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Tiirk ink1lab1 
kadar yaz1lm1§ P<:.~•rlP,rin''"., (iillik~~m,.tf!f 
melidir. Frans1z paJ:mr,ne:~~Lw~;q. 

Herriot ve doktor 
it;in hirer mukaddeme yal~§lru:d.U 
Her gencin elinde bir 
mahd1r. 

ahkg1lar arasmda _ Kandernir.. 

AtUtiirk-AlzkO.rO.Ya avdtilelti Nihayet h3kkiiluz• anhyorlar 
Diin Pariste Sancak i~in 
miizakerelere ba~landz 

Hiikiimetimiz bir proje tevdi ediyor 
lngiliz tavassutu I Teklifin esast Ue devlet 

Diin Paris el~isine f d . t k•t• I I 

talimat verildi e er~syonu B§ I me attttr 
Londra, hududda tah~i- Projeyi bizzat M. Blum tetkik edecek 
dat yapbg1mtza dair ya· C h £.1. A . enevre me a 1 1 « tatiirk Sancagm Arablara 
Ian haberiere Jnanm1yor b VI ·k I ag 1 a masm1 men' e . azmetmi~tir» diyor 

Biiyiik ~ef Ba1vekillsmet lnonii ile hususi bir musahabe esnasmda 

Fransa bir TUrk - Diinkii Heyeti V ekile 

D. N. B. Ajans1 bildiriyor: Dl§ i§leri I 
Bakanhg1 miiste§art, diin Yakm§arkta
ki Frans1z kuvvetleri kumandam · Gene
ral Oesinger ile miizakerede bulunrnu§, 
biHihare Tiirkiye biiyiik elt;isile iki saat 
koDU§IDU§tur, 

Alsas Loreni mi 
Yaratmak istiyor? 

Kabine ~ankayada Reisicumhurun 
'riyasetile i~tima etti 

Ankara 8 (A.A.) - Cenu· saat 13,30 da Ankaraya av· 
hi Anadoluda seyahate ~tk· det buyurmu§ ve ~ankaya 
ml§ bulunan Atatiirk, hiiku- ko§kiinde lcra Vekillerine ri
metin daveti iizerine bugiin yaset etmi§tir. 
····················· ............ ········· ......... ······················· .... ········ ················· .. , ... ······ ...... . 

• 
ffil 

•C' eyeLI a11ca 

i§ gOrecekti? 
Bitaraflarin etraf1ndaki Frans1z memur· 
lar1 halkla temasa imkan birakmiyorlar 

Tiirk matbuatmm Sancak mesele -
sindeki §iddetli ne§riyatmm, miizakere
lere devam it;in havay1 t;ok giit;le§tirdi· 
gi tebariiz ettirilmektedir. Samld1gma 
gore, Fransa ve Tiirkiye hiikfunetleri, 
bilaharc dogrudan dogruya miizakere-

Franstz Ba~vektli M. Blum ve ingilterenin lere ba§lamak iizere, bugiinkii miizake
Paris Elr;isi Sir. Geor.ge Clergue ~... releri Cemiyet konseyinin it;timama 

Londra 8 (A.A.) - Havas muha -
biri bildiriyor: lyi haber alan bir mem • 
badan ogrenildigine gore, Tiirkiyenin 
Londra biiyiik elc;iligi Miiste§an, Sancak 
meselesinin '<abuk bir surette halli ic;in 
i ngilterenin F rans1z hiikumeti nezdinde 

i t ~· · r: •, lrh :.·~-· r1 hir ere e
~en hafta, bir kere de diin, D1~ hleri Ba
kanhgile temasa gelmi§tir. • 

Ogrenildigine gore, lngiltere hiikume
ti, Paristeki ingiliz biiyiik elc;isi Georges 
Clarck'a, Tiirkiye biiyiik elc;iligi Miiste
§annm bildirdigi tarzda Turk noktai 
nazanmn Fransa D1~ hleri Bakanhgma 
bildirilmesi is:in talimat venni§, fakat 
Tiirk esbab1 mucibesini kendisine malet • 

[Arkast Sa. 3 siltun. 8 da] 

kadar talik ctmck hususunda mutab1k 
kalrni§br. Fakat her haldc miizakereler 
katcdil.merni§tir. 

[Ar kast Sa. 9 sii.tun 3 t e] Paris Biiyiik el~imiz Suad Davaz 
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Milliyet~iler Madride 
girmek •• uzere ..• 

Diinkii muharebelerde milli kuvvetier payitaht 
civ~rtnda bir~ok kasabaiar1 i,gai ettiler • Almanya 
ve ltaiyan1n cevablar1 Pariste · miisaicl kar,IIancb 

Koyliiier ,ehre bJrakdm1yor, mii~ahidlerin Tiirk- ... ~ ...................................................... .. 

)ere sorduklar1 suallere miitemadiyen Franstz za- «ltalya, Ti.irkiye ile 
bitleri cevab veriyorlar, takibatJn arkas1 aimmadt ~i.izakereye hazir)) 

---. .. ·~ 

Adananm kurtulu~ gunu ge~ide iflirak eden Hatay timsali: 
[ i5nde elleri zincirli iki Hatay luzt vardrr] 

Antakya 3 (Hususi muhabirimiz - ve niimayi§in menedilecegini bilumum 
den) - Mii~ahid heyet Sancaga geldigi anasmn miinasebettar olanlarma bildir -

saat polisler tarafmdan giizergahmda b.u- mi§tir. 
lunan biitiin kahveler kapatildl. Kendile- Tiirk halk1 sakin bulunmakla be -
rile Tiirklerden hi~ kimse temas etmemi§- raber i~inden gelen bir hisle her §eye ha-
tir. lstihbarat dairesi her tiirlii tezahiirat [Arka.n Sa. 9 siitun 1 ae] 

HURREM SULTAN 
Onu biitiin diinya tamr. Ona iran ~ahin§ahlan kasideler yaz • 
ddar, Lehistan Krallan yiiz suyu doktiiler, Venedik Dojlan esi
rane saygdar sundular. Frenkll'tin muhte~cm ve biiyiik diye ana
geldikleri Kanuni Sultan Siileyman ona evladmt bile kurban ede
cek kadar esirdi. Hurrem Sultan, Avrupamn, Asyanm, 
Afrikanm mukadderatile ydlarca oynamt§ bir imparatori!redir. 
Tefrikamtz onun ya§adtgl dcvrin aynas1d1r, Bu aynada bin
bit hakikat goriilecck ve beyccandan heyecana dii§iilccektir. 

Roman1n Montreux mu
ahedesini imzaiamak 
istedigi haber veriliyor 

Diin §ehrimize gelen Times gazetesi· 
nin Roma muhabiri lngi]tere ile ltalya 
arasmdaki Akdeniz anla§masl hakkmda 
ltalyan noktai nazanm anlatan bir yazl
smda diyor ki: 

«Buradaki noktai nazar, ltalya ile !n
giltere arasmdaki anla§manm ehemmiye• 
tini azalbnak ic;in fakat Avrupamn kar
§Ila§makta oldugu daha bir~ok ehenuni
yetli i§lerin mevcud oldugu dii§iiniilerek 
bu pakttan mubalagah surette umidlere 
du§memek laz1m geldigi merkezindedir. 

[Ar.kas~ Sa. 8 siitun 6 da] 

Madrid'de Monzares nehri kenarmda muharebe 
Avila 8 (A.A.) - Havas Ajan- saat siiren bir c;arpl§madan sonra geri 

smm muhabiri bildiriyor: piiskiirtiilmii§lerdir. 
Milisler diin §afakla beraber asilerin Saat dokuza dogru, hiikumet mevzi • 

Casa del Campo mmtakasmdaki mevzi • lerini §iddetle topa tuttuktan sonra asi
lerine §iddetle taarruz ebni§lerdir. Milis- ler Humera ve Po~uela mmtakalarmda 
ler bir siingii hiicumu yapml§larsa da iki [Arkas1 sa. 9 sii.tun 5 te] ................ F;;;i·;; ......... t~li~~ ........ d.ii~tii ............ .. 

l~i'~~b~l .. ~~· .. A~k~~~ Paris, Alman filosunun ansizin ispanyol 
radyo istasyonlar1 Fas1n1 i'gal etmesinden korkmaktad1r 

Diinden itibaren arabca 
ne~riyata ba~Iad1lar 

Ankara 8 (Telefonla) -Ankara ve 
istanbul radyolanmn bundan bOyle her 
gece muntazaman arabca ne§riyat yap -
malan kararla§hnldJ. A nkara radyosu 
arabca ne§riyata bu gece 19,5 ta ba§lad1. 
1Ik soz olarak baz1 kaynaklann Tiirki -
yenin Suriye vahdetini par«<alamak erne -
Iinde oldugunu i~ae ederek Tiirk ve A -
rab milletlerini birbirine dii§man etmek 
istedikleri soylendi. Ve bu miinasebetle 
Ba§vekilin bu mesele ile alakah bir nulku 
arabca olarak okundu. 

Y ann geceden itibaren Istanbul rad • 
yosu da arabca ne§riyata ha§hyacakhr. 

1stanbul ve Ankara radyolan Sancak
tan, Suriye, lrak ve MlSlrdan gayet iyi 
dinlenmektedir. 1 

Alman ceb zrrhlrst Amiral Scheer lspanyol sularrnda 
(YaziSl 8 inci sahifemizdedir >: 
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idaresinin 
miicadelesi 

Hatay Turk 
Ha~IIIarla 

(Be,inci de vir: 1085 - 1918) 
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Bu devrin ehemmiyeti diger dort dev
re nazaran daha bi.iyiiktiir. <;iinkii bu 
devirde ar!ik siyasi hakimiyet tamamen 
Tiirklerin elinde bulunmu~tur. Dordiincii 
devirde Abbasiler zamanmda Tiirklerin 
siyasi hayatta biiyiik mevkiler i~gal ettik
lerini ve etrafma Tiirk askerleri tophya
rak Tiirk beylerinin biiyiik roller oyna -
d1klanm gormi.i§tiik ( 1). hte siyasi ha -
yattaki bu Tiirk niifuzu yava§ yava~ in
ki§af ederek Selc;ukiler zamanmda arhk 
butiin islam diinyasm1 TUrk hakimiyeti 
altma soknm§tu. Bu ciimleden olmak ii -
zere Sel~ukiler zamanmda Anadoluda 

bir Turk askeri aristokrasi simfi te§ekkul 
etmege ba§lami§tl. Anadoluyu ba§tanba
§3 fetheden Selc;ukilerin askeri valileri 
yan miistakil bir vaziyette ellerinde bu
lunan mmtakalan idare ediyorlard1. Mu· 
ayyen Tiirk Sipahilerine riyaset eden 
bu askeri §eflerde hakimiyet ekseriya ba
badan evlada intikal ediyordu. Bunlar -
dan baZiian daha ileri giderek hUkiim • 
darhklanm ilan ediyorlard1. 

Mesela S1vas ve Amasyadaki Dani§ -
mendler gib1. hte bunlar arasmda lsken· 
derun korfezi etrafmda merkezi Antal· 
ya olmak iizere Elbasan ailesi de ehem· 
miyetli bir mevki i§gal etmi§ti. Ash eti -
molojik manada (t!basan) demek olan 
bu Turk ailesi, Dani§mendlerle gerek 
s1hri, gerek siyasi miinasebetler temin e -
derek lskenderun korfezi civannda kuv -
vetli bir Tiirk idaresi tesis etmi§lerdi (2). 
H~h seferlerde bu mmtakadaki Tiirk 

idaresjnin c;ok buyiik roller oynad1g1 go· 
rulmektedir. Bu seferlere hazuhk mak -
sadile Antakya §ehrinin tahkim edildigini 
ve surlann yeniden yapiidigmi ve bircrok 
yerlerinin tamir edildigini goriiyoruz (3). 

Birinci Ha~h seferlerde Antakya ka
lesi uzun bir muhasaradan sonra hac;hlar 
eline dii~mii§tiir. Bu tarihten itibaren 
( 170) sene Antakyamn T rablus§am ve 
Sur ve sair Suriye kaleleri gibi hac;hlar 
ehnde kaldigi biitiin garb membalarmca 
ittifakla kabul edilmi§se de bu meselenin 
§U suretle tavzih edilmesi laz1m gelir. 

Ard1 arasi kesilmiyen ha~h seferlerde 
Tiirk halkmm, nisbetsiz bir faikiyeti haiz 
ha~h kuvvetler kar§Jsmda, §oyle hareket 
ettiklerini goriiyoruz: Gec;.idler ve diiz a
razide yenilecek ve bannacak §eyleri ya

karak yUksek dag tepelerine c;.ekiliyorlar. 
Diizli.iklerde barmamiyan dU§manlar ii -
zerine vakit vakit baskmlar yaparak on
Ian maglub etmege c;ah§tyorlardi. l§te 
Anadoludan Suriyeye giden gec;.id yo! -
Ian Uzerinde o zaman ic;.in miihim bir as· 
keri mevkii haiz olan Antakya kalesi 

Ha~hlar tarafmdan i~gal edildikten son

J 

lngiliz Ehlisalibinin Tiirklerle 
karfzlafmast 

Hulasa 1267 de Baybars'm elile hac;
hlarm bakiyesi de ortadan kaldmlmi§ o -
]uyordu. Y almz hac;.hlarla yap1lan bu 
miicadeleler Tiirklere pek pahahya mal 
olmu§tu. (:iinkii bu faik kuvvetlerle crar· 
p!~aft yalmz Tiirklerdi. Suriyenin Arab
la§ml~ halkJ ekseriya seyirci vaziyetinde 
kahyordu. Bu miicadeleler en crok Ku -
diisle Antakya civannda vuku bulrnu§tU. 
Antakya muhasarast tam bir sene siir -
mii§, ~ehri rniidafaa eden Y agiSlyan'm 
Ermenilerin ihanetile pusuya dii~i.iriilerek 
oldUriilmesi iizerine §ehir hacrhlann eline 
dii§mii§tii. 1 097 de hac;hlar §ehirde kat
liam yaparak yagrna ettiler. 

Antakya hac;.hlarm eline dii§tiikten 
sonra burada bir prenslik ihdas olundu. 
Bu prensligin hududu §imalde Tarsus, 
cenubda Nehriilkebir ve §arkta da Ha -
rime kadar uzamyordu. Fa kat az bir 
miiddet sonra Tiirklerin mi.iteaddid hi.i -
cumlarile ha<;hlar hakimiyeti yalmz §ehre 
inhisar ederek denizle olan miinasebetini 
de SUveydiye iskelesi vas1tasile temin et
mi§ti. Bu esnada §ehrin niifusu ( 1 00) 
bin kadard1. 

Y almz ( 1170) te vukua gel en biiyiik 
bir zelzele ~ehrin bir~ok yerlerini harab et
mi§ti. Antakyada tutunan ha«;hlar arasm
da Bizans ve Latin rekabeti de onlan bii
yiik dahili miicadelelerle zayiflahyordu. 
Bu mi.inasebetle eski me§hur Antakyayl 
ihya etmek yolundaki hayaller bittabi o 
devrin dejenere olmu§ har;h unsurlarile 

tahakkuk ettirilemiyordu. Bunlar yalntz 
Antakyada bir frenk mahallesi kurmak 
ve mekteblerde Aristo felsefesi okutmak
tan ba§ka belliba§h bir§ey yapamami§lar
dl. 

ra Tiirkler Antakya civarmdaki dag te - __ (l_)_Et_ii_d_iim_ii_z\m_' -b-ail tara!lannda Ha

pelerinde tutunmu§lar ve baskmlanna tayll Alevilerin Tiirkliigii meselesin1 ve bu 
devam etmi§lerdir. Hatta Antakyayi ekalllyetin men~lni anlatlrken Abbasller 

zamamndaki Tiirk niifuz ve hakimiyetin1 
ha~hlann muhasa ettigi strada Tiirklerin anlatmJ~tlk. 
bu baskmlanndan y1larak ka~maga te - (2) Asya tarihl., Htisameddin. sa.hife 179. 
,ebbiis eden h1ristiyan askerlere me§hur (3) Antakya putlari, Kopri.lliizade Meh-
Antakya §arkiSlm yazan §air §Oyle bagi· med Fuadm Cumhuriyetteki makalesi. 
nyordu: 15/10/936. 

«- Hev neye kac;1yorsunuz? A~ mi 
kaldm1z? l§te Tiirkler; etlerini yesenize I 
Onlann eti tavusku§unun etinden daha 

lezzetlidir I» 
<;unkii bu devirde Suriyenin gerek 

Eyyubiler gibi kuvvetli bir Turk haki -
miyetinin elinde bulunmast. gerekse Turk 
memluk kuvvetlerinin onlan takib et -
mesi dolayrsile latin kuvvetlerinin, yalmz 
Antakyanm kalesine inhisar echp civar 
mmtaka tamamen TUrkler elinde bulun· 
mu§tur. Nihayet 1267 de MlSlr Suitam 
Baybars Antakya kalesini de latinlerden 
alarak ha~h seferlerin en !Klnuncusuna 
da nihayet vermi§ oluyor. 

Ha~hlann bOyle<:e Suriye sahillerinde 
birka~ kaleyi ellerinde tutmalarmda inad 
ve 1srar etmelerile o devirlerde Suriyenin 
siyasetine hakim olan Eyyubiler ve daha 
sonra Memlukler gibi Turk idarelerinin 
zayrf olduklanna hUkmetmemelidir. Bu 
Tiirk devletleri o zaman bu birkac; kale· 
de tutunabilen ha~hlan zaman zaman 

hayli sikl~tmyorlardJ. Mesela bu ciimle -

den olmak iizere hic;ri 583 te (Salahad

din Eyyubi) nin Belandaki (Bakras) 

kalesini ha~hlardan zaptetmesi Uzerine 

Antakya kalesinde tutunabilen dU§man

lar ancak Siiveydiye iskelesi vas1tasile 

denizle ittisallerini idameye muvaffak ol

makta idiler ki bilahare Antakyayi zap -

teden Baybars bu yolla fiituhatma devam 
etmi§ti. Hicri (559) tarihinde de (Nu -
reddin Sehid) Harim kalesini ha<;hlann 
elinden istirdad etmi§tir. 

Cumhuriyetin 
Adana felaketzedelerine 

yard1m listesi 

Adanada felakete ugnyan karde§
lerimiz i~in a«;llglmiz yard1m listesine 
devam ediyoruz. istanbul kereste tiic
carlan da kendi aralannda 256,50 
lira tophyarak gazetemize yollami§ -
lard1r. Y eni liste §udur: 

Esaml 
Esk1 yekun 
Azlz Kara Ahmed oglu 
Mehmed Tufan Kuri.§ 
Ohannes Oevrekyan 
KJZillrmak §irketl 
M. ve Y. Mura.doglu ve Y. Pa
pazo~Iu 
tzzet Azakoglu 
Anastas Paskalldls 
Diigiinciloglu biraderler 
H. Deglrmenclya.n ve ~lirekas1 
Mehmed Ersin 
Hiiseyln Remzi ve ~lu Falk 
Bekta~? 
A. Ke§l~o~lu ve ~lirekas1 
Pavl! ve Mihal Karadeloglu 
A. Topalyan ve V. Gillbenkya.n 
Simon Kayiki;IO~lu 
M. ve Y. Oovil~ojtlu 
A. Stavridls ve K. Papazo~tlu 
Muammer Akarsu 
Abdullah Ahmed ve ~iirekas1 
Parse~ Yesayan 
Eftlm Ke§i9oglu 
Ke~an kazas1 llkmektebi ta.Jebe
lerl 

Kuru§ 

456,479 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 

2,000 
2,000 
2,000 
1.500 
1,500 
1,000 

1,000 
1,000 
1,000 

750 
750 
700 
700 
500 
500 
500 
250 

760 

482,88ll 

Bir bakkal sevdigi kad1n1 
agtr surette yaraladt 
Evvelki gece Ortakoyde bir cerh vak

asr olmu~. gene bir kadm dostu tarafm -
dan tabanca ve b!(;akla agrr surette ya
ralanmr~tu. 

YaptigrmJZ tahkikata gore vak'a §oy
le cereyan etmi§tir: Kuruc;e§mede Mey -
dancrk mahallesinde oturan F atma adm
cjaki gene bir kadm bundan bir mi.iddet 
evvel bakkal Hiiseyinle tam§ml§ ve be
raber ya~amaga ba§lamr§trr. F akat Fat
manm kendisile son zamanlarda Hfi de
recede alakadar olmamasr yiiziinden 
Hiiseyin kadmdan aynlmi~tir. 

F atmay1 seven ve sevgisinin §iddetir.i 
daha iyi anhyan bakkal Hiiseyin evvelki 
gece tekrar F atmamn evine gitmi§tir. 

F atma, dostunun tekrar kendisini ara -
masma hayret etmi~. fakat Huseynin Jsrar
lanna dayanam1yarak vaki olan gezme 
teklifini de kabul etmek mecburiyetinde 
kalmi~tir. 

Sevdah erkek F atmay1 bir taksiye bin
dirmi§ ve Ortakoyde Bi.iyi.ikayazma soka
gmda bir eve gotiirrnii§tiir. 

Orada Hi.iseyin c;.abucak bir ic;ki sairas1 
kurmu§ ve sevgilisi ile ic;mege ba~lami§hr. 
F atma ic;.ince Hiiseyni sevmedigini, hatm 
kalmasm diye kendisile beraber geldigini 
soy}eyince bakka} SOn derece k1zm1§ Ve: 

«- Y a!.. Demek benim a§klmla ikinci 
defa olarak alay ettin ha .. » diyerek be -
Iinde duran tabancasm1 «;lkarrnl§, kadma 
dogru ate§ etmege ba§laml§hr. 

Kur§unlardan bir k1sm1 duvarlara isabet 
etmi§, iki tanesi de F atmanm sol memesi 
iizerine gelerek ·ag•r surette yaralaml§hr. 

Bakkal Hiiseyin kadmi yaraladiktan 
sonra tabancasm1 sogukkanhhkla k1hfma 
sokmu§ ve evden kac;Ip gitmi§tir. 

Silah seslerini duyan kom§ular sabah
leyin karakola giderek haber vermi§lerdir. 
Eve gelen zab1ta memurlan yarah kadm
la kar§Ila§mca hemen cankurtaran otomo
bilini c;aglrmi§lar ve F atmay1 hastaneye 
sevketmi§lerdir. Hiiseyin, §iddetli bir ta -
kib sonunda yakalanrni§hr. F atmamn vii
cudiinde b1c;ak yaralan da goriildi.igi.inden 
tahkikata ehemmiyetle devam edilmekte -
dir. 

MOTEFERRIK 

1§ dairesi yeni merkezinde 
~ah§miya ba§ladi 

:;iimdiye kadar 4 iincii Vak1f Hanmda 
c;ali§an I§ dairesi istanbul mmtakas1 A
mirligi diinden itibaren Galatada Boz
kurt hanmdaki merkezinde faaliyete 
gec;rn i§tir. 

I§ dairesi, i§ verenler tarafmdan dol
durulmasi laz1rn gelen beyannameleri 
diin Vilayete verrni§tir. Diger beyan -
nameler de mmtaka dahilinde bulunan 
diger vilayetlere gonderilecektir. Be -
yannameler 10 giin zarfmda geri alm
IDI§ olacakhr. 

Oniimiizdeki Y erli MaHar 
sergisi 

Mill! Sanayi Birligi 937 de istanbul -
da kurulacak biiyuk yerli rnallar sergisi 
ic;in §imdiden haz1r1Iga ba~lami§hr. Bu 
sene sergi ile bizzat iktuiad Vekaleti a
lakadar olmaktad1r. Vekaletle Birlik a
rasmda serginin miikernmeliyeti 1~m 
baz1 esaslar tesbit edilrni§tir. Bu seneki 
sergide Ticaret Odas1 da Birlikle hera -
ber hareket edecektir. 

lstinye Dok §irketinin satin 
almmas1 

!stinye Dok §irketinin hiikftmetc;e sa
tm almmas1 ic;in ba§lamlan tetkikata 
diin devam olunmu§tur. 

Bu i;~le me§gul olan ikt1sad Vekaleti 
Ba§mii§aviri Von der Parten §irket te
sisatmm k1ymet ve hesablan iizerinde 
ugra§maktadlr. Ba~rnii§avir bu husus • 
taki raporunu bir haftaya kadar hanr -
hyarak ikhsad Vekaletine tevdi ede -
cektir. !stinye Dok §irketinin mukave· 
lesi §Ubat ayr sonuna dogru bitecegin -
den bu husustaki miizakereler azami 
bir ay i~inde nihayet bulacak, sah§ ve 
devir mukavelesi derhal haZlrlanacak
tir. 

Turk Hava Kurumunun 
balosu 

Tiirk Hava Kurumu 6 §Ubatta haSl -
latl Hava Kurumuna sarfedilmek iizere 
biiyuk bir halo tertib etmi§tir. 

Balo tertib heyeti diin saat 14 te Tiirk 
Hava Kurumu istanbul merkez ba§kam 
ismail Hakkmm riyaseti altmda topla
narak balonun esaslan etrafmda g~ 
vakte kadar gorii§mii§lerdir. 

Maliye Vekaletinin vilayet
lere bir tamimi 

Maliye Vekaleti vilayetlere gonder -
digi bir tarnirnde baz1 vevgi kac;ak~Ihk
larmdan, bu rneyanda bugday koruma 
kanununun tatbikatma itina edilme -
mesi yiiztinden hazine hukukunun za -
rara ugrad1gma i§aret edilerek bunun 
online gec;ilecek tedbirler almrnasml is
temi§tir. 

Memleket Haberleri 
ro;;~;:;=--degil =;...i? ~ \ 1 ihracat mallarinin 
, Yard1m mt, ihsan mt? ugradtgi mii,kiilat 

istanbul Belediyesinin gec;en se
ne spar kultiblerine yaptl~ yard1m 
hakkmda Haber nij'ikimiz bir liste 
ne~ir ve tenkid ediyor. Bu listeye 
gore, !stan bul bolgesine 2000, ki§ 
sporlan tesisah ic;in 5000, Dagcll1k 
kuliibiine 8500 (boylece Dagc1hk 
kultibiine ceman 13,500 lira) ayn
ca Giine§ kuliibiine 800, Galatasa
raya 500, Fenerbah\;eye 500, Top . 
kap1ya 1250, SUleymaniyeye 500, 

' Anadoluya 500, Kasimpa§aya 250, 
Eyiibe 250, Susporlarma 200, Hilale 
200, Anadoluhisarma da 200 lira \ 
verilmi§. I 

Listede Be§ikta§, istanbulspor ve 
Vefamn isirnleri yoktur. 

Refikirnizde ~Ikan bu rakamlar 
dogru mudur, bilmiyoruz. Dogru , 
isc biz de bu i§te hakh bir cyar -
dim> degil; keyfi bir cihsan. §ekli 
gordiigiimiizii ilave etmekten ken
dirnizi alamiyoruz. Bu sene de, is
tanbul sporuna yardlrn edilirse, 
ayni keyfi ihsan usuliiniin tatbik 
edilmemesini diliyoruz. 

Dogru degil mi? 

Milli tahviller 

Paris Borsastnda yiiksek· 
ligini muhafaza ediyor 
Milli tahvillerin fiatlarmdaki mevzii 

oynayi§ diin daha ziyade salaha dogru 
gitmi§tir. Paristen dun gelen telgraflar 
Tiirk borcu tahvilleri fiatlarmm yiik -
sekligini muhafaza ettigini gosteriyor
du. istanbul Borsasmda da ufak tefek 
fiat hareketlerine ragmen ytikselme te
mayiilti mevcuddur. Yalmz Anadolu 
Demiryollan mtimessil ve obligasyon -
Ian heniiz faizlerin odenmemi§ alma • 
smdan dolay1 dii§mektedir. 

Milli tahviller tizerinde son birkac; 
gun i~inde muameleler §ayani dikkat 
derecede artmi§tlr. Gerek allc1, gerek 
satlc1 c;oktur. 

SEHIR ISLER/ 
Belediye iki yeni otomQbil 

sahn aldt 
istanbul Belediyesi yeniden bir hasta 

nakil, bir de cankurtaran otomobill sa
tm alnn§tir. Alman bu arabalardan can
kurtaran otomobili Anadolu cihetine, 
digeri de istanbul cihetine tahsis edil -
mi§tir. Her iki araba da diinden itiba -
ren c;ah§maga ba§lami§hr. 

Vapur navlu~larmm tanzimi 
Ticaret Odas1, ikhsad Vekaletinden 

verilen emir iizerine vapur navlunlan
mn tanzimi hususunda esash bir §ekil
de me§gul olmaga ba§lami§tlr. Oda bu 
hususta yaphg1 tetkiklerin bir defa da
ha gozden gec;irilmesi ic;in armatOrler 
ve tiiccardan miirekkeb bir komisyon 
te§kil etmi~tir. 

KOLTOR ISLER! 

Soy adlar1 i~in Maarif 
V ekaletinin tamimi 

Maarif Miifetti§leri tarafmdan biitiin 
mekteblerde yap1lan tefti§ neticesinde 
gerek mekteblerin kayid i§lerinde, ge
rekse irntihanlarda ve muallirnlerin 
tuttuklan not defterlerinde talebenin 
soy adlarmm gec;irilmedigi ve c;ocukla
ra yalmz kendi kiic;iik isirnlerile hitab 
edildigi gortilmii§tiir. Bunun iizerine 
Maarif Vekaleti btitiin ilk, orta ve ytik
sek mekteblerle diger maarif miiesse -
satma gonderdigi bir tamimde, kayid -
lere, imtihan kag1dlarma ve not def -
terlerine behemehal talebenin soy ad
larmm gec;irilmesi ve c;ocuklarm bu ad
la c;agmlmas1 bildirilmi~tir. 

SAGLIK ISLER! 
Bir tayin 

Avrupada tahsil eden gene tabibleri
mizden doktor Baki Tiregul asabiye 
mtitehasslSl olarak Bak1rkoy Ak1l has-

Deniz Ticaret Miidiirii 
bugiin izmire gidiyor 
Son giinlerde ihracat mallanmiZin ec -

nebi limanlara sevkinde yeniden ba?.l 
s1km!Jlar ba~ gostermi§tir. Bu s1kmtJ ve 
mii§kiilat bilhassa fzmirde bariz bir hal 
almaktadir. Burada mukaveleleri muci
bince bir ay evvel sevkedilmi§ olmalan 
laz1m gelen mallar, vesaitsizlik yiiziinden 
ambarlarda ve §atlarda beklemektedir. 

Harice hususile ti.itUn, palamut, za -
hire ve iiziim ihrac eden tiiccarlar c;.ok 
mU§kUI vaziyette bulunmaktadir!ar. Ala
kadarlar keyfiyeti lktisad Vekaletine bil
direrek bu hale acil bir crare bulunmasrm 
rica etmi§lerdir. Vekalet i§in tetkikini ve 
derhal tedbirler almmasmi Deniz Ticaret 
Miidiirliigiine teblig etmi§tir. Deniz Ti
caret MUdiirii Miifid Necdet, ecnebi va· 
pur kumpanyalan miimesillerini c;ag1rarak 
izmir limanma fazla vapur ugra!Jlarak 
mevcud mallarm nakledilmesi i§ini ken 
dilerile gorii§mii§tiir. Sevkedilecek mal -
!ann ekserisi Almanya, ltalya ve lngil -
tere tarafmdan satin almmi§IIr. Binaena
leyh bu limanlardan Akdeniz iskelelerine 
gelen vapurlardan mUmki.in olanlarmm 
fzmire ugra!Jlmasma c;.ah§Ilmaktadir. 

Bu vaziyet dolayisile, gelecek ecnebi 
vapurlann gayritabii surette yi.iksek nav
lunlar almalanna meydan verilmiyecek
tir. F aka t icab ederse lzmire gelmek ic;in 
masraf1 artan gemilere daha miisaid ~art
Jar gos!erilecektir. Deniz Ticaret miidiir:i 
bu i§lerle yakmdan ma§gul olmak Uzere 
bugiin fzmire gidecektir. 

ONIVERSITEDE 
Oniversitede stenografi 

kursu 
Universitede bir stenografi kursu a

\;Ilmasl takarriir etrni§tir. Bii tun faktil
telere tamim gonderilmi~ ve talebe ka
yid ve kabuliine ba§lanmi§tlr. Bu ders, 
Galatasaray lisesi muallimlerinden Be
naroya tarafmdan verilecektir. 

Tedrisata yakmda ba§lanacak ve ma
yrstan evvel bitirilecektir. 

POLISTE 
v ukuuna bir tesadi.ifi.in mani 

oldugu cinayet 
Balatta Kiremid mahallesinde oturan 

Yorgi, diin ak§am tizeri evinde gazete 
okurken ic;eri birdenbire elinde bir bal
ta oldugu halde oglu girmi§ ve babas1 -
nm iistiine atrlarak adarncagiZl oldiir
rnege te§ebbiis etmi§tir. 

Tesadiifen o s1rada odaya giren Yor
ginin akrabalarmdan bir gene eli bal -
tah evlad1 tutrnu§ ve bu suretle muhak
kak bir cinayetin online gec;ilmi§tir. 

Bu genicn kac;1k oldugu tahmin olun
rnaktadlr. 

Bir tramvay kazaSI 
Pangalhda Tan sinemas1 kar§Ismda 

25 numarah evde oturan Vahide, dun 
ak§am iizeri Hamamda caddenin bir ya
nmdan diger yanma gec;erken vatrnan 
Vangelin idaresindeki tramvay altmda 
kalml§ ve yaralanmi§hr. Yarah tedavi 
altma almml§, vatman hakkmda tahki
kata ba§lanmi§tlr. ._,.,_., 

Erzurumun kurtulu§u 
.Erzurumun kurtulu§ yildoniimti mii

nasebetile ~ehrimizde bulunan Erzu -
rum Lisesi rnezunlan ve mensublan 11 
§Ubatta Eminonii Halkevi konferans sa
lonunda bir kutlulama yapacaklard1r. 

Muglada maden faaliyeti 
Mugla - 936 y1lmda Mugla ili i<;in· 

de alh maden ruhsatnarnesi, bir krom im
tiyazi verilmi§, memleket d1§ma 111,878 
ton krom ve 12, 192 ton Zimpara ve 5 bw 
200 ton manganez cevheri sevkedilmi§tir. 

Bunlardan kazanc ve sair vergilerden 
maada yalmz riisum olarak hazineye 

205,825 lira girmi§tir. Z1mpara ve kro

mun beher tonu ortalama olarak 18 lira 

tahklan hastanesine tayin 
Muvaffakiyetler dileriz. 

edilmi§tir. tutulursa yalmz bu iki madenden ilim1ze 

iki milyon 145,980 lira girmi§tir. 

Hacca giden Tiirkistan Tiirkleri 

Hacca gitmekte olan Sarki Tiirkistan Ti.irkle· 
rinden 85 ki§i dUn §ehrimize gelmi~lerdir. Hac 
zamanmda §ehrimizde goriilen bu misafirler diin 
de istanbul sokaklannda dola~mi§lardu. Resim
lerimiz ukda§lanmizl gosterrnektedir, 

~- . ·~- ' 
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Siyasi icmal 
#' ' I 

General Franco 
ve italya 

H aricden ispanyaya goniillii gon· 
derilmesi i§i, A vrupanm en na• 
zik bir meselesi oldu. <;unkii 

italya ile Almanya, General Franco'nun• 
her ne pahasma olursa olsun ispanyol ha· 
kumetinin kuvvetlerine galebe ederek bii• 
tiin fspanya mukadderatma hakim olma· 
s1 ic;.in, bi.itiin kudretlerile c;ah§Jyorlar. B~ 
iki biiyiik fa§ist devletin son zamanlarda 
General Franco'ya yaptiklan yard1m· 
miikemmel askeri talim ve terbiye gor • 
mii§ ve iyi mucehhez goni.illiiler gander • 
mektir. 

Biitiin diinya korniinistligine ve bunun 
miittefik ve zahirlerine kar§I miicadele 
ic;.in J aponya il~ de ittifak akteden Al • 
manya ile italya, ispanyadaki dahili ko· 
mUnistlerin kat'i bozgunlugu ve fa§istle• 
rin tam galebesile neticelenmesi biitiin fa• 
§istlik diinyas1 ic;.in bir hayat ve memat 
meselesi saymakta ve bu davayi kazan • 
mak icrin hicrbir fedakarhktan ~ekinme • 
mege azmetmi§ bulunmaktadirlar. 

Denilebilir ki italyamn, miittefiki A!· 
manyamn da tavsiyesi ile Akdenizde in· 
giltere ile be§ a§agi be§ yukan pazarhk 
ederek anla§ma yapmasma en bi.iyi.ik d" 
mil, 1spanyadaki fa§ist dava~mm nihal 
zaferini kolayla§tlrmak dii§iincesi ol • 
mu§tur. Bu maksada eri§ebilmek ic;in !tal· 
ya Balear adalanm bo~altmak ve !span• 
ya topraklarmqa kendisi ic;.in yer ayu • 
mamag1 taahhiid etmek gibi kendi he~a· 

bma biiyiik bir fedakarhk yapmi§tir. <;un· 
kU, lspanyada General Fran co 'nun ga· 
lebesi, di.inya fa§istligi azim menfaatier 
temin edecegi gibi italyayi da yaln.L 
kendi kuvvetile miidafaa etmek zarurdi 
kar§Jsm·da kalacag1 bir maceraya ahl • 
maktan kurtaracaktJr. 

italyanm ingiltere .ile anla§masl, ln -
gilterenin Fransadan Akdeniz i§lerinde 
aynlmasi demektir. Bu suretle lngiltere 
ile F ransa arasmdaki cephe birliginin bo· 
zulmas1 iizerine i talya ispanya i§lerine 
daha ac;Ik o)arak kan§maktan crekinme • 
mi§ ve 1 0,000 muharibi kiitle halinde 
General Franco'nun ordusuna gander -
mekte tereddiid etmemi§tir. 

Gene Almanya da, ingilterenin ar!Ik 
ispanya i§lerinde F ransaya bagb kalma· 
chgmi gorrnii§ ve donanmasile §imali j, -
panyanm Atlantik sahillerinde lspanyd 
hiikumeti taraftan olan sahilleri ad~ta 
abluka altma almi~tJr. italya, lspanya -
nm tamamiyeti miilkiyesini ihlal etme -
megi, yani ispanyol topraklanndan yer 
almamagi temin etmek suretile ingiliz po· 
litikasmm en biiyiik endi§esini izale et • 
mi§tir. fngilterenin daha fazla bir§ey iste· 
digi yoktur. Mademki haricdeki devle~icr 
1spanyadan yer almiyacaklardrr. Bura -
daki mUcadelenin sonu, ne olursa olsun, 
fngiltere ic;.in bi.iyiik bir§ey ifade etmez. 

F a~istler galebe edecek, olursa be!ki 
lngilizler daha memnun olacaklardtr. 
<;iinkii o zaman italyamn, lspanya i§le • 
rine mUsellah olarak ve harben miidahale 
etmesine hic;.bir sebeb kalmiyacaktu. La· 
kin lspanyada yahud bunun Akdenize 
sahildir alan §imal kismi Katalonyada bir 
Sovyet idarsei te§ekkiil edecek olur~a 
Akdeniz anla§masma ragmen bunun, J .. 
talya ile Almanyanm askeri mUdahale • 
lerini celbedecegini lngiltere hukumeti 
pek iyi biliyor. . 

F ransa ise lspanya i§lerine 1ngiliz!er 
gibi bakm1yor. General Franco' nun ni· 
hai zaferi kazanmasile F ransanm cenub 
hududunda italya ile Almanyanm miit· 
tefiki fa§ist bir askeri devlet yerle§ecegini 
ve bu devletin Fran sa ile Almanya ve 
italya arasmda bir ihtilaf zuhurunda 
Fransayr arkadan vuracagm1 ve hi~ ol ~ 
mazsa i§gal edecegini Frans1z zimamdar· 
lar1 pek iyi biliyorlar. Bunun i~in Fran· 
sa, bu goniilli.i meselesinin biran evvel 
kat'i olarak halli ic;in bUtUn gayret ve 
niifuzu ile c;.ah§Iyor. F akat bunun, me -
seleyi esasmdan halledebilecegi §Upheli 

bulunuyor. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Bir diizeltme 
Gec;enlerde bir otomobil altlpda ka " 

larak oldiigtinii teessiirle yazdrgrmiZ, 
Sel~uk K1z Enstittisii talebelerinden 
Meryemin, Eyiib Ortarnekteb kuallirn• 
lerinden Cemilin klZl oldugu kaydedil• 
rni§ti. Halbuki merhum Balye Asker -
lik §Ubesi reisi binba§l Suphinin kizrdif· 
Diizeltiriz. 

Cumhuriyet 
NuahaaJ 5 Kuruttar 

Abone J Tiirkiye Hari~ 
,eraiti ( i~io i~io 

Senelik 1400 Kr. t:700 kr. 
Altl ayhk 750 1450 
o~ ayhk 400 800 
Bir aylak 1 SO yoktur 
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SON HABERLER ••. 
ve TELSiZLE 

TELEFON TELGRAf 

ve Polonya hiikiimeti 
yeni Bogazlar_ rejimi 

B• p 1 · p 1 nyaya temin etmi~ 1r o onya gazetes1, o 0 

Old ... .. d den hararetle bahsediyor ugumuz musaa e 
V --. --~-.-d-e-h-emen hem en hi<; goriilmedigi 1913 

b
. ar§ova 8 (A.A.) - Polonya a]an· nn b . f retimizin vaziyeti ~imdi tama· 

Si ildiriyor . den en !Ca . . 
y . . · -1 d v· mi bulunmaktad1r. Bu 1t1bar -

an resmi Gazete Polska d1yor k1: m1 e egl~ } . . · B v 1 ·· ·· 
«B v 1 l . . h [] ' ml'mi I denizd1g1m1zm yem ogaz ar statusu 

ogaz ar mese esmm a 1, sa a. . . · k 
bir •ek1'[d lh 1 b"t" devlet- k lndaki menfaatlenm temm etme • e su perver o an u un ar§IS .. I k b" 'd' 
ler tarafmdan biiyiik bir memnuniyetle endi§esine dii~mu~ 0 mam!Z ~e. ta 11 1 1' 
k~~ul. edilmi§, ve tecriibe edilmi~ baglarla Polonyanm da muah~d:yl 1mza e~~~ 
; urk1y:ye bagh olan Polonyada da de~letlerin hukuk~~dan '.~tl~a ~decegm1 
empatJ akisleri uyand1rm1§tl. temin etmekle, Turk hukumetl, merd 

Maamafih, deniz ticaretimizin Bogaz· T" k milletini ve onun Biiyiik Sefi tara
l~rdaki rnenfaatleri bak1mmdan bazl h uJan elde edilen me~ru haklardan do -
~upheler ~~ki kalmi§b. ~iz, ?~ Lozan, n~ v :n sulh eserini Polonya menfaatlerine 
} Montro muzakerelenne 1~t1rak e~me dg t mil etmi~ bulunmaktadlr.» 
Qlk F k b v d'' demzle • e e~ · a at ayraglmlzm unya 11111111111111111n'"'"""""'"""""""''""'""""'"-
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Rayi\ilak-·i~ti:aa lngilterede miithi' 
davet ediliyor grip salgini 

ttAdlaeler aras1nda 

Tiirkiin dostlugu 
ve dii~manhgt 

Tiirk~n. dostl~gu kuvvetli, derin, 
ulv1 btr§eyd•r. Stcakhk derecesi 

her an sabit bir vefa iklimine daima 
sadtk kalarak, sevdiginin ruhuna bir 
sarma§lk tsrarile yapt§Ir, kopmaz, 
ayrdmaz, en kiicriik bir inhirafla 
mevzuundan §aJmaz. Tiirk milleti, 
biitiin tarihinde, hertiirlii politika he
sablarmm iistiine ~1kan bir fedakar • 
hkla dostlarma bagh kalmt§br. Kty· 
metini bilen A vrupa milletleri i~in 
Tiirk dostlugu, hertiirlii kazadan ve 
beli.dan esirgeyen bir tiitsiiniin hari
kah tesirine sahibdir ve en karagiin
lerinde onlarm imcladma yeli§mi§tir. 

Fakat gene o Tiirkiin dii§manhgt 
korkunc,. yaman, kahredici bir§eydir. 
tarihi gururuna ve hele istikli.line 
yanbak•ldtgl zaman, bu kemgozle
rin iistiine, ytldmmdan k1rbacm1 sal
hyarak hamle eder. 0 zaman bu 
hamle, kazamn ve belamn ta kendi • 
sidir: Zelzeleyi ve tufant arabr, §im
§ege ve kasugaya lll§~tkarhr, biiyiik 
ctmarlan dibinden sokup atan, granit 
kayalan cratlatan ve yuvarhyan tabi
at ofkesini geride buaku. Turk mil
leti biitun tarihinde istikliline aid bir 
davay1 sulh yolile halledemedik~e bu 
neviden bir miikaddes kinin tugya
nile ba§artnt§hr. 

Dosta ve dii§mana tavsiyemiz §U-
1-Iitler, dort senelik icra· 

abn1 izah edecek 
Berlin 8 (A.A.) _ Siyasi meha~il~: 

:nayi§tag'm i!ftimaa davet edilmesl .. 
ti. Adolph Hitlerin dahili siyaset~ mu -
teallik bir nutuk siiylemcsi imkam~m 
tnevcud oldugundan bahsedilmektedir. 

Bir hafta i~inde 325 
ki~i gripten oldii • dur: Tiirk tarihine son bir goz alma

dan kararlanm vermesinler; vakitleri 
yoksa §U son istiklal destamndan bir 
sahife okumalan yeti§ir. 

Londra 8 (A.A.) - Bir miiddetten
beri Londrada §iddetli bir grip hiikiim siir-

1'futkun mevzuunu M. Hitlcrin bur: • 
d~ birkac; sene evvel siiylemi~ ol~ugu 
SozJer te§kil edecektir. Adolph Hitl~r, 
•bana diirt .. hlet veriniz~ deml~-

mektedir. 
Gec;en hafta Londra ve lngiltere ile 

Gal'in diger biiyiik §ehirlerinde gripten 
325 ki~i olmu§tur . . Bir hafta evvel 97 ki§i 

olmii§tii. 
Londra §ehrinde ge(fen hafta gripten 

128, bron§itten 119 ve zatiirreeden 215 

PEYAMI SAFA 

Y ard1m istiyen eser, 
mecmua sahibleri 

t' sene mu 1 1". Bu miiddet bu sene tamami e gee; -
l"lll§tir. olu kaydedilmi§tir. Maarif Vekaleti bu mese· 

Parise gonderilecek talebe- • • 
tlrnumi Miifetti~ler Ma
liye Vekilinin nezdinde 

toplandtlar . . :tk 
Ankara 8 (Telefonla) - Dahihye, -

bsad ve Nafia Vckaletlerinde :yrl _ayn 
toplant 1 U umi Mufett1§ler 
b 1 ar yapan m d" d · 
.u Sabah ta Malive Vekili nez m ~ Ic;· 

htna ettiler 10 d·an 13 e kada: sure~ 
taplant1d u· • Miifetti~lcrm kend1 nu a mum1 'd . 1 ·· 

ntakal d k' aliyeye a1 1~ er u-:!:e . arm a 1 m 
rtnde .... "ld" . , goru§u u. 

"YugoslavYa ile talebe 
miibadelesi 

'tj ~nkara 8 (Telefonla) -:- _Yug?sla:'Ya 
b.lversitesile istanbul t)"~Iversitesi a

l'aslrlda "badelesl yapllmasi 
teklif ed:alle_bet. Mm:arif Vekaleti teklifi 
tetk· 1 mr~ I. 1k etmektedir. • 

l\1oakova jeoloji kongres1 
~\J./\nkara 8 (Telefonla) - 1937 iemmu~ 
he ll:un 17 sinde Moskovada top a~a:a 

Ynelmilel . 1 J' i kongresine huku -
~et · Jeo o 

1llliz de davet edildi. 

Meclisin toplantisi 
.. Ankara 8 (A.A.) _ Kamutay bu • 

run Refet Camtezin ba~kanlti!;mda top • 
a~arak 1936 mali y1!t Vak1flar Um_um 
~11dUrtu~ .. b"t · d 44 bin kiisur hra
liln tn" guk u ~esmd ~ k !a vaiz ve 
d . una alesine a1r anun A • 

lll:~slarnlar hakkmdaki kanun laylhasml 
ll.~akere ve kabul etmi~tir. Kamutay 

lla~artesi gunii toplanacaktJr. 

"Y akalanan kacrakcrdar 

ler icrin imtihan le etraf1nda b1r tam1m 
ne~retti Ankara 8 (Telefonla) - Posta, Tel -

graf hesabma Pariste yliksek P. T. T. 
mektebine giinderilecek talebeler ic;in 
aym 11 inde imtihan yapllacakbr. Maa
rif V ckaleti namma in§aat ve elektrik 
miihendisligi i~in Almanyaya giinderi
lecek 12 talebenin imtiham da aym 
24 iindcdir. · 

Hukuk tahsiline gideceklerin u;tiha
m da aym 26 smda yapllacakhr. 

Amerikamn yapbrd1g1 barb 
gemileri 

Va§ington 8 (A.A.) - Reisicumhur 
Ruzvelt, bugiin 2 saff1harb ztrhhsmm 
tezgaha konuldugunu bildirmi§tir. Bunun 
sebebi ise deniz anla~malannm rniinkazi 
olmas1 ve diger devletlerin de miimasil 
in§aata te~ebbiis etmili olmaland1r. Bu 
whhlara 14 pusluk mu, 16 pusluk mu 
toplar konukcag1 heni.iz tesbit edilmemi§· 
tir. Bunun i<;in J apon harb gemilerine ko
nulacak toplann ne kalibrede olacag1 

bekleniyor. 
Filistin tahkikab b itmedi 

Kudlis 8 (A.A.) - ilk verdigi kara -
ra ragmen kraliyet tahkik komisyonu 
pazartesi giinii Filistinden aynlacakbr. 

Bunun sebebi yiiksek Arab komitesi
nin uyu§mak hususunda gosterdigi mii§ 

kiilatbr. 
V ar§ovada doviz kacrakcrihgt 

Var§ova 8 (A.A.) - Var§ovada bli
yiik bir doviz kac;akc,:1hgl meydana !fl· 
kanlmi§br. Bu kac;akc,:1hkta birkac; mil-

on mevzuu bahsoldugu siiylcnmekte -
~ir. Bu i§te §eriki ciiriim oldugundan 
§iiphe edilen Leh~stan. Ba.n~as1 memur
larmdan biri tevkif edrlml§hr. 

Ankara 8 (A.A.) - Kultur Bakan

hgmdan: 
1 - Bazt muellif, tabi veya nasirler 

telif veya terciime edilerek ne§rolunan e
serlerle ~1kard1klan dergiler i~in Bakan·
hglmtza mtiracaat ederek bir k1smmm sa
hn almmasr suretile kendilerine yard1mda 
bulunulmasmr istemektedirler. 

Kultiir Bakanhgl biitc;esinde ozel ya
ymlara yard1m i<;in aynlabilmi§ tahsisat 
her kitap ve dergiye yard1ma yetecek ka
dar geni§ olmad1gmdan Bakanhg1m1z 
bundan sonra yard1m i§lerini §U yolda 
tanzim etmeyi daha faydah gormu~tiir: 

a - Y ard1m istenen eserlerin bas1l • 
d1ktan sonra iizerlerine be§er kuru§luk 
damga pulu yapl§hnlml§ iki§er say1smm, 
eger eser terciime ise kitabm ash da be
raber olmak iizere Kiiltiir Bakanhgma 
bir dilekc;e ile gonderilmesi laZ1md1r. 
b- Bakanhk bu suretle kendisine ve· 

rilen eserleri tetkik ettirerek uygun gor
duklerine yapacagr yard1m §ekil ve mik
tanm eldeki tahsisata gore her y1l tem • 
muz ay1 ba~mda tesbit edecek ve alaka· 
darlara bildirecektir. 

c - Kultiir Bakanhgmdan yard1m is
tiyen eserlerin sahipleri kitaplarmm Ba
kanhkc;a satm almmast fiatmm tesbiti 
hakkm1 Kultiir Bakanhgma b1rakmay1 
kabul ve bunu dilekc;elerinde zikredecek· 
lerdir. Arzu edenler dilek<;elerine bir 
malolma hesab1 da ekliyebilirler. • Ankara 8 (A.A.) _ Ge~en bir hafta 

~'nde giimriik muhafaza orgutii 68 ka: 
fa~<;!, 1628 kilo gumriik ka~a~1 • 770 !'. 
"a lnhisar ka<;agl, 778 defter Slgara ka • 
~1d1 • 3 ~ilah 42 kesim hayvanl, 32 gram 
~toin, 13 g;am esrarla 25 ka~ak~1 hay • 
"ian1 1 . • . e e ge<;.Jrml~tlr. 

](ars iyi suya ka vu§uyor 
kars 8 (A.A.) _ Karsa 20 kilo 

~etro rnesafeden getirilecek olan Bor • 
uk i<;me suyunun ihalesi yaplldl. Suyun 
~~tirilrnesine ilkbaharda ba~lanaca~ ~e 

Belcrika, ltalyayt protesto etti 
Briiksel 8 (A.A.) - Hariciye Nazm 

M. Spaak, italya sefirini kabut,_ederek 
Reksist lideri M. Leon De~en: m ital-

radyo istasyonlannda s1yasr nutuk-

d - Kiiltiir Bakanbgmca bir dergi
ye yard1m yap1labilmesi i~in derginin ge
ne! ve ulusal kiilture hizmet ettiginin Kul
ti.ir Bakanhgmca kabul edilmesi ve en az 
on saytsmm muntazam olarak ne§redilmi§ 
bulunmasr Ja.z,mdlr. 

Y ard1m her niisha c,:Ikllk~a o say1ya 
aynlan para verilmek suretile yaprhr. Y ar
dlm goren bir dergi Bakanhk<;a uygun 
goriilmiyecek §ekilde ne§riyatta bulundu
gu takdirde bu yard1m derhal kesilecegi 
gibi <;lkl§l intizam1 kaybeden dergilerin de 
yard1m1 kesilir. 

ya d'lm' 1 iar siiylemesine miisaade e 1 I§ o ma-
sml protesto etmi~tir. 

sonbaharda gelmi§ bulunacakur. h.~ ~~
lne suyuna kavusacak olan halk buyuk 
sev' · In~ duymaktad1r. 

Lildeki grev bitti 
v Lil!e 8 (A.A.) _ Lille §ehri ve ci : 
~~~ kimya endiistrisi patron ve amel~len 

tnumessilleri yevmiyelerin artmlmasl hu
ausunda anla§ml§lardJr. 

Lehistan Senatosu Framnz· 
lardan bor er para almayt 

kabul etti 
Var ova 8 (A.A.) - Senato, Fran

sa ile ~ir istikraz akdi i<;in hiikume~.e s~
lahiyet veren kanun layihasJm. ~ugun tt· 
tifakla ve alk1§larla kabul etrnl§tlr. 

•d "? 

2- Ne§riyata yard1m ic;in Kultiir Ba
kanhgma yap1lacak miiracaatlerin bundan 
boyle tarif edilen ~kilde yap1lmas1 nca 
olunur. 

lngilterenin Akdenizdeki 
kuvvetleri 

lond!a 8 (A.A.) - Royter aian~'. • 
:~ bildirdigine gore, Akdeni~~e lngr~Jz 

udafaasmt kuvvetlendirmek tc;m Ami -
hall,~~a gec,:enlerde hazlrlanan planda 

l«;brr degi~iklik yap1!miyacakttr. 

PARiS BORSASI 
b P~ris 8 (Hususi) - Paris borsasmm 
f:unku kapam§ fiatlan §unlardu: . 

a63 ond~a 105.15, Nevyork 21,41, Berlm 
11?2 l3rUksel 361, Madrid -, Amsterdam 
ne •50, Roma 112,65, Lizbon 95,50, Ce-
23~~e 491 ,87 1/2, bak1r 55 - 56, kalay 

' ,6, altm 141,07, giimli§ 21 3/16. 

Acaba maksadlari ne 1 1. 
,Sarlrua 8 (A.A.) - Bir dom~: ahl

nnda 12 mitralyoz bulunmu~. 4 ki§I tev
kif edilmi§tir. Bir be§inci maznun aran • 

maktad1r. 

Peyami Safa 
Pek yalnnda 

Cumhuriyet'te 
OkuyacagJntz en son 

ve en giizel eserini 
bitirmek iizeredir 

Istanbulun 

bu . meseleyi bir kanun 
layihasile halledecegini belediyeye vadetti 

lstanbulumuzun me~hur yaya kaldtnmlarr 
!stanbul yollannm gittik~e feci bir ~e- nm ne suretle tedarik edilebilecegi hak • 

kil almakta oldugu malumdur. Y almz kmda malumat ve tafsilat gelmemi~ ol -
biiyiik caddelerdeki yollardan bir k1sm1 makla beraber yol parasmdan Naf1a his
tamir edilebildigi halde ikinci ve i.i~iinci.i sesi olarak aynlan tahsisatm veya Mu • 
derecedeki sokaklarm tamirine paras1zhk hasebei Hususiye tahsisatmdan umumi 
dolay1sile imkan bulunamamaktadrr. Bu biit~eye tefrik edilmi~ alan k1smm Bele
yiizden bu sokaklardaki bozuk kaldmm- d~yeye iadesi, yah?d da yo! parasm.d~n 
lar <tukurla~I§, baz1 yerlerde bu c;ukur- brr _k1smmm ~eled1ye hududlan ?ahrlm
lar u~. dort metro derinlik husule getir - ~ekl ~ollarm m~~sma sarf ~e .~ah.SIS su.re· 
mi~tir Elektrik ve havagazile tenvir edil- tile blr hal c;ares! bulunacagJ umid edd -

. · k kl d I d . • mektedir. 
m1yen 50 a ar a oturan ar a1m1 suret- M I II b k'ld h 11 d'l uvasa a yo an u ~e ·r e a e 1 -
te bu ~ukurlara dii~up sakatlanmak teh • d'kt b" "k dd ) · · . · 1 en sonra uyu ana ca e erm m~as1 
hkesine maruz bulunmaktadular. Uzun d k d b k "k 1 d'l k ·· . . .. .. .. . b a ya m a azr ISm! 1 ma e 1 me u-
zamandanben lamlr yuzu gormlyen u zere alan kanalizasyon insaatma muhas· 
sokaklan tamir etmek i~in muhim mik - ses paranm bu i~e sarfedilmesi suretile 
tarda paraya liizum vard1r. Bu hal 1s - halledilecektir. Kanalizasyon in~aah l<;m 
tanbul belediyesini bir hayli dii~i.indur • aynlm1~ olan para senevi 750,000 lira 
mektedir. Y almz soylendigine gore Be - miktannda oldugundan hukumetin yol 
lediye bu vaziyeti uzun bir raporla Da - in*as1 i<;:in bulacag1 varidata bu miktar da 
hiliye Vekaletine arzetmi~ oldugundan ilave edildigi takdirde ~ehir dahilindeki 
hukumet bir kanun layihasile meseleyi yollann in~asma iki milyon lira kadar bir 
halletmegi istanbul Belediyesine vadet - para aynlm1~ olacakta ki bununla da 
mi~tir. Bu kanunun muhteviyatl ve para- bin;ok bozuk yollar diizeltilecektir. 

Fransa bir Tiirk Alsas Loreni mi yaratmak istiyor? 
[Bagmakaleden devam] 

degil midir? Bu vesile ile biitiin diin
yaya tekrar i§ittiririz ki biz lskende
run • Antakya ve havalisinin Tiirki· 
yeye ilhalom degil, belki bu lot' a 
uzerindeki Turk halkmm milli hak
larma riayet olunmasmi istiyoruz. 
Mustakil alacak Suriye k1t' as1 i<;in tek· 
!if ettigimiz konfederasyon samimi du§iin
celerimizin asia itiraz goturmez kat'i de
Jilini te§kil etmiyor mu? 

Buna mukalill Fransamn 1skenderun • 
Antakya ve havalisindeki Tiirk haklanm 
~ignemekte beis gormiyen hath hareketile 
orada biz Turkler ic;in bir nevi Alsas -
Loren yaratmak yolunda oldugunu pek 
ac,:1k gormekteyiz. Hududumuzun bi~ ta
rafmda sulha kundak koymak mahiye· 
tindeki bu Frans1z siyasetinin vahim akl
betlerini herkesin gorup takdir etmesi la
Zlmdlr. Bu yanh§ siyasette ne Fransanm 
menfaati vard1r, ne de Suriyenin. lsken
derun - Antakya ve havalisinin Fransa 
tarafmdan taahhiid alunan milli vaziyeti, 
Suriyeye miistakbel devlet §ekli verilmek 
mevzuu bahsolan bugiinlerde gerek ora
daki Turk halkm1 ve gerek Tiirkiye 
Cumhuriyetini tatmin edecek salim bir 
§ekilde halledilmezse bunun sulh aleyhi
ne kanayan bir yara mahiyetini alacagrm 
saklamaga mahal yoktur. 

lerini vermi§ bulunuyoruz. F ransa ise 
§imdiye kadarki siyasetile 1skenderun • 
Antakya ve havalisinde biz Tiirkler i~in 
yeni bir Alsas-Loren yaratmaga <;ah§mak 
yolunda yiiriiyor goruniiyor. Tiirkiye 
Cumhuriyeti sulha olan baghhgmm kiifi 
belgelerini vermi~tir ve vermekte devam 
edecektir. Hududda timdiden askeri 
t~h,idat yapmakta oldugumuza dair 
Franstz kaynaklannm ne§rettigi ya
lan haberlerin ba§tanha§a iftira olan 
mahiyetini biitiin diinya ~abuk ve 
kolay ogrenir. Bu vaziyetin kontrolu 
zor bir§ey degildir. 

Ancak eger iskenderun - Antakya 
ve havalisinde manastz bir inad ve 
1srarla bir nevi Alsas - Loren yarattl
mt' olursa bunun zamanla sulh i~in 
bir tehlike te§kil edecegi muhakkak
hr. Heniiz vakti iken Fransay1 bu yanh§ 
yo! uzerindeki hath hareketinin tehlike
lerinden tahzir etmek laz1mdlr. Sulha ve 
dostluga pek kolay hizmet olunacak bir 
sahada adeta iltizami surette bunun ak
sine <;ah§llmasma nekadar hayret olunsa 
yeridir. 

Davarn1zdaki milli haklann kutsiyeti
ne inanan Turk efkan umumiyesi her hal 
ve ihtimale ragmen erge~ bu haklann ih
kak ettirileceginden en kat'i surette emin· 
dir. 

YUNUS NADI 

Amerikadaki grev biiyiiyor 

fL-JI atay meselesi bir ha.kikati bir 
u--tJ defa daha ispat etti: Biz, se • 

simizi dunyaya duyuram1yan 
bir milletiz. 

Mesela, Leon Blum hiikumetinin, 
Sancak i§inde k1sa dii§Unceli miistemle -
kecilerin gosterdikleri yanh§ ve muhata· 
rah politikay1 takib ettigini, ne F rans1z 
ne de dunya efkan umumiyesine anlata· 
m1yoruz. <_::unku, Avrupada okunan bir 
Turk matbuah yok. Frans1zca gazetele • 
rimiz i~inde, halis muhlis TGrk olan ve 
Ti.irk davalanm biitun kuvvetile muda • 
faa eden yalmz Cumhuriyetin fransJzcaSI 
«La Ripublique» ile Ankarada haftada 
bir ~1kan «Ankara>> d1r. Otekiler, ancak 
i§lerine gelen meselelerde bizim yolumuz
dan az<;ok yiirurler; o kadar.:. 

La Republique ile Ankara'mn zay1f 
sesleri ise kafi degildir. Buyuk Avrupa 
gazetelerine, bizim davalanm1z lehinde, 
tam bizim istedigimiz gibi yazdar yazdu· 
manm kolay bir i§ almad!gml da biliyo· 
ruz. Memlekette fransrzca c,:1kan Turk 
gazetelerini bol bastmp Avrupa merkez• 
lerinde dagrtmak bir tedbirse de, bunun· 
Ia da sesimizi gene istedigimiz gibi duyu
ramaylz. 

Sesimizi diinyaya duyurmak i~in bir 
vaslta vard1r, ki o da radyodur. F akat 
bizimkiler gibi, yalmz tiirk~e konu•an 
degil; franSJZca, ingilizce, almanca, i:al
yanca olarak sesimizi di.inyaya i~ittirecek 
kuvvetli bir radyoya ihtiyaclmlz var. Ne 
zaman boyle gur sesli bir radyo istasyo· 
numuz olursa ancak o vakit Tiirktin se
sini dUnyaya duyurmak kabil olur. 

Biiyuk Harbde, ingiltere, Almanyayr 
yalmz denizden abluka ederek a~hga ve 
ham madde yoksulluguna mahkum et • 
mekle iktifa etmemi§, ayni zamanda, Al
manyanm agzm1 da kap1yarak sesini de 
dunyaya isittirmez olmu§tu. 0 tarihte, 
radyo, bugiinku terakki ve inki§afa maz
har olmaml§tl. Biitiin kablolar kesilmi~ 
veya !ngilterenin eline ge~mi§ oldugu 
i~in, lngiltere, Almanyayl propaganda 
cephesinden de abluka etmi§ ve diinya 
efkan umumiyesine hep kendi sesini ve 
yalmz kendi istediklerini i§ittirmi~tir. AI· 
manyay1 rnaglub eden amillerden biri de 
bu olmu§tur. 

Y almz istikbal harbinde degil; bugti· 
niin beynelmilel ihtilaflannda bile rad -
yanun rolii fevkalade buyiiktiir. Kuv • 
vetli bir radyomuz olsayd1, Hatay mese· 
lesinde, hakh davam1zt dunya efkan u • 
mumiyesine pek iyi anlatabilirdik. Boyle 
bir vas1tanm yoklugunu ~iddetle hissedi
yoruz. Sesini duyuram1yan millet va· 
ziyetinden bir an evvel ~1kmam1z laz1m· 
d1r. 

Okuyuculann dikkati 
J ki giindur, okuyucularimdan mi.itead -

Meselenin halli i~;in F ransanm teklifi
le rniiracaat ettigimiz Milletler Cemiyeti 
dahi paktm mi.iracaate esas olan 11 inci 
maddesi mucibince ancak taraflarm ka
bul edecekleri bir netice ile bu i~i miispet 
bir hal neticesine isal edebilir. Eger Tur
kiye tatmin olunamazsa d.evletimiz bitta
bi i~in Ti.irk haklanna uym1yan herhangi 
bir hal ~eklini kabul edemiyeceginden 
Cemiyetin mesele uzerindeki c;ah§malan 
sadece akamete ugnyacak ve mesele a<;1k 
kalacakhr. Milli haklara temas eden bir 
meselenin boyle a<;tk kalmasmdan Fran· 
sanm hangi fayday1 temin etmek hulya
smda bulunacagm1 anlamak cidden mii§
kuldiir. 

Londra 8 (Hususi) - Amerikadaki 
grev harekcti gittikt;e tevessii etmek • 
tedir. Ford fabrikas1 dahil olmak iize
re buglin be§ fabrika daha grevcilere il
tihak etmi~tir. 

did mektublar ahyorum. Bu mektub
lar, Atatiirkiin son giinlerde ak§am gaze· 
telerinden birinde <flkan asker! k1yafette 
bir resminin kli esinde gordukleri bir yan· 
h§tan bahsederek nazan dikkati celbet -
memi istiyorlar. Bu resimde, rnanevra 
kemerinin omuz kayl§l sag omuzdan de
gil de, sol omuzdan gec;irilmi§tir. Dikkat
li okuyuculan sinirlendiren bu hata, kli§e 
yaprhrken resmin c;inko iizerine ters kop· 
ye edilmesinden ileri gelmi§tir ve ~uphesiz 
resmi basan arkada§ ta aceleden bu yan· 
h§hgm farkma varamam1~tlr. Hem oku· 
yuculanmlZln, bizleri ikaz ettigi i~in te • 
§ekkure lay1k olan dikkat ve hassasiyetini 
gostermek, hem de bu gibi hatalara mey
dan vermemek i<;in, meseleyi k1saca mev· 
zuu bahsetmegi faydah bii!dum. Biz ga• 
zeteciler, karilerin daimi rnurakiblanmtz 
olduklanm unutmamah, her i§imizde ti
tiz ve itinah davranmahyrz. 

ingiliz ta vassutu 

Biz meselenin her tarafl memnun ede
cek ~ekillerde hallolunabileceginin deli!-

Ankara Radyoaunda Rauf 
Y ekta gecesi 

Ankara 8 (Telefonla) - Musiki iis -
tad1 Rauf Yektamn iiliimiinlin ikinci 
y1ldoniimii dolay1sile bu ak~am Anka -
ra Radyosunda hayat ve eserleri hak -
kmda k1sa birka!f si:izden sonra kendi -
sinin muhtelif eserleri !falmdi. 

[Ba§tara/t 1 tnct sahtfede] 

Soylendigine gore, lngiltere D1§ !§Jeri 
Bakanhg1, Tiirkiye biiyi.ik el~iligi Miis .. 
te§anna, Tiirkiyenin endi~elerinin mii -
balagah oldugunu bildirmi§tir. 

Resmi mehafil, Tiirkiyenin, meselenin 
bu derece c;abuk bir surette hallinde rsrar 
etmesini hayretle kar§!lamaktadu. Zira, 
Tiirkiyenin itiraz ettigi Fransa • Suriye 
muahedesi, tatbik mevkiine ii~ seneden 
evvel ~irmiyecektir. 
Londra astlstz haberlere inanmtyor 

Londra 8 (A.A.) - Royter bildiri • 
yor: 

Tiirkiyenin lskenderun meselesinden 
dolay1 Milletler Cemiyetinden ~ekilecegi 
veya asker tah~id etmekte oldugu hak • 
kmdaki haberlere 1ngiliz mehafilinde iti
mad edilmemektedir. 

Karabiik fabrikalari 
Krabukte yap;lacak demir ve !felik 

fabrikalarmm in§a i§ini iizerine alan 
ingiliz fabrikasJpm miihendis ve usta
ba~llarmdan miirekkeb 40, 50 ki§ilik bir 
kafilenin bugunlerde §ehrimize gelece· 
gi haber almmi§hr. Heyet gelir gelm~z 
Karabuke gidecektir. 
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Hukuk ilmini Yayma 
Kurumu Ne~riyab 

Mannheim'in ilk defa birini alki§lad1-j d1rarak: 
gmt goriiyorum. Bu cinik (sinik) ve mag- - Nas1l sevsin dedi. Nefret ediyor. 
rur tiyatro ajanmm bu kadar insani bir- Hangi kadm yalmz kendi cinsinden o -
§ey yapabilecegini hi~ tasavvur ede - lanlarla arkada§hk etmege tahammli! e -
mezdim. Ben onu ka9 kere Nevyorkta debilir. 

Ankara 1936 - Her birinin fiat~ 15 
kurU§tur. 

Broadway tiyatrolannda, Pariste Boul - Oyleyse neye gitti beraber~ Ankarada faaliyete ge~en cHukuk il
mini yayma kurumu. iki sen~dir An -
kara Halkevinde ~ok istifa~eli konfe -
ranslar tertib etmekte ve haz1r buluna-

Clicly tiyatrolarmda ve hatta aiam ol - - Bir skandal ~1karmamak ve sizi 
dugu Berlindeki Haller · reviisiinde bile kurtarmak i~in. 
lierkesin tehaliik ve takdirle salonu alki§
tan ~mlathg1 bir zamanda can srkml!sm
dan esnedigini gordiim. 

Halbuki bu kuc;iik !spanyol §eihTinin 
ikinci s1mf tiyatrolanndan birinde altm 
di~lerini gosteren biiyiik bir tebessiimle 
one dogru igilmi§. etli ve kirmlZI ellerini 
patlalircasma birbirine vuruyordu. 

Y ava§cta yanmdaki iskemleye oturarak 
sordum: 

- 0 kadar m1 giizel? 
Donmeden cevab verdi: 
- Sen misin ~ $imdi mi gel din~ 
- Evet. 
- Oyleyse otur, dedi. Otur bak ne 

goreceksin. Bu k1z, bu Frasquita Pelayo 
harika bir§ey. Gene, giizel fakat onda 
daha ba§ka bir§ey var. Oyle bir§ey ki ben 
§imdiye kadar kimsede gormedim. 

. ..,.. 
Tiyatrodan ~Ikbktan sonra Mann _ m1yanlarm da istifadesini temin etmek 

heim • e sordum: maksadile bunlan ku~iik risaleler ha _ 
Iinde basbrmaktad1r. 

- $imdi ne yapacaksm ~ 
Bu sayede hukuk<;ulanm1z tetkik ve 

- Hie;, dedi. Ben buraya ba~Iml be- tetebbiilerini, gordiiklerini, dii~iindiik -
laya sokmaga gelmedim. lerini meydana koymak imkfunru bula-

Aradan on be§ giin ge~mi§ti. ispanya· caklarmdan bu konferanslar mesleki 
da oturmak arbk tehlikeli bir §ekle giri • biiyiik istifadeler temin edecektir. 
yordu. hlerim bitip te me!llleketime don- Bunlann be~ tanesi elimize ge<;ti. A
mek :i~in Piego istasyonunun kumlu plat- lakadarlarm istifadesi i<;in hepsini ka -
formuna ayak athgim zaman adeta bir rilerimize tamtahm: 
sevinc duyuyordum. lstasyonda bermu _ 1 - cTicaret Kanunumuza Umumi 
tad bir siirii asker oraya buraya ko~u§u- Bir Baki~• adh bu konferans istanbul 
yor, Madride sevkedilecek taburlar tren Universitesi profesorlerinden Ali Ke -
bekliyordu. mal Elbir tarafmdan verilmi~tir. Tica-

ret hukuk ve kanununun ikbsadla alan 
Birdenhire omzuma bir el dokundu. lntinasebetini tahlil etmekte, mahiye -

bakhm Mannheim. Altm di§leri goste - tini biiyiik bir samimiyetle meydana <;1-
ren muzaffer bir giilii§le yanmda bir Av- karmakta ve kanunun umumi goriinii • 
rupah kiyafetile butiin butiin giizelle~en ~iinii tebariiz ettirdikten sonra da ka -
Frasquita'y1 gostererek: nunun i<;ine girilmekte; bir ka<; bahis, 

Kiliste Hatayhlar • • • cemiyetlnin 

Hatay cemiyeti oniindeki kalabalrk 
Kilis (Hususi) - Hatay Erginlik Ce- huriyet abidesi oniinde meb'us Tayfu

miyetinin Kills ~ubesi biitiin Kilislile - run ve eczac1 Tevfigin soyledikleri nu
rin i~tirak ettigi biiyiik tezahiirata ve- tuklar ~iddetli alk1~larla kar~Ilanm1~, 
sile olarak agllm1~tlr. Gerek Ratay ce- halk, cHatay1 ve Hataym istiklalini 
miyeti binasmm oniinde ve gerek son- icabmda kamm1z pahasma da olsa ala-
radan gidilerek Gelenkler konan Cum - diye bagirmi~br. 

VEFAT 
Eski Adliye Vekili, saylav Yusuf Ke

malin kaympederi, eski Seraskerkap1s1 
siivari daire Ba~katibliginden mtitekaid 
Halid Erol diin gece sabaha kar~1 ol -
mii§, cenazesi <;amhcada bulunan ko~
kiinden kaldmlarak o civardaki mezar
hga gomiilmii~tiir. 

Damad1 Yusuf Kemale ve ailesine ta
ziyetlerimizi sunanz. 

HAL K 
OPERETt 
Pazartesi Kadt
koy Siireyyada 

sah Gedikpa~a 
AZAKTA 

Enayiler 

-- =---

( Bu aksamki program J 
iSTANBUL: 
12,30 plakla Ti.irk musikist - 12,50 baVil' 

dis - 13,05 plakla bafif mi.izik - 13,25-14,G0 
muhtellf plak ne~riyat1 - 18,30 plakla dans 
musiklsi - 19,00 :;;ebir Tiyatrosu kome<il 
kiSmi tarafmdan blr temsil - 20 00 Tiirl: 
muslkl beyeti - 20 30 Miinir Nur~ddin v~ 
arkada.!;ilan tarafi~dan Tiirk musikisi ,·c 
balk §arkllan - 21,00 saat ayan, orkestra ' 
22,00 Ajans ve Borsa haberleri ve ertesl gii• 
niin programi - 22,30 plakla sololar - 23,00 
son. 

viYANA: 
18,05 gramofon, balk ~arkilan, ropor ~ 

taj - 20,05 saat, baberler, bava, prograr.J 
haberleri, spor - 20,25 gramofon - 20,55 
§ark1lar ve opera parc;alan - 21 ,25 §arkiil 
masallar - 22,55 fillmlere dalr, baberlcr, 
hava - 23,25 Viyanada karnaval - 23,35 e&• 
lenceli konser. 

BERLIN: 
17,05 eglenceli yaym - 19,05 spor - 19,20 

eglenceli yaym - 20,05 edebi yaym - 20.2() 
oda musiklsl - 20,50 giiniin akislerl. ba • 
berler - 21.15 kar~Ik e~lencell yaym - 23.05 
bava, haberler, spor - 23,35 gece rnlll!iki " 
si - 1,05 gramofonla dans musikisi. 
BUKR~: 
18.05 roportaj - 18,20 eil;lencell muslkl ... 

19,05 hava, havadis - 19,15 muslklnln cte· 
vam1 - 20,05 konferans - 20,25 ~an konse• 
ri - 20,50 suallere cevablar, mektub kutu' 
su - 21,15 dans havalan - 22.35 saat , bava, 
baberler, spor - 22,50 gece konseri - 24 ba" 
berler. 

LONDRA: Acaba alay m1 ediyor, diye yiiziine 
baklim. Haytr, kli9iik gozleri buyiik bir 
ciddiyetle perdenin tekrar a~Ilmasmt bek· 
liyordu. Mannheim'i tamdigim i9in he -
yecanb bir merakla ben de beklemege 
ba§lad1m. 

- y almz de&ilim, dedi. Beraberiz. bir ka<; Mdise uzerinde durulmaktad1r. 
ve benim hayretimi gorerek izah etti: Me- 2 - cMedeni Hukuk Anlammda Adli 
ger ii<;: dort gun ovvel Rafaelin alayt ye- T1bbm rolti. adh bu konferans, Ankara 
ni <;Ikan bir isyam bashrmak ic;in cenuba Hukuk Faktiltesi profes<irlerinden ve ---------------

Ankara T1bb1 Adli tabibi doktor Fahri SARAY · d 

~ar,amba Saray sinemasmda 
ESKt HAMAM, ESKI T AS 

20,05 tiyatro orkestrast - 21.05 saat, ba
berler, hava, spor, !ktiSadi baberler - 21.35 
musiki - 22,05 miinaka§a - 22,55 opera y::1· 
y1m: Figaro'nun evlenmesi - 23,40 vasat! 
inglltere program1 - 24,05 haberler. ko • 
nu~ma ve saire - 24,30 dans orkestras1, iS" 
tirabat esnasmda baberler ve salre. Bir trampet sesile nrhayet perde yeni -

den a~Ilru. Orkestranrn insam hiiziinden 
ne~eye, ne§eden kedere salan hvrak nag
meleri arasm'da ince ve uzun bir !span -
yol giizeli kastanyetlerini ~Iktrdatarak ka
ranhk sahneyi bir daire ic;inde aydmlatan 
projektoriin gumii§lii ziyasma dald1. 

gonderilmi§. 0 gider gitmez F rasquita smemasm a 
Ecevit tarafmdan verilm~tir. r- ak~~m TURAN Tiyatrosunda 

NASID, HALiDE, FAHRi BiRLESiGi 
Mannheim'i arami§ bul'tnu§. $imdi hera-
her Berline aidiyorlarmic. Hukuki bilgiler sahasmda biyoloji ve c;ar~amba ak§ami 

" ' fizyolojiye dayanan bbbi ilimlerin ne HALK • 
PARIS : 
18,05 pratik nasibatler - 18,15 gramofon-

18.35 orkestra konseri - 20,35 bavadls-20,45 
orkestra konseri - 21 ,35 hava, konu:;.ma, 
gramofon, 'konueyma - 22 ,35 operet: Kiicii'~ 
Bayan - 24,35 hava. haberler - 24,50 dan~ 
musikisi. 

Kendilerini tebrik ettim. Bir iki dakika kadar faydah bir yer ald1g1 harkes<;e op·ereti 
§Uradan buradan konu§tuk. Bir arahk malfun oldugundan bu konferansm de
bir tren geldi. Acaba bizim tren mi diye geri ve ehemmiyeti hakkmda soz soyle
sordum. Hay1r cenubdan yarah nakle - meyi zaid addederiz. 

ilk defa olarak 

Mannheim' e hak verdim. Bu k1zda, 
kelimelerle anlatilamiyacalt bir§ey, bir 
fevkaladelik vard1. Perde kapamr ka -
panmaz ortahg1, kulaklan patlatan bir 
alk1~ giiriiltiisii doldurdu. Mann:heim bir· 
denbire yerinden kalktr, beni kolumdan 
yakaladl ve 0 onde, ben arkada kalabah
b yararak, kulislerden gec;erek F rasquita
nm locasma gittik. Mannheirn kendini 
takdim ettikten sonra: 

- Sinyorita Pelayo, dedi. Meslegim 
ve vazifem icab1 her gittigim yerde yeni 
bir ishdad aranm. Fa kat bu gece ben sa
dece bir istidad degil bir deha buldum. 
Size, Berlindeki Haller reviisii namma 
haftada 500 dolarhk bir kontrat teklif 
ediyorum. Kabul eder misiniz ~ 

Bu mada tiyatronun miidiirii de i9eri 
girmi§ti. Ben hayret nidasm1 F rasquita
dan beklerken: 

- Dios mio diye hayk1ran miidur ol
du. 

F rasqu:ita, klVIlcimlx g{)zlerinin arka -
smda sakin bir kafa sakladigiDI gosteren 
bir siikunetle giiliimsiyerek: 

- Tabii kabul ediyorum, dedi. Ben 
burada ancak otuz dolar ahyorum. 

- Sinyor miidahalemi mazur gor -
siinler. F akat Sinyorita Pelapo Berline 
gitmiyecektir. 

*** 
Frasquita kii9iik bir feryadla, mudiir 

korku ile. Mannhaim'le ben de hayretle 
bu yumu§ak erkek sesinin geldigi tarafa 
yani kap1ya dondiik. 

Uzun boylu ve yaki§ikh idi. 24 ten 
fazla gostermiyordu. Ve viicudiine s1k1 
sikl oturan miilazim iiniformasmm keme
rinde iki tabanca ucu giiziikiiyordu. Sim
siyah gozlerile hepimizi siizdiikten sonra 
Frasquita'ya dondii: 

- <;abuk giyin, eve gidiyoruz. 

diyor, dediler. Mannheim bunu i§itince 3 - cTiirk idare hukukunun tekamiil 
birdenbire irkildi. Yiizii bembeyaz ke - safhalar1 ve bugtinkii esaslan• adh bu 
silmi§ti. Bekleme salonuna dogru yiirii - konferans1 veren tstanbul Hukuk Fa -
yerek: kiiltesi dekam profes<ir S1dd1k Sami A-

nardir. Burada Turk idare hukuku esas
- Orada otursak daha iyi dedi. Ne Ian dort biiyiik prensip halinde giizelce 

olur ne olmaz. hulasa edilmekte ve yurdumuzun bii -
Fakat Frasquita yerinden bile ktp1rda- tun yenilikleri yanmda nas1l yeni bir 

mad1. abide olarak yiikseldi~l gosterilmekte-

Vagonlann kap1lan ac;Ildi. Sedyele • dir. 
rin i~inde iistii ortiilu hareketsiz §ekiller 4 - cTicaret serbestisini tetkik edici 
hirer birer oniimiizden ge9Jlege ba~lad!. amillerin hukuk bakimmdan tetkiki. 
B b F adh bu konferanst veren Ankara Hu -irden ire rasquita 'mn hayk1rarak sed-

! kuk Fakiiltesi profesorlerinden :;?evket 
ye erden birine dogru k~tugunu gordiim. Mehmed Ali Bilgi~indir. 
Rafael, ortiilerinin altmdan, biraz daha 

Giiniin meseleleri arasmda ehemrni -
esmerle§mi~ yiizu, ve biraz daba siyahla§- yetli bir yer alan bu mevzu hakkmda 
m1~ gozlerile yere bak1yordu. Biz Fras - <;ok toplu malumat verilmektedir. 
quita'ya yeti§inciye kadar o s:oktan gar - 5 - cDevlet<;ilik ve ticaret hukuku• 
diyanlardan birini kenara <;:ekmi~ Rafa- adh bu konferans doktor E. Hirsch ta
el'in yaras1 hakkmda malumat istiyordu. rafmdan verilmi~, Bay Ali Hiiseyin i~-

Gardiyan c;ok akak bir sesle: bay tarafmdan da tiirk<;eye 9evrilmi~ -
- Maalesef iki bacagmda da kul'§un tir. -

var, dedi. Aylarca yatakta kalmasl la • Burada da devlet9iligin tipk1 libera -
Zlm. Belki de hayatmm sonuna kadar lizm gibi ekonomik bir gi:irii§, bir kav
kiitiiriim kalacak. Kimbilir. rayi§ oldugu anlattlmakta, devletle 

ferdlerin ekonomik baktmdan rab1ta ve 
Rafael'in bu 50zleri i§itmeseine imkan miinasebetlerini en munasib ve mute _ 

yoktu. Fa kat her hal de anlam1~ olacak ki vazin bir §ekilde tesbit eden bir telakki, 
elini gii<rliikle ortiilerin altmdan <;1kara - bir nazariye oldugu izah edilmektedir. 
rak Frasquita'y1 yanma ~ag1rd1 ve nefes ~~---=~--=====~ 
gibi ~1kan bir sesle: 

- Arnk serbestsin Frasquita, dedi. 
Gidebilirsin .• 

F rasquita gozlerinde sevgi ve §efkatle 
onu almndan optii. Ve sonra Mann -
heim' e donerek: 

- Berline gelmiyorum, dedi. Rafa -
el'in bana ihtiyac1 var. 

Ve biz mani olmaga vakit bulamadan 
sessizce uzakla§an sedyenin arkasmdan 
yiiriidii. 
Mannheim'le ben baki§arak: 

- Kadm kalbi, dedik, ve sustuk. 
c;eviren: 

BEYZA BIRSON 

Diyarbekir Niimune hasta· 
nesi yeniden kurulacak 

Bundan bir miiddet evvel yand1gm1 
teessiirle haber verdigimiz Diyarbekir 
Niimune hastanesinin yeniden faaliy'e
te ge<;:mesi i<;in ehemmiyetle "ah~ll -
maktadir. Hastanenin bina in~aati ik -
mal edilmi~tir. Dahili tefrifjatl ve hbbi 
ecza ve alatm temini i<;in de istanbul -
dan 20 bin lirahk bir mtibayaa yap1la -
rak mahalline sevkedilmi§tir. -···--Trabzon Verem dispanserine 

rontgen. cihazl ahniyor 
Frasquita, kastanyetlerile sinirli, sinirli _______ ---- --- Trabzon Verem dispanseri i<;in bir 

rontgen cihazntn miibayaas1 S1hhat 
Vekaletince takarriir etmi~ ve keyfiyet 
istanbul S1hhat Miidiirltigiine bildiril -
mi~tir. Miidiirliik baz1 firmalarla temas
lara ba~lami§tir. 

oymyarak: 
ZiGFELD 

YILDIZLAR KRALl 
- Hay1r Rafael, dedi, gelmiyorum, 

ve bana bu §ekilde emretmek salahiyetini 
de sana vermiyorum. Bu hafta §ehrimizde MELEK ve 

SAKARYA sincmalarmda ZiGFELO 
Rafael ince parmaklarile belindeki ta-

bancalardan birini ok§adi: isimli bir film ge~mektedir. Zigfcld 
_ Yalmz eve gelmekle kalmlyacak- Amerikamn bugiine kadar yeti§tirdigi Mevlid 

d en biiyiik emprezaryosunun ismidir. 
sm. edi. Bundan sonra sahneye hie; c;1k- Merhum Siird saylaVI Mahmud Soy-
mlyacaksm. Yiirii. Bu adam seyyar scrgilerde '>Igutgan - damn ruhuna ithaf edilmek iizere 10 

Frasquita ba~m1 igerek kap1ya dogwru hkla meslegine ba§lami§, yiiksek san'at ikincikanun pazar giinii ogleden sonra 

r 

Zozo Dalmasla Udcu Hamparsum 
ESKi HAM AM 

ESKi TAS 
Vodvil 3 perde 

Localar 200,160,100 

I mevkiler 35, 25, paradi 15 1 i 

· Dans, Solo, Varyete, DUet, 

Bugiin 5 U M E R sinemas1nda 
2 bfiyiik filim birden g-ormege g-idiniz. 

FRANZISKA GAAL'in bu senenin yegane 

ALTIN KELEBEK 
filmi ve hi~ goriilmemi11, tiiyleri iirperten 

H 0 R T L A K 
Deh§et ve esrar filmi. ilaveten Yeni FOKS JURNAL 

Korku ••• Heyecan •• , • ve deh,et filmi .•• 
Sevenlerin nazan dikkatine 

A L K A Z A R'da 
BORiS KARLOFF'un 

f . 
YOROYENOLO 

en g-iizel ve en yeni filmi 

ROMA: 
19,55 fal)izm baberlerl - 20,05 gramofon, 

tur!zm propagandas1 - 20,25 yabanc1 d!l• 
lerde ha.berler - 21 ,10 saat. haberler. bava, 
turizm propagandasl - 21 ,45 kar1~1k mus!· 
k! - 22,05 opera yaym1, ist!rahat esnasmd~ 
konferans, kitablara dair, baberler. en 
sonra dans musikisi. 

Ankaranm yeni radyo 
istasyonlart . 

Ankarada yap1lacak iki radyo istas .. 
yonundan birisi 60 - 120 kilovat, digcri 
de 20 kilovathk olacakhr. 

NOBETCiECZANELER 
Bu gece nobe~! olan eczaneler ~unlard1r: 
istanbul clhetlndekiler: 
Aksarayda (Sanm) , Alemdarda. (ER&.d), 

Bakukoyde (Istepan). BeyaZIC:kla (Cemil), 
Eminoniinde (Bensasonl, Fenerde (Vital!), 
Karagiimriikte (M. Fuad), KiiQiikpazarda 
(Yorgi), Samatyada (Erofilos). :;lebremi -
ninde (Naz1ml , §ebzadeba~mda (Hamdil. 

Beyoglu clhetlndekiler: 

.---BESiZLERi--• 

Galatada (Hi.iseyin Hiisnii), Haskoyde 
(Nisim Aseo), Kasunpa§ada (Miieyyed), 
Merkez nahiyede (Della Suda), (Kinyol1), 
:,;;191lde (Narg!leclyan), Taks!mde (Limon -
ely an). 

tl'skiidar, Kad1koy ve Adalardak!ler: 

gormek i~in yiizlerc: ve binlerce kiti, Kanada'ya kadar 
uzun seyahate ~tkryorlar 

Biiyiikadada C:;;!nas!l, Hey bell de (Ta • 
na~). Kad1koy, eskl iskele caddes!nde (So
tiraki), Kad1koy, Yeldeg!rmeninde (Ugler), 
UskU.dar, Sellmiyede (Selimiye). 

., ________ Bugiin TURK SiNEMASINDA 

YILMA Y AN ADAM 
PAUL 

( Fransrzca ) 
MUNI-BETTE 
A~k, ihtircu, Deh~et 

D A V 1 S 

«Ben bir pranga ka~agtytm» filminden yiiz defa daha giizel ve 

biiyuk. Hi~bir kadm atkt i~in bu kadar miithif facia yapmamt,
br - Hi~bir erkek ihtiras1 i~in bu derece ~iddetle hareket etme
mittir. Erkek ve kadm miicadelesinin, a~km en canh bir niimu
nesi - Her kadm onun i~in ~1ldmrken diger bir kadm ondan 
kurtulmak i~in oliiyor. Bu kadar deh~etli ve merakh filim 

goriilmemi~tir. tlaveten: Ekler Dunya haberleri. 

TURK iNKILABINDA TERAKKi HAI,LELERi 
Biiyiik Milli filim 

GOLMEK, DOY A DOY A GOLMEK ••• 
EGLENMEK ••• KANA KANA EGLENMEK 

kabiliyeti ve zekast sayesinde diinyanm t 2 d M k d k yiiriidii. Mannheim demindenberi zaptet- " saa e a<; a a Te~vi iye camisinde • 
w w en muazzam reviilerini tertib etmege Mevlid okutulacaktlr. Arzu edenlerin J p E K • KQ~UYQRf 

1STiYENLER ••• BUG ON 

mege ugra•hgw I hiddeti fazla yenemedl'. Sinemasina . 
Gozlerind/s.im§ekler c;akan bir hakaretle muvaffak olmu~tur. Bugiinkii halde en gelmeleri rica olunur. . 
R f I d '>ok tamrum~ sinema ve revii ylldxzlar1 Merhum Mahmud Soydan ailesi L Q R E L a ae e ogru bir ad1m atb. Bereket 1 z· f 1 tep tg e d'in ke~fettigi kii'>iik artist -

HARD i 
versin miidiir onu kolundan yakahyarak Icrdi. Zigfeld, eline ge"en biitiin paray1 J s

1 
.IKI• YAVRUCUK COCUK- HIRSIZLARI 

korkudan titriyen dudaldarla kulagma: ya sefahatte, kumarda yemi~, yahud da 
- Dikkat ediniz, Sinyor, diye flSll • N muazzam reviiler ugrunda sarfetmi§tir. ve 

dad!. <;ok tehlikeli adamd!r. Diinyanm e'n me§hur emprezaryosu A E 10 kiSimhk . biiyuk komedi filminde 
Frasqu:ita ile Rafael odadan c;tkblar. olan bu san'atkarm hayah sefalct M U<;URUMA T V R K <; E KONU~UYORLAR 

Kapi kapandt. 0 zaman miidiir izahat i<;erisinde nihayetlenmi~tir. ZiGFELD N : DOGRU Ayr1ca: Adananm kurtulu~ bayram1, yap1lan ~enlikler ve tezahiirat. izmir tuz istasyonlan. Tuz fab-
verdi: Rafael ihtilal 1:1kmadan evvel e§- filmi bu san'at kurbanmm biitiin haya- 1 B • • H 1 rikast, tiirkre sozlii ve izahath hadisat filimleri. Paramount Diinya havadisleri. 
k t 

rtgttte em :::::::::::.,.::::::::::::~::~================== 1ya imi§. htilal patlak verince asilere ttm en zengin ve ihti~amh taraflarile P••••••••••••••l 
i§tirak etmi~ ve az. bir zaman zarfmda gostermektedir. ZiGFELD'in san'at ve s P Bugiin 1 
cesareti, sogukkanhhgl ve hi<;bir ~eyden kabiliyetli buldugu bir artisti kontrat- I K M I. L L AI SI·nemada 2 b.. ..k f. I. b. d 
yilmamazhgile ~ohret bulmu~ ve herkesin Ia baglamak i"in ne gibi hiletere bn§ , uyu I liD If en 
goziinii korkutmu~. !ki senedenberi Fras- vurdugunu, ne(er yaptJg'IDt, nefis bir sinemada 

quita ile evlenmek istiyormu§. Frasquita surette gostermektedir. Film bugiiuc ArzuyJ~ umumi iizerine R 0 s E M A R •1 E 
reddediyormu§ amma ba§ka talibi de kndar 11i£bir filimdc goriilmemi~ bir M A z u R K A 
yokmu§. Ciinkii Rafaelin onu sevdigini zcnginlik ic;erisindc "evrilmistir. Ve 
bildikleri ic;in kimse kur yapmaga cesa- mevzuu son derece miiessirdir. Ba§ rol -
ret edemiyormu~. Ierde William Powell, Myrna Loy ve 
. - E peki F rasquita onu sevmiyor Louise Rainer son derecede muvaffak 

mu? diye sordum. Miidiir omuzlanm kal- olmu§lardll', 

,aheseri 
Birka~ giin daha gosterilecek 
son giinlerden istifade ediniz 

Ba§ rollerde: JEANETTE MAC DONALD • NELSON EDDY 

Senenin en §airane ve sehhar yJldizlarm ruhlan yiikselten untulmtyacak filmi. Aynca ilave alarak: 

KANUNSUZ MEMLEKET • Tim MAc Koy'un sergiize§t tilmi ve Paramount 

Journal goriilmemi~ muvaHakiyetlerle devam ediyor. 



9 ikincikanun 1937 
CUI\fHURiYET 5 

« Me in Kampf» 1n yaz1ld1gl yer 
Hitler· Brehtgaden' den 
ni~in ayr1 mak istemez? 
Devlet burada tam siikunla ~ah~mak Reisi 

buluyor imkanm1 
Berlinden 

ve hatta Ba~vekaleti bile 

1920 sene~iydi. 
Sonbahar, agacla -
nn yapraklanm ya
va~ yava§ dokiiyor -
du. Harb, Alman -
Yanm yJkJlmasile ni
hayete ermi~ti. 

Y eni esaslar iize
rine kurulan cumhu
riyet, gizli kuvvet -
lerle miicadele edi -
Yordu; '<e§id ~e~id 
i~tihad sahibleri, en 
akla, hayale gelmi
Yecek. prensiplere 
dayanan partiler vii
cude getiriyorlard1. 

buraya nakletmegi dii~iiniiyor 

M. Hitler'in Brehtgaden'dehi ho~hiinde 
aydrnlth bir oturma odast 

Pamuk ipligi 
isleri karisti 
' ' 

Piyasada ikhsad Vekale
tinin emirleri bekleniyor 

Gegen aylar bilylik mii§klilatla yii -
riitiilcbilcn sanayi mliessesclcrinin pa
muk ipligi tedariki i~i bu ayba~ndan -
bcri blisbiltlin sarpa sarm1~hr. istanbul 
piyasasmm ihtiyacm1 temin eden Ycdi
kule fabrikas1 12 numara ipliklerin i
malini ayba~mdanberi kcsmi~tir. 14 nu
maraya kadar iplikleri getirmcsi Hlzlm 
gelcn Uyu~turucu Maddelcr inhisan 
hcniiz tetkikatla mc:;;guldiir. 14 numa -
radan yukan ipliklerin Vekalet miisa -
adesile ithal edilebilecegi soylendigi 
halde bu hususta henliz bir emir gel -
memi§tir. 

Iplik ithali igin biri izmirde biiyiik 
bir firma, digcri istanbulda Dokumaci
lar Koopcratifi olarak ikhsad Vekaleti
ne iki mliracaat yap1lm1~, fakat bunlara 
da heniiz cevab almamamt§hr. 

Uyw~turucu Maddeler inhisarmdan 
hakiki vaziyetin ~u birkag gun i~inde 
ikhsad Vekaletinden yap!lacak bir ta
mimle aydmlahlacagi bildirilmektedir. 

Koska imaretanesi 
T ayyareci Bruno 

Buchner, memleke - l k b . r . . I b" 1 d d B d f k" t I b d 
tine donmii§. elinde kalan birk.l~ para at d~ gBI~ I l\;lllnal har Ho~le . evam. e ed- ura an a lr a e e e 
ile, SJgmacak bir dam tedarikine karar mez 1. maena ey , 1t enn, c1var a 
vermi§ti. Berchtesgaden civannda kii<;iik bir ko§k satm almas1 kararla~tmld1. istifade edecek 
bir otel vard1. Buchner, bu oteli satm al- Platterhof otelinden bu karar iizerine 
rnag1 dii§i.indii. Orada, bir miiddet sakin aynlan Hitlerin, nasyonal sosyalizmi 
bir hayat g~irebilecek ve f1rtmanm ge<;- kurdugu bu Bavyera ko~esine bu derece 
rnesini bekliyecekti. merbut bulunu§unun sebebi pek kolay 

Platterhof oteli Alman muharriri anla~1hyor. 
Richard Voss'un Zwei Menschen is - ;Jimdi, Hitler ve arkada§lan, ilk giin
tnindeki eserini y~zd1g1 oteldi. <?telin. ~u lerde kendisile beraber '<ah§an Goering
§Ohretine, daha biiyiik bir ~ohretm de 1la- ler, Goebbels'ler, Hess'ler ve Almanya
Vesi rnukadderdi. mn mukadderatlm ellerinde tutan daha 

Filhakika sab1k tayyareci Bruno ba§.ka kimseler, bu ko§kte toplamyorlar, 
h hn ' ld kt ·k· ene son Hitlerin me•bu bulundug-u mistig-in bah -ouc er oteli satm a I an I 1 s - ~ 
ra, 192i de Miinih ~ehir meclisi azasm- ralarile dolu bu muhitte, biiyiik kararlar 
dan Weber.' 0 civarda bir gezinti yapt1g1 veriyorlar. 
Slrada bu ot~le ugrad1. T ekmil Berchter· Fuhrer, Berchtesgaden' deki ko§kiinii, 
gaden vadisine hakim bir noktada bulu- Berlindeki nezaretlere hususi hatlarla 
nan Platterhof otelini tamyor ve otelin raptettirmi§tir ve Berlinle her istedigi da
Yeni sahibinin icabmda hayallm feda et- kika hali temastad1r. Onun davetini alan 
rnege amade kahraman bir eski asker ol- namlar, tayyare ile derhal yola c;Jklyor-

dugunu biliyordu. lar. 
Weber, dostlanndan birinin bir kitab Aylardanberi, namlar meclisi Berch-

Koskada Evkaf idarcsine bagh bulu
nan bir imarethane vard1r. Her gun bu 
imarethanede ak§am sabah 400 ki~iye 
yemek verilmektcdir. imarethancnin 
idamesi ic;in, mi.ilk ve para vakf~dcn va
kif, imarethanedcn yemek yiyccekler 
igin vak1fnameye hic;bir ~art koymami~
tJr. Yap1lan kontroldan buradan ycmek 
yiyenlerden ekserisinin bir tak1m ser
serilerden, bir kJsm1mn da ak§ama ka
dar sokaklarda dilenenlerden ibaret ol
dl.l~U gorlilmii§ti.ir. Halbuki bu civarda
ki ilkmckteblerde okuyan ~ocuklann 
ekserisi, cliz'i bir ycvmiye ile c;ahpn a
mele c;ocuklan ve klsmen de okslizler -
dir. 

imarethancde her gun 400 dilenci vc 
serseri doyurulmaktansa oksiiz ve fa
kir talebenin burada ia§e cdilmesinin 
daha haytrh ve memleket i~in faydah 
oldugu nazari dikkate almarak bu hu
susta alakadarlar tarafmdan di.in Evkaf 
idaresine muracaat cdilmi§tir. :Yazmak i~in asude bir yer arad1gm1, bu tesgaden' de toplanmaktad1r. BaFekale • 

otelin, tam onun arad1g1 gibi bir yer ol - tin oraya nakli imkam tetkik edilmekte 
dugunu soyledi ve bo~ bir oda bulunup ve bu hususta projeler hamlanmaktadJr. 

1 madi~mJ ordu. Buchner ve kar!Sl Berchtes.gaden, Berlinin bir ~ubesi olm k Muamele vergisi kanununda 
bu miikemmel fmattan memnun derhal iizeredir. yapdacak degi§iklikler 
oteli W cber' e gezdirdiler. Oda' intihab Hitler, Berlindeki Ba~vekalet binasm- Dun Sanayi Birligindc bir toplantl 
edildi ve Weber birka~ gun sonra, ar • da artlk nefes alamaz olmu~tur. Geni§ yap1lm1~ ve muamele vergisi kanu~un
kada~ile birlikte geldi. sahalarda, a<;lkhavaya, senelerce sarfet - da yap1lacak degi~iklik dola:v1sile Iktl-

b 
Asu?~ ~ir muhitte kitab yazmak i~in tigi fevkalbe~er gayretten sonra b~ra~ sad Vekaleti tarafmdan yeniden isten

u otel1 "h b d .. · · 1 k · · .. kA h ht mi" olan malumat iizerinde gorii§iil -mu a e en mu~tenmn ismi dok- dinlenebi me 1c;m su un ve uzura 1 1- :t 

tor Wolff idi. <;ehresinde enerji okunu - yac1 vard1r. Y akm mesai arkada~l.an, o- mii§tlir. 
Yor h 1· d · · d k b h Dunkii toplantlda Birlik umumi kf.1 -
d 

~ • a In en, 1c;m e bir ihtiras alevi yan- nun zevklerine bu derece ay m u a • 
1g I 1 ' 1 d · tibi Halid, Birligin tetkiklerinc gore Ik-

1 .a.n a§11yordu. Sivesindeki Avusturya yata uzun miiddet tahammu.· e emly. e .-<; - bsad Vekaletine ne §Ckilde tekliflerde 
.. e~n~sJ, sesindeki halavet, otel sahibleri cegini gordiiler. Hitler gitgde asabJle§l· bulunulmas1 lilzlm geldigi hakkmda i· 
~lennde tesir yapmaktan hali kalmam1~- yordu ve arkada~lan, hemen hergiin, o- zahat vermi!_;tir. 
l. DUn ofkesine mafUZ kahyorlardJ, - 1. 1-
har jni tnii§teri otele yerle~ti. Giinler, Mahrumiyetler, mahrumiyetleri takib Takas komisyonlari te§kilab 
u ta ar &ec;mege ba~lad1. K1§ giinleri ve ediyor. Kadmlar, evlerinin idaresini te • Takas komisyonlarma valilcrin veya 

ar
zun kl~ gecelerJ', bu mu"nzevJ· mu" steri'n1'n m1'n edebilmek i~in son derece slkmll '<e- · · t b 1 - muavinlerinm nyase e mec ur o mast 

lur
aYipl bulamadJg¥ l bir fmattl. Ak:am o- kiyorlar; buna ragmen bu yil, Noel bay-

0 ~ b' ·1 ''d yiizunden digcr i§lerin gcri kalmakta 
k•rk rnaz odasma kapamyor, •afak 50 - rami gene her zamanki gi 1 ne§e I e tes I ~ e ~ 1 d ·1 · · oldugu alakadarlara bildirlmi§ ve sui-

d 
n UYamyor, ancak yemek saatlerin- edilmi~. an'ane er en vazge«;l meml llr. e - H' istimale milsaid oldugu ic;;in her biri ii-

, •uasamn .. 1 ']' · b' k Bu an' anelerin arasmda bilhassa, Jt-lok ucuna ~oy ece J I§IP IT ali zerindc uzun tetkik ve ara~tlrmalara 

D
rna.kyernek yiyordu. lerin aza 51fatile dahil bulundugu yegane muhtag olan bu i~ hakkmda ayn bir 

Yor ~tor Wolff s1k s1k otelden aynh - cemiyet olan Berchtesgaden Sakinleri te~kilata lilzum gcisterilmi~tir. 
' erchtes d • 'd' 'k' .. .. Dostluk cemiyetinin, Fuhrer §erefine ter-sonra ga en e g1 1yor, 1 1 u~ gun 
Dokavdet ediyordu. tib ettigi silah atma merasimi zikre deger. H u rrem 

rnuh't' lor Wo!ff'un bu siikun ve inziva Bu cemiyet azalan, ellerinde eski za-
ultan 

tr I Jnde Ya d - • . ad! Mel'n man tabancalan oldugu halde bir SITaya 
.r-..arnpf' d z 1g1 esenn 
kul!and ~ 1 'Ve doktor Wolf, Hitlerin dizilip havaya bir el silah atarlar. Bu. 

H:t\~~1 tniistear isimdi. ~eytam ka«(Irtmak i~in tatbik edilen eski 

• s1k •1'- h · · b' b' h b' d tt'r nede k d • It §e re IDIYOT, IT ITa a- IT a e I • 
soyliiyar a a larile bulu~uyor. nutuklanm Bu sene, bu festivale ljitler bizzat ri-

or, konf F - eranslanm veriyordu. a-

-s 
. ~etln •~tim.;tro;;u.n•= 85 Yazan: Hil~i .. ~iya 

- I-l 4 d' · · d- d busbutun ha-
nasl] I a lsab zorlamadan bu tedbmNi j son giinlenm ya§a Jgm ~n . b 

a acaksmJz) bersiz, bir gene hararel!le yem a§tan 
- Ted· · · I 1 k k· · · kAtibi ve azas1 ken -hiik 4 ncen .. ded1. Bunlan mas!le yo a cr1 rna • relSI, a. 'd 
~met~ t;llif ederiz, ir§ad ederiz. disinden ibaret o!an bl~ ~Jrkayl_ yem ~n 

,·· k" H_u~urnet bu teklifleri kabul etmez, canland1rmak i§tlyakl 1crmdeydl. Demdlr, 
..,.un u SIZI f I b k de repecrevre 0 a-add d az a ahrar ve dine muhalif ona ceva verece yer '< d B' 

e er t 1 k . A . d 1 . 1 bakJyor u. Jraz ~;ii k" · ga uvvetlen buna mam olur, y.o... o a§IP res1m ere 
ke~/ sermaye~inin kokle§mesi icrin sizi sonra izin istiyerek <r1k11· . . . 

R lne engel goriir. lliklere kadar i§liyen smsJ bll ahmak 
• IZa Bey ''kA l . . _ l - d D mir paltosunun ya-~~inc! . . su unet e ellenm ugu§turdu; IS a tan yag1yor u. e ' d B 

~u ~min bir adam tavrile: kasm1 kaldmp kestirme sokaklar ~n e-
- nak'k y d'k 1 'd qft ara· dedi 1 at her §eye gale be cralar! yaz1da cr1kt1. e 1 u eye 81 en T _ 

· balardan birinin arkasma atladl. Vatma 
Dernir d .. .. a ya<Ymur dam-

kuV'Vet)' ,lodn': vak'alarm fikirlerden daha mn yanm a, yuzune c;arp n o 

H 1 0 ugunu 1 k · · d lalarmm serinligvi ile ac;Jlarak, bulutlu ha-
alice b k an atma Jsliyor u. k l 

mda ~. an bu eski salonun duvarla - va yiizi.inden gori.ilmiyen kar§l IYI ara, 
sankj, d.~ucudlerinden aynlml§ kafalar Marmara a<;Iklanna bak1yordu. 
ler gibi o~t. Yandan gozlerini ona dikmi~- Yedikulede tramvaydan indi. Y agmur 
ii~tiindey b 1' RJza Bey, dal gibi vi.icudii h1zlandJgi hal de, o elleri cebinde, perva
letilmi! eyaz bir crercreve halinde geni~- s1z kaleden pk1p mezarhklar arasmdan 
da ben· ~Uazzam ba§J ile onlara nekadar ilerliyordu. Y ol batakh ve bozuktu. Diz
~lYor v ll~ordu! Bir ~.anteon i<;inde ya - lerine kadar '<amura batarak, ta§tan ta~a 

e man1yordu. Omriiniin -belki de- sekiyor ve iistii mu§amba ortiili.i muhacir 

Tarih~i edibimiz M. Tur· 
han T anm en giizel eseri 

Pek yaktnda 

Cumhuriyett 

arabalanmn ortahg1 miithi~ hir giiriiltiiye 
verip yamSITa gec;melerinden adeta haber
siz goriiniiyordu. 

Al~ak bir duvarm yanmdan gidiyordu. 
Duvar bittikten sonra ki.i~;i.ik kuliibeler, 
mah~lle kahveleri ve diikkanlar ba§hyor
du. Iki tarafta bir~;olc harab binalar go
riiliiyor ve aralannda birkac; tane kara 
ta~tan biiyiik fabrika yi.ikseliyordu. V1-
c1k VJclk c;amurun i~inde, deri gomlekli 
yalmayak adamlar dola 1yor ve bardak
tan bo§amrcasma yagan yagmura ald!T
madan yan bellerine ltadar koca batak
larm i~;ine giriyorlard1. S1rtlarmda kosele 
YJ~bnlarile arabalara dogru gelenler ve 
ti.iylii postekileri bir kurban meydam gi
bi iistiiste koyup ehram yapanlar vard1. 
Buras! debbaghaneler mahallesi (Ka2:.h
~e~me) id1 

Mehmed Demir, bu civarda hi<; kim
seyi tammad1g1 halde garib ve insiyaki bir 
cazibeye tutulmu~ gibi kendiliginden bu
ralara kadar gelmi~ti. Dogru de9baglann 
kahvesine girdi. Y abanc1 bir yiiz diye, 
i~;erdekiler ona hosnudsuzlukla baktilar. 
Kahve, sigara du~am ve tavla giiriiltii
sile doluydu. Bir kenara ili§ti. Bu adam· 
ian bo~ yere iirkiitti.igii ve kendisini bu
raya iten sebebleri anlatmak clinde ol-

e~hud curumler kanununa gore 
T ramvayda su~ i§lenirse 

ne yapmak liz1m? Yeni bir ses 

Y a'andm1' bir hadisenin neticeleri ~ e~in. tar~~~~ oynad~1 rolii he -
;;;;;;;:;}) p1m1z b1lmz. T annnm yaZJp 

Bu aym ikinci giinii, yani 2/1/937 
cumartesi gecesi sa at I 0 raddelerinde, 
galiba Beyaz1d - Kurtulu§ seferini yapan 
ikinci mevki tramvay arabasmda ~ahidi 
oldugum bir hadise herkesi ve hepimizi 
dii~iindiirmege deger bir mahiyettedir. 

* ::: * 
Altmc1daire yoku~unu brmamrken, ar· 

ka sahanhkta kondoktorle bir mii§teri a
rasmda §iddetli bir miinaka~a arabanm 
i~indekileri bile alakadar edecek tarzda 
bi.iyiiyordu. Mii~terinin zorbahg1 hi.iner 
sayan adamlardan biri oldugu daha ilk 
sozlerinden anla~1byordu. Kondoktore 
soylemedigi kalmad1. Buna mukabil, ~;ok 
terbiyeli kondoktoriin ancak ~u miida -
faas1 duyuluyordu: 

- Yanhsm1z var, ben size biletinizi 
verdim.. Beni tahkir etmege hakkm1z 
yoktur ... 

Bu vazife§inashk, sogukkanhhk ve ne· 
zaket kar~ISlnda mii~teri biisbiitiin kudur
du. Butiin tramvay halk1, c;ok hakh ola
rak, mii~teriye kar§J olan hiddet ve nef
retlerini kondoktore olan sempali ve say
gJlanm aralannda konusmaga, kondok -
torii miidafaa etmek ~arelerini dii~iinmege 
ba~ladJ!ar. 

Tam Perapalasi ge<;erek T epeba~1 is
tasy~nuna dogru k1vranan kavis ba~mda 
bir polis memuru gori.indii. • Kondi:iktor 
tramvay1 durdurdu, herkeste mcmnuniyet 
degil, adeta sevinc goriiniiyordu. Miite -
caviz kanun penc;esine dii~ecek, haks1z 
yere tahkir goren centilmen ruhlu kon
doktori.in hakbm kanun miidafaa edecek 
ve intikamm1 alacak!. .. 

*** 
Bu noktada 6 - 7 dakika kald1k. Du-

rak yeri yirmi, polis karakolu elli ad1m 
ileride oldugu halde polis memuru tram
vaya binip arabay1 oraya kadar yiiri.it
medi, tam bu tehlikeli kavis yerinde 
tramvay1 durdurarak davay1 halletmege 
kalki§tl. 

T abi!, a§aihdan gel en diger tramvay
lar da bizimkinin arkasmda durmaga ve 
birikmege mecbur. Otomobiller kavisin 
kar~J tarafmdan gelebilecek tehlikeleri 
gormege imkan hulmadan tramvaym so
lundan ge~mek mecburiyetinde. 

Bu mada bir yangm dolayisile blitiin 
itfaiye otomobilleri azami siiratle bura
dan ge'<mek JztJrarmda kalsayd1?.. Yu
kandan Galataya dogru inen bir tram
vay bu kaviste tam bizim yamm1za gel
digi mada itfaiye ~;amm i§itseydi? Der
hal, oldugu yerde firen yap1p durmak Ia· 
z1m.. itfaiye nereden ge~ecekti?.. Ge
~;inciye kadar ne kadar gee; kalacakh? 
Bu gecikmesinden dolay1 ne kadar mal 
ve can ziyana ugnyabilirdi? 

Bizim polis memuru ne bunlar1, ne de 
haks12 yere beklettigi diger tramvay mi.i§· 
terilerinin islerini gii~;lerini dii~i.inmek lii
zum ve mecburiyetini duymad1. 

*** 
Buna mukabil ne oldu? diye merak 

edersiniz. Hi~;! Zorba mii~teri polisi go· 
ri.ince usluland1, tecaviizi.inii, kiifiirlerini 
inkar etti. Kondoktor mii~terilere hita -
ben: 

- Hepiniz gi:irdiiniiz ve isittiniz. Ri
ca ederim soyleyiniz! diyordu. 

Ben de dahil oldugum halde hepimiz 
birbirimize bakmd1k. Herkeste ayni te
reddiid: Sahid s1fatile meshud ciiriimler 
hakimi online gitmek, i* ve vakit kaybet
mek var. Y almz bu dcgil, suc;lu ve dava
cJlarla beraber polis refakatinde karako
la da gitmek ihtimali var. Sizi bu vazi
yette gorebilecek dost ve bildikler sizi 

mad1g1 icin iizi.ilmege ba~laml§ll. Kah
veci ile konu arak bir pa~a a<;JlmayJ ter
cih etti: 

- Buralarda i~im vard1 da .. Fen a 
halde yoruldum. Soyle biraz dinleneyim 
dedim, diye mmldandJ. Kahveci onun 
sozlerile pek alakadar goriinmiiyor ve 
yiiksek sesle kahve ocagma bagmyo du. 

Bir arahk yamba§ma oturdu. Galiba 
i§ine fas1la verdigi bir zamana 'tesaduf 
etmi~ olacakh. Deminki alakas1zhgmt ta
mir etmek istiyormu~ gibi on a donerek: 

- insanm i~i dii~mesr, buras! da ge
linecek yer mi? dedi, cehennemin dibi!.. 
Demir, itiraz edecek gibi oldu. F akat o, 
elini kald1rarak onu susturuyor: 

- Y oo .. Oyledir, oyledir.. Mecbur 
olmasak bu Allahm belas1 yerde gclip 
oturur muyuz? 

Az sonra Demir kahve ko~esinde ve 
adeta onun bir pan;as1 gibi goziiken par
makhkh yeri i~aret ederek: 

- Burii$1 da ne? Kalweci, onu clio
den tutup bir nevi korku ve hiirmetle: 

- Oras1 mt?.. Derya Baba l-Iazret
leri diye alcak sesle cevab verdi. Demir 
hakikatte oidugundan daha merak etmi' 
goriinmege ~;ahsarak: 

- 0 da nedir '? diye sordu. 

~ahid yerine su~;lu diye dii~iinebilirler. 
Herkes bunu soyliiyor ve konu~uyor .. 

MiidafaasJz ve §ahidsiz kondi:iktor 
iddiasm1 isbat edemeyince polis memuru 
miitecavizle beraber kondi:ikti:irii de ka
rakola gotiirmege te~ebbiis etti. Diisiini.i
niiz! T ramvay yol ortasmda, kond~ktor
siiz kalacak! Bu vaziyette ne olurdu? 
Bilmem. T ramvay yo luna m1 devam e
derdi, yoksa kondoktor karakoldan ge
linciye kadar oldugu yerde mi bekliye

gi:inderdigine inamlan mukad • 
des kitablarda, mesela Davudun sesinde
ki giizellik bir mucize olarak hikaye o • 
lunur. Roma tarihinde Neron, imparator 
asasmdan ziyade kitannm tellerine kiy • 
met verirdi ve diyar diyar dola·arak 
- kendine pek ho~ gelen - sesile goniiller 
teshir etmek isterdi. 

cekti?... 

ilk islami devirlerde ses, namus ikli • 
mini tariimar eden §Cytanl bir riizgar sa· 
YJLdJ, gi.izel sesliler ag1r cezalarla sustu • 
ruldu. Fa kat biraz sonra ses, Abbasogul-

* * * lan saraymda en yiiksek bir siis oldu. 
Kondoktoriin karakola gitmesi, kon • Osmanh tarihinde de sesin oynad1g1 

doktorsiiz tramvaym yerinde saplamp rol biiyi.iktiir. Pargah bir gemicinin o~lu, 
kalmas1 ihtimallerini goren yolculardan Manisah bir dul kadmm kole i olan lb -
baz1lan araya girmek liizumunu hissetti _ rahimi, Kanuni Sultan Si.ileyman sesin -
!cr. Kondoktore: deki halavet ve kern an crah~mda go~ter -

- hi idare et karde~im ... Goriiyor _ digi meharct yiiziinden yanma almt~ ve 
sun; sa rho adam, ne dedi~ini kendi de gene ya~mda Sadnazam yapm1 11. Dor• 
bilmiyor. Kusura bakma. fsi idare et. diincii Murad, Bagdad zaferi sonunda 
Cek zili gidelim... · si.irii siirii tutsaklan - evvelce i:ildiiriilen 

Tarzmda ricalarda bulundular. Zorba Tiirk esirlerinin ociinii almak i<;;in - par -
yolcunun ayni zamanda sarho~ oldugu da ~alatJrk~n ;Jahkulu adh birini okudugu 
meydana c;1kh... yamk bir ~ark1dan do lay~ sag b1rakm1§ ve 

Bic;are kondolctor, kendisine taraftar ~~nma ahp t~tanbula getirmi~ti. Uzun 
kazanam1yacagm1, buna mukabil tram • soze ne hacet?.. Biilbiili.in, duduku unun 
vaym ge~ kalmasma sebebiyet vermi~ ol- ~iirlerimizde yer almaSJ, kanaryanm 
mak su~undan dolay1 tramvay idaresi ta- • mahfazaya konulmu~ hir yakut gibi -
rafmdan ceza gormek ve belki de i§inden kafesler i~inde sevile sevile saklamlmas1 
olmak tehlikeleri kar§1smda iddiasmdan seslerindeki giizellikten dtiil midir?.. 
vazge~ti.. ·v~ a kat giizel ses, i~inden si.iziiliip gel • 

Polis zorbay1 hie; olmazsa sarho~luk d1g1 her han~ereyi mes'ud etmez. Nice 
su~undan dolay1 yakalay1p karakola go- giizel ses sahibleri goriilmii§tiir ki ruhla -
tiirecek diye diisiindiik. Maalesef boyle nndan kopan nagmelerle dinliyenleri 
olmad1. Polis tramvaym kalkmasma mii- mested~rke~ kendileri harab olmu~lardJT, 
saade etti. Kendisi de indi, gitti. bu hakikah zamamm1zda da ya§ar gorii-

Tramvay hareket eder etmez zorba yoruz. Sesini mimar yaparak birka~ a • 
yo leu yumdu goziinii, a<;h agzm1 .. Sa- parhman kurmu§ tektiik san' atkarlar var
blrlan ti.ikenen yolcular Galatasaraym - sa bile sesine sanhp sonsuz bir hiisran 
da bunu kendi ellerile polise teslim etmek ic;inde ya~1yanlann saylSI gozlerimizi ya· 
istediler .. F akat o, arka sahanhktan kay- §artacak kadar <;oktur. 
bolmu§tu. * * * 

.. . .* * * . ~i.iren·a sinemasmda tanmmanu~ bir 
Boyle. b1r ~az1yette SIZ polis memuru san atkann terenniim edecegini duyunca 

.J~Ya poh~e tahmat verebilmek sali\hiyeti- hsaca kaydettigim §U miilahazalar zih • 
m ha1z bu zat yerinde olsaydm12 ne ya- · nimden ge~ti ve konsere gitmek benim 
pardm1z.? ic;in bir ihtiyac oldu. Gittim, hatta c;ok 

Bence polisin yapacag1 ilk is tramva- erken gittim. Ci.inkii mec;hule verilecek 
ya atlamak olacakti. T ramvay yo luna k1ymeti de olc;mek ve oraya gelenleri bi
devam ederken o da tahkikahna devam rer hirer saymak istiyordum. Bu, iiz:iicii 
edebilirdi. Kondoktori.i karakola gotiir - bir netice verdi. Reklams1z bir konsere 
~ek ~azJmsa •. ?unu tramvay bilet kontro- e.glencesi2:. bir muhitte bile ragbet goste· 
lorlermden bmne raslaymc.tva kadar tehir nlmedigini anladtm. 
ederdi. Boylece hic;bir kabahat ve sucru ,Simdi donmekle donmemek arasmda 
olm1yan tramvay yolculan da bo~ yere tereddiid gec;iriyordum. Bo§, bombo bir 
yollarmdan blmazlard1. Yalmz bu tram- salonda terenni.im ? .. Bu, en rakik mev -
vaydakiler degil, bundan sonra gelenleri celerin dinleyicisi olm1yan fezada avare 
~e diisi.inmek gerek. Kabahati olm1yan avare dola~mak gibi bir ey olacaktJ. Fa
msanlann hi:bir vesile ile yollarmdan ah- kat m~hul san' atkan merak edip sine -
konam1vacagm1 anlamam1z. la71m. maya gelen yiiz, yiiz yirmi ki§i ara ma 

Boyle vak.'alarda ahidlik etmege ge- katdmaktan kendimi alamadJm. 
li~ce: -~')olisin halka <<i~ittiniz mi, gordii - . l.tiraf degil, ilan ederim ki c;ok iyi et • 
~uz. ~u.>> tarzm~a sual sormas1 ve ekse- ml§lm. <;unki.i orada yeni bir san'at ka • 
~~eh sw;lu ale~h.mde gori.ince yolculann biliyetinin ruhu mest, idraki mest, irfam 
lSI~ ve adreslenm almadan bunu kafi bu- mesteden berrak ve pek berrak tecellisine 
l~b1_lecek salahiyeti haiz olmas1 lil.zim ge- §ahid oldum, Tiirk musikisinin kemali na· 
hrd.1 .. Ci.irmii meshud hakimi huzurunda mma hvanc duydum. 
pohsm halk namma ~ehadeti makbul ol- * * * 
mak icab ederdi. 

Kanun buna miisaid degilse, mi.isaid 
olacak ekle getirilmesi, kanundan bekle
nen siirat gayesi itibarile ~ok ehemmzyetli 
bir keyfiyet say1lmaz m1? 

*** 
Parti balosu 

Cumhuriyet Ilalk Partisi Bevoglu 
idare heycli tarafmdan bu aym 2:~·i1~cii 
giinii ic;in bir balo h:mrla~m1~l!r. To
kathyan salonlannda \'crilccek olan ba
lonun giizel \'e cglcmceli olmas ic;;in c;a
li~JlmaktadJr, 

Ge~c san'atkar Sadiden bahsediyo -
rum. Omriiniin heniil ilkbahanm ya 1 • 
yan bu musiki hiinerveri, yanmn en yiik
sek Ustadlanndan biri olacakllr. Buna 
samimiyetle inand1m. Onun imdilik tek 
bir kttsuru var: San' at duygusuna tica -
ret kaygmunu kan§IJramamasd .. Bu ku
sur, sesine ba~ka bir k1ymet veriyor, fakat 
konserine ragbet getinniyor. Eger kuru 
hir sohrete kanmaytp ta apartJman sahibi 
olmak ta i5tiyorsa san'atm biraz ticaret 
oldugunu dahi ogrenmelidir. 

M. TURHAN TAN 

Kahvec1' b .. b · h'k ona U lur enm I ayesini grne tarJaJarma donuyormu~. 
anlatt1: 

V Bu mada ezan okunuyordu. Cami ta· 
«- aktile F atih Hazretleri sefere f k ] b 1 k B 

giderke·n· ordu bu ovada konaklarmJ•. ra I epeyce ·a a a I II. u sogukta ce• 
A k t y ketlenni . !Ttl anna atJp ilerideki !;e~meler· 

5 ·er 1GID su aram1~lar. htiyar bir saka d 1 I b' 'f k en aptest a an ar goriiliiyordu. 
IT Gl t osele klrhasile biitiin a~kere ic;e-

cek 1• · - 1 - Masallah, cami dolup bo•ahyorl . su ye 1~1Jrmege ge mis. Bizimle eg· ' 
le ') d' k Kahveci, yeniden ise. badamak irin ayagwa myor musun. lYe IZanlara knbanm ~ T 

. . · kalktJgJ suada: 
yenm gosterip gel de ~urad an bak1ver! 
c emi . Bir de bak1mslar k1rbamn i<;inde - Efendi. miisli.imanhk kalmad1 di
bir avu<; su yerine koca bir derya g"~ii- yoruz amma. Allah raZJ olsun bizim ~o
kiiyor. Gen:ekten bi.itun ordu ic;mis te ar- cuklardan, diyordu. 
takalamm yollarda sarfetmiJer.» Demir sokaga '<lkll. Yagmur ag1rla~· 

Kahvecinin yiizii o kadar ciddi idi ki, ml t1. Amele caminin oniinde birikiyor, 
Demir ister istcmez bu keramet kamsm- avluya siikunetle, hatta hirer hirer girerek 
da hayran bir tav1r almadan kendini. me- sad1rvanlarda ma bekliyordu. fcrerinin 
nedemedi. Y akmdakilcr tcyid makamm- los rengine gozleri a!J~hgl zaman biiyiik 
da baslanm salhyorlar. l<;lerinden biri: bir kalabahgm ba~lanm yere igmi~. tesli· 

- Bu deri san'ah bizc o vakitten kal-
d d 

miyet i~;inde dinlediklerini gordi.i. Duvar· 
1! edi. 

Ogle 7amllm gelmi~ti. F abrikalar bo- lara ve yanm kubbelere ~arparak yukan 
~ahyor, i~~;iler tak1m tak1m ge~;iyordu. kuhbeye kadar yiikselen tath bir ses bi.i-
Demir: tiin binay1 dolduruyor, itaatle igilen ba~-

- Nerede yemek yerler? lar sanki anlamadan, di.i~i.inmeden yalmz 
- Kimi evlerinde, kimi ~u kar~I lo- bu garib, e rarh musikiyi dinlemege ve 

kanta~a. · · .. . . onun her yiikseli~te «dinle ve ita at et !» 
Cogunun u·tlen pen~and1 Kahvecinin d k · · h .. 1' 1 w 
d ·~· •14 • erne 1stiyen a engme tes liD o maga 

Yer IQ!l rna umata gore bir kJsmJ rencber·l h I . d 
l'kt d · 1 · l anr amyor u. 1 en CV§Jrme o up 1§ o mad1g1 zaman (Arkasl var) 



6 CUMHURiYET 

Gene atletizm antrenorii 
Amerikal1 M. Lewise dair 
Antrenoriin mukavelesinin feshi ~ok yerindedir; 

~iinkii kendisinden istifade edilmiyordu 
Meger bizim sab1k Amerikan marka 

antrenoriin hayranlan (bir) degilmi~. 
Daha birkac; tane varm1~. Haber a!digl
ma gore, faaliyetinin yiizde doksan do
kuzunu bir diiziiye c;ay, halo ve dans 
musabakalan tertib etmek gibi §eyler te§
kil eden bir spor kuliibii de delikanhy1 
miidafaa etmek ic;in faaliyete giri§mek 
niyetindeymi~. Bu kuliib. bu delikanhy1 
miidafaa ic;in isterse bro~iirler, kitablar 
n~retsin. isterse «ya~asm Lewis» gibi iic; 
renkli yaftalar, duvar ilanlan bastJTSm. 
Bunlann hic;biri Amerikah genein liya
katini isbat etmez. 

Bundan ba§ka diger bir gene de 
Lewis'in meziyetlerini sayarken kendisi 
ic;in «ogreteeegi san'at hakkmda derin 
bilgi sahibi» dir diyor. Garib §ey, antre
nor ne biliyordu ki bir §ey ogretebilsin? 
V e ne ogretebilirdi ki derin bilgi , sahibi 
olsun? 

Bir insamn iktidanm isbat etmek ic;in 
sadeee «derin bilgi sahibidir» demek hic;
bir mana ifade etmez. Simdi mesela biz: 

- Bay filan nam tedavisi etrafmda 
derin bilgi sahibidir desek. Bu zat dok
torluk yapabilir mi? HayJr .. 

Bu vaziyet kar§Jsmda Bay filan na
si! doktorluk yap3.111azsa, Lewis de ay
nen o §ekilde antrenorliik yapamaz ves-
selam. , 

Bir de, antrenoriin «iyi bir psikolog» 
oldugu ortaya ahld1. Atletlerle iyi anla§
mi§ffil§, c;ok sevi§mi§lermi§! Bu iddiay1 
sadece bir tek «eski atlet» ortaya att1g1 
ic;in kabul etmiyorum. 0 atlet ki hem 
«ogreteeegi san'at hakkmda derin bilgi 
sahibi olan» hem de «iyi bir psikolog 
olan» antrenorden hic;bir §ey ogrenmemi§ 
ve hic;bir muvaffakiyet gosterememi~tir. 

Ben, istanbulda yap1lan atletizm mii
sabaka ve antrenmanlarmm, en az, yan
smda hazn bulundum. Ye bu zatm at
letlerimizi ne §ekilde yeti~tirmege c;aba
ladJgmi gozlerimle gordiim. Bu miiddet 
zarfmda Lewis'i bir defa bile soyu!JmU§ 
bir hal de gormedim. T amd1g1m bir kac; 
atlete sordum. Onlar da kendisini hie; bir 
vakit atletlerimizle bilfiil ko§ar bir vazi
yette gormediklerini soylediler. 

Hayret ediyorum, bu adam tiirkc;e bil
miyor ve memleketimizde bulundugu 
rniiddet zarfmda tiirkc;e ogrenmege gay
ret etmedigini bir yana b1rakm, tiirkc;e 
yerine, son zamanlarda, vaktile hie; bilme
digi franSJZeayJ i:igrenmi§tir. Kendisi de 
sadece bilfiil ko§Up atlamadJgi, yahud 
ko§abilip athyamadigJ ic;in, ingilizee ve 
frans1zea bilmiyen bir atlete ne i:igrete -
bilirdi? 

Atletizrn denilen nesne ne pi§irilip yu
tulaeak bir hab, ne de ic;ilerek ogrenilebi
leeek bir §Urubdur. Lewis velev tam ma
nasile bir atletizm alimi olsa bile bunu 
atletlere dogrudan dogruya dilile ifade 
edemed;gi gibi bilfiil gi:isteremedigi ic;in 
de tabii iyi hoeahk edemezdi. $imdi boy
le bir adamm nazari malumatmm da sJ
fir oldugunu gozoniine alaeak olursamz 
hakiki k1ymetinin ne oldugunu daha iyi 
anhyabilirsiniz. 

Bu adamdan zerrece istifade edileme
digi ve edilemiyeeegi o kadar bariz bir 
hakikattir ki bu bahis iizerinde en ufak bir 
rniinaka~a bile abestir. Amerikah antre
norde hala yiiksek bilgi bulundugunu te
vehhiim edenlere bu adamm yaphgi bir-

kac; teknik hatay1 misal olarak gosteriyo
rum: 

I - Sehrimizde yap1lan Balkan oyun
lanna i§tirak etmek ic;in 1zmirden Hiise
yin Siikrii isminde bir gene geldi ve ge
lir gelmez bu antrenoriin sayesinde (!) 
6,87 metro uz.un athyarak bir Tiirkiye 
rekoru k1rdJ. Lewis bu fevkalade miistaid 
gene iizerinde c;ah§maga ba§ladJ. N eti
eede miisabaka giinii kendisini atlatmadJ 
ve alti metroyu giic;halle a~an iki atleti 
miisabakaya sokarak bu miisabakada bii
tiin §anslanmlZln kaybolmasma sebeb ol
du. 

2 - Son Balkan oyunlarma hamhk 
musabakalannda soguk bir havada en 
iyi siirat ko~ueulanm1zdan - olan Raifi 
e§ofman yapmadan ko§turdu ve ayagma 
kramp girmesine sebeb oldu. Ayagma 
kramp giren bir atletin iyile§ebilmesi ic;in 
en az iki ay istirahat etlnesi ve hic;bir mii
sabaka yapmamas1 laztmdir. Lewis buna 
ragmen bu muazzam teknik hatay1 i~li
yerek Raifi Atinaya gotiirdii. 

3 - Gene Balkan oyunlarma hazir
hk miisabakalannda en iyi siirat ko§ueu
lanm•zdan Hilmiyi b1rakarak her zaman 
kendisinden geride kalan iki teeriibesiz 
genci Atinaya gotiirdii. N etieede Semih 
gitmediginden, Raifi de sakatladJgmdan 
siirat ve bayrak yan§lannda tam bir he
zimete ugramam1za sebeb oldu. 

Bu lie; hata da bir antrenoriin tam rna
nasile bilgisizligini ve bu i§ten anlamadJ
gmi en a1<1k §ekilde isbat etmektedir. 

S1rf Turk gencliginin kendi kabiliye
tini isbat eden baz1 mevzii muvaffakiyet
leri bu Amerikahya mal etmek dogru 
degildir. Elbasil fikrimizi ihtisar eder
sek diyebiliriz ki: 

Gerek bu antrenor, gerekse gene es
ki atletizm idareeilerinin getirtmi~ olduk
lan antrenor Abrahams, eski idareeilerle 
birlikte, Tiirk gencligine hic#l §ey og
retmi§ degillerdir. Bilakis on sene evvel 
meveud olan atletizm hevesini elbirligile 
oldiirmek ic;in ellerinden geleni yapml~
lardJr. BaZI kimselerin bu mes'uliyetle
rini ortbas etmek ic;in susmalarJ !aZJm 
geldigi halde ortaya at1larak miidafaa
ya giri§melerinin hikmetini anhyam1yo -
rum. Bir atletin «beni Atinaya gotiirdii» 
diye bir antrenorii miidafaa etmege kal
ki§masJ ne kadar yanh§ bir hareketse, 
Turk geneligini seven ve ona hakikaten 
faydah olmak istiyenlerin de §ahsi kin
Jeri yiiziinden bu c;uriik davaya saplan
malan o kadar yanh§hr. 

Lewis'in memleketimizi terkehnesin -
den rniiteessir olanlar varsa eeblerinden 
parasm1 vererek kendisini ahkoyabilirler. 
Fakat, bu zevata tavsiyem, herhalde uh
desine atletizm antrenorliigii gibi bir ~~ 
vermesinler. 

Simdilik bu kadar! 
MURAD SERTOCLU 

O~iincii k1r ko§usu 
Istanbul atletizm ajanhg1 tarafmdan 

tertib edilen iic;iineii ku ko§usu 17 kanu
nusani pazar giinii saba hi V eliefendide 
yap1laeaktu. 

3000 ve 5000 metrodan ibaret iki 
mesafe iizerinde yap1laeak olan bu ku 
ko§usunda, ayni zamanda c;ah ve hendek 
atlama gibi manialar da bulunaeakhr. 

Miisabakalara pazar sabah1 saat onda 
ba§lanaeaktir. 

Bugiin yapdacak 
rna~ 

Galatasaray - Be~ikta, 
muhteliti Rumenleri 
maglub edebilecek mi? 
Romanyanm C. F. R. tak1m1 bugiin 

ilk mac;m1 Galatasaray - Be§ikta§ muhte
litile T aksim stadmda yapacakhr. <;:.ok 
heyeenh ve merakh olaeag1 tahmin edilen 
bu ma~ta Rumenlere kar~1 oymyaeak olan 
Galatasaray - Be§ikta§ muhteliti §U ~ekil
de tesbit edilmi§tir: 

Kaleci: Avni. 

Miidafiler: Lutfi, Re~ad. 

M uavinler: Birinei devrede F aruk, 
Hakk1 ve F eyziden miirekkeb Be~ikta~ 
muavin hath, ikinei devrede ise E§fak, Sa
lim ve Siiaviden miirekkeb Galatasaray 
haf hath. 

Hiieum hath: Needet, R1dvan, Giin
diiz, ;3eref, Danyal. Birinci haftaymda 
merkez muavin oymyaeak olan Hakkt, 
ikinci devrede R1dvanm yerini i§gal ede
cektir. Muhtelit tak1mm kaptam da Hakk1 
olaeaktJr. 

Boyle bir tak1mm Rumenlerin kar§Ism
da birbirlerile ne dereeeye kadar anla§a -
bileeegi bugiin belli olacakhr. 

Romanya tak1mmm kafile reisi bir ar
kada§lffi!Za takimmm kuvveti hakkmda §U 
malumat1 vermi~tir: 

«- T akimimiz c;ok kuvvetlidir. Daha 
evvel yaphgimiz uzun seyahatte c;ok gii -
zel netieeler ald1k. 

Berutta gayet bozuk bir sahada Maka
bi ile yaphgimJZ mac;1 §iddetli bir yagmur 
yiiziinden 50 inci dakikada yanm buak
maga meebur olduk. Bu esnada oyun 1-0 
lehimizde idi. Ayni takimla yaphgimiz 
revan~J 5 - 3 kazand1k. Hapoeli ( evvelce 
lstanbula gelmi§ti) 5 - 2, Berut muhteli -
tini de 5 - 1 maglub ettik. 

Y almz bu seyahatten ve mac;lardan ta
kimimiz oldukc;a yorgun dii§tii. Bunu da 
hesaba katarak Biikre§ten iki oyuneu c;a
gJrdik. Bunlar da bugiin lstanbula gelmi§ 
olaeaklardir.» 

Rumen talommm hakiki kuvvetini a.n -
cak bugiinkii mac;ta gorecegi.z. 

Biz her iki mav netieesinin lehimize ola
eagm• tahmin ediyoruz. F akat iki muhte
litten hangisinin digerine nisbetle daha c;ok 
muvaffak olaeagm1 kestiremiyoruz. 

Bu hususta mutlaka bir~ey soylemek 
laZim gelirse bu c;amurlu sahada teknik o
yundan ziyade bedeni mukavemetin ve 
bazu kuvvetinin ehemmiyet kesbettigini 
gozoniinde bulundurarak, Galatasaray -
Be§ikta§ muhtelitinin diger muhtelite nis -
betle, bilhassa hiieum hath oyuncularm -
da, ag1r basaeagmt zannediyoruz. 

Giine§ tak1mmi Biikre§te kiic;iik bir sa
hada oynatmak istiyen C. F. R. liler bu 
arzularmda muvaffak olamami§lar, Gii -
n.e§liler de ma~J yapmadan geri di:inmii§ -
lerdi. 

Bugiinku ve yarmki iki mac; bu eihetten 
alaka veriei mahiyettedir. C. F. R. nin 
Filistinden donerken lstanbulda tevakkuf
la iki mac; yapmagJ kabul etmesi, «biz iste
diginiz sahada da rna~ yapabiliriz» eeva
bmi hamil bulunmaktadir. 

Atletizm ajanhgmm bir 
tamimi 

fstanbul bolgesinde kayidli birc;ok ku
liiblerin atletizm hareketlerine uzak kal
dJgmi nazan dikkate alan !stanbul Atle
tizm ajanhgt, bolgeye dahil biitiin kuliib
lere ac;1k bir tamim ,gondermi§tir. 

Bu tamimde kuliiblerin ne ic;in atletizm 
yaprnadJklan, bu hareketlere ne sebeble 

zaruriydi. 
I Mehmed Fikret T arabyadaki miila • 

I katta ona: 

Bu adamm $i§li yolunda i~i ne idi~ 
Hem de tam Azminin kimseye gorun -
mek istemedigi bir giinde ve mahza kim
seye belli etmemek iizere Tarabyada 
randevu verdigi ic;in o tarafa gideeegi Sl

rada?... Acaba ona birisi haber mi ver
mi~ti~ Hemen bu kadar c;abuk, hem 
kim?... 

Haytr!.. Bu adamm gec;en yaz lstin
yede bir yah tuttugunu biliyordu. Mu -
hakkak bu yaz ic;in de ayni yahy1 gor -
mek istemi§ti. Fa kat fen a bir tesadiif on
Ian kar§tla§hnm~ olaeakh. 

Y almz Hasan Azmi ugursuzluga ina
mrdJ. Bu inam§ onda o kadar derin bir 
yeis husule getirdi ki bu fena tesir Bo -
gazm kiic;iik lokantasmda Fikretle ba§ -
ba§a yemek yedikleri mada bile kendi
ni gosterdi. 

Ac1kh bir kaza 
Hasan Azminin Mehmed Fikretle 

Tarabyada bulu~masJ iizerinden yedi 
gun g~mi§ti. Bu yedi giin ic;inde tats1z 

veya nazan dikkati ealib hic;bir vak' a 
olmadJ. Azmi, Prens R1zkullaha yalmz 
bir kere T okathyanda bir dansh c;ay sJ
rasmda rasgelmi§ti. Rtzkullah kamile 
birlikte idi ve gene, giizel, eazibeli kadm 
Azmiye kar§t pek nazik davranmi§h. 
Prens te Azminin elini nezaket ve sami
miyetle sJkarken: 

- Her§ey yolunda gidiyor, boyle 
oldugu daha iyi oldu! 

Diye fJSJidadJ. Bu sozler Rizkullah1 
pek az tamyanlar ic;in bile onun her~eyi 
affettigini ifade edecek kuvvette idi ve 
Azmiye ister firar etmek, ister ba§ka bir 
suretle dii§manlanna darbe vurmak hu
susunda eesaretbah§ olaeak mahiyette 
idi. 

Azminin dii§manlarma kar§I hamladJ
gi plamn tatbiki ic;in yedi, sekiz giin lazim 
geldigi tahmin edilmi§ti. Bu miiddet dii§· 
manlan hakkmda biitiin malumah topla
mak, dogrudan dogruya hiicum elmege 
kimsenin eesaret edemiyeeegi doktor Sa
moilofu bir kazaya maruz b1rakmak ic;in 

- Bir hafta sonra gene burada bulu
§Uruz. Bu miiddet zarfmda son derece 
zeki ve mahirane hareket edersen mu
vaffakiyete erebilirsin. 

Demi~ti. Bu yedi gun i~inde Azmi 
hakikaten zeki ve mahirane hareket ede
rek borsada mark ve dolar iizerinde oy
myarak birkac; bin lira daha toplamJ~tt. 
Her ak~am sayd1g1 ve miihim bir mikta
ra balig olunca bankaya gotiirdiigii pa
ralanmn arhk her §eyi yapmaga cesaret
bah§ olaeak bir raddeye geldigine emni
yet getirmi§ti. Ondan sonra her geee 
sevgili Nigar Semahatile ba~ba~a yatma
ga muvaffak oluyor ve tek yashk iistiin
deki bu iki ba§ birbirine en gizli strlanm 
tevdi etmekten buyiik bir zevk duyuyor
du. 

Bu suretle Istanbul milli tiitiin ~irketi 
miidiirii Hasan Azmi, sevirpli metresi 
hakkmda uyanan biitiin §iiphelerinin za
il oldugunu gormekle de mes'uddu. Ar
ttk dii~man tarafmdan da emindi. Prens 
Rizkullahla konu§tugu gece aklmdan gc:
c;en biitiin tehlikeler, otomobil kazasJ, 
geee bir hiicuma maruz kalmak, bir so-

Muallim Mektebi 
te,kilati biiyiiyor 

Mektebe bu sene fazla 
olarak 200 talebe daha 

abnacak 
Maarif Vekaleti, lise ve ortrunekteb -

lerin ihtiyacma tekabiil etmek iizere 
kafi miktarda, tedris usullerine vaklf 
muallim yet.i~tirmek ic;in gerek !stan -
buldaki Yiiksek Muallim mektebinin, 
gerekse Ankaradaki Gazi Enstitiisiiniin, 
te~kilat ve kadrosunu geni§letmege ka
rar vermi§tir. ~imdiye kadar !stanbul
daki Yiiksek Muallim mektebine, yal -
mz edebiyat, tarih, cografya, r·iyaziye, 
fen ve biyoloji muallimlikleri ic;in ta -
lebe kabul edilrnekte idi. Bu bran§lara 
kabul edilen talebe miktanmn senelik 
yekunu da 50 ki§iyi g~rniyordu. Bu su
retle bu mektebden c;;1kan gencler rnern 
leketin rnuallim ihtiyacma tekabiil et -
medigi ic;in her sene iki defa ortarnek -
teb muallim rnuavinligi irntiham a~1h -
yor ve bu irntihanlarda rnuvaffak olan
lara, bir senelik stajdan sonra rnuallim
lik hakk1 veriliyordu. Halbuki bu su -
retle yeti~tirilen rnuallirnlerin, peda -
goji usullerine vaklf olrnarnalarmdan 
dolay1 tedrisattaki rnuvaffakiyetlerinin 
iimid edildigi dereceye varrnadigi, ya -
p1lan tefti§lerden anla§Ilrnl§tlr. Veka -
let bu rnahzuru ortadan kald1rmak i.c;;in 
baderna pedagojiye vaklf rnuallirn ye -
ti§tirmege karar vermi§ bulunuyor. Bu 
karara binaendir ki gerek Yiiksek Mu
allirn rnektebinin, gerekse Ankara Gazi 
Terbi;ye Enstitiisiiniin te§kilatmm ge -
ni§letilmesine 'tiizurn has1l olmu~tur. 
Bu karara gore, bu her iki rnektebe de 
bu sene, eski rniktardan fazla olarak 
200 er talebe daha almrnas1 derpi~ edil
rnektedir. Hem bu rnesele, hem de, ge-
ne ayni gayeye vasll olrnak ic;in tesis e
dilmi§ bulunan pedagoji enstitiisii te~
kilatJm tetkik etmek iizere §ehrirnize 
gelrni§ bulunan Vekalet Tefti§ heyeti 
reisi Cevad, diin Yiikse~ Muallim mek
tebine giderek ak~ama kadar me§gul 
olrnu§tur. 

lngiliz • I talyan anlatmasi 
Yunanistana bildirildi 

Atina 8 (Hususi) - lngiltere ile ltal
ya hiikumetleri arasmda Akdenize aid o
larak imza edilen son itilafnamenin metni 
Yunan hiikumetine teblig edilmi§tir. 

ltalyan - Yunan konufmalarz 
ba,ladt 

Atina 8 (Hususi) - Buradaki !talyari 
elc;isi Boskarelli diin Harieiye daimi miis
te§an Mavrudisi ziyaret ederek iki devleti 
alakadar eden meselelere dair uzun siiren 
bir miilakatta bulunmu~tur. 1talya elc;isi 
miiste~arm yanmdan aynldtktan sonra 
Ba§vekil ile miiste§ar arasmda diger bir 
miizakere ba~lamJ§ ve 1talya el~isile ko -
nu~ulan meseleler tetkik edilmi~tir. -···-

Maltepe kanalizasyonlarJ . . 
l~ID 

Maltepe Belediyesi istanbul Vilaye -
tine rni.iracaatle Maltepenin imar pla -
mnm tanzim ve kanalizasyonunun in§aSl 
ic;in Belediyeler Bankasmdan be§ bin 
lira istikraz akdine Vilayetin tavassu -
tunu isterni~tir. 

i§tirak etmedikleri, atletizm yapabilmek 
ic;in neler istedikleri, eumartesi ve sah 
ak~amlan saat be§te Galatasaray kuliibii 
salonunda umuma ac;tk olan k1~ idman
lanna ne ic;in atlet gondermedikleri sorul
maktadir. 

Kuliiblerden geleeek cevablara gore 
imkan dahilinde olan ihtiyaclar kar~Ila -

naeak, daha biiyiik mii§kiillerin halli i~in 
de Atletizm F ederasyonundan yardim is
tenecektir. 

kaktan gec;erken ba§ma bir ta§ dii~mesi, 
hulasa herhangi bir suikasde ugramak 
arhk mevzuubahs degildi. ArtJk vaziye
tinden emindi. Hem de parasile, §anile, 
~hretile, aldtgJ biitiin tedbirlerle bu em
niyet son dereeeye varmi§h. 

Eger son giinlerde hamlanan plan 
muvaffak olursa tamamile miistakil ola
eak, doktor Samoilofun eli altmdaki giz
li te§kilattan korkm1yaeak, kendi ba§Jna 
c;ah§abileeek ve bu suretle kac;maga bile 
liizum gormiyeeekti. 

Her§ey yoluna gireeek gibi goriinu -
yordu. 

T araby ada yedi giin evvel bulu§tuk -
Ian kiic;iik lokantada gene bulu§tular. 

Hasan Azminin ilk suali: 

- Ne haber, ne var, ne yok? oldu. 
Fikret ~u cevab1 verdi: 
- hler yolunda ... Sen bugiin tayya

re ile gidiyorsun, hamhk tamam .. , 
- Kac;1yor muyum? 
- HayJr eamm... Kac;maga liizum 

yok. Senin ka~man senin hesabma arhk 
bir ziildiir. Muvaffak ol~eaglmiza ~iip· 
he yok. Muhakkak muvaffak olacag1z 
ve hilekarlan yakahyaeagiZ .. . 

- An! at Allah a§kma .. . 
- Peki anlatayJm, amma sJkl tut ken-
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HALKA SORUYORtJZ 

Radyomuzda neler 
dinlemek istiyorsunuz? 
S1hhi konferanslar- Moda ve kad1nlara mahsus 

ne,riyat- Spikerin ayak sesi duyulmamab .• 
-1-

Radyo, muhakkak ki bugiin ihrnal e-~Dr. operator Kaz.tm Ismail Giirkar 
dilemez medeni ihtiyaclar s1rasma gir- 1- Radyoda diin-
mi§ bulunrnaktad1r. Hemen biitiin Av- ya havadislerinin , 
rupa hiikumetleri bunu hem bir pro - daha saati saatine 
paganda vas1tas1, hem de en popiiler bir verilmesi ~ayani te 
eglence ve bir tedris vas1tas1 yapmak - mennidir; oyle ki 
tadir. sabah ve ak§am hi-

istanbul Radyo idaresi hiikumete gee;; rer gazete okuyan 
insan, gece radyo -

meden evvel birc;ok hiieurnlara ve ta -
rizlere hedef oluyordu. ~imdi faaliye -
tini bir hayli tanzim etrni§ ve halkm is

tedigine daha uygun bir ~ekilde faali
yete girmi§ bulunmaktad1r. 

Biz halkm Radyo idaresinden daha 
ne gibi ~eyler bekledigini ogrenmek i
c;in bir anket yaphk. Aldig1m1z cevab
lan bildiriyoruz: 

Istanbul Ktz. Lisesi miiz.ik muallimi 
Lerzan Bengisu 

1 - Musiki kiil -
tiiriimiiziin miihim 
bir nisbette inki§af 
edebilrnesi ic;in mii 
zik terbiyesine biz
met edeeek §ekiller 
aramak Hlzimd1r. 
Mesela; sahne rnu
sikisi, toplu tagan
ni, senfonik orkes -
tralar, oda rnusiki
si te§ekkiilleri, bun 
Ian dinletmek ve Lerzan Bengistt 
bunlar hakkmda izahat vermek faydah 
olabilir. Bilhassa talebe seanslan yapa
rak rnekteblerde binlerce c;ocugun top
lu olarak bulundugu bir buc;uk saatlik 
istirahat zamanlarmda garb musikisin
den yiiksek parc;alar dinletrnek, musi
ki terbiyesi vas1talarmm en kudretli -
lerinden olacagma hie; §iiphe yoktur. 

2 - Alafr;anga ve alaturka rnusikiye 
gelince; §ark ve garb musikisi rneselesi 
otedenberi birc;ok rniinaka§alan mucib 
olmu§tur. Zannediyorurn ki, eski neslin 

ne§'e ve elemini ifade etrnege c;;ah~rn1~ 

olan rnehileket rrtuslkisiM, garb telthi ! 

gile yeni bir rnilli musiki dogunc1ya ka

dllt' ' Ufak ·•bir •yer ~~rmek rcab' etU!r. 'Btt· 
nunla beraber, yiiksek san'atJ, biitiin 
diinyaca tanmrnl§ olan garb rnusikisine, 
neslin rnusiki terbiyesi ve zevk; ic;in, 
miihim bir yer ay.trrnak ta §arttJr. 

3 - Memleket musikisinde balk me
lodilerinin safiyetini bozrnarnak §artile 
1slah edilrni~ parc;alanm garb rnetodu 
dahilinde c;ah§rni§ kimselerden dinle -
megi tercih ederirn. 

4 - Mernlekette Konservatuar kon -
serleri yiiksek bir san'at seviyesine c;;Ik
ffii§tir. Bunlardan her §ekilde istifade 
etmeliyiz; eserlere gelince, (Beetho -
ven) in biitiin senfonilerini, Wagner'in 
Chopin, Mosart, Chubert, List gibi da
ha pek c;ok dahilerin sayam1yacag1m 
kadar §aheserlerini iyi duymu~ olan 
san'atkarlar tarafmdan dinlernek is -
teriz. 

5 - Radyonun kiiltiir bak1mmdan 
ne§riyatl bilhassa ink1lab terbiyesi nok
tai nazarmdan da miihim bir yer i~gal 
eder. Bunun ic;in halkm inkllab akide
lerini kuvvetlendirecek konferanslan 
on safa alrnak ~artile, ic;;timai konfe -
ranslar, saghk ogiidleri, c;ocuk terbiye

si, c;ocuk bakirnJ gibi rnevzulan sala -

hiyettar konferansc;Ilanmizdan dinle -
mek c;ok faydah olacaktJr. 

dini! .. <;iinkii ihbarat son derece §a yam 
hayrettir. Senin Murad F erdi hie; yabana 
attlaeak bir memur degilmi§ megerse ... 

- Biliyorum, peki arnma soyle baka
yim. Ne oldu? 

- Evvela, kat'iyyetle mall!m ola ki 
Samoilof ve Prens R1zkullah ayni adam
dJr. 

- Ne~ Ne dedin? Ne dedinL. 

- Evet, ikisi ayni adam ... 
- Ne diyorsun yahu? ... $u topal, 

kambur, bitkin ihtiyarla §U kuvvetli ve 
zarif adam ... 

- Evet, evet ... 

- Alay etme Allah a§kma! .. 
- Hayu a lay degil, hakikat... Ben 

bir §ey hakkmda kat'i hiikiim vermeden 
ona istinad ederek hareket etmem. Dok
tor Samoilof denilen §U iblis ihtiyar, yiiz
leri degi§tirme ilmi ve san'atile evvela 
kendisini iki ayn adam gibi gostermek 
yolunu bulmu§ ... !ki §ahsiyet ... lki ay
n hayat sahibi adam.. Bunlardan birisi 
ihtiyar pinpon kanlan gene kadm yapan 
bir bedil eerrahhk kabinesine sahib, ote
ki gene kansile salonlarda, barlarda, bii
yiik lokantalarda dola§arak dans eden, 
eglenen, ic;en bir zevk adamt ... 

(Arkasz var) 

sunu ac;;mca gaze
telere gec;merni§, 
taze havadislcr din 
liyebilmelidir. 

Rad~o, diinya Dr. Kaztm ismaiL 
hareketlerini, kon.- Gilrkan 
feranslan, ic;tirnalan rniimkiin oldugu 
kadar verse ne iyi olur. Hulasa radyo
yu lokal bir ne~riyat rnerkezi olmaktan 
91kanp di.inyaya ~arnil yapmal!. 

Radyoda konferanslar evvela intiza· 
rna konrnah, geli§igiizellikten c;1kanhp 
muntazam bir programla haftanm mu· 
ayyen giinlerini rnuayyen mevzulara 
tahsis etmelidir. Radyo program1 on 
be§ giinliik programlar halinde abone
lere gfulderilmelidir. Bu prograrnda 
sthhi mevzular, c;ocuk hikayeleri, ka • 
dm, rnoda, spor mevzulan yer alrnah • 
d1r. Fakat as1l rniihirn bir noktaya i~a
ret etmek istiyorurn ki o da milli kiil
ti.ir rneselesidir. Tarihi giinlerde milli 
mefahir, rnenklbeler, askeri harekat, 
zaferlcr rniitehass1slan agzmdan lez • 
zetle dinlenmelidir. 

Radyo, halka baz1 hastahklardan ko
runrna usullerini ogretmek gibi ic;tirnai 
faydalar da temin etmelidir. 

2 - insan dinlenirken, siiklin ve ra· 
hahm ternin ederken de bir §ey ogre • 
nir, yiikselir. Miizik bu telakkinin en 
parlak misalidir. Bir rnusiki parc;as1m 
dinlerken eglenir, ruhi istirahat temin 
ederiz, fakat ayni zamanda o, ruhumu
za bir yiikselrne, bir kiiltiir ilave eder, 
kafam1zda bir iz birakir. 

Mesela klasik alafranga parc;;alar c;a· 
hmrken parc;anm mevzuu, lejand hak· 
kmda birkac; soz soylenebilir ve bu 
genclerirnizi yava~ yava~ beynelmilel 
rnuztge Ismdtrabilecegi gibi kolayca 
millUmqt Mhwi de eder. Kez11 alaturka 
par~alarJn da lejandh olanlan vardu:. 
Ve bunia:,ci~~ .. ~ok ki§i bihaberdir. Am
rna bununla radyoyu konservatuar 
haline getirelim, demek istemiyorum; 
fakat k1saca i§e bir renk, hususiyst ve
rilebilir. 

Alaturkamn tamamcn alcyhindeyim. 
9arkl ve Anadolu havalan lezzetle din· 
lenir; bir de solo eksiktir. Tek sazla a
laturka k1sa baz1 parc;alar c;almak, bii • 
tiin diinyay1 dinletebilir. Gec;en sene 
Biikre§te bir dostum bana bu noksam
mizdan bahsetmi§ti. 

Birkac; ki§ile soylenen §ark1lar arhk 
miilga olmahd1r; mademki ayni ses • 
ten soyleniyor, buna radyoda hie; Iii • 
zum yoktur. Hafif sazla ve tek okuyu -
cular arasmda (Miinir) ve (Safiye) yi 
c;ok aranrn. Hangi musikiden olursa 
olsun plak c;almak sinirlendirici bir §ey 
oluyor; radyo grarnofon degildir ki ... 
Artistlerin de amatorlerini degil, iistad
lanm sec;;meli ... 

Istanbul Oniversitesi Katibi Umu
misi F erid Ziihtii lJriicii 

Radyodan neler 
bekliyorsunuz? su
alini be§, alt1 ay 
evvel sorsaydtmz, 
cevab vermcgi bir 
kiilfet sayard1m. 
Fakat dinleyicileri 
dii§iinen yeni bir 
idare kar~1smda u
fak tefek istekle -
rimi §Oylece s1ra -
hyabilirim: 

1 - Spikerin ayak Ferid Zilhtil 
sesleri duyulmamah. 

2 - Havadisleri soyliyen Spiker bazl 
sozleri agzmda c;;ignememeli. Heceleri 
uzatmamah ve miimkiinse havadisi 
vermeden evvel kendisi bir kere oku
mah, 

3 - Baz1 plaklar ayni seansta, her 
nas!lsa iki defa tekrar ediliyor. Buna 
dikkat edilrneli, 

4 - Alaturka ve alafrangadaki te • 
nevvii iyidir, bunu rnuhafaza etrneli, 

5 - ;Kadm saatleri yap1larak hafta • 
da bir rnoda havadisleri verrneli. • 

Hukuk mez.unlarrndan Macide 
Ulusoy 

Radyodan c;ok 
fazla §eyler bekle
mek hakk1rn1zdir. 
Ancak ben §Unlan 
SJrahyabildirn: 

1 - Alafranga 
ile alaturkaya mi.i 
savi yer verilmesi, 

2 - Miinir Nu 
reddinin her gecc 
okumas1, 

3 - Tatl1 ve eg-
lenceli bir lisanla Mac1de Ulusay 
ve hie; degilse haftada bir defa zehirli 
gazler hakkmda faydah konferanslar 
verilmesi. 

I 
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I FAYDAll BilGiLER.I 
Cehennem dans1 

Cehennem dans1 Fiji adas1 yerlileri -
nin en biiyiik eglencesidir. Fakat zan -
netmeyin ki bu oyun fokstrot, tango 

h-~liiilolllll.., _____ ,, ____________________ •lveya rumba gibi basit bir danstu. Ha-

Gu• • NES KUSUN.UN PESI• NDE y1r, bunun ic;in evvela haz1rhklar va _ 
••• pthr. Yedi sekiz metro muhitinde-diiz 

, t ' bir yer viicude getirilir. Muayyen ar~-
Raif ve Hadi Umumi Harbde Fran· hklarla baZl yerlere yagh tahtalar ve 

Slzlara esir olup Amerikadaki Giiyan pac;avralar gi:imiiliir. Diger taraflara da 
tniistemlekesine siiriilmii§ iki Tiirk gen - ta~lar di:ikiiliir. Dansa ba~lamazdan ev-
ciydi. Miitarekeden sonra serbest btra - vel pac;avralar ve tahtalar yakthr, on -
ktldt!ar aroma, kendilerine memlekete do- lardan <;;lkan alevlerden ve ktzan t~ -
llecek vastta temin edilmemi§ oldugu ic;m ~ardan etrafa miithi~ bir steak akseder. 
orad a epeyce kaldtlar. T abii bu ar~da l§te bu cehennemi sicakhk ic;erisinde 

d 0 
yap1ldtg1 ic;indir ki adma cehennem 

Paraya biiyiik bir ihtiyaclan var 1. nu d ans1 ismi verilmi§tir. Bu oyun ayni za-
elde etmek ic;in de bir anda adamaktlh b:r 

Yo]j c;evirmek icab ediyordu. Raifin ak-j kulak olur, onun c;alm]llamasma dikkat 
hna §Oyle bir fikir gelmi§ti. Biitiin diin· edersin. Eger ba§Ima tehlikeli bir i§ ge -
)ra hayvanat bahc;elerinin biiyiik fedakar- lirse iic; defa 1shk c;alanm, imdadtma :Co

hklarla ele g~innek istedikleri hal de bu- §arsm!. 

manda Fiji adas1 ahalisince dini ve mu
kaddes bir dans say1hr. 

latnad1klan giine§ ku~u yaka amak.. Gene adam hiZI1 adtmlarla ormana Krizantemin tarihi 
. Raif, Brezilya hududu civannda «Go- dogru yiiriiyiip gitti. Cahlar ve kiic;iik a -

ttinrnez adam» adasmda onlardan kac; gaclar o kadar stkh ki miitemadiyen bal
tane gi:irmi.i§tii. Altmdan kanadlan,. gii - tasm1 kullanmak mecburiyetinde kah -
~e§in altmda pml pml parlad1kc;a ctdden yordu. Uzun miiddet bOyle giic;bela yo! 
~kinci bir giine§i andmyordu. Onlara bu aldtktan sonra bir noktada birden durdu. 
lsrnj ilk olarak kim takti ise c;ok hakhyd:. C:i.inkii o garib ses gene kulagma c;alm -
Y almz ne var ki, bu ku§ kafese konur ml§tl. Bii~i.in dikkatini tophyarak sesin 
konmaz derhal oliiyordu. F akat yumur- nereden geldigini tayine c;ah~mak istedigi 
talan almarak ba§ka bir kanadh hayva- halde kabil olmuyordu. c_;iinkii ses bazan 
lim a1tmda yavru <;lkarhlacak olursa esa- sagmdan, bazan solundan, arama da o
kette de tabii hayahm ya§amaktan geri ni.inden ve arkasmdan aksediyordu. 
,,alrntyordu. Bun~n i~in giine§ lm§unun Delikanh sogukkanhbgmi muhafaza 
.,.umurtasml tedanke c;tkmt§lardt. . . . . v v 

Adaya geldikler· H d' . ya ve smrrlenm yatljbrmaga • ugra~arak 
sordu: 1 Zaman a 1 Ra1fe yo! una devamda tsrar etti. Bir c;eyrek sa· 

- Acaba bu ad · · G" .. at sonra adanm obiir ucunda yava~ ya -
aya mc;m « orunmez k k 1 k" "k h · b 

adam» ismini vermi§ler? va§ aA mla Ita o an B~c;u .?ednnhm~~ a • 
Raifin cevab ve . . ma vast o mu§tU. traz ote e enuz ye· 

d 'bd . rmesme vaktt kalma - · .. .. b' b k' · · d 1 

Bizim ktsmen kas1mpat1, yazpati de
digimiz c;i~egin bir cinsine de krizan -
tern derler. Krizantem Japonlann mu -
kaddes ~ic;egidir. Fak;lt bu i§i c;mliler 
kendilerine mal etmi§lerdir. $anghay 
gazetelerinden biri bun dan. binlerce se
ne evvel ya§affil§ alan <;:inli filozof Kon
fi.igiyiis'iin kitablarmda krizantemin is
minin g~tigini iddia etmektedir. Bu <;i
gegin gince ad1 Kak - Ki - Lung - Kali
Fa imi~ · v~ Japonyaya• ancak 1bin sene 
evvel girmi§. Fakat J aponlar bunun 
cinsini ~sial) e~mi§ler, bir . SJO~ ~i.iz~l !;C
!?idlerini vi.icude getirmi§ler. Avrupada 
ise krizantem, ilk defa !ngilterede 1764 
te gi:iriilmii§, o gi.indenberi diinyamn 
bi.itiin memleketlerine yay1lm1§. Ko -
kusu yoktur aroma giizel gic;ektir. 

an ga1 en b1r ses. m sonmu§ 1r ate~ a tyesmm mevcu. o -
- hitiyor musu~uz .. .. dugunu gordii. Binbir ihtiyat ic;eris~nde 

adamim», bu ada b . 'd~en «~orunmez ilerledi. Etrafmda hareket eden htc;b1r 
gelmek is terse vay ~nl~ Ir .. Ktm buraya cisim yoktu. T ek yaprak bile ktptrdami • 

tk. a me I d B .. .. .. . . d d II 1 gene don k ld yor u. u yuruyu~ nettcesm e a ar ve 
agac;h adamn k a liar. Stk c;ahhkh ve yapraklardan yap1lmt§ iptidai bir kulii • 
len bu ses h' ar~nhk derinliginden ge· benin oni.ine varml§ti. 1c;eriye goz attl. 

d , I<; te msa . b . kl Yor u. Had' b .. n sesme enzem1 - Kuliibe bo§tu. Ko~ede kuru yapra ar • 
ac;hg1 vakit R -~. mutaleasm1 arkada§ma dan bir yatak, kenarda bir iki mutfak a-

- Aziz' a~· . . leti, daha otede dort be~ tane yumurta 
cin, peri 

5 
1~' . edt, msan sesi degil de ... vardt. Yumurtalar digerlerinden ziyade 

b 
est mt :~ K k k I k b' . k . · r .. k" b I uraya saki · or a ve a c;a it! dikkat nazanm c;e mi§h. yun u un ar, 

saretini o" tanml§. Meydana ~Ikmak ce - aramakta oldugu giine§ ku§unun yumur-

1 .,os ermeden h k . hd'd . . l§IYor l B k er esl te I e c;a - tal an tdi. 
kulmaz .. S~~u ahrsa, boylelerind~n kor· Hi<; §i.iphesiz bu adada kendisi gibi 
du1m1z1 kurup n~!: ~urar_a P.0.r~ahf c;a - ayni gayeyi giiden bir ba§ka adam .daha 

g Yl gec;Hebilmz. vardt. Fa kat bu sefilane hayata nastl kat-

Raifin .. l * * * !amyor bu iptidai kuliibede oturmaga, 
"L> muta e h k'k d y t ' · • v t1. r-...iic;iik b' ast a I aten ogru ~~g,- bu batakhk araztde ya§amaga nasi! ta • 

lerini Yed'klt ate§ yakarak ak~am yemek- hammiil ediyordu? 
lkl ltensonr "d"k' u anm <;tka ~ gun uz I yorgun · Acaba, adaya yakla§an yabanc1lan 
tftlar ve hic;bi rmahk. uhzere erkende.n yat - dun ve bugiin i§ittikleri garib ciimlelerle 
mdan tac· r v~ §I ayvan ve satre tara· t hdid eden de 0 muydu? Eger o ise, na· 

r k 'l IZ. edilm d h b' k e 1 1 ,..e her. e en ra at IT uy ·u stl olup ta pek ktsa fas1 a aria kah sagdan, 

Sabah!eyin ilk . • kah soldan, araslTa da i:inden, arkadan 
kamp tern· I . uyanan Ratf oldu. ): ~- yiiksek agw ad ann tepelerinden ba -
P 

.. d" IZ endtkt .. .. .. b .. ve en ur ukt en ve ustunu a§ml ;u- w b'l' d 1 en sonra h .. .. 1 . 1 giTa 11yor u. 
Il1I§ olan H d' enuz goz en yan ac;~;· Raif orada daha fazla kalmayl ihti -

a tye· • 
- Ben g'd' · yata muvaftk bulmadt, yumurtalan ald1, 

da kalrn d1 tyorum, dedi. Senin bura- ld·w· 1 takib ederekten arkada~mm 
!!'In an aha .. 'b S d I ge 1g1 yo u ~ 

munas1 .. an a a go< yamna donmek ic;in hiZh h1zh yiiriimege 

Miniminiler 

Ku "k ~u Ercan Y enaeninin 
aevimli bir pozu 

ba§ladl. Buna hie; §iiphesiz ko§mak ta de

nebilirdi. 
Bir an evvel Hadiye kavu~ak, ona 

sevincini bildirmek istiyordu. F akat kamp 
kurmu§ olduklan yerde c;ok feci bir siir
prizle kar§lla§h. Portatif c;admn oniinde 
Hadi yiizii gozii kanlar ic;inde hareketsiz 
yatlyordu. Gori.inii§e nazaran hi~ ha.~er 
sizce arkadan yaptlan al<;akc;a btr hucu
m;- maruz kalmt§h. Hem en kenardan 
ma§rabay1 doldurup arkada§mm yiiziine 
serpti ve yarasmt sublime ile y:kad1 .. Du
daklannm arasma damlathgi b~tka-; 
damla alkol onu kendine getirmege kafi 
gelmi~ti. Raif, Hadiyi c;admn tam altma 
c;ekmek ic;in haZITlamrken ic;inden gelen 
garib bir hisle arkasma bakti ve bakar 
bakmaz belindeki tabancasma davrandJ. 

Y an <;lplak, sakah sac;1 birbirine ka · 
n~mi§ acayib bir adam, <;tplak ayakla -
rile otlar iizerinde hi~bir <;ltJrdi yapma· 
maga ugra~arak kendisine dogru geliyor· 
du. Elindeki kahn sopay1 ba§ma ind1r · 
mesine ramak kaldtgl bir anda kur§unu 
yemi§ ve omuzunda ta§Jdtgi ktrmm bir 
papagan silah sesinden korkarak u~up 

gitmi§ti. Kondugu agacm dalmda ~u 
ci.imleleri tekrar ediyordu: . 

- hitiyor musunuz, ben «Gorunmez 
adam» 1m. Bu ada benimdir. Kim buraya 
gelmek is terse vay haline! 

Vaziyetin pek te miisaid olmamasma 
ragmen Raif ve Hadi dudaklarmda ha
fif bir tebessum ile birbirlerine bakt§tllar. 
0 zaman Hadi: 

- Nastl, dedi, bunun bir insan sesi 
olmadigmi si:iylemekte hakh degil mi imi
§im? Acaba bu miibarege o si:izleri k1m 
i:igretti? 

Raif yarah olarak yerde yatan adam! 
gi:istererek: 

- Kim olacak, diye cevab verdi, i§te 
bu!.. Bi~are, bir deliden ba§ka bir §ey 
ciegil galiba! 

Bunlan si:iyliyerekten esrarh §ahsiyete 
yakla§rni§h. Y aralmm gozlerinde yard1m 
ve muavenet istiyen bir tathbk vard1. Ra
if yaralmm ba§Inl sol elile kald1rd1 S3.g 
elindeki ma§tapadan ona su verdi. Sonra 
onun da yaras1m sard1. Z11ten kur§unla -
nn yalmz eti delip gec;mekten ba§ka bu 
zaran dokunmamJ§ti. Gene adam bu a
rada adamm lime lime olmu§ pantolo -
nunun kiirek mahkumlanna mahsus elbi· 
seden oldugunu gordii. 

*** Arhk «Goriinmez adam» adasmm es-
ran tamamile halledilmi§ti. Giiyan hapisa
nesinden kac;an kiirek mahkumu burada 
karargah kurmu§, kendisine alt§tlnp ma
hud ci.imleleri ogrettigi papaganla adaya 
yabanCIIann yakla§masma mani olm1ya 
c;ah§ml§, yalmzhktan biraz da akhm oy
nalmt§ti. Hadi tamamile iyi olunca tKI 

arkada§ yola c;tkmak ve «Goriinmez a -
dam» 1 da beraber gotiirmek istediler. 
Fa kat o, bun a raZI olmad1. K1sa bir za
man sonra birbirlerine ah§an iki delikanh 
ile Gori.inmez adam birbirlerinden ayrl
hrken epey gozya§lan dokti.iler. 

Raif i:it~denberi sahib olmay1 kurdllgu 
giine§ ku§u yumurtalanm bu suretle ele 
gec;irdi ve Amerika hayvanat bahc;esine 
5 bin dolar mukabilinde satarak arkadr 
§ile beraber ferih fahur memleketine 
dondii. 

tlkkanun bulmacasmda muka
fat kazananlarm isimleri 

9 uncu sahifemizdedir. 

Diinya yiiziindeki elmas 
Namakaland'da yeni bir elmas ocag1 

ke§fedileliden ve cihandaki para buh -
ram ve sair s1kmtllar ba§hyahdanberi 
€lmasm k1ymeti c;ok dii§mii§tiir. Buna 
ragmen hala c;ok temiz, giizel ve nadir 
tesadiif edilen ~ekildeki elmaslara mu
kabil §Ik kadmlar avuc dolusu paralar 
vermekte dewm ediyorlar. Acaba diin· 
ya yiiziinde nekadar elmas vardtr? Ce
nubi Afrikadaki Kimberley elmas ara-

Evliidltk 

~a r:n~:sses:smm n~,retmi§ oldugu bir 
1statlstlge gore cihandaki biitiin elmas
larm agtrhgt ancak 41 bin kiloya bali~ 
olmaktad1r. Bunun 3 bin kilosu Hindis· 
tandan, 5 bin kilosu Brezilyadan, geri 
kalan 33 bin kilosu da cenubi Afrika • 
dan istihsal olunmu§tur. Bu 41 bin kilo 
elmasm ktymeti bizim param1zla 2 bu
c;uk milyar lira etmektedir. c;ok bir 9ey 
de gil! ............ t~itiii·eceyr·~·~zeiiter·············· 

Balinalar istirahatte! 

Bilmeceyi dogru ~i:izenlerden bize fo
tograf gonderenlerin resimlerini basmt
ya deva~ ediyoruz. Fakat burada resmi 
<;1kmak mutlaka hediye kazanml§ ol -
makhga delalet etmez. Miikafat kaza -
nanlarm isimlcri her ay bas1lan biiyiik 
listeye yazthr. Soldan saga s1ra ile: 

1 - istanbul 44 iincii ilk okul Aydm
Giirer. 

2 - Adana 23 nisan ilk okulu 192 Le
man Turner. 

3 - istanbul Erkek lisesi 952 Necib 
Esenbel. 

4 - Pangalh lisesi Yervant Kovan. 
5 - Edirne istiklal okulu 108 Orhan 

Giiciiyener. 
6 - izmir Memleket hastanesi idare 

Med~niyet ilerledikc;e insanlar kts • 
men memnun oluyor ve rahat ediyor 
aroma, bu i§in hayvanlara muhakkak ki 
c;ok zaran dokunuvor. Mesela §U bali -
n~lar ... ~vvelce bunlan avlamak c;ok 
guc; oldugu ic;in bu tohuma kac;ml§ ba -
hklar pek fazla rahats1z edilemezlerdi. 
Halbuki htzh giden buharh gemiler 
balina avma mahsus oklan alan to~ 

makinelen, tayyareler c;1kah insanlar 
onlan ta Kutub mmtakalanna kadar ta-

memuru k1z1 Perihan. kib ediyor ve canlarma okuyorlar. 
7 - Moda caddesi 226 No. da Ciineyt Fakat son iktlsadi vaziyet ve mevcud 

Hanel. balina yag1 stoku zavalhlarm bir miid . 
8 - Rize orta okul 301 Hiiseyin. d~t hayatlarma ve serbestliklerine sa • 
9 - Pendik ilk okul 338 Behiye Ard- h~? olacaklarnu gi:isteriyor. c;unkii bu _ 

man. gun ~epolarda mii§teri bulamtyan tam 
10 - Alman lisesi Edith Liehertz. 100 bm ton balina yag1 vardtr. Hal ve 
11 - Bahkesir Mithatpa§a okulu 336 mevki boyle iken yeniden balina tutm1ya 

Tiirkan Tiirker. ve yag ~Ikarm1ya hacet var m1? Bunun 
12 - Samatya Kocamustafapa§a A • i~in balin~ avc~:g1 i§i de bir buhran ge-

gac;kakan sokag1 14 No. da Sevim. c;trmektedtr. Dtger bir c;ok buhranlara 
13 - Hahc10glu Gedikli Erba§ okulu bir de bu ilave olunsun bakahm! 

Adanah Tufan. • ( 
14 - Beyoglu 44 u.ncu. ilkokul Adnan ikincikanun bulmacast ) Salahaddin. _________ ,;,;__.:..:.::.:.__, 

15 - Afyon N amtk Kemal okulu 241 
Rtza. 

$u ~e§ ki:i§eli §ekil merkezden ko~ele
.re dogru be§ hatla boliinmii.,tiir. Her 
h t .. 0 d " a uzerm e muhitle merkez arasmda 
<;~~i~?'i§ <;izgilerin g~tigi be§ yer ve 
b~tu~ §ekilde yirmi be§ yer vardu. Bu 
ytrm1 be§ yere 1 den 25 e kadar olan sa
ytlan yalmz birer kere kullanmak su
retile ve o tarzda diziniz ki o be§ hat -
tan her hangi birinin iizerindeki be§ ra
kamm mecmuu 65 say1sma mi.isavi ol -
sun. 

Bir kolayhk olmak iizere 1 rakammm 
konacag1 yer ~ekilde gi:isterilmi§tir. 

Baba ve Ogul 

Bu bilmeceyi . dogru c;i:izenlerden bi· 
rinciye be§ lira, ikinciye 2 lira, ii~iincii
ye miinasib bir hediye verilecektir. 
Bundan ba§ka diger yiiz ki§iye muhte· 
lif liizumlu e§ya dagitllacaktlr. Cevab • 
!arm bu aym sonuncu giiniine kadar 
cCumhuriyet c;~cuk Sahifesi• adresi • 
ne gi:inderilmesi gerektir. Bilmeceyi 
dogru 9i:izenlerden resim yolhyanlann 
fotograflan da gazeteye bas1hr. ~ ka· 
lanlar miikafat kazanamazlar. 
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lrakta sivil Havac1l1k 
faaliyetleri • ve 1mar 

lrakta, sivil havacdtk gibi askeri tayyarecilik te 
I 

ileridedir; lrak1n hava kuvvetleri de miistakildir 

~asrada deniz. tayyareleri karargaht 
Bagdadda ingilizce olarak c;1kan Irak 

Times gazetesinden: 

Irak, on iki am evvel Harunerre§idin 
gi.inlerini hahrla'can bir faaliyete sahne ol
maktadir. 0 zamanki ugrak kervan yol
larmm gokleri, bugiin miitekasif bir hava 
yolculuguna sahne olmaktad1r. 

Umumi Harbden sonra Irak, Hindis -
tan, Avustralya, Batavya, Hindic;ini ve 
J a pony a gibi garbden c;ok uzak iilkelere 
uzun hava seferleri yapmak cesaretm1 
gosteren tayyarecilere kap1lanm ac;an 
Irak, ilk merhalede, bu hava kahraman· 
lanm sinesine basmakla ~e ba§laml§hr. 
Bu kahramanlardan bugiin bu ugurda 
hayatlanm kaybedenleri tebcil nekadar 
mukaddes bir vazife ise, bundan sonra 
faaliyete ba§hyarak cihanm hava yolla -
rm1 tesbit i§ini iizerine alan biiyiik tayya
re §irketlerinin faaliyetlerini de o derece 
ehemmiyetle telakki etmek lazimdir. Bu 
miihim i§e, imperial Ari~ays adh ingiliz 
~irketile 'Air F ranee ve K. L. M. adh 
Holanda §irketi onayak olmu§lard1r. 

Bundan sonra kara te§kilatma gec;ile
rek benzin depolan, hava limanlan ve sa
ire yapild1. Hiikfunet te elinden geldigi 
kadar havac1hgi te§vik etti. Bu meyanda 
Bagdad hava istasyonunun Londradaki 
Croydon istasyonundan farks1z denebi -
lecek kadar modern bir istasyon oldugu· 
nu ve keza Basra hava limanmm da diin
yamn en modern tarzda in§a edilmi§ ol -
dugunu zikretmek isteriz. 

Bundan maada halkm da havac1l~a 
aiJ~mas1 ic;in tedbirler almch. 

936 senesinde ac;Ilan Misr Airwork ad
h tayyare §irketi Kahire ve K1bnsa bir 
hava haiti tesis etmi§tir. Rutbah hava is -
tasyonu da modern bir ~ekilde 1slah olun
ffiU§tur. Bagdad ve Basra hava limanla -
nnm otelleri, lokantalan ve her tiirlii yeni 
istirahat esbabm1 havi salonlan ve yaz1· 
haneleri vard1r. Bunlara ilaveten bir de 
milli hava rasad istasyonu ac;I!mi§ ve en 
yeni aletlerle tec;hiz olunmu§lur. 

Biitiin hava limanlanndaki memurin 
ve miistahdeminin kendilerine mahsus ii
niformalan vardu. 

Proje halinde olarak en biiyiik hava 
sefinelerini ic;ine alabilecek kabiliyette bir 
hangann in§aSI da tasavvur edilmektedir. 

~imdilik Irakta dort hava hath faali
yettedir: imperial Airways ingiltereden 
Hind yolile Avustralyaya yolcu ta§Imak
tadir. Bittabi bu hattm lraktan gec;tigini 
soylemege hacet yoktur. 

K. L. M. adh Holanda §irketi de Ba
tavyaya seferler ac;mi§IIT. 

Air F ranee F ransadan Hindic;iniye 
kadar olan hava yolunu i~letmektedir. 
Bu §irket ayni zamanda ~am ile Bagdad 
arasmda da bir hava hath i§letir. Luft 
Hansa havaciLik te§kilah da c;ok yakmda 
lrak1 Almanyaya hava yolile baghya -
caktir. 

Misr Airwork Kib;Is ile Bagdad ve 
Kahire arasmda haftada iki defa mun -
tazam seferler yapmaktad1r. Ancak K1b· 
ns seferleri ki§ mevsiminde tatil edilmek
tedir. 

Bu hava hatlan yalmz lrakhlann i§ine 
yaramakla kalm1yor. Ayni zamanda 
memlekete seyyah ta getiriyorlar. lrab 
diinyaya tamtlyor, bu yiizden ticaret te 
inki~af ediyor. Irakh halkm da diinyay1 
ve ba§ka milletleri tammasma yard1m e· 
diyor. 

Irabn havac1hktaki istikbali c;ok par
lakin ve bu memleket, istikbalin havac1· 

l1gmda biiyiik bir rol oynamaga namzed 

bir hale getirilmek iizere, her tiirlii tedbir
leri almaktadtr. 

Hava yollarmm inki afi memlekete 

biiyiik bir seyyah kafilesi celbedecektir. 

<;iinkii, Irakm asan atikas1, belki de Ml

smnkinden daha zengindir. Bunlar haf -

riyal yapild1k~a meydana t;Ikacaktn. 

lstikbaldeki projeler arasmda memle -
ket dahilinde tesis edilecek hava hatlan 

birinci planda gelmektedir. Bundan ba§

ka gene istikbalin A~ya, §ark, garb, ~in, 

]aponya ve Tiirkiye hava seferleri hep 
lraktan gec;ecektir. 

$uras1 da §ayam kayiddir ki Irak top
raklannda uc;an tayyarelerin ini§lerin ko
layhgi yiiziinden c;ok az tehlikeye maruz 
bulunduklan muhakkaktir. 

Londra ile Bagdad arasmdaki ut;u§ 
miiddetini bir bu<;uk giine indirmek ve 
~ok yakmda a~IIacak olan Amerika - u
zak§ark hava yolunu Tiirkiye, Arabis -
tan ve handan da gec;irmek istikbaldeki 
projelerin ba§mda gelmekledir. 

lrakta askeri tayyarecilik 
(lrakta sivil tayyarecilik ilerledigi gi

bi hava ordusu da kuvvetlenmi§tir. Irak 
hava kuvvetleri bazi ne§riyatta yazildigl 
gibi, ingilizlerin idaresinde degildir. in
giliz mandas1 kalktigl tarihtenberi Irak 
ordusunda lngiliz miidahalesi kalmami§" 
tlr. Ordu ve havacihk tamamen mi.ista -
kildir. Oc; sene evvel ~si Asurileri tenkil 
ederken ve son hiikumet darbesi esnasm
da tamamile mi.istakil olarak hareket et -
mi§tir. Ger~i lrakta bir ingiliz hava kuv
veti varsa da bu kuvvet lrak hava ordu -
sundan ayndu. lrakta bulunmasmm se
bebi de lngilterenin Hind yolunun mu -
hafazastdn. Kezalik bir ingiliz heyeti as· 
keriyesi de vardn. Bunun vazifesi de lrak 
ordusunda muallimlik etmektir. Bu as • 
keri heyet azasmm fiJi kumandaya i§ti -
rakleri yoktur.) 

/mar laaliyeti 
lraktaki imar faaliyetlerine gelince 

bunlar da son senelerde c;ok ruzJanmi§tir. 
$ehir yollanmn geni§letilmesi, parke do
§enmesi, yeni hiikumet binalannm in§aSI 
gibi faaliyetler c;ok artmi§hr. Belediye ta· 
rafmdan yap1lan bah~eler, parklar Bag
dad ve bilhassa Basrada gozii ok§amak
tadu. 

Irak hiikfuneti en ziyade su i§lerine e· 
hemmiyet vermektedir. Basra art!k temiz 
ve saf suya kavu§mu§tur. Artik burada 
en kurak ve s1cak mevsimlerde bile su st· 
kmtlSI c;ekilmiyecektir. Basra limanmdaki 
ticari faaliyet te giinden giine tevessi.i et
mektedir. Liman her ti.irlii modern vesa
itle miicehhezdir. 

Bu sene zarfmdaki hurma mahsuli.i iyi 
olmakla beraber fiatlann dii§kiin olmast· 
na ragmen gec;en ay zarfmda 118,000 
ton hurma ihrac olunmu§tur. 

Birkat; senedenberi bu mahsul i.izerin
de ziirra ve fabrikatorlerin himmetile bii
yiik iyilikler goze c;arpmaktad1r. Bilhassa 
Asfar ve §iirekasmm yeni ba§tan kurduk
lan fabrika bugiin Avrupa ve Amerika
nm herhangi bir konserve ve kurutma fab
rikalanna ta§ c;Ikartacak derecede mii -
kemmeldir. 

lrakta spor 
lrak hi.ikumeti sporlara da c;ok ehem

miyet vermektedir. Bilhassa tenis ~ok 
ilerlemi§tir. Bundan ba§ka bilardo ve sa· 
ire gibi oyunlara kar§t da umumi ragbet 
vard1r. 

Plaj hayatl ve yiizme sporlan her ta
rafta ve bilhassa Basrada ilerlemi§tir. Se
nenin muayyen mevsimlerinde «Lido gii
nii» adile tertib olunan plaj eglencele -
rine fevkalade ragbet gosterilmektedir. 

lrakta yeni yeni uyanan kuliib hayatl 
da gitgide ic;timai hayat ihtiyaclan ara -
sma girmektedir. 

Sinemalar, diger eglence yerleri ve 
biiyiik otellerin tertib etmekte olduklan 
suvare danslar da c;ok enteresan bir hal 
almaktadir. 

Amerikada unutulan bir 
kanun! 

Nevyork 8 (A.A.) - Royter: Nev -
yorkta bir memur, unutulmu§ olan bir 
kanun meydana gtkarmi§hr. Bu ka -
nun yabanCJ memleketlerde cereyan e
den muharebelere i~tirak is;in kaydedi
len veya kaydc t~ebbiis edenler hak
kmda lis; seneye kadar hapis ve 1000 
dolar para cezast derpi§ ctmektedir. 

Meksikoda isyan m1? 
Mcksiko 8 (A.A.) - Meksiko'da bir 

isyan <;Ikmi!i oldugu kat'i surette tekzib 
edilmektedir. 

CUMHURiYET 9 ikincikanun 1937 

Yugoslav- Bulgar 
pakb kar~ns1nda 
Yunan gazeteleri 
Katimerini 
istikbal 

«Anla,ma, 
i~in emniyet 

telkin ediyor>> diyor 
Biiti.in Yunan gazeteleri Yugoslavya 

ile Bulgaristan arasmda akdedilecek ye
ni muahedenin Balkan AntantJ niifuzu
na kat'iyyen hale! getirmedikten ba§ka 
Balkanlarda sulhun ebedile§mesine hiz
met edecegine dair makaleler yazmakta· 
dirlar. Bunlar arasmda Katimerini gaze
tesi ayni ~kilde miitalea beyan ettikten 
sonra makalesini §U a§agidaki sal!rlarla 
bitirmektedir: 

«Tiirkiye Hariciye Vekili Tevfik 
Rii§tli Arasm son defa buradan g~mesi 
vesilesile statiikonun ihlali tehlikesine 
kar§I iki devlet arasmda mevcud ittifakm 
daima daha sikt ve daha faa! bulundugu 
bir kere daha tesbit edilmi§tir. Tiirkiye 
ile Y unanistan Balkan ittifak1 ~;erc;evesi 
dahilinde birbirinden aynlmaz bir kiitle
dir. Bu iki devletin birbirini ikmal eden 
umumi menfaatleri Tiirk • Yunan mua
hedesile pek giizel tebariiz ettirilmi§tir. 

Binaenaleyh Yugoslavya - Bulgaris • 
tan muahedesi istikbal i~in bize daha zi
yade emniyet telkin etmektedir, diyoruz.» 
Bulgarisf.an ne dii~iiniiyormuf? 

Diin ~hrimize gelen Times gazetesi
nin Sofya muhabiri yaz1yor: 

«Muvaffakiyetle neticelenen Yugos -
lav • Bulgar dostluk andla§masi miizake
relerinden bura efkan umumiyesi resmen 
ancak gefen cuma giinii matbuat vasita
sile haberdar edilmi~tir. 

Bulgaristan, biitiin Balkan devletlerile 
dostane miinasebat idamesini arzu ettigi 
ic;in Yugoslav andla§masimn Turk, Yu
nan ve Rumen efkan umumiyesi i.izerin
de naho~ bir tesir btrakligma clair olan 
haberler. burada hayretle kar§Ilanmi§Ilr. 
Maamafih Bulgaristan sulh muahedesinin 
muslihane bir ~ekilde tadili ve Bulgaris
tana miisavi hukuk bah§! hakkmda me
talibinden vazgec;medigi gibi bunlar tanm
madikc;a Balkan Antantma iltihak et
memek fikrindedir.» 

Fransa telasa diistii 
---..c'- ' 

Almanlar1n ansJZI s an
yo) F as1n1 itgal etmesin

den korkuluyor 
Londra 8 (Hususi) - Almann gemi -

leri son zamanlarda s1k srk Fastaki is -
panyol limanlanm ziyaret etmekte -
dirler. Bu haber bilhassa Fransada bii
yiik bir endi~e uyandtrdlgmdan, Fran
SIZ hiikfuneti bugiin General Franko 
nezdinde ~iddetli te~ebbiislerde bulun • 
mu§tur. Almanlarm fll'sattan istifade e
derek ispanyol Fasm1 i§gal etmelerin -
den korkuluyor. 

L'Oeuvre gazetesi, Almanyanm !s -
panyol fasma asker g1karmak ·i~in ka
bileler arasmda tahrikat yapmakta ol -
dugunu yaZiyor. 

Echo de Paris gazetesi de Almanla -
rm ispanyol Fasma kiilliyetli miktarda 
as}{er t;tkard1klarm1 haber veriyor. 

Ingiliz kabinesi bu meseleyi tetkik 
etmek iizere bu ak§am fevkalade bir 
toplantl yapacakttr. Frans1z hiikfuneti . 
nin bu hususta ingiltereye mi.iracaat 
ettigi soyleniyor. 

Almanya iki lspanyol gemisini 
ihtiliilcilere saflyor 

Londra 8 (Husus1) - Akdenizdeki 
Alman filosu kumandam tarafmdan 
Madrid hiikumetine verilen miihlet bu 
sabah bitmi§tir. Madrid hi.ikfuneti Al -
manyay1 tatmin etmediginden, Alman 
hi.ikfuneti musadere ettigi iki ispanyol 
gemisini ihtilalcilere satacagm1 ilan et
m:i§tir. 

Almanlarrn Ceutad(l ihrac 
haz.rrlrklarr 

Londra 8 (Hususi) - Paristen bildi -
rildigine gore, Ispanyol Fasmda Alman
lar ihras; haz1rhklar1 yapm.aktad1rlar. 
Bilhassa Ceuta limanmda bu maksadla 
biiyi.ik bir faaliyetin gaze c;arphg1 haber 
verilmektedir. 

F asa gelen Alman askerleri 
Rabat 8 (A.A.) - iyi menabiden a -

!man haberler, son giinlerde ispanyol 
Fas1 limanlarma takriben 300 Alman 
askcrinin t;lkml§ oldugunu teyid eyle
mektedir. 

Diger taraftan Mellilla civarmdaki 
demir madenini Almanlar bi.iyiik bir 
faaliyetle i!iletmektedirler. 

Fransamn Burgos hiikrimetine 
miiracaati 

Paris 8 (A.A.) - Resmcn bildirildi
gine gore, Fransa hiikfuneti, ispanyol 
Fasmdaki makamatm Alman k1taabm 
ycrle§tirmek it;in haztrhklarda bulun -
dugunu haber almas1 iizerine Burgos 
hi.ikfunetine miiracaat edcrek 1912 
Frans1z - ispanyol muahedesinin ahka
mml hahrlatm1~hr. Bu muahedeye go
re, her iki memleket te kendi toprak -
Ianna c<:ncbi k1taahm sokmamagi ta
ahhi.id' cylcmcktcdirlcr. 

Babk9zlar arasznda «italya, Tiirkiye ile 

T orik yiiziinden binlerce miizakereye ~azir>> 
•1 h t k Roman:w.n Montreux mu· ai e aya 101 azaniyor ahedesini imzalamak 

ikt d V kA I . 1. b Jd b.. .. k b. istedigi haber veriliyor 
ISa e a etl stan u a uyu lr [B~taraft 1 tnct sahifedeJ 

bahk fabrikas1 kuracak 

V apurlara yiiklf:nen torikler 
- Be§ alti senedir ki§l ekseriyetle Y azm ise bahklar yags1z oldugu ic;in 

Biiyiikadada ge~;iriyorlar. Y azm Ada - c;iftt> yedi sekiz kuru§a di.i§er. 0 zaman 
Ian dolduran zevk ve safa erbabi sonba- sade italyanlar satm ahr. <_;unki.i Yunan
har gelip te §ehre g~ edince, onlar yan hlar da bu bahg1 taze yer. Y ani konser
get;irdikleri Karadenizden akm akm ge- ve yapmazlar. italyanlarm ise muazzam 
lirler, Adalara yerle§irler ve ta nisan 1p· konserve fabrikalan vard1r. 
tidasma kadar oralarda kahrlar. - Ba§ka bahk ihrac ediyor muyuz '? 

Bilmem, birdenbire farkma varabil - - Tathsu bahklanmiz da var. Alh 
diniz mi, Adalarm bu mevsimsiz zairleri yedi sene evvel bol bol uskumru da sa -
kimlerdir '? tard1k. T orikler Adalara gelelidenberi 

Bugiin bana, zavalh toriklerin hazin uskumruya hasretiz. Malum ya biiyi.ik 
macerasmt anlatan bahkc;Ilarm piri hiH- bahk kii~iigii yutuyor. Hani o camm, 
yesine i§te boyle ba§ladJ. Ve irili ufakh mis gibi ~irozlar nerede? 
motorlerde derin bir sessizlik ic;inde ba§- V e kar§Idaki torik y1gmlanm gostere-
ba§a ebedl uykulanna dalmi§ bahtstzlan rek: 
gostererek devam etti: - Nah ... diyor, i§te bunlann kann-

- Kahrlar, diyor~m amma, kalabi - lannda. Bir garib diinyadu bu. EI elden 
hrlerseyi ilave etmek daha dogru olur- iistiindiir. Birbirini kapan kapana. 
Adem oglu rahat verir mi, havada u~an - Bu avla ugra§an bir bahkc;1 ne ka-
ku§a saldud1gi gibi denizin dibine sin en zamr? 
bahga da rahat vermez. Daha Karade· Duruyor, mesleginin smma fazla me
nizden akm ba§laymca miijde de yeti~ir rak edi§irnin sebebini anlamami§ gibi, u
ve torikler Adaya yerle§ir yerle§mez b- zun uzun yiiziime bakiyor. Nihayet, de
yiklar oralara • ii§ii§iirler, bir avdir ba§ • niz adamt degil mi, fazla i.izmekten c;e -
lar. Senin anhyacagm tam yedi ayda en kiniyor: 
a§agi dort milyon !origin okuruz camna - Bizde torik ihrac edon belliba§h 
rahmeti. be~ firma vardtr. Onlann kazancmt bile-

Lastik ~izmeleri, mo§amba elbisesi mem. Bahk~tya gelince; her bahk:~t ta
i~;inde bir garib k1yafete irmi olan bu kim! - yani iki kay1kta 30, 35 ki j - her 
yt!lanmi§ deniz kurdu bahk pullanndan tiirlii masraf <;Ikhktan sonra hasJ!atm -ya
pml pml bir eldivene biiriinmii~ iri par - rJSim ahr. Boylece sah§a, berekete gore 
maklanm ac;arak hesabmm arkasmi ge her mevsimde bir bahkc;mm kesesine en 
tirdi: a§agi otuz, en fazla da yiiz elli lira gi-

- Sade italya bizden yilda bir bu- rer. Unutma ki yiyip i~tigi de yanma kar 
c;uk milyon torik c;eker. Y anm milyondan kahr. 
fazla da Yunanistana gider. Gun de iki - Y ~ haSilatJn diger yans1? 
ii~ bin c;iftten bir milyondan <;ogunu da - 0 da mal sahibinindir. Amma, in-
biz ye.riz. Eh kokmasm diye denize do - safh olmak ic;in itiraf etineli ki patron bu 
kiilenleri de caba... paraYJ oturdugu yerde cebine indirmi§ 

Sirkeci nhttmma k1c;tan kara dizilmi§ sayilamaz. Ciinkii evvela sermaye onun
Yunan ve ltalyan bahk vapurlarmm dur. Bu da taktm ba§ma iki, iit; bin lirahk 
etrafmda yaman bir faaliyet var. Silme- tak1m taklavathr. Sonra da zarar ve zi
cesine bahk dolu motorlerden kuyrukla - yan da onundur. Mesela kay1k batar, §U 
nna yapi§IIarak torikler ~ifter c;ifter ge - olur, bu olur., bunlan da patron sineye c;e
milerin giivertelerine ahhyor. Giivertenin ker. 
bir kenannda duran tayfa da elindeki 1talyan kaptana soruyorum: 
hortumdan §ani §ani ft§knan su ile bun- - Bunlan nereye gotiiriirsi.ini.iz, ne 
lara banyolanm yaptmyor yaparsmiz ~ 

Fakat heyhat.. Artik hi~ birinde ne - Dogru Tiryeste. Oradaki biiyiik 
kuyrugunu k1pudatacak, ne agzm1 a<;acak fabrikada konserve yap1hr. 
hal kalmi§. -·- 'Ne konservesi olur? 

- Seksen sekiz. · · Seksen dokuz. · · Y ammdaki bahkc;I giiliimsiyerek yut -
Doksan. · · kunan kaptanm soziinii kesiyor: 

- Kuk be§ ... Kuk altt ... Kirk... T T AA lA t y k A 1 - on.. on.. a on. a 1a as1 
Bu kiyt, sabahm bu erken saatinde oir ton orkinos bahgmdan olur amma, ko -

mezad meydam halinde. yunun bulunmadigi yerde gec;iye abdur-
T orikler gi.ivertede sepetlere konuyor rahman ~elebi dedikleri gibi, bizim torik

ve ambara indiriliyorlar. Buradaki arne· ler de mis gibi ton niyetine yeniyormu§ .. 
le de onlan muntazaman diziyor, her di· italyan kaplan yarunyamalak tiirkc;e
zinin arasma bir tab aka bu;z. yerle§tirili • sile devam ediyor: 
yor ve gemiler, boylece, tika basa bahk- - Bu konservalann ~;ogu Amerikaya 
la dolunca demirlerini ahp Akdeniz yo- sevkolunur. 
lunu tutuyorlar. - Peki c;iftini yirmi tic;, nihayet yir -

italyan kaplan o;;Iemnun: mi be~ kuru~a aldtgmiz torigi konserve o-
- Bereket versin bugiin ~ok beklemi- lunca kac;a sahyorsunuz? 

yecegiz. Fiatlar da biraz indi. Diine ka- - 0 hesaba akhm ermez .. 
dar c;iftini yirmi be~ hru§a ahyorduk. Bizim ihtiyar bahkt;I gene ahhyor: 
Bugiin yirmi ii~.. - Benim erer ~elebi ... Gec;en sene 

Bizim bahkc;t ba~t, hptanm ne§' esini gittim Tiryesteye gozlerimle gordiim, e-
yanda buaktyor: limle hesabmi yaptlm. Alimallah yiizde 

- Amma, goriib gorecegin nimet te iki yi.izden fazla kan var. 
bu kadard1r sinyor. Fiatlann daha inece· Y1llanmi~ deniz kurdunun hesab1 yan-
gini beklersen agzm1 poyraza ac;arsm.. h~ degildir. 

Ve bana donerek anlahyor: Ve burada. art1k, bu i§in miijdesini 
- Bizden ba§ka torik ihrac eden vermek zamant da gelmi~tir: 1ktJsad Ve

memleket yoktur. Adalardaki hazinenin kaleti istaubulda buyiik bir bahk kon -
e§ini Akdenizin hic;bir tarafmda hula - serve fabrikast kurma~ programma 
mazsm .. ~aka degil bu. bir c;ift torik yu· ithal etmi§ bulunuyor. Oniimiizdeki sene 
varlak hesab sekiz kilo geldigine gore, bu fabrikay1 lstanbulda kurulmu~ gi:ire
kom§ulara sade Adadan y1lda sekiz mil-
yon kilo gtda veriyoruz demektir. Eh, 
buna mukabil de cebimize iki yi.iz elh 
bin lira giriyor. T orik i§ile ugra§an ba -
hkc;Ilanm1z da iic; bini bulur. Bunlarm 
~oluk c;ocuklannt dii§iiniirsek §oylece on 
bin yurdda§m nafakasm1 bundan c;lkar -
d1g1 anla§Ihr. 

cegi:z:. 
Y ava~ yava~ Sirkeci nhtlmmdau ay -

nhrken, son ~olculuk haz1rhgmda bulu
nan toriklere bir daha bak1yorum. San -
ki onlar da bana bak1yorlar ve mum ml
nn mmldamyorlar: 

Adalarda yaza ettik te veda .. 
Szzltyor bagnmzzdaki dag 

Maziyi tamamen unutturmak maksadiJe; 
ltalyada hic;bir zaman ingiliz aleyhtan 
propaganda mevcud olmadigi hakkmda· 
ki iddialar garib olmakla berabe~ italya• 
nm beynelmilel miinasebah iyile§tirmek 
gayesini beslemekte olduguna deli! ad' • 
dolunabilir. lngiltere ile italya arasmda· 
ki miinasebatm tavazzuhundan sonra her 
iki devlet te yeni Lokarno muahedesine 
kar§! tamamen ayni noktai nazan besle • 
mektedirler. Londra deniz muahedesile 
Montro muahedesi gibi mesail iizerinde 
ftalyan te§riki mesaisinin yenilenmelc ih• 
timalleri mevzuu bahsedilmekte ve Tiir -
kiyenin italyaya kar§l besleme~te oldugu 
«itimadstzhk ve hasmane biirudet» keli • 
melerile tavsif olunan vaziyetin{ tadil e • 
decegi umulmaktadir.» 

Y azt 1talyamn lspanya tamamiyeti 
miilkiyesine harfiyen riayet edecegi ta • 
ahhiidiinii i§aretle bitmektedir. 

Diger taraftan Morning Post gazete' 
si, daha ileri giderek, italyanm Tiirkiye. 
Y ugoslavya ve Yunanistanla temaslara 
ba~lam1, oldugunu yazarak §oyle diyor: 

dtalya biitiin Akdeniz devletlerile 
mi.inasebetlerini aydmlatmak ic;in hi:;. va• 
kit kaybetmemektedir. Herhalde bu sene 
ic;inde Akd->.nizde F ransamn da dahil <Y 

lacag1 umu!lli bir anla§ma husule gele • 
cektir. italya Montreux muahedesine gir· 
megi dii&iinmektedir. 

Tiirkiye - italya arasmda dogruda!l 
dogruya resmi miizakereler ac;Ilmadan e'/• 
vel aradaki dostluvu kuvvetlendirmege ~a· 
h§Ilmaktadir. Ciinki; iki memleket aw 
smdaki hissiyat pek tP iyi degildir.» 

ingiliz gazeteleriniP.. ltalya ile miiza· 
kerelere giri~mi~ bulundugumuza da:r 
haberleri biraz erken addetmek miimkiin
di.ir. Her ~yden evvel hahrlatmak isteri:£ 
ki zaten italya ile bizim aram1zdaki mii· 
nasebat hic;bir zaman bozulmut degildi· 
Senelerce evvel imzalanan dostlu.k mua· 
hedesi temdid edilmi~ ve yeni bir ticarel 
mukavelesi de imzalanmi& bulunuyor. 

Bu meseleye clair Daily Telegraph'IIl 
Roma muhabiri de gazetesine §U habe:; 
gondermektedir: 

«Turk hiikumetinin Canakkaleyi as • 
keri hale ifrag i<;in vaki talebi iizerin6 
toplanan Montreux konferansma gelin • 
ce, bu hususta italya hiikumeti Ankara 
ile dogrudan dogruya miizakerata giri§ • 
mege haztrdn.» 

ltalya konsey iftimama geliyor 
Cenevre 8 (A.A.) - Zecri tedbirle

rin tatbikmdanberi italyarun ilk defa ola· 
rak 18 kanunusanide Milletler Cemiye • 
tinin mesaisine i~tirak edecegi zannedil • 
mektedir. 

Bir ltalyan gazetesinin miitalealart 
Roma 8 (A.A.) - ingiliz - italyaJl 

itilafma tahsis ettigi salahiyettar ba§rna
kalesinde Giornale d'italia gazetesi muh· 
tdif Akdeniz meselelerine temas ettiktell 
sonra Bogazlar hakkmda §Un!an yaz • 
maktadtr: 

«Montro meselesi !talya ile Ti.irkiye 
arasmda dogrudan dogruya halloluna • 
cakl!r. Tiirkiye siyaseten anla§Ilmaz se• 
beblerle italyaya kar§t soguk bir husu • 
met ve emniyetsizlik gosterdi. Bunun y11n 
h§ bir siyaset oldugunda hie; §uphe yok • 
tur. <_;iinkii Yunam izmire sald1ran ~~~ 
kan ihtilaflanm tahrik eden ltalya de • 
gildi. Keza evvelce Tiitkiye hakimiyetin~ 
aid olan Anadolu topraklannda yerlesen 
de italya degildir. (Makalenin bu so!l 
ciimlesinden iskenderun ve Antakyan1'1 

kastedildigi anla§Ihyor.) ingiltere ve ital' 
yamn Akdenizdeki miinasebatmm tavaz.' 
zuhu diger devletlerle Akdeniz mi.inase ' 
batmm inki&afma yo! ac;acakhr.» 

Gazete, italyan - Yunanistan miina • 
sebatmm da miikemmel oldugunu kay • 
detmektedir. 

(CUMHURiYET- italyan gazetc
sinin Tiirkiyenin italyaya kar§I liizumsul. 
yere husumet gostermi§ olduguna dair wii 
taleasm1 dogru bulmaga imkan yoktur; 
~iinkii Ti.irkiye hic;bir vakit boyle bir his 
izhar etmi§ degildir. Eger italyaya kar~1 

zecri tedbirlere i§tirak etmi§ olmasmdall 
bu mana istimza<; ediliyorsa noktai nazrr 
gene yanh§hr. Ti.irkiye bunu, · talyaya 
kar§l bir husumet vesilesi olarak d('gil, 
dece ve ancak Milletler Cemiyeti azab • 
gmm sevkettigi vecibeler neticesi olarak 

yapmi§tlr. 

Bunun haricinde gazetenin bize dair 

serdettigi miitalealan memnuniyetle kar• 

§tlamak ve bizim de italya it;in c;ok sa[11i· 

mi duygular beslemekte oldugumuzu te' 

bariiz ettirmek !azimdiT. ltalyanm Moll' 
- T orik daima bu k1ymeti muhafa:z:a 

eder mi? 
Kara bahth mahluklar... Camlarm 

tro anla~masma girmesi ve zaten me¥ • 
golgeledigi Ada ktyilanndan Nevyork 
sofralarmda §arab mezesi olmaga gidiyor- cud olan dostane baglan kuvvetlendirme' - Y ok camm.. Bir zamanlar c;iftini 

yiiz paraya da verdik. <;ok §iikiir son 
senelere. lki senedir bu mevsim boyle. 

lar.. si Tiirkiye hesabma daima mucihi me[11' 

KANDEMIR nuniyet bir harcket olur.) 
I 



ij}fi§ahid heyeti Sancakta 
(bOyle mi i§ gOrecekti? 
Bitaraflarin etraf1ndaki Frans1z memur
IarJ halkla temasa imkan bJrakmtyorlar 

Koyliiler ,ehre buakdm1yor, mii~ahidlerin Tiirk
lere sorduklar1 suallere miitemadiyen Frans1z za
bitleri cevab veriyorlar, takibatJn arkas1 abnmad1 

<Ba$tarata 1 tncf sahttede> 

zirlanmaktad1r. Hatay bayragl gender 
tarafmdan haz1rlanm1§hr. Ac;tlmasi ic;in 
ilk ftrsat bekleniyor. Hiikumet ve asker 
birkac; gi.indenberi miilayim bir vaziyet 
alml§hr. ~ehir ic;erisindeki devr~yeler a -
zalml§hr. Bununla beraber ~ehnn her -~a
rafmda ihtiyat tedbirleri almml§hr. Mu -
§ahid heyetinin gelmesi miinasebetil~ ~a.m 
isyamnda icraat yapan umum Sunye w 
tihbarat reisi kolonel Kolet buraya gel -
mi§tir. 

Arab taraftarhgmi takib edenler Af
fan mahallesine ehemmiyet vermi§ler, o
rada arakiye giyenlerin adedi birkac; yii
ze balig olmu§tur. Malum e§raf tarafm
dan tertib edilen mazbatalar vatanl A -
rablara imza ettirilmektedir. 

Arabhk ve Suriyelilik siyaseti iflas e
den entrikaci Suphi Berkat ta bir~ac; g~n
denberi bazi Tiirk ileri gelenlenle go -
rii§mi.i§ ise de halk tarafmdan nefret ve 
ademi emniyetle kaT§Ilanmi§tir. 

Turk halk miimessili Abdiilgani Tiirk
lnenin mi.i§ahid heyetle gorii§memesi ic;in 
her c;areye ba§ vurulmaktadir. 

Haleb 8 (Hususl) - Mi.i§ahidler he
Yeti iskenderundan Antakyaya avdet e
derken Belanda durmaml§lardir. Sanca
gtn istiklalini istiyen halk bundan c;ok 
lniiteessir olmu§tur. 

Halk miimessilleri tarafmdan mii§a -
hidlere halkm hakh davasml anlatan tel -
&ra flar c;ekilmi§tir. 

Kmhhanda 
Haleb 8 (Hususi) - Mii§ahidler he

Yeti Kmkhana geldigi zaman yalmz 
F'ransiz milis kumandam ile Antakya be
lediye reisi Ethemin adam1 Sanile gorii§· 
lnii§lerdir. Halkm hakilcati anlatmak ar· 
zulan daha evvelden alman s1k1 tedbir
lerle izhar ettirilmemi~tir. 

Sancaia yeniden tahviye,_ 
hrt' alart gond erildi 

Hama 8 (Hususi) - Mii§ahid heye
tin sadece mandater memurlarla ve ma
halli hiikumet erkanile temas etmelerini 
temin ~in uzun zamandanberi alman ted
birlere ragmen yer yer halk tezahiirlerde 
bulunmaktadir. Bu tezahiirlere mani ol
~ak ic;in ye.niden. miisellah kuvvetler fa~-
IYete gec;m1§lerd1r. S1rf bu maksadla ka
kunusa?in~n . iic;iincii gii.~ii ~nt~~yaya 
_uvveth bir )andarma mufrezesi gonde -

r1 1mi~tir. 

F ranaa, Sancahtaki huvvetlerini 
a:zaltmamr,, bilahia ~ogaltmtfltr 
~oma 8 (Radyo) - Fransa hiiku

k~~ ecnebi mii§ahidlerin muvasalat1 a
~ tnde Sancaga gondermi§ oldugu tak
~;e .kuvvetlerini geri c;ekecegi hakkmda 

rml• old - .. .. t F S • ugu sozu tutmaml§ IT. ransa, 
b a~aktaki askerlerini geri c;ekmedikten 
c a~ a Suriyeden Cerkes kuvvetlerini San-
aga gondermektedt'r cu . 

r·1y MHURiYET- Fransanm Su-
e ve L"b 0 ne£ I u nanda 635 i zabit, 13,63 u 

gale~ 0 Ina~ iizere 14,265 ki§ilik bir i§· 
1402 ~VVetJ vard1r. Buna 71 i zabit, 
nava I refer olmak i.izere J4 73 ki§iJjk bir 
Polis if a~~~ Ve 1385 ti.ifekle miisellah 
tarya51:d •5?0 ki§iden ve 2 sahra ba
il_av: etm:k ~ute§ekkil ~erli ku~veti~:i de 
nld1gi Yukank~tmdu, h Sancaga gonde
dllen C:erk k 1 haberde mevzuu bahse
Vetler a rases d UVVetleri i§te bu yerli kuv-

In ad1r, 

' Lazkiye 8 8ir tehdid 
Anta.kyaya 1~l_"!~susi) - Mii§ahidler 
zabiti Abd~-~ lg~ Zantan mesalihi hassa 
Hayriye S u gant li.irkmenle avukat 

d - • anca&tn S . . I ma Jgt hakk d unyenm parc;asi o -
lan takdt'rd tn a tezahiiratta bulunduk-
1 e en -acaklan b"Jd· .1 agtr §ekilde cezalandm-

1 In m· · 
K .. l !~hr. 

0 Y iileri h 
L~ k' fe re btrahmtyorlar 

az lYe 8 (H 
civan k" 1 .. 1 . ususi) - isken~eru.i 
.l'k oy u en .. h'dl · h l UI lerin1• • • • mu§a 1 enn ~c re ge -
1,.. 1Slthkler'1 'kA l · · "tmak jr;~ k . Zaman &1 ayet enm an· 
larJ1r. y t' aftleler halinde yola c;tkml§· 
koyli.iJeri 0eh ba§lanm tutan jandarmalar 

• daki mi.i § ~e blrakmamt~lar ve aralann
siirrnu.r·ca le sabahtan ak§ama kadar 

, ur. 
lialk .. . 

§ah'd! mumess11leri telgraflarla mii-
1 ere v · 

nn1 • h aziyeti anlatmJ§lar ve davala-
IZa etmi§lerdir. 

l-I lskenderunlla 
fendama 8 (Hususi) - Mii§ahidler l!

erund b I de S . a u unduklan zaman ellerin -
unye ba v '] h . H Ieb]j AI, ~rag1 e eyeh kar§Ihyan a-

aeddm, Salahaddin, Baki ve a-

venesini kabul etmi§lerdir. Heyet bun
larla birkac; saat kadar gorii~mi.i§ti.ir. Bun
dan sonra Rum Ilyas, Rafat ve Bazil 
Balk ve Ermeni Hay1k Balabandan mii
rekkeb belediye heyeti mii§ahidleri ziya
ret etmi§tir. Bunlar mii§ahidlere Suriye
ye tabi olmak istemediklerini, miistakil 
Sancakta F ransiz mandasmm devamm1 
istediklerini bildirmi~lerdir. 

Bu sozleri i§iten ,Samh mutasarnf va
ziyetten c;ok miiteessir olmu§, Halebli A
laeddin ve Bakiyi heyet yanma sokarak 
belediye heyetinin sozlerini tekzib ettir
mek istemi~tir. 

Kiistah~a tehdidler 
Humus 8 (Hususi) - Koylere Tiirk 

halbm tazyik ic;in dagttJimt§ olan zabi -
ta ve milisler vazifelerine devam ediyor
lar. Bunlar mii~ahidlere kar§I koyliilerin 
nastl bir taVlr almalan laz1m geldigini an
latmaktadlrlar. Aksi harekette bulunur
larsa yalmz mallanndan degil, canlarm
dan da olacaklan koyliilere soyleniyor. 

Heyete refahal edenler 
$am 8 (Hususi) - Mii§ahidler he -

yetine $am istihbarat reJSJ kumandan 
Bono refakat etmektedir. T er<:iimanlan 
da bir Ermenidir. 

Reyhaniyede 
Humus 8 (Hususl) - Mu§ahidler 

Reyhaniye civarmda Bey§ehir koyiine 
geldikleri zaman yanlanndaki kumandan 
Bono bitaraf mi.i§ahidleri ;laban nammda 
birinin evine misafir etmi§tir. ~aban, ku
mandanm adamidJr. Mii§ahidlerin bir 
hainin evine misafir edildigini haber alan 
Benehir koyi.iniin <;erkez gencleri top -
lanmi§lar ve mu§ahidleri ziyaret etmi§ler
dir. 

ic;lerinden fransizca bilen bir zat va -
s1tasile bu mmtakada Arab bulunmadigl, 
ciimlesinin Cerkez ve Tiirk olduklanm 
bildirmi~lerdir. 

Kumandan Bono lafa kari~mi§, koy -
lerde Arablann da bulundugunu iddia 
etmi~tir. Gender kumandana mukabele 
etmi§ler, iddias1m reddetmi§ler ve: 

«- Biz Tiirkleri istiyoruz.» 

Demi§lerdir. 
Mii§ahidler Reyhaniyeden gec;erken 

yolda rasgeldikleri bir keyli.iye §U suali 
sormu§lard1r: 

«- Reyhaniye halk1 han~i soydan • 
d1r ~» 

Koylii ahalinin kamilen Turk oldugu
nu soyleyince kumandan Bono tekrar so· 
ze kan§mak istemi§tir. Bunun iizerine ze· 
ki bir koy)ii heyete §U sozii soylemi§tir: 

«- Eger yammzdaki Frans1za sora • 
cak olsaydm1z buraya kadar zahmet et· 
menize hacet kalmazd1. Halkm size soy· 
)iyecegi i~in en dogrusudur.» 

H azin bir cevab 
Haleb 8 (Hususi) - Mi.i§ahidler he

yeti Kmkhan yolu iizerinde Aga koyiine 
vard1klan zaman istihbarat zabiti tarafm· 
dan kar§IlanmJ§Iardir. Mii§ahidler bu 

kBydeki ahaliye: 
«- Bu sazla.rdan yap1lm1§ evlerde 

nas11 ya§1yorsunuz? Rutubetten miitees
sir olmaz mismJZ? Hiikumet s~zin s1hha • 
tiniz i<;in tedbir almaz ml ?» diye sormu~
lar. Koyliilerin verdikleri cevablar §Un • 

lardtr: 
«- Hiikumetten hic;bir yardun gor • 

edik. Bizden ancak fazlasile a§ar ver -
~ · IIrlar Onun ic;in bu hale dii§tiik. 
g1s1 a · d H"k~ 
Ev yaptJracak halimiz kEalma ~~· uk.ul' -
met Kmkhanda yalniZ rmem ere I Im 
dagltlr. Bize bir§ey vermez.» • 

Tiirhler aleyhinde tah1bat 

L A k' 8 (Hususl) - Antakyada 
az Jye 1 b' k 

'd 'hd 5 edilen sebebler e tr<;o yem en 1 a .1 • I d. 
Tiirkler mahkemeye sevkedi ml§ er .lr. 
Tiirkler hakkmdaki takibat devam edJ • 

yor. 
Havasa gore hala birfeY yohmuf! 

Antakya 8 (A.A.) - Havas ajanst 

b'ld' . Tu"rk ekalliyetinden bir kts -1 myor: . 
mmm tahrik te§ebbiislerine ragmen, ~ehlr, 
normal vaziyetini muhafaza etmi§tir. 

BazJ unsurlar, tezahiirat yapmaga ve 

grev ilan edilmesine te§ebbiis etmi§lerse 

de bu husustaki gayretleri muvaffak ol • 
mami§hr. Car§tlar umumiyetle mutad fa· 

aliyetlerini muhafaza etmi§lerdir. 
Milletler Cemiyeti tarafmdan gonderi

len komisyon, tetkikatma devam ederek 
Tiirkiye - Suriye hudud mmtakasml gez-

mi§tir. 

CUMHURiYET 9 

Hediye kazananlar Milliyet~iler Madride 
girmek •• uzere ... 

ilkkanun bulmacasmm c;ozulii§ §ekli 
resmini bashgimiz tarzda idi. Dogru 
halledenlerden 5 lirahk birinci muka
fah Usklidar ilk okulda 34 Munime, 
ikinci mi.ikafat 2 liray1 Edirne Hac1 
ilbey okulu be~inci smifta 46 Nefise 
Dinc;el, uc;iincu miikafat el c;antasml 
Beyoglu Hamalba~1 Komiircii sokaW, 27 
numarada Halid Ahl kaza~d1lar. 

Birer fife holonya hazananlar 
istanbul Ak~am K1z San'at mektebi 

Diinkii muharebelerde milli kuvvetler payitaht 
civar1nda bir~ok kasabalar1 i,gal ettiler - Almanya 
ve italyan1n cevablar1 Pariste miisaid karsdand1 

' 
161 Pakize, Suleymaniye Kirazhmcsc;id £B~tara11 1 fncf sahttecleJ 
sokagi 17 N uriye, Galatasaray lisesi si doktor Tahir oglu Yuksel, Ortakoy mukabil taarruza gec;mi§lerdir. Asi pi • 
468 Nihad Albayrak, Uskudar 21 inci Aydmhk sokag1 2/39 ismet Huseyin, E- yadeleri hi.icuma gec;digj, zaman milisler 
ilkmekteb 220 Zafer Denizgez, Kavak renkoy Etemefendi sokag1 306 Abdur _ cesurane bir miidafaada bulunmu§larsa 
42 nci ilkmekteb .103 Ergiil, Kad1koy rahman, Beyoglu iic;iincii ilk okul 218 da asiler ogleyin bi.itiin hedeflerine vas1l 
Moda caddesi 15 Kadriye Ibrahim, Or- Siileyman Tunc;, Nazilli orta okul 266 olmu§lardir. 
ta tecim okulu 1184 Kadri Sayrac;, Zey- Saim Calay. Pozuela istasyonile, Humera, Cerro 
tinburnu 58 inci ilkmekteb 22 Rezzan Birer ceb delteri hazananlar de Ia Plate kasabalan kamilen asilerin 
Torun, istanbul ktz lisesi 1382 M. Erk- Kiic;i.ikayasofya Bostan sokagt 17 Os- ellerine ge<;mi§tir. 
men, Gelenbevi ortamektebi 424 Celal man Asutay, Yiice Ulku lisesi 135 Ce - Asi karargahmdan bir zabit Havasm 
Bulut, Fatih Fevzipa§a caddesi 90 Ay- mil Guier, Moda sekizinci ilk okul dor- muhabirine §unlan soylemi§tir: 
tekin Ti.iziin, Kabata§ Erkek lisesi 1140 dlincu smif Ayten Guran, Kmkkale «Ger<;i bu zaferi bi.iyi.ik bir giic;liikle 
Hakki, Ticaret lisesi 1631 Muzaffer Du- Suel ortamekteb 38 Salahaddin, istan - k d k F 
rul Be.,,·kta" Is. mai.li'ye sokak 1 Kemal ! azan I . akat boyle tam bir muzaffe-~ ~ bul k1z lisesi 948 Selma, stanbul Erkek · ld 
Aykac;, istanbul 6 nct ilk okul 5 ~iiku- lisesi 319 Hiisameddin, Ye§ilkoy Ziraat g!etd eMe edecegimizi timid etmiyorduk. 
fe, Kandilli klz lisesi 775 Kadriye Hay- mektebi 107 Nusrat Artun, Vefa lisesi yim i adridin §imall garb! muharebe
ri, Unkapam 18 numar'ada Nermin, E- 317 Mlinif, Elaziz <;elik Makas sahibi sini kazanmi~ bulunuyoruz.» 
dirnekap1 Vaiz sokaW, 8 Sevim Kunter, Fahri Kaan oglu Aslan Kaan, Ba§ve - Milisler lena vaziyette 
Vefa lisesi 979 Kemal Siirel, Bak1rkoy kalet evrak hazinesinde Salahaddin kt- Avila 8 (A.A.) - Havas ajans1 
Kartaltepe Zerrin AYJ§tk. Zl Ay§e, istanbul Piyerloti caddesi 37 muhabirinden: 

Birer ipehli mendil hazananlar Kemal Elker, Burdur Turan ilk okulu «Beyaz» lejyonerler, geceyans1, Mad
Ankara Maltepe Onur sokagi 1 Sii - 3600 Talat $ener, Beylerbeyi Abdullah- rid cephesinde Pozuelo mmtakasmda bir 

mer, Bursa Tanm okulu Faik, Ankara aga caddesi 14 Sevim, Egridir sorgu ha- taarruz icra etmi§lerdir. Siingi.ilerin, top
Akba§ mahallesi Giinlemec; sokaW, 1 kimi Abdullah oglu Arif, istiklal cad - larm ve tayyarelerin i~tirak etmi§ olduk
Yekta kiZl Gonul, <;atalca Ferhadpa§a desi 198 Haldun, Kumkapi orta okul Ian birkac; saatlik §iddetli muharebeden 
caddesi 15 Fazilet, Adana lisesi 1125 204 ~evket, Ankara Kec;i.Oren caddesi sonra «beyazlar» fecre kar~l Pozuelo ve 
izzet, Konya Aile fotografhanesi soka - istiklal fmm yamnda 11 Guzin, Top - Humera kasabalanm ve milisler tarafm
gmda 11 Mustafa Bilecik orta okul 134 kap1 Safabostani 29 Halil, Maltepe Sucl 
A. Boluk, Denizli' emekli yarbay Osman lisesi 2401 Vedad, Vefa Tirendaz s•kagi dan in~a edilmi§ olan bir tak1m istihkam-
Ural oglu Orban, izmir Guzelyah 1039 8 Mehmed. Ian ele gec;irmi§lerdir. 
Emin 1nal, Bulgaristan Rusc;uk orta - Birer hitab hazananlar Diger taraftan, General Mola'mn sol 
mektebi son smlf ikbal Arif Gezer, Tekirdag orta okul 343 $ahab, Elaziz cenahi, c;ar§amba giinii zaptedilmi§ olan 
Heybeliada Yah caddesi 127 Ender Gii- 523 Esad Erdem, Firuzaga Kaderiler mevzileri tahkim ettikten sonra Escurial 
rol, Edirne Cumhuriyet ilk okulu 113 yoku§U 42 ismet, Trabzon yeni okul be- istikametinde ilerlemi§lerdir. 
incila, Ankara Selanik caddesi 29 Kad- ~inci stmf A Hayreddin Kara Mahmud Madridin I 0 kilometro garbmda ka -
riye, Pertevniyal lisesi 242 Celaleddin, oglu, Kad1koy birinci orta okul 20 Ke- in Aravaca kasabasi, ameli surette ihata 
Usklidar Evliyahoca 48 Zebra, Beykoz nan, Kadirga Talebe Yurdunda S. Ge- ed'l · t" K b · · d b ) 'I' 1 m1~ Ir. asa a I<;m e u unan m1 IS· 
$ahinkaya Hayreddin, Beyaztd Sogan- ner, Trakya Saray kazas1 ilk okulu ikin- ler, artik dayanam1yacak bir vaziyete 
aga mahallesi 5 Sabriye, Edirnekap1 ci simf T. Ozalp, Mersin Necatibey ilk dii~mii~lerdir. 
Mumhane mahallesi 24 Fevzi, Erenkoy okulu 39 Fuad, Alman mektebi V. I. B 
kiz lisesi 596 Nezihe, Kadikoy Uzerlik stmft Namlk Kemal Pars, Pertevniyal Almanyamn cevabr nastl har~tlandt 
sokaW, 15 ibrahim Sunman. lisesi 52 Naki Cinay, Konya Hakimiyeti Paris 8 (A.A.) - Salahiyettar me-

d L 1 milliye okulu 395 Turkan Sonmez, An- hafil, Almanyanm goniilliiler meselesi 
Birer para ciiz ant Razanan ar · hakkmdaki cevabm1n tamam1'le menf'I ma-
Be!?ikta§ Akaretler 74 Mustafa Ar - kara Yeni~ehir <;ankaya caddesi 9 Ib -

can, istanbul Erkek lisesi 1407 Sedad rahim, Laleli ~air Ha!?met sokaW, 34 Ke- hiyette olmadigml ve miizakeratm deva
Saglam, Sultanahmed Kabasakal Ha _ mal Alponat, Ankara KIZilay kar§ISm • m1 kabil olacagtnl kaydettikten sonra 
roam sokak 20 Racer, Kad1koy kiz orta da Emeciler caddesi 1 Kiiflu Cemal a- bu halin ~imdiki gerginligi izale edecegi
mektebi Hayriye ibrahim, Edirne Haci parbmant Yilmaz, istanbul 44 iincii ilk ni bildirmektedir. 
ilbey okulu 59 Hasan $enhan, Anka - mekteb 369 $efik, Yalova Guney koy lngiltere, Berlinin .cevabtnt 
ra Demirtepe Fevzi~akmak sokagl 7 ilk okulu 42 A'ne Giray, istiklal lisesi tetkik ediyor 
Cevad izzet Yiicesoy, Uskiidar 48 mci Fikret l§men, Beyoglu 35 inci ilkmek - Londra 8 (A.A.) - Rueter bildiri -
ilk okul 9 Nevin, Samsun lisesi BOO Mit- teb Nevin Divanoglu, Kartal Maltepe yor: 
hat $ansal, Eliiziz orta okul 308 Halis Piyade Atl§ okulu 255 S. Polatkan, <;a- 1 'd II I 

h dd.i k talca orta okul 55 Hamdi Tezel. spanyaya gi en gonii ii er meselesi 
Erdogan, Konya Fa re np<l.§a par 1 b hakkmda Fransa ile !ngiltere hu"ku·metl' ta-
kar~Ismda 9 numarada Sliha Sayman, Hediyeler perllembe giinlinden iti a-
tzmir Tilkilik orta okulu birinci s1mf ren dagttilm1ya ba§lanacakhr. !stan - rafmdan verilen notalara gelen Alman ve 
Alaeddin, istanbul Erkek lisesi 588 Ha- bul ve civarmda bulunanlarm hiiviyct- italyan cevablan Hariciye Nezaretinde 
lil, Adana Re~adbey mahallesi 5 Tur - lerini ispat ed.er hirer vesika ile gelip tetkik edilmektedir. 
gud Dayangan, Goztepe Vehbibey so - matbaamizdan almalanm dileriz. Ba§- ltalyan cevabtnzn metni 
kagt 15 Eralp, istanbul Erkek Lisesi ka yerdekiler tarafimtzdan gonderile - Roma 8 (A.A.) - halya hiikumeti-
1746 Sami, Be§ikta§ Vi§nezade mahalle- cektir. nin goniilliiler meselesi hakkmdaki nota -
!!!!!!!==~=~!!!"""'~~=~~~~~===!!!"""'~~~~~=~-~=~~---- smm metni ne§redilmi§tir. 

Nl"hayet hakkuniZI anbyorlar italya teklif edilen miidahaleyi a§ag1-
daki §artlarla kabul etmektedir: 

[B~taratz 1 fncf sahtfeclel lli, !skenderun meselesinin Milletler Ce- 1 - Alakadar hiikumetlerin ayni §e -
Fransa Konaey i~timazmn talihtnt miyeti konseyinin miizakerelerinde 51" kilde hareket etmesi. 

tehlif etti raya konulmasmdan evvel, Turkiyenin 2- Biitiin lspanyaya giri§ noktalann-
Paris 8 (A.A.) - Havas ajansi bildi - Cemiyetten c;ekilmesini ve yahud ener- da miiessir bir kontrol tesisi. 

riyor: jik siyasi ve asked kararlar almasml 3 - italya hiikumeti §imdi tatbik edil-
DI§ i§leri Bakanligi muste§alil M. Vi- gayrimuhtemel telakki etmektedir. mekte olan usullerin faydasiz oldugu ve 

cnot, diin, saat 18 den 20 ye kadar DI§ Maamafih, eger tatmin edilmezse, Tur- bunlarm terkedilmesi lazimgeldigi kanaa
i§leri Bakanhgmda Turkiye biiyuk el- kiyenin kendi hath hareketini tama - tindedir. Ademimiidahale meselesi italyan 
c;isi Suad Davazla gorii!?mli§tur. men degi§tirmesi muhtemeldir. hiikumetinin bidayette teklif ettigvi •ekilde 

Salahiyettar bir membadan ogrenil - , • 
digine gore, M. Vienot, Turkiye buyuk «Atatiih Sancagzn Arablara baglt yani bilvas1ta ve bilavas1ta miidahalenin 
elc;isinin nazari dikkatini, Tiirk matbu- halmasznt men'e azmetmi~tir» ayni zamanda menedilmesi suretile hal -
atmda goriilen baz1 makalelerin, San - Turk mehafili, Reisicumhur Ata - ledilmelidir. 
cak hakkmda bir Turk - Fransiz anla§- turkiin, Sancak Tiirk ahalisinin Suri • Cevabm Franstz matbuattndaki 
masma mani olabilecek mahiyetinin yeye ve umumiyetle Arablara bagll ahisleri 
§iddcti iizerine c;ekmi§tir. kalmasm1 menetmege azmeylemi§ bu - Paris 8 (A.A.) - Matbuat, iki ga _ 

Frans1z hiikumetinin bu meseleyi iti- lundugunu bildirmektedir. , zete miistesna olmak ii:z;re, Berlin ve Ro-
na ile tetkik etmekte oldugu ye Turki- d v• f d Federasyon fehlini tehlif e ecegtz rna tara m an verilen cevablarda bildiri-
yenin de ayni tarzda bir tetkikte bu - ht 1 1 1 Turk murahhas heyeti, mu erne o - en §art arm tatbikJ kabil olmad1g-I mu"ta • 
lunmasm1 gormekle bahtiyar olacagt larak, Sancak gayriaskert bir hale ge - leasmdadir. 
bildirilmektedir. 

Ankara 8 (A.A.) _ Anadolu Ajansi- tirilerek, Turkiye ve Fransa tarafm - Petit Parisien diyor ki: 
dan birlikte garanti edilmi~ bir cSu - «Berlin ve Roma taraf1ndan beyan e-

mn istihbarma gore, Turk hlikumeti, 
Franstz hiikumetile bilitilaf iskenderun riye - Liibnan - iskenderun muhtar - : . . . 

devletleri federasyonu" te!?kil edilme - ve l§gali askeri suretile bir emrivahl 
meselesinin Milletler Cemiyeti konse - yapmak ihtimalinin Paristc bu"yu"k te • 

sini ileri surecektir. 
yinin 21 ikincikanun ruznamesine ko - li'i§ u):'andird1gmL bildirmekte ve bu 
nulmas1 ic;in icab eden te§ebbiislerde Tah,idat haberini Fransa da haberler iizerine hemen tngiltere hu _ 
bulunmasm1 raportor M. Sandler'den tehzib ediyor kumetinin istimzacma te§ebbus edildi _ 
rica etmi§tir. Paris 8 (A.A.) - iyi malumat alan gini ve !ngiliz mandalarmm yaklnl!gt 
Hiihiimetimiz bir proje gondereceh Frans1z mehafilinde !skenderun San - hasebile ingilterenin badiseye lakayd 

Ankara 8 (A.A.) - Anadolu Ajans1 - cagmda asker tah§idah yaptldigma da- kalamiyacagmm umid olundugu da zik
mn mevsuk membadan ald1gma gore, ir c;Ikan haberlerin kat'iyyen esass1z ol- redilmektedir. 
dun Franstz Hariciye miiste!?ar1 M. Vi- dugu ve ne Tiirkler tarafmdan ve ne Giornale d'italia gazetesi bu haber -
enot, Paris buyiik elc;imiz Suad DavaZI de Frans1zlar tarafmdan askeri tedabir Jeri naklettikten sonra Eko do Pari ga· 
davet ederek uzun bir miilakatta bu - · h d .. "lm d·~· b 1tti az1 asla U§Unu e tgt eyan e - zetcsinin Tiirkiye tarafmdan !sker,de -
lunmu§tur. <;ok dostane bir !?Ckilde ce- d' l 1 mektedir. runa verilen ehemmiyetin, Frans1z 
reyan eden gorii§me esnasmda M. Vi-
enot -istirahatten donmesi yakla§an Ba§ Kudiisten verilen yanlrf bir haber mandas1 Suriyeden kalktftttan sonra bu 
vekil M. Blum'iin Sancak meselesinde Kudus 8 (A.A.) - D. N. B. ajans1 havalinin !talya tarafmdan i§gal edil -
·her iki tara£1 tatmin edebilecek bir c;a- bildiriyor: Beruttan bildirildigine gore mesi endi§esinden ileri geldigi hakkm
rei tesviyeyi telkin ic;in Fransa Harici- Sancakta Tiirklcrle diger ahalinin bir dak.i yazlSlndan bahisle bunu mezkur 
ye Nezaretince hazirlanan proje ile hii- k1sm1 arasmdaki gerginlik tehlikeli bir gazetenin fena niyetine atf ve reddct _ 
kumetimizden de tekli.fimizin daha et· ~ekil almaktad1r. Eger Fransa, Turk ta- mektedir. 
rafh bh ifadesini~uhtevi olarak iste- Jebini nazan dikkate almazsa, Sancak [CUMHURiYET - Paris gazeteleri _ 
digi projeyi bizzat tetkik edecegini be- meselesinin cebri bir surette halledil - nin ileri siirdiikleri mi.italealar hakika
yan ve Dr. Arasa M. Blum'un bu hu - mesinden korkulmaktadir. ten giilunc ve garazkarancdir. Tiirkiye 
susta vaki o,Ian vadini teyid etmiltir. Tiirhiyenin ltalya endi,esi yohtur! Hatayda Tiirk hukukunun ba~ka bir i • 

Hiikumetimiz tarafmdan verilecek Roma 8 (A.A.) _ Paris gazeteleri is- dare tasall~~unda~ muhafazasma <;ah-
proje Hariciye Vekaletince hazirlanmi§ kenderun mmtakasmda Tiirk kuvvet _ §Irken ne dlger b1r mi.i.dahalcdcn endi
olup Parise gonderilmek iizeredir. l ~e etmi~. ne de yakm ingiliz manda ve-

lerinin tah§id edildigini muhabirler - h 1 
San L d C • 1• A L ya imaye crini tclasa du~iirecek bi'r 

caR avast ve emrye t RVam- nin i§'aratma atfen yazmaktad1rlar. h tt h k t " " 
Ia aliihamtz h a I are_ e takbini dii§i.inmi.i§tur. 

Ayni zamanda Reis1cum urun riyaset- M.esele _ Italyan g.:·wtesinin dedi"i gi-
Cenevre 8 (A.A.) - Havas a)·ansi ler· d V k'll H t'n' d f k 1" E 6 

m e e I er eye 1 m e ev a a- b1 - cho de Paris'nin fcna niyPtlerinin 
bildiriyor: Milletler Cemiyeti mehafi- de olarak topland1gma dair haberlerin izharmdan ibarettir.] 

dilen nazari fikirleri kabul ehnemek miim· 
kiin degildir. Fa kat tatbikatta, boyle bir 
projenin filiyat sahasmda k1ymeti olup 
olmadigmi di.i§iinmek lazimd•r. Projenin 
tatbik sahasma konmas1 uzun siirecegin -
den bu miiddet zarfrnda Almanya ile 
italya, Franco'ya yard1m etmekte devam 
edebileceklerdir. Projeyi kaleme ahrken 
bu iki hiikumet acaba bu ciheti mi 
diiler?.» 

Le ]oumal'den: 
«iki hiikumetin bu i§te miisbet bir §e • 

kilde cevab vermeleri lazimgeliyordu. Fa
kat bu cevablann yaZJI1§ tarzi arttk Fran· 
SIZ - ingiliz proiesinin ameli bir §ekilde 
tatbikma imkan olmad•gmJ gosteriyor.)) 

Ouvre gazetesi §U miitaleayi yiirutmi.i§" 
tiir: 

«Alman ve ltalyan cevablanm vakit 
kazanmak ic;in almmi§ hirer tedbir olarak 
kabul etmek lazimdtr. <;iinkii bu iki mem· 
leketin teklif ettigi §artlan oldugu gioi tat
bik etmege imkan yoktur.» 

Krzrllar bir Bel~iha diplomaltm 
oldiirdiiler 

Briiksel 8 (A.A.) - indo Pendance 
Beige gazetesi Belc;ika diplomat! Baron 
]ace de Borchgrave"in kisa bir muhake -
meden sonra beynelmilel liva tarafmdan 
kur§una dizildigini yaz1yor. K1Zillar dip -
lomatJ Fransa namma casusluk yapmak 
ve Belc;ikah goniilliilerin firanm kolayla§
tJrmakla ittiham ediyorlardi. Komiinisfler 
20 kanunuevvelde, diplomatm Belc;ika se
faretinden c;Ikmasmt beklemi§ler ve onu 
otomobille takib ederek yakalay1p kisa 
bir muhakemeden sonra oldiirmi.i§lerdir. 

Almanya ihtisas htt' alan 
gondermiyor 

Paris 8 (A.A.) - Journal gazete
sinin Berlinden aldigl bir habere gore 
Alman makamah, !talyamn yard1mile, 
Franco k•t'alarmm iki ay ic;inde muzaf· 
fer olmalan i~in biiyiik gayretler sarfe· 
decektir. 

Bu son giinler zarfmda Almanyadan 
lspanyaya miihim miktarda harb mal ~ 
zemesi ve ihtisas ktt' alan sevkedilmi§tir. 

Alman mehafili ispanyaya yalmz go• 
niilliiler gittigini ve te§kilath k1t' alar gon
derilmedigini ehemmiyetle kaydetmekte • 
dir. 

Fransadan silah sevhiyalt 
devam ediyor 

Paris 8 (A.A.) - Echo de Paris 
gazetesi ispanyaya yeniden harb malze
mesi ve goniillii sevkedilmi§ oldugunu ya· 
z1yor. Bu gazeteye gore Katalonyah bQI
§evikler bir Belc;ika firmasma 7 milyon 
frank k•ymetinde makinelitiifek ve cepane 
sipari§ etmi§lerdir. 

General Franco ticaret gemile
rine de top hoyuyor 

Dun §ehrimize gel en Daily T elgraph 
gazetesinin Paris muhabiri yaziyor: 

«Fran co bahriyesini kuvvetlendirmek 
ic;in siiratle harekete ge~mi§ bulunuyor. 
Bu hususta Ceuta' da geceli giindi.izlii bir 
faaliyet goze ~arpmaktad1r. Y almz eski 
harb gemilerini Islah degil, ayni zamanda 
sefaini ticariyeye top vazolunmaktadtr. 
Bunlardan §imdiye, kadar yedi tanesi tec;
hiz edilmi§tir.» 

lspanya san'at hazineleri 
a~trtltyor mu? 

Salamanka 8 (A.A.) - !yi haber 
alan mehafil General Frankonun, Valen
cia hiikumetinin ispanyol san' at hazine
lerini Rusyaya gondermek niyetinde ol· 
dugu hakkmdaki haberler iizerine Paris 
ve Londra nezdinde te§ebbiisatta bulun
du8u bildirilmektedir. 
Bir Norve~ vapuru muayene edildi 

Cebeliittank 8 (A.A.) - «Royter» 
1bis ismindeki 1367 tonluk N orve!t 
vapuru Cebeliittank bogazmda asilerin 
bir gemisi tarafmdan durdurularak AI • 
ceziras· a goti.iriilmii~ ve or ada evrak1 ve 
haf!lulesi tetkik edilmi§tir. 

Ibis, Huelva' dan gelerek Akdeniz li
manlarma gitmekte idi. 
Amerikadan gonderilen muhimmat 

Va~ington 8 (A.A.) - D1~ Bakanh· 
gmm bir tebligine gore, diin ispanya ic;in 
hareket eden harb malzemesi yalmz se· 
kiz tayyare ile bir motordiir ki bunlann 
ktymeti 720 b"in dolard1r. Vaktinde am· 
balajJ yaptlamtyan miitebaki malzeme 
ise 2 milyon dolardan fazla degerdedir. 
Bu malzeme nhtimda kalmi§hr. 

Bundan boyle Amerikanm hi<;bi-r li • 
man,ndan 1spanyaya harb malzemesi gi· 
demiyecektir. 

Berlin • Burgos hava haltt 
Paris 8 (A.A.) - Petit Parisien ga

zetesinin Avila muhabiri tarafmdan gon· 
derilen bir telgrafta haber verildigine go· 
re Burgos - Berlin hava hath resmen kii
~ad edilmi§tir. Eski Cenevre • Marsil • 
ya Barselon hattJ inkttaa ugram1~h. 
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OKUYUCULARIMIZ 

-·--Diyor ki 
Talebenin Naf1a Veka
letinden hakb bir dilegi 

, Istanbul B orsas1 kapan1~ 
fiatleri 8 - 1 - 1937 

PARALAR 
------~~~~~---~ 

1 Sterun 
1 Dolar 

20 Fran81Z Fr 
· 20 Ll.ret 

20 Belcika Fr 

A114 Batt. 
61!l. 622. 
ll14 50 li 4 50 
114. 117. 1 

li!O. 125 
o2. t~o: 

7/1/937 tarihli Cumhuriyet gazete - ~g ~~Fr 
sinin ikinci sahifesinin (Dogru degil 20 Leva 
mi?) siitunundaki yazl yiiksek tahsil 2J J;~n:ronu 

19. 23 
~65. 57f>: 

20. 2a 
63. ss; 
75, so. 

gencligi arasmda biiyiik bir alaka ve 1 Avusturva 81 

memnuniyet uyand!rml§tlr. Bir~ok talebe ~ ~~~ 
20, 23. 
25. 28. 
20. 22 

arkada§lar somestr tatilinin yedi giin 1 PerurO 
sonra ba~lamas1 mi.inasebetile Devlet De- ~~ ~~a.r 

:<0, 23, I 

12. a. 
48, 6.1, 

miryollan hesabma i§lemekte olan Edir- Ruble 
ne ve Kuklareli hath i~in tenzilat olup 1 isvec kuronu 80, 82. 

1036. 
~45. olmad1gm1 gi§eden sormu'§lardir. ~ i:!:~;,~ 8 

1~!:: 
Memur heni.iz emir verilmedigini ceva- c; E K L E 8 

l>en bildirmi§tir. T abiidir ki yiiksek tab- 1;-----~;;.:;~.::..::_ ___ _ 
siJ genclerinden bir~ogu bu somestr tatili Londra ~~~~ 0~8at~ 
]~in bu hatta seyahate ~Jkacaklardir. Nev Yok o:7947 (1.7935 
Yurdun bir yakasmdaki demiryolunda in~o }~;n~7 ~~:~~~ 
talebeye tenzilat var da, diger yakasmda Bliiksel ~ 7144 4. 7182 
yok. Bunu ilk nazarda rnantik kabul et- ~:e~e 6~:~90 ~~g~o 
m1yor. Sofva 64,725 64.725 

Amsterdam 1.4518 1 4510 
Bu itibarla alakadar rnakarnlann bu Pra2 Z2.71o 22:115 

tenzilat meselesini somestr tatiline kadar Vivana 4.5t25 4.5125 Madr1<1 7.5810 7.5810 
• diger hatlar gibi • hallebnelerini Kuk- Berlin l975 t975 
]areli ve Edirneye gidip gelecek talebeler Varsova 4,2075 4,207o 

k I 
. Budaneste 4 45 4.45 

namma te rar ister ve bek enm. Biikres 108:4142 L08.4142 
F. Kurtuluf Bellll'a.d 84.5470 S4.5470 

Yokohama 2. 7987 2. 7981 

Kadmlartmtzm Hava Kuru· 
muna yardtmlari 

Saray (Hususi) - Trakya mmtaka -
smm Turk Hava Kurumu murahhaslan 
bu defa Edirnede yapbklan toplant1da 
Ti.irk kadmhgmm da hava tehlikesine 
kar§l ahnan tedbirlere i§tiraklerinl ka
rarla§brml~lardl. 

Bu maksadla b5lgemizde Hava kuru-
1 muna bagh cKadm yard1m kolu• te -

sis edilmi~ ve bir ka~ giindenberi faa
liyete ba§larru§tlr. Bu te§ekki.ile bi.iyi.ik 

' bir ehemmiyet veren kadmlar biiyiik 
teberrularda bulunarak yurdseverlik • 

1 
lerini bu s,ahada da izhar etmektedir -
ler. 

«Kadm yard1m kolu• merkezde i§le -
rlni tamamlad1ktan sonra kiiylere de 
giderek faaliyetine devam edecektir. 

I 

Moskova 24.9tl ~4 98 
~o~bm----~~~~~~.1~38~3--~8.~13~8~~ 

ESHAM 

Ac;J.!.J.t 
ReH 1.80 
A.slan cimento 13,45 
Merkez Bankast 93. 

KapailllJ 
1,"i0 

13.45 
93. 

tSTtKRAZLAR 

Ac;W.., Kap!Ulll) 
TUrk borcu I pe~in 22.875 i!2 875 1 

:II! :. I vadell 22.875 22185 
~ , n nestn 21.45 2l45 
II! » n vadell :::uo 21.45 
:. :.ID vade! 21.35 21.35 

SIVM-Erzurum d 95. ~o. 

OJ2 2 Hazine 66. 66. 

TABVtLAT -
M~ K.apanllj 

Anadolu 38,50 38.20 :. I vade11 , n vadell 38.50 38.20 
:. mll.. va. 41,70 4.1,7\J 

Zahire Borsas1nda 
diinkii muameleler 

l - itha.Hl.t: Bu~day 462, <;avdar 75, ke-

( YEN I. ESERLER ) pek eo, yapak 47 112, arpa. 60, tiftik 1s, yu-
- laf 40, miSlr 66, beyaz peynir 3/ 4, un 28 3/ 4, 
-------------------- susarn 10, iii fmdlk 13 1/ 2, mercimek 1 3/4, 

Kooser pamukyagl 1'l 3/4, fasulye 48, 1._ cevlz 8 1/4 
1 
1 

<Her ak~am~ ismlndeki ilk eserile kendi-
sl.ni §i!r .sevenlere tamtan gene ~a.lr Osman 
ismet Ulukutun bu deta muallim Ahmed 

alid kiitiibhanes1 taratmdan ba.s!lan 

ton. afyon 169 kilo. 
ihracat: Razmol 596, fasulye 56 1/2, ya

pak 25 1/4 ton. 
2 

l 

' 

r 
r 
r 
) 

( 

s 

' f 
l 

t 

I 
r 

a 
I! 

c 
I 
f 
} 

c 
} 

r. 
r: 
\ 

• 

Konser~ :l.smindeki §ilr kiimes1 ~Jknu~tlr. 

Bir konserln muhtelif k!Sunlarml andrran 
bu yen! ~Urlerinde Osman Ulukut §lirle 
mtiziF;i hemahenk k1lmaga. c;ah§maktadlr. 
OkuyucularimiZa tavslye ederlz. Fiat! 20 
kuru~tur. 

Sag lam 
Dr. Neeaeddin Ata.sagun tarafmdan CJka

nlan Saglam ismindeki tJbb1 halk mecmu-
a.stmn 4 tincii SO.YISI da zengln miinderieat
la 1nt1~ar etm~tir. Bu sayxda Dr. Mazhar 
Uzm.an, Fahreddln Kerlm Gi:ikay Te da.ha 
bire<>k tanmmllj imzalarm ya.ZJlari vardrr. 
Tav.slye ederlz. 

:P== Eskifehirde === 
SES I~JK KiTABEVI 
Bahaeddln • Emin 

Cumhuriyet gazetesinin Eski~ehirde 
tevzi merkezidir. K1rtasiye, Filips 
radyolan ve bilumum mekteb ki
tablan ve levanmtnt da en ueuz 

fiatla burada bulabilirsiniz. =~== ~l 

Haydar Rifatm 
eserlerinden 

Etrlisk Vazosu 
!li~in Oliimi.i 
Efendi tie U§ak 
Vikontun Oli.imii 
tklimler 
tlk A§k 

20 Kr. 
50 II! 

40 II! 

3() , 

100 II! 

100 II! 

100 II! 

2 - Sat~lar: 
Bugday yumu~ak kilosu 6 kuru§ 17 pa

radan II kurur 30'paraya. kadlli', bugdo. 
sert kilosu 6 kuru~ 32 paradan 6 kuru§ 35 
paraya kadar, a.rpa. kiloou 5 kuru.§tan 5 
kuru~ 5 paraya kadar, c;avdar kilosu 5 ku
TUII 26 paradan 5 kuru§ 32 1/ 2 paraya ka
dar, mtsJr san kilosu 4 kurUll 30 paradan 4 
kuru§ 35 paraya. kadar, susam k!losu 17 
kur~ 30 paro.dan, tiftik Mal. kiloou 140 
kurU§tan 145 kuru~a. ka.dar. 1c tmd1k ki
losu 7 Okuru:;;tan, yapak Anadol kilosu 63 
kuru:;;tan sansa.r derisi c;lfti 2733 kuru§tan 
3800 kuru11a kada.r, zerdeva derlsi c;ifti 
2925 kUrtl/ltan 3800 kurUlla kadar. 

3 - Telgratlar 7/1/ 937. 
Londra. MISJr Laplata ikincikanun tah

mili korterl 24 §1. 1 1/2 pe. Kl. 3 Kr. 44 S., 
Londra keten tohumu Laplata ikincikanun 
tahmlll tonu 12 ster. 5 111. Ki.7 Kr. 48 S., 
Anvers arpa Lchistan §Ubat tahmili 100 
kilo.su 119 F. F. Ki 5 Kr. 07 s., Liverpul bug
day mart tahmili 100 libresi 10 §1. 1/8 pe. 
Kl 6 Kr. 85 s .. ~lkago bugday Hartvintcr 
mayJS tahmill bu~eli 133 5/ 8 sent Ki 6 Kr. 
18 S., Vinlpek bugday Manitoba may1s tah
mill bu$eli 128 5/8 sent Ki. 5 Kr. 95 s., 
'Hamburg 1<( fmdlk Giresun derhal tahmil 
100 kilosu 156 R. mark Ki. 79 Kr. 32 s., 
Hamburg ic fmdtk Levan derhal tahmil 
100 kiloou 155 R. mark Ki. 78 Kr. 41 s. 

Lise ve Orta mektep 
talebesine 

En iyi ve ~abuk frans1zca 
ogreten kitab 

Merhum Ali Nazimantn 

La Clef du FranGais 
kitab1d1r. 

Maarif Vekaletince kabul edilmi§, 
ikinci defa bas1lnu~t1T. 

CUMHURiYET 9 ikincikanun 1937 
- --

3 I I 1•1 I I I I I 
4 I I I I I 1•1 I I 
5 I I 1•1 I I I I• I . 

1•1 I ,., I I I I 
I 1•1 I I I 1•1 ,. 
I I I I 1•1•1 I I 

Soldan saga: 

I 

l 

BeyogluCAGLAYANHer ak§am 
Rakkase Rakkase 

MELiHA SELAME BAHiYE · AMiR 

Solist M UALLA 
S. ATiLLA REVi.i HEYETi 

Bayanlard!!n mutP~ekkil Zeybek ve Anodolu danslan. Memleketin ~ok 
k1ymetli musiki san'atkarlar1 ve okuyueu Bayanlar bir arada 

Bestekar tanburi S A L A H A D D i N 
Tel. 40335 

1 - Kadmlarm kollarma taktlklan ~ey, 
l:jaret edatJ. 2 - TaVlr, blr emir. 3 - Bir hii- Tu·· rk Hava Kurumu Bursa Subesi·nden·. 
kiimdar, 11aka. 4 - Arabca cdullar», erme- .-

ROMANYA SEYR!SEFA!N iDA~ 
Hareket edecek vapurlar: --.,. 

SUCEAVA vapuru 11 K. sani \ ' ' • 
tesi saat 12 de (Kiistcnce) ye. 

RECELE KAROL vapuru 13 K. S<llli 

c;ar§amba saat 9 da (Pire, iskenderiyt:!., 
Hayfa ve Beyrut) a. 

Berlin, Breslau, Dresden, Londra, 
Briiksel, Lahey, Lwaw ve Warszawa 
ic;in tenzilath fiatlarla miittehid bilet • 
lcr verilir. Biitiin Romanya, Polonya 
ve Tuna limanlan ic;in ve Tiirkiye • 
Romanya hiikfunetleri arasmdaki itilaf 
mucibince merkezi ve §arki Avrupa 
ic;in tenzilath fiatlarla e§yayi ticariye 
sevk ve nakledilir. Fazla tafsilat ir;in 
Galata Yolcu salonu kar§lsmda Ta • 
hirbey hamnda istanbul umumi acen• 
taligma miiracaat. Telefon 44827/8 

nice bir. 5 - Almanyada bir nehlr, ek~lme- · ' 
sl lstenen maddenln ic;lne konan §ey. 6 - Hava Kurumuna aid Bursadaki Sinema binasmm tark cephesinde ~---• DOKTOR ---••1 
Bir renk. at kO§umunun kJS!mlarmdan bl- hal C:. k k l"b" 'tt'h d'l k I k 1 HASAN fER' D CANS EVER 
1 

en 'l'ar u u u 1 1 az e 1 en 1sm1n pazar 1 sureti e kiralanmas1 I 
r . 7 - Halkm alay tabirl olarak kulland1~1 bir edat, orta Asyada bir gi:il. 8 _ Ilk para- i~in Bursa ~ubesine miiracaat miiddeti 15 kanunusani 937 tarihine ka- Blrlncl sln1f I~ hastallklar• uzman• 
~iit §ehidlmiz, gece eglentisi yert. 9 - Karl dar uzahlmithr. lsteklilerin bu tarihe kadar ~ubeye miiracaatleri. (28) Pazardan ba~ka her gi.in sabahtan 
kocanm birblrinden ayr1lmasJ, ~tranca o~leye kadar hastalar1~1 meceanen 
benziyen oyun. 10 - iran dilinde bir, kalln muayene eder. 

kc~~r::~1dan a§ag1ya: ••• MUHAS EB ED EN ANLAR .. li81iellviiiazii
1
1idllliNiiaiiihilvlleiliiMiiuii· diiiiii'ii

1
iiiif'tiiiiiilviiaiiin= 

diye. 3 - Bir k1::; sebzesi. beraberlik edat1. 8 • 8 istanbul 6 nc icra mcmurlugundan: 
1 - insaniyet. 2 - Bir i~i c;evirme, bele- ' 

:1.-6B~ :t~~~~· i: ;~~~ ~~~e~~~ ~~~::~~~ If ayan ar aniyo r ~e~;~.!::~~:n ~:lr~l n:::~~: V:e p::ya:; 
ses, iizerinde gidilen yer, rus<;a ceveb. 8 - · " Bir cihet, armm yaptJ~l. 9 . Yemck tak1m- lsteklilerin Sirkeci, Salk1msogiit, Demirkap1 caddesi, No. 7 16/1/937 cumartesi giinii saat 12 den 
lanm sakl1yan dolab, blr ~eyi bulma~a .;a- karyola fabrikasma miiracat etmeleri. 13 e kadar Taksimdc Bilh1rcu sokag1n· 

l!§ma. 10 - Tarladaki bugday mahsulii, Ha- ·-------------------••••••••••• be§istanda kabile relsi. -:- da Hamdibcy aparhmanmda birinci 

Evvelki bulmacanrn hallerlilmi~ fekli Satiiik su·. t apk arthrmasi icra kllmacagmdan is .. 
1 2 a 

4 
r; ~ , 

8 
, 

10 
teklilerin mezkur giin ve saattc yerinde 

'1-BIEITIOINIAIR-IMIE-1•1 I. t b I z· M k b" M I bulunacak mcmuruna miiracaatleri Han s an u 1raat e te 1 iidiir iig" iinden: 
2 AIZIAIMIEITI•IOILI• olunur. (29115) 

Tl i IMIAIRI•IPIRIAIG 1stanbul Ziraat Mektebi Ciftliginde mevcud 325 bat sagmal ko. 

A 1 N 1 A 1 C 1•1 L 1 A 1•1•1 R yundan alh ay zarfmda almacagi tahmin edilen 1662 lira 50 kurus 

5 VIEI•IliTI I IRI•IDIA kiymetinde 17500 kilo siit 25/1/937 pazartesi giinii saat on best~ 
6 Yl•lsi•IRI•IAILIEIM a~1k arttlrma ile sablacaktu. ' 
7 A I ~I j I R I E IT 1111 A 1 S I& ~artnameyi gormek istiyen1er hergiin, siidii almak istiyenler de 

s •IAILIAINI•I i IKIIIZ mezkur giinde 125 lira muvakkat teminatlarile birlikte Halkahda 

9l Ul Z I AI K 1•1 E IF IE IS 1•1 Istanbul Ziraat Mektebinde Ciftlik ldare Heyetine miiracaatleri. (108) 

10 s I•IHIII z 1•1 Al•l E IV 

HASAN 
Kolonyast ve 
Losyonlart 

90 derecedir. Hakiki limon 
ve turun~ ~i~eklerinden ya -
ptlmistlr. 

HASAN 
tal art 

NESRiN 
Kolonya ve 
Losyonlari 

Hasan kolonya ve losyonla
riDm yavrusudur. Ucuzlugu 
ve nefaseti sayesinde biitiin 

Salih Zekinin ziraat kitablari· 
100 kurut Ziraat Muhhras1 (Eski harflerle) Cildsiz 

' 100 » Tiitiin Ziraat ve Ticareti (Eski harflede) Cildsiz 

200 » Asri Tavuk~uluk «iki cild>) 
150 » Ziraat ve Ticaret Cazetesi (Yirminci cild cildli) 
Yukanda isimleri yaztlan ziraat kitab1ar1 tenzilath fiat

larla lkbal Kitaphanesinde sablmaktad1r. Muharriri adresine 

tsmarlamrsa pasta iicreti ahnmaz. 

Adres: Istanbul- Kad1koy Aziziye sokagt Salih Zeki Ekimci. 

KUMBARA 

Y. Ziya Kalafatoglunun 

ingilizce miikileme 
Kitab1 ~1ktJ. Fiat! SO kuru§tur. 

~ah~ili ikbal kutuphanesidir 

BOL SiHHAT 
BOL NE'E 

Nihat A. KUTMAN 'arabevi 

0 

BIRE 
1000 
VEREN piyasay1 tutmustur. • 

Deposu: istanbul, Ankara, 
Beyoglu, Be~ikta~, Eski~ehir. TARLADJR 

TASHiH 

I 

Kli~k Hikayeler 
Mevud Toprak 
Stalin 

125 II! 

150 II! 

75 II! 

35 , 

125 II! 

tt~ talebe, bir muallim klsnu var
dxr. Birinci 23, ikinci 34, li~iincli 40 
lruru§tur. TB.§rada toptan alanlar -
dan posta i.icreti ahnmaz ve tenzi -
lat yap1hr. 

Diinkii niishamtzda lnhisarlar 
ldaresinin 99 numarah imtihan • 
]a memur almmas1 hakkmdaki 
ilamn imtihan giinii 20/1/937 o
lacak yerde yanh,hkla 20/10/ 
937 olarak yaz1lm1' oldugundan 
tashihen ilan olunur. (99) r 

r 

J 
J 
r 
I 

Lenin Mezhebi 
Felsefe 
Tarih Felsefesi 
Anar~izm 

Gtiz Hekimi 

60 ~ 

Dr. !Ji.ikri.i Ertan 
Ca~alogl& Nuru.osmaniye cad. No. 
30 (Cagalo~lu eczanesl yamnda) 

Dr. Hafiz Cemal 
Lokmart H ekim 

Dahiliye mUtehassun 
Pazardan ba~ka giinlerde o~leder 

sonra saat (21,2 tan 6 ya) kadar !stan· 
bulda Divanyolunda (104) numarah 
busust kabinesinde hastalanm kabul e
der. Sah, cumartesi giinlerl saba!> 
c9 ¥.z - 12~ saatleii bakild ftkaraya mah· 

sustur. Muayenehane ve ev telefon 
22398. Kl§hk 21044. 

Sab§ yeri Cumhuriyet matbaaSl • 
Slchr, 

Bah~e Mimar1-. 
Mevlud Baysal 

Dordiinci.i Vaklf Han diirdlinci.i 
kat, 18 numara, telefon 22537 

Parklarm, amt meydan, ~o -
cuk ve kiitk bah~elerinin en 
modern usullerle tarh ve tak -
simabm ve araziye tatbikabm 
deruhte ve taahhiid eder. 

Miiessesat ve bususi bah~elerin 

daimi nezaretini kabul eder. 

Universite Dogum ve Kad•n 
hastahklar• Do~enti 

or. NASiD EREZ 
• • 

Beyo~lu lstikliil eaddesi 99 numa-
rah Ankara aparhman10a ( Gaz 

~irketi iistiinde) nakletmi~tir. 
Tel. 41572 , Dr. 

NI$ANYAN 
Hastalarint hergiin ak§ama kadar 
Beyoglu, Tokatliyan oteli yantnda 
t\lekteb sokak 35 numarah mua• 

yenehanesinde tedavi eder. 

«;i~ek, sebze tohumlari, fide ve Zuhrevi ve eild hastahklar1 

fidanlart; si.is, meyva aga!; ve aga!<- D_ r. Hayr•· o· mer 
clldar1; salon !<i!;ekleri bah~e alat 
ve edevah ve ehliyetli bah!<ivanlar Ogleden sonra Beyoglu Agaeami 

gonderir. Katalog elli kuru~tur. I ill•k•ar•~•IS•In•d•a•N•o•.•3•1•3•T-el•e•fo•n•:114•3•58•5 .. 

tl/ -' 'Qflt .. 



CUMHURiYET 11 

SALiH NECA Ti den ahn1z. Re~eteteriniz bii· 
yiik bir dikkat, c:iddi bir 

istikametle hazulamr. KESKiN KA$ELERi Grip, Ne:a:le, ba1; ve di~ agr1larm , 
muannid sancllan bir anda keser 
Ktymettar bir ilacdJr. 

D y • • Ian ancak bu tnkvimde bulabilirsiniz. Memleketimi-
ogru vakitlen ve ay . . 

• . akit cetvelleri orta lise ve yiiksek okul talcbelerme 
tm her yenne uygun v ' 
1 .• · 1 • • f miileri ilave edilmi§tir. Kitabcdardan araym1z. 
uzum u r1yaz•ye or 

1-- ...:::=~--------1 inhisarlar Umum Miidiirliigiinden · 

9000 kilo demir tel (saat 14) 
000 k 'l "k tatiyabilecek» a1ttan siirme araba (sa.at 15) 

1 0 a.ded d I 0 yu . • 1 
k d · ve miktart ya.zth 1k1 ka1em ma zeme tartna· 1 - Yu ar1 a cans 

e. •. • ucibince pazarhkla satan ahnacakhr. lne ve numunest m L _ •• .. h" 1 
I k 14/1/937 tarihine rashyan pertemtn: gunu tza a • 

2- Pazar 1 , M b t b 
d .. t '1 n saat1erde Kabatatta Levaztm ve u ayaa fU e • rtn a. gos era e 

. d k' AI Komisyonunda yaptlacakhr. . 11
; ~ ~a~7nameler parastz olarak hergiin sozii ge~en tubeden ah-

nabilir. • • d'l .. t1 rde o/t 7 5 
4 - lsteklilerin pazarhk i~in taym e I en. gun ve sal a el , 'l"o ' 
. 1 .1 b' l'kte ad• ge~en Komtsyona ge me ert 1 an o-

gi.ivenme para ar1 e tr 1 ... (3839) 
lunur. 

MIW 

t -ldaremizin tzmir Fabrikast i~in tartnamesi mucibince 24 ton 

lnazut pazarhkia satin ahnacakttr. .. .. 
2- Pazarhk 13/1/937 tarihine rashy~n ~ar~amba gunu .saat 15 te 

K b L e Mubayaat ~ubesmdekt Ahm Komtsyonunda a atatta evaztm v 
yaptlacakbr. .. h .. I k • · 
3- lsteklilerin tartnamesini almak uzere erguln, 'p1azb~r l~ktt~md· 

d • d'l .. ve saatte % 7,5 giivenme para art e tr 1 e a 1 
e taym e 1 en gun . , .. r (3880) 

ge~en Komisyona gelmelert 1lan olunu • . .,.,_ 
Aded Cinsi Muhammen bedeli 

53 Palto 1100 kurut «B.» 

25 » 1100 » «M.» 

140 Fotin 570 » «B.» 

5 570 » «M.» 
6 » d 'k 

E I I k1a sahn ahnacagt Han o1unan yukar1 a m1 tart 
vve ce pazar t • , y 1/1/937 

Yaz1h melbusabn niimune1eri tebdil edalmlf o1~ugundan 1 
tarihine rashyan pazartesi a-iinii saat 16 da yentden pazarhk1a ek • 

silt~niye konu1muttur. .. 
lsteklilerin tartname ve niimuneleri gormek i.izere hergun ve ~a-

Zarhk ic;in de tayin edilen giln ve saatte % 7,5 giive~me paralar1~e 
birlikte Kabatatta Levaztin ve Muhayaat ~ubesindekt Ahm Komts· 

Y I · 'I" 1 (3794) onuna gelme en 1 an o unur. 
M'W 

1 - ~artname v.e ketifnamesi mucibince Cibali Tiit~n Fabri~asi 
hodru:rn katmda yapt1acak «7393» lira «47» kurut ke,lf bedelh ta-
rnirat ve tadilat a~tk eksiltmiye konulmuttur. • .. .. 
II.- Eksiltme 11/1/1937 tarihine rashyan pazartes1 gunu saat 15 

te I<abatatta Levaz1m eve Mubayaat fUhesindeki Ahm Komisyonunda 
Yaptlacakhr. 

III. - Muvakkat teminat «554» lira «51» kuruttur. 
IV. _ thale evrak1 36 kuruf mukabilinde hergiin sozi.i ge!ren tube-

den ahnabilir. 
V, - tsteklilerin ihaleden en az iki giin evvel tnhisarlar ln.taat tu: 

besine gelerek bu gibi it1eri muvaffakiyetle yapllk1~rm~ dair resmt 
Vesaik gosterildikten sonra alacaklart ehliyet veSJkasil~ ka~u~en 
kend1'I · d l "k ve 01.0 7 5 giivenme paralartle h1rhkte er1n en aran1 an vesa1 /( ' ( 04) 
Yukar1da. adt ge~en Ahm Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 37 

""""' 
1 - td • . M It T"t"n Enstiti.isii Biologya laboratuar1 i!rin 

2 are:rntzm a epe u u · • d 'k 
418 84 1' h bedellt' ve fenni tartnamesm e mt tar ve • 1ra mu ammen k '1 

~\>saft Yazth 44 kalem muhtelif alet ve malzeme a~1k e s1 tme usu • 
hie aat 1 1n a tnacaktir. • .. .. t 15 

2 - Eksiltme 25/1/937 tarihine rashyan. paza~tes• gunu s~a 
te I<abata. t L ve Mubayaat tuhesmdekt Ahm Komasyo • 
nund f a evaz1m 

3 a YaptlacaktJr. , 
- Muvakkat teminat 181,42 hradar. .. .. I 

4 - ~ 1 1 rak hergiin sozu ge!ren tuheden a 1 • 
llab't• ..,.artname er paras1z o a 

1 lt, 

gi,i S - lateklilerin fiabiZ tekliflerini eksiltme ~ii~iil~den den g~ 15 

6n evve) lnhisarlar Ziraat Fen ~ubesine verme en azktm d~~~· . d 
- 1 • • b'l k · in kanunen en 1 erm en 

arantl steklilerin eksiltmrye gtre I me •r 'I b. likte tayin edilen 
iii an \>esika ve % 7,5 giivenme para an e tr ) 

n Ye sa t K . na ~elmeleri Han olunur. (3501 a te ad1 ge!ren omtsyo • 

Cinsi 
Muhammen beaeli 

Lira K. 

69g lapanya maiJlulatJ 7.65 Brovnig sistemi 4350.-
590 2581.25 

. )) » 6•35 » » 726.25 
83

1 
D. W. M. markah 7.65 
7 ~~ 

·65 Dreyze marka 15.25 
~ 6.35 Valter 7679.-

t \"llkartda . 'k hammen bedelle~ yazlh «1372» aded 
aha c1na, m1 tar ve mu 'h' 

I Ilea ~artna:rn "muneleri mucibince 11/1/937 tart me ras • 
IYan e ve nu ·r h1 
I Pa~artea· .. .. t 10 da pazarhkla sahlacakbr. Bu S1 a arl 

a 1p 1 gunu saa . .. k ·· 
t. •atlllaga rn b l nan istekiilerin niimunelerJ gorme uzere 
c.etg\i ezun u u 01 5 .. 

n Ve Paz I k ' . d tayin olunan gun ve saatte to 7, guven· 
lne Pa ar 1 •crm e • 1 L 

h taar olan 576 I' "1e birlikte Kabatatta lnhuar ar evaztm 
ve '"I b « » tra 1 •• 

I . u ayaat ~ub . M"diirliia.lh&deki Satlf Komiayonuna muracaat· 
er1, ..,. est u · .. - (3705) 

I ~ ~ 

·- C'b 0 b WI listed 1 ali Ti.itiin Fabrikas1 ic;in tip ve eL 'ad1 tartna~esme ag 1 

hid e Yazth 2000 lira muhammen bedelli 22 kalem mobtlya pazar • 
a Yapt I . 

1J - 1tJ acakhr. ' .. .. 
da I< Pazarhk 25/1/937tarihine rashyan pazartest gunu s~at 16 
Ill d abatatta Levaztm ve Mubayaat tuhesindeki Ahm Kom1syo • 

n a Ya I IU PI acakttr. 
nab'}·- ~artnameJer paras1Z olarak hergiin aozii ge~en fUbeden ah-

1 tr, 
IV. 

iii• - lateklilerin pazarhk i!rin tayin edilen gi.in ve saatte % 7,5 
enl\le . K . I I . 'lA !u Paralarile birlikte ada ge~en omasyona ge me en 1 an o-

ll\l~ . (119) 

Denizyollari 
t~LETMESI 

Acentalan: Karaki:iy Kopriiba§I 
Tel. 42362 - Sirkeci Milhilrdarzade 

Han. TeL 22740 • 

TRABZON POSTALARI 
Pazar, Sah 12 de 
Per•embe 16 da 

iZMiR 
00 

SURAl 
Cumartesi 15 te 

PO STASI 

MERSiN POSTALARI 
Sah, Per~embe 10 da 

Ka1karlar 

DiGER POSTALAR 
Barhn Cumartesi, 

<;arta:rnba 18 de 
Pazar, Sah 
Perte:rnbe 9,30 da 

lzmit 

Mudanya • Pazar, Sah, 
Pertembe, Cuma 
8,3o da 

Bandtrma • Pazartesi, Sah, 
<;ar,amba, Per • 
'embe, Cumarte • 
si 20 de 

Karabiga • Sah, Cuma 19 da 
Ayvahk Sah, Cuma ,- la 

«Sah postaa1 1 -

di, ve doniitte 
Lapseki ve lmro · 
za da ugrar» 

Trabzon ve Mersin postalarma 
kalktt giinleri yiik ahnmaz. 

TASHiH 
31/12/936 tarihli niishamtz • 

da 3871 numara ile !rikan lstan • 
bu1 Vak1flar Ba,mi.idiirli.igiine 

aid ii~ par!ra arsa ilanmm ihale 
giinii 18/1/937 cuma olarak 

yanhf yazlldtgl bildirilmit oidu • 

gundan 18/1/937 pazartesi o1a • 
rak tashih olunur. (110) 

, 
T•rat b1~ag1 yerine 
ba,ka bir b1~ak verir
'erse aldanmay1n1z. 

1srarla P 0 K E R 
PLAY t1ra~ 

~~;:;::;:;:;::~~ .. ;b~·~~a;k~la;r~•;n~l~is;t~e~y~i~n~i~ 
Deniz Ticareti Miidiirliigiinden: 
Mi.idiriyet motorleri i~in ahnacak 20 • 30 ton benzine talib zu • 

hur etmemesi haaebile 29/12/936 tarihinden itibaren bir ay miid • 
delle pazarhkla ahnacakhr. Taliblerin % 7,5 teminah muvakkate 
olan 562 lira 50 kurutu Vilayet Muhasebeciligine yattrdtklarma dair 
makbuz veya banka mektublarile pazarhk giini.i olan 29/1/937 cu
ma giinii saat 14 te Galatada Deniz Ticareti Mi.idiirliigiinde miite
tekkil Komisyona ve ~artnameyi almak i.izere Miidiriyet ldare ~u • 
besine miiracaatleri ilan olunur. (116) 

istanbul Oniversitesi Artt1rma, Eksiltme 
ve Pazarhk Komisyonundan: 

Ceket, panta1on ve kasket bir taktmm muhammen fiall 13.70 
En az En ~ok 

198 205 
Palto: En az En ~ok Bir paltonun muhammen fiah 10.50 

25 25 

I 
· istanbul Vak1flar Direktorliigii ilanlar1 

tlk 
teminat 
Lira K. 
763 88 

Muhammen 
bed eli 
Lira K. 

10185 00 

Miktan Cinsi 

Mecmuu on II kalem bez ve pa · 
aekiz bin al- tiska, Amerikan bezi 
tJ yi.iz met • pijamahk, elbiselik 
tordur. ve abahk kumat• 

Gureba hastanesine yukanda cins ve miktart yaz1h II kalem bez 
ve kumat pazarhkla ahnacakbr. 

Pazarhg1 11/1/937 pazartesi giinii Komisyon huzurunda yaptla • 
cakllr. lsteklilerin hergiin f&rtnamesini Levaztm kaleminde gore • 
hilirler. (114) 

TURK HAVA KURUMU 

BOYOK PiY ANGOSU 
~imdiye kadar binlerce ki,iyi zengin etmi,tir 

3 i.incii ketide 11 ikincikanun 937 dedir 

Biiyiik ikramiye 4 5 . O 0 O liradtr 
Ay~tca: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle (10.000 

ve 20.000) lirahk iki aded mi.ikafat vardtr ... 
DIKKA T: Bilet alan herkes 7 ikincikanun 937 giinii aktamt· 

na kadar biletini degittirmit bulunmahd1r. Bu tarihten sonra 
bilet iizerindeki hakkt 1akit olur ••• 

Band1rma 
Bir tak1m ceket ve etek bir taktmin muhammen fiah 10.20 Bandtrmada yeni spor sahasmdaki mecramn 150 metrelik k1smm 

En az En ~ok 4567 lira 50 kurut ketif bedelle intaah yaptlacakhr. 
60 62 Buna aid mali ve fenni f&rtname ve proje 23 kuru9 bedelle Bele-

1-Universited'e bulunan kadtn ve erkek miistahdemler i~in yerli diye Muhasebesinden verilecektir. 
kumaflan yaptmlacak yukar1da miktar ve muhammen fiatlar1 yazth tha1e a~1k eksiltme usulile yaprlacakhr. 
elbiseler 28/1/937 pertembe gi.ini.i saat 15 te Rektorliikte top1anan A!r1k eksiltme 2/2/937 salt giinii aaat 15 te Belediye Enciimenin· 
Komisyonda iha1e edilmek i.izere a~1k eksiltmiye konulmu,tur. de yaptlacakhr. 

2 - ~artname ve kumat ve har~ niimuneleri hergiin Rektorliikte Eksiltmiye ittirak edecekler 2 490 aaylh kanunun i.i,.i.incu" maddesi 
gori.iliir. y 

mucibince istenilen veaikalar1 ibraz etmege mecburdurlar. 
3- Talibierin ihale giiniine kadar 278 lira muvakkat teminatla ~ 

Eksiltmiye ittirak edebilmek i~in 342 lira 56 kurut muvakkat te • 
rm1 Universite Muhasebe veznesine yahrmtt olmalart ve iha1e gii • minah Belediye vezneaine yahracaklardlr. 
nii Ticaret Odas1 vesikasile bu gibi itleri hiisnii suretle ifa ettigine Keyfiyet istekli olanlarca bilinmek iizere ilan olunur. (115) 

I 

dair resmi devairin birinden son iki sene zarfmda almtt oldugu bir 

vesika vermesi laztmdtr. (l12) Devlel Demiryollan i,lelme Umum MUdiirliigUnden I 
r::: Bi~Ki ve DiKi~ YURDU ---... ._-----·------------•-••• Tesis tarihi 1923 - Miidiirii: Noerni Asaduryan Muhammen hedeli 2870 lira olan 10,000 kg. vagon kurtunu 14/1/ 

ok kolay bir usulle diki§ bilen ve hi<; bilmiyen bayanlara Fran- 937 per,embe gi.ini.i saat onda Haydarpatada gar binast dahilindeki 
s1z liiks metodile tayyor, tuvalet, Reglan, rob ve beyaz «;ama§Ir teferrtiatile Birinci t,Ietme Komiayonu tarafmdan a~1k eksiltme ile satin ah • 
biC<iP dikmesini az zaman zarfmda ogretilir. Yuksek Kiiltiir Bakanhgmdan nacakhr. 
tasdikli §ahadetnarne verilir. Milessescm 90k senedenberi yiizlerce mezun- Bu ite girmek istiyen1erin 215 lira 25 kurut1uk muvakkat temi • 
Jan muvaffakiyetle san'at hayatma yeti§tirmi§ ve bir ~ok bayanlar kendi natla kanunun tayin ettigi vesika1an ve kanunun dordiincii madde· 
ba~lanna mekteb a«maga ve makastar ve terzi olmaga muvaffak olmu§lar- 5 • muc1'bt'nce 1· 11e ~· ~ .. k .. b 1 d ~ d · b 1 T ,..trmege manu anun1 u unma tgtna au eyan • dtr. Dcrslere 18 ikincildinunda ba§lanacagmdan talebe kaydine pazartesi, 
sah ve ~ar§amba giinleri ogleden sonra devam olunmaktadtr. istanbul Ge- name ile hirlikte eksiltme giini.i saatine kadar Komisyona miiracaat· 
dikpa§a Balipa§a yoku~u Vahan Asaduryan eczanesi ustilnde No. 1 leri laztmdtr. Bu ite aid tartnameler Komisyondan parastz olarak 

verilmektedir. .(3830), 
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Tercih edilmesindeki sebeb 

GR p i N • 
I 

Biitiin agnlara, hastahk 
ba~langt~lanna kar~I te
stn yiizde yiiz olan ve 
hi~ zarars1z en kuvvetli 

miisekkindir. 

GRiPiN 
Nezle, soguk algmiiQt, grip, rahatstzltklannda, ba~. di~, mafsal, 

romatizma, asab ve adale aQnlannda 12 saatte 3 tane 
kullanabilirsiniz. 

Sergilerde eser te§hir 
eden ressamlara 

Giizel San' atlar Akademisi 
Direktorliigiinden: 

lkincikanunun yirmi ikisinde Atinada Yunan hiikiimeti biitiin 
Balkan devletlerinin i'tirak ettigi bir resim sergisi ac;acaktu. Bu ser
giye ittirak etmek istiyen ressamlarm jiiriye arzedilmek iizere be -
gendikleri esrlerinden iic;er danesini en gee; 12 ikincikanun sabahma 
kadar Giizel Sa'atlar Akademisi Miidiir Muavinligine makbuz mu • 
kabilinde teslim etmeleri. (83) 

KOC • 
DEMiR BORU 

LiMiTED ~iRKETi 
Memleketimizde yap,makta oldugu 3/8 den 3 parmaga kadar 

Su, Gaz ve Kalorifer 

BORULARININ 
Satt~a ~tkan1m1~ olduQunu saym mU~terilerine bildirir. 

T eleton No. 42093 Posta kutusu No. 1355 

istanbul • Hali~ • Karaage~ No. 129 

ikt1sad V ekaleti is Dairesi 
f 

Oii~ncii Bolge Amirliginden: 
Giinde en f.Z be' i'~i !rah~branlardan batlamak iizere, ziraat ve 

~ift!rilik itleri, deniz ve hava itleri, bir ailenin kendi efradt ve yakm 
akrabalarile bir arada evlerinde yapbklan itler miistesna her tiirlii 
it yeri sahiblerinin doldurmakla miikellef Q.lduklari beyannameler 
Kaymakamhklarca alikadarlara dagiblmaktadir. 

tlan tarihinden itibaren bir hafta zarfmda kendisine heniiz beyan
name gonderilmemit olan if yeri sahibleri varsa bunlarm miiessese • 
lerinin bulundugu mahallin Kaymakamhklarma miiracaatle beyan • 
name alarak doldurmalan laztmdxr. 

Beyanname vermiyenler veya yanltt dolduranlar hakkmda it ka
ilununun buna aid hiikiimleri mycibince derhal cezai takibata ge~ile
cegi ehemmiyetle ilan olunur. (106) 

Mevsim hasebile 
Nadide 

Meyva Agaclar1 
T opt an ve perakende 

Cengelkoyii, Bakircibatmda · 
t EK BAH ESt 

Sahib 1'6 BCL$muharrtn: Yanu• Nadi 
'Jmuml nem11at1 fdars eden Yan 111er1 

Mildilril: Hilunet Miinif 

Cumhurftlet 1714 tbacm 

,.._Kulak~. Burun, Bogaz--a 
MUTEHASStSI 

Dr. !?EVKET TARAY 
Beyoglu, istiklal caddesi Singer 
karljJSJnda Saka 1;1kma:u No. 3 

Telefon : 43242 

Yenikoy sulh hakimliginden: 

Biiyiikdere caddesinde 367 say1h ev
de mukim akd hastahjp.na miiptela An· 
na nam1 diger Atinaya ayni evde mu • 
kim anas1 Vayinyamn vasi tayin edil
digi Han olunur. 

CU1\IHURiYET 9 ikineikanun 1937 

Vita.min - G1da - Kalori - Sthhat 
Pirinc • Yulaf • Mercimek • Bug day • irmik 

A 
Palates - M1s1r • Arpa • Bazelya • •• • z 

~ocuklarinizi besleyiniz ve biiyiitiiniiz. 
Hasan tizlii Unlar1 nefasetleri ve lazeliklerini on sene muhafaza eder ve kal'iyyen bozulmaz. 

Cocuklarmtza yediriniz. lstediklerini ve sevdlklerini btktlr mtyarak degi~tire degi,tire yediriniz. Vitamini ve kalorisi ~ok 
olan bu miikemmel, tlzlii Unlarla yavrulanmz ne~eli, sthh atli, tombul, kanh, canh olurlar. Cabuk biiyiirler. Cabuk dit ~~
karular, kemikleri kuvvetlenir, ishal olmazlar HASAN U ZLO UNLARILE yap1lan mahallebi ve c;orbalarm ve tathlarm 
ve piirelerin ve yemeklerin lezzetine payan olmaz. HASAN oZLO UNLARI nefasetini on sene muhafaza eder. Daima 
tazedir. Hie; kurtlanmaz. Taklidlerinden sakmmtz. Ba~ka marka verirlerse almaym1z ve aldanmaymtz. 

H A S A N M A R K A S I N A D 1 K K A T. Biitiin eczaneler ve Bakkallarda bulunur. 

Deposu: istanbul, Ankara, Beyoglu, 8 e'ikta,, Eski,ehir 

Dr. Ihsan Sami ... 

Oksiiriik Surubu 
' 

Oksiiriik ve nefes darllgt, bo~ -
maca ve Jnzam1k oksiiriikleri i~in 
pek tesirli ilacd1r. Her eczanede ve 
ecza depolarmda bulunur. 

Eczac1 arawyor 
Ankarada biiyiik bir eczanede !:8 • 

h§mak iizere bir diplomah ve bir de 
pratik kalfa ;_steniyor. iyi pratik gor • 
mii§ olanlarm (Ozi§ Ecza) deposuna 
miiraeaat ederek malumat almalan. 

SATILIK 

Fabrikatorlann nazan dikkatine: 
Muhkem ve muntazam fabrika 

ve depoya elver~li dart masura 
maileziz tath suyu havi, geni§ ara
zi i~inde halihaz1r i§lemekte olan 
Eyiibsultan caddesinde Eskiye -
ni hamam1 namile arif (55) lira 
icarh ve resen kuntrath ~ifte ha -
mam son fiah (7500) liraya sat1 -
hktlr. Cadde iistlinde kii§eba§I o -
lup denize mesafesi li~ dakikad1r. 
Halihaz1r vaziyeti yirmi bin lira 
ile meydana gelmez. (F ABR1KA 
ve DEPOYA) elveri§lidir. 

Mliracaat: Yemi§ Zindan han 
•-• No.1. Telefon: 21608--i 

Bu cazib tecriibeyi yap1n1z 
PUDRALARI 

Di~lerinizle eziniz 

Milyonlarca kadm bu tecriibeyi 
yapmca hayran kalmi!ilardu. Zi • 
ra; ekseriya yiizdeki siyah nokta
Iar, al:Ik mesameler ve her nevi 
gayri saf maddeler, tane tane 
olmu!i adi bir pudradan ileri gel
dig'ini biliyorlar. Filhakika, baZI 
pudralar parmaklar arasmda tu • 
tulunca kadife gibi yumu§ak go • 
riiniirse de hakikatte klsun klsun 
taneli ve sert ohu. Bunlar, gozii • 
niizden ka!:abilir. Fakat di§leri -
nizle pekaH1 hissedebilirsiniz. Bir 
parl:a pudra ahp di§leriniz ara • 
smda eziniz §ayet tiiz'l bir tane • 
lik olsa derhal hissedersiniz. 1}im· 
di de bu tecriibeyi havaland1rd • 
m1~ yegane pudra olan Tokalon 
pudrasile yaptruz. Bu pudra yeni 
ve imtiyazh bir usul dairesinde 
istihsal edilerek evvelkinden on 
defa daha ince ve daha hafif kil • 
maktadir ve binaenaleyh cildin 
nazik mesamelerini tahri§ eden 
tanelere tesadiif edilemez. Bu gi
bi taneli pudralardan saklruruz. 
V e yalmz havalanduilm1~ ve ga • 
rantili yegane pudra olan Toka • 
Ion pudrasmt kullanm1z. Terki • 
binde krem kopiigii bulundugu 
cihetle cildde uzun miiddet sabit 
kaiir ve artlk parlayan burunlara 
nihayet verilmi§tir. Ve s1k slk pud
ralanmaga ihtiya~ kalmami§hr • 

T orbal1 Kaymakamligindan: 
Go~men hayvanab i~in iki yiiz yedi bin kilo kuru ot ve bulunama

dtgt takdirde iki yiiz doksan sekiz bin bet yiiz altmit kilo saman 
eksiltmiye konulmuttur. Eksiltme miiddeti 30/12/936 giiniinden bat· 
hyarak 10/1/937 tarihi ak~amma kadardtr. Eksiltmiye i~tirake ta· 
lib olanlarm ve teraitini anlamak istiyenlerin T orbah tl~esine mii • 
racaat eylemeleri iliin olunur. (74) 

Orgiip Kazas1 Belediyesinden: 
1 - Kazamtzda be~ yatakh dispanser mevcud olmakla beraber 

faal bir doktorumuz da vard1r. 
2 - Sermayeli bir eczay1ca ihtiyacJmtz vard1r. 
3 - Biliimum sattlan eczanm ticareti kendisine aid olacakbr. 
4 - Bila bedel bir eczane binasile ecza dolablart verilecektir. 
5 - Kazanm niifusu 23895 oldugu gibi civarimtzda bulunan ve 

daima ah~ veriti kazam1zla olan Avanus kazast da bu eczaneden is
tifade edecektir. 

6 - Eczac1ltk evsafma haiz bulunan sermayeli bir eczact talib ol
dugu takdirde kendisine ayrtca Belediye biit~esinden maktuan ayda 
50 lira iicret verilecektir. 
7- Yukartda yaz1h 'erait dairesinde talib olanlarm Uraytmtza 

miiracaatleri ilan olunur. (23) 

M. M. Vekaleti Deniz Merkez 
Satinalma 'Komisyonundan: 

Muhammen bed eli T eminat Miktart Cinsi 
Lira Lira Ton 

28.500 2.138 1500 Kardif komiirii 
1- Yukar1da muhammen bedelile teminah yazth 1500 ton kardif 

komiirii kapah zarfla miinakasaya konmuttur. 
2- Miinakasa 12 kanunusani 937 salt giinii saat 14 te Ankarada 

M. M. Vekaleti binasmda yaptlacaktlr. 
3- (143) kuru~ bedel mukabilinde tartnamesini almak istiyen -

lerin hergiint miinakasaya girmek istiyenlerin de yukar1da yaz1h te· 
minab havi teklif mektublar1m 2490 say1lt kanun hiikiimleri dahilin· 
de miinakasa saatinden bir saat evvel, yani saat 13 e kadar Komisyo
na vermi' olmalar1. (3147), 

.'REOSiL 
-· · Oksiiriik; Nefes darhg• ~ Soguk · 

· alg1nhg• ve Gogiis nezlelerinden , 
sizf kurtaracak en eyi ila~ budur. 

Her Eczaneden israrla isteyiniz. 

Kilis Belediyesinden: 
Kiliste Buz fabrikas1 tesisatt ic;in miiddeti zarfmda talib ~tkma• 

dtgmdan tadilen ve yeniden eksiltmiye konulmu,tur. 
Tesis edilecek buz fabrikas1 binast ve makinelerinin plan ve ke~if· 

lerinin tanzimi eksiltmiye konulmu~tur. fstiyenlere f&rlname gon • 
derilir. Taliblerin 15/1/937 cuma giinii saat 15 e kadar Belediyeye 
miiracaatleri ilan olunur. (6) 

Edremid Belediye Rei~liginden: 
Belediyemizin a~tk olan 165 lira iicretli miihendisligine istekli o " 

lanlarm miiracaati ilan olunur. Taliblerin miihendis diplomastnt hamil 
ve musaddak tehir plamm tatbika muktedir bulunmalan ,arttu. Ma• 
kine, elektrik, su i~lerinden anhyanlar terdh olunur. Miiracaata ev " 
rak1 miisbitenin eklenmesi laztmd1r. (t4Y 

MiDENiZE 
dikkat ve !Yi HAZIM ediniz. 
<;abuk, iyi gignemeden yeme~ 

yiyenler, fazla baharath ve biberl1 

yiyenler, bilhassa ic;ki i~enler J!l~' 
delerini tahri!i ederler. Ve EK$!• 
L1K, HAZIMSIZLIK, agtrhk ve 
b~ diinmeleri hissederler. 

MAZON MEYVA TUZLI 

HAZIMSIZUGI, MiDE EKSiliK Y~ 
YANMALARINI GiD ERiR. 

iNKtBAZI defeder. Bugiinden bit 
§i§e MAZON ahmz. Hi~bir mi.ifll$ 
sil miistahzarla klyas kabul etl!l~ 

M A Z 0 N lslm, H 0 R 0 S markas1na dikkat. 

istanbul Giimriik Muhafaza Genel 
Komutanbg1 Satmalma Komisyonunda11: 

1 - tirgiit i~in sahn ahnacak olan bir etiiv makinesinin 11/1/931 
pazartesi giinii saat 11 de pazarhgt yaptlacakttr. 

2 - Tasmlanan tutar1 1100 lirad1r. 
3 - ~artnamesi Komisyondadtr. 
4 - lstklilerin 83 lirahk ilk teminat makbuzlarile Galatada Cinili 

R1hhm han birinci kattaki Komisyona miiracaatleri. (~ 

!Tenvieat c~i No. '1 
( 

9ifte ~ ispira[Z,, 0 s ram: rmJ 
ampullerinin gazlr. tiplerini) 

kullananlar 0/a20 nisbetinde· 

daha.,. fazla ayd£nl-tk elde 

ederler. Dekalumenli Osrartl) 

ampullarini ahrken iizerirv 

de Vat ile gosterilen sarfiyati 

teminatLna dikkat .£dinif.. 

ilfutfagtnzz -i~in 12!5 (DLr~J 
,,[ li bir am pula ihtiyac vad;n 

. -~ 
f!mpulleri ucuz aydlnllk temzn ederler:. 

• 


