm almahsmJz ... Ama agu ba§h bir ka· 
dm elbisesi ... dedi. 

Suzy, projesini anlattJ. Fa kat bu deli
likten ba§ka ne olabilirdi? Giilerek ka -
bul ettim. Arzu ettigi elbiseyi de tedarik 
ettim. Birka<; giin sonra Suzy, ciddi bir 
kadm tavn takmarak Bernardeauyu gor· 
miye gitti. Kendisini, benim kuzinim, di
ye takdim etmi§ ... Rahats1z oldugumu 
ileri siirerek, piyesi hakkmda neticeyi og· 
renmeye geldigini soylemi§... Ondan 
sonra ne oldugunu bilmiyorum ... Bil -
mek te istemem ... Yalmz Suzyyi goriin
ce bana Bernardeounun imzalad!gl bir 
mektubu verdi. Mektubda piyesimi kabul 
ettigini ve c;ok yakm bir zamaoda oyna· 
tacagm1 taahhiid ediyordu. 0 kadar c;ok 
sevinmi§tim ki c;ok gec;meden Suzynin 
bana yaphg1 iyiligi, hatta onun keodisini 
bile unutup gitmi§tim. Bir giin, ilk tem
sillerden sonra Bernardeu: 

- Kuzininiz nerede? Nic;in temsil -
Jere getirmiyorsunuz? diye sordu. 

- Azizim, benim kuzinim yok ... de
dim. 

Sonra kendimi tutam1yarak giilmege 
ba~ladim ve bu suretle hiHyemi anlat -
mak mecburiyetinde kaldim. Bernardeau 
beni ciddiyetle dinledikten sonra bahsi 
degi§tirdi. Bir giin Bernardeau beni ye
mege davet etti. Bernardeounun evinde 
Suzyyi goriince hayretler ic;inde kaldtm. 
Biraz sonra Bernardeou beni bir ko§eye 
c;ekere1c dedi· ki: 

- Ne yapay1m azizim ... Ben c;ok 
muktasid bir adamrm.' .. iki senedenberi 
i§lerim c;ok fena gidiyordu. Oynathgim 
piyesler hi~; begenilmiyordu. Bu sevimli 
Suzy bana, sizin <<Cline~ Batarken» pi • 
yesini kabul ettirdi. Eser biiyiik bir rag· 
bet gordii... f§lerim de diizeldi. Suzy 
ban a saadet bahllttti ... Ben de onu ara
dim buldum ve bir daha ka.ybetmemek 
ic;in i§te yamma ald1m ... 

SENiHA DINO 

ingiltere artJ.k Habe~is· Gazi Osman 
refikas1 diin 

Pa,anin 
golniildii . tana sefir yollamiyacak 

Daily Herald gazetesi yaz1yor: Gazi Osman Pa§amn kendisi hundan 
«Harb esnasmda Adis-Ababada fn • otuz kiisur sene evvel vefat etmi~tir. 

giltere sefiri olarak bulunan Sir Lidney Buglin ise ocag1 si:indii. E§i bayan Fat
Barton Habe§istana avdet etmiyecektir. rna Zahgiil irtihal etti ~e diin Karaca-

Fransa ile fngiltere arasmda cereyan ahmed kabristanmda, ii~iincii oglu Ce
etmekte olan miizakerat ihtimaldir ki malin yamnda ebedi habgahma tevdi 
1\dis-Ababadaki elc;iligin ilgast ile neti- ve emanet edildi, 
celenecektir. Merhume kelimenin bii.ti.in manasile 

Gerek Fransa gerekse lngiltere hiiku- bir chammefendi» idi. .Kil;Jar, miiltefit, 
metleri bundan boyle Adis-Ababada vefakar, miittaki, vatanda§lardan her 
B~konsoloslan tarafmdan temsil edile· 
ceklerdir. ferdin ayn ayn hayirhah1, milletin sa-

adet ve selametine duacr, mii§fik, ara-
Diplomasi muharririmizin fikrine gore 

bu mesele, Haba~istanm italya tarafm
dan fethinin tamnmas1 §eklinde tefsire 
miisaid degildir. 

Resmi mehafil, fngilterenin Habe§is
tanm fethini tammas1 ic;in evvel beevvel 
Cenevrede bu hususa dair resml karar 
verilmesi lazim geldigi fikrindedirler. 
Maamafih Adis-Ababaya elc;i yerine 
Ba~konsolos izammm, itimadname mese -
lesini bertaraf etmi~ olacagt da bedihi -
dir.» 

F elemenk parasmm vaziyeti 
Lahey 7 (A.A.) - Ayan meclisinin 

biit~e hakkmdaki raporunun neticele • 
rine cevab veren hiikumet, florini is • 
tilcrar kesbetmesinin heniiz ~ayani ar • 
zu olmadrgmr soylemi§tir. Diger taraf
tan hiikfunet beynelmilel vaziyette vu
ku bulan degi§ikliklerin milli miidafaa 
bakrmmdan ehemmiyetli tedbirler alm
masmr istilzam ettigini bildirmektedir. -·-Hazin bir vefat 

Gazeteci arkada§larmnzdan, Tan ne~
riyat miidiirli Sabri Salimin krz1 Giizin 
yakaland1g1 hain hastahktan maalesef 
kurtulamarm§ ve diin vefat etmi§tir. 

Cenazesi bugiin sabah saat 10 bu~uk
ta Haydarpa§a Niimune hastanesinden 
kaldmlarak namaZI krhnd1ktan sonra 
Karacaahmed mezarhgma defnedile -
cektir. 

mlmad1gm1 afla dostlanm aramakta, 
sormakta musrr, dii~manlanm bile 
(cger varsa) severdi. 

E§inin vefatmdanberi bugiine kadar 
evini, dairesini - ne yaphysa yaph -
hiisnii idare ve f1karas1m ia§e etti; i:i
liinciye kadar akh, ~iiuru yerinde ve 
zinde idi. Ve ta ~ocuklugundanberi a
k!lh (ya§h ba§h) bir kadmd1. 

Diin tabutu arkasmda onu ebedi M.b-
gahma kadar - kemali hulus ve saf -
fetle - takib eden zevat her ad1mda 
merhumenin faziletlerini hiirmetlerle 
yadedip durdular ve derin bir samimi -
yetle i~in ic;in agladtlar. 

Ben de teyzeme ve YJkllan bu ocaga 
aglarken bir taraftan da day1zadem 
Salahaddinin merhume halasma kar~r 

arzettigi hlirmet ve hizmetleri dii§iin -
memezlik edemedim. Kendisine ve mer 
humenin lifuli.ine agl!yan, cenazesine 
gelen zevati kirama ve dostlara muh -
terem gazetenizin lutfu delaletile bir 
daha arz1 taziyet ve te§ekkiir ediyorum. 

Sernih M iimtaz S. ---------Diigun 

CUMHURlYET 

Ab I d I C YENi ESERLER ) ..,.. Bu~rnn gunduz ve llece --. one er en a 1nan -_.;,....-------- TURAN Tiyatrosu 

fazla Paralar Sosyoloji Na$id, Halide, Fahri 
Alq;am arkada~ImJzm Ba~muharrlri 81- listad besteklr 

Elektrik Sirketinin , 
kabahati tesbit edildi 

Elektrik ~irketinin abonelerinden fazla 
para almakta oldugu hakkmda alaka -
darlara yapilan §ikayet iizerine Belediye 
.;lirketler Komiserligi, ve N aha Ba~ • 
miifetti§ligi meseleye vaz1yed ederek 
tahkikata ba§lamJ§lardi. Diine kadar ya
pJ]an tahkikata gore ~irketin, tarife kii
surlu oldugu vakitlerde bu kiisurlan va
hide iblag etmek suretile tahsilat yaptJgi 
tahakkuk etmi§, §irket te bu kusurunu iti
raf eylemi§tir. Ancak §irket bunu makul 
olm1yan bir sebebe istinad ettirmektedir. 
~irketin fikrine gore guya faturalar yazi· 
hrken makinede yirmi paray1 yazacak 
r kam olmadtgt ic;in daima faturaya ye
kim yirmi para fazlasile yaztlarak vahide 
iblag ediliyormu§ . .;lirketin bu iddiast ge· 
rek N aft a Ba~miifetti§ligince, gerekse 
Belediye Komiserligince gayrivarid go ~ 
riilmii§ ve keyfiyet N aha Vekaletine bil
dirilmi§tir. 

.;lirketin 11 0 bin abonesi olduguna go
re §imdiye kadar bu suretle abonelerden 
alman paranm da miihim bir yekun tu
tacagi tahmin edilmektedir. Sirketten is
tirdad edilmesi laz1m gelen bu paramn, 
abonel!f!'e iadesine de imkan olmadigi ci· 
hetle ya ~ehir namma Belediyeye, y~
hud da ba§ka bir miiesseseye veri! • 
mesi icab edecektir. Maamafih bu hu • 
susta heniiz hic;bir ~ey dii~iiniilmemi§tir. 

Zonguldakta bugiin ko
mur bayramt yapdacak 
r 

Tiirkiyede maden komiiriinii ilk ke~jeden 
Uzun Mehmed icin Zonguldakta 

yaptlan abide 

Memleketimizde ilk defa maden ko
miiriinu ke~feden Zonguldakh Uzun 
Mehmedin bu ke~finin 1 08 inci ytldonii
mu miinasebetile bugiin Zonguldakta 
Halkevi tarafmdan bir merasim yap! ~ 
Iacakhr. 

Her sene ayni giinde yapilmakta olan 
komiir bayram1 ve Uzun Mehmed ihti
falinin bu sene daha par.lak olacag1 ha
ber verilmektedir. 

--~·-~· --FranSIZ miidafaaama taalluk 
eden in§aat devlet tarafmdan 

yap1lacak 
· Paris 7 (A.A.) - Saylavlar meclisi, 

vilayet ve komiin finanslanmn rslaht 
hakkmdaki projeyi ittifakla kabuf et -
mi§tir. Bu projenin ba§hca hiikmiine 
gore, vilayet ve komiinler hesabma §im
diye kadar yapilmakta olan bazr in§a -
atla bilhassa memleketin miidafaast 
hakkmdki in§aat bundan boyle devlet 
tarafmdan deruhde edilecektir. 

Hiikfunetin derhal miizakere edilme-
sini istemh~ oldugu vergilerin 1slah1 
hakkmdaki proje pazartesinden itiba -
ren tetkik edilmege ba~lanacakhr. Bu 
proje ba§hca iki tedbiri ihtiva etmek -
tedir: Mal nakliyah vergisile ~liriiye -
bilecek emtia iizerinden alman kazan~ 
vergisinin lagvi finans kanunu projesi 
sah giiniinden itibaren meclislere tev-
di edilmi§tir. 

vas meb'usu Bay Necmeddin Sadtgm lise ;~. uhlis ~abahaddin 
programlarma gore hazrrladtgl Sooyoloji blrlet191 
kital>I nefis surette basllarak ne~redilml§· HATIRIM jr.jN 
tlr. y 

Vaktile Unlversltede bu ilmln hocallgmJ Biiyiik Operet 3 perde 
yapmt§ olan Necmeddln Sad1gm yen! kita. Giindiiz 2 oyun. Biiyuk Orkestr<t 
1>1 gayet temiz ve munls blr dille de yaZll-
mt~trr. Her yaZl~ tarzmm caz!blil';l 1lmi Jd
tablarda herkes!n muvaffak olamadtgl 
miistesna blr mazhar!yett!r. Necmeddin 
Sad1k bu mazhar[yete erm!~t!r. 

Bu giizel k!tabi yalmz lise talebes!ne de
gil, herkese tavsiye eder!z. 

Yeni Adam 
Yenl Adamm 149 uncu sayJSI r;nkt1. i<;ln

dekiler: ilk ogretmene kapJSlOl kapiyan ii
nlversite, ismail Hakki Baltactoglu, Tiirk
~e bllmiyen biiyiik ii.limlerim!z, ismail 
Hakkt lialtac10glu, Hayat1m, ismail Hakkt 
Baltamoglu. ispanyanm Jean Darc1 H. 
Bozok, i1eri mi geri ml, Dr. izzeddin ~adan. 
Kim nasyonallstt!r, kim degild!r? Ulak. 
Yen! Ilk okul program! Fahrl Dalsar. Ta
lebenln s1hhatl Dr. Ph. Dally: Zar oyunu 
Humantsmusun durumu. Uyku ned!r? 
Fenksiyonel terb!ye Dr. Claparede, Riipke 
Antlmarkstst. KJSa. tetklk ve tenk!dler. i~ 
ve di~ sosyete haberlerl. Kiiltiir haberle
rl, Yen! !(tkan eserler. illm ve teknik ha
berleri. Ekonom! haberlerl. 

Okumamn tatbik edilmif 
psikolojisi 

Amerlkada terbiye tahsil eden gene ve 
degerli ogretmenler!mlzden Rahm! i. Kol
!(ak tarafmdan tiirk!(eye ~evr!len ve terbl
ye ilmin!n en son nazarlyelerlne uygun o
larak yaZJ!an bu eserin basi!masi, lntl§ar 
mevkilne konulmasi !lim hayatJmiz !<;in 
ger!(ekten onemU bir hadisedir. Gene mii
terciml tebrlk ve eser! biitiin ltsel!lere tav-
s!ye ederiz. · 

Edirne Mezarlari 
Ankara Arkeoloji miizesl direktiirii H!k

met Turhan Daglloglu, blrc;ok zahmet ih
tiyar edel'ek ve birr;:ok emek vererek Edlr
ne mezarhklarmdan topladrg1 tar!hi ves!-

Herkes Kotuyor! 

MELEK 
sinemas1na 

Herkes goriiyor ! 

KARIS I 
ve 

DAKTiLOSU 
filmini 

Herkes begeniyor : 

KLARK 
MYRNA 
JEAN 

GABLE .. 
LOY ve 

HA RL OV'u 
Bu Fransxzca sozlii nefis ve 

MOKEMMEL filmdir. 
Ayr1ca: Renkli KIZIL ~EY
T AN Senfonisi ve Paramount 

diinya haberleri 
Bugiin saat 11 de 

tenzilath matine 

TAKSIMDE . M A K S I M 

kalan - res!mll olarak - bu ad altmda 
ne~retmi§tir. Turk tarihin!n blraz daha 
aydm!anmasma hlzmet edecek olan boyle 
b!r eserl viicude getlrdlg!nden dolay1 arka
da.§Jmlzt candan kutlulanz. 

Diigiin 

tiyatrosunda 
H A L K 

OPERETl 
Savur kaymakam1 merhum Ziyanm 

k1z1 Meziyetle, Kiitahya meb'usu !bra
him Dalki11cm oglu, gene ve k1ymetli 
idarecilerimizden Pazar kaymakam1 
Ahmed Dalk1hcm diigiinleri, diin .giizi
de davetliler huzurile Parkotel salon
larmda yapilmi§tir. Yeni ~ifte saadet -
ler temenni ederiz. 

16 ikincitetrin
den itibaren 
? • • i!ftiraki1e 
Pt~t{:A 
biiyiik operet 

Y eni Kadro - Y eni Bale 

Bu senenin " KARiOKA " ve " KUKARA<;A " st ... 

MAVi V ALSLAR 
bir har~~a . ~ Bir ,a,q.eser 1 
"n hakiki bir 2evk ve ne$e 

r- Bugiin S A R A Y sinemas~nda 
' 

, 

, 

2 giizel filim birden 
SAN' AT ... 

RiCHARD TAUBER 
Fransl7.Ca sozlii 

ViYANA ... 
SENi SEViYORUM 

( Wien ... Wien .. nur du Alieln) 

SPOR ••• 

Arzuyu umumi iizerine 

BERLiN 

OliMPiYADLARI 
llaveten : FOX JURN AL. Bugiin sa at 11 de tenzilath matine 

Biitiin iSTANBUL halk1n1n arad1g1 

MAZURKA 
ve 

Herkesin begendigi sevdigi ve istedigi 

<;APKIN GENe; 
DAN1ELLE DARRiEUX - HENRi GARAT 

Y arm matinelerden itibaren P E K Sinemas1nda 

MiL Li ve AZAK 
Her iki Sinemada birden gosterilmekte olan 

KADINlAR KULUBU 
Emsalsiz muvatfakiyetlerle devam ediyor. 

.. ----- Ayr•ca iiAve olarak -----... 
A Z A K' da I M i L L I ' de 

KANLI KARGA MOHiKANLARIN SONU 
Biiviik serll'iize~t filmi · ikinci ve son devresi 

, 

r EHLi TSAiiB En ~erefli sahifelerinden biri 

MUHAREBELERi 
.. 

Y a lmz bugiin ve yarm 
(Pazartesi matinelerde 
program degi~ecektir) 

Saat 11 de 

TORKc;E SOZLO 

i P E K sinemas1nda 
tenziiAth matine I 

.............. IIB~u~g~u~n~;lb~u~·ttLuhn~is;tl.a~n~b~u~llhh;a~lk~•~n~•n;it~o~p~l;a;n~a~c;a~g~l~y~e;.r~------------·~ 

Mevs;!n '!. ~~~ FranSIZ ~er~ti~u~ k~li ~u~f .. k;~e I g~enligi I 
H-A ~ M E T L i V A L S 

zevk ve nefi'e filmini gorecek ve candan alku;hyacaktlr. Bafi rollerde: 
H EN R i GAR AT - R EN E ST. G Y R 
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RADYO 
( Bu aksamki program ) 

iSTANBUL: 
12,30 p!akla Tiirk mus!ktsl - 12,50 hava • 

dis - 13,05 p!akla haflf miiz!k - 13,25 muh
telif plak ne§riyatl - 18,30 plakla dans 
musikis! - 19,30 konferans: Suad Dervi~ 
tarafmdan - 20,00 Belma ve arkada.~lan 
tara.fmdan Tiirk muslkts! ve halk ~arkl -
Jan _ 20,30 Sadi ve arkada~lan tarafmdan 
Tiirk musikisi ve halk §arkJlan - 21,00 or
kestra - 22,00 pl§.kla sololar - 22,30 Ajans 
ve Borsa haberleri - 23,00 son. 

viYANA: 
18,25 Avrupada seyahat - 19,30 kan~Ik 

yaym _ 19,55 spor - 20,05 haberler, spor -
20,15 Vlyana musik!s! - 20,40 filim par~a
lan - 21,45 kan§Ik yaym - 23,15 haberler, 
spor - 23,35 musikl - 24,15 yiizme miisa
bakast • 24,35 haberler - 24,45 dans mu • 
siktsl. 

BERLiN: • 
18,50 spor - 19,05 ~ark1lar - 19,25 plyano 

musiklsi - 19,45 musiklli facia - 20,45 spor 
haberlerl - 21,05 operet - 23,05 hava rapo
ru, haberler, spor _ 23,25 devlet yayml .. 
23,50 gece musiktsl. 

BUDAPE§TE: 
18,05 konser, klraat - 18,45 orkestra kon

seri - 20,55 spor - 21,o5 muslklll plyes-23,05 
haberler - 23,30 s_alon orkestrast - 24,20 
Qlngene orkestras1 - 1,10 haberler. 

BUKRE§: 
19,05 saat, haberler, hava raporu - 19,20 

Rumen ~ark1lan - 20,05 dans muslklsi -
21 05 konferans - 21,20 operet yayml, Is -
ti~ahat esnasmda haberler, spor - 24,05 
son haberler. 

LONDRA: 
20,05 kan~1k yaym - 22 dint yaym-22,55 

haberler, hava raporu, saat - 23,10 orkes
tra konseri • 24,05 orkestra ile ingiliz ~ar
kJlan - 24,35 son. 

PARiS [P. T. T.): 
18,20 diietolar - 18,50 oda muslkisl-19,35 

komedl - 20,35 havadls - 21,35 hava ra. -
poru, konu§malar _ 22,20 spor - 22,35 ope-
ret yaym1 - 24,35 haberler, hava rapo • 
ru - 24,50 dans orkestrast. 

ROMA: 
18,05 piyes - 20,25 f~izm haberlerl-21,10 

saat, haber!er, konferans - 21,45 opera ya. 
yrm, lstirahat esnasmda konul?malar, ha
berler, en sonra dans muslklsl. 

NOBETCiECZANELER 
Bu gece nobel;(;i olan eczaneler ~unlar

dJr: 
Istanbul clhetlndekller: 
Aksarayda (Ziya Nurl), Alemdarda <E~

ref Ne§'et), Bakrrkiiyde (HIHU>, Beyazid.· 
da (Haydar), Emlnoni.lnde (Mehmed KL 
ztm), Fenerde (Arifl, Karagiimriikte CA
rlf), Kii<;iikpazarda (H!kmet Cemlll, Sa
matyada. (Teofilos), $ehremlnlnde CNa
zim), ~ehzadeba§mda (Asaf). 

Beyoglu c!hetindek!ler: 
Gala tad a. (Sporldtsl , Hask1iyde (Bar

but), Kastinpa~ada CVas1f), Merkez nahi-
yede (Kanzuk), (Gtine§), §l§lide (Halkl, 
Takslmde (Takslm), (itlmad). 

Uskiidar, Kadikoy ve Adalardakiler: 
Biiyiikadada (Merkez), Heybellde (Yu • 

suO, Kadtkoy, Pazaryolunda (Merkez), 
Modada (Falk iskender), Uskiidar, Sellm!. 
yede (Sellm!ye). 

Miinir Nureddin konseri 
~ohretli ve k1ymetli sana'tkar Miinir 

Nureddinin 11/11/936 tarihine tesadiif 
eden oniimiizdeki c;ar§amba giinii ak -
~am1 cSaray - Glorya. sinemasmda bir 
konser verecegi memnuniyetle haber 
almdt. Birinci k1sm1 suzidilaradan bes
te, agtr semai ve §arktYJ, ikinci k1sm1 
yeni ve giizel eserleri, ii~iincii k1smt da 
nefis halk tiirkerlerini ihtiva edecegi 
anla§Ihyor. Programm zenginligini saz: 
takimmm neyle, kemanla takviye O• 

lunmas1 bir kat daha, zenginle§tirmek
tedir. Musiki severlerin bu i:inemli kon
sere ragbet gi:istereceklerini umanz. 

Biitiin sehir halkm1n • 
agz1nda yalniZ 

MARGARiTA 
Frans1zca sozlii biiyiik 

filminin ismi dolatiyor 

YILDIZ 
• SIDemaSIDID 

vasi salonu biitiin seanslarmda 
tamamen dolup hotalmaktadxr 

Biiyiik muganniye 

GRACE MOORE'un 
okudugu tarktlar herkesin 
ho,una gitmekte ve candan 

alkt~lamaktadrr. 

Bir film .. Bir roman .. Bir operet 
Bugiin saat 11 de matine -SARA Y sinemas1nda 

11 ikincite~rin ~ar~amba giinii 
ak,ami «21» de 

Miinir Nurettin 
ve ARKADA~LARI 
Mevsimin ilk biiyiik 

KONSERi 
Nefis ve zengin program, 

Gene i:iliiye Allahtan rahmet diler ve 
arkada§trruz Sabri Salimle kederli aile
sine samimt taziyelerimizi sunanz. 

istanbul Miiftisi Mehmed Fehmi th
generin oglu Sabri Ulgenerle <;inkograf 
Alaeddinin Krralm kiZl Piyalenin dii -
glinleri di.in ak~am Tokatbyan otelinde 
yapilmi§ ve iki ailenin bir~ok dostlan 
haz1r bulunmu§lardir. Yeni evlilere sa-
adetler temennl edcriz. I i••••••••••• Bugiin saat 11 de tenzilath fiatlarla matine -------.. ~ •--• yeni kadro 

= 

B 
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Ruzveltin tekrar se~imi munasebetile 
Amerika Cumhurreisine 

verilen visi salihiyet 
Birle,ik hiikumetlerin mii.terek i•lerinden yalniZ 

Cumhurreisi mes'uldiir. Naz1rlar, riyaset 
makamJnin katibleri mesabesindedir 

Amerika Miittehid Hii.kiimetleri Ali mahkemesi 
Birle§ik Hi.ikumetler V ersay muahe - mmm katibleri mesabesinde olup kongre

desi imzalamp ta ingiltere idaresinden ye dam~tlmadan cumhurreisleri tarafm -
tamamile kurtulduktan sonra ( 1783) dan tayin ve tebdil olunurlar. Kara ve 
mi.i~terek haklan, vazifeleri ve idare ~ek- deniz kuvvetlerinin kumandam cumhur
lini tesbit i<;in bir anayasa tanzimini di.i- reisidir. Muahedeleri imza, el~ileri ve 
~i.inmi.i§lerdi . F akat her hi.ikumet kendi biiti.in bi.iyi.ik memurlar1 gene 0 tayin e
dahili kanunlanm yapmak ve kendi te§· der. Reis vekili veya ikinci reis olarak 
kilatm1 tamamlamakla me~gul oldugu sec;ilen zatm vazifesi cumhurreisinin ve
i<;in bu di.i~i.ince kolayhkla neticeye er- fatmda -yeni mtihab yap1lmc1ya kadar
dirilemedi, dort y1l siiren bir buhran dev· yerine ge<;mek ve senatoya riyaset et • 
resi ge~irildi ve nihayet yeryiizi.inde ya- mektir. 
z1h olarak mevcud olan anayasalarm, T e~ri kuvvetine malik olan kongre bi-
te•kili1h esasiye kanunlanmn ilki meyda- b' · b' 1 h t' lmak ' ri senato ve ITl me us ar eye 1 o 
na getirilebildi ( 1787). i.izere iki meclisten miirekkebdir. Sena -

Her hii.kiimet mii.stakildir to, her hi.ikumetin te§ri medisleri tara -
Bu orijinal kanuna gore, Birle*ik Hi.i- fmdan -ni.ifus nisbeti gozetilmiyerek- se

kumetlerden her biri hiikiimranhk hak • <;ilen iki~er ki§iden, meb'uslar meclisi de 
kma maliktir, kendi hududu dahilinde her hiikumetin ni.ifus miktarma gore inti
mi.istakildir. Anayasamn mii*terek say • hab olunan kimselerden te~ekkiil eder. 
mad1g1 i~lerde her hiikumet kendi kanun-
lanle idare olunur. Her hiikumetin icra Bu~i.in senatoda 96, meb'uslar medisin-
kuvvetine sahib ve ahali tarafmdan se • de 340 aza vardtr. Kongre muayyen 

1 d t 1 Cumhurreisi bu ~ilmi§ bir reisi, kanunlan miizakere ve zaman ar a op amr. 
kabul eden ve c;ok yerde ayanla meb'us- zamanlann haricinde kongreyi i<;timaa 
Jardan miirekkeb olan te&ri meclisleri davet edemez ve ic;:tima1 geri de b1raka
vardtr ve gene her hiikumetin mahkeme- maz. Fa kat kongrede kabul ve tasdik o
leri, kanunlan aynd1r. lunan kanunlarm tatbiktm -bir daha mi.i-

Filade!fiyada toplamp ta 1787 anaya zakere edilmesini taleb etmek suretile
sastm tanzim eden m1lli meclis, Birle§ik geri 1:-/.akabilir. 
Cumhuriyet ic;in icra, te§ri ve adli kuv- Ali mahkemenin saUihiyetleri 
vetler namile i.i<; kuvvet kabul etmi~ti. Amerika Birle§ik Cumhuriyetler ana -
icra kuvveti cumhurreisine, te§ri kuvveti- yasasmm ba~ka memleketlerde e§i olm1-
kong.eye aiddir. Cumhurreisi ve kongre yan ve orijinalitesini yi.izA elli y1ldanberi 
ancak harici ve diplomasi i§lerile, ordu muhafaza eden ciheti, Ali mahkemedir. 
ve donanma, ticaret meselelerile, gi.imri.ik Adli kuvvet dokuz hakimden miirekkeb 
tarifelerile me~gul olabilirler. olan bu mahkemeye verilmi§tir. Hakim-

1767 anayasas1 Cumhurreisinin ittiha- Jeri kaydi hayatla cumhurreisi sec;:er. 
da dahil her bir hiikumetin, kongredeki Mahkemenin vazifesi Birle~ik Hiikumet
vekilleri adedine miisavi mi.intehibleri ler veya cumhurreisile kongre arasmda 
havi olmak iizere tayin ettigi intihab da- ctkacak ihtilaflarda hakem olmaktu. 
ireleri tarafmdan dort sene ic;:in intihab o- Lakin bu mahkeme herhangi bir vatan -
Junrnasmt emrediyordu. Bu miintehibler da&In arzuhal sunarak yapacagt yazlh 
iki ki§i ir;in rey vereceklerdi ve <;ok rey a- · 1 

I d . mi.iracaat iizerine anayasaya mugaytr o -
Jan cumhurreisi, ekalliyette ka an a re1s b k 1 

duauna kanaat getirecegi iitu ... ~ an_ un _a-. 
vekili scc;:ilmi~ olacakh. ~u ~ekilden sara- ., f h d b 1 <::. d k n ve kararnameleri es e e I IT. ytrn I 1 hatle anla~t!tyor ki anayasay1 yapanlar 
hi.ikumet istibdadma meydan vermemegi Cumhurreisi Ruzveltin mali ve pek cez-

1 I ri baz1 kararlanm i~te bu salahiyetle fes-
dii~i.indi.ikleri gibi halka da faz a sa ahi- heden Ali mahkeme salahiyetleri hak -
yet vermekten c;:ekiniyorlardt. Fa kat bu d k' ff 

d I S. d' kmda yeni yaptlan se<;im e 1 muva a -hiikiim pek <;abuk ta il edi di. , 1m 1 re-
is namzedini ftrkalar tesbit etmekte ve in- kiyetten aldtg1 kuvvetle mii~~riinileyhin 

l'k h d tadil ettirmek istiyecegi tahmm olun • tihab hakkma rna 1 er vatan a~ men-
sub oldugu fuka namzedlerine rey ver - maktadtr. 
mekte oldugundan cumhurreisleri halk ~u ktsa yaztdan anlaey1lacag1 ~zere 
tarafmdan intihab olunuyor demt>ktir. 1787 anayasas1 tamamile demo~~as~ e.-

Cumhurreisinin salahiyetleri saslanna istinad etmekte ve teeyru, 1~ra1 , 
adli kuvvetleri halk tarafmdan se<;1lme $u onemli degi~iklige ragmen cumhur-

reislerinin anayasa ile muayyen olan sa- heyetlere vermekte ise de parln?,an~~rizm 
lahiyetleri tamamile bakidir. Birle~ik usuliini.i te~is etmemektedir. ~unh~~A b~ 
Hiikumetlerin mii terek i~lerinden yalmz kanun Cumhurreisine me§ruh u ume 
onlar mes'uldi.ir. Naztrlar, riyaset maka- kralla;mdan daha fazla hak ve salahi • 

Cumhuriyeti n i~timal roman•: 26 Y a zan: Hilmi Z iya 

F akat o, tamamile tasannusuz kendi -
Jiginden alm1§ oldugu bu ciddi hoca tav· 
rmm devam etmesini nekadar istiyordu! 
!~inde bir r;ocuk halecam oldugu halde, 
kalbi ~arparak bu geni§ plamm anlattr -
ken, kendini kiirsii ba§mda vekarla soz 
si:iyJiyen bir muallim samyordu. 

Ke§ki bu sozlerin hie; sonu gelmese de, 
saatlerce burada parlak, miitebessim goz -
lerile bakan bu sevimli arkada§m yanmda 
kalsaydt! 0 soylerken ortahk gittikc;e ka· 
ranyor, lambamn titrek, dalgah 1§tgile ha· 
releoen kiilrengi bir dekor ilrinde gozleri, 
yakla§tlk~a sabn azaltan uzak §ehir 1ey1k· 
Jan gibi parhyordu. Gece onu, karanhk 
ve kedere degil, daha beyaz, daha giizel 
goriinmek ilrin adeta bir siyah kostiime bii
riiyordu. 0, bu cazib manzara ic;:inde ken
dinden ge\rerek kim bilir daha nehdar 
soyliyecekti ki, birdenbire kap1 ac;1hp on 
Ya§lannda temiz giyinmii bir k1z c;ocugu 

- Baham biiyiik odada sizi bekliyor, 
dedi. 

Bu, ge~en gi.in onlara kapt a~1p selam· 
hk odasma kadar yo\ gosteren sevimli es· 
mer bir ktzdt. N e baktra ~alan cildinde, 
ne de yi.izi.ini.in hatlarmda bu aileyi andmr 
hi~bir nokta olmad1g1 i~in, kap1dan ~tkar
ken: 

- Bir ki.i~iik karde§iniz oldugunu bil
miyordum, diye merakla sordu. Nur gii • 
lerek: 

- Evet, karde§im .. Fakat ~ok ha§arl 
diye ~ocugu ok§adtktan sonra, sofada bi· 
raz geri kaldtklan zaman Demirin kula
gma igilip, gizli bir§ey soyliiyormu§ 
gibi: 

- Elimizde bi.iyi.idi.i, b~bam ay1rdet • 
mez, o da bizi abla diye ~agmr. (Sonra 
parmagmt agzma goti.iri.ip sesini daha al
~altarak) ama, bunlar1 duymasm, i.izii
liir .. dedi. 

Demir, onu temin i~in hafif\re elini tut-

CUMHURIYET 

Hakh bir taleb 
Hazineye borclu olan· 

Iarin bir miiracaati 
lzmirde metruk mallar idaresinden 

emlak altp ta hazineye bor~ianm1~ olan
l.orm borc;lanm taksitle odemeleri hak -
kmda c;tkan kanun, alakadarlan Hfi de
recede tatmin etmemi§tir. Bu yiizden bir 
heyet, Ba§vekil fzmirdeyken kendisini 
ziyaret ederek ~u dileklerde bulunmu' -
lardtr: 

I - Yeni hnun miibadil Rumlann 
mallanm sahn almt~ olan borc;lularm 
bor~lanm yirmi sene taksite baglarnt§hr. 
Fa kat 1934 y1lmdan sonra tahakkuk et· 
mi§ borc;lan yirmi ytl yerine sekiz ytla 
indirmektedir. Hazineden Rum malt sa· 
tm alanlar bu lc.anundan istifade edemi -
yorlar. Bu kaydin degi§tirilerek 20 sene 
taksitin hazineden satm ahnan biitiin em
lake te§mili, 

2 - Eski borc;Iara aid faizlerin affi, 
3 - Hazine tarafmdan r;•kanlan her 

nevi tahvillerin, bore; senedlerinin, mii • 
badil ve gayrimi.ibadil bonolarmm bu 
borca mukabil kabul edilmesi. 

Bir taraftan Turk parasmm son za -
manlarda pek fazla yiikselen lnymeti ve 
i§tira lc.abiliyeti, diger taraftan da emlak 
fiatlannda goriilen di.i§i.ikliilc.ler gozonii
ne almacak olursa bu taleblerin kabul 
edilerek bor\rlulan tatmin edecek bir for
mi.il bulunmas1 ~ok yerinde bir hareket 
olacakhr. 

yet vermi~ bulunmaktadtr. 

Maarif meseleleri 

Yugoslav maarifinin 
dayandtgi esaslar 

Yazan : Arif Osmanc1koglu 

Biiyiik Harbi mi.iteaktb Yugoslavya 
vahdeti te§ekki.il ettigi zaman, devletin 
en biiyi.ik gayelerinden birisi, evvelce ye
di idare §ekline tabi olan bir camiayt tek 
bir ideal altmda toplamak, tahakkuk e· 
den siyasl birligi ki.iltiir ve iilki.i vahdetile 
boliinmez canh bir bi.itiin haline getirmek 
olmu§tur. Harbden sonra iktidar mevki
ine gelen bi.iti.in hiikumetler maarifte vah· 
det prensipini tahakkuk ettirmek i<;in ~a· 
h§mt§lar ve 1926 da buna muvaffak ol
rnu§lardu. Yugoslavizm idealojisini yeni 

nesillere a~tlamak i<;:in mektebe verilen 
bu ehemmiyet, ba§ka memleketler maa -
rifr;ilerinin dikkat nazanm r;ekmekten u
zak kalmam1~hr. Nitekim, franmca Le 
Temps gazetesi, gec;en ay, «Yugoslav -
yada genclik terbiyesi» hakkmda bir an
ket yaptlrmt§, ve bunu bir seri makale 
halinde ne§retmi§tir. Y ugoslavya maarifi 
hakmda en son mutalan ihtiva eden 
Frans1z gazetesinin anketinin esash k1 · 

stmlanm burada hulasa etmek istiyoruz. 
Y akmda kendisile ki.iltiirel miinasebet • 
ler tesis edecegimiz dost ve mi.ittefik bir 
memleket maarifi bizi, §iiphesiz, diger 
milletlerden daha fazla alakadar edece· 
gini samyoruz: 

1 - flk tahsil mecburl ve yedi sene· 
dir. Bi.iti.in memlekette 875 7 ilkmekteb 
vardtr. Kadm ve erkek 29,389 muallim, 
22,000 s1mf idare etmektedirler. 

1935 • 1936 ders y1lmda, ktz ve er • 
hie. ilkmekteb talebesi mecmuu 1 milyon 
350,000 di. Bunun (360912 si ktzdu. 
Her on ni.ifusa 1 talebe, her 30 kilometro 
murabba1 ve 1500 niifusa bir mekteb isa
bet etmektedir. Bu rakama ekalliyet mek
tebleri dahil degildir. 

36 ilk muallim mektebi vardtr. Dort 

ulu diller okutulan Realka. En hakim 
tip, miisbet ilimleri okutan Realkadtr. 
Bu lie; tipten mevcud liselerin mecmuu 
172 dir. 1935 - 1936 ders ytlmda 9395 7 
talebe derslere devam etmi§, 4815 erkek, 
ve 1616 kadm profesor ders vermi§tir. 
Liselerin program! an a~ag1 yukan Fran· 
stz liseleri programlarma miisabihtir. 

Lise hocalan Universiteden mezun ol· 
duktan sonra, ii<; senelik bir staj, ve bunu 
mi.iteabb bir devlet imtiham agrigation 
g~<;irmek mecburiyetinderiler. 

3 - Yi.iksek tedrisat. Yugoslavyada 
1930 tslahatmdan sonra, i.i<; i.iniversite 
vardtr. Belgrad, Zagrep ve Loublianada. 
Bunlardan baska, Belgrad iiniversitesine 
merbut, Subatitzada bir hukuk fakiilte
si, Skopljede bir felsefe faki.iltesi vardtr. 
Boylece 4 t>debiyat faki.iltesi, 3 hb fa • 
ki.iltesi, 2 teknif fakiiltesi, fakiilte aya -
rmda 2 orman mektebi, 1 baytar mek • 
tebi, I eczact mektebi, ve askerlige ha· 
mhk mektebi vardtr. 1920 de, 2095 ve 
1925 te 5646 olan talt•be saytsJ 1935 -
36 da 14500 e <:tkmt~hr. 

Bundan ba~ka. Kralhkta, 300 ticaret 
mektebi, 2 yiiksek ticaret mektebi de var
dtr. ilk muallim mekteblerine miidi.ir 
yeti~tiren yiiksek pedagoji mektebi de 
yiiksek mektebler meyanmdadn. Tahsil 
mi.iddeti dort senedir. 

Askeri mektebi 1850 de ar;1lmt§hr. 
Mektebe lise mezunlan kabul edilir. !ki 
devreye aynlrnl§hr. I - Orduya asteg· 

men yetl§hren a~agt stmflan ki bizim 
Harbiyeye tekabi.il ediyor. 2 - Kurmay 
subay yeti~tiren yiiksek dersler ki, bizim 
Akademiye muadildir. Aynca bir leva
Z1m mektebi ve bahriye mektebi vard1r. 

Vafington fehi na•rl kuruldu? 
Anayasa, Birle§ik Hiikumelter ir;in 

mi.i§terek bir mmtakada bir idare merkezi 
tayin edilmesini ve cumhurreisile kongre
nin orada bulunmastnt emretmt§lt. Bu 
mii§terek mmtaka, Mariland hiikumeti 
dahilinde tayin ve tefrik olundu ve istik
lal harbi kahramanmm adm1 ta~tyacak, 
Ya~ington diye amlacak olan §ehir de o
rada kuruldu. 1789 y1lmm martmda tatbik 
mevkiine konulan anayasa mucibince 
cumhurreisi intihabt yap1lmca Va§ington, 
yeni Amerika Cumhuriyetinin ilk reisi ol
mak ~erefini lc:azand1, dort y1l sonra bir 
daha ve o devrenin sonunda i.ic;i.incii de
fa olarak bir daha sec;ildi. Lakin kendisi 

senelik orta tahsili ikmal ettikten sonra iic;i.incii intihabmda millete kar~1 itizar 
etti, affini diledi. Bu sebeble bir zahn mektebe giren namzedler, dart sene mes-

Franstz muharriri (Gaston Caster an), 
anketinin sonunda §U kana ate vanyor: 
<<Gene Yugoslav nesilleri, memleketin 
onlardan istedigi, ~evk ve hararet ve hiis
nii irade ile me~budurlar. Onlar gelecek 
giinlerde, muhtelif hatta birbirlerine ztd 
lemayiillerin, zihniyetlerin ve emellerin 
vahdetini temin edebilecelc.lerdir. Irk genc
dir, giic;li.idi.ir ve dincdir. Avrupamn bu 
mmtakasmda bir emniyet misyonuna rna· 
liktir ve o bunda kusur etmiyecektir.» 

birbiri ardmca i.i<; defa reis sec;:ilmemesi leki tahsil goriirler. Programlar c;ok yi.ik
Amerikada usul ittihaz olunmu~tur. Ana- liidiir. Eli§leri ve beden terbiyesine bil
yasada bOyle bir hi.ikiim ve sarahat ol - haasa ehemmiyet verilmektedir. 
mamalda beraber halk, Va~ingtonun ha- 2 _ Orta tahsil iic; lise tipi vardu. 
r lcetini hnuni nas mahiyetinde tutaralc. 1 _ Yunanca ve Jatince tedris eden lise, 
bOyle bir teamiile vi.icud vermi~tir. 2 _ y almz muam diller okunan kim -

Harbler, •iya•i lrrhalar ve nazyom, 3 - Ancak son smtflardan 
Monrue haide•i 

Arazi meselesinden dolay1 Meksika 
aleyhine a<;tltp zaferle neticelenen 1846-
1848 harbinden sonra ikinci muharebe
yi, Birle~ik Hi.ikumetler kendi aralarmda 
yapm1~lardtr. Buna iftiralc. harbi ad1 ve
rilmi§tir ve dort sene siirmi.i$ olup sebebi 
de esaretin kaldmlmast meselesinde <;t -
lc.an ihtilaftt. 

!stiklal harbi masmda esaret, ilk itti
had1 yapan on ii<; hiikumetin hepsinde 
vard1. Fa kat selc.iz ~imal hi.ikumeti ir;inde 
( 1790 da yaptlan ni.ifus tahririne gore) 
ancak lc.1rk selc.iz bin esir varketr be~ ce
nub hi.ikumeti hududlan dahilinde 660 
bin esir bulunuyordu. Bu vaziyet ~imal 
hiikumetleri halkmm daha ziyade sanayi, 
cenublularm ise terdhan ziraatle me~ -
gu) olmalanndan ileri geliyordu. Cenub 
hiikumetleri -ki Mariland, Virjini, A§a
g1 ve Yukan Karolin, J eorjidir- tarlalar
da esir c;ah~ttrmayt pelc gerekli buluyor -
lardt. Hatta -esaretin kaldmlmas1 fikri 
ortaya ahhr attlmaz -bu hi.ikumetler rica
li, kendileri i<;in esareti muhafaza ~lmenin 
Miittehid Hiikumetler heyetine girmek
ten daha mi.ihim oldugunu ilan etmekten 
<;ekinmemi~lerdir. 

M. TURHAN TAN 

tu: 

- Merak etmeyin, ben onu hakikaten 
karde§inizmi§ gibi sevecegim demek ister 
gibi yi.izi.ine balc.ttktan sonra si.iratle yanm· 
dan aynld1. 

Biiyi.ik odaya girdikleri zaman, bura • 
da ailenin bi.iti.in azasile hr§tla§hlar. T a • 
vanda geni§, avizeli bir lamba oday1 ay· 
dmlahyordu. Baba, masayla konsolun 
arasmda gene her zamanki sinirli hareket· 
lerile dola~Jyordu. Niyazi Efendi, kap1 
yanmda bir sandalyaya ili§mi§, ba§t igilc. 
ve elleri lc.arm iizerine hvu~mu§ oldugu 
halde onu dinler gibi duruyordu. Damad 
masa ba~mda gazeteleri kan§tmyor, ve 
rokingc;erinde sallanarak nakt§ i§liyen F ah· 
ri.innisa, dudaklan arasmdan yeni bir §ar· 
ktyJ mmldamrken sanki odada yalmzmt§ 
gibi davramyordu. T avtrlan, can stktct bir 
muhavere iizerinde olduklanm gosteriyor· 
du. 

- Buyurun! Eviniz gibi rahat edin, 
diye yer gosterdikten sonra, Kurdoglu ye
niden ka§lanm ~ahp katibe donerelc.: 

- Daha ne diyorlar bakaytm? dedi. 
Niyazi Efendinin ellerini ugu§turup goz· 
lerini zorla dola§hrmas1 i.izerine ona yak
la~b: 

- y abanct degil, yanmda soyliyebilir· 

{:1kartlan ameleye i' veriliyor 

Diin fabrikayr terkeden bir kadrn amele 

Nemlizade Mithat mi.iessesesinin A • tir. Bu arada amele ile polis arasmda da 
hnkap1daki ti.itiin deposunda c;:ah§an 800 baz1 hadiseler olmu§tur. 
kadar ameleye yol verildigini yazmt§ttk. Polis Miidlirii, i~ten <;lkanlan amele
Ameleden bir ktsmt diin sabah, i~ almak nin pazartesi giini.inden itibaren i~e 
iizere depoya gitmek istemi~lerse de po- ba§hyacaklanm gazetecilere soylemi§
lis tara fmdan bun a miisaade edilmemi~- tir. 

sin! dedi. Niyazi Efendi goz ucile Demi
re bakh. Y eni tam~tyorlarmt~ gibi onu se
lamlarken kulaklanna kadar k1zardJg1 far· 
kediliyordu: 

- Ne diyebilirler efendim, herkes sizi 
tammaz mt? Zaten kim in ic;in soz r;tkar 
rn1yorlar? 

Bekir Bey, yi.iLiine kan hiicum edecek 
derecede hiddetli goriini.iyordu. 

- Allah a§kma, ac;tk soyle! diye ba
g1rdt. Benim ic;:in ne diyebilirler? Ben sa· 
na soyliyeyim: Hesabm1 bilmez, miiflisin 
biridir. Gtrtlagma kadar borcu var diyor
lar degil mi? K1Zlanm a<;tk gezdirir, ga
vurca ogretir diyorlar. Soylesene I Daha 
ne diyebilirler? 

- Haytr efendim, ne mi.inasebet. .. 
Zaten onlar soylese de kim dinler? diye 
kekeledi. Bekir Bey bir tiirlii hiddetini ye
nemeden: 

- Ben ne dediklerini bilirm! Bun dan 
korkum yok! Ban a baksana Niyazi Efen· 
di, kendimi herkesten iyi tanmm. Ayya -
§1m .. Kumarbaztm .. Onlara ne oluyor? 

Kapahc;:ar~tdaki di.ikkanlan neye sat
mt~tm? diyorlar, soyle Allah a~kma. 0 
da kumardan mt? Y a ti.iti.in tarlalanm 
nic;in elden c;tkarmt*tm} Y a buradaki 
son evler neye gitllli§?.. Bu knk y1lltk 

ocagl kendi keyfim i~in sondiirmedim, an
la§Jidt m1? Otuz sene durmadan, dinlen
meden c;ah~hm. Gecemi giindi.iziime kat
tim. 1§te miikafatt! ... Diye hiddetle do
la§tyor ve $oyleniyordu. Yiiziinii kan bo
gacak kadar k1zarrn1§ oldugu halde, di~
lerini gtctrdahyor, ba~1 agndan c;athyan 
bir adam gibi ellerile ~akaklarmt ugu§· 
turuyor ve act act §ikayet sesleri <;tkan
yordu. 

Nur, nihayet sabn tiikenrni§ bir halde 
at1ld1: 

- Rica ederim, b1rak ~imdi bunlan 
baba l Ye gidip kulagma bir ~eyler f1Sil
dad1. Bunun ic;:in, da lgmhgmdan kurtu
lan Fahriinnisa yerinden ftrlaytp Nurla 
Niyazi Efendiye getirilecek ~eyleri ten
bib ediyordu. 

Az sonra, pencere oni.inde erkekler bir 
ak~amc1 sofrasma yerle tiler. Dt~anda 
bir kom~u bahc;:esinden yi.ikselip dalga 
dalga biiti.in muhiti kaphyan gaze! sesi 
Demirin kendini bu aleme buakmasma 
sebeb olmu~tu. Bu ses ona gitgide artan 
tath bir hiiziin veriyordu. 

Fa kat gene ani surette uyanan bir ten
kid fikrile, ic;in ic;in kendi haline gi.ilmek
ten gene kendini alamtyordu. Eskiden o 
kadar tahammiil edilmez ve mi.ibtezel 

diistii mii? 
' 

A ylardanberi, almdt, ahmyor de
nildigi halde hala eski durumu
nu muhafaza eden Madridin ne 

dii~mesile, ne kalkmasile alakam varda. 
Ben, gazeteleri okudukc;a yalmz Manza· 
nares suyuna kan§an !spanyol kamm dii· 
~iinup zihnimde bir tablo c;izerim. Ma
lum ya, bu su, Madridden gec;er, T age 
nehrine doki.ili.ir. Vaktile Madrid, Mec
rid iken bu su gene han! han! akard1. 
Ebu Nasr Harun gibi ediblerin ktvrak 
niiktelerini, berrak vecizelerini T aj neh
rine gotiiriirdii. Mecrit sonra Madrid ol
du ve Manzanares suyu, o eski kiic;:iik 
kOyden koca bir ~ehir <;tkhgm1 gordii. 
Eskiden suya, belki on bin dudak uza
myordu. ~imdi ondan havat alan dudak
le~;rm saylSI dokuz yiiz bini buluyor. T"" 
rihi umak, katre katre susuzluklanm gi
derdigi halkm boyle c;ogahp ta~masm· 
dan ~iiphe yok ki miiftehirdi. Lakin ~im· 
di o iftihar, tsltraba c;evrildi. Ciinkii Mad· 
rid kan aghyor ve kan kusuyor. Manza· 
nares suyu, beyaz kopiiklerine kan~an 
bu insan kamm T aje ta trken kimbilir 
ne kadar iiziiliiyor ve hele bu kanlann, 
karde~ elile a~tlmts yaralardan dokiildii
giinii soylerken kimbilir ne kadar utam
yor?.. Y arm M adridin saraylan, dizi 
dizi heykelleri, o pek zengin miizesi, o 
muhtesem silah salonu, o Arab iislu
bunda yaptlmts cambazhanesi ve her ~eyi 
belki ytktlacak. Manzanaresin bu haile· 
yi de T aj nehrine haber vermesi belki 
mukadder. N e actkh vazife? ... 

~~~ 

Diin ak§am Kopri.iden gec;erken bir 
gazete mi.iveniinin «Madrid dii§iiyor» 
diye bag1rmas1 i.izerine bu mi.ilahazalara 
kap1lmtshm. Kanh kopi.iklerle gamh gam
h aklp giden tarihl suyu dii~iiniiyordum. 
Oni.imde - yiiksek sesle konu~an - iki de
likanh yiiriiyordu. Dalgmla tlgtm tc;m 
onlarm ne konu~tuklanm degil, ne dille 
konu§tuklanm da duymuyordum. Fa kat 
arkamdan gelip beni gec;en ve o delikan
hlara yanasan birinin: · 

- Madrid dii§ti.i mii c;elebi? 
Demesi iizerine idrakim ac;lldJ, gozum 

de oni.imde yiiriiyenlere dikildi. !ki deli
kanh durmuslar, bon bon iic;:iinciiye ba
ktyorlardl. 0, sorusunu tekrar etti: 

- Madrid dii§tii mii? 
Hayretini arkada§mdan daha once 

gidereni sinirli sinirli hayk1rd1: 
- Ne demek bu?.. Madridle bizim 

ne ah§veri§imiz var? 
Soruyu yapan mi.istehzi bir tavtrla an

Iattt: 
- !spanyolca konu~tugunuzu duy -

dum da meraktm1 gidermek istedim, sor· 
dum. Meger !spanyol degilmi§siniz. Af
fediniz. 

Ye §apk.asm1 c;1kanp onlan selamlar
ken ilave etti: 

- Yatanda~ ti.irkce konu ! ... 
M. TURHAN TAN 

H: 
R. K. imzah mektub sahibinc: 
Cevabmun gecikmesi mektubunuzun ka

g1dlar arasma kan~masmdandlT. Diin eli
me ge<;ti, bugi.in dlleginizi yerine getlrlyo
runl'! Sultan Re~nd Q::tnakkaleye g!tmemi~ 
ve daha dogru.~u goti.iriilmemi~tl. Yaz:it. 
~mtz meraslm, onun Rumel! seyahatinden 
donmesl mtinasebetile yaptlmJ~tJr. l;lu hal
de slzln dogum giini.ini.iz ~oyle tesblt olun
mak hlZJm gelir: 

13 haziran: 1327. 
26 haziran 1911, 
29 cemazivelevvel : 1329. 
Giin : SaiL ·M. T. T, 

Bir diizeltme 
Diinkii niishamtzm bu sahifesinde t;l

kan c~ehircilik ko~esi. makalemizin 
ikinci ba~hgmda yap1lmas1 mevzuu 
bahsolan c;op tenekeleri iken yanh~hkla 
cop arabalan denilmi~tir. Tashih ederiz. 

buJdugu bu a\emJere, ona her zaman U· 

yu~turucu bir ninni gibi gelen seslere na· 
sd olup ta kendini kapttrdtgma a~1yor -
du. 

Zeki Bey, masadan uzakc;a bir ko~ede 
gazeteleri dev~irirken siyasi konferansa 
kalkmt~h 

- Diinyamn ahvali gittikc;e bozulu • 
yor. Bence bunun c;-arei halli Cemiyeti 
Akvamda!.. diye soyleniyordu. Demir 
bu mada: 

«- Gec;:en gi.in soyledikleriniz ney • 
di ?» dememek ic;in kendini gi.ic;:li.ikle tut
tu. 

Bir zaman geldi ki arhk hic;biri ko • 
nu~muyor, yalmz kar~1 bah<;elerden ge
len hiiziinlii bir ~ark1y1 dinliyorlardt. 
Kurdoglu, rakmm ve ak~amm verdigi me
lankoliye dalmt~l1. Birdenbire uykudan 
uyanm1~ gibi yiiziini.i Demire c;evirip: 

- Gori.iyorsun ya! ded1, biiti.in ~ehre 
dii~mamm! Y olda durup elimi stkanlar
dan, hatmmt soranlardan dana c;ok kor
kuyorum. Kimseye itimadtm yok. Bana 
oyle geliyor ki arkamdan kahkahalarla 

gi.ili.iyorlarl 
1 Arkast varl 



Galatasaray Be§ikta§I 
maglU.b edebilecek mi? 

Nuri ve Hakkmtn Be,ikta,tan ayrdmt' olmalart 
Galatasaray i~in biiyiik bir ftrsat telakki ediliyor 

Bugiin futbol mevsiminin ilk miihim 
ma~1 Galatasaray - Be§ikta~ taktmlarl 
arasmda $eref stadmda oynamyor. is
tanhuldan milli kiimeye aynlacak ku· 
liibler arasmda Galatasarayla Be§iktaJ 
§lD en kuvvetli namzedler olmas& bu ma
~m ehemmiyetini bir kat daha artumak· 
tad1r. 

Mevsim ba§lang1c1 oldugu i~in ne Ga
latasaray, ne de Be§ikta§ tak1m1 hakkm
da esash gorii§ler yiiriiti.ilemez. Maama
fih i§ittiklerimiz dogru ise Be§ikta§ ta -
k1mmdan Nuri ile Hakkmm Ankara ku
liiblerine intisablan dolay1sile bu ma~a 
i§tirak etmedikleri takdirde Be§ikta§, za
yif hir kadro ile ma~a ~1kacak demek -
tir. Be§ikta§ taklmmm bu vaziyetine, 
esas kadrada aks1yan pazisyanlan da ila
ve edecek olursak Galatasaraym, bu 
kar§Ila§mada iistiin bir mevkide bulun· 
dugunu kabul etmek laz1mdu. 

Nurinin i§tirak etmedigi hir oyunda 
Be§ikta§ miidafaasl hayli sars1lml§ ola
cakhr. Muavin hattma gelince; bu hat 
kuvvetli almakla beraber seri ve gene 
muhacimler oniinde miihim bir avantaj 
temin edemiyecektir. Ciinkii biraz yava~ 
biraz da tabiyesiz oymyan Be§ikta~ mu· 
avin hattl esas itibarile tak1mm en zay1f 
kambinezanunu te§kil etmektedir. 

Muhacim hattma gelince; Hakk1dan 
mahrum aldugu i~in yalmz zati kuvve
tinden degil, manevi kuvvetinden de bir 
§eyler kaybetmi§ addalunabilir. E,ref, 
$ereften miite§ekkil sol ve Hakk1, Ha
yatiden miite§ekkil sag cenah istanbul 
tak1mlan arasmda en iyi muhacim hat
lanndan biri aldugu zamanlarda da mer
kez muhacim naksam yi.iziinden bu hat
tm aksad1g1 olurdu. Bugiin Hakkmm 
yerine kimin aynahlacagml bilmiyaruz. 

Be§ikta§ tak1mmm antrenman bakl· 
mmdan da ne halde aldugunu bilmiyo· 
ruz. Bir~ak kuliibler hazuhga yeni ba~
larnl§lardlr. Maamafih ~imdiye kadar u
mumiyet itibarile antrenmanlara nisbeten 
muntazam devam eden Be~ikta~hlann 
nefes bak1mmdan aksam1yacagm1 iimid 
etmek isteriz. Maamafih, siyah - beyaz
hlann iki hakimdan kendilerine giiven· 
meleri miimkiindiir. Bunlardan biri 0-
limpiyad ve Rusya seyahatlerine i~tirak 
eden oyuncular gibi b1kkm ve alduk~a 
yorgun olmamalan, digeri de Be§ikta~ 
takimimn her zaman i~in yenilmemek ve 
yenmek hususundaki azmidir. 

Galatasaraym vaziyetine gelince; ta
kim, gene ve c;ok saglamd1r. Kalecileri 

hi~ §iiphesiz ki Tiirkiyenin en tecriibelisi 
ve en fedakand1r. Be§ikta~ hiicum hattl
nm zay1f bir kaleei kar§tsmda alacagt ne
ticelerden 9agunun online Galatasaray 
bu ktymetli elemanile ger;mi§ oluyor. 

Lutfi ve Re~addan miite§ekkil muda
faa hattl hakkmda soylenebilecek soz, 

Re§adm nasd bir oyun t;lkaraeagtnt bil
mege vabestedir, bu da evvelden ke~fe
dilemez. Maamafih Lutfi - Re~ad kom
binezonu muvaffak olursa Be§ikta~. ne
tice almakta zorluk c;ekecektir. 

Be~ikta§ gibi Galatasaraym da aksak 
hath muavinleridir. Salim, Hayrullah, 

Suavi, Be§ikta§ muavin hattmdan her
halde pek te iistiin degildir. Maamafih 
bu hat yaVa§ oynamadigi ve hiicum hat· 
tma miifid hir ayun ~tkarabildigi takdir-

de mesele yaktur. 
Galatasaraym da en diizgiin hathm 

muhacimleri te§kil etmektedir. N ecdet, 
E§fak, Giindiiz, Biilend ve Danyal, oy
le tahmin ederiz ki Be§ikta~ hiicum hat
tmdan daha iyi bir ayun t;lkarmaga mu· 
vaffak olacaklardu. 

,Sunu da ilave etmek lazimd1r ki ge
~;:en hafta Be§ikta§, nisbeten zay1f bir ra
kibe kar§I 3 - 1 netice almi§h. Bunu Be
~ikta~m anfarm olmadigma bir delil ad
detmemekle beraber herhalde biisbiitlin 
de manas1z diye bir kenara atamay&z. 

Bize kahrsa bugi.inkii mac;ta san k1r • 
mlZlhlann galibiyet ihtimallerj, siyah • 
beyazlarmkinden biraz daha ileridedir. 
Maamafih bu futboldur, kat'i bir §ey 
denemez. 

Galatasaraytn yiikaek mura
kabe heyeti topland1 

Galatasaray kuliibiiniin yiiksek mura
kabe heyeti diin kulilb merkezinde mu· 
tad alan toplantlsim yapml§tir. !dare he· 
yetinin teknik, idari ve mali vaziyet hak
kmda tanzim ettigi raporlan okunmu§ • 
tur. 

Bir miiddet evvel Galatasarayla Gii -
ne§ kuliibii arasmda has1l olan bir anla§
ma hakkmda sorulan suallere idare he -
yeti cevab vermi§ ve bu sahada yapdan 
biitiin te§ebbiisler, Giine§ kuliibiinden 
gelen ve Galatasaray kuli.ibiinden giden 
mektublar bir silsile halinde okunarak u
zun izahat verilmi§tir. 

Y ap1lan konu§malardan sonra heyeti 
umumiye Galatasaraym ileri attlmt§ a
dimlar i~in son bir te§ebbiis daha yapma· 
s1na karar vermi§tir. 

Bu naad it? 
Diin Haydarpa§a - Vefa taktmlari a

rasmda Karagiimriik sahasmda bir dost
luk ma~I yapilmi§, her iki tak1m da 2 - 2 
berabere kalmi§lardu. 

Bu mar;a i§tirak eden bir k1s1m genc
ler diin matbaamtza gelerek, Karagiim· 
riik idarecilerinin Vefahlan davet etme~ 
sine ragmen genclerin sayunup sahaya 
<;Ikmalanm miiteak1b anar kuru§ saha 
iicreti istediklerini, bunun ise sparculuk 
nezaketine mugayir oldugunu soylemi~ -
ler ve federasyanun nazar1 dikkatini cel
betmemizi rica etmi~lerdir. 

Y eni hakem komiteai reiai de 
istifa etti 

Hakem Komitesi Ba§kanhgmdan: 
Mmtakaya ve futbol ajanhgma aid al

mast laz1m gelen baz1 vezaifin bu me
yanda hakem intihabmm kamitemize tev· 
dii dolayisile federasyonla aramiZda <;I· 
kan noktai nazar ve prensip ihtilafmdan 
dolayt hakem komitesi ha§kanhgmdan is
tifa etmi~ aldugumun muhterem gazete • 
nizde dercini rica ederim. 

Hakem komitesl ba~karu 
Badl Karsan 

~azi Tezcan evlendi 
Gene ve k1ymetli futbol hakemleri • 

mizden ve Tan refikimizin spar muhar
riri $azi T ezcanla Bay an $iikramn dii
giinleri diin gece Eyi.ibdeki evlerinde bir 
r;ak dostlan ve iki tarafm ailesi erkamnm 
huzurunda yaptlmi&tlr. 

Gene evlileri tebrik eder ve saadetler 
temenni ederiz. 

Pendikteki beyaz ev 
Zablla roman1m1z: 73 

Kaptya yakla§tl. Kulagmt anahtar 
deligine day1yarak i~erisini dinledi. Son
ra kapmm sagmdaki ve salundaki pence
relerden ic;erisini gozetlemek istedi. Her 
taraf zifir gibi karanhkh. Bu iki peneere 
ile kap1y1 uzun uzun dinledi. Yukanki 
katta arada bir i§ittigi ayak sesinden ba§· 
ka hi~bir tJkuh yoktu. Bir an geldi ki bu 
ayak sesinden de eser kalmad1. Derin -
den bir saatin zili bir defa ~ald1. Saat 
tam yanmd1. 

Kutsi bir bataga saplanmamak ve bir 
ta§a c;arpmamak ic;in ~ok dikkat ederek 
bah~e kaplSlna geldi. Kadriye i§aret ver
di. T ekrar geri dondii. 

Kadri gelinciye kadar paltosunun i~ 
cebindeki anahtarlan <;:1kard1. Evin bah
~e kapmna tatbika r;ah~tl. Birinci tecrii
beden bu i§in olmtyacagl anla~Ilmi~h. 
Kapmm 'lnahtan iistiindeydi. 

Pencerelere ger;ti. Bu kiir;iik mutfak 
vey~ ta§hk pencereleri de demir par -
makhklar1a kapahydi. Parmakhklan 
..,...." feeriibe etti. 0 ~1rada y~tnma 

gel en Kadriye: 
- Evde el ayak ~ekilmi~e benziyor. 

Eger ak~am bu eve giren Omerin yarda· 
g1 andan sonra di§an ~Ikmami§Sa ~imdi 
yatagma uzanml§ alacakhr. Hele bek~;:i
nin bize haber verdigi de dagru ise ..• 

- Yani, bir kalu r;olak alan kuyum
cunun eve yeni girmesi mi? 

- Evet. Bu ~;:alak, bu evde altl yedi 
aydtr aturuyarmu~. Bir gene kansi var· 
IDI§. Ermeniymi~; kuyumcuymu~. Degil 
mi? Hepsi marta val. Herif, bize tarif e· 
dilen ~eklile halis muhlis Deli Omerin ta 
kendisidir. Onun bir saat evve] T arlaba
~mdan buraya saphg1m, kendisine selam 
verdigini, elinde <;Ikmlarla ikide bir gor
diigii gibi bu gece de gordiigiini.i soyli • 
yen bekc;inin bir yalanci almadtgi mu -
hakkak. Demek bizim tilkilerin ikisi de 
Hayrullaha hamhyacaklan baskm i~;:in 
bu soguk geceyi musaid bulmadtlar. Fa
kat bizim i~;:in en miisaid gece bu gece -
dir. Ancak huzurlanna nasi] girecegiz? 
Onu dii~iinelim. 

CUMHURIYET 

Diinkii B taktmlari 
miisabakalar1nda 
F enerbah~e, Be,ikta,, 
Giine,, Hilal, Beykoz ve 

Vefa galib geldiler 
Diin T aksim, F enerbahc;e ve $eref 

stadlarmda B takimlan arasmdaki lik 
mac;larma devam· edilmi~tir. F enerbahr;e 
Eyiibii 8 - 1, Hila! Siileymaniyeyi 4-2, 
Giine& T apkap1y1 8-1, Beykaz Anada-

luyu 3-1, Be~ikta~ Galatasarayt 3 - 1, 
Vefa fstanbulsparu 2 - 0 maglub ~t • 
mi§lerdir. 

Askeri liaeler atletizm 
tampiyonast 

Askeri liseler arasmdaki atletizm §am
piyonast dun F enerbahc;e stadmda biti· 
rilmi§tir. 

Mtisabakalar iimidin fevkinde heye • 
canh ve giizel olmu§tur. Diinki.i miisaba· 
kal arda Kuleli 83, Deniz lisesi 71 Mal· 
tepe 52, Deniz gediklisi 22 puvan almw 
lard1r. 

Memleketin her yerinde ktr 
kotulart yapdacak 

Atletizm Federasyonu k1~ mevsimi i • 
c;in umumi bir Kraskantri program! ha -
zlrlami§hr. Programa gore atletizmle 

me§gul olan biitiin mmtakalar kl§ mev -
simi i~;:inde ij~ resmi Kroskantri yapacak-

Biitiin mmtakalarm il?tirakile mevsim 
sanunda bir de Kraskantri §ampiyanasl 
yapilacakllr. 

Istanbul atletizm ajanhgtnin 
~ahtma programt 

lstanbul Atletizm Ajanhgt k1§ faali -
yeti i~;:in geni§ bir c;ah§ma program! ha ~ 
zulami§hr. Cum a, ve sah giinleri T aksim 
stadyamunda ac;1khava idmanlan yap1 -
lacaktn. · Her pazar sabaht atletler, $i§-

li - Hurriyetiebediye yolu iizerinde k1r 
ko~ulan yapmak suretile Kroskantri mil· 
sabakalarma hazulanacaklardu. Cuma • 
tesi ve per§emhe ak§amlan da alhdan i · 
tibaren Galatasaray kuliibii salanunda 
jimnastikler yaptlacaktlr. 

Pazar sabahlan 9 da, cuma ve sah 
giinleri de saat 4 ten itibaren !;ah§malara 

Antrenor Luizin nezareti altmda ha§la
nacaktu. 

1lk idman giinii olarak bu pazar saba
hi tesbit edilmi~tir. Bu mevsim 7 Kras • 
kantri yap1lacakhr. 

Yunan atletizm federaayonu· 
nun faaliyeti 

Atina 7 (Hususi) - Yunan atle 
tizm federasyonunun Atinada beynelmi
lel atletizm oyunlan yapmak i~in <;e • 
koslavakya, Avusturya ve Lehistan fede-

rasyonlarile miizakerelere girmi~ aldugu 
haber ahnmi§hr. Eger bu miizakereler 

neticelenirse oniimiizdeki may1sta Atina 
stadyamunda bi.iyi.ik mikyasta atletizm 
miisabakalan yaptlacaktn. 

Hindistanda yeni hadiaeler 
Londra 7 (Hususi) - Hindistanda bu

gi.in yeniden kari§tkhklar c;tktlgmdan, 
Bombay ve Lahur §ehirlerinde askeri 
tedbirler almmi§tlr. Bombayda bugi.i.n 
3 ki§i oldurulmti§, 2 ki§i de yaralanrnl§· 
hr. Lahurdaki gizli cemiyet ise, biri bir 
ingiliz zabitine aid almak uzere 3 ata
mabil yalam§ ve §ehrin muhtelif taraf
larmda yangmlar c;tkarrnt§tlr. 

Kutsi, avuclanm agzma yakla§tJrdl. 
N efesile lSith ve ellerini ugu§tururken e
vin iist katlanna baktt. 

Yiiriidii. T ahtaperdenin yanma geldi. 
Biraz egildi. Evin sakak tarafmdaki cep· 
hesini yandan tetkik etti. Burada bir su 
borusu vard1 ve kuyumcu Hayik Efen -
dinin evinin birinei katmda bir §ahni§ u
zamyordu. 

Kutsi, arkada~mi ~ag1rd1. Kendisine 
omuz vermesini soyledi. Y a§Inl ba§lDl 
~oktan alm1~ olan ba~komiser bir sporcu 
c;evikligile tahtahavalenin iistiine si<;radt. 
Olugu tuttu ve pek yiiksek olm1yan bi • 
rinci katin §ahni~indeki pencereye uzan
di. Tam bu mada ko~e ba~mdan bir dii
di.ik sesi i~itilince Kutsi oldugu yerde 
kaldt. Alr;ak sesle: 

- Hay Allah belasmt versin! 
Dedigini Kadri duymu§tu. Ayni ses

le: 
- Kutsi, bekle I 
Dedi ve bahr;e kaplSlndan sakaga fir· 

lad1. Ki:i~ede bekc;iyi buldu. Ona ken -
disini tamtarak: 

- Sakakta i~imiz var. Buralardan 
aynlmtyarak bizi bekle; fakat ileriye 
ge~;mege liizum yok! 

Dedi. Geri dondiigii zaman Kutsi 
~ahni~in penceresini a<;mi§; ir;eriye gir -

Divan edebyattndan 

Tevhidler 
Yazan: tlniversite doqentlerinden 

Ali Nihad TarZan 

Divan edebiyatl muhite intJbak e
debilmek ic;·in dini mevzulardan ilham 
almak mecburiyetinde idi. Bu meebu
riyet naztmda ve nesirde tcvhid, muna
cat, na't gibi dini yaztlar vucude getir
di. Higbir divan yaktur ki ba§mda bir 
ka<; tevhid, birka<; munacat ve birka~ 
na't bulunmasm. Fakat bunlar, bu yazl· 
lar, kaside gibi, gazel gibi kolay anla -
§lhr eserler degildir. Hele Allahm bir-
ligini - ya zahiri §eriat, ya tasavvuf di
lile • terennum eden tevhidler bir y1 -
gm dini, tasavvufi 1sblahlarla, remiz -
lerle, telmihlerle, iktibaslarla, tazmin • 
lerle dalu aldugundan biraz Kur'an, 
biraz hadis okumamt§, din felsefesile 
bir yahli ugra§mami§ olanlarm Tevhid 
admt ta§Iyan yaz1lan anhyabilmesine 
ve anlardaki ebedi zevki kavnyabilme
sine imkan yaktur. Halbuki Divan Ede
biyatt bir kiildur. Tevhidler, Miinacat
lar ve na'tlar o kiillun ihmali kabil ol
miyan esash unsurlandtr. Eski edebi -
yatla ugra§anlar igin bu mevzulara ta
alluk eden yaz1lan okumak zaruridir. 

Fakat, yukartda da soyledik, bu i§ 
hicr te kolay degildir. Tevhidleri anla -
mak, bir hayli bilgiye muhtacd1r. 0 bil
gileri elde etmek ise hem gucdiir, hem 
de • edebiyat mutehaSSISl olmtyanlar, 
olamiyacaklar ic;in - faydastzd1r. Bu va
ziyette yaptlacak §ey, tevhidlerin rna -
hiyetini- edebiyattaki mevkiini ehlin -
den dinleyip ogrenmekten ibaret kalt -
yardu. 

istanbul 'O'niversitesi d~entlerinden 
alup $ark dillerinde ve $ark edebiya -
tmda gergekten yuksek vukuf sahibi bir 
iistad alan Ali Nihad Tarlan i§te bu o
nemli i§i ba§ardl, Tevhidler adt altm -
da bashrd1g1 iig fasikiille bize a mev
zuun butun inceliklerini gosterdi. Onun 
bu pek canh yaz1lan elimizde bulun -
duk9a tevhidlerin muamma gibi, liigaz 
gibi gorunmesine arhk imkan yaktur. 
<;iinku her edebiyatsever, Ali Nihadm 
eserini bir anahtar alarak kullanabilir 
ve Tevhidlerde miindemic dini, felsefi 
nuktelerin zevkine kolayhkla ermek 
yolunu bulur. 

Alim doc;ent, bu tic; fasikiiliin birinci
sinde §air Ahmedinin, $eyhinin, Sadri
nin, Rabbaninin tevhidlerini tahlil, 
ikinci fasikiilii de Fuzuli ile Nabinin 
tevhidlerini te§rihe tahsis ediyor. 

Tevhidler admt ta§lyan fasikiillerin 
iigiincusu bilhassa miihimdir. Bu say1da 
tevhidlerin §ekil ve mevzua gore nas1l 
tasnif olunacag1, tevhidin san'at bakt
mmdan mahiyeti gosterildikten sanra 
tevhidlerde yer alan dini ve felsefi lS-

ttlahlar, tabirler, tasvirler mukayeseli 
misallerle tesbit olunmu§ ve Turk, Fiirs 
§airlerinin ayni mevzular uzerindeki 
yaz1lan kar§tla§hnlmt§br. 

Ali Nihadm Tevhidler eseri, biiyuk 
bir vukufun ve a vukufla mi.itenasib bir 
tetebbuun mahsuliidiir. Edebiyatsever
ler ic;in, e§i olm1yan bir tenevvur ktla-
vuzudur. Saym ustadm bize bu ayarda 
daha birc;ak eser vermesini diler ve 
bekleriz.• 

lngilterede Alman 
aleyhtarhg1 

Londra 7 (A.A.) - Bowstrat mahke
mesi, Almanya biiylik elc;iliginin bir 
penceresine kar§l tugla atmak curmun
den dolay1 mahkemesini yaphg1 Buth 
Ellen Yastan bu vak'a ilk ciirmii oldu
gundan serbest btraktlml§hr. Almanya 
ve Von Ribbentrop aleyhine tefevvu -
hatta bulunan Harol Harni da iki ingi
liz 1iras1 nakdi cezaya mahkum etmi§ • 
tir. 

mi§ti. Belinden ~Ikard1g1 kahnca bir ~a
ma~Ir ipini tahtaperdenin arkasma uzatt1. 
Kadri bu ipe tutunarak pencereye kadar 
uzandt ve Kutsinin yardtmile kolayca i • 
~eriye girdi. 

Sahni~te miikellef bir sedir vard1. fki 
arkada~ bir lahza bu sedire kurularak 
beklediler. Ne derin bir karanhk i~;:indeki 
odada, ne yamndaki odalarda ve sofada 
ses yoktu. Y almz yukanki kattan bir ka
dm oksiiriigii i§ittiler. Kutsi, potinlerini 
c;ozerken: 

- Azizim, dedi. Kuyumcu Hayik 
Efendi dastumuzun minderini ve pek 
zengin aldugu anla§tlan diger e§yasml 
kirletmiyelim. 

Buras! miikellef bir misafir odastydi. 
Kutsi ceh fenerinin, odada gezen ziyast 
sayesinde kadife koltuklari, ortadaki 
geni§ masay1, kar~Idaki biiyi.ik tablayu, 
yerdeki Acero hahsm1 ser;mi~ti. Onun gi
bi Kadri de papuclanm c;tkardt ve anun 
pe~inden kap1ya yiiriidii. 

Sofaya ~1ktilar. lslak bir tahta. Anla· 
§Ilan yeni y1kanmi~h. Merdivenin ha§IR· 
da bir miiddet beklediler. Yukam1m 
dinlediler. Yandaki bir ada ile kar~1ki 
odalann yava~a kapilanm ar;arak ic;e~ 
rilerini gozden ge<;:irdiler. Buralarda 
kimseler yaktu. A§agiya inen merdivenin 

8 tklno 

iRANDA 
Yazan: MUR AD SER TOCLU 
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lranin en biiyiik c 
~arkta suyun ktymeti • irandaki } 

300 metro uzunlugunda bir 

l ramn en muazzam e1eri olan Ktrk~efme 

Muhakkak ki §arkta «su~> yun manas1, Bu kopri.ini.in uzu 
garbdeki manasmdan biisbiitiin ba~ka - radur. Ve ismi «Kir! 
d1r. Orada su, hatta diyebilirim ki ek - Y almz zamanla lsi 
mekten bile daha k1ymetli ve mukaddes aldugundan 40 gozl 
bir~eydir. yedi gozii dolmu§, b 

Eski Tiirkler goziinde de suyun kty • mi§hr. Kopriiniin ge 
meti c;ak biiyiiktiir. Cengiz Han yasasma Resimde de goriildi.ii 
suya kaqi hiirmetsizlik gosterenlere kar~I n bir sakak gibidir. 
c;ak agir cezalar koymu§tu. Birc;ok afatl mek istiyen halk bu 
semaviyenin husuli.i, suya kar§I i~lenmi§ serilmi~ hahlara otu 
bir kabahat, bir hi.irmetsizlik eseri adda- lannda r;ay ir;el5ilir. 
lunurdu. lsfahanm suyu hz 

1slamiyette de suyun raliini.i biliyo - rib efsaneler soylen 
ruz. «Sebil» en biiyi.ik sevablardan biri· kuruyan, ki~m ise ~ 
dir. Gene Tiirklerde «Su ir;erken y1lan suyun membat alm 
bile dokunmaz I» diye ata sozleri vard1r. yer de me~hul b\ 

hte 1randa da su kutsidir, k1ymeti ve gokten inip, tekrar 

ehemmiyeti bOyle biiyi.iktiir. Hemen her olunur. Ve halk bu 
yerde suya kar§l gosterilen biiyiik hiirmet Bu su, haddizah 
ve saygmm eserlerine tesadiif etmek ka- taraflanndaki dagla 
bildir. dan hasil almakta ' 

Hemen hemen her evin hahc;esinde bir dan ileride tebahh~ 
havuz vard1r. Saraylann ve zengin evle- tadtr. Bu naktai na 
rin bahc;elerindeki havuzlar ise ayn bir smdaki rivayet hi~ 
alemdir ve biiyiik bir itina ile yapilmi§· Isfahan kopriisi.i, 
tir. T ahramn Gulis tan saraymda me§hur $ah Abbasa k1smel 
taht1 mermerin, Isfahanda Cihilsiitun sa- bas oldiikten epey 
raymm ve -5irazda biiyiik §air HaflZln aslen Turk olan ) 
mezan oniindeki havuzlar bilhassa me§~ daki bir vezir tara 
hur ve buyi.ik havuzlardandu. ,Sunu da ilave e 

Eski Iran $ahlan havuz in~a etmege dar biiyiik ehem 
o kadar ehemmiyet vermi~lerdir ki bir~ok lranda c;e~me yokl 
saraylann ir;erilerinde ve hatta iistkatla- de yerini tutmakta 

rmdaki biiyiik salonlarmda bile havuzlar Mesela han ca 
yaphrmi§lardtr. Mesela lsfahanda ,Sah aptest almak tc;IIl 
Abbasm Alikapu saraymm arta katmda Bunun yerine d 
da boyle havuzlardan biri mevcuddur. havuzlar mevcudd1 

Suya kar§I ayni biiyiik alaka, koprii ve suyu ile abdest a 
bend in&aatmda da kendisini gostermi§· r;e~meye havuzdan 
tir. Nitekim lranda mevcud eserlerin en miyet vermi§lerdir. 
biiyiik ve en muhte§emi Isfahan kopriisii~ garbe getiren de ll1 

diir denilebilir. lerdir. Kuyu belki 
-5ah Abbas devrinde yapilmi§ alan bu ki !ranhlarm faka 

koprii cidden eskiden kalma asann §ahe- rette Tiirklerin es~ 
serlerinden biri saydabilir. MU'FI 

Kzrkt;e~me k opriisiiniin altr 

oniinde bah<;:eden dinledigi ta~bgi, mut -
fag! Kutsi bir de yukandan dinledi. 

Bu taraflarda sesten eser olmadigi hal
de yukanki katta yumu~ak bir terlikle 
yiiriiyen bir adamm ayak sesleri arada 
bir siikutu ihlal ediyardu. 

Arhk tereddiid etmiyerek yukanki 
kata c;tkmak laz1m geliyardu. Kahn yi.in 
c;arablan anlarm hie; ses <;Ikarmadan bu 
dik ve tahta merdivenleri r;tkmalanm 
kolayla~hrdi. Son basamaklarda sokak 
i.istiindeki adalardan birinin arahgmdan 
1~1k goriini.iyardu. Ba§ka odada l§tk yak
tu. 

Burada, safaya <;Ikmadan evvel bir 
miiddet durdular. Maksad gori.inmeden 
evdekileri gormek ve baskma ugratmak
ti. Hatta Kutsi, daha eve girmeden evvel 
Kadriye miimkiin olursa bu evde kimler 
aldugunu anhyarak geri c;ekilmek ve 
kuvvetli bir zab1ta kalu ile evi muhasara 
edip hepsini birden yakalatmak, tehlike
sizce ~;:etenin kadmh erkekli efradm1 ele 
gec;irmek niyetinde oldugunu soylemi~ti. 

Sofada gi.iriiltiisuzce yiiriimekte de -
vam ederek bahc;e iistiindeki odalann 
a<;:Ik kap1lanndan i~eri girdiler. 

Bir tanesi oldukc;a siislii mefru& bir 
ada idi. Anla~1lan bir <;:ah~ma odas1. Or
tada iistii kiic;iik ~ekic; ve z1mba makine~ 

sinden ba§ka ka 
bir masa. Sagda 
Y anmdaki ki.ir;ii 
cu diikkam idi. 

kii~;:i.ik ma~alar, 
ve sa1re. 

Kutsi ceb Ia 
iistiinden aldigl 

uzatarak: 
- Anla§Ildi 

kuyumculugu n1 
"'') mu. 
Bu panl pan 

idi. Kadri hayr 
- Demek 

liyardu. 

- Oyle ola1 
Alc;ak sesle 

durarak dt~ann' 
odalarda ses k! 

mndaki iki oda 
radtktan sonra 1 

- Hayret, 
bir ailenin dinl 
ra benziyar. 
ba&ka ~iipheyi 
yok. 

Sonra kendi 
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CUMHURiYET 7 

RUZVEL T KAZANDIKTAN SONRA iberya yarzmadas1nda oynanan hai/e 

Amerikan1n i~ ve dt~ siyaseti Karde~ kant dOkmek her Is
~ok fa_al bir devreye giriyor panyolun alntnin karayazisidir 
Biiyiik bir zafer _______ .. ______ __ 

Ruzveltin kazarzmaszna sade 
amele ve koglii degil, komii
nistler de gardzm efti ve nefi-

ce herkesi sevindirdi 
-------1--------

Reisicumhur bir~ok i~leri devlet 

himayesine almakla beraber harici 
Ruzveltin oglu intihabat neticelerini tetkik ederken 

ticarette )iberaJizme yo} a~Iyor (BU RESiM TELEFOTO lLE G()NDERtLMt~TtR.) 
C::,imali Amerika miittehid hiikumetle
't rinde dart senede bir defa yap1lan 
Cumhurreisi sec;:imi ge<;:en sah yap!ld!. 
Amerikada Cumhurreisinin kanun esa
smm metin ve lafzma gore salahiyeti ga
yet mahduddur. 

Vaktile ingilterenin ~imali Amerika 
miistemlekeleri bulunan bu yerlerin halk
lan ingiltereden aynhp Kurunu Cedide
de diinyada ilk cumhuriyeti kurduklan 
zaman ~ok nefret ettikleri hiikiimdarhga 
benzer bir mi.iessese yapmak istemedikle
rinden icra reisine adeta bir hak ve sala
hiyet buakmami§lardi. Cumhurreisi icra 
dairelerinin i~leri hakkmda yalmz tahri
ren fikir sorabilecekti. 

Lakin i§ba§ma masile kuvvetli §ahsi
yetler geldiginden kanunu esasideki bu 
noksan, teamiillerle telafi edilmi§tir. Me
sela ilk Cumhurreisi hiikumet daireleri 
iizerindeki suri murakabesini bu dairelerin 
ba§lanndan bir kabine kurmak ve riyase
tini de kendi eline almak suretile fili ida
reye tahvil etmi§ti. Bu gidi~le Amerika
da Cumhurreisleri ingiltere Krah gibi 
me§rutiyet hiikumetlerinin ba§lanm c;:ok 
ga]gede birakacak kudret ve salahiyeti 
haiz olmu~lard1r. 

Cumhurreisleri Amerikan parlamen -
tosu intihablannda miinavebe ile ekseri
yet kazanan iki biiyiik partiden birine 
mensub olup ayni zamanda partinin li • 
derli~ini yapmakta olmalarma dayana
rak memleketin di§ ve i<; politikalanm 
diledikleri gibi ~evirecek bir kudreti ik
tisab etmislerdir. Kanunu esasiye nazaran 
ayan meciisi siiliisam ekseriyetle Cum
hurreisini muhakeme ve azledebilir. La
kin bu mecliste ekseriyet Cumhurreisinin 
partisinde olursa kanunu esasinin bu hak
kim meclis nasii kullamr? Ekseriya ayan 
meclisi azalarmm biiyiik bir k1smi 
meb'usan azalan gibi Cumhurreisinin 
partisine mensub bulunurlar. Ayan mec
lisi tarihte bir defa bu hakb kullanmak 
istemi§ti. Fa kat tek bir rey siiliisan ek
seriyeti tamamlamadJgmdan buna mu • 
vaffak olall)ami§II. 

Matbuat ve telsiz gibi asri ne§ir vesaiti 
sayesinde Cumhurreisleri efkan umumi
ye iizerinde kuvvetli telkin ve tesir yap
hklanndan son zamanlarda Cumhurre • 
isleri bir kanunu bir defa reddedebilmek 
gibi haiz bulundugu veto hakkmdan 
daha kuvvetli bir silaha malik bulunu -
yor. Gerek sab1k Cumhurreisi Mister 
Hoover, gerek ~imdi ikinci defa Cum
hurreisi intihab olunan Mister Franklin 
Ruzvelt bu ne§ir silah1 sayesinde kon -
greye ekseriyetin §iddetle muhalif bulun
dugu cezri tedbirleri kabul ettirmege 
muvaffak olmu§lardJr. 

¥¥-'f. 

lki dereceli intihabat 

Son zamanlarda demokrasinin en ziya
de yay1ldigi iilke Amerika oldugu 

halde Cumhurreisile vekili iki dereceli in
tihabla sec;:ilir. Amerikada gerek ittihad 
devleti, gerek miinferid hiikumetlerle a
l~kadar biitiin sec;:imler bir dereceli oldu
gu halde Cumhurreisile ve vekilinin inti
habl biitiin milletin se<;ecegi en emniyetli 
ve en tecriibeli ellere bJrakilmi§hr. 

Amerikada intihab hakkmda Irk, mez.· 
heb ve cinsiyet fark1 gozetilmez. 21 ya
§Ini ikmal eden her erkek ve kadm deli, 
mahkfun ve cani olmad1k<;a reyini kulla
nabilir. Amerika mi.ittehid hiikumetleri
nin bugiinkii niifusu yiiz otuz milyon ol
duguna nazaran seksen milyon halk in • 
tihab hakklm haizdir. Fa kat bu kadar 
halkm yar151 intihab hakkm1 kullanmak 
zahmetini ihtiyar eder. 

Son intihabda miintehiblerin yamm -
dan fazlas1 reyini kullanmami§hr. Eger 
bu miintehibler haklanm kullanacak ol
salardl ihtimal netice biisbiitlin ba§ka o
lurdu. Zaten Amerikada yalmz Cum -
hurreisile vekilinin gayet garib bir §ekil
deki iki dereceli intihab usulile sec;:ilme
sinden reylerin neticeleri tuhaf <;Iklyor. 

$oyle ki Cumhurreisile vekilini intihab 

1~m ayan ve meb'usan miktanna muadil derhal efkan umumiyeyi teshir eyleme
bir heyet te§kil edilir. 531 ki~iden mii • sine vesile olabilir. Bundan ba~ka Mis
rekkeb olan bu heyetin azalan ayan ve ter Ruzvelt se~imdeki muvaffakiyetini 
meb'usandan olamaz. Heyet azalarmm yalmz kendi partisine medyun degildir. 
miktan her hiikumet i~in nlifusuna go· Te~kilatlandmlmi§ milyonlarca amele ve 
re, ayn ayn tayin edilmi~tir. $u kadar hatta komiinist partisi kendi namzedle • 
var ki her hiikumette toplanan reylerden rinden vazge<;:erek Mister Ruzveltin le
bir fazlasmi kazanan parti o hlikumete hine rey vermi§lerdir. 
tahsis edilmi~ biitiin azahklan ahr. * * * 

Bu garib usuliin tuhaf bir cilvesi ola- Ruzvelt ve miilrit partiler 
rak Amerika ittihadmi te~kil eden knk franklin Ruzveltin intihab1 Ame~ika
sekiz hlikumetten kuk altiSI Mister Ruz- nm dahilinde biiyiik sermaye sahible
velt lehine rey vermi~ sayilmi~hr. Y ani rini, bankalan, biiyiik sanayi patronlan
intihab heyeti azasmdan 523 ki~iyi Mis- m, tasarruf ve idare taraftarlanm, ale -
ter Ruzveltin partisi ve ancak- 8 ini Mis- lumum muhafazakarlan, kanunu esasinin 
ter Landonun partisi ~Jkarmi~hr. degi§mesi aleyhtarlanm memnun etrne

Halbuki ikinci miintehibler i~in veri- mi§tir. F akat diger taraftan ameleyi, 
len reyler ayn ayn hesab edildigi zaman miistahdemini, eski ikhsadi usul ve esas
iic;te birinden fazlasi Landona rey vermi§ !arm iflasma ve 1slaha muhta<; bulundu
oldugu meydana t;Ikmaktadir. guna kani olanlan ve i§sizleri sevindir -

Mister Ruzvelt i<;in 23,822,442, Mis- mi~tir. 

ter Landon i<;:in 14,835,381 rey veri! • Ruzvelt bankalan, demiryollan, bii -
mi§tir. yiik sanayii devlet murakabesine aim!§ ve 

Amerikada ittihad devleti mi.intehib - patronlarla amele arasmdaki miinase -
lerin salahiyetini tesbit ve tes«il etmez. batta devleti hakem ve hakim kilmi§hr. 
Bu i§ her hiikumetin kendi i~idir. Bunun Bu yaphklanna gore devlet<;:ilik, yani 
i<;:in k1rk sekiz hiikumette ya§Iyanlann memleketin iktisadiyah devletin idare, 
intihab hakkl oldugu hal de ittihad dev , • miidahale ve murakabesine tabi olmas1 

Mister Ruzveltin annest 
rey veriyor 

letinin mmtakasi sayilan ve ittihad m:_r
kezi Va§ington §ehrinin de bulundugu 
(Kolombiya) mmtakas1 halk1 ne . de~ -
let, ne hiikumet, hatta ne de belediye I~
tihablanna i§tirak etmek hakbm halz 
degildirler. 

Cumhurreisi ikinci namzedi Mister 
Landonun §ahs1 ic;in verilen reyler mii • 
him bir yekun tutmakla beraber muma -
ileyhin mensub bulundugu demokrat ~a~
tisinin meb'us ve ayan namzedJeri I<;In 
verilen reyler azd1r. Neticede ~imdi kon
grenin Meb'usan Meclisinde Ruzve!tin 
mensub bulundugu demokrat partismm 
334 ve Landonun mensub bulundugu 
partinin 89 azas1 vard1r. Ayan Mecli • 
sinin 7 5 azasi demokra tl a rrh n ve 1 7 si 
cumhuriyetc;ilerdendir. 

'i-'f.¥-

Partilerin vaziyeti 

usuliinii vazetmi~ oluyor. 
Has1mlan bu i§lerin komiinistlik, ya

hud sonu komiinizm olacak bir cereyan 
oldugunu iddia ediyorlar. Alelade A • 
merikahlar burjuva ve ferdiyet<;:i oldu -
gundan Ruzveltin hal ve hareketinden 
~iiphelenmi§lerdi. Fa kat Mister Ruzvelt 
biitiin cihanm ikt1sadi makinesi i~lemez 
bir hale geldikten sonra devletin miida
halesi zaruri oldugunu millete anlatmi§ • 
hr. 

Memleketin ikhsadiyahm dart sene 
evvel devletin idare ve murakabesine al· 
mam1~ olsayd1 Amerikada c;:oktan komii
nistlik teessiis etmi~ bulunurdu, diye son 
giinlerde ortaya athgi nazariye komii -
nizmden korkan efkan umumiyeye ~ok 
iyi tesir yapml~tir. Ayni zamanda ko • 
miinistler kendi lehine rey vermi~lerdir. 
Ciinkii Landon Cumhurreisi oldugu tak
dirde Amerikan1n eski s1ki ferdiyett;ilige 
donecegini takdir etmi~lerdir. Mister 
R uzveltin soziinii gec;:iren bir lider olmasi 
ve otoritesini tesise muvaffak bulunmas1 
itibarile intihab dahildeki ve haricdeki 
fa§istleri de sevindirmi~tir. 

* * * 
Ruzvelt ne yapacak? 

R uzvelt all! ay devam eden intihab 
miicadelesinde «ok vaidlerde bulun· 

maktan ve biiyiik taahhiidler altma gir· 
mekten c;ekindi. Fa kat Am erika bir ink1· 
lab devresinde bulundugundan cezri 
tedbirler almak zaruri oldugunu gizle
medi. 

Mister Ruzvelt Amerikanm ikt1sadi 
binas1m korumak ic;in sanayi amelesile 
patronlarmm iicret ve mesai saatlerini 
hiikumetin tayin eyledigi mikyaslar iize· 
rine uzla§arak kararla§tlrmalan ve arne· 
lenin diledigi te§kilata tabi olup bu te§· 
kilatm i§c;iler namma patronlarla gorii§· 
melerini kanun olarak vazetmi§ti. BuA merika kanunu esasisi bir adamm an- nunla say Ve sermaye miicadelesinin onii-

cak iki defa Cumhurreisi intihab e- nii alm1~11 • 
dilebilecegini kaydetmi§ oldugundan Gene zirai zeriyat sahalanm nakdi 
Mister Frank! in Ruzvelt dort sene son· mi.ik3.fat mukabilinde tahdid etrnek ve 
ra bir daha Cumhurreisi olamiyacaktir. semavi afetlere kar§l mezruati sigorta 

Binaenaleyh tasavvur ettigi biitiin IS· etmek usuliinii vazetmi§, bu suretle mah
lahati ve yenilikleri bu dort sene ic;:ine sui iyi fiat bulmu§ ve c;ift<;:i zarardan 
sigdirmaga ve ba§armag mecburdur. kurtulmu~tu. 

Bu i§teki muvaffakiyeti ~ahsan nami - Lakin bu kanunlann ikisi de fttihad 
mn tarihte miihim bir iz birakmasma ya- Ali mahkemesi tarafmdan bir zaman 
nyacakt1r. F akat mensub bulundugu ve sonra ilga edilmi§ti. Maahaza muma • 
uzun bir fasJ!adan sonra canlandirdigl ileyh arkasmda muti bir parlamento bu
demokrat partisinin halk nazarmdaki nii- lundugundan ayni gayeleri temin edecek 
fuz ve itibanmn muhafazasi bundan son· di~er yollar bulmu~tu. 
raki icraatmm muvaffak kalmasma bag· Y eni riyaset devresinde ayni gayeleri 
hd1r. giidecegi ~iiphesizdir, $u kadar var ki 

Mister Landon da bir hayli rey aldt- meseleyi esasmdan halletmek i~in ali 
gma gore Cumhuriyet~i parti olmii& de- mahkemenin kanunu esasiye nigehban ol
gildir. Mister Ruzveltin goze ~arpan bir mak sifatml ortadan kaldirmak iizere 
muvaffakiyetsizligi bu rakib partinin . kanunu esasiyi degi§tirmege kalki§aca • 

/spanyadaki bu karde$ bogu$masznzn_ ne~i~esi ne ~Lursa 
olsun iistiin gelecek iki tara/fan hz~ bzrz maddz ve 

manevf zararlarz aszrlarca telafi edemiyecekfir 

\ 

·' Toledo §ehrindeki muhte$em Alkazar sara ymm dahili harb nettcesinde tahrib 

Avrupanm altmdaki yanmadalardan ve gene kimbi~i:,. ~ul kalan kac; yiiz ~~n 
birinde ve medeni diinyamn gozii oniin - kadm ve sevgiiiSim kaybeden kac; yuz 
de tarihin kanh facialanndan en miithi§i bin k1z siyah tiiller i<;:inde gene ~air 
oynanmaktad1r. Siz bu facianm mevzu- Auziasin «Cantos do mort - blum 
una ister rejim davasl, is~er kalkm~a §arkilan» le matemlerine ve a§lklanna 
hamlesi deyiniz, fa kat hakikat §Udur ki: mersiye okuyorlar .. 
bu sahnenin biitiin a~.to.~leri k~rd~§ ve !beriya yanmadasmm tarihine bir goz 
biitiin unsurlan da d~~ulen yuzbmler~e gezdiriniz, bu kanh tablonun hazin man· 
karde~ kanmdan ve gozya§lanndan mu- zarasm1 orada s1k s1k goriirsiiniiz. 

rekkebdir. Diizensizlik ve ic; sava§ bu yanmada-
Karde§ kam dakmek ve a§Ik cam yak- d 1. 1 h kt · 1 ra . . 1.1 h 1 a ge 1p yer e§en. er 1r an msan a 

mak kadenn merhamets1z e 1 e er s • k' k dd b' k b 
11

• T av"ze . san 1 mu a er 1r a 1 e IT. ec u 
panyol un almna yazilmi§ h1r kara yazl· v 'II tl · · k t 1 b

1
'r 

d · ld v b .. l d d ugnyan mi e er Ic;:m me§ru ve u sa 

bir; 'gl.ec;ml§le k o ugu ugun er de ne vazife halini alan miidafaa sava§lanm 
u SI mmez ara yaz1 yanma am . . h · d 

507,715 murabba kilometroluk geni~ sa- ayn tub~~~ §~rille, msanhk cep esm en 
hasm1 kanla sulamakta ve 21 milyon in- sava§m 1Y1S1 hie; yoktur. 
sam da mateme bogmaktad1r. 1<;: sava§ ise bunlann en koti!sii ve en 

B . k .. · ld ]1 gece YikiciSldir. 1spanyada bu karde§ bogu§ -1r a<; ay once senn ve y1 IZ • 
Jerde ko§eba§larmda ve karanfil bahc;e- masmm sonu ne olursa olsun iistlin gele -
lerinde a§Iklanm bekliyen sevdah 1span- cek iki taraftan hic;biri maddi ve manevi 
yo! k1zlan, goniil avc1hgma <;:Iktiklan zararlan amlarca telafi edemiyecektir. 
ayni yerlerde ve siperlerde §imdi ellerin- Hele bombalarla berhava edilen, yiki!an 
de tiifek, oliim bek<;iligi yapiyorlar. ve yablan tarihi abideleri tekrar canlan-

FransiZ romancm Prospeer Meri • d1rmak imkans1zdir. 
meenin bir am evvel tiplendirdi - lspanyollar yedi Alkazarlarile, hakh 
gi o afacan Carmenin bugiinkii veya haksiz, iftihar ederlerdi. Cok yiik
binlerce kiZ karde§i gene birka<;: ay sek hirer san'~t abidesi ve tam sekiz am 
once dolgun omuzlarmdan klvrak ve ispanyada inki§af etmi§ ve gene ic; sa -
ince bel!erine sarkan zarif Merinos ~a! - va§larla zaydhyarak ~okmii~ bir mede
lardaki sacaklann her telinde bir gene niyetin hatirasi olan Alkazar = Elka -
gonliinii diigiimler ve siiriiklerken ~imdi mlar fspanyanm b_irer siisii ve hirer ser
sokaklarda, (Adam) m iki oglu gibi bo- veti idi. 
gazla§an sevgililerine ayni §allar ir;:inde Granadadaki Alhamra (Kal' a - tul
cepane ta§Iyorlar. $imdi kimbilir ka~ yiiz hamra) Y1 bilmiyen ve i§itmiyen var m1· 
bin ana ve baba bu mezbehada kurban d1r? KirmiZI tugladan san'atkarane i§
giden ~ocuklan ic;:in gozya§lan dokilyor.. lenmi§ yiiksek duvarlan, ince ve zarif 

gma delalet edecek bir soz soylememi§
tir. Amerikahlar bu noktada hassastu. 
Anla§Ilan Mister Ruzvelt malum gaye
lerine gene dolamba<;:h yollardan gide
cektir. 

Diger taraftan intihab miicadelesinde 
has1mlanmn ileri siirdiikleri en biiyiik it· 
ham1 hiikiimsiiz buakmak iizere biitc;:eyi 
tevzin etmegi ve yeni vergiler koymama
gi taahhi.id etmi§tir. 

¥¥¥-

H arici politika 

Mister Ruzveltin tekrar Cumhurreisi 
olmasi blitiin diinyada iyi tesir bi· 

rakmi§hr. Cunki.i otedenberi infirad ve 
tecerriid halinde Ya§Iyan Amerikamn 
diinyanm ikhsadi ve siyasi i§lerinde bir 
derece diger milletlerle i§birligi yapmas1 
fikrinde bulunan Amerikah lider yalmz 
Mister Ruzvelttir. · 

Dolann evvela sterlin ve sonradan 
frankla bir hizaya gelmesini ve bu su • 
retle diinya para meselesinin hal yoluna 
girmesini temin eden mumaileyhtir. Yiik
sek giimriik tarifelerinin ve kontenjan gibi 
miibadeleyi takib eden kayidlerin deva
mma ~iddetle aleyhtard1r. Son giinlerde 
onbir devletle gayet miisaid esaslar iize
rinden ticaret muahedeleri akdederek li
beralhgmi filen de isbat etmi~tir. 

mozaiklan, malanmi§ zarif siitunlar iis
tiinde yi.ikselen Arabesk i§lemeleri siislii 
galerilerile her sene binlerce seyyah1 o -
niinde hayran b1rakan ve her sene fs
panyaya yiiz binlerce Pec;etahk doviz 
sokan hu klrmm saraym san' at ve gi.izel
likte kendisine yakm all! knkarde§i daha 
vard1; c;:iinkli bun! ann da Toledo = T u
leytledeki zavalh Alkazann akibetine 
ugramad1klan veya ugramiyacaklan he
niiz belli degil.. Gene T oledodaki be§ 
Alkazarm en biiyiigii ve en giizeli ic;in -
deki fa~ist miidafilerle birlikte bombalar· 
!a at1ldi. 

.. 

ed!l dikten sonraki actkl! manii!aran 

Ayni abide 1 71 0 da kasden c;tkanlan 
bir yangmla yalanmi§ fakat Kral Seki • 
zinci Alfonsonun tarihi abideleri koru • 
mak hususundaki gayretile ba§tan ba§a 
ve gene san' atkar~ne bir tarzda tamir e· 
dilerek manashra c;evrilmi§ti. Bir zaman
lar Kastil ve Aragon Krallannm tertib 
ettikleri hac;h ordulann amansiz taarruz· 
!anna ve anSIZin yaptiklan baskmlara 
kar§I T anndan imdad dileyen miislii • 
manlann ve bir zamanlar da T anny1 u
nutacak kadar zuliimde ileri giden muta
taassJb katoliklerin dua sigmagl olan bu 
san' at ve tarih abidesi §imdi, ne yaztk ki, 
binbir Alfonsun bile tamir ettiremiyece· 
gi bir enkaz y1gm1 olmu§tur. 

T emenni edelim ki sinelerinde en kiy
metli tarihi eserleri, ve 1spanya tersim 
san' atlmn me§hur iistadlan olan Pedro 
Campanamn Elgveconun, Velasquesin, 
De Reberanm Maro ve Sorallonun en 
nefis tablolanm sakhyan Lapez, Tiepolo, 
Alonzo Camo gibi milletlerarast §ohret 
sahibi san' atkarlarm heykellerile ve en 
nadir eski eserlerle siislenmi§ olan Sego
via ve Sevilledeki Alkazarlar da bu yikl
ci ve merhametsiz i~ sava§m Vandalhkla
rma kurban gitmesin ... 

Gerc;ek; bu tarihi san' at a bidelerini 
yaratanlar ne ispanyollar, ve hatta ne de 
tamamile Arablard1r. ispanyollar ancak 
bu tarihi yadigarlan koruyacak kadar 
san' at a§km1 kralhk tacmdan ~ok iistiin 
tutan VIII Alfonso ile oviinebilirler. 
(:iinkii bu Krahn koruyucu eli olmaml§ 
olsaydi belki §imdi Alkazarlann sayiSI 
daha <;ok azalmi~ bulunacakti. 

Bugiin bile bu abidelerde hayranbkla 
tema§a edilen ve giidiilen idealistik ve ar
tistik bir i.islubun temsil ettigi manzara 
a§kmi ve mesafe illiiziyonunu ruhlannda 
ta§Iyan san' atkarlarm bir <;ogu Arab ser· 
dan Musa bin Nasirin degil, fakat kendi 
Irkmdan on iki bin ki§ili~ say1ca kiic;iik 
bir miifreze ile Septeyi gec;ere_k gemileri
ni yakoktan sonra koca bir iilkeyi ac;mak 
kahramanhgmi gosteren biiyiik Tiirk Ir· 
kma mensub Ziyadm oglu T ankm so· 
yundand1lar. 

Veli Necdet SiJNKITAY 

Siyasi i~lerde biiyiik taahhi.idlere gir
memekle beraber biisbiitiin Amerikay1 
yabanc1 birakmiyacagl tahmin olunuyor. 
Hulasa Ruzveltin intihabi Amerikamn 
dahilen tekrar refaha kavu~acagma ve 
diinya ikllsad i§lerinin diizelecegine kuv
vetli bir Ziman sayilabilir. 

Muharrem Feyzi TOGAY 
Bir yortu uiinund'1 Madrid sokaklarmda milli klyajetlerile giile oymya dola§an 

bu ispanyol kadmlart, §imdi cephede karde§lerile harbedfyor 
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Parasiitle atlamantn heyecant 
' 

Bursah gene para:~iit~ii 
inhbalartni anlabyor 

«Kendimi ucsuz bucakstz bir bo,Iukta sandun. Tatb 
bir heyecan veya sukutun siiratinden, yeri gore· 

miyordum. Para,iit a~dd1ktan sonra ise ... » 

Cumhuriyet bayrammda Ankaraya giden Bursalt parafiitfii. kuJartmtz 
Bursa (Hususi muhabirimizden) -

Tiirk kadmmm askerligi mevzuu bah -
soldugu bugilnlerde, daha mektebler·ini 
bitirmem~ olan gene Turk ktzlarmm, 
askerligin hem de en mi.ihim bir stmft 
olan havacthkta vazife alarak, yi.iksek 
bir cesaret ve itidalle ~alt~tlklanru ve 
muvaffak olduklanru gori.iyoruz. Zaten 

ashnda asker olan TUrk kachrumn bu • 
giinki.i asked hizmetlerde istihdamt i
~in de tam bir liyakat sahibi bulundu • 

guna §iiphemiz yoktur. 
Eskiden askere giden bir delikanhyt 

btitiin ev halkl goz ya§larile ugurlardt. 
;limdi ise, ilk defa evinden aynlarak 
Ankaradaki u~ak meydaruna para§title 
atlamaya giden gene q'iirk klzlarmt 
yalmz agabeyleri ve babalan te§yi edi
yor. Hem goz ya:;,a yerine sevin~ dolu 
bir gururla ... 

Gozlerinin ontinde dii§erek olen aziz 
arkada§lanm topraga verdikten sonra 
tekrar para§title athyan Bursah gene 
ktzlar buraya doner donmez kendilerile lnttbalartnt anlatatf para~ii.t~ii 
konU§tum. Hepsinin yi.iztinde eesaret Remziye 
ve sogukkanhhk sanki tunc;la§ml§tl. - Mektebden c;tkar c;tkmaz derhal bu 

Cumhuriyet bayrammdaki g~id res- meslege g~eeegimi siiylersem sevgimin 
minde tayyarelerden para§title athyan kuvvetini 1il~ebilirsiniz zannederim. 
iic; Tiirk klZlrun iic;ii de Bursadandl. is- - Hakikaten hi~ mi korkmuyorsu • 
tanbul ve !zmirden gidenlerle Bursall nuz? 
diger para§iit~ii gene klzlar yalmz ta - - 6liim her yerde mukadder olduk
lim atlayt§lan yapmt§lardt. Gec;id res- tan sonra neden korkaca~z. Hem kor
mi ic;in bu iic; Bursah ktz sec;ilmi§tir. kulacak bir §ey degil ki, bundan korka-

Athyanlardan Bursah kaval Yahya - hm. Bilakis tath bir heyecan ve zevk 
nm k1z1 Muallim mektebi son stmfm - 1 · mese est ... 
dan Remziye ile konU§uyorum. Bu ya-

MUSA ATA$ glz c;ehreli Anadolu ktZlnm iri ve siyah 
gozlerinde temkinli bir vekar parhyor
du. Kendisine nas1l atladtgmt sorunea: GUNUN BULMACASI 

- Hi~!.. Sadeee bir merdiven basa -
ma~m a§ar gibi... cevabtru verdi. 

- Peki! !lk atlayt§tmzda hic;bir fev
kaladelik hissetmediniz mi? 

- Kendimi u~suz bueakSlZ bir bo§ • 
lukta sandtm. Ya anla§llmtyan tath bir 
heyecandan veya sukutun siiratinden o· 
Iacak, yeri gormiiyordum. 

Para§iitun halkasmt c;eker fSekmez, 
iki iic; saniye siiren bir ataletten sonra 
kuvvetle sarstldtm. Meger bu sarsmb 
para§i.iti.in agllmasmdan ileri geliyor -
mu§. Para§iit ac;tldtktan sonra a§agtda
ki manzaramn seyrine doyamtyordum. 
Ne c;are ki, bu ~ok siirmiiyordu. Bir da
kika sonra kendimi yerde bulmu§tum. 
750 metrodan yava§ yava§ topraga dog
ru siiziilerek inmek hakikaten enfes bir 
§eydi. 

- Atlayacag1mz zaman tayyarede ne 
yaptyorsunuz? 

- Tayyare, gaz kesmiye ba§laymca 
bizde de hafif bir heyecan ba§hyor. Mu
allimimiz yi.iziimiize baklyor. 

- Haztr m1s1ruz? der demez kendi -
mizde biiyi.ik bir cesaret duyuyoruz. 

Rus hocam1z bize i§aret ederek: 
- Korku var mt? diyor. Biz d~¥. 

- Buraya atlamak ic;in «;1kt1k. Kork-
saydlk c;tkar mtydtk? cevabtru veriyo -
ruz. 

Muallim atlamak ic;in emir veriyor. 
Kendimizi tayyareden sahveriyoruz. E
ger atlayt§tmlZ normal ise arbk oto -
matik olarak atlahlmtyoruz. 

- Otomatik atlayt§ nedir? 
- Ilk defa para§iitc;iiler otomatik at-

larlar. Yani para§iitc;ii tayyareden ay -
nhr ayr1lmaz para§iitiinii ac;amtyacak 
olursa tayyaredeki muallime merbut 
olan diger iic; vasttasile para§iit a~thr. 
Buna otomatik atlayt§ derler. 

- Her tayyareden bir ki§i mi ath • 
yordu? 

- Haytr! Bayramdaki resmi g~idde 
tayyareye iic; para§iit~ii binm~tik. !ki 
saniye i~inde birbiri ard1 ma grup ha
linde atlaml§ bulunuyorduk. Diger tay
yarelerin bir ktsmmdan da 6 - 7 ki~i 
birden athyordu. Bursadan athyan ktz
lar ayrt ayrt tayyarelerde iic; ki§i idik. 
Ben, Miieddeb, Maid e ... 
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Soldan sa~a: 
1 - ±~!ne su konulan §ey, beraberllk 

edah. 2 - Metod, biiyiik tencere. 3 - Ra -
hat, r!yaziyede kullarulan b!r Yunan har
f!. 4 • Senenin on !k!de b!r!, arabca su, 
herkesln kendlsinde oldu~u zannetti~i §ey. 
5 - Sa~1m diizeltmek. 6 - Ouzel, abdal. 7 -
Demlrin riitubetle temas1 net!ces1 hABll 
ett!~! k!r, blr §eyi kend!sine muva!tk go -
ren. 8 - Ummaktan emir, bir yerini t1r -
nakla hafif~e kazimak. 9 • Her §eY onunla 
satm allmr, kasmaktan emir, 10 - Azer
baycanll, Yugoslavyada bir l?eh!r. 

Yukarldan a§agiya. 
1 - c;ehre, yelkenin riizgardan tama -

mile §~mi~ §ekl!. 2 - Merkez, uslu olmtyan 
~ocuk. 3 - Korn§U bir millet, Habe~!standa 
kabile relsl, nota. 4 - Hltlerin millet!, ki
§tn ya~an beyaz ~ey. 5 - Kii~iik oda. 6 -
Bir sayi, yemek. 7 - K!Sa zaman, biiyiik ve 
ucu sivri de~nek. 8 - Blr §eyin diger §eY 
iizerinden ge9erken btraktJgJ teslr, ge -
milerln st~mdi~I yer. 9 • Tembel, lsyan et
mi~ olan. 10 - Kopek yavrusu, !nee ve uzun 
sandal. 

Evvelki bulmacanm halledilmif fekli 

CUMHURiYET 8 lkincite~rin 1936 

Ihtilalciler Madrid girdiler 

Hiikiimet azas1 tayyare 
ile Valinsiyaya gitti 

« lrak daima Tl:-rkiye ile 
dost kalacaktir! » 

Ankara El9iliginin bir tebligi 
[Ba$tarah 1 tnct sahttedeJ kaklarda kimseler yoktu. Y almz arama 

d1gma gore, dahili harb Madridin suku· asker yiiklii kamyonlar ge~mekte idi. 

tundan sonra da devam edecektir. Hii - Maariddeki Alman sefaretine 
kQmet kuvvetleri bugiin Kordova vilaye- tecavii.z 
tinde ve Malaga civarmda miihim mu - Londra 7 (A.A.) _ Royter ajan -
vaffakiyetler elde etmi§lerdir. smm Sevil radyosundan aldtgl bir habere 

Son haberlere gore, Madridin kenar . gore Madriddeki Alman biiyiik el~iligi 
mahallelerinde kanh bogu§malar cere - binasma Marksistler taarruz etmi§lerse de 
Yan ediyor. Her iki taraf agiT toplar is

gerek sefaret memurlan gerek sefarette 
timal etmekte, milliyetperverler ise bun· bulunan lspanyol miiltecileri kurtanl -
lara ilaveten bombard1man tayyareleri 
de kullanmaktadtrlar. 

mi§lerdir. 

Madriddeki !ngiliz sefaretine iltica e- Londra el~isi havadisi teluib 
denlerin miktan 200 ii gec;mi§tir. Sefa • ediyor 
rethanede ii<; haftahk erzak depo edil - Londra 7 (A.A.) - Londradaki ls· 
mi§tir. panya biiyiik elc;iligi Royter ajansma ver-

MadridJeki Sovyet el~isi Je digi haberde asilerin Madride girdigini 
kat'i olarak tekzib etmi§ ve daha ak§am 

V alansiyaya gitti iizeri Madridin gayriresmi mehafili ile 
Berlin 7 (Hususi) - Madridden bil- telefonla gorii§tiigiinii soylemi§tir. 

dirildigine gore Sovyet elc;isi M. Rosen· ispanyol sefareti §Unu da ilave etmi§
berg de bugiin tayyare ile V alansiyaya tir ki, hiikumetc;iler Madrid civarmdaki 
hareket etmi§tir. mevzilerini muhafaza etmekte ve birc;ok 
Hii.kumet~ilerin yeni karargahlart mmtaklarda asileri ric'ate mecbur eyle -

Madrid 7 (A.A.) - Bu sabah Mad· mektedirler. Hiikumetc;iler 330 Fash as· 
ridde bir miidafaa komitesi te§kil olun - keri esir etmi§lerdir. 

mu§tur. Komite halk cephesine mensup Kanlt farptfmalar 
partilerden her birine aid iki azadan mii- Burgos 7 (A.A.) _ Cuma gunu 
rekkebdir. Komiteye General Rolar ri-

d muharebe son haftalarm en c;etin muha • yaset etmektedir. Bu meyanda komite e 
rebelerinden birisini te§kil etmi~tir. Ez -

iki komiinist te vard!r. ciimle Retamarda General Varela k1t· 
Umumi erkamharbiye reisligine Gene- alan, araziyi kan§ kan§ miicadele ile i§

ral Pozas tayin -edi!Jrti§tir. Pozas umumi gal mecburiyetinde kalml§lir. Cumhuri • 
karargaht Madridin 80 kilometro §arkma yet<;iler son muharebede oliinciye kadar 

c;ekmi§tir. <;etin miicadelede bulunmu~lardJr. Bila-
Madridle muhabere kesildi hare cumhuriyetc;iler tarafmdan tank 

Paris 7 (A.A.) - Madridden gelen kullamlmasma ragmen Carapanchelin 
son haberlere gore hiikumetin Madridden zaptl nisbeten daha kolay olmu&tur. 
aynlmasJ lizerine ecnebi miimessiller de ltalyan bahriyelilerile 
§ehirden c;tkmaga karar vermi§lerdir. Jspanyollartn ~arpt~mast 
Madrid ile Fransa arasmda telefon ve Tanger 7 (A.A.) _ Limanda de-
telgraf muhaberatl bu ak§amdan itibaren mirli bulunan iki !talyan destroyerine 

kesilmi§tir. mensub yiiz kadar !talyan bahriye ne -
Mad rid in son saatleri ferile baz1 1spanyol cumhuriyetc;ileri a • 

Madrid 7 {A.A.) - Nasyonalist rasmda bir c;arp1~ma olmu§tur. Bahri • 

italya_n gazetelerine gore lraktaki 
dar be ni~in yap1lmt'? 

askeri 

[Ba$tara.ta 1 tnct saht!ede J 

ltalyan gazetelerine gore lrak 
hadiseleri ve Tiirkiye 

Ramada <;tkan La Stampa gazetesi 
lrak hadiseleri etrafmda yazdtgJ bir ya
zJda lrak ordusunun Atatiirke kar§l bes
ledigi samimi ve hiirmetkarane hislerden 
bahsederek §U satulan ilave etmektedir: 

«Son hadiselerin nasyonalist terna -
yiillerden dogdugu §iiphesizdir. <;unkii 
Irak ordusu Atatiirke kar§J biiyi.ik bir 
hayranltk beslemektedir. Oyle bir hay • 
ranhk ki, fonetik bir §ekli haizdir. Irak 
zabitleri ve askerlerinin bir k1sm1 Tiirki
yenin vahdeti, biiyiik bir devlet olmasJ 
ve kalkmmasmm millet i§lerinin askerlere 
tevdi edilmesinden ileri geldigi, kanaatin
dedirler. 

Atatiirk, politikacJ!an devlet i§lerin -
den uzakla§tnmJ§tJr. Halbuki Irakm po
litikactlan ingilterenin dostlandtr. ingi
liz - Irak miinasebetleri yeni bir safhaya 
girmi§tir. Bu safha hafi ve vahim bir 
~ekildedir.» 

Ba~vekil Hikmet Sii.leyman kimdir? 
Times Kahire muhabirine atfen §Un -

lan y aztyor: 
«lrakm yeni Ba§Vekili Hikmet Sii -

leymanm, 1909 nisamnda istanbul iize
rine yiiriyerek Abdiilhamidi tahttan indi
ren lttihad ve T erakki komitesinin emrin
deki Hareket ordusunun kumandam 
Mahmud Sevket Pa§amn karde&i oldu -
gunu kaydetmek enteresan olsa gerek • 
tir. Mahmud Sevket Pa§a ve Hikmet 
Siileymamn babast bir zamanlar Basra 
Valiliginde bulunmu§ olan Kethudaza
de Siileyman Beydir. Gerek Hikmet 
Siileyman, gerekse Bekir S1tk1 Tiirk in
blabmm an' anelerile me§budurlar. Ca -
fer Celebi Ebul timan ise 1920 de lngi -

lizlere kar§J vukubulan kabile isyaninda 
methaldar bulunuyordu.» 

Bagdadda son vaziyet 
Diin §ehrimize gel en Daily T elegrapf 

gazetesi Bagdad muhabirinden aldtgt 
§U telgrah yazmaktadtr: 

«lraktaki tebdili hiikumet diin gece 
Bagdadda Haydarhan _,misinin etra • 
fmda toplanan biiyiik bir halk kiitlesi ta
rafmdan tes'id edilmi§tir. Halk o kadar 
kesif bir kalabahk te§kil etmekte idi ki 
§ehrin ba§hca sokaklan merkezden dt§a· 
nlara dogru 4 kilometroluk bir saha lize
rinde dolup ta&Jyordu. Biitiin nakliye va
sJtalan durmu§tu. Ba§tana§agt siyahlar 
giymi§ binlerce pec;eli kadm zafer tiirkii
leri soylemekte idiler. 

T ezahiirattan ba&hca maksad Hikmet 
Siileymanm Ba§vekaleti altmda, ilan o~ 
lunan diktatorliiii;ii tes'idden ba§ka bir • 
&ey deii;ildi. Bu esnada halka hitab eden
lerin hiikumetten ba§hca talebleri ~u &e
kilde hulas a olunabilir: 

Siyasi miicrimlerin affi, 
Trade Union biirolannm tekrar ac;tl· 

masJ, 
KapatJ!an gazetelere tekrar miisaade 
Milli sanayiin te§viki, 
Ordunun kuvvetlendirilmesi, 

Milli maarif ve sthhat i§lerinin inki§a
ft. 

Arab matbuatJ eski namlara kar§J hii~ 
cumlanna devam etmektedir. Bunlar a -
leyhine serdolunan ba§hca ithamlar §8• 

h1slar1 namma para c;almak, dost ve ak· 
rabalanm umumi hidematta istihdam su· 
retile kay1rmakttr. 

Hiikumetin ani surette tebdili umumi 
hayat iiz~rinde gerek idari gerekse ticari 
mahiyette hi~bir suitesir icra etmemi§ ol

·ast ~ayam hayrettir.» 

kuvvetlere mensub 12 kadar tayyare, ak· yeliler fa§ist mar~lar1 soyliyerek Petit S t} b 
§ama dogru, henliz hiikumet kuvvetlerinin Sokko meydamndan gec;erlerken lspan· ovye er ayram1 
elinde bulunan Madrid etrafmdaki mm· yollar «Ya§asm cumhuriyet» sadalari • [Ba$tarat~ 1 tnct sahifedel Bugiinkii gazeteler sosyalist rejiminin 
taka ve koyleri bombard1man etmJ§tlr. le mukabele etmi&ler ve c;arpt§ma bun - ler her tarafta toplanttlar yaparak ink1· biiyiik muvaffakiyetlerini sayan biliinc;o
Miidafaa. bilhassa cenub ve cenubu ~ar- dan dogmu~tur. $ehrin fspanyol polis labm yJldoniimiinii kutlularnt§lardir. lar ne~retmektedir. Pravda gazetesi balk 
ki etraftnda temerkiiz ettirilmi§tir. Ge - kuvvetleri arbede yerine geldigi vakit Moskova Sovyetile komiinist partisi komiserleri konseyi olotovun «Dogru 
taje ve Romaneste hiikumet to~u kuv - !ta!yan bahriyesinin bir inzibat kolu ~ar· merkezl te§kilah ve sendikalar biiyuk yo] iizerinde» serlevhah bir makalesini 
vetleri asi kuvvetlerini devamh top ate§i p1~maya i~tirak eden neferleri tophya • tiyatroda toplanmt~lardJr. Parli ve hu - ne~retmektedirler. Endiistrinin inki~aft -
altma almt§hr. N asyonalistler ayni §id- rak gemilere sevketmekte idi. kumet idarecilerile Presidunide yer ala- m tahli! eden Molotov, ag1r endiistrinin 
detle mukabele etmektedir. lspanyollimanlartna torpil dokiildii. rak Stalin biiyiik tezahiiratla kar~1lan • umumi istihsalinin bu sene harbden ev -

Madrid sokaklan, baZilan eivar koy· Daily T elgraf gazetesinin yazdtgma ffiJ~lir. Sovyetler Birligi icra komitesi velkine nisbetle 8 misli ve 1928 e nis-
lerden gelme muhacirlerle doludur. Bir gore Barselon ve Akdenizdeki lspanya ba§kam M. Kalinine c;ok alk1~lanan bir betle 5 misli daha fazla olacagm1 yaz -
klSim Madrid ahalisi asi to~unun ate§i limanlarma torpil dokiilmii§tiir. Gene id· rapor okumu§tur. maktadJr. 
altmda bulunan evlerini tahliye etmek dia edildigine gore Akdenizde de serseri Voro,ilolun nutku Bu senenin planma gore ag1r endiistri-
mecburiyetinde kalmJ§tlr. ~ehrin ba§hca, torpiller mii§ahede edilmi§tir. Moskova 7 (Hususl) - Sovyet ihti· nin umumi istihsali, I 9 I 3 senesinin 10,251 
kap1lannda yap1lmt§ olan barikatlann Londradaki seyrisefain ~irketleri bu lainin 19 uncu y1ldoniimii bugiin Sovyet- milyon rublesine nazaran 77 milyar rub
asgari bir metro kalmhg1 vardtr. Mitral- hususta malumattar olmadtklannt soyle- ler Birliginin her tarafmda biiyiik teza· leyi bulacakttr. Ag1r endiistrinin yalmz 
yoz yerine hafif toplarla miicehhez 9 mektedirler. Maamafih tahkikata ba§ _ hiiratla kutlulanrnJ§tlr. Moskovada sa - bu sene ic;indeki fazlaltg1 1928 sene -
mhh otomobil brikadlarm yanmda bek- bahleyin biiyiik bir resmige~id yaptlmt§· sinin biitiin endiistri yekunundan fazb lanmt§tlr. 
lemektedir. Asi kuvvetleri tarafmdan a- tlr. Resmigec;ide KIZllordu ve Moskova olacakttr. 
ttlan bir~ok mermiler §ehrin miihim kt - lhtiliilcilere yardtm eden garnizonu i§tirak etmi§tir. M. Stalinle Bu sene I 928 e nisbetle 2.5 de fa da-
sunlarma isabet etrni§ ise de zayiatm ltalyan askerleri arkada§lan Leninin mezan oniindeki tri· ha biiyiik olan i~ veriminin inki§afmt kay-
miktanm §imdiden tahmin etmek imkan- Deyli Herald gazetesinin yazd1gma go- biinden orduyu ve halkt selamlarnt§lar · deden Molotov diyor ki: 
stzdtr. re, lspanya Bahriye ve Harbiye Nezareti diT. «Muvaffakiyetlerimiz pek biiyiiktiir. 

Madrid halkt mlitemadi bombardt - tarafmdan diin! gece ne~rolunan bir teb - Harbiye komiseri Mare§al Voro§ilof Komiiniz.m bir c;ok dii&manlanmn aleyhi-
man altlnda kalmaslna raO.men soaukkan- lige nazaran talyada askere alman ef- bu mu"nasebetle irad ettiai bir nutukta 19 · d - I S 

"' e b e m1z e yaphgt giirii tiiye ragmen ovyet-
bhO.mt muhafaza etmektedir. Royter raddan azJ!an asilere yard1m etmek li- sene zarfmda Sovyetler Birliginde ta-

e ! 1 k d 1 ler birliginin ileri hamlesini hic;bir §ey kJ-ajansJ muhabiri diyor ki: zere spanyaya izam 0 unma ta IT ar. hakkuk ettirilen i§leri sayarak ezciimle 
«Madrid yanmdaki yollann birinden T ebligde §U iddialar ileri siiriilmektedir: demi§tir ki: ramJyacakhr.» 

Parla kurbinde dart aiin evvel tevkif B' lh · · .. d 1 d' Ankarada yaptlan kabul resmi aynhrken bin ki§ilik bir milis kuvvetinin ., «- IZ su J«;m muca e e e tyoruz, 
Olunan Luioo1 Porsi Liliberto, Brendizi h kl k ld - .. A k 7 (A A ) S tl 'h ne§' eli bir surette cepheye dogru gitmek- .,. fa kat arb in ya a§ma ta o ugunu gor- n ara · · - ovye er J -
vilayetinden bir koyliidiir. Bu askerin d""" .. d "d f tl d tilalinin y1ldoniimii miinasebetile bu gece te oldug"unu gordiim.» t ugumuz en mu a aa vast anmtzt a 
soyledigine gore spanyaya kendi arzu - artmyoruz. Sovyetler Birligi halkt bugiin Sovyetler birligi biiyiik elc;iliginde biiyiik 

Madridin merkeze yakm sevkiilcen sile goniillii olarak gelmemi§, bilakis icbar hududlarma tecaviiz edecek dii§mam bir resmi kabul yaptlmJ§ ve Ba§vekil 1s-
noktalarmdan birisine biiyiik c;apta top· neticesi gelmi§tir. Bu asker Ramada bu- 1 h d met lnonii ile biitiin Vekiller, kordoplo -
lardan miirekkeb bir batarya yerle§tiril - tepe emege am Jr.» 

lunan onuncu top<;u boliigiine mensub - * * * matik birc;ok meb'uslar ve sair yiiksek mi•tir. Bu batarya, nasyonalistlerin Ca · 
' dur C! h · · d zevat haztr bulunmu~lardJr. rabanchel ve Villaverdedeki mevzilerini · "t'e rtmtz e -•••-

bombardJman etmektedir. Gene ayni askerin ifadesine nazaran Sovyet ihtilalinin I 9 uncu ytldoniimii 

Hatibler, biiyiik caddelerde hala heye· Roma valisi tarafmdan sec;ilen (50) as- miinasebetile diin sabah saat on birde 
canh nutuklar irad etmektedirler. ~ehrin kerin hi~ birisi de goniillii olarak !span· §ehrimizdeki Sovyet konsoloshanesinde 
dt§an varo§lannda oturanlar §imdiden yaya gelmemi§tir. bir resmi hbu! tertib edilmi§tir. Sovyet

§ehrin merkezine gelmi§lerdir. Bunlann 50 !talyan top<;usu Vigodan va - lerin ba§konsolos vekili M. Varte davet-
lilerin ve Sovyet kolonisinin tebriklerini 

c;ogu fakir adamlardtr. Ve §ehre, eski pura binerek beraberlerinde 15 top ve kabul etmi§tir. Gece Sovyet konsolos • 

1zmire gelen miihacirler 
izmir 7 (Hususi) - Naz1m vapurile 

~ehrimize 1645 muhacir gelmi§tir. Bun

larm bir k1sm1 Manisaya gonderilerek bu 

mmtakada yerle§tirileceklerdir. 

Y akalanan ka~ak~dar e~alan ve yorganlarla dolu ki.ic;iik ara· 50 sandtk cepane getirmi~lerdir. Bun - hanesi tenvir edilmi§tir. 

balanm ~ekmektedirler. BaZilan sadece dan sonra askerler Toledoya sevkolun-~ Sovyet gazetelerinin mUtalealart !zmir (Hususi) - Yunanistana te ~ 
bir §ilte mtlanu§ bulunduklan halde so· rnu§lardtr. Bu nefer Careresde de 15 1- Moskova 7 (A.A.) - T as Ajanst neke ic;inde para ka~1rmak istiyen Mari-

k~.~!.~;~~? ... ~~~~~.~~~?.i.r: .. P.~~ .. ~.~.§.~~ .. ~?.· ... ~~!r,~.~.~~?.~!.~?.~~~.~~?.~ .. s.?!.~~-~~~~!:: ............ ~!!~~~~f.?:.: ............................................... !.~ .. ~~.~~-~~~~.i .. ~~P.~;~~.!.~~.~~.~?.~!~~~~~!! 

Resimlerimiz, Mil.lkiyelilerin Ankaraya muvasalatlartn

da yaptlan merasimle, yeni yuvalanna giri§lerini gos

teriyor. Yukandaki bina yent Miilkiye mektebid.ir. Or• 

tada, merasimde bulunan Vektlle diber zevat goriilii.l/01' 
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1Istanbul Borsas1 kapani§,I 

• HASAN 
I fiatleri 7 - 11 - 1936 

PARALAR 

Al~ 
1 Sterl.tn .a. 
1 Dolar !25. 

20 FranSIZ Fr. 113. 
20 Llret uo. 
20 Belclka Fr. eo. 
20 Drahm1 20, 

20 isv1cre Fr. ~65. 

20 Leva 21. 

1 F lorln 63. 
7•> 

20 Cek kronu ~. 

1 A vusturva SL ~0. 
24. I Mark 19. 1 Zlotl 20, 

I 1 Penri p 
20 Leva -. 
20 Dinar 41. 

Ruble 
30, 1 i sveQ kuronu 

I Tiirk altml 983. 
1 Banknot Os B 241. 

l;EKLER 

Londra 
Nev Yok 

I Par1.q 
Milano 
Bri.iksel 
Atlna 
Cenevre 
Sofva 
Amsterdam 
Pra~ 

I 
Vlvana 

Ma.drld 
Bet"lln 
Varsova 
Budaoeste 
Biikres 
Bel!rra.d 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

AQtl~ 
tH6,00 
O.W~l 

17.087' 
H'l, l 690 
4.6l!Ji) 

69. 1\JvO 
a.4476 

G4,9875 
l,-li64 

;1;1,45 
4,2 173 
7.3!125 
Ul6l:l3 
4,23!0 
~.3C50 

108.&3 
S-1.6876 
H8 

24. 7a 
3.1630 

I ESHAM 

S&tl., 
til8 
l 5. 
117. 
130, 

tS.). 
23. 

o7n. 
2 l, 
66, 
79. 
~2 
<16. 
21, 
~3. 
l <l 
50. 

iP .. 
985 
~4 . 

Kapan14 
til;) 

ll, 71132. 
17,10;;) 
10.0813 
4 6 •7;) 

1!9 2675 
o.4a 1 

65.1A 
1.47 14 

22. 447.) 
4.2675 
7.39 /a 
1. 97 
4. 237:., 
4.3090 

108.611;) 
3U13 

2. 71>14 
2476 

i .lr.36 

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

' 

Ac;lll~ Kapam § 
Merkez BankasJ 90. ~0. 

ISTIKRAZLAR 

------------------------------: 
Tiirk borcu I ~ln j AQ~ 

• :. 1 va 28. 7b 
:t :t n oesln t1.80 
:t :. n vadell 21.9? 

:. :. m oe 22,2o 

TAHV1LAT 

I AQJ.l..uj 
I va. 4t,15 
n vadell t2.15 

Antalya 

Kapa~ 

2 1.75 
21925 
21.90 
l!:/.25 1 

KapanJ4 1 

4:U.v I 
42.4') 

KUVVET ~URUBU 
Zaaf1 umumi, kans1zhk ve 

kemik hastahklarma ,ifai te -
sirlt'!ri ~oktur. 

~ocuklar, gender, gene k•z· 
lar ve ihtiyarlar her yafta is -
timal edebilirler. 

HASAN DEPOSU: 
Istanbul, Ankara, Beyoglu 

1936 -1937 ba§mahsulii 

NORVEC MORiNA 
BALIKYACI 

Halis Morina bahgmm ci • 
gerlerinden ~Ikanlmifhr. I~ • 
mesi kolay ve nefistir, mideyi 
bozmaz. Gayet temiz ve mu • 
akkam ve yeni Hasan markalt 
~itelerde sahhr. Taklidlerin • 
den sakmm1z. 

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

HASAN DEPOSU: 
Istanbul, Ankara, Beyoglu 

t I 

S.izans imparatorunun saray1 
Bizans imparatorunun saraymm bal

konunun bulundugu mahalde yapdan 
modern aparbman, kalorifer, s1cak su, 
alb oda, §ahane manzara, Sultanahmed. 
23384 telefone ediniz. 

1 - ~eraitine uygun olmak iizere kapah zarfla bir ara~oz muba • 
yaa edilecektir. 

2 - lhale 10/12/1936 tarihine musadif pertembe giinii saat on 
beste icra edileceginden teklifnameler ayni tarihte saat 12 ye kadar 
kabul olunacakhr. Teklifnameler Antalya ~arbayhgma tevdi olu • 

nacakbr. 
3-· -Teklif mektublarr 2490 say1h artbrma, eksiltme kanununun 

32 nci maddesinde yaztldrgr tekilde olacakbr. 

4 - ~artname bilabedel Antalya ~arbayhgmdan almabilir. (2785) 

Kocaeli Memleket Hastanesinden: 
Kocaeli Memleket hastanesi i~in almacak ecza, alat, rontgen mal· 

zemesi 1700 lira muhammen krymeti iizerinden te,rinisaninin 23 iin· 
cii pazartesi giinii saat 15 te Vilayet makammda ihaleai yap1lmak iize· 
re a~rk eksiltmeye konmu,tur. lsteklilerin mezkur giin ve saatte 
muhammen bedelin % 7,5 gu nisbetinde muvakkat teminat mek • 
tubu veya banka makbuzu ile Vilayet makamma fartname ve ecza 
listelerini gormek istiyenlerin lstanbulda S1hhat Miidiirliigiine, lz
mitte olanlarm da Vilayet Daimi Enciimenine miiracaatleri. 

(2706) 

Cumurba,kanligi Filarmonik 
Orkestras1 ~efliginden: 

1 - Orkestra i~in se~me smavile ~u miizisyenler ahnacaktjr: 
A - Bir fliit ve kii~iik fliit ~alan, 
B - Birinci ve ikinci keman ~alanlar, 
C - Viyola ~alabilenler, 
(; - Bir kontrbas ~alan, 
D - Bir ii~iincii trombon !;alan, 
E - Bir obuva «Korangle» ~alan, 
2 -- Se~me smavlan ikincite,rinin 23 - 27 nci «pazartesi, sah, 

~ar,ampa, cuma» giinleri saat 10 da Galatasaray Lisesinde 
yapilacaktrr. (2736) 

inhisarlar istanbul 
Ba~miidiirliigiinden: 

Hiikmii ikincitetrin 936 sonunda bitecek olan i~ki sahcthg• tezke· 
relerinin yenileme muamelesi Beyoglu mmtakalarmdaki satrcrlar 

i~in 936 ikincite~rin on be~inden yirmi ikisine,lstanbul ve diger mm

ta.kalardaki sahcrlar i~in de ayni aym yirmi ikisinden otuzuna kadar 

yap1lacakttr. 
936 birincikanunun birinci giiniine kadar tezkerelerini yenilemiye

rek i~ki satanlar hakkmda kanuni icablar tatbik edileceginden mu • 

ayyen giinlerde sattcilarm kunturatlari, eski tezkereleri ve hirer fo -

tograflarile miiracaat ederek yeni tezkerelerini alm&lan ilan olunur. 
(2562) 

Kiiltiir Bakanhg1 Erkek T erzilik 
Okulu Direktorliigiinden: 

I - Okul Divanyolunda, Bi~kiyurdu sokagmdaki «3» numarah 
binaya ta,mmtfhr. 

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

CUMHURiYET 

HAYAT 

J\1\1./i KLOPEDi.ll 
TURKiYEDE ~IKMI~ 
YEGANE ANSiKLOPEDlDiR 

------------... 1------------

Cumhuriyet miiesseaelerinin nefrettiii 10 cildlik HAYAT 
ANSIKLOPEDISI her evde, her miiessesede mutlaka bu
lunmasi laz1m gelen bir eserdir. Ecnebi dillerde bir~ok ve 

muhtelif ansiklopediler vard1r. Fakat Tiirkiyede yalntz bir 

ansiklopedi vardrr. 0 da Hayat Ansiklopedisidir. ~imdiye 

kadar bu ansiklopediyi almifsaniz, biran evvel bir seri te

minine ~ahfmiz. ~iinkii elimizde mevcud tam tak1mlar pek 
mahduddur, Sonra bulamamak tehlikesi vard1r. 

5000 SAHiFE 

5000 DEN FAZLA 
RESiM 

10 CiLD 

Biitiin talom on cildden 
miirekkelxlir. Hepai de ~tk
mJthr• On cildin birden fiatl 

Lirad1r. 

Hayan AnBiklo· 
pedi1i, eviniz.in •ii· 
•ii ve ziynetidir. 
~ocugunuza vere
bileceginiz. en gii
z.el hediye H ayat 
An•iklopedi,idir. 

Eskiden alrnmrf perakende niishalarznzz 
varsa noksanlarznrzz tamamlavznrz 

KUL TiiR BAKANLIGI TARAFINDAN OKULLARA KABUL OLUNAN 

PROF. FAiK SABRi DURAN'tn 

ORTA ATLAS 
U~UNCU TABI 

f;IKTI 
KANAAT KiTABEVi - istanbul 

Fatih sulh ikinci hukuk hakimligin ·1 
den: 

Miinevver tarafmdan Fatihte «;ar -
~ambada Cebeciba§t Mescit sokagmda 
:l numarah evde Saadet ve saire aley • 
hine 8!jbgt ayni evin izalei §UYUU dava
Sindan dolay1 adresinize gonderilen da
vetiyeye miiba§ir tarafmdan verilen 
me§ruhata nazaran Saadetin halen Ar
navudlukta olup adresinin malum ol -
mad1g1 anla§drnJ§ oldugundan 15 giin 
miiddetle ilanen tebligat yapdmasma 
karar verilerek muhakeme 27/11/1936 
saat 10 a talik edilmi§ oldugundan mah
kemeye bizzat gelmedigi veya vekil 
gondermedigi takdirde muhakemeye 
g1yabinda bakdacag1 davetiyenin teb -
ligi yerine ge!<mek iizere ilan olunur. 

(27206) 

Zayi - Beylerbeyi Havuzba~1 rii§ -
tiyesinden 115 mekteb numarasile 329 
scnesinde alrnJ§ oldugum §ehadetname
mi zayi ettim. Yenisini alacagtmdan es
kisinin hiikmii yoktur. 

Bebekte Bebek caddesinde 
Plimhyah Halid 

MUNEVVER OSMAN ONEY 
DtS HEKIMt 

Babrali c~ddesi 18 numarah 
Besim timer Pa,a binas1 

Zayi - Adapazar1 Bankasma teslim 
ettigim 500 lira illin aldtg1m · karne ile 
tatbik mi.ihrUmii kaybettim. Bankaya 
miiracaatle ycni karne alncagtmdan za
yi karne ve tatbik mUhUriimiin hUkiim-
Uz kaldtgmt ilan ederim. 

Kirazh kariyesinden Ali «;avu§ 
zevcesi Gtilsiim 

Haydarpa~a Lisesi 
Sat1nalma Kurumundan: 

(23) kalem ya~ sebze 
ve meyva 

Tahmin 

bedeli 

6475 

tlk 
teminat 

486 

Pazarhk 
giin ve saati 

10/11/1936 Sah 

Saat: 15 

Haydarpafa Lisesi pansiyonunun mayrs 19'37 gayesine kadar olan 

«23» kalem ya~ sebze ve meyva ihtiyact kapah zarf u1ulile 4/11/ 

1936 tarihinde eksiltmege konulmuttur. 

0 giin talibler tarafmdan verilen fiat gali goriilmiif oldugundan 
paz.arhga btraktlmi~br. 

Pazarhk yukanda gosterilen tarihte saat 15 te istanbul Kiiltiir 

Direktorliigii binas1 i~inde toplanacak olan Komisyonda yapilacak

hr. fsteklilerin Okul Direktorliigiinden alacaklari irsaliye ile ilk te

minatanm Liseler Muhasebeciigine yabrmalari ve belli giinde Ti • 

caret Odast vesikasile birlikte Komisyona gelmeleri. 

~artnameler mektebde goriilebilir. (2782) 

Giizel San' atlar Akademisi 
Direktorliigiinden: 

Akademiye a~1k eksiltme ile masa, dolab, sand1k, paravana ve 

tabure ahnacakbr. 
Etyanm muhammen bedeli 988 lira 80 kuru,tur. Muvakkat temi

nat miktan 15 liradu. 
~artname Akademiden bedelsiz olarak almabilir. Almacak etyar 

ya aid planlar Akademide goriilebilir. 
thale 23/11/9'36 pazartesi giinii saat 15 te Cagaloglundaki Yiik -

sek Mektebler Muhasebeciligindedir. (2784) 

9 

istanbul Harici Askeri 
KIT AA TI tL.ANLARI 

Her bir kilosuna bi~ilen ederi 
120 kurut olan 16500 kilo pamuk 
~orap ipligi kapah zarfla alma
caktir. ~artnamesini parastz al
mak ve orneklerini gormek isti • 
yenlerin hergiin ogleden sonra 
Komisyona gelmeleri. ilk temi -
nat miktar1 1485 lirad1r. lhalesi 
13/11/1936 cuma giinii saat 15 
tedir. Ekailtmesine gireceklerin 
2490 sayth kanunun 2 ve 3 iin • 
cii maddelerinde yazth vesika "' 
lar1 teminat ve teklif mektubla • 
rile birlikte ihale saatinden en 
az bir saat evvel Ankarada M. M. 
V. Satmalma Komisyonuna ver • 
meleri. «416» (2437) 

* * * 
Metresine bi~ilen ederi 30 ku-

ruf olan 50000 metre haki renk
te astarhk bez kapah zarfla ah
nacakllr. ~artnamesini parastz 
almak istiyenlerin hergiin ogle • 
den sonra Komisyona gelmeleri. 
Ilk teminat miktar1 1125 Iiradtr. 
Jhalesi 14/11/936 cumartesi gii
nii saat 11 dedir. Eksiltmesine 
gireceklerden 2490 sayth kanu -
nun 2 ve 3 iincii maddelerinde 
yaz1h vesikalarla ilk teminatla -
rile birlikte teklif mektublarm1 
ihale saatinden en az bir saat ev
vel Ankarada M. M. V ekaleti 
Satmalma Komisyonuna verme
leri. «432» (2582) 

*** 
Erzincan gamizonundaki kt -

taabn 450,000 ki&. ekmeklik una 
ihale giiniinde teklif edilen fiat 
gali goriildiigiinden yeniden ka • 
pah zarfla eksiltmiye konulmu,
tur. Eksiltme 23/11/1936 pa -
zartesi giinii saat 11 de Erzin -
canda Tiimen Satmalma Komis
yonunda yapilacakhr. Tahmin 
bedeli 67500 liradtr. ilk temina
h 46251iradir. lstekliler ihale gii· 
nii Tecim ve Endiistri odasmda 
kayidli bulunduklarma dair ve
aika ibraz edeceklerdir. 

Teklif mektublari ihale gii -
nii saat ona kadar Komisyona 
verilmi' bulunacakhr. 

Bu unun ihalesinde tekarriir e
decek bedelinin ii~te biri nisbe: 
tinde ve teminat mukabilinde 
miiteahhidine avans verilmesi 
'art konulmuttur. · ~artnameyi 
okumak istiyenler bir adedini 
338 kuruf mukabilinde Komis -
yonumuzdan alabilirler. 

«455» (2784) 
:to :to¥ 

Nigde Mevkii i~in 150,000 kilo 
ekmeklik un kapah zarfla ah • 
nacakhr. Tahmin edilen bedeli 
16,500 lira olup ilk teminah 
1338 liradir, Eksiltmesi 17/11/ 
936 sah giinii saat 15 te Nigdede 
Komisyonda yap1lacaktu. Tek • 
lif mektublar1 2490 say1h kanu • 
nun hiikiimlerine uygun olarak 
ihaleden bir saat evveline kadar 
Komiayona verilmit bulunacak-
br. Sartnamesi hergiin Ko -
miayonumuzdan parastz alma -
bilir. «440» (2645)' 

Akseki sulh hukuk hakimliginden: 
Aksekinin Bogaz mahallesinde Uzun 
Hac1 oglu Abdullah veresesinden oglu 
Veli ve Mehmed ve saire taraflanndan 
hazinei maliye aleyhine ikame olunan 
arazi tes<;ili davas1 iizerine sulh hukuk 
mahkemesinde icra kilman muhakeme 
ve ke~fiyat sonunda, tes ~rili istenilen 
tarlalarm Sari Haliller kiiyii hududu 
isinde olup Tapoca gayrimiiseccel bu • 
lundugu ve 40-50 senedenberi murisle
rinden intikal suretile veresei mahime 
taraflarmdan nizas1z fasdas1z tasarruf 
olunageldigi ve i§ bu tarlalann kele 
kirma, Damonii, Karaaga ~r yakast, De • 
reisi , K1zdbucak, Hac1 Giizel tarlas1, 
Hac1 Mustafanm ibrahim tarlasr ve 
Scyid tarlas1 namlarile maruf ve 50 
donUm raddesinde olduklan ke§fen 
tebeyyiin eylemi olmasma binaen i§bU 
tarlalarda vercsci malfuneden gayri 
klmselerin milkiyet iddiasmda bulu • 
nup bulunmadildart anla 1lmak Uzere 
keyfiyetin ilanma karar verilmi~ oldu
gundan ba§kaca sahiblik iddiasmda bu
lunanlar varsa ilan tarihindcn itibaren 
on giln isinde Akseki sulh hukuk mah
kemesine miiracaat etmeleri aksi hal
de veresei ma16me namlarma tessil mu
nmclesi yaptlacag1 ilan olunur. (27208) 

Kumkap1 Niifus memurlugundan: 
Lalelide Tayyare Cemiyeti apartuna • 
nmda 11 numarada oturan Bekir ismi
ni Demirel olarak tashih ettirmi~tir. 

Keyfiyet iHin olunur. 

' 



CUMHURIYET 

ARPINTI NEVROL 
dan 20 damla ile derhal ge~er. 
Sinire, hatakana, teessUrle ba • 

y1lanlara emsalsiz ila~br. 

Maliye V ekiletinden : 
150 X 80 140 X 70 120 X 65 175/100/45 
port&.tif yaz1hane yaz1 kiitiiphane 
yazahane masas1 

aded aded aded aded Yekiin 
14 94 496 102 706 

1 - Yukanda miktarlar1 yazii1 706 par~a yazahane ve aaire pa -
zarhkla satin ahnacaktJr. 

2 - Tahmin bedeli on alb bin dart yiiz otuz bet lira yirmi kurut 
ve 2490 numarah kanunun yirminci maddeaine gore pazarhga ittirak 
edebilmek i~in verilecek kat'i teminatJ iki bin dart yuz altmlf bet 
lira yirmi sekiz kuru~tur. 

3 - ~artnamesi Levaz1m Miidiirlugunde ve istanbul Dolmabah
~e Maliye Vekaleti Evrak1 Matbua Amharmda goriilehilir. 

4 - Pazarhg1 10/11/936 sah giinii saat on bette Levaz1m Mii -
diirlugiinde toplanan Eksiltme Komisyonunda yapilacakttr. 

5 - fsteklilerin teminat makhuzu veya banka kefalet mektubile 
birlikte o giin ve saatte Levaztm Miidiirliigiindeki Kamisyona gel -
meleri. «1527» (2516) 

[ istanbul Belediyesi ilanlart I ---Karaagac miiessesesine liizumu alan muhtelif boyda kereste a~1k 
eksiltme giiniinde isteklisi bulunmadigmdan pazarhga ~evrilmittir. 
Bu kerestelerin hepsine 564 lira 20 kurut fiat tahmin olunmu,tur. 
Sartnamesi Levaz1m Miidiirliigiinde goriilebilir. lstekli olanlar 42 
iira 32 kuru,Iuk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 9/11/ 
936 pazartesi giinii saat 14 te Daimi Enciimende bulunmahdirlar. 

(2480) 
~ 

Ketif hedeli 1947 lira 50 kuruf alan Zeyrekte Unkapam caddesin· 
de yaptmlacak ~op istasyonu pazarltga konulmuttur. Ke,if evraka 
Levaz1m Miidiirliigiinde goriilebilir. istekliler 2490 numarah ka • 
nunda yazth vesika ve 146 lira 6 kuru.tluk ilk teminat makhuz veya 
mektubile beraber 11/11/936 ~artamha giinii saat 14 te Daimi En
ciimende bulunmahdular. «B.» (2792) 

,..,_ 

I KadtkOy Vaktflar DirektOrlii{(li ilanlan _I 
Senelik muhammen kiras1 360 lira alan Kerestecilerde Sandemir 

mahallesinin Keresteciler caddesi Ayazmakaptsi sokagmda 65, 67, 
69 numarah arsa teslim tarihinden itiharen 937 veya 938 - 939 se • 
neleri may1s sonuna kadar kiraya verilmek iizere a~Ik arthrmtya ko
nulmuttur. !?artnamesi Levaztm Miidiirliigiinde goriilehilir. lstekli
ler 27 lirahk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 24/11/936 
sah giinii saat 14 te Daimi Enciimende bulunmahdular. «B.>> (2794) Cinsi Miktan Ktymeti Teminatl 

Kilo Lira K. Lira K. 
Y etil mercimek 450 45 3 38 
KalburlanmJt nohud 1200 87 6 50 
Cah fasulye 1200 120 9 00 
T emiz kmkh pirinc 600 66 4 95 
Mersin pirinci 750 112 50 8 44 
Sart Adapazar1 patatesi 500 25 00 1 88 
Kuru hakla 450 26 00 1 95 
~ekh:deksiz iiziim 375 56 25 4 22 
Zeytin yag1 birinci yemeklik 200 100 00 7 50 
Erzurum erinmi~ yag 570 342 00 24 65 
Sahun zeytin yagmdan 2 ci nevi 50 16 .50 1 24 
Toz teker 200 50 00 3 75 
Tuz 300 13 50 1 13 
Sal!;a (laze) 80 9 60 0 96 
Sovan uz1-.n cinsten fmralh 300 7 50 0 57 

Yukar1da miktar ve evaaf1 yazth Oskiidar imareti i9in almacak 
erzak on bet giin miiddetle a~1k eksiltmiye konmuttur. lhaleai 12/ 
11/936 per,emhe giinii saat 15 te Kad1koy Vaktflar Miidurliigunde 
yaptlacaktu. isteklilerin miiracaatleri. (2534) 

zeytin yag1 
Cinsi Miktar1 K1ymeti Teminah 

Kilo Lira K. Lira K. 
Kokusuz parlak tortusuz 650 292 50 22 

Camiler i!tin ahnacak alan yukar1da miktar ve evsaft yaz1h zeytin 
yag1 on bet giin miiddetle eksiltmiye konulmu,tur. lhalesi 12/11/936 
pertemhe giinii saat 15 te Kad1koy Vaktflar Miidurliigiinde yap1la -
cakbr. lsteklilerin miiracaatleri. (2533) 

i$E GiREBiLMEK i~iN 
Bank a· fabrika ve tiearetevlerinde ~ah§mak i~in: defter yazth§ID 4 IJekli, 

faiz he1ablan, bihin~o, bono, ~ek ve poli~a kaideleri ogretilir. Hususi mu
ha•ebeei §ehadetnamesi verilir. Programx almak ve yazilmak i~in AME
RiKAN ERKEK LiSAN ve TiCARET DERSANESiNE ba~vurunuz. 

Sultanahmed~ Alemdar caddesi 23~ Hususi ders de verilir, 

Kapah Zarf Usulile Eksiltme ilant 

Naf1a V ekaletinden : 
1 - Ankara Cebeci Musiki Muallim mektebine ilaveten yap1 -

lacak ~ahtma odalan ve jimnastikhane int_aah kapah zarf uaulile 
miinakasaya konmustur. 

Ketif bedeli 27125 lira 49 kuruf. 
2 - Bu ite aid tartname ve evrak tunlardJr: 
A - Eksiltme tartnamesi. 
B- Mukavele projesi. 
C- Baymd1rhk i,leri genel tartnamesi. 
D- Hususi tartname (Fenni tartname). 
E - Ke~if cetveli. 
F- Proje. 

tstiyenler hu tartname ve evrak1 136 kurut mukahilinde Yap1 It -
Jeri Umum Miidiirliigiinden alabilirler. 

3 - Eksiltme kapah zarf usulile ve 12/11/1936 tarihine musa -
dif pertembe giinii saat 16 da Yap1 ltleri Eksiltme Komisyonu oda
smda yapllacakttr. 

4 - Eksiltmiye girehilmek i~in isteklilerin 2034 lira 41 kurusluk 

muvakkat teminat vermesi ve eksiltme tartnamesindeki evsafi haiz 

olmas1 ve Naf1a Vekaletinden almmit yap1 miiteahhitligi vesikast 
alm1s hulunmas1 laztmdir. 

5 - Teklif mektublar1 yukanda u~iincii maddede yaz1h saatten 

bir saat evveline kadar Eksiltme Komisyonu Reisligine makbuz mu

kabilinde verilecektir. Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet 

u~uncii maddede yaz1h saate kadar gelmit ve dit zarfm miihiir mu-
m'l ' ' k I -'-.;._-- I e Ice a atJ rn1 olmas1 lazimdtr. Postada olacak gecikmeler 

-Ziihrevi hastanesine ahnacak 50 tane karyola a!ttk eksiltmiye ko-
nulmuf ise de belli ihale giiniinde giren bulunmadxgmdan pazar -
hga !tevrilmi,tir. Bu karyolalarm hepsine 800 lira bedel tahmin olun
muftur. !?artnamesi Levaz1m Miidiirliigiinde goriilehilir. lstekliler 
2490 numarah kanunda yaz1h vesika ve 60 lirahk ilk teminat mak
buz veya mektubile beraber 24/11/936 sah giinii saat 14 te Daimi 
Enciimende bulunmahdarlar. «B.» (2793) 

.-SATILIK APARTIMAN-
Fatihte Kiztatmda lskenderpafa mahallesinin Balipalfa cadde
sinde yeni yaptlan ii~ kath e banyolu iki,er odahk aparttman 

satJhktJr. Arzu edenler ayni mahallede Bay Vefaya miiracaat 

etsinler. •••••••••••Iii 

Maliye V ekiletinden : 
30/5/1934 ve 15/12/1934 tarih ve 2463, 2614 numarah kanunlar 

mucihince hasth S1vas - Erzurum demir yolunun in,asma tahsis e • 
dilmek uzere ~·kanlmast kabul buyurulan 30.000.000 lirahk istikra
zm 4.500.000 lirahk ii~iincii tertibinin kayid muamelesine 16/11/936 
tarihinde ba~lanacak ve bu miiddet 21 gun devam ederek 5/12/936 
aktami bitecektir. 

1 - Kayid muamelesi tahvil bedelinin petinen banka kitelerine 
odenmesi mukabilinde asii tahvillerin teslimi suretile yapilacakbr. 

2 - Bu tertib tahviller: 
125.000 tanesi 20 ter lirahk 

4.000 » de 500 zer » 
olmak iizere iki kupiirden terekkup eylemektedir. 

3 - Bu terti bin ihrac fiatt: 
20 lirahk tahviller i!tin 19 

500 » » )) 475 
liradu. 

4 - istikrazm faizi % 7 dir. 
5 - Bu istikraza aid tartlar ve menfaatler haz1rlana~ izahname

lerde daha etrafh bir surette yaz1hdir. 
6 - Kayid muamelesi Tiirkiye Cumhuriyet Merkez Bankasile 

Adapazar1 Tiirk Ticaret, Tiirkiye t,, Emlak ve Eytam, Siimer ve 
Tiirkiye Ziraat Bankalan merkez ve fUbeleri tarafmdan her yerde 
icra olunacakhr. 

Bundan ba,ka istanhuldaki diger bankalar da kayid muamelesine 
i,tirak edeceklerdir. (2780) 

istanbul inhisarlar 
Tiitiin F abrikasindan: 

Tahmini 
Aded Kilo 

3000 Buhar kazan1 
15000 Hurda demir ve sa~ 

6000 KullanJlmtt tugla 

Yukanda cins ve tahmini miktarlara yaz1h Iskarta malzeme 10/ 
11/936 tarihine rashyan sah giinii saat 14 te pazarhkla sahlacaktar. 
lsteklilerin mallan gormek iizere hergiin ve pazarhk i~in de % 15 
giivenme paralarile birlikte Cibalide lnhisarlar Tiitiin Fabrikastna 
miiracaatleri. (2579) 

istanbul Defterdarhgtndan: 
Bogazi~inde Baltalimamnda Bahk~1hk mektebi olarak kullamlan 

Baltalimam Saray1 arkasmda Refikbey caddesinde kain 4 numara
h ahularla 8496 metre murabbat meydanhgm, ahtrlarm 94 lira 15 
kuru,Iuk tamirah kirac1ya aid olmak ~artile y1lda 179 lira iizerin -
den ii~ sene miiddetle ve ac;:1k arthrma usulile kiraya verilmesi on giin 
uzahlmifhr. j..teklilerin ve tediye ,eraitini ogrenmek istiyenlerin 
yiizde yedi buc;:uk pey ak~elerile 16/11/936 pazartesi giinii saat on 
dortte Milli Emlak Miidiirliigiinde toplanan Komisyona gelmeleri. 

~ . 

8ikincite~rin 1936 

ZEiSS PUNKTAL 
Gozliik ta!fl&rl deposu : 

Gr. ANESTtDIS ( FENNI GOZL0KC0 ) 
istanbul Sultanhamam Havuzlu Han No. 5 

ZEISS 

Hcrkcs bir gozliik kullanmaktadtr. Fakai 
gozliik ahrkcn dikkat cdilccck en miihim 
nokta gozlUk ta~mm cinsidir. Daima iyi 
bir gozliik ta~ilc gozli.ik Jmllamhrsa hem 
ileridcki zafiycte mcydan vcrmezsiniz, 
hem de gayct berrak vc seckin gorebilir -
siniz. Onun i<;in di.inyada ~ohret kazanan 
en birinci ZEiSS PUNKTAL ta§l rile goz
lcrinizi kurtanmz. Hakiki ZEiSS PUNK -
TAL ta§larmt satan istanbul ve ta§ra ma
gazalarmdan ZEiSS fabrikasmm hususi 
fiat listclcri iizcrine ZEiSS PUNKTAL 

PUNKTAL. gozliik ta~lanm araymtz. 

TA~RADA ZEiSS PUNKTAL, SATAN AGENTALARIMIZ I 

Ankara 
Afyon 
Bursa 
Elaziz 
Eski§chir 
Erzincan 
Gazianlep 
Giresun 
izmir 
izmir 
Kayseri 
Konya 
Mer sin 
Mugla 
Rize 
Samsun 
Samsun 
Stvas 
Trabzon 
Trabzon 
Zonguldak 

B. Rtza Gozliik,_u 
M. Dogan Erkmen 
RIZa Tmmaz 
Hayrullah Tatat 
~ilkrii Tuga 
Zeki <;agh 
Asaf Erktltc; 
Rtza 'l'ahmazoglu 
Kemal Akta~ 
Nafiz Gozfordiiren 
Zeki Saatman 
Nccati Silay 
Jak Muri 
Fevd Alhnay 
Ahmed Erk 
Avni Pcker 
Ekrem Tamti.irk 
,Siikrii Dogankaya 
NuriAydm 
Hakkt Atmacaoglu 
Osman Gi.irdal 

Bankalar caddesi 
Dogan Matbaas1 
Gazi caddcsi 
Saat~i ve Gozli.ik~U 
Koprii Ba~mda 
Saab;i ve GozlUk'<ii 
~ita Eczanesi 
Saat~i ve Gozliik!;ii 
Hiliil Eczanesi 
Kemcralhnda 
Saatr,i ve GozlUk'<ii 
Sarraf ve GozlUk'<il 
Fotografst ve Gozliiksu 
Sarraf ve Gozliiksii 
Ses i!) Evi 
Belediye caddesi 
Gazi caddcsi 
Saatsi ve gozliik!;ii 
Saatsi ve gozliik!;ii 
Kunduractlarda 
Saat<;i ve gozliik~ii 

Anadoluda acentamtz olm1yan ~ehirlerde acenta aranmaktad1r ve 
gozliik~;iiliige a§ina olanlar yukandaki adr esimize miiracaat etsinler 

Mugla Viliyetinden : 
Marmaris merkezinde yaphnlacak 13348 lira 33 kurut ketif be • 

delli yabh ilk okul binas1 in~aab kapah zarf usulile eksiltmiye ko -
nulmu~tur. 

Eksiltme 19/11/936 pertembe giinii saat 15 te ilbayhk makamm .. 
da toplanacak Vilayet Daimi Enciimeni tarafmdan yapJlacakttr. 

Muvakkat teminat 1001 lira 12 kuruftur. 
istekliler eksiltme, fennl ve baymdnhk i,Ieri gene] ,artnamelerini 

ve buna miiteferri diger evrak1 Mugla Naf1a Miidiirliigiinden gore -
bilirler. 

Eksiltmiye girmek istiyenler bu gibi ifleri evvelce yapttklarma dair 
ehliyet vesikast gostereceklerdir. 

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

Teklif mektublart 2490 sayth kanunun tarifall dairesinde haztr -
Ianacak ve 19/11/936 per~embe giinii saat on dorde kadar makbuz 
mukabilinde Mugla tlbayhgma vereceklerdir. 

Daha fazla izahat almak istiyenlerin Mugla Nafla Mudiirliigune 
miiracaat etmeleri ilan olunur. (2739) 

r 
Dr. HAlil CiRAY 

Ankara Niimune hastahanesi 
Nisaiye MUtehassiSI 

Ismet tniinii caddesi, ikinci durak 
Tuna sokagt 10 

Hergiin 3 den sonra hasta kabul eder 

Dr. F AHRJ CELAL 
Sinir hastahklara ve 
kekeleme tedavisi 

Hergun ii~ten sonra 
Cagaloglu, Halk Ftrkast k ar~Jst, 

• Zorlu aparbman No.2 Tel. 2071!5 

SiMAVNE KADISl OGLU 

BEDREDDiN 
DESTANI 
• Yazan: 

NAZI M 
HiKMET 
• Yakmda ~tkryor. 

Fiah 50 kuru§tur. 
~imdinen sipari§ veriniz l 
Yeni Kitabct Ankara 
caddesi No. 85 

Dr. 
. .. r 

Hafiz Cemal 
Lohman H ekim 

Dahiliye miitehasstsi 
Pazardan ba!;lka giinlerde ogleaen 

wnra saat (21h tan 6 ya) kadar !stan· 
bulda Divanyolunda (104) numarall 
hususi kabinesinde hastalanm kabul e
der. Sah, cumartesi giinleri saball 
c9 V2 • 12. saat1eri hakiki ftkarava mah· 
sustur. Herkesin haline ~ore muamele 
olunur Muayenehane ve ev telefon 
22398. K1~hk ev: 21044. 

Doktor 

HO HORNi 
Eminonu eczanesi yanmda Tel. 24131 
Her giin ak!iama kadar has• 

talartna kabul eder. 

Hali tasfiyede bulunan 

Alpullu F abrikalart 
Mensubini Kooperatifi 
Heyeti umumiyenin 23/11/1936 ta -

dhinc miisadif pazartcsi giinii saat 15 

de Alpulluda toplanmasma tasfiye he ~ 
yctincc karar vcrilmi~tir. Ortaklann 
mezkur gi.in ve saatte Alpullu fabrikasi 
kantininde hazrr bulunmalarx Him olu· 
nur. 

Tas£iyc hcyeti 
Ruznamc: 
1 - Hesab raporunun okunmasl. 
2 - Kat'i bilfm~onun tadili. 
3 - Tasfiye mcmurlarmm ibras1. 

S1hhat ve itcimai Muavenet Vekaleti 
iskan Umum Miidiirliigiinden: 

1 - Orta Anadolu vilayetlerine yerle~tirilen go~menler i~in fen
ni tartnamesi dahilinde (5000) aded pulluk imali eksiltmeye konul

mustur. 
Bu pulluklara aid fenni ve idari tartnameler Ankarada lskan U

mum Miidiirliigiinde ve lstanhulda tskan Miidiirliigiinde mevcud o· 
lup talibler resmi tatil giinleri baric olmak uzere hergiin .;aat dokuz
dan on vediye kadar ~'1 t?artnameleri alahilirler. 

2 - Pazarhkla ihP 1 
·, 10/11/936 sah giinii saat 15 bu!rukta Stb· 

__._....,. ... -~kaletinde hususi komisyonda yap1lacagt. «2625» 

r 


