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Diinkii, bugiinkii 
Ve yar1nki izmir . 
QD zmirde her sene tekerriir eden eylul 

sergisinin bu sefer ge~en Ylllara nis
betle ~ok daha iyi ve parlak olacag1 

anla~1hyor. Bu i§e dair oradan gelen ha· 
ber!erin kaffesi bu nokta ii~erinde birle 
'iYor. Gec;enlerde izmirden kiSa bir ge
~i§imiz esnasmda bizim gormii§ oldugu· 
rnuz hamhklar dahi boyle parlak bir 
tser vadetmekte idi. lzmirin .. ok gayretli 
Belediye Ba§kam gecesini giindiiziine 
katarak izmir harabelerinden ortaya goz
ler kama§llracak bir mamure c;1karmaga 
~ah~makta devam ediyor. Doktor Beh
~et Salih gerek izmirde kendi §ehirlerinin 
1§lerini gordligii halkm, gerek devlet mer
kezinde hiiki'imetimiz erkanmm hakh te
Vecciih ve muhabbetlerine mazhard1r. 
Biz bu tevecciih ve muhabbetin izmir 
hesabma biraz fili yard1mlarla da daha 
tiyade maddile§mesini istemek fikrinden 
feragat etmedik ve feragat edecek te de· 
iiliz. 

Son ciimleyi ljunun ic;in kaydetmi§ bu
lunuyoruz ki bu kadar c;ah§kan bir bele
diye ba§kanma nail olan izmirin biran 
~~el istedigimiz mamuriyete eri§mesi 
II;Jn onun devletten esash baZI yard1mlar 
@ormesini daha vaktile ve birkac; defalar 
hu siitunlarda rica etmi§tik. lzmirimiz 
devlet merkezimizden hie; yard1m gormii
~or degildir. Fa kat gonlil bu yard1mlann 
daha fazla olmasm1 istiyor. Mesela biz 
~aktile liman, korfez ve nhhm i§lerinin 
lamamen izmir Belediyesine maledilebi
leceginden bahsetmi~tik. Son defaki ziya· 
letimizde de giizel izmirin bu yardJmlar
dan hala miistagni olmad1gmJ bir daha 
IDahallinde mii§ahede etmi§ bulunduk. 
Akdenizin incisi ve Turk sahil ~ehirleri· 
b~n ptrlantasl olan bu giizel §ehrimizin 
. !Tan once miistaid Ve miistahak oldugu 
~tnran mazhariyeti elzemdir de onun 
l~in. · 

ca biz bu cele u ramn !zmirdc 
harb takalli.iblerile husule gelmit olan 
hralan sarmaga yanyacagtm, yangm 

l
harabeleri yerine ortaya giilliik giiliistan
.1k bir lzmir ~Ikanlmasml istedigimizi 
rk iyi biliyoruz. lzmirin kendi ic;inden 

Tele!on: Ba§muharrlr ve evf: 22366 Tahrtr heyet1: 24298 idare ve matbaa Josm11e Matbaacillk ve Ne§rtya.t etrket1 24299, 24290 

Kurultay yar1n 

Biiyiik $el, Jiin Dolmabahfe Sarayrnda misalir ecnebi proles i>rlerle gorii§ii.yorlar 

Atatiirk Tiirk Dil Kurumunda .... 
Biiyiik ~ef diin, Kurultaya gelen· ecnebi profe
sorleri kabul ederek musahabelerde bulundu 
Dolmabah~ede biitiil) ··hazirhklar 

ii~ yabancl dil aliininin daha 
Y arm sa at 14 te 

Dolmabah~e sara -
ymda toplanacak o
lan O~iincii Oil Ku
rultaymm biitiin ha
mhklan bitmi§tir. 

bitti, bugiin ,ehrimize 
gelmesi bekleniyor 

lspanyada · vaziyet hir 
tiirlii aydinlanmiyor 

Bir taraftan Madrid, 
fa,istler muvaffak~yet 

bir taraftan da 
iddia ediyorlar 

italya baz1 ,artlarla ademi miidaheleyi kabul 
ediyor. Almanlar radyo ne,riyatlarJnt ileri 

siirerek Madrid hiikumetini protesto ettiler 
Madrid 22 (A 

A.) - Havas A -
jans1 muhabirinden 

Hiikumet ve asi · 
ler, son zamanlard 
adet oldugu iizere 
her biri kendinin t£ 
li bazl muvaffaki 
yetler kazand1g1r 
ilan etmektedirler 
Bu haberler birbir' 
ni nalc.zetmektedir 
ler. 

Miihim hi~bir mu 
~ademe haberi veri] 
memektedir. Cordo · 
dobamn hiikumel 
luvvetleri tarafm - Mad~id muha/LZ kztaatm1 i~yana te~vtl; ettigi i<;"in hiikumet 

dan zaptl haberi tara/mdan kur~tma dizilen miralay Fernandez 

teyid edilmemi§tir. Kintana muhakemest es1zasmda 

Dahiliye Na.zm, miralay Manga da ka-~ ral §ehrini zaptettigini haber vermektedir. 
mandasmdab kolun T eruel mmtakasm - Asi. kollan Sara go sse ve Coupe bol • 
da ilerledigini ve evvelki giin Navalpe - rArkast Sa. 8 Biltun 1 dt!] 

ltJaiy·e·~·i·ii···Itl".ifii .. C.ii···y·Ir 
doniimii diin kutluland1 

ve 

1§klrarak onu eskisinden daha canh ve 
daha yiiksek bir hale gotiirecek hakiki 
~ramn ba~ka sebeblere, ba§ka · c;arelere 
~Utevakk1f oldugu me~huliimiiz degil· 
chr. Bu i§e bir kere de o bak1mdan temas 
tbnenin s1ras1 gelmi§tir arhk. 

O~iincii Oil Ku
rultayma i§tirak et • 
mek i.izere memle -
ketimize gelen ec -
nebi dil alimleri §e· 
refine Turk Tarih 
Kurumu namma 
Kurum Asba~kam 
Bay an Afet · bugiip 
Dolrnabah~e sara • 
ymda bir ~ay ziya
feti vermi~tir. Ziya
fette ecnebi alimler, 
T arih ve Oil Kuru· 

.. 1 • hazlr bu Atatiirk marul lngiliz alimi Sir D Rossella samimi bir hasbthal esnasmda rnu uye en • 

lJ Ba§hg1m1zda diinki.i dedigimiz lzmir, 
IDumi Harbden evvelki lzmirdir. Oku· 

Ytlculanm1z arasmda elbet o fzmiri go
re~Jer ve bilenler vardu. 0 zaman ekono
~k ~~aliyetin !fok kayna~tJg1 bu Jehir, 
b· nd1s1ne mahsus pitoresk bir umranla 
f lrli~t~ adeta ba~mdan a§IP ta~an bir re-
~h l~mde yiiziiyor goriiniiyordu. Y az 
~rnl7~ ikindiden itibaren (imbat) m 
b 2:rnmn meltemi- serinligi i~inde Kordon-
. 0YU kahvelerinin onlerine dolan her ~e

ttd ve giizide bir halk tabakas1 insana ig
lle atsan yere dii§miyecek vahimesini ve
~~n ~ok temiz bir kalabaiJir. arzederdi. 
~rndj bir tek §ehir kazinosu her gece 

!I arnak1lh dolmuyor bile. 1ki vaziyet a· 
tastndaki bu farkm sebebi nedir ~ 
~ · Bu mevzu i.izerinde ~u sebeb, bu sebeb 
~Ye soylenecek ~ok §ey oldugunu bi!iyo-
b {;. F akat sozii k1sa kesmek iizere biz se
-g~ In en ehemmiyetlisini soyliyelim: Bu~ 
h~kii lzmir diinkiine nisbetle .kocaman 
~?t:rlandmm onda yedi sekizini kaybet
l'§tir, 1~te diinle hugiin arasmdaki far-
~~~~kiki ve biiyiik sebebi bur~dad1r. 

'11 d U!lkii fzmir memleket ic;inde Bahke
~ t en ba§hyarak Afyon Karahisanna, 
t~ta E~k.i§ehir ve ~on!aya ~adar ve o
l\i an dikme Akdemze men b1r hattm bii
ltJ.~ Karb tarafma hakimdi. Bu geni§ ikli
A~ biitiin ah~veri§i 1zmirle idi. Sonra 
id·1)nn belhba§h muameleleri fzmirle 
81~d ~ha sonra fzmirin haricle dahil ara· 
dar a~1 tavassutu ta Suriye i .. erlerine ka
(J Rider, hatta Bagdad ve Basraya ka
.... ar vanrd!. hte §imdi bu vaziyet tama-
... ~n I ·· 1 
~e a ttist o mu§tur. Suriye ve adalar biz-
le~kay~ll~l§lardlr. Devlet Demiryollan 
ltti . es1nm ve Devlet Denizyollan sefer
l~lb~~ Yeni yeni §ekilleri ve faaliyetleri 
llt b ~~n1memle.ket dahilindeki hinterland1-
be 1

• e zmirden ba§ka Manisa, Aydm ve 
llJzli 'b. k' 1 . . b' ala . gl I es 1 zmmn 1rer sancag1 

bt4~. !trndiki birkac; vilayet sahasma indir
ha}' Ir, Bu §artlar ic;inde hmirin buyUk 
httllld~thgma esas olan ekonomik faali
aah: az~~k .azalmalar kaydedilmesinden 
iJe tabu b1r~ey olamaz. Bu vaziyetler
~i2: tenkid olunacak hi .. bir cihet yoktur. 
liat Yalnxz olam biteni kaydediyoruz. 
l~rruta ni.ifus~a azhga ragmen binnefis 

rle hay.alisitl!Je~ istihsalin eski zama· 

lunmu§lard1r. Ziyafeti Biiyiik ;ief Ata • lerile beraber ~ah§malan, dil ilminin ~im- ta idi. Merdivenlerden ~1kmca tam kar§l· 
tiirk §ereflendirmi§ler ve ali~lere ayn ayn diye kadar halledemedigi bir~ok giic<liik· da Atatiirkiin localan bulunmaktad1r. 
iltifatta bulunmu§lard1r. Zlyafetten s~nr~ lerin hallini kolayla§hracakt1r. Bundan Sag tarafa elektrikle miiteharrik bir kara 
Saraym balkonunda Atatiirk . d.av~~~~len biiyi.ik hakikatler de meydana .. 1kacakur» tahta konulmu~tur. Onun yanmda divam 
huzurlanna kabul ederek dil biig1len uze- demi§lerdir. (A.A.) riyaset, hitabet kiirsilerile, Kurultaym za-
rinde kendilerile iki saatten fazla ~orii§- Diger haz1rl1klar · b1tlanm tutacaklara rnahsus yerler var-
mii§lerdir. Atatiirk, bu gorii§melenn .50" Diin ak§amiistii Kurultaym toplana~:a· du. 
nunda «diinya dil alimlerinin Tiirk ahm- gl. salon tamamile hazlrlanml§ bulunmak- [Arkast Sa. 4 sii.tun 4 te] 

M~~-k~;;J;ki···;~h;k~fu~··tki·····"Tu~k······;;~i~~ii: Bugiinkii itlaiye te~kilatrm•z diinkii mertiBimde bir gefif halinde ... 
Dun, istanbul !tfaiyesinin on dordi.in- raklarla donatJlrnJ§h. Di.inkti merasim 

cii y1h kutlulandl ve bu rni.inasebetle 'alelade bir rniisamereden ibaret degil • 
Taksim stadyomunda biiyiik merasL>n di. istanbulun eski hahralan canlad.l • riinii muvaffakiyeti 

maznun· .--
Oslo tar1h kongresinde 

Miiddeiumumi biitiin ,·ap1ld1. Bu rniinasebetle stadyom bay- [Arkas1 Sa. 7 siltun 1 de] 
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C ...... Cumhuriyetin ........ ) Iarin idami talebinde . bulundu yeni bulunan Tiirk kiiltiir 

Almanya, 
aleyhteki 

Moskova .· radyosunun 
nefriyatini · protesto etti 

Moskova 22 (Hususi) - Suikasdci-, 
lerin muhakemesinde miiddeiumumi bi • 
laistisna biitiin maznunlarm idammt taleb 
etmi§tir. Mahkeme Pravda ~a~muharriri 
Buharin, bund~n evvel lzvesnyada maz
nunlann idamml istiyen bir ba§makale 

t · b h · · Karl yazml~ olan zvestlya a§rnU arnn 
Radek, Tom ski ile S~vyetlerin eski Lon
dra el~isi Sokolnikovun da dahili dava 
edilmelerine karar vermi~tir. 

Moskova 22 (A.A.) - Tas ajansi
mn bildirdigine gore, muhakeme esnasm
da maznunlardan baz1lan Tomski, Bu
harin, Rikof, Ugranof, Radek, Piyata· 
kof, Erehyiakof ve Sokolinikofun da W 
riki ciiriim olduklanm iddia etmi~ .olduk
lanndan ilk alttsl hakkmda tahkikat a~1l· 

,.----

idam1 tstenilen maznunlardan 
• Kamenet, Zinovief 

m1~ ve diger ikisi ise mahkemeye tevdi o· 
lunmu~tur . 

E•ki Trofkistlerin Trot;ki 
aleyhine yaz1lara 

Moskova 21 (A.A.) _ Tas Ajan
[Arkasa sa. 3 &utun 6 dal 
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na nisbet~~ takdirlerimize lay1k ol~cak l a~ag1. i~i. misli?e ~~ka.r~biliriz. !zmir .. ve 
surette mukemmel ve fazla oldugunu havahsmm venm kabthyeti 0 kadar yuk· 
memnuniyetle soylemeliy.iz. sektir ki bir k.ere bu yola dokiiliindiikten 

izmir ve havalisinde dikkatli gozle ya- sonra istihsalde zamanla ~imdikine nisbe
pllacak bir gezint.i bi~i. §~ hak.ik.atlere isal ten dort be§ ~isline ~1blabilecegine mu· 
ediyor: !zmirin §1md1 1y1den Jytye 4aral- hakkak nazanle bak1lmakta asia hata 
m1~ olan yeni hinterland! c;ok zengin top- yoktur. 
raklardan te~ekkiil ediyor. Eger oralara hte o Zaman 1zmir ve havalisi yerler· 
bir miktar nUfus kesafetile beraber .. ok den f1$bracak bir umranla yiikselecek ve 
faa! istihsal usulleri temin edersek lzmi- yiikselecektir. 
rin ekonomik hareketini az 1-amanda .en .YUN_US NADl 

e'yas1na aid tebligler bii· 
yiik alaka uyandtrdt Biiyiik Avrupa Anketi 
Agustos ba~mda Osloda toplanan 

«T arihten evvelki ve tarihsel zaman
lar bilgileri ikinci arsiUlusal kongre
si» ne Tiirkiye namma i~tirak eden 
Turk T arih Kurumu iiyelerinden 
Profesor Antropolog, Dr. Sevket Aziz 
Kansu ve Arkeolog Remzi Oguz 
Ank evvelsi giin memleketimize ' donmii~
lerdir. Gene alimlerimiz bu kongreye 
Turk Tarih Kurumunun ge~en vll Ala-

Yazan : Peyaml Safa 
4-

Montrode hizimkiler 
Tiirk ar1yorum • Montroniin en giizel giiriii. Montropalas· 
ta Bab1ali ca~desi • Hendese kafasmm en tipik memle

keti • Avrupada Turk pr<>pagandast 
caoyiikte ba§ladJgy I hafriyatta .. lkan kiil- M 

ontroye gece saat on bu .. ukta in -tiir e§yas1 ve iskel etler hakkmda ~ok §a• 
dim. Burada da beni elektrigin ve neon 

yani dikkat tebligler yapm1~lar ve teblig-
1 gazinin k1yas1ya harcanmasmdn gelen bol 
er kongreye i~tirak eden biitiin diinya a-

bir aydmhk, ve bilhassa, yollann bir bilimleri tarafmdan bi.iyiik alaka ile din -
Jardo masas1 kadar temiz ve zarif hendelenmi§ ve alimlerimiz tebrik edilmi§tir. 
sesi kar§Iladl. Otomobilim, istikametini Bu tebligler o kadar alaka \tyandlrml~ -

hr ki murahhaslara aynlmasl abutad o • ~ikkatli ~iry istaka tk-~§in~end alahn dbifil~r
lan bir .. eyrek saatlik zaman umumi ar7U 0 yuvakr agmmh ~uka uzenn e .... e e ne 

.. · 1 k 1 yumu•a ve ra at aymasm1 du•und'u'ren ve 1srar uzerme uzatl ml§ ve ar ~:o oe ~ . .~ . ' . 
R · 0¥ A k h f · tt 6 I ,.. b1r gtd1~le , anzas1z ve sarsmtlSlz bu kii-emzi guz n m a nya a u una ... .. k f · d b · . 
kiiltiir esyast iizerinde projeksionla verdi- ~u set ~rm · "?un a ent otehme buak-
w• • h · ·k· d . . (A A ) rnl§~l. ..mde h1r Turk davas1 kon 1 g1 1za at 1 1 saat evam etmt~hr. . . . . • U§U an 
...... ~ ..................................................... ve Hancrye Vekaletimizle matbu t 

I .1. M . '}"' f . a 1tn1z:a ng1 lZ • ISir Jb a 1 mensub b1r~o~ vata~da§ ve meslekta§ bu-
• d•l• lunan bu ku~uk §ehude yabancJhgJmt da-
Imza e I tyor ha az duydum. Her tarafta dudaklan ol-

Londra 22 (Hususi) - Y eni lngiliz- m1yan miicerred bir tebessiim se · _ 
Mmr anla§masl oniimiizdeki pazar giinii dum. . Zlyor 
ingiliz Hariciye Nezaretinde, Lokarno Yatandan uzakla•manln b . . , ya anc1 mem-
odasmda meras1mle Imzalanacaktlr. M1 - memle1·etlere ilk seyahat d 1 · • • 

b P ~ e en erm 1~me 
s1r a§murahhast N uhas . a§a yann kon- yap1~an ac1s1m Venediktenberi hera be· 
draya muvasalat edecekllr. rimde gelirrni§titn. Bir dost yiiziine has-.. 

Montrvden bir manzara: ~iyon ~atosu. 

retim artlik<;a kar~tma .. 1kan yabanc1 in
sanlann, yabanc1 dilde yaz1lm~ ilanlanl\ 

[Arkast sa. 7 siitun 4 UJ 
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CUMHURtYET 

['-. _3-=--e_h_l_r_v_e_M--:-e_m_l_eket Haberlerl -:) I II II 
VIYANA DO_N .. U$U 

Tarihi tefrika: 132 M.TURHANTAN 

Bizde 

edilen 

ilk tesbit 

hastahk 

Kii~iik Kara Mehmed, yalnJZ iyi pala salhyan, 
diisman kellesi u~urmakta iistad olan asker 

.ellerinin opiilebilecegine iman beslerdi! 

0~ Tiirk doktorunun 
bir muvaffakiyeti 

Memleketimizde 
ilk defa tesbit edi
len tularamie has • 
tahg1 <;orlu hasta -
nesi ba§hekimi bin -
ba§1 operator Orner 
Bican, dahiliye mii
tehasstsl frfan Titiz, 
baktriyolog Musta -
fa tarafmdan uzun 
mi.iddettenberi tet -
kik edilerek ilk defa 

Bununla beraber onlarm yaman bir 
kuvvet oldugunu anhyordu. Paladan da
ha keskin goriinen sanktaki, zuhtan da· 
ha saglam tamlan ci.ibbedeki bu hasiy· 
yetin smm1 ke§fedemedigi halde var ve 
ya~ar bir hakikat o]duguna kanaati var
dl. Kara Mehmed Pa~anm Hiinkan de
virmek, yurdda§larma diizen vermek ic;in 
hocalarla anla~ayt emretmesi de bu ka· 
naati kuvvetlendirmi~ti. 

Onun ic;in iilema taktrru haklul)daki 
sevgisizligini hazmederek kendilerile u
zun ve agu si.irecek bir temasa katlanma~ 
y1 goze almt~ bulunuyordu. Yiiregindekt 
sevinc de bir nevi fedakarhk sayd1g1 bu 
hareketteki aCil•8J ona unutturuyordu. 
Hiinkara bir c;ok ~eyler soylemi~ olmak 
ve o arada Giilbeyazt hatulatml~ bulun
mak ho~una gidiyordu, hele ona tahttan 
attlaca~mi miijdelemekten enikonu kt· 
vane duyuyordu. 

Padi~ahm Burgazdaki §a~km ve ahk 
durumu hie; gozi.inden gitmiyordu. K1z • 
laragasile Hasekilerin onunla bulu~ma -
Ian iizerine yiiz gosterecek sahneyi ta • 
hvviil ettikc;e de ne§' esi katmerle$iyordu. 
S3f c;ocuk. saray kadmlannm i,ittikleri 
sozleri kelime kelime Padi~aha anlata • 
caklanm, Yusufun da yedi&i dayag1 soy
leyip ~ikayette bulunacagmt samyordu. 
Onlarm tipi altmda nasi! u~tuklanm 
tabiatile tahmin edemedi~i gibi boyle bir 
ihtimale zihninde yer de veremiyordu, 
kendi di.i~iincesine gore hesablar yi.iriitiip 
ne.~· eleniyordu. 

1§te bu hiss! ve zihni vaziyette 1stan
bula girdi, Sipahi hanlanna ugramiyarak 
bir ba§ka yere atJm baglad1. Deli Mu
raddan, Biilbiil hatundan ve kendi ana
smdan yadigar kalan ihtiyar kadmm ya
nma gitti. onun heniiz duymadig1 vakJa
lan anlattt, kadmcagtzl bol bol aglattJ, 
sonunda olgun bir erkek tavn takmarak 
ona vazifesini gosterdi : 

- Olen, dedi, oldii. Geri kalanlar da 
bir giin olmek icrin Y3§1yacak. Sen bo§ 
yere gozya§J dokmegi b1rak ta beni dinle: 
Ne konuya, ne kom§uya benim kim oldu
gumu, nerden geldigimi soylemiyeceksin. 
Soran olursa amcamm torunu, teyzemin 
yegeni filan diye bir ~ey uyduracaksm. 
Ben geceleri burada yatacag1m. Gelme
digim geceler tasalanma, doni.ip dola~ma. 
Y atagma gir, tatl1 tath uyu. 

Kadm, Deli Muradlann, Kara Meh
medlerin ele avuca s1gm1yan, zincirlerle 
de zaptolunmtyan co~kunlugunu bu gene 
irisinde canlanm1~ buluyor, heyecanlam
yordu, Giilbeyazm gi.izelliklerinden ~o • 
cugun ta§1d1g1 rengin izler de aynca yii
regini hoplahyordu. Bu sebeblerle onu 
daha ilk gorii§te candan sevmi§ti, her di· 
legine varhgmdan bir par~a feda edecek 
kadar da kendisine baglanmi§tl. 

,Ayni zamanda iiziintiiye de kaptlm1~
ti. Ci.inkii crocugun halinde gerdekten 
mezara dii§en Deli Muradm Sipahi attl
ganhgi ve oz babasmm hoyrat yigitligi 
apac;1k gori.ili.iyordu. Onlar i§te o atJI
ganhk ve o yigitlikle heder olmU§lardt, 
c;ocugun da i:iyle bir aktbete ugramasi 
pek muhtemeldi. Kadm bu ihtimali di.i§ii
niince teessi.ire dii§iiyordu, icrin i~in i.itii
yordu. Bir arahk dayanamad1, i.iziinti.i
s.. i.i. ac;tga vurdu: 

- Ogul, dedi, baban gibisin, agzm 
si.it kokacak cragda aslanlar gibi kiikrii· 
yorsun. Fakat amcan Deli Muraddan, 
babandan ibret al. Onlar da yeli kamcr1 
gibi kullamrlardi, yeryiiziinii kendilerine 
dar gori.ip gi:iklerde dola~ulard1. Sonlan 
actkh oldu. Bari sen ad1mm1 tartilt at, 
kendini koru! 

Kiic;i.ik Kara Mehmed, gevrek gevrek 

gi.ildii, k1sa bir cevab verdi: 
- Ku§ yuvada gordugunii i§ler ana

hk. Benim de sonum babammkine ben • 
zemezse aYJb! 

Bu ne§' eli davram~a ragmen geceyi 
uykusuz gecrirdi, sabaha kadar kan§Ik 
dii§iinceler ic;inde ktvrand1 ve giin dogar· 
ken sokaga f1rlay1p Atpazarma dogru 
yollandt. 

Atpazan bugi.in otuz he§ini a§km olan 
her !stanbullunun bildigi bir yer olup 
F atih semtinde idi, Bizans devrinde s1g1r 
ah§veri§i icrin kullamlan bu biiyi.ik mey· 
dan fstanbulun Tiirkle§mesile beraber 
at ah§Veri§ine tahsis olundu. Dart be§ 
sokagt, birc;ok ahtrlan, nalband ve semer
ci diikkanlanm ihtiva eden miikemmel 
bir pazar yeri idi. Bir yarunda da at ta
klmlanna, siivarilige taallUk eden her §e
yi yapan ve satan bir sarac;hane crar§ISI 
vard1. Bu meydanm ortasma 1852 y1lm· 
da gayet giizel bir c;~me yaptlrn1§b. 
( 1908) de vukua gel en Ctrc;tr yangmm
da Atpazan ve Sarac;hane yand1, cre§me 
de galiba yiktldt. B;. iki y1l sonra Bele
diye, Atpazannt yeniden kurduysa da es
ki revnakini veremedi. 

Tiirklerin ata elmastan crok fazla de
ger verdikleri bir devirde bu pazann 
ne kadar i§lek oldugunu soylemege ha
cet yoktur. Kucriik Kara Mehmed de o
radan gecrerken duzinelerle atm tellallar 
elinde gezdirildigini ve gene diizinelerle 
insarun - gi.izeller me~herinde kendileri
ne e§ sec;er gibi • heyecanla hayvanlan 
gozden ger;irdik.lerini gordi.i, uzuryuzun 
bu tatl1 ah§veri§i seyretti ve gi.ini.inii ora
da gec;irememek elemile ic;ini crekerek yo
luna devam etti. 

olarak meydana cr•- Operator Omer 
kanlmt§br. Bican. 

$imdiye kadar bu hastahga Amerika • 
da, }aponyada, 1talyada tesadiif edil -
mi§tir. T ularamie veba gibi kadtma st -
mfmdan hayvanlara mahsus bir hastahk· 
tlr ve tav§ana, tarla farelerine aiddir. At 
sinekleri insanlara da nakletmektedir. Bu 
hastaltga musab olarak <;orlu hastane • 
sine §imdiye k~dar ( 61 ) ki§i gelmi§tir. 

Hastahk evvela kmkl1k, halsizlik. yiik
sek bir ate§, goz munzammasmda §iddetli 
bir ihtikan, boyundaki bezlerin §i§mesile 
ortaya c;tkar ve adeta bir adenit enfek -
siyoz veya flegmonoz gibi gaze r;arpar. 
Devri tefrihi 1 • 9 giindiir. !nsandan in· 
sana gec;mez. Muhtelif §ekiller gosterir. 
Tifoyu and!ran §ekli de vard1r. Bu gibi 
ahvalde yiizde dart vefat olur. Diger w 
killerde oliim nadirdir. Bu hastahktan ko· 
runmak ic;in at sinekleri ile miicadele et· 
mek icab eder. Ke~ilerden elde edilen 
spesifik serom tedavisile hastahgm miid· 
deti k.Jsalhlmaktadir. Salvarsan tecriibe 
edilebilir. Halen ba§ka kat'i tedavi$i yok· 
tur. 

Memleketimizde ilk defa bu hastaltgm 
mevcudiyetini tesbit ettirmek muvaffaki· 
yetini gosteren bu i.i~ doktorumuzu tebrik 
ederiz. 

MOTEFERRIK 
0, ilk ziyaretini ~eyh Seyid Osman 

Efendiye yapmak istiyordu. Bu c;ok ni.i
fuzlu adam, Atpazan civannda oturu -
yordu ve ondan dolay1 da Atpazarh di- Bebek sergiai uzatdd1 
ye amhyordu. [ ~] Kiir;iik Kara Meh- Beynelmilel Bebek sergisine halkm 
med onu, biiyiik bir divanhanede ve yiiz- gosterdigj biiyiik alaka nazara almarak 
den fazla rni.iridin te§kil ettigi halkarim sergi 31 agustos ak§amma kadar temdid 
ba~mda buidu. Herkes §eyhin yanma ser· edilmi§tir. 
bestc;e girebilecegi ic;in ona k1lavuzluk e- 31 agustos saat 20.30 da merasimle 
den yoktu, §eyhi tammak ta gayet kolay- kapanacaktlr. Sergiye F ransa, Almanya, 
d1. Ci.inkii o. etrafm1 saran kalabahk i- Litvanya, lspanyadan gelen birc;ok be • 
c;inde tesbih imamesi gibi sivriliyordu. bekler de ilave edilmi§tir. 

Bu sebeble Ki.ic;iik Kara Mehmed §a· Karmm devlet dairelerine 
~1rmad1, saga sola bakmad1, dogruca 
Seyid Osmarun online gitti: kar§l kocaya kefil olmas1 

- Selamiin aleyki.im ~eyh Efen.di, Devlet taahhiidiine i§tirak edecek bir 
dedi, seninle gi:iri.i§mege geldim. Vaktin kocanm artJrma, eksiltme ve ihale kanu· 
varsa bir odaya ~ekilelim, ba§ba§a kala- nu mucibince vermesi laz1m gelen temina· 
hm. b kanmn namma muharrer ve kanunda 

~eyh te, yanmdakiler dev d~ri~ bir teminat olarak kabul edilecegi gosterilen 
hayretle b~ _olgunla§m1~ c;ocugu suzuy.?r- esham ve tahvilatla kannin herhangi bir 
lard!. Vezmnden hamalma kadar bu • b k d d h b · · · .: d . . .. k an a a mevcu esa 1 cansme tsuna en 
tun 0 devnn msanlanna el opturten. te - er'tldi'v. b k kt bund t 'h d'l . . . k v g1 an a me u a asn e 1 • 
kesmi saraydan daha I§iek b1r hale o· . b k. . k b'l k 

d d'll .. h' k fnl~ an a temmat me tu 1 e veya an-yan ve a 101 1 ere sus yapan §ey m ar- · 'd . .. . v. • 

d k · b.. 1 k dl En ya ai gaynmenkulun 1poteg1 sure hie te-
§t~m a blmsek doytel' ho~u§at~naz 

0 
. .'

0
.u'nde min etmek istedi&i takdirde bu teminatla-gur ses u u re 1 §a s1ye 1 . 

Aa•uru en magv rur ba• onun yanm· nn kan tarafmdan koca menfaatme ola-
zay1 ' ' ~ k 'l · I d · I k da yerlere egilirdi. Halbuki bu ti.iysiiz ra J hzam o un ugunun temmat o ara 
c;ocuk ona, bir arkada~ gibi soz soyli.i • kabuliinden evvel kanunu medenl muci· 
yordu ve el opmege li.izum gormeden bince sulh hakimi tarafmdan tasdik edil-
halvet teklif ediyordu. mi~ olmasma dikkat edilrnesi ve aksi hal-

[Arkas; varJ de yani karmm koca menfaatine devlet 
r•J Fazh ilahi ~yh Seyyid Osman, en dairelerine k.ar§t iltizam edecegi bu nevi 

iinlii tarika.t ac!amlarl.Ildandl. Ya:;adl~l de- borclann sulh hakimi tarafmdan tasdik 
virde ve daha sonralan tarika~!lerle pek 
mergub sayllan on i.i<; eseri v!!-rdtr. Fakat edilrnedikc;e kabul edilmemesi alakadar
en buyiik eserl, Bursall ~Yh Ismail Hak- lara bildiri1mi§tir. 
krctrr. ounku onu o yet~tirm~tlr. e!£HIR t C!LERI 

Seyyid Osman, tefrikannzda da kLSmen '!/ ~ 
goriilecegl iizere siyaset vadlsinde de ~ok b 
biiyi.ik t11ler gormii~?tiir. Blr arallk rniirid- Hal hamallarmm ir §iki.yeti 
lerinden bir alay te§kll ederek harbe de 
glttl. Lakin onun bu hareketi tehlikell go
riildii ve el~abuklugile yakalanara.k Ma • 
go.saya siiriildii. Olumii oratdachr ve (1702) 
y1lmdadrr. Kamusiillllam ve Musavver Da. 
lretiilmaarlr nedense bu mi.ihim adamm 
hal terciimeslnl yazmazlar. 

Samsunda muvaffak bir Yurdu 

Sebze halinde, bir hsm1 hal i~inde, bir 
k.ISID1 da ha} ru§mda o)mak i.izere iki SIOlf 
hamal vard1r. Bunlardan hal d1§mda !;&

h§anlar, agH yi.ikleri ta§lmaktadtrlar. Bu 
hamallar, Belediye lkttsad mi.idiirli.igiinc: 
miiracaat ederek halden her yi.ik ah~larm· 
da, orada bulunan bir memurun yuk ba· 
~ma be§ kuru§ almakta oldugu ve bu su· 
retle toplanan paramn yevmiye yiiz liray1 
gec;tigi. bu paranm ne hakkt olarak ken
dilerin,den almmakta oldugunu bilmedik
lerini ileri siirerek §ikayet etmi~lerdir. ik
usad miidiirliigii hamallarm bu §ikayeti
ni tabkik edilmek iizere hal mi.idiirli.igiine 
gondermi§tir. 

Samsun (Hususi) - Birkac; seneden- ac;tlg1 sergi ilk giinii yalmz davetliler 
beri biiyiik muvaffakiyetler kazanmak- tarafmdan gezilmi~ ve talebenin haZli"
ta olan ~eflrimiz Uzel Bi~ki Yurdu ~ok lad1g1 ~ok ince i§ler takdirle gozden 
zengin bir sergi haZirhyarak halka ~a- gec;irilrni~tir. Yukanki resim bu y1l 19 
h§malarmm semeresini gi:istermi§tir. mezun veren yurdun haz1rlad1S1 sergi-

Vali vekili Said Karamanm bizzat nin a'r1lmasm1 gostermektedir. 

MOZELERDE 
Jiistiyen saraym1n enkaz1 

tamir edildi 
Ahukap1da bulunan Bizans devrine 

aid ]tistinyen saraymm kalan enkazmm 
Sultanahmedde hafriyat yapan Bakster 
tarafmdan ba§lanan tamiri ikmal edil -
mi~tir. 

Profesor Sultanahmeddeki hafriyatma 
bu sene 2 hafta daha devam edecektir. 

Profesor pazartesi giini.i biitiin gazete· 
cilere iki senelik c;ah§ma neticesinde elde 
ettigi eserler hakkmda beyanatta buluna· 
caktlr. 

Sigorta sahtekirhg1 
Daha da olecekler varm1s! 

' 
Maznunlardan Dr. Vassaf ortadan kayboldu, 

Dahiliye Vekaleti de tahkikatla me~gul ..• 
Sigorta sahtekarl~klan ~~pan ~ebeke-,len ol~~ ilmiihaberi bulund~~unu yazmi§· 

ler hakkmdaki tahk1kata dun de devam hk. Dun 23 dosyadan 1 7 smm sahte ola· 
edilmi§tir. Bu tahkikatla yakmdan ala • rak oldiiriilmii§ olanlann hepsine aid il • 
kadar olan Beyoglu Kaymakamt Dani§ mi.ihaberlerin Ermeni Cismanl meclisinde 
dun sabah Beyoglu emniyet memurlu • dinlenen §ahidler tizerine verildigi soylen
guna gelerek bir miiddet me§gul olmu§ • mekte idi. 
tur. T ahkikatm i.izerinde cereyan etmek· Bunaan sonra olmesi 
te oldugu tier muhtelif sahtekarltga aid icab eJenler! 
tahk.ikatm diin ikmal edilerek Adliyeye Dun bundan sonra oldiireceklerin 
verilmesi bekleniyordu. F akat tahkikatla ye§il kaph defter de bir listesi bulundugu
alakadar e§hasm bir ktsmmm meydan • nu yazml§hk. Bu listede bulunan Meh -
dan kaybolu§lan tahkikatm istenilen sii· med Selim ve Y aztciyana iHiveten Er • 
ratJe iJerJemesine mani oJrnu§~, can adh biri daha crtkiDI§tJT, 

Dr. Vassal gaib Mehmed Selim bu listede ismi gecr -
-5emseddinin uydunna olarak olduriil- mesi dolaytsile kendisinin Onyon sigor -

mesi i§inde ba§ rolii oymyan ve sahte o· tamn eski bir abonesi oldugunu ve son 
liim raporu veren doktor v ass a£ ilk giin taksiti de odememi§ bulundugunu soyle
Sultanahmed ikinci sulh ceza mahkeme· mi§tir. 
since tevkif edilmi§ken ikinci giinii ihti • Binae yeJi yiiz elli karl 
yarhg1 hakkmda ~~rdigi bir istida iizerine Onnik !pekcriyan §ebekesinin 1.000 
tahliye edilmi§ti. Ucriinci.i ceza mahkemesi lira sigortah olan bir adami alii gaster • 
doktorun bu sahtekarhktaki roli.iniin e • dikten ve sigorta parasm1 ald1ktan sonra 
hemmiyetini gorerek tekrar tevkifine ka· bu adama ancak 250 lirasint verdikleri 
rar vermi§tir. Bunun iizerine doktor aran· ve 2.500 Iiraya sigortah bir bayana da 
ml§, fakat bulunamamt§hr. Ailesi dok· parasm1 ald1ktan sonra 500 lira verdik -
torun T evkifhaneden ~tkhktan sonra leri tesbit edilmi§tir. 
bir daha gi:iriinmedigini iddia etmektedir. Dahiliye V ekaletinin alakan 
Ermeni Cismani Mecliainin rolii Ogrendigimize gore Dahiliye Vekileti 

T etkik edilrnekte olan dosyalarda Er· bu miihim sahtekarhk i§ile yakmdan ala
meni Patrikhanesinin de ismi ge~mekte kadar olmu§ ve malumat istemi§tir. Ve -
oldugunu ve Patrikhane tarafmdan veri· kalete icab eden izahat verilmi§tir. 
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Kibar hirs'Izlar 

Bir~ok magazalardan 
kuma~ ~lmJ,Iar 

Emniyet fkinci ~ube Mi.idiirliigu, bir 
~ok manifatura ve kuma§ magazalanm 
soyan ve kadmlardan mi.irekkeb · olan 
bir hm1z ~etesini takib etmektedir. Dort. 
be§ kadmdan miirekkeb olan bu ~ebeke, 
gayet temiz giyinmi§ bir halde ~ehirde 
bir crok manifatura magazalanna ugra -
makta ve tezgahtarlann me§guliyetinden 
istifade ederek kuma§ ~almaktadular. 

Bu §eb'ekeye mensub "dort hdin, dun 
Sultanhamamtnda manifaturact 1smailin 
magazastna gitmi~. ve kuma§ almak ha
hanesile bir crok ipekli kuma§lara bak -
mt§lardu. T ezgahtar bu kadmlann on -
lerine on be§e yakm muhtelif ipekli ku· 
rna§ topu c;1karmt§tJr. Kadmlar bir miid
det kuma§lara baktJktan sonra hicr birini 
begenmediklerini soyliyerek diikkandan 
crikml§l ard1r, 

Kadmlann hepsinin pardesiilii olmast 
ve bu kadar kuma§a bakt1ktan sonra hicr 
birini almadan gitmeleri tezgahtann §Up· 
hesini celbetmi§, raftan indirdigi kuma§ 
toplanm saymca 92 lirahk bir parc;a
mn yerinde yeller estigini gormi.i§ ve he
men diikkandan fnhyarak sokakta ka -
dmlan aramaga ba§laml§tlr. Fa kat ka • 
dmlan bulamam1~. Eminoni.i Emniyet 
memurluguna giderek ba§ma geleni an • 
latmi§tlr. 

Bunun iizerine memurlar ara~ttrmalara 
ba§lami§lar ve Bahcrekap1da bir mahal· 
lebici diikkamndan c;1kmakta olan h1r
s1z kadmlardan birini, Oski.idarh Naime
yi yakalamt§lardtr. 

Naimenin c;aldlgt kuma§I mahallebi • 
ciye emanet buaktlgt anla§llml§hr. $ebe
kenin diger efrad1 aranmaktad1r. 

SAGLIK ISLER/ 

Doktorlarm sm1flar1 ve Oda 
aidati 

Etthba Odasma mensub doktorlardan 
baz1lan smtflannm nisbetsiz tayin edil -
digi iddiasile Oda heyeti idaresine ba§ -
vurarak bu hatamn diizeltilmesini iste -
mi§lerdir. Oda heyeti idaresi de verdigi 
bu karann isabetli oldugunu ve kat'iyyen 
degi~tirilemiyecegini kendilerine tahriren 
bildirmi~tir. 

Son heyeti umumiye toplanhsmda a • 
zalar, Odaya verdikleri aidann vergi 
smtflanna nazaran verilmesini yani birin
ci s1mfa aynlan bir doktordan ayda 18, 
dordi.incii s1mfa aynlan bir doktordan da 
3 lira .ahnmasm1 istemi§lerdi. Heyeti ida
re, doktorlarm bu dileklerini S1hhat ve 
1~timal Muavenet Vekaletine bildirmi§
tir. Vekalet, doktorlann bu dileklerini yc
rinde hulmad1gt cevabmt vermi~tir. 

MALIYEDE 

3 ayhklarln tediyeai 
Miitekaidin, eytam ve ararnilden iicr 

ayhklanm Emlak Bankasmdan km:hr -
mak suretile alanlara aym birinci giini.i te
diyat yaptlacak, bir hafta sonr.a da mal 
sand1klanndan para alanlara tediyat ya
ptlacakbr. 

Maarif Cemiyeti 

Ankarada yeni bir 
mekteb yapt~rJyor 

Mill! Maarif i§lerimizde biiyi.ik bir 
feragatle ve istekle c;ah~an Turk Maa
rif Cemiyeti, ge~en y1l Bursada yeniden 
bir k1z lisesi binast yaphrm1~t1. Bu y1l 
da Ankarada bi.iyiik bir mekteb binas1 
yapttrmaga ba~lad1gm1 sevincle duyduk. 

C.qen. be~ y1l i<tinde yurdun maarifi 
iizerinde (800,000) lira 1k i§ yapan 
Cemiyetin buadan bo~~ de yurda ve 
millet~ ' daha' buyi.ik yardtmlard~ bulu • 
nacagm1 muhakkak sayan~. 

Cemiyet, acrtigi talebe yurdlan ve 
melcteblerile r;ah§kan, zeki, fakat fakir 
ve kimsesiz Turk yavrularmm yardunt· 
na ko§makta, ve bu yavrulan yurda fay
dah bir unsur olarak yeti§tirmege c;ah§ -
maktad1r. 

Bi.iti.in ilhammi yiiksek koruyucusu 
Ulu Onderinden, Biiyiik Atatiirkten 
alan Turk Maarif Cemiyeti bi.iti.in bun
Jan yapmaga c;ah§trken milletin haytr
sever zenginler.ini saygt ile yadetmekte
dir. 

Milli cidaldeki kahramanca hareket -
leri dimaglanm1zda unutulmaz hirer ha
bra b1rakan Cazi Antebin, Tiirk Maarif 
Cemiyetine de biiyi.ik yardunlarda bu • 
lundugunu memnuniyetle haber ald1k. 
Bunu takdirle soyliyen ve anan Cemiyet 
Bursadaki kiz lisesinde parastz olarak 
Gazi Antebli k1zlan okutmaktad1r. Ga
zi Antebin bu yiik.sek yard1mlanm tak
dir etmemek elden gelmez. Biitiin ~ehir
lerimize omek olmasi laz!m gelen bu ha
reketlerinden dolay1 Cazi Antebi tebrik 
ederiz. 

Cemiyetin hiikumet merkezinde yap • 
ttrmakta oldugunu bildirdigi mekteb bi
nas1 temelatma merasiminde hususi ola
rak yaptmlm1~ ta§tan bir kab ic;ine ko· 
nan yaz1 elimize ge~mi§tir. Bunu da ay -
nen ne§rediyoruz: 

«Ulu Onderimiz Biiyi.ik Atatiirkiin 
yiiksek i§aretlerile kurulan ve Ba~bakaru· 
mtz General ismet lnoni.ini.in Gene! Ba§· 
kanhgmda c;ah§an Turk Maarif Cemiye
ti, hiikumet merkezimiz olan Ankarada 
yapttrmaya karar verdigi biiyiik okul bi
nasmm temelatma toreni 1936 y1lmm 
agustos aymda yaptldi. Ve bu ta~ bura
ya kondu. Yurdumuzun, ulusumuzun ki.il
tiir alamnda yiikselmesini ve bilgi, fen 
ve san' atta biiti.in uluslarm iistiinde bu-
lunmasmt candan istiyen ve bunun tahak· 
kukuna yi.irekten c;ah~an Cemiyetimiz ye
ni bir okul binasmm temelini atmakla 
dirim ve ya§ayi~ID en biiyi.ik tadmt tat -
maktadtr. Bi.iti.in uluslann oni.inde ve ile-
risinde bulunmak ic;in bizden sonra ge
len Ti.irk karde§lerimizin de bu alanda 
daima ve daima ileri gitmege c;ali§ma • 
lanm candan ister, Ulu Tannmizdan 
bi.iyiik ulusumuza daima kazanc;, utku ve 
giivenc; dileriz.» 

Y eni Defterdar muavini 
Y eni te§kilatta 1stanbul Defterdar mu· 

avinligine tayin edilen Edime Defterdan 
Cerna! 1stanbula gelmi§tir. Ayba§tnda i§e 
ba~hyacakttr. 

23 Agustos 1936 

Siyasi icmal 
ispanya harbi 

r dev}et)er I 
ve 

DO spanya<Iaki dahili harbin uzun mii 
det siirecegi anla§lhyor. Bu c;ok ka 
It ve tahribkar sava§m tarihteki y' 

sene harbine benzetilmesi mubalaga 
makla beraber Avrupa sulhunu son d 
recede tehdid eden tehlikeli vaziyet 
kolay kolay bir neticeye varam1yacagt 
ifade eylemesi itibarile manidard1r. D 
ger taraftan !spanyadaki barb bitmedi 
r;e Avrupa sulhu daima ktl iizerinde' b 
lunacaktlr. Haricdeki devletlerin §ere£ 
hukukuna dokunan herhangi bir hadi 
biitiin Avrupay1 yeni bir umumi har 
benziyecek biiyi.ik bir ihtilafa si.iriikliy 
bilir. 

Bunun ic;in cenubl !spanyanin :A.tla 
tik sahilinde olup milliyetperverlerin 
Iinde bulunan Kadiks oniinde kara sula 
haricinde bir Alman vapurunun hiikume 
donanmast tarafmdan 'durdurularak ara§ 
tinlmasi Almanyamn ~ere£ ve hukukun 
tecaviiz sayllarak bi.iti.in politika alemin 
fevkalade endi~eye diitiirdi.i. ispanya su 
larmdaki Alman donanmas1 kumandan 
!spanya filosu kumandamna Alman ge 
milerine bir daha boyle bir tecaviiz vu 
kuunda Alman harb gemilerinin mi.idaha 
le edecegini kat'! bir lisanla bildirmi 
tir. Y ani Alman donanmasi yeni bir hi 
dise vukuunda fspanya harb gemileri 
ve ihtimal ki iissi.ibahrileri i.izerine at~ 
a~acakhr. 

Meselenin vaharneti ihtilafm Alman• 
ya ve lspanya hi.ikumetlerine mi.inhasir 
kalmay1p daha ~iimullii ve kan~1k bu• 
lunmasmdan ileri geliyor. Alman rna• 
kamlari ve matbuatl bu hadiseyi komii• 
nistlerin c;•kard1klanm ve Madrid hi.ikii• 
metinin isimden ibaret olup her i~in keY 
mi.inistlerin elinde bulundugunu iddia e• 
derek Kadiks hadisesini komi.inistligi.n 
Almanyaya bir tecaviizii ve tahriki say• 
maktadtrlar. 

lsP;anyada hiikumet namma yap1lan 
harekatxn yaln1z lspanya komi.inistlerinin 
zoru ve idaresile degil, komiinist enter• 
nasyonalinin emir ve direktifile yapild1g1 
dahi Almanlar tarafmdan iddia edilmek• 
tedir. Binaenaleyh son hadise Almanya 
ile beynelmilel komiinist te§kilat1 aras!D' 
da bir vak'a gibi gosterilmektedir. Deyli 
Meyl gibi Almanyaya bir derece taraf• 
tar olan lngiliz gazeteler· d ! an a ko• 
!1\Unistlerinin komi.inist entemasyonali 
emrinde c;all~tJklartn1, memnuniyetle telsiz• 
de ilan ettiklerini yazarak Almanyanlll 
telakkisini teyid etmektedirler. 

1spanyantn en zengin yeri ve sanayi 
merkezi olup muhtariyetle idare edi• 
len Katalonyada harid ticaretin hi.iku• 
met inhisan altma ahnmas1 ve kii~iik sa• 
nayiin ilga edilmesi, arazinin mi.i§terek 
criftlikler ~ekline konulmas1 suretinde So¥" 
yet idaresinin yerle§mesi ve Madrid hii• 
kumetinin ayni_ yolda ball tedabir alma• 
51 fspanyanm hiiktimet elinde bulunaJl 
yerlerinin §imdiden Sovyetle§tigine deli! 
s~y1lmaktad1r. Bu vaziyet kar§lsmda AI• 
manya kendisini ispanya i~lerinde dogru• 
dan dogruya Sovyetlerle ihtilaf ve saval 
halinde saymaktadu. 

lspanyadaki ahvalin ald1g1 kan§1k §e' 

kil kar§lsmda 1ngiltere, selameti kat'! bi• 
tarafhkta gordi.igi.inden F ransamn bita" 
rafhk te~ebbtisiini.in sonunu beklemege '/C 

parlamentodan kanuni salahiyetler alma• 
ga bile li.izum gormeksizin derhal tayya.• 
re, silah ve mi.ihimmatm ispanyaya her• 
hangi suretle ihracm1 kat'! surette menetti• 

Diger taraftan Amerika devletlerinin 
mi.i§tereken lspanya i~lerine tavassut ve 
mi.idahalede bulunmalan ic;in Urugua~ 
Cumhuriyeti tarafmdan yaptlan teklifi 
§imall Amerika devleti reddetti. Brezil• 
ya gibi diger bi.iyi.ik Amerikah devletlet 
de boyle bir te§ebbiise pek taraftar bu~ 
lunmad1klanm anlatt1lar. Binaenalel 
yeni di.inyadaki tspanyol aleminin s• 
panyadaki muhas1m taraflann araslJll 
bulmalan ihtimali c;ok zay1flam1~ttr. 

Haricden tavassut ve telif te§ebbiisiin" 
den iimid kalmad1gmdan, F ransanm ~: 
demi mi.idahale ve bitarafhk te§ebbi.isll 
de bir tiirli.i neticelenemediginden ik~.n:.~: 
harib tarafa silah, para, tayyare, gond 
li.i ve miitehasSlS vermek suretile baric e' 

ki sol cenah ve fa§ist memleketlerin ya!"1 k I" makta olduklan yardunlann arkasJ es e 
miyerek dahill harb uzay1p gidece~ \ 
her an biitiin Avrupayt yeni bir b~!~11 
harbin ate§ine ugratmak tehlikesi bu.tu 
diinyay1 korkutmakta devam edecekZtJl 

MUHARREM FEY 

Cumhuriyet 
NiiabaaJ S Kuruttur 

Abone J Tiirkiye Haric 
,araiti 1 i~io kh• 

Se·nelik 1400 Kt. tj()O Kr· 
Alb ayhk 750 1450 
o~ ayhk 400 800 
Bir ayhk I SO yoktll' 
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SON J.IABE~L.E~ ••• 
H6dlseler arastnda 

Olimpiyad merdiven EN MUHiM MESELE Rusyada yeti,en 
melez hayvanlar 

TE'LEFON TELGRA f' VC! TELSiZLE 

lngiliz Krahn1n seyahati Kime aid oldugunu bilmediiim gii· 
zel bir oecize diyor hi: «Yarr.,rna 

hadar dolu bir bardak. Bee/bin bu bar• 
dagrn bo, olan yarurnr oe nikbin de 
clolu olan yarrarnr goriir ... 

« Y eni lspanyay1 kim ve 
ne §ekilde kuracak ?» 

Deve ve ke~i mahsulii 
garibeler ~1kb Kral 8 inci Edvard, diin Korfudan, malum 

olm1yan bir yere hareket etti -tzvestiya gazetesinde ~rkan profesor 

Londra 22 (Hususi) - Kral Seki-l Sekizinci Eduardm fotogr~f!anru ne~ret· 
zinci Edvard lpsosta Yunan Krah Yor- mekte ve Krala «Ho~ geldm1z» demekte· 
gi ile ogle yemegini yedikten sonra Kor- dirler. . . . 
fudan henuz malfun olm1yan bir yere Gazeteltr Kral Eduardm, otontelerm1 

Olimpiyad bedbinleri, bi:z:den evoel 
derece alan 18 milleti, nikbinler de 
bi:z:tl.en 3onra clerece alan 32 milleti 
goriiyorlar. 

Burada nikbinlere hak verdiren ,ey 
yalnrz 32,nin 18 den fa:z:la olma.,, de
gildir. Olimpiyadlarda bi:z:im ilk defa 
bir diinya fampiyonlugu hazanma -
mr:z:, hem o 32 millete, hem cle, teka· 
miiliin bir tek ol~ii•ii olan mazi ile re
kabette hendi geriligimize karft bir 
iidiinliiktiir. 

/ki aykrrr sistemin bu amansrz boiu§masrm 
leliikete gotiiren yolda bir mihenk ta§r teliikki ' Avrupayr 

etmeliyiz. 

Yazan: Winston Churchill 
_____ ...) 

P. Manteyfelin makalesinden: 
Mezuniyetimden istifade etmek i'>in 

Askanya - Nova cenub tetkikat mlies • 
seselerimizle Rostof ve Tiflis hayvanat 
parklanm ziyaret ettim. 

harek:t etmi§tir. yalmz kralhktan c;1karm1yan h~k~~~ar· 
Kralm Korluda gezintileri lardan oldugunu ve ?erhal k~ndm1 R_?ste· 

-----
Di.inkii say1m1zda, sab1k !ngiltere lara kar~1 bir miicadelesi mevzuu bahsol

saydt, «asi» ismi verilenler ic;in vaziyet 
mii~kiil olacaktJ. F akat mesele bu degil
dir. 

Bunlardan en enteresan1 Askanya -
Novad1r. Muhtelif havvanlar iizerinde 
yap1lan tetkikat ve te~riibelerden bG -
ka, Merinos koyunlar1 Seleksyonu iize
rinde onemli i§ler yaplltm.§hr. Miikem
mel Askanya dam1zhklart Askanya hu
dudlan d1~mda kendilerini tam.tmr§lar· 
d1r. Yeni •Dag Merinos. siirtisi.i §imali 
Kafkas daglanna gonderilmi§tir. Bu ko· 
yunlar orada mukavemet ve dag yayla 
He imtizac imtihamm ge~rirmektedir ~ 
ler. 

A · 22 (H ·) K f d bu - ren kuvvetli bir ~ahsJYete mahk oldugunu tina usus! - or u a I K f h l. 
1 k 1 t 'I K 1 d'" Yunan yaz.maktadular. Gaz.ete er or u a a I· 

Ba~vekili Lloid Georgeun, 1spanya hadi: 
seleri hakkmdaki mi.italealanm, kend1 
kaleminden c;1km1§ bir makale halinde ka~ 
rilerimize okutmustuk. Bugiin de eski 
fngiliz Maliye N azm . W_inston Ch~r~ 
chillin ayni mevzua da1r btr makalestm 
dercediyoruz: 

unma ta o an ng1 tere ra 1 un . . . . . '11 1 · h bb · 
K 1.1 b" l'k d 1 evkiine smm h1slenm sad1k rn1 et erm mu a ell ra 1 e 1r 1 te a anm pson m .. .. .. .

11 
. Ma:z:iye baharken afaitmrzda bt • 

raktrirmrz bu 32 milleti dufiinerek 
ooiinebiliriz; Ia kat 1940 olimpiyad • 
larrn12 ha:z:rrlanrrken li:.tiimiizde kalan 
18 milleti Jii,iinmeliyiz. 

"d k d · b e ahali ve · teveccuhunun Yunan m1 eh nam1n:t 
gll efre d enflz k al~ydosu lkyalapn:~.t~r fngiltere Krahna izhar etmekte oldugunu 

T erbit edilmesi istenen netice 
lki yeni 1spanya, hakimiyeti ele ge • 

c;irmek i~tin c;arpl§lyor. Her ikisi de ayni 
derecede modern, iki aykm sistem aman· 
SIZ bir musademe halindedir. F a~izm ko
mi.inizme kar 1 ayaklamyor. Musolini ile 
Hitlerin esprisi ve kuvveti, T roc;kinin ve 

ara m an ev a .a e a ~~ • · . • d" 1 
Koyli.iler mahalli kostiimlerini giyerek tlave eylemekte, Jr er. . . 

I. ·1· K 1 k d ')J• ) «Messager d Athenes>> gazetes1 !ngtl-ng~ 17. ra mm at§tsm a m1 I oyun ar . · · ~ b 11 k 
. 1 d B d K f flA terenin biitiin m1lletler J(.Jn agu a~ 1 1 ve 

o~knamkl~ ardlr.K ul ara afj or .. u 11 armo- sakin kudret misali oldugunu yazmakta • 
m · ta um a ra m ~ere ne guze par~a-

Merdivenin bir ba•amagrnda du • 
rarah nefe• alanlar afagr ba•amak • 
lardan, fakat yukarr t:rhmak i•tiyen • 
ler ii•t ba•amaklardan gozlerini ayrr. 
mazlar. 

Britanya parlamentosunun sollar mU· 
messili olan radikal parti lideri ile muha
faz.akar partinin en ileri gelen ~ahsiyetinm 
1spanya ihtilali gibi cihan§i.imul ehemmi
yeti haiz bir hadise hakkmda neler du~i.in
di.igi.ini.i bilmek, bu hadisenin yok c;apra
~1k safhalar gostennekte oldugu ~u giin
lerde faydadan hali degildir. 

lar c;alm1st1r. !ngiltere Krah mi.itenekki ~ dlr. 
ren seyahat etmesine ragmen Korfulula- Katimerini gazetesi, Yunan milletinin 
nn ~osterdikleri hararetli tezahiirlere da- Kral Sekizinci Eduardm sahasmda bi.itiin 
Yanamtyarak ahali ile temas etmege mec· necib ingiliz milletini selamladtgtm ve 
bur olmu~tur. Yunan nesillerinin ilk istiklal sava§la • 

PEYAMJ SAFA 
Bela Kunun esprisi ve kuvvetile rekabet 
ediyor. S1mf ihtilaf1, fakirle zengin ara· 
smdaki, hie; biqeyi olm1yanla her~eye 
sahib olan aras1ndaki aynhk meselesi ar· 
tJk mevzuubahis degil. lspanyanm milli 
ve askeri bi.itiin unsurlan, ltalyanm Mu-

Merinoslarda cskiden bulunan ban 
kusurlar muflonla ~iftletildikten sonra 
zayi olup bunlar muflon hususiyetini 
allm~t1r. 

/ngiliz Kralrm Krbrrsa rmdanberi ingiltereye kar§J baghhk ve Biitiin sehir et 
*** 

Sun'i ilkah Iaboratuar1 hibrid i§lerin
de btiyi.ik muvaffakiyetler gostermi§tir. 
Laboratuarm gene ilirn adam.I Milova
nof teke ile maryanm ve ke~i ile koyu
nun c;iftlemesini tecrtibe etmi§tir. Bu 
c;ok muktedir gene £iziyolojist, yeni ve 
qok orijinal bir metod kullanrn1§tl. 

davet ettiler minnettarhk hisleri duymu~ olduklanm 
Atina 22 (Hususi) - Buradaki K1b- yazmaktad1r. 

• 

fiabndan fikayet~i 1.1 1 K f d b 1 1 ']t Eletfteron Vima gazetesi, Yunanista· tls uar ku iibi.i or u a u unan ngt ere 
«lstJrab ve harabi dolu biiyuk bir fa- solini idaresinde mazhar oldugu inki~af 

cia! lspanyadaki dahili harbi biiyiik bir ve Akdenizdeki mi.ispet kudreti kar~ISin
felaket, hatta belki de, Avrupay1 mahva da derin surette tesir altmda kald1. Ital
gotiiren yolun i.izerinde bir mihekta~l te- yan metodlan bir i§aret, tahakkuk ettirdi
lakki etmeliyiz. En miithi~ kavgalar, hak- gi i~ler bir miinebbihtir. ltalya heniiz u
ta ve kabahatte musavi rakibler arasmda- faktefek prenslilderden mi.ite§ekkil bir 

Krahm K 1bm adaslm ziyarete davet et- mn fngiltereye kar~t larihi ve an'anevi 

Belediye sabit bir fiat 
koymak i~in tetkikat 

yapmaktad1r 

tni~lerdir. baglarla merbut oldugunu yazmaktadJT. 
Yunan gazetelerinin ne~riyalt Diger biitiin Yunan gazeteleri de ayni Bundan ba~ka Milovanof ondan ev • 

vel ba§ka alimlerin halledemedigi me
seleyi maryanm teke ile ~iftlemesinde 
de muvaffak olmu~tu. ~imdiye ka • 
dar bu i§te goriilen muvaffakiyetsizlik 
maryalann yumurtal!k zarlarmm te • 
kcye aid ifra7.ata gore ~ok kahn olma· 
smdan ileri gelmekte idi. Teke ifraza· 
hnm marvanm yumurtalliima niifuz e
dcrck ilk~h olma~1 ic;in Milovanof mar
vanm karmna fosfat ve glikopotassium 
tampon mahlulleri enjekte etmi§ti. Bun 
lar vumurtahk borulanndan yumurta -
va ~lifuz ederek, zar1m yumu§atmr§h. 

Atina 21 (A.A.) - Atina Ajan~1 samiml heyecam ifade eden bir lisanla 
bildiriyor: Bi.iti.in Yunan gazeteleri bu ~ fngiltereye kar~1 muhabbetkarane bir li
gi.in Korfuya gelmi~ olan lngiltere Krall san kullanmaktad1rlar. 

ki kavgalard1r. memleket iken diinyanm en biiyiik impa
Bir tarafta, kilisenin, devletin ve m\il" ratorluguna sahib bulunan lspanya, ko

kiyetin ilgasmt, yerine .komiinist bir re- mi.inist bir d!Jvletin miisavat sistemi ic;inde 
ji~ ihdas1m istiyen a~t ve miitedenni bir batmah m1, yoksa dunyamn en biiyiik 
proletaryanln ihtiraslan kayna§lyor. Di- devletleri arasmdaki mevkiini mi alma!.
ier tarafta, ordunun vesayeti altma gir- dlr? 

.......... , .. """""'"''"'""'"'"'""lllllllllllllllflllfiiii/I/IJiflll/1/lllflll/1/lfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIuoo"""""'""'""""""""""'"" 

izmirden iiziint 

ihrac1 baslad1 
) 

Piyasa merasimle a~dd1, 
ilk incir ve iiziim hamulesi 

Noterdama gonderildi 
-

fzmir (Hususi) - Aym on doku • 
zunda incir, yirmisinde uziim piyasa~l 
ac;•ld1 ve Ege mmtakasmda istihsalat ve 
SatJ§ baklmmdan, §ehrimizde de kutula
rna ve ihracat i§i noktasmdan yeni bir 
f~aliyet ba§ladl. 

Bu gece de (20/2 1 gecesi) lsve~ ban
difal, Vikingland vapuru fzmirden il~ 
incir ve iiziim hamulesini aldt, sabaha 
kar~l limandan aynld1. Vapur eyliili.in bi· 
tinde Noterdamda bulunacakttr. 

Ege tahsidati 
. ' 

italya, kuvvetlerini 
geri ~ekiyormu~ 

Rom a 22 (A.A.) - Havas A
janst muhabirinin salahiyettar bir 
membadan ogrendigine gore halya, 
Habe~istanda bulunan ve Akdeniz
de vaziyetin gergin bulundugu esna
da Libyada ve Ege denizinde tah· 
sid edilmi~ olan kuvvetlerinin bi.iyiik 
bir hsmm1 ftalyaya c;ag1rm1shr. 

Filistin ihtilali 
Arab ~etelerile yeni 
musademeler oluyor 

Belediye, et fiatlar1 etrafmdaki tahkika· 
Ia di.in de devam etrni§tir. Et fiatlanndan 
§ikayet edenler, yalmz Beyoglunda, Ka
sablar ~i~ketine dahil olm1yan hsa~lar 
ciegildir. ,Sehrin Adalar, Kad1koy, Os • 
kiidar, Bak1rkoy ve Rumelihisarma ka
dar devam eden Bogazm her iki sahilin
de oluran halk ta et fiatlannm istikrar • 
S1Zhgmdan, bir semtteki fiatm diger semt
lerdeki fiatlara uymad1gmdan ve kasab
larm etleri istedikleri fiatlara sathklarm
dan ~ikayet etmelctedirler. 

Bu ~ikayetlerden anla~1ld1gma gore 
tek kasab1 olan semtlerde, etler adeta ih
tikar denilecek bir fiatla sattlmaktad1r. 
Baz1 semtlerde de kasablar sozbirligi 
ederek halkm zararma etleri yiikselc fiat· 
!aria satmaktadtrlar. Belediye, bit_ ta -
raftan bu §ikayetlerin oniine g~melc, di
ger taraftan halkm en miihim bir g1da 
maddesi olan et fiatlarmda ihtikara mani 
olmak ve ayni zamanda daimi bir istik· 

mi§, birc;ok vilayetlerde koyli.inun hima- Bu, genclige ve kuvvetlerini miidrik 
yesine mazhar olmu§, askeri bir diktator· insanlaTa tevcih edilmi~ kuvvetli bir hi . 
li.ik vas1tasile nizam1 iadeye ~;ah~an va· tabdt. Eski !spanya, kralhkla beraber su
tanperverler, ruhaniler ve burjuvalardan kut etmi§tir. Parlamento ve kanunu esasi 
mi.irekkeb unsurlan goriiyoruz. Her iki kanh ve ate§li bir igti§a§ tevlid etmi~lir. 
tarafta da ilea edilen mezalim, uluorta Y eni 1spanyayl kim ve hangi §ekilde ya
idamlar, hududsuz bir kin, menfaatlerin ratacakhr~ l~te arandan ve mutlak !:>ir 
ve kanaatlerin ~arpi§masi, nihai zaferden kararla tesbit edilmesi laz1m gelen netice 
sonra maglublar hakkmda amans1z bir budur? 
imha hareketi ba§IIyacagmJ, onu miitea- !spanya isyanmm akisleri, yanmada -
klb, uzun bir zaman, demir gibi bir dilc- dan ~;ok daha uzaklara kadar yay1hyor. 
tatorli.igiin hi.ikiim si.irecegini tahmin etti- Bunun sebebleri, dereceleri miitehavvil 
riyor, I olmak uzere, her memlekette hi.ikumetler 

Bu nas1l husule geldi? «Plana tevfi- i~in ihtilaf sebebi olan ~eylerdir. Din mu-
kan» harebelerinin bittigi soyleniyor. Belki, ra-

Lenin, radikal veya sosyalist hiikumetle- kib dinsizlik muharebeleri ha$lamJ•hr. 

• Askanyada bulundugum miiddetc;e 
teke ve koyunla ~iftle§tirilmi§ 50 di§i -
den 5 inin karmlan a~1lm1§ ve c;rkan 
ccninlcr hali tabiide inki§af etmi§ bu • 
lunduklan tesbit edilmi§tir. 

Milovanofun c;ah§malan ayni mese -
lelcrin h alli i<;in yeni yollan gostermi§· 
tir. Onun i<;in pek muhtemeldir kl ya 
km zamanda Askanyada yalmz koyur 
vc tcke hibritleri (melezleri) degil, ba§ 
ka, §imdiye kadar tasavvur edemedigi -
miz hibrit1cr meydana c;1kacakhr. BJJ 
bi.itiin di.inya i~In ~i.iphesiz bi.iyilk onen 
arzt>decc ktir. 

Simdiye kadar her y1l, ilk defa iiziim, 
sonra incir yi.iklenir ve sevkedilirdi. Bu 
Ytl vaziyet aksine olmu§tur. 

Bu incirler, turfanda incirdir. Borsada 
Piyasanm ac;1lma merasimi epeyce hara • 
tetli olmu~tur. Binanm ic;i, di§I bayraklar 
Ia donatllml~tl. Bermutad, fiat i.izerinde 
ihtJ)aflar ve miinaka§alar olmu§, tacir -
ler, turfanday1 kalitelere ay1rmak sure • 
tile uc; fiat vermek istemi§lerdir. Bu dilek 
llJi.istahsilin aleyhine idi. Miistahsil na -
llltna saticl roluni.i oymyanlar borsa sa -
lonunda: 

Kudiis 22 (A.A.) - ingiliz askerleri, 
sahil mmtakasmr sistematik surette tat
hir etmektedirler. Dun Arab ,.etelerile 
vukua gelen bir miicadelede Arablar, 
10 maktul vermi§lerdir. 

rar temin edebilmek ic;in §ehrin hemen 
her semtinde tatbik edilmek iizere umumi 
bir fiat tesbit etmek i~in tetkikatta bu -
lunmaktad1r. Bu tarife latbik edildigi 
takdirde §ehir ile Bogazm iki yakas1 Ye 
Adalardaki et fiatlan arasmda bir fark 
kalmiyacakhr. Halbuki evvelce buralann 
uzakhg1 ileri siirulerek ve nakliye iicret
lerinin fazlahi• bahane edilerek Istanbul 
fiatla.r1na nazaran daha yiiksek bir fiatla 

ri takviye etmek iizere, komiini~tlerin, so- F a~izm ve komiinizm, ikisi de bayrak 
Ia miitemayil biitiin hareketlere muzahir kaldmyor ve gerek onun, gerek otekinin 
olacaklanm yazm1~h. Onlann elinden ik- namtn.::. ortaya atllan ~ampiyon ve kurban 
tidan alarak mutlak hale getirecekler ve ehik degil. Fa~ist halyamn veya Nazi 
marksist devletleri kuracaklard1r. Bu tar· Almanyamn lspanyol asilerini le~vik et
zt hareket maliimdur, misalleri gori.ilmi.i~· melerine ve onlara yardtmda bulunmala-
rur ve komi.inist akidesinin esaslanndan- nna yahud Bol~evist Rusyanm komi.inist 
d gayretine muzahir olmasma hayret edelr, 

Bu c;ahsmalann sonu~lar1 henliz ta · 
mamile ve lay1kite takdir edilmemi§tir 

3 ay sonra ilk koyun - kec;i ve teke 
marya melezleri diinya 'a geleceklerdir 

Moskovadaki muhakeme 

- Ay1rmak yok! Mal esasen on a 
!!ore hazulanmJ~tJr ve fial! 9 kuru§tur. 
A§agt veremeyiz! 

Diye bag1rml§lard1r. T acirler de sa • 
lonu terketmi§lerdir. Mi.izakere ve mii
haka~a uc; saat devam etmi~tir. Ahdar 
nihayet bu dokuz kuru§u kabule mecbur 
kalmi~lardlr. 

Ak§ama kadar 3,900 c;uval incir salll· 
lllt§br. Bir taraftan borsada sab§ devam 
ederlcen diger taraftan da incir hanlarma 
toplanan amele, derhal faaliyete ge~mi4 
'te geceyansma kadar epeyce kutu ha -
2:trl am1§ hr. 

*** 
Oziim piyasasmm a~1lmas1 merasimi 

daha hararetli olmu§, Vali de bulunmu§
lllt. Misafirlere limonatalar ikram edil • 
~i§ ve biiyi.ik bir g~p halinde iiziim sa-
01\Una gec;ilmi§lir. Uz.um niimunelerini 

~il"tj masalardan birinin ortiisi.inii vali kal
~ftnl§ ve hararetli sah§lar dileginde bn
Untnu§tur. 

Bunu mi.iteak1b derhal miinaka§as1zca 
lltiibayaat ba§larnl§lir. Ak§ama kadar 
jl>tYce faaliyet olrnu§tur. Fiat 6,50 · 
6,50 kuru§ arasmda tehali.if etm1~t.r. 
~~en seneye nisbetle 0.25 • 1 ,25 kuru~ 
adar bir yiikseklik vard1r. 

lnhisar idaresile T ari§ Oziim Kuru · 
~~~ •. §imdilik ihtiyac gonnediklerinden 
lllJ'asaya girmemi§lerdir. Ozum kurumu
~111} biirosu da faaliyete ge~mi§tir. Bura-

a, iooperatifler iizi.imi.inii tacirlere sat
lllak ic;in mutavassit bir rol ovmyacak ve a... • ~ 

Jill "/'.amanda kendi hesabma mubayaat 
l'apacaktJr. 

. *** 
tUA1' adrlerle ihracat~1lar arasmda hir ih-
1 af ~Uunl§tlr. Tacirler, hiikiimetin incir 

b!flba!aj meselesi ic;in vermi§ oldugu 30 
111 lirahk dovizden, kendileri nam1na 

'te klering esasile gumri.ige gelmi§ olan 
klllbatajlarm da istifadesini istemi§lerdir. 
1 llttun buna itiraz etmi~tir. Vekaletten 
01"14lac.akbr. 

Diger taraftan per§emb~ g~~ii, ~~dra 
yakmmda Arablarla bir Ingthz mufre-
7.esi arasmda vukua gelen _v; b.iitun bir 

.. d ·am etmic: olan haklki bir muha-gun ev 'i • 1 d. 
rebede Arablar 32 telefat vermJ§ er Ir. 

Panayir hazuhklara ilerliyor 
!zmir 22 (A.A.) - Panaylf ha .. 

ml1klanna geceli gundi.izli.i devam edll
mektedir. Devlet paviyonlarile beto~ yo! 
yapilmaktad1r. Diger paviyonlar ~Jtrnek 
iizeredir. T amamlanan Sovyet pa Vlyonu
na e~yalar yerle~tirilmektedir. Panaytrda 
her c;e§id eglence yerleri yap1lmi§IIT. Yu
nan ve M1s1r devlet paviyonlan •. Ele~ ve 
M1s1r tarz1 mimarisine uygun blr §ekllde 
yapdmaktad1r. . 

Panay1r miinasebetile 1zmlre gelecek 
olanlardan fazla iicret almmasma mey ~ 

dan verilmemek i~in tarifele~ otel v~ lo -
kanta ve kazino fiat listelen Beled1yece 
haz1rlanmaktad1r. 

Bu listeler gerek Belediye z.ab1ta me -
murlan ve gereksc ransenman bu:o.sun • 
dan tevzi olunacakt1r. Eyliiliin bmnden 
itibaren 20 gi.in devam edecek ol~n pa • 
naymn miikemmeliyetine biiyiik hlr gay· 
retle c;ah~dmaktad1r. 

Bir tayyare kazasmda 2 ki§i 
oldii 

Londra 22 (Hususi) fmparato~-
luk Havayollan te§kilatma mensub _b~r 
tayyare bugi.in iskenderiy~de~ Brendl_z•
ye giderken bir kaza nehcesmde demze 
di.i~mii§tiir. T ayyarede bulunan I I yo leu
dan 2 si bogulmu§, 9 u kurtanlm1~1Jr. Ka
zazedelere yard1m etmek ilzere ~aha
dan bir tayyare, Hayfadan da b1r kru
vazor gonderilmi§tir. 
Yunanistanda doviz ka~ak-

~·h~na kar~l 
Atina 22 (Hususi) - Hi.ikumetin do

viz ka~ak<;Ihgmm oniin[i almak i~in it
tibaz ettigi tedbirlerden gazetecilcre 
bahseden Ba§vekil Metaksas muhtelif 
b nkalarda hususi kasalan bulunanla -
a doviz ka~ak~1hgile alakadar oldu -

rm Id· v· d b · · • da "liphe edi 1gm en unun I<;m gun " • .. 1 . t· 
de tedbirler ahndl~lm s?y eml§ lt. 

Pire liman dairest har1cden gelen yol
culan kar§Jlamak u:crc ~ap~rlara gi -
rilmesini menetmi§hr. ~rmd1ye kadar 
vapurlara girebilmek i<;in verilmi~ olan 
mi.isaadeler de umumiyctle iptal edil · 
mi§tir. 

sallhyor ve bu suretle 0 havali §ehirde 
oturanlardan daha pahah et yiyorlardl. 
Simdi Belediye bunun oniine ge~mek ii
zere her yer i~in muteber olmak iizere bir 
fiat tesbit ederken diger taraftan da nak· 
hye tarifesini indirtmek suretile et fiatla
nm ucuz.latmaga da karar vermi~ bulunu· 
Yor. Etlerin ne miktar ucuzl1yacagl an • 
calc yap1lmakta olan tetkikat neticesindc 
anla~1labilecektir. 

lstanbulspor Edirnesporu 
3- 0 Yendi 

E(.!irne 22 (Hususi) - Edirnespor 
ve Etdirne muhtelitile iki fqtbol mac;1 yap· 
~ak iizere diin ak§arn §ehrimize gelen ve 
Islasyonda Edirne gencleri tarafmdan ha· 
raretle kar~tlanan istanbulspor kuliibii 
bugiin Edirnespor Birligile ilk ma(-101 yap 
rni§br. Mac; 3 - 0 1stanbulsporun galebe· 
sile bitmi~tir. 

Edirne muhtelitile 1stanbulspor tak1rn1 
arasmdaki ma~ yann (bugi.in) yap1la • 
cakhr. Bu mac;a biiyuk bir ehemmiyet 
verilmektedir. 

Bir tayin 
Ankara 22 (Telefonla) _ Bogazlar 

mukavelesinin tatbibnt temin etmek iize· 
re merkezde te~ki] olunan daire 5efligine 
Hariciye Vekaleti birinci daire ~efi Esad 
i.ic;i.incii derece ile tayin edilmi~tir. 

Y eni Yunan nazu ve 
miiAtel}arlara 

Atina 22 (Hususi) - Ekonomi Nazlr
hgma tayin olunan fabrikator Haci Kir
yakosla yeni te§kil edilen matbuat ve 
turizm miiste~arhgma tayin edilen Ni· 
koludis ve g1me mtiste~arhga tayin e -
dilcn Atina Belcdiycsi rcisi K~yas c;ar
llamba giinii Korfuda Krahn huzurunda 
tahlif edileceklerdir. Ba~vekH Metaksas 
ta tahlif esnasmda haz1r bulunacaktir. 

Atinada yaktlan komiinistliie 
dair evrak 

Atina 22 (Hususi) - Dun ak~am saat 
yedide bi.itun Yunanistan Milli Talebe 
Birligi kuli.ibii Olimbio Dios sutunlan
mn altmda komi.inistligc dair bir~ok 
matbu evralu yakmi§tlr. 

Arrl hakikatler bilir miyiz? 

t · Fran•a ve lngilterenin menfaatleri Bu usul, spanyol komunistleri tara - l'b 
fmdan harfiyyen tatbik edilmi~tir. Libe- r eral lspanyadadrr 
ral olmak istiyen demokratik cumhuriyet, Simdi, garbdeki iki liberal ve parh • 
sola dogru devamh surette kaymi~tJr. Na- manter devlet, Fransa ile ingiltere nas1l 
mlar, rejimi zahiren parhmanter gibi gos- vaziyet almal1d1rlar/ fspanyada kim ga· 

tererek orta smtflara itminan veriyorlardl, lib gelirse gelsin kaybedecek olan hi.irri
muhafazakarlann ve kralcllann muhale· yet ve demokrasidir. ltalya ve Almanya 

ile s1bf1k1 dost olan fa~ist bir 1spany a, 
fet .kabiliyetini zayiflallyor veya koti.i- bi.iyuk bir tehlikedir. Emici hortumlanm 
r\imle~tiriyorlardJ. Fa kat, az zaman ~on· F ransaya ve Portekize uzatmJ~ komiinist 
ra, hiikumet, kendilerini a~r1ga vurmaktan bir ispanya ayni derecede biiyiik, hatta 
korkmiyan ve tehdide, cinayete miiracaat baz1 kimselere bak1hrsa daha miithi~ bir 
etmesini bilen mi.ifrit unsurlarm s1k1 ve tehlikedir. F ransa ve 1ngilterenin en ya· 
karanhk mengenesine yakaland1. Haki • km menfaatleri, herkesin refahm1 temin 
kat, c;oktanberi tamamen ba§ka ti.irlii ol- edecek liberal bir 1spanyayl tekrar viicu· 
dugu hal de parlamentoda oyuna devam de getirmelctir. Fa kat bu pek zay1f bir ii
edildi. Bu senenin ba~mda yap1lan inti • middir. 

habdanberi, fspanyada, baz1 zaruri de- Simdilik, F ransamn ve ingilterenin ~1k1 
gi§ikliklerle, Rusyadaki Kerenski devri • bir bitarafl1k muhafazas1 maksadile birle· 
nin aynen ya$ad1gm1 gordi.ik. ~ip oteki devletleri de kendilerini taklide 

Fa kat ispanyamn kuvveti, harici bir davet etmeleri son derece mi.ihim bir nok
harble azalml§ degildi. Orduda azc;ok bir tad1r. Hatta, bir taraftan Rus sermayele
ittihad vard1. Komunist suikasdile hera- ri yar.t1ma ko~sa, diger taraftan, ftalyan· 
bc.r, son derece gizli bir surette, bir mu· !ann ve Almanlarm te§vikatta bulunduk
kabil askeri hareket te hamlamyordu. Ian sabit olsa bile bunu yapmak laz1md1r. 
Parl1manter ve kanunu esasiye miistenid lngilterenin ve F ransanm selameti, hic;bir 
bir rejimin, gunu guni.ine komiinizm isti- Zaman mi.idahaJede buJunrnamagt amir -
lasma maruz kald1g1 halde, biitiin sm;f- dir. Fransamn t~panyol komiinistlerine 
lar taraf1ndan kabul edilmek hakkma, kar§l tevecci.ihii ve fngilterenin asilere 
manen ve kanunen sahib oldugunu iddia ho$ goriinme arzusu Britanya lmpara -
etmek abestir. Kanunu esasiye mi.istenid lorlugile F ransa cumhuriyeti arasmda 
bir hi.ikumet, bu isme liyakat kesbetmek vahim fikir miibayenetleri uyand1rabilir. 
istiyorsa, kanunlarm tatbikm1, asayi§Jn !spanyol volkam bizi alakadar etmez. 
muhafazasmi, halkm hayatmm Slyaneti- C,::arpl§an iki taraftan hi~birisi bizim me
ni, serbest lasarrufu temin edebilmek ic;in deniyetimizin kat'i ifadesi degildir. Spor
kuvvetli bulunmalldir. Bu esas hakikatle- tif veya hissi bir temayi.ile kapllmamlZ 

ri temin kudretini haiz ol.nuyan hic;bir dogru olmaz. Biitiin hadiseler bu biribi
parhmanter sistem ya~lyaroaz. Senor rine dii$man kuvvetlerin kabiliyetini ar
Sotellonun oldi.irtilmesile son harldine 

hnnakta, parhmanter demokrasinin ve yiikselmi~ olan cinayetler ve hic.iliaver · ~ahsi hi..irriyetin varhg1m tehdid elmekte-
haller oyle bir vaziyet ihdas etti lei, It;~ dir. Dikkat ve teyakkuzumuzu arttrarak, 
bir parti kendisi hakkmda kanuni muam'!- h d 

~r zaman an daha faz.la miidafaava 
le tatbikml istiyemez bir hale p;eldi ve her ham olarak uzaktan bakallm.» . 
s1mf vatanda~lar memleketin h11yat1m WINSTON CHURCHILL 
tehlikede gormege ba~ladtlar. 

Bugiine kadar ald1g1m1z dogru veya 
yanh~ haberlere nazaran, her iki taraf ta, 
hemen hemen ayni derecede kuvvetli ve 
musavi nisbette araziyi i~gal etmi~ vazi
yette goriiniiyorlar. Ortada, eski ispany.l
mn yeni 1spanyaya kar~l. dinin, an'ane· 
nin, kiiltiirun atideki i.imidlere ve i~tiha-

Yurdda~ 

Yeml~ ve meyva saghk ve kuvvet kay
na~Idlr. Hergiin bol bol ye. 

Ulusal Ekonomi ve Arthrma Kurumu 

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

1 Btvsta.rat' 1 tnca sahf/etUJ 

st bildiriyor: 
Zinoviev, Kamenev ve diger su<;lula

rm muhakemesi miinasebetile eski Troc;· 
kistlerden Piatakov ve Rakovski Pra • 
vada gazelesinde yaZilar ne~retmekte • 
dirler. 

Piatakov, makalesinde ezcumle diyor 
ki: 

«- Sovyet Rusyada yaptlan alc;alcc;a 
cinayetleri tertib edenin T r~ki oldugu 
ve vatammiZin buyi.ik bir evlad1 olan 
Kirovun katlinde de Troc;kinin dogru -
dan dogruya methaldar bulundugu ~im~ 
di anla•llrnl§tlr. Bu tarihte e~i raslan -
m1yan bir cinayettir. Be§eri lisan bu al
<;ak katilleri tel'ine kadir olacak kelilpe• 
Jerden mahrumdur.» 

Almanyanm protestoau 

Berlin 21 (A.A.) - Havas Ajan • 
~mdan: 

Moskovadaki Alman el~isi, Moskova 
radyosu tarafmdan O~;iincu Reich aley
hine hergi.in yap1lmakta olan tahrikati 
protesto etmi~tjr. Almanya, Sovyet hii • 
kumetinden bu harekata bir nihayet ve• 
rilmesini istemektedir. 

Alman gazetelerinin ,iddetli 
ne,riyatr 

Berlin 22 (A.A.) - Voellcicher Be• 
obachter ve Berliner T agablatte gaze • 
teleri bu sabahki niishalannda Mosko • 
vada yap1lan Alman t*bbiisunii birinc.i 
sahifelerinde bi.iyiik harflerle tefsir edi· 
yorlar. 

Voelkicher B eobachter ~oyle diyor: 
«Bu te§ebbiisler, ~ok sarahatle gos -

teriyor ki, Almanya Y ahudi bol~evizmi· 
nin devamh tahrikahni ve M. Hitlerle 
onun hi.ikumeti hakkmdaki mi.itemadi 
kiistahhklannt mukabelesiz kabul elme· 
mek a7mindedir. Eger, Madrid ve Mos • 
kova medeni milletler gibi bir hatb ha -
reket takibine kabiliyetli degillerse. Y a
hudi bol~evikler ba~ka tiirlii bir ders al
mahdirlar.» 

Berliner Beobachter yaz1yor: 
«Tcmenni olunur ki, bu te$ebbiis, ha· 

ytrh bir ika7. te~kil etsin, Avrupa, Mos • 
kova radyolar1 ne~riyatmm manasm1 an· 
lasm, ve bu te~ebbi.is, ilk rbtar dinlen • 
mezse, ahnmas1 zarurile~ec.ek tedbirlen 
esas olsun.t 
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Hlklye 

Bibliyografya 
Ana fedakirhgi Gotenin A,klarl 

Pierre Vllletard'dan =::P 
Laure !lkJ!a sJklla sahneye <;lkll. lnce 

ve titrek vUcudile, vaktinden evvel gayri
tabii bir &ekilde biiyi.imii~ bir ki.ic;:Uk k1z1 
andmyordu. OksiirdU, tereddiid etti, ni
hayet &arbya ba$ladl. Arkadan: 

- Am an Allah sese de bak I 
Sadasl ylikseldi. 
Fa kat ressam Jacques Cervui piposunu 

havaya kaldirmi~ ve: 
- Susun alc;aklar; diyerek savrulacak 

kahkahalarm online gec;mi~ti. 
Bi.iti.in salon halk1 iirperdi. Jacquesm 

kuvYetli bazulan vard1. Herkes sustuktan 
sonra gene piposunu pofur pofur savura
rak Laureu dinlemege ba§lad1. Kadm 
~en bir ~ark1 soyli.iyordu. Fa kat o kadar 
korkuyordu ki, son kelimesjnde, bir goz· 
ya§l ihtizaz1 vard1. Halkt selamladt ve 
ayag1 bir iki defa etegine taktla tak1la 
sahneden <;lktt. 

Jacques: 
- Aferin, dedi, bir muvattak1yet bu. 
On tane goz ona dikilmi§ti. Etrafma 

toplanmi~ olan arkada§lanna yava~ yava§ 
anlatmaga ba~lad1: 

- Zavalh b1r kadm. Kendisini tekrar 
ilk defa olarak di.in gi:irdiim. Hemen ba
na bi.iti.in hayatml anlath. Memleketlim 
de. Ana babalanm1z kom~u idi. Laure, 
mahkeme ba~katibinin klll idi. Oc; kar

de§tiler. Birbirimiz.le <;ok samimi idik. 
Anneleri hep basta yatan bir kadmd1. 
Gi.ini.in birinde oli.iverdi. Kocasl da bu 

• ked ere dayanam1yarak az sonra gor;ti.i. 
Oc; k1z c;ocuk yapyalmz kalrnJ~IardJ. En 

biiyi.igi.i on sekiz ya~mda idi. Ne yapa
caklardt ~ Paris ten bir teyzeleri gelerek 

onlan ahp goti.irdi.i. 
8u teyzenin ismi Luciennedi. F az.ilete 

aldmnaz.. ahlaka bah! bir fikir olarak ba
kardl. Her kadmm genclik ve gi.izelligin
den istifade etmesi laz.Jm geldigi lcanaa

tinde idi. Gene k1zlarm her birine miras 
olarak bin frank kalml§h. Bunlan, tuva· 
letlere, ve cazib ~eylere sarfettiler. <;ok 
gec;meden her biri otomobilden inmez ol

mu~tu. F akat yalmz Laure di.i~medi. 
Mont - Martreda kendisine bir oda 

tuttu, gi.indiizleri bir terzi yanmda c;aiJ~l
yordu. Kendisine nihayet Paul Chave i~
minde bir talib <;JktJ. 

Bu, palikarya bty1kh, yuvarlak kafah 
bir adamd1, fakat lcalbi fena degildi. lyi 
bir lcemanc1 idi. Kabarelerde lYalard1. 
Gene k1z biitiin me~kuk mazisine ragmen, 
onunla evlenmege raz1 oldu. Halbuki de
likanh evlenmeyi, bir c;ifti, amme iktidan 
oniinde birbirlerine tapmmaga icbar eden 
eski ve budalaca bir formiil telakki edi
yordu. F akat Laure c;ok ince bir kadmd1. 
0 kadar ki Paul belediyede nikah yaph. 
«Haydi can1m, ne olacak, diyordu, i~ 
olsun!», fakat nikah tlyllmJ~tJ ya! Deli
kanhyi iki zay1f ve muntazam kol bagla
ml h, c;algJcJ, arhk kat'i kadm1m1 buldum 
diyordu. 

Balaylan c;ok tath gec;ti. Bir erkek c;o
culdan oldu. 

Fa kat Laureun kocas1 c;apkmhk yap!· 
yordu. Gene kadm her~eyi ogrendi. A8-
ladt ve sonra affetti. Ne yapsm, o, yav
rusunun babas1 degi) miydi? 

i,e bakm ki herifin talihi a<;Jimi~tJ. Bi.i
yi.ik bir lokantaya ba~ kemanc1 oldu. Bir 
c;ok kadmlar onu gi:izlerine kestirmi~lerdi. 
Fa kat bu sefer bunlar geli§igi.izel kadm
lar degildi, siirmeli, fildi*i omuzlu muh
te,em bayanlard1. Kalbleri koktelle sar
ho§ edebilen bayanlar. Aralanndan biri 
c;ok ci.ir' etkar <;Ikh. Bu bir Amerikah ka
dmdJ. A~k ic;in diinyay1 dola~an, her 
meyvaya di~ gec;iren, fakat hic;bir zamdn 
doymak bilmiyen bir kadm. Yirmi ya§m· 
da dul kalmJ§IJ. Gi.izel ve zengindi. Ma 
cera bedellerini bol para ile oderdi. 

Fa kat bu kadm, maceralannda bile or
takhgJ sevmezdi. Paul da esasen vicdan
SIZ bir adamd1, herseye raz1 oldu. 

Amerikah kadmla beraber gidip Lau- V'e ~iirleri 
reyi gi:irdi.iler. Amerikah, sevgilisinin ka- Kanaat Kitabevi 1936 • Fiatt 75 kurU§ 
nsma: 

- Aman, madam, bizi affediniz, de- Gote hakkmda Hasan Ali Yileel 1932 
di. Fakat ne yapahm, birbirimizden ay- senesinde cGote- Bir Dehanm Romaru~ 
nlam1yoruz ki. Buna imkan yok yemin adh ktymetli bir eser ne§retmi§ti. 
ederim. Mi.isaade edin de... lJ<; k1sma aynlmi§ olan bu kitabda 

Amerikah kadm hemen hemen bir s~r- Gotenin biiti.in §ahsiyeti hatta a§klaJJ 
vet teklif ediyordu. Kadm c;ocugile bera- tahlil ediliyordu. 
ber parasJz kalmiyacaktJ. Gote bir asra yakm si.iren hayatmm 

Fakat h~.!l: arasmdan <;Ikml~ temiz ka- her safhasmda severek ve sevmiyerek, 
sevgiliye kendisini vererek veya ondan 

dm gi.iliiyordu: «Haydi cehennem olun kac;arak ya§aml§tl. Delikanhhgmda bir 
buradan !» diye bagJrdJ, kapi <;attadak romantik, kemal ~tagmda klasik, ya§h 
kapand1, biraz sonra a§ag1dan otomobilio iken de bir mistik olmu§tu. A§klan ay-
sesi duyuldu. nca tetkike degerdi. 

Laure yavrusile yaln1z kalaralc ilci sene Halid Fahri Ozansoy da bu olgun ha-
u~ra~tJ. Geceleri bile diki~e c;ah~Jyordu. yatm cazib safhalarma kapllmt§ ola -
Gozlerini mahvetti. Kocasmdan hic;bir cak ki bize cGotenin a§klarmt ve a§k 
haber yoktu. §iirlerinh bir daha anlatmak, bir daha 

Bir bahar giini.i idi. Gene kadm evinin okutmak istiyor. Hakkt da var. Gote 
kar~JSma dayanmJ~ bir erkek ~ekli gordii. gibi bir deha ha~mda soyleneeek 0 

Laure bunu derhal tammJ§tl. 0 gelmi~ti, kadar c;ok ~ey vardtr ki boyle bir iki 
kocasJI F akat ne hal de bir bilseniz I Bit- kitabla tiikenmez. 
mi~. elbiseleri paramRJ,r<;a olmu$; hicab Kitabm ilk k1sm1 olan Gotenin a§k
ve sefalet altmda kamburu c;tkmi~. Erkek Ian ilk a§k, Frederique, Lili, Kontes 

Stolberg, Madam de Stein, Milanolu agzmt ac;mak istedi, lakin kadm mani o-
larak: ktz, Christiane, Marianne Lung serlev-

1 • hah fasillara aynlml§. Her birinde bir 
- Hay1r, haytr, dedi, sonra soy ersJn. taktm tafsilat ve bazt resimler var. 
Fa kat adam yumrulclanm slklyor, ko- Kitabm ikinci k1sm1 Gotenin a~k §iir-

nu~mak istiyordu. Onu en ziyade hogan leri terci.imelerine hasrolunmu§. Bura· 
vicdan azab1 degildi. Bir cokey ic;in ken- da ktrk tane Lied, dort tane Balad, iki 
disinin terkedilmi~ olmasm1 hazmedemi - Od, be§ Sone, tier Epigram, be§ tane de 

yordu. divanmdan ahnmt§ par~ta var. 
Laure tath tath: Eserlerinden her milletin istifade e-
- Kendini i.izme, dedi, o kadmdan debileeegi Gote i~tin Napoleon: Voila 

artJk hi<;; bahsetmeyiz. un homme derken, memleketini i,stila 
Biran ic;in yeni bir saadet kuruntusuna eden bu bilyiik cihangire Gote hem ken

kapdddar. Onlar ic;in hayat tekrar saa • disinin Almanhgmt, hem de onun Fran
detle ve sa kin ba~lam1yacak mtyd1 ~ Fa-~ s1zhgmt unutturabilmi§ti. 
kat Paul bu sefer bitmi~ti, sefahet onu Gote lie; buudlu bir deha idi. Her biri 
mahvetmi~ti. HayatJ yava§ yava~ son ~ bir faniyi ebedile§tireeek ktymette olan 
mege ba~ladJ ve gi.iniin birinde gozlerini, hissin, fikrin, iradenin viieude getirdigi 
bir daha ac;mamak i.izere kapad1. muhte§em bir ehram... Astrlarm yJgJ· 

F elaket bur ada bitmiyor. Zavalh ka- nile yi.iksekligi zeval bulm1yacak bu 
dm geceli giindiizlii c;ah~arak gozlerini dag1 u~aktan seyretmege bile doyum ol-

h · · F lc h v h maz b.ll' tema§adtr. rna vetmJ~tJ. a at er~eye ragmen a-
t k k · t' rdu r·u·nkii rocu- Onun hayahm tahlil eden eserleri o-ya m1 a zan rna IS 1yo . y ., ... 

~ .... d h ·d d ' Ka kumak, a§klarm1 ogrenmek, velhas1l o-
gu yuzun en k as~~n1eye ~

1 ekmez 1
' d: nun hayabm yakmdan bilmek, eser • 

barelerde ~ar 1 soy cmege arar ver 1. . . . . . 
S d b .. 1 b' k "ka lermden almacak 1shfadeyJ b1r kat da

onra a 0 Y e lr azme verece mu • ha arbnr. Bilhassa lisan bilmiyenleri • 
fat bulamay1z. miz ic;in bu mevzularda eserlerin c;o • 

F. V ARAL galmast c;ok yararh olacaktJr. 

Adanada yeni bir 
cins e,ek 

~-~~---~~~· --c~~~~ 

Adanada yeti,en yeni bir 
cin• merkeb 

Adana (Hususi) - Yiiregir ovasJ
nm bir c;iftliginde beslenen siyah renk li 
di~i bir merkeb, ayni c;iftlikte diger siyah 
renkli bir erkek e~ekten bir yavru ka'la
myor. Dogan yavru, Ankaramn tiftik 
kec;:isi kadar beyaz, ti.iyleri tiftik gi1Ji 
yumu§ak, gozleri a<;1k mavi, kirpikleri 
beyaz, goz kapaklan pembe renkte bir 
stpa. 

Gec;en y1l dogan bu s1panm, anlath
gim renk farkmdan ba~ka bir kusuru 
yok I Simdi 1 ya~mda 8evimli bir e~ek 
olmusl 

A~ni ana ve babadan, bu y1l da be
yaz renkte ve ayni evsafta diger bir yav
ru daha meydana geldi. Bu garib hadise 
muhitte olduk<;a merak uyand1rd1. 

yiiziinden 
islenen cinayet 
' 

Bir adam bir atgtrtma~l 
aopa ile oldiirdii 

lnegol (Hususi) - Bugiin lnegol ke -
nannda bir e~ek yuziinden ihtiyar bir 
SJgutma<; oldilrillmii§tilr. Vak'a §Oyle 
olmw~tur: 

Birka9 gi.in evvel Hocakoy kenarm • 
da othyan iki e§ek yava§ yava§ tnegol 
yolunu boylarlar. Bunlar1 koye don • 
diirmek i9in Bekta§ admda biri arkala
rmdan ko§ar. Bu lro§madan ilrken hay
vanlar alabildikledne oraya buraya 
yollamrlar. Fakat Bckta§ nihayet kendi 
hayvamm yakalar ve koye dondilrur. 

Diger hayvanm sahibi koye doniince 
ni~tin benim hayvamm1 da getirmedin 
diye Bekta~la kavgaya tutu§urlar. Bu 
kavga sonunda baba ogul birle§erek 
Bekta§a iki bu;ak saplarlar. Bl~taklan 
yiyen Bekta§ hilkfunete haber vermi -
yerek yarasmm evde iyi olmasm1 bek
ler. Nihayet lie;, di:irt giln sonra yaras1 
iyile§ince inegoltin kenarmda Gazhane 
yamnda pusu kurar ve zavalh s1g1rt -
ma~t ge9erken kalmca ve bi.iyiik bir sopa 
ile ba§ma vurmaga ba§lar ve ihtiyar a
dameagJz dayak yiye yiye oliir. 

Katil yakalanml§ ve mahkemeye ve -
rilmi~tir. 

endikteki beyaz ev markasmm, iizerindeki tesirini izaleye <;a· 
h§tJ, Demek bu menhus ve kanh i~aret 
buraya da girmi~ti. F akat nas1l ve ni -
<;inL Bu kanh vak'ada gene kiZin da 
i~tiraki var mtydJ? Acaba bu i~tirak bir 
ortakhktan m1 ileri geliyordu ~ Yoksa o 
da kurbanlardan birisi miydi) 

Zabtla romanamaz: s 
1 tince a~;Ilan bir kap1dan i<;eriye girdi. 

Buras! avlu degil, sanki bir kuyu idi .. 
Kar§Jda camlar1 tak1ldtgmdanberi silin • 
memi~ bir pencereden giren J§Ik orasm1 
aydmlatam1yordu. Avlunun iki tarafln -
da birlcac; kap1 vard1. Y almz biri biraz 
temizce oldugu i<;in buradan bir odaya 
girilecegini tahmin ediyordu. Sagmdaki 
pencereye dikkat etmeksizin kapmm o -
ni.inde durdu. 

- Bu saatte ve tammad1g1m bir ka -
dmm evine gelmem dogru degil amma 
~antasm1 teslim edecegim. 

Diye di.i~i.inerek kapmm i.istiindeki ipi 
c;ekti. Bir zil sesi ortahg1 c;1nlattJ. Bekle· 
di, cevab yoktu. Bekledi; ic;erden en kii
~iik bir ri.izgar, bir nefes sesi bile duyul
muyordu. Bir hayli bekledi; gozleri ka
ranhga alt~tyordu. Oc;iincii defa ~mgJra
gl <;ekti. Kargir bina bir daha c;mlad1. 
S.,hude l Keadi kendiue : 

- Ne yapmah~ diye sorarak elini 
<;antaya uzath; ic;indeki anahtar aklmda 

idi. Fakat yabancJ bir eve girmege cesa
ret edemiyordu. Zaten acaba anahtar 
buramn mJydJ ~ 

Bunu tecriibe etmek istiyerek anahta• 
deligini buldu; anahtan soktu, kalbi bir
denbire ~iddetle <;arpmaga ba~lad1. Son 
derece hi.isnii niyetle hareket ettigini, ta
mmadigl, yi.izi.ini.i bile iyice gormedigi bir 
gene kJZa, kiic;Uk bir hizmette • belki bu 
hiz:met pek buyi.ik le olabilirdi - bulun -
maktan ba~ka bir§ey dii~iinmedigi halde 
sanki bir hirSJl.,Illl~ gibi tela~ ve heyecan 
duyuyordu. 

Kapmm oni.inde bir yol hahSJ gordi.i. 
Bir ad1m atmak i~in tereddi.idle yere ba
karken gozi.ine parlak bir$ey ili~ti. 1iildi. 
ald1. Bu da kirmlZJ, madenden bir b 
markasJ idi. 

Gene k1z 
Ahmed Kenan gozleri b markasma 

saplanmJ~ olarak oldugu yerde mJhlandJ, 
kald1. 

1Ik §a~kml1g1 gec;tiktcn sonra bu CJ 

Belki kaybedecek hi~;bir zamam yok
tu ve belki bir iki dakika ile bi.iyi.ik ~eyler 
temin edebilirdi. A rhk tereddi.id etmiye· 
rek kap1y1 adamaloJIJ ar;t1; ir;eri girdi. 
Burast aynca bir antreye, biiyi.ik bir oda
ya ~1kan ki.ic;iik bir sofaya benziyordu. 
Daha dogrusu bu kiic;iik antre ac;JidJgl 
oda ile bir gibiydi. Gene adam odada u
zunca bir minderin iisti.inde serili yastJg1 

bir olii sanarak Urperdi. Zaten buras1 da 
pek aydmhk degi)di. Sagda geni§ bir 
koltuk, ortada yuvarlak ki.ic;Uk bir masa 
vard1. Koltukla baz1 e~yalar oldugunu 
zannederek o tarafa dogru yiiri.imek is · 
terken Kenan yeni bir heyecan duydu. 
D1~anda bir go)genin, oda penceresine 
dogru yakla~t1gm1 sezdi. Hemen pence -
renin perdesini indirmek iizere uzand1. 
Bu s~da duvarda as1h duran bir kadm 
elbisesine eli tabld1. Elbise yere di.i~er -
ken iistiine bir adamm atJidtgmJ sanarak 
titreyen Kenanm heyecanlan bu kadm 

Kurultay yann ac;1hyor 
LBa§tarata 1 tnot la.hlftcle] 

Buradaki tezyinat ve tertibatla Florya 
mimar1 Seyfi Arkan. Maarif Vekaleti 
teknik tedrisa t miidiirii Ri.i~tii, San' atlar 
mektebi miidi.irii Yusuf Ziya ve mektebin 
miitehassJs muallimi Marko~ me§gul ol -
mu~lardu. istanbul Radyosu salonda ter
tibat yapm1~br. Bu sayede her radyosu 
olan vatanda~ 1stanbuldan ve memleke
tin her yerinden Kurultay miizakerelerini 
dinliyebilecektir. 

Hitabet lciirsi.isiini.in online konmalc ii· 
zere (3 T. D. K.) remizli bir c;elerrk ha
mlanml§IJT. Bu O~iincii Ti.irk Dili Ku· 
rultay1 demektir. 

Kurultaya i§tirak edeceklerin daveti
yeleri sahiblerine posta ile gonderilmi§ ol
masma ragmen hergi.in gerek bizzat ve 
gerekse telefonla yuzlerce miiracaat ya
pllmaktadJr. Dil Kurumu Umumi 
Katiblik telefonu sabahtan ak§ama 
lcadar fasJlasJz c;almakta ve mi.ika· 
Ierne yapmaktad1r. Umumi Katib 
Necmi Oilmen hem Kurultay ha • 
m!Jklanm ikmal etmekte, hem de 
bu telefonlara cevab vermekle me§gul 
olmaktad1r. Salonda ecnebi bilginler, 
saylavlar ve gazeteciler i~in hususi yer!er 
aynlm1~tJr. 

Bugiin gelecek prole1orler 
.$imdiye kadar gelmi§ olan 1 0 yaban

CJ diJ aJimine j)ayeten bugi.in ij~ profesor 
daha gelecektir. Bunlardan F ransJZ alimi 
Hilaire de Barentonla Bulgar alimi tren· 
le, Atina Oniversitesi filoloji profesori.i 
Anagnastopulos ta Polonya vapurile ge
leceklerini dUn telgrafla bildirmi§lerdir. 

Kurultaya i~tirak etmek iizere Ankara 
Dil F aki.iltesi talebesinden 25 ki§ilik bir 
grup ta ~ehrimize gelmi~tir. Bu gruptan 
Vecihe, Sabahat Tiirkay, Huseyin Ar1· 
ti.irk ve Beh~et Altmm hirer tezleri de 
vard1r. 

l1tanbul Halkevlerinde 
Eminonii Halkevinden: 
1 - 24/8/936 pazartesi giini.i Dol· 

mabah~e saraymda ac;IIarak. 15 sah, 27 
per§embe ve 28 cuma gi.inleri de devam 
edecek olan Oc;i.inci.i Dil Kurultaymm 
konu~malanm hallcirnlza dinletmek iizere 
Evimizin Caga)og)u merkez salonunda 
radyo tertibah almml§ oldugundan isti -
yenler Kurultay1 salonumuzdan dinliye· 
bilirler. 

2 - Gene Kurultaym devammca E· 
vimiz merkez salonunda a~ag1daki ma 
ile konferanslar diizenlendiginden biitiin 
yurdda,lar bu konferanslara gelebilirler. 
Aynea c;agn yoktur. 

24 agustos pazartesi saat 20,30 da 
Nusret Safa Co~kun, 25 agustos sah saat 
20,30 da Mediha Muzaffer Baysal, 
27 agustos per§embe saat 20,30 da A
gah Sun Levend, 28 agustos cuma saat 
20.30 da Halid Bayn. 

miizakereleri dinlenecek ve ak§amJ saat 
21 de bir konferans ve radyo ile de bir 
musiki miisameresi verilecektir. 

4 - Per§embe gi.inii radyo ne§riyatJ 
yap1lacak ve Kurultaym faydah sonuc
lan bildirilecektir. 

5 - Herkes gelebilir. 
Ankara Halkevinde 

Ankara 21 (A.A.) - Bugi.i~ Hal· 
kevinde Dil, T arih ve Ede,biyat tubesi 

azalarile gazeteciler mi.imessilleri bir top· 
!anti yaparak Ur;i.incii Oil Kurultay1 
mi.inasebetile Kurultaym devaml mi.idde· 
tince bi.iyi.ik dil ink1labmJ biiti.in bi.iyiiklii· 
gi.i ile canland1rmak i<;in geni~ bir pro· 
gram hazJrlamJ§lardJr. Bu programa go
re Kurultaym ilk topjantJsm1 yapacag1 
pazartesi ak~amt Halkevinde yap1lacak 
olan toplantJda dil inblabmm mana ve 
§Umiilii etrafmda bir konferans verilecek 
ve Tiirk edebiyatmm muhtelif devirleri· 
ne aid §iir ve nesir parc;alan okunacak 
ve bu arada bir de konser verilecektir. 
Salt ak§amJ gene Dil KurultayJ etrafm· 
da tezahiiratla bir konser verilecek ve 
sinema gosterilecektir. 

Car§amba ak§aml Evde yapllacak o • 
Ian toplantJda Tiirlc dilinin zenginligi 
mevzuu iizerinde ikinci bir konferans ve
ri) ecek ve se~tilmi§ §iir ve nesir par~alan 
okunacakhr. Per~embe alc~arn1 miinasib 
hitabeler ve ~iir, musiki par~alarile teza· 
hi.irat devam edecektir. Dil Kurultaymm 
mesaisine son verecegi cum a giin~ ~k§a· 
rnl ise Turk dilinin derinligi ve ~i.incii 
Kurultaym kazanclan etrafmda bir kon· 
ferans verilecek ve diger gecelerde oldu· 
gu gibi onceden sec;ilmi~ ~iir ve nesir par
c;alan okunacaktJr. 

Ktr~ehirde Halkevi 
binast ya ptbyor 

·QADYO 
( Bu aksamki program) 

isTANBUL: 
12,30 muhtelif pllk ne~riyatl • 18 Tepe· 

ba111 bah~eslnden nakll • 20 plyano aolo: 
Proresor Ferdl 1;\tatzer tarafmdan • 20,30 
sttidyo orkestralarl - 21,30 son haberler. 

Saat 22 den .sonra Anadolu Ajamm1n 
gazetelere mahsu.s havadls .servisl verlle· 
cektlr. 

viYANA: 
18,35 konser - 19,25 spor bayranu • 20,05 

spor haberlerl ve saire - 20,15 halk p.rkl• 
Ian - 21.05 edebi ya.ym - 21,10 mu.slkU! pl. 
yes - 23,05 haberler • 23,25 p!yano konse• 
ri • 24,15 dans muslklsl. 

BERLiN: 
19,30 kon.ser - 20,15 e~lencell yaYJ,n - 20,45 

spor haberlerl - 21,05 a!Q:am kon.ser1.23,05 
hava raporu, hava.dls, .spor - 23,35 mu.sl• 
kl - 1,05 dans muslk!.st, 
BUDAPE~TE: 

18,05 Macar ~rk1Ian, konferan! - 19,35 
konu~ma • 20,05 konser - 21,05 e~lencell 
yaym • 22,40 spor, haberler - 23,10 Qlngene 
orkestrast - 24,05 cazband takmu - 1,10 
son haberler. 
BUKRE~: 
19,05 havadls - 19,20 dans mu.sUdsl, kon• 

ferans - 20,25 dans mu.slldsl • 20,35 kon ~ 

ser - 22,05 koro konserl • 22,35 haberler ~ 
22,45 spor haberlerl • 23 gece konserl - 24. 
haberler. 

LONDRA: 
18,35 ~arlo konserl - 19,5() orkestra kon• 

serl • 21,55 havadls - 22,05 Org konseri " 
22,50 eglencell muslld • 23,35 son n1lmara. 

PARIS (P. T. T.l: 
18,35 plyesler: Komedi ve skec;- 19,35 ha• 

va.di.s - 20.50 konser, spor - 21,311 opera! 
Marta. • 23,35 havadls • 23,50 dans must " 
klsl. 

ROMA: 
19,35 gramofon - 20,36 spor, gramo:i'on .. 

21,10 havadls, konu$1lla - 21,45 opera ya. • 
ymt, lstlrahat esnasmda. konu§lllala.r. 

Nobet~i Eczaneler 
Bu geee nobetc;l olan eczaneler ~unlar• 

dJr: 
Istanbul eihetlndekller: 
Aksarayda. (Etem Pertevl, Alcmdarda. 

(Abdillk3Jdlrl, Bakukoyde <Merkez), Be ~ 

yaztdda (Be lids), Emlnoniinde <A. M!na~ 
yan), Fenerde (Emllyad!), Karagiirnrtikte 
(Suad), Kiit;iikpazarda (Hasan HullisD, 
Samatya, Kocamustafapa~ada (RJdvanJ, 
~hremlnlnde (A. Hamd!J, ~hzadeba.lim .., 
da (Hallll. 

Beyoglu cihet!ndekller: 
Gala. tad a <Sporidls), Haskoy<l.e <Neslm 

A.seol, Kastmpa.liada (Miieyyed), Merke~ 
nahlyede (Kanzuk), (Giine~J. li!l~!lde 
(Halk), Takslmde (Taksim), (Nlhad). 

Uskiidar. Kadlkoy ve Adalardakller: 
Biiytikadada (~inaRil, Hey~llde (Ta • 

na~l. Kad1koy, AltJyol<la (Mer ezl, Mod:J.• 
da (Modal, Uskiidar, iskeleba§tnda (Mer~ 
kez). 

TAKSiM BAHGESiNDE 
HAL K 

OPERETI 

Bu aktam 
21.45 te 

Si§li Halkevinden: 
1 - Oc;iincii Tiirk Dili Kurultayt· 

nm ac;1h~· mi.inasebetile 24 aiustos 936 
pazartesi gunii saat 14 te Halkevimiz 
kuragmda, Kurultaydaki soylevler ve il
mi miinaka~alar radyo ile dinlenecek • 
tir. 

Yent Halkevt binastntn temelatma Matine 17,30 (Ia 
merasiminde bulunanlar 

K1r~ehir (Hususi) - $uurlu ve pHlnh $irin Teyze 
~tah§malarla, i9inde ya§amhr bir §ehir Operet 2 perde 
olm1ya azmeden Kir§ehir, halk1 bagrm- 2 tablo 
da tophyac'!-k, ayni zamanda §ehrin gii-
zelligini arhraeak yeni bir Halkevine Y arm Kadtkoy Siireyya 

2- Pazartesi ak§amt saat 21 de yo
netim kuruldan Bay Ekrem Tur tara
fmdan bir soylev irad olunacak ve mii
zik parc;alan c;ahnarak bir si.ivare verile
cektir. 

kavu§aeakbr. Bah~esinde $irin Teyze 
Binanm temel atma merasimini biz - • •••••••••••••• .. 

3 - Salt giinii saat 14 te Kurultay 

zat Vali yapm1~ ve bu milnasebetle soy
ledigi nutukta cKtr§ehrin ki.iltiir haya
tmda l§tklar yaratacak olan Halkevinin 
temelini atarken ciimlemize muvaffa • 
kiyetler dilerim, demi§tir. 

Berlin Olimpiyadlan, 
Ilk filimler geldi. Yap1lan kii~ad merasimi • Muazzam Resmi 

ge~id.ler • Olimpiyad metalesinin getirilmesi • ilk miisabakalar ve 

galibleri me~hur Ovens, diinya birincisi Y A$AR filimde. 

Kahraman gure~~ilerimizin Istanbula avdeti, vap~da ve rthbmda 
yaptlan istikbal merasimi, ve tezahurat 

Bugiin i P E K ve M E L E K Sinemalar1nda 
Programa ilaveten iosterilecektlr. 

elbisesinden ~1kan tath bir koku ile ha · 
fifler gibi oldu. Kenan kapatt1g1 perde -
nin arkasmdan yakla§an golgeyi ara~tlr· 
d1. Bulamaymca tekrar koltuga donmek 
istedi. F akat tam o SIT ada bir elin pence
reyi <~c;mak istedigini sezdi. Duvara dog
ru c;ekilerek oldugu yerde sapland1, kald1 
ve bU bir saniye i<;inde Muhtar ismindeki 
ihtiyarm pencereden atJian kur,unla ol -
di.iri.ildiigii ve katilin cinayetine bir i~arel 
olmak i.izere bnaktJg1 1:1arka aklma gel
di. Koltugun oni.inde yerde kiic;:iik bir pa
nltJ gori.ince alnmdan terler bo~and1. 

- Yay camna !.. 
Demekten kendini alamadJ. Bu par -

lak cismi gormek iizere gayriihtiyari 
perdeyi a<;tlgt zaman pencereden ic;eriye 
birisi atlad1. 

Nermin ismindeki gene kill, aklmda 
yer eden hayalinden derhal tantdJ. Gene 
k1z, yart ac;1lc olan sokak kapiSina gozle· 
rini o kadar hayret ve deh§etle dilcmi§ti 
ki pencere perdesinin kenarma ili§mi§ 
kalmJ§ olan Kenam birdenbire goreme· 
di. Kenanm i§itebilecegi bir mmlh ile 
kr.ndi kendine: 

- Bu kap1y1 kim ar;tt?.. 
Diye sordu. F akat birden gene adam! 

gori.ince bay1hr gibi oldu. ~ok korkmu~-

tu. Ahmed Kenan gene k1zm dii§mesine 
mani olmak ic;in onu tuttugu zaman Ner
min hic;bir mukavemet gostermedi ve Ke
nanm delaletile mindere kadar gitti, u -
zand1. 

Kenan gene km mindere buakhktan 
sonra geriye dondi.i. Ac;tk olan sokak ka
pmm kapad1. Hala elinde duran b mar
kastm cebine koydu. Sonra Nerminin a· 
c;a rak ic;eri girdigi pencereyi de kapad1. 

Mindere di:indi.igii zaman gene hz b1· 
ralctJgl gibi degildi. Ayaga kalkrnl§ evi
ne giren ve kendisine bir fenahk etmek i.i· 
zere geldigini muhaklcak addetmek laz1m 
gelen bu adama kar~1 miidafaaya haZIT
lanmJ§tl. 

Bu k1z, Kenanm evvela Sirlceci ga • 
nnda, sonra otelin koridorunda bir goz 
ac;1p kapaymeJya kadar gorerek tahmin 
ettiginden daha ki.ic;iiktii. Fa kat bu goz 

a~tp kapaymc1ya kadar gormekle i.ize -
rinde yaphg1 tesirin nekadar yerinde ol-

dugunu ~u bir dakika i<;inde anlad1. <;ok 
cazib ve c;ok tath bir k1zd1. 

K1z boguk bir sesle: 
- Buraya nas1l girdiniz? diye sordu. 
- Affedersiniz, size hizmet etmek 

ir;in geldim. Belki kiic;iik bir yard1mim 
olur iimidile. 

TERZi Cemal Biiriin 
Mevsim sonu miinasebetile 

yazhk modeUerini bir hafta 

miiddetle yiizde 50 tenzilAtla 

elden t;1karacagm1 mii~terile • 
rine bildirir. 

Kirahk Apart1man 
Istanbul- Tiirbede, Belediye kar
~Jsmda No. 19 Sinana~a daireleri 
Su, kalorifer, gaz, elektrik, nezaret. 
Doktor, Di~ tahibi, Avukat, Noter 
i9in meskenle beraber idarehane 
olmaga miisaid apart! man vard tr 

- AnhyamadJm, ne yardJml ~ I 
- Evet, hemen anlamamz kolay 0 k 

maz. Fa kat, hele biraz oturunuz. <;~? 
yorgunsunuz. Size biraz su vereyi~ ltl1 .. 

Oturdu. Ahmed Kenamn sozler1 ka ~ 
dar mi.i§fik ve yumU$~k olan se.si .ona P:t 
az ve gec;ici bir emmyet vermi§tl. fa\, 
gene kllln §a§kmhgi zail olmaktan uta ,. 

h. Etrafma babmrkcn, .ke~~~isi~.i .~u.~e~r' 
ken derin bir korku ge<;trd1g1 gorunuY • 

du. Bunu !zale etmek ve. ~nu ~~~~~~ ~~~~ 
kin edebJ!mek ~arelenm du§unur 

Nermin: kat 
- Buraya nas1l girdiniz? diye tc r 

sordu. 
Kenan gi.ilerek: , 
- Kap1dan girdim, pencereden de 

gil! diye cevab verdi. • 
- Peki amma nas1l girebildin1t? Ce" 
- Kap1y1 c;aldJm, c;aldJm, nafi)e. tl' 

vab veren yok. Bunun i.izerine anabta in 
nlll ald1m, ac;ttm. Anladm1z mt Ne~te 
Hamm. ~imdi anladmiZ m1? Ben 51 

r;antamz1 getirmege gelmi§tim. _ hakl ' 
- <;antamJ m1 ~ Ben c;antaltll 

katen bir yerde mi b•rakmi§Im? k ~~ 
Ahmed Kenan ba~m1 salhyara h ye" 

demek istedi. 0 mada gene ktzJn e 
cam son dereceye varmt§tl. Kenan: -"lJ 

(ArkaSI "" 
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Diyarbekiri imar i~in 5 
senelik plin -hazirlandi 

Sair Kuddusinin 

·mezar1 

I Son ylllar ic;inde Tiirkliik ic;in biiyiik 
bir ~eref te~kil edecek mahiyette ~u • 

(_ K ii I t ii r ii z e r i n ~ e J 
lngiliz Mekteblerinde 

yapdacak i~lerin Bu sene i~inde 
bas1nda Atatiirk heykeli 

' 
var 

I urlu hareketler goruluyor. 
Ba~ta Biiyuk Onderin himayesile ku

.rulan Turk Tarih Kurumu, tarihimizin 
en i§lenmemi§ mevzular1 uzerinde c;a . 
l1§1rken, diger taraftan da iilkemizin 
hemen her yerinde bulunan amtlan ko
rumak, Anadolunun muhtelif yerle • 
rinde yatan biiyuklerimiz hakk1nda to
renler yapmak gibi c;ok faydah te~eb -
biisler oluyor. 

Degerli Ba§bakamm1zm amtlan ko -
rumak hakkmdaki bir tamimi de bii _ 
yiiklerimizin bu i§le nekadar candan a
Hika gosterdiklerini bildirmektedir. 

Bundan alh, yedi yll once Anadolu -
nun her yernide bir < Yunus Emre. ihti-
fali yap1lmi§ ve bu biiyuk Turk §airi, 
bu suretle genclige daha yakmdan ta - l8 
mhlml§tl. Mimar Sinan ic;in yaptlan ih
tifaller ise bugiinkii neslin, babalatma 
kar§t nekadar hiirmet beslediklerini a
c;1kc;a gosteriyor. 

CiinJen giine gii:zelle,en Diyarbekir~e? ~ir ma.nzara _ Gec;en y1l Kir§ehirde yap1lan cA§lk 
. Diyarbekir (Husust muhabirimiz : e?ilerek ~~h .. b1~ l1ra ~arftle 24 ~ygJT. al~ Pa§~ ihtifali de bu §Uurlu hareketin 
~~n) T 'h• y f• h mm1'yeh b1lecek buyuklukte brr depo tes1s ed1lm1§ en canh misallerinden birini te§kil et-- an 1 ve cogra 1 e e . . 1 k d lit 
"nk "k k 1 h · · · · ve tan- ve burada memur evlen m~a o unmu§tur. me te ir. 
~ yu se o an ~e nm1zm 1mar . d F k b''t·· b • ··11 
titni ic;in be~ senelik bir plan hamlan - Halen iki merk.~ble alt1 beyg1r me.v:u ~ a at u un u umum1 temayu ere 

tedrisat §ekilleri 
Yazan: Prof. Sallh Murad 
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. ' Un• ver:si te 

~ im Londosun gi.ir~ masmda s1k 
~ s1k yaphg1 tayyare oyununu an· 
. . d1ran kJZgm bir hamle ile tepe-

stmn Usttinde minimini yavruyu fml hnl 
dondiirdiikten sonra kahn bacaklanm 
k1skacvari ac;h, <;ocukcagJZI bu korkunc 
mengeneye stkJ~Itrdi, pataklamaga koyul
du. Hem vuruyor, hem soruyordu: 

- Benim bahc;emde i§in ne? Soyle 
bakay1m pi~kurusu I 
~am azmam bir adamm yumruklan 

altmda kemikleri !<Ahrdiyan c;oeuk bogu
la bogula cevab veriyordu: 

- T opum dii§tti amca, onu anyor
dum. 

- T opun incir agacma m1 asild1 ki 
sen dallar arasmda mekik dokuyordun 
kafir. Yoksa benim incirlerim senin gozii
ne top gibi mi goriiniiyordu? Seni yemi§ 
htrsizi seni, seni kepaze seni l 

lllltbr. !stasyonla sur arasmdaki sahaya olan d~p~dan luzumund~ kom§U vii~!et kar§I nekadar yazik ki bazl yerlerde 
~tbik - .Jt'lecek olan bu plan Baymdirhk ler d.e Jshfade. etmekted1r .. A.yr.Ica. ko.y.. menfi tezahiirlere §ahid oluyoruz. XIX 
h = k 1 h uncu asrm en klymetli balk ~air-i Kudt:~akanh~ tarafmdan hediye edilmi§ 0 - liilerm koyun, me ve at ~ms.mJ 15 a tc;m dusinin Bordaki mezan yok edilmi§tir. 

lYJk.Scl(/tJ(rnan;;'Y o,.ta tekniJt 
/2~--------~·--~~~--~rt~'"~~~K~t~«~~i--~r--------------, 

~ocuk, dayaga tahammiil gosteriyor· 
du, «polis» diye bag1Tm1yordu. <;:i.inkti 
su~;lu oldugunu anhyordu. Oteki de, yav
ruyu h1rpalamakta pervas1zd1. <;:unkii 
-insafs1zhgma ragmen- hakh idi, bir lur
stzl dovi.iyordu !.. 

lttp fazla itina gosterilmi§tir. ,Sehrin bu iyi damlzhk mubayaa edJ!ml§ ve bunlar Kuddusi, XIX uncu asrm hie; §iiphe 
ki$t:runda mtiddetin hitammt mi.iteaktb ucuz fiatlar ve uzun taksitlerle koyli.iye yok ki en olgun ve en c;ok §ohret kaza-
lllodern ve yeni bir §ehir yarahlmt~ ola • dagthlml~hr. . . .. . nan bir halk ~airidir. 

I 

IDL------
*** J Bu manzara bana, biri Turk, biri AJ. 

takhr. Esasen §ehir yava§ yava~ kale dt- Ni.imune hastanes~mn us.t k.a~ ln§.aat~ Onun tabedilen divam Anadolunun 
lll'la naklolunmaktad1r. Be§ sene sonra tamamlanmt~ ve tebhlrhanes~ l<;m ~lrmt hemen her tarafma dagtlmi~, §iirlerl 
t~ki Diyarbekir ehemmiyetinden <;ok kay- iki bin lir~ sa.rfolunmu§, fe~Jr .su tesl~a • mecmualara, conklere vazedilmi§ ve 
bedecektir. tma elli bm ltra Y.ard1m. edtlmi§,. ~em ve hatta bir hayli manzumesi bestelenerek 

Evvelki makalelerimde soyledigim gibi rek bir yi.iksek miihendis mektebine gtre
!ngilizlerin terbiye sistemi F rans1zlannki- bilir. 
ne nazaran daha elastikidir. 11kmektebin Yiiksek ilkmektebdeki bir talebe I 4, 
dort sene siiren birinci k1smm1 bitiren ta- 15 veya 16 ya§tnda bir Sandiivic; mekte· 
lebeler aynl1p 5, 6 ve 8 inci makalelerde bine girerek 6 senelik kuru takib edip 
soyledigim gibi yiiksek ilkmektebler, tali mi.ihendis diplomasm1 ahr. 6 na makale
ve ilkmekteblerde tahsiline devam edi • de bildirdigim vec;hile SandUvic; mekteb
yorlar. 16 ya§mda tali mektebi {yani kii- lerine devam eden talebe giindiizleri i~e 
!riik liseyi) bitirenler arasmda zeka ve ve geceleri derse devam eder. Bu suretle 
kabiliye'ti~ri yi.iksek olanlar tiniversiteye bir taraftan mai§etini temin ve diger ta
giderler. Baz1lan altmc1 makalede bildir- raftan yi.iksek tahsil program1n1 takib e
digim gibi yi.iksek liseye girip 18 ya~mda der. Bu talebeler arasmda haftanm yan
iiniversiteye girer ve 2 I ya§mda i.iniversi- smda mektebe ve diger yansmda i§e giden 
teden B. Sc. (fen bakaloryas1 denilen talebeler vardtr. Bizde bir vakitler 
§ehadetnameyi) ahrlar. Bunlar isterlerse (Haddelhane) adh boyle bir mi.iessese 
sonradan daha yiiksek dereceleri kazamr- vardt. 0 da bize 1ngiltereden gelmi~ti. 

man, iki f1kra hatJrlath. Tiirk olan fikra, 
vura?ahya kabilinden olmak tizere, Nas
reddm Hocaya atfolunur, yiikletilir. Gu
ya Hocanm bir giin cam htyar ister, ilk 
rasladJgi bahc;eye girip korpelerinden go
zi.ine kestirdiklerini toplay1p torbasma 
doldunnaga koyulur. 0 mada bahc;e 5a-

Diyarbekir belediyesi miihim olan su bi.iyi.ik bir nafia bmas1 ln§a . ettmlmekte okunmu§tur. 
'· 1 k 1 h 11 b I I yol ve kald1r1m 1n•as1na aza- Yunus tarz1n1n en velud bir c:airi ola-•e e e trik rneselelerini tamami e a et - u unu mu§, ~ ,. 
llli§tir. y anm milyon lira sarfile vi.icude mi yar~1m e~il~i§ ve sur d1§mda modern rak gosterecegimiz Kuddusi §iirlerine 
~elmi§ olan her iki tesisatm mi.ikemmeli - bir vah konag1 m§a .olu?mu§~U~.. i<;timat hayahmiZl aksettirmi§ olmak 
~·etine diyecek yoktur. Su, 13 kilometro Bu sene yol faahyett de 1y1dtr. M~r • itlbarile de aynca ehemmiyeti haizdir. 

EI A · 11 d 1 t t Ac;tk bir lisanla ve ekseriyetle hece ltlesafede bulunan Karaeadag~ sath1 rna· din ve az1z yo ann a esas 1 am1ra 
'f 0 · · 1 veznile §iirler yazan bu §airin matbu 
'.indeki Gozeli mevkiinden getirilerek tak- yap!lmaktadlr. smamye ~stasyo~ you divanma gec;miyen ve strf lirik mahi-
11tn olunmu§lur. Elektrik santrah da <;ok da yeniden ve §Ose olar~k m§a. edilmek· yeti haiz olan bir hayli giizel ko§malan 
biiytiktiir. Kanalizasyon muntazamdlr. tedir. Geyik istasyontt Jle E.gil kazasi da mevcuddur. 
, 933 te yap1lm1§ olan fenni mezbaha - ar.asmda yo] ~c;Ilacak,. Osmamre - <;:~r : Kuddusi ayni zamanda da taassuba 
.d?n ytlda kirk bin lira temin edilmekte- m.1k yolunun m§aah bitecek, d.ya.~be~Ir kar§l isyan eden rind bir adamdlr. 0-
d•r. Kasablar i<;in bir c;ar§t yaptmlmt§, S1lvan yolunun. bozukluklan, . kopru. ve nun, bilhassa softalara kar!il hiicum et
l'o] ve kaldmmlardan bir k1sml da tamir menfezleri lamrr olunacak, D1yarbek!r - tigini gormekteyiz. 

lar. Diyagramda goriilecegi i.izere iiniver-

hibi boy gosterir ve ne yapacagm1 ~a~Iran 
HocayJ enseleyip sorguya c;:eker: 

- Burada ne anyorsun? 
- Rtizgar ath karde§im. 

- Y a bu h1yan ki.ime kiime kim ko· 
pard1? 

- Ri.izgar beni siiriikliiyordu, uc;mak· 

tan kurtulmak ic;in oniime gelen nesneye 
sanhyordum. H1yarlar bu yiizden koptu. 

<lhlntnu§tur • Kahrelib • Mu§ yolunun .toprak. tesvtye- Hamasi §iirler de kale me alan ve va
. 936 ~alt~ma program! daha zengin.~ir. sine d~va~ olunacak ve J?Iyarbekir - Ha- tan ugrunda yaptlan sava§larm fazile
Atattirkiin heykeli dikilecek ve Ulu On- m - Bmgol yolunda da 1cab eden 1slahat tini anlatan Kuddusi muhtelif mevzu-
deritnizin yiiksek hat1ras1m ta~Jyan Sa - yapilaeakhr. larda manzumeler yazan k1ymetli bir 

Has1h normal bir talebe !ngilterede ii- siteye girmek istiyenler daha ziyade lise
niversite programmt 2 I ya§mda bitirir. !ere devam ettikleri halde yiiksek miihen
Bunlar arasmda 20 ya~mda bitirenler de dis mektebine ginnek istiyenlerin c;ogu 

yi.iksk ilkmektebe veya orta teknik mek· 
teblerine devam ederler. Orta teknik 
rnekteblerinde eli~lerile riyaziye, fizik, 
kimya gibi mii5pet ilimlere ehemmiyet 
verilir. 

Bab.·e sahibi, kendisile istihzaya giri ·• 

tigini sandtgt hm1zm bu yiizsiizliigiinden 

biisbiitiin hiddetlenir ve Hocay1 tartak

laya tartaklaya sorar: ~an. ko~kii tamir edilecek, asrl mezarh • A. E. TOKSAY §ahsiyettir. . . . 
gJn l'olu, etraf duvarlan, su tesisal!, ha- !§te son devrin bu velud ~am l~m 
"tJzlan, te§ciri, idare ve bek!fi binalan ta- fngiltere ile ticari Ni~de ve Bor gcncliginin bir etiid ne!j-

vardir. Bunlar i§in akademik tara ft. T er
biye sisteminin teknik tarafi diyagramm 
sol tarafmda ~ori.ili.iyor.' Bu diyagrama 
gore iJkmekteb talebesi 1:3 ya§Indan iti -
baren her sene diger bir mektebe girebil
mek imHmm kazamyor. 

l I retmelerlni ve biiyiik §a.iri memlekete 
ltlamlanacak, iki umumi hala, bir semt an a§ma ar tanitmalartm beklerken ne yaztk ki, 
?ah<;esi, kimsesiz ve fakirlerin himayesi !k!Jsad Vekaleti miiste~an F aik Kur onun hatta mezarmm kaldmldlgm1 i!lit-
~~in bir rniiessese, bir umumi pazarla top- doglu fngiltere ile yeni ticaret anla§ma - mekle mustarib oluyoruz. 
an tneyva v• sebze sat1~ yen yap1lacak - lannm esaslanm tesbit etmi~tir. Bu sene Bu yanh§ hareketin derhal online 

lit. ,Sehir dahiline aid harita iizerinde de Avustralyada UzUm rekoltesi c;ok noksan gec;ilecegini kuvvetle umuyorum; 9iin
c;ah~llmaktad1r. Belediye biitc;esi istik • oldugundan !ngilterenin iiziim ihtiyacmt kii zararm ne tarafmdan doniiliirse kar
:,azla iic; yiiz bin ve hakikat olarak iki yiiz memleketimizden temin etmek ic;in ingiliz d1r. 

13 ya§mdaki bir talebe isterse iit; se

nelik bir teknik orta mektebine girip bu

radan hayata ahlabilir; yahud bu mekte-

Yuksek ilkmekteb talebelerinden bir 
ktsmt 8 inci makalede bildirdigim gibi 
Santral mekteblerine devam ederler. 0 
makalede bildirdigim gibi gerek bu mek
teblerin ve gerekse bunlara devam eden 

ll~ bin liradir. ihracal<;llan te~ebbiisata giri§mi§lcrdir. 
f-Iususi muhasebede yardtmlanm za - ingilterede I 0,000,000 !ngiliz ~ir~s.t se.~

ll'lanlnda yapmak suretile ~ehrin imanna mayesi bulunan kooperatifler buhgt mu
~alt§tnaktadir. Adliye miifetti§liginden him miktarda mi.ibayaatta bulunacaktlr. 
~~hni§ bulnan yeni valimiz c;ok degerli Bu meyanda fzmirde de bir §Ube a;tla· 
h~r Zatttr. Memleket kendisinden biiyi.ik cagt anla~Ilmaktadir. 
1
llltnet ve gayretler beklemektedir. - '••-

Sadeddin Nii%het Ergun 

lzmir panaYJ.rmda 
paviyonumuz 

lzmir beynelmilel panaymnda istanbul 
paviyonunu hamlamak iizere lzmir~ git
mi~ olan istanbul Ticaret Odast tetkikat 
§ubesi miidiirii Galib Bahtiyar diin don· 
nti.i§ti.ir. 

I .. Hususi muhasebe; Atatiirki.in heyke • Modada yap1lacak siinnet 
bf111 .YapJlmasJ i~in Belediyeye on .b~§ diigiip.ii 
l; 11 hra ve binanm tamamlanmas1 1~m KlZilay Kadtkoy - Hasanpa§a kamu -
lrt alkevine elli bin lira yard1mda bulun- nu ba~kanhgmdan: 
8 1.1,, Halkevinin i§gal ettigi naf1a bina - Kmlay Kadtkoy - Hasanpa§a kamu
~~~1 YaptJrmi§, koy mekteblerinden ba - nu tarafmdan Modada (Bomonti) ka -
t 
1 a:tni tamir etmi§, bu y11 a~; 1lacak kiZ zinosu bahc;esinde 4 eylfil 936 tarihine 

t'~StJttisii i~;in eski san'atlar mektebini is- musadH cuma giinii ak§aml bir si.innet 
~llllak eylemi•, iicret ve maa§atJ gi.iniin • di.igi.inu tertib edilmi§ oldugundan .cro -
'~e ~ cuklar1m siinnet ettirmek istiyen kim -Venni•, biitiin taahhiidlerini odemi•t!T. k 

fd " ' selerin 3 eyltll 936 per§embe a §amma 
~ arei hususiye, mi.ilkiye miifetti§lerin- kadar pazardan maada her giin saat 
l'ih~ ~ay Basri Konbara Diyarbekir ta - 16 dan 19 a kadar Kadikoy • Hasanpa~a 
5 Snt Yazd1rtarak ( 4300) lira sarfetmi§, mahallesi Kurbagahdere caddesind~~i 
~- 00 lira ile telefon §ebekesini tesis et - K!Zllay dispanserine ve yahut her gun 
b l bugiin fidanltk haline ifrag edilmi§ saat 9 dan 19 a kadar Kadtkoy • Paza:
lrt11llnan bi.iyi.ik bir niimune ~iftligi kur - yolunda kain (Rifat Muhtar) ecz~nesi-

11Hur. ne miiracaatle 9ocuklanm kaydetttrme-
Civar vilayetlerin de yard1m1 temin Jeri liizumu ilan olunur. 

~ ' lttahurlyet Ia tefrikas1 45 Abfdfn Daver DAV EB 
~ " 

akat 'Jc• • r·v• . . d b ~ I" t" vI k I k sonra hayatmda .1 , 1 mc1 ben 1gtm 1~1m en agmyor- us une y1gt 1p a rna • •. ~· b 
"ll· D b ]k' b' '· 'k d h "remiyecegJ u 'Is' « aha iyi b1rak gitsinler; kocas1 onu e I IT .. ereci ~ a. ~o .. .. 

111 "'a··..:: .. B" 1 ] d h buk aziz kederli ba•1 d1zlenmn ustune yatmp llllllt ., •ursun. oy e o ursa a a ~a .. . . • 
f• Ursun.» Fa kat garson <;:aganozu go· ok~amak Jshyordu. 
t~i1·• ~e bana getirdigi fen a haberi, tahmin Erci.imbendk Y

1
alvanybordku: d 

5 
.. _ 

Rl"' d'' b k ld - ra u o un ra u nere eyse, u c! "' Zaman unya a•1ma y1 1 1 san• 'r- • "7 ' 'llll ' • .. 
~~ ... · .• He o zaman, sizi nekadar, ne kadar ha SIZI arar. . . . .. _ 
l diDj,., · 1 d b' k 'b' ~ _ Onu rnemnun etmek 1c;m SanJha bu a ~ "'l an a 1m ve 1r <;ocu g1 1 ag . . 1 h 1 ·· ·· 

lllaga b 1 d A k I · y I d ~ 1.. kuvvellm topl1yarak h1z 1 IZ 1 yuru-
~()....._ a§ a 1m. s er enm ag a Ig1m1 un . .. .. d k' k'' ··k 
b '"tesi d' d k B · · · y e ba,Jad1. Derenm ustun e 'I uc;u 11 1 n, 1ye e a<;hm. emm 1c;tn, meg ~ f k' b ~ 1 

(ada Af d ~·1 ·? k" u"yii gererek kar~1 tara Ia 1 ag<;e e-

Panay1rda !stanbul namma alii pa· 
viyonun yerini kaplamak iizere 120 met· 
ro murabbal1k bir paviyon yaptlmakta -
d1r. Bu paviyonun iki tarafmda !stanbu! 
sanayicilerinin tuttugu 30 paviyon bulu· 
nacaktn. 

Fransaya ihracatta kolayhk 
F rans1zlarla yapilan muvakkat ticaret 

anla~masmtn hususi takas k1smmda ihra· 
catt;tlar lehine miihim bir degi§iklik ya ' 
p1lm1§tlr. Degi§iklik takas yap1hrken mu· 
kabil ithalatm ne nevi mal olacag1 ve it· 
halat<;mm ismi zikredilemezse ihracatt;J • 
mn ismile ihracat yap1labilmesi §eklinde -
dir. 

retti. 

- Saniham, Sanihae1g1m I 
Titriyen dudaklan arasmdan kelimeler 

dokiildti: 

- Sevgili Sanihac1g1m, beni hahrh -
yaeaksm1z degil mi? 

Gene kadm, onun ye~il gozlerinin yai
Yaran bakl~ma mukabele ederek cevab 
verdi: 

- Her zaman sevgili a§ktm, her za· 
man! 

Sonra, Erciimend, adeta, ha§in bir ha
reketle Sanihayt gogsiiniin iistiine bas -
hrd1 ve nihayet, o kadar c;ok istedigini 

yapt1, gene kadmt agzmdan optii Saniha. 
lath bir ba~donmesi ic;inde kendini buak· 

mr~, agzm1 vermi§ti. Hasretli dudaklarJDI 
birle§tiren bu opii~me, biiti.in bir ebediyet 
i~in. ruhlanm da birle§tirmi§ti. 

bi bitirdikten sonra giri~ imtihamm vere- talebe adedi gittikc;e artmaktad1r. 

Stvas Belediyesi mezbaha yapbrtyor 

Srva.ta Etem parkrnda 1andal ge:zintisi 
S1vas (Hususi) - SJVasta stcaktan gundan gayet iyi vakit ge)irilmekte -

bunalanlar hava almak ve serinle~k dir. 
i9in ya kaphcalara, yahut Etem parlnna Belediye ayni zamanda fenni bir mez-
giderler. baha in§asma karar vermi§ oldugundan 

Parkta giizel bir kazino, havuz ve su- birkac; giin evvel temel atma merasimi 
da gezmek ic;in kay1klar mevcud oldu- yaptlmt§br. 

niin iistiine bastJrd1: buldan, her yerden mektub yazaeag1m. 
- Sizi bir daha goremiyecegim, hie; Bir defa daha birbirlerine bakttlar. Bu 

goremiyeeegim, siz de beni unutacaksmJZ, bakrsta bir aynhk hicranmm oldi.iriicii 
dedi. melali vard1. Bundan sonra bir kelime 

Saniha cevab olarak onun ba§ml ya· bile konu§madan, agbyan yiireklerinin 
vaKa ellerinin arasma ald1 ve biraz evvel sesini dinliyerek kasabaya dondi.iler. 
istedigi gibi, o tslak ye~il gozleri optii. - Eldivenlerinizi ban a verir misiniz? 

- Benim aziz a~k1m, benim ZdValh diye yalvardt, bu mini mini elinizin ve 
a~k1m I giizel kokunuzun bana bir hahrasl olsun. 

Dudaklarmda a§km tadile gozya§la _ Eldivenlerini uzat!J. Erci.imend, haki-
nnm tad1 birbirine kan§mi§II. katen Sanihamn kokusu sinmi§ olan iistii 

- Be un· • k b ·m zava]]1 siyah bagetli beyaz eldivenleri ahp de -
n aziz 8§ lm, em . d . k kl d 0 k k d d' . 

k r B h' . . b'l' . . ? nn enn o a 1. nun o usu, er 101, 
a~ 1m. en 1<; SIZI unuta 1 tr miyrm . . •v. • • 

Erciimendin bogazmdan bir feryad iimtdsizl~gmt busbiitiin co~turd~. . 
"k ld' - S1Zden burada aynlacagrm. G1di-

yu ~ £:veda sev ilim. j ~inizi gormege tahammiil edemiyecegim. 

s r za manastz ve sa<;ma eg1 m1 opr .. . B d d ~ 1 · 
1 an·h .. d ~ ·r led1Ier ura a a aga<; ar ~i~ 1. a, o kadar teessur ve heyecan re ogru ~ e.r : . _ 
... de 1di k' .. k"IAtl .. .. d D _ · klenmi•II. Zab1t, kadmm ehnden tu 

Saniha, oyle bir heyecan ve halecan 
duydu ki dizleri kesildi, dii~ecek gibi ol
du. Dii~memek i<;in Erciimende yasland1. 
ba~ml giigsiine sakladr, haki ceketinin al
tmda, onun seven kalbinin §iddetle c;arp· 
t1gm1 duyuyordu. 

Sonra, kadmm g yi.izi.inii. goziinU, a~ . KocanlZin oni.inde hi.ingUr hiingiir agla· 
zm1, boynunu, 1slak ve titrek buselerle, rnaktan korkuyorum. A§ktmz beni giiliinc 
asabi bir c;1rpmma gibi klsa kJSa, c;abuk ve budala etti. Allaha 1smarlad1k Sani _ 
~;abuk, iistii te optii. hac!gr,m. 

·••ek E: 1 mu§ u a a yuruyor u. e <;l<;e ~ . .. .... d" 
l>c•d rctimend, kendi~ini bu kadar sevi- tarak kuytu bir kod§eye gotubr ub., k bb 
' • 11 r:- .. t" pem e tr u e <Ia h'' .c.n giizel, en co§kun hulyalarm - Ba§lannm us un e y 

ttlll ,~le boyle bir a~kla sevilmegi umid te§kil eden iki kay1st ~g~ctnmd alt5md~hdur-. e._ c · · .. • • K d' d 1 B' k ]']e behm sar 1. am amn ''lli esarellm gosteremem1§tl. en 1 - u ar. 1r o 1 . 
~~It 0 

kadar seven bu delikanhy1, §imdi, vi.icudi.ini.i kendine dogru c;ekh, gene ka
llte~ a

1
!esel]j bile edemeden b1rnk1p git - dm, ba~m1 arkaya dogru att1. Uykus~~z

~~tak "-21ln geliyordu. Gozleri karanyor, luktan, aglamaktan kiZa~l~ z~v~ll~. goz-
lan titriyordu. Oraya topraklarm lcrile uzun uzun onun guzel yuzunu sey-

Denizden dogru tatb, thk bir ri.izgar 
esiyor, agaclann pembe c;ic;eklerini, bu 
sevi§en ve 1sllrab c;eken genclerin iisti.ine 
dokiiyordu. Delikanh Sanihay1 gogsii • 

Saniha, nihayet, kollannm arasmdan Sonra, kasketini §iddetli bir hareketle 
kurtuldu: . ba§ma . ge<;irdi, ko§arak kar;1p gitti. 

. :::-.. ~llaha .Jsmarladrk, m§alla~ gene . Samha, belki doniip arkasma bakar 
goru§uruz bemm giizel a§klm. dedi. d1ye beyhude bekledi. 

Erctimend, gozya§lanm sildi ve pem- Gene kadm gozlerile onun inc 
be- <;ic;eklerle dolu ceketini silkeledi. siluetini takib ederken kendi k de.' uzu~ 

B k b k d •. 1 d en me so - ana me tu yazaea sm1z, eg1. ruyor u: 

mi? . . «Gen~, .me~in ve cesur bir askeri boyle 
- S1ze Mersmden, Konyadan, !stan- <;ocuk g1b1 aglatan esrarlt kuvvet nedir 

- Hepsi iyi aroma be herif, htyarlan 
torbaya kim doldurdu) 

Hoca, hay ran hayran cevab verir: 

- 1~te buna ~en de §at arkada~, ben 
de ~a~ay1m. 

Almanlann f1kras1 §Udur: Berlinden 

bilmem nereye uzanan §Ose kenannda bir 

elma agac1 i.iremi§, serpilip biiyiiyerek 

meyva vennege ba~lam1§. Yoleulardan 

biri, ye~il yapraklar arasma dizilen k1r.1l 

elmalarda, ziimri.id bir avizeye siralanmJ' 

yakut toplar giizelligi sezerek manzara • 

nm gi.izelligine zarar gelmemesi ~in bir 

~are aram1~ ve bir beyaz kagtda: ·Bu 

agacdan meyva kopanlamaz» ibaresini 

yaz1p asmi§. F1kray1 yazan adam, binler

ce yolcudan tek bir kimsenin agaca el U· 
zatmad•gmi ilave ediyor 1.. 

*** 
Doviildi.igi.inU gordiigi.im <;ocugun va-

ziyetile u iki ftkranm medliillerini kan~
tmr ve sonra bir tahlil yaparsak gayrin 

malma saygr gostermek hissinin kokle~ti
rilmesi ir;in kiit;iikler i.izerinde daha eiddl 

c;ah§mak icab ettigi netieesine vannz. 

~oeuklarm, ~ose kenarlanndaki orta mah 

agaclarda yeti~en yemi leri bile sadece 

selamlay1p ge~,;melerini temin etmeliyiz. 
Biz e. bu yaki§Ir l 

M. TURHAN TAN 

yarabbi?» 

Saniha, bu suali sorarken adeta utan
d1. Kendisi, kadm oldugu ve daha hassas 
olmas1 lazim geldigi halde, bir damla 
gozya§I dokmemi§ti. Erei.imende o kadar 
ac1yordu ki ona kar~l duydugu merhamet 
ve §efkat hi•si, bu anda ona kendi der 
dini ve acJslm unutturmu§tu, 

-18-
F a kat, gene kadm da bu derdi ve a

CJYI,. biitiin §iddetile duymakta gecik -
tned1. Otomobil, kasabadan ~1k1p ta fena 
yollarda, ktrlardan siiratle ge<;mege ba§· 
ladtgl zaman, Saniha etrafma bile bak· 

mtyor, tozdan korunmak bahanesile yii· 
zi.ine orttiigii vuval ba~orti.isiini.in altmda. 
sessiz sessiz aghyord u. Hi<;bir ~ey gor • 

tniiyor, hi~bir §ey duymuyor, hic;bir ~ey 
dii§unmiiyordu; yalmz, her an, biraz da
ha Erci.imendden, sevgili Erciimendinden, 
aziz a~kmdan, zavalh a~kmdan uzakla§
!Jgml biliyordu; o kadar ... 

Siiha, yanmda volana sanlml§, yolun 
diiz ve iyi kJSJmlanna geldikc;e gaze ba
sJyor, spor araba, ok gibi f1rlaymea: 

- Siirat ne iyi ieydir; yollar iyi olsa 
da hep seksen, yi.iz kilometro ile u<;sak.. 
diye bagmyordu. 

[Arka.n var] 
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Bir asian Tiirkiin habras1 ~ 

18 martta 220 okkahk Deniz tesvik 

giilleleri kald1ran Seyyid. mnsabak~Iar1 
kahramant Edremidin ~mhk 

oglu Seyyid, .18 mart giinii 
kaldtrdtgtnt anlattyor 

Bu menktbenin 
koyiinden Mehmed 

giilleleri nasd 
£dremid (Husu -

si) - <;anakkale 
kahramanhklan ba~ 
hkh yazmtzda 220 
okkahk bir mermi 
ta§tyan Mehmed
cikten bahsediyor -

dunuz. <;anakkale 
tarihinde §erefli bir 
mevkii alan bu hall· 
ray1 ben ikmal ede . 
yim: 

Bu §erefli menk1 
benin asll kahrama-
01 Edremidin <;am- Mchmcd oglrL Sewtd anlattyor, arkada~muz yaztyor 

ltk kiiyiinden 305 dogumlu Mehmed de yamrniZa resimci mi sokulabilirdi? Bir 
oglu Seyyiddir. Ve resminde de goriil- hafta sonra Pa§alarla beraber bizim 
dugii ve<;hile elan demir gibidir. Kendisi- tabyaya bir resim zabiti geldi de o «ekti. 
ni bir pazar giinii bularak hem resmini - Sana da verdiler mi? 
<;ektim, hem de 18 Mart muharebesini - Restm c;ekildikten bir hafta kadar 
biiyiik zorluklarla soyletebildim. sonra bir gtin beni kumandan c;agJrdt, bak 

- Ben ne yapbm ki diyordu; siz Seyyid, dedi, al bu senindir. Bir de ne 
o giinii gorseydiniz, diyordu. F akat mar- goreyim? Bir ufak kitab. T a ba§ta be
lanma dayanamadt, anlatmaga ba~ladt. nim resmim. HlfSlandtm. Resmim ba§a 
Dii§man gemileri gtidtik aym (§ubatm) konacak adam mtydtm ben? Bir de ic;ini 
son giinlerinde biryol Bogazt zorlamt§ ac;tlm. Daha bin;oklan var. Onlan go
ve boyunun ol«iistinii alrru§h. 5 mart gti- • 
nii idi. Ben Kilidiilbahir Mecidiyesin -
deki uzun 24 liiklerin iic;!incii topunda 
idim. Ortaltk yeni aganyordu. T arassud
lar Bogazm agzmda dii§man gemilerinin 
bugiin fazlala§makta oldugunu kuman
dana bildiriyordu. Bizim her§eyimiz tek
mildi. Tam saat sekizde Bogaz tarahn
dan dogru bir giimbiirtti koptu amma bu, 
evvelkilerine hi<t benz.emiyordu. Dii§ • 
man bu sefer <;ok §iddetli ate§ a<;ml§tt. 
Biz de mukabele ediyorduk. Bir araltk 
bizim tabyayt buldurur gibi oldu. Once 
birkac; giille tepemizden a~arak denize 
dii§tii. Sonra oniimiizde deniz sulanm 
minareler gibi havaya kaldtrdt. Bir ara
hk toz duman ic;inde kaldtk. Ortaltk azt

cik yah§mca ne oldu ki diye bir baktn • 
dnn. 38 lik bir du§man mermisi bizi bi
raz korlemi~. Biiyiik bir -.ukur ac;arak 

qanakkale gazilerindell Seyyid 

riince ferahladun amma benim resmim 
ba§ta diye bir tiirlii mnamadtm. 0 kitab 
da sonra kayboldu. 

- 1stiklal harbine girdin mi Seyyid? 
dedim. 

- Girdim de Bahadenliden (Biirha
niye civarmda bir koy) esir bile gittim. 
Bizim bu <;nakkale i§ini duyunca beni 
esirlikte serbest bnakttlar. Salihlide idik. 
Bir gece nobet«iyi kendi silahile siingiile
dim ve silahm1 da alarak kac;ttm. <;ok 
zor oldugundan ic;eri gec;emedim. Dogru 
koye geldim. 

- Haberin var rru Seyyid Canakka
leye bizim askerimiz girdi. Simdi senin 
topunun ba~tnda gene Turk siingiisii par· 
hyor. Bak ~u resimlere dedim. Elimdeki 

U!u Onderin ve Canakkaleye giren aske
rin resimleri olan gazeteyi gosterdim. 

- Ya§a, sahi mi~ Ver bakaytm. Bak 

aslana (Atatiirkiin resmini gotererek) 
bu i§i gene babamtz yapmt~ttr. Allah ona 

zeval vermesin, diinyalar durdukc;a dur
sun, dedi ve bana miisaade gayri diyerek 
yanundan aynldt. 

GJYAS TEKJN 

Diin iki Tiirkiye 
rokoru ktrddt 

Diin Moda deniz hamamlannm havu
zunda ytizme te§vik miisabakalan ya -
pllmt§tlr. Atletizm Federasyonu reisi 
Vildan A§irin de hazu bulundugu bu 
miisabakalarda iki Ti.irkiye rokoru da 
kmlim~br. Alman dereceleri a~agtya 
l'aztyoruz: 

100 metro serbest 
1 - Galatasaraydan Orhan 1.3. 4/5 

~'eni Tiirkiye rokoru. 
2 - Galatasaraydan Halil. 
3 - Bevkozdan Biilend. 

100 metro serbest (kadmlari 
1 - Beykozdan Simon. 
2- Beykozdan Vecihe. 

100 metro strtii.sti.i 
1 - Beykozdan Fikret. 
2 - Bevkozdan Mekin. 
3 - 1. S. K. tan Hamdi. 

400 metro 
1 - Galatasaraydan Halil 5,21. 2/10 

yeni Ti.irkiye rokoru. 
2 - Galatasaraydan Mahmud. 
3 - Beykozdan Biilend. 
200 metro kurbagalama (kadtnla.1·) 
1 - Beykozdan Vecihe. 
2 - 1. S. K. dan Hale. 

4 X 200 bayrak yart§t 
1 - Muhtelit Beykoz taktml. 
2 - Galatasaray tak1m1. 
Bugiin de devam edilecek bu yan~ -

larm galiblerine mlikafatlar Vildan A
§ir tarafmdan verilmi~tir. 

Bugiinkii giire§ miisabakalari 
Cim Londosa kar~t r;tkanlacak Tlirk 

pehlivamm tayin ir;in yaptlmakta olan 
se<;me miisabakalarma bugiin de Tak -
:;im stadyomunda devam edilecektir. 

Tekirdagh Hiiseyin Pehlivanm iz -
mitten r;tkagelmesi yapllacak mar;lann 
mahiyetini degi§tirmi§tir. Bu hafta Di
narh Mehmed - Kara Ali final kar§tla~
masmm yapllmas1 lazun gelirken orta
ya bir de Tekirdagh Hliseyin - Miila -
yim mar;1 r;tkmt§br. 

Bu ikinci mar;tan Miilayim galib <;Ik
hgt takdirde Dinarh Mehmedle Kara 
Alinin mar;1 final addedilecektir. Ma -
tum oldugu iizere ger;en haftaki mar;ta 
Miilayim, Kara Aliye yenilmi§ti. 

Mar;1 Tekirdagh Hiiseyin kazand1g1 
takdirde, bu giire§r;i, hafta arasmda Di· 
narh Mehmed - Kara Ali mar;mm ga -
libile kar~tla~acaktir. 

Diger taraftan Atinada bulunmakta 
alan Cim Londos gi.ire§leri idare eden 
heyete r;ektigi bir telgrafta ser;melerin 
neticelerile istanbula miiteveccihen ne 
zaman hareket etmesi icab ettigini sor
mu§tur. 

Futbolcular da geldi 
istanbul 22 (A.A.) - Berlin olimpi • 

yadlarma i§tirak ettikten sonra Beit -
hende Yukan Silezya muhtelitile bir 
mar; yapan futbolcular bu sabah Sem -
plan ekspresile §ehrimize gelmi§lerdir. 

Futbolculartmtz Sirkec~ garmda ka
labahk bir sporcu kiitlesi tarafmdan 
kar§tlanmi§lardtr. Kar§thyanlar arasm
da Sii Bakam General Kaztm Ozalp ta 
bulunuyordu. 

Y a§arla Saim, Valiyi 
ziyaret ettiler 

Evvelki giin sporculammzla beraber 
Berlin olimpiyadlarmdan istanbula dii
nen loymetli giire§r;ilerimizden Ya§arla 
Saim dlin sabahleyin Bclediyeye gide -
rek Vali ve Belediye reisi Muhiddin 

saga sola zarar yapm1~b. T opun matafo
rasi kmlml§, ihtiyat mermi yolunu boz -
mu§tu. Asll yol saglamdt. Y almz toprak 

alhnda kalml§b. T opumuza c;ok §iikiir bir 
zarar olmarru§I.J. Hemen yolu temizle -
dik, toprak altmda kalan c;avu§umuzu 
kurtardtk aroma ondan timid kalmamt§tl. 

Sade soluyordu o kadar; onu hemen ge
riye gonderdik. Bu strada kumandan bir 
kmlan niatafora koluna, bir de Bogaza 
dogru bak1yordu. Ben de bakllm. Boga
za dogru. Ne giireyim, dii§man gemileri 

ag1r agii ic;eri dogru girmiyor mu? He
men geriye fultyarak araba iizerinde du
ran koca I!!erminin ba§mda boyunlanm 
biikm~ bakmmakta olan arkada§lan ara
ladtm. Bir kere mermiyi kucakhyacak 
oldum, yagh oldugundan elimden kaydt. 

Elimi biraz toprakhyarak bir dizimi yere 
koydum ve mermiyi mtlad1m. Kendimi 
topun agzmda buldum. Merdivenleri ilk 
defa nastl !;tkhg1m1 hattrhyamiyorum. 
Gene a§agl athyarak, 2 nci, 3 iincii, 4 iin
cu meriJ~ileri stra ile ta§unaga ba§ladtm. 
K1sa bir zaman sustuktan sonra asian to
pumuz gene giirlemege ba§lamt§I.J. 4 iincii 
mermiyi atttktan biraz sonra idi Gonce
suyu tarassud mevkii iki mermimizin isa· 
betini bildirmi§ti. Bu hab~ri de duyduk
tan sonra bana giilleler ufak bir saman 
!rUVah hdar yenik (hafif) geliyordu. Bir 
arahk kumandan arhk yeter yoruldun 
Seyyid, Gel bak dii§man ka!;tyor, diye 
beni tarassud yerine !<agufh. ;;unu da c;I
karaylffi beyim de gelirim dedim. V e son 
gtilleyi de c;tkardlffi. Sonra kumandanm 
yamna vard1m. Sanki denizin i.izeri yam
yordu. Sagda solda iki gemi kara du -
manlar, klZil alevler ic;inde yana yana ba
tlyordu. Bu stra biri daha tutu§tu. Arka· 
dakiler donmege bile vakit bulmadan 
geri geri giderek Bogazdan c;tkttlar. Be
nim gorebildigi:m bu kadardt. lleride, 
bizim Rumeli yakasmda kimbilir neler 
oluyordu. Sonradan ogrendik ki dii§ma
nm be~ gemisi batmt§ ve yalmz bize o giin 
dii~an gemileri 723 mermi sallamt§h. 
Oteyamm siz dii~iiniin. Bu kadar giiriil
tiide bize c;ok az zarar olmu§tu. Amma o 
giin ak§amiizeri denizden epey de bahk 

~'!'!'---~~~-------~ Ustiindag1 ziyaret etmi§lerdir. 

toplami§uk.» 
Sonra da yalmz Tiirklere has alan 

koyu bir tevazula: 
«- !§te bu kadar, dedi, Muradma er

din mi~ Bunu yazacak ne var sankim? 
- Seyyid sana madalya filan verdiler 

mi? 
- Bir giin beni ((ag~tdtlar, bunu sana 

Alman generali gonderdi dediler, gog -
~lime bir madalya takttlar. 

- Reemirri G giin mii !rektiler) 
- <;ocul: musun efendi be, o giiriiltii-

Trabzon - fran transit yolu 
Trabzon - iran transit yolunun ilimiz 

dahilinde §imdiye kadar yaptlmtyan 48 
kilometroluk muhtelif in§aatt 386 bin 
!iraya miiteahhidine ihale edilmi§tir. 
Trabzon - Giimii§ane, Qiftekoprii hudu
dundan Giimii~ane - Erzurum, Kop hu
duduna kadar olan 180 kilometroluk §o

~e bu suretle tamamen ikmal edilmi§ 
bulunacaktir. Devlet btit\;esinden yapl
lan yol tizerinde her 20 klm. de bir ol-

Futbol kavaidinde yap1lan 
tadilat 

international Boardm haziran ayt 
zarfmda futbol kavaidi iizerinde yap -
h~ tadili.t 1936 - 1937 futbol mevsimi 
zarfmda tatbik edilecektir. 

Yaptlan tadilat teferriiat iizerine o
lup oyunun esas1 aynile muhafaza edil
mi§tir. Bu tadile gore bundan sonra 
avut olunca top altl pas ~izgisine dikilip 
kaleciye pas verilemiyecektir. Oyuna 

mak iizere 9 tane amele balrnnevi var- bu suretle ba~lanmca da tDp bir vuru§· 
dtr. Baklmevlerinde hirer silindir, 5, 6 ta asgari 18 metro ctizgisini a§IDI§ bulu
amele vardrr. Bunlar her giin kendi - nac~1r. 
lerine tahsis edilen yolun balmnile me§- Firtkik cezalarmda oyuncular kalele
guldiirler. En ufak bir anza husule gel- rini viicudlerile siper edebilecekler, an
diginde derhal icab eden tamirat ya _ cak toptan 9 metro ar;Ilmt§ bulunacak
ptlacagmdan yolun uzun y:Illar muha- lard1r. 
faza edilmi§ olacagt tabiidir. Eksik bir taktmla oyuna ba~hyan bir 

Giimii.~ane Vilayetinde bu transit yo- tarahn oyuncusu hakeme haber verme
lundan ba§ka Giimii§ane - ~irar, Kel _ den oyuna katlhp mar;m inldtama se -
kit - Poske yoluna da r;ok onem veril _ bebiyet verdigi takdirde, oyun, topun 
mektedir. ilbay Hilmi Ocakh bu yolun son bulundugu yerde yaptlacak bir ha-
lmalatl smaiyesile tesviye i§lerinin kern atl§ile devam edecektir. 
biran evvel bitmesine ctalt§111aktadlr. Yeni nizamname futbol ayakkabla -
Bu yol iizerinde 40 koprii ve menfez rmdaki r;ivilerin tabana adamakillt gii
yaptmltru§hr. Toprak tesviyesi ikmal miilii olmalanru ve tabanm ara yerine 
edilmi;?tir. Kopriiler gec;en hafta tes • madeni par<;alarm ilavesini sureti kat'i-

yede menetmektedir. 
lim ahnnu§ttr. Yaptlan kopriilerin bir ~-----~=---~---= 
klsnu yerine gore kargir ayaklar tize -
rinde ah§ab ve asma parr;alardan mii -
rekkcbdir. Valinin yakmdan alakas1 ve 
Ba§miihendisin dikkatli ve §UUrlu faa
liyeti neticesi olarak bu yol §imdi oto -
mobillere ac;tlmt§tlr. 

Yaptlan yol ve kopriiler r;ok giizel ol
mu§tur. 

Bursada ablmt§ ~ocuk 
Bursa (Hususi) - Bura.da §ehir ha· 

ricindeki bir mezarhgm dikenleri arasma 
atJlmt~ dort ayhk bir c;ocuk bulunmu§tur. 
Zab1tanm yapltgt tahkikata gore; bu <;o
cugun ;;ehrekiistii mahallesinden pazarc1 
Mustafanm oglu oldugu anla§Iimi§hr. 

Sandwi~ler I Y azhk yeni ~a pkalar 
Sandwi~in ne oldugunu herkes bilir. , 

Fakat buna nir;in Sandwir; denildigini 
ve kimin tarafmdan icad olundugunu 
pek r;ok kimse merak etmemi§tir. lki 
dilim ekmek arasma et, peynir ve saire 
konarak viicude getirilen bu yenecek 
§ey, vaktile ingiliz asalet tabakasma 
mensub Lord Sandwi~ tarafmdan icad 
olunmu§tur. Lord kagtd oyununa pek 
merakh imi§. Karm actkt1g1 zaman -
tar bile masa ba§mdan kalkamaz, ye -
megini orada yemek istermi~. :rabii o
rada hem uzun uzadtya yemek yenip, 
hem de oyun oynanmaz ya .. 

Kumarbaz Lord, bu pratik ~ekli mey
dana koymu~. Bu, tarihi birkar; satirdan 
sonra ~imdi size nelerden sandwict ya
p1labilecegini anlatahm: 

Etli Sandwir; - Stg1r, koyun, domuz, 
dana ktzartmalarile, soguk tavukla, 
jambonla, dille, tav§an etile yapllabilir. 
Bunlan ingiliz eokmegi denilen ince ke· 
silmi~ iki dilimin arasma korken alt -
lanna iistlerine biraz hardal Have edi
lirse lezzetleri artar. 

Cevizli Sandwir; - 250 gram tereya -
gma 2 ka~tk toz §Cker ve 250 gram dii
viilmii§ ceviz kan~tmmz. iki dilimin a
rasma bundan bolca slirerek Sandwir; 
yaptmz. Yemesine doyum olmaz. 

Peynirli Sandwi~ - Avrupanm ka
mamber, rokfor, griiyer peynirlerile 
bizim beyaz, ka~er ve kremli peynir -
lerimizden r;ok iyi Sandwir;ler yaptla -
bilir. 

Bunlardan ba~ka muhtelif fiime ve 
taze bahklarla, hatta bazt sebzelerle de 
Sandwir; yap1labilirse de bunlann bi
zim zevkimizi pek ok§amtyacagl mu -
hakkaktrr. Sandwic;lcri yumu~ak ola -
rak muhafaza etmenin en kolay usulli 
§Udur: Onlan tslak bir kagtdm ic;ine 
koymak, sonra onun iizerini gene tslak 
bir bezle sarmak! 
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Giizel bir elbise 

Bu elbise ingilterede son at yan~la -
rmda birinciligi kazanmt§br. 

Bir;imi bir iki astr evvelki k1yafet -
leri hatt.rlatmaktadtr. 
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Ev kad1n1 
Pudra lekeleri 

Ekserimiz yiizlerimizi pudralarken, 
nekadar dikkat etsek gene elbiseleri -
mizin iistiine diikeriz ve dokiilen pud -
ramn yaphgt lekeyi ne fm;a ile, ne iifle
me ile bir tiirlii r;tkaramaytz. Halbuki, 
bilhassa ipekli elbiselerde gayet ko -
Iayhkla bu lekeden kurtulunabilinir. Ay 
ni elbisenin bir ba§ka taraf1m, yahut 
o elbiseden artmt~ bir parr;ay1 ahp le
ke olmu§ yere kuvvetlice siiriip ogmak 
kafidir. 

~arabh yemekler 
!r;ine §arab katllarak pi§irilen yemek

lerin nefaseti ancak - ister lormtzt, is
ter beyaz olsun - §atabt o yemeklerin 
igerisine koymazdan evvel bir iki sa -

niye kaynatmakla temin olunabilir. 

Dit airdari 
Di§ agrllanna kar§t size gayet oriji -

nal bir ilac;: Rum denilen ir;kiden biraz 
ahp ana bir miktar toz tebe§ir kathktan 

sonra burnunuza r;ekiniz ve burun de
liklerinizi bkayarak bu mahlffiii ir;eride 
saklay:Imz. Bir dakikaya varmaz, di§i
nizin agnst durur. 

Y amklara kar§i 
Yanan yerlere kaynahllp sogutulmu§ 

siit banyosu r;ok iyi gelir. Act ger;inciye 
kadar o uzvu siitlin ir;inde birakmahdlr. 

Yahut bu siitle kompres yaptp o uzva 
siirmek usulii de tatbik olunabilir. 

ingilterede Ascolta bir a~1k hava moda sergisi ar;thr, orada en giizel elbise· 
ler ve ~apkalar te~hir olunur. Bu sene de ayni sergi a~1lm1~ ve Kral Sekizind 
Edvard, babasmm iiliimti mUnasebeiile devam etmekte olan matemden bu ser· 
ginin istisna edilmesine miisaade etmi§tir. i~te sergide gostcrilen giizel model· 
lerden iir;ii: Solda, beyaz ve siyah kordeUi ile siislli siyah ve geni~ §apka. 
Ortada parlak siyah deriden fiyangolu bir §apka. Sagda, tabii renkte Bakudan 

lormlZl ve siyah garnitiirlii gcni§ bir §apka. 
llllll I 
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Ayaklarintzi giizelle~tiriniz! 

onlart actk ha vadan Ayaklara hiirriyet verip 
istifade ettirmek ve ekzersiz 

... 
yapmak faydabdtr 

Viicudiiniizii kuv 
vetlendirmek, yag-
larmtzl eritmek, 
giizel hatlarmlZl 
muhafaza etmek i
~tin yiirliyi.iniiz. Yii 
rliyiiniiz. Yliriimek 
en giizel spordur. 
Bilhassa §imdi yaz 
hkta olanlar bu 
f1rsattan istifadc 1-:'..._-----f 
etmeli, gUnde en 
a§ag1 be§ on kilo
metro yiiriimeli -
dir. Lakin bu r;ok 
faydah spont ya -
pabilmck ic;in sag-
lam ve nas1rstz a ....... ._ ___ _.. _____ .,.,... 

yaklara sahib ol -
mak laztmdtr. 

Eger ayaklanmzda yamkhk duygu -
su hissediyor, §ekillerinde bozukluga 
dogru bir temayi.il gorliyorsamz derhal 
fazla et yemekten vazger;erck sebze ve 
salatalan tercih etmelisiniz. 

H urriyet, hiirriyet! . 
Dlinya iizerindcki bi.itiin mahluklar 

nasil hiirriyete a!pksa, ayaklar da iiy -
ledir. Hususile stkl ayakkablar onlan 
mahvu harab eder. Bereket versin 
~imdi sandal ve ~1plak ayak modast 
c;tkb. Ilaztr yazhkta iken sandalla gcz
megi tercih ediniz. Bu bir mevsimlik 
hiirriyet onlara tazeligini iade edebilir. 
Fakat plajlarda c;tplak ayakla kumlar 
Uzerinde dola§mak baz1 kadmlar i~in 

tehlikelidir. Kum, ince ve hassas deri -
lerde yara, bere yapabilir. Boyle bir va

ziyet has1l oldugu zaman her giin ora
ya oksid dii zenkli vazelin siirmek icab 

eder. 

yagmlZln pannaklarile yerden bil' 
kag1d top altp ayagmlZl kaldmmz. 0 
ayagm dizini iiteki dizinize dayad1ktat1 
sonra kalkan bacak sabit kalmak·§artile 
ayagm1z1 bir claire r;izdiriniz. Sonra 
ayni hareketi ayni §ekli vererek oteki 

ayagm1za yaptmmz. Fakat bir taraf ' 
tan bu hareketi yaparken, bir taraftall 
da kagtd topu dii§litmemege dikkat et· 
mck gerektir. 

F aydah hareketler 
Diger faydah ckzersis te §Udur: Arkil 

i.istii yahmz. Dizlerinizi dikip ayaklatl' 
mzm tabamm yere stla s1k1ya basllll~· 

Sonra su·a ile resimde giirdligliniiz v~· 
hile evvela, sag ayagm parmak tara • 

flm ve sol ayagm topuk tarafm1 kal:ll' 
rarak onu takib eden defalarda da bi.l 

ztddiyeti muhafaza ederek yirmi, yif111.i 
be~ defa bu hareketi teh"Tar ediniz . .J3tl 

T opuk kemigi srrada tabii kal~alar ve dizler oldufP! 

Ayagm en miihim klsrm topuk ke - gibi kalacaklar, hie; ktptrdamtyacakla!' 

migidir. Gerek sthhat, gerekse zarafet d1r. 
notasmdan ona r;ok ehemmiyet vermek Qtplak ayakla parmaklar iistlinde yU' 
laztmdtr. Plajlarda gtine§ altmda ya - rlimek, ayaklan srra ile son derece ya' 
narken ayni zamanda topuk kemigini- va§ haraketlerle kaldmp indirmek, bit 
ze de baz1 ekzersisler yaptlrabilirsiniz. kar; dakika ayaklann harici losm1 liS • 
Resimde giirdiigiiniiz vec;hile arka iistii ti.inde de yiiriimek t;ok faydall hareket• 
yatarak bir dizinizi biikiiniiz, diger a- ler ve ekzersislerdir. 
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Japonyada ev kad1n1 mektebi 

Japonyamn merkezi Tokyoda 40 giinde miikemmel ev kadnn ycti~tiren bi~ 
mekte)' ac;t.!.nnlitrr. Yukanki resimde o mekteb talebesine slhhi ve asrl Qatn.! 

§:tr y:Ikama dersi verildigi goriiliiyor. 
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CUJifHURIYET 7 

Itfaiyenin 14 iincii ytl Cumhuriyetin biiyiik 
Avrupa anketi 

!Istanbul Borsas1 kapam~ I 
fiatleri 22 - 8 - 1936 

dOniimii diin kutlulandt [BQ.§tarat& 1 tnCJ saht!ede] 

beni topragtma ve cemiyetime baghyan 
alakalarl insafstzca kemirdikleri bir alem 
i~inde, bir tamdtga degil, bildiginiz bir 
firmaya, bir otomobil markasma, bir krem 
veya ilac reklamma tesadiif etmek bile ne 
saadet I Dilini bilmediginiz bir memleket· 
te dola§mak, okuma bilmiyen bir adamm 
resimli bir kitab kan§tJrmast gibi izahSJZ 
kalan bir ~ekil diinyas1 i'"inde stk1lmay a 
benziyor. Manasm1 bilmediginiz afi§ler, 
ilanlar, tabelalar, i~aretler kar§tsmda goz· 
leriniz renkten ve aydmhktan kama~1r· 
ken ic;iniz kordiir ve karanhkta kahr. 

Montri:iye bu kadar gee;: geli§imin se
bebini merak edenlere as1l maksad1mm 
Parise gitmek oldugunu soyliiyor, fakat 
orada bir anket yapmak niyetinde oldu
gumu sakbyordum. Bu. gazeteciler ara
smda olmamm telkin ettigi bir ihtiyattl. 
Cumhuriyet okuyuculanna yapmak iste
digim kiic;:iik siirprizi if§a etmemek iste
mi~tim. 

PARAL.AR 

~ Sat!§ 
I Sterlln ii':J 63o. 
1 Dolar 1~3: 126 

Diinkii mera.imden: Saida ve •olda tulumbactlar gefiyor, a,agtda askeri itlaiye yangrna gidiyor 
LBC%4tarata 1 tnCJ 1ahttede I 

rtlmt§b, eski ile yeni mukayese edil -
~~ti. ~ehri aSirlarca kemiren ve hemen 
her giin bir, bazan binlerce aileyi mahiv 
Ve felakete siiriikliyen yangm afetirun 
deh~eti davetliler arasmdaki ya§hlarm 
ha£1zasmda tekrar canlandt. 

1htiyarlar zihinler-inde bu eski hatira
lart canlandmrken heniiz bu devre ye
ti§memi§ olan gencler tulumbactlarm 
ko~ll§una, bek!rinin qangm var!• ferya
dma giililyorlar ve hayret ediyorlard1. 

Davetliler arasmda Naflza Vekili Ali 
<::etinkaya, 1nhisarlar Vekili Ali Rana, 
Askeri 9fuadan Orgeneral Ali Said, 
Harb Akadem-isi mildiiri.i General Ali 
Fuad, General Ekrem, Atina el~imiz 
nu§en E~re£, Vali Muhiddin Usti.indag 
ile meb'uslanmizdan muhim bir ktsml, 
ecnebi konsolos ve sefaret erkanmdan 
banlan, Tiirk ve ecnebi gazeteciler ve 
~ki tulumbaclltk devirlerini gormli§, 
~~irmi§ klmseler ve dort, be§ bine ya
"'lll balk vard1. 

-Merasime saat iic;te !stiklal mar§ile 
ba~landt. Sonra Vali Muhiddin tlstiin -
dag ~u nu ku soyledi: 

c- Saym mtsat!rlerlm, 
Ti:irenimize giistermek lutuf ve nezake • 

ttnde bulundu~nuz ilglye ve dlkkate yii • 
rettmin biitiin §illcran ve sevine duygula-
rtnt sunarun. ' 

Yangm, itfaiye istanbulun biitiin tarl· 
hlnde ve biittin hayatmda blrl lSttrab ve 
llefaletin, i:iteki timid ve tesell.in1,n sembolii 
Olarak biiyiik yer tutrnu§, blrlbirlne ima.n. 
Stz <iti§man, c;ok zorlu lid kuvvettir. 

l!u kuvvetler arastnda durmadan siiren 
~ar!Jk ve ydkluk boMmasmt §ehlr itfal
l'estnln (250) ytldtr, hangt VMttalarla Ida. 
re ettiglni, §lmdl burada, blr tarlh monog
:rart.st okur gib!, - derlltoplu - gi:ireceksi -
nlz. Ve k{!ndl gorU.,lerinlze dayanarak 
;~lllhurlyet Tiirkiyeslnin mal ve can bii.. 
"Un var olan1 ate§!! ltar~1 behemehal koru. 

lnak 1c;1n nastl bir yenme !radeslie 1§1 ele 
~ldllbf?l mukayese ve takdir etmek fmsa
wnl bulacaksintz.• 

t ~ilc;iik ~ir mektebli. kiZin go~terdik • 
~l'l fedakarhklardan Istanbul Itfaiye -

Sine te§ekkiirilnii milteakib !tfaiye pi -
Y_adesi tarafmdan c;ok muntazam bir ge
~ld resmi yaptldt. Onde itfaiye mlZlkaSI 
oldugu halde fedakar itfaiye efradt c;ok 
~untazam bir yiiriiyil§le gec;tiler ve al
"'l§lanwlar. 

Y eni~eriler geliyor 
t :Sunu orijinal lnyafetlerile Yenigeri 
tlllumba talommm gegi§i takib etti. Bu 
lllumba taklm1 istanbulda ilk defa ola

tak Gergek Davud isminde miihtedi bir 
~a~ar tarafmdan vilcude getirilmi§ti. 
b i~~ bildigimiz tulumbac1larm daha 
astti idi. 

k :Sunctan sonra 1869 dan 1923 senesine 

1.~dar §ehre yangm haberini veren kii§· 

1lller malfun naralarile meydanda do -
ha§ttlar. Yangt.m halka ve bekc;iye ha -

er Verdiler. Ko§liiden haberi alan 
~ahalle bekc;isi eski ktyafetile sopasm1 
~lara vurarak yangm felaketini bay

dt. 

Mahalle tulumbalarr 
h :Sunlart 1869 da te§ekkill eden rna : 
f(aJ.le tulumbalartmn gec;i§i takib etti. 

, 

Yukarrda: Takstm sta.dmda eski mahalle bek~ist yangm haber veriyor, ortada 
itfaiyemfzin arozozleri geQid resmine haztrlamrken, a§ag!da kahraman 

tttatve bir tecriibe yangmmda bir evt sonduriiyor 

si ge~ti. Bu itfaiyeyi te~kil eden Vali I f~iyeni~ ktsa ;>;amanda yangma yeti~me· 
ve Belediye reisi Haydar da halk ara- st, arazoz ve yangm musluklarmdan be· 
smda, kurdugu bu haytrh eseri tema§a ~:n su tedarik ederek birka~ dakikamn 
ediyordu. .. . tc;m~e. yangml sondlirmesi oldu. ttfai -

Bunun §imdikinden farkl motorlerm yemlZln bu muvaffakiyeti uzun uzun 
daha az ve §imdikine nisbetle bir, iki ~lkt§landt. Vali Muhiddin Ustlindag ve 
numara daha basit olmasl idi. Itfaiye kumandam ihsan bu muvaffa • 

En nihayet buglinki.i. tekem~iil etmi§ kiyetle~inden dolay1 tebrik edilerek to· 
itfaiyeyi gordlik. Uc; gr~ptan t~aret o- rene mhayet verildi. 

larak gec;en ve en son s;ste~ al~t. ve ~~ T qlumbacrlar fehri d ola~ryorlar 
devatla miicebbez ot:m.!~atye~lZln_ mu Belediye, tulumbacllann bu kadar 
kemmeliyeti ve temtzhgt takdlf edile • fedakarllk ak · t • 
rek uzun uzadtya al~§landt, ·t· darik ve tak~a~e~kKe:aslak. elbts:k:-

1 t b ld yangm sondiirme vesat 1- b. ~ me erme m 
nins a: ;di~i bu tahavvlil ve tekamiil ~~. diin onla:u: §ehirde dola§malar~na 

·· g «; g osterildikten son- musaade etmt§hr. Bu milsaade iizerme 
boyle derece derece g . . . . stadyomdaki merasimd tulum
ra itfaiye efradt mualbmlen_ Nazmmm ba taktmlan §ehirde dolen sonra e balk 
nezaretinde spor bareketlen yaphlar G l t y . a§mi§lar v d 

d b.1 . a a asaray, emcami Koprii ve ca • ve c;ok giic; jimnastikler e 1 e §ayam d 1 d 1 ' . . 
takdir muvaffakiyetler gosterdiler. e erte _tolp da~ara~ bunlann ge!ri§lerm

1
1 

.. • seyre IDl§ er 1r. Torenden haberdar o -
Yangrn tecrubesr mtyan bazt kimseler tulumbactllgm tek 

Tiirenin en miihim k1smt, yap1lan iki rar ihya edildigini zannetmi§lerse de 
abpb binan~n tutw~turu:duktan ~onr_a son~~dan_ hakikati anlarm§lardtr. . . 
siindi.iriilmesi oldu. Evvela ya~an bl! bt· Dun bl! muharririmiz merasime t§tl· 

Montrode i'"imin gozii de a'"tldt, i'"i
min kulagt da duyuyor, '"iinkii her yerde 
franstzca yaz1 ve soz. Duvarlan ve in
sanlan anhyorwn. Fa kat en biiyiik miij
deyi almak, yani ilk Tiirke tesadiif ne -
rede miimkiin olacak? V e acaba kimdir 
bu Tiirk? 

Bavulumu otele btrakhktan sonra ilk 
i§im Turk aramak oldu. Cazband sesi 
duydugum kalabaltk bir kazinoya girdim. 
Tesadiif ihtimalinin k.alabahk nisbetinde 
artacagm1 dii§iinmii§tiim. Aldanmaml§tm. 
Leman golii iistiindeki biiyiik terasta be· 
ni ilk kar§Ihyan ve kucakhyan, F alih Rtf· 
kmm karde§i, Ne§et Halil Atay oldu. 
Miisaadenizle, alaturka bir opii§tiik. 

Ayni masada Muhiddin Birgen, klZI 
Bayan Asiide, daha birka~ giizide vatan
da§; bir diger masada Mukdim Osman 
ve diger aziz vatanda§lar... Bu saadeti 
ta~1ran as1l miijde, Ne§el Halilin konfe
ransa dair verdigi haber oldu: 

- En biiyiik ad1m bugiin ahldt, dedi, 
Bogazlann tahkimi esas1 kabul edildi, 
beynelmilel komisyon vazifesini Tiirklere 
devrediyorl .. 

Gozleri kadar tslak alnm1 mendilile si
lerek: «Ah, bilmezsiniz, diyordu, ne en
di§e ve stkmh giin1eri ge~irdik ... llk defa 
bugiin nefes ahyoruz... Montroniin en 
giizel amnda ge1diniz I» 

Birbirimizi tebrik ediyoruz. Bana kon
feransm 6 giindenberi me~hul kala!) ve 
sizin benden evvel haber ald1gm1z safha
lanm anlatttlar. Neticeden emin goriinu· 
yorlardt. « Y ann belki her§ey anla§tla -
cak I» dedi! er. • 

Otelime gel dim. Y atmaya haZirlanu· 
ken oda.nun kaptst vuruldu ve i~eriye 
Babtalinin en giizel iki mubalagas1 girdi: 
Ali Naci Karacan ve Nizameddin Na
zif. Montroye geldigimi duyar duymaz 
kendilerini gormege olan biiyiik ihtiyacJ· 
1n1 kestiren zeki bir tahminle, hemen ko~
mu~lar. Biiyii.k bir sevincle Babtali cad
desini iki defa kucaklad1m. Pardesiimii, 
§apkamJ ve uykumu odada buakhm, on
larla beraber c;tkhm. Bir amele kahvesine 
girdik. Nizameddin Nazif, yumrugile 
masa arasmda ~1kan sesleri bashracak 
kadar yiiksek sesle, hasret oldugum giizel 
tiirk~eye beni doyuruyordu. Ali Naci, 
Avrupaya miikemmel inhbak etmi§ Asya 
zekasmm pi§kinligi i~inde konu§arak, ba
na garibligimi unutturmamn en emin te
sirlerine sahib oldu. 

Fa kat ben astl Ankara caddesini, erte· 
si giin, Montropalasln biiyiik salonunda 
buldum. Sabahleyin otelime gelen Do
gan N adi, beni Lozana gotiirerek Nadir 
Nadiye kavu§turduktan sonra, hep bera· 
her tekrar Montroye gelerek konferans 
binast alan otele girdik: Necmeddin Sa
drk, Kbm .;5inasi, Ekrem U§akhgil, Ha· 
san Rasim, Ali Naci, Nizameddin Na· 
zif, Nadir Nadi, Dogan Nadi ve ben, 
Babtali yok~una ve 8<1-Zetelerin i~ine aid 
hattralan ve manzaralan, en kii!<iik jest
lerle birbirimizde uyandumaya kafi bir 
ordu te~kil ediyorduk. Montropalas salo
nunu Meserret kahvesine !<evirmemiz i'"in 
iki ii~ tanemiz bile kafiydi. Ortada, evi
nin mutfagmdaki serbestlikle dola~an, 
bir ke~eye yapl§Ir gibi yazi masalann
dan kalem ve kagtd ~eken, daima Sirke
cideki sesile konu§an Nizameddin Nazif, 
biitiin muhitle ve e§ya ile o kadar i'"li di§· 
hyd1 ki biraz i:itede duran Paul Boncouru 
gidip ha §imdi ensesinden yakahyacak, 
ha §imdi Litvinofun eteginden ~ekecek 
diye korkuyordum. Fa kat bu korkunun 
yerine, birc;ok ecnebi murahhaslara telkin 
ettigi sevginin bariz i§aretlerini gorerek 
tam bir sevinc ikame etmeme vesileler 
verdi. 

Konferans, mukadder biiyiik zaferine 
en son adtmtm da attJktan sonra T evfik 
Rii§tiiyii tanunak ve tebrik etmek §erefini 
ve hazz1n1 da duydum. Pari S!!firimiz 
Suade takdim edilmek saadetini de orada 
idrak etmi~tim. 

Oradaki ecnebi murahhaslarile, nazw 
larile konu§maya te§ebbiis etmedim. An
ketimde resmi beyanata miimkiin oldu
gu ·kadar az yer vermek ve daha ziyade 
gayrimes'ul agtzlann serbest ifadelerin
den fikirlerin samimi taraflanna intikal 
etmek istiyordum. Programtmm tatbikt
na aid sahanm astl merkezi Paristi. 

Bana Montri:iden Lozana ve Cenevre
ye kadar unutulmaz bir otomobil gezin
tisi yapttran Dogan N adiye, Fisagora
sm ve Oklidesin omuzlan iistiinde dogan 
riyaziye kafasmm bugiinkii Avrupay1 vii· 
cude getirmesine lsvic;:reden daha giizel 
bir misal bulunamtyacagmi soyliiyordum: 
Hendese ruhu bu memlekete o kadar ha.
kim ki milimetreler bile belediyenin olc;:ii· 
siinden ka'"mamr~tlr. Su iki taraftaki 
kumlan u§enmeden saysamz belki tanele
rinin say1s1 biribirine miisavi gelecektir. 
Biitiin yollar, binalar, agaclar, tarlalar, 
tabiat, san' at ve cemiyet, aym nyaziye 
kafasmm ic;:indeki plana gore tenasiib al
mt§. Cizgi a§ktnl son haddine getiren fs
vi~re, giizelin hesabmt da ke§fetmi§ bir 
Avrupamn en tipik memleketidir. 

Dogan Nadi: 

- F akat, dedi, bu hendese onlan da 
stkmaya ba§ladt. Nitekim §urada bir pla
ja biraz ihmalkar, dagm1k bir tarzda 
c;:aktlta§l doktiiler, fakat istedikleri olma
dt, c;:iinkii i§in i~ine gene sun'i bir hesab 
kan§tl. 

«Ortahgi dagttmak, tabii bir peri§an· 
hga kavu§turmak ic;:in Tiirkiyeden bir 
miitehassJs getirselerdi .•. » diyecektim, 
fakat yabanc1 bir memlekette, bir dostu
mun kulagma bile bu tarzda bir latife 
flSlldamaya raz1 olmadtm. 

I 

20 Frans12 Fr. t65. 166, 
20 Uret t9o. 196. 
20 Belcika Fr. t;O. 84. 
20 Dra.hml 21, 23. 
20 Lsvicre Fr. ~1::.. 820. 
20 Leva 22 2a. 

1 Florin t12: 84. 
20 Cek kronu ~4. 92. 

l Avusturva Sl. 22. 24 
1 Peceta 14. 16: 
1 Mark 28. so. 
1 Zlot1 21. 23 
1 Pen~~:il 2" 24.. 

20 Leva '"· 1 
20 Dinar 13

· 6· 49. o3. 
1 Yen 32. 84. 
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1 Tiirk altun J6a 866. 
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Soldan .sa~:ta: 

lhmal, itinayt takib ettigi zaman gii
zel olabilir: T aranmt§ bir sac;m bir ko
§esini dag1tan ti.izgann getirdigi ihmal 
gibi; fa kat hi~ taranmam1§, kirli bir sa
_crm peri§anhgma g1pta edilemez. T uvale
tini riizgardan eyvel insan elinin yaphg1 
Leman golii yanmda Halicin dag1mk!Igt 
ve kokmu§lugu bu nevidendir. 1 1 - Buglinlerde iizerinde ~ah~Llmakl 

alan miihim mevzu, soylemeJ!:ten emir. 2 • 

Vedad Nedim Tor, Montropalasta, ~:dlb~r~e:;a,:n~~~~k~~~i/11 ~· _3 ik_Erkek 
. T" k' 'd . 1 fik' 1 . ' n lr. 1 yant yem ur 1yeye a1 en guze Ir en ve- kesk!n sivrl uclu b1~ak, bir ra b1t edat1. 5 • 

ren biiyiik fotografilerden bir ko~e ham· ~~rh da(; sporlarmda ayaga tak1lan lif'Y, 
latrm~b. Bunu goriince 1talya trenlerin- filllere gelen sua! edatl. 6 • Geni§in ako , 

. ' nota, rusc;a ceveb. 7 - Fraruaz al!abe-
de nefls mecmualarla yapllan propagan· sinde blr harfln okunu9u, onunla yfu:iirtiz, 
dalardan bizde olmamasmm bana verdigi oz tiirk~e cgiizel san'at~. 8 - Eski Yunanls
biiyiik teessiir epeyce hafifledi. La T ur- tanda Yaiian1I§ Tiir~lerin reislerl, koyu ktr-

. K I' "b' b'" .. nuZl renk, beraberlik edat1. 9 • Tibctlllerin 
qwe ama 1ste g1 1 utun Avrupamn papaz1, satmaktan emir. 10 - Yaramaz ~o-
seyrek, giizel mecmualanndan birinin sa· cuk, bir kuma§a sonradan ilave olunan 
y1larile beraber, Vedad Nedim, oraya par9ak. d ,. 
T .. k" 'd f k' bl d Yu ·art an a§a6tya: 

ur 1yeye a1 ranstzca 1ta ar a ge- 1 _ Rica, ba~. 2 - Hiristiyanlarm pey • 
tirmi§ti. Avrupa seyahatimde ecnebilere gambcri, nezlr, 3 • Fransada_ blr §ehlr, hay. 
dag1tmam ic;in bunlardan bana da verdi. ret edatl, miikemmt>l. 4 - Uzerln~ tire sa. 
S d b 'l h d' ·~. b rtlrr, karn1 bo$. 5 - Beyaz, b!r elb1se dellg!-

onra an ecne 1 ere e 1ye ethgtm u nin iizerine dikilen par~a. 6 • Ehemmlyet. 
eserlerin onlar iistiindeki harikulade mii· daima cflldm dan evvel gel!r. 7 - Hayat 
said tesirlerini gordiik~e Matbuat Umum si.irmek. 8 • Bir s1fat edatJ. §art edatJ. 9 -

M ""d" 1··v .. ·· b ld k' b"' "'k · 1 · Kalbur. sol taraf!mizdald I~Y uzuvlarmuz
u ur ugunun u Y0 a 1 uyu 1~ en- dan biri. 10 • Birtni gldlp gormek. 

nin Milli Miidafaa hesabma kaydedile- Evvelki bulmacanm hall d'l • kl' 
k d ~ I' h' l ld ~ I e r mrf fe r ce ne eger 1 1zmet er o ugunu an 1- d , 

0 11 1 0 11 10 

PEYAMI SAFA I KIAIYI t IDI•JSIEINlE yordum. ,....,.,. el 
2 AISIAINI•IKIAIZIAIN 

POLISTE 
c;ANTAYI c;ALAMAYINCA DENi • 

ZE AT'l'I - Diin sabah Kopriiye gel -
mekte olan Ada vapurunda bir b1rs1z· 
Ilk olmu~; suc;lu yakaYJ. ele vermi§tir. 
Giivertenin mevki ktsmmda oturmakta 
olan Anna isminde bir kad1n1n yanma 
Heybeli Adadan binen Hayriye isminde 
diger bir kachn gelerek oturmu§tur. 0 
s1rada Annanm yanma b1Takm1§ oldugu 
bir el c;antas1 Hayriyenin nazan dikka
tini celbederek milsaid bir flfsat bek -
lemi§tir. Nihayet Annanm dalgm oldu
gunu zannettigi bir srrada c;antayt ala
rak elbisesinin altma saklarnak iste -
mi§ ise de c;anta sahibi bunun far -
kma varm1§; mani ollnaga kalki§ml§trr. 
Fakat bu suretle htrstzhgmm meydana 
«;tkt1~m goren Hayriye ciirmu ortadan 
kaldl!mak maksadile ic;inde elli lira 
para da bulunan bu c;antayt denize at
mt§hr. Hayriye yakalanarak Miiddeiu
mumilige verilmi§tir. Hakkmda takiba
ta devam edillnektedir. 

3 ~LIEIBIMIKitlMI• 
4 IlLIIIKI•IGIAILIAIT 
5 KI•I•I•IKIUILI•IziE 
6 •lsjAIBillRI•IBI•IM 
1 GIAIRIEI•IUILIUI•I i 
8 EIVI•I~IEIBI•INIAIZ 
B NIAIZli IKI•IFIA Ll• 

10 El~l t IKI8IBIAIKIAINI 
~-

Mes'ud bir evlenm;-
Mahke~~i Tcmyiz raportorlerinden 

Bay Faztl Ozorahn klz1 Merdiye ile is
tanbul 9 numarah Adli ihhsas mahke
~esi_ ~i.iddeiumumisi Bay Mithat 9a • 
h:ngthn ~~rde§i Mecded $ahingilin ni
k_ahlan dun Kadtkoy Belediye daire -
smde kalabaltk bir akraba ve davetli • 
leri~ i:iniinde klYJ.lml§tlf. Gene evlilere 
mes ud seneler temenni ederiz. 

caomlar, konferanslar, kongreler 

_aragilmrilk, Eyilb, Kadirga, Mevle • 
\lihanenin eski ve bakaya tulumbacllan 
~~i hayah canlandrrmak ic;in fedaka~
IQ Yapmi§, biri ye§il, digerleri mav1, 
t rnuzt ve beyaz ollnak lizere dart renk· 
d.~ birer tulumba tak1m1 te§kil etmi§ler
d.~: Adedleri epeyce kalabahk olan bu 
is~rt. tulumba. tak1mmm a~ka~mda re • 

8 er1 atla gehyor ve kendtlerme mah • i:s bir §ive ile nara atarak taktmlarmtn 

8 lltllerini Han ediyordu. Eski istanbul 

0~;a~Iarmm ve ahalisinin gok ah§kan 
It llgu bu tulumba taktmlanm tekrar 
h or~ek, halkm gok ho§Una gitti. Bera
laerlikle gegi§leri takdir edilerek alki§· 
~ toplad1lar. 

;~er~ itlaiye ve beleC/iye itlaiyesi 
ltt ~tnd1 1874 te te§ekkiil eden Askeri 
Sek·l~e gegiyordu. Arabalar beygirlerle 
lto ihyor, askerler arabamn arkasmdan 
tes§lly~~du. Bunun arkasmdan 1923 te 

nayi sondiirmek iizere esk~ ~tfa~ye _lle r~ eden tt.i'lumbacn reislerile gori.i§m_~~- !!'--~~~~~-~~-=~-~!!!"'!!!---~~~= 
maballe tulumbalar1 gelmi§h. Itfatye tur. Bunlar muharririmize §Unlan soy- bahsolamtyacagl tabiidir. <;ocuklanmtz 
su bulamtyor, hortumlar patlamt§, sa - lemi§lerdir: on be§ senedenberi ko§madtklan 1~m 
kalar tenekelerle su .. ta§l~or, bittabi c- B~z zamamm1zda ne yapmak Ia ~ tabii eskisi gibi degillerdir. Tulumba · 
yangtm siindi.irmek mumkun olam1 • Zim ~chyorsa yapbk. Fakat buglin yenr c1hk eski devirlerde !tfaiye ile sporu 
yordu. vesa1t kar§ISlnda ancak tarihl bir bah· birle§tiren bir i§ti. Buna merak eden -

Burada bilhassa mahalle tulumbac1 • ra olarak ortaya c;1ktik. Kendi masraf- !er arasmda pek c;ok miihim mevki sa
larmm c;all§I§ tarzlat;t ve birbirlerile l~_rlrnlZl kendimiz yarttk. Giinl;rc~ ~e:- hibi kimseler de vard1. Yangmda bir evi 
kavgalari c;ok canh id1. rubeler yaparak mill! 9eref telakki Jttl· kurtanrsak ev sahibi kurban keser ve

Tiirenin en son numaras1 olarak ya - gimiz bugilnii canlandtrmaga canla ba~- rirdi. Yaz ise bir Kag1dhane ve Goksu 
nan iki kath bir evi sondiirmek iize_re !a c;ah§tlk. Buglinki.i. asri itfaiyecilik eglentisi, lo~ ise belva sohbeti yap1 -
Beyoglu itfaiyesine haber verilmesi, It- kar§1Smda arhk tulumbac1hgm mevzuu lirdu 

YAKALANAN KUMARBAZLAR
Galatada Mumhanede Kiregkuyu so • 
kagmda ~evketin kahvesinin ustiinde
ki ,)dada ~evket, Veysel, Ya~ar, Yusuf 
Aziz, ismail isminde alh ki§i kumar oy~ 
narken su~iistii yakalanmt§lardl!. cr~. ? 

DORT PARMACI KESiLDi _ Or- _ ASKERLiK i$LERi _-J 
takoyde Yani Kefeli oglunun teneke ..__--~~=-u~b=--e_y_e_d-;-a;...v_e_t __ __ 

• ekkul eden modern Belediye itfaiye-

fabrikasmda ~all§an 14 ya§larmda Vi

tali, sag elini makineye kaptmnl§, dort 

parmagt kesilmi§tir. Yarah ~ocuk has

taneyc kaldlfllml§tlr • 

Fatih Askerlik !;lubes! Ba5kanitgmdan: 
l;lubemize mensub 331 dogumlularla mu. 

ameleye tab! ve tam ehllyetnamelilerln 1 
eyllll 936 da Hamhk Kit'asma sevkedUe
eeklerinden agustosun 31 tnci giinii subcde 

l hazlr bulunmalart ue.n olunur. 
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I 
CUMHURTYET 

bir lsp.anyada vaziyet 
tiirlii aydinlanmiyor 

!J§Cumhuriyet .. l 
H @l 0 IK s tYI '\!: li.D li"'il u 

Etfal hastanesinde bir 
kan alma i' i 

Sar1yer Dereboyu 77 numarada Sad! ti. 
nel imzaslle aldlglmtz mektubda denillyor 
ki: d;ii§li Etfal ha.<itanesinde muayene o. 
lurken tahlU lt<in kantmm almmasl !cab 
ett!. Doktor olmadlgma yi.izdeyiiz kanl ol
dugum biri becerlksiz hareketlerle kamm1 
aldl. Fakat gene becerlkslz bir hareketle 
ti.ipi.i devirerek kam yere doktii. 

[B(Zftaratl 1 tnct sahtted.e 1 
gelerinde bozguna ugrat!lmi§lar ve agtr 
zayiat vermi~lerdir. 

Diger taraftan, General Gueipo de 
ilona, Seville radyosu ile ne§rettigi bir ha

barde, asilerin, Aragon cephesinde bir Ka 
talan kolunu maglf.tb ettiklerini, 23 kam
yon, 7 top ve bir mitralyoz, silah ve cc· 
pane igtinam eylediklerini bildinni§tir. 

Uavalperal ve Badajoz civannda di· 
~er bir tak1m hiikumet kuvvetleri dag1 -
l!lml~tlr. 

lrun cephesinde 
Hendaye 22 (A.A.) - Asilerle hi.i

kumete sadlk klt'alar ogleden sonra irun
Panpielun yolu iizerinde ate§ teati et -
mi~lerdir. iki taraf yola hakim olmak i
~in Lapauncher civarmda kar~dtkh mit
ralyoz yerle§tirmi~lerdir. irun arkasm -
daki ki.ic;i.ik tepeler i.izerinde hiikumetc;:i
lerin yerle~tirdigi toplar, Guadelupe ag1r 
topc;:usundan yardiJll goren asi mevzileri
ni bombardtman etmi§tir. 

Hi.ikfunetc;iler Barbilde ag1r bas1yor ~ 
lar. F rans1z sahillerindeki ihtiyat tedbir
leri meriyette devam ediyor. Bechali -
ne · Briatan yolundan gec;mek ic;;in kim
seye musaade dilmemektedir. F ranSIZ 
topragma miiteaddid mermiler di.i~iiyor. 

Hiihumet huvvetlerinin bir 
muvalfakiyeti 

Madrid 22 (A.A.) - Elsosyalista 
gazetsi Valans milislerinin c.;etin ve si.ingi.i 
siingi.iye bir miicadeleden sonra Caceres 
eyaletinde Guadelupe girdiklerini istih
bar ediyor. Ball asiler tehassun ettik.leri 
manasttrda konu~maga devam ediyorlar. 
Sol cumhuriyetc;ilerin gazetesi Polika 
Cardenenin tamamen muhasara edildigini 
yazarak diyor ki: 

«Sehri <;eviren hi.iki'imete sad1k k1taat 
Cardaneden 6 kilometre mesafede bir -
le mi~ bulunuyorlar. Nihai hareketin bu

iin cereyan etme~i muhtemeldir.» 

Bira:z; Jaha beklemek lciztmmr~ 
Burgos 21 (AA) - Havas A· 

j ans1 bildiriyor: 
Seville ve Gunata ihtilalcileri hiiku -

met kunetlerinin alelacele Irunu tahliye 
ettikleri hakkmdaki haberi biiyiik bir 
sevincle kar•tlaml§lardlr. Bir gazeteci 
il mi.ilakat apan General Mola biraz 

beklemek ~artile muzafferiycti elde ede
cegini soylemi~tir. General hi.ikumet kuv
vetlerinin silahs1z ahaliye kar~l zehirli 
gaz kullanmalanm protesto etmi~tir. 

KorJon fehri hiikumetin elinde 
Madrid 22 (A.A.) - Royter A • 

janst muhabiri bildiriyor; 
Madride gelen ve heni.iz teyid edil

rniyen haberlere gore Cordone ~ehri hii -
kumet kuvvetlerinin eline dii§mii~tiir. 

Sahilin bazt klSimlarz 
abluka altmda 

Londra 22 (A.A.) - Royter Ajan
smm salahiyettar bir membadan ogren -
digine gore in gilt ere hi.ikumeti, I 0 a~us
tosta Madridde ne§redilmi~ olan ve !s -
panya sahilinin baz1 mmtakalanmn ablu
ka altma ahnml§ oldugunu ilan eden ka
rarname mcselesi hakkmda 1spanya hiiku
meti mi.izakere ve rniinaka§alarda bulun
makta devam etmektedir. 

!ngiltere hiikf.tmeti, Kamcrin hadise • 
sinin kara sulan hududu olan i.ic; mil da
hilinde mi yoksa haricinde mi vukua ge1-
mi~ oldu~unu bilmemektedir. 

Alman vapuru neden 
Jurdurulmu~? 

Londra 22 (A.A.) - Deyli Tel -
graf gazetesinin Madriddeki hususi mu -
habirile gi:iri.i~en !spanya Ba~vekili de • 
mi~tir ki: 

«- Size u kadar si:iyliyebilirim ki on 
be§ yirmi giine kadar kat'i vaziyetlerle 
kar§lla~acagiz. Fa kat, c;ete harbi belki 
haftalarca, aylarca siiriip gidecektir. Ec
nebi mallanna gelen zararlar, tazminat 
verilmek suretile tamamen telafi edilecek
tir. 

Kamerin isimli Alman vapuru hakkm
daki suale de M. Giral §U cevab1 venni~
tir: 

«- Bu vapur, ispanyol sulannda dur
durulmu~ ve Kadikse petrol nakletmekte 
oldugu gori.ilmii§tiir. Petrol ithali yasak 
oldugundan Kamerin vapuru kaptamna, 
geri donmesi soylenmi~tir.» 

Alman hiikumeti Madrid hiikume
tini bir daha protesto etti 

Berlin 21 (A.A.) - Almanyanm 
Madrid maslahatgiizan marksistlerle ko· 
miinistlerin ellerinde bulun~n kLa mevce
li radyolarla fspanyada mukim Almanlar 
hakkmda yap1lmakta olan miifteriyane 
ne~riyal! ispanya hiikumeti nezdinde pro--

sto etmi tir. 

lspanyada silah satt~z 

Va~inglon 22 (A.A.) - Hariciye 
Nezareti, ispanyada harb malmezesi sa
ll§l hususunda hiikumetin nastl bir durum 
alaca~hm soran miihimmat fabrikacllan
na, bu gibi satJ~Iann, birle§ik Amerikanm 

s1k1 bitarafhk siyasetine uygun olmad1gm1 
bildirmi§tir. 

Hariciye N ezareti, bu kabil taleblerin 

pek fazla olmad1~mt ilave etmi~tir. 
Alman donanmasr ba, kumandam 

Hitlerle konuflu 
Berlin 21 (A.A.) - Alman do nan· 

mas1 ba kumandam Amiral Reader, M. 
Hitlerle gori.i§mek i.izere tayyare t!'! 

Berchtesdademe hareket etmi~tir. 
/ngiliz gemilerinin hareketleri 
Cebeli.ittank 22 (A.A.) -Queen E

lizabeth mhhs1 Maltaya hareket etmi~ 
ve Repulee kruvazori.i de Valenciadan 
buraya gelmi§tir. 

Diger be~ mhh ingiltereye gitmi§tir. 
lngiltere, Madrid hiikumetile AI· 

manyam n arasmz bulmaga ~alt§lyor 

Londra 22 (A.A. ) - Royter Ajan
smm ogrendigine gore lngiltere, Alman -
yanm 1spanya i§lerine mi.idahalede bu -
lunulmamast siyasetinde ittihaz edecegi 
hath hareketin Kamerin hadisesinin 
memnuniyete ~ayan bir surette halledil· 
mesine bagh oldugu suretindeki haberi te
yid eder mahiyette bir guna malf.tmat al
mamJ§br. 

Lufthansa ~irketine aid olup iadesi 
Almanya tarafmdan taleb olunan AI -
man tayyaresinin zapll meselesine gelin -
ce: 

Royter Ajansmm bu mesele hakkmda 
elde etrni~ oldugu resmi malf.tmata gore 
ingiltere hi.ikumeti, gerek Berlinde ve 
gerek Madridde bu meselenin si.iratle hal
ledilmesi maksadile acil te§ebbi.islerde bu
lunmu§ olup halen de bu vadide biitiin 
ni.ifuzunu istimal etrnektedir. 
Fransada ademi miidahaleyi tacil 
i~in bir konferans mz toplamyor? 

Paris 22 (A.A. ) - Fransa hi.ikfime· 
tinin, ispanyol i~lerine ademi miid ahale 
miizakeratm1 tacil etmek i.izere bir kon
ferans toplamagt dii§iindiigiine dair <;1-
kan haberler, salahiyetli mehafil tarafm
dan ne teyid ve ne de tekzib edilmekte -
dir. 

hakkmda tatbik etrnegi taahhi.id eyler. 
3 - ltalya, buna benzer tedbirler it

tihaz edecek olan biiti.in hi.ikf.tmetlerle 
devamh temast muhafaza etmegi taah -
hiid eyler. 

4 - Hiikumet, bu kararlan, Biiyi.ik 
Britanyaya, F ransa, Portekiz, Alman -
ya ve Birle~ik Arnerikamn i§tiraki ha -
Iinde, derhal tatbik mevkiine koymaga a
madedir. 

Notaya ~u kayid ilave edilmi~tir: 

«D ogrudan dogruya miidahalede bu
lunmamak» teklifini kabul ederken, !tal
ya, «bilvastta mi.idahale>> hususundaki 
malum noktai nazanm ve binaenaleyh, 
hususl surette iane dercile goni.ill ii kay • 
dinin, i~bu anla~maya dahil olan mem -
leketlerde yasak edilmesi laz1m geldigi 
kanaatini muhafaza eder. 

Notada, silah imal eden tekmil Av -
rupa milletlerinin ayni taahhiidlerde bu
lunmalan liizumundan bahsedilmektedir. 

Bu hall hi.isni.iniyetle laboratuar llefine 
slkayet ettlm. Aram12:dakl muhavere pek 
k1sa bir zamanda ~lddetll blr mi.inaka§aya 
tahavviil ettl. Nlhayet ~ef vazife hlsslnl u. 
nutarak: «Canm isterse kamn1 aldmrsm> 
dlyerek ke ti att1. 

Vazlyetin bu ~'kllde alllkadarlara arzJ
m rica ederlm.> 

Bu kadmm istidast ne olmu,? 
tiski.idar Araklyeclcafer mahallesl Balll· 

yoku$ 57 numa.rada Riivide lmzasile aldl· 
g1m1Z mektubda denlllyor kl: «Hiikumetln 
fazla ~;ocuklu allelere yard1m edecegini ga. 
zetelerde okuyunca. Belediyeye blr !stida. 
veooim. Altl cocuk sahlblyim. Bu lstidam 
2/7/935 ta.rihlnde Saghk Bakanligma ha
vale edlldlgl ve aradan blr seneden fazla 
zaman ge<;tigl halde bir cevab alamadlk. 

Bu kadar yavrunun beslenmesl, glyd!ril
mesl ve okutturulmasl bana tevecciih et
mektedlr. Alakadar makamlann bu hususta 
dikkat nazarlarml c;ekmen!zl dllerlm. 

fspanya hiikumeti kara sularmdahi ( 
Jngiliz •vapurlartm aramtyacak YENi ESERLER ) 
L ondra 22 ( Hususi) - lspanya hii- ·-----·--------

kfuneti lspanyol sulanndaki ingiliz va- Y eni Adam 
purlannda ara~brma yapm!Yacaibm 1n
giliz hi.ikf.tmetine resmen bil dinni~tir. 

Bir /ngiliz gazetesi Hitlere , idclet-
li hiicumlarda bulunuyor 

Londra 22 (A.A. ) - D aily Herald 
gazetesi, fspanya i§lerine ademi mi.ida -
hale hakkmdaki F rans!Z plammn italy a 
tarafmdan kabuliinii Fransanm tazyikma 
atfediyor ve M. Leon Blumiin biitiin 
Avrupanm ~iikran ve sitayi~lerine liyakat 
kazandtgml yazarak diyor ki: 

<<En bi.iyiik mi.i§ki.ilat, ~imdi Almanya 
tarafmdad tr. M. Hitler, bir ~ocuk gibi, 
bir kotii Avrupali gibi hareket etti. Eger 
ispanya K amerin gemisini ara§tlr~ak su
retil e ki.ic;:iik bir gaflette bulunduysa, Al
manya General F rankoya tayyare ve 
tayyareciler gondererek Ispanya hiiki'i ~ 
metine kar§l buyi.ik bir cinayet irtikab et-

138 inci sayLsl c;nktl. ic;!nde ismall Hak. 
kmm e.ski kafa, ne faydas1 var s5ylemenin 
ve ogretmenler kamp1 b~hkli iit; yaz1s1. 
Dr. izzeddln ~adanm Ollmpiyad felaketi 
ba§hkh etiidii, ispanya iizerlne Nevzat 
Gi.irgenin makalesl, Stefan Zwelgden Dr. 
Fuad Sabit!n Freud ba§hkh terci.imesl, Ke
rlm Sadinln tarlhi materyallzmi, Mikeyde 
dellllk var ba.,likll bir YRZl, k1sa tetklkler, 
memleket, d1~ sosyete, lllm, teknik ve san'at 
haberlerl, res!mler ve karikatiirler vard1r. 
Bu killtiir mecmuasml okumamz1 tavsiye 
ediyoruz. Fiat! 10 kuru~tur. 

fnsan ve onun kendisi, Cemiyet ve 
kainat kartistndaki durumu 

Fr. Paulhanm Revu-e Philosophlquede 
ne§rettigl yazilar, yukar1dakl ba111ik altm
da, Mehmed Nacl Ecer tara.flndan tiirkecte
ye ~evrllerek kitab hallnde <;1kanlm1~trr. 

Ayr1ca bah.sedeceglmlz bu k1ymetli eserin 
~imdl sadece lnti§anm haber verlyor ve 
herkese tavsiye edlyoruz. 

Hi.ikumet mahfilleri, bu fikri n henijz r 
kat'ile~memi§ bir projeden ibaret bulun 
dugunu soylemektedirler. ALiZM Portekiz cevabtnr resmen verdi 

ibzon 22 (A.A.)' - Hariciye Na . 

zm M. Manteiro Lizbondaki Frans1z el

c;isine, F rans1z ademi mi.idahale teklifleri
ne verilen Portekiz tahriri cevabm1 tevdi 
etmi~tir. Bu cevaba, Portekiz hiikfimeti
nin mi.ilahazalarlm ihtiva eden bir vesika 
raptedilmi~tir. 

lngiltere vaziyeti nastl goriiyor? 
Londra 22 (A.A. ) - R oyter Ajans1 

italyamn ispanya i~lerine ad emi miida -
hale hakkmdaki F rans1z plamna i§tirak 
ettigi havadisinin, Londra d iplomasi ve 
siyaset mehafilinde bir in§i rah uyand1r ~ 
dtgmt bildiriyor. F ransiZ diplomasisinin 
bu suretle §ayam kayid bir muvaffakiyet 
elde ettigi kanaatini beslemekte ve B i.i
yiik Britanyamn, Fransanm te~ebbiisle -
rine muzaherette bulunmak hususunda 
hic;bir zahmetten ~ekinmedigj ISTarJa soy~ 
lenmektedir. 

Kamerin hadisesine benzer hadisele • 
rin tekerriiri.i imkam mevcud olmakla be
raber, umumi kanaat, Avrupa devletle
rinin ispanya dahili i~lerine mi.idahalede
ki vahim tehlikeyi anladtklan merkezin -
dedir. ispanya i§inden dogan beynelmilel 
buhramn pek ziyade hafifledigi ve bugt.in 
bir nikbinlik havas1 mevcud olup bu ha
vanm Sovyet R usyanm son zaroanlarda 
!spanya harbi hakkmda resmen ih tiyatkar 
bir si.ikf.tt muhafaza etmesi dolaytsile art· 
hgl soylenebilir. 

ltalya ve ademi miidahale 
Roma 22 (A.A. ) - S iyasi meha· 

fil, di.in ak§am M . Ciano tarafmdan M . 
de Chambrune verilen no ta hakkmda 
memnuniyet beyan etmekte ve bu nota
YI ispanyol i§lerine ademi mi.id ahale hak
kmdaki F rans1z planmm tatbik mevkii
ne konmas1m temine hadim olacak bir 
unsur telakki ettiklerini soylemektedir -
ler. 

Bu mahfiller, italyan notasmm b ey -
nelmilel normal miinasebetlerin ihyas1 ~ 
m ve be§ lokarno devleti arasmda yaptla· 
cak konferansm ihzan m kolayla~hraca -
gm1 ilave etrnektedirler. 

ltalyanrn verdigi nota 
Roma 22 (A.A. ) - i talya, fspanya 

i~leri n e kan~mamak hususunda ki F ran -
SIZ teklifini kabul etmi~tir. Fa kat 1sp an· 
ya ic;in iane toplamak hususundaki eski 
ihtirazi kaydini muhafaza etmekted ir. 

!talyan Hariciye N azm M . Ciano, 
diin ak~am F ranstz elc;isi M . de C ham
brune u noktalan ihtiva ed en nota)'l ver· 
mi~tir: 

1 - lta!ya, lspanyaya ve 1spanya 
mii5temlekelerine silah, miihimmat, harb 
malzemesi ve tayyare ihracatm1 menet
me~i taahhiid eyler. 

2 - italya, pu memnuiyeli, ~imdiye 
kadar akdedilmi~ bi.irun mukaveleler 

Y azan: T EKIN ALP 

Franstz Parlamentosu Reisi M. Herriot 
bu eser i~in bir mukaddeme yazmtttlr. 

Profesor Dr. M. Fuad Kopriilii gene bu 
esere yazdtgt mukaddemede diyor ki: 

«Bugunkii Tiirkiyenin maddi ve manevi 
biinye.ini, psikoloji•ini anlamak Ve ogren · 
mek utiyenler i~in, bu eserin krymetli bir 
rehber olacaitnr umumiyetle soyliyebilirim. 
Yalnrz yeni Tiirkiyeyi oirenmek istiyenler 
degil, umumiyetle milletlerin uyanrf ve yuh· 
•eli, tarihile uirafan •o•yologlar ve tarih~i· 
ler de bu eseri buyiik i.tilade il~ okuyacak
larJrr, kanaatindeyim.» 

KEMALtZM, TUrk inktlabtnt anlamak 
i'rin okunacak biricik ve en mi.ikemmel 
eserdir. Fiatt 150 kurut. 

T evzi merkezi: 

CUMHURiYET GAZETE VE MATBAASI 
Biitiin kitabctlarda bulunur 

Kastamonu 
·okulu 

Bolge San' at 
Direktorliiuiinden : 

1 - Bu sene dersler 1 tetrinievvel 1936 pertembe gi.iniinden iti
baren ba,lamaktadu. Talebenin bu tarihten evvel miiracaat etme· 
meleri. 

2 - ikmal imtihanlart 1 eylulden itibaren bathyacaktu. lkmali 
olanlarm bu tarihte okulda bulunmalan ilan olunur. · (636) 

Karikatiir Sergisi 
Evvelce ilan edildigi gibi 25 agustosta Taksimde &'rtlacak olan 

Karikatiir sergisinde eser tethir etmek istiyen AmatOr Karika -
tiirci.ilerin Iaakal be, tane olmak iizere eserlerini 24 agusto pa -
zarte&i giinii saat 12 ye kadar sergi yerine gondermeleri ilan o -
lunur. 

Bursa Vihiyeti Hususi 
Muhasebe MudiirluP.iinden : 

" 

fznik goliinde ifletilmek iizere kapah zarf usulile satm ahnacak 
Takay1 itaya istekli 'rlkmamasma binaen mezkur takanm 14/8/1936 
giiniinden itibaren b 'r ay i!rinde pazarhkla satm almmasma Daimi 
Enciimence karar verilmi t tir. lsteklilerin bu miiddet i!rinde Hususi 
Muhasebe Miidi.irliigiine miiracaat etmeleri ilan olunur. (633) 
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KtiTOBHANEMiZiN SOSU 

5000 sahife yaz1, 5000 resim, 
renkli tablolar, haritalar vesaira 

Sosyallstler ne lstiyorlar? 
Hayat Ansiklopedisi ekonomik 

ve polit ik meselelerin de esaslar1 · 

n1 anlatJr. Fransada sosyalistler 

iktidar mevkiine geldiler. Tab ii 

sosyalizmin ne oldugunu anlamak 

istersiniz. Sosyalizmi bilm~!;e 

sosyalistlerin nc apacak1arm1 an· 

hyamazsmtz. Kiitiibhanenizde sos· 

yalizme dair bir eser ya var d1r, ya 

:voktur. H albuki Hayat Ansiklope

disini a~mak, bu ihtiyacm1n tat • 

mine k afidir. 

DUnyanm bOyUk adamlanm tamymu 
Hayat Ansiklopedisi Tiirk ve ya

bancl, Olmii§ veya ya;~tyan biitiin 

biiy iik adamlarm h ayatlarm1 oak. 

letmi tir . Fende, ilimde, san'atta, 

rc imde, siyasette, hulasa her sa · 

ltada b iiyiik i§ler gormii~, insanhga 

yeni eserler vermi~ bii yiik adam · 

lar1 tanunak isterseniz H aya t An· 
siklopedisini almtz. 

Dunya tarihl hakkmda neler bllirsinlz? 

Tarih bilmezseniz bugiinii anlJ • 

yamazsmiZ. Mektebde hepimiz ta

rih okuduk. Fakat Sezar kimdi? 

Napolyon ne yapmi§h? K romwell 

ne i§ gormii§tii? Cihan Harbi nas1l 

patlamt§U.? Gibi yakm tarihe aid 

suallerin bile cevabla 1 v hi 

veremezsiniz, ya bu mescleler hak• 

lnnda pek az §ey hatJrlarsmtz. 

Halbuki Haya t Ansiklopedisi si-:e 

derhal bu suallerinizin cevablDl 

verir. 

GUne~ niQin tutulur? 
Bu hafta giine§ tutuluyor. Hepi· 

miz giine§in ni~in v e n e vakit tutul· 
dugunu ojren mek isteriz. Bunun 
i~in yiizleree kitab kan~tumaga 

vaktimiz miisaid degil. Hayat An· 
siklopedisini a~ar, bu sualinizin ce• 
vabm 1 bulur tmuz. Hayat Ansik • 
lopcdisi bunun gibi goke, astrono· 

m iye aid binlerce sualin cevabml 

verir? 

"Hayat Ansiklopedisi, nin her cildinin arkastnda 

bir fihristi, bir okuma rehberi vardtr. Aynca her 

cildin i<;ine a<;Ihp kapamr bir model konmu§tur. 

Hayat Ansiklopedisinin her cildinde aynca akh
mtzdan ge<;en yiizlerce sualin cevabt verilmi§tir. 

Mutlaka evinizde bir tane bulundurun 

Hayat Ansiklopedisini 
nasd alabilirsiniz? 

Hayat Ansiklopedisi 10 cilddir. mucssese veya muteber teminat ve-

On cildi brrden alanlara fiat1 otuz rebileceklere Hayat Ansiklopcdisi tal>· 

Uradl.r. sitle 35 liraya verilir. Bu takdirde bi· 

Perakende alanlara bir cild 350 ku· rinci taksit 15 lirachr. Ger i kalan 2° 

ru§tur. lira teminat giistcrilmck ~artile, ayda 

Cuzleri perakende almak istiyenle· li!;cr lira taksite baglamr. 10 cild i9ill 

r behet ciizi.i 25 kuru~tur. posta iicreti aynca 250 kuru~tur. O· 
Muallim, memur gibi bulu nduklan nu ncu cildin posta iicreti 25 kuru~tur 

Cumhuriyet miiesseselerine miiracaat ediniz 

Matbaamllk ve Ne~riyat TUrk Anonim ~irketi ( Cumhuriyet mUesseseleri) 
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TEKBiRVAZO 
A'IK B~YAZ veYUf1USAK 

I 

BiR (ill) TEMIN 
' I 

&U $AYANI 
HAYERlT TEK· 
LiFOEN HEMEN . . . 
8UGUNOEN IS· 
TiFADEJDiNiZ. 

ETMELIDIR , ~ 

AKSI TAKDIRDE 

Yiiziiniizdeki siyah benlerden, a~k 
lnesamelerden ve sair gayrisaf madde • 
lerden kurtulmak isterseniz; cildinize 
Veni ve eRash bir giizeUik veriniz. Hemen 
bu!Jiinden itibaren bir vazo beyaz renk
teki (yagSiz) Tokalon kremi satm ahmZ. Terkibinde taze kaymak ve musafia 
zeytinya&l ile cidden mukavvi ve beyazlab.Cl s?ir bir~ok cevherler mevcuddur 
Bunlar, siyah benleri eritirler. A<;tk meSSIDelert ~apatrrl~. v~. en sert ve sol· 
:tn~ cildleri yumu§atlp gencle§tirirler. Y.?l~lZ blt veya tkJ gun zarbnda yap • 
tl~ §ayani hayret tesir ve gosterdi~ buyii.k fark~. ~a§acakSintz. Bir hafta 
sonra, teniniz a~lk, nermin ve yumu~ak olacak ve ~~t~ dostlarunzm g1pta~ 'IE! 

takdir nazarlarun celbedecektir. Her vazo garantllidtr. Memnun kalmadtgt • 
nxz takdirde, alchgunz vazoyu tstanbul 622 num~ralJ po~~ kUtu~. ~dresine 
ademi memnuniyetinizin sebebini de zikrederek 1111'1P Pdmtz. Verdigmxz para· 
lUn iki misli geri verilecektir. 

Harni~: Vaki kiilliyetli taleb kar§J.SIDda mevc, kler bitmi§tir. 
Yentleri haZtrlanmakta oldugundan heniiz niimunt:• .. ·-~-.. <~•ffiami§ olanlann 
hirka~ giin daha sabretmeleri rica olunur. 

I Kadlk:Oy Vai<Jflar DirektOrliigii ilinlan 

Ktymeti 
muhammenesi 

Lira K •. 
683 41 

Teminall 
muvakkate 
Lira K. 

51 26 Kadtkoyiinde Oamanaga mahalle .. 
ainde Yaztcxoglu sokagmda 31 sa
yth arsanxn tamamt. 

.120 12 9 01 Oskiidarda Burgullumescid mahal· 
lesinde (;donazodalari!ri sokagmda 
5 numarah evin tamamt. 

Yukartda mevkileri ve cinsleri ve lnymetleri yazth mahliil yerler 
salllmak iizere a~Ik arthnmya ~Ikardmt~hr. 

lhaleleri 31/8/936 pazartesi giinii saat 15 tedir. lstekliierin Kadt· 
koy V aktflar Miidiirliigiine miiracaatleri. ( 4Z3) 

HAVA 

BOYOK PiYANGOSU 
$imdiye kadar binlerce kitiyi zengin etmittir. 

5 inci ke,ide 11 Eylw 936 dadtr 

Biiviik ikramiye 3 5. 0 0 0 lirad1r 
Ayrica: 15.000, 12.000, 10.000 Iiraltk ikramiyelerle 

(20.000) lirahk bir miikafat vardtr ... 

Uluk1fla Kaymakambg1ndan: 
, Ulukttlarf • vaptlacak «92» go~men evinin kapalt zarfla 27/1/936 
(I~ :yapxlan eksiltmesine ta~lo ~Ikmad1gmdan 27 jd/936 gih:iinde pa· 
Zarhkla ihalesi takarriir etmittir. Ketif ve planlart goriilmek iizere 

l
~za makamtna miiracaat edilmesi ilan olunur. (508) 

istanbul Beledivesi ilanlarl 

fstanbul Vilayetinden: Floryada eaki Cmaronii yeni lstasyon kar· 
ftunda emlik kumuayoncusu Muatafaya aid olup 1295 tarihli me • 
nafii umumiye i~in istimli.k karamameaine tevfikan Vilayet namma 
istimlaki kararlattmlmtt olan 43 yeni kapt numarah 29848 metro 
~urabbat araziye hiitiin mebani te miittemilat ve tesisat dahil ol -
dugu hal de bidayeten takdir edilmit olan 11,022 lira 50 lrurut kty -
lllet aahibine teblig edilmit ise de vaki itiraz iizerine kararnamenin 
0 11 birinci maddesi mucibince tetekkiil eden heyet taraf10dan tetkik 
'\>e bidayeten konan ktymet aynen tasdik edilmittir. Kararnameye 
llliizeyyel ftkrai mahsusa hiikmiine tevfikan bu yerlere hemen cl
lconulmast takarriir etmit olduiu gene kararnamenin 13 iincii mad • 
tleai mudbince ilin olunur. «B.» (630) 

1 - 15/8/936 tarihinden 31/8/936 tarihine kadar on 
giin miiddetle eksiltmiye konulan it: Zonguldakta Midhatpafa 
rnahalesinin Elmaltk mevkiinde yaphrtlmtf olan hastane bina • 
llntn (hasta, yemek, ~ama,tr) asansorleri tesisattdxr. 

Ke,if bedeli alb bin lira raddesindedir. 
2 - ihale: A~ak eksiltme suretile yaptlacakfn. 
3 - Eksiltme: 31/8/936 pazartesi giinii saat 16 da Zoni':ll

dakta Amele Birligi binastnda Birlik Faal Heyetinpe yaptla -
<:akttr. 

4 - Muvakkat teminat: Dort yiiz elli lirad1r. . 
5 - Bu babdaki tartname ve mukavele ve tarifnameleri gor 

~ek ve daha fazla izahat almak istiyenlerin Zonguldakta Ame
e Birligine miiracaatta bulunmalan lizamd1r. 

ClJMHUR1YE1. 

MUSEVi LiSESi 
Beyoglu, Kumbaract yoku~u 

Tam devreli lise· 12 ncl s1n1fan 
riyazi ve felsefi f?ubeleri vard1r. 

Derslere 7 eylftlde ba§lanacakhr. Bii· 
tiin srmflann ikmal imtihanlan 1 ila 5 
eyiUlde yaptlacakhr. 

Yeni kayid muamelesi 15 agustostan 
itibaren cumartesi ve pazardan maada 
hergi.in yapdtr. 

Getirilecek evrak: Noterden musad • 
dak niifus tezkeresi sureti, slhhat .ra • 
poru ve R§t §ehadetnamesi, 3 aded fo • 
tograf, evvelce bulundugu mekteb tas • 
diknamesi. 

Hamifj: Vaki olan bUtUn , 8 .. 

ylalar hilaftna lise binas1n1 
deai~tirmiyor. 

En ho§ meyva usarelerUe ham. 
la.nnu§b.r. Hazmi kolayla§ttnr. tn. 
lob8Zl izale eder. Karu temizliye-
rek viicude tazelik ve canlthk 

bah§eder. 

tNGtLtz KANZUK ECZANEst 
Beyo~lu • tstanbul 

istanbul Harici Askeri 
KIT AA Tl tLANLARJ 

Pmarhisar i~in 44640 lirahk 
744000 kilo yulaf kapab zarfla 
ekailtmiye konulmu,tur. tlk te -
minab 3348 liradtr. ihalesi agus
tosun 24 iincii pazartesi giinii sa· 
at on be,tedir. lstekliler temi .. 
nat makbuzlannx saat 14 te ka• 
.du- ~OIIlisyona v.crmelidirler. 
~artnaineyi gormek istiyenler 
Vize Satmalma Komisyonuilda 
hergiin gorebilirler. «160» (4466). 

*** 
Ankara Harb Okulu yollari • 

mn pazarhgma istekli ~Ikmadt• 
gmdan ye~iden pazarhga kon• 
muttur. Ketif tutart 22359 lira 
43 kuruttur. Ketif proje ve ,art· 
~meai parastz intaat tubesinden 
ahnacakbr. lhalesi 25/8/936 sa
b giinii saat 11 dedir. tlk temi -
nab 1677 liradtr. Eksiltmeye gi· 
recekler 2490 say1h kanunun 2 
ve 3 iincii maddelerinde istenen 
belgelerle birlikte Baymdubk 
Bakanhgmdan al.nacak ehliyet 
vesikalarmi pazarhk giin ve vak· 
tinde M. M. V. Sahnalma Ko • 
mis;ronu~~ getirsinler. 

«222» (565)' 

*** 
3800(. kilo aade yagmin kapah 

zarfla eka:ltmesi Sar1kamJ,ta 
Tiimen Sahnalma Komisyonun· 
da 29/8/936 cumartesi giinii sa
at 10 da yaptlacakt r. 
~artnamesi paraslZ olar~k 

Komisyondan verilir. ' Tahmin 
bed eli 24,700 lira, ilk teminah 
1,852 lira SO kuru,tur. lsteklile -
ri.n belli edilen ihale saat1nden 
btr saat evveline kadar kanuni 
tekliflerini Komisyona vermif 
bulunacaklardtr. «191» (330) 

*•* Atagtda cinsleri yazth yulaf, 
ot, samanm eksiltmesi 31 agus
tos 936 pazartesi giinii saat 16 
da lzmitte Tiimen Satmalma Ko
misyonunda yap1lacaktu. .$art -
namesi hergiin Komisyonda go· 
riilebilir. Kapah zarflar bir sa • 
at evvel makbuz kar,thi• Komis· 
yon Ba,kanma verilecektir. h .. 
teklilerin belli giin ve saatinde 
kanunun istedigi belgelerle Ko· 
misyona gelmeleri. «193» (332) 

Ilk te· 
Miktart Tutarx minati 

Lira Lira 
16585 1243 
6187 464 
2758 206 

Sahtb Ve Ba~muharrJrt: Yunu.t Nadi 
Umumt ne~rtyatt tdare eden Yazt l§lert 

Mtlcturfl: Hikmet Miinil 
':umhurtyet matbaast 

Sarachaneba11 

Horhor caddesi · RiY Li 
• _ ... 

iiz 

ANA • iLK - ORT A - LiSE -TAM DEVRE 
Okulumuz her zaman g6rdiigii tevecciih ve ragbet iizerine Hk sxmfla•dan J"ti'' ,.. b . 

dri tun • b' t kilitJ k tl d' · · oer n ya anct dd te sa yent 1r e, a uvve en 1rm1§tlr. Kazlar ktsm1 ayn bir d · d; .... kt L. 
.. 1 "I ehari tal be h - I · t.•re .r. u.e eo.Jn hasu..f otobus en e n e ergun ev ennden alchnhr. lsteycnlere tarifn - _. ... ., . . . 
h 10 d 16 k d . k .. a:ne gnnl'Ctlllr. ~aytt{ ICID 

ergiln saat an ya a ar D1re torliige miiracaat edi1Qelid1r. -.- TeL.fou: 2&530 •· 

f,3~=c~3Cz=~C3=x=c~~x=~.CC3A=xA=A~IC311C:=z«=l~·~uC33E=zJ~li~Cdr= ~=c=c~~ 
9 - • ! ~c:::JC:lC'JL: 'LT" . '~";1Cl::: 

H~ir AINI@3lUJI6 AIMI~~fill(/A\iNJ ~©>!b~JD 
~ n "i1 ~ n {f? 1M1 n Amerlkao Ku Koleji Robert Kole ' -=- ===-=~~;;;;, 
~ ~ ~ iiilJ Jnl : Arnavatltiiy, Tel. 36.160 Beb~k. Tel. 36j ! ~ ~ (}( ~ ~ ~ O ~ IMJ B 

Mektep, I ngilizceyi en iyi Ogreten bir milessesedir. Almanca veya fransJZca ihtiyarl olar k iit 1 . 
taraftndao ogretilir. Milll terbiye ve kllltlire son derece ehemmiyet verilir. Aile hayat1a : at~l;:ss~~ mualhmle~ 
miikemmelslir. Ktz ve erkek beden. terbiyesi ve sporlar talebeoin bedeni tekemmu""l;;ni.l Y ~ • utiiphanelen 

d I " temin tder. li$e Jsm1 • • ers e~oe muozam olarak ticaret dersleri gosterihr. 

MUHENDlS KISMJ , Amell ve nazarJ usuJierle elektrik, makine ve Naf1a miihendisi yetiitirir~~ 
KAVIT G0NLERI: 

I A~ustos·tan sonra Car~amba ve Cumartesi gUnleri 'saat 9·00 dan 12·00 kadar 7 E I Old · 
• • • • Y en sonra her $1111• 

Fa.zJa maltlmat l~in wnelctupl~ veya ·bizzn.t mU.racaa.t ed1lebilir. 

Istanbul Otelciler ve Hanc1lar Cemiyetinden: 
20/8/936 tarihinde yapxlan idare heyetl se~iminde ekseriyet hasxl olmadtgm· 

dan 28/8/936 cuma giinii saat ondan on albya kadar cemiyette kayidli aza. 
nm hiiviyet ciizdanlarile 4 iincii Valuf banda asmakattak.i c:emiyet me.rkezi
ne gelerek reylerini kullanmalart il&n olunur. 

Kadtkoy Sen Jozef isesi -
ve kayad ve kabul muamele11 pazartestden b~ka, hergun saat 
9 dan 12 ve 14 ten 18 e kadar yaptlacagmt ihbar eder. Ilk tahsili 
--• bitirmit olan talebeyi ihzari StDifma kabul edecektir·-••1 

Elaziz iskan Miidurlii2-iinden: 
1 - Palunun Kapta~maz koyiinde yaptlacak 36 ~ift go~men evi 

kapah zarf usulile ekailtmiye konmuttur. 
2 - Beher ~ift evin ketif bedeli 567 lira 38 kurut olduiuna gore 

otuz alh ~ift evin ke,if bedeli mecmuu bedeli 20425 lira 68 kurut 0 -

lup muvakkat teminab 1532 liradtr. 
3 - Bu eksiltmiye aid evrak tunlar'dtr! 
A - Eksiltme tartnamesi. 
B - Ketif cetveli. 
C- Resim ve planlar. 

lstiyenler bu evrak suretlerini bir J.ira iicret mukabilinde El&ziz 
lskan Dairesinden alabilirler. 

4 - T eklif mektublarmtn bir eylul 936 aah giinii aaat on bete 
kadar Eliziz lskan Miidiirliigiine verilmit olmas1 lartbr. 

5 - Eksiltmiye ittirak etmek i~in Nahaca musaddak bir ehliyet 
veaikaa1 gonderilmeai tarthr • 

6 - Postada olan mektublar dordiincii maddede yazth saatin hi· 
tamtna kadar gelmit bulunacaktir. Postada olan gecikme kabul e
dilmez. (634) 

J~te ha en ufak f rk 

Krem Pertev'' 

ze anlatabilir, ~iinkii: Krem 

pertev: herhangi bir tesadiifiin. 

veya mahi ·eti me~ul bir ke§ • 

fin netice i degildir. m 

Pe1'tev ~;ok ~h ve \'Ok 

tecriibelerdc onra ki ar ~ 

hafile takdim edilmi§ :recbe 

Krem lup ba~hca fevalcli: 
cilddeki amab. yannqat • 

rak kapatll'. Bu suretl bn me

samab. harici t irattan muha • 

faza ederek cildin piiriizlerinl 
defeder. Cildi besler ve bu su • 

rctle genclik ve teraveti te • 
min eder. 

Cildde §effaf ve gayrikabill 
niifuz bir tabak& yapar ki, ya. 
zm SJcakJn, 'lo§m soittgun tah • 
ribatma mani olur. 

Cioz Hekiml 

Dr. sO RU ERT A 
Ca~alotflt! Nuruosmaniye cad. No. 
30 (Caga1oglu eczanest yanmda) 

Tel 22566 

.. 

Bu_giinkii KU M SA'RA y 
KA Obiirgiin BA 

r1n 
lur. 
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Denizyollar1 I,Ietmesi Miidiirliigiinden: 

Beynelmilel lzmir Fuanntn a~tlma resmi miinasebetile sergiyi 
ziyaret etmek istiyenlere kolayltk olmak uzere 31 agustos 936 
pazarteai giinii saat 15 te tZMtR vapuru tstanbuldan kalkarak 
dogru fzmire gidecek ve Fuartn a~tk bulundugu miiddet!re lz -
mirde ziyaret!;ilerin ikametlerine tahsis edilecektir. 

Vapurda kalacaklann ehven bir surette hertiirlii istirahatleri 
du,iiniilmuf ve geminin kara ile dogru irtibatt temin edilmiftir. 
Vapurda yatmak ve yemek istiyenler fiatlar haklunda Istanbul 
acentabgtmtzdan izahat alabilirler. 

Bu miinasebetle tzmire gidip te birka~ giin kalarak donmek 
istiyenlere kolayhk olmak iizere agustosun 29 uncu cumartesi 
giinii fstanbuldan kalkacak olan tzmir siirat postasmm 31 agus
tos 936 pazartesi giinii yapacagt avdet seferi bir defaya mahsus 
olmak iizere eyluliin ii~iincii perfembe giinii aaat 16 ya tehir e • 

dilmittir. 
Fuan ziyaret elmek istiyenlerin bu kolayhklardan istifade et-

meleri ilan olunur. (627) 

Kapab zarf usulile eksiltme ilint. 

T unceli Naf1a Direktorliigiinden: 
1- Eksiltmeye konulan it: Tunceli Vilayeti Ovactk «Pliif)) kaza· 

11nda HiikUmet Konagt in,aabdtr. , 
Kesif bedeli 20600 Iiradtr. 
2 _:_ Bu ite aid tartnameler ve evrali tuiilar'dir: 
A - Eksiltme fartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Nafta ifleri teraiti umumiyesi. 
D - Tesviyei tiirabiye, fOSe ve ki.rgir intaata dair fenni tartname. 
E - Hususi tartname. 
F - Ketif cetveli, ailsilei fiat c:etveli, metraj cetveli. 
G - Proje. 
H - Devlet Demiryollart fenni f&rtliamesi. 
lstiyenler bu tartnameleri ve evrakt bir lira bedel mukabilinde 

Tunceli Nafta Miidiirlugiinden alabilirler. 
3- Eksiltme 31/8/936 tarihinde pazartesi giinii aaat 15 te Ela • 

zizde Tunc:eli Nafta Miidiirliigu dairesinde yaptlacakttr. 
4 - Eksi1tme kapah zarf usuiile yaptlacaktlr. 
5 - Eksiltmeye girebilmek i~in isteklinin 1545 lira muvakkat te· 

mina.t vermesi, bundan ha,ka ataitdaki veaikalart haiz olup gchter
meai laztmd1r. 

Naf1a Vekiletinden ite girebilmek i~in vesika alacaktrr. 
6- Tel·rlif mektublart yulr.anda 3 iinc:u maddede yazth saatten 1 

saat evveline kadar Tunc:eli Nafla Miidurlugii dairesine getirilerek 
Eksiltme Komisyonu Reisligine makbuz mukabilinde vel'ilecektir. 
Posta ile gonderilecek mektublartn nihayet 3 iincii maddede yazth 
saate kadar gelmit olma11 ve dtt zarftn miihiir mumu ile iyice kapa· 
ttlmtt olmaat liz1mdtr. Postada olaeak geeikmeler kabul edilmez. 

(554)' 

KA$E 

CU1'11HURtYET 

Kazma, kiirek eksiltme ilint f 

Konya Bayindiriik Direktorliigiinden: 
Baymduhk Direktorliigii i~in &fagtda cins ve miktart gosterilen 

satin ahnacak malzeme 845 lira muhammen bedelle a~tk eksiltmeye 
konulmu,tur. Bu ite aid tartnameler bedelsiz olarak Konya Baytn • 
dtrhk daire!inden ahnabilir. 

Eksiltmeye girebilmek i~in 63 lira tutu veya banka mektubu ver • 
mek laztmdtr. Eksiltmenin 2/9/936 ~ar,amba giinu saat 15 te Vila· 
yet Daimi Enciimeninde yaptlacagt ilan olunur. (539) 

Almacak malzemenin miktart ve nev'i: 
1 - 25 kutrunda halis ~elik 200 kilogram. 
2 - Beheri 2,5 kilogramhk 600 kazma. 
3 - 4-6 kilogram agtrhgmda 50 aded varyoz. 
4- 1000 aded ~elik kiirek. 
5- 10 aded marangoz keseri. 
6- 10 aded marangoz bt~ktll. 

EON 
Y eni doldurulan plaklar 

BAYAN MUZAFFER 
N 270089 Kiirdili hicazkir ~arkt - G'OND'OZE MATEM 

r. Hicaz .. - HiCRANINI <;EK 

BAYAN BiRSEN 
N 270090 Tango - YILLAR - Muzik Necib Celal 

r. .. - KiMSE SEVGiMi BiLMEZ- Muzik N. Celal 

ZARALI HALiL SoYLER 
Erzurum havast - KARLI BAGLARI KARANLIK 

Nr. 270092 . BASTI 
Siverek tarktst - <;UBUGU ASMA YARiM 

BAY H. FAHRi 
Nr 270091 Rast gazel kaun ile - GOYNOMO A~KA SALAN 

• Saba guel keman ile - KALBiMDE Y A~AR 

Sat1'a .;•~"··~~•· 
12 ve 13 numarah 

istanbul Deniz Ticareti Miidiirliigiinden: 
9.000 Romanyadan, 3.700 Vamadan, 300 Burgazdan olmak iize

re ceman 13.000 muhacudan 2.156 smm Bulgaristandan ve 2.348 
nin Romanyadap olmak iizere 4.504 niifusun istanbula ugramadan 
dogruca Urlaya ve digerlerinin Marmara havzasmda Tuzlaya na • 
killeri pazarhkla eksiltmiye konmu,tur. Bu nakliyat tarihi ihaleden 
itibaren iki ay zarfmda yaptlacakhr. Muhammen bedel 55.000 liradtr. 
Taliblerin yuzde yedi bu!ruk teminah muvakkate olan 4.125 liraya 
a\d makbuz veya banka mektubile yevmi ihale olan 24/8/1936 pa • 
zartesi saat 14,5 ta Galatada Deniz Ticareti Miidiirliigu binasmdaki 
Komisyona ve tartnameyi almak istiyenlerin de tdare ~ubesine mii • 
racaatleri ilan olunur. (628) 

iLAN 
Aron Eligula§vili ticarethanesinin 

ashabt matlublart bir hafta zarfmda her 

giin saat 12 - U kadar evraki siibuti • 
yeleri alarak istanbulda Adliye binas1 
kar§Ismda Erzurum hanmda 30 numa
radan avukat Marko i§mile miiracaat 
etmeleri rica olunur. 

Aron Eligula§vili ticarethanesinin 
Vekili Umumisi 

AVUKAT MARKO ili!MiLL 

<;antalar - Eldivenler 
ve orumcek ai't inceliginde 

c;ORABLAR 
sat•t•nda mUtehass1s 

Biitiln BAY ANLARIN M A GAZ ASI 
lstiklal caddesi, Hacopulo pasaj1 

kars•smda No. 283 

y 
En gu~ begenenleri bile memnun eder 
Miikemmel cins - Mutedil fiat 

23 1\lfustos 1936 

Sayan A 

MUALLA 
DINCSESi 

Her aksam 

Kii~Uk 

·rtlik Parktnda 
dinleyiniz. 

Y ann ak§am muhte§em 

Siinnet Di.igUni.i 
Zengin program, SODIIUZ surprizler, 

Telefon : 41992 

Diyarbekir Uray Bafkanbg1ndan: 
Elektrik fabrikamtz i~in 125 lira iicretle bir havaiyat montoru a• 

bnacakttr. Atagtdaki fartlart haiz olanlartn bir dilek!;e ile tasdikli 
evraklannm suretlerini en nihayet 15/9/936 tarihine kadar Bat • 
kanhga gondermeleri. 
1 - Turk olmak, 
2 - Vekaletten ehliyetnamesi bulunmak, 
3 - Laakal havaiyat febekelerinde bet sene ~ahtmtt bulunmak, 
4 - (;ahtttgt titketlerden bons.ervisi olmak, 
5 - Bulundugu tehir polisinden husniihal varakasi almak. 
6 - Hiiviyet varakast suretini eondermek, 
7 - Askerlikle alakast olmamak, 
8 - Tammiissthha olduguna dair hiikumet doktorundan raporu 

olmak. (509) 

KiRALIK MER' A 
1000 aded koyun ve st&'Jr hayvanab beslemege musaid ve hoi 

suyu havi Istanbulda Bogazi~inde Anadoluhisanna bir bu~uk sa
at mesafede c;avu~ba§t ~iftligi mer'ast ihtiyaca kati aitllarile bir-
1ikte k1smen veya tamamen kiraya verilecektir. Istiyenlerin gor
mek ve §artlarmt ogrenmek uzere 15 Eyhil 1936 tarihine ka-
dar ~iftlik idaresine miiracaatleri. 

Ankara Belediyesinden: 
t - lpodrom sahasmda yaptmlacak 4 aded ser binast on bef 

gun muddetle kapah zarfla eksiltmiye konulmuttur. 
2 - Muhammen bedeli 15869 lira 95 kuru,tur. 
3 - Muvakkat teminatt 1190,25 liradtr. 
4 - ~artname ve ketifnamesini gormek istiyenler hergiin Fen It· 

leri Direktorlugiine, isteklilerin de 8 eylul 936 sah giinii saat on bet 
bu~ukta Belediye Enciimeninde yaptlacagmdan o giin saat on dort 
bu!ruga kadar teminatlarile birlikte teklif mektublarmt Enciimene 
vermeleri. (614) 

Zonguldak Urbayltgindan: 
l - tskele iizerinde ~ah,acak miiteharri~ elektrikli vin!t. 
2 - Muhammen bedeli 4000 liradu. 
3 - Muvakkat teminat 300 liradtr. 
4 - A~tk eksiltme 25/9/936 cuma giinii saat «15» te Zonguldak 

Uray binasmda yaptlacakbr. 
5 - Umumi fartnameler parastz olarak posta pulu mukabilinde 

Zonguldak Urbayltgmdan ahnacakttr. 
6 - tsteklilerin vaktinde a~tk eksiltmede bulunmalari ilan olunur. 

(615)' 

• 
I K_UPONLU 

Grip . · Nevralji • Sat ve Dit agrllart • Artritizm • Romatizma 

v Eski FEYZiATi 

Yatlh BOGAZ.Ci LiSELERi Yatrs•z 

K1zlar ve erkekler i.;in ayr1 boiUklerde: Ana, ilk Orta ve Lise s1n1flar• 
Kay1dlar b~lamJ§br. lstiyenlere mekteb tarifaamesi gonderilir. Kay•d ve tafsilat i~in hergGn mektebe ve yal

nu tafsilat almak i~in Yenipostane arkastnda Basiret hantnda Oz.yol idarehanesine miiracaat edilebilir. 
Arnavudktiy, tramvay caddesi ~lftesaraylar. Telefon: 36.210 

Muzayede ile sat1s 
Dif tabibi Akif Envantor aabtk 

Miiftizadenin bugiin saat 10 da 

Kadtkoy Moda caddesinde 72 

numarada gayet ktymettar Viya

na solan taktmt vesaire aahla • 

cakttr. 

Sayan SAFiYE 
Her ak~am 

PA OR M 
Bah~esinde 

Karamiirsel iskan Miidiirliigiinden: 
Karamurselin Altunizade ~iftliginin Subatt mevkiinde infa edile· 

cek 24924 lira 80 kurut bedelli 32 ~ift ve 25702 lira 50 kurut bedelli 
33 ~ift ki c~man yekun 65 ve Ktzderbendi koyiinde 15578 lira bedel 
li 20 ~ift ve yalakdere koyiinde 3894 lira 50 kurut bedelli bef ~; 
go~men evi kapah zarf usulile ve yirmi gun miiddetle ekailtr.! 
konulmuttur. 

26 agustos 936 giinu aaat 16 da ihale edileceginden iateV•tn te· 
minat mektub ve vesikalarile Hiiktimet konagmdaki Isle -Komis • 
yonuna miiracaat etmeleri. 

lstekliler intaat, ke,if ve fenni tartnamesini bede:. olarak tl~ • 
bayhktan alabilirler. ( 4499) 

Yenisehir TUrk Hava Kr umundan: 
' · Miisabakaya i,tirak edecek pehlivanlara a,aJa gosterilen mu • 

ki.fatlar verilecektir: 
Lira 

Bata 50 
Biiyiik ortaya 25 

-. 

Kii~uk ortaya 10 
Diger pehlivanlara miinasib hediyeler vefcektir. 
Cureti gormek uzere gelecek misafirleri.Shabt istirahatleri te • 

min ediJmittir. 
Gelecek pehlivanlarm birka!r gun evvelenitehir Hava Kurumu 

~ubesine batvurmalart ilan olunur. (568) 
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