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Mehmed 
Efendi 

Mahdumlar1nda 
bulabileceginizi unutmaym1z. 

Telefon: Ba~muh:irrl.r ve ev1: 22368 Tahrir heyetl: 24298 !dare ve matbaa lc.smtle Matbaacl1lk ve Ne~rlyat etrketi 24299 • 24290 _..) 

Biiyiik ~efe tekrar ka.vu§tuk! 
; 

.. 

-o• Foto «Cumhuriyeb 
~tatiirk Heybeliada vapurunda Dahiliye Vekili $iihrii Kaya ve Londra Elfimiz Fethi ile honufurlark~n .•• 
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'Mille tier aras1 
e 

Spor miisabakalar1 
J'E:3') u satulan yazarken bugiin Ber· 
~Sa) Iinde Onbirinci Olimpiyad mii· 

sabakalannda Norve~ tak1mile 
kar~tla§acak olan futbol ekipimizin ne 
lletice alacag1m heniiz biln:!iyoruz, ve ag1r 
~tklet gure§lerine girecek Koca Mustafa 
i]e C::oban Mehmedin zorlanm ve mari
fetlerini daha ziyade umudla bekliyoruz. 

Diinkii say1m1zda yaz1h Olimpiyad 
• miisabakalan neticelerinin bizim i~in 

siligi ~ Atinada Dinarh Mehn'led pehli

Atatiirk dii·n Istan· 
bulu §ereJlendirdi 

Derincederi · vapurla 
ismet inonii de 

Reisicumhur 
ge~diler. ~afvekil , ' 

sehrimize 
' 

muvasalat 

Floryaya 
bu sabah 

----

0/impigadda bir igi, bir /ena netice! 

Futbolda 4-0 yenildik. 4 
giire~ ma~tnt da kazandtk 

Diinkii ma~ta 
birbirlerine 

muhacimlerimiz bir~ok f1rsatlar ka~Jrddar. 
ah~madiklari i~in takimimiZ bu fena vaziyete 

Oyuncular 
diistii. • 

Berlin 3 (Sureti mahsusada gonderdi
~imiz arkada~Imizdan, telefonla) - 0-
iimpiyad gi.ire~ mac;lanna bu sabah de • 
vam edildi. Dort s1klet iizerine yap1lan bu 
mi.isabakalara giren Tiirk giire~c;ileri ha
s1mlanm maglub etmege ~uvaffak oldu-
lar. . 

Horoz s1klette Ankarah Ahmed Ja • 
pon Pomba ile kar§ila§tl. Yirrni dakikada 
Ahmed sayt hesabile miittefikan galib l 
ilan edildi . . \ 

79 kiloda Mersinli Ahrnedle Alman 
~iitler kar§tla§tllar. Salonu dolduran hal
ktn Alman giire~<;iye biiyiik iimidler bag· 
lad•klan hissediliyordu. 

Ma.:;a ba~lamr ba§lanmaz Ahmedin 
hemen iistiinliigii ele alarak hasmim 

goban Mehmed Biiyiik Mustafa 

mege ba§lamasi Almanlann giiriiltii p~
hrdt edip giire~c;ilerini te§c;i etmelerine 
mani oldu. 

Yirmi dakika devam eden iistiin oyu -
nundan sonra Mersinli Ahmed miittefi -

Mersinli Ahmed Ankaralt Ahmed 

kan ve hiikmen galib ilan edildi. 
87 kiloda Biiyiik Mustafa ingiliz 

V erdle kar~•la§h. Creko Rumen de oldu~ 
gu kadar serbest giire§te muvaffak olan 
Mustafa hasrrum altma almakta gecik -
medi. Dakikalar ileriledikc;e Verd ~ok 
fena vaziyetlere dii§iiyordu. Bu arada 
Mustafa birka.:; defa miikemmel tu§lar 
yapt1. F akat gerek orta hakemi ve ge • 
rekse yan hakemleri haddinden fazla ta· 
raftarbk ederek bunlan sayrnadilar ve 
halkm hakh protestolarma maruz kald1 • 
lar. 

20 dakika bittigi zaman Mustafanm 
yaphg1 miikemmel tu§lann hi~birisi say1l· 
mami§I!. Neticede hakemler taraftarhk
lanm daha ileriye varduamad1lar ve 
Mustafayt miittefikan galib ilan ettiler. 

Ag1r s1klette C::oban Mehmedle Bel • 
<; ikah ~arliye kar§ila§hlar. llk dakikadan 

. , ~an1n Cim Londosa yenilmi§ olmas1 da 
katilml§h. N eticeler iyi <;1ksayd1 elbet 
~emnun olurduk. Bunlann makuslugun· 
dan azc;ok camm1z stkilmJ§ olacagmi soy
lernege hacet bile yoktur. Ancak bu can 

"' ~
itibaren i.isti.in bir oyun !utturan Mehmed 

e giir ~in sonuna kadar bin;ok tu~lar 
azand.!arsa da hakemler bunlann hi~ 

Diirz kar~zlOJitlgwuz ve maalesef yenildi~imiz Non:et; sporculart . irisini saymad1lar ve tekrar halk1n pro • j · Olimpiyad kiiyuniin kazinosunda 1 Arkasz sa 6 siltun 1 del 
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' Stkmhsmm asm bir ac1 derecesine var-
lltaktan uzak kalacagmi hemen ve actik 
Soyliyelim. Atina giire§i, etrafmda «ok 
&Uriilti.i yap1lan bir giire§ oldu. Halkm te
haciimi.i vesile ittihaz edilerek gure§in bir 
kere tehiri onun i.izerinde daha ziyade 
lltopaganda tesiri yapan bir hareket te~
~il etti ve belki de murettiblerin maksadt 
Undan ibaretti. N eticenin malum olan 

• !eklinin bu halk kalabaltg1 tarafmdan ile
ti geri mi.italealara zemin te§kil etmi~ ol
lttasml tabii buluruz. Ancak bu gibi mu· 
Sabakalann yalmz bir iki defahk neticele
tile -hele bu giire§ler profesyoneller ara-
111tda olursa- kat'i hiikumlere vanlamiya
tagtni erbab1 pek iyi bilir. 

Meselenin hem mahiyeti, hem ehem
~iYeti Atinadaki bu telakkiden daha ba§· 
~ ve dab a ileri bir§eydir. T arihen Olim

j1Yad miisabakalanmn men§ei olan mem
~kette bu i§lerin oy]e ii<; be§ enmuzec tip 
l;tkannaktan ziyade beden terbiyesinin 
ll)ernleket okiisiinde millet ic;ine yaymak 
~11Yesile iltizam ve takib e_dilmi§ oldugu 
ba.tnamile unutulmu§ olamaz. Ve zaten 
llgiin milli ve milletleraras1 sporlann en 
~ash gayesi de i~te bundan ibarettir. 
• _13u hakikatin bilhassa milletimizce pek 
1)>1 bilinmesini isteriz. Milli ve milletlera
~~~Sl spor miisabakalan bu spor i§inin her 
daraftaki terakkilerinin b:ir nevi kontrolu 
/ktnektir. Dahilde spora lay1k oldugu 

1 kat ve ihtimam1 hergiin daha fazla 
j'~t1febnege itina eylemekle beraber mil-
et er I • k • .. b k aras1 yap1 an umunu ve ISrnl musa-

c; a alara da miimkiin olabildigi kadar 
bok i§tirak etmeliyiz. Bu miisabakalarda 
ltter Zaman kendi hesabumza memnuniyeti 
~ llcib neticeler ahnmamasi ihtimali var
t~:· hatta bu cihet muhakkaktJr. Buna 
i§t~tnen biz miimkiin oldugu kadar fazla 
'<~baki iltizam etmeliyiz. <;;:iinku bu mii· 
Ill' akalann bize gore as1l biiyiik ehem
hityeti onlann hirer muessir ders olan ma-
~et) erindedir. 

llti~eden itiraf etmiyelim ki sporda diger 
!1111 ht.Iere nisbetle i§e en ger; ba§lami§ o· 
tni:y t rni.lletiz, ve gene nic;in ac;lk soyle
let e 11ll _k1 bu bi.iyuk i§i heniiz biitiin mil
lllcte._ §ainJ! umumi bir alaka ile muhat kii
lp0g~ ~uvaffak olrnu§ ta degilizdir. Biz 
\te r .. a .. I§te bu gayeye dogru yi.iriiyecegiz, 
b11 l'tiruyoruz. Biitiin gayretlerimiz hep 
dec Rka~eye mi.iteveccih olmakta devam e-

e hr. 

YUNUS NADI 
[Arkast Sa. 1 siltun 3 te] 

,_ Bo~az~~~ -:kornisyo· Fransada biiyiik heyecan 
nu 'diin . toplandt . . . . 

Foto «Cumhuriyet» 
Biiyiik $ef, vapurdan denizi seyrediyorlar ... 

Reisicumhur Atatiirk refakatinde D_~· r b~lunmu§tur. T ren sa at 4,30 da E~ki§e· 
hiliye Vekili -5iikru Kaya ve Londra Bu- hnden aynlmi§Iir. 
yiik Elc;imiz F ethi oldugu hal de dun 1s- Hususi tren Mekeci istasyonuna ~el -
tanbulu §ereflendirdi. digi vakit Kocaeli V alisi Hamid Biiyiik 

Atatiirkii hamil tren evvelki giin ak§am -5efi kar§•lami§IIr. fstanbul Valisi Muhid· 
iizeri saat 8 de Ankaradan hareket etmi§ din Ustiindag da 1zmite giderek Atatiir· 
ve gece saat 2,30 da Eski§ehre varn1l§lir. kii lstanbul ~ehri namma istikbal etmi§tir. 
Reisicumhur burada hiikumet ve Parti Tren hmite vard1g1 zaman Ulu bndere 
erkanile Hava Kumandanhg1 subaylan biiyiik tezahiirat yap1lm1 ~ ve iissiibahri 
tarafmdan istikbal edilmi§tir. Atatiirk is· kumandan ve subaylan Atatiirke tazim-
tikbal heyetini kabul ederek iltifatl&rda [Arkasz Sa, 3 siltun 3 teJ 
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Bogazlarin tahkimi 
etraf1nda dedikodular 
ingiliz gazetelerinde 
malzemeyi Kruppa 

ladigimtza dair 

birbirini tutm1yan ve 
veya Fransaya 1smar· 
ha vadisler ~1k1yor 

----....,....., ............ - - .. 

l;anakkalede Dardanos tabyasrndan Bogazrn goriinii~ii 
Taymisin istanbul muhabirinden: edilecegi ve bu tahkimatm mumkiin ol • 
Simdiye kadar ahnan malfunata gore dugu kadar miiteharrik ve nakli kabil va

Tiirkler Canakkalenin tahkim i§ini miim- 51talardan miirekkeb olmas1 matlubdur. 
kiin oldugu kadar kendileri ba§armak is- Bogazlarm tahkiminde kullamlacak mal • 
temektedirler. T ahkimat ir;in laz1m f(elen zemenin bi.iyiik bir k1sm1mn Krupp fabri-
esleha ye malzemenin haricden mubayaa [Arkas' sa. 7 sutun 3 tel 

Komisyon bir ay sonra 
tasfiyeye ba~hyor 

istanbul Bogazlar Komisyonumm diinkii. 
toplanttsmdan bir intiba 

Montro mukavelenamesi mucibince v.a· 
zifesine nihayet verilen Bogazlar komis -
yonu on senedenberi kendisine tahsis edi
Jen T ophane kasnnda dun sa bah tophn
ml~hr. K;omisyonun mi.istafa reisi Amiral 
Mehmed Ali rahats1z oldugundan diink.ii 
toplanhya gelememi~. onun yerin~ Bul • 
gar murahhasi ve Bulgaristanm Istanbul 
konsolosu celseye riyaset etmi~tir. 

[Arkast Sa. 7 siltun 2 de] 
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italyaya yaptlan 

'ihracat isleri 
' 

Y eni anla,ma yapiiinciya 
kadar muvakkat ted· 

birler abnacak 
italya ile ararn1zda yeni bir tiraret 

anla~mas1 yap1lmas1 hususunda Ankara
cia cereyan eden miizakerelerin biraz u
zamas! ihtimali kar§Ismda ithalat ve ih -
racat tacirleri bugi.inkii umuml rejim da
hilinde, bilhassa italyanm bizden almak 
istedigi maddelere kar~1hk piyasanm ih
tiyaci olan maddeleri ithal etmege ~ah§ -
maktad1rlar. 

italyanlar, bilhassa ordunun yulaf ve 
arpa ihtiyacm1 gidermek i<;in bizden 800 
bin kilo arpa ve miihim miktarda da yu
laf almak istemektedirler. ithalat tacir -
leri de buna mukabil pamuk ipligi ve 
limon getirtmek i~in ~ah§maktadirlar. 

Devletlertn lspanya 1'1ne kari,mamalari 
·i~in resmi bir miiracaat yapddt 

Du~enin asilere tayyare yollamas1 sollari korkuttu, 
ispanyada ~arp1~malar diin de devam etti 

Toledoda feci bir salme: Maktul asilerin akrabalart; 
olUlerini bulmaga t;alt$tyorlar 

Londra 3 {Hususi) - ispanyadan 
gelen son haberlere gore, hiikumet kuv • 
vetleri her tarafta biiyiik muvaffakiyetler 
kazanmaktad1rlar. Bugiin Valenziadan 
I 0 bin goniillii Madride muvasalat etmi§· 
tir. Bunlar derhal §imale sevkedilmi~tir. 

.$imaldeki asilerin muhasarada bulun· 
duklan ve bir<;ok asilerin de muhasara 
<;emberinden kurtularak F rans1z hududu
na dogru kac;makta olduklan haber veri
liyor. 

Madridden ~imale dogru ilerliyen hii· 
kumet kuvvetleri bir c;evirme hareketile 
T oledoyu i~gal etmi§tir. Saragos mmtaka
smda da biiyiik bir hezimete ugnyan asi
ler 3000 olii birakmi§Iardtr. 

Majorka adalanm i~gal eden hi.iku • 
met, bu adalan hava iissi.i olarak kullan
maga karar vermi§tir. Y akmda buradan 
F as a kuvvetli bir hava filosu gi:inderile • 
cektir. 

Hi.ikumet tayyareleri bugiin Grenade 
ve Kordova ~ehirlerini saatlerce bombar
diman etmislerdir. 

Cebelitar,Ik Bogazmin iki tarafmdaki 
[Arkast Sa. 3 slltun 1 de] 

M. Delbo <<Fikir miicadelesi· 
nin sonu harbdir>> diyor. 
Paris 3 (A.A.) - Frans1z d1~ 

siyasast hakkmda izahat veren M. 
Yvon Delbos demi§tir ki: 

«- Avrupada hic;bir §ekilde fj. 
kir muharebesi yap1lmamasJ gerek
tir . Ciinkii bunlarm neticesi muhak· 
kak ki bir barb olabilecektir. Fransa 
hi.ikumetinin barb levaziml hakkm
daki tam hareketinin biitiin millet
ler tarafmdan niimune olarak ittihaz 
edilmesi lazimdtr.» 

Komiinist partisi ~ekreterligi ls
panyol hiikumeti lehinde bir miira
caatte bulunarak bu hi.ikumetin yal
mz sosyalist cumhuriyetGiler tarafm
dan degil. ayni zamanda komiinist· 
ler ve katoliklerden mi.itesekkil reji
yonalist bask parlisi gibi ~uhafaza· 
kar partiler tarafmdan himaye edil
rllqini kavdetmi~tir. 



CUMHURiYET 

I II II II ( 'ehlr va Memleket Haberleri ) 
VIYANA DO_N_.U$U 

-· 

Tarihi tefrika: 113 M. TURHAN TAN 

Kara yiizlii ve kara yiirekli KIZiaragasi, bir av 
esnas1nda Padi,ahi Sadtrazam aleyhine 

tahrik etmek i~in neler yapm1~b? 

K1zlaragasmm, zenci musahiblerin, lad1, fakat kendini gene tutarak mml
Berberba~l ve Silahtar gibi nedimlerin dad1: 
sozlerini dinlemege, anasmm ve gozde- - Bunu senden ba~ka bir adam daha 
lerinin telkinile oturup kalkmaya ah~km soylerse Kara Mustafamn kafasm• hir; 
olan bu irades1z adam &imdi saray dt- di.i~i.inmeden keserim. 
§IUdan bir mu§avir anyordu. Ciinki.i ken- - Kimseye sordugun, kimseye inan~ 
di adamlarmm Sad1razama di.i~man ol- d1gm yok lei velinimet. Eger tebdil ge
duklanm biliyordu. Bu dii~manlann so- zip sokaklan bir dola§San herkesin vezi
zile onu oldiirmegi ise goziine alam1yor- re Janet okudugunu, sana da acJdtgml 
du. Viyana inhizamma, Usturgonun dii§- gi7ri.irdiin. 
mesine ragmen Kara Mustafa Pa~amn - Ben i.ir;uncu vezir lbrahim Pa§aya 
heder edilecek bir vezir olmadJgml di.i~ii- inanmm, doni.i$te onu c;ag1r, soray1m. 
niiyordu. Eger o da boyle derse ben yapacagliDJ 

Bu. ehliyete hurmetten dogan bir bilirim. 
tereddi.id degildi, belki menfaat miilaha- Yusuf Aga, zil tak1p oymyacak kadar 
zasmdan ileri gelen b1r haletti. Zira lmk sevinc ic;indeydi. Ci.inkii lbrahim Pa~a 
seneye yakla§an saltanahmn ilk devresi ile kendisi vaktile bir pa§anm konagmda 
i§ bilmez vezir1er yuzi.inden pek sJkmtlh kap 1yolda~hg1 yapmt§lardt. Gerr;i lbra
ger;mi~ti. Ancak Kopri.ilulerin Sadira- him Pa~ay1 vezir1ige c;1karan Kara Mus
zamhga gectme1erile kendisi rahata ermi~- tafa Pa~a idi. Lakin eski kaplyolda~h
li, dagdagadan kurtulmu§lU. Kara Mus- g1 alakasile onun kendisine baghhgt, 
tafa Pa§a da Kopri.ili.ilerden sayllabilir~ Sad1razama muhabbetinden daha i.istun
di, onlann damadt olup yedi ytldanberi dii. Ayni zamanda bi.iyiik veziri ·devirmek 
devleti demir bir penc;e ile idare ediyor- ictin an1a§mi§IardJ. Emellerinde muvaf
du. $imdi onu yok edince yerine kimi ko- fak olurlarsa ibrahim Pa§a Sadtrazamh-
yacakti?.. ga namzed gosterilecekti. 

Hunkar i te bu dii§iince ile Cavu~ba§l hte <;avu§ba§I Kad 1koyli.i Mehmedin 
Kad1koylii Mehmed Agayi bir av gii- Padi§aha verdigi ogiidden bu suretle 
nu yamna r;agird!, Sadlrazam hakkmda- ters netice c;Iktl ve Kara Mustafanm bu
ki fikrini sordu. Mehmed Asa. Kara yiik lutuflanm goren ur;uncii vezir, tered
Mustafa Pa~anm adamlarmdandt, 1 bia- diidsi.iz K1zlaragasma yar olup Hiinkan 
tile dost agzl kullandt, Padi§ahm klzgm- Z!Vanadan c;lkaracak sozler soyledi. Ar
hgml giderecek sozler soyledi. F akat t1k Viyana muhasarasmm magrur kah
§ehadetinin dostluguna hamledilip tesir- ramam ir;in kurtulu§ imkam kalmaml§ gi
siz kalmasmdan da endi§e ettigi ic;in sa- biydi. 

kat bir i~ yaptt: Padi~ah son sozii soylemek ir;in sa-
- Sevket1u efendim, dedi, iic;i.incii rayda di.i~i.iniip duruyordu, uykusu kac;

Yezir Kara ibrahim Pa§a kulun rikabm- IDI~h. ne~· esi yoktu, ofleyip pofliyordu. 
da kaymakamdtr. Ona da sorarsan Sa- Ansum bir bora koptu, ~im§ekler c;abp 
d1razamm olup biten i§lerde taksiri ol- y1ldmmlar di.i§mege ba§lad1, mevsim k1§· 
madJginl soyliyecektir. h. kanunuevvel ic;inde bulunuluyordu. 

Hukuk Fakiiltesi 

dort sene oluyor 

Ders programlar1 bu 
esasa gore haz•rland1 
Hukuk Fakultesinin bu y1ldan itibaren 

dort seneye t;Ikanlmasl takarrur etmi§. 
bu sebeble Universitede §imdiden ham -
hklara ba~lanml§ttr. Ancak Ankara hu
kuk fakultesinin de lstanbuldaki ile be
raber 4 seneye t;lkanlmasl laz1m geldi -
ginden ve Ankara Hukuk fakiiltesi Ad
liye Vekaletine merbut bulundugundan 
keyfiyet Adliye Vekaletile miizakere e
dilmektedir. istanbuldaki hukuk faki.il -
tesinin ders programlan hazirlanml§hr. 
Yeni programda dersler dort seneye 'tak
sim edilmi§ ve ders adedi 5 - 6 ya indi -
rilmi~tir. Birinci s1mfta medeni hukuk, 
ikttsad, Roma hukuku, esasiye hukuku, 
hukuk ba~langlCI ve Ti.irk hukuk tarihi 
dersleri okutulacakhr. Bu stfatm ir;tima
iyat ve devlet umumi hukuku dersleri 
kaldmlmlstlr. 1kinci s1mfta medeni hukuk, 
ikllsad, idare hukuku, ceza hukuku oku
nacaktJr. Aynca ikinci s1mfa ihtiyari iki 
ders ilave edilmi§tir ki bunlar i§ hukuku 
ile edebiyat ve miilkiyet hukukudur. T a
lebeler, bu derslerden birini takibde ser
best olacaklardtr. Ur;uncu s1mfta medeni 
hukuk, devletler umumi hukuku. hukuk 
muhakemeleri usulii, ceza muhakemeleri 
usulii, hukuk felsefesi ve maliye okutula
cakllr. Bu smtfta ihtiyari dersler iktJsadi 
meslekler tarihi ile ir;timai iktlsadd,r. Dor
di.incu ve son Slnlfta amme hukuku, kara 
ve deniz ticareti, hususi devletler huku
ku, icra ve jf]as hukuku, medeni hukuk 
dersleri okutulacakt1r. Bu s1mfta da iki 
ihtiyari ders vardtr: Adli ttb ve Lozan 
muahedesi ... 

Bu programlara gore, birinci, ikinci 
ve dordiincii s1mflarda haftada 20 ders, 
3 uncii Slntfta ise haftada 21 ders oku
tuJacakllr. Halbuki §imdiye kadar oku -
nan ders miktan haftada 30 saat idi. 
Bu degi§iklik eski talebeye §ami! olm1 -
yacak, yalmz bu y1l kaydolunacak tale
beler ir;in cari olacakttr. Bunun ir;in ay -
nca yeni profesorler celbolunmlyarak 
mevcudlarile idare olunacakhr. 

ONIVERSITEDE 

Y abanc1 dil kurlari i~in 
kitablar 

is kanunu tatbikat ' . 
hazirhklart 

faaliyeti tetkik 
edilecek 

ikttsad V ekaleti i§ idaresi reisi Enis 
Behir; §ehrimize gelmi§tir. Enis Behic;, 
birkac; gi.in burada me§gul olduktan sonra 
i§ ve i§<;i vaziyetini kanundaki hi..ikiimler 
dairesinde tetkik etmek i.izere Karadeniz 
sahillerindeki vilayetlerimizde bir tetkik 
scyahatine t;Ikacakhr. 

Enis Behic;, diin, alakadarlan ziyaret 
ederek i§ kanunu ahk.amma tabi mi.iesse
seler hakkmda tutulacak sicil defteri et
rafmda gorii§mi.i§tiir. 

Bu seneki biitr;ede istenilen tahsisat 
kamilen almamadtgmdan verilen 1 00 bin 
liral1k tahsisatla bu sene miimkiin mer -
tebe haz1rhklann ikmaline r;ah§llacakttr. 
Malum oldugu uzere, kanun 937 senesi 
haziramndan itibaren tatbik edilecektir. 
Binaenaleyh, bu seneki mesai bir hamhk 
devresi olacakhr. T e§rinievvelin birinde 
bi.iro te§kilatml faaliyete ger;irecektir. 
Memleket i§c;i faaliyetine gore muhtelif 
mmtakalara aynlacak ve bu mmtakalara 
birer mmtaka ba§mufetti§i ile kafi miktar
da mii'fetti§ tayin edilecektir. 

Bu kanuna bagl1 olmak iizere hamla
nan talimatname Vekiller Heyetindedir. 
Bu talimatname ile mmtaka mi.ifetti§leri
nin vilayetlerle ve Ticaret Odalarile olan 
miinasebet ve vazifeleri tayin edilecektir. 
~imdiki halde vilayetlerin, Ticaret Oda
lanmn, Belediyelerin, hatta, maliye te§
kilatmm yard1mile i~,;inde on i§t;iden faz
la i~r;i kullamlabilecek miiesseselerin a
dedi tesbit edilecek ve bunlarm bir sicili 
vi.icude getirilecektir. 1 §<;i biirosu te§kil ve 
kanun meriyete girdikten sonra bu sicil 
iizerinden kanunun takibi i§ile me§gul o· 
lunacakhr. 

Y eni i§ kanunu fikir erbabt hakkmda 
hiikiimleri ihtiva etmemektedir. Bu. gele
cek sene ic;inde yap1lacak yeni bir kanun
la tesbit edilecektir. Ancak hem bedenen 
hem de fikren r;ah§anlar bu kanun ah -
kammdan istifade edebileceklerdir. 

t§ kanunu hakkmda hazulanan nizam· 
name yakmda c;Ikacakhr. 

~~--c---

. SEHIR ISL£/ll 

, 1tfaiye otomobillerinin 

Hi.inkar, bu tavsiyeyi kabul edip Ka- Bu aylarda boyle §im ekli ve y1ldmmh 
ra lbrahim Pa§a ile Edirnede konu~ma- futma c;:~k.mast seyrek goriilen hadiseler
YI tasalarken Mehmed Aga hemen bir dendi. Hurafelere pek bagh olan Hiin
adamim yola <;1kardJ. her menzilde at kar ise bu umulmaz vaktadan ugursuzluk 
degi~tire degi~tire posta Tatan, saray sezinsiyerek tela§a dii§tiigiinden ~ kork
ulagl gibi y1ldmm htzile gitmesini tenbih tukc;a lalalannm etegine yapl§an r;ocuk
ederek Belgrada yollach, Padi§alun va- far gibi - KIZiaragasmm arkada~hgma 
ziyetini bildirip bol hediye gondermesini can atml§h. Aga bu fiTSati da kar;mna- Oniversite yabanc1 dil kurlarmda §im- Belediye daimi enciimeni, itfaiye, oto-
ve muhtemel tehlikelerden kendini koru- d1: diye kadar kan§lk tedrisat sistemi takib mobil ve sair vasJtalanmn mi.inhaman 

Klaksonlar1 

masm1 Sadtrazama yazd1. _ Ben, dedi, §imdi Muneccimba§1ya edilmekte ve kurlarda r;ocuk kitablan o- yangma gidip gelirken klakson ~alabile _ 
Kara Mustafa Pa§a bu haber uzerine sordum. K1§ ir;inde boyle gok gurlerse, kutu1makta idi. ceklerine karar vermi§tir. 

katibi ismaili - Padi~aha yuz bin altm y11dmm di.i~erse zamane padi~ahmm bi.i- Rektorliik gordi.igii liizum iizerine bun Belediye IIhhat memurlari· 
, .e bir sepet elmas takdim etmek vazife- yiik bir i§ ba§aracagma i§aret say1hrm1§. dan sonra yabanc1 dil kurlan ir;in hususi 
sile - Edirneye gonderdi. Lakin onun at Sen de artJk §U hain veziri ortadan kal- bir komisyon tarafmdan ve talebenin se nin mezuniyetleri 
r;atlatarak, i.ic; konakhk yeri bir giinde dir. Goriiyorsun ki Allah oyle isli- viyesile mutenasib olarak hamlanml§ ki Belediye Slhhat memurlanmn §ehrin 
alarak ~ehre ula§hgl giin Padi§ahm Sa- yor. [""1 tablar bashrml~hr. Her fakulteye gore Slhhatini muhafaza gibi muhim vezaifi 
d h kk d k. d" "nc s' muayyen ayn ayr1 haztrlanmts. olan bukitablarla ct"eruhde etti'kleri"nden dolay1 ancak S1h -uazam a m a 1 U§U e 1 r•J cU~i.incu vezir sadaret sevdasma dii.. 
ve sabit bir istikamet alm1~t1. {!lip erendlslnden y\iz c;evlrdi, Ktzlaraj!asl talebelerin okuduklan ilimlerin JstJlahlan hiye Vekaletinin emrile bir hafta mezu-

Bunda boyle bir vaziyetin vucud bul- ve San Siileymanla yekdil olup Derdlmen- ogretilmektedir. Hukuk. hb, edebiyat ve niyet alabilecekleri, me§TU mazeretlere bi-
k '1 K 1 ~ din katll tedariklnde oldil. Padl~aha dedller fen faki.iltelerinde okuyan her talebe bu naen riyaset makammdan yalmz ayda masmda en buyu am1 gene IZ aragasi ki askeri tayfa.s1 ~oyle dursun, halktalem 

Yusuf oldu. Candan dii§man tamd1g1 vezlrden y\iz c;evirdl. o sadarette kaldlkt;a kitablar sayesinde takib ettigi ilmin ya • ii<; gi.inii ger;memek iizere mezuniyet ve
iinlu veziri mutlaka felakete siiruklemek klm.se se!ere gelmez. Yalan siiylersek ek- hanc1 lisanlardaki tshlahlanm ogrenecek rilebilecegi diin bi.itiin Belediye §Ubele -

b k 1 k .. '·I megln giiziimiize dursun. Haln saltanat ve yabanct kitablardan daha iyi istifade rine tamim edilmi§tir. istiyen u ara yiiz i.i ve ara yureK 1 sevdasma dii~mii~tiir. Padi~ah itlmad et-
k 1 b. d ~I edebilecektir. Sebze hal.·nde yap'Ilacak o e 1r av masm a ans1zm ag amaya medi, bu adam bu !~in sahib! degildlr de-
koyulmu~tu, Hiinkar, tabiatile merak yip mecli.~l daglttl. Hikmetl iH\hl kanunu. Beynelmilel rontgen paviyonlar 
edip sordu: evvelin ii~i.incii gecesi bir azlm ra'diiberk kongresi 

lie ya~mur nazll oldu. Kanunuevvelde boy- k Kerestecilerdeki sebze halinde yeni 
- Neye derdlendin Aga. Bir yerin le ra'di.iberk vakl olsa ol vllii.yet padi~ahi Eylul ay1nda Viyanada toplanac~ paviyonlann in~ast ir;in bu seneki Belediye 

mi sanc•yor? gizlice bir buyiik adamt katletmege ve mal olan beynelmilel Rontgen kongre~i.ne 0- butr;esine 100 bin lirahk bir tahsisat ko-
Entrl'kact her1'f h,,.'-,nklar ,·r,'nde 1·,.,·n1 ve miilktinii almaya. delalet edermlp · 't · d d t d'l · t' Unt'ver 

.,.K .,. .,. Fmdtkhll tarihi _ c: 2. s: 120 mversl emtz e ave e 1 ml~ Jr. - nulmu§tu. Bu paranm 20 bin liras1 ile 
~ekti: rArka!l !larl site namma bu kongreye i§tirak edilip e- hal de zaruri goriilen bazl tamirat yaptl -

- N asJI aglamJyayim velinimet. $u dilmemesi hakkmda heniiz bir karar ve· maktadir. Kalan 80 bin lira ile kavun, 
iistiinde at ko~turdugun ovalar yann di.i~- -~ - ~- - ~ ~ G 0 M RO KLERD E rilmemi§se

0
de Rady

1
o. loji benlsdtitusu muk· di.i~~ karpuz sah~lanmn arkas1 almd1ktan sonra 

man ayag1 altmda kalacak. Giizelim sa- profesor esower stan u an ve en 1 yeni paviyonlara ba§lanacakhr. Yeni pa· 
raylar Nemseli eline gec;ecek.. Giimriikler Umum Miidiirii hesabma i§tirake karar vererek kongre- viyonlar ikmal edildikten sonra sebze 

Hi.inkann yiizii soldu, dudaklan tit- h • · d ye cevab vermi§tir. ve yemi• mahiyetinde olan her •eyin sat1•1 §e r1m1z e ' • • 
redi: Londraya giden profesorle- hal de yap1lacakttr. 

Gi.imriikler Umum Mi.idiiri.i Mahmud 
- Hata ediyorsun, dedi, agzma top- rin raporlar1 Ba§ka vazifelere ge~en 

rak dolsun in§allah. Nemseli kim oluyor ~~t::n m~dt;:~::::r~kt~d'!zba~~l:i:~ Londra Oniversitesinin 100 iincii y1l- ' Belediye §efleri 
ki Edirneye kadar gelsin, benim sarayla- t b 1 u" · · · · 

seleleri tetkik edecek bilhassa giimriik doniimiinde stan u mvemtesmt tern 
nma el koysun. k r· ·1 · · b I Belediye muhasebesinde c;ah§an §ef ~ 

Jerden muvazene mudiirii Cerna! Tire 
kaymakambgma, levaz1m miidiirii Mah -
mud Unye kaymakamhgma nakledilmi§· 
lerdir. Cemalin yerine kimin tayin edile
cegi heniiz takarriir etmemi§tir. Mahmu
dun yerine Belediye miifetti§lerinden Ca
buin tayin edilecegi soylenilmektedir. 

ambarlarmm limana devri ve giimrugi.in sil etme iizere ng1 tereye gttml§ u unan 
- Orasl dogru velinimetim amma <;inili R1ht1m hamna yerle§mesi i§lerile T1b fakiiltesi dekan1 Nureddin Ali ile 

dii~mana kllavuzluk edenler senin vezir me§gul olacaktir. Hukuk fakiiltesi profesorlerinden Orner 
lerindir. Onlann ihaneti olmasa dii~man -· •,- Celal seyahatleri ve gordiikleri hakkmda 
Usturgona elbet giremezdi. Hainler se- C •d • H d 18 6 d .. k b' h I k d"n Ve-ert e1 ava is 3 a mu§tere 1r raper az1r 1yara u 
nin ~erefini birkac; c;uval altma satttlar, k t , kalete gondermi§lerdir. 
SlDIT kalelerini elden c;Ikardllar. Yann ~· ml§ lr MOTEFERRIK 
Budini, obur giin Belgrad1 ve sonunda Ceridei Havadis sahibi di.in bize gon-
Edirneyi Nemseliye pe~ke~ c;ekmiyecek- derdigi bir mrktubda, Selim Niizhetin 

b I ... U ls- bu gazete hakkmda bir iki gun evvelki lerini ne i iyorsun ( sturgonu satan 
ni.isham1zda c;Ikml§ olan bir makalesine tanbulu da mezada koymaktan c;ekin
cevab vererek diyor ki: 

mez. «Gazetenizin evvelki giinku niishasm-
Hiinkar, iligine kadar sarsilmakla be- da, <<Ceridei Havadis ne zaman c;tktJ» 

raber, omuzlarm1 silkti: ba§hkh ve Selim Niizhet imzah bir yaz1 
- Sen veziri sevmiyorsun, biihtan e- gordiim. 

diyorsun. Bir bozguna ugram1~ diye he- Ceridei Havadisin ilk ne~ri tarihin -
rifi hain saymak giinahhr. Buak §unun den, bahama ne suretle ger;tiginden, 1885 
yakasm1. Varsm. Belgradda kt§lasm, ytlmda isminin «Saadet>> e r;evrilmesi es· 

babmdan ve ondan sonraki safahatmdan N emseliden oc almaya hamlansm. 
yuziinci.i y1l doni.imi.inde c;Ikaracagim fev

K•zlaragasl kumlllla~rru§ gozlerini a- kalade niishamnda tafsilat verecegim. 

c;a ac;a bagiTd!: Y almz §imdiJik §U kadar soyJiyeyim 
-Sen oyle san. Hain veziri Belgrad- ki. , Ceridei Havadis Selim Nuzhetin 

da diizen kurmakta serbest buak. Bir iddia ettigi gibi, 1840 da degil, 1836 da 
iki ay sonra tahttan atllmca aklm ba~ma <;Jkmt~tn. 
gelir. Keyfiyetin bu suretle lashihini rica e-

Avc1 Mehmedin ililderi bir daha sJz- i der ve bilvesile sayg1lanm1 sunanm.» 

~ark Demilyollar1 heyeti 
umumiyesi 

;lark Demiryollan fevkalade heyeti 
umumiyesi, hukumetimizin ~irket imtiyaz 
ve vesaitinin satm ahnmast hakkmda yap
tlgl teklifi mi.izakere etmek uzere per§em
be gUni.i saat on birde toplanacakt1r. Bu 
toplant1da ekseriyetin olacagmdan §Up
he edilmemektedir. 

Belediye muavini Nuriye ii~ ay mezu
nlyet veri1mi§ ve bu mezuniyeti bir ay da
ha temdid edilmi§ti. Nuri, Dahiliye Ve-

kaletince ba§ka bir vazifeye tayin edil -
memektedir. Kendisinin tekaiid mi.iddeti-
nin dolmasma da henuz alh ay vard1r. 
Bu sebeble mezuniyetinin iic; ay daha tem
didi liizumu hast! olmu§tur. 

Hamal i§lerindeki yolauzluk 
Toplantt ir;in haznhklara nezaret ve a
lakadar mehafille temas etmek iizere §IT- Hamal i~lerindeki yolsuzluk tahkika • 
ketin idare meclisi ikinci reisi ve en biiyi.ik tmm. Belediye memurlarma da taalluk 
hissedarlardan Devies di.in beraberinde eden k1sm1 ikmal edilmi§ti. Bu tahkika -
iki memur oldugu halde §ehrimize gelm1§- tm bir de hamal ba§Jlara ve hamal kese
tir. Ogrendigimize gore Deviesin hi.iku - darlanna aid k1sm1 vard1r ki bu yolsuz -
metle miizakerah yapacak heyete riya - lukla alakadar olanlar hayli kalabahktir. 
set etmesi mukarrerdir. Bunun ic;in mu ~ 

Dl·- Bunlarm yolsuzluklarma aid tahkikatm maileyh burada tetkikat yapacaktir. 
ger murahhaslar yann §ehrimize gelecek- daha yirmi giin devam edecegi anla~1! -
lerdir. maktad1r. 

~arka gidecek 
Oniversiteliler 

Yiiz elli kisilik kafile 13 • 
agustosta hareket ediyor 

Kars ve Erzurum valilerinin mii§terek 
davetleri i.izerine §ark vilayetlerini tammak 
iizere oraya gidecek olan Oniversiteliler 
ve yiiksek mekteb talebeleri haztrhklanna 
devam etmektedir. 

Y aptian programa gore, lcafile 150 
ki§iden murekkeb olacakhr. T alebelerin 
yetmi§i Ankaradan, yetmi§i lstanbu1dan 
almacak on talebe de Trakyadan i§tirak 
edecektir. Bu gender Dil, T arih, Ede -
biyat, Mi.ilkiye, Hukuk, Ttb, Muhendis, 
lkhsad, Ziraat ve Baytar fakultelerin ~ 
den ser;ilmektedirler. lstanbuldan 13 a
gustosta hareket edilecektir. Seyahatten 
maksad, memleketin garb ve §arkmdaki 
gencligin tam§ma mahiyetinde oldugun
dan bu seyahate gidecekler mumki.in mer
tebe oraya gitmemi$ olanlardan sec;ilmek
tedir. Seyahat 2,000 kilometroluk bir sa
ha dahilinde yaptlacaktu. 13 agustosta 
lstanbuldan vapurla hareket edilecektir. 
Ankarahlar !stanbuldan veya Samsun • 
dan iltihak edeceklerdir. T urneye T rab
zondan ba§lanarak Giimi.i§hane, Bayburt, 
Erzurum, Hasankale, Karakose, Beya
zld, lgdtr, Kag!Zman, Sartkami§, Kars, 
(:•ldtr, Ardahan, Artvin, Hopa, Arhuli, 
Rize, Siirmene vilayet ve kazalan gezile
cek ve tekrar T rabzona donulecektir. 
Karadeniz seyahati 66 gi.in siirecektir. 
Vapur paras1 talebeye aid olacak ve 
Trabzona ayak bas1hr bastlmaz yaptla -
cak bi.iti.in masraflar Kars ve Erzurum 
valilikleri tarafmdan deruhde edilecektir. 
lstanbuldan fazla miiracaat oldugundan 
f'akiiltelerden gelen talebeler mi.iracaat 
masma tabi tutulmaktadtr. 

KOLTOR ISLERI 

Yiiksek Muallim mektebi 
mezunlarmm te§ebbiisleri 
Yuksek muallim mektebinden <;tkan 

ve muhtelif vilayetlerdeki lise ve ortamek
teblerde muallimlik eden gender, tatil 
miinasebetile lstanbulda toplanmaktadtr
lar. Sel)~le1denheri meml~ke.\i.n ayn ayr.I. 
ko elerinde c;ah§an bu .gender mekteb 
hatJralanm tehar ya§atmak ve beraber 
bir gun ger;irmek iizere bir gezinti tertib 
edilmi~ ve Suadiyede koruda birlikte ak
§am yemegi yenmi§tir. Yi.iksek muallim ~ 
liler, bu fmattan istifade ederek aralann
da bir de mesleki cemiyet kurmag1 ve ce
miyet merkezinde haztrbyacaklan buyuk 
albiimii, butun mezun muallimlerin foto
graflarile siislemegi, iki ayda bir ~1kmak 
uzere mesleki bir mecmua ~1karmag1 ka
rarla~tlrmi§lardir. Cemiyetin nizamname
sini ve sair resmi formaliteleri yapmak u
zere aralannda bir de heyet ser;mi§lerdir. 

Eski ~a VU§lar kursu 
Maarif Vekaletinin, koy mekteblerine 

tayin edilecek olan eski r;avu§lar i<;in, Es
ki~ehirde ar;hg1 leurs yakmda bitecektir. 
Kurstan §imdiye kadar iyi neticeler alm
mJ~hr. Binaenaleyh, bu devreden sonra 
yeni bir kurs daha ac;tlacakhr. 

Muallim mektebleri tatbikat 
los1mlarl kaldirlldt 

Ktz ve erkek muallim mektebleri tat -
bikat k1stmlanmn lagvedildigi, tatbikat 
gorecek muallim mektebleri son stmf. ta
lebelerinin resmi mekteblerde tatb1kat 
yapabilecekleri diin Maarif Vekaletin -
den lstanbul maarif mudi.irli.igiine teblig 
edilmi§tir. 

8ak1rkoyde a~1lacak mekteb 
Bak1rkoylulerin koylerinde bir orta -

mekteb kurulmasmt temin ir;in mekteb bi
nasmm kira bedeline ve ders levaztmma 
sarfedilmek i.izere aralarmda toplad•klan 
paradan 700 liras1 ile Bak1rkoyde eski 
Rum mektebi binas1 kiralanmJ~llr. Baku
koyliiler, kira bedelini verdiklerine dair 
ald1klan makbuz ve ders levaztmma tab
sis ettikleri paraya aid evrakla beraber 
di.in maarif miidi.iriine muracaat ederek 
mektebin biran evvel tesisini rica etmi~ -
)erdir. Bu mekteble beraber bu sene ls -
tanbulda alh tane ortamekteb tesis edilmi§ 
olacakhr. Maarif Mudi.iri.i T evfik, key
fiyeti di.in Maarif Vekaletine bildirerek 
Bak1rkoyli.ilerin ricalarmm yerine ge -
tirilmesini dilemi~tir. 

VILAYETTE 

Defterdarhkta bir toplanb 
Dun Defterdar Kaz1mln riyasetinde 

bir toplanh yapllrnt§hr. Bu toplantlya ls
tanbul Vilayetj dahilindeki bi.iti.in maliye 
tahakkuk ve tahsil direktorlerile malmi.i
di.irleri i§tirak etmi§lerdir. T oplanhda is
tanbu1da vergi tahsilatma miiteallik i~ler 
i.izerinde goru§iilmii§, yeni Defterdar ken· 
dilerine bu hususta baz1 tebligatta bulun
mustur. istanbul maliyesinin yeni kadrc..
~u hamlanmaktad1r. ~ehrimizde bulunan 
maliye mi.iste§an F aik bununla alakadar 
olmaktad1r. 

4 Agustos 1936 
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Siyasi icmal 
Be,Ier konferans1 

ve Fransa 
a ngiltere, Fransa ve Belr;ika Ba§vekil· 
D lerile Dt§ Bakanlanrun Londrada 

yaphklan toplanhda Lokarno misa: 
kmda imzas1 bulunan be~ devletin miisa\1 

hak ve §artlarla bir konferans akdetmele
ri ir;in verilen karar i.izerine, bu iic; devlel 
tarafmdan Almanya ile ftalya davet edil· 
mi§lerdi. Her iki buyuk devlet, Be§let 
konferansmm akdine aid davetleri esa! 
itibarile kabul ettiler. F akat her ikisi d~ 
konferans toplanmadan evvel, diplomaS! 
kanallarile haztrhk yaptlmast §artJm kor 
tular. 

Konferansm gelecek te§rinievvelde ya· 
hur te§rinisanide toplanmas1 dii§uniildil ' 
gtine gore, alakadar sefirler vas1tasile 
hamhk miizakerelerinde bulunulmasl 
ic;in hoi bol vakit vardtr. F akat haznlik 
kolay olmJyacaktu. Almanya, Garbi 
Avnwanm emniyeti i§inin, Avrupanm di· 
ger i§leri ve bilhassa Sovyet Rusyan111 

emniyetini korumak meselesile kan§tml ' 
masma kat'i surette muhaliftir. Fransa ise. 
hie; olmazsa yeni konferansta Garbi Av• 
rupa i~leri hakkmda alakadar be§ devlel 
arasmda anla§ma yapild1ktan sonra Ort~ 
Avrupa ile ;larki Avrupamn emniye11 

hakkmda gori.i§iilmesi ve bir karara gelin• 
mesi ir;in, Sovyet Rusyanm, Ki.ir;iik hila• 
fm ve diger devlet1erin i~tirakile muzake• 
re dairesinin geni§letilmesi taraftandtr• 
Bunun ic;in Londra konferansma aid res• 
mi tebligde Be§ler konferansmm geni§k 
tilmesi tasavvuruna i§aret edilmi§ti. 

Bununla beraber, Fransanm, her~ey ' 
den evvel Be~ler konferansmm toplanara.k 
Garbi Avrupa emniyet i§lerinin gori.i§iil• 
mesi ve bir karara gelinmesi ir;in muvafa' 
kat etmesi. bu devletin Almanyaya karlj 
takib eyledigi politikada biiytik bir gerile: 
me hareketidir. Evvelce Frans1z kabineler1 

A vrupanm garb k1smile orta ve §ark kJ• 
stmlanmn emniyet i§lerinin aynlmasma ve 
bu~Jarm ayn ayn muzakere edi1mesioC 
yani Avrupa sulhunun ve emniyetinitl 
tecezzi kabul etmesine kat'iyyen yana§ ' 
miyorlardl. 

Fransa Meb'usan Meclisinde, Harici• 
ye Nazm M. Delbos, Fransanm politika• 
smdaki bu miihim degi§iklige AvrupanUI 
iki muhastm hloka aynlmas1 tehlikesinin o• 
niine gec;mek di.i§iincesi scb b olciu~ unV 
soyle.di. . 

F ransamn d1~ politikasmda demokrasJ 
ve bol~evizm gibi rejimler ugrunda mii ' 
bareze etmek istemedigini de ehemmiyetle 
kaydetti. Nam, Be§ler konferansmJO 
toplanmasmdan gaye, yeni bir Lokarn° 
misak1 ve anla§masl yapmak ve Avrup' 
meselelerini hal ve tesviye etmek oldugU' 
nu da ilave etti. Almanyanm Avrup~ 
devletleri cemiyeti haricinde kalmasJ 
Fransanm menfaatine uygun dii§miyece • 
gini ve F ransamn bir tarafta btraktlmasl' 
nm da ayni surette, Almanyamn menf:as' 
tine uygun gelmiyecegini ve Avrupa i§lt' 
rinin tanzimi ic;in alakas1 bulunan biitii0 

devletlerin birlikte r,:ah§malan zarurl ol• 
dugunu da beyan etti. 

Fransamn Almanyaya kat§l aldtgl bU 
yeni vaziyet mecliste 140 reye kar§l 
385 reyle tasvib edi1mi~tir. Y ani sagl8t 
ve ihtimal mufrit sellar miistesna olarai 
parlamentodaki biiyuk ekseriyet AvruP~ 
sulhunu Almanya ile le§riki mesaide bU' 
lunmak suretile saglam esaslann i.izerifl' 
kurmak politikasmt tasvib etmi§ oluyor. . 

• I 
Y etmi~ be~ sene A vrupa muvazenes!ll 

ve sulhunu daima tehdid eden Balk811 

yanmadastm.n yerini, §imdi lspanyall1~ 
bulundugu Iberya yanmadasmm tutr118 h 
istidadm1 gostermesi F ransada sol cen11 

hiikumetinin otedenberi vadettigi aol~l' 
ma ve sulh siyasetini kuvvetlendinni~Ut• 
italyanm, ve bir derece Almanyamn. tl' 

mumi bir politika dii§i.incelerile 1spa11Y8: 1 

daki ihtilal hareketine ve ihtilal hukfull~ 
tine yardtm etmek temayiiliini.i goste~~~ 
olmalan, Franstz kabinesini r;ok s1k1 .1 

bitarafhk politikasmt takibe icbar etmisllr: 
Hatta Akdenizdeki muvazenenin !spall s1 
yadaki ihtilal yiiziinden bozulmatll8 • 

ic;.in, F ransa, alakadar devletlerin bir. k00l" 
ferans akdetmelerini lngiltereye telkm e 
~~~ -4 

fspanya hadiseleri, Garbi, Orta ~e 
c::: k' A . at.et ..,.ar 1 vrupanm emmyet ve muv de' 
meselelerine, bir de Avrupanm ve Ak e' 
nizin uzak garbinde emniyet ve muvat ;, 
nenin muhafazas1 kaygusunu tlave et~h• 
bulunuyor. Avrupada yangm c;.tkmak 1 il 
timali oldugu bir zamanda Fransada ,·1 
b I h"kA · 'ant a~mda bu unan u umetm, an \• 
noktai nazarlarda 1srar. ~~~yer~~ .~{~' 
hk gostermesi sulhun ahst 1~1n buyu 
midler veriyor. ~y 

Muharrem Feyvi ~ 
~----------------------~=-~~ 

Gazi kopriisii temelatrtlll 
merasimi .. , .. . . ~~ ,. 

C . k" .. .. 1 tm erasJIJll az1 oprusu teme a a m J f• 
k '"zere0 

icab eden haz!Thklar bitme .? t 111e~ 
Aym 20 veya 22 sinde kopriinun e 

merasimle at1lacaktu. 
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SON I-IABERL.EI:l ... Sultanahmedde 

yeni mozaiklar 
TE'LEFON TE'LCJLAJ' ve TELSiZLE . 

F ransada biiyiik heyecan 
Devletlerin ispanya i~ine kari~mamalari 

i~in resmi bir miiracaat yapild1 
Du~enin asilere tayyare yollamast sollart korkuttu, 

ispanyada ~arpt$malar diin de devam etti 
LBCl§taratt 1 tnci saht/edel 

l' arifa ve Ceuta §ehirleri de bugiin hii -
kumetin elinde bulunan 3 harb gemisi ta· 
tahndan 2 saat bombard1man edilmi§ -

351 tir. Asiler karadan mukabele etmi~lerdir. 
o~· Bogazda cereyan eden bu muharebenin 

bUtiin safahah Cebelitank halkt tarafm· 
a: dan takib edilmi~tir. . ' 

j)e 
Bar•elon amele •mdikast 

reisi oldiiriildii 
351 Perdignan 3 (A.A.) - 1timada ~a -
~ Yan bir membadan bildirildigine gorr, 

Barselonda Katalonya amele sendikasl 
teisi. rovol verle oldiiriilmii§tiir. 

Cinayetin mes' uliyetini kat'! suretle 
' tesbit etmek mi.imkiin degildir. F akat iyi 

e. lllalfunat almalcta olan mehafil, bu i~i ra· 
kib sendikas1 olan i~ sendikasmm yapml~ 
oldugunu tahmin etmektedir. 

Bu harekete biiyiik bir ehemmiyet ve
~lmekte ve davet edecegi rnukabelebilmi· 

' sillerle halkc;1lar cephesinde nifak '<lkar
lnasmdan korkulmaktad1r. 

Fransamn devletlerden talebi 
Londra 3 (A.A.) - lyi haber alan 

l'rlehafilin bildirdigine gore, diin sabah 
' f' ransJZ biiyiik el<;isi, lngiliz D1§ hleri 

Bakanhgma miiracaatte bulunarak 1span-
• Yadaki hadiselere kan§llrnamasl i<;in bir 
k anla~ma imzalanmasm1 taleb etmi§lir. 

f'ransamn bu husustaki talebi derhal ala· 
' kadar makamlara tevdi olunmu§ ve 1\'1. 
1 Baldvin ile M. Edene vekalet eden Ha

lifaks, ogleden sonra F ranstz talebini tet-
kik etmi§lerdir. 

' lngiliz hiikumet mehafili, F ransJZ Lale
e bini, sempati ile kar§!laml§lardu. Filhaki
e ~a 1spanyadaki dahili anla§mazhgm bey-
11 llelmilel sahada akisler yapmamas1 it;in 

'

1 elden gelen her§eyi yapmak icab etmek
ledir. Avrupada birbirine muhalif iki blo
kun viicud bulmasma taraftar olm1yan 
1ngiltere, lspanyada miicadele halinde 
bulunan iki taraftan b.irisine sempati izhar 
eden iki devletler bloku vi.icud bulmamasl 
ic;in dE' ~;ah$mahd1r. 

Bu ademi miidahale anla~masmm im
~asma kadar Fransamn kendi hath hare
ketinde serbesti11ini muhafaza etmek is
tedigi hakbndaki Frans1z kaydi kar~lsm
da, siyasi rnehafilin dii~iincesi, Paris ka
binesinin koyacaib bu kaydin miizakerele
ti ~abuk surette neticelendirmegi istihdaf 
tttigj merkezindedir. Bu sebebden do1ayi 
1ngiliz cevabmm gecikmiyecegi samlmak
larl,r. 

ltalyamn nasal hareket edecegi 
heniiz belli d egil 

Paris 3 (A.A.) - !talyamn lspan • 
l'ada vuku bulan hadiseler kar~mnda ne 
~ibi bir hareket tam takib edecegi heniiz 
lllalum degildir. Londranm siyasal me • 
~afiline gore, fngiliz 01~ hleri Bakanhg1, 

ranSIZ hiikurnetinin lspanya hadiselerine 

miidahale edilmemesi hakkmda bir anla~
ma yapdmas1 hakkmdaki miiracaatini mii
said bir ~ekilde kar§danu§tlr. 

Soylendigine gore, lngiltere bu miira
caate derhal cevab verecektir. 
Pari6 matbuata Musoliniye fattyor 

Paris 3 (A.A.) - Gazeteler, !span
yo[ i§lerinde tam bir bitarafhk rnuhafaza 
edilmesi i<;in F ransa tarafmdan yap1lml§ 
olan teklife fngiltere ve italyanm vere -
cegi cevab1 beklemektedirler. 

Sag cenah gazeteleri, her ne pahasma 
olursa olsun bitaraf bulunulmasm1 tav -
siye etmekte sol cenah gazeteleri ise Ro
manm miiphem bir cevab vermesinden 
ve Sovyet Rusya, <;ekoslovakya, Bel<;i
ka ve Alrnanya tarafmdan bir vaidde bu
lunulmasml istemesinden korkmaktad1rlar. 

M. Blumun kabinesi iktldar mevkiine 
geldigi giine kadar ba~muharrirliginde 
bulunmu§ oldugu Populaire gazetesi, di
yor ki: 

«- lspanya, acaba Milletler Cerni -
yetine miiracaatte bulunacak m1? Fran -
koya gonderilmi§ olan ltalyan tayyarele
ri meselesi kar§lsmda beynelmilel kanun 
!talyan diktatorii tarafmdan bir kere da· 
ha ihlal edilmi§tir. Hem de bir Avrupah 
memlekete kar§l. Binaenaleyh 1spanya, 
kay1ds!z ve §arts1z olarak Cenevrede bu 
meseleyi ortaya atmahd1r. Biz, lspanya 
hiikumetinin bu babda zerre hdar tered
diide dii§ecegine ihtimal vermeyiz. ispan
ya, cihanm kollektivitesine miiracaatte 
tereddiid etmiyecek ve Cenevrede !span
yo[ arkada~lanrn1z biitiin diinyayl kendi 
yamba~larmda goreceklerdir.» 

Frans1z komiinist parti1inin 
bir tavzihi 

Paris 3 (A.A.) - Komlinist parlisi 
sekreterligi parti namma a§agtdaki teb -
ligi ne~retmi~tir: 

Komiinist partisi ispanyadaki ihtilal 
miinasebetile partinin gorii§lerini efkan u
mumiyeye anlatmag1 fayda!t gormii~tiir. 

Nizam1 bozanlara kar$1 mi.icadele et -
mekte ol!!n !spanyol milleti, kat'iyyen 
proletarya diktatiirli.igiinii tesisi istihdaf 
etmemekte, bilakis yalmz miilkiyet hak -
kma hiirmet eden cumhuriyet nizamm1 
miidafaa eylemektedir. Bu milli salah i
§inde yalmz memleketin <;ah§an sm1flarile 
cumhuriyet<;i, sosyalist ve komiinist te~ki
latlar degil, fakat ayni zamanda mesela 
katoliklerden miirekkeb Bask rnmtakavi 
partisi gibi baz1 muhafazakar partiler de 
i~birligi yapm1~lard1r. Bu vaziyet, ~ ra?· 
konun 1spanya ic;in «komiinist tehhkesl» 
mevcud oldugu hakkmdaki beyanatm1 
kat'i surette cerhetmekte ve 1spanyada 
nizam istiyen herkesin vazifesinin. cum -
huriyet nizamm1 miidafaa edenlerle i* • 
birligi etmek oldugunu tebariiz ettirmek • 
tt>dir. 

Hafriyat ivi neticelerle 
inki~af ediyor. 

Profesor arkeolog Baxter tarafmdan 
Sultanahmed camisi arkasmdaki hafri 
yata devam edilmektedir. -5imdiye ka -
dar alman neticeler <;ok iyidir. 

Caminin avlusuna dogru devam eden 
mozaiklerin nihayeti bulunmu§tur. Ay -
gu deposu cihetinde de yeni mozaikler 
bulunmu§tur. (:ok san' atkarane tezyin e
dilmis bordorlar arasmda gayet iri ve u
fak ;enkli ta~larla yaptlml§ bir kaplan 
bulunmu§tur. Bu istikamette daha pek 
<;ok mozaikler meydana c;Jkanlacagl iimid 
edilmektedir. 

Atatiirk diin istanbulu 
~ereflendirdi 

tBa~taraft 1 lnet sahitede J 

lerini arzetmi~lerdir. 
Reisicumhurun hususl treni dun sa bah 

saat 1 0 da Derince istasyonuna varm1~ -
hr. Atatlirk burada saat 2 ye kadar ka
larak istirahat etmi~. saat tam ikide Akay 
idaresinin Heybeliada vapurile Derince
den hareket edilmi~tir. Heybeliada 'apu
ru Biiyiikada iinlerine geldigi vakit orada 
bulunan Y avuzla Hamidiye top atarak 
Atatiirkii selamlam1§lard1r. 

Heybeliada vapuru bir ara Bi.iyGkada 
iskelesine ugrarn1~ ve Dahiliye Vekili 
-5iikrii Kaya ile Londra Biiyiik Elcirniz, 
Atatiirke veda ederek burada vapurdan 
<;lkm1~lard1r. 

Atatiirk ayni vapurla saat 6 da Flor
yaya vasd olmu~ ve Deniz ki:i§kune <;lk
ml§hr. 

Reisicumhur Atatiirkle birlikte saylav
lanm!Zdan K1hc Ali, Nuri Conker, Ce
vad Abbas, fsmail Mii~tak, Hasan Ca
vid, Mazhar Miifid, Ziya N aki dt> diin 
~ehrirnize !{elmi~lerdir. 
amii e,SN!FFldu~u (do 

Batvekil de Ankaradan 
hareket etti 

Ankara 3 (Telefonla) - Ba~vekil 
ismetfnonii, bu ak§am eksprese baglconan 
hususl vagonla !stanbula hareket etti. 
Ba~vekilimiz, istasyonda Meclis ba~kam 
Abdiilhalik Renda, Ankarada bulunan 
Vekiller, meb' uslar, askeri ve miilki er
kan bilrafmdan ugurland1. 

Ayni trenle, Maarif Vekili Saffet An· 
kan da lrareket etti. Snffet Ankan, Ma
arif Mi.iste~an Rtdvan Nafiz ve ilk tedri
sat umum miidiirii !smail Hakk1 ile bir -
likte Eski§ehirde inerek, kay hocalan 
kursunu tefti~ edecektir. 

Parti biirosu da geliyor 
Ankara 3 (Telefonla) - Halk Par

tisi umuml rnerkez biirosu da, yann htan
bula nakledilmi§ olacakhr. Umumi idare 
heyeti azasmdan Salah evvelki giin, 
Salah Cimcoz da diinkii trenle lstanbula 
gitmi§lerdi. Diger aza da bu ak~amki 
trenle hareket ettiler. 

H eyeti V ekile iflimat 
Akara 3 (Telefonla) - Vekiller He

yeti bugiin topland1 ve eldeki i~leri pkar
d!. 

- .......................... ,,,,mnuuniiJIIIIIIIRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11mlllmn"""""''"""""'"'"'""- Ba,vekil Heybelide oturacak 
Bugiin ~ehrimize gelecek olan Ba~ve

kil 1smet 1nonii ay sonuna kadar burada 
kalacak ve Heybelide istirahat edecek•ir. 
BaFekilin bu arada 1zmit kag1d fabrika
smln ac;1lma rnerasiminde bulunmak iize
re lzmite ll!itmesi muhtemeldir. 

Ba,kumandanlar 

Yetistirecek kurs 
' 

F ransada bir kollej 
ihdas ediliyor 

~ ~.aris 3 (A.A.) =-Hukumet, iki mer
E>zl bulunacak olan bir • Yiiksek milli 
~U~afaa tetkikleri kolleji• nammda 
b akik:i bir kara, deniz ve hava ordulan 
a~kumandanlan mektebi ihdas etmi§tir. 

&"' tr arbaydan tuggenerale kadar yiik • 

1 k askeri erkan, bu yeni kollejin kurs
<~ruu takib edeceklerdir. 
b trenj mektbin talebesini ekseriyet iti
e~rile hahriye mektebi mezunlan te§kil 
\. .. ecek ve bunlar milli miidafaaya aid 
Oqtii_ 
l.h n meseleleri ve fazla olarak kendi 
lll hsaslanna taalluk eden mesaili bil -
~kle .tniikellef olacaklardtr. 

lif :l:ejin ihdasmdan maksad, muhte .. -
CIJq tlab. kuvvetleri arasmda ahenk vu-

tr e getirmektir. 
s"'" a?llacak tedrisat, bilhassa, yiiksek 
ltat ~lcey§ meselelerine clair olacak, fa
lei llthsadi mali ve diplomatik mese -
as~r de 1igretilecektir. Mektebe yalmz 
he erler degil, ayni zamanda sivil tale
lt~e hilhassa Hariciye Nezaretinin er-

1 da kabul edilecektir. 

liariciye V ekilimizin 
An te§ekkiirii 

li l' ~~ra 3 (A.A.) - Hariciye Veki
]311 ~ 1~ .Rii§tii Aras ve refikas1, torun -
lerin eVlnm dogumu rniinasebetile kendi
lriek e]~e~rik telgraf1 ve mektubu gi:inder
'Yn t uncia bulunmu~ olan dostlanna 
~lkla ay~ cevab vermege imkan bulama -
olu A' an te~ekkiirlerinin iblag1na Ana-

Janstnt tavsit etmi~lerdir. 

turizm takasi Bir 

ihdas ediliyor 

Memleketler arast seyyah 
miibadelesi vaptlacak 
Ankara 3 (Telefonla) - Ogrendigi -

me gore, hususi bir turist takas usulti
niin ihdas1 ir;in, §imdiden te§ebbiislere , 
ger;ilmi§tir. Doviz tahdidatmm, bir~ok 
memleketlerde, seyyah kafilelerinin 
memleket haricine r;lkabilmelerine ma
ni oldugu malumdur; fakat hususi tu· 
rizm kleringleri. biiyiik turist kafile1.~
rinin karsthkh olarak seyahatini tem111 

' edecektir. Bu suretle seyyahlar, seya -
hat ir;in !flZlm olau paray1, kendi mem
leketlerinde teslim edeceklerdir. Buna 
mukabil masraflan, gidecekleri mem -
lekette, kendi memleketlerine gelen 
seyyahlann al!konulmu§ paralarile go

rillecektir. Bu suretle, rnemleketler a -
rasmda seyyah kafileleri miibadeleleri 
yaptlmt§ olacak, harice de doviz c;Ikrm
yacakhr. Bu usul, turist hareketlerini 

~eni§lettigi ve seyahat merakhlarm1 
tatmin ettigi gibi, ir; pazarlarda da ha

reket uyandtrmaktadtr. 
Tiirkiyede ilk defa tatbik edilecek a

lan bu te§ebbiise, iktlsad Vekfileti Bey

nelmilel Komiir sergisi Tertib Heyeti 
giri§mi~ bulunmaktadlr. ikincikanunun 

16 smda ac;1lacak olan sergiye, bu su -
retle fazla miktarda ecnebi ziyaret~i 

' 
kafileleri de gelmi~ olacakbr. iktisad 
VekaJeti bundan maada, sergiyi ziya -

' 
rete gelecek seyyahlara, konsolosluk -

lannuzdan paras1z vize verilmesi hu -
susunda da te§ebbilslere giri§mi§tir. 

V ekaletlerin 
Resmi 
Dairelerin 
Nazartdikkatine 
Maarif Cemiyeti, resmi ilanlann 

ne§rine tavassut ic;in, Heyeti Veki · 
leden aldtgi kararda aynen: .... ilim
larm ne~ri hic;bir suretle teahhura 
ugramamak ve Hazinece bu tarzda 
verilen ilanlardan daha fazla iicret 
itasma mecbur kahnmamak ve 
istenildigi zaman bu §ekilde ilan 
vermek §Ikkma nihayet vermck ... • 
~artlartm iizerine almt§tlr. 

~u hale gore ilanlanm 
gazetemizde ne~rettir
mek ve taahhura ugrat
mamak istiyen resmi da· 
ireler bu ilanlarmt miin
hastran "Resmi Ilanlar 
Tiirk Lirntet ~irketi, ne 
gondennelidirler. 

§irketin adresi: tstanbulda 
kara caddesi, Karamanzade 
iic;iincii kat. 

Telefon: 20960 

An 

ispanyollar birbirini yiy~r! I HEM 
Hef iki taraf ta vah~Iyane 

NALINA 
MIHINA 

bir kinle ~arpi~Iyor ~: .. :~:~.::~:~Shk~ 
~ h Haynyemn yem yapacag1 va-

KadJnJara kadar herkes silahb. Pek az yarah purlardan birinin ornurga konma 
merasirnine gazetecileri <;ag1rrnadJgmdan 

ve pek az esir var. Asiler de, milisler de .ikayet etmi~tim. Bu yazl iizerine Alman 

eline gerenJeri oldiiriiyorlar Istihbarat Biirosunun Tiirkiye miimessil-
~ lig!ni .ifa etmi~ ve ahiren Kahireye tayin 

Madrid yakrnlarrnda harb: Sierra Guadarremada hiikumet 
milislerinin yaktp ytkara~ aldtklarr bir kay 

L'intransigeant gazetesinin bir rnuha· 
biri fspanya hududundan 31 .ternmuz ta
rihile yazd1g1 bir mektubda Ispanyadaki 
ihtilal hadiseleri hakkmda §U <;ok ~ayani 
dikkat tafsila!l veriyor: 

<<F ranSIZ hududundan Saint - Sebas-
tiene kadar her taraf1 gezdim ve dahili 
h~rbi goziimle gordiim. Gipuzcoa hiiku
met kuvvetlerinin eline gec;mi~ti, fakat, 
diin gece, asiler Saint • Sebastien yolu ii
zerinde hakim bir mevki olan Oyarzun 
kasabasm1 aldiiar, eski mevzilerine dog -
ru rniifrezeler halinde ilerliyorlar. Bu
na ragmen, ahali. on iki giindenberi ilk 
defa olarak bugiin yanmyamalak derin
ce bir nefes almaktad1r. 

Burada harb son derece vah~iyane ol
mu§tur. Her iki taraftan da pek az yarah 
ve pek az esir var. Kafalan bir tek dum
dum kur§unile patlaml§, govdeleri bir tek 
rnermi ile par<;alanml§ cesedler gi:irdiim. 
Diin, K1Z11hac; i§aretli bir seyyar hasla
ne arabasi, Oyarzun yolu iistiindeki ya
rahlan almaga giderken, bir c;it arkasma 
siper alm1~ asilerjn taarruzuna ugrad1. 
Her iki tarafta da vah~iyane bir kin al-
m1~ yiiriimii~. 

Beni Saint-Sebastiene dogru gotiiren 
otomobilde benden ba§ka iic; ki§i daha 
var, iic;ii de silahh. Esasen burada ka
dmlara varmc1ya kadar herkes piirsilah. 
Y old a, cepheden gel en gruplarla kar -
§lla§lyoruz. Cephe, ~u kar§Jdaki tepe. 
Sivil, asker karmakan§lk harbediyorlar. 
Muharebe tiifeginin yamba§mda av tii
fegi ve riivelver ayni i§i goriiyor. Y ollar, 
barikadlar, kurn torbalan ve fl<;tlarla ka
panml§ Saint-Sebastiende siikunet var. 

Y emek salonu haline kalbedilen Cen
tral otelinde yemek yiyorum. Kann do
yuracak ba~ka yer yok. Koca koca tah
ta masalann iisti.ine yiizlerce sofra takl
ml malanml§. Beyazlar giyrni~ gene <;o
cuklar ve gene klZiar, F rente Popular 
tarafmdan verilen vesika mukabilinde 
yemek tevzi ediyorlar. Gelen mii~teriler 
silahlanm yanlarma b1rak1p yemeie oto
ruyorlar. 0 esnada §a§llacak bir hadise 
oldu .. Durmadan ~ah~an bir radyo, bir
denblre ~u emri verdi : 

«Dikkat! Dikkat! Silah1 alan erkek
ler derhal ~ehrin meydanma toplansmlar. 
Villa-F rancaya asiler geldi, oraya sev
kedil ecekl erdir.» 

Bu emir iizerine, yorgun argm, iistii
ba§l toztoprak i~inde erkekler, yemekle
rini Yanda b1rak1p silahlanm kap!llar ve 
d1 an flrladllar. Bana hizmet eden deli
kanh i~ini ba~kasma devredip kayboldu. 

1syan eden efrad1 topla tenkil edilen 
Loyola b§lasma giderken yanyolda, bir 
mezarhgm kap1s1 i:iniine biiyiik bir kala
bahk birikmi§ oldugunu gordiim. Kapi
nm yanmda kiic;iik bir ev vard1, girdim. 
Odalardan biri, cepheden gelen yarah
larla dolu. Dzerlerinde evrak bulunma
digt ic;in, hiiviyetlerini tesbit edebilmek 
iizere her birinin gogsiine bir numara 
yap1§hnlm1s. Etraflannda kadmlar do -
la~1yor ve bu yarahlann i<;inde kendileri
ne aid olam bulrnaga c;ah§IYOrlar. 

Loyola kl§lasl, yepyeni muhte~em bir 
bina. Burada, elli zabit, tam be~ gun, 
top ate~ine mukavemet etmi~ ve teslim ol
rnaml~hr. 

Paris - Soir gazetesinin lspanyol asi -
lerinin karargahmda bulunan muhabiri, 
me§hur 1ngiliz tayyarecisi Campbell 
Black'm, 30 temmuz ak~am1, yanmda ta
mnmts ispanyol ~ahsiyetlerinden birisi 
bulundu~u halde, kiic;iik hir turizm tay· 
yaresile -oraya geldigini bildiriyor ve di
yor "kj: 

«Black, asi generallcrin yanma <;1khg1 
zaman, yumrugunu masaya vurarak: 

- Bana iyi bir tayyare ve bir mik 
tar da bomba veriniz, Quadarramadaki 
Ktz1llann ~eosini temizlivevim. dedi. 

Bu adam herhalde c;ok kuvvetli bir 
kimse olacak ki. bu siizii sayler siiylemez 
biitiin lspanyollann yiizii giildii . Umumi 
karargahta herkes ne~· e ic;inde. Her sa -
bah bo~ubo~una beklenilen dort F okker 
tayyaresi bile unutuldu. 

Campbell Black bir Amerikan tay -
yare fabrikasmm miimessilidir. Bu fab
rika otuz tayyarelik bir filoyu on iki gun 
ic;inde teslim edecegini soy)iyen miiesse -
sedir. Kumandanhk dairesinin oniinden 
ge<;erken arahk kalm1~ kap1dan i~erisini 
gordiim. Bir masanm ba~mda Campbell 
Black, Kont Rivas Linares ve ihtiyat za
biti k1yafetine girmi~ bir hanger oturu -
yorlard1. Campbellin agzmdan yalmz 
dolar laklTdlsl i~itiliyordu. 
Me11hur bir lngiliz tayyarecisi asi

lere tayyare satmak istiyor 
ispanyol F asmdaki asilere kumanda 

eden General Franko, Londrada c;tkan 
News Chronicle gazetesinin T unca mu
habirine vaki olan beyanahnda ezciimle: 

1 - lspanya cumhuriyet hi.ikumetine 
galebe etrnek ihtimalinin hala mevcud 
oldugunu; 

2 - Muvaffak olamad1g1 takdirde 
<;ok vahim beynelmilel bir hadise <;Ikar
mak mecburiyetinde kalacagml; 

3 - Hedefe vas1l olmak ic;in !spanyol 
rnilJetinin yaTISIDI kur~una dizdirmege a
made bulundugunu soylemi§ ve F ransa -
mn, ispanya hiikumetine silah ve miihim
rnat gonderdigini ilave ettikten sonra de
mi~tir ki: 

«- Avrupa, ispanyamn, sevkulcey~ 
vaziyetinden istifade ederek K1Z1l propa· 
gandasm1 F as a, Cezayire, T unusa, hat
ta Amerikaya kadar yaymamas1 ve Av
rupada ikinci bir komiinist devleti haline 
gelmeme~i icin miiteyakklZ davranmahd1r. 

F ransa ve diger A vrupa <levletleri ~u 
noktay1 gozi:iniinde tutmahd1rlar: 

Hic;bir Avrupa devleti, ispanyanm 
komiinist hakimiyeti altma girmesine mii
saade edemez.» 

Almanyamn gosterdigi alcika 
Paris - Soir gazetesinin Berlin muha • 

biri, ispanyadaki isyan hadiselerinin Al
manyadaki akislerini gazetesine ~oyle 
bildiriyor: 

General Franco isyam patlar patla
maz, kulag1 delik bir Alman ~oyle de • 
mi~ti: «Bu <;arpl§rna neticesinde kim ga
lib gelirse gelsin, Almanya lakayd ka • 
lamaz.» 

ispanya hadiselerinin almakta oldugu 
§ekil bu siizleri hakh c;1kanr gibi goriin· 
mektedir. Zira, Alman mahfillerinin, 
F rans1z hiikumetini, Madrid zimamdar· 
Ianna yard1m etmekle itham hususunda 
gosterdikleri 1srar, Alman hiikumetinin, 
ihtilalin neticesile ne kadar alakadar ol
dugunu gostermektedir. 

Filhakika, Frans1z devlet adamlan -
nm sozlerine ragmen Berlin, F ransanm 
hitarafhgma inanmamaktad1r. 

Esasen Berlinle Rorna arasmda he • 
men hemen fasdas1z telefon mlikaleme
leri yapllmaktad!r. Bu miikalemelerin 
ispanya mevzuu etrafmda cereyan etti
gine hie; ~iiphemiz yoktur. Diin c;1kan bir 
§ayiaya gore, Hamburg limamndan tay
yare yiiklii bir gemi hareket etmi§tir. Bu 
tayyarelerin ihtilalden evvel Berline ge
len General Sanjurjonun Berlindeki alb 
haftahk ikarneti esnasmda 1smarladlgl 
tayyareler oldugu soylenmektedir. 

Diger taraftan, bu hafta Balhk deni
zinde baz1 harekat icra edecek olan 
mi.iteaddid torpitonun ald1klan yeni bir 
emir i.izerine, daha evve) ispanyol sula~J
~a. giden ~c; k~uvazi:irle altmCI filotillaya 
1lt1hak ett!klen haber ahnml&tn. Bittabi, 
buna sebeb olarak, lspanyada oturan Al
man tebeasmm himayesi liizumu gosteri
livor. 

ed1lm1§ olan Walter E. Brellden bir mek
tub ald1m. Bu mektubu, c;ok hakh bir ~i· 
k.~yet ve temenniyi ifade ettigi ic;in aynen, 
-utunuma g~iriyorum: 

Aziz meslekta§lm, 

.. Mat~uat propagandasma• kat§l alaka 
gostenlmemesinden §ikayet eden f1k -
ramz1 biiyiik bir alaka ile ve sizi crok 
haklt bularak okudum. Siz Tiirk 
matbuatmdaki arkada~lanmz namma 
~ikayet ediyordunuz. Ben, ecnebi bir 
muhabir stfatile size yerden goke ka -
dar hak veriyorum. Fikriniz, herhalde 
memleketinizin, c;ok §ayant takdir him
metlerle her sahada viicude getirmekte 
oldugu terakki eserleri hakkmda, mat
buat vasttasile ne§riyat yap1larak, 
yurdda§lanmzm tenvir edilmesinin 
faydah ve §ayam temenni olacag, mer
kezinde idi. Gazeteci, okuyucuyu ten -
vir edebilmek ic;in. bizzat tenevviir et
mi§ olmahd1r. Ecnebi okuyucularm, 
kendi gazetelerinde, yeni Tiirkiyenin 
ne oldugunu okuyup anlamalar1 ir;in, 
Tiirkiyede yaptlan i~lerden, Tiirkiye -
deki ecnebi gazetecilerin de hjberdar 
edilmesi zahmete deger mi.italeasmda
ytm. Maalescf, propagandamn bu los -
mmda, ecnebi gazeteci, hertiirlii §ahsi 
te~ebbilsten m;1hrum bulunmaktadtr. 
Tiirkiyedeki yabanc1 ga7.etecilere, bu -
giinki.i Tiirkiyeyi gostermenin belki 
faydah olabilecegi. maalesef, pek na • 
diren ve pek istisnai olarak hatJra ge
tiriliyor. Bir gemi in~a edilecegi, bir 
fabrika ve,va bir panaj'lr a~Ilacag,, bi.r 
sergi haztrlanacajp., umumun menfaa -
tini alakadar eden bir binanm temeli 
ahlacag, zaman yabanc1 gazete muha
birleri de davet edllse, onlar da tenvir 
cdilse ne olur! Bu suretle, ecnebi ga -
zetecilere sadece i§lerini yapmak hu -
susunda kolayhk giisterilmi§ olmaz, 
ayni zamanda, Tilrkiyenin, ecnebi 
memleketlerde daha iyi tamnmaSI te -
min edilmi§ olur. Kama.Iist Tilrkiyenin, 
kendini harice. tamtmak istedigini hi -
liyorum ve buna hakikaten de laytk -
tlr. Fakat, ~ahsi tecrilbelerimle ~unu da 
biliyorum ki, memleketin viicude ge • 
tirdigi terakkileri harice tamtmag1 te
min edecek f1rsatlardan kilfi derecede 
istifade edilmiyor. 

Memleketinizde, Tiirkiyede crah§an 
ccnebi gazetecilerin anlayt§ noksamn
dan s1k s1k §ikayet ediliyor. Fakat, 
Ti.irkiyenin inki§afma clair bizleri ten
vir hususunda da o kadar az himmet 
gosteriliyor ki! Ecnebi gazetecilerin is
tedikleri §ey, tlpkl TUrk meslekta§lan 
kadar tenvir edilmek, giirmek, vesaik 
elde etmekten ba§ka biqey degildir. 

Tiirkler, bu suretle hareket ederlerse 
memleketlerine hizmet etmi§ olacak • 
Jard1r. Ben Bulgaristanda uzun seneler 
~ah§hrn, Balkan memleketlerinin hep
sinde bulundum. Sizi temin ederim ki, 
oralarda, haric memleketlerin, ecnebi 
gazete muhabirleri vaSitasile tenviri 
hiqbir zaman unutulmu~ degildir. 

0 rnemleketlerde, yabanc1 gazeteci • 
!ere, t1pk1 yerli gazeteciler gibi mua • 
mele edilmesi adet olmu§tur ve bunun 
nasJl yap1laca~m da bilirler. Yeni bir 
gemi satm ahnd1gi , yeni bir demiryo -
lunun acr1h§ toreni yapildtgl zaman, ya· 
hud milli bayramlarda. spor §enlikle • 
rinde, miisabakalarda, daima, yerli vc 
ecnebi gazetecilerin bulunmast ~arttlr. 

Tiirkiyenin bu hususta istisna te§ki • 
Iinde devam etmesinde bir liizum, bir 
fayda var m1d1r, ve yahud bu cesaret 
verici bir hal midir? Siz Almanyada 
bulundunuz ve orada matbuata ve pro
pagandaya nekadar ehemmiyet veril· 
digini gordi.iniiz. Almanyada hakim o -
lan bu kanaatten en fazla istifade e • 
denier ecnebi gazetecilerdir. 

Gerek sizin hesabtmza gerek kendi 

hesab1m1za timid edelim ki biz gazete • 
cilerin hadisattan uzakta bulundurul • 
mas1 degil, faydalt bir mesai arkada§l 

telakki edilmesi laztm gelen kimseler 

oldugumuzun anla§llacag1 giin de ge -
lecektir. 

Samimi ve karde§~e selamlar1mt su
nar , ellerinizi sJkarim. 

Walter E. Brell 

Alman meslekta§lmln yerden goke ka· 

dar hakk1 vard1r. Biz, ecnebi muhabi.rleri

ni, her nedense, <;ok ihmal ederiz. Halbu

ki memlekette yap1lan biiylik i~leri bi.itiin 

diinyaya bildirmek i~in, ayag1mtza kadar 

gelmi~ olan ecnebi gazete muhabirlerin· 

den azami istifade etmemiz laz1mdtr. 

Omid ederim ki Alman arlcada§tmtzm 

bu ~ikayetinden sonra; Turk misafirper

verligine de yara§mlyan ve zaran sadece 

memlekete dokunan bu lakaydiden vaz 

ge(;enz. 



KU~Uk 
Hlkiye Senelerce • sonra 

Yagmur yag1yordu. f;)emsiyesi de yok- j lir, ne yapabilirdi? 
tu. Sac;lan 1slamnt!i, ve §akaklannda da- - Goriiyor musun Naci, belki ~e is
gtlrru§tl. <;enesinden damlalar dii§iiyor - tedigin halde bana yardrm edem1yor • 
du. Ba§Jru igmi§, yolun kenanndan, ace- sun .. Ve ben ..... 
le acele yiiriiyordu. Korkuyor, 1sbrab Dcrhal yerindcn :flrlad1. Sa~lanm 
~ekiyor gibiydi. Yiiziinde, bir ha§kahk diizeltti: 
vard1. - Gideyim Naci, dedi, ~arc;abuk git-

AnslZln, kendi admm siiylendigini mekligim laztm .. <;unkii o beni bekli -
duydu: yor .. Ve Nacinin elini s1karak kap1ya 

- Belkis! dogru ko~tu: 
Durdu ve ba~m1 ~ev1rere.s. oaKu, uu - - Sonra .... Sonra yazanm sana Na -

daklarmda s1eak bir giilti§ titredi: ci!.. 
- Naci!. .. Sen ... Sen misin? Merdivenlerden siiratle indi. Arhk 
Erkek ona yakla§b, elini s1kb ve goz- yagmur dinmi§ti. H1zla yuriiyordu. 1§

lerinin ic;ine, yiiziine, sac;larma dikkatle te, onun evinin bulundugu c;tkmaz so
bakh. kagm kii§esini donmii§tii. Arkasmdan 

Y11larea evvel sevi§mi§lerdi. Fakat her keskin, hiddetli bir ses duydu: 
ikisinin fakirligi, aralarma girmi§ ve on- - Baksana bana! 
Iar1 aytrmJ§b. N aci ressamd1. Hayatlm 0, ta kendisi idi. A§1k1 duvara da -
kazanmak i~in btraktp gitmi~ti. yanml§, gozlerile adeta yiiziine tukil • 

- Benim ya Belkis!. Yarulm1yorsam, rur gibi kcndisini siiztiyordu. Belkis 
o giizel giinlerin iisti.inden tam on tic; se- ses pkaram1yordu. $a§trmi§h. Gene er
ne gec;ti. i§ittim ki, evlenmi~sin, mes'ud- kek omuzlartm silkti: 
mu§sun .. Hatta c;oeuklarm da varmt§.. - H1m, dedi, aklmstra, gormedim sa-

- Oglum var Naci! myorsun! $u bana bahsettigin eski a -
Erkek ona baktyordu. Ruhunu iyice §Ik .. Yani §imdi de onunla eskileri ta

tamdtgJ Belkiste ancak onun gorebile - zeliyorsun!.. 
cegi bir derin yara, bir ae1, bir §a§trma Belkis cevab verecek oldu: 
giiriili.iyordu ve aldanm1yordu: - Fakat ... 

Yanaklarmm i.isti.indeki damlalar. - Sus, li.izum yok!. Sana yalvaracak 
yagmur damlas1 degil, gozya§l idi. degilim tabii.. Ben de zaten bir eski 

- Demek Naci, sen geldin ha?. Te - sevgilimle bugiin kar§Ila§hm .. !kimi • 
melli mi?. zin de hesab1 kapandt .. 

- Evet, temelli.. f;)urada bir atolye - Demek ki sen... Eski bir sevgili.. 
ac;trm. HayatlTnl kazamyorum. Evliyim. Gene erkek miistehzi bir kahkaha 
iyi bir.kanm var. 0 da on be§ gUn son- savurdu: 
ra gelecek .. Seni c;oktandlr gormedim - Tabii, tabil... Hem de nefis bir es-
ve ozledim Belkis .. Gel, atOlyeme ka - ki sevgili! 
dar gidelim biraz.. Belkis ses c;JkarmadJ, geri dondli. Bir 

Belkis korka korka etrafma bakh: araba gec;iyordu, i§aret etti ve atlad1 .. 
Yagmur, yagmur, yagmur!... Ruhunda birdenbire bilylik blr de -
Atolyeye girinee etraf1 gozden gec;ir- gi§iklik olmu§tU. 1c;indcki endi!ieler, ts-

di. Ne mtikemmel tablolar vardl. Naci, hrablar, yeisle. riizgar online dil§en bu-
arhk yiiksek bir san'atkar olmu§tU. lutlar gibi parc;alamyordu .. 

- Tebrik ederim Naci, dedi, sen §im- Yagmur sonu, hava da ac;thverdi. 
di artJk §ohretli bir insan oldun. Tcmiz, I§lkh, bulutsuz bir gi.ik dogup 

- Sen de mes'ud bir aile kadtmsm geliyordu. 
Eve varmea hemen Naciye mektub Belkis!. 

Naci, gene ona bak1yordu. Belkis bir yazmaga ba~lad1: 
koltuga y1g1lrr gibi oturdu. Eski sevgi- cNaci!. Bana oyle yerindc ve tam za
lisi, onu tetkik. ediyordu. Gozlerini ka· mamnda oyle bir yard1mda bulundun 
par gibi oldu. <;antasm1 ac;h, kiic;uk bir ki , evvela, kendim, sonra yuvam na • 
ipek mendil c;tkararak avu~larmda bu • mma sana te~ekkiir edecegim!.. Arhk 
ru~turdu.. Kendini toplamaga ~ah§l • on dan kurtuldum. .. $imdi ic;eriki o -
yordu. dada, c;ocugum ogle uykusuna yatml~ .. 

Fakat muvaffak olamadl: Ak~ama gelecek olan kocam1, gene ilk 

M , 11 k d evlendigim zamandaki gozlerle seyre • - Mes'ud. .. es ud .... Bir a e a 1 · . d b" ·· 1 decegim ... Bir saniye ic;m e, 1r soz e 
mytm oyle mi? ondan nefret ettim .. $imdi kalbimdeki 

Diye kekeledi ve sonra, ic;ini ytrtan 
sertlik ~-umu~uyor, i<;imdeki Jstlrabla -

bll". hi"klrikla ba"1n1 ig~ di, ag"lamag· a 
"' " nn katlhg1 dni':Ihyor ve bir hastahktan bao:ladl. Naei yakla~tl , sac;lanm hafi.f 1 y iyile~iyor gibiyim .. Beni bir ba~kasi e 

ok§amaga ba§ladt: aldatacakml~, yliziime kar~l soyledi.. 
- Anlat Belkis, siiyle, neyin var, ne-

den bu kadar mustaribsin?. c;i.inkii kendisini, seninle aldattlgJml 
samvordu .. Gordi.in mti yapbW.n iyili -
gi?. ·Hem de bilmeden, dil~iinmeden ... 
Refjkan gelince bizi aravm Naei..» 

- Neden mi? .. Neden, diye mi soru
yorsun Naci!. <;i.inkii ben ne mes'udum. 
ne de namuslu bir aile kadm1?. Ben, 
koeamdan ba~kasm1 seviyorum.. Ko • 
eamm hiyanetine. ayni silahla muka -
bele ettim ve bunda devam ediyorum ... 
Ve bu sevdigim adam da. sert, kaba , 
huysuz ve hulasa, ki.itil bir adam Na • 
ci!. Beni ~lld1rhyor, beni tizilyor. Fa • 
kat ondan aynlam1yorum.. Bihnezsin, 
naSil bir saatimde kar§lla§hk!. istiyo -
rum ki, o da beni aldatsm ve onu da 
terkedip yuvama c;ekileyim .. Bu rna • 
eerayt bitirmek ic;in klvramyorumj ya
parruyorum.. Kimsecikler de bana yar
dlm etmiyor .. 

- Zavall! Belkis!. 
Gene kadm ba§lni kaldud1: 
- Bana sen yard1m edemez misin?. 

DU§iin ki, ben vaktile giizel bir ktzd1m 
ve iyi bir kadmd1m. f;)imdi ise, dii§mi.i§ 
bir ..• 

Devam edemcdi. Naci ayaga kalka • 
rak odada dola§Iyor, Belkis ona bak1 -
yordu: 

Nacinin sa~lar1 seyrekle§mi~. §akak
lanna ak di.i§mii§til. Fakat gene o gii -
zel giinlerden bir~ok §eyler ta§Iyordu. 
Gozlerinin temiz ve yiiksek bakl§l, a -
sil tavulan, insana itimad veren sesi 
hala orselenmemillti. 

Naci cevab vermiyordu. Ne diyebi -

Be~i k1rk iki ge~e 
«.Cumhuriyet» in zabttaromanu 125 

Yazan: Charles de Richter 

Bir polis memuru saat altJ bu~ukta 
pansiyoncu kadmtn kapiSlna yava§t;:a vur
mu§ ve kadm da kendisini i~teri almt§tt. 
Siyahh kadm tekrar Alman gizli servisi
nin eline gel(mi~ti. 

Siyahh kadin yanm saat sonra, tektiik 
mobleli, pancurlan kapanm1~ bir odaya 
sokulmu~tu. Kendisine iltihak eden ada· 
m1 goriince iirperdi. Gene kadm, kel ada
rom kar&tsmdaydJ. 

Alman gizli servis §efi, Doriaya agztm 
ac;madan bakh ve sonra gidip bir masaya 
oturarak: 

- Gel bakahm, dedi, ~imdi kozumuzu 
payla§ahm. 

Siyahh kadm bu tehdidin verdigi kor
kunun tesirile sarardt. Bununla beraber 
kendisini miidafaa etmek it;:in dogruldu. 
Kel adam sert bir jestle onun sozi.inii kes
ti. Devam ederek: 

- Size bir vazife vermi§tim, dedi. 
Nic;in soziiniizde durmad1gtn1Z1 ve rande-

ORHAN RAHMI GIJKCE 

Kirk gun kirk gece tenis 
turnuvasi 

tstanbulda K1rk gun krrk gece eg • 
lenceleri tenis turnuvalarma dun ak -
eyam saat 16 da Taksimdeki Dagc1hk 
kuliibi.i kortlarmda ba§land1. 

Turnuvaya $irinyan, Vedad, Fris, 
Matmazel Grodcteski vc birc;ok digE'r 
oyuneularla beraber kordiplomatikte:1 
de birc;ok kimseler i§tirak ctmi~tir. 
Turnuvaya hafta ic;inde hergi.in saat 
dortten sonra devam edilecek ve eu • 
martesi glini.i yemekten sonra nihat 
mi.isabakalar oynanacakbr. Niha1 mil -
sabakalardan sonra turnuva galibleri • 
ne kupalar verilerek ma~lara nihayet 
verilecektir. 

Taktim bah~esinde konser 
. tstanbulda kirk gun ktrk gece• 

program1 mueibince $ehir bandosu ilk 
konserini Taksim bahc;esinde c;aqamba 
gunu ak§ami saat dokuzda verecektir. 
Bu konserde (Tanhauser), (Lakme) , 
(Guillaume Tell) den pek se~ilmi§ par
c;alar c;almacaktJr. 

Umuma mahsus olan bu konscrin du
hulivesi on kuru§tan ibarettir. 

vuya gelmediginizi soyliyebilir misiniz? 
Gene k1z, Franstz zab1ta memurile na

si! kar~Ila~tJgmJ anlatmaga ba§lad1. Lakin 
kel adam homurdanarak: 

- Giizel bu da! dedi. Sizi tevkif et• 
mege baltan bir adam rru size kendi evin
de bir s1gmak buluyor? 

Doria, Muriel Smithin oturdugu yere 
donmekten korktugunu soyledi. Kel adam 
bu itiraz1 da siipiiriip ath. 

- Ba~ vuracak yer mi yoktu? Sonra 
nas1l oluyor da Frans1z ajam Berlinden 
uzakla~ttgl halde siz hala onun evinde o
turuyorsunuz. Buna ne dersiniz? 

Doria ses ~tkarmadi, kel adam devam 
etti: 

- 0 adam sizden ne zaman aynld1? 

- Bulu~tugumuz giin hemen ogleden 
sonra gitti. 

- Nereye? 

- Bilmiyorum. 

Kel adam kadmm iiz.erine aularak 
onu omuzlanndan tutup sarsmaga ba~la -
dl. 

- Y alan soyliiyorsunuz. Bur ada mu
vaffakiyetle neticelendiremedigi bir i§i 
ba~armak ic;in Parise gittigini pekala bili
yorsunuz. Sizi evinde tevkif ettirdigim a-

CUMHURlYET 
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Muallim Ahmed Halid Kitabev i 
1936 - F. 50 K. 

Edirne saylav1 ~eref Aykut, Kama -
lizm ad!J bu eserini karilerine §U SOZ· 
lerle takdim ediyor: cTiirkiye genel 
devrimini anhyabilmek i~in bunun 
- akla dayanan kurucu ve yarabc1 bir 
zihnin verimi olarak - Turk tarihinden 
dogdugunu bilmek gerektir. i§te bu -
nun Turk ulusuna mahsus olmas1 da 
tarihten ahnan sonw;lan, yiiriiyen ha
yatm ieablarile kar§Ila§hrarak bir dii
zen ve bir diizeyde yaratmasmdadtr .• 
diyor ve bize Cumhuriyet Halk Parti
sinin programm1 dart esas ve alb ana 
vasfa ay1rarak izah ediyor. 

Herkes birc;ok §eyler bilir ve ogrene
bilir. Yalmz bu malfunatl kolayllkla 
tasnif edemez, geregi gibi kavnyamaz. 
Ve oyle mcfhumlar vard1r ki onlan 
anlar fakat kolayhkla ifade edemez. 

f;jcref Aykut, eserini bu mii§kiilatJ 
yenmek, halka Partinin umdelcrini bi.i
tlin inceliklerile anlatmak i<;in hazJrla
ffil§ oldugundan geni§ bir halk kiitlesi
nin c;ok i§ine yanyacakbr. 

Kitabdaki di.irt esas vaslf vatan, u -
Ius, devlctin anasal kurumu, kamusal 
hakland1r. 

Vatan denilince kalbde oyle ozlii vC 

ince duygular canlanrr ki onu k1saea 
ifade etmek kabil degildir. Bunu yap -
mak ic;in burada bir sayfadan fazla yer 
aynlmamJ§hr. 

IDusu ti.irlii tlirlil anlatan vardrr. 9e
ref Aykut onu §U mi.ikemmel §ekilde 
tarif ediyor: Dil, iilkii, ki.ilttir birligile 
birbirlerine bagh yurdda§larm kur -
duklan siyasal ve sosyal bir butiindiir. 

Devlet bir cumhuriyet olarak kurul
mu§tur. Bunu §ekil ve esas baklmm -
dan yeryiiziindeki devlet kurumlarm -
dan birine benzeterek tarife kalkl§mak 
yersiz olur. Kitab bu hakikati Atatlir -
kiin cBiz bize benzeriz• vecizesine da
yanarak etrafile izah etmektedir. 

Kamusal haklar devlet otoritesi s1 -
mrma ithal edilmi§, ulusun egemenligi 
de guzelee anlablml§hr. 

Alb ana vas1f ise hepimizce malum 
oldugu gibi cumhuriyetc;i, ulusc;u, balk
<;!, devletc;i, laik ve inlolabe1 olmaktJ.r. 

Cumhuriyetc;iyiz: Hepimiz oyle eum
huriyet<;iyiz, cumhuriyete oyle inan -
IDl§lZdir ki hic;bir suretle si.iz goti.irmi • 
yen bu mevzua dair soz soylemek a • 
bestir. 

Ulusc;uyuz: <;iinkii Turk ulusu tari
hin yaztlmadigl zamanlarda ya~am117, 

varhgm1 di.inyanm dart yanma mede • 
niyet belgelerile kazmt!i, diinyamn her 
yanmdaki en eski sosyalhk eserlerini 
yaratml§ttr. 

Halk<;IyJz: <;iinkti kanunlarmuz hal -
ki gozeterek yapllml§, halkm ihtiyac1 
daima gozoniinde tutulm~, smlf farkl 
ortadan kaldmlmi§tll". 

Devletc;iyiz: <;iinkii yurda yararh 
bliylik i~leri devlet yapmakta ve bizi 
bunlardan faydaland1rmaktadlr. 

Laikiz: <;unkli yurdumuzda vicdan 
serbestligi kurulmu§tur. Arbk hura • 
felere inananlanm1z kalmam1~trr. 

!nkJlab<;IYIZ: <;i.inkii buglinkii varh • 
guntzi, benligimizi bu devrim saycsin
de kazand1k. 

i~te bu gi.izel kitabm faydah bahisle
rinin hulasas1. 
···························································· 

c;ok faydah bir makine 
Sulann kirecini izale i~in lsvi~rede icad 

edilmi§ olan W ebbolite (Vebolit) maki
nelerinin Tiirkiye, Suriye, Irak ve Iran 
satl§ imtiyazm1, §ayam itimad bir Tiirk 
~irketi i.izerine almJ§hr. H1fZJSsihha ba • 
ktmmdan fevkalade faydah olan bu ma
kineleri pek yakmda Tiirkiye piyasala -
nna arzedecektir. 
Vebolit alelade mutfak tozile, sulardaki 
kire~len temizliyerek nefis bir hale getir
mektedir. Biiti.in evlere, fabrikalara ve 
miiessesata pek liizumlu olan makinelerin 
325 litreden 399,440 li'treye kadar muh
trlif tip ve cesamette olanlan vard1r. 

damm yanmda kaldmiz, c;iinkii onunla 
miinasel>etinizi kesmek istemiyordunuz. 

Doria bo§u bo~una itiraz etmek istedi. 
Kel adam o kadar kopiirmii§tii ki k1pk1r
mtzt olmu&tu. Kadmm yalan siiyledigini 
ileri siirerek: 

- 0 adam size yazd1, dedi. Sakla • 
maym, biliyorum. Metinler elimde. 

Doria, akh ba§mdan gitmi§, agltya -
cak bir vaziyette: 

- Dogru degil bunlar I diye hayk1r • 
dt. 

Kel adam kadmm elinden ~antasm1 
kapb. 

- V er bunu bana. Biliyorum, mek
tublar ic;:indedir. 

Gizli servis ~efi c;antay1 a~tarak ic;in -
dekileri masamn iizerine yayd1 ve bir bir 
gozden gec;irdi. Bir~ey bulamaymca biis
biitiin hzd1. 

- Madam Betlunan I diye hayk1rdt. 
fc;eriye bir kadm girdi. Gayetle &i~ • 

man ve sert yiizlii idi. 
,Sef emretti: 

- Araym ~u kadmm i.istiinii ba§iml 
~i§man kocakan Doriaya yakla§h. Za-

valli k1z istemiyerek c;ekilmek istedi, fakat 
obiir kadm bilegini yakalamJ§h bile. $i§• 

Yugoslav 
yap dan 

kuliibiinde evvelki gece 
toplanb e A bir samimi 

Ziyafette bulunanlar 
Evvelki ak§am istanbul Yugoslav ku

liibiiitde, limammiZda bulunan Yugoslav 
mekt~tb gemisi zabitam ve miirettebat1 ~e
refine bir ziyafet verilmi§tir. Bu ~ok sa
mimi toplantida Yugoslav kolonisinden 
miimtaz bir heyetle bir k1s1m Turk mat· 
buat mi.intesibleri ham bulunmu~tur. 
Tiirk gazetecilerinin huzuru bu ziyafe
tin bir nevi Tiirk • Yugoslav dostluk te
zahiiri.i §eklini almasma vesile olmu§ ve 
hakikaten karde§~e saatler ge~irilmi§tir. 

Yugoslav denizcilerinin ba§mda ikin
ci kaptan Ivan Ivanovic; bulunuyordu. 
Birinci kaptan rahatS!Zh~J dolay1sile ge· 
lememi§ti. 

Ziyafet esnasmda Yugoslav 
reisi M. Yovan Peyanovi~ bir nutuk soy
liyerek misafirleri selamlairu§ ve buna 
kaptan ivanovic; cevab vermi§tir. Bun -
dan sonra aralarmda Marinka ve Mell. 
Boyovic;: Robovi<,: te bulunan Yugoslav 
bayanlan refakatile Yugoslav milli mar· 
§ile Tiirk lstiklal mar§! soylenmi§ ve dost 
memleket kadmlan §iddetle alkJ~Ianml§hT. 
Yugosl,av bayanlarmm hele istiklal mar§l
m1zt tegannideki yiiksek muvaffakiyet • 
Jeri Tiirk davetlileri bilhassa memnun ve 
mes'ud eden bir hadise te~kil ediyordu. 
Yugoslav matbuat miimessili M. Buki
litsamn ~tok s1cak kanh bir dost ve mes
lekta~ oldugu zaten malum bulunuyor • 
du. Son giinlerde yeni Tiirkiyeye dair 
Yugoslavyada verdigi konferanslarla 
miittefik memleketle aram1zdaki s1k1 dost
luk rabJtalarmm daha da kuvvetlenmesi· 
ne ne kadar hizmet ettigini §i.ikranla ha· 

Milli marslar soyliyen 
' 

Yugoslav bayanlarz 

tJrlJyorduk. Ziyafet esnasmda gerek M. 
Bukilitsa, gerek kuliib reisi M. Y ovan 
Peyanovi~ yakmkalbliliklerile bu giizel 
toplantJya revnak vermi§lerdir. 

Kaptan M. lvanovi~ Tiirk gazetecile
rile hassaten alakadar olarak saatlerce 
ba§ba§a gori.i§mU§tiir. 

Bu arada Yugoslav bayanlan tarafm
dan milli §arkiiar soylenmi§, milli dans
Jar yaptlmJ§ ve ge~ vakte kadar eglenti 
devam etmi§tir. 

Yugoslav mekteb gemisi diin sabah 
§ehrimizden Kostenceye hareket e~mi§ • 
tir. Donii§te gene limammtzdan ge~terek 
Selanige, oradan da Adriyatikteki iis
subahriye gidecektir. 
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"f.kiciden tiitiin alma hakkm-~ Almanyaya aid men§e 
da bir talimatname Jehadetnameleri 

Ge~en cumartesi giinii son toplantiSlm Alman hiikumetinin men§e _§eha?etna-
yaparak dag1lan tiitiin kongresinin ald1g1 melerine almanca me§ruhat venlmesJ hak
kararlan bir talimatname projesi halinde kmdaki karanna kar§Jhk hiikumetimizin 
tesbit etmek iizere bir heyet sec;ilmi§tir. yapt1g1 te§ebbiisler heniiz neticelenmedi • 
Bu heyet bugiin toplanarak talimatname ginden ve diine kadar yeni hic;bir tebligat 
projesini hamhyacaktu. Proje i~ ticaret yapJimadJgmdan Ticaret Odas1 diinden 
umum miidiirii Miimtaz tarafmdan An· itibaren Almanyaya gidecek e§yamn 
karaya gotiiriilecektir. Miimtaz, diin Ti- men§e §ehadetnamelerine almanca me~ 
caret Odas1 ve Tiirkofiste bu i§ iizerinde ruhat vermege ba§lamJ§hr. 
!;ali~mi§ ve baz1 kimselerle gorii§mU§tiir. 

Kongre kanunda bir degi§iklige liizum 
gormedigi i~in, ekiciden tiitiin alma kanu
nu bugiinkii vaziyetini muhafaza edecek
tir. Y almz, kanunun ikinci maddesindeki 
(anzaii, ye§il, bereli) tiitiinlerin sahla • 
rmyacag1 §eklindeki tabirlerin teknik §U· 
mulii bu talimatname ile izah edilecek ve 
daha baz1 noktalar tavzih edilecektir. 

Sanayi §ubesi raportorliikleri 
Ticaret Odasmm sanayi §Ubesi i~.tin 

yeniden alacag1 iki raportor i~in §imdiye 

kadar yirmiden fazla talib miiracaat et • 

mi§tir. 160 lira iicretli olan bu raporto -
liiklere talib olanlar arasmda sanayiin 
muhtelif sahalarmda ihhsas sahibi olan 

miihendisler de vard1r. Miiracaat miid -
deti yann ak§am bitecek ve ondan sonra 
imtihan yapJ!acaktJr. 

man kadmm demirden parmaklan Dori
aya o kadar tstlrab veriyordu ki zavalh 
k1z bag1rmaga ba~ladt. 

Kel adam kiiplere binerek hayk1rdt: 

- Bu kadmm hemen burada goziimiin 
oniinde i.izerini araym I 

Kocakan agzmt a~madan emri yerine 
getirmege ba~lad1. Doria ise, utancmdan 
kipktrmlzt olmu§tu ve hi~ kar§I koymadan 
b1rahyordu kadm i§ini gorsiin. 

Sonunda kocakan DoriayJ b1raktt. 
Gogsiine ili§tirdigi bir zarftan ba§ka bir 
~ey bulunamami§h. 

Kel adam homurdanarak bu zarf1 al
dJ. ic;inde bin frankhk bir F ranstz bank
notile bir adres vard1. Sef Doriaya yakla
§arak banknotu elinde salladt. 

- Bu dane? Bu Frans1z paras1 senin 
iizerinde ne ar1yor? 

Doria anladt, kiic;iik bir tereddiid gas
terse kendisinden ~iiphe edilecekti. 

Binaenaleyh gene kadm hakikati soy
lemege karar verdi. 

- Sokaga paras1z ~1kml~hm. Achille 
Bastien bana bu paray1, lngiltereye git -
memi teminen verdi. 

Kel adam sordu: 

- Ki.i~.tiik bir hediye olaraiC, degil mi? 

, 
Resmi ilanlar 

TUrk Limited 'irketi 
Ankara Miimessilligi 
Resmi ilinlar Tiirk 

Limited Sirketinden: 
' 

~irketimizin Ankara Mii • 
messilligine Bilal Akba tayin 
olunmuttur. Ankarada deV'air
den para ahzii kabz1, ,irket 
namma temas ve miizakerede 
bulunmak salahiyeti yaln1z 
mumaileyhe tevdi edilmi,tir. 
Keyfiyet biliimum Resmi De· 
vairin nazar1 dikkatine vazo -
lunur. 

Su Fr~nstzlar ne kibar insanlardtr dogru
su I Peki, banknotla beraber olan adres 
nediri 

- Zorda kahrsam kendisini o adreste 
bulabilirim. 

- F evkalade I Biitiin bunlar, bir kadt
m zorda goriip onun aglamamas1m temtn 
i~in, de gil mi? T abii bunu bir Alman ya
pamazdt ya. 

Kel adam kaba kaba gi.ildii. Yiizii bir
denbire gene fena bir ifade aldi, bir ad1m 
ilerledi ve Doriamn yiizi.ine iki tokat in
direrek 

- Al~ak l diye hayktrdt. 
T okatlar o kadar ag1r inmi§ti ki, Do

ria bunlara dayanamiyarak masanm iize
rine c;ullanmi§tl. Kel adam gene kadtm 
bileginden yakahyarak h1zla ~ekti. 

- Bize oyun oynadm sandm, fakat 
yamldm. Sana ne soyledigimi biliyorsun, 
degi) mi? Seni cezaland1racak ben degi -
lim, lakin bu vazifeyi bir ba~kas1 ifa e
decektir. Bu adam Berlindedir ve biraz 
sonra, benim sayemde, buraya girecektir. 
Seni ona teslim ediyorum. 

Doria kel adamm elinden kurtulmu§, 
kendisini tehdid eden bu insana baklyor

du. Betibenzi atmt§IJ. Mevzuubahs ada -

- ~ADYO 
( Bu aksamki program 

ISTANBUL : 
18 opera parc;alan (pHikl - 19 haberler 

19 15 haflf orkestra. eserlerl (pH!.kl - 2 
tfukc;e operet pargalan (plakl • 20,30 stiid 
yo orkestralan • 21.30 son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu AjansJnl 
gazetclere mahsus ha va.dis scrvlsl ver!le 
cektir. 

viYANA: 
17,10 konser, konu~ma - 18,25 konser ' 

19,05 tarlhi konu§ma ve salre - 20 ,05 hll' 
berler. hava raporu ve salre - 20,15 Ber ' 
linden naklen Olimplyad miisabakalan, u 
lusal yaym • 21,05 eglenceli spor yaymi 1 

22,40 haftanm rnakalesl - 23 ,15 ~an konse 
ri • 23 .55 konu§ma . 24,10 dans muslkisl· 

BERLiN: 
17,05 gramofon - 17.50 agiZdan uflenl1 

aletler orkestras1 - 18.50 ko~u miisabaltll: 
s1 - 19,05 kan§lk e~lenceli yaym • 20,31 

~an ve p!yano konserl • 20 ,55 haberler ~ 
21,05 Ol!mpiya.d haberleri - 21,25 ak§a.!li 
konseri • 23.05 habcrler • 23,20 Olimpiylll 
haberleri - 23,50 gece musik!si - 1,55 gr:>• 
mofon - 2,05 btiyiik orkestra konserl. 
BUDAPE~TE: 

18.05 konser • 19,05 haftanm makalesl • 
19.35 orkcstra konserl • 20,30 §ilrler - 21.ol 
oda mu.«lkisl - 22.05 Olimpiyad haberlerl ~ 
22.35 Qingene mufilk!si • 23 .25 haberler • 
23 ,45 ~an konseri - 24 ,15 almanca konfe • 
rans. gramofon, haberler. 

BUKRE:l;l: 
19,10 gramofonla konser - 20 kon!erans· 

20.20 ~an konserl. keman konser!, konfe • 
rans • 21.35 gramofonla senfon!k konser • 
23,25 gece konser! - 23,50 haberler. 

LONDRA: 
18,20 ~ocuklarm zamaru - 19,05 hava • 

dis • 19,35 National istasyonu • 21 ,05 daJ1l 
muslkisi _ 22.05 kar1~1k yaym - 22,.35 da.ll5l 
musikisi - 23 ,05 spor - 23,25 havad!s • 23.3 
dans musikisi • 24,35 ha.berler - 24,45 grll' 
mofon. 

PARiS [P. T. T.]: 
18,45 konu§ma • 19.40 orkestra konserl 1 

21 ,05 konu~ma - 21,20 dlnleyicilerin zam~~' 
m - 21 ,30 prat!k nasihatler - 21,35 RJI.! 
miisameresi. 

ROMA: 
17,45 orkestra ve kernan konserl, ~nl' 

birlikte - 18,05 havadls, kon~ma ve sal ; 
re • 19,25 yabanCJ dlllerde yaYJn - 20.0J 
eglenceli konser, fran.s1zca haberler • 20 ,Sl 
Yunanistan ic;in yaYJn - 21,10 havadts. k01 

n~ma - 21,45 komedi - 23,20 dans musf. 
kisl . 24,05 havadis ve ingillzce haberler. 

Nobet~i Eczaneler 
Bu gece ne<ibe~i olan eczaneler §Unlar' 

dlr: 
Istanbul cihetlndekller: 
Aksarayda. CZ!ya Nur!J, Alemdarda (SJr" 

n Rasiml, Bakirkoyde (Hilft.IJ, Beyaztdd 
<S•tki), Ernlnoniinde (Mehmed Kazunl 
Fenerde <Arl!l , KaragQinr"" 
~iikpazarda CHikmet Cemlll , Samatyadl 
(Teofllos), ~hremininde (NaZ!m), §ehzll" 
deba~mda. (Ismail HakkJ), 

Beyoglu cihet!ndekiler: 
Galatada (Hiiseyin Hiisniil, Haskoyde 

(Barbutl, Kasrmpa~ada (Vaslf), Merkej 
nahiyede (Della Sudal, §i~lide (Nargl!e • 
ciyanl , Taksimde (L!monciyan). 

tiskiidar, Kadlkiiy ve Malardakiler: 
Biiyiikadada (Merkezl, Heybelide (Yu • 

suf), Kad1kiiy, Altiyolda (Merkez), Mod11 1 

da (Modal, Uskiidar, Sellmiyede (Selimi ' 
ye). .-------.. Kirahk Apart1man 

Istanbul- Tiirbede, Belediye kar· 
~Ismda No. 19 Sinanaga daireleri 
Su, kalorifer, gaz, elektrik, nezaret. 
Doktor, Di~ tabibi, Avukat, Noter 
i~in meskenle beraber idarehane 
olmaga miisaid aparbman vardlf. 

Taksim Bah~esinde 
HAL K 

OPERETI 
Bu aktam 
21.45 te 

FLORY;\ 
Biiyiik operet 

3 perde 
Pek yakmda B ABA L I I( 

mm ona acJmiyacagmJ biliyordu. 
Sonunda haylarmaga ba§ladt: 
- Hay1r, hay1r, ihanet etmedi!Jl• 

Dogru degil soylediginiz. istediginizi yt/ 
pay1m size, fakat bana k1ymaym I ACJYI0 

banal . 
Doria kel adamm eline sanlarak ayai' 

d 3' Ianna kapand1. Kalbsiz adam onu u" 
ra kadar f~rlath, ath. 

Kel adam sert sert: 

- Arttk pek ge<,:, dedi. .. ~ 
Kocakan bi.itiin bunlara soguk sogll 

~ahid olmu~tu. Kel adam ona donerek: 
- Geliniz, Madam Bethman, dedi·, 
Bir ta~ par~asmdan ba§ka bir§eY oltJI~ 

yan bu kalbe tesir edemiyecegini anhY~Jl 
Doria yerden kalkmamJ§b. Gozleri kor ~ 
sac;Iyordu. Ba§Jnt iki elinin arasma alar~~ 
hiingiir hiingiir, h1~kmklarla ag)alllaS 
ba~lad1. 

Kel adam kapiya yakla§inca durdtl· 
"Jll'' - Seni burada yalmz btrakacai!~1 

dedi, bo~ubo~una kac;maga kalkt§111a· , 
pt kilidli: Pencereye gelince, ger~i 1~1, 
raktan elli santimetre kadar yiikse j( 
fakat istersen al( bakallm, oniinde deJll 
parmakhk var. 

[Arkasl varJ 
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lnkdab abidesini nereye dikmeli? 

Miinevverler ankete 
cevab veriyorlar 

General ~iikrii Naili ((Beyaz1d meydani, 
diyor, en muvaf1k yer gencligin 

kayna,ttgt bu sahadtr)) 

Vatad Hii.seyin Rahmi General $iikrii Naili Vstad Hiiseyin Cahid 

CUMHURiYET 

RUYA BU YA 

Festival hazJrbklarl! 
Ankaradan istanbula tebdilhavaya 

gelmi~im; bir de ne goreyim: Tramvay 
caddelerindeki elektrik direkleri ve -
di§er metro ara He s1kla~m1§; ilze;leri
ne kiri§ler, atk1lar atilml§ ve milkem -
mel bir ~ardak kurulmw~. Her diregin 
dibine bir asma dikilerek ~ardaga ve -
rilmi~, ~ardak yemye~il bir iirtii halin
de... Muhtelif rcnk ve c;e§idlerde u -
ziimler sark1yor,' c;ardagm alhnda".d ke
sif golgelikte de balk ve tranwaylar 
rahat rahat gidip gelmecle .. 

Ben bu giizel manzarayt seyrederek 
Bcyaz1ddan <;ar§lkap1ya kadar yiirii • 
mii§iim. Buradaki me§hur sebile arka
mi day1yarak <;embcrlita§a dogru bu 
nefis ~ardagm persepektifine dC!l'm§ • 
hm. Tam bu s1rada da sevimli Valimiz 
Usti.indag giiler yiizile bana elini uzat
h ve: - N asll, dedi, begeniyor musun? 

- Enfes, harikulade fakat bunun u
zunlugu nekadar? .. 

Arkasma dondii, imar miidilrii ak -
sac;h Ziyaya bir istifham i§areti 9akt1. 
Bay Ziya imdada ycti~ti: 

- ~imdiye kadar yalmz istanbul ta
rafmda be§ kilometro yapabildik, ame
liyata devam ediyoruz. 

Vali ile konu§maga devam ettik: 
- Allah yarchmcm1z olsun. 
- Neden? 

( SAGLIK BAHiSiERi ) 

<;ocuklart ge~ici 
hastaiiklardan koruma 

-1-
Yazan : Kadrl Ra,id Anday 

Fen terakki ettik~e hastahklarm te -
davisi i~in ugra§malar kadar da o has
tahklara tutulmamak i~in ke~ifler ya -
p1lmas1 fen adamlarm1 i§gal etmege 
ba§lamu;;hr. Yeni fennin terakkisinden 
evvel de baZl hastahklardan vikaye yo
lunu insanlar an'anevi olarak (yahud 
bugiin biz oyle zannediyoruz da 0 da 
eski fen adamlarmm ke§fi idi) bulmU§· 
lardi. Faraza <;i'>ek a§lSl gibi. 

Malfun oldugu iizere ~i<;ek a§lSJ §ark
tan garbe gitmi§tir ve Avrupahlarm 
Tlirkiyede bulup ta ald1klan bu a~l 
Kafkasyada pek es'kidenberi tatbik o • 
lunuyor ve baz1 tarihlere gore de ~o -
cuklartmn ve bilhassa lozlarmm gii -
zcUigine fazla chemmiyet veren Giir
ciilerle bu a§l usulii Kafkasyadan Tiir
kiyeye hicret etmi§ ve burada tng1liz 
sefirinin haremi tarafmdan nazari dik
kate ahnarak garbe nakledilmi§ bulu
nuyor. 

haftas1 zarfmda verilmesi lazun gelen 
bu verem a~lSlm en one koyacag1m. 

Bu a§liDn verilmesi pek basit olup 
i.i~ gi.in sabahlan hirer kahve ka§Igl i -
~irilen bir sudan ibarettir. 

Hele yeni dogan ~ocugun muhitinde 
(anne, baba, biiyiik anne, baba, hala, 
teyze ilah gibi ayni evde ya~1yan ve 
ayni kandan olup) verem olan adam • 
lar bulunursa ~ocuga bu a§IYJ. vermek 
kat'i bir luzum halindedir. Dedigim gi
bi bir zaran kat'i olarak bulunmadJgJ 
tahakkuk etmi§ ve vikaye etmesi de 
hemen tahakkuk derecesine gelmi§tir. 

Bilmeli ki veremli ana veya babadan 
dogan ~ocuklarm viicudleri ana ,.e ba
balart gibidir. Eger onlar vereme mag· 
hlb olmu§larsa <;ocugun veremi yaka • 
laymca maglub olacag1 tabiidir. 

Hakikaten bir~ok ailelerde verem 
gayet hunrizdir ve her ferdini yakala
dlk~a gotiiri.ir. <;iinkii bu ailenin vii -
cudleri vereme maglub olmak hassasl-
m haizdir. • 

~ l7md~~ Mustaf~ Pa~nJn k1rta· 
~ Slyecthkle yapbgt yaman istih· 

zay1 bilmiyen yoktur samyorum. 
Bu zat Sadrazamken Kubbealtmda bir 
miinaka§aya ~ahid olur. Mevzu, Tuna bo
Y~nda ?a_rbetmekte bulunan orduya za· 
htre yeh~hrmek. V ezirler filan bu miista· 
eel i~i~. ne suretle ba~anla.cagmi uzun u
zun munaka~a ederler ve nihayet Erzu
r~dan zahire getirttirilmesine karar ve
nrler. Alemdar, miizakereyi sonuna ka
~~r dinJer Ve ae1 acJ gulerek §U sozleri 
soyler: 

Hiiseyin Cahid, her zamanki gibi, mi
!afir seven bir ev sahibi halile beni ~ah§· 

, lila odasmm kapiSinda kar~Iladi. 

saha ... Zaten mekteb bu sene Ankaraya 
gidiyor... N e dersiniz ~ 

Hiiseyin Rahmi eli c;enesinde, dii~iine 
dii~iine soyliiyor: 

- Eger biitiin tramvay yollan bu ne
Iis c;ardakla ortiilecekse masraf miithi~ 
olacak ta .. 

tJstiindag giilerek, miisterihane ce -
vab verdi: 

Bunun tesiri ufak mikyasta ve mev
zii bir <;i<;ck ge~irtmekten ibaret olup 
bu suretle muafiyet elde ediliyor. 

Esasen hemen hemen biitiin a§llarm 
esas1 a~ag1 yukan bu usule miistenid -
dir. 

BaZl aileler de vard1r ki orada hepsi 
veremdir de hi~birisi maglub olmaz, 
miikemmel ya§ar ve yava§ yava§ ta 
veremlerini iyi ederler. 

i§te bu a§l vereme maglU.b olmak is
tidadml mukavemet etmek hassasma 

- Siz sag kulagtmz1 gostermek ic;in 
sol kolunuzu ba~mtl.ln ardindan doland1-
nyorsun~z. Ciinkii boyle ah~mt§Stnlz. 
Halbukt maslahat boyle kagtd oyununa 
miitehamrnil degildir. Sizin dediginize u
yarsak buradan Erzururna ulak c;1karmak 
laztm gelecek. Ulak yazacagtmtz fermam 
oradaki valiye ula~ttracak. V ali, bu fer
roam torenle okutup meclisler kuracak, e~
rafla filan gorii erek zahire bulacak. Son
ra deve ted uik edip zahireyi deniz ktyt
sJna indireeek. Gemi bulunursa ~uvallar 
yiikletilerek kar~Jya ta§macak. 0 vakte 
kadar da ordu ac;ltktan kmlacak. Buakm 
bu kag1d oyununu. Y aun Silistre, Sum
nu, Lofc;a ayanlarma bend en birer pusula. 
Oralardaki ambarlan a~smlar, orduya 
da~btsmlar. Biz de buradan parasmt yol· 
ltyahm. 

Serin ve sakin odada iizeri kitablar ve 
~ag1dlarla dolu masanm ba~mda kar~I 
"ar~Iya oturduk. 
• - fstanbulda yap1lacak hiiyiik abide· 

Y1 ••• 
Zarif bir hareketle ve yumu~ak bir 

'esle soziimii kesti: 
- Nereye kurmh? 
T asrih etmeliyim ki, onu da, digerleri 

~bi, bu anket inti~ara ba~lamadan evvel 
~IYaret ediyordum. Bu sebeble o da ha· 
~rhkh degildi. 

. - Sarayburnu.. -diyordu- kenarda 
~hr. Bence abide ~ehrin i~inde olmah ... 
\I ab~lse ~inoniinde. Fakat orada da 
•1 emcamr var.» 

~ Hiiseyin Cahid bir tiirlii bir noktada 
arar kilamiyor: 
«- Yahud Ayasofya, Sultanahmed 

tneydam ... T evkifhaneyi ytkmalt, oralan 
b?§altrnah ... Hay1r, haytr... Oniversite • 
ntn onu daha muvank... Gii~ i§ bu .. Hele 
tehrin alacagJ ~ekil belli olmadan insan 
~e diyebi!ir? Maamafih bugiinkii vaziye
te gore en akla yakm gelen yer Beyaz1d 
llleydantdir.>> 

Ve geni§ bir nefes altyor. 

Orhan Seyfinin li~ri 
~air Orhan Seyfi sualimi birka~ kere 

kendi kendine tekrar ettikten sonra, bir 
llliiddet dahyor, ve munis bir (,;Ocuk gibi 
l'ava. yava~ soyliiyor: 

.. «- Bu abide, herhalde, istanbula gi
llhrken en iyi goriilen ve bilhassa silueti 
&tanbula en giizel dii~en bir yere yap1l -
~~h. Bunun ic;in bana, yanan Adliye 

atresinin yeri pek uygun geliyor.» 

Hiiseyin Rahmiye gore 
J.}Jstad Hiiseyin Rahmi, vefakar yan 

.• 1tabct Hilmi ile ba~ba~a vermi~. esk.i 
~~nlerden k.onu~uyordu. Her vakitki gi-

1. fendi. Gene sorguya .;ekilecegini sez • 
~1! olacak ki son yaz1lanmdan birini pek 
..l egendiginden bahsederek soziin akl•mt 
Qe.... • "' 

gJ~hnnek istedi. Nihayet done dola,a 
gene ankete geldik. 

d'- Dolmabahc;e saraym1n yam ... -de
b~· F ena mt orasr?.. Yalmz zannederim 
ltaz dardtr ... 0 halde Beyaztd meyd"lm. 

i }<itaba Hilmi, i.istada yardtm etmek 
3"Yor: 

~ «- Bence Vilayetin oniindeki ~u ada
V taldtrmah, en muvaftk yer burastdn. 
~ud Harbiye mektebinin bulundu~u 

- Haytr... Buldum, Tiinelin onii ... 
Stki~tk diyeceksiniz aroma, ac;mah etra· 
fmt, hanlan manlan kaldirmalt .. Dogrusu 
oray1 c;ok muvaftk buluyorum .. 

Ali Rrza Seyfinin soyledikleri 
Biitiin omriinii denizcilige vakfetmi~ ve 

bu sahada c;ok ktymetli eserler vermi~ o· 
Ian A~ Rtza Seyfi gene denizden ay~tl • 
m1yor: 

- Bana kalsa -diyor- bu biiyiik abide
nin yerini bulmak ic;in, abidenin yalmz 
~ehrin ziyneti olacagmt degil, milli hayat
ta gorecegi i~i de dii~iinmek gerektir. Bu 
baktmdan abide ~ehre ziynet oldugu, de
nizden goriildiigii kadar milli hayahn her 
gUn kayna~ttgt, aktp gittigi sahalardan 
birinde, o hayatm ic;inde olmaltdtr. 

Bu balamdan, yeni abidenin Galata 
kopriisiiniin Valide ham ve Baltkpa?an· 
na dogru ac;tlacak sahada, fazla yiibek 
bir kaide iizerine kopriiniin iki taraf:nda 
deniz sahasmdan da goriilecek ~ekilde 
yap1lmas1 ve o sahanm temizlenmesi pek 
uygundur. Cumhuriyet · abidesi milli ha· 
yatm hergunku eereyan1 iizerine golgesini 
atma!Jdtr.» 

General ~iikrii N ailinin 
dii~iinceleri 

Eski kumandan ve yeni istanbul say
laVl General ~iikrii Naili, insanda derhal 
sevgi uyand1ran mavi gozlerini gozlerime 
dikerek: 

- Beyaz1d meydam ... -diyor· hence 
en muvaf1k yer gencligin kayna§tJgl bu SOl· 

had1r. 
Hamamizade «K~Zkulesi» diyor 

- Bir defa ~ardag1 beyeti fenniyemiz 
mevcud elektrik direklerinden istifade 
ederek gayet ucuza maletti, saniyen ... 

Soziinu kestim: 
- Bunu soylemek istemiyorum, de • 

dim, bu c;ardak size hi~ yoktan malol
sa da bu asmalarm her y1l budanmos1, 
kiilleme, mildiyo ve sair hastahklara 
kar~1 ilaclanmas1, ug alma, filiz alma 
ve sair bir~ok hizmetleri size c;ok mas
rafa pathyacaktlr. 

Valimiz ka§lanm ~atarak emniyetle 
cevab verdi: 

- Azizim, dedi, bu i~ inceden inceye 
hesab edilerek yap1lmx§tlr. Bu c;arda -
gm beher kilometro toliinden ahnacak 
iiziimiin miktari altt bin kilodur, sofra 
ve §arab iiziimleri bize be§er kuru~ ha-

sdat b1raksa, di.i~iiniiniiz, ne azim va • 
ridathr? Bu be§ kuru§Un yalmz bir ku

ru§U ancak YJ.lhk hizmete harcamyor. 

- Dcmek §arab imalatl da hesa"J -

da? .. 
- Elbctte. Festivalde bi.itiin istanbul 

halkma hem §arab ic;irecegim, hem de 
golgede yilriitecegim! 

- Pekala amma i~in sakat taraflan 
da var. 

- Ne gibi? .. 
- tstanbulun me~hur kaldmm ser -

~eleri bu salklmc1klan size b1rak1r m1? 
Sonra da elektrik cereyanmdan ktktr
diyacak iiziim hirsizlarxm ne yapmah?. 

Valimiz elini almna goti.irdii. Onun, 

s1kmt1S1 bana da sirayet etmi§ clmah ki 
ter i~inde uyandrm. 

*** Bilmem dikkat ettiniz mi ankete cevab ........................................................... . 
verenler ic;inde KJZkulesine ragbet eden 
hi<; bulunmadt. Ne yalan soyliyeyim; bu· Memleketimizde miithi~ 
na seviniyordum. F akat, hoca, ~air, zarif Slcakfar hiikiim siiriiyor 
adam ve Divan Edebiyatmm son alemda-
TI Hamamizade !hsan bu sevincimi yan· Bir haftadanberi istanbul §iddetli bir 
da btrakt1: steak dalgast ic;inde yamp kavrulmakta • 

«- K 1zkulesi ... -dedi- Ktzkulesini a- dtr. Ge~en sene dunkii giin hararet dere· 
dile sanile ortadan kaldmp onun yerine cesr azami 29 oldugu halde, diin, sJeak
kursunlar abideyi...» hk Kandilli lepesinde 29.5, lstanbul i<;in· 

Birdenbire sinirlenmi~ti. !kinci suali • de ise 33 dereceyi hulmu§tur. 
mi sormaga hi~; te vakit kalmad1, o, kendi .Cenub ve orta Anadoludan gelen ma
kendine, ne diye·cegimi sezmi~ gibi cevab )(imata gore oralarda muthi~ bir s1cak 
verdi: dalgast hiikiim siirmektedir. Bilhassa E-

«- Ortada boyle bir yer dururken, ge mmtakasmda Aydmda, cenub1 Ana· 
hala nereye kurmalt? diye sorulur mu?.. doluda Adana ve Mersinde, orta Ana· 
Bu. insam sinirlendirmek i<;in birebirdir.» doluda Ankara ve civarmda stcaklar ta

KANDEMJR hammiil edile~iyecek derecede fazladJr. 
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Ill ,1'' am bu s1rada, kafay1 iyice tiitsiile ·I tiyari bir surette bir Siihaya, bir Ercii • 
tel§ .o.lan Siiha yanlanna geldi. l~mi~ ve mende bakh. Bu giizel delikanlmm hu • 
b tl 1~1nde kalmt§tl. T epesine, Istanbul zurunda boyle bir koeamn kanst ve boyle 
Jt; .. olai'Inm kotiyonJanm tanziren gazete bir erkegin hayat arkada~I olmaktan u • 

hJ~cLndan yaphgt bic;imsiz bir kiilah1 o- tand.1: . , .. .. .. 
bu U§, sa~lan almna yayi!rnt§, gozleri, .)1mdi, salonda ne§ e, gurultu artlyor
be rn~ bpkJrmJzt olmu~. boga ensesine du. Erkeklerin c;ogu iyiee sarho§ olmu~tu. 
:tak~JY:n kaltn ensesinden stzan terlerle Kadmlann da ba~lan doniiyordu. Siiha
ll'tt§t; 1~n ~trsiklam olmu§, ezilmi§, bvnl • mn tertibile dag1hlan garib ve sac;ma ko
aka b·AgZlnm k~narlanndan sul~n aka tiyonlann a.ras!nda kocakan Zirl~t~lan ;,e 
la.. 11 annud y1yordu. Ytlt~tk btr agtz- dudiikler bmbsr ses c;1kanyor, kag1d ku· 

~oylece dii§iinclim: Kl.Zll olan bir 
daha olmaz; klzatmk olan, tifo olan, c;-i
<;ek olan da ilah .. Bir daha olmad1klan 
gibi. Bu muafiyetin sebebi viicudun 
bunlardan birine tutulup ta iyi olabil
mesi o mikroba kar§l1 yahud o mikro -
bun vi.icude diiktiigii zehre kar§l vii -
cudiin bir panzehir yapmasmdan ileri 
gelir ki i§te o viicud o panzehiri yap -
mak hassas1m bir dcfa kazandtk -
tan sonra bir daha b1rakmaz ve 
bu suretle o mikrob bir zaman sonra 
gene viicude girerse devam eden pan
zehir sayesinde zarar vermez bir hal -
de kahr. Ve bu hale muafiyet deriz. 

1;~te koruyucu olan a§llarm umumi 
tarz1 budur: <;ocuga vikaye etmek iste
digimiz hastahgm ya mikrobunu za -
YJ.flatarak, yahud zehrini hafifleterek 
veririz. Viicud panzehir yapar ve mu
afiyet basil olur. 

Hulasasi bu olan usuliin tatbikmda 
bir<;ok emniyet verici incelikler kulla
mldJgi tabiidir. 

Fennin terakkisi verem gibi inadc1 
hastahklara kar~1 da ayni suretle vi -
kaye imkamm verdi. Filhakika vercme 
kar§I vi.icudde tam muafiyet hasll ola
mlyor ve mikroba kar~I panzehir hu • 
sule gelemiyorsa da mi.ielliflerin nazar1 
dikkatini celbeden bir noktadan hare • 
ket ederek zaytfla§tll'tbm§ verem mik
robu vermek suretile viicudiin her 
noktasmda vereme kar§I miidafaa va • 
ziyeti haztrlanmasl kabil oluyor. Ha • 
kikaten miiellifler dikkat etmi~lcr ki 
~ocuklarda verem mikrobunun peze -
lerde ve kemiklerde yapbW, ufakte • 
fek iltihablar iyi olduktan sonra o c;o -
cuklar buyuyiince korktugumuz ciddi 
verem §ekillerine tutulmuyorlar. Bina
enaleyh viicudiin bu mukavemeti ge • 
~irHen hafif verem ar1zalan sayesinde 
olduguna hiikmetmi§ler. 1~te bu fikre 
istinadcn Calmctte ve Guerin isminde
ki iki miicllif kendi isimlerile amlan 
verem a§Istm meydana koydular. 

Y eni dogan <;ocuklarda kullamlan bu 
a~1 yiiz binlerce, hatta §imdi milyona 
varan tecriibelerle sabit olmU§tur ki 
evvela zararsJzdir, saniyen de o c;ocuk· 
larda verem vefiyah pek azalmt§ bulu
nuyor. 
~imdi §6ylece nazari kxsm1 bitirdik -

ten sonra c;ocuklart geqici hastahklar • 
dan korumak hususunda hangi a§llar· 
dan istifade etmege ve hangi ya§larda 
tatbik etmege ba§lamahd1r meselesi • 
nin miitalcasma. 

EvveJa ~ocuk dogunca, hayatm ilk 

. 15hlar salona bir tlmarhane manzarast 
bi);;-l<ahugile yiyorum amma soymasm1 veriyordu. Amalorlerden miirekkeb diiz
da.n ez degilim. Vitamin varmJ§ da on - me caz, iyi kotii dans havalan ~alarak 

Hantmefrndf, tkbal bvyurttlmaz nu etendim? 

!amy or, oymyan azas1 dokiiliiyor san1r • san' at giizelligi degil, bir ytlan k1\'Talll~I 
dmtz. Gi:ibek atarken hafiften ba~hyor, Yards. Sarho~ erkeklerin si.izi.ik gozleri ve 
tedricen §iddetleniyor ve en sonunda oy· ihtir~slt bakt~lan, utanan k~dmlann gi~~i 
le sert bir hareket yaptyordu ki viicudii- ve fsrari nazarlan alhnda. b1r ka~1~10 g~
niin bu k1sm1 sanki havaya flrhyarak sa· bek atmas1, hele bu muhttte, c;:nkm bu 
lonu dolduran sigara diimanlan ve toz §eydi. 

-r:: · · dans etmek istiyen c;iftlerin arzulanm tat· 
~rciim d 1 . ..._ en a ay ett1: min ediyordu. 

torlar I<abu&unda vitamin var diye dok- Bir arahk bir numara yaptldt. Suriye-
Suha karpuzu kapugile yedirecekler den gelmi§ yan c;:1plak Kudiislii bir Y a· 

I(··· . hudi kJZJ, Arab usulii bir c;iftetelli oyna-
baya~iUI, ~u hahle Sanihaya giiliinc, ds. Oyle bir omuz titreti§i, boyun km§t, 

81 Ve Igren~ goriiniiyordu. Gayriih • gobek ati§I vardt ki biitiin viicudii parc;:a· 

bulutlan arasmda kaybolup gidiyordu. Saniha, i~inde hiiyiik bir eza ve tiksinti 

Kudiislii Yahudi klZlnm oyununda bir duydu. Dansi:izden, kocasmdan, etrafta-

<;evirir. 

<;ir;ek a§Isl: Bundan uzun uzad1ya 
bahsetmege hacet gormuyorum: Het· 
medeni memlekette <;ocuklara ilk ay • 
lardan itibaren tatbik etmek kat'i usul 
§eklini alml§ ve kanunlarla teeyyiid 
etmi~ bir vikaye usuliidiir. 

Yalmz bazan annenin kamndan ge -
c;en muvakkat bir muafiyet sebebile i
kinci ve yahud ii~iincii aylarda yapllan 
a§tmn tutmamas1 kabildir. Bu gibi ~o
cuklart tutunc1ya kadar her ay a§tla -
mak lanm oldugunu bilmelidir. 

<;ocugun Ya§l biraz ilerleyince difte
ri (ku§palazJ) a~1s1m dii§iinmelidir. Bu 
vahim hastallgm da deri altma §lringa 
edilerek tatbik olunan a§JSI tamamile 
\·afidir denebilecek raddeye gelmi§tir. 
u~ defada tamam olan bu a§l her §irin
gada biraz hararet, biraz ac1 verebilir
se de ~ocugun hayah iizerindeki em.ni
yetli tesiri o ufak anzalara tahammiil 
etmcgi icab ettirir. 

Bundan sonra daha bliyiikqe ya~lar
da tifo a~ISI dii§iinii.lmelidir. Hastabgm 
vahameti gozoniine getirilince bizim 
gibi su yollanm lagunlanndan aYJ.ra -
mam1~ olan memleketlerde <;ocuklarda 
dahi tatbiln hakh olur. Bahusus ac1k -
tigt vc susad1g1 zaman sagmt solu-:1u 
dii§i.inmiyen kii~iik yavrular ve mekteb 
~ocuklan 

Geri kalan ge~ici <;ocuk hastahkla • 
rmdan bazllan hakkmda (klztl, bog • 
maca oksiiriigii) a§tlar yapJlml§Sa da 
bunlarm kat'iyeti ve tesirleri iizerinde 
inan ve uyu§ma hastl olamamt§br; 
bundan dolaYJ. bunlann salgm devirle
rinde tatbikt saghk te§kilatuun vazi -
fcsidir. 

Bu sebeble de bu geri kalan basta -
hklardan koruma i§i annelere dii~er. 

Bunlardan k1zam1k hakkmdaki mli -
talealar1 ve annelerin bilmeleri laZlm 
gelen esaslan hatlt'lata)'lm: 

Anneler pek haks1z olarak klZatmga 
haYJ.rh hastallk ismi vermi~lerdir; hal
buki bu hastahgm kurbanlart pek c;ok 
oldugunu bilmelidir. Bilhassa soguk 
mevsimlerde cigerlerde iltihablara se
bebiyet verdigi cihetle azgm §ekillere 
ve act neticelere sebeb olur. 

Binaenaleyh miimkiin oldugu kadar 
bilhassa 9ocuk kii<;likken bu hastallk • 
tan korunmak lanmdn. Lakin bundan 
korumak ta hayli mii§kiildi.ir. <;iinkii 
ilk deYirdc gayet sari olan bu hastah-

kilerden- igrendi. bu balodan, kendinden, 
biitiin hayattan igrendi. Gi:inlii temiz ve 
hulyah bir a§kle dolu olan gene kadtn, 
kendisinin bu giiriiltiilii eglencede, ispir • 
tonun ztvanasmdan c;tkardtgi bu ta§kln 
zevk aleminde ne i§i vardt ~ 

0 bu aCI dii§iinceler i~inde biraz evvel 
tam§hgl, ismini de kim oldugunu da unut· 
tugu kuanta bir beyin kendisine bir ka
deh §arab uzatbgm1 bile gormiiyordu. 
Ktranta bey, sarho~ agzile ym~1k ve Yl· 
h~tk: 

- Hammefendi, dedi, ikbal buyu • 
rulmaz mi efem l 

Saniha, kadehi adeta zorla ~ekip ah
yormu§ gibi adamm elinden aldt. Sonra, 
bir bar kiZI gibi arkasma dogru yatarak 
bir hamfede ic;ti. Ne§'elenmek, ba§Int 
dondiirmek. kendini unutmak ve Y ahudi 
bzt nastl gobek attyorsa, o da beynini 
sokan fikirleri oylece atmak istiyordu. 

Erciimend yalvard.!: 

- Rica ederim, burada durmaytn 
arhkl 

S~niha, miibalagah bir ne§ • e ile cevab 
verd1: 

. -. Evet, gidelim, ic;eriki kUc;i.ik salona 
g1deltm. 

. Kii~iik salonda pokercilerden ba§ka 
k1mse yoktu. T abit mi.iteahhid Oktay 

*** 
Bir okuyucumdan aldtglm ac1kh bir 

mektubda da on be§ giinde bir mal san· 
dJklarma taslim olunmas1 icab eden i§c;i 
kazanc vergilerinin teselliimii i~in ~u uzun 
merhalelerin a§llmakta oldugu bildirili -
yor: 

1 - Bordrolar ba§memura imza etti· 
rilecek 

2 - Kalem odasmda kaytd muamele
si ya?iltP iki deftere imza konacak. 

3 - Ayn bir odada tahakkuk bordro
su doldurtturulacak 

4 - Bu bordro da ba~memura gotii· 
riiliip miihiirletilecek 

5 - Gene evvelki odaya di:inuliip 
bordronun miihiirlendigi kaydine i~aret 
olunacak. 

Simdi Slra tahsil dairesine inip parayt 
yahrm1ya gelmi§tir. F akat orad a da hpk1 
tahakkuk dairesinde oldugu gibi birkac; 
oda dola§m~. birc;ok defterlere imza 
koymak ve birc;ok memurlara kag1d imza 
ettirmek gerekmi~. 

Miikellefin kendi ayagile getirip sayg1 
ve sevgi ile odemek istedigi parayl ahrken 
k1rtasiye zincirini biraz kiic;ultmek imkam 
acaba bulunamaz m1? Y oksa sag kulagt· 
rnlZI gostermek i~in sol elimizi ba~1rn1zm 
arkastndan dola§tlrmak mutlaka lazim m1-
d1r~ 

Bence bu. dii§iiniilmek zamam c;oktan 
gelmi~ ve hatta gec;m~ bir mevzudur. 

M.TURHAN TAN 

ga tutulan 90CUk hem oksiiriir, akstrir 
hem de gezer oynar. Harici manzaras1 
adi nezle olmu~ bir ~cugun halidir. 
Lakin hastallgtn en sari devridir. Dc
mek ki anneler <;ocuklanm k1zam1ktan 
vikaye i~in oksi.iren ve akstran bir ~o
cugun temasmdan muhafaza etmeli • 
dirler. Bilmeli ki bir k1zam1kh bir defa 
oksiirmesi, ya aksli'masile bir metro i
leriye mikrob f1rlabr. Bu sebeble c;o • 
cugu muhafaza etmek pek gii<;tiir. Dii
~iinmcli ki insanlarm yi.izde 97 si klza
rmgt gec;irirler. 0 da yukanda soyledi
gim gibi hastahgm ilk zamanlarda nez
le manzarasmda olarak aldatmasmdan 
ileri gelir. 

Dr. KADRI RA~ID 

Abdiisselam Bey de kareye dahildi. Fil, 
Ercumendi hortumundan kurtard1g1 ic;in. 
Sanihaya pek kiZgmdt. Gene kadtm go· 
riince, ona ki.ic;iik gozlerile fena fena bak· 
tJ. sonra Arab ~ivesile kar§Ismdakine: 

-Bas! dedi. 

Saniha poker masasmdan en uzak ki:i
~edeki kanapeye oturdu. Ercumed de bir 
iskemle c;:ekerek yanma yerle§ti. 

Gene zahit, giizel ciddi simasmi ta -
kmmi§tl. Saniha on a bakarak: 

- Ba§tmt onun gogsiine koyabilsem 
nekadar mes'ud olurdum, diye dii~iindii. 
0 zaman parmaklarile onun vucudtine 
dokunabilir, onun c;ocuk kulag1 gibi kii· 
c;lik kulaklarml ok~1yabilir, hatta belki 
dudaklan • kendi iradesine ragmen • onun 
sonsuz bir heyecan gemirdigi inadct al -
mna dokunabilirdi bile ... 

Aralanndaki kiiskiinliigi.in gec;tigine 
i~aret olmak iizere Saniha elini kanape • 
nin kenarma ta, onun yamba~ma koydu. 
0 kadar ki bu kiic;i.iciik, bembeyaz elin 
sivri pembe tunaklan Erci.imendin ceke
tine siiriiniiyordu. Fa kat gene miilazim. 

bu giizel elin nazh davetini anlaitladt; 

kafasmdan c;Ikm1yan bir dii~iinceyi takib 

ederek sert bir sesl.e: 
[Arkcm varJ 
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AVRUPA MEKTUBLARI ·. 

Berlin diinyan1n 
IDiknatiSI oldu 

netice! 0 limpiyadda bir iyi, bir fen a 

Futbolda 4-0 yenildik. 4 

100 metreyi, yiiksek atla
tnayt Amerikahlar, giil· 
leyi Almanlar kazandt Bir ~i~ek bah~esi gibi siislenen ~ehir, en heyt>. 

canh giinlerini ya~tyor - Hind milliyetperverle" 

da kazand1k •• 
gure~ ma~Ini 

------------~------..... ---
Diinkii ma~ta muhacimlerimiz bir~ok ftrsatlar ka~Irddar. 

birbirlerine ab,madiklari i~in takuntmiZ bu fena vaziyete 
Oyuncular 
dii,tii. 

Berlin (Sureti mahsusada gonderdigi· 
miz arkada~1m1zdan telefonla) - Bugiin 
biiyiik stadda atletizm mi.isabakalanna 
devam edildi. Ogleden sonra, kalabahk, 
gene yi.iz bin ki§iyi bulmu§tu. 

M. Hitler de aralannda bulunuyor · 
du. Bir arahk Olimpiyadlarm organ: • 
zasyonlanm yapanlara takdir makammda 
bizzat hirer madalya takh. Elde edilen 
neticeleri bildiriyorum. 

100 metro ( erkekler) 
I 00 metro final yarJ§mda Amerikah 

zenci Ovens I 0 3/10 ile birinci, gene A· 
merikah zenci Metkalf 10.4/10 ile ikinci, 
Holandah Osendorf 104/10 ile i.i~i.inci.i 
geldiler Amerikah Vaykof dordiincii, 
Alman Bor§meyer be§inci, fsve<;li Straud
berg altmci oldular. 

100 metro (kadmlar) 
Kadmlar arasmdaki 1 00 metro sura: 

yan~mda Amerikah Mis Helen St:vens 
11.4 ile ve yeni bir rokorla birinci oldu. 

Yiiksek atlama 
Yi.iksek atlama finalini Amerikah zen

ci Conson 2.03 ile kazand1. Amerikab 
zenci Albritton ikinci, diger bir Amerika· 
h da ii<;iinci.iliigii kazand1lar. 

Ceki!t atma 
~eki<; atma miisabakasinda birinciligi 

56,49 metro ile Alman Rein kazand1. 
lkinciligi gene Alman Blask 55.04 met
ro ile, ii<;iinciiliigi.i de 1sve~li Varngoad 
kazandiiar. Reinin elde ettigi derece yeni 
Olimpiyad rekorudur. 

10,000 metronun dereceleri 
Diinki.i on bin mukavemet ko§usunda 

birinci, ikinci ve iic;iinci.iliigii kazanan 
Finlandiyahlarm birbirlerinden ne kadar 
farklarla muvasalat ettiklerini gostermek 
ic;in derecelerini bildiriyorum. 

Birinci Tuominen 30.15. 4/10 (yeni 
rokordur) ikinci Askola 30. 15. 1 I I 0, 
ii<;iinci.i isoholo 30.15. 7/10, dordiincii 

Tiirk •porcularmm Berlinde istikbalinden bir manzara }apon Murakoso 30.25. 5/10, be§inci 
[B~tarat~ 1 fnct sah.tteaeJ Resml §ahsiyetler arasmda Tiirkiye tirildi. ilk on dakika Tiirkler, beraber - lngiliz Burus 30.28. 2/10, altmc1 Arian· 

testolarma maruz kaldilar. biiyiik el<;isi, sefarethane erkam, Turk ve ligi temin i<;in besledikleri me§ru bir i.imid tinli Zabala 31.22. 
Netieede Mehmed de say1 hesabile Norve~ spor te§kilati zimamdarlan bulu- ile hiicumlanna devam ettiler. Fakat o· Bugiinkii program 

hi.ikmen galib ilan edildi. nuyordu. yuncularm aralannda iyi anla~amamalan Bugiin Olimpiyad stadmda atletizm, 
Bugiinkii kar§lla§malarda dort giire§ • Saat 117,30 da takunlar sahaya !jlkti- biitiin mesaiyi akim birakiyordu. DoyC<land Halde giire~. Ransporfildde 

c;imizin de galib gelmeleri bura spor mu- Jar. Turk takimt ~u suretle te~ekki.il etmi~- Bu esnada Norve<;lilerin yapnu§ ol • eskrim, hokey stadyomunda hokey, muh· 
hitinde di.inki.i maglubiyetlerin uyandtr· ti: duklan ikinci bir go I, Ti.irk tak1mmm h1· tel if sahalarda futbol, Ray§sporfildin hu-

dlgl fena tesirleri hemen silmi§tir. ~imdi Cihad, Ya§ar • Hiisnii, Re§ad • Lut- zm1 kesmi§ ve Turk takJmt arhk gal ye· susi sa~asmda_ polo miisabakalarma de • 

h k T k k. · · "h 1 d"l f1" - Ibrahim' , N1'yaz1· • Said • Hakkt • Re- mege ah§makta gecikmemi§tir. I vam edtlecekhr. 
er es i.ir giire§ e lpmm 1 ma e 1 e· Bugiin yeni ba§hyacak mi.isabakalar -

)porculann oturduiu evlerden 
biri onii.nde ,anlt bayragtmtz 

dalgalamyor 

cek bir kuvvet olmadJginl soylemekte 
mi.ittefiktirler. 

Futbol ma~I 
Berlin 3 (A.A.).- Muhabiri mah· 

usumuzdan: 
Norve<; tak1m1 4-0 TUrk tak1rnm1 yen· 

mi~tir. 

Momsen stadyomunda havanm yag • 

murlu olmasma ragmen bilhassa Norve!r 

lilerden ve Berlindeki Ti.irk kolonisinin 

hemenhemen kaffesinden mi.irekkeb olan 

biiyi.ik bir halk ki.itlesi, tribi.inleri i§gal et· 
mi$ bulunuyordu. 

bii - Fikret. dan biri de deniz kenanndaki Kif §ehrin-
Diidiik ~ahmr ~almmaz Norvec;liler de yelken yan§landJr. 

hi.icuma ge~mi~ler ve Turk kalesi oniine Bu miinasebetle Berlinle Kil arasmda 
tehlikeli akmlar yapmt§lardlr. yeni bir me~ale ko§turma merasimi yaptl

maktadtr. 350 ko§ucunun elden ele dev· 
redecegi me§ale bugiin ogleye dogru Kile 
varac\ k ve merasimle kar~1lanacaktn. 

F akat Tiirk mi.idafaa hath, bu hii • 

cumu defetmege muvaffak olmu§tur. 

Tiirk tak1mmm heyeti mecmuasmm o -

vunlanm tanzim etmesi uzun siirmii~ ve 

on dakika mi.iddet Norve<;liler, ~ok iyi 
bir vaziyette bulunmu§larsa da go! yap -

maga muvaffak olamam1~lard1r. 

Onuncu dakikadan itibaren Tiirk ta-

ktml, faaliyete ge<;mi§ ve rakibine hakim 

)lmu§tur. 

Fa kat Tiirk muhacimleri, herhangi bir 

netice elde edebilecek kabiliyette olma • 

d1klanm gostermi§ler ve bir<;ok brsatlar 

kaybetmi~lerdir. 
Norvec;liler, Ti.irk muhacimlerinin s1· 

kt§tlrmalanndan kendilerini kurtarmaga 

muvaffak olmu§lar ve birinci haftaymm 

neticesinden evvel soldan yaptJklan seri 

bir hi.icum esnasmda sola<;Iklanmn aya • 

gile ilk say1lanm yapmaga muvaffak ol

mu§lardir. 
Bunun i.izerine Ti.irkler, beraberligi te-

min etmek ic;in <;ok bi.iyi.ik gayretler sar • 
fetmi§lerse de muvaffak olamami§lar ve 

birinci haftaym I • 0 N orvec;lilerin gali

biyeti ile bitmi§tir. 

fkinci haftaymda Ti.irk taktmmda ta

dilat yaptld1. Hiisnii, santrhaf mevkiine, 

Fikret te merkez muhacim mevkiine ge-

Olimpiyadda birinciligt kazanan Alman 
giillec~i v olke 

N orve<;liler, on ikinci dakikada i.i<;i.in· 
eli gollerini de yapmaga muvaffak o! -
mu§lard1r. 

Bundan sonra, Fikret santrhaf mev • 
kiine ge(;mi§ ve hi.icumlan tanzim etme • 
ge ugra§ml§hr. F akat Norvec;lilerin i.i~ go
lil, Tiirk tak1m1 i~in !;Ok ag1r bir hen • 
dikap idi. 

Bundan ba§ka Cihadm ~ok agir bir 
hatas1 yi.izi.inden Norve~ taktmt ma(;a ni

hayet veren dordiincu gollerini yapmaga 

muvaffak olmu§lardtr. 

Bu ~ok aykm netice, Turk tak1mmm 
tam manasile mahkfun bir vaziyete dii§

memi§ oldugu bu mac;m hakikl bir ifadesi 

olamaz. F akat sporda yalmz son netice 

say1hr ve son derece mi.itecanis alan taki· 

m1 tamamile mi.isbet bir futbol oyunu oy

namt§ alan Norve~lilerin faikiyeti oniinde 

boyun igmege mecburuz. Y almz §U ci • 
heti kaydedelim ki yagmurlu hava yii • 

ziinden kayak bir hale gelmi§ olan saha, 

Tiirk tak1mmm aleyhinde idi. (:iinkii Tiirk 

tak1m1, son ma<;lanm Taksim stadyomu· 

nun sert ve kuru sahasmda yapmi§ idi. 

Ti.irk tak1mmm mazeret makammda 
serdedecegi yegane nokta budur. 

ltalyanlar da Amerikaltlan 
1-0 yendiler 

Olimpiyadlarrn ikinci giinii 
Berlin 3 (A.A.) - Olimpiyadlarm 

ikinci giinii bulutlu bir hava ile ba§iaml§· 
tir. Bu sabah birkac; defa yagmur yag -
mJ~hr. 

Riizgar ve yagmura ragmen c;ekic; at· 
rna sec;me miisabakalannda 40 binden 
fazla seyirci haZlr bulunmu§tur. En iyi 
at1c1lann Amerikahlarla Almanlar olduk
lan §i.iphesizdir. Bunlar <;ekici 55 metro
dan daha ilerisine atml§lar ve hemen he· 
men Olimpiyad rokoruna yakla§mi~Iar • 
dtr. 

Giille atma miisabakast 
Berlin 3 (A.A.) - Birinci: Woellke 

-Almanya-, Olimpiyad ~ampiyonu riikor: 
I 6,20 metro. 

ikinci: .. Baerlund -Finlandiya·, 16,12 
metro. U~iincii: Stoeck -Aimanya-, 
15.56 metro. 

Eskrim 
Berlin 3 (A.A.) - Belc;ika, be§e kar· 

§I 11 ile Arjantine galib. 
ltalya, i.ic;e kar§t II ile Macaristana 

galib. 
Avusturya, diirde kar§I 12 ile Ameri· 

kaya galib. 
Fransa, yediye kat§I 9 ile Almanyaya 

galib. 
Giille kaldrrma 

Berlin 3 (A.A.)- Tiiy siklet finali: 
Amerikah Anthony Terlazzo tarafmdan 
kazamlmt§tlr. Develope: 92.5 kilo, Ar
ra~e: 1 05 kilo, £pole: 122,5 kilo. Y ekun 
312.5 kilo. 

Hafif s1klet finali: MISlrh Mehmed 
Ahmed Misbah kazanm1~hr. Develope: 
92,5 kilo, arra~e: 1 05 kilo, epole: 145 
kilo. Y ekO.n: 342,5 kilo. 

Hafif s1kletler grupunun ikincisi A • 
vusturyJh Robert Fein, iic;iinciisi.i Alman 
Karl Yansen, dordi.inciisi.i Alman Karl 
Schwittalle, be§incisi MISlrh lbrahim 
Mes'ud Esseyyiddir. 

100 metroda riizgarm tesiri 

Sporculcmmzzclan blr lusmz Olimpiyad koyll lokanta1rnm balkonuf!da 

Berlin 3 (A.A.) - Post stadyomun

da ltalyan takim1 1-0 Amerikan takimi

na galib gelmi§tir. 

Berlin 3 (A.A.) - Diin Amerikah 
ko~ucu, Owens tarafmdan tesis edi1 mi~ 
alan I 00 metro rokoru resmi surette las· 
dik edilmemi~tir. (:iinkii arkasmdan gelen 
kuvvetli ri.izgar, ko~ucunun si.iratini pek 
fazla artmyordu. 

rinin en sevdigi bayrak Tiirk bayragidtr 

Olimpiyad ttesilesile bir misli daha kalabalzklasan Berlin sokaklartndan 
bir manzara: Bayraklar arasznda fanl1 byragt;,uz da dalgalanmaktadtr 

Berlin 30 temmuz (Hususi) - Sezar 
bir tarihte cbiitiin yollar Romaya <;1 • 
kar• demi§ti. Bugiin o sozil §iiyle de . 
gi§tirmek laz1m: cBiitiin yollar Berlin
de toplamr .• 

Bu memlekette fevkalade §Cyler gec;
tigini, daha bulundugunuz yerdeki Al
man konsoloslugu binasmdan ic;eri gi -
rerken farkedersiniz. Vize yaphrmak 
ic;in Paristeki Alman konsolosluguna 
gidiyorum. Yolun ko§esini doniince bir 
bina iiniinde bekle§en, oguldtyan bir 
kalabahk goze c.arptyor. Burada me -
rakh bir vak'a. bir cinayet mi var? IIa
yir .. Bu insanlar Alman vizesi almak 
ic.in nobet bekliyen zavalhlar, yahud 
talihli kimselerdir. Biitiin salonlan tJ -
kabasa dolduran halk, merdi~enlerden 
a§agJ sokaga kadar kuyruk ~eklinde 

dizilmi§, s1ras1m bekliyor. On iki sual· 
li kagtdt doldurdum ve bir bu~uk sa:~t 
kadar bekledikten sonra vize memu -
runun kaqtsma gelebildim. Memm 
kagtd iizerinde gazeteci oldugumu, Q. 
limpiyadlan giirmek i<;in Berline git -
tigimi okuyunca mutaddan ayktn bir 
nezaket gosterdi ve i~imi ~abucak yap· 
tl. Almanya Olimpiyadlar i~in memle
ketine gelen seyyahlara, bilhassa oyun
larla alakadar sporcu, idareci ve gazP
teciye azami kolayhk gosteriyor ve ta
savvur edilmiyecek kadar nazik davra· 
myor. 

Dokuz ay kadar oluyor, bir defa da
ha Almanya ic;erisinden trenle ge<;mi~· 
tim. 0 zaman hududda glimriik mua -
yenesi esnasmda hepimiz ne biiyiik 5t

kmttlara ugramt§, polis ve giimriik 
memurlarile ba§tmtz ne derdlere gir -
mi§ti. Sadece bir transit yolcu oldugum 
halde o vakit bin tiirlii muayene ve su
alle beni hirpalamt~, bavullanmt didik 
didik etmi§lerdi.. Ustelik bu muayene 
i<;in biitiln yolcular, ellyalanm trenden 
indirip giimrilk dairesine kadar ta§I -
maga mecbur tutuluyordu. 
<eAlmanyamn muhterem misafir· 

leri, sala geldiniz» 
Bu defa ise Fransa ve Belc;ikayt a§lP 

Alman hududuna geldigim zaman bu· 
rada bamba§ka bir memleket buldum. 
Polis eski polis degil .. Tren ve giimri.ik 
memurlan da sanki yabanct insanlar ... 
Sual iistiine sual yok, muayeneler, di· 
diklemeler kalmam1;~.. Her tarafta se -
lam, giiler yiiz, nezaket ve kibarhk.. 
Tam hududdaki garda ~ic;eklerle dona
hlmt§ bi.iyiik bir tak, iizerinde §U yazt: 

cMuhterem misafirlerimiz safa gel · 
diniz. 

Yolcularda heyret ve memnuniyet .. 
Aralarmda §Oyle muhavereler kulagt • 
rna c;almdt: 

- Safa bulduk .. Amma boyle olaca· 
gmt hi~ hatmma getirmemi~tim. Bil -
seydim ki o nefis ve ucuz Bel~ika siga
ralarmdan birkac; paket daha gcc;irir -
dim. 

- Nafile yere Fransa hcdiyesi Im:s 
e~yalan bavulun en dibine saklam1~1m. 
Bo§una halecan <;ektim. 

Yemin edebilirim 1d ~u anda di.inya· 
nm en nazik milleti Almanlard1r. 

Gelincik tarlas1 gibi bir fehir 
Memleketin her tarafmda, hele Ber • 

line geldikten sonra misafirseverligicl 
son haddini goriiyoruz. Gardaki hltlllal· 
lar bile giiler yiiz ve hiisnii kabul gos· 
termek ic;in ne yapacaklanm bilemi • 
yorlar. Nerede ise e§yalanmtzt bedava 
ta~tyacaklar. 

Berlin, yeni ac;tlma merasimi yapllan 
bir sergi gibi siislenmi~, her taraft bay• 
raklarla ve 1~1klarla donanmt~ .. :;;u c;i • 
c;ek bahc;esini andtran caddelerde, bi • 
nalar iizerinde hahra gelen, gelmiyen 
biitiin renkleri bulmak kabildir. Faknt 
diinyada heniiz tammadtgtmtz ne c;ok 
bayrak vanru~! .. Biitiin bu renkler i • 
t;inde ekseriyeti lmmtzmm te~kil etti • 
gi goze c;arp1yor. Birkac;1 miistesna he • 
men her bayrakta ktrmtzi renk var. 
Hele Alman: Tiirk, isvic;re gibi ba§tan· 
ba~a kirmJzt olanlar bir araya topla • 
mnca §ehri bir gelincik tarlas1 gibi ktr· 
IDIZiya boyuyorla.r. Resmigec;idlerin \ 
yap1ld1"1 muazzam Un r d Li -
den, caddesinin ismini degi~tirip clh • 
lamurlaraltl caddesi. degil cBayraklat• 
alh caddesi> dcmek laz1m .. 

Bunlar arasmda bizim bayraga en 
kiic;iik magaza ve kahvelerin bile ka · 
plSinda raslamak kabildir. Bazt biiyiik 
otellerin damma kocaman Tiirk bayra· 
g1 c;ektigini goriiyoruz. Mutlak buraya 
bizim Federasyon azalarmdan biri ve· 
ya balm saythr bir Tilrk misafir inmis 
olacak.. 

Berlinin yeni ~ehresi 
Eskidenberi Berlindc oturanlar ~u 

son ay ic;inde §ehdn c;chresinin son de· 
t·ece dcgi~tigini soyliiyorlar. Burada 
evvelce, Pariste oldugu gibi her adiiil' 
da yabanct yiizlere, yani ecnebi olduK· 
lan renklerinden, k1yafetlerinden, hal• 
lerinden anla§llan kimselere raslamalc 
miimkiin dcgilm~. $imdi ise yakala • 
nnda kendi milletlerinin bayragmt, 
veya me§gul olduklan sporun ve mes• 
legin i§aretini ta§tyan ~e§id ~e~id · in • 
sanlar Berlin sokaklartm dolduruyor " 
lar. Burada da Paristeki Quartier La • 
tinde oldugu gibi adtm ba§mda l>ir ba~· 
ka lisanla g1iri1§erek dola~an kimseler• 
le kar~Ilaijtyoruz. Alman halkmm he • 
niiz giizleri bu manzaraya, kulaklan btl 
kadar muhtelif ecnebi lisana al~madl" 
gt nekadar belli.. Boyle ¥abanc1 insan· 
!an goriince hayretle fakat daima se • 
vimli bir taVlrla durup seyrediyorlar• 
Biz, bir iki gazeteci arkada§, gogsii • 
miizde Tiirk Federasyonunun rozetle • 
rile dola~1r veya bir lokantada oturur• 
ken yammtza mahcub bir Alman mei{· 
tebli c;ocuk geliyor, elindeki defteri u• 
zatJp hatira olarak hirer imza atma • 
mlZl rica ediyor. Burada Olimpiyadlar• 
la yakmdan veya uzaktan ilgili olatl 
herkes, bu araltk ~ok me§hur bi.r artist 
yahud bir prens kadar merak ve alak!l 
uyandmyor .. Sokaklarda, nakil vast • 

(Devam~ 7 nci sahifede) 

Olimpiyad koyiiniin a~~zbaftst binbir millete binbir tiirlii 
yemek pifiriyor (Olimpiyad gazete•inden) 
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talannda mi.itecessis balo§lara yem o -
luyor .. Otedeberide hatlra defteri im -
Zalamaga mecbur tutuluyor. <;ok §iikiir 
heni.iz imzall fotografmuzr istiyen bu -
lunmadr. 

Yiizme bilmeden 

a~IImayiniz! 

Son iki giinde 'ehrimizde 
yedi ki•i boguldu 

CUMHURiYET 
- - -

Bogazlartn tahkimi 
etraf1itda dedikodular 

ingiliz gazetelerinde 
malzemeyi Kruppa 

ladlglmiZa dair 

birbirini tutm1yan ve 
veya Fransaya tsmar· 
ha vadisler ~1k1yor 

r.-cumhuriyetiiJ 
IHI cal 0 ~ s ddJ 'U: lYI IF\l lYl 

Aksarayda da bir ~ocuk 
Bah!fesi liz1m 

Aksaray M. Kernal caddes! Saidefendi so
kak 2 numarada Kaztm imzasile aldt~Jm!z 
mektubda denlliyor kl: 

c- Gazetenizln §ehir i§lerl siitununda 
muhtellf yerlerde a~!lan <;ocuk bahc;elerl
nin ragbet gordtigiinden bahsedilmektedlr 

7 

t Istanbul Bors~sJ kapam~l 
fiatleri 3 - 8 - 1936 1 

------------------------PARALAR --All4 Sat~ 
1 Sterlln 62.:s. 6<>2. 
1 Dolar 123. 126. 

20 Fransrz Fr. 163. 168, 
20 Ltret 190. 196, 
20 Belcika Fr. tlO. M. 
20 Drahmi at, 23. 
20 isvicre Fr. :ll5, 820. 
20 Leva 22. 25. 

82, 

Berlinin en i§lek garmm bulundugu 
Friedrich Str.ye belki her on dakika -
da bir, ba§ka bir memleketten tren ge
liyor, ve alon akm halkr §ehre bo§altr
Yor. Ekseriya geceleri gelen hususi 
trenler hala diinyamn dart tarafmdan 
sporcu kafilesi getiriyor. Bunlarm gar
da kaqrlanma merasimi pek parlakhr. 
Askeri bando m!Zlka garda bekliyor, 
sporcular kendi milli mar§larile tren -
den iniyorlar.. Nunuklar soyleniyor. 
Garrn i~inde ve dr§anda caddelere 
tnuntazam §ekilde birikmi§ olan hal -
ktn ~rlgmca alkt§lan arasmda hususi 
otobiislere binip kendilerine hazrrlanan 
Yerelere gidiyorlar. Bazan balk hiq ye
tinden kumldamadan saatlerce gann 
kaprsmda ve caddelerde bekliyerek 
birbiri arkasma gelen sporcu kafilele
rini Hitler selamile selamhyor. 

Son giinlerde Istanbulda denizde bo
gulanlar ~ogalmaktadtr. Bogulanlann 
hepsi de yiizme bilmeden ac;:tlanlardir. 
Son iki gun i~inde yedi ki§i bogulmu§tur. 

Bun! art strasile yaztyoruz: 

Pasalimamnda bogulan fOcuk 
Uskiidarda Sultan tepesinde Servilik 

caddesinde oturan I 0 ya§lannda Meh ~ 
med, Pa§alimanmda dedz girmi§, bir 

mi.iddet sonra bogulmu~tur. 

[Ba§tarat~ 1 tnct sahttede] I Plan mucibince tahkimatm en mi.ihim kis· 
kasl tarafmdan temin edilecegi kuvvetle ml Rus miihendisleri tarafmdan deruhde 
tahmin edilmektedir. Bu fabrikamn yaptr- edilmektedir. Bu gayrimuntam i~ kayb1 
g1 tekliflerde verile~ek malzeme bede ,: 1in karstsmda gerek Krupp fabrikatorlan, 
on senede i:idenmes1 kolayhg1 gosterilmi§ er;kse Alman hiikumeti mi.iteessir olmu~-

Muhlt itibarile c;ok kalaballk olan sem
timizde maatteessiif bOyle blr bahc;e yok. 
tur. 64 iincii mektebln c;ok miisald olan 
bahc;eslnde boyle bir yer a<;tlacak olursa 
ytizlerce c;ocugun sokaklarda dola~maktan 
kurtulmu§ olacaklan ~iipheslzdir. 

Bu hususta Valimizle Maarifin dikkat 
nazarlarmr c;ekmenizi dilerlm.~ 

1 Florin 
20 Cek kronu 

1 A vusturva Sl. 
1 Peceta 
1 Mark 
1 Zlott 
1 Penllil -

84. 
8;), 94. 
2:!. 24. 
14. 16. 
28. so. 
20. 23. 
22. 24.. 

Coban Mehmed Olimpiyad 
koyiinden memnun 

Bir gi.in biiti.in TUrk gazeteciler bir 
arada §ehirden bir saat mesafede me§
hur Olimpiyad koyiinii ziyarete gidi -
YorU¥. Bunun kaprsmda da kadm erkek 
bir yrgm halk bekle§iyor. iqeri giren 
~Ikanlarr merakla seyrediyor. Sporcu -
Ian alkr§hyor. Biz de kaprdaki srk1 
kontroldan ge~ip, hususi giri§ miisaa • 
delerimizi gosterirken gene birkaq im
~a merakhsr etrafrmrzr aldt. Gi.iqliikle 
l~eri daldtk. Bizim kafile reisi Turk pR· 
viyonunda bizi nezaketle kar§Iladr. 0-
lilnpiyadlar arifesinde olan bitenler 
hakkmda izahat verdi. Sonra bize bii
tun koyi.i ve antrenman sahalarmr gez
dirdi. Ben burada bu hususi koyi.in 
miikemmeliyeti, modern binalan, fev
kalade tasisatr ve muntazam tertibah 
hakkmda uzun malfunat verecek de -
gilim. Bunu benden evvel bu i~in ehli 
alan spor muhabiri arkada§lartm ga • 
Zetemize yazmt§lardir. Yalnrz kafile 
reisi Siireyyamn izahahm §i:iylece hu • 
lasa edecegim: 

Bizim qocuklar bu koyde qok rahat 
ve muntazam ya~ryorlar. !dmanlarmr 
:Yapryorlar, mtikemmel yemek, temiz 
hava ile beslenen sthhi §ekilde kendi -
lerini maqlara hanrhyorlar. Bizim ka
file ile beraber gelen Turk ahc;tya bu • 
rada hiq hacet kalmamr~. Yemekler 
!;ok ince bir itina ile ve her memleke
tin alt§tlgr tarzda _pi§iriliyormul!. Bi.i -
tun sporcular memnun. 

Siireyya diyor ki: 
- Grda hususunda bizim ic;in miyar 

Qoban Mehmeddir. Ona soruyoruz. 
Mi.ik~melen doydugunu ve yemekler
den memnun oldugunu soyliiyor. Fa -
kat sporcularm bilhassa giire§qilerin 
fazla yemesine mi.isaade etmiyoruz. 
<;i.inkil rahah, iyi gtda ve temiz havayr 
bulunca kilo almaga, ayrrldrklarr srk -
leti kaybetmege ba~l!yorlar. 

Herhes kendi bayrait altmda 
!ki giin sonra Olimpiyadlar ba~hyor. 

Yunanistandan kallnp her milletin 
sporculan tarafmdan lro!iar adrm Ber -
line getirilmekte alan Olimpiyad me -
§alesi yolda .. Agustosun birinde aqtlma 
l'nerasimi esnasmda Olimpiyad stadtm 
Varacaklar. Fakat Berlin mubakkak xi 
birkaq haftadanberi en fevkalade giin
lerini ya§tyor. Misafirlerini nas1l mem
~un edecegini, onlarr nasrl agrrhyaca -
glU1 bilemiyor. Kazinolarda, dansigler
de yeni giren ecnebi mi.i!lterilerin rna· 
Salarma derhal kiic;iik bir direge asth, 
0nun milliyetini gosteren bayragr ge -
tirip koyuyorlar. Mi.i~terinin ne millet
ten oldugunu ekseriya goguslerinde 
~ulunan rozetten, o yoksa konu§tugu 
ltsandan anhyarak hiq sormadan bay • 
raguu online dikiyorlar. 

Hindlilerin en sevdigi bayrak 
.. :au bayrak usulti yi.iziinden bir defa 

~~!;iik bir mesele q1kacakm1§. Bundan 
Irkacr hafta evvel Olimpiyadlara ha -

Ztrhk olmak iizere §ehrin haricinde as
rt Hitler Schulede biitiin milletlere 
lnensub ilim ve san'at adamlarma bii -
:YUk bir ziyafet vermi§ler. Orada da 
~er milletin miimessiline aid masaya 

endi bayragmr dikmi§ler... Hind mii
~essiline gelince o da tabii ingiliz 

BYragrm alacak. Fakat Hindlilr-· 1 

~illiyetperverli~i tuti'Y\us, • biz !ngiliz 
lt a:vragr altmda yemek yemeyiz, bunu 

llld1rman1Z1 rica ederiz. demi§ler. Zi • 
~afeti tertib heyeti qok mi.i~kiil mevki-
e kalmt~. Bayrag1 kaldtrsa, ayni rna • 

b~da 1ngiliz davetliler de var. .si~ast 
t tr mesele c;tkabilir. Oractkta Hmdts -
i ana mahsus bir bayrak icad etmege de 
s1'11kan vok. Hindli misafirlere cbu rna
. actan lngiliz bayragmt kaldtrrnamlZa 
11'11k· · h an yoktur. Fakat siz arzu edersen1z 
/~hangi ba~ka bir masaya gec;ebilir -
~'ritz ... demi§ler. Uq Hindli alim de kal-

t> Turk bayragvmm bulundugvu masa-
Ya · 
ll1 geJ.mi§ler ve o bayrak altmda ye • 

ln~k Yernek i~in Turk arkada§larmda!'l 
Ill Usaade alarak onlarla beraber otur -

ll~lar. 

Aftkda kesilib bogulmu1 
F atihte ceza mahkemesi altmda kah· 

vecilik eden 20 y~§lannda Mehmed Fl~r
yada denizde yiizerken derinlere gitmt~. 
bir mi.iddet sonra kesilerek olmii§tiir. 
Ortakoyde bogulan mefhul adam 

Ortakoyde Cemalpa§a camisi sahilin· 
de deniz i<;inde bir adamm bogulmakta 
oldugunu goren polisler, hemen bir san · 
dala binerek denize ac;:Ilmi§larsa da mec;:· 
hul adam dalgalar arasmda kaybolmu§ • 
tur. Cesed aranmaktad1r. 

Bogulurken kurtartlmtf Faho.t 
yolda olmii, 

Di.in ak§amiizeri sa at on alt1da Y eni. • 
kap1da devriye gezen memurlar ac;:1kta b1r 
~ocugun ~Irpmdtgmt gormii~ler, hemen 
imdadma giderek ki.i~iigi.i kurtarmt§lardir. 
Haydarda Eskiimaret camisi ic;:inde otu: 
ran ve Atrf isminde alan bu be§ ya mdakr 
~ocuk otomobille hastaneye goti.iriiliirken 
yolda olmii§tiir. 

Cekmecede batan iki focuk 
Kiic;:iik!;ekmecede denize giren yirmi 

ya~lannda Siileymanla on alt1 ya~l~r~ndJ. 
Halil denizde a~llml§lar, fakat 1k1S1 de 
fazla yi.izme bilmediginden derinlerde 
bogulmu§lardtr. 

Kilyosta bogulan Rum 
T arlaba§mda Fakir sokagmda oturan 

Niko, Kilyosta denize girmi§, yiizme bil
mediginden bogulmu~tur. 

Belediye bogulma tehlikesi
ne kar§I tedbir ahyor 

Son giinlerde sicaklarm artmas1 ve hal
km her tarafta denize girmesi, Beled:y:-· 
yi bazt tedbirler almaga sevketmi~tir. 
Dun; biitiin Belediye §ubelerine gander· 

digi bir tamimde, s1caklann artma • 
smdan dolay1 son hafta zarfmda denize 
girenlerin !;Ogaldtgini ileri siirerek Ye~il
koyden Pendige ve Bogazm miinteha sa· 
hillerine kadar bir~ok yerlerde lagtm a -
grzlarmtn, kuyulann, akmtrlann, anaforlu 
sahalann mevcud oldugunu, bunlarm her 
cihetten bi.iyiik bir tehlike te~kil ettigini, 
buralarda bogulma tehlikesinin online 
gec;:mek ic;in her Belediye dairesinin ken
di mmtakast dahilinde tetkikat yaphrarak 
bu gibi yerlerin tesbit etmesini ve bu~a • 
lara (tehlikelidir. Denize girilmez) ~ba
relerini ta~tyan levhalar as1lmasmr. bl] -
dirmi§tir. Diger taraftan da Beledtye bu 
gibi yerleri daimi kontrol altmda bulun· 

duracakhr. 
::.:...::.:.:.. ____ _ 

Bogazlar Komisyonu 
diin topland1 

[Ba~tarat1 1 tnct sahffecle] 

Komisyon, diin, baz1 meseleler hak • 
kmda gorii§mii§, bu meyanda on sene 
zarfmda kendisine gi:isterdigi kolaylrklar
d~n dolay1 Turk hlikumetine yap1la~ak 
te§ekkiirnameyi kararla§tlllni§hr. ~oims. • 
yon, ayni zamanda on senedenben k01ms· 
yonda c;ah~an memurlann taltifi i§inl de 

miizakere etmi~tir. 
Komisyon bir ay sonra son celsesi.1i ak· 

dedecektir. Bu celsede bi.iti.in delegeler 
soz soyliyeceklerdir. Son celseden sonra 
komisyon tasfiye i§lerile ugra§acaktu. 

Montro konferansma i§tirak etmi§ olan 
Bogazlar komisyonundakj Ingiliz mu:a.h
hasl miralay Makdonald diin. .ken~lstle 
gorli§en bir muharririmize deml§llr kr: 

«- Bogazlar komisyonuna aid evra
km behemehal Cemiyeti Akvama wnl
mesi rcab etmez. Esasen komisyon her se
ne muntazaman raporlannl Cemiyeti Ak
vama gonderiyordu. Bu senenin raporu· 
nu da gec;enlerde gondermi§tik. 

- Bogazlar komisyonunun bugiinkli 
toplanttsma italyan murahhasi da i&tirak 
etti mi? 

- !talyan konsolosu M. Armao top· 
!antlmJza i§tirak etti. Montro konferans;
na i§tirak etmiyen ltalyanm ergec; yeni 
Bogazlar mukavelenamesi ahkammdan 
1talyan gemilerinin de istifade etmelerin1 
arzu edecegi muhakkaktir. Netice itiba • 
rile on be~ agustosta Tiirkiye ile birlikte 
diger mernl.eketleri de alakadar eden 
mukavelename maddelerinin tatbiktm ii· 

mid ediyoruz. 

lt ~erlin bugi.in bamba§ka bir memle · 

ln~~·· Ars1ulusal bir konaktlr. Hele en 
'h'llhiJn, en heyecanh gi.inlerini Olim -
""l:fadla b ~alt r a§ladrktan sonra ya§Iyacak .. 
l'afi at haftalar var ki diinyamn her ta

lar nda karada ve denizde biitiin pus -
arrn ib . . til, B . r:st .. arhk §rmal kutbunu de -

erlin1 gosteriyor. 

MUAFFAK TOYAR 

Montri:i konferansma gelince, orada 
Turk ve ingiliz murahhaslan arasmdaki 
mi.inasebat !;Ok dostane idi. Alman ueti
celer de ~ok tatrninkar oldu. Eskisinden 
daha iyi bir vaziyet temin edildigini soy· 
]iyebilirim.» 

tir. Fard1r. Bu i§de ikllsadi degil, siyasi miila-
Her nekadar M. Ed,en.in mii§terek hazalann ami! oldugu zannedilmektedir. 

yardun anla§malanmn maz1ye kan~ttgr T hkimata 5 ila 6 milyon lngiliz 
hakkmdaki beyanatmdan sonra halyanm a l' g

1
'decekmitt! 

b I .1 I h d 'k' . trast r 
eyne mt e sa a a te§TI 1 mesa1ye avdeti- h A k h b' · 

ne intizar edilmekte oldugu ve bu meyan· Daily T elgrap m n ara mu a mn -

da ~talya~m yeni ~~ga~lar ~~kavelena - den: • . .. le 
mesme baglanmak rc;:m bu mam kalmadigl Um1m1 tahmm!er.e . . gore Sanakka. 
burada anla tlmakta ise de Turk noktai Bogazlannm tahk1m1 tcr~n be~ .tla alt~ u:1I: 
nazanna gore Habe~ i§ile alakadar ol • yon Ingiliz lira~r sarfe~.tlec~kttr. S~eh!. 1la 
mtyan diger bir Akdeniz emniyeti mese _ on senelik kred1 esasr uz~nne B~gazlann 
]esinin mevcudiyetine i§aret edilmektedir. tahkim i§inin Krupp fab:Ikasm~ rhale e .• 
Hatta italya da dahil oldugu halde Ak- dilecegi kuvvetle ta.hml~. e?Ilm~kted!.r. 
deniz devletleri arasms]a viicude gelecek T ahkimatm topra~ ~.~~~:~~~ h1~ ~tmsen.l'l 
bir anla~mamn bugi.in ic;in her zamankin- yard1mma ve ~~kmk ogud.un~ rhhyac h1s· 
den daha liizumlu bir hal ald1g1 ve bu settirmeden T urkler kendtlen deruhde e· 

meyanda da.yeni ingiliz - Turk dostlugu deceklerdir. Miidafaa tert~ball .~i.ie.~siri • 
ve le~riki mesaisinin biiti.in Akdeniz dev- yetine hale! gelmeme~ §artJle mumkun ol· 
letleri,1e §amil bir anla§manm husuliinde dugu kadar mi.iteharnk olarak yapilacak-
son derece mi.iessir hir tedbir oldugu "Jeri hr. . 
si.iriilmektedir. Resmi Turk mehafili lngiltere ile Tiir· 

Malzemeyi Krupp degil, bir kiye arasmda daha s1k1 miinasebat tesisi 
Franslz; firketi verecekmifl hususunda kuvvetli arzular izhar etmek-

Morning Postun Berlin muhabirinden: tedirler. iyi malumat alan birc;ok kimseler 
Salahiyyettar bir makamdan ald1g1m c;:ok gec;meden iki devlet arasr~~a ~kde. · 

habere nazaran <;anakkalenin tahkimah nizde mi.i~terek yard1m esas1 uzenne b1r 
ic;in Krupp tarafmdan yap1lan teklifler, andla~ma akdedilecegine inanmaktadir 
bir Frans1z §irketi lehine reddedilmi~tir. lar. 

Milletler arast spor 
miisabakalart 

[Ba~makaleden devam} 

Spor mlisabakalannda kat§lla§an ekip
lere g~•e muvaffak olmak ta vardtr, mu· 
vaffak olmamak ta. Birincisinden sank. 
her~ey bununla olup bitmi§ gibi oyle son
suz denilecek surette alabildigine memnu
niyetler izharma mahal olmadtgl gibi ikin
cisinden de elimiz ayag1mtz kesilecek gibi 
miikedder ve meyus olmaga sebeb yoktur. 
<;iinku bu miisabakalar gaye degil, birer 
vas1tadan ibarettir. Muvaffak olmadtgt
mlz zamanlar nicrin muvaffak olmad1ib· 
miZI ta-hlil tderek bu suretle ortaya c;1ka· 
cak noksanlimmlZl telafi etmek. suretile 
istifade edecegimizi hi~bir zaman unut
mamahyiz. 

Onbirinci Berlin Olimpiyadma olduk
c;:a geni~ ol~i.ide i§tirak etmekligimiz bizce 
pek iyi oldu. Sporda ileri gitmek iqin 
diger milletlerin bu sahadaki hareket ve 
muvaffakiyetlerini yakmdan ve iyi gor
rneliyiz. Y almz sporculan degil, bu vesile 
ile diger millet ve memleketleri de gor~ 
mek bizim ic;:in faydadu. Y oksa, bir giin 
banyo ic;in ic;:ine girdigi dercl_e bogulmak 
tehlikesi gec;irdikten sonra yiizme ogren· 
meden bir daha suya girmem diyen N as• 
raddin Hocaya benzeriz. Gec;en giin de· 
nizde bogulmak korkusile ciyak ciyak ba· 
g1ran bir c;ocugu suya bnak1verdiler ve 
onun yiizmeyi ogrenme i~i de, boylelikle 
iki dakikada hallolunmu§ oldu. Suya 
girmeden ve hatta atrlmadan yiizme og
renilmi~ olm1yacagr gibi, miisabakalarm 
her ~e~idine pek gozle ve muvaffak olmak 
azrnile i&tirak etmeden sporda ileri gi~il: 
mi~ olamaz. Y enmegi ve yenilmegi iktn~l 
plana b1rakarak mi.isabakalann her c;e§J· 
dine i&tirak etmegi ve sporda tekemmi.il 
etmegi ilk plana gec;irmi& olmahyJz. 

Sporun faziletleri iizerinde 1srar etme· 
ge bilmeyiz ki liizum var m1 ~ Sag lam aku 
saglam vlicudde bulunur, diyen eski hi~
met her zaman ic;:in en biiyiik hakikattlr. 
Sporla giiclii, kuvvetli ve bilhassa karak
terli bir millet yarahlm1~ olur. hte bu fa· 
ziletine binaendir ki biz sporu mi.isabaka
larda kazanarak &ohret gi:isteri§lerine im· 
kan bulmak ic;:in degil, m~ddi ve manevi 
saglam biinyeli bir genclik ve ona gore de 
bir millet yiikseli§i elde etmek ic;in istiyo
ruz. 

Sonra milletleraras1 hayatmda spar ta
biatile en ehernmiyetli ve en ileri bir pro· 
paganda unsuru oldu. Milletler spar mii· 
sabakalarile alakadar olmakta adeta '<0 " 

cuk ruhu gosteriyorlar. B~ itibarla da iyi 
sporcu ekipleri <;1karabilmek ic;in, bu fa· 
ziletli beden terbiyelerini c;:ok ileri gotii· 
ren milletlerin bu yoldan da manen biiyiik 
faydalar elde edecekleri muhakkak bilin· 
melidir. Bunun ic;inse hakikaten iyi ekip: 
ler «;lkarabilmek i.izere geni§ ole; iii ii, .~?nl 
efradt bol spor ~ubelerimizin alabi!dJgtne 
inki~af ettiklerini gormekligimize ihtiyac 
vard1r. 

YUNUSNADI 
Hami§: Yukan yaz1y1 bitirdikten so.n~ 

ra Berlinden gelen haberler tahminimlZI 
teyid ederek ag1r stklet giire§c;ilerimizi~ 
muvaffakiyetlerini tep§ir etti. Mernnunt
yetle ilave ediyoruz. 

Y. N. 

ikinci defined de yakala
narak sehrimize getirildi 

' 
/ Y akub isminde bir 

denizciyi 1900 lira 
dolanduan me§hur 
c!efinecilerden Fa -
tihde yakalanan diil· 
ger Yusuftan sonra 
arkada§l F ebmi de 
Vizede yakayt ele 
vermi§tir. 

t.~ 

F ehm~ dun Vi -
zeden jandarma re -
fakatinde §ehrimize Vizede yakalantp 
getirilmi~ ve Adliye- §ehrimize getirilen 
ye teslim edilrni~tir. Fehmi 

• • -. . . . 
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Halide Edib'in 
.Saheseri 

YOLPALAS 
CiNAYETi .. 
Bugiin ~1kan 

YEDiGUN'de 
TUrk edeblyattna en 

nefis re-...,anlart, en gU· 
zel hlkAyeleri veren bU· 
yiik ve degerli romanc• 
Halide Edib ''YEDiGUN, 
i~in yazd1g1 en son ,ah· 
eserinl "YOLPALAS, Is
mile YedigUn'Un bugUn 
~1kan nUshasile tefrika 
etmektedir. "YOLPALAS 
CiNAYETi, 1936 ytltntn 
en biiyiik ve genel ede· 
bi eseri olacakttr. 

Bugun YEDIGON okuyunuz. 

Dr. iHSAN SAMi 

Gonokok A,tst 
Belsoguklugu ve ihtilatlanna kar~1 
pek tesirli ve taze a~rdtr. Divanyolu 
Sultanmahmud ti.irbesi No. 113 

Bir cevab 
Cumhuriyet gazete.sl Yazr i~Jeri 

Mtidiirliigiine: 

20 Leva 
20 Dinar 

1 Yen 
20 isveo kronu 
1 Tiirk altm1 

13. 16. 
49. 53. 
32. 34. 
Sl 33. 

29 haziran 936 tarih ve 4355 numarall 
gazetenizin Halk siitunundaki Bulgarls
tandakl Yobazlarm Yapt1klan ba§llkll ya. 
z1 hakkmda sizl tenvlr etrnek isterim. §tiy
le ki: 

.169. 
1 Banknot 0.!1. B. 142. --

(,;EKLER 

Londra 
A ~Will$ 

63L2b 

970. 
243. 

--. 
Kap~ 

1 - Bulgaristandakl yobaz tabirile tev. 
sim edilen din karde§lerimiz temiz ruhlu 
ve ~ah~kan Tiirklerimizdir. Bunlar1 bulun
d uklar1 rrk l<;inde kii<;iik dii~iirmek lstiyen 
adama teesstif olunur ki din karde§leri
ni fena ve 1rticai lekelerle lekelemek is • 
terni~tir . 

2 - Vak'a ~oyledir: Diiglin yaptlmu~trr ve 
diigiinde siyasi vaziyet muktazasr memle
ketin asa~ kumandanile kaymakamt mec.. 
buren (iagmlrm§t!r. Ve toplanttda yalmz 
misafirlere yemek ikram edllml!itlr. Hatta 
bu ; i<;ki olmadiglm bahane ederek yeme
gi miiteak1b toplantlYJ terkeden Bulgar 
misafirlerin 17Chadetlle tevsik edi!ebilir. 

3 - Toplantr yap1lan yer caminln ce -
maat toplanma mahalli olmay1p Evkafm 
kiraya verdigi odalardandrr. Camiye de 
haylice uzak ve cam! ile hic;bir m iinasebe. 
ti yoktur. Bizleri yobazllkla ltham etmek 
!~in hadiseyi tahrif ederek size yazan 
mec;hul muhbire teessuflerlmizi bilctirir ve 
vak'anm btiylece tasrihlnl rica ederiz. 

Bulgaristanda Osmanpazan karileri. 
uizden Basil Levski sokagmda Hiiseyin 

oglu Ibrahim 

( __ Y_EN_i __ E __ SE __ RL_ER __ ) 
Avcthk, Bahk~1hk mecmuas1 
Ayda blr kere inti~ar etmekte olan Av

ctllk ve BaLikcJltk mecmuasmm dordtincil 
niishast da ~Iklru§trr. Yurdumu:ilda ilk defa 
olarak c;rkar11makta ve pek btiyiik fedakflr
l!klar mahsulii olan bu mecmuayt okuyu
cularuruza ta vslye ed eriz. 

Ahmed Halid ve Hilmi kiittibhanelerin
de ve her yerde satllmaktadrr. 

63</.f>O 
Nev Yak 0.7945 0.7930 
Paris 12'06 12.06 
Milano 10.0875 10.0875 
Briiksel 4.7135 4.7135 
A tina o4.2~U 84,!:!M4 
Cenevre 2.43011 2.4325 
Sofva 63,4910 63.4!l10 
Amsterdam 1.1694 1.1691 
Prau 19.2346 1!1.2346 
Vivana 4.1634 4.163~ 
Madrid 0,8612 5,8612 
Berlin l97~ l973o 
Varsava 4-,1!3 4-.23 
Budaoeste 4-.325 4,825 
Biikres L07.7760 107,7760 
BeliC"ad 34.7613 S!l7613 
Yokohama 2.7030 2.7030 
Moo kava l4J~525 24-,8b25 
~olm 'l,O 725 3.0725 

ESHAM -
I A~Ill§ Kapan~ 

Anadolu E;lm. 
% 60 vadell 21>.80 25,SO 

Merkez Bankast 73,60 73.50 

tSTIKRAZLAR -
I -A!;Ill§ Kapam~ 

TUrk borcu I pe~1n 21,8<15 ;,)1,825 .. .. I va . 21.SO 21.85 
) ) II oes1n ~0.10 20,15 
') ,. n vadel1 20.15 25.15 

~-razt dahlll 20.65 :!0,55 

' TAHVtLAT -
Anadolu 

-. I va 
,. n va. 
" mil. va. 

Acll~ 

45•70 
45.70 
4760 

Kap~ 

45,70 
45.70 
47,60 

Noraltenf. 
zaflyet ve 
Chlorose 

b~nizstzlik icin yeg~ne deva iwll. ihya ~~n SIROP DESCHIENS, P'"n•s En muntahip etibba tarafwdan tertip ~tir. .tU\.1 

Ailelere ve talebelere ilin 
T a til zamanlan devammca 20 eylule kadar 

8 TUrk lirasile 8 

B E R L • T z· d Her lisan ir;in kurslar 
I e ar;•lm1.~br. Hususi derslere 

bu miiddet i~in miihim tenzilat 

KAYDA BA!JLANILMISTIR 
Istanbul An,ara 

373, istiklal caddesi Konya caddesi _ _. 

Beyoglu sulh mahkemcleri ba§yaz • Yeni qrktt ••••-
ganbgrndan: rtrERON 

Mahmud Celflleddin, Ay e varisleri "s' "s' 
HitabetUe biiti.in eski Roma ta~ Naciye Seniha ve sairenin mti tereken 

rihini parlatan Qiqeronun bu ter-
mutasarrtf olduklart Galatada Arabca- ciimei hali 0 zamanlarm en yiik • 
mi mahallesinde Yemeniciler caddesin· sek tarihqisi Pliltark tarafmdan 
de eski 30 yeni 24 numarah ve 250 lira yaZilmt§tl. Haydar Rifattn kalemf-
krymetinde bir bah diikkimm tamam1 te dilimize ~evrilmi§tir. 40 kuru~. 

§UYUtm izalesi i~iu apk arthnmya ko · ••••••••••••••Iiiii 
nuldugundau 1/9/936 sah giinii saat 
15 ten 16 ya kadar Beyoglu ulh mah • 
kemesi ba§yazganhgmca miizayede ile 
ac1k arthrmtya konulmu tur. Arthrma 
b~deli oranlanan bedelin %75 ini bulur
sa o giin ihale edilecektir. Bulmadigl 
takdirde 15 inci giiniine gelen 16/9/936 

Teli¥ etmeyiniz 
Herhangi bir marka buz makina. 
ntz veya buz dolabtntz bozulmu~ 
ise derbal Galatada Voyvoda cad
desi No. 74 BUZi~E telefon ediniz • 

T elefon : 43611 

car§amba saat 15 ten 16 ya kadar icra il••••••••••••••• 
~lunacak ve en '<ok artttrana ihale e-
dilecektir. 

1 - Diikkamn evsaft mahkeme ba§· 
yazgant nezdindeki 936 - 24 numarah 
dosyada yazd1 oldugundan anlamak is
tiyenler orada oku:vabilirlcr. 
. 2 - ihaleye kadar birikmi~ Maliye, 
Belediye vergileri. Vakrf icaresi, tella· 
liye ve 20 senetik evkaf taviz bedeli 
mii§teriye aiddir. 

3 - Arttmntya girmek istiyenler O· 

ranlannu§ bedelin %7,5 gu nisbetinde 
teminat ak~;esi veya ulusal bir banka • 
nm teminat mcktubunu gostermeleri 

~arthr. 

4 - Artttrma bedeli ihalcden 5 gUn 
icinde mahkeme kasasma yahrtlacakhr. 
Aksi takdirde ihale bozularak farka fiat, 
zarar ve ziyan, faiz bilahiikiim kendi • 
sinden ahnacakhr. 

Beyoglu ii~iincii sulh httkuk h8kimli
ginden: 

1\-lahkemenin 936/523 sayth dosyasilc 
Mihal Logotetinin Beyoglunda Bi.iyiik
akarca caddesinde 77 saytlt evde oturan 
Leiter Cahos alcyhine a~tlan 180 lirahk 
alacak davasmm duru§masmda da\'a edi· 
lene davacmtn verdigi 180 lirahk sened· 

deki imzasma inkar halinde istiktabinin 

icrast i!iin mahkemeye gelmesi ve gel

medigi takdirde miistenkif addolunaca

itna dair muameleli gtyab kararuun 

yirmi giin fasda ile ilanen tebligine ka

rar verildiginden ve muhakcmesinin 

24/9/936 per§embe giinii saat onda b1 • 

raloldtgr ilan olunur. (24800) 

Dr. Mehmed Osman Saka 
Gofiia ve dahili hastaltklar 

miitehasaJat 
Cenevre Vntversttestnden mezun, 

Cenevre Ttb FakUZtesl ve halk 

sanatoryomu sabllc asl$tans 

Belediye kar tarnda Sinanata 
daireleri. <:ltleden sonra iki.dea 
itibaren hastalannt kabul eder. 

Telefon: 23565 

5 - 2004 numarali icra iflas kanu -
nunun 126 net maddesine tevfikan gay
rimenkul iizerindeki ipotek sahibi ala
caklarla diger alakadarlar gayrimenkul 
iizerindeki haklarm1 hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarmt isbat i!Yin 
ilan giiniinden itibaren 20 giin i!;inde 
cvrakt miisbitelerile birlikte sah§ me • 
rnuruna miiracaat etmelidir. Aksi tak
dirde haklar1 tapu kiitiigile sabit olmt· 
yanlar sah§ parastntn payla§masmdan 
baric kahrlar. Profesor : Doktor -

6 - §artname mahkeme divanbane . i H S A N H i l M i 
sinde herkesin gorebilecegi yere asll • A l A N T A R 
mt§hr. Fazla malfunat almak istiyen • Avrupaya gitmi~tir. Eyliil ortala-
lerin 936- 24 saytst ile ba§yazganhga rtnda donecektir. 
miiracaatleri ilan olunur. lll••llil•iliiiilliiliiiilliiiliill••••l 
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VARIN AK,AM 

Harbiyede 8 E l V (j Bah~esinde 
• 

Y A VRUNUN GECESI 
memleketin tan1nm•• bUtiin musiki,ina, arkada,lar• 

Bu geceyi ~eretlendireceklerdir. Telefon: 49091 

Hava Y ollar1 Devlet 
i§letme idaresinden: 

1 Ankarada: 
Ankarada - Bankalar caddesinde P. T. T. Genel Direktorliigii 
binast alt kabnda tayyare yolcu biletleri sabf gitemiz a~tlmtf 
ve bilet satmtya batlamtfbr. 

A- Yolcu biletlerimizi satan Ankara Vagonli tdaresi biletlerimizi 
7/8/936 aktamma kadar satacak ve 8/8/936 dan itibaren 
satmtyacakbr. 

B- Yolculartmtzt - Tayyare meydanma getirecek otobiisiimiiz 
8/8/936 dan itibaren, bilet gitemizin bulundugu P. T. T. Ge
ne] Direktorliik binast oniinden kalkarak Ulusmeydant An . 
karapalas yolile hergiin saat 9,30 da hareket edecektir. 

2 - lstanbulda: 
tstanbulda • Karakoydeki P. T. T. fUbesi binasmda tayyare 
yolcu biletleri sabf gitemiz a~tlmrt ve bilet satmaga batla • 
mttbr. 

A-, Yolcu biletlerimizi satan Istanbul Vagonli idaresi biletlerimizi 
7/8/936 a~tamma kadar satacak ve 8/8/936 dan itibaren sat· 
mtyacaktrr. 

B- Yolculartmtzr Yetilkoydeki Tayyare meydanma getirecek oto
biisiimiiz 8/8/936 dan itibaren Karakoydeki P. T. T. tubesi 
oniinden hergiin tam saat 14 te kalkacak ve hi~ bir yere ug • 
ramadan Y etilkoye hareket edecektir. 

C- 7/8/936 dahil kadar otobiisiimiiz timdiki gibi Taksim mey -
danmdan kalkacaktlr. 

'3 Y olcularlrniZl nakleden otobiislerimizde «Havayollarl» yaztsl 
, vardar. Saym halka ilan olunur. (4410) 

TURK 
Ressam ve Heykeltraflar•na 
1stanbulda kark giin ktrk gece siirecek olan festivalden istifade 

edilecek yaram asarhk Turk resim ve heykelini gostermek iizere 
biiyiik bir sergi yaptlmast takarriir etmit ve adresleri ogrenilen 
san'atka.rlara i~tirak tekli bildirilmitti. 

Kiiltiir Bakanhgmm himayesine mazhar olan bu tetebbiis mad
di ve manevi bir~ok faydalar temin edeceginden, bilahara her -
hangi bir tikayete mahal kalmamak iizere, eski ve yeni ekoller
den herhangisine mensub olursa olsun ressam ve heykeltratlart -
mtzm tahsiyetlerini en iyi tebariiz ettirecek eserlerini 15 agus -
tosa kadar, asgari fiatlarrm da tesbit ederek, Giizel San'atlar A-. 
kademisi Direktorlii~Hne gondermeleri ve mukabilinde bir mak
buz almalara liizumu bildirilir. 

Kapah Zarf Usulile Eksiltme ilan1 
Urfa Naf1a Miidiirliigiinden~ 
1 - Eksiltmiye konulan «Suriye hududu dahilinde Caberkalesi 

yamnda Siileyman ~ah tiirbesinde Jandarma karakol binam> 
Jn,aatm ke,if bedeli «6406» lira «51» kuruttur. 
2 - Bu ite aid fartnamelerle evrak tunlardJr: 
A - Eksiltme tartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Baymdtrhk itleri genel tartnamesi 
D - Kargir ve beton intaata dair fenni f&rtname 

E - Hueusi lf&rtname 
F - Ke,if cetveli, metraj cetveli 
G- Proje. 
fstiyenler bu tartnameleri ve evrakt bedelsiz olarak Urfa Nafta 

Nliidiirliigiinden istiye ve gorebilirler. 
3 - Eksiltme 29/7/936 ~ar,amba giinii iken talib bulunmama -

smdan 2490 say1h kanunun kukmct maddesine tevfikan 15 giin miid· 
detle temdid edilrni' oldugundan 12/8/936 ~artamba giinii saat onda 
Urfa Nafaa Mudiirliigii odasmda yaptlacakhr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yaptlacaktar. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklinin 480 lira 49 kurut mu -

vakkai teminat vermesi, bundan batka ataitdaki vesikalart haiz olup 
getirmesi laztmdu. 

2490 say1h kanunun hiikmiine gore bu i~e girebilmek icrin daha 
evvel bu gibi itleri batarmtf olduklarma dair resmi makamca tas -
dikli ehliyeti fenniye vesikalartm ihaleden 8 giin evvel Urfa Nafta 
Miidiirliigiine ibraz etmeleri gerektir. 
6- Teklif mektublart yukar1da «3» iincii maddede yazrh saatten 

bir saat evveline kadar Urfa Vilayeti Nafra Miidiirliigii odasmdaki 
Eksiltme Komisyonu Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet «3» iincii maddede yazrh 
saate kadar gelmif olmasr ve dtf zarfm miihiir mumile kapahlmtf ol
matn f&rthr. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 4386) 

SATILIK-----

MARANGQZ F ABRiKASI 
Son sistem makinelerle rniicehhez, 5 veya 25 beygir kovvetinde 

elektrik motorile miiteharrik, S. K. F. bilyah transmisyon tesi · 
sath derhal i!flemege haztr bir rnarangoz fabrikastntn makine ve 
taktmlan miisaid feraitle sahhktu. Fabrika binasmm kirast ~ok 
ucuzdur. SO - 60 if~i i~liyebilir. Her ttirlii maliimat i~in Beyoglun· 
da, Yeni~ar,tda 40 No.IJ yazthaneye miiracaat. Telefon: 41292. 

DiPLOMALI ECZACI 
AAANIYOR 

Karadeniz sahilinde bir ~ehirdedir. Arzu 
edenlerin Yenipostane arkasinda 4-7Noda 

Mazon ve Botton ecza deposuna 
miiracaatleri. 

Operator 

Sadi Aasim Konuk 
Kadtn hastahklan ve dogum mlitehasstSJ 

Kadikoy. Mod a caddesi Miihiirdar 
tramvay duragi 209 
Telefon: 60410 

Denizvollari 
l~LETMESt 

Acenta1an: Karakoy Kopruba§J 

Tel. 42362 - Sir keci Miihurdarzade 

Han. Tel. 22740 

LAPSEKi VE 
iMROZ POSTALARI 

9 ve 16 agustos tarihlerinde 
lstanbuldan kalkacak imroz 
yolu postalan yaprlmtyacak -
br. Buna mokabil 4, 11 ve 18 
agustos sah giinleri istanbul -
dan Ayvahga kalkacak posta -
lar gidi, ve donii~te Lapseki 
ve fmroza da ugrayacaklardtr. 

(4408) 

,. Kirahk ve satlhk 
Bogazi~inde Kurur;e11mede ev· 

velce Bayan Fortman tarafmdan 
i§letilmekte iken bukere uhdeme 
intikal eden 36125 telefon numa• 
rah ve her i~de kullamlmaga ga
yet elveri§li olan boya fabrikasi 
ir;ersindeki alat ve edevat ve hi
nasi ile beraber sahhk ve kira
h~trr. Her iki §ekilde almaga ta
lip olanlann 36123 numarah tele· 
fona miiracaatleri ilan olunur. 

~irketi Hayriyeden : 
DUn ak!)am radyo ile say1n 

halk1m1za ilin1 
~irketihayriyenin bu ak,arn tertib ve ilan eyledigi mehtab alemi zengin, muhtetem prog -

ramla saytn halkrmtz i~in emsalsiz bir hayat yaratacakbr. ~irket bu fedakarhgile biitiin Is -
tanbul halkma ve aziz vatandatlara Cumhuriyetimizin yiiksek dahiyane feyz ve kudretile Tiir
kiin ebedi varhga ve miilkii olan Istanbul Bogazi~inde tarih sahifelerinde kalan tath ve sevim
li mehtab ve sazh sandal safalartnt ihya etmil} olacaktu. Programda mefhur Eftalya, Sadi ve 
en yiiksek bir saz heyeti refakat eyliyecegi gibi milli zeybek tak1mlanmtz da cazib rakaslarda 
bulunacaklard1r. ~ehir Tiyatrosunun bafta Hazam oldugu halde en giizide san'atkarlart vakH 
vakit nomaralar yapacaklardtr. Bogazm Bebekten ba~lamak iizere Kanhca, Emirgan, Beykoz, 
Biiyiikdere koylan bu safa aleminin me~huru cihan olan seda akislerini ve tesirlerini halka ye -
niden hissettirecektir. ~irket halktmtzm iftirak ve istirahatlerini ternin i~in Bogazm her hat -
tma liizumu kada_r vapor tahsis etmif ve tabesabah devam edecek bu eglenceler i~in gidib gel
me 37 { kuruflan ibaret bilet iicreti almakla iktifa edilmi,tir. Vapurlar deruniinde mevcud bii -
feler mutedil iicretlerini aynen muhafaza ~deceklerdir. Saym halktmaza tahsis edilen 71 nu -
marah vapur Koprii, Bogazi!;i iskelesinden 20, 30 da hareket edecektir. Gosterilecek rag bet 
karttsmda miiteakiben zuhurat postalara da k aldmlacakbr. 

Bogazdan iki sahil iskelelere ugnyarak Bebege gelecek olan 74 numarah vapur Y enima
halleden saat 20 de hareket edecektir. Yolcolanmtzm avdetleri de ayni suretle icra kahnacak
hr. ~irket~e hususi davetnamelerle huzurlan rica edilen mohterern zevata tahsis k1hnan 68 
numarah vapur Kopriiden saat 21 de hare!cet edecektir. Bu vapurda davetlilere mahsus ola
rak Lebon miiessesesi tarafmdan miikernmel bir biife ihzar edilmittir. 

I istanbul Harici Askeri Kttaatt itanlart O~iincii icra Memurlugundan: 
Yasef Kohinin tasarrufunda bulunan ve Emniyet Sandtgma 

«3000» lira mukabilinde birinci derecede ipotek irae ve tamamma 
4342 lira k1ymet takdir edilen Ortakoy eski Ta,merdiven yeni Ka -
raka~ sokagmd~ eski 36 Mii. yeni 14 No.h hanenin sag tarafa Jek 
Surpas hanesi sol taraf1 meyhaneci Avram hanesi, arkaSI Minasyan 
Abrahamm hane ve bah~esi, cephesi tarikiam ile mahduddur. 

Afagtda cinsi, miktan yazrh iki kalern arpa ve ii~ kalem yulaf 
kapah zarfla miinakasaya konulrnu,tur. $artnameleri Ankara ve 
Istanbul Levazrm Amirlikleri Sabnalma Komisyonunda ve Tekir
dagmda Askeri Sahnalrna Komisyonunda hergiin goriilebilir. 

Eksiltrniye girecekler 2490 sayah kanunun 2 ve 3 iincii madde -
sindeki vesikalart birlikte bulundurnnya mecburdurlar. Kapah 
zarfla ihale saatinden bir saat evvel Komisyon batkanhgma ve -
rilecektir. «156» ( 4407) 

Zemin kat: Karosimen antre, arahk, sofa iizerinde biri kii~iik ii~ 
oda, odanm birinde tahtahof, hala yiik. Bod rum: Zemini kumtza ~i
ni halaya havi mutfak, bir arahk, bir komiirliik, bir oda, merdiven alb 
tulumbah kuyu, mermer tekneli ~arna~trhk, odanm zemini ah~ab di· 
gerleri kumrz1 ~ini, birinci kat: Bir sofa iizerine 4 oda, alafranga 
hala, odanm birinde 'ahni' digerinde camh dolab, ikinci kat: Bicin
ci kahn ayni olup abdeshane alaturkadtr. Sokak ve arka cephede bi
rer tar as a, sokak cihetinde camekan. O!;iincii kat: ikisi icr i~e 4 oda, 
bir sofa, bir motfak, bir alafranga hala, odamn birinde ve sofada bir 
dolab, iki taraft da hirer balkon, i~inde elektrik ve terkosu vardtr. 
Bodrum ve zem:,'l kat, kargir iist katt ah~ab pencereler panjor, bod· 
rum kat ·pencereleri demir parmakhkhdn. Umum mesahast 112,5 
metre murabbat bunda 86,5 metre murabbat bina 26 metre murab
bat bah~~ olan bane a~1k arthrmtya vazedilmi~tir. 

Cinsi Miktart Tes. yeri M. bedeli 
kilo Kr. San. 

Arpa 240000 Tekirdag 500 

» 180000 Malkara 5 75 

Yulaf 490000 T ekirdag 4 50 

» 165000 )} 4 50 

» 360000 Malkara 5 50 

Edremid Garnizonu i~in 625 
ton arpa kapah zarf usulile na
tm ahnacakhr. Tahmin bedeli 
34375 liradar. Birinci teminah 
2578 lira 15 kuruttur. ihale 18/ 
8/936 sah giinii saat 11 de Ed -
remidde Tiimen Satmalma Ko • 
misyonu binasmda yaptlacakhr. 
1steklilerin ihaleden bir saat ev
vel teklif mektublarile miiraca -
atleri. Evsaf ve tartnamesini gor
mek istiyenler i~in Kornisyon 
hergiin apkhr. «155» (4406) 

*** Beher kilosuna bi~ilen ederi 
190 kuru!l olan 17600 kilo yiin 
~orab ipligi kapah zarfla eksilt -
miye konulmottur. lhalesi 22 
agustos 936 cun;tartesi giinii aa
at on birdedir. ~artnamesi 167 
koro~a M. M. V. Sahnalma Ko
misyonundan ahmr. Hk temi -
nab 2508 liradar. Eksiltmiye gi· 
recekler kanuni teminat ve 2490 
sayth kanunun 2 ve 3 iincii mad· 

T aksim Bah~esinde .. 
musamere 

Fmdtkh c;ocuk Kurumu menfaatine 
15 ve 16 agustos cumartesi ve pazar ak
§amlan memleketimizin tanmmi~ tek -
mil san'atkarlarmm i§tirakile biiyiik 
bir miisamere ve siinnet di.igiinii ha • 
zulanmt§hr. Bu gecclerde Halk opereti 
!!ehir tiyatrosundan Haz1m, san'atkar 
Na~it ve arkada§lan Denizkizi Eftalya 
Sadi, Safiye ve arkada§lan Fahriye i§· 
tirak edeceklcrdir. Ayr1ca varyete nu· 
maralari, clektrikli kukla ve bando bu
lunacakhr. 

istanbul Levaz1m Amirligi 
Sahnalrna Komisyonu ilanlan 

istanbul Levaztm Arnirligine 
bagh miiesseseler i~in be9 bin ton 
Lavemarin korniirii 20 agustos 

936 per,embe giinii saat 15,30 da 

Tophanede Satmalma Komisyo • 
nunda kapah zarfla almacakbr. 

Hepsinin tahmin bedeli 66,350 
liradtr. tlk teminab 4567 lira 50 

kuru~tur. ~artnamesi 332 kuru9 
mukabilinde Komisyondan ah -

mr. lstekliler kanuni vesikalarile 
beraber teklif mektuhlarm1 iha -
le saatinden bir saat evvel Ko -
rnisyona vermeleri. 

«63» (4397} 

Ilk teminab lhale tarihi Gun ve saat 
Lira Kr. 

900 00 17/8/936 pazartesi 15 

776 25 )} )) 16 

1653 75 18/8/936 salt 15 

556 sr » )) 15,30 
1485 0( » )) 16,30 

delerinde yaztlt belgelerle bir -
likte teklif mektublarm• ihale ~a
atinden en az bir saat evvel An
karada M. M. V. Sahnalma Ko -
misvonuna vermeleri. 

«151» (4404) 

*** 
Beher metresine bi~ilen edcri 

32 kuruf olan 100 bin metre kt. 
hfhk beze yiiksek fiat istenildi -
ginden yeniden kapah zarfla ek-

siltmiye konulmuflur. ~artna -
mesi 160 kurufa M. M. V. Sa -
tmalma Komisyonundan al!,mr. 
tlk teminah 2400 liradtr. lhalesi 
21 agust - 936 coma giinii saat 
on birdecur. Eksiltrniye girecek
ler kanuni teminat ve 2490 saytlt 
kanunun 2 ve 3 iincii maddele -
rinde yaz1h belgelerle birlikte 
teklif mektublarmt ihale saatin· 
den en az bir saat evvel Anka -
rada M. M. V. Sahnalma Komis
yonuna vermeleri. «152» (4405) 

Artttrma pefindir, arthrmtya ittirak edecek mii,terilerin kt eti 
muharnmenenin yiizde yedi bucruiu nisbetinde pey ak~esi veya milli 
bir bankamn teminat mektubuno hamil olmalar1 icab eder. Mute • 
rakim vergi, tanzifat, tenviriye ve vaktf borclan borcluya aiddir. 
Arthrma ,artnamesi 21/9/936 tarihine musadif pazartesi giinii dai
rede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arthrmast 6/10/ 
9·36 tarihine mosadif sah giinii dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar 
icra edilecek, birinci arttrrmada bedel, krymeti muhamrnenenin 7o 
75 ini buldugu takdirde iistte barakahr. Aksi takdirde son arttJranm 
taahhiidu baki kalmak iizere artbrma on hef gun daha temdid edi
lerek 21/10/936 tarihine musadif ~ar~amba giinii saat 14 ten 16 ya 
kadar dairr,.!e yaptlacak ikinci arthrma neticesinde en ~ok artbranm 
iistiinde btraktlacaktrr. 2004 numarah icra ve iflas kanununun 126 
ncr maddesir.e '/!vfikan haklan tapu sicillerile sabit olmtyan ipotek
li alacakhlarla diger alakadaramn ve irtifak hakkt sahiblerinin bu 
haklarrm ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarmt ilan ta
rihinden tibaren yirmi giin zarfmda evrakt miisbitelerile birlikte dai
remize bildirmeleri lazamdtr. Aksi takdirde haklan tapu sicillerile 
sabit olmayanlar sahf bedelinin paylatmasmdan haric kahrlar. Mii· 
terakirn vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan Belediye riisumu 
ve Vaktf icaresile yirmi senelik vaktf icaresi tavizi bedeli miizaye· 
deden tenzil olunur. Daha fazla maliimat alrnak istiyenlerin 34/906 
numarah dosyada mevcud evrak ve mahallen haciz ve takdiri kt:r -
met raporunu goriip anhyacaklan ilan olunur. (4392) 

istanbul Gayrimubadiller 
D. No Semti ve Sokag1 Emlak 

\1ahallesi No. 
Oskudar SelamsJz Ft\lCI E. 60·60 mu 
Yenimahalle Y. 42 44 
Istanbul Altlmer- E. Kilisec;1kmaz1 E. Yeni 14 
mer Hac1timur Y. Ta~koprtizade 
Fener E. Ta~merdiven 
Tevkiicater Y. ~air Niyazi 
Beyoglu Yeni9ehir Kaya 
Ferikoy E. Marya y· Adstzne1er 
Oskudar Yenimahall e FI<;ICJriistemE. 
Beyog/u E. Mercan 
Huseyinaga Y. Turan 
X e~ikoy Halkall cad. 
umramye 
Topban Hacuili Qikmazdibek 
Kastmpa~a Eburnza dergah1 
Haciahmed ve Uzunyol veDereboyu 
Beyoglu Emincamii liar 
Galata Tophane Tataragast 
Yahyac;elebi 
Kas1mpa;;a Sii.ruri I nceke 

• 

E. 9 
Y. 7 
E. ve Y. I 
E. 5 mii 
ve Y. 6·8-10 

E. 45 
Y. 43 
E. 32 
Y. 36-38 
E. ve Y. 26 
E. I 9-21 

Y. 23 ·24-
15 
E. 2 

E. ve Y. 33 
3I 

Kurtuln~ E. Ayakiryaki E. 6 
Y. Te~rilatct Y. 3 

Tarabya DereH{i .1£. 99 Y. 91 
Sanyer \enimahalle ('aytr E. 15 Y. 23 

, Ci~;ek E. ve Y.G-8 10 
Ortakoy Pi§mi§oglu E. ve Y. 76 
Ayazma mahallen 1:.!4 
Kiic;ukmusf ala Cukurcte§me E . 8 
KarabaJ? ve l\Iescid Y. 10 
Arnavudkoy E. K1lise Y. KazmaCJ 10:. In-2 t Y 7 
Hostanci Dereyolu J 1-15 mii. 
<;atal<;e~;me harita 4 

Komisyonundan: 
Cinsi ve Hisseye gort 
hissesi muhammen K 

Bahc;eli ah9ab iki 500 T. L. 
hanenin 12 de 6 his. 
Kargir hane 

Kargir hanenin 
5/18 his. 
1 10 metre arsa 
500,50 metre arsa 
~8 metre arsa 
Ustiinde odalar1 olan 
Kargir diikkamn 3 4 his. 
Altmda dukkam olan 
ah~ab hanenin 1-2 his. 
201 metre arsa 
lc;inde odalan olan ii<i 

arsa ve c;i~ek bah<;esi 
172,25 metre arsa 

8\J metre arsanm 
1-6 his. 
57,50 metre arsa 
51 ,50 metre arsa 
Kuliibe ve arsamn 
42·2.5 hiS. 
264 metre arsa 
59,75 metre arsa 
145 metre arsa 
iqinde kuliibesi olan 
145 metre arsa 
25,50 metre arsa 

37 metre arsa 
115 metre arsa 

710 

500 • 
450 > 
310 > 
60 c 

465 ) 

680 « 

810 ) 

4600 ) 

450 > 
100 > 

175 « 
155 
250 ) 

200 • 
50 ) 

100 " 200 tt 

180 , 
60 ,. 
60 ., 

!OC412 , Ortayol 11-I 5 UJ il hari ta 19 liS m ctre arsa 60 ~ 
Yukar1da e1•saft yaz1l• gayaimcn~t;~ller I 4 I 8 I 936 ta.rihine !esadiit eden cum a giiniinden itibaren on g~n. mud· 

detle satt.,a ~IkarilJ?l•§hr. Pazarhk 1~1~ tahb olanlarm Ihalelen sail ve per., embe giinlPrl saat ondan on tkiye ye 
d6rtten on yed1ye kadardir. Bu 1k1 gunden maada l{er giln sabahlru·1 saat ondan uu ikiye kadard1r. 
Sat!~ miinhastran 7ayrimubadil bonosiled>r. 
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ilaqlarlniZI ::;!te.. SALIB NECATI ~::, ~;~ ~~~t~!~~:::~:~a~.~::n~~~- KESKiN Ka,eleri Grip, Nezle, bat ve di~ a~tlarJnJ, muannid 

saocJlar1 bir anda keser, K1ymettar bir ila~hr. 

KAPALI ZARF USULiLE 

EKSiL TME iLANI 

SUMER BANK 
Umumi Miidiirlugunden: 

1 - Giiniinde ihalesi yap1lamtyan Zafranbolu civarmda, Ka • 
rabiikte kurulacak Demir fabrikaa•oa aid ikametgi.hlarm temel· 
leri vahidi fiat esaaile ve temelden yukar1 klllmlar toptan gotii
rii olarak ekailtmiye !rtkarilmlthr. Tahmin edilen bedeli 
164840,59 (yiiz altmtt dart bin aekiz yiiz kuk 59/00) lirad1r. 

2 - Bu ife aid ekailtme evrakt fUnlardtr: 
a) Eksiltme tartnameli 
b) Mukavele projeai 
c)' Fenni tartname 
d) Fiat cetveli, ke,if huli.salart 
e) Huauai tartname 
f) Projeler 

tstiyenler bu evrakt 8,25 lira mukabilinde Ankarada Ziraat 
Bankas1 binaatndaki Siimer Bank Muamelat Miidiirliigunden a· 
labilirler. 

3 - Eksiltme 17 aguatoa 9'36 pazartesi giinii saat 16 da An • 
karada Ziraat Bankan binaamda Siimer Bank merkezindeki 
Komiayonda yap1lacakhr. 

4 - Ekailtme kapah zarf uaulile yaptlacakhr. 
5 - lsteklilerin 9.493 lira muvakkat teminat vermesi laztm· 

d1r. Bundan baska ekailtmiye girecekler ihale 8'iiniinden ii!r gun 
evveline kadar Bankaya bu iti batarabileceklerini iabat edecek 
evrak goatererek bir ehliyet veaikast alacak ve bu vesikayi tek • 
lif mektub'ranna 25 kurutluk pulla beraber leffedeceklerdir. 

Posta ile gonderilecek teklif mektublartntn nihayet ihale sa • 
atinden bir saat evveline kadar gelmit ve zarf1n kanuni tekilde 

kapablmtt bulunmast tarthr. 

Istanbul inhisarlar Basmiidiirliigiinden: 
' Kabatatta Batmiidiirliigiimiiz binastnda yaptlacak 933 lira ketif 

bedelli tadilat ve tamiratm 25/7/936 tarihinde icra k1hnan pazar· 
hitna istekli !rtkmamtf oldugundan, !rtkacak isteklilerin arzuauna 
gore topluca veya pencere denizliklerinin tslaht ve ~atlaklart, oluk 
tamiri, regar kapagile tamirat, stva, boya itleri ayrtlmak auretile 
8/8/936 cumartesi giinii saat 10 da tekrar pazarhk yaptlmast ka • 
l'arlattmlmtttlr. fsteklilerin, bu itlerin miitebasstst olduklartna dair 
Veaaikile ihale aaatinden evvel yiizde 7,5 teminat ak~esi olan 75 li
rayl veznemize yahrarak Ba,miidi.irliigiimiizdeki Komisyona miira
c tleri. ( 4340) 

· Be,ikta$ Diki$ Yurdu 
Tahsili en yiiksek bi~ki mektebidir. Dersler en kolay metodla gosterilir. 

Bi!;ki, diki§ten ba§ka korsaclllk, giimlek!;ilik, §Bpkacihk, c;i!;ekc;ilik ve bo • 
Ya lle tezyinat dersleri de vardn. Bunlar ic;in ayn iicret almmaz. Musaddak 
diploma verilir. Kayid devam ediyor. istiyenlere talimat ve program 

gonderilir. Akaretlerde 87 numara. Telefon: 43687. 

Naf1a V ekaletinden : 
4 eylul 936 cuma giinii saat 15 te Ankarada Nafta Bakanhit Mal

:Zeme Eksiltme Komisyonu odastnda 22,000 lira muhammen bedelli 
bir aded Lokomobil ve teferriiahntn kapah zarf usulile ekailtmesi 
Yap1lacakttr. Eksiltme tartnameai ve tefenilatt paraatz olarak An • 
karada Veki.let Malzeme Dairesinden ahnacakttr. Muvakkat temi • 
nat 1650 liradtr. 

!ateklilerin teklif mektublartnt Nafta Vekaletinden ahnmit mii • 
leahhidlik vesikasile birlikte 4 eylul 9'36 cuma giinii saat 14 e kadar 
Ankarada Veki.let Malzeme Miidiirliigiine vermeleri li.ztmdtr. 

(1740) (4028) 

• 
I 

TUZLA 
iCMELER 

h;me trenlerlnln vapurlar1 koprUden 6,25 • 7,40 • 
.__ 8,40 • 9,05 • 11 • 13,15 • 15,10 • 15,50 dlr. _ _. 

J<aracabey Merinos Y eti,tirme 
Ciftligi Miidiirliigiinden: 

Haranm lametpata mevkiinde Hara arasmda bulunan ~eribatt 
a:zlllagt iizerinde yaptlacak bir aded koprii a~tk ekailtme usulile mii
llakaaaya kcnmuttur. 

Ketif bedeli yedi bin dort yiiz dokaan lira otuz alb kuruttur. 
~kailtme yeri Karacabey Harast Merkezinde miitetekkil Me • 
l'tnoa Yetittirme ~iftligidir. Muvakkat teminat olarak 561 lira 75 
kuru, ahna('akllr. Ekailtme giinii 14 agustoa 936 cuma giinii saat on 
~!~tdtr. latiyenlerin ke,if ve projeyi gormek iizere ~iftlik Mi.idiir -

1\iaiine miiracaatleri ve isteklilerin eksiltme giinii teminat ve veaika· 
larUe Harada miitetekkil Merinos ~iftliginde bulunmalar1 ilan o-

1~·~•. ( 4204) I 
__ istanbul Beledivesi ilanlar1 

:t Senelik muhammen kirast 300 lira olan tlski.idar Vapur iakelesi 
ltl&ntnda denizden dolma yer teslim tarihinden itibaren 938 senesi 
~ ay111 sonuna kadar kiraya verilmek iizere pazarhga konulmuttur. 
r~l'~narneai Levaztm Miidiirliigiinde goriiliir. tstekli olanlar 45 li -
&a~ tnuvakkat teminat makhuz veya mektubile beraber 5 aguatoa 

Sal'famba giinii aaat 15 te Daimi Enciimende bulunmahd1r. 
«B.» ( 4177): 

Bahkesir Viliyeti 
Daimi Enciimeninden: 

1 - A!rtk eksiltmiye konulan it : Baltkeair Memleket Hastaneai 
ihtiyact i!rin salln altnacak 121 kalem Edviye ve Pansuman ali.bdtr. 

Mezkur malzemenin muhammen bedeli 2327 lira 55 kun:f, mu • 
vakkat teminall 164 lira 56 kuruttur. . 

2 - !hale 17/8/936 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 15 te 
Bahkesir Vilayeti Daimi Enciimeninde yaptlacakttr. 

3 - lateldilerin muvakkat teminallnt Malaandtgtna yabrdtklanna 
dair makbuz veya banka mektublarile yukartda yazdt gun ve aaatte 
Vili.yet Daimi Enciimeninde haztr bulunmalart. 

4 - MezkUr malzemeye aid ,eraiti ogrenmek istiyenlerin daha 
evvel fstanbul ve Bahkeair Saihk Mi.idiirliiklerine ve Bahkesir Vi
li.yeti Daimi Enciimen Kalemine mi.iracaatleri li.ztmdtr. 

5 - Muvakkat teminat Malsand1gtna yatmhr. Enciimende pa • 
ra ve tahvili.t kabul edilmez. ( 4345) 

$i$Li $iFA YURDU 
Bomontide terkos au deposu civar1nda ..• Telefon : 41807 

Operator Dr. RiF AT BERKMAN ve Operator Dr. NAZIM ARMAN 
taraftndan dimafr, sad1r, babn vesaire ile eski ve yeni kmk 

~1k1k ve egri bacak ameliy•tlan yapthr. 
RoNTGEN. DiYATERMi, OLTRA ViYOLE, PANTOSTA 

vesair bilciimle vesaiti cami, bula,Jk olm1yan hut&hklara 
ve her hekime a~•k bastane. 

Flatler : 2,5 • 3,5 • 4,5 lira 
.. •••• vakti miisai.d olm•yanlara biiyiik kolaybk gostelilir. ••••II 

M. M. V ekaletinden: 
Gedikli Erbat Hazulama mekteblerine talebe ahntyor. 
1 - Ankara ve Konyadaki Gedikli Erbat Haztrlama mekteble • 

rinin ihzari stntflartna 3 atntfh ve gedikli orta ktsmtn 6. ltntflartna 
da 5 amtfh koy ilkmekteb mezunlart ahnacakt1r. 

2 - Bu mektebler yatth ve parastzdtr. Mektebe girit tartlarJ Aa
kerlik ~ube Bafk!Qllarmdan ogrenilebilir. 

3 - Yukar~daki tartlart tattyan ve gedikli erbaf olmaya iatekli 
olan ki:iylii ~ocuklarmtn en ge~ 20 eylul 936 tarihine kadar menaub 
olduklars Askerlik ~ubelerine miiracaat etmit ve evrakmt tamamla
mtt ol~alart lazJmdtr. «136» (4349) 

Kastamonu viliyetinden: 
1 - Kastamonu Vili.yeti merkezinde ve Olukbatt mevkiinde ketfi 

mucibince xeniden yaptlacak kuk yatakh hastanenin ki.rgir ill· 

taab kapah zarf uaulile eksiltmiye konmuttur. 
2 - Projesine gore yap1lacak intaabn ketif bedeli 25,225 lira 50 

kuruttur. Bu ite aid tartnameler ve evrak fU~Iardxr: 
A - Eksiltme tartnamesi 
B- Mukavele projesi 
C- Nafta itleri feraiti umumiyeai 
D - T eaviyei ti.irabiye ve kargir intaata dair fenni tartname 

E- Hususi tartname 
F - Ketif cetveli, ailailei fiat cetveli, metraj cetveli 

G - Proje grafik. 
fstiyenler bu f&rtnameleri ve evrakt 140 kurut mukabilinde 
Kastamonu Nafta Miidi.irliigiinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 8/8/9'36 tarihine muaadif cumartesi fiinii aaat onda 
Kastamonuda hi.ikfunet dairesinde Daimi Enciimende yaptla • 
cakttr. 

4 - Eksiltme kapab zarfla yaptlacakbr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin 1882 lira muvakkat te • 

minat vermesi, bundan batka ataisdaki veaikalart baiz olup 
gi:istermeai lizJmdtr. 
«Bu intaab yapabilecegine dair fenni ebliyetname ile aiciUi 
ticarete kayidli olduguna dair Ticaret Odastndan veaika.,. 

6 - Teklif mektublart yukartda ii~iincii tnaddede yazth aaatten bir 
aaat evveline kadar Vilayet makamma getirilerek makbuz ~·u· 
kabilinde verilecektir. Posta ile gonderilecek mektublartn n\ • 
hayet ii~iincii maddede yaz1h aaate kadar gelmit olmaat ve dtt 
zarfm miihiir mumile iyice kapablmtt bulunmaat li.z1mdtr. 
Postada olac~k gecikmeler kabul edilmez. ( 4201) 

TURK HAVA KURUMl 

BOYOK PiY ANGOSU 
~imdiye kadar binlerce kitiyi zengin etmittir. 

4 iincu ke,ide 11 Agustos 936 dad1r 

Biiyiik ikramiye 3 5. 0 0 0 lirad1r 
Ayrtca: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle 

(20.000) lirahk bir miiki.fat vardxr ... 

Oniversite Rektorliigiinden: 
Oniversite i!;in pazarhkla ahnmas1na karar erilmit olan 865 ton 

kriple komiir son verilen fiatt da ha~di layJktnda 8'i:iriilmediginden 

tekrar pazarhkla ihale edilecektir. 
. 6 agustos 936 pertembe giini.i saat 15 te tlniversite Ahm, Sat1m 

ve Pazarhk Komisyonuna isteklilerin miiracaat etmeleri. (4354) 

Tiirkiye Cumhuriyeti Uyu,turucu . 
Maddeler inhisartndan: 

lnhisar ldaremizde halen miinhal memurluk olmadxgmdan bu hu-
austa beyhude yere miiracaat edilmemesi ili.n olunur. (4389) 

KAP ALI ZARF USULiLE 
Eksiltme ilan1 

SOME BANK 
UMUMi M0D0RL0G0NDEN: 

1 - Buraada inta edilmekte olan Merinos fabrikaaina aid 
kuvvet aantralt binasile atolye hinaat vahidi k1yasi esaaile ve ka
pah zarf usulile eksiltmeye ~Jkanlmtfhr. Tahmin edilen bedeli 
132.937,55 liradtr. 

2- Bu ite aid ekailtme evrakt tunlardtr: 
A) Ekailtme tartnamesi. 
B) Mukavele projeai. 

C) Fenni tartname, umumi tartname, ol!rii usulii. 
D) Vahidi fiat cetveli ve 2 a6sd izahnameai. 
E) Projeler. 

lstiyenler bu evrak1 670 kurut mukabilinde Si.imer Bank Mua -
meli.t Serviainden aattn alabilirler. 

3- Eksiltme 12 aguatos 19'36 ~artamba giinii Ankara Ziraat 
Bankast binasmda Siimer Bank merkezindeki Komisyonda saat 16 
da yaptlacakttr. 

4- 1steklilerin 7900 lira teminat vermeai li.zundir. Bundan 
batka eksiltmeye girecekler ihale giiniinden en a~ ii!r giin evvel 
bu iti ba~arahilecegine dair vesaikt 25 kurutluk pulla birlikte 
bankaya tevdi edip ehliyeti fenniye veaikast almit olmalan ve bu 
vesikayt teklif mektublarma leffetmeleri li.ztmdtr. 
5- Teklif mektublar1 yukartda yazth gi.in ve saatten bir saat 

evveline kadar Siimer Bank Umumi Miidiirliigiine makbuz muka· 
bilinde verilecektir. 

6 - Posta ile gonderilecek mektublartn niha:yet ihaleden bir 
saat evveline kadar gelmit ve zarftn kanuni tekilde kapablmtt 
olmast lazJmdtr. 

Aksaray Belediye 
Riyasetinden : 

2290 numarah Belediye Yapt, Yollar kanununa tevfikan ve tartna
mesi mucibince Aksaray kazaa1nm hali haztr harita ve miistakbel 
pli.ntnln ahiz ve teraimi 15/11/930 tarih ve 1195 numarah Beledi -
yeler miizayede ve miisabaka ihaleleri nizamnamesinin tarifatt ve 
afagtdaki ,artlar dairesinde 20/6/936 tarihinden itibaren bir ay 
miiddetle kapah zarf usulile miinakasaya vazedilen Belediyemiz ba
rita ve miistakbel plinma talib zuhur etmediginden ktrk bet giin da
ha uzabldt. 

1 - Miinakasa 3/9/936 tarihine mu.aadif perfembe 8'iinii saat 
on alhda Akaaray kazaat Belediye dairesinde Enciimen tarafmdan 
icra edileceginden talibler mezkU.r giin ve aaate kadar tekliflerini 
Akaaray Belediye Batkanhgtna vermif veya gondermit bulunacak
lardn·. Mezkur aaatten sonra verilecek veya 8'elecek mektublar ka -
bul edilmiyecektir. 

2 - T eklifler ataixdaki veaikalar1 ihtiva edecektir: 
A- Teklif edilen bedelin % 7,5 yiizde yedi bu~uk teminah mu

vakkate ak~esinin veya bu miktardan devlet~ kabul edilen eaham 
veya tahvilatl yapttrdJgma dair Belediye vezne makhuzu veya dev • 
let~e muteber bir banka mektubu. 

B -· 2290 numaraldt kanunun ikinci maddeai mucibince Nafta 
Veki.letinden musaddak ihtisaa vesika.a1 veya aureti musaddakast. 

C - Bu gibi itleri yaphklarma dair Belediyelerden veya miies· 
seselerden aldtklarl kigtd varaa ibrazx. 

3 - Talibler it miinakasa tartnamesini Aksaray, Ankara, lstan· 
bul, Jzmir Belediye Batkanhklartndan alabilecekleri gibi miiracaat
leri halinde adrealerine Aksaray Belediyeainden bili.bedel gonde -
rilecektir. 

4- Talibler teklif mektublarmt her tiirlii hat ve silintiden i.ri ola
rak imza ·ve · kendi. adreslerini ihtiva eden bir zarfa koyup miihiir • 
ledikten sonra ikinci maddede yazth veaikalarla birlikte diger bir 
zarfa koyup birinci madde mucibince tevdi edilecektir. 

5 - Kat'i ihale Belediye Meclisince icra edileceginden mute • 
ahhid her hangi bir aebeble ihale olunmasmdan dolayx bir guna hak 
iddiaamda bulunmtyacaktJr. 

6 - Miiteahhid ihalenin tebliginden itibaren nihayet ~n bet giin 
zarfmda % 15 yiizde on bet niabetinde teminatJ kat'iyyesini yahr • 
maga ve mukaveleyi imza ve tasdik ettirmege mecburdur. Aksi tak
dirde teminatt muvakkatesi irad kaydedilir ve nizamname ahkamt 
tatbik olunur. 

7 - Mi.inakaaanm icra ve mukavelen!lmenin imza ve tasdiki i~in 
bilciimle masarifi mi.iteahhide aiddir. 

8 - Harita ve plant yaptlacak Aksaray kasabas1n1n mesahai 
sathiyesi takriben «300» hektar olup bundan «170» hektar1 meskun 
ve «130» bektart gayrimeakun addedilerek meakun i!rin otuz lira 
gayrimeskun i~in sekiz lira itibarile «6140» lira bedel tahmin edil -
mi,tir. (4383) 

Edirne iskan 
Miidiir liigiinden: 

Edirne Vili.yetinden ~anakkale • Karanhk limandan T ekirdag 
iskelesine ve T ekirdag iakelesinden de Muradh istaayonuna kadar 
2100 metre mikabt go~men evleri intaabnda kullantlmak iizere ha· 
z1rlanan kereste naklettirilecektir. 

Biray zarfmda limandan Tekirdag iskelesine ve oradan da Mu • 
radh istasyonuna sevkedilmek iizere tekmil nakliyat iatekliaine pa • 
zarltkla verilecektir. 

Pazarhlc 5 agustos 936 tarihine tesadiif eden ~ar,amba giinii saat 
on he,te Komisyon huzurile yaptlacakhr. tsteklilerin o gi.in Edime 
lakin Miidiriyetinde miite,ekkil Komisyona miiracaatleri. (4311) 
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Medeni memleketlerde daima birinciligi kazanan ve diplomalarla 
tasdik olunan ve diinyada misli olmtyan 

ma e 1 

N T Ira§ B1~aklan 
keskin, ~ok hessas olup ne§e ve tathhkla 100 DEFA TIRA' EDER 

Senelerce su i~inde kalsa makinesile birlikte kat'iyyen paslanmaz. 
Taklitlerinden saktmmz. Hasan ismine ve markasma dikkat. 

Adedi 6, 10 adedi 50 kuru,a 
Hasan Depotu : iSTANBUL, ANKARA, BEYOGLU. 

Ayanc1k Belediye Ba,kanhgindan: 
Kaaabamtzda yaptlacak elektrik tesisatma aid yaptlan ilanlarda 

talib zuhur etmemeainden dolayt pazarhk suretile yaptlmaama ka
rar verildiginden talib bulunanlar 21 aguatoa 936 cuma gunu saat 
t5 e kadar Ayanctk Belediyesine miiracaat etmeleri ilan olunur. 

Sabah dokuzdan ak§a.m saat 
be§e kadar mat, saf ve sevimli 
bir ten. Giindiiz tekrar pudra
lanmaga hacet yok. i§te; hava
landmlDU§ yeni Tokaloo pud • 
rasiDlD e-aranti muhassenah 
bunlardtr. Bu cazib havalancbr -
ma usulii, Parisli bir kimyage· 
rio ke§fidir. Bu usul dairesinde 
havas1 toplandmlDU§ yeganc 
hafif pudracbr. ~imdiye kadar 
yapdan pudralardan on defa 
daha saf ve daha hafiftir. Bu 
usul, Tokalon pudrasiDlD istib -
zarmda kullandmaktadtr. i§te 
bunun i~ndir "ki, Tokalon pod -
rast, daha muntazam ve daha 
miikemmel bir tarzda yapl§Ir 
cildi hemen hemeo goriinmez 
bir giizellik tabakasile kaplar 

vc yiize tabil bir ~zellik ve • 
rir ve modast ge~i§ ve yiize 
bir makiyaj §eklini venneden 

kalm adi pudralardan tamamen 
ba§ka bir tesir yapar. Bu yeni 
Tokalon pudrast yiize yapl§tk 
kald1gt cibetle buna «8 saatlik 

pudra• tabir ederler. Arbk ne 
parlak burun, ne yagh cild go • 
riinmiyecek, belki riizgar, yag • 

murun ve terlemenin ierayt te • 
sir edemiyecegi mat, saf ve se • 
vimli bir ten gorunecektir. 

Maltepe Askeri Lisesi Miidiirliigiinden: 
1 - Maltepe Askeri Lisesine girmiye iatekli namzedler aras10 -

da 17 agustos 936 pazartesi giinii saat dokuzda Maltepe Askeri Li
aeainde musabaka imtihant yaptlacakttr. 

2 - Bu musabakaya gireceklerin o gun behemehal mektebde"bu
lunmalan ,artttr. Gelmedikleri takdirde muaabakaya giremiyecek
lerinden mektebe girmek hakkmt kaybedeceklerdir. «149» (4394) 

Makarna amillerinin 
NAZARI DiKKATiNE: 

Sirketimize aid olup Be§iktatta Koy i~iode lhlamur Dere eaddesi 64 
numarah fabrika deruniinde meveud bulunan makarna imaline mahsus 
makine ve alit ve edevat teferruatile toptan ve perakende suretile sab
lacakbr. 

lstiyenler gormek iizere mezkur fabrikaya ve fiatlan hakk1nda go· 
rllfmek i~in de Galatada Karakoypalas dordiincu katta lktisadi ve Stnai 
Tesisat ve 4letme Turk Anonim ~irketi ya.nhaoesioe muraeaat edebilirler. 

CUMHURiYET 'I i\iusfos 1936 

fiskiidar icra memurlugundan: 
Tamamma yeminli iic; ehlivukuf ta -

rahndan 177 lira 44 kuru§ luymet tak • 
dir edilen Uskiidarda ihsaniye mahal • 
lesinde Sultaniye sokaiJnda atik 27 mii· 
kerrer cedid 49 numaralt ve kaydeo 
154 zira mtktarmda bir lut'a arsaDID 
yariSI: 

Sah§ pe~indir. Mii§teriler klymeti 
muhammenenin yiizde yedi buc;uk nis
betiode pek akc;eleri veya mill! bir ban
kanm teminath mektubunun verilmesi 
icab eder. Riisumu telliiliye mii§teriye 
aiddir. 
2280 numarah kanuo mucibince muame
le ifa edilecektir. 

Arttuma §artoamesi 18/8/936 ta:ri -
hioe miisadif sah giinii divanhaoeye ta
lik edilecektir. Birinci arthnnas1 3/9/ 
936 taribine miisadif per§embe giinii 
saat 14 ten 16 ya kadar Uskiidar icra 
dairesiode yapuacakhr. Artthrma be -
deli luymeti muhammenenio yiizde yet
mi§ be§ini buldugu takdirde iistiinde 
btrakdtr. Aksi takdirde en son arth • 
ranm taahhiidii baki kalmak iizere art· 
ttrma 15 giin daha temdid edilerek 18/ 
9/936 taribine miisadif cuma giinii ayni 
saatte icra edilecektir. Arthnna bedeli 
ktymeti muhammenenin yiizde yetmi§ 
be§ini buldugu takdirde iistiinde btra· 
lulu. Aksi takdirde 2280 numarab ka· 
nun mucibince muamele ifa edilecektir. 

2004 numarah icra ve iflas kanuou • 
nun 126 net maddesi mucibioce ipotek 
alacakhlarla diger alakadaraDID ve ir
tif,l!; hakln sahiblerinin gayrimenkul 
iizerindeki haklarmt ve hususile faiz ve 
masarife dair olan iddialarm1 evrakl 
miisbitelerile birlikte nihayet 20 giin 
zarhnda icra dairesine bildirmeleri aksi 
takdirde haklar1 tapu sicili ile sabit 
olmtyan alacakhlar sah§ bedelinin pay
la§malarmdan haric; kahrlar. Alakada -
ranm icra ve iflas kanunuoun mevadd1 
mahsusasma tevfikan hareket etmeleri 
ve daha fazla malfunat almak istiyeo -
lerin (935/822) nwnarab dosyaya mii • 
racaatleri ilan oluour. 

ahn1z 

KABIZLIGI 
defeder. Yemeklerdeo hirer saat 

soora almtrsa: 
HAZIMSIZLIG.I, MinE EK§iLiK 

ve yanmalar101 giderir. Agudaki tat • 
SIZhit ve kokuyu izale eder. §i§esi 75 

ve 120 kuru!i 
BOROS markab etiketimize dikkat 

Deposu: Yenipostane arkas~t 
~irefendi sokak No. 47. 

Adana asliye birinci hukuk bakimli • 
gin den: 

Adana hazinei maliyesi vekili tarafm· 
dan Adananm Yarba§l mahallesiode 
Mustafa oglu Hamid aleyhine ac;uan 
alacak davasmm yap1lan duru§mas1 
strasmda evvelce adresioin gaybubetine 
binaen 17/7/936 tarihli celsede bulUD • 
mast istanbulda Cumhuriyet ve Adana
da Tiirk Sozii gazetelerile ilan edildigi 
halde mezkfu giinde mahkemeye gel • 
memi§ ve musaddak bir vekil dahi gon
dermemi§ oldugundan davactDID tale • 
bile ilanen giyab karar&DID tebligine ve 
miiddei vekilioin esbabt siibutiyesioi 
getinnesine ve muhakemenio 28 eylul 
1936 pazartesi giinii saat 9 a talikioe ka
rar verilmi§ oldugundan i§bu muame • 
l$lli g~yab kararma be giio zarfmda 
itiraz etmediginiz ve mahkemeye de 
gelmediginiz ve ekil gondermediginiz 
takdirde bir daha mahkemeye kabul 
oiUlimiya:rak mahkemenin gtyabmtzda 
rUyet edilecegi i'an olunur. 

·air cok ha~arat oldOrDcO mayfler-varcfrr 

Fakat yalntz bir 

grJ;~~ Fena;ve tesirsiz ha~?arat cildUrli"c'tl ma· 
.viler almakla paran1z1 beyhude yere 
israf etmeylniz ve FLIT'In sahtelerin
den sak1nm1z. Aldanmamak lc;:in yaln1z 
bir FLIT oldugun·u ve slyah ku~akll 
asker resimli san tenekeler ic;:erlsinde 
sal-lidlglnl hat1nn1zda tutunuz. Bu te-
nekeler muhUriU oldugundan her tUrl ~·ei~~~~~~~ hiyleden arldirler. Hakiki FLIT kullanll· 
dlkda bUt9_1"J.ll_al$aratt oldUreblllrslnlz. 

Deltklere v~ yanklara FLIT 1oz11 
koyunuz. Ha$arat, toza temas 
.eder etmez derhal iilurler: · 

Van · V aliliginden: 
Vilayet dahilinde 250 go~men evi yaptlacakhr. 
1 - Vamn Havarsar ovastnda ve Van ile Edremid araainCla liii • 

kumet~e gosterilecek mevkilerde yaptlacak go~men evlerinin beheri 
566 lira 77 kurut bedeli ketfi olan ve 141,692 lira 50 kurut tutarh 
250 go~men evinin kapah zarf usulile munakasasmda talib zuhur et· 
mediginden 16 temmuz 936 dan itibarE;n bir ay muddet)e pazarhk SU• 

retile eksiltmiye konulmuttur. Taliblerin 16 agustos 936 giiniine ka • 
dar Van Valiligine muracaatleri. 

2 - Bu ife aid plan, ketif, tartnameler Van Vilayet Makamtn • 
dan ahnacakttr. (4203) 

I ••••• 

Liileburgaz Belediye Reisliginden: 
Her sene a~tlmaat mutad olan Liileburgaz Kopriibatt hayvan pa· 

naylrt bu sene de 19 agustos 936 !rartamba giinij &!rtlarak U!r giin 
devam edecektir. Gelecek tuccar vesairenin esbabt istirahatleri te • 
min edilmittir. Panayua getirilecek hayvanlartn menaub olduklart 
mahalle ve koyden verilen ilmiihaberlerde aahibinin mah oldugunu 
gosterildikten batka koyde bulattk hayvan hastahgt olmadtgmtq 
dahi mutlak surette yaztlmast ve boyle bir ilmuhaberi olmtyanlann 
panaytra kabul edilmiyecegi ve hayvam sattmlmtyacagmm bilin • 
mesi i~in koylere duyurulmastnm her yere teblig olunan emirlerden 
malum bulunagact cihetle keyfiyet ilan olunur. (4384) 

Tiirkiye i~in yegaoe miimessili BOURLA BIRADERLER ve ~st, 

Istanbul - Ankara - Izmir 

GOZLER 
Her goz yaraddi§ta cazibeli olamaz. 

Bakt§lan tesirsiz, nice giizel kadmlann 
kendileri i!;in iyi bir istikbal haztrhya• 
mamalart, goz ve kirpik tuvaletine e • 
hemmiyet vermemekten ziyade, bu tu
valet ic;in kullamlao malzemeyi iyi 
se!;ememekten ileri geliyor. 

Her gene kadmm c;antasmda mut • 
Jaka bir VENUS KiRPiK SURMESI 
bulunmabdu. Bu siirme yalotz emsali 
arasmda degil, Avrupanm en yiiksck 
markah siirmele:ri arasmda da birin.ci • 
Iigi kazanmt§hr. VENUS KiRPiK SUR• 
MESiLE harelenmi§ bir goz, bak1§la • 
rmdaki harikuladelik ve hususiyetle 
derhal, herkesin dikkatini kendi iizerine 
!reker. 

Deposu: NUREDDiN EVLIYA ZA • 
DE, Kimyevi Ecza ve Alat ve Itriyat 
Ticarethanesi. 

istanbul - Bah~ekap1 

JUVANTiN KANZUK 

Sa~ boyalari 

Kumral ve siyah olarak sabit 
ve tabil reok verir. Ter ve ytkao· 
makla c;Ikmaz. Yegane zararsiZ ve 
taDIDDll§ sthhl sa~ boyastdtr. 
iNGiLtz KANZUK ECZANESt 

Beyoglu • istanbul 

Zayi - Rize askerlik §Ubesindco al• 
cbitm terhis tezkeremle niifus kaiJdJDll 
zayi ettim. Yenisini c;tkaracagundan 
hiikmii yoktur. 

Rize Kurayisebe Kirazh Koto ogl\1 
Hasan 319 tevelH.idlii 

r AHENK ve MANDOLiN ] 
Bu iki ~alg1 fiat~a da herkesin a• llabilmesine mil.saitt~r.. Katalogu· 

muzu tstey&otz. 
Eskife.hir: Ahenk mueidi S. SUAD 

ROMATIZMA 
LUMBAGO 
SiYATiK 

agralan T E S K i N 
ve izale eder. 

Her eczanede aray1n~ 

Sahtb ve Bn•muharrtrt: Yunus- N(lJi~ 
-v · zero 

Umumt neptyatt tdare eden YCLZJ U 
Mildiiril: Hikmet MiiniF 

Half tasttvede Matbaaetl"l!c ve Ne1rfV~ 
Turk Anontm ~trlut• 


