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Hatay istikiAii Suikasda ugradl 

giiziinden geni Tejim i/Qn edilemedi 
Meger Hataya H lk h ·· tt•l 

aid vazitelerimiz a a . UCU m e I er 
bitmemi3 imis 

tlernle kaydetmege mecburuz ki 
lltctcttteessiil H ataya aid mukarre • 
l'Qfzn tatbikatr bi:zim iyi zan ve 

niyetlerimizi tekzib eden 
rnukaddemelerle ba,lamlfhr 

Ln atay rnesel.esinde Fransa ile araIIIJ rn1zdaki ihtilaf Milletler Cerni
Q k yeti karanle bertaraf edilrni§ ol
ltt~ tan ve Hataym istiklali bu yuksek 
f~letlerarasJ rnahkemesince kabul ve te
f 1 

• olunrnu§ bulunduktan sonra as1l vazi
l entn arttk bilhassa kendi rnusellern hak
~~:nt tatbikatta tahakkuk ettirecek Hatay 
' .. Utklerile bu istiklal tatbikatmm puriiz
i:~ .v.e bittabi ~ok hayuhah bir bitarafllk
F' fthyata ge~esine nezaret edecek olan 
l tanstz otoritesine terettiib ettigini soy
tken biz Hatayda yeniden yeniye ihti
a~lar ve karga§ahklar ~1kanlabilecegine 
~ a ihtirnal verrnek istemiyen bir zihniye-

tabi oluyorduk. Son yaz1lanrnlzdan bu 
~.eselede Tiirkiye Curnhuriyetine tevec
cuh eden vazifenin h.ernen hernen bitrni§ 
oldu@unu and1ran baZI ifadelerin samimi 
lnanas, bundan ibaret bulundugunu hil
Heyj'l. ki izaha hacet var m[(:Ur} Eger 
h at~ . miit I · I rak ah an rarlar 
I akk1le mfaz ve tatbik olunrn1yacak olur
arsa, esash §artlara muallak bulunan o 
hz1l anrnlZin hizi hie; bir suretle baglarnJ
~~cagl rneydanda bir hakikat degil rni
l.llt? 

b' Bugiin kalbirniz~ burkrnaga ba§l1yan 

1 It elernle kaydetrnege rnecburuz ki maat
b~~~suf Hataya aid rnukarreratm tatbikatJ 
~~1m iyi zan ve niyetlerirnizi tekzib eden 

llkaddemelerle rnakus bir §ekilde tecelli 
it~ege Ve kar§liDIZa yarm Ve obur gun 
tt;Jn hie; de guzel urnudlar vermiyen c;eh
~~erJe ~tkrnaga ba§lamJ§tlr, 0 halde bu 
~ 111.~ ve buyuk da varn1zda vazifelerirnizin 
~~Uz bitrnerni§ olduguna hiikrnetmek za
t tt olur. Hatta hukurnet bugunii ve ya
dnt daha diinden gormenin ilmi ve san' at! 
eltlek olduguna gore, bugun kar§liDIZa 

fllcartlan rnag§U§ hareketlerden dolay1 
/lldi hiikurnetirnizi kafi derecede hasiret-
1 hareket etrnek liizurnunu beyhude bir 
lle~akete ve beyhude dostluk ihtirnali 
~Udlanna feda etrni§ diye taht1e etrnek 
1 11Yacmdan bile kendimizi alamtyoruz. 
I Bu hatay i§inde biricik muhatabJrnlz 

b·an F ransa ile otedenberi §oyle kan§Jk 
It Vaziyetle kar§J kar§Jya kald1k: Fran

St2: rniisternleke rnernurlan rnetropol Fran
;as1.nt da hi~e sayar gibi hususi bir siyaset 
haktb ediyor gorunuyorlard1. Biz Suriye 
.lldudlarmda bu rnernurlann hareketle
t~~?en §ikayet ethkc;e metropol F ransas1 
§I ayetlerirnizi muhik bularak onlara 
lllev'l.u te§kil eden fenahklan kaldumag1 
~adeder ve c;ok kere o dahi (ne yaparsm, 
b·te bu kuc;uk rnernurlar boyle) der gibi 
~ tavula bizirn §ikayetlerirnize iltihak 

; ktdi. Hatay rneselesinin kat'i halline 
ka addiirn eden biitiin cenub hududu 
0Tn~ulugurnuzda F ransa ile ararn1zdaki ... . 

£tZIYeti boyle hula~a etrnek rniirnkiindii'r. 
(11.1 i~in aradaki ihtilaf1 kat'iyyen halle
f;'en Milletler Cerniyeti karanna kadar 
.~anstz rnusternleke rnernurlanm rnazur 

~?steren bir tek taraf1 vard1 ki o da ikide 
ktr .~e~ropol Fransasmm da bu hususta 
In~~ 1 bu siyasete sahib olrnad1gmm gorul-
1, ll§ olmas1ydJ. Nitekim bu ihtilaf bilahai;: bilhassa Hatay rneselesinde, iyiden d·t' rneydana t;1kt1 ve had §ekillere gir
C ten sonra F ransanm teklifile Milletler 

erniyetine gitti. 

Ill Citti, fakat orada hallolundu. Arhk 
r(i es~Ie kalrnamJ§ olmah, F ransamn pii
~··z~.~z bir siyaset takib etrnege ba§lad1g1 
ll:~ rneli degil rniydi? Dogrusu bunu c,:ok 
F' uk, adeta kat'i telakki ederek Turk -
o{ans~z dostlugunun bu yiizden mazhar 
Ill abag~ vyeni inki§aflar iizerinde bugun 
Ill~ alagah oldugunu ac1 ac1 takdir ettigi-

tz fazla hayallere bile du§tuk. 

YVNUS NADI 
[Arkasl Sa. 8 siitun 2 ae] 

Mey4anlarda toplanan T iirkler; \ zaptiyelerin 
taarruzuna ugrad1, 1.2 ki,i yaraland1 

Kont do Martel Antakyaya 

Jlntakyada~ '-'iirk evlerinde , 

Ankara 29 (A.A.) - Ulus gazetest· rlndeki suikasdler anla§llrni§h, ·. : ·1· ta'kyaya gelmesi heklenen Kont ao Mar-
nin sureti rnahsusada Hatay hududuna Y eni delege bilhassa §U bir-kac; _ giin tel gelmiyordu. · · · · 

gonderdigi. n:uhabiri gazetesine §U tel • ic;.in_de Antakya. hiiku.~et.i.ni ~~n~~ bir en .. Saat 9 a ~ogru hal a ~a~k1 ~a.gJhnaya 
grafJ vermi§hra glZisyon sahnesme dondunnu§tti. Bu sa- ugra§an zapt1ye kuvvetlenmn kaft gelrne-

«Diindenberi biiyiik istiklal bayramina bah bu vaziyet butiin c;Iplakhgile rneyda- digi anla§IlmJ~ ola~ak ki, .Halebden 15 
ba~hyan Hatay, diin gece denebilir ki, en na dokiildii. Sabahleyin binlerce Hatay· karnyonetle gelen ·kuvvetler halk1 kordon 
C§SlZ tezahiirata sahne olrnu§tur. Bugiin h Tiirk belediyesinin online dolrnu§tU. altma aldJ ve belediye binasmm pencere
ogleden evvd toren yap1lacag1 ilan edil- Derken halk hiik\i.rnet binasx tarahndan lerinden uzanan silahh askerlerle halka 
diginden Antakyada bulunrnak ve ogle- gelen silahh zaptiyelerle dagJtllmaga ·ba§· 
den sonra 1skenderuna gitrnek iizere bu- Iandt. Bu esnada rnahalli hiikurnetin zap· 
tun lskenderunlular ve Turk koyliileri tiyeleri, <<Ali Korniser Kont do ·Martel 
§ehre dolrnu§lardJr. F akat haftalardanbe- gelrniyecektir, dag1lm» diye bagmyordu. 
ri istiklal bayrarnma susarnt§ alan Hatay F akat bu tehdidlere ragmen halk dagJl
Turklerine bu bayram c,:ok goruldii ve mtyorclu. Biitiin bu kiitleleri . te§kil eden• 
Hatayltlarm bayrarnma sed gekildi. ler buyiik bir itidal ic;inde idiler. Turk 

Zaten Sancaga geldigindenberi ace - vakar ve ciddiyetini ta§tyorlardJ, Sonra 
mi diplomat rnanevralal'ile Hatay Tiirk- her§ey anla§1ld1 r 
le~inin gozunu boyarnak istiyen delege Mandalar idaresi bayrarna i§tirak et -
Roger Garreau'nun son giinlerde zarni - rniyor, rejirnin tatbikatlm ilan ic,:in An· 

ate~ ac;1lacagt tebdidi savruldu. Biraz 
sonra Antakya rnerkez. karakol kurnan -
dam halka bagJrarak bayramm nlntz 
Turk rnmtakasma i~hisar ettirildigini bil

dirdi. Bu esnada Tiirkler Koprii tarafm
daki Yeni' Giin ~atbaasma dogru rniite
essir bir halde ilerlernege ba§ladx. Delege 
Roger Garreau'nun hu gazeteyi de ka -
pattlg1 · anla§Jlrni§tl, 

[Arkasr Sa. 8 siitun 1 de] 
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Memlekette bayram 
Karde~ Hatay1n yeni rejime resmen ba,IadJgl 

tarih olan diin, Tiirkiyenin her yerinde 
biiyiik bir sevincle kutluland1 

istanbuldaki Hatay ~ocuklan Taksim abidesine 4,;elenk koyuyorlar 

Karde~. Rataym yeni rejime kavu§U -I birbirlerini tamyanlar gibi, hi~ tamrnl
~u, diin Istanbulda da biiyiik merasim- yanlar da kucakla§arak bayramla§Iyor· 
le tes'id edilrni~tir. lardx. Gencler misafirlerine §ekerlerne-

Bu rnes'ud giine gozlerini a~an Ra - ler, kahveler ikram ediyorlar ve ilk de
tayhlar, yillarca hasretini t;ektikleri is- fa hakiki: bir saadete kavu§mU§ bu yu
tiklal ve hiirriyet havasmm verdigi se- vamn ayni emel, ayni a§kla ~arpan 
vincle, rnuayyen saatten t;ok evvel, kalblerin yarathgx temiz ve s1cak mu -
Eminoniindeki (Ratay Erkinlik cemi - hitinde hep ve sade Ratay amhyor, 
yeti) merkezinde toplanmaga ba§lami§- son.r·a biitiin g1izler, onu kurtaran, ona 
lard1. bugiinii g1isteren Kurtancmm, rengini 

Gelenler, cemiyetin giizide reisi ve sonsuzluklardan almi§ engin baki~lart
Rataym miinevver ve idealist evlad1 na sevgilerini sunarlarken, diller o bii
doktor Abdurrahman Melek tarafm - yiik ad1 minnet ve §iikranla tekrar edi· 
dan samimiyetle kar§Ilanlyor, sonra yodardl, .:.._. [Arkas' sa. s siitu11 3 te] 

Ankarada . teessiir 
Hariciye Vekaleti 

FransiZ hiikumetine 
nota veriyor mu? 

Ankara 29 (T elefonla) - Hatay
da yeni rejirnin rner'iyete girdigi bu
gunde karde§lerirnizin tazyiklara ug
radJklan yolundaki haberler, burada 
urnurni bir teessiir uyand1rd1. Turkiye
de bayramlanm kutluhyan Hatayhlar 
da biiyiik sevinc gunlerinde bu rniiessif 
nokta}'l heyecanla tebaruz ettirmi§ler
dir. 

Alman rnalumat, delege Roger Gar
reau'nun bir miiddettenberi maskeli o
larak devarn eden politikasmm nihayet 
biitiin ac;1khgile ic; yiiziinu rneydana 
vurdugunu tesbit etmektedir. Bugun 
Hatayda unsurlann birbirlerile bogu§
rnaya sevkedildikleri ac1 bir hakikat
tir. 

Halbuki gene bugiinden itibaren 
F ransa ve Tiirkiye, bu rnernleketin 
rniilki tarnarniyetinin ve silahtan tee -
ridinin kafilidir. Cerniyeti Akvam rnu
karreratmm tarn olarak tatbikmdan 
ba§ka erneli olm1yan Tiirkiyenin, husu
si rejirnin daha ba§langJcmda yaptlan 
bu hareketlere seyirci kalacag1 umula
maz. Bu sebebledir ki, hiikumetin va
ziyeti dikkatle takib ettigi §Uphesiz ad
dedilrnek icab eder. 

Son dakikada §ayl olduguna giire, 
Hariciyerniz tarafmdan Fransa hiiku· 
rnetine bu yolda bir nota verilmi§tir. 

T e§kilihEsasiye tadilib 
ittifakla kabul edildi 
Ankara 29 (Telefonla)- Te§ki

lah Esasiye kanununun 44, 4 7, 48, 
49, 50 ve 61 inci rnaddeleri Meclisin 
bugiinkii toplant1smda degi§tirildi. 
Devlet dairelerinin V ekaletlere aynl
rnasi hakkmdaki kanun layihas1m ta
dil eden kanun teklifi de bundan son· 
ra kabul olundu. 

Meclis, saat 15 te Hilmi Uranm 
ba§kanhgmda topland1. lzmir rneb'u
su Celal Bayarla 152 arkada§Jmn lii
zurnsuzlugu anla§Jlan siyasi rnuste§ar
ltklann ilgast dolayrsile verdikleri ka
nun teklifinin rniistaceliyetle muzake
resi ittifakla kabul olundu. Layiha
mn heyeti umurniyesi hakkmda soz 
almmad1. Maddelere gec;ildi. Kanun 
tekljfindeki 7. rnadde.de aynen kabul 
edildi. 

Bundan sonra devlet dairelerinin 

Vekaletlere aynlmasi ha:]ckmdaki 
kanun layihas1 da mustacelen gorii§iil
du. 

Mazbata rnuharriri Kenan Orer, 
bir suale cevab olarak teklifteki mad
de ile enciimende formiile edilmi§ alan 
§ekli arasmdaki farkm sadece yaZJ§• 
tan ibaret bulundugunu, her iki mad
de ruh itibarile birbirinin ayni oldu
gu cihetle esbab1 mucibede bunun i
zahma bittabi liizurn goriilrnedigini 
s<iyledi. 

T e§kilatJ Esasiye Enciimeni reisi 
,Semseddin de izahat vererek madde
deki (inki§af) kelimesinin ihtiyac ma
nasma kullamldlgml, bu manaya ol
duguna gore de V ekaletlerin luzurn
suz yere parc;alanmJyacagJ, i§lerin 
luzurnsuz y~re bir yere toplanmJya-

(A.rlcast Sa. 7 siitun 4 te) 

Lon dra mUzakerBieri basladl 
c;in- japon ve Sanghay 

vaziyeti gOrii.§iildii 
matbuab, Cekos1ovakyaYJ.; Alman Londra 

ekalliyet i~inde Almanyayi memnun edecek 
tarzda harekete davet ediyorlar 

Londra miizakerelerine i~tirak eden lngiliz ve Frans1z Nazulan: Soldan saga: 
M. Delbos, Chautemps, Chamberlain, Eden, Lord Halifax, Sir John Simoni 

Londra 29 (A.A.) - Chauternps, yonunda trenden inmi§ler ve Eden narni• 
Delbos ve F rans1z rnurahhas heyetinin na Robert Vausittart tarafmdan kar§tlan: 
azalan diin saat 23,07 dl' Victoria istas- IDI§lardJr, [Arkasr sa. 8 siltun 5 aa~ 

·························································································································• 

General Fran co, lspanya 
sularint abluka ediyor 

Bu tasa vvur ingilterenin itirazlarile kar~dandl, 
Akdeniz filosu kumandan1 miizakerelere giri~ecek 

,Abluka edilecek limanlardan biri olan Valansiyadan bir manzara 

Londra 22 (A.A.) - Salamanca runda olduguna clair olan haber dolayJsi
radyosile ne§redilen ve General Franco- le Reuter Ajans1, bu rneseleyi asiler rna ~ 
nun curnhuriyetc,:ilerin ellerinde bulunan karnatile gorii§m~ge Akdeniz lngiliz filo
biitiin lspanyol sahillerini abluka etrnek su kumandanmm rnemur edilrni§ oldugu· 
ve bu sahillerdeki lirnanlarda rnevcud hi- nu istihbaratma atfen yazrnaktad1r. 
taraf mmtakalan ilga eylemek !asavvu - [Arkasr Sa. 1 siitun 5 tel · 



2 

Vilayet Ziraat i~leri 
Kaza ziraat 

en az 
memurlar1, 
dart defa 

her koye senede 
gideceklerdir 

Vilayet ziraat i~lerinde birkac; sene
denberi bi.iyiik bir inki~af goriilmekte
dir. Evvelce haz1rlanan mesai programi
na ge<;en sene de devam olunmu~tur. 

Vilayet Ziraat Miidiirii T absin, ken
disile gorii~en bir muharririmize vilayetin 
zirai i~leri etrafmda ve vilayet c;iftc;ilerine 
yap1lan yardun hakkmda §U izahall ver
mi~tir: 

«- Biiyiikdere meyva 1slab istasyo
nundan 45,000 aded iyi cinsten muhtelif 
a§Ih meyva fidam tevzi ettirilmi~ ve dik
tirilmi~tir. Hususi fidanhklar istihsalatm
dan da vilayet dabilinde miihim miktar
da sal!§ ve garsiyat yapilmi~hr. 

Elveri§li bir mmtaka olmas1 itibarile 
Sile kazasmda birkac; senedenberi fmd1k 
a~ac1 yeti§tirilmesinin tam1mme c;ah~II
maktadJr. Gec;en y1lda koylere 71 ,400 
aded fmd1k fidam dagihlmi~ ve diktiril
JDi~tir. 

F enni surette meyva bahc;esi tesisine 
:ve bakunma muktedir bahc;Ivanlar yeti~
tirmek maksadile Biiyiikdere meyva 1slah 
istasyonunda ac;Ilan yurdda vilayet koy
lerinden celbedilen ve ameli · ve nazari 
meyvacihkla, koylerinde ve gittikleri yer
lerde kendilerine c;ok liizumlu olacak di
ger ziraat san' attan ogretilen gene! ere eh
liyetname verilmege ve bunlardan koyle
rine avdetle meyvahklar tesis edeceklere 
yardun edilmege ba§lanmi~tir, 

Y enid en bag yeti§tirmek istiyenlere 
Bey kozda yeti~tirilen .a§Ih asma fidanla
nndan bir miktar tevzi edildigi gibi Hal
kahda 1stanbul Ziraat mektebi fidanh
gmdan 43,000 .aded koklii Amerika as
rna c;ubugu ve Goztepe Amerika .asma fi
da!'llrgmdan da 56,060 aded koklii ~e 
27.771 aded a§Ih ve koklii Amerika .as
rna fidan1 dagihlmi~ ve vilayet mel'kez ve 
miilhakatmda dikilmi§tir. • 

Bagc1hk ve meyvacJIIktan ba§ka vila
yetimizde hububat ziraatinin de 1slahma 
~ah§IlmaktadJr. Mevcud tohumluklarm, 
t;l)k verimli ve kuraga tahammiillii tohum
luklarla tebdili i-;in bir iki senedir ~ile ka
zasmda yap1lan tecriibeye bu y1l da de
vam edilmi~ ve Adapazan tohum 1slah is· 
tasyonunda yeti§tirilen Binver bugday to
humundan be~ bin kilo tedarik edilerek 
tavizan koyliiye dagit;l,m,!§b.r. 1 

Bu sene de vilayet bi.itc;esine konulan 
t~vikat tahsisatile mezkur 1slah istasyo ~ 
nundan daha yirmi bin kiloluk Binver 
bugday1 mubayaa ve celbedilerek on bin 
kilosu Beykoz ve Cumhuriyet koyiine, 
miitebakisi de diger kazalar c;iftc;ilerine 
dagitilmi~ ve ektirilmi§tir. 

Gene Adapazan tohum 1slab istasyo -
nunda yeti§tirilen 1slah edilmi§ ve kuraga 
miitehammil miSir tohumundan tedarik e· 
dilen iki bin kilodan bin kilosu <.;:atalca 
kazasma, bin kilosu da Y alova kazasma 
tecriibe suretile ektirilmi§ ve bu y1l yaz 
mevsiminin kurak gec;mesine ve yerli m1 -
sularm miiteessir olmasma ragmen bu cins 
mlSir tohumundan c;ok iyi netice almml§ ve 
bu y1l daha geni~ bir surette ektirilmesine 
c;ali~Ilmalta bulunulmu§tur. 

Ziraat Vekaleti 1zmir fidanl1gmdan 
getirtilen okaliptus fidanlan berayi tecrii
be muhtelif yerlere diktirilmi§tir. 

Beyoglu kazasmm Alibey koyiine on 
kilo Sudan c;ay1 tohumu verilmi~ ve iyi 
netice almmJ§tlr. Ordu vilayeti tohum IS

lab istasyonundan mubaaya ve celbedilen 
ve ehemmiyetli bir bag neb all olan 21 0 
kilo soya fasulyesi Y alova, Silivri, <.;:a ~ 
talca, Kartal, Beykoz kazalanna dagihl
mi§ ve ektirilmi§tir. !yi netice almdigi tak
dirde tamimine c;ah§IIacaktlr. 

Beykoz kazasmm Polonez koyiinde e· 
kilen ve o havaliye uygun gelen patatesten 
tohumluk olarak kazanm diger hoylerine 
de verihni~tir. ~ile kazasma dere kenarm
daki arazinin sulanmas1 i-;in niimune ola
rak iki aded su dolab1 verilmi§ ve aynca 
anc11.k alat ve levaziml temin olundugu 
gibi diger kazalarm aricihkta ehemmiyeti 
olan koylerine de niimunelik fenni kovan
lar dagitllmi~tlr. Mezruatm ve agaclann 

Vilayet Ziraat Miidiirii Tahsin 

zarardan vikayesi ic;in zararh boceklerin 
ve hayvanlann itlafma ehemmiyetli suret
te -;ah~Ilmi§I!r. Bu ciimleden olmak iizere 
C::atalca, Silivri ve Bak1rkoy kazalarmm 
baz1 koylerinde zuhur eden -;ekirgeler ve 
tarla fareleri tamamen imha edilerek za
rar vermelerine meydan biraki!mami§hr. 

Oskiidar ve Kad1koy havalisinde de 
6000 agacm tJrtii keseleri toplattmlmi§ -
hr. Diyasis ha~eresine kaT§! Y alovanm se· 
kiz koyiinde yapiian miicadelede 77,060 
aded dut, 83 erik, 230 sogiid, 618 §eftali, 
45 ceviz .agac1 ilaclatilmi§hr. Gene Y a! o
va kazasmm I 6 koyiinde 204,116 aded 
zeytin agac1 2-3 defa ilaclanmak suretile 
zeytin sinegi miicadelesi yaptlmi§llr. Kar
tal kazasmda mevcud zeytin agaclannda
ki zeytin sineklerile de mlicadele olun
mu§tur. 

Vilayetin her kazasmda muZir hayvan 
miicadelesi yap1l.arak 995 yaban domu
zu, I 0,406 karga, 226 tilki, 443 c;akal, 
24 porsuk, 132 kurt, 7 aded yaban ke
disi, 2 gelincik, 23 sansar, 5 susamuru, 
24 vah§i ku§ ve 2 kunduz oldiirulmii§tiir. 

Vilayetimizde kiimes hayvanlannm Is· 
lah1 ic;in vilayet biit<;esine mevzu tahsisat
la Halkahda tesis edilen tavukc;uluk mii
essesesinde ve bir miitehass1sm idare ve 
nezaretinde yeti§tirilen iyi cinsten damiz· 
hk tavuk, horoz, pilic;lerle kuluc;kahk yu
murtalll.'ll getek koylere ve gerekse tavuk 
yeti§tiricilere dagitllmak suretile tavuk 
neslinin 1slahma c;ah§!lmJ§tlr. Beykoz 
agaclama fidanhgmda yeli§tirilen yapra
gmi doken ve dokmiyen orman fidanlari· 
le vilayetin t;Iplak sahalannm agaclanma
sma devam edilmektedir. Fidan istihsala
hmiz her sene daha bir miktar artmakta 
oldugundan bu seneden itibaren ehven 
bedellerle halktan arzu edenlere tevzii 
de miimkiin olacakhr. 

Gec;en y1l biit-;esine mevzu tahsisatla 
kaza ziraat fen memurlanm1za hirer mo
tosiklet temin edilerek kendileri seyyar bir 
vaziyete getirilmi§ ve mmtakalarmdaki 
her koye senede en az dort defa gitmege 
mecbur tutulmu§lardir. Bu suretle fen 
memurlanmiz c;iftc;ilerimizin biitiin ibti
yaclarile c;ok yakmdan alakadar olmakta 
ve yeni ziraat usulleri kendilerine ogretil
mektedir. 

BORSALARDA 

Altm fiatlar1 
Altm fiatlan Borsa haricinde, dlin de 

ylikselme hareketine devam etmi§, bir 
Osmanh ve Cumhuriyet albm evrak1 
nakdiye ile 1105 - 1106 kuru~ iizerinden 
muamele giirmli~tiir. -·-
Y eni yo leu salonu tezyinab 
Liman i~letmesi yeni yolcu salonu • 

nun tezyinah · i~in Tiirk mimarlan ara
smda bir miisabaka a~m1~hr. istanbu • 
lun deniz cihetinden kapJsim te~kil ede
cek olan bu binada modern Tiirk mima
risinin en yiiksek hususiyetlerinin bu -
lunmas1 arzu edilmektedir. 

Miisabakanm sonunda kazanacak mi
mara bu k1sma aid in~aata nezaret hak
kile aynca bir iicret verilecektir. 

Tarihi Karamanda faaliyeti • 1mar 

Karaman (Hususi) - SelGuk ogullan zamanmda Anadolunun en biiyiik 
kiiltiir ve medeniyet merkezi olan ~ehrimiz son senelerd.e biiylik bir imar 
faaliyetine sahne olmaktad1r. Orta zamandan kalma, hiGbir tarihi k1ymeti ol
mlyan kiihne ~ar~1 ortadan kaldmlmi!i yerine yep yeni bir Gar~I kurulmu!i -
tur. Bundan ba§ka yer yer yap1 faali~etine tesadiif edilmektedir. !;)ehrimiz • 
deki tarihi eserler bilhassa eski Ti.irk mimarisinin r;ok karakteristik <;izgi • 
Ierini ta~lmaktadirlar. Fakat bunlarm pek <;ogu bakimSIZ bir haldcdir. Mese
la resmini giinderdigim meiihur Karaman kalesi acma<;ilk bir haldedir, 

CUMHURfYET 

( eehir v 
Emlak Bankasi 

diizeltti hatas1n1 

Miitekaid, dul ve yetim
lerden fazla faiz 

abnm1vacak 
Miitekaidin, eytam ve eramilin bay

ramdan evvel maa§ alabilmelerin• teminen 
Emlak ve Eytam Bankasmm 25 te§rini
saniden itibaren iskonto muamelesine ba§· 
ladigmi, fakat banka mut<>.d iic; ayhk fa· 
izden ba§ka maa~ sahible1inden aynca on 
be§ giinliik fazla faiz kestigi i-;m bu ha
reketin biiyiik bir teessiir uyandudigmi 
yazmi§Ilk. 

Mesele bir-;ok miitekc:~id ve dullarla bu 
memlekete kanlarmi feria ederek hizmet 
etmi§ maliillerin menfaatine taalluk ettigi 
ic;in gazetemiz bu i§le ciddi surette ala
kadar olmu§ ve banka nezdinde tekrar 
tahkikatta bulunmu§tur. Bu tahkikatimiz 
esnasmda memnuniyetle ogrendik ki ne§· 
riyatlm!ZI nazan dikkate alan banka, bu 
sefer maa§lan mutaddan erken iskonto 
ettigi halde fazla faiz tahakkukatma niha
yet vermi§tir. Esasen, milli bir miiessese 
olan ve bu itibarla memleket i§lerini kendi 
menfaatinin iistiinde tuttugu §iiphesiz bu
lunan Emlak Bankasmd:m da ba~ka tiir
lii hareket beklenemezdi. 

Bankanm on be§ giinltik fazla faiz al
masi maa§ iskontolarma aid faiz baremi • 
nin on be§er giinliik devrdere aynlmi§ ol
masmdan ileri gelm~tir. Buna sebeb ola
rak da maa§ iskontolarmm ticari iskonto
larla k1yas edilemiyeceg1 ileri siiriilmek -
tedir. Filhakika ticari isbntolarda borc;lu 
muayyen vade sonunda borcunu odemez
se banka protesto etmek suretile teahhur 
giinlerine aid faiz hakkm1, emniyet altma 
alabilir. Fakat iskonto edilen bir maa§m 
maliyeden hangi gUn almacagm1 kat'iyet· 
le tesbit etmek miimkiin degildir. <.;:iinkii 
bu tahsilat her malmiidiirliigii ile ayn ay
n mutabakat tesisine miitevakk1ftu ve bu 
mutabakat hesablarmda fark olursa tah

silatm birkac; giin gecikmesi de miimkiin
diir. Bundan ba§ka, mal ve varis b1rak -
madan olen miitekaidlerle dul ve yetim -
lerin bankaca iskonto edilmi§ maa§lan da 
bankanm zaranna kalmaktadir. 

Ald1gtm mi.itemmim malumata gore 
bankamn !stanbul §Ube•ine maa lanru 
i5konto ettirenlerin adedi dokuz bin ki§i 
kadardir ve bu sefer maa~I.mr. birka~ gun 
evvel iskonto edilmesi sebebile faiz far -
ktm kaybedenler mahdud bir kisim mii -
tekaidlerdir. Heniiz iskonto i~in miira -
caat etmemi§ ve yahud miiracaat edip de 
heniiz muamele giinii gelmemi§ olanlar 
ise ekeseriyeti te§kil etn~ekte olup bun -
lardan mutad faizden fazla bir§ey aim -
miyacaktJr. 

DENIZ ISLER/ 
Limandaki toplanh 

Liman i§lerine aid i~ talimatnamesini 
haz1rhyan l;iefler enciimeni dlin tali • 
n;-atnamenin son kismm1 da giizden ge
<;Irerek kabul etmi§tir. 

Sirkecide a~1lacak sundurma 
Ayba~mda a~1lmasJ mukarrer olan 

Sirkecideki yeni sundurmanm ac;Ilma:>l 
15 giin geri kalm1~hr. Bu ~ekle gore, 
vapurlardan ~1kacak e~ya dinamolu a -
rabalarla d1~an t;Ikanlacakhr. Bu ara • 
balar iqin asfalt yol yapilmaktadir. Li -
man idaresi Galatadaki yeni yolcu sa -
Ionunda valizlerin vapurdan salona ka
dar devvar bir di§li otomatik yolla <;1 • 
kanlmas1nt tetkik etmektedir. Bu dev
var yola aid projeler Amerikadan isten
mi§tir. 

Akayin devri meselesi 
Akay idaresinin devri meselesi iize -

rinde Ankarada tetkikler devam etmek
tedir. Akay mi.idlirii Cemil Ankarada 
bulundugu esnada bu hususta baz1 go
ril§meler yapmi§hr. Fakat Belediyeye 
devir isi henilz resmen ele ahnmi§ de· 
gildir. Bu, §imdilik sadece bir cereyan 
mahiyetindedir. 

Akaym Belediyeye devri i~i, istanbul 
Belediyesinin Dahiliye Vekaletine yap
hgl bir miiracaat iizerine meydana ~lk
ml§hr. 

HALKEVLERINDE 

Konferans 
tJniversite doc;entlerinden Muhlis Ete 

bu akeyam 8 bu~ukta, Beyoglu Halkevi
nin Tepeba§mdaki merkezinde cpara 
mevzularb iizerinde bir konferans ve· 
recektir. Herkes gelebilir. ............. 

Bir diizeltme 

Memleket Haberleri ) 
Rasatane 

Fatinin 

miidiirii 

seyahati 

Ostad, son ik1 ayhk 
tetkiklerini anlabyor 

Elden giden ·on bin FransiZ- italvan .LIU .... ,.. ........ . . . 

Garbi Anadolu -
da be!i ki~iden mii
rekkeb bir heyetle 
iki ava yakm bir 
miiddet zarfmda je
ofizik tetkikl<>rde 
bulunan Rasarlha -
ne miidiirii Fatin, 
U~akta arz cazibe
si Ve arz miknahst 
ve diger mahaller
de de yalmz arz 
miknatlSI tetkikle -
ri yapildiifmi soy
lemi~ ve §U izahah 
vermi~tir: 

Rasadhone m?idii· 
riimiiz iistad Fatin 

•- U§akta Harita Umum Miidi.lrlli -
gii astronomi postas1 bir baz iilc;ii 
vordu. Bu, harita kanavasma esas o -
lacak, bliyiik miiselle~ler grununun bir 
tanesinin kaidesidir. i~te bu bazm bir 
ucundaki arz cazibesi miktanm ve arz 
miknahsl elemanlanm (inhiraf1 meyli 
~iddet) tayin ettik. Ki.ltahva, Bahhsir, 
Manisa ve izmirde arz miknatlSl ele · 
manlanm tayin ettik. Hava mi.lsaade et 
ti~i takdirde yakmda Trakvada da bir 
iki noktada rasadlar yaparak pek sey -
rek de olsa yurdumuzun garbmda bir -
ka<; noktai miknatlSlyeti tayin etmi§ o
lacagiz. 

Memlekette harita i~inin tam kemali 
bunlarm bilinmesine bagl!d1r. YaptigJ 
bir plam veya kullandigi bir harita paf
tasJm cihete koymak istiyen bir mii -
hendis, oradaki miknahs inhiraf mik -
tanm bilmezse bu i~i dogru olarak ya
pamaz ve meseleyi ancak uzun siirecck 
bir hey'i rasad halledebilir. Bu ra -
sadlan, memleketimizde bin kadar nok
tada yapmak lazimdir. Medeni memle
ketler bundan yi.iz, yi.iz elli sene evve' 
bu i~e ba§lami~lar ve bitirmi~lerdir 
Biz ge~en sene tekrar eden bir~ok seri 
rasadlarla Rasadhanenin cazibesini bey
nelmilel hareketi itibar edilen Potes -
dam Rasadhanesine bugiin vanlan bu 
incelik dahilinde raptettik. $imdi de 
(U~ak) 1 Rasadhaneye raptediyoruz. 
Daha bovle birka~ nokta almarak R -

ralan tali noktalarla dolduruluyor. Bu 
i~lerin muhim tatbik sahasi da maden 
arama i§idir. 

Hakikaten m aden arama metod1ari, 
bugiin jeolojik oldugu kadar jeof izik • 
1e§mi§tir de .. Yerine gore cazibe mik -
nat!Sl zelzele ve elektrik taharri usul
leri veya bunlann hep bir arada tatbik1 
maden arama i§inde en esash bir cihct 
halini almi§br. 

Has11I bir bro~iir halinde neticelerinf 
verecej:iimiz bu i§lerin bir memleketin 
gerek esash, hayati ihtiyaclan ve ge -
rek kiiltiirel ihtiyaclanm birden tatmin 
eder oldugunu soylemege hacet yok -
tur.• 

Et fiatlart 

istanbulda % 20 nisbetinde 
ucuzlattlabilecek 

Bundan bir mi.iddet evvel T rakya U
mum! miifetti~ligi lstar.bulda mezbaha 
resminin pahah olmasmdan dolay1 T rak
ya hayvanc1hgmm biiyiik zarar gordiigii
nii bildirmi~ ve Dahiliye V ekaletinin bu 
nokta iizerine nazan diH.atini celbetmi§ti. 

istanbulda etin memleketin her tara -
fmdan pahah olmas1 dolay1sile Istanbul 
halkmm ~ok az et yedigi de bilinmektedir. 
;:m vaziyet iizerinde ebemmiyetle duran 
hiikumet, 1stanbulun eti ve dolayisile hay
vancihgimiz iizerinde telkikler yaphrtma
ga ba§lami§tlr. 

!kllsad Vekaleti mii§avm Vander 

lirahk aparbman 

Mal sahibi, mahkemede 
sab~ senedinin sahte 

oldugunu soyledi 
~erife Kamer admda bir kadmm, uh

desinde bulunan Beyoglunda Agahama
rnmdaki Hayuh aparhm'lOIJll, sattlmi§ gi· 
bi gostererek, Istanbul ikinci noteri huzu
runda kendi iizerine c;evirl'llekten suc;lu 
Rifat aleyhine at;Jlan davaya diin birinci 
asliye ceza mahkemesincle bak!ldt. 

Davac1 ~erife Kamel Bt>yoglundaki 
apartlmanmm haberi olmadan yapilan 
sahte bir senedle, i§lerini takibe memur 
ettigi Rifatin iizerine ~~virtiiJigini, kendi 
yaz1p okumas1 olmad'gu>dan evraka par
magmJ bashg,m, yap1lan rr.uamdeden hie; 
haberi olmadigml sovliiyo•du. 

Suc;lu ise, muamelenin noterden tas -
dikli oldugunu ve on bin lira mukabilin -
de bu apart1mam kendisine sathgma da -
ir ~erife Kamer elinden bir sened alm -
d1gmi iddia etmPkte idi. 

Su<;lu vekili; Rifatin, bir miiddet ;;e
rife Kamerle bir arada va§am1~ olduklan
m ve bu yiizden mahallede ball dediko
dular ba~laymca, ;lerife Kamerin soran -
lara, Rifat i<;in: «Bu, l:.enim yegenim -
dir !» dedigini soyledi. 

Mahkeme reisi bunun iizerine, kad1 -
na; suc;luyu gostererek: 

- Akraban midir ~ diye sordu. 
Kadm da: 
- Hayu! Akrabam degildir. Baz1 

i§lerimi takib ederdi. Megerse, beni do -
land1rmak i-;inmi§. Apart•manm biitiin ki
ralanm da kendisi tophr, on parasm1 ba
na vermezdi, dedi. 

Reis, bu sefer suc;luya sordu: 
- Bu kadm, senin neyindir ~ 
Suc;lu Rifat da ayni cevab1 verdi: 
- Hic;bir ~eyim degilcir I 
- Verdigin ifadede akrabamd1r, de-

mi§Sin. 
- Hay1r, kabul etm~m. Akrabas1 de

gilim amma, ~erife Kaml'r, bana yakm 
akrabam oldugunu soyler. dururdu. 

- lnsan, yakm akralasm1 tammaz 
mi} 

- T amm1yorum. Ben ba§ka yerde bii
yi.imi.i§i.im. 0, ba~ka yt'rdt- bi.iyiimii§. 

DavaCI vekili Nazmi Nuri, suc;lu i -
fatm Mevlud, Mehmed, Hiiseyin, 
<;elebi Ahmed gibi adlar altmda, sahte
karhk, dolandmCJ!Ik ve dr.ha buna ben -
zer bir-;ok suc;lar i§ledigini, polisteki sa -
b1ka kay1dlaTim ortaya dokerek izah et
tikten soma; adaletin yerine getirilmesini 
istedi. 

Suc;lu vekili Cemil de miidafaasmda; 
hadisenin hukuki mahiyetle bir i§ oldugu
nu ileri siirerek, da vanm hukuk mahkeme
sinde p;oriilmesini' istedi. 

Mahkeme, bu talebi kabul etmiyerek, 
yeniden baz1 §ahidlt>rin dinlenilmesi i-;in 
muhakemeyi ba~ka bir punt' biraktJ. 

------------~------------------ADtiYEDE 
T elef'on idaresi T ah~ilat 

amiri tevkif edildi 
Telefon ~irketi hesabma ahnan para

lardan miihim bir kism1m, ihtilas etmek 
suc;ile evvelce, sorgu hakimligine ve -
rilmi~ ve sorgu neticesinde serbest bi· 
rakilm1~ olan Telefon §irketi Tahsilat 
amiri Adilin dun birinci sorgu hakim
lig~nce tevkifine karar verilmi~tir. 

Adilin ihtilas ettigi para miktarmm 
on bin liraya yakla§hgl soylenmekte 
dir. 

Akhna esmil! ! 
Omerli kiiylinde oturan Osma nismin

de biri, diin, K1s1kh camisine giderek . 
cemaat arasmda bir miiddet oturmus 
sonra da aklma. esmi~ olacak ki, ayag~ 
kalkarak, yiiksek sesle arabca ezan o -
kumai>a ba~lam1~hr. Osm~m. vakalana
rak Adliyeye verilmi~tir. Akli vaziyeti 
~iipheli goriilen sU<;lu, diin Adliye ta -
bibi Enver Karan tarafmdan muayenc> 
edilmis ve T1bbiadliye sevkine li.i:mm 
~iisterilmistir. Osman, diin Adliye ko -
ridorlarmda, oniine gclene, hatta bu a
rada gazetecilere: 

D ngiltere, bir taraftan Almanya, D taraftan ltalya ile anla~mak i-;in 
ciddi te§ebbiislerde bulunurken 

ya ile F ransanm aras1 gittik-te 
Her ikisi de Latin 1rkma mensub 
aralannda ktiltiir karabeti de bulunan 
ayni zamanda karada ve Ak~enizde 
birine yakm kom§u olan ltalyanl 
FransiZiarm samimi dosl olmalan 
ederken siyasl emelleri arasmdaki 
z1ddiyet Akdenizin iki biiyitk 
birbirine can dii§mam yap!Ill~tlr. 

Aradaki z1ddivetin bircok 
vard1r: Bunlann .ba§mda, italyanm 
1afi vaziyeti itibarile kendisine aid 
icab eyledigi kanaatinde bulundugu 
denizin ve hinterlandm·u miihim 
nin F ransa tarafmdan ell' ge,irilmi§ 
mas1 gelir. Mesela tam Sicilya'nm kar 
~ISinda olup 150,000 ltalyanm ya 
T unus Beyliginin F ran~tz h;mayesi al 
tma al,nmi~ olmas1 Frar.~anm biiyiik dii 
mam Almanya ile ltalyaum tam otuz 
st'ne miittefik ya~amas;nda ba§l,ca 
olmu~tu. 

Umumi Harbde ltalva, Aunc,tnr'""'cWi 
ki ukda§lanm kurtarmak flfSatl 
dii§iincesile, lakin hakikatte Akdenize 
id emellerimn tahakkukuna Fransanm ..,e 
lngilterenin ahdi vaidlerde bulunmala 
rma aldanarak eski miittef:kl~!rini biTak 
mi§, bunlann tara f·na ge<;m15h. 
Harbin sonunda, ltalya Avusturyada 
ltalyanlarm kurtulmasl miistesna olarak 
adeta eli bogriinde kaldt~.mdan gene AI• 
manyaya tevecci.!h etti. 

Avusturya meselesinden dolayi AI ' 
manya ile aras1 ac;1hr gibi oldugu zaJ11311 

Stressa konferansmda tekrar Fransaya o;e 
lngiltereye yakla§tl. Bu miisaid havadall 
istifade etmek istiyen eski F rans1z Ba~ ' 
vekil ve Hariciye Nazm Laval TrabluS' 
garb hududunun Sudanm ic;erilerine k~ 
dar tevsi edilmesi ve KIZII denizin cenu 

agzmdaki Babiilmendeb Bog3Zinm Af ' 
rika sahiline hakim Dumeireh adasi ..,e 
sevahilinin ltalyaya bJraiulmasi ve Tu ' 
nustaki ltalyanlarm tabi\yetlerini muba' 
faza etmeleri gibi miisaadelerde bulun ' 
mu~ ve bunlarla ltalyayt biisbiitiin Fran' 
~aya baglamak istemi§ti. 

Lakin F ransada fa§izrnin dii~manl sal• 
lann gittik<;e vaziyete h5kim olm,Ia~· 
F ransamn Sovyetlerle ittJfak akdetr¢51t 

H a e~ mese esin e ran<anm ngi ete : 
uin hatm i~in zecri tedbirlere pek isteJili: 
yerek de olsa, iltihak eylemesi ve !ta 
yamn nihayet Almanya ile kat'! surette 
anla~arak asker! ve siyasi gaye ve men ' 
faatlerinin siklet merkezini Akdeuize na~' 
letmesi, 1 talya ile F ransay1 gene birbirioe 
diisman bir hale getirmi§tir. 

ftalya, lngiltere ile uzla~maga taraf ' 
tard1r. <.;:iinkii. politikada ve askerlikte 11r' 
kas1m verdigi Almanya boyle iotiyor. A'f: 
ni zamanda, lngilterenin Akdenizdekl 
menfaati, lngiliz lmparatorlugunun ell 
k1sa ana yollarmm buradan ge.;mesindeP 
ibarettir. Akdeniz, 1talya i~in i:iz can Jlle: 
selesi , ve lngiltere ic;in ~ah damand1r. !kl 
devl~t bu esas iizere malum centilmen ' 
ler anla§masmi yapmi~la:d1r. Gene bu esll' 
iizere aralarmdaki biitiin meseleleri hal ' 
letmek istiyorlar. 

F ransa ise Akdenizi hulya gibi oz call 
meselesi saymaktad1r. <;iinkii F ransan~ll 
yansJ Akdeniz mailesind~dir. Akdeniziii 
cenub yani Afrika sahilleri, T rc1blusgarb 
ve M1s1r miistesna kam;len F ransamn e : 
lindedir. Bu zengin yerlt-rin gerisindekl 
geni~ arazi Belc;ika Kongosuna, Cine se' 
vahiline ve Nijer nehrint kadar F ransaY~ 
aiddir. 1ki biiyiik F ransa Akdenizin ikl 
tarafma kurulmu§tur. 

I 

Korsika adasi bu iki muazzam impara' 
torluk arasmda bir koprii te~kil ediyor• 
F ransanm Liibnan ve Suriyede ittifaka 
tahvil edilmek iizere bulunan manda ala: 
kas1 ve biiyiik siyasl ve a~keri menfaatlerl 
Akdenizin §arkmda 'dahi tutunmasiDa 
vas1ta te§kil ediyor. . 

Porten miinhaman bu i§e memi!I olarak 
§ehrimize gelmi§ bulunmaktad1r. Miite -
hassis, ilk tetkiklerinde 1stanbulda et fiat
larmm yiizde 20 derecesinde ucuzlattla -
bilecegi kanaatine varm1§hr. ~imdi bu u
cuzlugun temini i-;in ne gibi tedbirler aim
mas! zaruri oldugu noktalan iizerinde du
rulmaktadir. 

Ogrendigimize gore, ~,.hircle fazla a
lan ka-;ak et kesiminin sureti kat'iyede o
nline gec;ilmek ve bu suretle mezbaha va
ridatmi -;ogaltmak, soguk hava deposu iic
retini azaltmak, almacak tedbirler meya
nmdadir. 

c- Osmanhca yazm! Havaleyi OS -

manhca yapm!. clivp ~oyleniyordu. 

hte Akdemzde Latin nkma mensub 
iki biiyiik millet birbirinm rakibi ve en • 
geli olduklanndan ufak bir hadise, aralal 
nnda yati§mi§ goriinen z1ddiyeti derha 
koriiklemektedir. F ransa Bahriye N azirl 
Korsika'h Sampinchi'nin Bunapart va ' 
purunda soyledigi iddia olunan nutk~11 

mumaileyh tarafmdan re~men tekzib edii• 
mesine ragmen, 1talyilda F ransa aleyhin; 
azim galeyan uyandirmi~ olmast, anca 
yukanda -;ok k1sa olarak hulasa edilell 
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Galatasa.l'aym emekli mual

limi F ehmi vefat etti 

Akdenizi pay la§amamaktan miitevelli~ 
derin z1ddiyet ve rekab<'lle izah olunabl' 
lir. Bu ZJddiyet Avrupa rolitikas! uze .. 
rinde daima rniiessir olacakt1r. 

Pazar gi.inkii sayimizda, istanbul lkin
ci Noteri aleyhinde bir ihbar yap1ld! -
~ma dair ne~rettigimiz havadis, yanh§
hkla Beyoglu noteri §Cklinde gazeteye 

F akiilte imtihamnda muvaf
fak olamiyanlarm askerlik 

dersleri 
Universitede askerlik dcrslerini nor -

mal bir §ekilde takib eden talebe, fa -
kiilte imtihamnda muvaffak o1amazsv 
gelecek sene yeniden askerlik dersler! 
ne devam etmck mecburiyetindedir. 

Galatasaravm emektar muallimler!n
den Fehmi Ultay dun vefat etmi~tir. 
Eski Galatasaray Sultanisinde 30 sen<' 
muallimlik etmis olan merhum arabca 
ve ilmi kelam ok~tmus, bu mliddet i<;in 
de vatana binlerce talebe yeti11tirmi:? -
tir. Bilhassa, serbest fikirlerile talebe· 
sinin sevgisini kazanml§ olan Fehmi 
Ultay, Galatasarayhlar arasmda Da -
z1radaz1r lakabile amlm1sbr. Bu Jakab 
merhumun talebeye cda;1radaz1r ceza 
yazanm. demek itiyadmdan dogmu~ -
tur. 

Muharrem Fevzi TOGA f 
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Binaenaleyh 936 - 937 ders senesinde 
askerlik derslerine devam eden ve fa· 
kiilte imtihanlarmda muvaffak olam1 -
yan talebenin bu sene de askerlik ders
lerine devam etmesi lazimdir, 

Cenazesi, bugiin Eylibde Bostaniskf'· 
lesi caddesindeki evinden kald1nlarak 
ii,itle namazm1 miiteak1b Bahariyedek' 
'?Phidlige defnedilecektir. 

Kederdide ailesinin derin ac1larm:l. 
istirak ederiz. 

Niis has1 5 kuru:$tur. 
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Italya, yeni Man~uko 
devletini resmen tantdi 

Fransa ve ingiltere hirer nota verdiler 
Miistakillen harekete hakk1 oldugunu iddia eden 
Japonya, ecnebi menfaatlerine dokunmtyacakmi!? 

Roma 29 (A.A.) - ltalyanm Man kutuna bir mukaddeme te§kil etmektedir. 
~~~~o'yu tamdrg1 resmen teblig edilmek • Bur ada Y angtse nehrini bir baraj katet
tedtr, Orada bir ltalyan elc;iliga ihdas mektedir.» 
edilecektir. Ayni tebligde J aponlarm T aihu go -

Karar, Kont Ciano tarafmdan Man • liinlin garbinde muhim bir §imendifer te· 
~llko devletine de teblig olunmu§tUr. katu noktasr olan 1hing'j i§gal ettikleri 

lngiltere ehemmiyet vermiyor ilave edilmektedir. 
. Londra 29 (A.A.) -.- 1ngiliz mah • Changchow'un zapil laz1mmt~! 

ftlleri, Manc;uko'nun Italya tarafmdan ~anghay 29 (A.A.) - Ne§redilen 
tantlrnasma hususi bir ehcmmiyet verme- bir Japon tebligi Chanchow'un zap • 
lllektedirler. italyanm komintern aley - tedilmesi lazrm geldigini bildirmektedir. 
hindeki pakta i§tiraki dolaytsile bir mi.id - Bir sehir daha altndz 
dettenberi boyle bir ha.J:se esasen bek • Tokyo 29. (A.A.) - Japonlann Ki-
lenrnekte idi. angyin'i zaptettikleri burada bildirilmek-

Sanghay irin notalar verildi tedir. 
tokyo 29 (A.A.)- lngiliz ve Fran· Japonya teklillerinde muszr 

Stz sefirleri, pazar glinu ogleden sonra Tokyo 29 (A.A.) - J aponya Hari-
l-iirota'y1 ziyaret ederek kendisine §ang· ciye Nezaretine mensub yiiksek bir me • 
hay giimrlikleri hakkmda ayni suretle mur, kanuni ve sevkulcey§i neticelerin hu
tanzim edilmi~ olan hirer nota vermi§ler~ sule getirdigi kan§rkhgr kaydederek Ja • 
dir. ponyamn $anghayda derpi§ ettigi hareket 
. Japonya namma soz soylemege sala- hakkmda ingiltere ve Amerikaya nasihat 

htYettar bir zat, matbuat konferansmda verecek vaziyette olmadrgrm ve bu ha -
beYanatta bulunarak J apon cevabmm he· reketin bir sevkulcey~ meselesi olarak na
nUz Verilmemi§ oldugunu soylemi§ ve J a- zan itibara almmasr lazrm geldigini soy -
Pon hiikfimetinin Cin gumriiklerinin ec - lemi§tir. Bu memur §U sozleri ilave etmi§· 
nebj istikrazlanmn rehinleri oldugunu tir: 
takdir ettigini, fakat giimriik varidatmm «- Bu safhalar hakkmda mi.istakillen 
c:Pane tedariki i~in kul1amlmas1 tecviz e~ hareket etmege hakktmrz bulundugunda 
dllerniyecegi i~in bu varidatm Jpon rna- rsrar ediyoruz. Bununla beraber ecnebi 
k'~llllan tarafmdan kontrol edilmesi laz1m haklanna ve menfaatlerine riayet edile -
~eldigini ilave etrni§tir. , cektir. 

Frans1:z sefirinin temaslarz Uzak~arka giden vapurlar 
. tokyo 29 (A.A.) - Fransa sefiri Nevyork 29 (A.A.) - Gec;en hafta 
A.rsene Henry tarafmdan bugiin Hirota zarfmda Cine ve Japonyaya gitmek iizere 
nezdinde yap1lan te§ebbiislin Amerika ve Panama kanalmdan gec;en vapurlar ~un
lngiltere elc;ileri tarafmdan yap:lan te - lardrr: 
~ebbusiin ayni oldugu tasrih edilmektedir. Nakomaru ve Marnemaru vapurlan 
Bu te§ebbiisten maksad, Japonyaya Fran· miiteakrben 7865 ton ~elik levha ve 
S!z hiikfunetile isti§are etmeden evvel Cin 7,853 ton demir yiiklii olduklan halde, 
Biirnriikleri rejiminde bir d:gi§ikli~ yap1- Hamburgdan Y okohamaya gitmi§lerdir. 
larnJYacagml bildirmekteo 1baretttr. Vinmi ismindeki Norve~ vapuru 6,744 

lsgal edilen yerler ton fosfat ve pamuk yiikile Tampadan 
. Sangha~ 29 (A.A.) - Ne~redilen Osakaya gitmi~tir. 

h1r J apon tebliginde, §oyle denilmekte· Qhueen • Victoria fs~Ind.~k! ingili~ 
dir: yiik gemisi 6.312 ton ben~m ?'u.k1le Y em 

«Chan chow'un za h Kiangyen'in su· Orlean'dan Hangkonga gitmJ§hr. 
g p JJIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIJIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUOOUou•o••••••••U .... .. ... ... ................ ntllltlllllllltllllllllllllll 

Konyada seylab j Yahudilere hiicum 

IOO bin Arablar bir kamyona ve l'vtaddi zarar 
lirayt ge~iyor 

~ l(onya 29 (Hus~uhabirimizden)
q i giindenberi her taraf1 kaphyan sel 
l"nttrrnu~tur. Sular c;ekilmektedir. Yag -

llr da kesilmi~tir. 
Zarar ve hasar miktar1 heni.iz tesbit 

:ilernemi~tir. Felaketzedelere ilk yar
r 11tllar yapllmaktad1r. Sulan c;ekilen a
kazide enkaz altmda kalan e~yal_an~ ~~
~ttlrnasma bugiin de devam edllm1~h~. 
.. eramda ehemmiyetli hasar olmad1gi 

:
0.Yleniyor. i;jehirde insanca zayiat_ yok-
ttr. Yalmz yi.izba~1 Osmamn 600 hrahk 
~0§u ah, y1kllan evin altmda kalarak 
01tnu~ti.ir. Pmarbas1 istasyonunda dart e , 
/ Ylkllmi~tir. Trenler, mutad seferle-
tne ba~lami~lard1r. 
'lapllan tahminlere gore Konyadaki 

~~ddi zarar, 100 bin lirayt ge<;mist\r. 
t Ukumet, felaketzedeleri tatmin edici 
esebbiislere giri~mi~tir. Felfi.ket, K1 • 

tz;Iay umumi merkez~ine de bildirilmi§
lr. 

~umra kazasmda Belediye telefonu -
~u ~.akan y1ldmm, yangm c;1karm1§~a 
a sondi.irulmii~tiir. 
?ece, §ehir civarmdaki da~lara kar 

~~~rn.aga ba~lamrshr. Nafla miidiirli.igu. 

1
1rlken sularm ak1hlmas1 icin fenni <;;a-
1~tnalanm arb rm1sflr. Polis, y1 krlan 

e\'lerin civarmda emniyet ve muhafa
Za tertibah almrsbr. 

lzmirde siddetli yagmurlar 
~.1zrn.ir 29 (Hususi muhabirimizden)-

lddetli ve si.irekli yagmurlar devam 
e;_tnektedir. Vaziyet, zeriyat ic;in zararll 
goru lii vor. 

Y eni Jsblah brosilrleri 
A A.~~ara 29 (Telefonla) _: Bi.iyi.ik $ef 
'l.'~aturkun yiiksek himayeleri altmda 
r Urk Dil Kurumu tarafmdan hazrrlan
t-1~ alan ilk ve orta tedrisat botanik 

1eoloji, fizik, kimya ve mekanik IstJlah
}r1nr havi bro~i.irler buti.in muallimlere 
'-'a' 
d gttilmi~hr. Bu yeni tshlahlarm · h:.:~ 
~rs_ Yihndan itibaren talebeye og-retil
J· es1 mecburiyeti konulmustur. Mual
tltnier, her derste s1ras1 geldikc;e birkac; 
t:~.e Yeni Ishlah (terim) oi:(retmek su
g Ile ders y11I sonuna kadar derslerde 
e:~ecek biitiin Istllahlan bitirmi~ ola • 

lardtr 

~~--· .B I d" • • I" t ··•.Ir e e tye reiSI ge 1yor 
ll znur 29 (Hususi muhabirimizden)-
~~ - . buJ 1Ye reisi Beh~et Uz, yarm Istan -

gid a hareket edecek, oradan Ankaraya 
ecektir. 

askerlere saldtrddar 
Kudlis 29 (A.A.) - 15 tedhi§c;i 

N asra civannda Y ahudi i~c;ilerini ta§Jyan 
bir kamyona hlicum etrni~lerdir. Bir Y a
hudi yaralanmt§tlT. Askeri ktt'alar mlite
cavizleri dagrtmJ§tlr. 

Polis kuvvetlerine de taarruz edilmi§ ve 
bir lngiliz polis memuru oldlirii.lmii§tii.r. 

Evkal idaresi memurlart 
Kudiis 29 (A.A.) - Evkaf idaresini 

tslah etmege memur hlikumet komisyonu 
ilkte§rinin ba§langrcmdaki hadiseler do • 
layrsile vazifelerinden aynlmt§ olan bu 
idarenin Kudliste, Nablus'ta, Yafa'da ve 
Akka'daki memurlarmm i~lerine nihayet 
vermi§tir. Bunlarm yerine gelecek me -
murlann kimler oldugu ramazan sonunda 
helli olacakhr. 

isvi~rede masonluk 
A 

Aray1 umumiye men'i 
aleyhinde netice verdi 
Berne 29 (A.A.) - Memleket, sag 

cenahm bazt gruplannm te§ebbi.isi.i iize -
rine yapdmt§ olan plebi~it neticesinde, 1s
vi~rede farmasonlugun menedilmesi hak
kmdaki projeyi 234,000 reye kar§t tak -
riben 515,000 reyle reddetmistir. 

Y almz F ribourg kantonu, bu memnu
iyet teklifini kabul etmi§, diger 21 kan -
ton reddetmi§tir. 

Dr. Goebbels Mtstra 
gidiyor 

Berlin 29 (A.A.) - Iyi haber alan 
mahfiller, Dr. Goebbels'in dinlenmek 
i.izere ilkkanun ba§lang1cmda M1s1ra 
gidecegini bildirmektedirler. Bu seya • 
hat, tamamile hususi mahiyette olacak
hr. 

Goebbels, MIS1rda bulunmasmdan i3-
tifade ederek uzun senelerdenberi 
iskenderiyeye yerle~mi§ bulunan Ru -
dolf Hess ailesini ziyaret edecektir. 

Ankarada ii~iincii meyva 
gecesi 

Ankara 29 (Telefonla) - Yiiksek ik
trsad ve Ticaret mektebi mezunlan Bir
liginin Ankara Halkevile birlikte tertib 
ettikleri meyva gecelerinin i.ic;i.inci.isu, 
oniimiizdeki crar§amba ak~aml yaplla -
cakhr. 

CUMHUR:IYET 3 

Hidise!er araslnda lrl\ Biiyiik davalar ]' HEM 
Asyan1n uya!li!?I ..,_ _ 
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NALINA 
MIHINA 

A syamn her yanmdan gelen 
i§aretler, bize, Tiirk inlo.H\
bmdan sonra, Hind, Arab, 

iran ve Efgan alemlerinde ba§hyan 
uyamkhk hareketlerinin geni§ledigi 
kadar da kokle§tigini haber veriyor. 

Asya denilen ve diinyamn bii
tiin allahlarile peygamberlerini, bii
tiin imanlarile akid~lerini dogur
duktan sonra, orta asulardanberi ha§
hll§ yashgmdan ba§tnl kaldumt
yan bu velud ve magrur logo
sa, artak ol~iisiiz mesafeleri dol
duran step do§eginden kalkmak ii
zeredir; arhk sapsan bir atmosfer 
i~inde tabiati insanla ve insam kainat
la bir hamurda yuguran derin mave
ra riiyasmdan gozlerini madde alemi
ne a~tyor. Tiirkiyede oldugu gibi, 
otelerde de, modem hayata a~dan bu 
gozlerde, zannederim ki, hafif bir 
ebediyet mahmurlugundan ba§ka hi~ 
bir §a§kmhk alameti yok: Biitiin As
ya logusa do§egine girmeden evvel 
ba~mm ucuna barakbgt aletlermi§ gi
bi, uyamr uyanmaz, buharm ve elek
trigin karmakan§tk cihazlartnl biiyiik 
bir ustahkla kullanmaga ba§ladt; bu 
aletleri icad eden kendisi degilse bile 
yeni zaman endiistrisinin biitiin pren
siplerini evvelden sezmi§ ve kestir
mi§, hatta evvelden biliyorrnu§ gibi 
~ok pi§kin ve becerikli bir ~ah§I§l var. 
Daha biiyiik bir alemin riiyasmdan 
donenler i~in A vrupa denilen bu ufa
ctk diinyanm. makinelerini kurup i§
letmenin biiyiik bir marifet olmadtgi· 
m hissettirmek istiyor. 

V e torununun oyuncaklarile oy
myan bir biiyiik babanm §efkatli gii· 
lii,ile garb alemine bakarak soruyor: 

- Biitiin bunlar ho§ ve eglenceli 
~eyler ... Fakat astl meseleleri .~e yap
bmz .J Y arabhl?a dair ne bthyorsu
nuz? Oliime kar~I bir deva bulmadt
mz m1? Ebedi sulhun yolu hala me~
hul mii? Cinayetler, hus1zhklar ve 
intiharlar hala devam ediyor mu? 
Hala gozya§lartmzm dibi kurumad1 
mt? 

Hicrbir cevab alamaymca, yamba
§mdak:i oyuncaklara bakarak:, uzun, 
yumu§ak ve beyaz sakahmn lnllan 
arasma soktugu parmaklarile ~enesi
ni g1dakhyor: 

- Biitiin bunlar, o meseleleri bir 
an unutahilmek i~in degil mi? 

Diye soruyor ve ba§ucundaki rad
yoyu a!rarak, tepesinin iistiinde Japon 
obiisleri patlarken, Londradan gelen 
bir tangoyu dinliyor. 

PEYAMI SAFA 
Miilga Dariilfiinun profesorlerinden ve 

Pendik Belediye doktoru, degerli iistad Sa
deddln Vedaddan aldlgtm blr mektubda, 
Pendik miisliiman Tiirklerinden baz1larmm 
rumca konu~tuklarr hakkmda bana verllen 
maliimatm dogru olmad1g1 temln ediliyor. 
Biitiin omrii hakikat ve ilim yolunda ge
c;en muhterem doktorun teminatma !nan
makta tereddiid etmem ve eger varsa, Pen
dlkte rumca konu§an tektiik birkag Yan
yall vatanda:;an da, bundan boyle, giizel ve 
ebedi tiirkc;eye daha fazla baglanmalarmr 
temennl ederim. Elbette isterim ki bize ve
rllen maliimat, boyle bir temennlyi bile 
liizumsuz b1rakacak ka.dar asil.siz ol.sun. 

P. S. 

Titiilesco Biikreste 
' 

Eski Hariciye Naz1r1 
tezahuratla kar~:nlandt 
Bi.ikre~ 29 (A. 

A.)- Ecnebi mem
leketlerde 16 ay fa
silasrz oturduktan 
sonra buraya do -
nen Titulesco'yu, 
taraftarlan istas -
yonda kar~1lamJ~ -
lard1r. Kalabahk a
rasmda milli kay
Iii partisi erkanile 
muhafa7.akar oar -
tinin reisi Gre - M. Titu.lesco 
goire Filipesco bulunmaktayd1. 

Titulesco, kendisini miitemadiyen al
ki§hyan dostlan tarafmdan arabaya 
kadar omuzda gotiiri.ilmi.isti.ir. 

Ludendorf'un sthhi vaziyeti 
Mi.inih 29 (A.A.) - General Lu • 

dendorff, birkac;: zamandanberi mesane 
hastahgmdan mustaribdir. 73 ya~mda 
bulunan Generalin ihtiyarltgr sebebile s1h
hi vaziyeti endiseyi mucib jlOri.ilmektedir. 

Sl PARI $LERI N I Zl 

$/MDI DEN Y APINIZ 
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Almanya ve 

Lord Halifax'm seyahati, Almanla • 
rm, \:ekoslovak devletinden olan istekleri 
meselesini, efkan umumiye online bir ke
re daha serdi. 

Bohemyanm, bu Cek yurdunun §anh 
mazisini, o milletin, astrlarca mi.iddet, Al
man istilasma kar§l olan, kah sessiz, kah 
galeyanh mukavemetini, herkes az~ok bi
lir. Mekteblerde, t;ocuklara, Ceklerle 
Almanlar arasmdaki anla§amamazhgm, 
otuz sene harble ba§ladrgr ogretilmekte • 
dir. 

Demek oluyor ki, bugiin mevzuu bah
solan §ey, yeni bir mi.i§kiil degil, Avrupa
nm en eski ihtilaflanndan biridir. Fran
siz mi.iverrihi ve Slavlar tarihi profesorii. 
Louis Leger, Bohemya tarihinin, Cermen 
kabileleri arasmda ya§Jyan ve istiklalini, 
hatta milliyetini muhafaza edebilmek ic;in 
mi.itemadi mi.icadeleler yapmak mecburi • 
yetinde kalan Slav bir milletin tarihi diye 
tarif ederdi. 

¥:f. :f. 

Habsburg lmparatorlugu y1k1ldrktan 
sonra, cenubda zeval bulan Cermen taz· 
yikmm, yeni bir hamle ile, §imalde ve 
§arkta, Bohemya iizerinde, yani Avus • 
turyada degil, nefsi Almanyada hi.ikiim 
si.irmesi mukadderdi. \:ekoslovak devle
tinin, Almanya ile mi.i§terek iki bin kilo
metro uzunlugunda hududu vard1r. Bu 
hududlarm ic;inde, azc;:ok geni§ tabakalar 
halinde, azb c;ok kesif miktarda lie; milyon 
Alman ya§amaktadJr. Bu niifus, bi.itiin 
Bohemya mahmuzunu ve hususile, §ima
li tamamen kaplamaktadrr. 

Mesele, Almanyada Hitler rejiminin 
iktidar mevkiine gec;mesi iizerine son de
rece. ~atalla§ml§tlr. Ci.inki.i, o tarihten 
sonra, Cermen propagandas1, hakimiyete 
sahib bir devlet arazisi dahilinde dagrlmJ§ 
olan bir ekalliyetin hukukundan degil, 
Cekoslovak devletinin ic;inde, Almanya • 
mn resmen himayesine mazhar olmak da
iyesini giiden bir milletin itimada matuf 
emellerinden bahsetmege ba§lamr§hr. 

'¥''\<'¥' 

Bu iddianm inceliklerini kavramak i~in, 
yalmz Almanyanm "siyasi ve sevkkulcey
§i hedeflerini degil, Ba§vekil Hitler'in, 
A vusturyada dogmu§ oldugunu, 1rki aki
delerini ve ilk rabrtalanm nazan dikkate 
almak laz1mdir . 

Hitler'in I 919 da intisab ettigi ve ri -
yaseti ele ald1g1 Alman nasyonal sosya~ 
list partisi, eski A vusturya nasyonal - sos· 
yalist partisinin yerini almaktad1r. Vakti
le M. Benes tarafmdan temsil edilen Cek 
nasyonal • sosyalist partisi ise, bu A vus • 
turya partisinden aynlan muhalif bir 
zi.imredir. Hitler'le Benes'in siyasi men • 
§eleri, birbirinin aynidir; siyasi bir kara -
betle birbirlerine baglrdrrlar. F akat bu 
karabet, dli§manca bir karabettir. 

M. Benes'in temsil ettigi partiye mu • 
halif olan Cekoslovakya Alman Si.idet
leri partisi, Hitler'in himayesinde, eski 
A vusturya nasyonal • sosyalist partisinin 
ve bugii.nkii Alman nasyonal • sosyalist 
partisinin c;izdigi yolda yiirlimektedir. 
Reisi, ktrk ya§lannda kadar bir zat olan 
Konrad Henlein' d1r. Bu parti, 1935 se
nesinde, Prag meclisinde, bir milyondan 
fazla rey almt§ v~ brk dort namzed gos -
termi§tir. Harici faaliyetlerinde, gencligin 
terbiyesi ve yeti§tirilmesi i§lerinde, Nazi -
lerinkile bliylik mli§abehetler arzeder. 
Doktrini, yalmz zlimrenin bir realite ol -
dugunu, ferdin hicbir ehemmiyeti bulun -
mad,gmr ogretir. Fa kat, Viyanah profe
sor Spann'm eski talebelerinden mlirek • 
keb glizideler tarafmdan idare edildigi 
ve <<biiti.in diinya Almanlan camrasmm 

Avusturya Maliye Naz1r1 
Londrada 

Londra 29 (A.A.) - Di.in ak§am bu -
raya gelen Avusturya Maliye Nazm 
doktor Neumayer ile Avusturya Milli 
Bankas1 direktoru doktor Kienbock, !n
giltere Maliye Nazm Sir John Simon'u 
ziyaret edeceklerdir. 

Londramn resmi A vusturya mahfil • 
Jeri doktor N eumayer'in bir istikraz 
akdi i<;in geldigi hakkmdaki haberi tek
zib etmekte ve nazmn !ngiliz devlet a
damlan ve tngiltere bankas1 mi.idiirlinu 
ziyaret etmek i.izere geldigini soylemek
tedirler. 

Macar nazirlarinin avdeti 
Viyana 29 (A.A.) - Daranyi ve De 

Kanya bu sabah Viyanaya gelmi§lerdir. 
Macar devlet adamlan saat 10 a dogru 
Budape§teye seyahatlerine devam et -
mi§lerdir. Saat 14 e d<Jgru Pe~teye var
mi~ bulunacaklard1r. 

lzmirde iki cinayet 

Cumhuriyet Almanag1 
PEK YAKINDA 

INTI$AR EDIYOR 

izmir 29 (Hususi muhabirimizden)
Tireden Izmire tiitiin ta~1yan 12 nu -
marah kamyonetin §Ofori.i Eminle mu -
avini Ali, Tire civarmda olii olarak bu
lundular. Cinayetlerin bir soygundan 
ziyade nakliyat rekabeti yi.izi.inden i§ -
lendigi tahmin ediliyor. Caniler aran -
maktad1r. 

Cekoslovakya 
Yazan: LUCJEN ROMIER 

avnlmaz bir pan;:asr» unvamm ta§tdrgl 
halde, naziler kadar kuvvetli bir Irkc;thkla 
muttasrf degildir. Bizzat M. Henlein, 
~iddetli yahudi aleyhtarhgr gosterme -
mektedir. 

*** Almanyamn orta Avrupada yapmak 
istedigi i§in hakiki ve tam mahiyeti ne • 
dir? Cekoslovakyadan bekledigi en bii • 
yii.k menfaat ne olabilir? 

Alman siyasetine, fazla cUr' etkarhk ve 
beyhude muhataralara atJlmak sevdas1 
atfedili§i hence hatadrr. Frl!_nsamn aldrgr 
esash bir kat; vaziyeti, c;arpt§ll1aga mey • 
dan vermeden bertaraf edi§i; hie; de bu • 
dala bir kimse olmryan M. Mussolini'yi, 
kurdugu aglann ic;ine almak hususunda 
gosterdigi meharet: lspanya i§inde, hi~ 
bir taahhi.ide girmeden, tastamam muva· 
zene tesis etmege kM-i nisbette vuku bulan 
mlidahalesi; J aponlarla <;inliler arasm • 
daki tezadh manevralarmm inceligi, bii· 
tiin bunlar, Almanyanm, Bismark meto· 
dunu tekrar bulduguna deli! sayrlmahdrr. 

Bohemya, Almanyanm, cenubi Tuna 
vadisinde veya §imali Lehistanda yapaca
gt her tlirlii ileri hareketini yandan teh • 
dit edecektir. Bu tehdid, harbe ba§vur • 
mad an bile, Lehistana ve Tuna devletle
rine, siyasi manevra baktmmdan serbesti 
bah~etmektedir. 

F akat, §ayed Bohemya ytktlu veya bu 
tehdidi yapmaktan imtina ederse, AI • 
manya, §ark! Avrupada, partiyi kazanml§ 
olacaktrr. Bu takdirde, §imalde, Alman
larla Sovyetler arasmda srkr§Ip kalan Le~ 
histan, kendini mi.idafaa i~in, ya Alman· 
larm, ya Sovyetlerin yard1mmr tercih et
mek mevkiinde kalacaktJr. Cenubda, 
Tuna havzasmda, Almanlar, Karpatla
ra kadar ciddi bir mukavemet kar§Ismda 
degillerdir. Orada, gerek Romanya, ge
rek Lehistan, Almanlara olsun, Ruslara 
olsun temayiil zaruretindedirler. Y ani, 
orta A vrupa, kendini bu iki tehlikeden 
azade kllmak ic;in, onceden anla§mak 
mecburiyetini duyacakhr. 

Boyle bir netice almak i~in, Almanya, 
Bohemyayt istilaya mecbur degildir. 
Bohemyanm bitarafla§ttnlmast, yahud, 
tercihan, kendi kendine bitarafla§mast ka
fidir. Netice itibarile, M. Henlein ve 
Hitler siyasetinin muzaheret ettigi AI • 
man siidetleri ne istiyorlar? 

\:ekoslovak devletinin, merkeziyetc;i 
ve milll bir devlet olmaktan feragat etme
sini ve muhtariyeti haiz milletlerden mi.i -
rekkeb, isvi~re konfederasyonuna benzer 
bir nevi devlet olmastm istiyorlar, 

Bundan ba§ka, <;ekoslovakyanin, ha· 
ricde, Almanya ile kabil oldugu kadar 
iyi olan miinasebalt ihlal edecek mahi -
yette hic;bir vaziyet almamasmt ve hic;bir 
taahhi.ide girmemesini istemektedirler. 

Bittabi, muhtariyeti haiz milletlerden 
mi.irekkeb ve harici siyasetinde engellerle 
bagh bir devlet, mevcudiyetini, ancak bi -
taraf kalmakla muhafaza edebilir. 

Buna mukabil, Prag hiikfimeti, mil • 
letin Almanlarm da iic;te birini ihtiva e

den miitebaki ktsmmm vatani iradesine 
dayanarak, milli devlet prensipini ileri 
si.iriiyor. Alman ekalliyetine, me§ru her 
ti.irli.i hukuk bah§edilecektir, fakat bunu, 
milletlerden mi.irekkeb bir de viet degil; 
milli bir devlet bah~edecek ve bu devlet, 
kendi siyasetine sahib olacaktJr. 

Bu oyun, son hedef olarak §arki Av -
rupa etrafmda, herhalde gitgide daha s1k1 
bir §ekilde oynanacakttr. 

!talya, bu i§in mii§evvikidir. 

Lucien Romier 

<;elik miistahsillerinin 
kararlari 

Londra 29 (A.A.) - Beynelmilel c;e
lik mi.istahsilleri, esasa aid bir itilafla 
neticelenmi~ olan Paris mi.izakerelerin
den sonra Amerikan rekabetini tanzim 
etmek maksadile bugiin Londrada top
lanmi§lardir. 

Kartel, §imdi fiatlarda muadelet te -
s1sme gayret etmektedir. Yartresmi 
miizakerelere birka<; hafta sonra ba§ • 
lanmas1 muhtemeldir. 

Miirefteye vapur ugramadi 
Murefte 29 (Hususi muhabirimiz . 

den) - Dun posta seferlerini yapa 11 
Denizyollan vapuru, buraya ugnya • 
mad1, gemiden yolcu ve e§yayt tiiccari
ye c;Ikanlamadt, 

Paris Borsas1nda muameleler 
Paris 29 (A.A.) - Ge<;en hafta zar -

fmda borsamn seyri intizams1z olmu§
tur. Bazan zay1f olan, bazan kuvvet bu
lan piyasa, hemen hemen daima muh· 
telif ve ekseriya miitenaktz tesirlere 
tebaiyet eden profesyonel speklilasyon· 
cular elinde oynanm1~hr. 

Konyada bir baba oglunu 
ustura ile yaralad1 

Konya 29 (Hususi muhabirimizden}
Bugiin Klilahc;1 Ibrahim isminde birisi, 
oglu tsmaili ustura ile birgok yerinden 
ag1r surette yaralanu~br. 

~u politika ne garib 

'eydir! 

A lman siyaseti, Biiylik Harbden 
evvel ve Bi.iyiik Harb ic;inde, 
pek ince ve zeki bir politika de· 

gildi. Fa kat malgubiyet, Almanlar ic;in 
bi.iylik bir ibret dersi oldu. ~imdi, Alman 
siyaseti dogrusu, ~ok zeka ile idare edi .. 
liyor. Oyle olmasayd1, 1918 de silahlan
nt, hele o muhte~em donanmastm sapsag· 
lam dii~manlanna teslim eden, 1919 da 
Versailles muahedesini bir kelimesine bile 
itiraz etrneden imzalamak mecburiyetin
de kalan, dii§ll1anlanna mal ve para ola· 
rak bir c;ok tazminat veren maglub AI· 
manya, §imdi bugi.in, aradan yirmi sene 
bile ge,.memi§ken, Avrupa siyasetinde 
miihim bir rol oymyabilir miydi? Alman· 
ya, Rhin gayriaskeri mmtakastm i§gal 
etti, kimse grk diyemedi. Versailles mua• 
hedenamesinin asker! ahkamtm ytrttt, 
kimse sesini c;tkaramadt, $imdi Avustur· 
yay1 ilhak etrnek istiyor; Cekoslovakyayt 
istedigi §ekle sokmak istiyor, miistemleke
lerini geri almak istiyor. hin gidi§ine ba
kJirrsa bunlan da hirer hirer tahakkuk et· 
tirecege, kah ltalyaya dayanarak, kah 
Japonya ile birle§erek, ka.h rahattm boz
mak istemiyen lngilterenin gonliinii ede
rek meramma nail olacaga benziyor. 

Fransazlar, Alman siyasetinin bir mu· 
vaffakiyetinden korkarlar ki o da ~udur: 
Almanyanm, ingiltereyi kazanarak Fran
sayt hareket edemez bir hale getirdikten 
sonra, Lehistamn da yarchmile ~Jarkta: 
Sovyet Rusyaya saldrrmas1 ve bu devleti 
maglub etmege muvaffak olursa, bir 
miiddet sonra doniip Fransaya ~ullanma• 
st .•• Bu ihtimal Frans1zlann uykusunu 
kac;uan bir kabustur. 

~imdi, Alman politikasinin tuttugu yo• 
lun, F ranstzlan korkutan bu yol oldugu 
meydandadtr. Mi.istemleke meselesini be~ 
alb sene sonraya btrakmak suretile lngil· 
terenin korkularmr izale etmek, Avustur· 
ya ile birle§erek yedi milyon daha kuv· 
vetlenmek, ondan sonra Cekoslovakyayt 
bitaraf bir devlet haline koyarak hi~e in· 
dirmek, arkasmdan Lehistam da yola ge• 
tirerek Sovyet Rusya ile kozunu payla~· 
mak istiyen Alman siyaseti, Fransa i~in 
c;ok tehlikeli bir §ekil almJ§tlr. Almanlar, 
ingiltereyi kendilerine kar§I muzahir de· 
gil; hatta bitaraf ve gayrimuanz bir siya· 
set takib ettirmege muvaffak olduklari 
takdirde, Fransanm vaziyeti ~ok giic;le§e• 
cektir. 0 vakit, Almanya, Sovyet Rusya• 
ya taarruz ettigi giin, Fransa ic;in, harbe 
girmekten ba§ka <;are kalm1yacaktrr. 

Dlinya sulhu bak1mmdan lngiliz ve 
Franstz ricali arasmdaki gori.i~elerin 
ehemmiyeti t;ok biiyliktiir. Franstz Na
mlan, lngiltereyi kendilerinden aytrma• 
manm t;aresini bulurlarsa, bu, sulh lehine 
bir muvaffakiyet olur. F akat §U politika 
denilen §ey, ne garibdir! italy a, Habe§is· 
tana taarruz ettigi zaman Laval'in Fran· 
sast, lngiltereyi yalmz brrakmt§tJ; bugiin 
de fngiltere, Almanya ile anla§mak isti
yerek Fransay1 yalmz kalmak tehlikesine 
maruz buak1yor, 

Prens Bernard 

agtr yaralandt 

Prens, Holanda Veliah· 
dinin kocasidtr 

Prens Bernard, zevcesi Prenses 
Juliana ile beraber 

Amsterdam 29 (A.A.) - Prens 
Bernard, Amsterdam civarmda vuku bu· 
lan bir otomobil kazasr neticesinde olduk
~a agtr surette yaralanmJ§hr. 

Prens ge~irmi§ oldugu sarsmtrdan mus
taribdir. 

Amsterdam 29 (A.A.) - Prens Ber
nard Amsterdam'da bir hastanede yat • 
rn.aktadrr. Bununla beraber hayatr tehli
kede degildir. Saraya nakledilebilecegi 
iimid edilmektedir. 

Kaza, Prensin otomobilinin bir kam • 
yona ~rpmas1 neticesinde hasil olmu§tur. 
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II h~:::: Aynalar 
~============= Peride Celal =11 
. Remidenin kapiSlnl ~alarken kendi keni I aynamm oniinden ka~tlm. F akat onu bus
dime giiliimsiiyordum. Onu ka~ aydanbe- biitii terketmek miimkiin mi.i? Aynalara 
ri hi~ ziyaret etmemi§tim. Kimbilir bana ne eskidenberi adeta goniil vermi§ bir kad1 -
sitemler edecekti. Kap1y1 her zamanki gi- rum .. hte bOyle gene s1k s1k onlann kar§t· 
bi gene hizmet<;isi ~adan a~ti. Beni goriir sma g~iyorum ve i~im par<;alanarak ora
gormez yiizii sevincle giildii: «0, buyrun, da, almmda. giindcn giine derinle§en k1 -
dedi. Ne zamandanberi goriinmiiyordu - fl§IIdan, yiiziimiin aldtgt zavalh harab ha
nuz. Gozlerimiz yolda kal<h .. » «Remide Ii seyrediyorum. Ah sen bunun ne derin 
evde mi ~adan» dedim. Gene hzm bir- bir azab oldugunu bilmezsin. Dii§iin ki 
denbire yi.iziindeki tebessiim kayboldu, bir zaman o aynalarda bana giiliimsiyen 
gozlerinin i~ine golgeler dii§tii ve bu ha- hayalim nekadar bugiinkiinden ba§ka idi. 
lini benden gizlemek istiyormu§ gibi te - .';limdi eskiden minnet ve §iikranla bakt!
la§lt bir hareketle oniime g~erek cevab gim aynalara dii§man oldum, onlara oyle 
verdi: Evde efendim, fakat daha yatak kin duyuyorum ki .. Ah bu aynalar .. Hep
odasmdan ~1kmad1. Siz yabanet dcgilsi- sini, hepsini k1rmak, yok etmek istiyorum. 
niz, buyrun yanma gotiireyim.» «Peki» Remide derin derin i<;ini c;ekerek sus -
dedim. Yiiriimege b!1lad1k Merdiven ba· tu. Y avaKa gozleri ortiildii. Oylece ha
§tna geldigimiz zaman durdum, kolundan reketsiz kald1. Ona dikkatle bak1yordum. 
tutarak ~adam da durduttum ve yiizi.ine Ger~ekten §U gonnedigim bir ka<; ay ic;in
dikkatle bakarak: «Sende bir§Cy var ;Ja- de nekadar ~okmi.i§ti.i! Adeta ihtiyar bir 
dan, dedim. Y oksa Remide rahatstz rm ?» kadm olmu§tU. 
,Sadan evvela soyliyeyim mi si>ylerniye - Aradan yar1m saat gec;ti. 0, hala goz; 
yim mi der gibi yiiziime baktL Sonra bir- leri kapah, kmuldamadan duruyordu. 
denbire ba~Iru bana dogru uzatlp, heye· Belki uyumu§tu, belki de gene karanhk 
candan s1k s1k kesilen gayet yavat bir ses- dii§iineelerine dalml§tl. Aynalan ve o 
le: ¢All efendim, ah, dedi. Siz gelmiyeli, aynalann arhk gormege tahammiil ede -
harumefendi ~ok d~ti. Nerede o eski medigi zavalh, solgun, buru§mlya yakla
DC§eli, gi.iler yiizlii kadm ... ~imdi biitiin tan yuziini.i dii§iinuyordu. Y ava~c;a ye -
zoru aynalarla. Aynalara diitman .. Ben rimden kalkhm ve oradan ~1khm. 
bundan birtey anlamJyorum efendim, Birkac; hafta sonra idi. Seyahate c;1k -
§a§lona dondiim. Getyen gun odasmda tim. Ancak bir y1l sonra donmek hbil 
kendi kendine bir§eyler !Oyleniyordu. Ben oldu. 11k ziyaretine ko§tugum kimse Re
i~eri girince sustu. Aynas1nm oniinde idi.. mide oldu. Kap1y1 gene bana Sadan ac;· 
hem en geri ~ekildi. Yiizi.i oyle korkunc h. Fa kat zavalh k1zeagJZ harab bir hal de 
bir hal almt§tl ki .. » idi. Gozleri aglamaktan §i§mi§ ve kizar-

,Sadan sustu. Ben arbk fazla bir~ey mt§tt. Beni goriinee ellerime sanld1: 
torm1yarak $uratle merdivenleri 1r1kmaga - Ah, g~ kal<hmz efendim, ~ok ge~ 
ba§lad1m. 0 da beni takib etti. kaldrmz, diye, h1<;kumaga ba§lad1. Bir· 
Yukanda geniJ hir oda kapJS!Dtn oniinde denbire bir endi§eye di.i erek: 
durduk. Sadan yavaKa vurdu ve i~riden - Ne oldu ;ladan dedim, ne var, 
«giriniz» denilince kap1y1 a~1p bana yol Remide nerede ~ 
verdi. 1~eri girdim. Gene ktz arkamdan 0, h1~kmklan ziyadele~erek: 
laptyr kapay1p ~kildi. Remide tuvalet - Sizin hi~ir teyden haberiniz yok, 
masasmm oniine oturmU§tU. Yiizunii iki belli diye, inledi. 
elinin arasma almi§tl. Ktpudamadan du ~ Daha fazla tahammiil edemiyerek 
ruyor. Dalgtn dalgm aynasma bak1yordu. merdivenlere dogru kottum. $adan ar -
Beni goriinee hemen yerinden kalktt. Ku- kamdan geldi, gi:izya§lanm kurutarak: 
caklaihk. Ben bir koltuga yerle§irken 0 - Yukan ~1kmaym efendim, dedi. 
kendisini karyol~sJrun iizerine atarak, ar- Ben size her eyi anlatay1m. 
kaiistii uzand1. I~imden $adana hak ver· Sonra mendilini ~1kanp gozya§lanm 
dim. Hakikaten ~k degi1miJti. Yi.izii kuruttu, titrek, yash bir sesle anlatmaga 
Mpsan idi. Gi:izlerinden derin bir yeia ba§lad1: 
i~inde o)dugu belli oi!Jyordu. Benim ko- - Size o giin de dem~bm. Bayan son 
nutmama vakit b1rakmadan derin derin zamanlarda hep aynalada ugra§Jyordu. 
yiiziime bakarak: Biitiin k~iik el aynalartnl kmh. <<Aman 

- Beni ~ok degi§mit b luyonun degil yapmaym, ebneyin, bir doktor <;ag!Ta-
mi? dedi. hm» diyordum. Ae1 ae1 giiliiyor, s1hhati!l-

_ RahatSIZ misimz, dedim~ den §ikayeti olmadlgmt soyliiyordu. De; 
Cevab vermedi, d.Ondii, karyolasinm do.rt _ay oldu. Nihayet onu kand1rabil~im. 

iizerinde duran gi.irnii~ ~er~eveli k~iik el 1kJmJZ b~~aber~e !sta~bula yakm sayf1ye
aynasrm ahp yiiziine bakh. Katlan c;atii- ler~.en. ?mne ~tde.cekllk. ~<<?rada hav~ 
m1~, gozleri korkunc bir mana alarak bii- degl§t~~~:. be~.ki:. b1raz kend~1 .. toplar» d1· 
yiimu§lii. Birdenbire aynayl yere ~rptp ye, du§unmu§tum. Sonr~ butun ~ynala~J 
k1rd1. y erimden St!;radtm. Hayretler ic;in- da ortadan k~ldmnm d1ye, kend1 kendi-
de lcalm1~ttm me karar verd1m. 

· Gene kJZ derin derin ic;ini c;ekti. Y eni· 0 aynay1 firlattiktan sonra gene ken-
den sulanan gozlerini silerek inler gibi 

dini karyolas1na atmt~ti. Ben hala ayakta 
devam etti: 

§a§ktn §a§ktn, ona baluyordum. Elile - Gideeegimiz gun havullanmlZI, 
«otur» der gibi bir i~aret yaph. Oturdum. 
Slk sik soluklar alarak, asabiyetten titri- her§eyimizi hamladik. Kendisi de giyin

di, a~agt indik ... Biliyotsunuz, §Urada es
yen bir sesle konu§maga ba~ladt: 

- Bana tela§ ve korku ile bakma. En- kiden bi.iyi.ik bir ayna duruyordu. 
d~eni anhyorum. Belki de ~~ldJrdiglmi Elile gosterdigi yere bakhm ve orada 

eskiden biiyiik tavana kadar uzanan bir 
samyorsun. Hayrr, ~tldinnadJm. Y almz 
bu gidi~le vaktinden evvel olecegim. Kar- boy aynast oldugunu hatJrladim. ~imdi 
§Imda kimdir biliyor musun? Bu aynalar.. yerinde iki koltuk duruyordu. Gene luz: 

- hte, dedi, tam ~1kaeagJm1z suada 
Yava§c;a: 
- Sinirleriniz bozulmus kendinizi bir hayan bu aynanm oniine gitti. 0 giin de 

doktora g~termelitiniz, dedim. 0 sanki yiizii oyle san, hali oyle peri§andi ki ... 
sozumu duymami§ gibi konU§rnasma de· Ayna'ya uzun uzun bakh. Ben kapmm 

vam etti: 
- E$kidenberi aynalara kartt bende 

bir zaf vard1r. Daha pek kii~iikliigiimde 
kii~iik cam, kristal par~alanm toplay1p 
oynamaga bayihrdJm. Bu parlak §eylerde 
ayn ayn, mesela bir ka§Imt, dudagtmm bir 
ucunu seyretmek, onlarda silik bir halde de 
olsa kendimi gorebilmek en biiyuk zev -
kimdi. Sonra biiyiidiim. Bu cam parc;alan 
~opliige gitti. c;unki.i onlarm daha bii -
yiiklerini hulrnu§tum: Aynalan.. Boy 
boy, ~ekil §ekil aynalar. Ah onlan ne c;ok 
seviyordum. Gene ktzhga girdigim zaman 
<;:ic;eklerin rengini ve safiyetini ta§Jyan yU
ziimii ve daha tamamile ctocukluktan 
c;tkmami§ olan parlak, kokak bakt~h goz
lerimi orada gormii§tiim. Sonra gelin ol
dum, Beyaz duvagl, i~inde bulutlardan 
s1ynlml§ bir ay parc;as1 gibi goz alan gii
zel gelin gene bana biiyiik bir boy aynasl
mn i~jnde giiliimsedi. «Ne giizelim» de -
dim ve bu giizelligi. ban a bahteden sanki 
kar§Irndaki aynayml§ gibi ic;imden adeta 
l'lna kar§l derin bir minnet hissi duydum. 
Senelerce bu sevgi, minnet hissi ic;imde 
azalmad1, arth. En zevk aldiglm §ey ay
namla ba:ba§a kalmak, onun bana gos -
terdigi gene, taze kadm1 doya doya sey
retmekti. 

Derin bir soluk ald1 .. Gozlerinden sol
gun yanaklanna ya~lar dokiildii: 

yanmda duruyordum .. Onun aynaya ba-
karken viicudiiniin asabiyetle gerildigini, 
gozlerinin biiyudiigiinii farkettim.. Son
ra birdenbire uzamp, aynanm oniinde du
ran bi.iyiik c;is.ek vazosunu kaptl ve biiyiik 
bir h1zla aynaya firlattJ. Bir anda koca • 
man aynanm deh§etli §angntilarla onun 
iizerine yik1ldtgm1 gi:irdiim. Arllk nas1! 
deli gibi ko§UP onu kurtardiglmt tahmin 
edebilirsiniz. Ayna kmklan hep viicudii
ne, yuziine batmJ§tl. Baygm bir haldeydi. 
Doktor c;aglrd1k. Hastaneye kald1rma • 
mlZI soyledi. Hastaneye kaldnd1m ... Ye 
orada yava§ yavas yaralan kapand1. 

Derin bir nefes alarak: 
- Oh neyse dedim, kurtuldu ya, .• 
Sadan ba§mi iki tarafma esefle salhya· 

rak gii~ i§itilir bi7 sesle fJs!ldadl: 
- Y aralar kapand1. Fa kat c;ok saml

ml~tJ. Doktorlar kalbinin bozuldugunu 
soylu~orlard1. Ve o, giinden giine eriyor
du. Bnkas: hafta evveldi, gayet sakin uy• 
kuya dald.g1 bir geeenin sabahmda yata· 
gmda onu olii bulduk. 

Gene k1z omuzlan sars1larak gene h~
klrmaga ba§lami~h. Di§lerinin arasmdan 
inler gibi mmldamyordu: 

- Ah bu aynalar, bu aynalar .. Ona 
ne olduysa aynalardan oldu. 

Peride Celal 

AMASYADA 
Cemaleddin Kitabevl 

Cumhuriyet Gazetesinin ve butiin 
mekteb k!tablan, k1rtaslye ve 

mecmualann tevz1 yeriidr. 

CUMHURlYET 30 lkincit~rin tm 

Spor ,ampiyonlari 

Birer hirer sinemaya 
intisab ediyorlar 

Key Stemmers Eleanor H. Jarret 

Yiizme ~ampiyonlan John Weissmiil
ler, Buster Crabe gibi sporculann birkac; 
senedenberi sinema sahasmda kaz.anmak
la olduklan muvaffakiyetin bepiroiz §A· 

hidiyiz. Sonia Henie ise her yeni filmin
de san'atkarane kudret itibarile bir mer
tebe daha yijkseliyor ve bu misaller, bir
~ok filim amillerini yeni ~ampiyonlan an
gaje etmek hareketine sevkediyor. hte bu 
kabilden olmak iizere gec;en sene Berlin 
Olimpiyadlarma Amerika namma i~tirak 
edip bilahare diskalifiye edilen kad1n 
yiizme ~ampiyonu Eleanor Holm Jarret 
ile gene o Olimpiyada i§tirak etmi~ er
kek atletlerden Glenn Morris Holivud 
~irketlerinden biri tarafmdan « Y eni Tar
zan» filminde ba~rolleri oynarnaga davet 
edilrni§lerdir. Kordelamn ~evrilmesine 
yakmda ba~lanaeakhr. 

Diger taraftan 1ngilterenin tenis §am
piyonlarmdan Key Stemmers de diger bir 
Amerikan ~irketi tarafmdan yap1lan tee
riibelerde muvaffakiyet kazand1gmdan 
yakmda miihim bir filmin ba§rolu de o
na verilecek ve spor merakhs1 seyireiler 
o kordelanm ic;inde miikemmel tenis mac;
lan gi:irmek fmahm elde edeceklerdir. 

italyan artisti «Duse» nin 
hayati filme ~ekilecek 
Tatil zamamnl 

gec;irmek iizere Av
rupaya gelen Erme
ni rejisorii Ruben 
Mamulyan, Marie-· 
ne Dietrich ve Tino 
Rossi ile birlikte 
Amerikaya donmii~ 
ve vapura binmez -
den evvel F ranstz 
gazeteleri muharrir -
lerine beyanatta bu· 
lunarak istirahat Ruben Mamulvan 

mi.iddetinin son giinlerini ltaly.ada ge~ir
digini, orada eski ltalyan table heykelle
rini tetlcik ettigini soylemiitir. 

Ruben Mamulyan ltalyada me~hur 
muharrir Axel Munthe ile de gi:irii1miio- . 
tiir. Bu muharririn «San Michele'in Ki
tabi» ismindeki tiirk~ye de terciime edil
mi~ olan eserini filme almak arzusunda
dir. Fakat Ruben'in gaye edindigi ~Jer
den biri de meihur ltalyan artisti q£Joo
nore Duse» nin hayatmJ heyaz perdeye 
aksettirmektir. Onun i!;in de Ruse'nin ya
km dostlarmdan Madam Signorelli'yi zi
yaret etmi§tir. Eger bu fikrini tatbik uha
sma koymak istiyecek olursa senaryoyu 
onun me~h.ur artistin hayatma dair yaz
mr& oldugu kitabt esas tutarak viicude ge
tireeektir. * Eski sinema artisti Norma Talmad
ge ile kocas1 George Jessel radyolarda 
sket;ler yapmakla hayatlarmt kazanrnak
tadirlar. 

- Biitiin Jstanbul halln 
Sinemam•zm bavram programma 

hazalamvor 
Tiirkiyede ilk defa 

YURUYEN 
KALE 

Ba!ji rolde: 

CEZAR RuMERO 
Miithit ALKAPON filmine oazire 
olarak yapdm111, ve ,imdiye kadar 
t.una benz e.- hi-:bir GANGSTER 

fi mi ~evrilmemi,tir, 
Yar.n matlneterden ltlbaren 

I As~~.~ ~,!.R 
"" 

( C agnlar, Konferanslar, kongreler) Osmanh Bankas1 
iLAN 

Tiiberkiiloz Cemiyetinin i~tima1 
Tiiberkiiloz Cemiyetiuden: 
Tiiberkiiloz Cem!yetl senen!n m-utad !

kine! toplantJsmt 1/12/1937 giinti saat 18,30 
da Ettbba. Odas1 salonunda yapacakttr. 

Ttb enciimeni toplamyor 
Tiirkiye T1b Enciimeni Genel Sekreter

ll~lnden: 
Tiirklye T1b :Enciimenl 1/12/1937 ~ar~am

ba ak~am1 saat 18.30 da Etlbba Od.asmda 
toplauacak ve muhtelif tebliglerde bulunu
lacaktrr. Muhterem meslekta§larm te§rif
lerl rica olunur. 

%3 faizli 1911 ihracll MlSlr Kredi 
Fonsiye tahviHl.tmm 1/12/937 tarihinde 
yaptlacak itfa k~idesinde ba~ba§ te -
diyesi tehlikesine kar§t, Osmanh Ban • 
kast Galata merkezile Yenicami ve Bey
oglu §Ubeleri tarafmdan pek iyi §artlar
la sigorta edilecegi, mezkfu tahvilat b§.. 
millerinin malfunu olmak iizere ilan o
lunur. 

*** 
:;>ehzadeba~l 

TURAN TiYATROST 
Emlnonii Halkevlnden: Bu gece 20,30 da 
Evlmiz temsil .§ubesi, bugiin ve per~embe Na§id ve arkada§lan 

ak~amJan saat 20,30 da Giilhane paxk1 !~in- Okuyucu Kii~uk Sem' 
dek! Al1i.yko§kiinde (~ehlrll Klz) plye.slnl ha ve Mise! varyete' 
terns!! edecektlr. f FERMANL£ <;ENGi 
\.. y eni Eserler ' Milli komedi 4 yerdc 
--------·-----~) Per§embe gilnii ak§ami 

Y eni Adam Ansiklopedisi konseri 
Hamiyet 

Bu haftadan it!baren Yen! Adam gaze
tes! cYenl Adam Ansiklopedi.s!~ adll biiyiik 
eser! !I.ave olarak verme~e ba~llyor. Bu Ha
ve Yeni Adam n li$halarile b!rlikte p1ras1Z 
olarak verllecekt!r. Eser miitehassLS blr 
heyet tarafmdan yazllmi§ttr. 

ERTUGRUL SAD! TEK 
'l'lY ATROSU 

Sevda yapraklart 
§lire hevesli genclerden Hayr! Alper, bu 

ls!mde blr !i11r kltabi ne§retm~tlr. Tavs!ye 
ederlz. 

Korsanlar... inci aray•calart ... 

KIZIL DENiZi 

Bu gece Baklrkoy 
Mi.ltiyadi) sinemasmda 

NUR BABA 
Yarm gece: Uskudar 
(Hale) sinemasmda 
KUDRET HEL V ASI 

Ve 1nsan avctltlra ••• 

ESRARI 
Biiyiik Franttz filminde, .zaptoluuma.z Seyld Ali've kar~1 miicadde ediyorb•• 

Seyid Ali rolunu HARRY BAUR oynamaktadu 
iSnUmUzdeki per~embe ak tamandan itibaren 

S A R A Y sinemas1nda 
- MUSABAKA A~TIK 

hJ.ii§tereken ba~ladJgJmJZ buyuk hafta i~in 

( MACERALAR KRALl 
l·auFFALOBiL 
~ Dahi rejisor Cecil B~ D. Mille 

~ehzadede ry u R K :C ~ Istanbulda 
M i L L i L: :J ALEMDAR 

Biiyiik eserin biiyiik san'atkan (GARY COO
PER) in bu y1l ~evirdigi ba§ka macera 

fiJmi var m1 ve ismi ne? 
Sarm adre-aioizle ya MitU oreya AleiJtder Miidirivetioe .,aztn 

YARIN 

I• p E K $eker bayram~ h~i~ 
en muazzam falm1n1 

slnemasa haztrladl 

(Tiirk~e sozlii) 

A S i 
GENERA LiN 

s 0 
E M R 

Ba§ rollerde~ 

• 
I 

GARY COOPER 
(Bufalo Bil'Jn unutulma2: kahramant) 

ve 
Madelein Carol • Akim Tamirof 
Sergiize~t- A§k: ·Macera· Beycan- iayao ~~,~~ 

Cuusluk ve kahramanhk ~abeseri 

--- =--

( Bu ak$amki program) 
ANKARA: 
12,30 muhtelif plAk ne§rlyatl - !2,5° 

plak: Tiirk mus!ki.s! ve ha.lk ~ark.Jlarl • 13.l.~ 
dahlli ve harlci haberler - 18,30 muhtell!C 
ptak ne§l'iya.tl - 19,00 Tiirk m usik!s! ve bal 0 ~rkllan. (Hli$niiye ve arkada§lan) - 19:31C 
saat ayan ve arabca ne~riyat - 19,4.5 '!'ill' 
musikis! ve halk ~ark1lan. (Hikmet Riz!l. 
Sesgor ve arkada~lan) - 20,15 s1hhi konu~· 
ma. Dr. Tevfik Vassaf - 20,30 plakla da111

15 musiklsl - 21,00 Ajarus haberler! - 21, 
stiidyo salon orkestras1 - 21,55 yaruU>l 
program ve ist!kl!U mar§t. 

isTANBUL: 
12,30 plii.kla Tiirk mus!kisi - 12,50 bafa~ 

dis - 13,05 plakla Turk muslki.sl - 13.3 
muhtelif plii.k ne§riyatl - 14,00 SON • 111,~ 
plii.kla dans musiltl.sl - 18,45 k()nfer~· 
Eminonii Halkevi ne§rlyat kolu narnJD1~ 
Nusra~ Safa - 19,00 cocuklara ma.sa : 
Bayan Nine tarafmdan - 19,30 k.onferaP5• 
Eminonti Hallt.evi sosyal yardtm §ubesl nt.• 
mma: ~ref <<;:ocuk ve genclerin musUdd6 

tahassiis kabiliyetler!) - 19,55 borsa haber• 
ler! - 20,00 kl:i.sllt Tiirk mus!ki.s!: Okuya!l 
Nur! Halll, keman Re§ad, tambur DiifrlJ, 
kanun Vecihe, ud Sedad, kemence KeJ!lll1 

Nlyazi, nLSf!ye Salii.hadd!n Cand~n - '20.3° 
hava raporu - 20,33 Omer R1za tarafml~Jll 
arabca soylev - 20,45 Ved!a Rtza ve a.rJt~o• 
da§lan tarafmdan Tiirk musikisi ve ba~ 
§arkllan, (saat ayan) - 21,15 ORKESTRt.: 
1 - Grieg: Peer - Gynt Suite. 2 - Wald' 
tenfel: Espana nl.se. 3 - Pe.sse: Menuet• 
to. 4 - Offenbach: La Belle Helene pot• 
pourri. 5 - Tscha!kowsky: Natha-vaiSe• 
22,15 Ajans haberleri - 22,30 plAkla solo • 
lar, opera ve operet par~alan - 22,50 .ill~ 
haberler ve ertesl giiniin program1 - 23,0 
SON. 

VIYANA: 
18,30 kar1~ik yaym - 20,40 KONSE~: 

Orkestra ve tenor - 21,45 konu~ma, ~atiW 
lar, k()nu~ma, haberler ve salre - 23,25 dP.v5 
musi.kisi. 
PE~TE: 

18,35 KORO KONSERI - 19,35 konferaJ\$• 
20,05 QINGENE ORKESTRASI - 21,05 ¢• 
yes - 22,15 haberler, dans plii.klar1, ltonf!,; 
rans - 23,50 OPERA ORKESTRAoll'lll' 
KONSERi - 1,10 son haberler, 
BUKRE~: 
18,05 radyo teknl~i, gnmofon, haberler, 

konferans, gramofon- 21,20 KONSER: $ail 
ve muslk! (Verd!'nln eserleriJ - 22,35 ,baVII• 
haberler, spor ve salre - 22,50 KONSEI't • 
23,50 haber1er. 
V~OVA: 

16,20 SOLisTLERiN KONSERI: KreLslet• 
Dvorak, Strauss ve salr bestekarlarm e.ser• 
leri - 18,55 konu§ma, spor, mektub kutWS11 

ve salre - 20,05 p!yes - 20,35 §AN KONS't• 
Ri: Grieg, Strauss ve !lair bestekB.rlarm e• 
serlerl - 2l,O~TATAR MELODI VE DANS' 
LARI - 21,50 'haberler - 22,Q5 KARI$~ 
KONSER - 23,55 havad!s, gramofon. 

LONDRA: 
18,05 MUSixi, gramofon, ~ocuklarm ~~· 

mam - 20,05 KONSER, ORG KONSERI • 
21,05 haberler ve sa!re - 21,35 MUSiKi, $f>rl 
KONSERi - 2:! ,35 KONSER: Handl, s.ml'· 
ton ve sair bestekarla.nn e.serleri ~ 2.3.?.5 
DANS ORKESTRASI - 24,05 haberler, ha • 
va, spor ve salre - 24,30 DANS ORKES " 
TRASI • 1,35 hava, ha.berler, gramoton ye 
sa ire. 

• 

NOBET~iECZANELER 
Bu gece tehrlmizin muhtellf semtleriO' 

dekl nobet!;l eczaneler ,unlardl.f: 
istanbul clhetJ: 
Em!noniinde {Sallh Neea.tl), Fati!tt6 

(Hamdi), Karagiimriikte (Ahmed Suadl, 
Bakukoyde (Merkee~), Aksaray Cerrahpa• 
§a~a <$eref), Fene.-de (Emilyadil, Bey~o• 
z1d Kumkaplda (Belkl.s), Kli~iikpazar6a 
(Hasan HuiU.sD, Alemdar Dlvanyolunda {]!:• 
sad), Samatyada <<;:ola), !Jehremlninde 
(Ahmed Hamdll. 

Beyoglu cihetl: 
fi!l§ll Osmanbeyde (§ark Merkezl, 1sti~4 

Ia! caddes!nde (Kemal Rebiil), Beyo~lu Tii• 
nelde (Matkovl!;), Yiiksekkaldmmda (Vin1 4 

kopuloo), o-alata Topc;ular eaddes!nd!' 
(Merkez), Kas1mpa~ada (Vastf), Ha.skii1 
HallcJoglunda CBaxbud), Be~ikta~ta (SU" 
leyman Receb), Sanyerde (Osman), Ta " 
rabya, Yenikoy, Em!rgan, Rumellhi.sa!• 
Bebek, Arnavudkoy, Ortakoy eczaneleri. 

Kadtkoy Pa<l3ryolunda (Rifat Miimuz), 
Modada (Alii.edd!nl. Uskiidarda £ittlhadl, 
Heybeliadada (Halk), Biiyiikadada (Hallt) 
eczanelerl. 

r 
Gene delikanhlar .•. Gene k1zlar .... hatta gene ve ihtiyar herkes 

Bu haft a SUMER sinemas1nda 
Zaferden zafere ko~an 

DEANNA DURBIN' den 
Babsediyor ve bu senenin en giizel Hlmi olan 

3 MODERN KIZ 
Ne,e •••• Musiki ••• ve ,arkt filmini takdir nazarlarile seyrederek candan alk•,hyor. 

- 0 
Yarm ak~am MEL E K' te bir sinema karikast ba~hyor _ .. 

H_~r sene 'eker bayram1nda en bUyUk filmini 
gostermeyi itiyad edlnen MEL E K slnemasa 

~eker bayram1 haftas1 i~in YARIN AK~AMDAN ba~llyarak 
EN NEFiS • EN ZEVKLI • EN EGLENCELi BiR MEVZU 

ve A!?K MACERASI 
Hvlivut'un ~n glhel kadmlarJ - En orijinal musiki - Dans ve et 
Iencelerile t 937 y1hnm en aon kfiJh iizerine yapJian birinci .,e 

tamamt tabii reokli 

A~K TERZiHANESi 
B&fi rollerde : 

JOAN BENET - WARNER BAKSTER 
DiKKAT: Amerikamn gecede 1000 dolar Gcret alan methur zenci harikalar orkestra ve dans 
heyeti bu filimde miihim bir rol oynamaktadu. Numara!J pilet'er bugiioden itibar~n sahlmaktad1 

Tel. 408ob 

- Ges:en gun, dedi, her zamanki gibi 
aynamm onune oturdugum zaman ne gor· 
diim bi\iyor musun ~ Almmda, gozlerimin 
etrafmda inee ince ktn§lklar. Biraz daha 
yakla~tJm ve kendime daha yakmdan, da
ha dikkatli baktJm. Adeta gozlerime bir 
fersizlik gelmi§. Sonra ,akaklanmda bir 
~ tel ak.. Birdenbire gozlerim karardt, 

TURK sinemas1nda BE KAREl Senenin en giizel, en hissi ve 
en biiyiik trao.sazca qk tilm.i Lil Dagover Sabine Peters Slz de 

giSrUnUz. 



~~~ 
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ZIRHLI • TA VV ARE 
Di.iELLOSU 

Diielloda ztrhb galibdir 
'Y ar1n1n harbinde, tayyareler, gemilere degil; 

hedeflere tersaneler ve limanlar gibi sabit 
kar,l muvaffakiyetle kullaniiacaklardir 

Yazan: Rene La Bruyere 

7-· 

1ngilterenin •Courageous• tayyare gemisi uc;urdugu tayyarelerin 
himayesinde Akdenizde manevra yap1yor 

Bundan maada, tayyarenin, bazt ah
~alde dogrudan dogruya tahribkar tesir-
1;r Yapbgt da kabili inkar dcgildir. Mese-
1•· lirnanda duran gemilerin, tamir havuz· 
•~ndaki sefinelerin, tersanelerin, miihim-
~at ambarlarmm tahribi bu nevidendir. 
a~1 ahvalde, strf gemileri denize a~tl

ltttga mecbur etmek ic;in dahi olsa, tay· 
~reye mliracaat etmek muvaftk olur. 
. ihayet, tayyare, bazt ahvalde, ac;tk de

k~~deki gemilere faydah ve mliessir te· 
1lde taarruzda bulunabilir. Ztrhh hasa· 

ra llgrami~ veya dii~man kar~mnda boca• 
~Ill!~ vaziyette iken, ric' ati bozmak ic;in, 
~!§dar veya dliJ11dar gemileri torpillemek 
,ll kabildendir. Tayyarenin viicudiinden 
lstifade edilen ahval meyanmda, asker 
riiklii nakliye sefinelerinin tayyare kor-
1 llsile, normal yollan terkedip batka yol· 
ardan gitmeleri de vard1r. 

Zzrhl, • tayyare duellosu tayyare 
lehine neticelenemez 

F akat, tayyarenin, miinferid veya grup 
~alindeki gemiler iizerinde yapacag1 te
llr, umumiyet itibarile ~iipheli kar§tlan
lllaktadir. Bu meseleyi kurcahyan ingiliz 
lllUelliflerinden ekserisi, ayni neticeye 
Varrnt§lardJr. Esasen, mesele, bu vaziyet
te, tayyarenin gemiye iras edecegi hasan 
la.hrnin etmekte degil, tayyare ile .gemiden 
hangisinin daha tehlikeli vaziyete dii~e
tegini tayin etmektedir. Harb, kar~thkh 
~rll§ma demek olduguna gore, galebe en 
IIVVetli vurandadtr. Znhh ile tayyare 

•rastndaki diiellonun tayyare lehine ne
~~e vermiyecegi pekala iddia edilebilir. 

lr geminin guvertesine bomba atmaga, 
Ya.hud karinesine · torpil ftrlatmaga mu
~affak olmadan, kac tayyare alaoag1 ed~
ecektir? Sonra bu attlan bombamn test-t' • . 
1 ned en ibaret olacaktlr? F eda ed1lecek 

:avYare adedinin, bu fedakarhgm gemi
ere iras edec.ekleri hasara degip degmi
~ecegini, bilfiil harb gosterebilir. Bizce 
h ll i§te mhlmm kazanch ~Ikacagma §Up· 
e Yaktur. 

Meselenin dogru hal fekli 
I 1\ttaamafih, meseleyi bu ~ekilde miita-
1ea. etmek gene yanh§tlr. Hava ku~et
erl mahdud bir devletin, harb halmde, 
layyarelerini deniz hedeflerine mi. yak
sa fabrika, demiryolu, tah~id edilmi~ kt· 
taat, ~ehir ve saire gibi karadaki hedefle· 
he tni tevcih etmesi laztm geldigini mu· 
akeme etmek daha dogrudur. Bir taraf

t~n. kara tayyaresinin yaphib miithi~ tah· 
~~ah ve bu tahribatln manevi tesirlerini, 

tger taraftan harb gemilerine yaptlacak 
taarruzi hareketlerinin mii~kiilattnl dii§ii· 
~~rsek, bombard1man tayyarelerinin, bu 
~ki hedeften birincisini tercih etmelerinin 
~ndi menfaatlerr iktizasmdan oldugunu 

8oriirliz. Zira, kara hedefleri, tahribe 
~~ha musaid olduklan halde, denizdeki 
edefler, hava defi toplanntn isabctli 

kh~~an bak1mmdan oldugu kadar, hare
d eth ve dar saba arzetmeleri bahmm

an da, tayyareye kotii oyunlar oyntya-
~ak mahiyette hedeflerdir. 
f<ttiistakbel harblerde tayyareler 

harb gemilerinc taarruz. 
etmiyecekler . 

Mi.istakbel deniz ve hava harblerinde, 
~.Usbet ve muayyen bazt anval miistesna, 
?lllbardtman tayyareleri, mf tersaneler 

~~ lirnanlar gibi sabit hedeflere taarruz 
Jl~ kul!anilacak ve denizdeki gemilere 

0 Rrudan dagruya taarruzdan vazgec;ile
bek gibi gorjinmektedir. Bu gemilerden 
~:ztlan, mesela saatte ktrk rnil si.iratle 

Rl?en torpito muhribi gibi, ehem -
lllt • 
d' Yett az ve sa hast ~;ok mahdud hedefler-
t •r; diger baztlan da, miidafaa vasttala
llltn c;ak kuvvetli olmast dolaytsile, mii-

tearrtz tayyare i~in son derece tehlike
lidirler. Son zamanlarda, eski bir mhh 
kruvazor iizerinde yaptlan baz1 tecriibe
lerde, tayyarenin, tahmin edildiginden 
daha az miiessir oldugu goriilmli§tlir. 
Buna mukabil, bu tecriibeler, miinhaman 
gemilerde kullamlan bazt silahlartn kuv
Yet ve isabetini erkamharbiyemizin, bii
tiin tenkidlere ragmen, 35,000 tonluk 
llrhhlarla, 8,000 tonluk kruvazorler in~a 
etmek hususundaki program! tatbika de
vam hususundaki arzusunu bir kere daha 
teyid ve takviye etmi§tir. 

Almanya ile Fransa masrnda 
bir hmb tasavvura 

Bu iddiamtzt isbat ic;in, istikbalde bir 
harb tasavvur edelim. Almanya, muha -
sarnata ba§lamak ic;in 26,500 tonluk iki 
mh!tsmtn ikmaline intizar etmi~tir. Bu 
iki mhh ile iic; Deutschland, Fransanm 

' ~imali Afrika sevkiyatma mani olmak i.i-
zere, o &Jrada, Atlas Okyanusunda bu
lunmaktadtrlar. Miiteaddid F ranstz tay
yare filotillalart, Boulogne'da, Brest' de, 
Rochefort'ta toplanmt§, Alman zuhhla
nm tahrib ic;in beklemektedirler. Fa kat, 

Alman gemileri, tayyarelerimizin harekat 
sahast dahiline yakla~mamaktadular. Her 
gece, biiyiik gemiler, hafif gemilerin dela
letile otuz mil siiratle sahile yakla~makta 
ve nakliye gemilerine taarruz etmektedir· 
ler. Du~man gemileri, hava bulutlu oldu
gu zaman, yani stk stk, glindiizleri de 
taarruza ge~mektedirler. 

F rans1z tayyareleri, bo~una intizardan 
usanarak, havalamyorlar. BaziSI, dii§ma
nm, hafif hava defi gemilerile ~arpt~tyor· 
lar; baziSI, benzini tiikenerek denizde 
kayboluyor. Dii~mamn yerini ke§feden 

birkac; akrobasi tayyaresi taarruza gec;i
yorsa da, Almanlarm hava defi toplan 
miidahale ediyorlar. Bu tayyareler tah • 
rib ediliyor, digerleri hedefi tutturamtyor
lar ve dii~man gemilerine hasar iras ede
miyorlar. 

Dii~man deniz kuvvetleri ele gec;miyor. 
V akta ki iki Dunkerque ve iki Riche
lieu'mliz faaliyete ge<;iyor, o zaman, dii~
man gemileri ciddi hasara ugrattlabiliyor. 
Esasen, ba~kumandanhk, bu son hadise
yi beklemeden, tayyareleri karadaki cep
heye c;agtrmt§hr. Bunlan, mec;hul bir he

def ele gec;irmek makeadile beyhude ye
re sahillerde haglamaktan ve miitemadi
yen pilot ve tayyare zayi etmektense, 
~arktaki aci\ ihtiyact kat§IJamak ic;in kuJ
Janmak miireccahttr. 

Y eni bir siltih orta.va flktnca ... 
Deniz top<;u miihendisi Celain, etiidli

nii ~oyle . bir neticeye baglamaktadtt: 
«Tarih, bize ogretiyor ki, yeni bir sila
hm ortaya <;tkmast, mevcud silahlann ta
dilini ve degi§tirilrnesini icab ettirmekte
dir.» 

Bu sol, bize, vaktile yazdtgimiZ ~u 
ciimleyi hallrlattt: <<AsnmlZin biitiin icad
lanm, buhar, pervane, ztrhh, torpito, de
nizalh gemisi, motor, tayyare, butlin bun
Ian bizden evvel Revue'ye yazt yazanla
rm hepsi cesurane ve inanarak miidafaa 
etmi~lerdir .» 

Y almz bir tek de fa, Revue, Amiral 
Aube'un kaleminden c;tkan bir makale 
dolay1sile hataya dii~mli~tlir. Arniral, 
torpilin, topla ztrhh arasmdaki muhare
beye nihayet verdigini, deniz devlerinin, 
mikrabla maglub edildigini yazrnt~tl. 
Halbuki bugiin, torpitolar, 250 tondan 
I 500 ton a c;tkmt~, ZlThh da, eski hacmi

nin ii<; misline yukselmi§tir. T otpil, ztrhh
YI ortadan kaldtrmt~ degildir. Bugiin 
hem eskisinden daha fazla adedde, hem 
eskisinden daha bi.iyiik ve daha kudretli 

CUMHURIYET ................. 
ikttsadi hareketler 

..................... --.... 
Bu dersten ibret almahyiZ 

Almanya ile ticaretimiz bir taraftan 
inki§af gosterirker bir taraftan da ibret 
almacak bir ders manzarast gosteriyor. 
Filhakika, Almanya, yalmz bize kar~t 
degil, ticari miinasebette bulundugu diger 
rnemleketlere kar~t da modern ticaretin 
-bize pek yeni olan- hususiyetlerini goste
riyor. Bunlar oyle ~eyler ki diger milletle
rin ibret almast iktiza eder. 

Simali Amerikada 
inkdi.bJmJza hayranhk 

«Tiirk Ba~bugu Atatiirk, yalnJZ biiyiik bir 
kumandan degil, yiiksek bir diplomatbr» 

l}ikagoda 29 te~rinievvelde verilen balodan bir goriinii§ 
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KO~e 

PENCERESiNDEN 
Sportmen :::: Centilmen 

H akikl centilmeni, yani yaldlll ka~ 
ztlmca altmdan kalay ~1kan soy
dan olmaytp da ayan tam altm 

gibi ic;i ve d!§l centilmen olan zarif, edib 
ve temiz insam ~oyle tarif ederler: 

«Centilmen haytr sever adamd1r. Son 
derece al~ak goniilhidi.ir. Hallr~inasttr, 
alicenabdtr. Hic;bir zaman kimseye haka
ret etmez. Milli ve §ahsi haysiyetle uzla§· 
tmlmas1 imkanstz vaziyetler yi.iz goster· 
medik<;e titizlenmez, sinirlenmez, atilgan• 
Lk gostermez. Hatta centilmen olm1yan· 
!ann, kaba saba adamlann bilerek, bilmi· 
yerek yaphklart -aytk veya gizli· hiicum
lara aldm~ etmez. 

1hracat mallanmlZln mii§lerileri ara • 
smda, digerlerinden ~ok biiyiik farkla, en 
miihim mevkii i§gal eden Almanya ile ye
ni ticaret anla~mast yaptldtktan sonra mil· 
li bankalarm, finansman k1smma i~tirak -
lerine kadar, bir devre ge~irdi. Bu devre 
esnasmda miitemadi taleblerde hulunan 
Alman piyasast bugiin biisbutun ba§ka 
bir yo! tuttullDll~tur. Alman ithalat claire· 
Jeri Tiirkiyenin Almanyaya gonderebile· 
cegi mallan Slntflera ayuarak bunlan 
muayyen Alman ithalat~1 firmalan ara
smda tahim etmi§lerdir. Bu suretle 
ihracat tacirlerimiz muayyen Alman it -
halat~Ilarile anla§mak mecburiyetinde 
kalmaktadular. Bu da belki ho§ goriilebi
lir. Fa kat o Alman firmalarmm da bura
daki ihracatc;1lardan muayyen olanlarla 
anla§malan Turk • Alman ticaretine ta· 
mamile bir inhisar mahiyeti vermi~tir. ~u 
halin en a~1k misallerini tiftik, deri, zahi· 
re ve ya~ meyva ihracah i~lerinde gori.i -
yoruz. 

~ikago (Hususi) - Biiyilk Cumhu ·1 olmakla kalm1yan, unutulmaz bir dip• 
riyet bayram1m1z, buradaki Turk ko - lomathr. Ba§ard1klanm benlm anlat • 
lonisi, Tiirk dostu ecnebiler tarafmdan mam1 beklememenizi rica ederim. Cii11· 
da co~kunlukla ve ~tok parlak §eklldc kU buna saatler, gunler, hatta haftalar 
tes'id edilmi§tir. Bir~ok kons~loslarm Ida yetl~mE!z., • 

«Centilmen temas ettigi, meclislerine 
girip ~tkt~1, ellerini alktigl kimseler hak
lunda suizanna dii§mez . .5una buna fena
hk yapmak foyle duraun, bu gibi bir bali 
aklmdan bile ge<;irmez. 0, yalmz hakku 
hayr ~uurile kendini kuvvetlendirerek ha
yata girer. !htiraslar1 nekadar cotkun 
olursa olsun maglub olmaz. ltidalden ay· 
nlmaz. Zevkletini, itiyadlattm aktl ve 
manttk si.izgecind~n gec;irerek tasfiye 
eder, berrakla§tinr. Noksanlanm goriir, 
bilir ve onlara galebc etmege c;ah,tr. Bat· 
kalarma nefsi kadar, hatta nefsinden zi· 
yade sayg1 gostermeii bore tamr. 

§ereflendirdigi suvare, $ikago Univer - Macar konsolosu Turkl:ve ile Maca . 
sitesi hukuku diivel fahri prafesiiri.i ristanm 1rki ve tarlhi munasebetlerin· 
doktor Singer'le Ktztlay kurumu ba~ - den samlmiyetle bahsederek asrl Tilr • 
kant Kamll Yiikselin hlmmet ve feda - kiyeye ve biiyilk Atatiirke aelAm ve 
karltklarile emsalsiz b!r takdlr kazan- savgtlarmt blldlrdl. 

Bu ~ekli tatbikle, daima fiata hakim 
olmak ve piyasanm istenildigi zaman 
mii§kiil vaziyetlere dii§ilriilmek imkanla
nnm elde tutuldugu a§ikard1r. Bunun en 
parlak misali tiftiktir Alman tic.aret an
la~rnasma nazaran 4,848,000 markhk 
kontenjam bulunan tiftiklerimizden AI· 
many& 2,000,000 markhk mal aldtktan 
sonra bizden mubayaay: kesmi§tir. ;lirndi 
miistahsil, tiiccar ve hatta Almanyaya 
ihracat yapan muayyen fiunalar endi§e 
ile beklemektedir. T abii bunun fiatlart 
diisiirdiigiinii ila-veye liizum yoktur. 

d1. Suvarede Tilrk dastlu~u tezahilratt, Stra !le Posta Umum MildiirU ve Yu· 
inktlab1m1za hayranca gosterllen duy • nan konsolosu soz alarak dost~a duygu 
gular bilhassa kayde ~ayandtr. ve muhabbetlerlni arzettiler. Daha son· 

Toplanbda ilk sozU 'Cin konsolosu , ra Rolanda konsolosu heyecanla soze 
Ulu Rehberimizin demokrat ve c:lhan- ba§llyarak ezc:!lmle ~unlarl soyledl: 
§iimul dehasma kat§l duydugu hayran- c- TUrkiye Cumhurlyetinln on d5rt 
h~1 tebariiz ettirdi ve insaniyet t~ln seneclk kadar k1sa bir zamanda fevk:l
sarsilmaz ornekler yaratt1~1m soyledl ladelikler, harlkalar yaratarak bu~!ln • 

Bundan sonra soz alan doktor Singer kil medenlyet yolunda llerleyl~l takdlr· 
de ezcilmle dedi ki: lere ~ayand1r. Onun ISnderl bUyi.lk 

c- Bugiinii biltiln vatan ve onun mu- AtatUrkUn resmlni hayret ve minnetle 
hlbbi bizler tek bir kalbden ve candan selamlartm .• 

Biitiin ~u vaziyeti hula!a ettikten sonra 
ihrac.at tacirlerimizin milll bir birlik ha
linde toplanmak i~in el' an neyi bekledik· 
Jeri de sorulacak bir sualdir. 

tes'id saadetlni duyuyoruz. Bu olmez Bundan sonra da Yugoslav ve Avus· 
ve sars1lmaz ebedi abiden!n temel!ni turya konsoloslar1 siJz ald1lar. Toplant1 
on dort sene evvel atan Atatilrk, misil- samimt blr hava lr;lnde ger; vakte ka • 
siz sulh meftunu, biiyilk kumandan dar devam ettl. 

F. G. Arnavudluk Krahnm I 
hem~iresi hassa miilazimi 

Emniyet amirleri 
arastnda 

Deniz Bank kanunile 
yap1lacak degitiklikler 

Ankaradan gelen malumata gore ye
ni Deniz Bank kanunu oniimuzdeki ay 
Mecl!s heyeti umumiyesinden ge<;ecek
tir. Maamafih bankamn seneba§tnda 
butiin deniz l§lerinl ele alabilmesi i~in 
biitiin hazuhklartn yapllmasma ba§lan· 
m1~hr. 

Yeni Deniz Bank kanunlle ikttsad 
Vekaletinin deniz ktsmt te~kilAhnda da 
miihim degi§iklikler olacag1 anla§tlmak
tad•r. 

Ogrendigimize gore Deniz Bank U • 
mum Miidurliigiine 1khsad Vekftleti 
Deniz Muste§art Sadullah Giineyin til
yin! takarrur etm~ gibidir. Umum Mli
dilr muavinliklerinden Nakliyat ve 1~ -
letme muavinligine tkhsad VekAleti 
Nakliyat miidiirii Ayet Altug, Teknik 
k1sm1 muavinligine eski Seyrisefain t~
letme mildiiril ve §lmdi tkttsad Vek~ • 
leti te§kilatmda bulunan Biirhaneddin 
tayin er!ileceklerdir. 

1§ talimatnameleri 
!~ kanunu mucibince, I§ yerlerlntn 

yapmaga mecbur olduklan dah!U talf
matnamelerin uzat1lm1~ miiddeti bu ak
sam bitmektedir. Bundan evvel i~ yer· 
ierinin k11'mi azam1 bu dahili talimat • 
nameleri !ll dairesine vermemi11 oldu • 
gundan miiddet on be~ gUn uzatt1rmstt. 
Bu aksama kadar talimatnameleri bii -
tun is ·yerlerinin vermi~ olacaklan mu
hakkak giiri.ilmektedir. 

r-
! 

· Prenses Maksude 
Bir Frans1z gazetesi, Arnavudluk 

Krah Zogo'nun bir sene evvel bir ka
nunla ~ar§af1 ve pe<;eyi menetmesi ve 
kadmla erkegin miisavahm ilan etme3i 
iizerine, o hadisenin ytldonilmii olan 27 
te§rinisanide, biiyiik bir askeri ge<;id 
resmi yapild1gm1, bu gec;id resmine, bii
tiin modern te<;hizatla bir amazon ta -
burunun i§tirak ettigini haber veriyor. 

Gazetenin bildirdigine gore, amazon
lara, Kral Zogo'nun hem§irelerinden, 
hassa alay• miilazimi Prenses Maksude 
kumanda etmi~tir. ' 

• •• 
G0MR0KLERDE 

Giimriik kimyahanesi 
Gumriik idaresi kimyahanesinin ye • 

niden baz1 vas1talarla takviyesl takar · 
riir etmi§tir. tdare paket gumriigilnde 

z1rhhlar yapthyor. de bir kimya lAboratuart tesislne karar 
Yiiz sene sonra vermi§tir. .. ~ ..... 

Belki, Revue, 2029 senesinde, iki yu- Deniz miizesi yapilacak 
zlincli yth dolaytsile, deniz makaleleri 

Yazacak olan halefimize, bizim bugiinkii Be§ikta~taki Barbaros Hayreddin tiir· 
besinin etraf1 a~1lmak Uzere haz1rhk • 

makalelerimizi tahlil ettirmege kalkarsa, lar devam etmektedir. Bu arada tiirbe 
z1rhlmm ortadan kalkhih ve bizim de civarmdaki eski Besiktas Muhaf1z1 Ha
aldandlglmtz goriilecektir. F akat bu mu - san Pa~amn kabri ile di,ger birka~ ka
~ahede, ancak, Ar~imed kanununu tasdik- blr de buradan kaldmlarak ba§ka ta -
ten ibaret bir netice verecektir. Zira, su rafa naklolunacakhr. Tiirbenin etraf1 
iizerinde yuzen gemiler daima mevcud a~Ild1ktan sonra burada ayrtca bir de 
olacakllr. deniz muzesi vamlacakhr. 

~-.,....._ 

Bir am muteber kalacak kehanetlerde S1vas hahc1hgl tekemmiil 
bulunmak iddiasmda degiliz. F akat, o 
tarihte, hem suyun iistiinde yuzen, hem ettiriliyor 
dibe dalan, hem u~an 20.000 tonluk bir Stvas (Hususi) - Hususi Muhasebe -
gemi tasavvur etmek pekala miimkiindiir. ye bagh San'atlarevi hali atolyesi win 

yap1lmakta olan boyahane in~aab bit -
F akat, bir irtica maznunu say1lan bugiin- mi§tir. Bundan sonra hah !pier! bu bo-
ki.i mhhy1 miidafaa etmekle, eski kafal: yaevinde boyanacaktlr. Stvas hal1C1gm1 
bir muharrir telakki edilmek tehlikesine ya§atmakta olan Sanatlarevimizin bu 
rnaruz bulunuyoruz. Bununla beraber, miinasebetle tezgah adedi artacak . de -
bugiinkii ~erait dahilinde, bu miidafaayi sen ve kalite itibarile emsalsiz S1vas 
yapmakla, ve mhlmm tepesinde vaktin- r .ahlarmm siiriimii de <;ogalml~ olacak
den c;ok evvel dola§an bu kara haberci br. 
ku~larm soylediklerini reddetmekle, mil- Bir buc;uk aya kadar i~e basltyaca k 
li bir vazife gordligiimuze kaniiz. Bu ha- alan Boyaevinin astl gayes! koyluyii. ~o-

rumakbr. Sanatlarevi, hall lmalat!lr> 
va hukuku mahkumunun na~1, henliz Yl· me~gul olan koyliilerimize k1sa .. bir 
kicilarm btc;aklan altma girecek dereceye muddet i~inde hah nesc;ini laytklle 0~ • 

a. elmemt'•tir. Onun hakkmda me¥Simaiz 1 k kursu 
"' v retmek iizere bir de dokumaci I 
hi.ikiim vermemesini efkan umumiyeden a~acakhr. Bu suretle metro murabb~, 
rica ediyoruz. 4 • 5 liraya sahlan kiiy hahlan tam b1 ; 

- SON - k1ymet bulacak ve koyliimi.iziin el i.,, 
Rne La Bruyere emei!ini iider bir para girmi') 01'' "' 1 •· 

Emniyet 1kinci ,.......--...,.-~,_.-.,, 

~ube miidilr mua • 
v!ni Tevfik Kork -
maz !sparta Emni
yet mudiirliigiine, 
Kars Emn.iyet mil
dilril Tevflk Emn!
yet blr!nci §'Ube 
miidurlugune, bi -
rinci §Ube miidiirii 
tzzeddin de AE-ka· 
ra Polis Enstitiisii-
ne, Emniyet ikinct 1sparta Em-ntyet 
§Ube yankesicilik Mildilril Tev!tk 
masast Amiri Ce - Korkmaz 
vad ~ney de Emniyet iklncl §Ube mil· 
diir muavlnli~ine tayln olunmu~lard1r. 

K1ymetli Amlrlere yen! vaz!felerinde 
muvaffakiyetler temennt ederiz. - .... ,._.,.,._.. 

SEHIR ISLF.RI 

Oatiindag, teftitlerine 
devam ediyor 

Vall ve Belediye Refs! Muhiddln Us· 
tlinda~ brzzat yapmakta oldu~u teft~· 
lere devam etmektedir. Vall, ,tmdlye 
kadar O'skiidar, Be!?ikta~. Kad1koy ve 
BeyQglu mmtakalarm1 tefti~ etml§, ma
halle miimessillerile de temaslar yapa
rak §ikayetlerini dinlemi§ ve icab eden 
notlan almi!~tir. Bu arada tesadUf ey • 
lediiH birka<; yolsuz in§aatl da menet • 
mi§tir. 

Tefti9ler daha bir miiddet siirecek -
tit. Bu.,iin kazalara gidilec_ektir. 

Kimsesizler Yurdu 
geni§letilecek 

Belediye tarafmdan !dare edilmekte 
olan Galatadaki Kimsesizler Yurdu 
kadrosunun tevsii i~in yeni bir proje 
hazirlanmaktadlr. Yurddan §lmdiye ka
dar ~ok iyi semereler almml§, bur.a)'B 
gonderilen kimsesiz ~ocuklardan btr -
~oklan 1slah1 hal ederek ufaktefek i~ 
sahibi de olmuslardtr. 

Bu vazlyet gBzonUne almarak 80 ya • 
takh olan Yurd 150 yafa~a ~tkanla -
cakbr. 

Adliye Vekaletl de blr klstm hafif 
ciiriim sahlbi <;ocuklartn buraya gon _ 
derilerek 1slahma <;aliSllmasma karar 
vermi~tir. Bunun i~in Yurda maddeten 
vardtm edilecektir. 

Bu hususta haz1rlanmakta olan tali
matname Senir meclisinin §Ubat dev • 
re~ine verilecektir, 

Valide ham hotaltdacak 
Son zamanlarda Belediyece yap1lan 

tetkikat neticesinde Mahmudpa§adaki 
Valide hamm1:1 s1hhi vaziyeti ve eskilig: 
binayt gayrikabili iskan bir hale getir
mi§, hanm bo§altilmasma karar veril • 
mi§tir. Han sahiblerine de tebligat ya
pllmt§br. 

Ekmek fiatlar1 ipka edildi 
Nark komisyonu diin toplanarak 5 • 

1iimiizdeki haftamn ekmek ve francala 
'iatlarm1 tetkik etmi§, bugday fiatla · 
nnda esash bir temevviic goriilemedigi 
-:in fiatlarm ipkasma karar vermi§tir. 

«Centilmen biitiin cesaretlere maliktir. 
Lakin biilheves degildir. Y ani ziippe ola· 
maz ve cesaret taslamak ic;in hi<;bir yer· 
d~. hic;bir suretle niimayi§e tenezzul et• 
mez. Centilmenin alnmda §U beyit apa
~~l okunur: 

A~tzm ethane rahmil uhuvvet kucaCmz 
Ruhum butun zevilha11ate benim, «karde-

#im» dl11or I 

<<Centilmen, i~te bu vas1flardan dolay1 
·azami derecede- nazik adam demektir. 
Soylemege liizum yoktur ki nezaketin 
guzelligi ve biitiir k1ymeti hemnev'imize 
muhabbetten, hemnev'imizden tek bir fer· 
di gucendirmemek, incitmemek, dartltma· 
mak kaygusundan dgar. Ondan dolay1 
da nezaket, medeniyette ileri gitmi§ mil• 
letlerin en bilytik faziletidir. Centilmen. 
i§te bu faziletle de temeyyiiz eder.» 

••• 
Centilmenin §atkta da, garbda da, an

la§tlan manast budur. Gene §arkta ve 
garbda sportmenle centilmen miisavi sa· 
Yllmakta ve ikisi arasmda tam bir muade· 
let kabul edilmektedir. 

Benim de kanaatim bi:iyledir. Centil· 
men denildigi vakit goziimiin online me· 
sela demir gibi kuvvetli yumruklarile 
-san'at namu hesabma- dovmege giri~tigi 
rakibini -insanl1k baktmmdan- zerre ka
dar incitmemege <;ah§an ve san'at vazife· 
si bittikten sonra o rakibi bir karde~ §ef· 
katile kucakhyan bir boksor gdir. Sport
men denince de viicudii gibi ~uuru, idraki, 
kalbi, terbiyesi ve biitlin benligi tekemmul 
etmi~ bir centilmen hayalimde c.anlamr. 

Cec;en giinkii ma~ta gol attlacak kale· 
yi rakib ve rnisafir oyunculardan birinin 
aplf arasmda anyan, kaleye at1lacak top 
yerine de yumrugunu kullanan bir aport• 
menimiz, o hareketile, i~te biitiin bu tarif
leri, bu telakkileri, bu kanaatleri yumruk· 
lam1' oldu. 

Tcessiir, zannederim ki hakk1mizdtrl 

M. TURHAN TAN 

Dinamolar 1azml§! 
Galatada Kramustafapa~a caddesln -

de 178 numarah tiittin deposunda dUn 
ogle Uzeri yangm ~1khg1 bildirilmi1tir. 
!tfaiye siiratle yangm yerine gitmi§se 
de ate§e benzer bir§ey gorememi§ti.r. 
Yap1lan tahkikatta deponun be~inci ka
tmda bulunan tiitiln kurutucu dlnamo
larm ktzd1~1 anla~Ilmi§hr. 

~···-
Y akalanan ka~ak~tlar 

Emniyet Ka~ak<;thk blirosu memur • 
Ian, Be~ikta~ta ~airnedlm caddeslnde 
32 numarah Hiis~yin oglu Osmanm 
diikkamnda diin arama yapml§lar vc 
blr kilo esrar bulmu~lard1r. 

Bu Strada Be~ikta~ta esrar satmakta 
alan Hiiseyin admda ikiz iki ka~akc1 
da be§ kilo esrarla yakalanmislard1r. U) 
ka<;ak~t hakkmda tahkikata devam e -
dilmektedir. 

--·-·~ Gaih ~ocuk bulundu 
Eyiibde oturan Yu!Ufun 14 ya~mdakl 

o~lu Hasan, ii~ ay evvel ka:vbolmustu. 
Cocuk bulunmu§ ve diin ailesine tes • 
lim edilmi§tir. ---Mandalar kuduzmu§ 1 

Diinkii say1m1zda marifetlerini yaz • 
di~lmiz mandalarm kuduz oldu~u an -
la§Jltnt§ ve Oldiiriilmii~?tiir. 

Te§ekkiir 
Sevgili babammn cenazesini ebed1 

metfenine kadar takib ve te~yi etmek 
suretile bi.iyiik hituf ve alaka gosteren 
saym arkada§ ve akrabalanm1za min • 
net ve te~ekkiirlerimizin ktymetli 
gazetenizle iblagm1 dilerim. 

Oglu Belediye Zat i!;Ieri miitiiir 
muavini Ham! Uray 
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Havan1n d1~1na ve yerin dibine 
Einstein ile J. Piccard'In 

giri§tikleri te§ebbiis 
Bel~ikah a.lim stratosfere 

denizin dibine ve oradan 
~1karken, Einstein da 

bir ' burgu ile 
~ah,acak arz1n merkezine inmege 

Einstein 

~imdi Amerikada bulunan profesor 
Einstein'm Princeton iiniversitesinde asis
tam olan doktor Llevelyn, Pariste inti§ar 
eden L'intransigeant gazetesine gander -
digi bir mektubda diyor ki: 

«Diinya yaradtlah bcri insanlar ara -
smda gec;en muhaverelerin en garibi, o
niimiizdeki ilkbaharda iki alim arasmda 

cereyan edecektir. Bu alimlerden birisi, 
diinyamlZI ihata eden havay1 nesiminin 
miintehasmda, digeri, insanlarm, yeryiizii 

merkezine dogru inebildikleri derinliklerin 
azamisinde bulunacaklardir. Bunlar, pro
fesor Piccard'm biraderile profesor Eins· 
tein' dir. Piccard, eski tecriibeleri tekrar 

ederek yeniden Stratosfer'e c1kacak, E • 
instein, amn derinligine doiru inecektir. 

Profesor Einstein, kendisini arzm mer
kezine dogru gotiirecek olan miicerrit 
hiiceyreyi, iic; senedenberi hazulamakta, 
daha dogrusu kagtd iizerinde c;izmekte -
dir. 

Profesoriin tasarladtgi alet, maden 
kuyulanna benziyen kuyulardan yerin 

dibine dogru inecek bir nevi asansor de
gil, denizin dibine indirilecek bir nevi 
denizalh gemisidir. 

Profesor, bu ~akuli denizalti gemi
sile denizin c;ok derin bir noktasma indik
ten sonra, orada, uskurlu bir nevi mihver 

vasttasile topraklara dalarak, arzm aza
mi derinligine kadar gide::ektir. Bu de

nizaltt cihazt, topraga bir nevi burgu gibi 
dalacak, ve deniz iistiinJe duran bir la
boratuar gemisile daimi mi.inasebet halin
de bulunacakhr. 

Einstein denizlerin dibine Inerken 
profesor Piccard da si.ib:,tratosfer'in ha -

vas1z mmtakalarma yiikselecektir. Pro -
fesor Piccard'la profesor Einstein, biri 
on be~ bin metro yiiksekte, oteki merkezi 

arza dogru en derin noktalarda bulunduk
lan mada gori.i§mege ha§byacaklardtr. 

Profesor Einstein'm cihaz•, yakmda 
vefat eden zevcesinin ismini ta§Iyacakttr. 

Profesor Einstein' a icabmda derhal 
muavenet etmek iizere bir denizalh ge • 
misi ham bulunacak ve profesoriin, te • 

Jean Piccard 

lefonla verecegi biitiin denizalh haberle
rini, radyo vas1tasile ne§redecektir. 

Alimlerin yapacaklan tetkikat cazibe 

kanunile alakadar ola<'ak ve her ikisi, 
ayni dakikada, diinyamn birbirinden c;ok 

ayn ve c;ok uzak iki noktasmda buiuna • 
cakian ic;in, tetkikleri neticesinde buiacak
lan rakamlar c;ok §ayam dikkat olacaktir. 
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inegolde bagc•bga ehemmiyet veriliyor 

(Hususi) - Kazamrzdaki koyltiler bilhassa kay gencligi arasm
da bagcllrk ve bag yeti!iitirmege bliyiik bir merak vardtr. Kazanm batr krs • 
mmda evvelce b_atakhk ve Isrtma yuvas1 olan geni~ arazi bu kere kurutul
duktan sonra Amerikan asmas1 fidanhgma tahsis edilmi~tir. ~imdi burada 
Amerikan asmas1 yeti§tirilmekte ve bunlar yerli asmalara a~Ilanmaktad1r. 
Gonderdigim resim Ziraat Vekaletinin tesis ettigi Amerikan asma fid.anhg1 
bina ve arazisini gostermektedir. 

Korkuyorum ! 
Telrika: 5 0 

- Biitiin K1ziltoprak c;alkamyor 
ayol... Kanmn sevdahlan c;ifter c;ifter ... 

Birdenbire duraladtm ve Rukiyenin 

yiiziine baktim: 
-Kim soyliiyor? dedim. 
_ Herkes, f aztl Beycigim, herkes ... 

KIZ11toprakta online c;tkana sor: Zerze
vatc;Iya, imama, istasyon memuruna ... 

Hepsi duymu§tur. 
- Ne duymu§tur? 
- Soyledim ya ..• 
- «Cifter c;ifter>> laktrdt m1? N e za-

man, kiminle? 
Rukiye omzumu ok§adt: 
- Korkma, dedi, ben sana onlan da 

ogrenirim, korkma. T ek sen bana izin ver. 
- Hay hay! dedim ve aynld1m. 
Eve geldigim zaman, Zehra, yemek 

odasmda kahvalt1 ediyordu. ic;eriye gir· 
dim ve kar§Ismdaki sandalyeye oturdum. 
Online bakiyor ve sesini c;Ikarmtyordu. 
ic;imde birdenbire §oyle bir§ey sormak 
ihtiyaci dogdu: 

- Memlekete gidince kimin yaninda 
kalacaksm? dedim. 

Cevab vermedi . Onu konu~maga mec-

Y azan: Server Bedi 

bur etmek ic;in devam ettim: 
- Bunlan §imdiden dii§iinmelisin. 0-

labilir ki yarm, obiir giin yola c;tkarsm. 
Haydi birkac; gun daha gec;sin, diyelim. 
Ondan evvel hazulanmahsm. Orada ki
me gideceksin? Ovey annene mi? Bir 
mektub yazmayt dii§iinmiiyor musun? 

Yutkundu: 
- Hayu! dedi. 
- Ben bunlan bilmeliyim, dedim. 

9iinkii seni birdenbire ortada b1rakamam. 
Istikbalini dii§i.iniiyorum. N e istiyorsan 
bana §imdiden soylemelisin. 

Gt'ne cevab vermedi. 
Onu konu~turmak ic;in abes §eyler sor

maga mecbur oluyordum. Karanhkta 
ellerini duvara siirterek bir kap1 topuzu 
ararken parmaklan c;iviye tak1lan adam 
gibiydim. l~orku ic;inde soruyordum: 

_ Memleketini hie; gorecegin gelmedi 

mi? 
Ba§Ini salladt, sustu ve neden sonra: 
- Hay1r I dedi. 
- Bir zamanlar oraya hergiin mek-

tl.lblar yazardm. Simdi hic;birini gormek 
istemiyor musun? 
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I Ceyhan gene ta,ti I iki arkadas 
·' 

Karadenizde de 2 motor Gece komiirle zehirlendi- -

Norastem_ 

zafiyet ve 
Cblorose 

benlzsizlik lcin yeg!ne deva kanl ihya eden SJRQP DESCHIE-NS PARIS 
En mnn!e.hip etibba tarafmchn tertlpcd ilm ;•tir. f par~alanarak batb ler, alii olarak bulundular 

istanbul Defterdarbg1ndan : ~ehrimizde iki giindenberi devam et ~ 
mekte olan siirekli yagmurlar, diin de ha· 
fif c;iseleme §eklinde siirmii§ti.ir. Futma 
durmu§tur. Ancak Karadenizden ve A· 
nadolunun bazi yerlerinden ahnan haber· 
ler, bilhassa §ark ve §imali Anadolu mm· 
takalarmda §iddetli yagmurlar yagdtgtm 
gostermektedir. 

Diin limana gelen malllinata gore, Ka
radenizdeki futma iki biiyiik yelkenlinin 
daha batmasma sebeb olmu§tur. 

Karadeniz.de iki motor battz 
Bartmh Y a§ar reisin idaresindeki Ni • 

metihiida motorile Sileli Hamdi reisin 
idaresindeki 24 tonluk c;ektirme. 24j25 
gecesi ytldizkarayelin §iddetinden ak§am 
sular karard1ktan sonra Anadolu Kara • 
burnundan ac;tlmaga mecbur olmu§lardtr. 
~ile onlerine dii§en bu iki yelkenli, burada 
stgmacaklanm umarak dt"mirlemi§ler, fa
kat gittikc;e hiZI artan f~rtlnanm §iddetile 
kayalara c;arp1p par<;alanmi§lardtr. 

Y elkenlilerde bulunan I I tayfa ve 
Hamdi reis tahlisiye ista~yonu tarafmdan 
pek mii§kiilatla kurtar.lmt§lardtr. F akat 
eski bir gemici olan Y a§ar reis bogularak 
olmii§tiir. 

Ceyhan gene lafh 
Elbiistan 29 (Hususi) - muhabirimiz· 

den) - Bu gece, ~ok ~iddetli gokgiiriil
tiilerinden sonra saganak halinde yagan 
yagmurlarm tesirile Ceyhan nehri ta§ml§• 
hr. Elbiistana 20 dakikaiik mesafedeki 
memba kabarmi§, kasabanm birc;ok so -
kaklan, evleri su ic;inde kalmt§ttr. Seylab 
yiiziinden iic; degirmen, bir di.ikkan ytktl
mi§, vaziyet telgrafla Adana valiligine 
bildirilmi§tir. 

____:__ _____ _ 
Konyada yapdan yollar 

Konya (Hususi muhabirimizden) -
Vilayetimiz Nafra dairesinin sonbahar 
<;ah~malan birincikanunda nihayet bu
Iacak ve bu devrenin mlikellef amele 
mesaisi de bitecekiir. Bu devrede 19 
bin miikellef gal!§mi§hr. Konya • An -
kara, Konya • Ek§ehir, Konya • Yeni -
§ehir, Konya " Meram, Doganbey, 
Seydi§ehir, Eregli • Aksaray, Boz -
kir - Hadun, Konya • Karapmar, Kara
man - Irmak yollan ile Ilgm ve Seydi
~ehirde kana! l§lerinde c;ah§Ilmi§ ve va
zifelerin en mlihim ktsmi ba§anlmi§br. 
Geriye kalan krs1m da birincikanuna 
kadar bitirilml§ olacakhr. 

:=;ehl.rle Tayyare istasyonu arasmdaki 
~osenin tamirine ald ihaleler ve tayya
te meydanmm geni§letilmesi ic;in icab 
eden projeler yapilmt§hr. ~ehirle Me -
ram arasmda yeniden ac;Ilan ve Meram1 
en klsa yoldan §ehre bagl!yan §OSe -
nin toprak tesviyesi yaptlmi§br. 
~ehirdeki Aslanh kt§la yolu da tamir 

olunarak muntazam bir §OSe haline ge
tirilmi§tir. Ilgm ve Seydi§ehirdeki ka
nal ac;ma ve bataklrk kurutma i§leri de 
bu devrede muvaffakiyetle ilerlemi§tir. 
Ilgm kanab iizerinde on metro actkh -
gmda yaptlacak olan betonarme "kop -
riinlin de ihalesi yapilmi§ ve mliteah -
hid faaliyete ge~mi§tir. 

Mebde' Konya hlikumet binas1 olmak 
iizere Konya - Ankara, Konya istasyon, 
Kenya - Ka§mhan yollarmm ~ehir da
hilinde bulunan klSlmlarmm da parke 
olarak yaptmlmasr takarriir ~ttiginden 
bunlara aid ke§ifler yaptmlmaktadir. 
Vilayet stmrlan ic;indeki bozuk koprli
!er tamir ettirilmi~tir. Bu devre. vila
yetimiz nafta i§leri ic;in c;ok hay1rh gec;
mektedir. 

r 
Fitre 

Dedelerimizden miras kalan fitre 
adetini, memlekete faydah lie; ku
ruma yardrm ederek en yerinde, en 
uygun sekilde kullanmahytz. 

Birdenbire ba§Inl kaldirdi, §~mi§ ve ki
zarmi§ gozlerile: 

- Ben memlekete gitmiyecegim, dedi. 
- Gitmeyip de ne yapacaksm? diye 

sordum. 
- istanbulda kalacagtm. 
- Kimde kalacaksm? Bir vcnn var 

mt? 
-Yok! 
- Peki? .. Hem i~ bu vaziyete geldik-

ten sonra ben senin istanbulda kalmam 
istemem. 

Sesinde kine benzer bir kopiirii§le: 
- Sen bend en aynlacak degil misin? 

diye sordu. 
- Aynlacagiz; fakat sana yardtm et-

memi istiyorsan ... 
Siddetle sozumu kesti 
- fstemiyorum ! 
Biraz durdum. Yiiziine bakmaga ce

saretim yoktu. Alc;ak sesle dedim ki: 
- 0 halde senin bana soylemek iste

medigin tasavvurlann var. istanbulda be
nim yardimtm olmadan ya§tyabilecegini 
iimid ediyorsun, oyle mi? 

Sustu. Ayaga kalkhm ve ona biraz 
yakla§arak: 

- Soylesene ... dedim, bugiin avukat
la konu§acagtm. seninle bu meseleleri hal
letrni§ olmahytz. 

Omuzlanm kaldrrip indirerek: 
- Sen ne istersen oyle olsun, dedi. 
- Ben se.,in memleketine gitmeni isti· 

Erenkoyiinde Etemefendi caddesinde 
8 numarah ko§ki.in alt katmda oturan 
Urgas ile Giil Mehmed .. dmdaki iki ki§i, 
evvelki gece malttz yakmt§ ve odalanna 
alarak yatmi§Iardir. Zavalhlar yanma -
mt§ komiirden ~1kan gazlerle zehirlenmi~
ler ve bir daha uyanmamak i.izere derin 
bir uykuya dalmi§Iardir. Sabahleyin iki 
arkada§m odasmdan <.;tkmadigmJ goren 
kom§ular, polise haber vermi§ler, polisler 
oda kaptsmJ a<;t!klan vakit zavalhlann 
cesedlerile kar§IIa§mt§lardir. Hiikumet 
doktoru cesedlerin gomiilmesine izin ver
mi§tir. 

Muhtelif fmn ve degirmenlerden miisadere olunan yetmi§ be§ gu 
bozuk unun beher kilosu iki kuru§ elli santim lizerinden agrk arthrma usu 
sablacakhr. isteklilerin ve tediye §eraitile diger §artlanm ogrenmek isti 
lerin 2/12/937 per~embe giini.i saat on dortte yiizde yedi bu~uk pey ak~ 
rile Milli Emlak Miidlirlligiinde toplanan Komisyona gelmeleri. eM.,. (77 

Kad1koy ikinci Sulh Hukuk Hakimliginden 
937/28 

7 te§rinievvel 937 tarihli Ak~am gazetesile K. M. 574 iincli maddes· 
tevfikan defterinin tutulmasma ba~landigi ilan edilen ve terekesine el · 
nulmu~ olan miiteveffa Nebil $akirin tutulan defteri bir ay miiddetle a 
kadarlar tarafmdan tetkik olunabilecegi ve mliteveffanm elbise ve sairec 
miirekkeb e§yasimn 1/12/937 c;ar~amba giinii saat 14 ~e Kadtkoy Pazary1 
rinde ac;rk arthrma ~artile sahlacagi al'akadarlara il~n olunur. (80! 

Boluda orman mektebi 
Bolu (Husus!) - ~ehrim~de ac;Ilma

sma karar verilen yeni orman mektebi
nin i_dare ve talim heyetleri §ehrimize 
g~lmr§ ve tamiratr bitmi§ olan mekteb 
bmasma yerle§m~lerdir. Daha §imdi -
den 50 leyliden baska 30 talebe de ne
hari olarak devam "ic;in mliracaatte bu
lunmu§lardrr. 

Vilayet biitc;esine vazedilen miiteda
vil sermaye ile koyliiniin hayvan ve to
humlugunu 1slah i~in sarfedilen gay -
retler mlismir neticesini vermek lizere
dir. Bu defa Adapazarmdan satm ali -
nan bugdayla Balyadan getirtilen 30 
buga ki:iylliye dagiblmi§hr. 

Ba§, di§, nezle, grip, romatizma nevralji, k1r1khk ve biitii 
agrilarm1z1 keser. lcabmda giinde 3 ka§e ahnabilir. 

T aklidlerinden sakrnrnrz ve her yerde zsrarla 
Gripin isteyiniz. 

Boluda orman mektebi 
Cemiyetinden : 

Senelerdenberi tam bir siikun iginde 
bulunan vilayetimizin asayi§ini bir 
kamyonun yolunu kesip yolcularmi soy
mak, bir koy evini geceleyin siUthla 
basmak gibi hareketlerile bozan lie; 
hayduddan biri Hendek kazast hudud -
Ian ic;inde, diger ikisi de Dlizcede ya -
kalanarak Adliyeye teslim edilmi§ -
lerdir, 

Mliddetini bitiren idare heyeti azalarmm msfrm tebdil i~in 2/12/9 
peqembe giinli sec;im yapilacakhr. Cemiyet mensublarmm sec;im giinli s 
ondan on alhya kadar Tlirbe Bab1ali caddesinde 10 numarah Esnaf Cemi 
yetleri birle§ik id.are merkezine hiiviyet clizdanlarile birlikte gelerek re) 
lerini kullanmalan rica olunur. 

izmir Enternasyonal Fuar Komitesinden: 

-···-
izmir Enternas:ypnal Fuan tangosu glifte mlisabakas1 birinciligini B 

Orhan Rahmi Gokc;e, bestesini de ismail Hakk1 kazanmi§ ve ikramiyelerii 
almr~lard1r. c4192• (8065 

lzmitte yaman bir hirs1zhk 
!zmit (Hususi) - Buraya tab! KuHar 

koyiinde yaman bir h1rsrzhk vak'as1 ol
mu§, Palabryrk Sabahaddin isminde bi
rinin evi tamtak1r btraktlmctya kadar 
soyulmu§, hatta ah1rdaki bir beygiri 
dahi ahmp gotlirlilmii§tiir. 

Yap1lan tahkikat neticesinde biitUn 

§iipheler bah~Ivan Kadirin iizerinde 
toplanarak kendisi tevkif edilmi§ ve su
c;u itiraf ettirilmi§se de c;alman e§ya lle 
beygirin nerelere sakland1~m1 soyleme
mi§tir. Bunun i~in sue; ortagt olarak tes
bit edilen Kadirin iki kaiisile riifekaSI 

aranmaktadrr. 

Kullanmakla biitiin ve 
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agr1lara kar,l s1 a 1n1z1 
s igorta etmi,siniz demektir. 

BA$-Di$ 
NEZLE ·GRiP 
ROMATiZMA 
MAFSAL 

agrilari ve biitiin 
agrdara kar§I 

Londra - ingilterede eski bir an'ane 
mucibince yeni Belediye reisleri mera
simle tarti!maktadir. Resmimiz, High 
Wykambe !;lehri Belediye reisligine ta
yin edilen kadmm merasimle ve alenen 
tartrldrgmr gostermektedir. 

icab1nda giinde 3 ka§e ahnabilir. 
Mideyi, kalbi yormaz, tesiri gayet anidir. 

T aklidlerinden sakiDIDIZ ve 1srarla SEF ALiN'i araym1z. 

yorum, dedim. · mu suratmm ortasma olmasa bile masa· 
- Ben bun dan sonra koyde nasi! ya- nm iistiine vurarak: «Caktr Omerin afto

~1yabilirim? Hem send en aynlmak, hem suI Utanmadan ban a hala mt yalan soy-
de ki:iye gitmek... liiyorsun ?» diye hayktrmak istiyordum. 

Gozleri doldu Oturdum ve bir sigara - Bilmem! diyip kestim. 
yak tim. Lakayd bir sesle: Sonra tekrar ayaga kalkarak: 

- Seni kaye c;eken hie; bir§ey yok mu? - Senin bilecegin i§, dedim, bend en 
diye sordum. hic;bir yard1m beklemiyorsun, aynld1ktan 

Masumiyetine inanduan bir isyanla sonra istedigin gibi hareket edersin, bura-
sesini yi.ikseltti: da kahrsm, koye gidersin, on a kan§mam. 

_ Benimle a lay m1 ediyorsun? dedi. Belki de bur ada gi.ivendigin insanlar var· 
_ Ni<;in alay edeyim? Goriiyorsun ki dtr. 

ciddi konu§uyorum. - Giivendigim hie; kimse yok. 
_ Peki, ni<;in bana boyle §eyler soylii- - 0 halde istanbulda ya§amayt nastl 

yorsun? kuruyorsun? Ben sana bakamam. Ben-
- Nic;in soylemiyeyim? lnsanm dog- den nafaka da istemiyeceksin. 

dugu memlekette sevdigi §eyler olamaz - istemiyecegim. 
m1? - 0 halde? 

_ Olsaydt ben buralara kadar gelir Zehra ka§lanm c;atarak: 
miydim? - Cah§acaibm! dedi. 

_ Fakat... Koyiinli aradtgm olmadt - Neye c;aii§acaksm 
mt? Bir giin Gi:iksuya gitmi§tik. Orada - h bulacagtm. 
gozlerin dald1. Bir zaman sonra memle- - Ne i§i bulacaksm? h bulmak ko-
ketine gitmek istedin. Gittin. Demek... lay m1? Hem sen ne i§ yapabilirsin? 
orada seni c;eken bir§ey vardt. - Bulurum ben. 

- Hie; bir§ey yoktu. Merak ettim de Bu iki kelimeyi kuvvetli bir itimad1 
gittim. nefisle soyledi. Siiphesiz onun bamba§ka 

-Hie; bir§ey yok muydu? «Hie;!» bir programt vardt. Biitiin o tasavvurlan 
mi? ic;inde benden gizlemege muvaffak ola-

Durdu ve i<;i ya§ dolu gozlerle yiizii- mad1g1 §ey istanbulda kalmak arzusuydu. 
me bir miiddet bakhktan sonra: Ben sevgilisinin de istanbulda olduguna 

- N e olabilir, F azil? dedi. ve Zehramn ona giivendigine hi.ikmet-
Kendimi gii<; tutuyordum. Yumrugu· tim. F akat nic;in, i~ bu kadar kolaysa, o-

nun benden aynlmak istemedigini zanne 
tiren bir hali vardt? Ben <;antada keklil 
miydim? Y ahud iki erkek arasmda cil'VC 
yapmaga devam etmek mi istiyordu? 
hald..: ikimizi de sevmiyor ve bu kan, a 
bir a~ifteden ba§ka bir§ey degildir, Ha• 
ytr! Biitiin alem ic;inde Zehraya bu dam 
gay1 yapi§hracak en son adam benirn 
Aylardanberi onun ruhunda cereyan e 
den facia, alelade bir a§iftelik vak' astn 
dan ibaret olamazdt. 

Kaptdan c;1kmak ister gibi bir hareke 
yaparak: 

- Pekala, dedim, benden hie; bir§e 
istemiyeceksin. 

- Hayir! 
- Mahkemeye mi,; r ~ "' 1tini bu ~ekilde 

hazirlatacagim. 
- Peki! 
- Arhk aram1zda konu§ulacak hie; 

bir§ey kalmamt§tlr. Sen burada birkac; 
giin daha misafirsin. 

Bir§ey soyledi, fakat duyamad1rn· 
Ayaga kalkmak istemi§ti. Soyledigi §eY' 
sandalyenin hkntiSina kan§ti. Yiizii bern .. 
beyaz kesilmi§ti. Kalkmak ic;in bir kere 
daha dogruldugu halde muvaffak olarna• 
dt ve sandalyeye c;oktii. 

Kapmm oniinde durdum: 
- Su vereyim mi? diye sordum: v 

Kendini toplad1 ve sallanarak ayaga 
kalktt: 

<Arkast var) 



1937 

Edebiyata dair 

Roger Martin du Gard 
hakktnda bir tetkik 

Yazan: $ER/F HULUSI 

lsvec; Akademisi edebiyat mukafatla~ I ic;inde nesillerin miicadelelerini, §Uphele~ 
tinda, ekseriya, biiyiik bir isabet goster~ rini, IStirablanm, dii§unii~lerini, aldam~la~ 
~ektedir. Mesela, gec;en sene, Amerikalt nm ve nihayet a§klanm, zafm1 zaman za~ 
~.:.ugene O'Neil'i meydana c;Ikarmakla, man edebi hilelere ve bedii eglencelere 
ha:yah mutemadiyen deniz}erde miicadele ba~vurup ortmek}e degil, e§hasm zay1f Ve 
ederek gec;en insanlann dra~mm be§eri bedii k1ymetten mahrum oldugu yerde 
~~eye nakletmi~ oluyordu. Bu sene ise, ayni tonu muhafaza ederek, fakat ruhi 
'V\ nci asnn epopesini en fazla muvaffa~ tevettiiriimiiziin fiillerimizdeki aksini dai~ 
kiyetle, dramatik hususiyeti daima birinci rna on safta bulundurarak te§hir ve te§rih 
Planda tutarak, yazml§ olan biiyiik bir etmege ba§lar. Dslubunda, psikolojik tas
j~harriri taltif ederek, Balzac ve Z~: virlerden ve tahlillerden kac;mmasi, fakat 
a danberi devam eden roman • cycle 1 hareketlerdeki en ehemmiyetsiz teferruah 
lllUkafatlandirml~ oluyor. Maamafih, bile gozden kac;Irmamasl, onun hareket i
Roger Martin du Gard'm eseri, bundan c;inde ~arpan bir kalbi gostermek iddiasm~ 
dokuz sene evvel, Andre Gide tarafm~ dan, «edebiyatm lafm1 yapmaktan de
dan, toplu olarak biiyiik bir vukufla te§rih gil, kendisini yapmaktan» biiyiik bir zevk 
edilrni§ti. Biiyiik insanlan tammakta kuv~ duymasmdan ileri gelir. 
Vet!i bir hisseye malik olan Gide, 17 ni~ Jean Barois Biiyiik Harbde biiyiir, uy~ 
san 1928 de dostlanndan birine gender~ gunla§Ir; lakin, iradesi, onu mekteb reisi 
digi bir mektubda: «Bu eserde, «Les olmaktan ziyade, §Uuruna sahib oldugu 
'l'hibault» ta en §ayam dikkat hususiyet, hareketleri yapmaga siiriikler. 1922 ye 
hi~bir psikolojik tasvire, hic;bir edebi hi~ kadar siiren bu devirde, Roger, yalmz bir 
!eye ve hic;bir iislub titizligine liizum gas~ tiyatro eseri yazml§hr. Maamafih, bu de~ 
tertneden, kariin romandaki e§hasla dog- vir, biiyiik romancmm plamm tasavvur et~ 
IUdan dogruya temasmm temin edilmi§ tigi, hatta c;izdigi biiyiik eseri ic;in vesika 
olrnasldlr. Bundan ba§ka, eserde, bugii· hamlad1g1, bir hazinei evrak alimi gibi 
bUn muharrirlerini • ve ben de bunlar a~ c;ah~tJgi devirdir. $unu hatirlatahm ki, 
tas1nday1m • cezbeden mecaz oyunlanna du Card, karde~inin bir hattrasmda kay
dU~i.ilmemi§ olmasm1 imrenilecek bir hu~ dettigine gore, Paristeki Ecole des Char~ 
lUsiyet olarak zikretme~ isterim.. ~erc;i, tes'tan mezundur ve ilk memuriyeti de 
Ugiin, bu sonuncu mez1yete sahib biTc;ok hazinei evrakta hizmet etmek olmu§tur. 
~~harrir gosterilebilir amma, bunlarm Birinci tiyatro eseri olan ve 1914 te Pa
~biri, Roger kadar iistiinde 1srarla du- riste Vieux Colombier tiyatrosunda oy~ 
~lrnaga degmez. Maamafih, §U yirmi se~ nanan Le Testament du Pere Leleu'dan 

Oe i<;inde onun ne oldugunu herkes anh- sonra, tam sekiz sene devam eden bu tev~ 
~acakhr.» diyordu. Biiyiik romancmm sik devresinde, du Card, cemiyeti bizzat 
~nla~Ilmasi ic;in bu kadar sene de bekle- hakiki c;ehresile ya§atmak, ondan uzak 
lllege liizum kalmad1. gibi, fakat aslmda onunla daima beraber 

Roger Martin du Gard'm hayah hak- olmak iizere, insanlar arasmdan elini ete
ktnda, pek fazla malumahmiz yoktur. gini c;eker; 1922 den itibaren, gayet mun
~Unkii, o, eser ne§retmege ba§lad1g1 an- tazam fas1lalarla, Les Thibault'yu, 
danberi daima liizumsuz laflardan ka- XX nci asnn hemen ilk yansmm en bii
~1nrnl§, yerliyersiz hakkmda izahat almak yiik epopesi olan eserin, evvela 1922 de 
tstiyenlerin alakalanm istihfafla kar§Ila~ Le Cahier Gris ve Le Penitencier'yi, 
Tnt§hr. Daha, 1908 de yazmi§ oldugu sonra da, Sira ile, 1923 te iki cild olarak 
Devenir adh romanmda, kahramanlardan La Belle Saison'u, 1928 de La Soreli~ 
birine: «Edebiyat: Onu yapmaga ve in· na'yt ve La Consultation'u, 1929 da 
§aya <;ah§lmz, Allah nzast i~in la~lm et- La Mart du Pere'i, nihayet 1930 dada, 
rneyiniz; yahud hi~ olmazsa, bu in~ayi lie; cild olarak L'Ete 191 ·· netreder. 
Yapmadan veya tamamlamadan, ve uzun Nobel miikafati, eserin bu sonuncu kis
tniiddet iyi eserler vermeden lafm1 et- mma verilrni§ olsa bile; bu 110~ ]u mm as1l 
llleyiniz l>> dedirtir. Filhakika du Gard'da facias!, diger eserlerin dogurdugu bir ne~ 
bu, tabir caizse, edebi bir irade meselesi· tice oldugu cihetle, Les Thibaults'yu 
dir. ilk eserini ne~rettig~ i 1908 tarihinden, 
b ~ birbirinden ay1rmaga kat'iyyen imkan 
iiyiik eserinin hatemesini yazmakla me§· yoktur. Edebiyat aleminin, hatemesini bii~ 
~ul oldugu §U son giinlere kadar gec;en 29 
senelik zaman zarfmda, ne bir iddiasma, yiik bir alaka ile bekledigi bu eser hak

kmda yapilacak bir tahlilin yeri bu siitun~ 
lie bir eserinin miidafaasma, ne de bir 

· lar degildir. Y almz, §UDU ilave etmek i~ 
lllekteb mi.iessisi olmak gayretine, konu§~ cab eder ki, Roger'in eserinde, t1pk1 bii
lllalan esnasmda olsun, tesadiif eden ol-

yiik komedyen Moliere'in eserinin teka
lllarnt§tlr. 0, en c;:ok edebiyatla ugra§IDJ§, 
f k b h · miiliinde goriilen bir IttlradSIZhk goze c;ar· a at en az da- edebiyattan a setmi§tl.r. 
. Du Card, 1908 de ne§retmi§ oldugu par. Biiyiik tiyatrocu, repertoir'ma en ktsa 
tl'- 1 D 'd d b zamanda eser yeti§tirmege mecbur oldu~ 
ll: eseri o an evenir e, sa ece az1 ye· 
~likler anyan, fakat heniiz hic;bir §ey va- gu zamanlar, Don Juan, Les Precieuses 
J b h · d' B k b'l Ridicules gibi eserler yazdtg~ 1 hal de, ba~etmiyen ir mu arnr 1r. una mu a 1 , 
J h d b'l · .. zan bir Misanthrope, bazan da bir Tar-lla a bu romanm a 1 e, onun, esen u· 
~erinde, Balzac ve Zola gibi, bir mimar tuffe yarathgi zamanlar olmu§tur. T1pk1 
ltadesile <;ah~abilecegini gosteren emare- Roger de hayaflm kazanmaga mecbur 
I · d 'k' · olduau zamanlar, bilahare tahrib ettirdi-er vardiT. 191 0 da inh§ar e en 1 mc1 e- .., 
seri, biiyiik romancmm yapmak istedikle- ii L'Une de Nous gibi eserler, ve yahud, 
rinden gayrime§'ur bir inhirah kaydeder. kendisinin de sevmedigi Confidence Af
Bunun farkma varan muharrir, barb es- ricaine ve Vieille Trance gibi romanlar, 
llasmda, kitabm tabii Grasset'ye miiracaat hk temsil edilmemi~ olan La Gonfle gibi 
ederek, eserin tahrib edilmesini ister. tiyatro eserleri yazmaga mecbur olmu§
Harb arifesinde, du Card, biiyiik bir ro~ tur. F akat, muharririn hakiki bir san' at
lDanci oldugunu anlatan eserini Jean kar iradesile iizerinde c;:ah§bgl monumen
Barois'yi ne§reder. Filhakika, bu kita- tal eseri olan Les Thibault' da hic;:bir ih
bmdan itibaren, muharrir ayni bir devir male tesadiif edilmez; in§ada Flaubert 
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ic; c;ekerken, adeta gurur hissediyordu. 

\:iinkii, ancak birka~ gi.indenberi, can a· 
ClSI duymadan teneffiis edebiliyordu. Bir 
sandvir; yemek i~in pastac1ya girdigi za~ 
lllan, oteldeki salmcakh sandalyalarda o· 
turan erkeklerden birinin kendisini takib 
ettiginin farkma vard1. Bu adam, pasta~ 
Clda, onun yamna gelip oturmu§, bir don
durma Ismarlamt~ ve : 

- Y almz m1 seyahat ediyorsunuz? 
clemi§ti. Siz kadmlar, yakmda elimizden 
ekrnegimizi alacaksmtz. 

Doris, kendisinin de bir ticarethane he~ 
sabma seyahat ettigini zanneden bu za
hn tahminini, nezaketle tasdik etti. Hat
ta, mecmua satan diikkanlan dola&ttgml 
soyliyerek bir de ufak yalan uydurdu. 
Yolcu, Doris'e, o ak~ami birlikte gec;ir
tnelerini teklif etti; ~ehirde, ir;ki ic;ilebile~ 
cek bir yer tamdlgiDI soyledi. Doris, da
ha bir iki di.ikkam dola~acagmi soyliye~ 
l'ek bu daveti reddetti. Bu teklifleri iste~ 
lniyerek reddediyordu. Bu adamm kar
~tsmda, roliinii oynama~a d.evam etmek, 

daha dogrusu, Baxterville'e hakikaten 
mecmua satmak maksadile gelmi§ masum 
bir gene k1z olabilmek istiyordu. Y olcu, 
onun yedigi sandvic;in parastm da ver~ 
di ve elini s1karak: 

- 0 halde sizi otelde bekliyorum, de
di. 

Doris, onun uzakla§masmi hekledi. 
Sonra, sokagm ko§esinde tesadiif ettigi 
ufaktefek bir zenciye, hapisanenin yolunu 
sordu. Zenci ba§tDI sallad1, giildii ve yo
lu tarif etti. Hapisane §ehrin ic;inde de~ 
gil, haricinde bir taraflardaydi. 0 nok
tadan hapisaneye kadar olan mesafe iki 
mil, belki de fazla idi. Bir kopriiden gec;
tikten sonra, fabrikamn yamndan dola§I~ 
hyor, sonra diimdiiz bir yol takib edili
yordu. Doris, bu ~erait dahilinde yola 
c;:Ikmanm manas1zhg1m dii~iinmekle hera
her, hapisaneyi gormek arzusunu yene
miyordu. lncecik aym 1~1g1 altmda yola 
~1kt1. Kiic;:iik §ehir uykuya haznlamyor 
gibiydi. Doris kopriiden ge<;erken, u
maktan viikselen yosunlu ~ir serinlik vii-

CUMHURIYET 1 

Millet Meclisinde !General Franco, lspany 
Te,kilab Esasiye tadilatJ J b) k d• Gece, cadde ortas1nda 

birbirlerini vuracaklard1 ittifakla kabul edildi SU ariDI a U a e Iyor 
Evvelki gece saat 23 raddelerinde 

<;emberlita§ta devriye gezen polis, Ab • 
dullahm ic;kili lokantas1 i:iniinde iki ada • 
mm b1c;aklanm c;ekerek birbirlerini vur • 
maga davrand1klanm gormii~ ve derhal 
ko§arak kavgacilarm arasma girmi§tir. 

<;ad1rc1larda oturan Hikmetle (:em -
berlita§ta kahvecilik eden Mustafa adm
daki eli b1c;akh §ahislar, polisin ihtanna 
ragmen ellerinden b1c;aklanm b1rakma -
m1~lard1r. 

Memur bu vaziyet kar§Ismda kavga -
Cilann ellerinden b1c;aklarmJ almaga dav
ranmi§, fakat bu yiizden sokakta bir bo
gu§ma ba§lami~hr. 

Hadiseyi gorenler de ko§arak gelmi§
ler ve polise yard1m ederek kavgacdarm 
ellerinden b1c;aklanm almt§lardn. Kaba ~ 
dayilar Adliyeye teslim edilmi§lerdir. 

kadar titiz, tevsikte Zola kadar sabiTh
dlr. 

Dzerinde 1srar edilecek bir nokta, du 
Gard'm as1l eserini, bir~ok muharrirlerin, 
hatta bu arada Albert Thibaudet'nin 
gostermek istedikleri gibi, «hayatmm iic; 
nesilde devam1 tesbit edilmek istenen bir 
ailenin ta..rihi» olarak telakki etmek, onu 
biraz dar gormek olur. Hakikatte, Les 
Thibault da, biri eserin adm1 ta§Iyan, 
digeri de F ontanin denilen, iki ailenin 
kar§1hkh vaziyetleri mevzuubahstir. Biri 
katolik, oteki de protestan olan bu iki 
aile, muhafazakar kuvvetlerle, tahrib e
dici unsurlan temsil ederler. imandan, 
nefrete, iimidsizlige ve nihayet isyana ka
dar her nevi be~eri kudreti zaman zaman 
ya~Iyan bu iki ailenin hic;bir ferdi, bugii
niin insanmdan, bugiinkii insamn §a~km 
zekasmdan uzak bir alemde ya~amazlar; 
oyle ki, onlann hayah, ne be~eriyete bir 
iimidsizlik telkin eder, ne de insanhk on
larda kendisinin inhitahm gorur. Ro
ger'in biitiin muvaffakiyeti, §U noktad1r: 
Birbirine sonuna kadar tezadlardan ba~~ 
hyan kinlerle miicehhez bu iki ailenin a
kibetinde, be~eri telifi gostermek. 

Roger Martin du Gardda, biiyiik 
muharrirlerin tesirlerini gostermek isti
yenler arasmda, Ed. J aloux, T olstoi ii
zerinde ISTarla durur. Ona gore, muhar
ririn birc;ok eserlerinde, Gerre et Paix ve 
La Mort d'ivan 1llitch'teki sahneleri ha~ 
brlaniamak miimkiin degildir. Y almz, 
onda eksik olan bazan hi~ umulmadtk, 
manhksiz, ani, fakat sahih olan kiic;iik 
teferruatbr; buna mukabil, hikaye dort
ba~t mamurdur, iyi tasarlanmi§lir, manti
kidir, ve M. Thibault hi~bir zaman §U· 
urunun bihaber oldugu hir fiilin veya ha~ 
reketin esiri degildir. 

Halbuki, Roger Martin du Gard'm 
eserinde, fiil ve hareketin, mesela Bal
zac'da en ehemmiyetsiz teferruata kadar 
varan realizmi, ve bu hareket realizmile 
Proust'ta goriinen psikolojik duree'nin 
mes'ud bir telifi vardtr. Romanda yepye
ni olan bu in§a tarzmm, mevzuda bir Zo
Ia tevsikile zenginle§tigini gortiriiz. ,Si.ip
hesiz, onun eserinde, T olstoi' dan ba§ka 
daha birc;ok muharrirlerin tesirleri yanm~ 
da, asular zarfmda muntazam bir inki
~af takib eden, fakat bir arahk XIX un~ 
cu amda buhran gec;iren F ranstz rasyo~ 
nalizminin devamt hakimdir. Buna mu
kabil, Balzac, Proust ve Zola'Yl birle§~ 
tirmekle, Roger Martin du Card, ro
manda dramatik te§hiri daha muvaffaki
yetli bir hale getinni§ oluyor. T abii. bu 
nokta, Les Thibault'u sulhperver oldugu 
ic;in taltif eden lsvec Akaderhisile, eseri 
maslahatc;1 bir gozle goren Ed. Jaboux'yu 
pek me§gul etmez. 

(Bastaraft 1 fncf sahftede) 
cagi da demek oldugunu soyledi. 

Siileyman Sun (Yozgad) m sualine 
cevaben de yeni bir vekalet te§ekkiil etti
gi zaman, biitc;esi olacag1 ic;in bittabi he~ 
yeti umumiyeye gelecegini beyan etti. 

Miizakere kafi goriilerek madde reye 
konuldu. Diger maddeler ae kabul edil
di. Neticede verilen reylerin tasnifinde 
toplanbda mevcud 355 azanm ittifakile 
T e§kilati Esasiyenin tadili hakkmdaki la
yihanm kabul olundugu anla§Ild1. Ruz -
namede askeri memurlar hakkmdaki la
yihanm birinci miizakeresi de yap1ld1ktan 
sonra c;ar§amba giinii saat 15 te topla -
mlmak iizere celseye nihayet verildi. 

Meclise sevkedilen Uiyihalar 
Ankara 29 (Telefonla) - Askeri li

se mezunlarmdan olgunluk imtihamnda 
muvaffak olamiyanlar ve Harbiye ve 
Deniz Harb mektebleri, Dniversitenin 
muhtelif fakiilteleri ve Baytar fakiiltesi 
askeri talebesinden ahlaki vas1flan iyi ol
dugu halde imtihanda muvaffak olam1 • 
yanlar veya sthhi halleri subay olmaga 
miisaid olmayip asker! memur olmaga el
veri§li olanlar, meslek mektebile lht!yat 
Subay mektebi tahsillerini ikmal etmek 
suretile muamele memuru nasbolunacak • 
lard1r. Buna dair kanun layihas1 Meclis 
ruznamesine ahnmi§ttr. 

Bir zabitin yiizba~zlzga terfii 
hakkzndaki layiha 

Hava miiste§arhgl hesabma Almanya
da makine miihendislik tahsilinde bulu -
nan tegmen Fuad Hakkmm hava kadro
suna nakli ve hava hesabma Avrupaya 
tahsile gonderilmesi yiiziinden yarsubay~ 
hga, astegmenlikle tegmenlige terfilerinin 
gecikmesi dolay1sile has1l olan magduri
yetinin kaldmlmas1 ic;in terfi kanununun 
hiikmiinden baric tutularak 30 agustos 
933 nastbh tegmenlerle birlikte yiizba -
§Ihga terfii muvafik goriilmii§, haziTlanan 
layiha Meclise verilmi§tir. 

Y abancz kelimeler hakkzndaki 
layiha 

!htiyat zabitleri ve ihtiyat askeri me
murlan kanununun 3 iincii maddesine f1k· 
ra ekliyen kanun degi§tirilmi§ti. Sadece 
ic;indeki yabanc1 kelimelerin <;1kanlmas1 
ic;in Milli Miidafaa Enciimenine verilen 
layiha, yeni ba_§tan hamlanarak heyeti 
umumiyeye sevkedilmi§tir. 

Bulfe encumenindeki ltiyihalar 
Ankara 29 (T elefonla) - Arazi ve 

bina vergilerile bunlardan almacak iktt
sadi buhran vergisi, vilayet hususi idarele
rine devredilmi§ti. Bu kanuna bir madde 
ekliyen layiha, biitc;~ enciimeninden ~~k
h. Layihamn bir ftkrasma gore, mali va
ziyetleri miisaid olmiyan vilayet hususi 
idarelerine Maliye Vekilinin tensib ede -
cegi miktarda Hazinenin kefaletile milli 
bankalardan kredi ac;tlacakhr. 

Deniz Bank layihasi 
Maliye Enciimeni, Deniz Bank kanun 

layihasmm miizakeresini bugiin bitirdi. 
Maliye Encii:neni de layihay1 lkt1sad En
ciimeninin kabul ettigi §ekilde c;Ikarml§, 
Biitc;e Enciimenine havale etmi§tir. 

Dahiliye EnciimeninJe 
Tiirkiyede yabancilann ikamet ve se~ 

yahatleri hakkmda hiiknmetc;e hamla
nan layihamn miizakeresine Dahiliye 
Enciimeninde bugiin ba§landl. Kanun, 
yabanc1lar i~in ihbar ve beyanname ver
mek mecburiyetini daha vaz1h bir hale 
sokmakta, dogrudan dogruya ikamet 
tezkeresi almmast §ekillerini gayet ac;1k 
olarak tesbit etmektedir. 

cudiinii kaplad1. Suyun i~inde, karanltk I ilerliyordu. $imdi yol, iki kec;eli, ufak a
semamn ve parlak aym akisleri goriilii- gaclann ortasmdan, tarlalarm arasmdan 
yordu. Ki:)priiyii gec;tikten sonra, yol me- gec;iyor; Doris'in burnuna, memleket ko
yillendi. Doris, sevi§en bir c;iftin, sonra, kusu geliyordu. 
seyrek agaclann yanmdan gec;ti. Burada Hapisane binasi kiic;iik bir tepenin us· 
bir park yaptlmaga te§ebbiis edilmi§, ya- tiindeydi. Uzaktan, ay 1~1g1 altmda, bir 
nm b!rakilmJ§ti. Uzaktan, fabrika olma- derebeyi §atosuna henziyordu. Beyaz 
s1 muhtemel aydmhk bir bina goriiniiyor- badanah, tugla bir hina idi. Cephesi yola 
du. dogru idi. N e pencerelerinde demir par~ 

Doris, nekadar zamandanber! yiiriidu- makhk, ne etrafmda yiiksek duvar vardt. 
giinii bilmiyordu. F akat yolda giderken, Hatta, sanki mahpuslarm firanm kolay
hayatmm nekadar niacerah bir §ekil al- la§hrmak i~in, etrafm1 sarma§Iklar c;;evir
digiDI dii~iinuyoidu. Bingsheim'li doktor mi§ti. ic;eriden, kimbilir hangi gori.inmi~ 
Hart'm sevsili ve biricik k1z1 iken, bugiin, yen avludan, bir kopek sesi i§itildi. Do
tamamile yabanc1 bir §ehirde, tamamile ris'in Y.akla§hgmi duymu§, miithi~ bir 
mec;hul bir yol takib ediyor ve hapisane~ havlamadu tutturmu§tu. Doris, binadan 
ye dogru gidiyordu. Kendisine silah c;e~ uzakr;a bir mesafede durdu. Bura
ken yabanct bir adam1 gormege gidiyor~ nm oyle asude bir manzaras1 vard1 ki, ha~ 
du. Bu adamm, kendisini sevdigini zan~ pisane oldugunda insan tereddiid ederdi. 
nediyordu - sevmese, silah ~ekmek zah- Doris, miitereddid, uzaktan binaYJ sey~ 
metine katlanmazdi • fakat bunu kat'i~ rederken, yamba§mda birdenbire bir a· 
yetle bilmiyordu. Hatta, kendisinin o er- dam peyda oldu ve elindeki ceb fenerini 
kegi sevdigini bile kat'i olarak bilmiyor- onun gozlerine dogru tuttu: 
du. Bildigi bir§ey varsa, o da, bu erkegin, - Burada ne anyorsunuz? diye sor-
kendi mevcudiyetinin en miihim riiknii du. 
haline geldigi idi. Kendi hayatile Bazil'in Bu adamm arkasmda iiniforma yoktu. 
hayatmm, aralarmda a~k mevcud olsun Doris'in gozleri fenerin l§lgmdan kama§~ 
olmasm, ebediyyen birbirine baglandigl- mt§, korkudan, kalbi ac1yarak ~arpmaga 
m ve kan~tigmi goriiyordu. ha~lam1~h. 

Doris, fabrika binasm1 ~oktan gec;mi§~ - Hie;, diye cevab verdi. Burasi ha-
ti. F arkma varmadan ~arkt soyliyerek pisane mi? 

Bu tasa vvur ingilterenin itirazlarile kar,dandi 
Akdeniz filosu kumandan1 miizakerelere girifece 

<Ba.§tarats 1 fncj sahttede) 

fngiltere, General Franco'nun abluka
ya ba§lamas1 hakkma itiraz etmektedir. 
zira bu hal, muhariblik hukukunu istimal 
demek olacakhr. 

Herhalde Franco'nun karasulan hari -
cinde ecnebi gemilerini iz' ac etmek hak~ 
kma malik olmad1g1 beyan edilmektedir. 

Her nekadar Salamanca'nm beyana -
h, diger yollarla ingiltere hiikumetine 
teblig edilmemi§se de, lngilterenin bu 
babdaki noktai nazanm asilerin bahri 
makamatma ac;1kc;a bildirecegi tahmin o
lunmaktadir. 

J aponya d a Fran co' yu tanryor 
Tokyo 29 (A.A.) - Ogrenildigine 

gore J aponya, bu c;ar§amba giinii resmen 
Franco hiikumetini tamyacakhr. 

Bir vapura tayyarelet hiicum etti 
Marsilya 29 (A.A.) - Lezardieux 

vapurundan telsizle §U haber almmi§tlr: 
«Saat 7.36 da Creus burnunun 15 mil 

§imali §arkisinde bir tayyarenin hiicumuna 
ugrad1k. T ayyare bizi bombard~man . et -
tikten sonra cenuba dogru uzakla§makta
du. Saat 8 de Bear burnunun 20 mil §ar
kmda iki tayyare daha goriinmii§se de 
bunlar bir miiddet sonra gozden kaybol -
mu§lard1r. 

1 Bir ,ehrin feci bombardzmanr 
Madrid 29 (A.A.) - Colomenar

viejo'nun havai bombard1mam hakkmda 
tiiyler iirpertici tafsilat almmt§hr. 

Saat 11 de asilerin 12 bombard~man 
tayyaresile hir c;ok avc1 tayyareleri, kala
bahk sokaklarm saf semasmda birdenbi
re goriinmii§ vc atttklan ilk bombalarm 
tesiri pek miithi§ olmu§tur. (:ok kuvvetli 
bir bomba, agzma kadar insanla dolu o
lan bir s1gmaga dii§mU§, s1gmagm du ~ 
varian ytkiimi~. ekserisi kadm ve c;ocuk 
olmak iizere 30 ki§i olmii§tiir. Diger bir 
bomba, iic; kath bir binay1 tamamile tab
rib etmi§tiF. 

Bu suretle 100 den fazla bomba ahl
mJ§, 50 kadar insan telef olinu§ ve 1 00 
den fazla insan yaralanmt§hr. • 

Y ard1m servisleri derhal faaliyefe ge~ 
c;erek yarahlan geri hastanelere naklet • 
mi§tir. Asker! servisler, sokaklan enkaz· 
dan tathir etmektedirler. Saat 15 te de 
asilerin tayyareleri, felaketzede kasaba -

nm iizerinde bir daha goriinmii§lerse d 
bomba atmaml§lardiT. 

Colmenarviejo kasabast Madridin 3 
kilometro §imalinde ve Sierra • Eseura 
yolu iizerinde kaindir. 

Gec;en temmuz aymda gene bombar 
d1mana maruz kalm1~ ve bu bombard! 
man neticesinde 100 den fazla insan tele 
olmu§tu. 0 tarihte yangm c;1karan born 
balar, bu kasabada bir c;ok biiyiik yan 
gmlara sebebiyet vermi§ti. 

¥¥¥ 

Albe Dukuniin beyanah 
fngiliz Hariciye N ezareti, Albe Dii 

ki.inii, ispanyol nasyonalistlerinin Londr 
ajam olarak resmen tammi§hr. Albe Dii 
kii, si.ilalesinde muhtelif lngiliz ve !span 
yol asilzadeleri bulunmas1 dolay1sile 3 
defa asil ve 14 defa lspanyol asilzades 
oldugu ic;in, ispanyollann en fazla lngi 
liz ve lngilizlerin en fazla ispanyol olam 
d1r. Albe Diikii, fngiltere Krallarmda 
Stuart'lann ahfadmdan ve Winsto 
Churchill'in uzaktan akrabas1d1r. 

Bir F rans1z gazetecisi, bugi.inkii nasyo 
nalist ajam ve miistakbel ispanya sefiril 
bir miilakatta bulunmu§, ondan §U beya 
nab almi§hr: 

«- N asyonalist fspanya, bugiin, fs 
panyamn en biiyiik k1sm1 ve memleketi 
kanun ve asayi§ hiikiim siiren parc;as1d1r 
Asayi§ ve nizam orada sathi degildir 
Y egane vukubulan degi§iklik, i§c;inin 
eskisine nazaran daha ~erefli ve dab 
emin bir mevki sahibi olmasidlr.» 

Duk, gazete muharririnin, nasyonalis 
fspanyanm bazi temayiiller besledigin 
dair olan sualine §U cevab1 vermi§tir: 

«- lngiltere ve F ransa em in olabilir 
ler ki, General Franco' dan ald1g1 ilham 
la dog an lspanya, sulh istiyor; F ransa ile 
ingiltere ile, biitiin diinyada sulh istiyor 
Y egane dii§mammiz bol~evizmdir.» 

Kasimpa§a - Adapazar 
giire§ miisabakalar1 

Bilhassa glire§ klsm1 ~ah§malarmd 
bliyii.k bir varhk gosteren Kastmpa§ 
kuli.ibuniin pehlivanlan oniimiizdek 
§eker bayrammm ikinci glinu Adapa 
zarma giderek ora giire§~ilerile musa 
bakalar yapacaklardir. .......................................................................................................................... 

Yunan Kralinin Londray1 • • ziyaretJ 

Yunan Krall Majeste Jorj Londrada bulunmakta ve §erefine ziyafetler ve. 
rilmektedir. Resmimiz Krah lngiliz • Yunan cemiyeti tarafmdan §erefine ter. 
tib edilen ziyafette Lord Renmell ile gorii§iirken gosteriyor. 

- Hapisane olup olmadtglnl siz ben
den daha iyi hilirsiniz. Ne istiyorsunuz? 

- Hi~. Hapisaneyi gormek istiyorum 
da ... f~eride bir tamd1g1m var da .•• Ya~ 
nn gelip gorecektim. Kag1dmu gostere
yim mi? 

Adam, fened onun ytiziine dogru hir 
daha tuttu. Bir§eyler homurdand1. 

- Gidip yatmamza bakm. Burada 
kadmlann i§i yok. 
• - Miisaade edin de bir parc;a daha 
duray1m. 

Doris, Bazil'in pencereleri hangisi ol~ 
dugunu ogrenmek istiyor, fakat nastl e
dip soracagtm bilemiyordu. Adam, no
bet~i gibi onun yanmda durdu, bekledi. 
Doris, ba§IDI kaldumi§, aydmhk pencere
lere, duvarlara baktyor, bir§ey gormi.i
yor, bir§eY hissetmiyordu. Y almz «Bazil 
orada mahpus>> diye dii§iiniiyordu. 

Nihayet, adama veda etti, aynldt. Bir 
miiddet yiiriidi.ikten sonra, onun, kendini 
gostermemege c;:ah~arak pe§inden geldi
gini hissetti. T arlalann arasmdan, iki kat 
yiiri.iyordu. Doris durdu ve «Hallo !» 
diye seslendi. Adam yakla~h: 

- N e istiyorsunuz madam 'z) 

- Buraya fena bir niyetle gelmedi-
gimi anlamJYor musunuz? 

Adam bir lahza tereddiid ettikten 
sonra sor -!, : 

- Siz dogruca §ehre mi doniiyorsu
nuz? 

- Evet. 
Adam, bu cevab iizerJne cehinden bil'i 

sigara paketi c;tkard1, Doris: e uzattl. Do 
ris hir sigara ald1. h diizelmi§ti. 

. Rovolver sahnesindenberi sigara ic;me• 
mi~ olan Doris, §imdi, agzmdaki sigara
mn dumamn1 tiittiirerek, geni§ adunlarla 
yiiriiyor, fakat dumam cigerlerine kadar 
gondermemege c;ah§lyor, ihtiyatla ic;iyor 
du. 

Otele girdigi zaman vakit geceyarismt 
bulmu§tu. Ak~amki ahbabi tiiccar komis
yoncusu, gene salmcakh bir sandalyada 
oturmu~. bekliyordu. Onu goriince: 

- Nekadar gee; kalsamz gene sizi 
beklerim dememi~ miydim? 

Doris, bu sozii, almm lcrn§brarak din
ledi. Ciinkii bu ciimle, kac; gecedir, ken
di riiyalannda Bazil' e soyledigi soziin 
ta kendisi idi. 

- T e~ekkiir ederim, diye cevab ver
di. Fakat oyle yorgunum ki neredeyse 
yere dii~iip kalacag1m. · 

Kornisyoncu, mecmua kapaklarmda 
goriilen kiV1rc1k sac;h, yakt§tkh delikanh 
tipinde bir gene, 1srar ediyordu: 

- Bizimkiler hep benim odada top
landtlar bekliyorlar. Sizin geleceginizden 
hepsi memnun. Hakiki neviden, enfes 
cin buldurduk. Kadmlar da var. 

< Arkast var> 
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Delegen in . ~tkardtgl 
hidiseler yiiziinden yeni 
rejim diin ilin edilemedi 

[Ba§taratz 1 Inez sall.t!ede J 
Tiirklerin bu vakur ve sakin duru~ -

Ian kar~tsmda halk rniimessilleri kendile
rine dii~en tek vazifeyi itidalle yaprnt§lar 
ve derhal Cenevrede Milletler Cemiye -
tine, Turkiye ve Fransa Cumhuriyetleri -
ne vaziyeti telgrafla ve §iddetle protesto 
etmi~lerdir. 

Hadiseler esnasmda Antakya ba~kon
solosu Antaky?. Halkevinde bulunuyor -
du ve Hatayhlart itidale sevkediyordu. 

Halk, Halkevinin etrafmi ku§atmi§: 
«- Y a§aSI, Atatiirk, ya§asm anava • 

tan, ya§asm ba§konsolos>> diye bagmyor
du. 

Bu esnada caddelerde ve mahalleler • 
deki taklar resmi elbiseh sivil rmemurlar 
tarafmdan yiktmhyordu. Bayram resmen 
menedilmi~ti. · 

l§te bu anda, siingiilii zaptiyeler halkm 
iizerine hiicum ettiler. Kari§lkbk yanm sa
at kadar siirdii. Halebden, Kmkhandan 
ve ·biitiin nahiye karakollanndan getirilen 
askeri kuV1·etler, pek ~irkin kiifiirlerle 
Turk kiitlelerinir. iizerine yiiriidi.i. Biitiin 
bu vah~i hiicumlara kar§I, balk bir an sag
lam itidalini kaybetmemi§ ve siingiilere 
gogstinii germis deldirmi§tir. 

Bugiinkii vak' alarda on iki ki~i yara • 
lanmi§br, 

lskenderunda 
1skenderun 29 (A.A.) - Hataym 

yeni rejimi i~in hamlanmi~ bulunan tak
lar 28/11/937 saat 15 ~e FranSIZ dele
gesinin talebi iizerine miiselliih kuvvetler 
tarafmdan yiktmlmi§ ve par~alan ki§laya 
nakledilmi~tir. 

Halkevine lshnderun Turk ve lran 
konsoloslan gelerek tebrtkatta bulunrnU§· 
lar ve muhtelif anamdan bir~oklart bu 
tebrikata i§tira1: etmi§lerdir. 

Y armki sab giinii, Tiirk Alevilerinin 
niimayi§lerine mukabil F ransizlarm te§ • 
vikile diger anam tarafmdan Suriye bay
ragt istetiz §eklinde mukabil bir niimayi§ 
hamlandig1 aynca haber ahnml§br, 

$amda menli niimayi~ler 
$am 29 (A.A.) - Bugiin Arablar 

$amda ve biitiin Suriyed":: yeni Hatay re
jiminin tatbika konulmasm1 protesto i<;in 
umumi grev ilan etmi~l~rdjr. Humusta 
halk ile polis arasmda ~arp1~malar olmu,
tur. Kiitle halinde biiyiil Arab niima • 
yi~lerinin vuku bulmast bekleruyor. 
~am 29 (A.A.) - Yeni Hatay re ~ 

jiminin ilam miinasebetile bugiin i~in h · 
kenderun ve Antakyada yapilmas1 mu -
karrer merasimin kan~1kltklar ~Ikmas1 en· 
di~esile yapiimiyacag1 ilan olunur. 

Bayrama tekaddiim eden 
hadiaeler 

Antakya 29 (Hususi muhabirimiz bil
diriyor) - Aytn yirmi yedisinde, F rans1z 
delegesi Roger Garreau, halktan bazlla· 
rmt davet etmi§ ve bunlarla pazarhga gi
ri§ir gibi konU§arak demi§tir ki: 

«- Hiikumet dairesinde, Belediyede 
iandarma dairesinde · Suriye bayragt r,;e
kecegiz. Baoka yerlerde bayrak <;ekilmi· 
yecek. Siyasi mahpus ve firarileri affede· 
cegiz. Kont de Martel ayln yirmi doku
zunda Hataya gelecektir.» 

Bunu ititen halk, Suriye bayrag1 r,;eki· 
lecek olursa, Hataym her tarafmda laa· 
kal 50-60 bin Hatay bayragt r,;ekilece • 
gini ve bu karardan kendilerini hir,;bir kuv· 
vetin menedemiyecegini bagirarak soyle
mi~tir. 

Bu vaziyet kar~ISinda, delege, bayra
mm olmiyacagtni, Kontun Sancaga gel
miyecgini, ir,;timalarm menedildigini ilan 
eylemi§tir. 

Belediye tarafmdan hamlanan taklar 
sokiilmli~. delege halkm koprii iizerinde 
kurdugu takm da kaldmlmasmt emret -
mi~tir. 

Halk bu tebligi dinlemediginden bizzat 
delegenin huzurile, polis, Reyhaniyeden 
getirilmi§ siivari mi\isler ve birkar,; manga 
miisellah Suriye askeri tarafmdan balta
lanarak y1kilrni§Ilr. Halk bu garib sahneyi 
miisteh2i giilii~melerle uzaktan seyredi -
yordu. T akm tahtalan bir ~.animet mah 
imi~ gibi askeri arabaya yuklenerek ve 
dart manga siingulii ask.eri~ ~uhafazasma 
almarak k1§laya nakled1lm1ihr. . 

Delege, beraberinde, Havas aJansi 
muhabiri oldugu halde ~ar§IY1 dola§m1§, 
tesadiif ettigi taklann da kaldmlmas.mt 
soylemi§tir. Mosyo Garreau miitemad1 • 
yen: 

- Kont gelmiyecek I diyordu. 
Halk: 
«- Biz bu taklan, Kont gelecek diye 

degil, kendi bayramtmJZI kutlulamak ir,;in 
kurmu§tuk» cevabm1 vermekte idi. 

28 ikincite~rinde Halkevine gelen de 
lege Garrau, halka, hi.ikumetin bayrama 
istirak etmiyecegini, Sancakta Suriye 
bayrag1 <;ekilmiyecegini, Tiirklerin kendi 
mmtakalarmda bayram yapmakta serbr!t 
olduklanm, bayramm yalmz Antakyada 
yap1hp diger kaza ve nahiyelerde yap1\ -
mlyacagm1 soylemi~tir. 

Bunu miileak1b Halkevi bir heyet inli
hab etti. Y apm1~ olduklan programm 
heyet vasJtasile delegeye gonderilen hula· 
sas1 §Udur: 

«Bayram Hataym her yerinde yapt!a
cak, yirmi dart saat devam edecek, ~ehir
de fener alay1 yapdacak, ~ehidlerin me • 
zarlan ziyaret edilecektir. Sehrin muhte
lif mahallerinde bir r;ok taklar yap1lacak, 
her tarafta fi~ekler ahlacak, umuml cad· 
delerde konferanslar verilecektir. Spor 
ve musiki kuliibleri, bandolarile caddeler
de . dola~acak, Halkevinden bir heyet, 
Turkiye ba§konsolosluguna giderek teb • 
rikatta bulunacaktir.» 

Saat iir;te delegasyona giden heyet, bir 
bur,;uk saat miizakerede bulundu. Pro -
gramm kabul, yalntz Turklerin diger a
nam mahallelerine girmemeleri, ve Kopru 
caddesinde yiiruyii~ yapmalannm, dele • 
ge tarafmdan reddolundugunu bildirdi. 

Delegenin bu hareketine diger anasn 
nefret etmi§tir. Bayramm men'inden ev
vel Alevl koyleri nahiye miidiirlerine teb
ligat yapildi . .Sehre gelmeleri, gelmezler
se mes.ul olacaklan bildirildi. 

Hiikil.metin bayrama i§tirakten sarft 
nazar etmesi iizerine nahiye miidiirleri 
ikinci bir tebligle Alevilerin Antakyaya 
gitmemelerini bildirmi§lerdir. 

Azmi 
C. H. Partiaine gelen telgrallar 
Ankara 29 {A.A.) -Bugiin Hatay 

rejiminin meriyete girmesi dolay1sile Ha· 
taydan ve yurdun muhtelif yerlerinden 
C. H. Partisine minnet ve §iikran telgraf
lan gelmi§tir. 

Bunlardan birka~mi ne~rediyoruz: 
Beylan 29 - Varhgmizla kavu~tugu

muz bugiinii kutlularken minnetlerirnizi 
sunanz. 

Beylan Halkevi ba§kant 
S. Uguz ..• 

Kmkhan 29 - Hatay davasmdaki 
bi.iyiik himmeti ~iikranla anar ve derin 
saygtlarimiZI sunanz. 

Kmkhan Halkevi ba§kanl 
Kadri N ursel 

Eminonii -Istanbul- 29 - Bugiin Ha
tay oayramt miinasebetile cemiyetimiz 
merkezinde. yapilan toplantlda, Hataym 
istikla.li ictin p artinin ostermi~ oldugu 
mesaiye §iikranlanm1z1 sunmakla bahti· 
yanz. 

Hatay Erginlik Cemiyeti merkezi 
ba§kant 

Dr. Abdurrahman Melek 

Meger Hataya a id vazife
lerimiz bitmemijf imijf! 

I Barmakaleden devam) 
Hataym istiklali ir,;in Milletler Cemiye· 

tince alman kararlar1 tatbik ettirecek res• 
mt ot~>ritenin, yani Fransantn Suriye ve 
Hataydaki memurlan sanki buraya Ce· 
nevre mukarrerattm birer hirer r,;iiriite • 
rek suya dii~iirmek vazifesile gelmit· 
ler ~ibi hareket ediyorlar ve ezciimle bu 
maksadla Hataydaki unsurlan yekdigeri 
aleyhine tahrik ederek kendi ellerile ya· 
ratmaga ~alt~tiklan tefrikay1 orada bir 
idare diisturu haline koymaga r,;alto1yor· 
lar. Bu sadece bir cinayettir. 

Demek ki Hatay meselesi heniiz hallo
lunmam1§ttr ve demek ki bizim oraya aid 
vazifelerimiz heniiz bitmemi~tir. Vaziye· 
tin delalet ettigi a~tk mana bundan ba~
ka ne olabilir? 

Hatay davamtzdan dolayt Suriyelilere 
diyecegimiz hi<;bir §ey yoktur. Vaktile 
Tiirk Hatay i~in biz bugiin dahi Suriye· 
de mandater ·devlet olan Fransa ile bir 
rnuahede akdetmi§tik. Milletler Cemiyeti 
kararile hiikmii yerine getirilmek laztm 
gelen taahhiid, i§te o taahhiiddiir. Miis. 
tevli bir kuvvetin kahn altmda kendi is· 
tiklallerinin serabile ne yapttklannt ve ne 
ya-pacaklanm bilmiyen, fakat haklan o
lan bu istiklale bir an once ve haklcile 
kavu§malan en sam1m1 temennilerimiz 
ciimlesinden bulunan Suriyeliler bu Ha
tay i~inde bize muhatab olamazlar. Bu 
meselede F ransay1 diiriist hareket sahibi 
bir devlet olarak gormek 1ztirar ve ihti
yacmdayiz. T ek mesele budur. Hal a 
miistemleke memurlart metropol Fransa
smm dii~i.indii~iinden ba§ka yollarda mt 
hareket ediyorlar? F ransa gibi biiyiik bir 
devleti kendi ~ere£ ve haysiyetile telifi 
mii~kiil boyle bir efsane ile malul gor· 
mekligimize imkan yoktur. 

Y egane harici davam1z olarak kalan 
milli Hatay i~imizde yeniden yeniye te
reddiler husule gelmeden Cumhuriyet 
hiikil.metimizi <;ok basiretli ve c;ok azirnli 
davranmaga davet ederiz. Milletler Ce
miyeti karanndan sonra me~elenin hale 
ve adalet dairesinde hallolunduguna 
inanmt~ alan efkan umumiyemiz, ~imdi 
vaziyeti t1pkt eski ~elclindeki tezvir ve if
sad hareketlerile mag§U§ gormenin ~ok 
~iddetli aksiilamelile pek fazla miitees
sirdir. 

YUNTJS NADI 

CtJMHURfYET 

MemlekeHe bayram 
----------------------(Ba§tara/1 1 tnct se&ht/f'Jdfll I bayrammm ehemmiyet ve k1ymeti b!r ltyanlart, Akdeniz sularile kucakla~an 

30 lkineite§rin 1937 

Londra 

releri 

miizake· 

basladt 
' 

(Ba$tara/l 1 lnct stzhttedeJ 

Kral Georges, F ranstz devlet adam • 
lanm yartn ogle yemeginc davet etmi§ O~' 
dugu i~in F ranstz sefarethanesinde'. ve~l: 
lecek alan ogl"e yemeginden vazge~llmi§ 

Cemiyet merkezin1n meydana bakan kat daha arhyor ve dinliyenler bu kar- ~irin k1yllan vard1r. Fakat onun, uzun 
cepheslnde, TUrk bayragmm yamnda dell yurdun hak ettigi bugiinku sevinci esaret yillarmm o yaman ac1sile yan • 
silziile suziile dalgalanan Ratay bayra· kendl yureklerinde daha iyi duyuyor • m1~ bir de tertemiz, size ad1 bilinmemi~ 
gt, yartn kavu§acagt mubarek Ulkenin lard1, bir a~kla bagh kalbi vardir ki, i§te ben, 
hasretile t;lrpmlyordu. .. Hararetle alkt~!anan arkada$ltntzdan bugiin size onun, Biiyiik KurtancimiZln 

Biitiln yakallll"da da o vardl. Ve o, o- sonra Halkevi baskam Ekrem Tur ha - mujdeslle ac1s1 dinmi~, hlirrlyete ka - tir. 
tede, Mia, bu bayram gUnUnde bile bu· ztr bulunanlan, Hatay §ehldlerinin ha- vu~tnU§ ve sevgi ile titriyen bahtiyar 
lamad1gt hurriyeti, burada, ana yurdria ttralarmt taziz i"in bir dakika siikuta sesinl getiriyorum .• 

Miizakereler ba,ladt 

ona tutkun kalblerin ustiinde bulmu~ davet etti. Hatayltlarm bu samlmi duygulartna 
olmamn gururile gozlere, bir miijde gi- Salonu dolduran kalabahk ayaga kal- Kadtki:iy ortamekteb direktoru Nahid 
bi giiliiyordu. karak ve ba§lanm egerek Ratay §ehid- Kemal cevab vererek, hazir bulunanla-

Saat iklde koridorlara kadar, her ta- lerinin aziz ruhlarma hi.irmeten bir da· tl son derece tntitehassis eden bir nutuk 
raf dolmu~tu. klka derin bir sukun i~inde kaldtlar. irad etmi~ ve iffet Halimin de hitabp~ i 

Cemiyet reisinin nutka Miiteaktben Hatayhlar namma soze dinlendikten sonra Kadikoy Kalkevl ca· 
Bu strada, Hatay Erklnlik cemlyet! bashyan Antakyanm miinevver gene • Zl ortahg1 neseye bogmustur. 

relsi doktor Abdurrahman Melek (sa· lerlnden Hulkl, samimt blr !fade lle. Bu arada Ratayh gencler memleket 
ym arkadaslar) hltablle soze ba$1adt. Hataym 18 sene evvelki kara gi.lnlere havalartn1 soyliyerek milli oyun1ar oy-

Her ciimlesi silrekli alkt~larla kar~t - dii§U~i.inU kalblere act veren vak'alari naml$lar ve c;ok alkl~lanm1slardir. 
lanan ve bilttin Ht~tayhlarm duygular1- s1rahvarak anlattlktan sonra Hataym Karde§ Hataym en buyiik bayrammi 
na tercuman olan bu nutkunda doktor Millt · MUcadeleye nas1l i~tirak etti~ini oz bayramlan bilen Kadiki:iyltiler sa -
§ayle demi~tir: izahla sozlerini ~oyle bitirdi: baha kadar bUyiik bir sevinc ic;lnde 

c- Bilyuk Kurtanc1 Ulu 6nder Ata- •- Hataym istiklale kavu~tugu bu _ dans etmi~ler ve orta!1k a~!'ltlrkE>n 
tiirkii.n yaratttgt sevgili Rataytm1Z, bu- giinde, Hatay gencligi omuzlarma yiik- (karde~ Hataya selam!) seslerile da • 
giinden itibaren statil ve ana yasast - Ienen biiyi.ik, fakat §erefli yukUn a • ~1lm1~lardir. 
ntn mer'iyete girrnesile istikUline ka - g1rhgm1 ve ktymetini biliyor. Eminonii Halkevinde 
vustu; diinya harltasmda rnUstakil, ~y· Biz Hatay genclerl §imdiye kadar ol- DUn gece Emlnonil Balkevinde H~t • 
r1 blr varltk olarak yer ald1. Uzun .su • dugu gibi bundan sonra da feyzimizi tayda yeni reiimin tatbikl dolaytsile bir 
ren ~etin miicadelelerden ~ekti~imtz Cankavadan alacagtz Ve Hataym en ti:iren yap1lmt~ttr. 
binbir tst1rab, katlandigtmiZ blnb1r ticra koselerine kadar ·Atati.irk diinya· Torene saat 20,30 da ba§lanm1c:hr 
mahrumiyetten sonra bu mes'ud hadise stnm m~nasim ve azametini anlataca - Konfet:ans salonunu Hatay!t ve Turk 
biz Hatayltlann kalbinl sevincle, ne~e gtz. gencleri doldurmu!! bulunuyorlardt. 
ve Umidlerle doldurdu. Kurtulu~ bayra- Bize bu mutlu giinil ya$atan En Bil • Doktor Salim Ahmed kiirstive gele . 
mm1, Hataydaki karde~lerlmiz, vatan- yiik Tiirke sonsuz minnet ve ~likran.~ rek bu buvilk ~iin dolavl,ile dinleyici
da~lanmtz gibl biz de burada kutlular- Ondan sonra soze ba$hyan Hataylt leri bir dakika ayakta silkil.ta davet et
ken bize bugiinii gosteren Atatiirk~. he· genclerden Resad MUrsel de, lstiklaline mi~ ve: 
Pimi'Z namma sonsuz minnet ve §Uk • kavuc:an bir TUrk Ulkeslnin bahtiyar blr 

t k ~ c- Hatayhlar bayrammiz kutlu ol -ranlartmlzt, candan ba~hltltu1'11Z1 e rar "Ocug"u stfatlle konuc:maktan duydu~u 
M " -s sun, Ataturk gazan mubarek olsun, etmegi mukaddes vazife bilirim. em • sevinci anlatarak: 

Londra 29 (Husu~i) - Maiyetl~. • 
rinde biiyiik bir heyet oldugu hal~e. dM 
Londraya gelen F rans:z Ba§Vekth · 
Camille Chautemps ile Hariciye N aztrl 
M. Yvon Delbos beynel."nilel siyasi me~ 
seleler hakkmda bugiin lngiliz Ba§vekih 
M. Neville Chamber I 'lin ve Hariciye 
Nazm M. Anthony Eden ile miizakere· 
lerde bulunmu~lardrr. 

Chamberlain, Eden, Chautemps ve 
Delbos arasmdaki mlizakerelere, mukar • 

d H .. e 
rer oldugu ve~hile saat 11 e anc1Y 
Nezaretinde 11 numarah dairede ba§lan' 
rnl§tlr. Buglin ak~ama kadar yapiiacak 
alan mi.izakerelere yarm rla devam edile· 
cektir. M iizakereler bittigi zaman bir teb· 

Jig ne~redilecegi tahmin edilmekted.ir: 
F ransa Hariciye N ezareti umumi Hubt 
Leger, siyasi i~ler miidiirii Massigli, Fran' 

s1z sefiri Corbin ve lngiltere Hariciyt 
N azereti daimi miisle§an Sir Robert Van 
Sittart, miizakerelerde ~ulunmaktadulat· 

Frans1z devlet adamlanm gormek ic;in 
kalabahk bir balk kiitlesi, :.okakta birik • 
mi§ti. 

!ngiliz ve F ranSIZ devlet adamlanntn 
konu§malarma yann da devam oluna • 

bi Turk milleti payidar olsun• diye bMll-leketimlzin lstiklali l<;in gerek r se • c- Atatilrk.' Hatayl1 .sana minnet bor- x. 1 '1 
· yan atesin bir hitabe lle Hatavtn co~ • Sala'h1'yettar mehafilde nailtere I.e nedenberi kurmus oldu~umuz cemtye - cunu nastl odesin? Turk milleti, sana " 

caktlr. 

. . k .. 1 d b · ana yurd rafi ve tariht vaziyetlerinln bir hula • Fransanin har1·c·1 siyasetinde esash hir b1t tlmlztn, gere se o e en en • ~u"kran borcumuzu nastl odeyelim? Biz· "Y 

t d 1 1 " '>i!Sint yapmt§hr. b dd 1• 1 • k t" tt te' da bulunan Hatayh va an a§ anmtz n ler i"in her fedakarh:t.. gaze alan sizler te e ii at yapt rntyacagt a 1 sure e 
kl 'ft'h tt' • 'miz Tilrk "' rs• Bun dan sonra Hatav. lt gender kendi 'd d'l k d' rnensub olma a I I ar e tg1 deg"il misiniz? Bizi bi:tim kadar dii~ii. • Y1 e 1 me tf' IT. 

1 d .. d"kl 1 fkat "'e mu aralar1nda gi.lzel vatanlarmm bu biiyi.lk J 'h · mlletin en ~or u er ~e , . - nen, bizi ""'ktan var eden siz degil mi· Buglinkii miilakatta <;in • apon 1 11' 
h bb t b di · ttarltklartmlzt arz J ~ giinil etrafmda konu~malar yapmt~lar 

a e e e e mmne siniz? Fakat biz, ba•ta Atatiirk olmak la'f1 ile bilhassa $anahay'm vaziyeti tet • 
kl b ht . " ve ti:lren bu suretle get; vakte kadar de· " 

ve il~n etme e a 1yarlm. Uzere Turk milletine ve bilti.in cihana kik ve miizakere edilmi§tir. 
Davamm diinya muvaceheslnde mil· bu fedaHrhklara l~ytk oldu~umuzu vam etmi~tir. 

dafaa etmek, haklartmtzt istihsal ve mu· gosterece~lz ... dedi. Ankarada merasim lngiliz gazetelerinin doatane 
hafaza etmek hususunda fevkalAde has· Mtiteak1ben, bu toplanttya huzurla Ankara 29 (Telefonla) - Hataym ne~riyalt 
sas alan Turkiye hUkO.metine ve Turk rile ~eref veren halka te~ekki.lr eden bayram1, Turkiyede bulunan Hataylt • Londra 29 {Hususl) - Ba§ta Times 
matbuatma §Ukranlanmtzl tekrlll" ede- Halkevl ba~kan1 Ekrem Tur merasime tar taraftndan bugiln memleketin he1· olmak iizere lngiliz gazeteleri AlrnanYa 
rim. nihayet verildi~ini bildirdi. tarafmda heyecanla kutluland1. Biitun ile te§riki mesai Jehinde yaztlar yazrnak-
Arkada~lar! Vlll"ltgimtzt AtamlZln ve Hataya, Hatayltlara kar~l kalbleri Halkevlerinde Hatayl!lar ~enlikler ve "l c• 

ll. k y ~ tadular. Times gazetesi . ._.. manyayt te ana vatantmlzln hlmayesine Sl5tnara sevgl ile dolu balk, bir bayram ne§esi mu" samereler tertib etmislerdir. Bu a - d k 
k bil rid etmek dog" ru olmiyacagmi kay de e.re. kurtardt~tmtzl, ve daima urtara ece· ic;inde ge~ vakit da~ld1. rada bugiln ve bu gece Ankara Halke-

. i bil kl b b r b'ze ema 70 milyonluk bir milletle te•riki mesai010 
gimiz1 yi me e era e 1 • Kad1koy Halkevinde vinde de Ratayhlar tarafmdan parla1t ' 

ed 'ld'"'! · t kdi etti"''nit Hataym 1 her bak1mdan faideli olacag"m1 yaziyot· net 1 1" m a r f>
1 Merasimin 8,30 da ba~hyacag1 Han ~enlikler yaptldt ve Atati.irke tazim er 

yeni rejimini aza.mt bir hassasiyetle ko· edilmi§ olmastna ragmen bir saat evvel sunuldu. Ankaradakl Hatayhlar grup Ayni gazete, <;ekoslovakya hiikumet~ni 
rumak onun illm ve fcdakft.rhkla urn- Evin her taraft akm aktn gelen halkla hallnde AtatUrkUn heykeline gelerek Alman ekalliyet meseles~n: Almanya 1le 
ramna, halkmm refaBhma <;aih?makT" enk dO mu , birc;ok an yer bulamlyarak, c;e enk koydular. Ortast ktrmtzl be. az anla§mayt kolayla§tlraca bir §e'kilde hal• 
biiyiik vazifemizdir . . unun Gin ur karde~ iilkeye baghltltlarmr huzt.trlari- ~icekleJ'le Hatay bayragl ~ekllnde obn le davet etmektedir. 
inkllAbmdan ornek alarak clddt mesai le b!r kere daha !spat edeb!lmek !~in qelengln Uzerinde (Ataturke Hataytn ' 

ti i f · li d manlarla az zaman b 1 Observer ve Sunday Times gazetelerz ne ces eyiz ran 1 . havanm bozuklull.una bile aldmntyarak aukrant) ibaresi vardl. Bu miinase et e 
1 k tim. · "k lt eg"un' izi kuv 6 '1 de Almanya ile te•riki mesai liizumunll da mem e e tzl yu se ec - dtsar1da bekle~iyorlardt. c Ulus. meydanmda Ratayh gencler ta· • 

vetle umanm. Evin iql gibl dl§l da bayraklarla sUs· rafmdan heyecanh nutuklar soylendi. hararetle miidafaa ediyorlar. 
Vicdanlarlmtzda ta~tdt~tnlZ manP.vi lenmi~, her taraf elektrikle tenvir ve Edirnede te%ahiirat Berlin 29 (Hususi) - Berliner Ta' 

mes'uliyetlerden kendimizl kurtarabil • tezyin edilmi~ti. Cepheye gerllmi~ bii· geblatt gazetesinin Londra muhabiri tn· 
mek ic;in Hatata, orada a~tlan geni~ me- yuk bir bandda (ya~astn Hatay, var ol- Ed!rne '29 (Rusust muhablrimizden)- giliz ve Franstz Namlarmm beynelmilel 
sai sahasma b!r gUn evvel kO$mak ge - sun Hatayhlar) yaztsl okunuyordu. Rataytn bugiin kaVU§tugu biiyuk milli biitiin meseleleri tetkik etrnekte oldukln • 
rektir. Orada elblrli~ile yaptlacak her Merast·m, Hatayhlar nam1na soz sBy- istiklalini candan ve yurekten selamla· ld k d k' 1 1 . b ,, 

· H lk · d nm bi irere , a~agi a 1 mese e enn a,, ~~ muvaffa,kiyetle netlcelenir. llyen Hatayh genclerin hitabelerile ba~- mak ve kutlulamak ic;m a evm e k'l 'kl . 1 ArkadaQlar! Rataytn istikl!li hepimi· ladl. toplanan Edirnedeki Hatayhlar ve E - hca rniizakere mevzuu te§ J ettl enn 
ze kutlu olsun. Bizimle beraber bugiinU Bunlardan Edib Tii.rkmen ve DUrda- dirneliler bu buyiik gunun sevinci i~\n- kaydediyor: 
kutluluyan ve cemiyetimize gelmek lilt- ne Yah~i Hataytn bugilne kadar c;ekttgi de karde~ Turk yurdunun kurtulu~una Uzak~ark ihtilaft, Jngili7 • ltalyan 
funda bulunan zevata, gazeteci arka - dayantlmaz tsbrab ve sonunda erdikleri candan baglanan bilyukleri hararetle miinasebati, /lspanya meselesi, Akdeniz • 
da~lara te$ekki.irler ederim.t biiyii.k saadetl ~;ok giizel anlatm1~lar - bir ke~e daha and1lar. deki vaziyet, Alman miistemlekeleri i§i• 

Taksim abidesinde d *** orta Avrupa stati.ikosu. 
lk 

1r. . 
Nutuk co~kun tezahfiratla ve a t~ • Bilhassa Necmt KAtlbln ~u sozleri sn. Dun memleketin her tarafmdan aldt- - · · · -

larla sona erlnce Hatayltlann bugilnkU rekli alkt~larla kar§llandt: ~1mtz telgraflarda, Ratay bayrammm, lkbsad V ekaletinden teblig 
sevi,nclerlni, mlnnet ve ~iikranlar1n1 bU- c- t~lnizde belki HataYl bilmlyenler biiyiik tezahiiratla tes'id edildif:i bildi-
yilklerimize arzetmek karart verilml§, vardtr. Onlara ~u kadar soyliyebilir!m: rilmektedir. edilen bir taahih 
ve Ankaraya, Cumhurreisi Atatilrke, Ratay, damarlarmda kamnlZt ta~1yan, Ankara 29 (A.A.) _ lkttsad Ve • 
Buyuk Millet Meclisi riyasetine, Ba~ve- dilinde di!inizi ta§1yan, kalbinde sevgi- Suriye Ba•vekili Pariste kaletinden: y eni pamuk ipligi fiatlannlll 
ka•tete, Rar1'ciye ve Dahiliye VeHlet • · · ta 1yan b1'r kelime ile sizden kop ~ 

n
1
z

1 
s ' - Havas ajans1 22 ikincite§rin 193 7 tarihinden itibare~ 

lerine te1gra£lar ~ekilml~tir. mu~, Tiirkluk camiasmdan zorla kopa- Paris 29 (A.A.) - meriyete girdig~i ilan edilmistir. Halbukl 
Bunu m!iteaktb hep blrlikte otomo • r1Imt~ karde~lerin 18 y1ldir gozya~1 doke bildiriyor: • 

billerle Taksime gidilml~tir. doke inlediklerl bir iilkedir, ki bugiln Suriye Ba§vekili Cemil Mardam Bey, bu husus hakkmda alakadarlara yaptlan 
Orada, Biiy!ik Kurtanc1n1n tlmsali varhj~tna, istiklaline kavu~an o da sizln bu sabah, Fransa Hariciye Muste§atl tamimde tiiccarlann riayete mecbur ol ~ 

huzurunda saf kuran Hatayhlar, Uze • gibl, bUtiin Tiirkler gibl, bii.tiin TUrk • M . de Tessan ile bir goriitmede bulun _ duklan hiikiirnlere aid rnevaddm «1» f1k' 
rinde (Ulu Ondere Ratayhlarm sevgi li.lgi.in En BUyi.i~il, bUt!in TUrklii.gi.ln mu~tur. Bu hafta i~in~ iki devlet adam! rasmda yeni fiatlarm meriyet tarihi 
ve saygtsi) ithafmt ta~1yan bUyUk bir Atas1 oniinde minnet v~ §ilkranla dize d . • 22;1 0/1937 olarak gostermi§lerdir. 
celeng.l, derin bir vecd i~inde, biltii.n b 1 arastnda, Suriyeyi alakadar e en !Iyas1, 

k gelml§ u unuyor. ekonomi'k, mali meselelerin heyeti umu- Bu tarihin dogru~u tamimin ba~mda da Hataylt karde~leri adma abideye oy- Hataytn da ttpkl ana yurd glbi zUm-
2 

. . 
19

37 
.. bit 1 f · li m1'yes1' u" zer1'nde miiteaddid gorli•meler i•aret edildigi gibi, 2 ikinc1te~rm muslard1r. rild yaylalar1, mum ova ar1, ey1z • •. 

c~miyet reisi, abidenin habra defte- tarlalart, ba~lan, bahr;eleri, co~kun ~ag- yap1lmt~hr. d1r. , 

~~~~~~:Y:::::::n:uy::::.u:.:.: : ''M~'""'M~~-""'D~~~~d;i~,,~~~~~~~i~i~.i~~~d;~;~,~~ .. ~· 
hlan da kurtaran Ulu Onder Ataturke 
Ratay Erklnllk cemiyetinln ve biitil.n 
Hatayhlarm minnet ve §U~ra~~a~:· 

Burada nihayet bulan gunduzku me· 
rasimi, istanbuldaki bi.itiin Halkevleri· 
nin ayn ayrt t~rtib ettikleri gece top -
lanttlan takib etmistir. 

Beyoglu Halkevintle 
Merasim salonu erkenden dolmu~tu. 
Bal;lkan Ekrem Tur lstiklaline kav~ • 

~an Hataytn biiyiik ba.!~~ml §~ref~ne 
yap1lan bu toplantlyt, sozu !small Ra · 
mive vererek ac;tt. 

Hatib Hataym ~ok eski giinlerinl, qok 
giizel bulu~larla uzun uzad1ya izah ede· 
rek ve bu siitbesiit Tilrk yurdunun 
kurtulu~unu selAmhyarak alk1§lar ara-
smda si:izUnU bitirdi. . 

Kursiiye gelen arkada~1m1z Fen~un 
Osman uzun bir esaret devresl gec;1ren 
Rataym §U anda heyec~nla kutlulad1 -
gtmlz biiyiik bayrama hie; de kolay ere
medigini anlatarak, bugiini.in degerinl 
gozlerde bir kere daha canland1rdt. 

Hatay davasmtn nastl b.~§l~_d•~· bu 
yolda rasgelinen saytslz mu~ku!AtJn na
SI! buyiik bir sulhseverlikle bertaraf 
edildigi, nihayet aylarla siiren ~etin 
mlicadelelerden sonra nastl zafere va · 

Cenubt Amerikaya giderken yolda ol~n M. Mac Donald'm cenazesi 
Apollo kruv~75rile Lon rl , aya ~~ti , il:?:i~ ve defneC.iJmi~tir. Resimler cenazenin 
kruvazordcn ('Jkcml"llll ve 1 ' . , cocuklanm gosteriyor. 

I 

\ 
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K A 

Dil AQnlan, Nevralji, Artriftzm, Romatuma 

Memurlugundan: 
SATILICA (;IKARILAN GAYRilUENKULLERiN: 

Mevkii Cinsi HUDUDU 
Tamamma 

Miktan konan 
M.2. klyrnet 

Saray caddesi Maadiikkan magaza 

" 

1atanbul " 

Edirne " 

A~ab diikkan 

13 ~b diikkan 
ve ars.a 
Ah~ab dUkk!n 

1ki diikkan ve arsa 

M~mild.tile <;ifte 
l- • .., 

K!r¢r b!r odah 
salon 

$ark yol, ~imal yol ve 
Belediyeye aid 2/115 
diikkan, garb Saray 
caddesi ve klsmen Be
lediyeye aid 2/115 
di.ikkan, cenub yGI.. 
$ark Belediyeye aid 
1/115 magaza, ~imal 
yol, garb Saray cad
desi, cenub Belediye -
ye aid 1/115 magaza. 
~rk;, ~imal, garb, ce
nub yolla mahdud. 
~ark Saray caddesi, 
~imal Huseyin oglu 
Hakklya aid 24/64 
di.ikkan, garb Behice 
ve Zehraya aid 2/64 
d.iikkan ve 4/64 cami 
avlusu, cenub Ge~me 
sokag1 ve klSmen Be
hice ve Zehraya aid 
2/64 dukkan.. 
l;jark yol, ~imal 7/108 
~e~me ve 6/108 pazar 
yeri, garb Si.ileyman 
oglu Aliye aid 2/108 
magaza ve Belediye
ye aid 5/108 mezarhk 
arsast, 6/108 pazar ye
ri, cenub yoL 
$ark 9/25 mekteb av
lusu ve lusmen yol, 
~imal !stanbul - Edir
ne caddesi ve lnsmen 
12/25 umumi hala, 
garb yol ve kismen 
10/25 ~e~e. cenub 
9/25 mekteb avlusu. 
Sark David oglu Mo
reno vesaireye aid 
11/127 diikkan ve kts
men Kickor og'lu Mo
sese aid arsa, 11imal 
hazineye aid 25/127 
arsa, garb Belediyeye 
aid 13/127 elektrik 
fabrikast, cenub !s -
tanbul caddesi. 

Artt amn yap1 aea~ yer, giin, saat: 

381 

78 

625 

33 

447 

529 

44Q 

Lira 
7500 

1000 

4000 

1000 

500 

3500 

3500 

1lk: arttl.l1na 10}1/938 pazartesi gii.ni.i saat 14 - 16 da ve o giin kanunt 
§artlar dairesinde sab~ yaptlmazsa ikinci arthrma 25 ikincikAnun 938 sah 
giinu saat 14 • 16 c1a Corlu icra Memurlugu odasmda yap1lacakhr. 

I - Corlu kasabasmda kiiin olan i~bu gayrimenkullerin ~artnameleri 
ayn ayn olarak 15/12/937 tarihinden itibaren herkesin gorebilmesi i~in 
a~1kbr. ilanda yaz1h olanlardan fazla malumat almak istiyenler bu §artna
lllelere ve memuriyetimize miiracaat etmelidirler. 

2 - Arttlrmiya i~tirak i~in muhammen ktymetin yiizde yeQ.i bu~gu 
nisbetinde pey ak~;esi veya milli bir bankamn mektubu tevdi edilecektir. 

3 - ipotek sahibi alacakhlarla diger alakadarlarm ve irtifak haklu sa
hiblerinin gayrimenkul iizerindeki haklarlJU hususile faiz ve masrafa dair 
idialanm i~bu ilan tarihinden itibaren yirmi giin i~inde evrakt miisbitele
tile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icab eder. Aksi hald.e haklan Ta
pu sicillile sabit olmadtk~a sati!? bedelinin payla!lmasmdan baric kahrlar. 

4 _ Gosterilen giinde arthrmtya i~tirak edenler artttrma !lartnamesini 
okumu~ ve Ii.izumlu maiO.matl almt§ ve bunlan tamamen kabul etmi~ ad 
ve itibar olunurlar. 

5 _ Tayin edilen zamanda gayrimenkul tic; defa bagmldtktan sonra 
en ~ok arttirana ihale edilir. Ancak arttrrma bedeli muhammen krymetin 
Yiizde yetmi~ be~ini bulmaz veya sab~ istiyenin alacagma rii~ham olan di
ger alacakhlar bulunup da bedel bunlarm o gayrimenkul ile temin edilmi§ 
alacaklarmm mecmuund.an fazlaya ~Ikmazsa en ~ok arttrranm taahhiidii 
haki kalmak iizere arthrma on be~ gii.n daha temdid olunur. On be§inci gii
llii ayni saatte yaptlacak artbrmada bedel sah~ istiyenin alacagma riicham 
olan diger alacakhlarm o gayrimen"kul ile temin edilmi!? alacaklan mec • 
tnuundan fa7laya ~tkmak §artile en ~;ok artbrana ihale edilir, Boyle bir he
del elde edilmezse ihale yaptlmaz ve sah~ talebi dii~er. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale edilen kimse derha1 veya verilen 
lniihlet i~inde paray1 vermezse ihale karan fesholunarak kendisinden evvel 
en yiiksek teklifte bulunan kimse arzetmi~ old.ugu bedelle alma~a ran olur
sa ona razt olmaz veya bulunmazsa hemen on be~ ~lin miiddetle artbrmrya 
r;Ikar!l~p en ~ok arthrana ihale edilir. lki ihale arasmdaki fark ve g~en 
giinler i~in yi.izde be~ten hesab olunacak faiz ve diger zararlar aynca hiik
lne hacet kalmaksrzm memuriyetimizce ahc1dan tahsil olunur. 

M~kO.r gayrimenkullerin 10 ikinc~anun 1938 tarihinde Corlu !era me
tnurlugu odasmda i~bu ilan ve gosterilen arthrma §artnameleri dairesinde 
sattlacagt ilan olunur. (8069) 

SiRKETiHA YRiYEDEN: , . 
Saym Y olcular:imiztn Nazari Dikkatine : 
1 - 11 ilkkanun 937 tarihinde meriyete ge~ecek bir ayhk: fevkalade 

tenzil'cltl! abonman kartlarmm gelecek aym birinden itibaren 1darei Mer
keziye Kontrol Mi.idiriyetile Koprii Bogazi~i gi~elerinde sa~ma b~lana -
cakhr. Birinci ve ikinci kanunlarla ~ubat ve mart In~ aylan i~in Pa~a • 
bah~e, Beykoz, Yenikoy, Tarabya, Kire~burnu, Bi.iyiikdere, Sar.tyer, Yeni
mahalle ve Kavaklara kad.ar tenzi!At nisbeti % 35 ten 40 a ~rkanlmlljttr. 

2 - I ilkkanun 937 sabahmdan itibaren Harem, Salacak ve i.Jskiidar
dan Be~ikta~ ve Kabatal$a ve Be~ikta!? ve Kabata~tan Harem, Salacak ve 
ti'skiidara tek bilet fiatlan 2 ~er kuru!? tenzil edilmi~tir. 

Ankara 1\.~~rkez H1fzJssJhha Miiessesesi 
Sahnalma Komisyonundan: 

1 - Miiessese ~ubelerine satm almacak muhammen bedeli 16220 lira 
75 kuru!?luk alat ve kimvevi maddeler 18/12/937 cumartesi giinii saat 11 de 
kapah zarf usulile eksiltmiye konulmustur. 

2 - Muvakkat temi11at 1216 lira 56 kuru~ olup ~artname ve listesi Ko
lnisyondan hergiin parasLZ olarak almabilir. 

3 - isteklilerin 2490 say!11 kanunun tarifab dahilinde tanzim edecek
leri kapah teklif mektnblanm en gee; belli gi.in ve saatten bir saat evve. 
line kadar Komisyon Ba~kanhgma makbuz mukabilinde vermeleri. 

«4385» (8054) 

CUMHURtYET 

Dr. lhsan Sami 
TiFO A!?ISI 

Tifo ve paratifo hastahklanna tu· 
tulmamak ic;in tesiri kat'i, muafl· 
vetJ pek emin taze a:;nd1r. Her ecza· 
nE-d!' bulunur Kutusu 45 kuru~tur 

Hali tasfiyede 

DU.HAN 
Tiirk Anonim ~irketi 

Hali tasfiyede «Diihan• Tiirk Anonim 
~irketi hissedarlan 31 kanunuevvel 
1937 tarihine musadif cuma giinii saat 

11 de ~irketin Galatada Asikurazioni 
CeneraH hanmda birinci katta 2 numa
rada kain merkezinde ic;timaa davet o
lunurlar. 

Ruznamei miizakerat: 

1 - Tasfiye memurlar1 ve muraklbm 
raporu. 

2 - Tasfiye memurlarma verilecek 
iicretlerin tayini. 

3 - Tasfiyenin kapatma hesablan. 

4- Tasfiye memurlarmm tebriyesi. 
Laakal on hisseye malik olan hisse -

darlar, heyeti umumiye ic;timamdan bir 
hafta evvel hisse senedlerini ~irket vez-
nesine veya maruf bir bankaya tevdi 

SON MODA 
RENKLERDE 

Yeni VenUs FlujJar1 

ORANJ, MANDARIN, RU • 
Bl, KAPUSIN, PURPUR VE 
KIRMIZI renklerde her aima

ya yara,an ve yaktf&n VE • 
NOS Rujlan reklam fiattna 

sah~a ~Ikartlmt,br. ~ok sabit 
ve cazibeli ve \layant tavsiye 

bu yeni VENOS Rujlarmt 
muhakkak tecriibe ediniz. 

Nureddin Evliya Zade 

Miiessesesi, Istanbul 

etmeleri ve ona mukabil bir duhuliye ROMANYA SEYRiSEFAiN iDARESi 
vaxaka'Sl almalan icab eder. 

Tasfiye memurlan 

Eski iislubda mobilya ve 
her nevi antika 

Eski TUrk eserleri, gumii§, tahta, 
baktr, Beykoz ve sair i~lerle eski 
yagh boya tablo, gravlir, porselen, 
iayans vaw ve biblolar, bronz hey
keller, her nevi salon tezyinat e~
yast ve Lui Kenz, Lui Sez, Ampir 
gibi eski iislO.blarda mobilyalar a
hyorum. 

Beyoglunda 1stiklil caddesinde 
eski Polonya sokagmda Merkez 
apartllilam (2) numarah daireye 
miiracaat. 

BlR BAYANIN 

A~K VE 
GUZELLIK 

RUYAS I 

Hareket edecek vapurlar: 
DAQtA vapuru 1 kanunuevvel ~ar -

~amba saat 9 da (Fire, iskenderiye, 
Hayfa ve Beyrut) a. 

ROJ..iANiA vapuru 4 kanunuevvel 
cumartesi saat 13 te (Kostence) ye. 

Tenzilath fiatlarla Berlin, Breslau, 
Dresden, Londra, Briiksel, La Haye, 
Lwow ve Warszawa ic;in dogru biletler, 
bi.itiin Romanya ic;in e§yayi ticariye 
sevkiyah, gayet elveri§li yeni tarifc 
mucibince Tuna limanlan i~in, Turk -
Rumen itilafi mucibince §arki ve mer
kezi Avrupa i~in tenzilath fiatla-r -
Ia sevkiyat. Fazla tafsilat i~in Ga
lata Yolcu Salonu kar§lSmda Ta
hirbey hanmda istanbul umumi acen
tahgma miiracaat. Telefon: 49449-49450 

ESANS, LOSYON 

PUDRA,SABUN 

L.T. PIVER PARIS 
PARfOMORI L.T. PiVER lsta,.,ul $vbesi. 

Osman Bey, Ahmet Bey 10kak Nt. 58 ISTANBUL 

Merkez HttZiss•hha Miiessesesi 
Sabnalma Komisyonundan : 

1 - Muhammen bedeli 2500 lira olan 10 aded katana pazarhk suretile 
perakende ve toptan satm ahnacakhr. 

2 - istekliler haftamn pazartesi, ~ar~amba ve cumartesi gilnlerl saat 
10 ila 12 arasmda muessesede mute§ekkil Satmalma Komisyonuna gelebi -
lirler. 

3 - $artnamesi arzu edenlere her Zaman verilir. «486» (8055) --
Y edikule Ermeni Hastanesinden : 

Yedikule Ermeni hastanesi kar~tsmd.aki sebze bah~esi hastanenin sebze 
ihtiyacrm temin etmek iizere i.i<; sene miiddetle kiraya verilecektir. Bah~e 
miinbit bol suyu ve elektrik tesisatmt haizdir. Talib olanlarm <;akmakc;tlar 
Biiyiikyeni ban No. 48/51 yaz1haneye mi.iracaatleri iliin olunur. 

Elektrik isleri 
' 

ilan1 
Kasabas1 Belediye Riyasetinden : A tea 

"' 
1 - Musaddak projemiz mucibince on dokuz bin dokuz yiiz yirmi sekiz 

lira elli kuru\? ke~ifli At~a kasabast elektrik tesisatmdan !?imd,ilik be\? bin 
o;ekiz yi.iz elli lira keeyifli makine techizah ve aynca iki bin be~ yiiz yirmi se
kiz lira ke~ifli elektrik te~hizati ve santral binast kablo c;Ikl§ tertibat1 a~k 
eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - Eksiltme 15/12/937 ~al"$amba giinii saat 15 te hitam bulacak ve 
ihale At~a kasabast Belediye Enciimeninde yaptlacaktlr. 

3 - Bu i~e aid evrak ve projelerin hirer kopyalan istanbul Tak~im 
Beyoglu ~ark apart1manmda yi.iksek elektrik mi.ihendisi Bay Hasan Hal_et 
I§tkpmardan i.icreti mukabilinde almabilir. . 

4 - Eksiltmiye i~tirak edeceklerin yiizde yedi bu~uk teminat ve 1h~ • 
leyi miiteakib yiizde on be~e iblag teminatlarile ihaleden bir saat evvebne 
kadar miiracaat etmeleri lazrmdrr. . 

5 - Eksiltmiye talib olanlarm §artnameye J:(ore eksiltmiye gireb1lmek 
§artlnnm haiz olmalan laZimdtr. 

6 - Fazla izahat almak istiyenler At~a Belediyesine veya ad1 ge~en 
Hasan Halet I~tkpmara muracaat ed.ebilirler. (7944) 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden: 

5.000 aded 20 1h m/m II nci sigara ka~d1 cBalin. 
120.000 aded 28 m/m II nci sigara kagi<il cBalin• 

17.500 top 660 X 700 eb'ad 30 tefrikli sigara ka~W.. 

*1 

1 
I - Yukar1da cins ve miktan yazth sigara kagiCil liartnamesi mucibince 

pazarhkla satm almacakttr. 
II - Pazarhk 10/XII/937 tarihine rashyan cuma gilnii saat 15 te Xaba • 

tc.llta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Abm Komisyonunda yapllacakbr. 
III - Sartnameler parastz olarak hergiln sozii ge~en §Ubed.en ahnabilir. 
IV - fsteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen gi.in ve saatte % 7,5 giivenme 

paralarile birlikte yukar1da aru gec;en Komisyona gelmeleri ilin olunur. 

Miktan C 1 N S 1 
1000 aded Molens makinelerine 

zincir baklas1 
2000 • Molens makinelerine 

c;elik tlrnak 
2000 

2 kilo 
400 • 
250 • 

80 • 
250 • 
200 • 
200 " 

Qelik sa~ kordela 
~erid halinde ~elik sac; 

" 
" 
" 
" " 

,. 
" " 

aid 

aid 

eM.• (7789>: 

Eb'ad1 
P.m 63 - 19 

P.m 58 .. 14 

P.m 58 • 13 

152 X 0,15 
56 X 0,2 
60 X 0,2 
95 X 0,2 

100 X 0,15 
150 X 0,15 
115 X 0,21 

m/m 

,. 

,. 

)" 
) 
l 
) 
) 

l 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

Sa at 

15 

100 • " • " • 56 X 0,20 ,. } 
1 - Yukanda cins ve miktarlarile eb'adt yaZlll ~elik malzeme niimune

leri mucibince l)azarhkla satm almacakttr. 
2 - Pazarltk 8/XII/937 tarihine rasltyan ~;a~amba giinu yukanda hi • 

l:alarmda yaZih saatlerde Kabata§ta Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Alun 
Komisyonunda ya-ptlacakttr. 

s - ~umuneler hergtin sozti ge~en ~beden almabilir. 
4 - Isteklilerin pazarhk icin tayin ed.ilen giin ve saatlerde adl ge~en 

Alun Komisyonuna gelmeleri U!in olunur. eM.• ('1790) -I- Tiitiin paketleme makinelerinin -paket losnn i~fn ~artnamesf mucibin• 
ce 1,5 beygir kuvvetinde beheri 170 lira muhammen bedelli 6 aded ve 0.5 bey. 
gir Jruvvetinde beheri 125 lira muhammen bed.elli 6 ki eem'an 12 aded rediik -
siyonlu elektrik motorii a~;tk eksiltme usulile satm almacakt1r. 

II -12 motoriin muhammen bedeli 1770 lira ve muva~at teminah 132,75 
l!radtr. 

III - Eksiltme 4/1/938 tarihlne rastlryan salt giinii saat 15 te Kabata§ta 
Levaztm ve Mubavaat Subesindeki Ahm Komisyonunda yapllacaktrr. 

IV- Sartnameler parastz olarak hergiin 50zu ge<;en ~beden almabilir. 
V - Eksiltmeye i~tirak etmek istiyenlerin fiatsr7 teklif mektub ve kata

ioklanm eksiltme Jri,iniinden u~ gi.in evveline kadar lnhisa!:lar Tiiti.in Fabri .. 
kaJar Subesine venneleri laztmdtr. 

VI - isteklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaik ve % 7,5 gii .. 
venme paralarile birlikte eksiltme i~in tayin edilen giin ve saatte yukartda 
ad1 gec;en Komisyona gehneleri ilan olunur. cB.» (7811) -I - Sarlname ve niimunesf mucibince 15000 kilo bel lpi pazarhkla sa. 
tm almacaktlr. 

II - Pazarhk 9/Xll/937 tarihine rashyan ne11embe giinu saat 16 d& 
Kabata§ta Levaztm ve Mubayaat §Ubesindeki Alun Komisyonund.a yaptla • 
cakttr. 

III - Sartnameler parastz olarak hergiin s<izii g~en ~ubeden almabilir. 
IV - lsteklilerin pazarhk icin tayin edilen gi.in ve saatte yiizde yedi bu .. 

cuk giivenme paralarile birlikte ad1 ger;en Komisyona gelmeleri i1in olunur. 
(8020)' 

1 - idaremizin Cibali Tiitiin Fabrikasi etrafma ~artnamesi mucibince 
yap1hcak trotvarla binanm harict badana i§i pazarhk usulile eksiltrniye ko· 
nulmuf?tur. 

II - Ke~if bedeli 986 lira 32 kuru~ ve muvakkat temin&tl 73 • 98 lir&.dlt', 
III - Pazarhk 7IXII/937 tarihine rashyan sah giinu saat 14 te Ka • 

batasta Levanm ve Mubayaat l/Ubesindeki Ahm Komisyonunda yaptlacakb.r. 
IV - $artname ve kellifnameler 5 kuru~ bedelle hergiin sozii ge~en §U• 

beern aJmabilir. 
V - 1steklilerin pazarhk i(.'in tayin edilen gijn ve saatte vukar1da a(h 

g~en Komisyona gelmeleri ilan olunur. •B.:o (7tl67) 
~ 

I - fdaremizin Mugla Miistakil Miidiirliigiinde ~rtnmae ve proJesi mu
cibince yaptmlacak karabarut deJ;>osu i~1Jaa~t 16/XI/937 de isteklisi ~a
dlgmdan yeniden ve pazarl!~ usuhle eks1Itmtye konmu~tur. 

II - Ke~if bedeli 2943 hra 39_ ~ru~ ve muvakkat teminah 220.80 liradtr, 
III _ Pazarl!k 7/XTI/937 tanhme rashyan sah giinii saat 15 te Kaba

ta~ta Levaztm ve Mubayaat. $Ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1lacakt11'. 
IV - Sartname ve pro)eler 15 kuru~ mukabilinde hergiin inhisarlar 

Umum Miidurliigu tn~aat §Ubesile Mugla Miistakil Mtidiirlii~nden ah • 
nabil!r. 

v - Eksiltmiye i~tirak edeceklerln bu gibl i~leri yapmtiJ olduklarma 
dair vesikalarlJU in~aat ~ubesine ibraz ederek aynca vesika almalan 11· 
z1md1r. 

VI - fsteklilerin pazarhk i~in tayin edilen 
venme paralarile birlikte y11kanda ad1 ge~en 
olunur. cB.• -

giin ve saatte % 7,5 gii • 
Komisyona celmeleri ilan 

(7883) 

I - idaremizin Ankara Barut deposunda ~artname ve projesi muci • 
bince yaptmlacag, sab§ yeri ve memur ikametgAhl in~aah a~1k eksiltmiye 
konulmu~tur. 

II - Ke~if bedeli 4.622 lira 33 kurU~? olup muvakkat teminab 346.{)8 
lirac!.1r. 

HI - Eksiltme 10/XII/937 tarihine rashyan tuma giinii saat 14 te Ka
bata!;ta Levanm ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yaptla • 
cakb.r. 

IV - $artname ve projeler 23 kurus bedel mukabilinde inhisarlar U
mum Miidiirliigu tn~aat $ubesile Ankara Ba~miidtirliigiinden ahnabiHr. 

V - Eksiltmiye i~tirak edeceklerin fenni evrak ve vesalki !nhisarlar 
in~aat ~ubesine ibraz ederek bu i~e girrnek i<;in aynca ehliyet vesikast e.l
lnalan lliz1mdtr. 

VI - lsteklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaik ve % 7,5 gii.
venme paralarile birilkte eksiltme i~in tayin edilen gi.in ve saatte yukanda 
adJ ge~en Komisyona gelmeleri Han olunur. cB.• 17878) 
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EN HOS VE TAZE MEYV ALARIN USARELERINDEN tSTiHSAL 
EDiLMtl) TABit BiR MEYV A TOZUDUR. 

Emsalsiz bir fen harikaSl oldu~dan tamamen taklid edilebilmesi miim
kiin degild.ir. H!\mnslzh~, mide yanmalanm, ek~iliklerini ve muannid 
inlobazlan giderit. A~ kokusunu izale eder. Umum1 hayatm intizamsiZ
hklanm en emin surette JSlah ve insana hayat ve canhhk bah~eder. 

iNGtLiZ KANZUK ECZANESt 
BEYOGLU - iSTANBUL 

~ .................................. ! .. 

Bahkesir Vila yeti Daimi 
Enciimeninden : 

_ 1 - Bahkeslrde miiced.deten yapllacak Degum ve <;ocuk Bak1mevi ve 
E5e mektebi binasmm Naf1a Vekaletinden musaddak projesi geregince ve 
81814 lira 66 kuru~ ke~if bedeli iizerinden ln§as1 kapah zarf usulile eksilt
miye konuldugu halde istekli t;Ikmad.Igmdan 16!12/937 tarihine rashyan 
per§embe giinii saat 15 e kadar bir ay zarfmda pazarhkla verilmesine karar 
verilmi§tir. 

2 - Bu l.§e al.d evrak §un1archr 1 
Hususi ~artname 
Mesaha cetveli 
Vahidi fiat vetvell. 
Ke§if cetveli ve projeler 
Eksiltme ~artnamesi 
Mukavele ornegi. 

tsnyenler bu evralo Bahkesir Vilayet Daimi Enciimen kalemlnde veya 
Bahkesir Naf1a Miidiirliigunde gorebilirler. 

3 - Bir ay zarfmda pazarhkla ihale yenl hiikumet dairesinde te§ekkiil 
edecek Daimi Enciimen tarafmdan yap1lacagmdan Enciimenin toplanh gii• 
nii olan her pazartesi ve 12er~embe giinleri saat 15 te Vilayet Daimi Encii 01 

menine miiracaat ederler. • . .. 
4 - isteklilerin 1937 yJ.11 I~lnde Naf1a Vekaletmden almm1~ muteah ,. 

hidlik vesikasm1 ve bu i~e girmege salahiyet veren resmi vesaiki ibraz et ~ 
mesi §arthr. (795;) 

ADEMi iKTiDAR 
ve BEL GEV$EKLiGiNE KAR$1 

HORMOBiN 
Tabletlerl. Her eczanede aray1n1z. 

(Posta kutusu 1255 Hormobin) Galata, istanbul 

Orman F akiiltesi Ahm, Sattm 
Komisyonu 

1 _ Niimunesi vec;hile 166 metro elblselik kuma§ ac;1k eksiltmlye ko. 
nulmu§tur. Eksiltme 15/12/937 c;ar!?amba giinii saat 14 te Vilayet Muhasebe 
Miidtirliigu dairesinde yap1lacakhr. 

2 _ Muvakkat teminatl 65 lira 50 kuru§tur_. 9artnameyl gormek Is .. 
t!.yenlerin cTatil giinleri ha:ic~. hergiin ~ahqekoy.~eki Fakiilteye! eksiltml· 
ye girmek ic;in de yukandaki gunde ~m1syona muracaat etmelen. (8048) 

Istanbul Vak1flar Direktorliigii hanlarJ I 
Klymeti Pey paras1 

Lira K. Lira K. 
321 91 24 15 

30 72 2 35 

206 84 15 55 

Fatihte Dibagzad£ mahallesinde Altay sokagmda 7 
numarah ve tamam1 77,60 metre murabbamda bulu
nan arsa. 4078. 
c;ar§Ida Reisoglu sokagmda 24 No.h diikkan arsas1. 
4996. 
Rtistempa~a mah. Kiigiik~ukur han kat: 2 No. 6 oda 
4653. 

Yukanda yaz1h emlak sablmak iizere 15 giin miiddetle a~1k .arth~m1~a 
~Ikanlmi~?hr. ihalesi 3/12/937 cuma gtinii saat 15 te yap1lacakhr. Istekl1lerm 
Mahh1lat kalemine gelmeleri. (7784) 

.,._ 
Muhammen Ilk 

C f N S ! Miktan bedeli teminat ihale giinii 
Ton Lira Lira K. 

Kriple maden 100 1650 123 75 15/12/937 ~arljamba 
komiirii saat 15 te 

Gureba hastanesine liizum':l clan yukanda cins ve miktan yaZih komiir 
ac;lk eksiltmiye q1kanlm1~tir. Ihalesi yu~anda yaz1h giin ve saatte Vakrllar 
Ba~miidiirliigii binasmda t~p.~ana.n. Komlsyonda yap1lacakhr. Sartnamesi her 
giin Levaz1m kaleminde goruleb1hr. (8072) 

Semti me~hur ve 
mahallesi 

Kadirga, ~ehsuvarbey 

Sara~hane, K1rkc;e§me 

Sirkeci, Demirkap1 

-Cadde veya sokag1 No. 
C iNS t 

Aynihayat mescid.i 
iist k1smmda 0 Bir oda ve 

Muhammen 
kiras1 

Lira K. 
bir 

Nefer 27 

Dariissaade 1-30 

sofa 
Bir ada ve o
dunluk 
Cezayirli Ah • 

3 00 

1 50 

medpasa camii 6 00 
Yenikap1 Mermerciler 1 Cami arsas1 6 00 
MUDDETi !CAR: Teslimi tarihinden 938 senesi mav.,1s nihayetine kadar. 
c;ar~l Yorganc1lar Hacrmemi~ 9-11 Diikkan 1 00 
Carsi Yorgancllar Hac1memi~ 13 " 1 00 
MUDDETi !CAR : Tes.limi. tarihinden 940 senesi may1s nihayetine kacl.ar. 

Yukar~da yaz1h mahaller kiraya verilmek iizere aq1k arthrm1ya ~Ika
rllmi~hr. Istekliler 10 kanunuevvel 937 cuma giinii saat 15 e kadar pey 
paralarile betaber Cemberlita~ta istanbul Vak1f!ar Ba§miidiirliigiinde Va
klf Akar!ar kalemine gelmeleri. (8052)_ 

SAYANI HAYRET 
. BiR TEN 

11 MakiyajiJ , 
gorunmeksizin 

Havalandmlml~ 
YENi PUDRA 

Cildde hemen goriinmez 
Makiyaj1 aratm1yan ve hatlrlatmi

yan taze, nermin ve cazib bir sevimli
lik o kadar ince ve o kadar hafiftir 

' ki cild iizerinde adeta goriilmez bir 
pudradlr. Hi~ kimse, yiiziiniize bakm
ca giizelliginizin tamamen tabii ol • 
mad1gm1 iddia~edemez. 

Bunun Slrrl, yeni chavalandlrma• 
usulii sayesinde temin ve Tokalon 
pudras1 da bu usul dairesinde istihzar 
olunmu~?tur. Gayrikabil zannedildigi 
hald£ on defa daha ince, daha ha • 
fiftir. Hemen bugiinden chavalandml
mi~» yeni Tokalon pudrasm1 tecrt!be 
ediniz. Biitiin giin, i~iniz ba:;nnda ca
l!~hgmiz hal de yiiziiniiz kat'iyyen ner· 
minligini kaybetmiyecektir. Biitiin 
gece dans etseniz bile teniniz, daima 
ter ve taze kalacakhr. Yalmz Toka
lon pudras1 sayesinde cazib ve se • 
vimli bir giizellige malik bir ten te • 
min ediniz. 

AGRIUHH T[~KiN V£ IZAL[ ~Dto - - -

Her banyodan sonra sa~m1z 

BU ~EKLE GIRERSE 

Briyantin Pertev 
onlan diizeltmeyi temin eder. 

Almanca • Tiirk~e 

TEKNiK LUGAT 
Adnan Halet Ta~pmar 
Almanca - Tiirkc;e terciime i~lerile 

·ne§gul olanlar ve teknik kitab okuyan
, lar ic;in faydah bir eserdir. Tevzi yer
leri: istanbul !kbal Kitabevi, Beyoglu 
Ha§et ve Erich Kalis KitabevlerL 

Sah!b ve Ba~muharrl.rt: Yunaa Nadi 
Umumt ne~yatt tdare eden Y azt l§lert 

MiliWrii: Hikmet Munif 

Cy.mhurt11e: matbaas~ 

BiR KA~E 

NEOKALMiNA 
GRiP e BA$ ve Dj!? AGRILARI e NEVRALJI e 
ARTRiTiZM e ROMATiZMA e KIRIKLIK ve 

BUTUN AGRILARI DiNDiRiR 

Artbrma ve Eksiltme Komisyonundan : 
Akademi iqin 90 aded qekmeceli ve dolabh resim masas1, 90 aded tabura, 12 

aded vitrin yaptmlacaktir. Yap1lacak i~in mubammen bedeli 6870 lira ve mu
vakkat tcminat miktar1 515 lira 25 kuru~tur. :Sartname ve resimler Akademi -
den parasiZ verilir. Eksiltme kapah zarf usulile 9/12/937 per~embe giinii saat 
15 te Cagaloglund.a Yiiksek Mektebler Muhasebeciliginde yap1lacakhr. Talib • 
lerin teklif mektublanm 9/12/937 per~embe giinii saat 13 e kadar Yiiksek Mek
tebler Muhasebeciliginde toplanan Komisyona vermelidirler. Eksiltmiye 
muayyen kanuni vas1flardan ba!?ka bir marangoz fabrikasma sahib olduk -
lanm isbat edenler girebilirler. Laz1m gelen vesaiki zarflar ic;inde tevdi et • 
memi~ bulunanlarm teklifleri btikiimsiiz addolunacakhr. (7849) 

I ~~~~g~~::~;~~;~~~~:~~;.y;~;.~~~~~ I 
- tas ham tit;;iincii kata miiracaat. 

Miizik Ogretmen Okulu 
Direktorliigiinden : 

Okulumuza c75• lira iicretli cialjesi okula aid• almanca bilen kadm bir 
daktilo ahnacaktlr. 

isteklilerin 10/12/937 cuma gunii saat 13 te smavlan yap1lmak iizere miis
bit evraklarile birlikte Ankarada Muzik Ogretmen Okulunda bulunmalan. 

(7998) 

Dogum ve kad1n hastallklarl 
milteh&SSISI 

Ca~alo~lu, Nuruosmaniye caddes 
No. 22, Mavi yap1 

Teleton 22683 __ .., 

Zayi - Eminonii Mahniidiirlii~iindell 
almakta oldugum maa~ ciizdamma aid 
tatbik miibriimle, resmi senedim, malu· 
liyet raporum, ve niifus hiiviyet ciU * 
damm kayboldu. Yenilerini alaca~llll • 
dan htikmii olmad1g1 ilan olunu~. 

Tahtakalede Yemi§ hamnda harb 
malulii Ahmed oglu Ahmed 1299 

Diinyamn me~hur ~ekercisi 

ALi MUHiDDiN HACI BEKiR 
Akide 
Bayram fekeri 

60 kuru' 
80 

Sab~ yerleri : BAH<;EKAPI • 

F1stlkh lokum 120 kuru' 
Kaymakh lokum 120 » 

BEYOGLU • KARAKOY - KADIKQY 

iSksUrenlere ve 
gogUs nezlelerine 'KATRAN HAKKI EKREM 

HAYRE1Tt'N 
f:{ZIR 
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Son Clkan son dorece muessir K E S K i N K A ~ L E R i u3utme, grip, nezleye ve agnlara hire birdir. Bah~ekapa 
SAL i H N E C A Tl 

BALSAMiN KREMi 
Biitiin cihanda elli senedir daima 

iistiin ve e~siz kalm1~hr. 

KREM BALS.41UiN 

Biiyiik bir bilgi ve uzun bir tee· 
riibe mahsulii olarak viicude ge
tirilmi~ yegane s1hhi kremlerdir. 

KREM BALSAMlN 

DiKKAT: 

!$ohretinl soz ve $8rlatanhkla 
degil, silihi evsafmm Londra. 
Paris, Berlin, Nev-York Gilzellik 
Enstitiilerinden yilzlerce krem 
arasanda birincilik miikafahm 
kazanml$ olmakla isbat etmi$tir. 

KREM BALSAf'·'llN Gilncuz !~in yagstz, gece i~in yagh ve 
halls actbadem kremleri olarak dort 

nev'i vardtr. 

KREM BAtSAMJN Otedenberi tanmm1~ hususi vazola-
rmda sahldt~l gibi son defa suretl 

mahsusada imal ettirdigimiz gayet ~1k ve beraber ta~tmaga elveri~li 
hususi tiipler deruniinde dahi satllmaktadtr. Fiat~a daha ehven oldu
gu kadar pek kullam~?ll ve zarif olan 

KREM BALSAMlN tiiplerl biltiin nevilerile tanmmt~, ecza 
1triyat ve tuhafiye magazalarmda 

bulunur. 
tNGiLiZ KANZUK ECZANESt 

BEYOCLU - !STANBUL 

M. M. V ekaletinden : 
M. M. V. ce aliiminyom matra imal edecek bir makine ve teferruatl en mil

said &erait teklif edecek bir firmadan satm ahnacakhr. Mezkur makine ve te
ierriiatmt verebilecek firmalar makinenin kudret kabiliyetini katalog ve re -
sirnlerne birlikte fiat ve ~eraiti muhtevi tekliflerini 10 birincikanun 937 tari
hine kadar Ankarada M. M. Vekaleti Levaztm Daire Riyasetine vermeleri. 

·610· (7807) 

A~dacak Bir Artezyen Ara!ftD"ma 
Pazarhkla Eksiltmesi 

Tarsusa 2,5 kilometre mesafede ve Berdan vadisi civarmcf.a bir artezyen 
ara~?hrma kuyusu a~1Imast t:•-:tzarhkla eksiltmiye ~;lkanlmt~?tlr. 

1 - i~in muhammen bedeli 4000 lirad1r.. . • . 
2 - istekliler bu i~e aid ~artname, vesa1r evrak1 b1labedel Beledtyeler 

Bankas1 binas1 ikinci katmda Dahiliye V~kaleti Belediyeler 1mar Fen ~ef
liginden alabilirler. 

3 - Pazarhk 16/12/937 tarihine rashyan per~embe gilnil .saat on birde 
Ankarada Belediyeler Bankas1 binast ikinci katmda toplanacak Belediyeler 
lrnar Heyetince yap1lacakttr. 

4 - Pazarhga girebilmek i~in istekliler a~a~1da yaz1h teminat ve 
vesaiki Komisyon Reisligine vermege mecburdurlar. 

A - 2490 say1h kanunun 16 ve 17 nci madc!.elerine uygun 300 Iirahk 
muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettigi vesikalar, 
C - Kanunun dordiincii maddesi mucibince eksiltmiye girmeye bir 

mani bulunmad1gma dair imzah bir mektuq, 
D - Belediyeler imar Heyeti Fen ~efligiqden pazarhga i~tirak i~in 

alacaklan vesika. 
~ - Posta ile gonderilecek teklif mektublarmm iadeli taahhiidlii ol -

mas1 ve nihayet saat 10 a kadar Komisyona gelmi~ bulunmas1 _laztmdtr. 
Bu i~ hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler !mar Heyeti 

Fen $efligine muracaat etmeleri. •4384• (8056) 

Denizcilere 
i. 

Istanbul Deniz Ticareti Miidiirliigiinden : 
Haydarpa~a mendiregi ~imal ucund.'l. 283° cihet 

mesafedeki batik gemi iizerinde bulunan enkaz 
kopmu~tur. 

t;im tobumu 
Londrada mel?hur R'l.ynes Park miiessesesinln ekstra ekstra marks 32 

librelik hakiki Raygras c;im tohumu Tiirkiyede valmz miiessPsem namma 
gelmi!;;tir. Bir defa ekildikten sonra senelerce devam eden bu ~im tohumunu 
bah<;e sahiblerinin, Belediye ve miiesseselerin tecriibe.;ine amade bulun • 
duruyorum. 

4 iincii VakJf han, 4 Oneil kat 18 No. da Bah~e Miman Mevlild Baysal Tel: 23426 .......... i._ ...................... .. 
Ankara Tiyatro 

KIZ 

Okuluna 
Tale be Ahn1vor 

Ankara Tiyatro Okuluna ktz talebe almacakttr. Arzu edenlerin a§agidaki 
§artlan haiz olmalan lAztmdll': 

1 - En az orta okul mezunu olmak. 
2 - Tiyatroya istidat ve kabiliyeti olmak. 
!steklilerin 2 birincikanun per~embe giinii saat 11 de 1stanbulda ~ehir 

tiyatrosunda imtihanlan yaptlacagmdan bu tarihe kadar ~ehir Tiyatrosuna 
miiracaatleri ve o giln tiyatroda bulunmalan ilil.n olunur. •4342• (7950) 

ikbsad Vekaleti i~ Ticaret Umum Miidiirliigiinden: 
Tiirkiyede yangm ve nakliyat sigorta i~lerinde ¢ah~mak iizere kanunl 

hukiimler dalresinde tescil edilerek bugiin faaliyet halinde bulunan An -
kara Anonim Tiirk Sigorta $irketi bu kere miiracaatle istanbul ve miil • 
hakatt ~centahgma :;;irket namma yangm ve nakliyat sigorta i§letile me~
gul olmak ve bu i:;;lerden dogacak davalarda biitiin mahkemelerde miiddei mild-. ' 
deaaleyh ve iic;ilncii :;;ah1s stfatlarile hazll' bulunmak ilzere Uriin Ticaret Tiirk 
Limited $irketini tayin eyledigini bildirmi~tir. Keyfiyet Sigorta $irketlerinin 
tefti:;; ve murakabesi hakkmdaki 25 haziran 1927 tarihli kanun hiikiimlerine 
muvaf1k goriilmil~ olmakla ilan olunur. 

SAF iSVEC'; C';ELiGiNDEN 
V£ YALNtl 

Tiirklye ve TUrk mllleti 
i~·n yaptirJlan 

BOZKURT 
Tiirk piyasasJnda ecntbi markah 
ve yabanc1 sahibli biitiin bJ~ak · 

lardan iistiindiir, 

H4'r verde 10 tanesi 15 kuru~ 

Zayi - Yiiksek !kttsad ve Ticaret 
mektebi ~ehbenderlik ve ikttsad §Ube
sinden 935 - 936 da aldigim §ehadetnn
memi kaybettim. Yenisini ~tkaracagtm
dan hiikmii yoktur. 

Mennan Yigiter 833 

ae,lkta, 

Diki$ Yurdu 
Tahsil! yiiksek bi~kl ve diki§ 

mektebidir. Maariften tasdikli dip· 
lorna verilir. Diki~ bilenlere az za. 
manda bi~ki ogretmek maksadile 
3 ayhk bi~ki kurslan da a~mt~hr. 

lkincikanunun birinde iic; ayhk 
devrenin derslerine ba:;;Ianacak -
t1r. Simdiden kayoolmak laztm
dir, Miiracaat ediniz. !stiyenlere 
pre-gram ve talimatname gonde -
rilir. Adres: Be~ikta~ Akaretlerin-

de 87 No.h Diki:;; Yurdu. 

istanbul dordiincii icra memurlugun
dan: 

Tiirkiye t~ Bankasma birinc! derece
de ipotekli bulunan ve paraya ~evril -
mesine karar verilen ve ehlivukuf ta
rafmdan tamamma 34063 lira ktymet 
takdir edilen Pa~abah~e onii.nde dernir
li bulunan 1481 gayrisafi ton ve 681 saf1 
ton hacmmda ve 2055 beygir kuvvetin· 
deki makine ve iki aded iistiivani ana 
kazanint ve 180 libre tazytka miiteham
mil ve bir aded iki helezon kiilhanh 
vine kazamm havi Adnan vapuru dos -
yada mevcud miifredat ve ktymetleri 
yazth avantaryasile birlikte a~;tk arthr
maya konulmu§tur. 1stanbulda Sirke -
cide Yenipostane binast i~inde 1stanbul 
dordilncii icra dairesinde 6/1/938 tarl
hine tesadiif eden peqembe giinii saat 
14 ten 16 ya kadar birinci a~~k arthr -
mast yaptlacakhr. Arttirma bedeli kJy· 

meti muhammenenin % 75 ini buldugu 
takdirde rnii~?terisi ilzerinde birakila -
cakbr. Aksi takdirde en ~ok artttramn 
taahhiidii baki kalmak ilzere arttJrma 
15 giin miiddetle terndid edilerek 21/1/ 
938 tarihine musadif cuma gUnii saat 
14 ten 16 ya kadar keza mezkur daire -
de ikinci a~tk arthrmast yaptlacakhr. 
Bu kere mezkO.r vapur muhammen kty

metin % 75 ini bulmasa dahi en ~;ok art
hranm iistiinde btrakilacakhr. Sat1~ 
pe~in para lledir. Artttrmaya i~tirak et
me.k istiyenlerin muhammen k1ymetin 
% 7,5 u nisbetinde pey ak«;esi veya mil
li bir banka teminat mektubunu bamil 
bulunrnalari Iaztmdtr. Haklan gemi si
cillile sabit olmtyan ipotekli aiacak • 
hlarla diger alakadarlann ve irtifak 
hakkt sahiblerinin bu haklarm1 ve hu • 
susile faiz ve masrafa dair olan iddia -
larmt evrakt miisbitelerile birlikte ilan 

Afyon Posta T. T. Miidiirliigiinden: 
Afyonda yap1lacak otuz dort bin alb yilz on lira otuz be:;; kuru:;; ke~if be· 

delli pasta t<!l~raf binas1 in~aatl kapah zarf usulile eksiltmeye konuldu. Sart
namelerle. plan ve ke§ifname ve buna miiteferri diger evrak 153 kuru!l mukabi· 
Iince Afyonda Posta Miidiirliigiinden, Ankarada P. T. T. Levaztm Mildiirlii • 
gunden ve tstanbulda P. T. T. Ayniyat Sube Miidilrliigilnden almabilir. Mu
vakkat teminat 2596 liradir. 

isteklHerin teklif mektublar1 ve Nafta Vekaletinden 937 YJ.h i~in ahnmt$ 
on be~ bin liradan yukan miiteahhidlik vesikasmt 10/12/937 cuma giinii 
saat on dordiine kadar Afyon P. T. T. Miicurliigiindeki Eksiltme Komisyonu • 
na verilmesi ilan olunur, (7814) 

P. T. T. Fabrikast Direktorliigiinden : 
5850 kilo Muhtelif eb'adda demir sac; 
2150 • • • lama demirl 
1350 • dart ko~e demir 

200 • T. Demiri 
Miktar ve enva1 yukanda yaz1h di:irt kalem malzeme a~J.k eksiltme ile sa .. 

tm almacakttr. 
Eksiltme 1 birincik~nun 937 tarihine rashyan ~;ar~amba giinii saat on be~te 

icra ktlmacaktlr. , 
Bunlarm muhammen bedeli 1494 lira ve muvakkat teminah 112 liracl.lr, 
Taliblerin ~artnameyi gormek i~in hergiin, eksiltmiye girmek i~in de rnU• 

ayyen giin ve saatte temh1at makbuzlarile birlikte Fabrika Satmalma Komis· 
yonuna miiracaatleri. (7753) 

Bayramda 

KIZILA Y Gazetesi 
~kacakt1r ---------------tliinlarmlZI vermekle hem kendinize ve hem de K.IZllaya yardun etmi§ 

olacaksJDIZ. 

Mi.iracaat yerleri: istanbulda, Postane kar~Jsmda K1zday sab~ biiro
su. Telefon: 22653. 

:lstanbulda, Postane arkasmda Kahramanzade hanmda birinci katta 
ilanc1llk Kollektif ~irketi. Telefon: 20094 • 95. 

Urfa Valiliilinden: .... 
Urfa Vilayeti telefon hatlarmm tamir ve 1slah1 ic;in 2861 lira 20 kuru~ 

tahmini bedelle 16 kalem telefon malzemesi ac;tk eksiltme ile almacakhr. 
ihale 2/12/1937 giinii saat 10 da Urfa Daimi Enciimeninde yapJlaca]dlr, 

!steklilerin eksiltme kag1dm1 ve listeyi gormek ilzere !stanbul Valiligine 
ve eksiltmeye girmek i<;in de Urfa Vjlayetine miiracaat eylemeleri. (7923) 

Devlet Demiryotlan i,telme Umum Miidiirliigiinden I 
Muhammen bedeli 10000 lira olan 10000 m.etre mikabt oksijen 10/12/937 

cuma giinii saat 15 te kapah zarf usulile Ankarada !dare binasmda satm 
almacaktrr, 

Bu i~?e girmek istiyenlerin 750 lirahk muvakkat teminatla kanunun ta
yin ettigi vesikalan ~e Nafta. m-~~eahhidlik vesikast ve tekliflerini ayni giin 
saat 14 e kac,ar Kom1syon Re1shgme vermeleri Iaztmd1r. 

Sartnameler paras1z olarak Ankarada Malzeme dairesinden Haydarpa~a-
da Teselliim Sevk $efliginden dagihlmaktadU', ' (7967)' -1Ieride makinist yeti~tirilmek iizere, San'at okullan tesviyeci, tornact, 
demirci, kazanct ve buna miimasil demir i$lme klsJmlan mezunlannd.an 
~imdilik 4 • 50 ki:;;i &hnacakttr. 1steklilerin mekteb ~ehadetnamesi ashm ve
ya tasdikli bir suretini istidalarma ba~hyarak Ankarada Devlet Demiryol
lan Cer Dairesi Reisligine miiracaatleri. •437h (8053) 

Tiirk Hava 

R(jyi;l( PiYANGOSU 
fkinci ke~ide 11 Birincikanun 937 dedir. 

Biiyiik ikramiye 4 0 . 0 0 Q lirad1r 
Bundan ba~ka: 15 000. 12.000, 10.000 lirahk biiyilk ikramiyelerle 

(10.000 ve 20.000) lirahk lki aded miikafat vard1r ... 

~imdiye kadar blnlerce kl!iiyi zengin eden bu piyangoya istirak ediniz. 

Basvekalet istatistik 
' 

Eksiltme ve 
Genel 

ihale 
Direktorliigii 
Komisyonundan: 

tarihinden nihayet 20 giin i~;inde daire- 1 - 500 ila 600 sahife tahmin olunan 9 uncu cild istatistik ytlhgmm 
mize bildirmeleri laztmdir. Aksi tak • 2000 aded basktst kapah zarf usulile eksiltmiye ~tkanlmt~ttr. 
dirde haklan gemi sicillile sabit olrn1 - 2 - Tahrnin olunan bedel 1961 liradrr. 148 lira muvakkat teminat 
vanlar sab:;; bedelinin payla~tmlmasm- verilmesi laz1md1r. 
dan baric kahrlar. Miiterakim vergi 3 - Eksiltme 1937 kanunuevvel aymm 20 nci pazartesi giinil saat 
Belediye riisumu bedeli miizayededen 15,30 da 1statistik Umt;.m Miidiirliigii binasmda toplanacak olan Komis • 
tenzil olunur. Diger hernevi tekalif ve yonda ac;!lacakhr. Teklif mektublannm bir saat evvel Komisyon Reisligine 
rilsum ciimlesi ve tellaliye resmi mii§te- verilrnesi laztmdtr. ~artname Komisyon Katibliginden istene.bilir. 

\ riye aiddir. Daha fazla malumat alrnak «8058• (4394) 

• Muhtelif Bankalarda .. istiyenler 21/12/937 pazartesi giiniin • r•••••••••-••••••-------.. -•~t~~ 
den itibaren herkesin gorebilrnesi i~in 

vf vapur lmmpar.valarntda ~ah~mJ$ d · k 1 t 
Tiirk~~. Fraoatzca ve inqilizce bilir atrede a~k bulundurulaca o an ar -
ve iyi refuans gosterebilir bi'l' Ba- hrma §artnamesile 933/435 numarah 
yao ciddi bir miiessrsede vaz•fe dosyayst i~;inde mevcud vesaikt tetki!{ 
anyor. A akadarlann l•taDbul 130 eylemek ilzere istanbul d1irdiincii icra 
No. pasta klltuso adresioe mek memurluguna miiracaatleri ilan olu • 

TECRUBELi BiR MUHASiB 
Tiirkc;eden maada frans1zca ve almanca da bilen tecriibeli bir mu

hasib giinde bir ka~ saat i<;in hizrnet anyor. 
(A.L.) rumuzile istanbul 176 No.h pasta kutusu adresine yaztlrnasi. 

••-- tubla miiracaatleJi. •••- nur, (2330) ••••••••••••---~-----------· 
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G!'ipi ve 
Agrilari en kolay 
En ~buk, en ucuz 
Ge~irmenin tek ~aresi 

Ka~eleri 

K ullanntaktlr. 
Hava degi,iklikleri ve riizgar cereyanlarz, bizi daima grip 

ve nezle ile ba,, romatizma, m afsal ve sinir agnlarzna ma· 

ruz btrakmaktadzr. 

Hemen alacagznzz bir ka~e «Gripin» grip ve nezleyi der· 

hal izale eder. Agrzlarznzzzn s iir'atle ge~tigini, viicudiin ya· 

va~ yava~ eski szhhat ve sag lam lzgznz buldugunu goriirsunuz. 

Dik ve sarp ~lk'Ifb Uludagina 
tirmanan acemi bir dagcm1n otele 
gelir gelmez ellerini hohbyarak so· 
racagl ilk · sua) budur. 

Halbuki tecriibeli bir dagc1nm 
hi~ hir zaman boyle bir - vaziyet 
kar~Isinda kalmas1na imkan yok· 
tur. {_;iinkii - o, ~rikacagi yer ne 
kadar dik ve uzun olursa olsun 
daima s1rt ~antasinda Tabii Kanyak 
bulundurur. 

Tabii Kanyak yalniZ Uludag1nda 
kullanllmaz. 0, rutubetli ve nemli 
yerlerde soguk alg'Inhg,na kar,,l en 
iyi bir tedbirdir. 

Daima soguga maruz kalarak 
-~all~n bir aile babas1na ak,,am eve 
dondiigii zaman -sunulacak en ivi 
~ey, bir fin can ~aya kari~tirilm'I' 

a 

aseleri 
' 

? • 

Grip ve nezlenin, bUtUn aOnlann en mUessir, en kat'i i18C1d1r. · 
Liizumunda giinde 3 ka~e ahnabilir. T aklidlarinden saktnintz. Her yerde 1srarla Gripin isteyiniz. 


