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Turk inkilabi hakkmda §imdiye 
kadar yaz1lmi§ eserlerin en miikem
melidir. Frans1z parlamentosu reisi 
Herriot ve doktor Koprulu Fuad eser 
i~ln hirer mukaddeme yaznn§lardlr. 
Her gencin elinde bir tane bulun
malidlr. Bayrnmi meraslmlnden inhbalar 

.) Tele!on: Ba§muharrtr ve evl: 22366. Tahrlr heyetl: 24298. :tdare ve matbaa k1sm1 24299 • 24290 

atiirk Yugoslav gazetecile- lezahiiratla les'id edildi 
reniihim beyanatta bulundu 
»=~~~~--~- ----~ 

Ata~kiin sozleri 
Anka 29 (A.A.) - Ankara 

palnsta huriyct Balk Parti-
i tara .1 D suvare esna· n veri e · 

-mda 't;urreisimiz Kamill A
tattirk. tgoslavya Ba bakan1 
Doktor ·adinovi~ ve Harici~·e 
Y ckilin~oktor Tevfik Rii Iii 
Ara htolduk)an halde Yugos· 
Ja,·;a 11t1at miime sillcrini ka· 
bul bu u lnr<hr 

11"'h.j lntlz. TUrkly nln sa
mimi \'Is a hal!'h bulundull'u 
Yu~:oslu matbuat mi.imessille· 
rini ka tmckle memnun ol· 
duklartn.yan ve bu kabulii 
miimta;r. devlct adam1 olan 
Ba. bak1r1ktor Stoyadinovi~; ha
zir oldu alde yaphklarmdan 
dola -~ s~)erinin bir kat daha 
fazla ol~nu kaydeyledikten 
. onra detl'rdir ki: 
•- Gilor ·unuz ki vc mii~a· 

h de ctm\izdir ki, Tiirk devlet 
adamlnr• Tiirk millcti Yugo,
lav millet Yugoslav dcvletinc 
vc Yugosl~iikftmctine kar. 1 en 
amimi hi: bcslemektcdirlcr. 
Bu dostl tczahtiriiniin biitiin 

Ttirkiyc trmdan Yugoslavya 
hakkmda ~ncn hakiki hislere 
lerdiman "1\'lma eminim. 

'fahakkultirdigimiz mii5terck 
dostluk dev edeccktir. Bu dost
lugun devm3 ve daima daha zi· 
:vade resan~ulmasma ~al!~aca
gJm, Bu do!k biitiin sulh dost· 
lan i~;in btemz te~kil eder. 
Bii~·le bir d<ttk ancak in. ani ve 
karde: his! L tikrar bulabilir. 

fki millctil arasmdaki dost • 
luk, ifadcsinaJmz s<izlerde bul· 

, mu~-or. Bu . cdiklerim kuvvcti
ne inananlarbir ifadesi olarak 
telfikki cdilrru· .. ,..r. 

Tiirldyc ileugoslavya arusm -
da mevcud .. m mUnascbetler 
h"t" " u un Balkantilletleri ara~mda 
mcvcud olmas tJza eB.en miinasc· 
hc~Ierdendir. lknnlar bu idl'alc 
dogru nekada!azla yiikselirlersc 
·•ndct . t 1 

tar.• 
era eri o nisbctte ar· 

Cumhurrei i~o: bunu miiteakib 
~ugoslavya ga ecilerintlcn asil 

ugoslav millehakkmdaki dost· 
Iuk hislcr· t . . me Eiiman olmalnrmi 
I. tcm1~lerdir. 

Yugoslav .,81 .1 • ,., ec1 er1 namma 
~va~ veren l'Oika gazetesindcn ) 

o Imovi,. Cu• . . . . 'j " -.urret nnl7.C nun· 
nr.ttarhgm1 arz.... "' 1 ·~•I. ve ~u o av 
mat?uatmm, dO\Jk ve karde hk ~ 
eserme d6•am e'· •. . . ' • -tegtnt tennn ey· 
lcmi tir, 

. Bunun iizerine tattirk demi§tir 
k•: 

•- Tiirk mathtt.na da her za
man tekrarladJgu gibi bu dost
luk hi. lerini ehellhiyetle kaydet
mek Yugoslav ·~bunh i in de 
mukaddcs hir vazi.dir. Bu ~yalmz 
mukaddes hir vazil degil ayni za-
manda hir ''atan ~rcudur.. ~ 

___ d! 

Cumhuriyet Bayram1 goriilmemi~ bir merasimle 
Yugoslav 
ha,IadJ 

kutluland1. ismet inonii ile dost 
aras1nda miizakereler 

Aziz misafirimiz M. Stoyadinovi~, Ankaradaki 
kii!;iik san'atlar sergisini a~ryorlar 

Ai!kara 29 (T elefonla) - Cumbu - 100 binden fazla bir halk kalabal1gmm 
riyet bayram1 Ankaramn manah c;eh • bulunmu§ olmas1 Ankaradaki tezahiira· 
resini geni~ bir beyecan ve hududsuz bir hn azameti hakkmda bir fikir verebilir. 
sevincle cerc;evelemi~ bulunuyor. Bu Y!l. Halk, sabab erkenden biitiin yollan kap· 
bayram hatta ~um~u~iye~.i ~. onun.cu YI!l lamJ§ bulunuyordu. Ciine~li bir hava 
merasiminde b1le m1 h gorulmem1~ b1r Ankarahlara sonbaharm her manasile en 
kalabahgm co•kun tezahiirlerine ve<ile giizel giiniinii ya~atmakta idi. Cec;id res· 
oldu. Sadece bugiinkii gec;id resminde [Arkast sa. 6 siitun 1 ael 
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Hiikiimet~i kuvvetlerin 
Ba~kumandant Oidiiriiidii 
ihtilalci tayyareler ispanya sular1nda 

gemisini habrmislar iki Sovyet 
~ -, 

I 

Fastan ispanyaya nakledilen Hava Filosu kumandam Genf!_Tal Lombrto 

I Paris 29 (A.A.) - Orogne radyo· 
sunun bildirdigine gore, Madriddeki hii· 
kumetc;i kuvvetler §efi kaymakam Lo • 
pez oldiiriilmii~tiir. Hiikumetc;iler Lo • 
pezin tabancasml ka.n~tmrken kazaen 
oJdug\inii biJdirmekte !Seier de nasyona -
Jistler Lopezin .komiinistler ve yabud a-

narsi tier tarafmdan oldiiriildiigiL kana. " 
atindedirler. 
lspanya Ba~vekilinin nefrettigi 

beyanname 
Madrid 29 (A.A.) Ba~vekil 

Madrid ahalisine bitabcn bir beyanname 
[Arkast Sa. oi siitun 4 tel 

Gece fener alaylar1 yap1ldt, halk sabaha kadar 
ne~' e i~inde eglendi bir<;ok miisamereler verildi 

Cumburiyetin on iir;iincii yildoniimii 
miinasebetile dun memleketimizin her ta
rafmda oldugu gibi ~ebrimizde de par
lak tezahiirat yapi(ml hr. Daha sabab • 
leyin erkenden on binlerce balk sokaklara 
dokiildiigii gibi Bogazm Anadolu vc 
Rumeli sahillerile Kad1koy ve Anadolu 
kiy!Sinda, BakHkoy ve Y e§ilkoy taraf· 
lannda oturan binlerce balk ta vapur vc 
trenlerle 1stanbula inmi~lerdir. Biitiin 
bu halk evaztd me damndan itibaren 
Taksime kadar olan alay giizergahmdaki 
yerleri tubnu~lardJ. 

Vilayet Konairnda 
Merasime sabah saat dokuz buc;ukta 

Vilayet konagmda ba§lnml§hr. Burada 
Vali tarafmdan masile merasime dahil 
bulunan meb'uslar, generaller, subaylar, 
jandarma kumandam, Universite, Yiik -
sek mektebler ve Maarif MUdiirli.igii er· 
kam, fstanbuldaki biitiin miifetti§ler, Ad
Eye ve Maliye erkam, Ciimri.ik, lnhisar· 
lar, T apu, Emlak Miidiirleri, muallim • 
ler, Naf1a Ba~miihendisi, Ticaret ve Sa· 
nayi OdasJ, Deniz Ticard miidiirleri, 
Vilayet idare heyeti azalan, hayir cemi
yetleri miimessilleri, matbuat erkam, 
bankalar ve imtiyazh ~irketler miidiirle· 
rinin tebrikatJ kabul edilmi tir. 

Bundan sonra da toplu olarak !stan -
buldaki konsoloslarm tebrikleri kabul e· 
dilmis, saat on birde buradaki resmi ka· 
bul biterek Vali ve Istanbul Kumandanile 
birlikte te§rifata dabil zevat Vilayet ko· 
nagmdan r;Jkml~, Beyaz1dda haz1rlanan 
tribune gelmi lerdir. 

Beyazrddaki ge~id resm; 
Cec;id resmine istirak edecek a~keri 

kJt'alarla mektebler, izciler, esnaf cemi· 
yetleri de sabah saat sekiz buc;uktan iti· 
baren Universite meydamna gelerek ken· 
dilerine tahsis olunan yerleri alml§ bu -
lunduklarmdan evvela meydandaki as • 

Deniz Harb okulu ve Deniz Lisesi talebesi 

Kahraman topt;u alayrnrn 
fanlr sancagr 

kcri k1t'alar, mwkalan !stiklal mar~mt 
c;ald1ktan sonra tefti~ edilmi~ ve bundan 
sonra resmigec;id ba lamJ~tlr . 

Vali, !stanbul Kumandam, konso " 
loslar, Vilayet erkam tribiindeki yerle " 
rine gec;ince Oniversite meydanmda top
lanan a lay ~u s1ra ile hareket etmi, tir. 

FJTka bandosu; Yedek Subay okulu 
(lhtiyat Zabit mektebi); Askeri T1b • 
biye; bandosile Kuleli askcri lisesi; 
bandosile Maltepc askeri lisesi · Deniz 
bandosile Deniz Harb okulu; deniz li " 
esi; Deniz Cedikli Subay mektebi; 

bandosile piyade alay1; mubabere; sii " 
vari ve topc;.u k1t' alan; malul subaylar, 
erler ve ~eh1d anal an; ihtiyat zabitleri; 
polis, ~ehir bando u; kayakc;1lar· Oni • 
ver ·ite talebesi; yiiksek mektcbl~r · iz " 
ciler, sivil liseler; Muallim mekt~bleri: 
ortamcktebler; ekalliyet ve ecnebi mek· 
teblt'ri. 

Bunlann arkasmdan da esnaf cemi • 
yetleri kendi san' atlanm gosteren oto • 
biisler ve kamyonlarla beraber u mayi 
takib ederek yiiriimii~lerdir: 

[Arkast Sa. 8 siltun 1 del 

·R~~~~;~··:"K;~I~F;···p;~·f~·~y~~~~ .... ·~~;b~~i ... gif~ 
Prag1 z•yaretl •• b k I b I d 

Yapdan konu,malar re§ ffiUSa a a art a§ a I 
hakk1nda resmi bir 

teblig ne,redildi 
Pr11g 29 (A.A.) - Ne~redilPn bir teb

lige gore, dun Kral Karol ile Cumhur
reisi M. Bene§ ve iki D1~ l!ileri Bakan -
Ian M. Krofta ve M. Antonesco arasm
da ccreyan eden siyasi miilakatlarda, 
iki memleketin harici siyasetini ala · 
kadar eden butiin mcseleler Ku~iik An-

£Arkast Sa. 3 stltun 3 tel 

···························································· 
Irak Erkan1harbiye 
Reisi Ankarada 

Ankara 29 (Telcfon1a) - Irak Erkfi
mharbiyei umumiye rrisi Taha Pa§a 
buraya ge1mi tir. Tiiha Pa a bugiinkii 
gec;id resminde bulunmu~tur. 

Londradan gE"lmi~ olan ve hususi su
rette ~ehrimize ugri} an Irak Erkant -
harb1ye reisi burada iki giin kalacakhr. 

Giire,Ier hararetli, fakat idare intizamsiZ oldu; 
T ekirdagb Hiiseyin, Adapazarh Arifi yendi, ~aya· 

n1n meydan okumas1n1 da kabul etti 

Tehirdaglr Hiiseyin Adapazarlr Arille giire1irken 

Eminonu Halkevinm CtmJhuriyet I ba land1. 
~~yram.mda tertib ettigi biiyiik pehlivan Ogle iizeri 
gUJI"~lerme diin T aksim stadyomunda 

yapuao ae9d 'resmi yi -
[Arkast sa. B siltun 4.tel 
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istanbulu tehdid eden tehlike 

I~tigimiz sulann °/0 90 1 

CUMHURiYET 

( eehir ve Memleket Haberleri ) 
T eessiif edilecek 
bir hadise daha 

Dogru degil mi? Van 
tarih 

en eski bir 
hazinesidir 

30 Birincitc§rin 1936 

Siyasi icmal 
Balkanlar ve 
Orta Avrupa pis ve mikrobludur 

S hh. Miidiirii de bu hakikati itiraf ediyor Bir arkada,lmlz, diin de • Iye .f . . kt 

F1rsat dii~kiinii 
bezirganlar Bu ii~ bin as1rhk Tiirk 

Belediyenin ihtikarla mi.icadele 1 
yolundaki ~ah§malarma ragmen, yurdu tarihi eserler e 

S 
si~ 

on zamanlarda A vrupanm . 
d ~· ti· yasi vaziyeti esasmdan e~f I· 

gin den, Orta A vrupa ve S~ . 
kan devletleri emniyet ve seHimetl~01 
temm ve sulhu korumak ilfin kendi ata'a~ 
rmda c;areler aramakta ve haricdeki de't'~ 
letlerle miinasebetlerini yeni esaslar liz!:' 

ve «Buna kar'1 yapdacak ~ey bugiin i~in, maalesef vazl esml Yd~Pid~a an 
b . d. mene 1 1 

«i~mesinler>> demekten i arettir» 1yor - - , ... ...., 
Merak edip te, dort bir taraf1 su ile I «- Bu sular adeta vaki a~1 halini al

c;evrilmi~ ve her ko§esinde diinyamn en rnl§hr. Bunlardaki saprofit ve kalibasil 
iyi sulan f1~kuan ~u zavalh 1stanbulun mikroblanm yuta yuta, viicud bir nevi 
ic:;tigi sulan gordiiniiz, ara§hrdm1z mt hi!- muafiyet kesbediyor. F akat bu a§l fenni 
mem? Eger boyle bir meraka dii§medi - degil, mum bir a§1d1r. Boy Ieee barsak -
nizse, bugiin, size yeni bir derdin aclSlm Ian ve midesi bozulmu~ halk, giiniin bi
vereceglm 1c;m, pe§inen oziir dileme - rinde, zemin miisaid oldugu ic;in, tifoya 
liyim. da, dizanteriye de, barsak hastahklan -

milli ve bi.iyiik giinlerimizde genel \·, l __ d_ol. udur __ _ 
fmatl ganimet bilen baz1 bezirgan _ ---.., 
ruhlu miiessese sahiblerine tesadiif 
edilmektedir. \ I 1 

rinde kurmaga c;al_I§maktadular. ~a: 

Ve derha! haber vereyim ki, lstanbu- nm envama da, hatta koleraya da kolay
lun yamma yakm halkt, hergiin dudak- ]Jkla tutulabilir.» 
Ianna gotiirdi.igii bardaktan, kan§Ik yag- !stanbulu tehdid eden bu tehlikenin 
lar. si.itlerle bozuk midesine inecek sudan derhal oniine ge<;mek ic;in, S,hhiye Mii
da, mikrop denen nesnenin envatm almak di.iri.iniin de dedigi gibi, bu pis sulan, 
tehlikesine maruzdur. T erkos gibi §ehir d1~mda filitre ederek, 

Bu felaketin surma ermek ic;in de hi!- demir borularla c;e§melere getirmekten 
mek lazrrnd1r ki, bu §ehirde T erkos ve ba§ka c;are yok. 
Kag1dhane sulanndan ba§ka fennen te - Ve bu, bir biitc;e meselesidir. 
miz su yoktur! Ancak, bir hayli ugra§hktan sonra an-

Kimseye tariz etmi§ olmamak, ve kim- Jad1m ki bu biitc;e meselesinin tak1ld1g1 
senin giinahma ginnemek ic;in, bu i§i bir bir ba~k~ nokta var. Salahiyettar ag1z -
kere de en salahiyettar makamtan tahkik lar. bunu, §oyle izah ediyorlar: 
etmek istedigim zaman, 1stanbul. s1hhiye «- Belediye fedakarhk edip bu sula-
Miidiirii, ban a, aynen ~oyle ded1: n ~ehre tertemiz getirse de, katlanacagt 

«- Hamidiye ve Terkos sulan te - - -
mizdir. Halkah, Kukc;e§me ve Taksim 
sulan §ehre girdikten sonra §ayam emni
yet degildir. Oskiidann Elmah suyu da 
bugiinkii vaziyeti itibarile temiz saytla -
maz. 

Diger memba sulan vak1a, yerlerinde 
temizdir. F akat bu temizligin devam1, 
nakil vas1talanmn miikemmeliyetine bag· 
hd1r. Mesela ftc;Ilarla ta§man sulara te • 
mizdir diyemeyiz. <;iinki.i f1<;1lar saTSll • 
d1kc;a iisti.ine c;tkan sular orada birikmi§ 
tozu toprag1 alarak, tekrar f1c;1ya bo§a • 
hr, bOylece suyu kirletebilir.» 

S1hhiye miidiiri.ine, birdenbire goziim· 
de bi.iyiiyen bu su derdine kar§I almacak 
bir tedbir olup olmadtgmt sordum. 

«- Hay1r ... -dedi - Bu §erait dahi
linde bir§ey yap1lamaz. <;i.inkii biitiin su
lan, T erkos gibi, §ehir dt§mda filtre ede
n:k, demir borularla §ehir lfe§melerine ge
tirmekten ba~ka c;are yoktur. Bu da ... » 

Sustu amma, anladrrn: Biitc;e meselesi! 
V e devam etti: 
«- Hamidiye ve T erkos sularmdan 

gayri sular i<;in Belediye i~ilemez dixe 
ilan etti. 

- Fakat ic;iyorlar ... Ba§ka su hula· 
mlyan oyle semtler var ki. temiz olmad!
gml soylediginiz bu sulan .•• 

- f<;;mesinler... Biliyorum, birc;ok 
yerlerde evlerinin altmdan gec;en gale -
rileri delip, oradan aldiklan sulan kulla· 
niyorlar. Bu suretle hem suyu kirletiyor
lar, hem de kirli su ic;mi§ oluyorlar ... 
Buna kar§l yap1lacak §ey, bugiin ic;in, 
n:taalesef (ic;mesinler) demekten ibaret· 
tir.» 

Sthhiye Miidiiriinden sonra, ba~ka ha§· 
ka cephelerden yaphg1m tahkikatla §Un
laTJ anhyorum: 

Beyaztd, F atih, ~ehremini taraflarma 
gelen Halkah sulan §ehir dahiline gir • 
meden evvel de temiz degildir. <;i.inkii 
bu sulan getiren ki.ink borular yer yer 
c;atlak, kmk ve bozuktur. ~ehre girerken 
toprak iistiinde toplanml§ sulara rasgel
dikc;e, onlan da ahp si.iriikliiyorlar. ~e -
hir dahilinde ise bunlara her c;e§id mec· 
ralar, lag1mlar kan§lyor. 

Kukcre§me sui anna gelince: Bunlar 
Belgrad onnanmdaki bendlerden ge • 
liyor. F akat tazyikleri olmad1g1 ic;in an· 
cak §ehrin bastk yerlerine, mesela Balat
tan tutun Y emi§, Cibali, ve ta Gillhane 

Istanbul Sthhiye Miidiirii Ali Rtza 
biiyiik masrafa kar§Ihk, Terkos gibi ciiz'i 
bir para mukabilinde satmaga kalksa, bi
liyor musunuz ne olur? Derhal sagdan 
soldan, ellerinde koca koca senedler se
petlerle bir siirii insan peyda olur ve bu 
sulara tasarruf iddia ederler. hte Bele
diyeyi faaliyete gec;mekten meneden se
beb, zannediyoruz ki, budur.» 

Ben de zanned'i'yorurn ki, blr §ehrin 
sthhatini tehdid eden biiyiik bir tehlike 
kar§Ismda, ii<; be§ ki§inin feryadl mesmu 
olamaz. 

Bir yol a<;mak ic;in, pek hakh olarak 
evimi y1kan Belediye, on binlerle hem -
~erinin sthhatini korumak ic;in bu i~in de 
bir c;aresini bulmaktan aciz olmamahdu. 

V e nihayet Evkafla, mi.itevellilerle ve 
daha bilmem kimlerle anla§manm yolu -
nu bulamasa bile, Belediye, ya bu <;e~
meleri kapamak, yahud ne olursa olsun 
her fedakarhga katlanarak bu sulan 
temizlemek mecburiyetindedir. 

Y oksa, her an, her tiirlii mikrobu ta -
§lmas1 ihtimali fennen mevcud bir suyur 
goz gore gore ic;ildigi yerde, Belediyenin 
viicudiine inanmak i<;in, insanm, ya~ad1g1 
asn unutmas1 gerektir. 

KANDEMIR 

Yunanistana yapi
lan ithalattmiz 
iktisad Vekaleti bir 

tamim nesretti 
' parkmm yakinine, Demirkaptya kadar Ankara 29 (A.A.) _ ikhsad Vekale -

ak1yor. tinden: Bedeli bankaya yatmldtgl hal-
Gene Belgrad onnanmdan, Valide, de tediye tarihinden iig ay zarfmda Yu

Sultan Mahmud ve T opuzlu bendle - nanistan dahiline almm1yan mallar hak 
rind en gel en T aksim suyu da Beyoglu kmda Yunanistan Maliye ve ikhsad 
ve Bogazic;i taraflarma dagthyor. Vekaletleri tarafmdan a~ag1daki karar 

Biitiin bu sular pistir. ahnm1~hr: 
Bi.itiin bu sulann agzm1za alacagmtz Kanunen salahiyettar bir banka ma-

bir katresinde her an tifo, dizanteri, ve rifetile paras1 tedi.ye edilmi§ olan mal
barsak hastahklarmm envaml ta§Iyan lar, hesablan tesviye edildigi tarihten 
mikroplan si.iri.i si.irii yutmamz ihtimali ii9 ay zarfmda memlekete, istihlak edil
vardtr. • mek iizere, ithal olunmad1klan takdir -

Ve, dedigim gibi, Istanbul halkmm, de, on misli giimriik resmine tabi tutu
lacaklardir. 

hie; te az goriilemiyecek bir ktsmt, bu Bedelinin yatmldigma miitedair ban-
sulan ic;iyor. ka tasdiknamesinin, malm memlekete 

Belki hatJrlarsmiz, yazm steak giin- girebilecegine dair Yunanistan bankasl
lerinde, sabahtan ak§ama kadar, Beyog· nm vesikas1 altmda bulunan tarih, mez
lunun gobegindeki T aksim meydanmda, kur miihletin mebdeidir. 
o koca c;e~menin online ellerinde hirer Yukandaki kararm almmasmdan ev
bardakla dizilen pejmiirde ~ocuklann, vel paras1 yatmlml§ olan mallara aid 
gelene gec;ene bardag1 on paraya §ifa iig ayhk mi.ihletin mebdei i§bu karar -
niyetine dagJttiklan (Ab1hayat) ta i§te namenin ne§ri tarihidir. 
bu pis sulardan, Taksim suyudur. Ankara 29 (A.A.) - iktlsad Vekale -

Bu c;e~me gibi, musluklanndan §ani tinden: 
§ani mikroblu su akltan daha nice <;e§ • 10/11/935 tarihli Turk - Yunan tica
meler var ki, Belediyenin gozii oniinde ret anla§masl mucibince Yunanistan -
teneke teneke,baril baril, giigiim gi.igiim dan Tiirkiyeye ithal edilecek mallarm 

odenilmesi igin tedaviile <;lkanlml§ olan 
doldurulup evlere ta§Intyor. cBons de Caisse. lerin 31 kanunusani 

lnsan bu vaziyet kar~1smda, elinde ol- 1937 tarihine kadar muteber olmalan 
madan kendi ken dine soruyor: ve gene mezkur anla~ma mucibince 

- Bizi koruyan hangi mucizedir? ba§lamt~ olan hususi takaslann mezkur 
Ba§vurdugum doktorlar bu mucizeyi tarihe kadar ikmal edilebilmesi Yuna -

------:.:-t---'-.Jl-......:JL..... ·----~---~~nt.s;.tAtl-t.an.kasmca da kabul edi~. 
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Emniyet direktorii,. gazete toto{Jratr;tst 
Faikt, Beyazzd meydamnda vazijesini 

yapmaktan menederken 

Diinkii Cumhuriyet bayrammda, ga
zetecilere kar§l gene teessiife §ayan bir 
hadise cereyan etmi§tir. Yugoslav Ba§
vekili M. Stoyadinovig ~ehrimize gel -
digi gun Sirkeci istasyonunda resim al
maktan menedilmi§ olan fotograf mu -
habiri arkada§lanm1zdan Faik, dun de 
Vali ve Belediye reisinin emrHe Emni -
yet miidiirti. tarafmdan vazifesini yap
maktan menolunmu§ ve mcrasim ye 
rinden uzakla§hnlml§hr. 

Yukandaki resim ac1kh diyebilece -
gimiz bu vaziyeti tesbit etmektedir. 
Kahraman ordumuzun gegi~ini ve en 
biiyiik bayramimiZm kutlulanmas1m 

Di.in T aksimdeki Cumhuriyet a - 1 

bidesinin civannda bulunan baz1 
kahve ve kazino sahibleri halkm ge
<;id resmini rahat<;a seyretmek ic;in 
kahve ve kazinolara bennutad hii -
cum edecegini bildiklerinden: 

«Bugiin antremiz elli kuru§tur l» 
teranesile halktan fuzuli bir para al
mi§lardtr. !c;eriye girebilmek ic;in a • 
dam ba§lna elli kuru~ tophyan bu 
mi.iesseseler, mii§terilerine sadece bir 
lokum ikram etmi§ler ve aldtklan 
antre paralanna l]lUkabil de bilet 
kesmiyerek paralan dogrudan dog • \ 
ruya ceblerine indinni§lerdir. ~ 

Bir miiessesenin «antre elli ku -
ru§tur» diyebilmesi ic;in verilen para 

\ mukabilinde bir bilet vermesi laz1m
d1r. Ciinki.i antre namt altmda ah • 
nan parada Belediyenin, Maliyenin 

1\ ve sair resmi te§ekkiillerin de hakkt 
1 

~ ve menfaati gozetilmesi icab eder. 
Boyle uluorta toplanan paralann 
mf fma t di.i~kiinii §ah1slann cebine 
ginnesini halkm ve devletin menfe -
ati namma zararl1 goriiyoruz. \ 

Doi!ru de2'il mi? )j 

Bozuk frenli 
tesbit i~in resim ~ekmekten ba§ka hig ..., 
bir su~u olmiyan bir vatanda§l, her vayin yaptigl 

tram
kaza 

Tramvaylar1n frenleri 
yeniden muayene 

edilmelidir 

hangi bir infialden dolay1, mukaddes 
diyebilecegimiz i§ini yapmaktan me -
netmek c;ok garib bir zihniyetin mah -
suliidti.r. Biz daha iki giin evvel bu gibi 
i~lerin bir daha tekerriir etmemesini 
temenni ederken dun gene boyle bir 
hadisenin vukuu, c;ok esefle kar~Ilana-
cak bir §eydir. Evvelki gece Taksimde fren1eri bozuk 

Bir vatanda~m her hangi bir sugu bir tramvay bir otomobile garparak o
varsa, kendisini kanuni yollarla tecziye tomobili hasara ugratmi§hr. Yaptlgimlz 
etmek laz1m gelir. Her hangi bir vatan- tahkikata gore kaza §Oyle olmu§tur: 
da§la bir idare memurunun kanun na- Gece saat 21,30 da Harbiyeden mil§· 
zarmda higbir farkl yoktur. teri alan 1774 numarah otomobil Tak -

Gazete ':fotograf muhabiri Faik, bir sime geldigi SJrada oniinde gi:den oto'
cti.riim i§lemi§Se kanuni yollardan gidi- :mobil birdenbire durarak yolu kapa -
lerek tecziye edilebilir, fakat vazifesi- mi§br. 
ni yapmaktan gayrikanuni emirlerle 1774 numarah otomobilin §Oforii bu 
menedilemez. idare adam1 demek, ka- hal kar§lsmda bir kaza yapmamak i~in 
nun adam1 demektir. fren yapmi§ ve oldugu yerde durmtl§-

Bir gazete fatagrafglSlm vazifesinden tur. 
menetmek, her hangi bir i~ginin gall§ - Bu s1rada arkadan gelmekte olan vat
masma ve ekmek parasim kazanmasma man Enverin idaresindeki 74 numarah 
sebebsiz olarak mani olmakla beraber- tramvay frenlerinin bozuk olmasmdan 
dir. Bu, ne Cumhuriyet, ne de demok • dolay1 duramaml§ ve olanca h1zile oto
rasi kanunlan ve zihniyetile kabili izah mobile garparak hasara ugratm1~tir. in-
degildir. sanca eksiklik yoktur. 

Matbuat Cemiyeti lefebbiiste 9i§hane yoku§unda bozuk fren yii -
bulundu • ziinden vukua gelen faciamn muhake-

Matbuat cemiyeti idare heyeti, Yu - mesi bile heniiz bitmeden istanbulda 
goslavya Ba§vekilinin §ihrimize muva - gene boyle bozuk frenli tramvaylarm 
salah esnasmda istanbul Valisile Em- kaza yapmaga ba§lamalan ehemmiyetle 
niyet direktorii tarafmdan bir gazete iizerinde durmaga deger bir noktad1r. 
fotogJ;afgismm istasyondan d1§ar1 g1ka- Yeni bir tak1m facialara meydan ver
nlmasl ve diger gazetecilerin de istas • memek iizere tramvaylarm frenlerinin 
yona girmelerine miimanaat edilmesi s1k s1k ve adamakllh muayene edilmesi 
badiselerinden dolay1 laz1m gelen rna· lazimd1r. 
kamlar nezdinde tc§ebbiisat icrasma ka .--~~---------~--
rar vermi§ ve bu te§ebbusleri yapmaga POL/STE 
Ankarada bulunan Cemiyet reisini me
mur etmi§tir. Cemiyet idare heyeti, ay
ni hadisenin dun de tekerriir ettigini 
bir telgrafla alakadar makamata bildir
mi~tir. 

MUTEFERRIK 

Gayrimiibadiller arasmda 
ihtilaf 

Gayrimubadiller cemiyeti ·idare he • 
yetinde bir ihtilaf gtkml§ ve gok mu -
naka§ah bir celseden sonra idare he -
yeti reisi Celal Galib istifa etmi~tir. Ce
lal Galibin yerine umumt katib (?ahab 
reis olmu~tur. 

I§ kanununun tatbikab i~in 
hazuhk 

!§ kanununun tatbikatile me§gul ol -
mak iizere kurulmu~ alan i§ dairesinin 
te§kilatl hakkmdaki proje hazrrlanmi§
tlr. Bu proje merkezi Ankarada bulu -
nan i§ dairesinin memleket dahilinde 
kurulacak te§kilatmi ihtiva etmektcdir. 
Ogrendigimize gore i§ dairesinin mem
leketin alb yerinde ~ubesi olacakhr. Bu 
§Ubelerde umumi mufetti§ler ve mil -
fetti§ler bulunacakbr. 9imdi merkezi 
umumiye verilmi§ olan proje Vekiller 
Heyct~e takdim edilecektir. 

YAKALANAN KUMARBAZLAR -
Diin sabah Fatihde cami avlusunda 
Mehmed, Hasan, Celal, Abdiillatif, Ce
lal admda be§ ki§i kumar oynarlarken 
suc;iistti. yakalanmi§lardir. Be~ kumar -
baz dun Miiddeiumumilige teslim edil
mi§lerdir. 

GORUNMEZ KAZA - Kadikoyiin
de Hasanpa§a mahallesinde 3 numarah 
diikkanda karpuzculuk eden ihsan, dun 
sekiz ya§larmdaki oglu Halil ile oglu
nun arkada§l Mehmedi diikldnda yal
mz b1rakm1§ ve sokaga ~lkml§tlr. 

iki kiic;iik yalmz kalmca diikkandaki 
karpit lambasm1 alarak oynamaga ba§
lami§lardir. Fakat karpit lambas1 bir -
denbire patlaml§ ve iki yaramaz goz
lerinden tehlikeli surette yaralanml§ -
lardir. 

Yarahlar Niimune hastanesine kaldt
nlarak tedavi altma almm1§lard1r. 

<;ARPI$MA - Vefada oturan Sa -
deddin admda bir gocuk, dun sabah 
9ehzadeba§mdan bisikletle gegerken 
§Ofor Recebin idaresindeki 4089 numa
rah kamyonla garp1~m1§ ve ag1r surette 
yaralanmi§hr. 

Yarah hastaneye kaldmlm1~, ~ofor 

yakalanmJ~tlr. Maamafih, bu te<::kilat muvakkat o-
-s -···-lacakhr. i§ kanunu meriyet mevkiine y erle§tirilen gormenler 

girdikten sonra iki y1l iginde yap1lacak T 

olan bir kanunla astl i§ te§kilatl kuru - izmir (Husus1) - Bulgaristandan ge-
lacakhr. len gii~menlerin muhtelif kazalarda is-
Miilkiye mektebi per§embeye kanlan bitmi§ gibidir. Torbahya gon -

derilen 324 ki§ilik bir grupu, iskan edi-
ta§Iniyor lecekleri Karakuyu ki:iyti. halkt, araba -

Cumhuriyet bayrami miinasebetile larla istasyonda kar§1lay1p kaye giitiir
Ankaraya ta§mmas1 mukarrer bulunan mii~tiir. Birka9 saat i~inde biitiin aile
cSiyasi bilgiler okulu:., nakil etrafm - ler, koylii evlerine yerle~tirilmi§tir. 
daki haztrhklar bitirilemedigi cihetle, Karde§lerimiz, Bulgaristandanberi gor
oniimiizdeki per§embe giinii merasimle diikleri alaka ve §efkatten c;ok mem -
Ankaraya ta§macakhr. nun ve miitehassistirler. 

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

V amn Gavef kazastnda 
V asltn kiimbedi 

Van (Husus1) - Bugti.n mevcud vesi
kalara nazaran Van ii~ bin y1lhk bir ta
rihe maliktir. Irkan ve tarihen Turk o-
lan memleket ve sakinleri isadan ev-
velki devirlerde Biiyiik Asur impara -
t·orlugunun en biiyiik ve en kuvvetli 
dii~manlarmdan biri olarak goriilmek
tedir. 

Iinde Almanya ve Italy a· • D1§ Bak b 
rmm yaphklan gorii§meler neticesinde 

11 

iki devletin ve kendilerine siyasi, 1~.h't'~ 
ikhsadi cihetten bir ~ok baglarla mPv11 

bulunan Macaristan ve Avustu~ri 
ikhsadi ve mali bir blok te§kil e~e .• 
tahakkuk etmi§tir. Bunun i<;in Kii<;uJ; 
laf ve Balkan devletleri bu yeni bl . ~ 
ne §ekilde miinasebet tesis edecekleJilll 
dii§iindiikleri gibi yeni blok ta her§e~ 
evvel Orta Avrupa ve Balkan devletlcll' 
le i~birligi yapmag1 dii§iinmi.i§tiir. 

Orta Avrupa ve Balkan devletleri ~ 
smda s1k s1k yap1lan ve bilhassa Prasb 
Romanya Krah ile <;ekoslovakya Cu' 
hurreisi arasmda ba~hyan mi.ilakatla~ 
gorii§iilen . ba§hca mevzulardan biri \ 
manya • Italya blokuna kar§l ahnaca 
vaziyetin tayini i§i bulunuyor. Alman ' 
yamn ingiliz dostlugunu her§eyin fe\ 
kinde tutmu~ olmas1 ve hatta !talya 1 

arasm1 bulmaga c;ok ehemmiyet vermek' 
te bulunmas1 Kiic;iik itilaf ve Balkall 
devletlerinin yeni bloka yakmla§masiJll 
kolayla§hrmaktadlr. 

Malumdur ki bugiin Yugoslavya, ha' 
ricdeki biiyiik devletlerden en ziyade 
Ti.irkiye ve ingiltereye itimad etmekte 
ve glivenmektedir. Bundan dolaYI Yu ' 
goslavya Ba§vekili Doktor Milan Stoyda• 
dinovic;in Ankara seyahatine Avrupa. 3 

<;ok bi.iyi.ik bir ehi>!mmiyet verilmektedlT• 
titlerle ayni safta Asurilere kar§l vu- Bu seyahatin, Bulgaristanm Balka: 
ru§mU§ ve biiyiik Rani imparatorlugu- misakma almmas1 tasavvurile de slki ala• 
nun inhilalinden sonra da ba§h ba~ma kadar bulundugu Avrupadaki ve bilh~r 
bir hukumet kurmu§tur. Be§ yiiz y!l sa Paristeki siyasi mehafilde tahmin ed~ • 
suren Orarto hiikumeti as1rhk dii§man- mektedir. Yugoslavya Bulgaristanla a 
lan olan Asurilerle uzun ve §erefli uzla§mak politikasma azimle devam et ~ 
harbler yapm1~, ayni 1rktan olan Ak - mekte bulundug~undan Balkan yanma~ 

· B I· manislerin Zap havzasmda kurdug·u im- d ··b v· d stle a 

Kablelmilad 900 ytllarma aid vesika
lara nazaran Hitit federasyonuna dahil 
olan Orarto - Van havalisi uzun y11lar 
siiren Hitit - Asur miicadelelerinde Hi-

asmm go egm e ve tam mana k 
paratorluk ve bilhassa Kiigiik Asy<mm I I b d I B lk rnisa ma 
istilaya ba§lanmasmdan sonraki tarih - kan 1

v 
0 an. u ev eti a an. • bina· 

lerde arhk isimlerine tesaduf edilmemi§ almaga, bllhassa Avrupamn siyasi n· 
tir. Bu siikut ve me~huliyet Orartonun smm temelleri c;oktiikten sonra §U za~a 
biiyiik dii~mam olan Asurilerin inkira- da c;ok buyiik ehemmiyet vertllek:edlr. a 
zt iizedne ha's1l olmu~tur.' <;unku· Orar- Bulgaris'tiin" da boyle bir komb_mey~ 
to - Asur miicadelesi durmu~, vukuatl girmege esas itibarile miitemayi\dJr. " 

~ · · va • kayalar iiz.erine hakkeden Asuriler or - mz maglub devlet s1fatile kendtsme 'd 
·· tenl tadan kalkmi§hr. Halbuki bugiin Van zolunan ve miisavat esaslanna mu~ . e 

miize deposunda bulunan Orartik ki - bulunm1yan vaziyetin tadil edilmesi~1• ~ 
tabeler okundugu takdirde Hititlerin Adalardenizine mahrec verilm~si l!i1B~ 
trkta§l ve silahta§l olan bu milletin ta- bir neticeye baglanmasm1 bekhyor. ,

1 
rihi biisbiitiin aydmlanacakbr. dileklerin ne derece is' aft kabil olacag 

Van kaLesindeki ilk yap1larm baki • yeni miizakerelere miihim bir mevzu tf~; 

~~~i la~~~:a~s:::la~i~;in~i~;~{!~a:~a: kil edecektir. Harici politikada Dort i. 
teaddid odalan, salonlan ihtiva eden blokile anla§mak i§i yanmda bir de Bu 
magaralar, seksen metro irtifamda yal- garistanla anla~mak meselesi bulun~Y0;i. 
gm kayalar iizerine istinad ettirilmi§ Orta Avrupa ve Balkan devletlen 5 d 
muazzam kale duvarlan ve burada kul- hu korumak i<;in d1§ politika sahasin .: 
lamlan ta~ malzeme insana hayret ver- yukanda soyledigimiz vec;hile temas ~. 
mektedir. miizakerelerde bulunurlarken kendi JJlll' 

Bu duvarlarm azameti hakkmda bir 
fikir verebilmek igin tek bir ta§m 
eb'admm 3X6X5 oldugunu si:iylemek 
kafidir. Diger yap1lar ve in§aat bu aza
metin yanmda ~ok c1hz ve gok zaylf 
kahr. 

Vilayetin her taraf1 eski eserler iti -
barile, Tiirkliigun hemen en eski bir 
hazinesi ve tarih noktai nazarmdan da 
ba§hba~ma tetkike deger bir mevzudur. 

Van, Geva§, Ahlat, Adilcevaz, Erci§, 
Kaz1mpa§a, Hakkari, Gevar, hatta bir 
gok nahiyelerde insam kar§Ismda hay
retle durduran ve dii§iindiiren azametli 
eserler ve bakiyeler mevcuddur. Bu a
mtlar iki bin yllm her devrine aid bii -
yiik birer san'at eseridirler. ticra yer -
lerin mezarhklarmda Ak vc Kara ko
yunlarm ko~, koyun, at heykelleri, 
ilhan ve Selguk Tiirklerinin muazzam 
ve muhte~em kiimbetleri, yalc;m kaya -
lar iizerine kurulmu~ kaleler, y1k1lmaz 
Tiirk varhgm1 gostermektedirler. Eski 
ilhan ve Selgukilerin eyalet beylerine 
aid muazzam ve miizeyyen tiirbeler 
hakkmda da bir fikir verebilmi§ olmak 
igin §Unu kaydedelim ki, Baymdlr§aha 
aid kiimbetin yanmda Sultanahmed 9e~ 
mesi ~ocuk oyuncag1 gibi kalmaktad1r. 

Her ki:i§esinde bir tarih gomiilii olan 
bu diyarm yannki tarihi hig ~iiphesiz 

bugiinkii c;ah§malarla meydana g1ka -
caktlr. Kadim kervan yollanmn gegtigi 
sahalarda terkedilmi§ viran ki:iylerde, 
~ehir, kasabalarm gi:ibeginde iki bin yll
hk bir Turk tarihi ve Turk varhg1 ya-
~1yor ve goze garptyor. 

Kayseride Parti kongreleri 
Kayseri (Hususi) - Vali ve Belediye 

reisi Adli Bayman, vilayet dahilinde 
yapllmakta olan nahiye ve kaza kon -
grelerine bizzat riyaset ettiginden kon
greler bu y1l daha biiyiik bir intizamla 
yapllmaktad1r. Bu vesile ile Vali, halk
la daha yakmdan temas etmekte ve 
halkm dilek ve ihtiyaclanm tetkik et
mektedir. 9imdiye kadar yap1lan na -
hiye kongrelerinde halkm yapt1g1 di -
leklerin ba§hcasml okul ve ogretmen 
ihtiyac1 te§kil etmekte, Partililer mu -
allimsizlikten ~ok mii§teki bulunmak -
tad1r. 

dafaa kudretlerini art1rmag1 ve bunlar .. ~· 
d" \.1' rasmda bir ahenk tesis etmegi de U§ d• 

niiyorlar. $imdiye kadar bu sahada d r• 
miihim tedbirler almm1~ ve almmakta 1 

ilk tedbir alh hafta evvel Bi.ikre§te iJJlt~': 
Ia nan ve « T ataresko - Stoyadinovicr JJl

11
, 

ahedesi» adm1 ta§lyan vesikad1r. Bunt'~ 
Ia Romanya ve Yugo~lavy~ dev~e;;, 
siiratle ve miikemmel btr ~ek1lde sil~hU' 
lanmak il<in birbirinin ham madde 1 ~ 
yaclanm temin etmegi kar§Ihkh o!ar9 

taahhiid etmi§lerdir. Jell 
10 eylulde imzalanan bu mu~.h~.de tti· 

sonra Bratislavada toplanan Kuc;uk I ·r 
Ia£ konferansmda Romany~ • Yugos ~o' 
ya muahedesi tasdik edilmi~ ve <;ek05 r' 
vakyaya dahi te§mili esas itibarile k3r

9 

la~tmlmi~hr. . 11s• 
Kiic;iik hila£ ve Balkan devletlen f 1 

d h. "d3 9 
keri teknik noktasmdan a t mu tir• 
kuvvetleri arasmda ahenk viicude ge i~ 
megi kararla~hrm1~ olduklanndan bU , 
Biikre§te to~lan~cak umumi .. e:.k~n~~:: , 
biye miimess1llen arasmda goru§ule 

ti~ ~, 
Muharrem F eyzi TO~ 

=--
ltalyanlar lzmirden zahire 

almak istiyorlar • 
. • .. . . bndif . 
Izmir (Husus1) - Turkoftsrn Jefl 

digine gore, bazl italyan muesse~e!C' 
bizden yulaf, beyaz fa.sulya, ~er~lrtl3!C 
bakla, nohud, ku§yeml ve satre )13' 
istemektedirler. Alakadar tacirlere 
ber verilmi§tir. ........ 

Cumhurive!...--
Nii•h••• 5 Kunattur 

Abone 1 Tiirkiye tl~' 
eeraiti ' i~iD ~~ ., ~ l(r. 

Senelik 1400 Kr · 450 
Alta ayhk 750 t800 
o~ aybk 400 oldUJ' 
Bir ayhk 150 Y ~ 
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Ertugrulun ac1kh ak1beti -- 5 0 -N 1-1 A B E I< L E g ••. 
500 Tiirk bahriyelisi bir 

On sekiz ayda Almanya-IYunan ~vekilinin hasede kurban gitmi§tir 
~ELEFON TELGRAF ve 1'ELSiZLE 

. . k Trakya dola~malari . 
DID benZJOI hazJr olaca M. Metaksas tetkiklerini Bahriye Naztn Hasan Pa!!B-, ~Jral Osman Pa,ayJ 

b•t• kAt" d"" d .. ezmek i~in bu ~iiriik tekne de yola ~Ikarmi'b 
M G.. . b. k .. 1. k Alman 1 1rere 1naya on u 

• 0r1ng' 1r DUtU SOY 1yere • Selanik 29 (Hususi) - Evvelki giin 
• 

• d"" t 1•k )"' Dl jzah etti Sereze giden Ba~vekil Yunan ~ Bulgar yan1n yen1 Or Sene I p ani hududu boyunca Kuleye kadar hudud ' 

Berlin 29 (A.A.) - General Co -
ring diin Berlin Spor saraymda bir nutuk 
soy I emi§tir. 

M. Coring M. Hitlerin nasyonalist 
partisinin Nurenberg kongresinde ilan et
tigi dart senelik plana dair olan bu nut
kunda ezciimle demi§tir ki: 

«- Bu plan §U bir tek cumle ile hu
]asa edilebilir: 

ragmen Almanya gene de bir ban§, ni
zam ve terakki iilkesi olarak kalmaktadir. 
Almanyada kilometro murabba1 ba§ma 
136 niifus vardir. Bu inkar kabul etmez 
bir hakikattir. 1ngilterede kilometro mu
rabbai ba§ma 137 niifus isabel etmekt~ ~e 
fakat 1ngilterenin bu k~~~; k:saf~t l<;m 
diinyanm Uc;te biri gem§h~m~e mus~e~
lekesi vardJr. Bizim ise hi<;bir §cyJmJz 
yok. Kiic;Uk bir miistemlekem.iz olsayd1, 

Almanyanm §erefini ve Alman ulu • I ld ~umuz tec1m mesele-
bugiin me~gu o ug . . . . 

sunun hayahm temin etmek. Cec;en dort lerini ortaya atmakhg1m1z wm hi<;biT se· 
sene !ilah sahasmdaki hi.irriyetimizin tek- beb mevcud olmazdi. Ciinkii~ ne ham 
rar kazamlmasma ve Almanyanm d1§a - madde kJthgi, ne de ia§e zorlugu <;eker
nya kar§I olan kudretinin tesisine hadim dik. F akat Alman topragmm so~ k.a~nak
olmu~tur. Bugiin ekonomi semere ver • lanm <;Ikarmak ic;in son. g~y.rehmlzl sar
meye ba§lami§tlr. Bir fabrikadan sonra fedecegiz. T opragm kahtesm1 1slaha de -
i:liger fabrika ac;1hyor ve rejimin iktidar vam edecegiz. T opragm daha c;ok hay
mevkiine gelmesinden evvelki miithi§ van yeti~tirmesi ic;in yeni i.mkanlar elde 
vaziyet ortadan kalkmi§hr. $imdi AI • etmiye c;ah§acagJZ. Y a~Jlabl~~cek ne var-
manya tarihinin en hazin fash kapanmJ§" h'r birini ihmal etmiyecegiz. Yakmda 

B Sci, ly b "k I .. k t!r. ugiin diinya oniinde Almanya gene topragm iistiinde yeni fa n a ar yu se-
bir biiyiik devlet olarak mevcuddur. $im· lecek ve bunlarda ihtiyacimiz ?Ian ka • 
di, art!k dJ§andan gelecek darbelere kar- uc;uk c;1kanlabilecegi gibi r~ulyonllabr:a 
§I Almanyamn istiklalini emniyet altma dovize mal olan pamuk yenne e Ise 
almanm Sirasi gelmi§tir. Mazi bize, gay- imalinde kullamlacak ham maddeler ya
retlerimize devam liizumunu gostermekte· pacag1z. Komi.ird'(l benzin <;Ikarac~glz. 
d1r. Zira di.inyamn siyasa ve ekonimik Fiihrerin: «On sekiz ayda Alman .. en
vaziyeti Almanyanm bir dakika durma· zini ham olacaktu ve bu sahad~ m~~ta
sma imkan b1rakmamaktad1r. BugiinkU kil olacagiZ>> sozunii yerine getirecegJm. 
vaziyetimize bizzat gayretimizle eri§tik. Almanya komiirii, keres~esi ve maden 
.'\' eni muvaffakiyetlere de ayni suretle sanayii Almanyanm yent ham m~dde 
~ri§ecegiz. Bize §imdiye kadar vermek fabrikalannm temelini te§kil edecekhr.» 
fstemediklerini, muslihane vasitalarla el- Hatib bundan sonra iicret meselesinden 
de etmiye ryah§Jyoruz. Bize: bahsederek fiatlan esash surette in dire -

«Ham maddeleri altm vererek satm cegini bildirmi§tir. 
ahmz.» diyecekler. BUtiin altmimiZL ta· ltalyada akisler 
mirat diye bizden almamJ§ olsalardi, bunu Milano 29 (A.A.) - General Co-
yapabilirdik. Bugiin, ba§kalannm bize ringin diin soyledigi nutuk halyan mat· 
vermek istemedikleri ham maddelerin na- muatmda kuvvetli bir akis yapmi§liT. 
muskarane ve muslihane bir surette is • Koryera Dellesera gazetesi, bunun 
tihsali ic;in c;ah~Jyoruz. Bunun bizim ic;in yiiksek siyasal ehemmiyeti haiz bir nutuk 
bir zaf alameti oldugunu zannedelenler oldugunu bildiriyor. 
aldamrlar ve dart y1l sonra fikirlerini de- Biitiin gazeteler, nutkun miistemleke 
~i~tirmek mecburiyetinde kalacaklanhr. hakkmdaki k1smm1 bilhassa kaydetmekte· 

-_.-~-B am maddeler bizde eksik olmasma dirler. 
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Bel~ika askeriik 
miiddetini art1rd1 

Bel~ika Hariciye Naz1r1 
hiikumetin siyasetini 

anlath 
Briiksel 29 (A.A.) - Hiikumet, bir 

karamame Ile askerlik miiddetini artlr ~ 

lTU~hr. 

Piyade, avct ve bisikletli efrad, ~un ~ 
dan boyle sekiz ay yerine 18 ay h1zmet 
goreceklerdir. Diger biitUn s1mflar efrad1 
12 ay hizmet edeceklerdir. Bundan ba§· 
ka goniillulerden miite§ekkil bir s1mf as· 
ker vUcude getirilecektir. Bu kararname 
ahkaml onUmiizdeki sene ba§langJcmdan 
1tibaren tatbik edilecektir. Belc;ika ordu
su efradmm miktan 44 bin ki~idir. 
Bel~ika Hariciye Vek ilinin sozleri 

Briiksel 29 (A.A.) - D1~ hleri Ba· 
kam M. Spaak, diin Meb'usan meclisin· 
de irad ettigi bir nutukta ezciimle demi§· 
tir ki: 

«- Belc;ika, ittifaklar siyaseti yap ~ 
m1yacak, diger memleketlerin dahili i~ • 
lerine ve yahud herhangi bir anla§mazh
ga kan~miyacakllr. 

Belc;ikamn harbden evvelki itaraf • 
hgma donme~i mevzuubahis degildir. Zi· 
ra, Be!c;ika Milletler Cemiyetinde kal ~ 
mak istemektedir. Kollektif emni ·~t, ; 1~1 

Ve tam elbirligile olursa sulhu temm I<;m 
ideal bir <;are te~kil edebilir. Fa kat bu -
g~nk~ va,;yet bu degi)dir. Milletler ~e
mlyeh c;ok vahim meselelerde kend1 • 
sini gosterememi~tir. 

Belc;ikamn rolii, kendi topraklannm 
askeri harekat ic;in bir Us e yahud bir 
sevkulcen yolu te kil etmiyecegi hakkm· 
da biitiin kom§ularma kat'i emniyet • 
rebilmektir. B tmn ic;inse kuvvetli olmak 
laz1md1r. Krahn nutku bir kiil te~kil et· 
mektedir ve askerlik me~eleo•i, harid ~i ~ 
yaset meselesinden aynlarnaz bir halde
dir.» 

• Belfika kabinesi itimad kazand t. 
Bri.ik!el 29 (Hususi) - Parlamen -

tonun bugiinkii celsesinde Hariciye N a
ZlTI M. Spakm nutkundan sonra kabine 
42 reye kar~1 127 reyle itimad kazan • 

Milton Atinada 
Atina 29 (Hususi) - Sinerna artisti 

JorJ Milton dun istanbuldan buraya 
gclmi§ ve bugi.in M1s1ra hareket etmi~
tir, 

I Berlin temaslar1 
etraf1nda akisler 
italyanm ingiltere ile 

bozu~acag1 teyid 
edilmiyor 

Roma 29 (A.A.) - Havas Ajan • 
si muhabirinden: 

M. Cianonun seyahati neticesinde 
italyan gazetelerinin, ltalyanm Cenev 
reden aynlacagmi teyid etmekte olduk ~ 
!an bildirilmi§ti. 

Bilakis bu gazeteler, ltalya ile lngil
terenin aralan ac;Ilacagl haberini teyid 
etmemi~lerdir. . 

M Cinanonun Almanyay1 lng1lte~ 
I h.indeki mU~terek muhalefet cephesi-

a ey d'l · ld ~ h ne celbetmege memur e I IDI§ o ugu a-
beri teyid edilmemi~tir. 

E in bir diplomasi membamda, Al
man~mn ingiltere ile m.ukarenet temini 
te~ebbUsleri Roma • Berlm hattmm muh-

t I bir temdidi adc{olunmaktadJr. erne . . k . . 
tt I nm miizakerelere gm~me tc;m 

a ya h h k · f iltereden Akdenizdeki att1 are ell 
h:~kmda izahat istiyecegi. beyan edil -
mekte idi. Simdi, boyle bu mesele mev· 
zuubahis degildir. 

M Cianonun Berlini zivareti esnasm-
da ~~S!il tereye kar~~ fena bir .~isan kullan· 
mi~ olan ga?etelerm baz1 nushalan top
[ahlml~tlr. 

Mogolistan Batvekili 
Moskovada 

Moskova 29 (A.A.) - Mongolistan 
Halk Curnhuriyeh Ba§bakan ve DI§ t§-
1eri Bakam M. Amor dun buraya gel -
mi~tir. 

Frans1z Dahiliye Vekilinin 
askerlik vaziyeti 

Paris 29 (A.A.) - M. Salegronun as-

k • dosvas1m tetkike rnemur olan ve 
en J • • It d b 

G l Gamelin in nyasct1 a m a u-enera 
1 kom isvon iki toplantl yaprnl§hr. unan • • . 
,. . un raporlan, ancak Harb1ye l-.om1syon . 

• .1 Bac:vekile verild1kten sonra ne§ Naz1n e ~ 

ro1unacaktir · 

pARiS BORSASI 
Paris 29 (Hususi) - Paris borsasmm 

bugi.inki.i kapam§ fiatlan §Unlard1r: 

L d 10:; l6 Nevyork 21,50 1/4, Ber on ra v, • . 
r 864 Bri.iksel 362,75, Madnd -, Arns-
t~darr: 1162, Roma 113.10, Lizbon 95,55 
Cenevre 494,12 1/2, baklr 46 112 .: ~!· 
kalay 206,10, altm 142,1 l/2, gumu§ 
20 3/16. 

karakol k1t' alanm tefti~ etmi~tir. Yunan 
Ba~vekilinin hududda oldugunu haber 
alan Bulgar hudud muhafaza zabiti 
Yunan lopragma gelerek Ba§vekil Ge • 
neral Metaksasi selamlami§hr. General 
Metaksas ta Bulgar zabitine iadei ziya· 
ret etmi§tir. • 

Ba§vekil Metaksas di.in ak§am bura· 
ya gelmi§ ve buradan Amiral Kondor ~ 
yoti~ torpitosile Atinaya donmii§tiir. 

lzimrde fakir halk i~in 
a§evleri 

1zmir 29 (A.A.) - K1Z1lay Kurumu 

Halkapmarda fakir i§c;iler ic;in modern Japonyada Ertugrulun kazaya ugradtgt Kasino koyii 
bir a§evi a<;ml§hr. A§evinin ac;Ilmas1 me· Tokyo Elc;imiz Hi.isrev Cerede, yur- rini kapi§ kapl§ edip Ertugrulun yi.iriiyii-
rasimi valinin bir soylevile ba~laml§, 150 dun sevgilerini yurddan bmlerce mil u- §linden haberler alm1ya sava§Iyordu. 
i§c;i ve paraS!Za s1cak yemek dagililmi§tir. zakta uyuyan Ertugrul kurbanlanna sun- Bu haberler de gerc;ekten gurur ve iftihar 
Bundan sonra hergiin be§ kuru§ mukabi- makla yakm tarihin ac1kh bir sahifesini uyanduacak ayardayd1. Dort yiiz yddan 
Iinde i~c;iye sicak yemek ve ekmek veri- kJmildatmi§ oldu, Osmanh denizcilik ta- beri TUrk harb gemisi gormiyen Aden 
lecek ve lzmirin muhtelif yerlerinde bu rihinde birkac; vakJa vardir ki Uzerinde k1y1lan, ~Piri Reislerin, Murad Reisle • 
§ekilde a~evleri a<;IIacakhr. ibretle durulmaga deger. Bunlardan biri rin, Suleyman Pa~alann ~anh gec;i~lerini 

lzmirde bir otobiis faciasi «Kaptam derya» lardan AbdUlkerim habrlatan bu umulmaz geli$i alkJ~lam1ya 
lzmir 29 (Hususi) - Cece vakti Pa§anm ba~tardasm1 kiirek<;ilere kap ~ ko§a~- i?sanlarla .d~l.up ~O§~hyordu .. 

:r epecikten hiikumet online gelmekte o • t1rmas1d1r. Ba~ka bir devlet tarihinde a- Hmd1stan, tanhmm h1~b1r devnnde 
Ian ve i<;erisinde 22 yolcu bulunan ~ofor mira[ gemisinin gUpegundiiz ve goz gore ya§amadlgi heyecam, Ertugrulda dalg~
Sahinin idaresindeki otobiis bir faciaya gore -hem de kiirekc;iler tarafmdan· zap· lanan bayragm golgesinde buldu. CemJ
sebebiyet vermi§tir. Otobiis Cazi bulva- tolundugu goriilmemi§tir. Abdiilkerim nin Hind limanlarmda bulundugu miid
nnda Nesim oglu 28 ya~mda Avram1 Pa§a, bOyle bir hadisenin kahramam ol· detc;e binlerce kay1k, pervane gibi etra· 
c;ignemi§, bunu miiteak1b §Ofor korktu - du. O, gafletinden askerlerini ~cuma na- fmda dola~li ve binlerce dudak pervane
gundan otobi.isiin l§JkJanm Sondi.irerek mazl kJJmak ic;in· istankoye <;Ikarmi§tJ. sine yapl~tl. 
bi.itun hiZile kac;maga koyulmu~tur. Kiirekc;iler bu vaziyetten istifade ederek i§te Ertugrul, o c;Uriik gemi, goniiller 

Bu mada otobiisUn i<;erisindekiler fer- zincirlerini kmp gafil Amirali oldiirdiik- fethederek ve her yerde sevgi ve sayg1 
yad etmege ba~ladiklanndan §Ofor bUs- ten sonra gemiyi koca bir filo ortasmdan gorerek, lakin hergi.in biraz daha kuvvet
biiti.in §a§ITIDI§ ve Kordona <;Ikar <;Ikmaz gec;irmi~ler ve Maltaya gotiirmii§lerdi. ten dU~erek «menzili maksuda» iri~ti, 
bir arabaya da <;arparak arabayi par - Gene Osmanh tarihinde Aga Hiiseyin iri§ebi!di. Bu, bir mucizeydi ve ancak 
c;alami§, ic;erisinde bulunan ti.itiin tiiccan Pa§anm soyguna ugramas1 vakiasJ var- Tiirk zekasmm yarahcihgile tecelli, et· 
Selanikli Siileyman F aizi agu, kansJ d1r. Kavalah Mehmed Alinin Suriyeye mi§ti. Fa kat donii$ boyle olmad1, tay • 
Lutfiyeyi hafif surette yaralamJ§hr. sarkan ordulanm kar§damJya gonderilen funlar -mukavemet kabiliyeti s1f1ra inen· 

Avram oliim halindedir ve hayatmdan Ag~a Hu"sey1'n, 1'nh1'zama ug~ray1p ta ricat · b h 'b' k d k gem1yi ir ta tapare g1 1 aya an aya-
i.imid kesilmi§tir. $ofor $ahin de yaka- 1shrannda kalmca milyonlar k1ymetinde ya f1rlath ve parc;alad1,. 

lanmi$tlr. bulunan hazinelerini 1skenderun k1y1la- J aponlar, iyi bir tamir gormeden gemi-
Fransiz hududundaki istih- nnda bir frenk gemisine yiikletti ve ken- 1 h 

nin yola <;1kmamasm1 Amira e i tar et -
kamlar tefti§ ediliyor disi, geminin hareketinden once Adana- mi§lerdi. o: belki utandigmdan, iisti.in • 

Berlin 29 (Hususi) - Frans1z Har - ya dogru ~ekildi. Kaplan, kediye peynir korii bir tamirle iktifa etti ve felakete 
biye N azm M. Daladierle, erkamhar - emanet edilmekle nasil bir gaflet. gost~- dogru yiir~. F aciamn mab di, gazete
biye reisi General Gamelen, Fransanm rilmi§ olacagm1 ispat etmekte gectkmedt. mizin dunki.i ni.ishasmda yazJhdir . 
§imal ve ~imali §arki hududundaki tah-1 Aga Hiiseyinin hazinedarile adamlanm *** 
kirnatl tefti§e gitrni§lerdir. -basit bahanelerle- karaya <;tkard1ktan 

Salahiyettar rn.ehafile gore bu tefti§ sonra yelkenleri §i§irdi, savu~up gitti. «0 
~elq~k~nm son bltarafhk kararmm ne- gidi~tir ki gider, dahi gider, dahi gider». 
ticesld~r. • • •• •• hte Ertugru[ firkateyninin ba$ma ge-

lngilterenin b1r te§ebbusu len facia da bu ornekler arasma girecek 
Londra 29 (A.A.) - Morni.ng Post mahiyettedir. (iinki.i Abdiilaziz devrin

gazetesinin bildirdigine gor.e, Ingiltcre de Avrupanm ikinci derecede filolarm-
hiikumeti yakmda Fransa, Italya, Al • da b' · 1 T·· k d nmas1m tahta . . . . . . n m say1 an ur ona 
rnanya ve Belc;1ka 1le yem b1r f1k1r te - k k .. d ~ rsiz filosu 
t . · · · d' 1 t"k 11 t bb" atta <;I ar c;1 maz dunyanm en ege a lSI lfTm 1p oma 1 yo a e~e us . . .. .. d' Ab 

bulunacakhr. Bu fikir teatisinin hedefi, hal me sokmayi kendme ulk~ e. m:n. -
rnuhtelif noktai nazarlar arasmda bir diilhamid, biitiin harb gem1len Rlb Er
uzla~ma zernini bulunabilrnesidir. tugrul firkateynini de Halicde c;UrUme ~ 

ingiltere hiikumctinin fikri, beynel - ge mahkum etmi~ti. Tam on be~ Ytl ac1k~ 
rnilel vaziyetin yeni inki§aflanna gore h bir bakJmSJ7hk ic;inde kalan zuhh, tay
umurni konu§rnalarda bulunrnak ihti • funlarla miicadele etmek oyle dursun, 
yacmm daha ziyade artrnakta oldugu kuvvetli bir lodos f1rhnasma bile gogus 
mcrkezindedir. geremiyecek vaziyetteydi. 
Amerika Hariciye V ekilinin Filoda ondan daha yeni ve daha mu-

bir nutku kavemetli gemiler belki vard1. Dikkatli 
Va§ington 29 (A.A.) - DI~ Bakam bir tamirle onlar uzun bir seferin tahri

M. Hul, di.in indianapolisde verdigi nu- batma ondan daha fazla mukavemet e
tukta Amerikanm diger devletlerle o- debilirlerdi. Fakat devrin Bahriye Nazi
tan n.unasebetinin Ruzvelt hukumeti • n Bozcaadah Hasan Pa~a. Kontramiral 
nin idaresi altmda her zamankinden da- Osmam istirkab ediyordu ve onu ba$a • 
ha dostane ve daha stki bir §ekil. al.ml~ nlamami§ bir seferin hicab1 altmda ez -
oldugunu bildirmi§ ve cAmerika ~ttlha- mek, padi ahm go7unden dii§iirmek isti
dt• konferansmm top1anmiya c;agml • yordu. Demek lei Ertugrul faciasmm bi
ml~ oldbgundan bahsederek M. Londo- rinc' perdesi bu suretle istanbulda oynan-
nun Ruzvelt dt§ siyasas1m tenkid et • d 

1 
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~ f 1 ola 1, gemmm se er a 1 1ye 1 as a u~unu -
mege rnatu gayretlerini bo~ §CY er - · k d h d ~ d" .. "l k · 
rak t ·r dd t . t' m1yere ve a a ogrusu U§unu me JS-

avst ve re e rnt§ Jr. tenmiyerek muhakkak bir felakete dogru 

Romanya Krahn1n 
Prag1 ziyareti 

lB~taratz 1 tnct sa1ttfede1 
tant siyaseti ve Avrupa siyasetinin en 
esash mcscleri rnevzuu bahsedilmi§tir. 

Buti.in bu mese1e1er1E: ayni zamand.a 
iki mernleketin Yugoslavyc. ile s1k1 b1r 
an1a§ma halinde onurr.i.:zdeki aylar 
zarnnda devam ettirecckleri siyasetle 
alakadar mese1eler iizerinde tam bir 
rnutabakat goriilmi.i§ti.ir. 

Garb devletlerinin oniimi.izdeki go • 
ri.i~rneleri hakkmda, Kuquk Antant D1§ 
t§1eri Bakanlannm son konferansl esna
smda qizilen siyasete bi.iti.in dost ve 
mlittefik devletlerle birlikte yi.i!Jimege 
devarn li.izurnu tebariiz ettirilmi§tir. 

yuriimesinde 1srar olundu. 

Amiral Osman, Akdenizi, K1Z1ldeni • 
zi, Umman denizini, Hind denizini gec;e· 
rek biiyiik Oksyonusa girecek bir gemi
nin mukavemet kabiliyetine itimad edil • 
mesi icab ettigini, Ertugrul firkateyninin 
ise bu itimad1 kendisine vermedigini sara~ 
ya soyledi. Lakin Bahriye Nazm, onun 

uzun bir seferden kac;md1gmJ ileri sUre
rek padi~ah1 kandnd1 ve firkateynin ba
sit, c;ok basit bir kalafattan sonra yola 
<;Ikmasma irade ald1. 

Ertugrul firkateyninin kurbanlan ara· 
smda bir de gene §air vard1r: Ali Ru
hi!.. Divan Edebiyatmm son Ustadlann
dan olan bu c;ok hassas §air, asker degil~ 
di. J aponyaya kadar gitmek ic;in hie; bir 
mecburiveti yoktu. 1stanbulun biitiin ki

b~r ale~inde sevildii{i, sayiidJgi !<;In 
-herhangi bir mecburiyet te olsa· ondan 
siynlabilirdi. Fa kat giine~in dogu§unu 

mesrika daha yakm yerlerde gormek, 
belki de giine~e biraz daha yakla~mak 
hevesi onu i;IId1rth, yerinde oturamaz 
hale koydu ve Ertugrula ko~turdu. 

TUrk edebiyahna Lemeat gibi zarif 
bir ~iir buketi armagan eden Ali Ruhi, 
J aponyadan donseydi ~iiphe yok ki yurd· 
da§lanna pek bedi ve pek belig eserler 
sunacakh. Dalgalar onun ~iir terenniim 
eden dudaklanm kapadJ ve Ali Ruhi, 
toyfunl~r kucagmda ~ehid du en Tiirk 
bahriyelilerinin mersiyesini ahirette te • 
renniime gitti. 

M. TURHAN TAN 

Elmalarimiza mii§teri 
Gcc;cn sene di.inya pazarlanna kendi

ni tamtan c1malanrniz i~in bu sene de 
birc;ok rncrnlekctlerdcn taleb1er vaki 
olmaktad1r. Bu ta1cb1cre cevab vere -
bilmck ic;in tcrtibat almmaktad1r. 

Ti.irkofis, bu sene elma ihrac vaziyc • 
timizi takib iqin elrna mmtakalarmda 
tctkikat yaphrm1shr. Bu tetkikat neti
ccsinde Arnasya rnmtakasmda bu sene 
elma istihsalatmm az olacag1 anla§Il -
rnl§tlr. 

Son yagmurlar ve f1rhna bu sene Or
du mmtakasmda da e1rna rckoltesini 
yi.izde 15 azallmi§br. 

Buna rnukabil Kastamonu mmtaka • 
smda clma qok bercket1idir. 

-- ·-·~ Mes'ud bir dogum 
Belediye Enci.imcn Ba ' atibi Ziihtii

ni.in dun sabah bir crkck <rocugu dun -
yaya gelmi~tir. Cumhuriyet bayram1 
gi.ini.indc dogan bu yavruya uzun omi.ir
lcr vc hayatta saadetlcr dileriz. 

Vefat 

Uq devletin, ayni zarnanda, orta Av -
rupa mcse1elerine Roma protokolunu 
irnza etmi§ devletler1e ve Alrnanya ile 
tc§riki mesai iqin hi.isnii niyct sahibi ol
duklan da tebariiz e'-tirilmi~tir. 

Diger devletlerin dahill ~~lerine ka -
n§mamak ve muhtelif rnemleketler re -
jirn1eri arasmdaki mi.icadelederi uzak 
kalmak hakkmda evvelce ahnml§ o1an 
karar teyid o1unrnu§tur. 

hin ic;yuziinii bilenler, ic;in ic;in agl -
yorlard1. Vaktile Kemal Reise bir don
menin yaptlg1 oyunun ~imdi Amiral Os
mana yap1lmak istenildigini anhyorl~r 
ve alh yUzden fazla Ti.irkiin kamna mal 
olacak olan 'I alc;akc;a diizeni kuranla
ra Janet okuyorlard1. F akat ne Abdul
hamidin iradesine kar~1 gelinebilirdi, ne Mulga Naha Nezareti Turuku Mua
<;iiriik firkateyne kudret verilirdi. Son so· bir mi.idi.ir muavini rnerhurn Osman 
zU, mukadderat soyliyecekti. Fltn zevcesi Bayan Vuslet Fttn mi.ip-

Kuqi.ik Antantm sisternatik bir su -
rette inki~af1 eserine, siyasi \'e ekono -
mik alan1arda devarn olunacakhr. 

1 b k tela oldugu haslahktan kurtulamJYarak Amira] Osman, tutuldugu do a 1 1- · · 
dun 'efat ctmi tir. Cenazesi 30 birinci

ram1yacagm1 anlaymca tevekkiil gaster - te rin 1Y36 cuma gi.inu saat 10 da Ni -
di, bir ilkbahar gi.inii istanbuldan aynl- ?anhl§mda Valikonag1 caddesinde 60 
d1. Aman Allah, o ne gidi~ti ve arkas1n- numarah F1tn Bey aparhmamndan kal
da nas1l heyecanh i1ler b1rak1yordu? .. dm1arak aile kabristanma defnedile -
Okur yazarlarm hepsi istanbul gazetele-J ccktir. ' 
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HEM NALINA 
MIHINA 

Bayram boyle mi 
olacakb? 

Jf==\\ Unkii gec;id resmini, Beyoglun~ 
1.!::::/J da, lstiklal caddesinden seyret~ 

tim ve c;ok miiteessir oldum. 
<;::Unkii, ~imdiye kadar, Cumhuriyet bay· 
ramlannm hic;birinde bu derece intizam~ 
SIZ ve soniik bir toren gormemi~tim. An· 
karada seneden seneye daha parlak bir 
surette kutlulanan Cumhuriyet bayram1 ~ 
nm, lstanbulda bunun aksine olarak kar~ 
makan 1k ve ihmalkar bir tarzda -sozde
tes'id edilmesinden elem duymamak ka~ 
bil degildir. 

Simdi miisaadenizle gordiiklerimi ya~ 
zay1m: 

Daha saat on hire gelmeden $i§liden 
Tiinele kadar olan sahada tramvay se· 
ferleri menedilmi~ti. Halbuki ~i~liden 
T aksimdeki Cumhuriyet meydanma ka· 

dar tramvaylar pekala i&liyebilir ve alay 
gorUniir gorUnmez, tramvaylar T aksim 
bahc;esi oniinde durdurulabilirdi. Galata~ 
saraydan T aksime dogru taksilerin de 
~c;mesine mUsaade edilmiyordu. Alay, 
ancak on ikiden sonra lstiklal caddesine 
vard1gma gore, saatlerce evvel, tramvay~ 
lar gibi taksileri de i~letmeyip halk1 ra· 
hatSIZ etmekte mana y~ktu. Nitekim, hu· 
susi otomobillerin hatta baz1 taksilerin 
gec;melerine goz yumuluyordu. Fa kat, 
asd tenkid etmek istedigim bu, degildir. 

Beyaz1d meydanmdan kalk1p Cumhu~ 
riyet abidesine gelmesi, orada bayrak 
c;ekme ve abideye c;elenk koyma merasi~ 
mine i~tirak etmesi mukarrer olan ve 
halk tarafmdan dortgozle beklenen ordu 
k1t'alanmn gec;idi, Beyoglunda, on iki· 
den sonra ba~lad1. 

Ankaraya ta§mm1~ oldugu ic;in, ilk 
defa olarak bu y1l, sevgili Harbiyemiz 
yoktu. Onun yerine, karde~i olan Yedek 
Subay Okulu (ihtiyat Zabit Mektebi) 
en ba~ta gelmekteydi. Butiin gozler, bu 
k1t' anm sancagmt anyordu. Sancaks1z 
kit' a ban a oksiiz gibi gelir. lki taburlu 
bir alay addedilen Y edek Subay Oku~ 
lunun neden bir sancag1 olmasm? N eden 
o miinevver yurdda~lardan te~ekkiil eden 
giizide k1t' a, Cumhuriyet bayrammda, 
sancaks1z resmigec;id yapsm? Genel 
Kurmay1m1zdan (Biiyiik Erkamharbiye
miz), bu giizide okula da bir a lay san~ 
cag1 vermesini rica etmekle umumt bir 
arzuya terciiman olduguma Uphe etmi~ 
yo rum. 

Y edek Subay Okulu gec;tikten sonra, 
askerin arkas1 kesildi, bir c;eyrek bekle· 
dik. Nihayet, Deniz Gedikli Subay 0· 
kulu borazanlan, trampetleri ve m1z1ka· 
sile alk1~lar tophyarak gec;ti. 

Sonra, bir mi.iddet daha bekledik. 
Kahraman 189 uncu piyade alay1, alay 
sancagmm ~erefli ve mubarek galgesi al· 
tmda bir kale gibi yiiriiyiip gitti. 

F aik Serc;ek is min de hamiyetli bir 
yurdda~Jn cebinden para verip bastJrd1g1 
ve halka dagJttudigl ihtarnamelere, ga· 
zelemizin iki gUn iistiiste sancaglmiZI se· 
lamlaym, diye yaz1lar yazmasma rag • 
men, gene baz1 zavalh kafalara yap1~1p 
kalan ~apkalar vard1. 

Piyade alaymm arkasmdan bir muha• 
bere taburu gi.izel ve sert bir yiiriiyii le 
gec;ti. Onu, bir sUvari bOIUgU, siivari bi:i
liigiinii de bir tek sahra bataryas1 takib 
etti. hte, dUn Beyoglunda, saatlerce 
bekliyen halkm gordiigii askeri k1t' alar 

bu kadaTCJktan ibaretti. Ne askeri lisele· 
ri, ne diger motorli.i ve ath topc;ulanmlZI, 
hulasa her y1l, kar~1 tarafm da caddele· 
rini ~ereflendiren askerlerimizi bu sene 
goremedik. Onlan, hasretle bekliyenlerin 
boyunlan bi.ikiik kald1. Programda sara· 
haten zikredilmi~ olmasma ragmen, bu 
k1t' alarm, kar~1 tarafa gec;memeleri yii ~ 
ziinden Beyoglundaki askeri tezahiirat 
pek soniik oldu. D niversite talebelerile 
mekteblerin biiyiik bir k1sm1 da Beyog~ 
luna, Cumhuriyet abidesine kadar ~;1k· 
mak zahmetine katlanmadJlar. 

Baz1 muhtelit mekteblerin k1z ve er• 
kek talebesi ayn ayn gec;tikleri halde. 
diger balllannm mesela KasJmpa a muh• 
telit orta okulunun talebesi beraberdiler. 
hciler, ayn bir grup olarak hep bir ara: 
ya toplanmJ~h. Halbuki bunlar, kendl 
mekteblerinin oniinde gec;selerdi, m~~t~b 

I b ·· ·· k ve sonuk ta e esi sessiz sadas1z yurume k 
bir ge<;i§ yapmaktan kurtulurlard1 .. Me ~ 
tebler ic;inde yiiriiyii~ mar~lan soyhye.~J:r 
d · · · siz yuru· e gayet azd1 ; eksens1 sess1z ses 
yi.ip gidiyorlardi. . . ..

5 
_ 

Ekal!iyet ve ecneb1 mekteblen mu 
bl · · · " .. d Tiirk bay· tesna, mekte enm1zm onun e, 

rag1 da, kendi bayraklan da yo~tu. • 
izcilerin cicili bicili kiyafetlen sade 

le~tirilmi$. rengarenk mendiller. ~orap .. 
lar kaldmlmJ~tl aroma ba7I oymaklarda 
izcilerin kimisi sapkah, kimisinin ba~l a
r.1kti. Ball bisikletli izciler, tekerlekle -
. • k ensub olduklan nne gene ren~aren - m 

LLiltfen salz tfeyt ('et•lrtntz I 

~ 
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Kapkaranhk, riizgarh bir geceydi. anla§rhyordu. Y amma oturrnas1 i~in ka-
Y agmur insanm yiiziinii ufki istikamette p1yr ac;hm, hindi. Oturu§undan bir adam 
kamc;Ihyordu. Garajm kapiSina varmc1 • evladr oldugu hissini vermi§ti. 
ya kadar yiizi.im. ayaklanm S1rsiklam bir Biraz yo) aldrktan sonra laf soyleme
hale gelmi§ti. Y azlan kolayca ve hafif digini gorerek biisbiitiin memnun ol • 
bir mmltJ ile ac;rlan bu kapryr ki§In ac;- dum. Boyle rslak gecelerde otomobil sii· 
mak bile ba§bba~ma bir bela! rerken yammda oturanm drrdmna hie; 

Evin kaprsrm c;ekerken bilhassa ka • gelemem. 
nm memnun olmadrgrmt anlasm diye * * * 
i:iyle bir giiriilti.i yapmr~t1m ki zavalh Londranm cenub meydamna gelmi§ • 
kimbilir, hakk1mda ne dii§iinmii§tii. F a-j tik. Misafirim inmek ister g~bi bir ha : 
kat siz insaf edin. Kr§ ortasmda gecenin reket yaph. Gecenin bu saatmde tek bu 
saat onunda telefon ederek geceyansm- insan bile bulmak kabil olmryan §U mey
dan sonraki trenle gelecegini haber ve • danda, ne tuhaf, belediye bir saat bu • 
rn altmr§hk acuzelere de insamn kan • lundurmak kiilfetine katlanmarni§h. _O
smm da akrabasr olsa krzmamak kabil tomobili durdururken nedense saatime 
midir? Hem bu soguk havada Londra- bakmak akhma gelmi~ti. Sol cebime e • 
da ne i~i var sanki §U ihtiyr halamn?... limi athgim zaman tuhaf bir bo§lukla 

* * * kar§rla§tlm. Bir an i«inde yaptlgim bu • 
Bu gibi dii§iincelere kendini kaptuan dalahgm cezasmt buldugumu anlami§ • 

adam elbette garajm kaprstm htzla vu- hm. 
rur. Kansmm steak salonun tiil perde • - Saati geri ver, yoksa camm ya • 
lerini arahk ederek buz gibi gecenin ka- kanm! dememle otomobilin kapisma Y~· 
ranhklarma dalan kocasma yollad1g1 p1~1k «antadaki tabancama asrlmam brr 
havai buseyi de iade etmek istemez. oldu. Brovningi burnuna dayar dayamaz 

Boyle gecelerde hrzh gidilse bir tiirlii, sanki bu i§lere ah§1k biriymi§ gibi derhal 
yava§ gidilse ba§ka tiirliidiir. Kaygan ve saatimi iade etti ve a~hgrm kapidan ken
kimsesiz sokaklardan gec;erek istasyona dini di§an atarak gecenin karanhklann
vastl oJdugum Zaman hiddetim arhk da kayboJup gitti. 
biisbiitiin topuguma gelmi§ti. Trenin Kanma bu kahramanhk hikayesini 
muvasalat saatinden evvel vardrgma m1 ballanqrra balland1ra anlatacakhm. Mu
yanarsm; istasyonda srcak bir oda bu • hakkak ki onun goziinde biiyiiyecek, ba
lunmadrgma mi? na kimbilir ne giizel §eyler soyliyecekti. 

· Caresiz otomobilin ic;inde beklemege Eve vardrgtm zaman kanm1 ate§in kar -
ba§ladrk. On dakikanm sonunda ben de §Ismda yumu§~k yasttklara biiriinmi.i~. 
kar~rlayrcrlar arasma sokulmu§tum. Sa- mr§II mi§Il uyuyor buldum. Hikayem o 
at bire yirmi kala bala bekl~§iyorduk. kadar enteresand1 ki onu derhal uyan • 
Ic;imizde kiifi.ir edenler de vard1. Tam d1rdim. 
bu esnada istasyon §efi Londra ekspre • 
sinin Penritde yoldan ~IktJgim, yolcu • 
lardan hie; kimsenin incinmedigini, fa • 
kat bu yiizden sabahm be§ buc;uguna ka
dar gecikecegini soylemesin mi? Hid • 
detimden c;IIdrracaktrm. Sanki bu da 
yetmiyonnu§ gibi beklemek istiyenler i • 
c;in intizar odalarmdan birinde ate§ yak
tuacagrm gevelemesin mi? Sanki kan • 
mm acuze halasm1 beklemek §artnll§ gi
bi. 

*** 

*** 
Beni mahmur gi:izlerle ve takdirle din

liyordu. Nihayet saatimi ne miithi~ bir 
manevra ile geri ald1gtm1 soyledigim za
man uyamr gibi oldu. 

- Sa a tin mi dedin? diyerek ayaga 
kalktt. 

Zannettim ki babasmm hediye ettigi 
bu altm saati adi bir Gangstere kaphr ~ 
madrgrmdan memnun olarak beni ope • 
cekti. Gozlerimi kapadrm. 

*** Elibette beklemiyecektim. Hem bek • Gozlerimi ac;tlgrm zaman kanm, yuka-
lesem iistelik kanm da krzacak; bir de rl kata, yatak odasma merdivenleri iki§er 
ona derd anlatmak lazim gelecekti. Oto- iki§er athyarak ko§uyordu. Dondugu va
mobilime donerek gaze bast~~· 1~tas!on- kit uzun altm kordonile kaympederimin 
dan yava§ yava§. C<tkarke~ gozl~nm mce, ban a diigiin hediyesi olarak verdigi koca 
uzun iistiiba§l biTaZ pert§an bn adama altm saat elindeydi. 
tesaduf etti, Tam bu esnada da yolu * .,._ +-

kesme i§areti olan k1rm1zt l§rk parla~:§ • fkimiz de dorra kalmi§hk. Cebimcten 
tJ. Durdum. Acaba §U karanhk, yag • c;rkardJgim saatle §oyle bir mukayese 
murlu gecede paltosunun yakasmr kal " k B' b' . k b . d Fakat 

· d.. yaph . Ir mne t;:o enzryor u. 
drrarak rslana. Islana evme onen ~u z~- ayni saat olmadl81 da muhakkaktl. 
valh kimdi? lc;imden on~ aclma~ geld1. Gene imdada kanm yeti§ti. Altm. sa· 
Hir olmazsa ben otomobrlde, ayaglffi su- k v v un 

" . . B I d"' .. .. k I k atin arka apagm1 ac,;hgimtz zaman § • dan kesJkti. un an U§unur en 1s a , I ld v •• d""k. 
.. .. h b kl ]arm yazt 1 o ugunu gor u . . . 

sH,:ana donmu§ .. §la Iska~a da~apya a§a: «Claud Vincent Smith, Dublin Uni -
rak bir§eyler soy erne 1ste 1. encereyr . • k d'll . f .. ·· 1935 

versrtes1 §ar 1 en pro esorune ac;t1m. 
- Eger cenuba dogru gidiyorsamz, 

lutfen beni de biraz ahr mJsm1z? ... 
Sesinden zaramz bir adam oldugu 

veya sevdikleri kuliiblerin renklerinde -
kag1dlar takmi§lardt. 

Galatasaray gibi bir iki mek -
tebinkiler miistesna, izciler, umumiyetle, 
yalmz hirer trampet ve borazan kafile -

sin den ibaretti; 20 - 25 c;ocuk boru ve 
tram pet c;altyor, arkalarmda 9 • 1 0, 
hatta 5 - 6 ki§ilik hirer manga geliyordu. 
hci demek sade trempet ve borazan m1 
demektir? 

Beyoglunda gordligiim iki krz izci 
grupundan birinin eteklikleri giim~i, i:i
teki grupunki ise laciverddi. Erkek izci
ler ayni kryafete girmi~ken krz izcilerin 
yeknasak olmamasma sebeb yoktu. izci· 
}ere kumanda edenlerin sivil kryafene ol
malan c;ok c;irkindi. 

Gec;i§in ikide birde ink1taa ugramasr 
ve polislerin lakaydisi yiiziinden halk 
caddeye o kadar ta§TOI§h ki yeni manga 
kolile, yani ii«er ki~ilik malaria ge<;.en 
k1t'alar ve mektebler bile rahat«a g~e • 
cek yol bulamiyorlardt. istanbul itfaiye· 
sinin be§er ki§iden mi.irekkeb olan ilk st
ralan, yaya kaldmmlannJ btraktp yolun 
ortasma dolan seyircilelli. goguslemek 
mecburiyetinde kaldr. 

Hulasa, Beyoglunda, yani §ehrin bii
yiik bir ktsmmda, t.oren ge«i§i pek soniik 
oldu. Bereket versm, esnaf te§ekkiilleri, 
giizel tertiblerile Cumhuriyet abidesine 
kadar gelmek suretile Beyoglunda da, 
alaya ve tezahiirata can ve heyecan 
verdiler. 

mezunlarmm hat1ras1.» 
ingilizceden 9eviren: 

NVZHET ABBAS 

Miiessif bir oliim 
Oniversite T1b 

F akiiltesi ve Yi.ik -
sek Baytar mektebi 
sab1k parazitoloji 
ordinaryiisii profe • 
sor 1smail Hakk1 
Beyin oglu ve Kas-
tamonu Memleket 
hastanesi sertabib 
ve operatorii doktor 
F aikm karde§i 0 · 
niversite Hukuk Fa- Merhum Hami 
kiiltesi ikinci stmf 
talebesinden Hami, 55 giindenberi tedavi 
edilmekte oldugu Haydarpa§a Niimune 
hastanesinde tifodan vefat etmi§tir. Ce
nazesi bugiin saat on bir raddelerinde 
hastaneden kaldmlarak Selimiye cami -
sinde namazr hlmdrktan sonra Karaca
ahmed mezarhgmda aile makberesine 
defnedilecektir. 

22 ya§mda krymetli bir evladmt kay
betmi§ olan profesor Ismail Hakkrya ve 
diger ailesi efradma samim! taziyetle • 
rimizi sunanz. -··· Geyvede bir ka~ak~1hk 

Geyve (Hususi) - Ka~ak sigara ka
grdl ve tlitiin kac;mldlgm1 haber alan 
mahalll inhisarlar takib memurlarile 
jandarmalar, kat;ak e§yamn izi iizerinde 
yiiriiyerek yiizlerce kilo kat;ak tiitiin el
de etmi§lerdir. Bu arada ka~akr;1lar ta
kiboilere kar§l gelmek istemi~lerse de 
aralannda yap1lan musademede 14 ka

Cumhuriyet bayram1, bayramlanm1 1 ~ak~1 muhasara edilmek suretile tutu-
biiyi.igiidiir. Goniil ister ki bu larak Adliyeye- teslim edilmi~lerdir. zm en 1 -. 

ba ram, Ankarada oldugu kadar, s • _ __ __ _ _ 

~ulda da biiyiik bir itina ile ve azarn! yaz1yorum. <;iinkii Cumhuriyet bayra • 
tan de parlak olarak tes'id edilsin. mr boyle kutlulanmaz. derece b" b .. . .. k 

(; k gi.izel rr ayram torem sorere Eger, yazrmdan infial ve hiddet du • 
~ek emelile yola c;rktigtm halde, yan alakadarlar olursa onlardan, gele -

mete 1 ·1 • .. k" 'h 11 k f h k l b · Ik I diize ti mes1 mum un 1 rna er, C(' se er, er esten evve , emm a I§ r-
ko!ayca hklar kar§Ismda kalarak 1st1 • yacagrm ve metedecegim giizel b;r bay-
. 11zamsJZ f k'd · h I I 
10 d an ben, bu sabtlan str ten 1 ram torem azu ama anm rica ederim. 
rab ud~ degil, bu gibi hailer gelecck ~ 
I un rye h k .. · d" 0 5 d bir da a te errur ebnesm, rye 

. yrllar a 

CUMHURiYET 30 Birincite§rin 1936 

Tiirk 
eden 

dii,manhgi 
abidelere 

Cumhuriyet ga· 
zetesinin 12 birin • 
ci te§rin tarihli sayr
smm «Hem nalma 
hem m1hma» siitu • 
nunda, bizimle dost 

ifade 
.-lair HiikUmet~i - kuvvetlerin I:Bifi•l 

Ba~kumandani Oldiiriildii ( Bu aksamki program) 
ANKARA ve ISTANBUL: • • 1. d 1 ,.,~ile husus• Ih •1 .... J • J I Cumhuriyet bayraml do aJ- 1 b a Cl tayyare er spanya su ariD a yaym: 12 istiklal maT§l- 12,05 ekon?.mi 

i~Ieri hakkmda iktJSad VekilJeti Ba~mu .. -

l.kl• • • • b I :;;aviri Sami it;;baz.m konferansl -.. 12:25 . m~ Sovyet gemiSIDI attrmiS ar zik - 19 istiklal mar:;;l- 19,05 kultu_r l§len 
gec;inir goriinen 
muhtelif Avrupa 

milletlerinin Tiirk [Ba~taratz 1 fnci sahtfede] 

dii§manltgmdan bah- ne§retmi§tir. Bunda deniliyor ki: 
seden yaz1y1 oku • «Kat'i bir hamle yapmak zamam gel-
dum. «Biz neden rni§tir. Dii~man bizim muzaffer olmak 
yapm1yahm ?» ba§- azmirnize kar§I tecaviize ba§lami§hr. 
ltkh yaz1da Abidin Me§ru hiikumet, nihai galebeyi temin e-
Daver, seyahati es- decek hertiirlii vesaite maliktir. Biitiin e-
nasmda Var§ovada Eski bir Rus kilise- sirlerin canlarrna dokunulmamasmr em • 

. ' sinin (;an kulesinde 
Vryanada, Budape§- hak,imiyet iddia e. rederim. Hiikumet, fa§izme kar§J bir is-
tede gordiigii Turk den salibler tihkarn olan Madridi kurtarmak ic;in e
dii§manltgml ifade eden eserlerden bah- linden geleni yapacakhr.» 
sediyor. Evet, bu gibi eserlere maalesef fhtilalcilerin bir iiltimatomu daha 
mdeni Avrupanm bir~ok §ehirlerinde te- Teneriffe 29 (A.A.) - General 
sadiif ediliyor. Hatta bundan iki hafta Franko, Madrid hiikiimetine bir iilti • 
evvel Budape§tede «inkorporasyan» kr- amtorn vererek §ehrin teslimini istemi§ • 
lisesinde Budape§te ve huistiyanltgm tir. 

Tiirklerden kurtul.u§unun 250 inci yJ} • Diger taraftan General Varela, rad
doniimii biiyiik merasimle, «Kardinallerin yo ile Madrid ahalisine hitaben bir nu
ve Aqidiiklerin» huzurile kutlulandrgr tuk soyliyerek nasyonalistlerin ileri ka • 
zaman bu mevzua clair din! musiki par • rakollanna teslim olan kimselerin ha • 
c;alan c;almmi§, hikaye ve §iirler okun • yatlannm bagl§lanacag1 vadinde bulun -
ffiU§, ve nutuklar soylenmi§.. Gene bu ffiU§tur. 

miinasebetle 76 giin muhasarada ka - Jki Sovyet gemisi batmri'/! 
Ian Budape~tenin kurtulu§undan sonra Londra 29 (Hususi) - Sevil rad • 
Avrupamn muhtelif memleketlerinde 76 yosuna gore, milliyetperverlere aid tay
giin siiren §enlikleri hatirlatan ve o za • yareler bugi.in Barselon ac;rklannda iki 
manda yaztlmr§ birc;ok komedyalar, ~i - Sovyet ge~isini bombard1man etmi§ler -
irler ve sair yazrlar, resimler, karikatiir • dir. <;1kan yangm neticesinde vapurlar 
ler ne§redilmi§tir. <<Biz de bunlardan b1r batmrshr. 
iki tanesini okuyucularimJZa takdim ed1- A.- 1 1 ') AI 

yni radyoya gore, ta ya 1 e man-
yoruz.» Biitiin bunlann gururumuza do- ya Madridin sukutundan sonra milliyet • 
kunacak §eyler oldugu muhakkak.. perver hiikumeti resmen tamyacaklanm 

F akat iistadm yazrsmm sonunu te§kil General F rankoya bildirrni§lerdir. 
eden krsmmda §oyle deniyor. «Bizim de Ademi mudahale kongresinde 
sayiSiz kahramanJarrmrz Ve kabraman • muzakereler 
hklanmrz var. '!;an'atkarlanmrz bunlan Londra 29 (A.A.) _ ispanya i§le-
mevzu yaparak ne ic;in milll mefahiriml- rine ademi miid~hale komitesinin diinkii 
zi temsil edecek eserler viicude getirme· · · 23 d 

I«hmat 6 saat siirmii§ ve saat e ogru 
sinler .. » Evet, tarihimiz hic;bir nesle na • tatil edilmi§tir. 

sib olmryan kahramanhklarla doludur. Ancak sabahm birinden sonra ne§re
Ressamlanmtzm, heykeltra~lanm!Zin, §a- dilen ve 17 sahifeden miirekkeb alan za
irlerimizin bunlart tasvir eder eserler vi.t - b1t hulasasr tobliginde ezciimle denilmek
cude getirmesini isteriz. F akat bun! arm tedir ki: 

Viyanadaki, Var~ovadaki abideler gibi «Komite Sovyet delegesi haric olmak 
olmast hie; te arzu edilen bir§ey degildrr. iizere fta.Jya ve Portekize kar~t ileri sii
Prens Ojenin atile bir Turk bayragml riilen anla~ma ~hlali iddialanmn sabit 
«ignemesi buglinkii teHikkilere gore kah- olmadrgma karar vermi§tir, 
ramanhgt lekeliyen bir neticedir. Bugun Lord Plymou~h, ingiliz. hiikiimetinin 
milliyet mefhumunun bir sembolii ola~ yegane endi~esinin ancak lspanyadaki 
bayrak kime aid olursa olsun hiirmet ed~- anfa~mazhgm beynelmilel bir mahiyet al
lecek bir varbkt1r. y apacaglmlZ bir abb~- masma mani olmak oldugUDU bildirmi§ • 
dede, bir eserde Tiirk kahramamnm rr, ti't. "," , , . · 

Yunan bayragm1 veya hir Rus neferini Porte'kiz hiikumeti Sovyetler tarafm -
c;ignemesi: ayni kahramamn laalettaym dan ileri siiriilen Portekiz limanlannm 
bir dii~mam temsil eden bir insam tepe- kontrolu hakkmdaki teklifi kabul etrne
lemesi, yurda fenahk getirecegi tasifv • mi§tir. 

vur edilen umumi (bir sembolii ezn\esi) Komite tali komitenin tavsiyesini 'as -
yanmda daha dii§iik kalacak bir vaziyet- vib etmi§tir. 

tir. Bu karara gore, bundan boyle komi -
Canakkalede dii§man bayragtnl ta~i ~ tenin ve tali komitenin i~timalanndan 

yan vapuru bahrmaga muvaffak olan sonra ~ok geni§ hirer toblig ne§redilecek 
Mehmedcigi degil, vatana taarruz etmek ve fevkalade ahvalde komitenin tasvibi 
istiyenlere kar§1 yararhklar gosteren <;a- ile bu teblige delegeler tarafmdan tevdi 
nakkale kahramamm almak daha kuvvet- edilen vesikalarla yaprlan beyanatlann 
li olur zannederim. tam metinleri bu tebliglere leffedilecek-

Kar§Jsmdakini hakir gorerek kend1m tir. 
yi.ikseltmek fikri eski devirlerin kara ta • !talyan delegesi M. Grandi, Sovyet 
assubunun bir ni.imunesidir. Eski din a • beyanatmm gayrisarih olmasmdan ~ika -

damlannm insan goziine gerdigi perde on
Ian ne yapttgm1 bilmez bir zavalh hali -
ne getirmi§ti. 

Ostad, Rusyada bu gibi eserlere tesa· 
diif edem~digini soyliiyor. Bu, akla c;ok 
yakm bir hadisedir. Ci.in.ki.i: Ruslar si -
vii hayatta taassubun en az tesiri altm
da kahrlar. V akra Rus kiliseleri tarihte 
en koyu taassublanm gostermi§tir. Mese
la Rus kiliselerinin kubbelerindeki kii • 
reier iizerinde, yapttg1m resimde goriil • 
diigii gibi, evvela hila!, sonra Gregorian 
istavrozu, Latin (katolik) istavrozu ve 
hepsinin iistiinde Rus ortodoks istavrozu 
gelmektedir. F akat bunlar 18 inci asnn 1• 
kinci yansmdan sonra yap1lan kiliseler • 
de vard1r. Bu dii§i.inceyi aydmlatabilecek 
Trabzonlu bir arkada§Imm §oyle bir hi
kayesi vardrr: 

Grandi.ik Nikola Trabzonu zaptettigi 
zaman biiyiik bir alayla §ehre giriyormu§. 
$ehre tam girecegi Sirada bir Rum kadr-
01 Grandiikiin oniine, atile c;ignemesi ic;in 
bir Turk bayragi atmi§. Bunun iizerme 
Grandiik Nikola ahm durdurmu§, bay • 
rag1 yerden kaldirtmi§ ve yaverine vere
rek demi§ ki: «Hic;btr milletin bayragt 
tahkir edilemez. Bilhassa Tiirk milleti
nin bayragr asia .. <;i.inkii: Turk milleti 
bu kadar yararhk gostermi~tir.>> Grandiik 
bunlart soylemekle beraber kadmm 
hapsedilmesini de emretmi§tir. 

yet e.tmi§ ve diinya matbuatmdaki heye
can1 Sovyetlerin dogul'dugu gibi anla~ · 
mazhk halinde bulunan iki taraftan biri
ni harbi uzatmaga te§viki de gene Sov • 
yetlerin yapttgrm bildirmi§tir. 

Sovyet delegesi M. Mayiski, hiiku -
metinin Portekiz limanlanm kontrol hak
kmdaki teklifile Lord Plymouthun !s -
panya hudud ve limanlanm kontrol hak
kmda evvelce yapbg1 teklifi uzla§hrmak 
niyetinde oldugunu soylemi§tir. 

Lord Plymouth murahhaslardan bir 
~ogunun yaprlan teklifler hakkmda hii· 
kumetlerinden talimat almak niyetinde 
bulunduklan ihtimalini ileri si.irmii§ti.ir. 

Portekiz delegesi Sovyetlerin hatt1 ha
reketlerinin gayrisarih ma.hiyetinden §l
kayet etmi~ ve: 

<<- Burada bulunmas1 Sovyetler bir
liginin hala kendisini anla§ma ile bagh 
telakki ettigine delalet eder mi? Sovyet 
bi.iyiik elc;isi Mayiskinin huzurunda Por
tekiz hakkmdaki §ikayetleri miizakere 
.etmek giic; olacaktrr.» demi§tir. 

ltalyan delegesi, hiikiimeti aleyhine ile
ri si.iriilen ithamlann hepsini reddetmi§· 
tir. 

Sovyet delegesi bu beyanatm Alman 
cevab1 gibi tatmin edici olmadtgmt bil
dirmi§ ve italyan hi.ikumetinin gerek is
panyada gerek Mayorkada anla~mayJ 

san' atkarlanmizm yapacaklan eserlerde 

' hakkmda Talim ve Terbiye Dairesl relsl 
ihlale devam etmi§ oldugunu ileri siir -
mii§tiir. 

Lord Plymouth bunun iizerine demi§· 
tir ki: 

«- Italy a aleyhine vak' a gostererek 
ileri siiriilen ithamlann tetkiki ~u netice -
yr vermi~tir: Y a bu vak' alarm delilleri 
yoktur, ya 1taly;mm anla§miya iltiha -
kmdan evvel vukua gelmi§tir ve yahud 
da ileri siiriilen vak' alar hie; vukua gel -
memi§tir.» 

M. Corbin, F ransrz hiikumetinin a
demi mi.idahalenin devamm1 tam surette 
tasvib etmekte oldugunu, anla§mamn fiJi 
surette tatbiki i~in elinden geleni yapa -
cagm1, her nevi pratik kontrol projelerini 
tetkik edecegini ve diger hiikumetlerin i.i
zerinde mutaJbrk kaldrklan bi.itiin tedbir
lere i§tirak edecegini bildirmi§tir. . . 

Lord Plymotuh, Sovyetlerin vazryetr
nm sarih olmadrgma i§aret ederek §U su
ali sormu§tur: ... . . . 

- Sovyetler Birligi halen kendrsmr 
anla~ma ile bagh m1 telakki ediyor, yok
sa asilere miihirnmat verildigini dii§une
rek taahhiidlerinden kendisini siynlml§ 
m1 telakki etmek niyetinde bulunuyor? 

. Hukiimet kuvvetleri bugun • 
taarruza gefiyorlarmlf 

Londra 29 (Hususi) - Madridden 
bildirildigine gore, hiikumet kuvvetleri 
yann umum! taarruza ba§hyacaktJF. Bu 
hususta ordu kumanlarma kat'i emirler 
veriidigi haber verilmektedir. 

Avam Kamarasmda dunku 
muzakereler 

Londra 29 (Hususi) - Ava_m ka • 
marasmm bugiinkii celsesinde lspanya 
hadiseleri hakkmda miinaka§alar yap!l
IDI§hr. Hariciye Nazm M. Eden bu 
mi.inasebetle soz alarak §U beyanatta bu
lunmu§tur: 

«- ingiltere bitarafhk anla§masmm 
hararetli miidafiidir. Fransrz hi.ikiimeti 
Ispanya hadiselerine kant devletlerin bi
taraf kalmalanm teklif ettigi zaman der
ha! bu teklifi kabul ettik Bitarafhk anla§· 
mast Madrid hiikumetine veya asilere 
yard1m temin i~in degil, bilakis lspanya 
harbinin A~rupaya sirayet etmesine mey-
dan verememek i-:;in imzalanmi~ti. Son 
zamanlarda Sovyetler bu anla§mamn ba
ZI devletler tarafmdan ihlal edildigini 
soylediler. ingiliz hiikumeti boyle bir 
meseleden haberdar degildir. Mesele bi
tarafhk komitesi tarafmdan tetkik edil • 
mektedir. Komitenin verecegi karar ne o
lursa olsun fngiliz hiikiimeti bitarafhktan 
vazgec;mek niyetinde degildir.» 

M. Eden bundan sonra lspanyadaki 
harb esirlerinin vaziyetini 1slah etmek i.i • 
zere ingiltere tarafmdan yaprlan miira • 
caatler hakkmda uzun izahat verrni~tir. 

Mezarmda bulunamtyan olu 
Bursa (Hususl) - Gemlikte Mah

mure admda bir kadm Gemlik Mi.idde -
iumumiligine miiracaat ederek bir ay ev
vel oglu Siileymanm bir kadm tarafm
dan dogiilmek suretile oldi.iriilmii§ oldu· 
gunu iddia etmi§ ve bu kadm hakkmda 
takibat yapdmasrm istemi§tir. 

Mahmurenin bu iddiasi iizerine i§e 
vazryed eden Miiddeiumuml fethimeyit 
yaprlmak i.izere oli.iniin mezardan ~Jka -
nlmasrm emretrni§tir. Fa kat ac;1lan me -
zarda olii bulunmamr§ yalmz kefeni 
meydana c;rkmr~tlr. Bu mezann ba§ka bir 
oliiye aid olmas1 . ihtimali de gozoniine 
ahnarak tahkikata devam edilmektedir. 

Somah gencleri Manisada 
temsil verecekler 

Soma (Hususi) - Buraya tabi Tur -
hala koyiinlin altl yiiz beyitlik bir des
tam vard1r ki beste ile soylenir ve 12 
fikorllik enteresan bir oyun te~kil e
der. Ge~enlerde buraya gelen Manisa 
Valisi doktor Lutfi K1rdar bu oyunu 
oymyan gencleri Cumhuriyet bayram1 
igin vilayet merkezine davet etmi§tir. 

Oyun Manisada begenilirse gencler, 
1937 Balkan festivali i~in istanbula gon
derileceklerdir. 

ihsanm konferansl - 19,25 mi.izik, 
VIYANA: 
18 45 ~arkliar- 19,15 SIXJr, seyahatler, 

kon~§IDa - 20,05 saat, haberler, hava ra .. 
poru, ulusal yaym - 20,30 filar~onik or ... 
kestra konseri - 22,10 eglencell ko~ser .. 
22,15 italyan halk ~arkllan - 23,05 eglen .. 
celi yaym - 23,15 haberler, hava raporu -
23,25 konserin devaml - 24,20 konu§ma .. 
24,30 m usiki. 

BERLiN: 
18,05 gramofonla konser • 18,35 kitab 

kuvveti, diger blr konu§ma - 19,05 Dres ; 
denden musiki - 20,05 gelecek haftanm 
program1 - 20,25 gramofonla. §arkllar • 
20,50 gi.ini.in akisleri, haberler - 21,15 ka • 
r1~1k yaym - 23,05 hava raporu, havadis, 
spor _ 23,35 orkestra konseri. 

BUDAPEi}TE: 
18,30 armonik, spor, salon musikisi .. 

19,55 eglencelt konu~ma - 20,25 opera ya 4 

ym1: Opera binasmdan naklen. ~~aust'> • 
23,35 hava raporu, ~ingene musik1Sl - 20,05 
konferans - 20,20 cazband - 1,10 haber .., 
ler. 

BUKREl;l: . 
18 20 konser - 19,05 borsa, havadts .. 

19,20 konser - 20 konferanslar - 20,40 o • 
pera yaym1: Madam Butterfly, lstirahat 
esnasmda haberler, spor _ 23,50 frans1zca 
ve almanca haberler - 24 son haberler. 

LONDRA: 
18 35 orkestra konseri - 19,05 Vesml .. 

nist~r haftas1 - 19,20 ~ocuklarm zamall! " 
20 05 orkestra konseri ve ~an - 21,05 ha.. 
v~dis memleket yay1m - 21,35 tarihl Pi
yes ~ 22,50 operet - 24,05 havadis - 2~,30 
dans muslklsi _ 1,35 havadis - 1,45 Mil • 
tonun eserleri. 

PARIS [P. T. T.J: 
18,05 edebiyat - 18,20 keman konurl " 

18,35 §an konsert • 19,05 orkestra kon .. 
seri. 

ROMA: 
18,55 ~imali italyadan - 20,10 Holanda 

dilinde turizm haberlerl, yabancl dlllerde 
kon'l.h!?ma - 21,10 havadis, hi.ikumet yay1 -
m - 21,45 orkestra konseri, istirahat esna ... 
smda konu§malar - 23,05 caz musikisi • 
23,25 turlzm haberleri - 23,35 dans must. 
kisi, istirahat esnasmda havadis. 

NOBET~iECZANELER 

r YENI ESERLER ) \._------· 
Yeni Adam 

148 inci say1s1 20 sahife olarak ~1kt1. :i ... 
~indekiler: ismail Hakkl, Ogretmenin Bi.it
~esi, KLsa tetk~kler, Cumhuriyet, Silah .. 
I~ma yan§I, Ispanyadaki s1mf kavgas1, 
Clapareas, Foksiyonel terbiye, Talebenin 
sthhati, Zar oyunu, Uyku nedir, Ropke, 
Hayat1m ba~hkh makalelerle i~. di~ kiil .. 
ti.ir, ilim, teknik, ekonomi haberler, re • 
sim, ve karikati.irler vardrr. Bu miihim 
haftal!g1 tavsiye ederiz okuyunuz. 

OSMANLI BANKASI 
ILAN 

%3 faizli, 1911 ihrach M1s1r Kredi 
Fonsiye tahvillerinin 1/12/1936 tarihin .. 
de yap1lacak itfa t;ekiminde ba§a ba§ 
tediyesi tehlikesine kar§l, Osmanh Ban
kasi Galata merkezile Yenicami ve Bey
oglu §Ubeleri tarafmdan pek iyi §artlar
la sigorta edilecegi, mezkfu tahvmer 
hamillerinin malumu olmak iizere ilan 
olunur. 

iKLiMLER 
Morua'mn en iinlii romam, son 

ydlarm en ~ok begenilmi§ eseri. 
Be~ yrlda yalmz Fransada be~ yiiz 
defa basllmr§tlr. Bizde de gordiigii 
biiyiik ragbet iizerine bu kere la
Zlm gelen itina ile ikinci defa ba
sllml§ ve fiah 150 kuru§tan 100 ku
ru§a indirilmi§tir. 

Terciime Haydar Rifatmd1r. 

BUG ON 
SARAY ve SAKARYA 

Slnemalar1nda blrden: Senenln en yUksek filmi • 

(CHARLiE CHAPLiN) ~arlonun buyuk muvaffakiyetl 

Bu had;se Rusyadaki milyonlarca 
Tiirke kar§I bir politika veya bir hiirmet 
telakki edilebilir. F akat bu ~ekilde bir 
dti~iinii§ Rus sivil hayahndaki taassubun 
azhgr hakkmda bir fikir verdigi gibi bu· 
gi.in Viyanada Prens Ojenin bir Turk 
bayrag101 c;ignemesinin ne oldugunu da 
gosterebilir. Prens Ojen abidesi heniiz 
bugiin degilse yanmn telakkileri kar~t -
smda Y1k1lmaga mahkum bir eserdir. 
Onun i~in, biitiin cihanca tamnmi§ olan 
Ti.irk civanmerdligine riayet ederek 

ASRi ZAMANLAR 

Biitiin a~IZlarda yalmz bir kelime soyleniyor. 

parlak zaferlerimizin kor taassublarla le-, ~~:::::::G:ii:l:ii:n:c:lu:· :v:e:e:fc:l:e:n:c:e:li:b:ii:v:ii:k:k:o:m:e:d:i ::::::; kelenmemesi herhalde arzu edilen bir -
§eydir. ' 

Heykeltra~ 

ZEYNEL AKKO(: 
Cumhuriyet - Arkada§IffiiZ Abidin 

Daver yaZISmda ki:ir bir taassubla ba§ka 
milletlere hakaret edecek abideler yapJl
masmr tavsiye etmi§ degildi. 0, sadece 
milli mefahirimizi temsil edecek eserler 
istemi§ti. Zeynel Akko<;;un yaz1smda bu 
noktayi diizeltrnek isteriz. 

KAliENTE (La Mu~a~a) 
DOl-ORES DEL RiO 

<;iinkii: Bu filtn gorenleri hayran etmi§, zevk ve ne~e ~~inde b1rakml~hr. 

TURK SiNEMASI 
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( MUSAHABE J 
Ku§baki 1 ile Danimarka 

Yazan: Salim Sur• Tarcan 
Medeniyette ~ok ileri gitmi§ bu kii~uk I etrahna serpilmi~ alan 500 kadar ada -

Clevlet hakkmda once biraz cografi rna- d1r ki onlann mesahai sathiyesi 13,000 
lumat Yermek isterim. ~on ne§rettikleri kilometre murabbaJdJr. Bundan ba~ka 
istatistiklere gore Danimarkaqm umum1 530 kilometro kadar da go) ve batak -
niifusu 3,551,000 dir. hklar vard1r. 

Biiyiik Kopnhag 771,168 Bu arazinin yiizde 93 kismi ya zere -
Eyaletlerde 803,755 dilmi§ veya garsedilmi§tir. 
Ka.sabalarda 131,528 h · · 
~hirlerdekl yabanmlar 379,149 Simdi umumi niifusu Londra ~e nnm 
Koyliiler 1,465 ,354 yar~s1 kadar alan bu halkm maarif te§ki-

3,551,000 latilll da bir gozclen ge~irelim: 
Hiikumet merkezi olan Kopenhagm 1932 istatiklerine gore Danimarkada 

niifusu, umumi niifusun yiizde yirmi bi - 4,504 1lkmektebde 501,000 c;ocuk oku
rini te§kil ediyor. f.yaletlerde topu topu yor. 
45 §ehir vard1r. Bunlarm en kalabahk o- Danimarkada tlniversite tahsili 
lam Arahustur ki 1930 istatiklerine na· Danimarkanm jki Oniversitesi vardn. 
zaran 81,000 niifusu var, ondan sonra Bunlardan biri Kopenhagda tesis tarihi 
(Ode!lse) gelir. Onun da niifusu 67,507 1479, digeri Oarhus ~ehrinde tesis tarihi 
dir. bteki ~ehirler 5 binle 15 bin ara • 1928 dir. 
smda bir niifusa maliktirler. Kopenhag Oniversitesinde 5,500 ta-

Bundan elli yll evvel ~ehirlerin niifusu l~be vardu. Bunlann yalmz 1,100 ii ka
umumi niifusun dortte biri nisbetinde idi. dmd1r. 
0 zamandanberi sanayi ve ticaretin siir· Oniversitenin 5 fakiiltesi vard1r. ila -
atle inki~afi yiiziinden ~imdi ~ehirlerin hiyat, hukuk ve ulumu siyasiye, t1b, e -
niifusu umumi niifusun nisfi derecsine debiyat, Hinun. 
~Ikmi§lir. Dapimarkada en rtok ehemmiyet ve • 

Danimarkanm nUfusu her y1l munta - rilen teknik mekteblerdir. Bunlar ~1rak -
zaman artmaktad1r. Bugiin yiizde yedi hk devresinde gene san'atkarlara nazari 
ile sekiz arasmda bir tezayiid vard1r. Y a- bilgiler ogretmek i~indir. 1933 te bu 
ni her sene 28,000 kadar arhyor. Dani- mekteblerin adedi 303 ve bu miiessesele
markad4 her yll dogan ~ocuklann adedi re devam eden genclerin miktan Jse 
60 ila 65 bil}dir. blenler ise 35 ila 40 bin 30,000 di. 
raddesindedir. Bundan ba~ka hayahm Danimarkada tahsil miiddeti iki yi! 
ba~ka cliyarlarda kazanmak i~in her yd siiren yiiksek ziraat mekteblerinin adedi 
hicret eden)erin miktar1 bin ila iki bin ka- 1933 te 21 idi. Bunlara devam eden 
dard1r. genclerin adedi 2,400. 

Son yirmi be~ y1l i~inde omrii vasati 
8 yll daha artml~hr. Erkek)er i~ip vasa
ti omiir 61, kadmlar i~in 63 tiir. ~ari 
hastahklarla haz1m cihaz1 rahatsizhkla
nndan olenlerin adedi hissolupacak de -
recede azalmt~tlr. 

Danimarkamn um).lmi niifusu i~ itiba
rile de §oyle taksim edilmi~tir: 

Kadm Erkek Cem'an 
Ziraat ve baltk!(tltk 

503,000 + 614,000 = 1,117,000 
Sartayi ve tsz(ltihlaraa 

479,000 + 553,000 = 1,032,000 
7'icaret ve bankactltk 

194,000 + 192,0110 = 386,000 
Nakliue illerjnde 

119,000 + 135,000 - 254,000 
Hiiku:rnet t~ferind~ ve serbest meslekler 

108,000 + 99 ,000 = 207,000 
Ev ~lerinde 

2PO,OOO + i6,0QO = 2i.6,POO 
Faal olmman me$leklerde 

212.000 + 127.000 = 339.000 

1,815,900 + 1,736 ,000 = 3,651,000 

~imdi bir de arazisini gozdep ge~ire -
lim. Danimarka iki kisma aynlm,~IIT. Bi
ri Avrupaya biti~ik alan (Jutland) ya • 
nmadas1 ki mesahai sathiyesi 30,000 ki
lometrodur. Digeri de bu ~ibihcezirenin 

izmitte koyciiliik 
hmit (Hususi) - Ki::iy ve koyliiye bii

yuk ehemmiyet veren vilayetlerin ic;:in
de rnl.lhakkak ki izmit ehemmiyetli bir 
yer tutar. 
Memlek~tin ki:iyculi.ik har~ketlerini 

ineeliyerek idarei Hususiye ve Koyler 
Birligi ismi altmda kurulrnu~ ol11n bir 
te§ekki.ilun programmda goze garpan 
ba§hca esaslar §Unlarq1r: 

Ki::iy yollan, ki::iy m~ktepleri, kay su
lan, kredi kooperatifleri, koy okuma 
odalan, kay saghk revirleri, koy ecza 
dolablan, ki::iy mezarhg1, kay spor ve 
amt meydanlan, ni.imunelik kay evleri, 
tavuk, an, fidan istasyonlan, kaye ki
tab, gazete gi::indermek, ki:iy istihlak 
maddelerinin satl§ml temin etmek, kiiy 
lunun §ehirdeki iglerini gormek, her ka
ye birer radyo almak ve bilhassa koyu 
elektrige kavu§turmak, biiyiik, kuc;:uk 
ki:iylere seyyar sinema gi::indermek, ki::iy
luyu §ehirliye, §~hirliyi ki::iyliiye sev -
dirmek. 

Ticaret mekteblerine gelince, Kopen
hagda 1933 te 559 talebesi alan bu 
yiiksek ticaret mektebi vard1. Ondan ba§
ka Danimarkanm muhtelif ~ehirlerinde 
1933 te 102 orta ticaret mektebine 
14, I 00 talebe devam ediyordu. 

Gene 1933 le tahsil miiddeti 3 y1l sU
ren Danimarkada 20 muallim mektebine 
1600 kadm ve erkek muallim nemzedi 
devam ediyordu. Bunlann 8 i devlet mii· 
~ssesesi, 12 si ise hususi muallirn rnekteb
leridir. Bunlardan ba~ka ki:iy delikanh • 
lannm nazari ve teknik bjlgilerini yiik • 
Feltrnek i<;in genclik halk mektebleri var
du ki, Danimarka koyliilerinin di:irtte ii
~ii bu mektebleri bitirmi~lerdir. Bu mek· 
teblerin acledi 60 tlr. Devam eden genc
lerin miktan ise 6,400 diir. Bu mekteb • 
ler erke)der i<;in h§m 5 ay, kadmlar i~in 
yazm 3 ay kurslar tertib eder; 

Bu mektebler koyliilerin fikri ve be -
deni inki~afma <;ok yard1m etmi~tir. 0 
sebebledir ki Danimarka kovliileri diin· 
yanm en miinevver koyliisii diye ~ohret 
alm1§lard1r. 

Selim Srrn T ARC AN 

Haymana canlan1yor 
Haymana (Hususi) - Kazam1zm bu

lundugu mmtakaya yanh~ bir isim ta
kilmJ§: Hayrnana ovas1. Halbuki buras1 
deniz seviyesinden 1200 metro yiiksek
tedir. Etraf bag ve bah~clerle ~evrili 
oldugu gibi havasile suyu da ~ok gil -
zeldir. 

Kazamizda 1slah edilmi~ bulunan ve 
birc;ok hastal!klara iyi gelen kaphcalar, 
mevsiminde pek c;ok yabancmm bura -
lara ugramasma seqeb olmaktad1r. Be
lediye bu vesile ile varidatmm artmak
ta oldugunu nazari itibara alarak ge -
lecek mevsim igin §imdiden hamhkla
ra ba§lami§tlr. 

Koyliiye tohumluk bugday 
izmit (Hususi) - Gcc;en sene oldugu 

gibi bu sene de Adapazan Tohum Islah 
jstasyonunda iiretilen vc mmtakamiZa 
gok iyi olarak verimlenen Cu.mhuriyet 
jsimli tohumluk bugdaydan 31 bin kilo 
knyli.iye dagitllmi~tlr. 

Cumhurlyetln lc;:tlmai romanu 17 Yazan: Hilmi Zlya 

Gun epeyce ilerlemi§, ak§amcilann tiinun itinaSJZbgJ, ya§ayi§IOm darhgmdan 
:<kerahet vakti» dedikleri zamana yak - ziyade kendi ihrnalinden ileri geldigi ko· 
l a~mi§h. Cemal, bu arada gozlerini oda jayhkla anla§IhrdJ. 

kap1$1n~an a.~~~am1yan Bekir Beyin ka-~ Alnmda ~e k~§l~rmda miitemadiyen 
rars1zhgm1 gorup: oymyan derm <;IZgilerden, onun biitiin 

- Allah a~kma, i~iniz varsa ba§ka ne§' eli ve miitevaz1 goriinii§iine ragmen 
zaman geliriz, derken Bekir Bey and e- ve i~inde zaman zaman nas1l barut ke -
diyor, eline sanhyor: sildigini tahmin gii~; degildi. Cerna!, 

- Efendim, ne miinasebet .. Olsa bile j,1ehmed Demiri bir kenara c;:ekerek: 
ne ehemmiyeti varl Kusura bakmaym. - Bu Bekir Bey gok iyi adamdu. 
Bir saniye mi.isaade, ,irndi gelirim. Ve J:,trafta soylenen laflara kulak asrnal de· 
Cemalin «sakm zahrnet etmeyin, biz §oy- di. hin dogrusu ak§arncJ ve biraz da ku
lece oturup konu§maga geldik» demesi - rqarbiizdJr. Ufak tefek iptilalan olmasa 
ne ragmen gene o: melek gibi ins an olacak. 

- Ne miinasebet efendim, zahmet - Galiba degeri de buradan ge)iyor 
olur mu? Bir§ey degil, havuz ba§mda bi- diye Dernir giildii. Ve sordu: 
raz dinlenelim efendim.. - Ne gibi? 

Diyerek di§arl ~lkJyordu. Demir, ih- - Can1m efendim, rniihim §ey degil: 
tiyan bu sefer daha yakmdan tamma • Matbaa batirmifo, iki ev satmi§. Be§ on 
ga ba§lamJ§tl. Bu, uzun mide hastahg1 di.ikkan elden gikarmi§. F aizcilere yaka
c;:ekmi§ ve §i§manken birdenbire zay1fla • sm1 kaptlrmi§. ;>imdi onlann hesabma ya
m!§ adarnlar gibi gukur, porsiik ylizlii, §ar. Carib §eydir: Borcu artlik~a hay at! 
olduk~a harap ve gegkin bir adamd1. Us· kolayla§h. Galiba biitiin masrafm1 ala· 

CUMJIURlYET 

Bulgar kabinesinde 
son deiYi~iklikler 

OJ ' 

Bulgar Krah bu suretle 
biitiin hiikumeti eline 

alml~ oldu 
Sofya (Hususl) - ikinci Kose iva

no£ kabinesinden profsor Cankof parti
sine mensub Maarif ve ;>imendiferler 
N •mrlanmn ~1kmalan ve yerlerinin hi~ 
bir partiye mensub olm1yan Hariciye 
N ezareti katibiumumisile ve miitekaid bir 
generalle doldurulmalan bize Bulgaris -
tamn dahili hayatmda yeni ve kuvvetli 
bir niifuzun mevcudiyetini gosterdi. Bu 
yeni ve kuvvetli niifuz Krald1r. Bunu ih
sas etmek i~in Ba§vekil Kose 1vanof i.i -
~iincii kabinesinin te~kilinde gazetecilere 
Verdigj beyanatta bilhassa §U soz)erinin 
iizerinde tevakkuf etti: 

«- Sa Majeste Kral, Hariciye Ne -
zareti katibiumumisi Nikolayefi Maarif 
N azm ve miitekaid General Y ovofu da 
N akliyat N azm tayin etmek lutfunda 
bulundular.>> dedi. 

Bulgaristanm 58 senelik siyasi qaya -
tmda hatta 19 may1s taklibi hiikumetin
den sonra bile Bulgar N az1rlanm Ba~ -
vekil kendisi intihab eder, Kral da bu 
intihab1 tasdik ederdi. Fa kat bu defa bu 
~sui degi§ti. Kral Boris u~uncii Kose 
Ivanof kabinesindeki Maarif ve Simen • 
diferler Nawlanm dogrudan dogruya 
kendisi tayin etti ve Ba~vekil de bunu 
resmi bir beyanatla gazetelerde ilan et
ti. 

1\l.:aba Kral Boris bu harekete neden 
liizum gi:irdii? 1934 senesi 19 mayJSinda 
yap1lan taklibi hiikumetle Bulgaristan • 
da partiler ve meclis feshedilince Kimon 
Gi:irgiyef ve General Zlatef kabineleri 
Bulgaristan i<;in ye11i bir idare ~ek)i ara
d,Jar. Kra) bu i§e hi~ kan~mad1. Onlan 
serbest buakh. F akat onlar aralannda 
anla*amamazhklar yiiziinden hi~bir i§ 
meydana getiremeden yuvarlamp gittiler. 
1935 senesi 21 nis4nmda Andre To§ef 
kabinesi mevkii iktidara geldigi zaman 
Kral Boris arhk bir beyanname ne~ret • 
mege mecbur kabp Bulgaristana yeni 
zamana uygun ve 19 mayis taklibi hiiku
meti gayelerini takib eden yeni bir idare 
~eklinin verilecegini halka ilan etti. Bu 
i~i sab1k parti liderlerine buakh ve: <<A· 
ramzda konu§up anla~m1z, memlekete 
yeni zamana uygun bir idare temin edi
niz ve sakm maziye bakmaym1z !» dedi. 
Fa kat parti liderleri eskiyi J.mutmaJm~lar 
ve yeni de hi<; bir~ey ogrenrnerni§lerdi. 
Bumm i~in aradan bir bu~uk sene ge<;ti
gi ha]de meydana hic;:bir i~ <;tkaramadJ • 
Jar. Kral Boris ise 1935 senesi 21 nisa
nmda halka verdigi soziindep geriye dii
nemezdi. Bu yiizden en sopunda idareyi 
eline ald1, ii~iincj.i Ki:ise ivanof hbinesi· 
ni meydana getirrnege mecbur oldu. Bu
na sebeb partilerin beceriksizligi ve eskiyi 
unutamamaland1r. Y oksa partiler eskiyi 
unutsalar ve daha becerikli olsalard1 pu 
hal kat'iyyen olmiyacaktJ. 

Oc;:Uncii Kose lvanof kabinesinden ga
ye yeni zamana uygun yeni se~im ka
nununu hazJrlaylp bu yeni se~im kanu
nile partisiz yeni bir meclis sec;:mek ne bu 
partisiz yen.i bir idare ~ek)i meydana. ge: 
~irmektir. O<;iincii Kose l van of kabmes1 
biitiin bu i~lerj yapabilecek bir vaziyet -
~edir. (iinkii bu kabinede partilere men
sub yani itiraz edebilecek tek bir ki~i 
yoktur. Kabine azasmm hepsi de me -
rnurdur ve Kral Boris neyi emrederse o
pu yaPacaklardJr. 

M. Tro~kinin a~hg1 dava 
Londra 29 (Hususi) - Norve<; huku

meti M. Troc;:ki tarafmdai} bir kqmiinist 
ve bir fa§i!t gazetecisi aleyhine ac;1lan 
davanm gariilmesine musaade etme · 
mi§tir. 

cakhlar goriiyor. 
Bu mada Ali Sabir, elleri sutmda hi

rer birer duvardaki levhalan tetkik edi
yor, Demirse onu dinlerken cajllek3.ndan 
pahc;:eye, ve orada dola~an golgelere ba
kiyordu. Hem en doniip: 

Y a i~kisine ne demeli? dedi. 
- Bu kadar insafSIZ olmal diye giil

pii. Bir kere de ona sormah nic;:in bu ka
dar iger? Kurdoglu bir zamanlar taml -
nu~ bir gazeteciyrni~ derler. Rivayete go· 
rc, bu ugurda babasmdan kalan koca bir 
serveti batirrni§. Me~rutiyet iginde ge<;ir
digi canh hayatm, §imdi yalmz riiyasm1 
ya~1yor. 

Bu suada kadmlann, bahc;:ede kiigiik 
bi1 sofra hamhg1 yapliklan goriiliiyordu. 

Ali Sabir yorgulllugqnclan bahsederek, 
~v sahibipe gi:iriinmeden, selamhk kap1 • 
smdan gitti. 

D1~arda, hay)j uzayan haztrhktan bi • 
raz siki)ml§ gibiydiler. Pencere kenanna 
yerle§!irilmi§ ve ihtimamla baglanmi§ a
lan saksilarm arasmdan di§an bakt1lar. 
Kuru dallilr ve ars1z yapraklar oday1 
kafesle kapahlmi§ gibi ortiiyordu. 

Biitiin bu teferruat bahgenin evvelce 
titiz bir elden gegtikten sonra, uzun miid
det ihmal iginde bJrakildigtm gosteriyor
du. 

M arif mes leleri 

Bakalorya 
... 

3 
Arif Osmanc1koglu 

G~en makalemde, olgunlukta tale -
benin, hocasmm bulundugu bir komis
yon tarafmdan imtihan edilmesinin do
guracagl - ve dogurdugu • mahzurlan 
gi::isterebildigimi samyorum. Buna kaq1 
almacak birinci tcdbir, §iiphesiz, pren
sip olarak, talebcnin kendi hocasmdan 
imtihan olm1yacagm1 talimatnameye 
gc<;irmektir. Tatbikat sahasma gelince, 
burada rasgelinecek hususi gii<;liiklcr 
nazari itibara al~nabilir. 0, diger bir 
meseledir. 

Bu prensipe istinad eden bir imtihan 
sisteminin, istanbul, Ankara gibi muh
telif liseleri ve fakulteleri, izmir, Ada
na gibi k1z ve erkek lisclcri bulunan 
merkezlerde tatbik1 hi~ tc gi.ic; dcgildir. 
Buti.in namzedleri bir binada toplamak, 
ve bir mufetti§in nezarcti altmda te -
§ekkul edecek komisyonlarda, talebele
ri, tammad1klan mumeyyizler tarafm -
dan imtihan etmek. 

Belki bu usuliin birc;ok vilayet li -
selerine tatbik1 imkans1z oldugu si:iyle
necektir. Fakat buralardaki namzed 
mevcudu digerlerine nisbetle pek az ol
dugundan, ba§ka bir hal tarz1 bulunun
cJya kadar bugunkii halinde b1rak1la -
bilir. Boyle hususi bir vaziyet, diger 
imkam alan ycrlcrdc, hakh bir imti -
han §eklinin tatbikma mani olmaz. Bun 
dan ba§ka, birc;ok vilay·et merkezlerini 
de bir merkezde toplamak mumkun • 
dur. Mesela; Afyon, Kutahya ve Eski
§ehir namzedleri, birbirlerine yakmhg1 
ve nakil vas1talanmn kolayhg1 dolay1 -
sile bir tek merkeze toplablabilir. Ni
tekim bu usul Fransada mevcuddur, 
§i::iyle ki: 

Fransada, 89 vilayet 17 akademiye 
(her akademi tam bir universite te§ki
latml ihtiva eder) ayr~lmi§tlr. Baka • 
lorya imtihanlan universite rekti:irii • 
nun tayin ettigi mumeyyizler tarafm
dan, akademi merkezinde ve tek bir bi
nada yap1hr. Yaln1z Paris akademi -
sinde 24,:JOO namzed bulundugu dli§ii -
niili.irse, akademi merkczlerine diger 
vilayet ve kasabalardan gclen talebe 
miktan tasavvur olunabilir. Halbuki 
bizde, ismi gec;en vilayetlerde namzed 
mevcudu azarni 50 yi bulmad1gma gi:i
re, rasgelinecek mu§kiilat her halde 
Fransadakinden fazla olm1yacakhr. E
sasen birc;:ok yuksek mekteb musaba -
kalan igin, bizde dahi, namzedler An
kara ve istanbul merkezleri11e gelmek
tedir. Ve sonra, memleketin hemen her 
tarafma ugnyan demiryollan ve otobiis 
servisleri, bilhassa, mevsimin miisa -
adesi, bunun tahakkukunu kolayla§h -
racakhr. 

Belki memleketin hususi bunyesi -
ne vukufsuzlugumu, yalmz nakil degil, 
ialJe ve ibate meselelerini de dii~i.inmek 
icab ettigini ve diger birgok mi.i§kulleri 
gi::isterenler olacakhr. Siiphesiz bunlar 
tabii ve yerinde itirazlard1r. Fakat im • 
kans1zhk kar§Ismda feragat etmek pek 
takdirc deger bir hal tarz1 degildir. Her 

halde ayni mu§kiilat ba!=ika memleket
lerde de vard1r. Biz buna ba~ka bir c;a
re daha dii§unuyoruz: 

Bu tiirlii merkezlcre Vekaletc;e tayin 
edilen miimeyyizler gi:inderilebilir. Bun 
lar ya miifetti§lcrdir • ki bu ~ igin kafi 
olmiyacaklanm zannediyorum • ya u
mumi ki.ilti.iri.i kuvvetli alan diger lise
ler hocaland1r. Hatta ve belki yerinde 
olarak Gazi Enstitusii muallimleri, yi.ik
sek mekteb profesarleri, universite do-
c;:entleri de olabilir. Bi:iylece, pilvas1ta 
yap1lacak olan kontrolun manevi tesiri 
<;ok buyuk olacag1 gibi, baZl liselerde 
tahsilin zay1f oldugu ve kolay diploma 
ahnd1g1 §eklinde yap1lan iftiralara da 
bir son verilmis olur. 

Boyle bir lis~de muallimlik etmi~ bir 
tamdJgima makalemi okudugum za • 
man, iizerinde l;Ok du~iiniilmesi icab e
den bir meseleye temas ediyorsun, de
di; ve devam etti; bulundugum lisede 

lki arkada~ birbiri11e kfiT§I e<ok yakm
hk duyuyordu. Bir<;ok cihetten fikir • 
Jeri z1d oldugu halde, Cerna! ne dese 
Demire aykm gelmiyor; ve Demir dos
~unun feveranh mizacm1 bilcligi i<;in, ba
Zl noktalara pekala clokunmaclan gec:;e • 
biliyordu. Dinle alakas1 goktan kesilmi§ 
Plmasma ragmen, itikad ve iman hak -
kmdaki nutuklanm tahammiille dinliyor, 
ve haua gitgide kuvvetlenen dostlukla -
rmm ni§aJiesi olrnak iizere, birhkte 
camileri gezmek ve ezan clinlemekten hu
susi hir haz duyuyordu. 

Nitekim gene bu dostll.lk, ilk zaman • 
larda bir an bile katlanamadigi 4laturka 
alemlere hie; degilse, seyirci gibi i§tira
kine sebeb olclu. Art1k §ark Jllflkamlan· 
OJ yadugarn1yor ve sm:>bisrncle itham e· 
dilmek korkusile bu bahisler iizerinde 
eskiden oldugu kadar muhalif goriinmege 
cesaret edemiyordu. 

Az sonra, sofranm haz1r oldugu haber 
verildi. Gene avludan dola§arak havQZ 
kenarma gittiler. Kurdoglu, orada iki 
k1Z1 ve damadile onlan bekliyordu. De
mir, heniiz ev halkma takdim edilrnemk 
ti ki, Bekir Beyin kii~iik k1zile gozgoze 
geldigi zaman hayretinden ve sevincin
Jlen bagm .. amak igin kendipi gi.ic;:liikle 
tutabildi. 

mekteb mudiirile ben senin istedigin 
§artlan haiz iki miimeyyizdik. ihbsas 
zi.imrclcrimize gore, ikirniz de her imti
handa miimeyyiz bulunuyorduk. Bi::iy _ 
Ieee, ~ocuk}arm kafasmda bir imtihan 
mefhumu te§kil etmege ~ah§tlk. Bence 
miimeyyiz usuliinu biitiin liseler i~in 
tatbik etmelidir; yalmz bahsettigin li
seler ic;in degil. <;iinkii, birgok dersler 
vekiller tarafmdan verildigi gibi, bir 
c;ok asiller de tedris ettikleri ilim ziim
resine aid bir fakiiltcden mezun degil -
lerdir. Biliyorsun ki hoca olmak ic;in 
yuksck mekteb mezunu olmak kiifidir. 

- Tabii! dedim. 
- Fakat, dedi, hangi yi.iksek mekteb 

mezunu olursa olsun! .. 
- ~u halde, dedirn, Maarif Vekiileti 

ba'}ka veki\letlerde i~ bulam1yan yuk -
sck mekteb mezunlanndan istifade e
diyor, bu fena bir §t>Y degil!. 

- Oyle amma, o zaman da Maarife 
baf}ka bir ·ad vermck icab eder, dedi 
ve sustu. Onun istedigi tarzda hoca a
rayacak olursak mektebleri kapatmak 
icab ettigini soyledigim zaman, 

- Hay1r! dedi, okutsun)ar, muvakkat 
bir zaman ic;in! Fakat i.mtihan etmek 
hakk1 herkese verilmesin. Nitekim, 
Fransada, miimeyyi;o: olmak ic;in agreje 
olmak 11art oldugu gibi, her agrcje de 
miimeyyiz olamaz. <;i.inku mumeyyizlik 
aynca bir san'attlr. Halbuki , sen de bi
liyorsun , agrejeler, liselerde bir ekalli
yet tef)kil eder. 

- $u halde, dedim, mutabikiz. !mti -
hanlar, evvela, talebenin hocas1 olm1 -
yan, saniyen imtihan etmek hakkma 
malik olan mumeyyizler, yani Exami -
nateurler tarafmdan yap1ld1g1 takdirde, 
(o, bu frans1zca kelime iizerinde fazla 
1srar ediyordu), hakh olabilir. Ve an -
cak o zaman bakaloryamn bir k1ymeti 
vard1r. 

Fakat, dedi, §Unu da ilave eder misin? 
c- Lisenin, ald1g1 diploma ile vatan

da§lar arasmda mumtaz bir vazifeye 
hak kazanan miinevverler yeti§tiren, 
bir dcvlet mliessesesi oldugunu dii§un
mek, ve bu munevverler hakkmda ve
rilecek hukmi.in bitaraf ve liyakatli bir 
mahkeme tarafmdan verilmesini temin 
etmek lazimdir. ~ 

Aril Os(nanctkoglu 

Adapazar1 muallimle
toplanbst 

Adapazan (Hususi) - Kazam1zla ki:iy 
lerimizin ilkmekteb muallimleri Vila
yet Maarif mudi.iru, Merkez Mufetti§i 
ve ihsan Altay)n da i~tiraklerile iki gun 
suren olduk'>a uzun bir toplanti yapmi§
Jar ve mi.ifredat programile yeni y1l 
gah]malan uzerine konu§mu~lardir. 

Yukanki resim bu toplanhya i~tirak 

edenlPri bir arada gostermektedir. 

Hakikateq bu Qnj.m giivert~de rasla • 
d1g1 ve zihnini glinlerce me§gul eden ce· 
sur, parlak baki§h gene k1zdan ba~ka 
kimse degildi. Bu, ~iiphesiz oydu. hte 
~imdi de ona, bebeklerinin i<;i gi.ilen ayni 
rnunis gozlerle bakiyordu. BuntJnla be -
rnber «ihtimalki, tani§hgJmJzm bilinme -
sini istemez l» diye dii~i.jndii; ve onu 
mii~kiil sayabilecegi bir vaziyete sokma
mak i~in, hemen gi:izlerini indirdi. Cerna!. 
arkadasm1 tamtmaga hamlandigl mada 
Kurdoglu daha once davramp: 

- Biiyiik kmm F ahriinnisa, damad1m 
Zeki kiiciik kmm Nuriinnisa i hkat ara
mizd~ sadece Nur diy~ ~ocuklanm ta -
mth. Sonra donerek Mehmed Demiri, 
kendine mahsus oldukc;a eski bir te§rifat 
dilile takdim etti, ve bu arada onun hak· 
kmda - ilk bakJ§ta pek te samimi gori.in
miyen • uzun medihlerde bulundu. Hat
ta Demir bu mada ~ekinerek yere b11 -
karken «ne de masal okuyor, garib tip 1» 
diye dii~iindii. Fa kat Cerna!: 

- Bekir Beye senden uzun uzad1ya 
bahsetmi§tirn l diyerek yetistigi ic;:in biraz 
ernniyet geldi. T ekrar ba~m1 kaldirdJgl 
mada, F alma N uriinnisa babasma don
mi.i~ ve goz ucile kendin~ bakmakta ol 
dugu halde: 

- Misafirirniz bana yabanc1 degil -

Ac1kb bir sap1b' 
{E3) ahmetli Ahmed Rasimin her 
~ okuduk<;a selasetine hayran ol-

dugum .. bir yazisJ vard1r: T ey· 
zem delirdi!.. U stadm hiinerkar kalemi· 
le orijinal bir deger alan mevzuun hula
sasJ ~udur: Mesrutiyetln ilk y11lan i~inde 
bir giin Ahmed Rasim, Bak1rkoyiindeki 
evine gidiyor, sabahleyin sapasaglam b1· 
rakm1~ oldugu teyzesini yatakta bulu • 
yor. Kadmcag1z yan mefluc ve gorii
nii~e babhnca da adamak1lh mecnun. 
Boy una bagmyor: 

- Da ... Da .... Da ... Da ... 

. Ev halk1 gibi Rasim de bu sonu gel
~Jyen «Da» larm neye delalet ettigini 
b1r tiirlii kestiremiyor, doktorlar getiri • 
yor. Fa kat en iinlii profesoriinden ad1 
hi<; duyulmami§ olanma kadar biitiin bu 
hekimler dahi hastahgm nev'ini ve fa -
sdas1z haykmlan «Da» larm manasm1 
anhyam1yor. Halbuki kadmcag1z gittik· 
~e <;ogalan delilik buhram ic;inde bvra
myor, ha~yet ve deh~et ihsas eden ~1ghk· 
lar i~inde durmadan bagmyor: 

- Da ... Da ... Da ... Da ... 

Rasim bu v.aiye~te bir polis gibi dav
r~~Jyor •. teyzesmm o giin nerelere gittigi· 
m mcehyor ve sonunda hastahgm kayna· 
gm1 buluyor. Meger kadmcag1z, Hami· 
din «Finten» piyesini seyre gitmi§ ve sah· 
nede Davalaciro roliinii yapan aktor 
Biirhaneddinin naralanndan korkarak 
sapitmi~. Da ... Da ... Da ... diye bag1r· 
mas1 da Davalaciro demek istemesin • 
denmi§ !.. 

*** 
Diin, bir y1g10 e<ocugun guriiltiilii al • 

kt§lan arasmda alabildigine gobek kivl· 
ran, arama oynamaYJ. b~rakip kahkaha • 
!aria giilen ve sonra: <<Yand1m bu kira· 
dan f» sayhasile hiingi.ir hiingiir aglama· 
ga koyulan bir deliye rasgeldim. Cinnet 
denilen ak1l yiikiinden kurtulu§ haletinin 

garib tecellileri varda. Delirenlerin kimi 
aglar, kirni giiler. lr;lerinde boyuna dii· 
~iineni veya susmadan konu~am da var· 
d1r. Fa kat benim gordiigiim deli hem ag
hyor, hem giiliiyordu, ayni zamanda oy· 
nuyordu. 

Ben ne onun, Kel Hasan tiyatrosu 
§antozlerini solda b1rakan oynayJ§ma, 
ne de Jthrads1z hir desi§iklikle aglay1p 
s1zlamasma degil, aras1ra «yandim bu k1· 
radan» diye nara savurmasma mim koy· 
dum. Ciinkii Rasimin yazismJ ve Dava • 
laciro meselesini hahrlami§hm. Herifte· 
ki cinneti boyle bir sebebe baglamak is

teyi§irndeki isabet biraz sonra meydana 
<;Ikh: Polisler adamcagiZl tutup ta ok§I· 
yarak, tath tath konu~arak karakola 
dogru yiiriiti.irlerken koynundan yere bir 
kag1d dii§tii. Memurlara verrnek iizere 
egilip ald1m ve ~oyle bir baktJm. Bu. 
Kad1koy Su ~irketinin yeni doldurulrnu§ 
bir faturasJ olup §U rllkamlan ihtiva edi
yordu. 

Kuru~ 
60 Sarfolunan su bedeli 

125 Dcreti maktua taksiti! I 
90 Saat kiras1! ! 

Arlik hakikati kavram1~hm ve adam· 
caglZin ii<; ayda bir 90 kuru§ saat kiras1 
verrnekten sinirlenip sap1tt1gm1 anlamJ~
tlm. T ann bizleri korusun! .. 

M. TURHAN TAN 

lskenderiye onlerinde bir 
facia 

iskenderiye 29 (A.A.) - Abdiillatif 
Lutfi admdaki MlSlr vapuru, iskende -
riye ac;1klarmda batml§hr. 50 ki§i telef 
olmu~tur. 

d1r, diyordu. 1stanbuldan gelirken arka
da§bk yaphk. Bir daha goru§eceg1m1z 
hatnmzdan gec;memi§ti degil mi? diye 

giilerek ve clogn.Jdan dogruya ona done· 
rek sozlerini bitirdi. 

Demir, heniiz tam§tlgi bu ailenin ken
dini nas1l kar§Ihyacagml iyice bilmedigi 

ic;:in, miitereddid: 

- Evet.. dedi, ne garib tesadiifl K1· 
z•mzla yol tam§1khg1 var. Hatnmda kal· 
d1gma gore, bana malumat vererek yar· 
d1m etmi§lerdi. 

Nur, hemen ahhp tashih etti: 

- Hay1rl As1l siz yard1m ettiniz. Ve 
ben buna nasd te§ekkiir edecegimi bile-

rniyorum. Sonra tekrar babasma done • 
rek c;ok §en, ~ocuk gibi masum bir tavula: 

- Fa kat biliyor musun baba dedi, 
misafirirniz o giin bana, senin c;:ok ho§U" 
na gidecek ne giizel §eylerden bahset • 
mi~ti r Onlan dinlerken hep gazetelerini • dii~ii ndiim. 

Bu mada heniiz daha agzm1 ac;m1ya 
ftrsat bulamam1~ alan biiyiik k1zla ko • 

cas1, ka lanm gatlp birbirlerine bah • 

yorlard1. F ahriinnisa, baba§ma i§aretle: 

- Oturmaz m1y1z? dedi. 
tArkast varJ 
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Ankarada lilrihf bir giin 

Atatiirk Yugoslav gazetecile
re miihim beyanatta bulundu 

[Ba!itaratz 1 tnct saht!ede 1 
mi meydam, bir anda doldu. Buna rag
men caddeler bo§almt§ degildi. Hmca • 
hmc bir kalabahk, bilhassa Atatiirkiin 
gec;ecegi yollan tutmu§, beklemekte idi. 
Bu kalabaltk biitiin glin, donii§iinde de 
bir daha gorup alk1§hyabilmek tc;m 
Atatiirkii ayni yo! iizerinde dagtlmadan 
bekledi. 

Mecliste yaprlan kabul resmi 
Halkm Biiyiik ;>efe baghhgmm bir i

fadesi olarak zafer abidesile Atatiirkiin 
diger yeykellerine konulmu§ olan c;elenk
lerin saytst, yiizden fazla idi. Atatiirkiin 
g~ecegi yollarda resmi selamt ifa etmek 
iizere ktsa fas1lalarla izciler ve Biiyiik 
Millet Melisinin ·i:iniinde de bir ktt' a as
ker yer alml§ bulunuyordu. Saat 12 de 
Atatiirk Biiyiik Millet Meclisine gelmi§
l~r ve biitiin yollarda birikmi§ olan on 
bmlerce halk tarafmdan co§kun tezahii -
ratla selamlanm1§lard1r. Reicumhur Bii
yiik Millet Meclisine geli§lerinde Mec
lis Re~si Abdiilhalik Renda, Ba~vekil 
lsmet Inonii, Biiyiik Erkamharbiye Reisi 
Mare§al F evzi Cakmak ve Millet Mec· 
lisi riyaset divam azalan tarafmdan kar
~1lanm1~1tr. 

Biiyiik Millet Meclisinde yaptlan 
tebrik merasiminde refakatinde hususi 
claire ~efleri oldugu halde biiyuk misafi
rimiz Yugoslavya Ba~bakam Ekselans 
Stoyadinovi~t ve Sovyet Rusya Assoavi
yakim reisi General Eydeman ve yamn
daki zevat ta bulunmu§lardlr. 

Atatiirk Ekselans Stoyadinovic;in teb
riklerini kabul ederken buyiik misafirle 
bir muddet gorii~ii~tiir. 

T ebrik merasimini miiteak1b Ekselans 
Stoy!idinovi~tle Ba§Vekil fsmet inonii, 
D1~ l§leri Vekili T evfik Ru~tu Aras yan
lannda oldugu halde, resmige~tidin yapt
lacagl yan~ sahasma geli~leri biiyiik mi
safirin ~ahsmda dost Yugoslavyaya kar
~~ halktmmn duydugu samiml hislerin bir 
defa daha tezahuriine meydan vermi~tir. 

Atatiirk ge~id resmi yerini 
fereflendiriyorlar 

Cumhur Ba§kammtz, Biiyiik Millet 
Meclisindeki resmi kabulden sonra ge -
,.id mcyJdunu ~etdlendirdiler. Vek;ll,. -
rimiz ve aziz misafirimiz Yugoslavya 
Ba§vekiTi Ekselans M. Stoyadinovi~ da
ha evvel gelerek tribiindeki yerini a) -
rn1~lard1. Atatiirkiin geli§i biitiin mey -
dam alkt§ tufam 1c;inde btrakh. 

Buyiik ~ef gec;id resmi ba§lamadan 
once bir miiddet Yugoslavya hiikumet 
reisile hususi olarak gi:irii§Tilu§tiir. 
Sabiha Gok~enin muvaffakiyetli 

Ufuflarr 
Bi: miid.det sonra gec;id resmi i tay • 

yarect Sabtha Gokc;enin havada a 1 ~ ff k. )" h y p lgl 
~uva ~. tyet 1 • areketlerle ba~ladl. Sa -
btha Gokc;en, b1r Turk k1z1na 

yara~1r ce-
sare! ve meharetle idare ettt'g~ 1• 1 . ayyarest· 
le, havaya c;evrilmi~ olan gozleri heye-
c~na vererek muvaffakiyetten muvaffa _ 
ktyete uc;tu. 

Bu mada ii<; tayyareli bir filod 
b_~§ para§iit<;ii toplu olarak atla~t~ ~~ 
toren meydammn yakinine inmi§lerdir. 
Aynca 9 tayyareden hirer para§iitc;ii at· 
lam~~ ve bu suretle athyanlarm saylSI 
24 u bulmu~tur. Bu para§iitriilerde .... 

k I .d. ,. n uc;u gene tz ar 1 1. 

Gec;id ba§lad1ktan sonra ilk kadm pa
ra§utc;umuz Ytldtz 400 metrodan athya· 
rak ko§u meydamna inmi§ ve yamndaki 
biiketi Atatiirke sunarak §U 50··z1 · .. _ . . en soy 
lem1~t1r: 

«-:::- Biiyii_k Atatiirk, gec;en Yll «Turk 
c;ocugu her l§te oldugu gibi havaclhkta 
da en Y_ii~sek giizeyde, gokte seni bekli
yen yenm az zamanda dolduracak 
Bundan gerc;ek dostlanm1z sevinecek sm. 
Tiirk ulusu mutlu olacaktm> buyurmu§v~ 
tunuz. Bu gaye ugurunda <;trpman TUrk· 
ku§u c;ocuklanmn sayg1 ile baghhk du _ 
gularmt lutfen kabul ediniz.» Y 

Atatiirk Ytld1za iltifat etmi§lerdir. 
Gene b?giinkii gec;id resminde bir 

olanorlii buka~t tayyare ile ii~ planorlii 

Bafvekilimizle aziz misafirimiz konufuyorlar 
bir tayyare uc;mu§ ve havada buaktiklan ileriledi. Askerlerimizin gec;i§i sade bir 
planorler akrobati hareketleri hapml§lar- takdir ve heyecan degil, ayni zamanda 
d1r. Merasimin sonunda da iizerinde «Var gurur ve emniyet verici bir mahiyette idi. 
ol Atatiirk» ciimlesini ta§lyan bir halon Piyadeleri, c;ok miikemmel bir tarzda 
havalandmlml§ ve bu halon halk tara- ilerliyen bahriye silahendazlan takib et
fmdan siirekli alk§Ilarla kar§llanml§llr. ti. Bahriyeliler gec;erken Y avuz bandosu 
Uc;u§lara i§tirak etmiyen Tiirkku§u tale- c;almakta idi. Bahriyelilerimizi dortnal 
besi de ellerinde model tayyarelerle ge- gec;en siivariler takib etti. Bundan sonra 
c;id resmine yiiriiyerek girmi§lerdir. polis k1t' alanmn gec;i§i ba§lad1. Siivari 

Gec;id resminde Atatiirkiin tribiiniin- polisler, bisikletli polisler ve motosikletli 
de bulunmakta olan Sovyet Rusya As - polisler yeni uniformalarile gec;tiler. Po
soavakim ba§kam General Eydeman ge- lislerden sonra topU<;ulanm1z, agn top
c;id resmi esnasmda Tiirkku~u ve para - c;u k1t' alan, z1rhh otomobil miifrezele -
~iitc;iilerinin uc;u~ ve atlay1§lanm biiyiik ri, tanklar, motorlii k1t' alar, fenni bt' a -
bir al.ika ile takib etmi~ ve Tiirkku§u lar, tayyare toplan, nakliye otobiisleri ve 
KurlllJUinun pek k1sa bir zaman ic;inde kamyonlan, motorle§tirilmi§ agtr topcru 
elde ettigi neticeden ve gene planar ve k1t'alan gec;tiler. 
para§iitc;iilerin muvaffakiyetlerinden do- Koyliilerimizin ge~i~i 
lay1 takdir hislerini Atatiirke arzetmi§ Askerlerimizin bu iftihar verici gec;i -
tir. §inden sonra siivari ve piyade olarak koy-

Ge~id resmi bafltyor liilerin gec;i§i ba§ladl. Onde atlanna bin-
Bundan sonra izcilerin gec;id resmi mi§ olan ~ehid analan, arkalarmda eski 

ba§ladt. K1z, erkek iki bin izci birbirin - muharibler, milisler ve koyliiler vardt. 
den diizgiin ve muntazam bir halde alk1§ Milli k1yafeterile yedi bin koylii co§kun 
tophyarak gec;tiler. hcileri, ellerinde mo- tezahiirler arasmda Atatiirkii ve halk1 
del tayyarelerle gelen Turkku§U c;ocuk - selamlad1lar. 
Ian takib etti. Bu mada para§iitc;ii Tiirk Gec;id resmi Cumhuriyet c;ocuklarm -
k!Zl Y1ld1z da kendini tayyareden be§ dan koylii kadmlara kadar memleketin 
yiiz metred en a§agl att1 ve muvaffaki - biitqn kuvvetle~inden canh. ~rnekleri go
yetle indi. Bu esnada ufuklardan gorii· giis kabartlct btr manzara u;;mde topla 

Muhterern miafirimizin Ankaraya muvasalatlarrndan bir intrba 
nen tayyare filolanmtz muntazam §ekil -
de merasim yerine yakla§arak gec;id 
resmine i§tirak ettiler. Yiize yakm tay· 
yare havadan gec;ti. 

Yiiksek mekteb talebeleri de muntazam 
elbiselerile takdirler arasmda gec;tiler. 
Bu mada birbirlerine kordela ile baglan· 
ml§ ve kordelalarla, bayraklarla suslen· 
mi§ olan iic; tayyare kordelalar kopma -
dan havadan tribiinlere dogru uc;u§lar 
yaphlar. KJZ talebeler de muntazam el • 
b1selerle gec;tiler. Bu arada ismetpa§a 
Ktz Enstitiisii talebeleri, musiki muallim 
mektebi talebeleri §arkt soy]iyerek gee;· 
tiler. 

Kahraman askerlerimiz get;erken 
T alebelerin ge<;id resminden sonra as

ker! ktt' alarm ge<;i~i ba§ladt. Sagda alay 
sancaklarile lie; alay biitiin seyircilerin al
kl§lan ve candan tezahiirleri arasmda c;e
Iik ad1mlarla ve Atatiirkii selamltyarak 

ml§ bulunuyordu. Merasimin hitamm -
dan sonra I 00 bini miitecaviz olan halk, 
muazzam tezahiirlerle Ankara sokak -
larmda bayram sevincini izhar eden ha
reketlerde bulundular. 

Ak§am Ankarapalasta Yugoslavya 
Ba~vekili ekselans Stoyadinovi<; ve Sov -
yet Rusya Assoakim ba§kam General 
Eydemanm ve kordiplomatigin bulundu
gu biiyiik bir ziyafet verilmi§ ve bu ziya
feti Cumhuriyet Halk Partisinin suvaresi 
takib etmi§tir. 

Gece de biitiin Ankara, Cumhuriye • 
tin 13 iincii ytldonumiinii c;ok muhte§em 
bir dekor ic;inde kutlulamt§tlr. Ba§la kah
raman askerlerimizin bulundugu ve bin
lerce halkm i§tirak ettigi biiyiik bir fener 
alayt onlerinde mlZlka oldugu halde §eh
ri dola§mi§tlr. 

M.S. E. 
Yugoslav Ba,vekilile lsmet lnonii 

arasrnda konu,malar 
Ankara 23 (Hususi) - Yugoslav 

Ba§vekili Ekselans Stoyadinovi<; bu -
giinkii gec;id remini takib ettikten sonra 
Ba§vekil ismet ini:inii ve D1§ hleri Ba
kam Doktor T evfik Ru§tii Arasm refa
katinde olarak sahadan aynhrken halk 
biiyiik mi~afire kar§I biiyiik bir sevgi te
zahiirii gostermi§tir. Bilhassa biiyuk mi
safirin ikamet ettikleri Ankarapalas oteli 
oniinde toplanml§ olan binlerce halktn iki 
hiikumet reisinin resmigec;idden otele 
donii§leri esnasmda gostermi~ olduklan 
tezahiirat fevkalade bir manzara arzet
mi§tir. 

"rkiye • Yugoslavya ticat'et mukaveleai imzaland1ktan sonra _---J.__ __ _......_ 

Otele geli~lerini miiteaktb iki hiiku -
met §efi ve Hariciye V ekilimiz arasmda 
gi:irii~melere ba~lamlml§hr. Epeyce uzun 

~.._..."-'-'u,iizaker esruumda ot 

Profesyonel serbest giire~ 
miisabakalar1 diin ba~lad1 

Guresler 
' 

hararetli, fakat idare Tekir-intizams1z oldu, 
dagh Hiiseyin, 

meydan 
rBa$taratt 1 tnct sahitede I 

ziinden miirur ve uburun giic;le§mesi, bir 
kiS!m pehlivanlarla giire§ merakhlanmn 
vaktinde hazlr bulunmalarma mani oldu
gu nazan itibara almarak giire§lere bir 
sa at teahhurla saat iic;te ba§land1. M usa
bakalardan evvel ktrka yakm pehlivan 
ringin etrafma gelerek halka - takdim 
edildi diyemiyecegiz - gosterildi. 

Ba,altt serbest giire~leri 
Bu seri giire§e altt c;ift pehlivan i§tirak 

etti. Sami Karayelin idaresinde ba§ -
laytp miisabaka arasmda pehlivanlann 
haberleri olmadan pehlivan Cemalin ha
kemligine devredilen birinci giire§i Bur
salt Hiiseyinle Akhisarh Halil yapttlar. 
N eticede Halil dokuzuncu dakikada 
tu§la kazandt. 

ikinci giire§ Pomak Mustafa ile Sm
d;rgtlt Serif arasmda yap1ld1. Hasmma 
nazaran daha c;evik ve daha usta olan 
;>erif iki dakikada tu§la galib geldi. 

Abdiisselam ile Bulgaristandan gelen 
Emrullah iic;iincii giire§i tuttular. Bida· 
yette hakimiyet Emrullahta idi. F akat 
bu hakimiyet ·yava§ yava§ daha nefesli 
olan Abdusselama gec;ti ve neticede Em
rullah otuzuncu dakikada tu§la yenildi. 

Di:irdiincii gure§i Silivrili Mehmedle 
Vizeli Anf tuttular. ince ve uzun yapth 
olan her iki giire§<;i siiratli oyun tatbik 
ediyorlardt. Bir araltk hasmmt altma a· 
Ian Mehmed bir bel kiindesile altmc1 
dakikada tu§la kazandt. 

Adapazarb 
okumasini 

Arifi yendi, Cayantn 
da kabul etti 

Diinkii miisabakaya iflirak eden pehlivanlar bir arada 

dar devam ettikten sonra bitti. Pehlivan· ktrdt soylemege salahiyet sahibi kimse ~ 
lar, miisabakalara verilen ehemmiyetle lerin etrafmda kesif halkalar te§kil ede4 

lar. Buna mukabil idari k1s1m -kelimeyi rek ortaya atJ!an fikirleri dinliyorlardt. 
~ok hafif buluyoruz- berbadd1. Bu suada bu manzara ho§ bir ac;tkha~ 

Bu i§in bozuklugu, daha ba~hng1cda, va tiyatrosu mahiyetini ald1. Sami Kara~ 
pehlivanlann takdimi malarmda ba~gi:is· yel eline megafonu alarak ringe, halkm 
terdi. Halkevi biitiin pehlivanlann bu ortasma <;:rkarak gure§leri seyretmege 
giire§lere i§tirakini temin ic;in binlerce li· gelmi§ olan Macar pehlivam <;ayayr 

bugiin i~tin T ekirdagh Hiiseyinle glire§
mege davet etti. Davet <;ayaya tercu • 
man vas1tasile bildirilirken tribunlerdeki 
seyircilerden biri bu giire§in yaptlmast 4 

mn dogru olmadtgtnl; c;iinkii T edirdag~ 
lmm maglubiyetile bitebilecek bir mi.i 4 

sabakadan sonra (:ayanm memleketine 
avdetinde Tiirkiye Ba§pehlivamm yen· 
dim, yollu iddialarda bulunabilecegini 
ileri siirdu. 

Arttk vaziyet eski Yunanhlarda, §e • 
hir meydanlarma toplanan vatanda§la .. 
rm hep beraber memleket i§lerini hal ve 
fasletmeleri §ekline doki.ilmii§tii, her ka
fadan manalt ve daha ziyade manas1z, 

Diinkii giireflerden bir goriiniif yerli ve daha c;ok yersiz laflar <;tktyor • 

Be§inci gure§ rakibine nisbetle en a§agl 
15 kilo hafif (:engel Abdullah ile Go
nenli Hamdi arasmda ba§lad1. \=engel 
minderde ctva gibi dola§lyor, rakibinin 
fazlaca agtr olmasma ragmen, her vakit 
elinden kac;tyordu. Miisabaka uzad1k<;a 
heyecan art1yor, halk her giizel hareke· 
tinde, her tehlike atlatt§mda (:engeli can· 
dan alkt§hyordu. Birinci yirmi dakika 
neticesi:z; bitti. Uc; dakikahk istirahatten du. Nihayet giire~in yaptlmamast hak • 

kmda tribiinden gelen bu teklif ekseri • 
sonra' pehlivanlar tekrar tutu§tular. 0 • ra miikafat dag1tmag1 goze ald1g1 halde 
yunun miiddeti doldugu halde tu§ olma- stadyomda, 20 - 30 lira vererek bir rad-
mi§tl. Gonenli Hamdi kilosu sayesinde yo tertibah yaphrmamt~h. Duhufiye ta- a m u a i a e m abi : yeti ara ile reddedildi. 

tesl·s ettig~ i hakimiyeti neticesinde say1 he- rafma mtim veren yariSI soyunmu§ yansi 
I - Cure§ rinizi seyrettim, ben ala 

S • .,b1']e gal1'b 1'IaAn ed1']di. iyinik vaziyetteki pehlivanlan, ya mz f 
" · turka serbest giire§ yapamam, ala ranga 

Bu serinin son giire§i Silivrili Sabri ile balkona c;evrilmi§ olan megafon k!Sik blr serbest gure§e hazmm. yolundaki ce • 
Babaeskili ibrahim arasmda yaplldl ve sesle takdim ederken sag ve sol tribiin - vahl ortahgt bir daha kan§tJrdl. 
30 saniye gibi c;ok k1sa bir zaman sure- lerle duhuliyedekiler hakh olarak klya- T ekirdagh da ringe c;tkarak (:ayanm 
rek fbrahimin galibiyetile neticelendi. meti kopardtlar. teklifine: 

Yapllan altl mu··sabakada S1ndtrg1h T ertibat bozuklugunun birinci perdesi I d k ld 
- Ben onun a iste igi §e i e giire§~ C:ert"f 1'Je say1 hesab1'le mag~ luAb olmasma burada bitti. ikinci hata birinci giire§te h d' b d" 

~ mege azmm, 1ye ceva ver 1. 
ragmen (:engel Abdullah nazan dikkati ba§gosterdi: Bu suretle pehlivanlar esas itibarile 
celbedecek giizel hirer giire§ yapttlar. Akhisarlt Halille Bursalt Hiiseyin, giire§megi kabul etmi§lerdi. Sami Kara-

Ba~pehlivanlrk miisabakast hakem Sami Karayelin idaresinde giire§e yel bu giire§in ne zaman ve nerede ya -
Dinarh Mehmed bu miisabakalara miitenasib ciddi bir §ekilde giire§ tuttu - p1lacagt meselesinin hallini vakti ahare 

gelmediginden ba§a giire§ecek Kara Ali, ba§lamadan evvel, miisabakamn bir saat talik etti ve miisabakalann bu umumi ve 
Tekirdagh Hiiseyin, Miilayim, Yanm- devam edecegi, 27 nci dakikada 3 daki- aleni celsesi de bu suretle bitti. 
diinya Siileyman ve Adapazarh Arif kaltk bir istirahat verilecegi, giire§in ye - Gerek ba§ ve gerekse ba§altt miisaba
olmak iizere be§ pehlivan kalml§tl. <;e - ni§mece oldugu ve yenmek i<;in pehlivan kalanna bugi.in de T aksim stadyomunda 
kildigi bildirilen kur' ada T ekirdagh Hu- mtmm ii<; saniye minderde kalmast icab sa at ikiden itibaren devam edilecektir. 
seyinle Arif, Miilayimle Y anmdunya ettigi bildirildi. Bugiin ba~pehlivanhk ic;in Miilayimle 
Siileyman kar§lla§acaklar, Kara Ali de Giire~e ba§lamhp aradan iki iic; da - Y anmdiinya Siileymamn miisabakast en 
turnuvanm bu devresini giire§siz gec;ire- kika ge<;tikten sonra hakemligi yapan miihim giire§i te§kil etmektedir. 
cekti. Sami Karayel ringden indi ve yerine Ce-

rna) Pehll.van gert1'. Tam bu SJrada Bur- Spor kuliibleri Partiye res· Di.in bu miisabakalardan yalmz Arif- y 

salt Hiiseyne alafranga bir tu§ oldu. men girdiler Hiiseyin giire§i yaptldl. Ma<;a ba§lan -
rna dan T ekirdaglmm c;ok asabi ve heye- Y ani pehlivanm strtl mind ere degmesile istanbul spor mmtakasma dahil butiin 

k ld ··1·· vaz1.yet1·n deg~ i•mesi bir oldu. Hakem kuliiblerin murahhaslan diin Parti mer-candan sapsan esilmi§ o ugu goru u - • 
B b" f k derhal diidiigii c;ald1 ve Halili galib say- kezine giderek kuliiblerin resmen Halk 

yordu. una mukabil Arifte tr ev a- d Partisine kabulii merasiminde bulunmU§" Jadelik yoktu. t. 
Giire§, hakem pehlivan Cemalin ida - Miisabaka ba~lad1ktan sonra hakem- lard1r. 

I b T d 1 d ll.~g 1" alan Cerna! pehlivan nizamnamenin Merasimde Parti ba§kam istanbul Va· resinde ba§ ar a§lamaz ek. ir ag 1 a · · b k 1 
galibiyet ve mag~lubiyet hakkmdaki lisi Muhiddin Ustiindag ir nutu soy e· hemen kendine geldi ve cidden c;ok iis· · b k b k F th. T h 
maddelerini halka izah edip bu giire§ler· rnt§, una mmta a a§ am e 1 a -

tiin bir giire§ yaparak iic;iincii dakikada k" sin Ba§aran mukabele ederek te§ekkur 
k f k I k t b. · · k d de de mag~lubiyetin alafranga giire•te 1 bir a a 0 ap 1 ve trtncl IU§U azan I. ' etmistir. Parti merkezinde kuliib murah· 

T k. d ~I 'k· · k gibi oldugunu anlatt1 amma maglub olan , . 
e IT ag mm 1 met tU§U azanmast I I haslarma bir c;ay ziyafeti verilmi~t1r. 

da <yok giizel oldu. Sekizinci dakikada pehlivan bu karar kar§IStnda hak t o a - h A k d k' 
k'I rak •a•1r1p kaldt. F enerba ~enin n ara a 1 hasmmm yiiz 1 oyu ge<;kin olmasmt na· • • 

zan itibara almadan ayakta bir salto ile Caya meydan okuyunca T ekirdaglt ilk ma~l 
dag gibi Adapazarhyt maglub etti. kabul etti iki rna<; yapmak iizere Ankaraya git· 

Pehlivanlar yaman giireftiler Giire§ler bitince tribiinlerle duhuliye· mi§ olan F enerbahc;e tak1m1 bugiin hi ~ 
fakat deki halk ringin etrafma ve iistiine ii~ii§· rinci miisabakasm1 Ankara giicile yapa-

Giire~ler bu suretle bir bu<;uk saat ka- ~til:::;'l~e;,.:r·_~Me;;;,r:,ak:;l~ll,:a;_r ,.::b:,::u~gu:.;'"r:.;;e;;:.~..:h...;a...;.k;,;;k..;.m;.;d;,;;a.....;la;..-__ ca_k_tt_r. _________ ~~~~ 

I. ·· ··nde toplanm1~ bulunan halk muh-1 rafmdan kabul edilmesinden bahsederken I kii~ad resmini yapacaklardu. 
m onu . • . I . [' . hk A 1 k terem misafiri alkt§lam1~ ve bu i<;ten sev- §Unlan bildirmekted1r: zmrr va rst ma~ um ara yeme 

gi tezahiiru kar§lsmda Ekselans Stoya • «Umumiyetle Ataturkiin huzuruna <fi· . . dagrttr . .. 
dinovic;le Ba~vekil lsmet lnonii balkona kanlar 15 dakikadan fazla kalmamak - lzmtr .. 29 (~.A.) - V.ah F azh Gu· 
<;tkarak halka te~ekkiir etmi~lerdir. tadular. Halbuki Yugoslavya Ba§vekili, lee; bugun A lzm1r ceza evmded. bulun~n 

. I' . . B k'l' . • T"" k" . s·· ""k c:. f. . d" d t 800 mahkum ve mevkufa ken I parastle Aziz mtsa trrmrz afve t tmrzt ur tyemn uyu ye mm nez m e am k k d ~ !"h. k"1 
tebrik etti iki sa at kalmt§ttr. Atatiirk Yugoslavyaya hslca yde~e I agltt~.rkmt§k vbe. ta 1 flkn 5

1
ev 1 : 

A b 1 .. t apse U§en ere yu se tr §e a esen 
Ankara 29 (~ ~lefonla) - _Do~t Yu- kar~I biiyiik alakastm u suret e gos er - gi:istermi§ ve ceza evine giderek kendile· 

goslavya Ba§veklh M. StoyadmoVI<; bu- mistir.» rile hasbihallerde bulunmu§tur. 
giinkii resm!gec;idi_ b_iiyiik bir dikkat.ve _a- Avusturya Cumhurreisinin tebriki Bayramtmrz Biikrefle de 
laka ile tak1h ~tmt§hr. Muhterem m1saft - Viyana 29 (A.A.) - Tiirkiye milli kutlulandr 
rimiz resmigec;rdde~ so~ra Tiirkiye or - bayramt miinasebetile Federal ba§kan Biikre§ 29 (A.A.) _ Hususi mu· 
dusunun miikemmehyetmden dolayt Ba§· M. Miklas Atatiirke bir telgraf c;ekerek, h b' · · d . 

t t ·· ·· · • b 'kA a rnmtz en. 
vekil smet nonune samlml te n atmt hndisi ve milleti ic;in en samimi temen- Cumhuriyetin y1ldoniimii munacsebelile 
bildirmi~tir. nilerini bildirmi§tir. bugiin Tiirkiye biiyiik elc;iliginde biiyiik 

Atatiirkiin Yugoslavyaya kar~t Yeni Yugoslavya sefaret binasrnrn bir resmikabul yap1lmt§ ve hiikumetle 
gosterdigi yuksek aliika kiisad resmi D1§ hleri Bakanhg1 erkam kordiploma· 

Belgrad 29 (Hususi) -Vreme gaze- Ankara 29 ('T elefonla) - Aziz mi- tik yerli ve yabanct gazetecileri ve ajans 
tesinin Ankara muhabiri Y ugoslavya safirimiz M. Stoyadinovi<;, yarm, yeni miimessilleri ziyafette ham bulunmu§ -
Basv Jcj1i . SlovadinoYicin Atatiirk Ia· Yamlan YustoslaYYa sefaret binasmm !Iardu .. __ _ 
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DUnkii Cumhuriyet Bayram1nda int1balar 

Kahraman piyadelerimizin Kopriiden gefi~i Bir agrr topfu bataryamtz resmigefidde 

--

........ ~ 

Resmige~idde hrz. mehteblerinden biri -----

Cumhuriyet bayramr ak~amrnda Sultanahmed meydam 

Bisihletli izciler gefid resminde 

lzci bayraklarr abidenin oniinde hiirmetle egilirhen 

:; __ ......._.:t __ _,., 

Deniz Gedikli Subay okulu talebesi geferhen 

Taksimde bir kadm hatib hallza Cumhuriyetin biiyiihliigiinii anlattrken 
- 1 

I 
I 

Istanbul mmtakasr sporculart abideye felenk koyduktan sonra 
I 

£snaf cemiyetlerinden sandalctlarrn kamyonu 

1 

~ 

istanbul Komutan vekili Korgeneral Ali Fuad Cumhuriyet 
abidesinin hatrra delterini imzalarken 

. ', % 

-·~ 
y :· '-*'-... -~'!-· 
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Ecnebi mekteblerinden birinin kr~ talebesi resmigefidde · 

Gece tenvirata 

Halk hatiblerinden birini dinliyen halh kiitlesi 

Bir ilkmekteb talebesi resmige.:;ic!Je 



bayramimiz cand • n u 
tat 

,. 
I 

• • 
I 

fener alaylari y p1ldt, halk abaha kad r 
e" lendi, bir k miis mer I r verildi e 

' 

• • 

[Ba~taratz 1 tnct sahtfede] 

Onde Esnaf Cemiyetleri bayrag1; 
cemiyet namma abideye konacak c;elengi 
ta§Iyan otomobil; yaya olarak esnaf ce· 
miyetleri azalan; §oforler; !;ic;ekc;iler; a· 
rabacJI ar; ayakkabJcllar; bahk!<ilar; ce· 
lebler; deniz nakliye; dokumadar; ek· 

• mek yap1c1lar; hamallar; kasablar; 
kahveciler; murettibler; sarac;lar, slit 
c;iiler. §ekerciler cemiyetlerile ,Sark ,Si • 
men;diferleri Birligi. 

Oniversite meydamndan yukandaki 
ma ile hareket eden alay Mercan yoku
§U tarafmdaki kap1dan ~1km1§, Bak!Tcl • 
lar caddesinden Beyaz1d meydamndaki 
tribuniin onunden gec;erek tramvay yo -
lu, Sirkeci, Koprii, ,Si§hane yoku§u, T e· 
peba§l ve !stiklal eaddelerini takiben 
T aksime, Cumhuriyet meydamna gel • 
mi§tir. 

Esnaf cemiyetlerinin onlerinde giden 
kamyonlarda her cemiyetin meslegini 
temsil eden ~ok zarif tablolar yaptlml§ • 
hr. Bu alay guzergahta toplanan on bin
lerce halk tarafmdan co§kun bir surette 
alh~lanmJ§hr. 

Cumhuriyet abideai oniinde 
Resmi gec;ide i§tirak eden k1t' alar • 

dan Cumhuriyet meydamna kadar gelen 
ktt'alar, mektebler ve muhtelif esnaf te· 
§ekkiilleri yava§ yava§ T akstm abidesi 
etrafmda toplanmi§lardlT. Burada biiyiik 
bayrak diregine merasimle §anh saneag1· 
m1z c;ekilmi§tir. Bundan sonra on binler· 
ee halk hep bir agJZdan !stiklal ve Cum· 
huriyet mar§lan soylemi§ ve abideye 
muhtelif te§ekkuller tarafmdan c;elenkler 
konulmu§tur. istanbul Kumandan vekili, 
Harb Akademisi Komutam Korgeneral 
Ali Fuad abidenin habra defterini ordu 
namma imza atmi§hr. · 

I 

Diinkii ge~id resmine iflirah eden izci krzlardan bir krsmr 
Gece muazzam bir fener alay1 tertib edil-1 kib edilullitir. Aynea itfaiye bandosu da 
mit ve Halkevi salonunda verilen bir g~ vakte kadar halka giizel parc;alar 
konseri mi.iteaktb temsil §uhesi gencleri c;almi§tlr. 
tarafmdan oynanan Ana piyesile §enlik- Havanm fevkalade guzel olmas1 da 
lere nihayet verilmi§tir. bu buyuk bayramm muazzam tezahurat-

Oniversitedeki tezahiirat Ia kutlulanmasma ve halkm co§kun he -
Gec;id resmine ba§lanmadan evvel 0- yecanma bir vesile te~kil etmi~tir. 

niversite ve yiiksek mektebler talebesi Vilciyet Konagrndahi balo 
konferans salonunda toplanarak bu bii- Istanbul Vailisi tarafmdan diin Vi -
yiik giin §erefine tezahurat yapmi§lar • layet konagmda bir halo verilmi§tir. Ba
d,r. Ktz ~e erkek yiiz)erce gene hep bir loda ordu, Vilayet, Parti erkam ve da
agJzdan Istiklal mar§ml soylemi§ler ve ha birc;ok zevat bulunmu~tur. 

Bayram, memleketin her ta· 
rafmda co§kun tezahiiratla 

kutluland1 
Dun gece memleketin her tarafmdan 

aldlgimiz yiizlerce telgrafta Cumhuriyet 
Bayrammm biiyuk tezahuratla kutlulan
dlgl, ve gece fenera alaylan tertib edile
rek halkm gee; vakte kadar bu mes'ud 
yildoniimiini.i tes'id ettigi bildirilmekte -

( Serbest Siitun ) GUNUN BULMACASI 
-------------- 1 2...,...a....,..-•......,...6_6__,.'f_ s 9 10 

Halk neden kitab II 1 I 1•1 IT~~ 
okumuyor? 2 I I 1•1 I I I I 1 

(Ger;en gun gazetemizde r;tkan bir ya
ztda kitabctlar, halkm kitab okumadt -
gmdan §ikiiyet ediyorlardt. Okuyucu -
lartmtzdan birinden bu mevzu etrafmda 
bir mektub aldtk. Aynen nefirediyo -
yoruz.) 

istanbul kitabcllarmm halkm okuma
d!klanm soylemelerine ~ok krZiyorum. 

Halka okumak ftrsahm kcndileri ver
miyor. Kitablar iiyle fiath ki eline alan 
brrak1yor. <;iinkii okunabilecck bir ki
tab 125, 150, 200 kuru~ arasmdadtr. in
saf edilsin, bu paralar fakir bir ailenin 
bir haftahk idaresidir. 

Hele Ankara caddesinde bir kitabha
ne niimuneliktir. Bunun sahibi, her es
kiyen kitaba evvelce kablarma vaze · 
dilmi§ fiatt kaZir ve 25 kuru§tan a~agr 
olmamak iizere zam yapar. <;iilde bir 
istanbul k1z1 (cski bask1) 40 iken 65, 
Yaktlacak kitab 75 iken 150, Zavalh 
Necdct 50 iken 450 kurw~ olmu~tur. 

Bu Iaalettayin giisterilen misallerdir. 
Diger kitabhanelerde de buna benzer ve 
daha antika i§ler t;oktur. 

Buraya kadar yazdtklanm roman kts· 
mma aiddir. Diger kitablar meded Al
lah ... Siiylemegc dilim varm1yor. 

Bunlardan ba~ka hayat pahahd1r. 
Hcrkes mai§et derdindedir. Bu cihet te 
milleti okumaktan az c;ok ahkoyuyor. 
Halk eglence ic;in 50 kuru§tan fazla pa
ra harcamtyor. 0 da ytlda bir iki kere. 

i stanbul kitabctlan halkm okumas1 -
m istiyorlarsa kitab fiatlanm munsifa
ne koysunlar. 

Mesclii; bir okumak heveslisi <;all Ku
~unu, Yaktlacak kitab1, Yaprak doki.i -
miinii ve bunlara benzer diger. kitab -
lan 50 kuru§a kadar alabilmelidir. 

Kitabcilann ycni bir si.iriim siyaseti 
var; olm1yaca~ bir kitaba 100 kuru§ fi
at koyup sergilerde 25 kuru~a sattm -
yorlar. Baz1 zavalhlar da bunlar1 ki -
tabhanelerdcn iizerindeki fiat iizerin -
den ahyorlar. 

Binaenaleyh kitabcllarm halkm ki • 
tab okumad1klanm siiylemeleri dogru 
degil, kendilerinin halka kitab okumak 
f1rsahm vermedikleri dogrudur. 

Halkm okumadrgmdan bahseden 
bu kitabctlarm ne suretle matbaa, apar
ttman sahibi olduklarma da akhm er -

3 _1:---+--1 +-+-1 -+1--';I.::::=JI I I 
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Soldan saga: 
1 - Kalabahga kar~t soylenen soz, la -

ktrdi. 2 - Ezilmi~, pirin~tle yap1lan me§ -
hur yemek. 3 - Eskiden mahalle mekteb
lerinde talebeye dayak atma aleti, iire -
mekten emir. 4 - Fran.;Izca ctahlib, e~ 
ya. 5 - ±skambilde c bacak:. m fransiz -
cast, nota. 6 - i!i. atm ayakkabiSl. 7 -
Gii:rel kokulu bir yaprak, saymaktan e -
mir, 8 - iskambilde birli, kumandan. !I -
Eskiden yaziyi kurutmak 1c;ln iizertne do-
kiilen ince kum, tahta kuliibe. 10 - :air 
nakllye va:ntas1, c;ok degil. 

Yukandan a!iag1ya: 
1 - Giindelik yiyecek, aramaktan emir. 

2 _ Uzanmaktan emir, Afrikanm §ima -
linde zengin bir memlcket. 3 - Kur'an o
kumak, Frans1z alfabeslnde bir harfin o
kunu11u. 4 - Her!ieye kulp takmaklik. 5 -
Bir cins toprak, elbise. 6 - Bir cins ka
lm basma, arabca csu:.. 7 - li'ota, A.<;u -
ristanda oturan. 8 - Vefat, eskiden sot -
talarm giydiklerl bir cins ceket. 9 - Zi
yan, elbisenin boynun ctrafmdaki kiSmi. 
10 - Arabca «~tocuk:t, cilve. 
Evvelki bulmacanrn halledilmi, fekli 
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Kirahk part1m n 

PASLANMAZ 
Hasan T1ra~ Bu;ag1 

<;eligin en serti oldugundan l;Ok 
kolaybkla ve tathhkla bir dakika
da bra§ eder. Diinyanm en kuvvet
li ve hassas mikroskop iletile mii
kerrer surette tetkik olunduktan 
sonra piyasaya l;tkanlmi§hr. Ne 
Franstzlar, ne ingilizler, ne de A
merikahlar, ne de biitiin diinya 
aymm yapamaz. AH1meti farika -
sile ihtira berat1 vardtr. 

Pslanmaz Hasan bra§ btl;agt ra
kiblerini §a§Irtmt§ ve her hra§ bt
~ag. fabrikas1 paslanmaz yapmak 
istemi~tir. Fakat bu i§ kolay olma
digmdan bi£hir fabrika muvaffak 
olamamt§hr. Yalmz Almanyada 
Fazan ve Tiirkiyede yalntz Hasan 
hra§ bu;aii'J muvaffak olabilmi§tir. 

Mutlaka Hasan markasmt ara -
ymtz; 1srar ediniz. Hasan deposu: 
Ankara, istanbul, Beyoglu. 

istanbul KomutanhgJ 
Sabnalma Komisyonu ilanlart 

Giilhane hastanesi ihtiyac1 olan 
37 ~etid asabiye, 22 ~etid bakteri· 

Ortakoyde, vapur iskelesi yanmda yploji ve 26 ~etid dahiliye labora • 
denize ve sokaga bakan bir aparbman tuarlan aletleri pazarhkla 10/11/ 
dairesi kirahkbr. Su, elektrik, havaga- 936 sah giinii saat 15 te ihalesi ya. 
zi ve yeni sistem elektrikli banyosu v~r-

pdacagmdan muhammen tutar1 dir. Galatasar11y ve Kabata§ Uselerine 
Dun, §ehrin her taraf1 ba§tanba§a 

bayraklar ve elektriklerle donattlmi§h. 
Halk. sabahtan itibaren geceyansma 
kadar sokaklarda gezip eglenmi§tir. 

dir. yakmd1r. Miiracaat: Galata, Nur han 850 lirad1r. ~artnamesi Komisyo • 

M • • d k k lb miyor. No. 13, saat 12-2 ve 5-6. Gezmek. i£in ye- numuzda goriilebilir. lsteklilerin 68 erasrmr aeyre er en a Bir,.,ok esnafm gi.inde 5-10 lira kazan-
., · d T 1 f 43265 lirahk ilk teminat makbuz veya Diin gece §ehrin muhtelif yerlerinde 

fener alaylan yaptlmt§, bu bayramlar 
bayramlm bir sevinc ve ne§e ic;inde gec;ir· 
mi§tir. 

Halkevlerinde yaprlan meratim 
Diinkii gec;id resmini muteaktb istan· 

bul Halkevlerinde merasimler yaptlmt§ • 
tlr. Bu meyanda Eminonii Halkevinde 
de saat 16 da istiklal mar§ile ba§lanan 
bir merasim yaptlmi§hr. Evvela Halkevi 
ba kant Agah Smt Levend, Halid Bay
ri tarafmdan hirer konferans verilmi§ ve 
Halkevi koro heyeti tarafmdan verilen 
bir konserle merasim nihayet bulmu~tur. 
Gece de saat 22 de sabaha kadar de • 
vam eden bir halo verilmi§tir. 

Alayko§ki.inde gi.induz saat 16 da 
Y ahya Saim tarafmdan bir konferans 
verilmi§, ~iirler okunmu ve temsil §ubesi 
amatorleri de bir temsil vermi§lerdir. 

Gece saat 20,30 da ayni yerde Hal
kevi orkestras1 bir konser vermi~ ve gene 
gender tarafmdan Molyerin Merakisi 
oynanmt§tlr. 

Be§ikta~ Halkevi binasmda saat 22 
den itibaren balk bandosu c;alm1 ve bu· 
yiik §enlikler yapilmi§tJr. Beyoglu Hal
kevinde de saat 20,30 dan itibaren kon
feranslar ve temsil verilmi§tir. ~i~li Hal
kevinde sa at 1 0 dan itibaren ba§hyan 
biiyiik bir merasim yaptlml§hr. Bu mera -
sime civardaki mekteb talebeleri de i§ti
rak etmi§ler ve ~i§li Halkevi oniinde 
toplanmt~lard1r. Burada da hararetli 
56y1evler verilmi§ ve bir g~id resmi ya
pilmt§tlr. Saat 16 da da Halkevi bina -
smda halka dinletilmek iiz;ere milli bir 
konser, gece 21 de de aynca bir senfo· 
nik konser verilmi§tir. 

Kadrkoyiindehi mera•im 
Kadtkoy civannda bulunan biitiin 

mektebler sabah saat 9 dan itibaren Ka
d1koy belediyesi oni.inde muntazam iini· 
formalarile toplanmt~lardir. Sa at 1 0 a 
dogru miiteaddid hatibler tarafmdan 
soyl!ivler verilmi§ ve talebe tarafmdan da 
bir g~id resmi yaptlmi§tir. Saat 11 de 
Hale tiyatrosunda halka bir temsil ve • 
rilmi§, bu temsilde Halkevi gencleri bii
yiik bir muvaffakiyet gostermi§lerdir. 
Gece de muazzam bir fener alay1 tertib 
edilmi§tir. 

Oskiidardaki merasim 
Oskiidar mmtakasmda bulunan bii • 

tiin ilkmektebler ve. ortamekteb saat 11 
de C. H. Partisi Oskudar kaza merke-
. oniinde toplanmJ§lardlr. Merasime, c;ar n Cumhuriyet mar~ile ba§lanml§hT. 

;:ndan sonra, bir hatib tarafmdan v~
rilen soylevi miiteak1b kutlulama merQ.Sl· 
mi yaptlmt§llr. 

Bu merasim bittikten sonra halka Ha-

Ankaradaki gefid reamine i,tirak 
eden kii~iik izciler 

bundan sonra Birlik ba§kam Hiiseyin 
soz alarak Cumhuriyet devrinin memle
kette bir gune§ gibi ac;th§lnl ve karanhk 
giinlerin kapan!§lnl anlatml§ ve soziine 
§iiyle devam etmi§tir: 

«- Y urd miidafaasmda Tiirk ordu
su nas1l samlmaz bir giic; ve emniyeti • 
miz ic;in bir garanti ise milliyetc;ilige da
yanan Turk gencligi de dunya eereyan· 
Ianna kar§J en biiyuk ve saglam teminat· 
hr. Atasmm emanetine sad1k olan gene
lik burada tekrar ediyor: Biiyiik A tam; 
buyiik emanetini ilelebed muhafaza ve 
mudafaa edecegiz. Gencligin ulkusu bu
dur.» 

Bundan sonra k1z ve erkek yiizlerce 
gene, Milll Turk Tale be Birligi bayra
gi onlerinde oldugu halde gec;id resmine 
i§tirak etmek ic;in Beyaztd meydamna 
gitmi§lerdir. 
Halk hatibleri taralrndan verilen 

konleranalar 
Giindiiz, resmigec;idi muteaktb Cum • 

huriyet meydanlanna kurulan halk kiir· 
siilerinde muhtelif halk hatibleri tarafm
dan Parti prensipleri dahilinde konfe -
ranslar verilmi§, mekteblerde miisamere • 
ler tertib edilmi§tir. Geceleyin, ba§la Vi
l~yet, Halk Partisi, istanbul Belediyesi, 
Oniversite meydam, Fen fakultesi, F atih 
kaymakamhgile F atih park1 ba§tanba§a 
elektrik.lerle donahlml§, meydanlara ko -
nulan hoparlorlerle muhtelif ne~riyat ta-

sektesinden oldii d1klan halde sonradan ahbablarma eh rm e e e on: 
Bursa 29 (Hususl) - Bugiinkii ge- Allaha §i.ikiir ekmek parasm1. !;lkarta • --"'!!!!'~~--~~""':"!!~~~~-- mektublarile beraber belli giin ve 

~id resminde, alay imam1 Y ahya, tri - biliyoru~ dedikleri gibi kitabc1larm da nede yapt1klan aparhmanlan \ir sene- vakti mua ende Fmd1khcla KP • 
bunde merasimi seyrederken kalb sekte· okuyan yok demeleri ayni mqpiyet tedir. de yapabilirler. mula 1 ahnalma Komisyonuna 
sinden olmu§tur. _ Musa Bugiin boyle soyledim, yarm da, obur T§te boylece kitabctlarm ~asallarma gelmeleri. (2173) 
Cumhuriyet bayrami Antak· giin de boyle siiylerim. Kitabc1lar biraz aldanmadtg1m1 ispat etmi~ oluyorum. 

d d b.. "k . I insafh davramrlarsa doktorlarm iki se- H. $ENSiJZ ya a a uyu meras1m e 
kutluland1 

Antakya 29 (Hususi) - Cumhuri • 
yet bayram1 biitun Sancakta buyuk teza· 
hiiratla kutlulanmt§tJT. Bu munasebetle 
Ataturke, ismet !nonune, Kamutaya 
yuzlerce tebrik telgraft c;ekilmi~tir. 

ABDURRAH~lAN 

Sofya el~iligimizde yap1lan 
kabul merasimi 

Sofya 29 (Hususl) - Tiirkiye 
Cumhuriyet bayram1 miinasebetile Turk 
elc;iliginde biiyuk bir kabul resmi yaptl • 
illl§tlr. Ekimiz Ali ~evki Berker saat 
9 dan 13 e kadar resmi zevatm, 16 dan 
18 e kadar da TUrk vatanda§lanmn. teb· 
riklerini kabul etmi~tir. 
. Ogleden evvel ekiligimize gelen res

ml zevat arasmda Bulgar Ba§vekil ve 
Hariciye Nazm M. Ki:ise ivanofla Bul· 
gar Dahiliye, Maarif, Adliye ve Mali
ye N amlan, Kral Borisin Bawaveri, 
Sa ray N azm, Sofyada bulunan biitun 
ecnebi elc;iler ve elc;ilikler erkam, Bul -
gar Hariciye erkam, sab1k Ba~vekiller -
den j'V1alinof, Mu~anof, Kimon Corgi -
yef, Zlatef ve birc;ok sab1k namlar, 
Turk • Bulgar dostluk eemiyeti idare 
heyeti, ecnebi ve Bulgar gazetecileri bu· 
lunuyorlard1. 

Ba§vekil Kose fvanof c;ok samimi bir 
hava ic;inde gec;en kabul resminin sonuna 
kadar haz1r bulunmu~tur. · 

Ogleden sonra yap1lan kabul resmin • 
de Sofyada bulunan vatanda§lar ham 
bulunmu§lard1r. Elc;ilikte c;ok .samimi bir 
memleket havas1 ya§anmi§hr. 

1 

Havza Belediye Riya 
ELEKTRiK EKSiLTMESi 

• • 

1 - Havza tehri elektrik tesisab Naf1a Vekilletinden muaaddak 
proje ve fartnamesi ·mucibince 14/10/936 tarihinden itibaren 45 giin 
miiddetle kapah zarf usulile eksiltmiye konulmuttur. 
2- Eksiltme 27/11/1936 cuma giinii saat 16 da Havza Belediye 

dairesinde miiletekkil Belediye Enciimenince yaptl~Lcakhr. 
3 - Tahmin edilen bedel: Mevcud santral binasl ve 200 aded 

agac direk bedeli baric olmak iizere yaptmlacak Lokomobilli elek • 
trik tesisab bedeli ketfi 14635 lirad1r. 
4- Bu ite aid evrak tunlard1r: Proje ve teferriiah, eksiltme tart

namesi, mukavele projeleri, fenni ,artnameler, ketifnameler tefer • 
riiall vesaire olup istekliler Havza Belediyesinde ve tstanbulda Ga
latada Selanik Bankas1 dordiincii kat 67 numarada Elektrik Miihen· 
disi Hasan Halette gorebilecekleri gibi bet lira bedeli mukabilin • 
de de alabilirler. 

5 - Muvakkat teminah 1098 lirad1r. 
6 - itbu arthrma ve eksiltme 2490 say1lJ kanuna gore yap1l11 -

cagmdan isteklilerin artbrma ,artnamesinde yaz1h hususatl tama -
men ikmal etmeleri ve teklif mektublarm1 buna gore haz1rlay1p vak
tind~ Belediye Riyasetine vermeleri ilan olunur. (2311) 

Emniyet isleri Umum 
Miidiirlii w iin en: 

1 - 936 senesi i~in zab1ta memurlarma yaptmlacak 1700 aded 
kaput 20 giin miiddetle ve kapah zarf usulile eksiltmiye konul • 
muttur. 

2 - Kaputlarm ihaleai 5/11/936 pertembe giinii aaat 15 te An· 
karada Emniyet ltleri Umum Miidiirliigiinde tetekkiil eden Komia• 
yon huzurunda yap1lacakbr. 

3 - Eksiltmiye girecekler kaputlarm muhammen bedeli olan 
23120 liramn % 7,5 nisbetinde 1734 liralJk muvakkat teminat mek
tubu veya makbuzile 2490 sayth k,.nunun 2 nci ve 3 iincii madde • 
lerinde yaz1h belgelerle birlikte teklif mektublarmJ ihale vaktin • 
den bir saat evvel Komisyona vermeleri. 

4 - Taiblerin niimune ve tartnamesini gormek ve fazla izahat 
almak iizere hergiin sozii ge~en Komisyona miiracaat etmeleri. 

«1449» (2303) 

aracabey 8 lediye inden: 
1 - Karacabeye getirilecek Golecik suyunun inta ve tesis, ketif 

bedeli 65244 lira 83 kurut olmak iizere bir ay i!tinde pazarhkla ek • 
siltmiye konulmuttur. 

2 - ihale giiqii 2/11/936 pazartesi giinii saat 15 tir. Talibl rin 
o giine kadar miiracaatleri laz1mdir. 

*** 
Giilhane hastanesi i~in 68 ka

lern alat a~1k eksiltme ile 13/11/ 
936 cuma giinii saat 15 te ihalesi 
yapilacakhr. Muhammen tutar1 
1097 Ura 70 kuru,tur. ~artna -
mesi Komisyonumuzda goriile • 
bilir. lsteklilerin 82 lira 33 ku -
ru,Iuk ilk teminat makbuz veya 
mektublarile beraber Fmd1kh • 
da Komutanhk Satmalma Ko • 
miayonuna gelmeleri. (2502) 

* * * 
Istanbul Komutanhgma bagh 

birlikler ihtiyac1 olan 51360 kilo 
puasa, 34240 kilo lahana ile 
17120 kilo tspanak kapah zarfla 
10/11/936 sah giinii saat 16,15 
te ihalesi yap1lacaktir. Muham • 
men tutarlan puasanm 2568, Ia • 
hanamp 1540 lira 80 kurus ve lS

panak 1284 ki hepsi 5392 lira 80 
kuruttur. 

~artnamesi Komisyonumuzda 
aoriilebilir. tsteklilerin ptrasa i
~in 193, lahana i~in 116, 1spanak 
i~in 96 ki hepsi 405 Iirahk ilk te
minat makbuzu veya mektubu ve 
2490 say1h kanunun 2 nci ve 3 iin· 
cii maddelerindeki vesaikle be· 
raber ihaleden en az bir aaat ev
veline kadar teklif mektublarm1 
Fmd•khda Komutanhk Satmal
ma Komisyonuna vermeleri. 

(2504) 

I istanbul Harici Asker· 
KITAATI tL.8.NLARI 

63064 metro yatak k1hfhg1 be:z: 
miiteahhid nam ve hesabma a~tk 
eksiltme ile satm ahnacaktu. Hep· 
sine bi~ilen ederi 20,029 lira 13 ku· 
ruttur. th.Iesi 17/11/936 sah gi:' • 
nii saat 11 dedir. ~artnamesi para
liZ olarak Komisyondan ahmr • 
Ilk teminah 1502 lira 18 kuru,tur. 
Eksiltmeye gireceklerin kanuni te
minat ve 2490 say1h kanunun 2 ve 
3 iincii maddelerinde yaz1h beige· 
lerle birlikte ihale giinii ve saatin
de M. M. V ekaleti Satmalma Kol sinemasmda bir filim gosterilmi~ ve 

;emsipa~a sahasmda da mmtaka kulub
leri arasmda futbol ma<;lan yapilmi§hr. Diin Ankaradaki ge~id resmine istirak eden izcilerden bir krsmt 

3 - Muvakkat teminat miktar1 4512 liradu. 
4 - Eksiltme tartnamesi 28/8/936 tarjhli 

yenlere gene verilebilir. 
tartnamepir. hti· 

(2288) 
misyonunda bulunmalari. 

«431» (2583) 

I 
4 
• 
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Siz de onun gibi yapiniz! 

Batka kadmlarm beyaz ve parlak ditlerini kendi lekeli, 
~iiriik ditlerile mukayese edip ye'se kap1lmaktansa 

RADYOLi 
kullanmay1 tercih etti ve kiSa bir zaman i~inde onlardan 
~ok daha beyaz, ~ok daha parlak ditlere sahib oldu 

RADYOLiN, kir tabakasrndan daha sert, lakat mine tabakasrndan 
daha yumu~ak oldugu i~in di~leri ~izmeden temizliyen ve 

parlatan yegane dil} macunudur. 

Vilayetinden: 
Antalya Vilayeti Nafia ldaresine gereken yirmi aded ~adtr 1150 

lira muhammen bedel iizerinden 11/11/936 ~artamba giinii saat 
on bete kadar a~Ik eksiltmiye konmuttur. Taliblerin yiizde yedi bu
~uk nisbetinde teminatla Antalya Vilayeti Daimi Enciimenine ve 

tartname ile bezin ornegini gormek istiyenlerin Istanbul Vilayeti Na
fxa ldaresine miiracaatleri bildirilir. (2528) 

• 0 DE 0 N 
Yeni ~1kan pliklar 

BAYAN MUZAFFER KANDUR 
Suzinak sark1 - lnlesin kalbim 

N r. ~ 10 1 08 .. ' Beste: Mustafa Nafiz 
Huzzam sarkt - Kumral sa~mm 

' Beste: Mustafa Nafiz 

Sayan f?iikran Denizer 
N r. 2 7 0 112 F antazi - Bir halo .gecesi 

» - 36 modeh 
Bayan Semahat ozdenses 

Nr.270109 Hicaz farkt - Atki hiisranla 
Unak tarkt - Pencereden bakma 

Bay Halil Soyler 
Nr.270115 Zara tarkist - Gelin Giivey 

Emrah - Eridi kalmadt daglarm kart 
Sahfa ~·kartlm•ttlr. 

Yiiksek Miihendis Mektebi Artttrma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

1 -27/8/936 ve 14/9/936 tarihlerinde eksiltmiye konulup istekli 
!;lkmamasmdan dolay1 intac edilemiyen Yiiksek Miihendis Mektebi 
hinas1 dahilindeki «21115» lira «98» kurut ketif bedelli «B.» kts • 
mmm bazi maddeleri tadil edilen tartnameye gore intast. 

2 - Bu ite aid tartname ve evrak tunlardtr: 
A- Eksiltme tartnamesi ve buna merbut olan intaatin tarifi, 

fenni ve hususi sartnameler. 
B- Mukavele proje~i. 
C - Baymd1rhk itjleri gene} tartnamesi 
D- Plan ve projeler. 
lstekliler bu tartnameleri ve evrak1 «110» kurUf bedel mukabilin

Cle mekteb idaresinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 11/11/936 ~artamba giinii saat «15» te Giimiit -

suyunda Yiiksek Miihendis Mektebi binas1 i~indeki arthrma ve ek • 
siltme komisyonunda kapah zarf usulile yaptlacakttr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek ic;:in isteklilerin «1584» lira muvak -
kat teminat vermesi, bundan ba,ka atagidaki vesikalan haiz olup 
getirmesi laztmdir: 

A- Naf1a Vekaletinden almmif yap I miiteahhidligi ehliyet ve • 
~kast. 

B- «10,000» lirahk it yaphgma dair Naf1a Vekaletince tasdikli 
vesika. 

C - 936 y1lma aid Ticaret Odasi vesikas1. 
D- isteklinin miihendis veya mimar olduguna dair diploma ve

ya sureti, mi.ihendis veya mimar olmad•g• takdirde bunlardan 
birile ortak olarak !rah,hgma dair noterden musaddak vesik . 

5 - Teklif mektublar1 Y,Ukarida ii!riincii maddede yazth saatten 
bir saat evveline kadar Yiiksek Miihendis mektebi binas1 i~indeki 
Ar-thrma ve Eksiltme Komisyonu Ba,kanhgma makbuz mukabilinde 
veriJecektir. Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet ii~iincii mad
' de de yaz1h sa ate kadar gelmit olmas1 ve d1' zarfm mi.ihiir mumile 
iyice kapablm•t bulunmas1 tarthr. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (2343) 

Bo, ~uval nakliyabnda miihim tenzilat 

Devlet Demiryollari Umum 

Miidiirliigiinden: 
15/11/1936 tarihi~den itibaren Samsun - (;ar,amba ve Mudanya

Bursa hatlan da dah1l olmak iizere Devlet Demiryollarmda nakledi
lecek bof !;UVal ve hararlardan ton ve kilometro batma 5,25 yerine 
2 kurut iicret almacakhr. «1580» (2608). 

CUMHURIYET 

·.SiiDO-RO-NO PERTEV 

istanbul Oniversitesi 
Rektorliigiinden: 

Tetrih 
Fizyoloji 
Mikrobiyoloji 
Hijiyen 
Marazi T etrih 
Umumi Emraz 
F armakodinami 
1 inci dahiliye 
2 inci dahiliye 
1 inci hariciye 
2 inci hariciye 

Kadm ve dogum 
Kulak, bogaz 
Goz hastahklari 
Ak1l hastahklan 
Radyoloji 
Fizikoterapi 
Cocuk cerrahisi 
tdrar yollar1 

T1b Fakiiltesinin yukar1da yazth Iaboratuar ve kliniklerinde 19 
asistanhk a!<Iktu. lsteklilerin Fakiilteye ba,vurmalan. (2412) 

[ istanbul Beledivesi illlnlan I 
tnktlab miizesinde bulunan 5000 tane cildsiz kitabm teclidi ac;:1k 

eksiltmeye konulmu,tur. Bu kitablarm cildlenmesine 1450 lira he
del tahmin olunmuftur. ~artnamesi Levaz1m Miidiirliigiinde goriile
bilir. lstekliler 108 lira 75 kurutluk ilk teminat makbuz veya mek -
tubile beraber 5/11/936 perfembe giinii saat 14 te Daimi Enciimen
de bulunmalu.hrlar. «B.» (2766) 

flltNW 

Belediye hastanelerile miiessesatma liizumu ol~n ecza ve alat ka
pah zarfla eksiltmeye konulmuttur. Bu ecza ve ali.tm hepsine 23981 
lira 85 kuruf fiat tahmin olunmuflur. Eksiltme 6/11/936 cuma gii
nii saat 15 te Daimi Enciimende yaptlacaktu. ~artname ve listesi 
Levaztm Miidiirliigiinde goriilebilir. lstekliler 2490 numarah ka· 
nunda yaz1h vesika ve 1798 lira 64 kurutluk ilk teminat makbuz ve
ya mektubile beraber teklif mektublarmt havi zarflanm (bir giin ev
veline kadar ilk teminahn yatmlmast daha muvaf1k olacagi) yuka
rida yaz1h giinde saat 14 e kadar Daimi Enciimene vermelidirler. 

«B.» (2328) 
~ 

Hepsine 25 lira k1ymet bi~ilen T opkap1da Denizaptal mahallesi
nin Topkapi caddesinde 337 yeni 315 eski nu~arah diikkamn en· 
kaz1 a!rtk arttirm1ya konulmuflur. ~artnamesi Levaz•m Miidiirlii
giinde goriilebilir. lstekliler 188 kuru,Iuk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber (bir giin evveline kadar ilk teminatm yatmlma
Sl daha muvaf1k olacagi) 5/11/936 saat 14 te Daimi Enciimende 
bulunmahdular. «B.» (2380) 

sokagmda kAin 

PSAETi 
Mefru~at Ticarethanesi 

devamh tetebbuah ve istihsal vesaiti sayesinde 
en miikemmel mobilyalan takdime 

muvaffak olmaktad1r. ._ ______________________________ .. 
Y iiksek Ziraat Ankara 

Enstitiisii Rektorliigiinden: 
1 - Kurumumuzun ihtiyacl olan 30 aded dolab a!<Ik eksiltme sure

tile satm ahnacakhr. 
2 - 2/11/1936 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 16 da Yiiksek 

Enstitii Rektorliik binasmda toplanan Komisyon tarafmdan i · 
halesi yaptlacaktir. 

3 - Muhammen bedel 2460 liradu. 
4 - Muvakkat teminat 184,5 liradu. 
5 - Bedava \lartnamesini almak istiyenlerin Daire Miidiirliigiine mii-

racaatleri. «1414» (2292) 

• • . w • • ,, • / ;. • 

~al••am•yor, devas1z bir derde 
ugram•• gibi meyustur 

Du~unmiyor ki 

GRiPiN 
Onu bu yanm ba§ 
agnsile sinir 
agnlanndan 

kurtarmaga kafi 
gelecektir. 

Biitiin agn, SIZI ve sanc1lan derhal dindirir. Soguk algmhklarma, 
gripe, romatizmaya, baf ve dit agnlarma, nezleye, sinir, 
adale ve bel agnlarile kmkhga karfi bilhassa miiessirdir. 

- . . " . . ' -~· . : ... ~~ .. 

Naf1a Bakanhg1ndan: 
9 ikincitetrin 936 pazartesi giinii saat 15 te Ankarada Naf1a Ba

kanhgl Malzeme Eksiltme Komisyonu odasmda 5786 lira muhammen 
bedelli 660 aded meyil, 200 aded kilometre ve 460 aded miinhani 
leYhasmm yaptmlmas1 kapah zarf usulile eksiltmiye konulmuttur. 

~artname ve buna miiteferri diger evrak paras1z olarak Malzeme 
Dairesinl\len verilecektir. 

Muvakkat teminat 433 lira 95 kurustur. 
1936 senesi ic;:in Ticaret Odasmda • kayidli bulunduguna dair ve 

Resmi Gazetenin 7/5/936 T. ve 3297 say1h niishasmda ~1kan tali • 
matnameye gore Nafta Vekaletinden ahnmlf vesika ibraZI mec • 
buridir. 

Eksiltmiye gireceklerin 9 ikincitetrin pazartesi giinii saat 14 e 
kadar teklif zarflarmi makbuz mukabilinde Malzeme Eksiltme Ko
Dtisyonuna vermeleri lazimd~r. (2301) 

iSTiKLAL LiSESi 
Direktorliigiinden: 

1 Ka)'ldlara devam olunmaktad1r. 
2 - 7 nci, 10 uncu ve 11 inci smttlarda nehari talebe i~in 

yer yoktur. 
3 - Isteyenlere ka}'ld §artlarmt bildiren tarifname gonderilir. 

f?ehzadeb&ffl, Polis karakolu arkas1nda. - Tel. 22534 

Manis a Vilayetinden: 
1 - Turgutlu - Manisa yolunun 7 + 430 - 17 + 436 nc1 kilo • 

metreleri arasmda sose insaab 32346 lira 89 kurusluk kesifname ii-, , • t 

zerinden eksiltmiye konulmuftur. 
2 - Bu ite aid fenni 'artname, eksiltme ~artnamesi, mukavele • 

name projesi ve ke,ifname 162 kurut mukabilinde Manisan Nafia 
Miidiirliigiinden ahnahilir. 

3 - Eksiltme 5/11/936 per,embe giinii saat on birde Manisa 
Vilayeti Daimi Enciimeninde yapiiacakhr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usuliledir. 
5 - Muvakkat teminat miktan 2426 lira iki kuru~tur. 
6 - Eksiltmiye gireceklerin Nafta Vekaletinden almmif ehliyet 

vetikasi ve 1936 y1lma aid Ticaret Odas1 vesikalarmi ve muvakkat 
teminat makbuzlarm1 kapah zarfm i!rine koymalar1 ve kapah zarf -
larm ihzarmda miiteahhidlerin 2490 say1h kanunun 32 nci madde -
sine riyaset etmeleri tarttir. 

7 - Bu eksiltmiye girecek olanlarm kapah zarflarmt 5/11/936 
pertembe giinii saat ona kadar Vilayet Daimi Enciimeni Reisligine 
vermeleri ve posta ile gonderileceklerin 2490 say1h kanunun 34 iin -
cii maddesine riayet etmeleri ~arttlr. (2300) 

izmir Vilayeti Daimi 
Enciimeninden: 

ldarei Hususiyeye merbut devair ve miiessesah resmiyenin senelik 

ihtiyact olan 502,500 kilo kok komiiriiniin mubayaas1 15/10/936 
giiniinden itibaren bir ay i!rinde pazarhk suretile eksiltmiye ~Ikanl • 
m•thr. Talib olanlarm feraiti ogrenmek iizere hergiin M. Hususiye 

Miidiriyeti Varidat Kalemine ve ekailtmiye ittirak edeceklerin de En· 
ciimeni Vilayetin toplandigl her pazartesi ve per,embe giinleri saat 

10 da depozito veya banka mektubile Vilayet Daimi Enciimenine mii
racaatleri ilan olunur. (2518) 
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Apart1man yapt1rmak tasavvurunda iseniz 

Elektrik tesisat1 meselesine 

Fazla ehemmiyet vermeniz f&rttlr. Siz veya kalfan1z 

elektrik tesisat1n1 

herhangi bir elektrik~iye ihale etmeden 

• 
I ye ' 

Dani§mabsiniz. 

SA TiE mu,terisine eziyet etmez. 

SA TiE dogru tiat sayler. 

SA TiE en iyi malzemeyi kullan1r. 

SA TiE ifinizi sUr'atle intac eder. 
Telefon: 44963 

SO~ OKSiJEN TiiBii iSTiYORUZ 
Ellerinde sabhk demir §i§eler bulunduranlar~n Galatada Tiinel caddesi 

48 numarada i\1. GESAR O)tullarma muracaatlar1, Tel. 40:308 

Sahfb ve Ba~muharrtrt: Yanu• Nadi 
Umuml ne11rtyat1 tdare etten Ya21 111en 

Mildilril: Hikmet Miinil 

Cumhurtuet matbaast 

Sabahlan a~ karmna allmrsa 
KABIZLIGI 

defeder. Yemeklerden sonra ahmrsa 
HAZIMSIZLIGI, MiDE EK$iKLiK ve 
YANMALARINI giderir. Ag1zdaki tat· 
s1zhg1 ve kokuyu izale eder. Mide ve 
barsaklan ah~brmaz. f,;)eker hastahg1 
olanlar da kullanabilirler. 

i<;iLMESi LATiF, TESiR! KOLAY 
ve kat'idir. Bugiinden bir §i§e ahmz 
ve mutlaka tecriibe ediniz. MAZON 
isim ve HOROZ markasma dikkat. 

JOSEPH BONNiCi 
PedikUr 

Istiklal caddesi 140 No. 
Siireyyapa!la aparhman• No. 4 

Telefon: 44436 
(FransJZ Tivatrosu pasajJnda) 

$u gordiigiiniiz bayan evvelce ba,ka dif macunu kullamyordu. 

Ditleri sapsar1 idi. Hergiin agtz hastahklari ~ekiyordu. Halbuki 

(KOZMIN) ~1ktig• giindenberi hergiin diflerini (KOZM1N) le 
fu~ahyor. Bakm1z ditleri ne kadar giizel ve parlak oldu. Siz de 
giinde iki defa (KOZM1N) le ditlerini yikaymiz. 

or. iHSAN sAMi -.. .. Edirne Kiiltiir Direktorliigiinden: 
BAKTERiYOLOJi Uk Ktrdirma 
LABORATUARI 

Umum · kan tahlilah, frengi 
noktai nazarmdan (V asserman ve 
Kahn teami.illeri) kan kiireyvah 
say•lmast, Tifo ve Jsttma hastahk
lan tqhisi, idrar, balgam, cerahat, 
kazurat ve su tahlilab, i.iltra mik· 
roskopi, hususi q1lar istihzar1. 
Kanda iire, ~eker, Kloriir, Kolles

terin miktarlannm tayini. Divanvolu 

Cinsi Az1 ~ogu Fi. teminah tarihi Saati 
lskarpin 190 230 ~ift 325 63,50 L. 5/11/936 14 
~orap 380 460 » 55 19,00 » » » 

--· No. 113 Tel: 20981 --• 

Edirne K1z tlgretmen Okulu talebesine liizumu olan cins ve mik • 
tarlar1 yukar1da yaz1h iskarpin ve ~oraplar 20/10/936 tarihinden iti • 
baren on bet giin miiddetle a~Ik kudirmiya konulmuttur. Vermege 
istekli olanlarm teraiti ogrenmek iizere hergiin Okul idaresine ve 
kudtrmiya i,tirak i~in de belli giin ve saatte !Jayramizda toplanacak 
Komisyona batvurmalart ilan olunur. (2464) 

Oksurenlere: KA TRAN HAKKI EKREM 
Haydarpa~a I~isesi Satinalma Kurumundan: 

Cinsi ~iktart Tahmin B. Ilk T. thale giin ve saati 
Lira Kr. Lira 

Yat sebze ve meyva 23 kalem 6475,00 486 4/11/1936 ~artamba saat 15 Kapah zarf 
Patates 15000 kg. 975,00 74 » » » 15,45 A~1k 
K. Cah fasulye 10000 » 1600,00 120 '!- » » 18 » 
Kuru sogan 8000 » 400,00 30 » )) » 16,15 » 

, ,1 - Haydarpafa Lisesi pansiyonunun mayts 1937 gayesine kadar olaJ;t yu artda cinsi, miktar • 
tarlari, ilk teminat, tahmin bedelleri, ihale giin ve saatleri yazth yi yecekleri eksiltmiye konulmuttur. 

2 - lsteklil~r tartnameyi gormek iizere Okul Direktorliigiine miiracaat edebilirler. 
3 - lsteklilerin muayyen giinden evvel Okul Direktorliigiinden alaeaklart lrsaliye ile tlk temi • 

natlarint Liseler Muhasebeciligine yabrmalart ve 2490 sayth arttirma ve eksiltme kanunu mucibince 
ibraza mecbur olduklari vesaikle birlikte mektublarmi belli saatten bir saat evveline kadar Istanbul 
Kiiltiir Direktorliigii binas1 i~inde toplanacak olan Komisyon Bat;kanhgma makbuz mukabilinde 
vermeleri ve dit zarfm miihiir mumile iyice kapatilmif bulunmasi laztmdir. Postada olacak geeikme-
ler kabul edilmez. (2215) 

Emniyet Sand1g1 ilanlari . 
Sat1l1k k0$k ve evler 

ihale • 
Sl ikraza kalbolunabilir 50 bedelinin 

Mevkii Cinsi Numarasi 
Eaki Yeni 

Kad1koyiinde Ziihtiipata mahal-
lesinde Bagdad caddesinde Ko,k 18 

Baktrkoyiinde Sak1zagacinda 
Leon sokag1nda Ev 

Oskiidarda lcadiyede eski Kara-
bet yeni Kurt~elebi sokJlgmda Ev 

~ehzadebafinda Kalenderhane 
mahallesinde Kemeraltt cad • 
desinde Ev 

Bak1rkoyiinde Zeytinlikte Tat· 
odalar sokag1nda Ev 

Mevlevihanekapisinda Mimar • 
aeem mahallesinde Mevlevihane 
caddesinde Ev 

Oskiidarda Hacehesnahatun ma-
hallesinde Cami sokagmda E1 

Kad1koyiinde Tuglacibati m'l· 

5 

6 Mii. 

5 

4.6.8 

75 

7 Mii. 

hallesinde Hamdibey sokagmda Kotk 12 Mii. 

128 

9 

70,72 

4,6,8 

109 

13/1 

13, 15 

Muhammen 
k1ymeti Evaaft 

19000 Ahtaptir, 24 oda, 3 sofasa bari • 
yosu vard1r. Terkos suyu, elek· 
trik ve hava gazi tesisat1 vard1r. 
Ayr1ca iistii odah arabahg1 ve 
ahulari ve cesim bah~esi vard1r. 

1000 KISmen kargir ve k1smen ah .. 
fabd1r. 6 oda ve iki sofas1 ve 
elektrik tesisatt bir miktar bah· 
~esi vard1r. 

1000 Ah,abdir 11 odasi ve \,iiyiifi 
bah~esi vard1r. 

2000 Kargirdir, 8 oda, 3 sofahdtr. 
Terkos ve elektrik teaisab VP 

bir miktar bah~eai vard1r. 

4700 Kargirdir, 7 ter odasi, elektrik 
tesisatlari ve bir miktar bah • 
~eleri vard~r. 

650 

600 

Ah,abdir, 5 odu1 ve sofas1 ve 
elektrik tesisab vardu, bah~e • 
lidir. 

Ahsabdar, 6 odast ve kuyusu . . 
vardu. 

1100 Ah,abdir, 7 odast, mutfag1 ve 
sair miiflemilab ve sarmc1 var· 
d1r. Bah~esi geni,tir. 

Sand1k mah yukarada adresleri yazih emlak 27 T. Sani 936 taribine dii,en coma giinii saat 14 
ten 16 ya kadar Sand1k binasmda a~1k arttirma ile sattlacaktir. lstiyenlerin bi~ilen degerin yuzdt> onu 
nisbetinde pey ak~esi yabrmalari gerektir. (2605) 
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<;orum Vila yetin en: 
1 - Yirmiter giin miiddetle iki defada kapah zarf usulile eksilt

meye konuldugu halde talib ~•km1yan ~orum Vilayeti dahilinde 
Sungurlu • ~erikli yolu iizerinde muhtelif klSimlarmda bulunan 39 
koprii ve menfezler artbrma ve eksiltme ve ihalat kanununun 40 m
CI maddesinin son hkrasma tevfikan 5 tesrinievvel 1936 tarihinden 
itibaren toptan bir ay i~inde pazarhkla ihaiesi kararla~tmlan 39 kop
rii ve mcnfezin bedeli kesfi 23426 lira 21 kurustur. 

2- Bu ite aid fartnam~ ve evrak funlard1r: ' 
A - Eksiltme fartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Baymdnhk hususi sartnamesi. 
D - F enni ve hususi f&~tname. 
E - Ke,if ve silsilei fiat metraj cetvelleri. 
F- Proje. 

-' - Pazarhkla talib olanlarm S te,rinisani 1936 tarihine kadar 
hergiin Daimi Enciimen Dairesine miiracaat edebilirler. 

4 - Teminah muvakkate 1757 liradu. Talib olacaklarm Ticaret 
Odasmda kayidli olduklarma ve bu isi yapabileceklerine dair Naf1a 
ve;.iletinin ehliyetnamesini haiz olup irae etmeleri laztmdu. 

(2183) 

Beklediginiz 

TAM ATLAS 
~·ktl. 

125 kuru~a her yerde veriliyor, 
IKBAL KiT AB EVi iSTANBUL 

Konya Belediye Reisliginden: 
Konyamn bugiinkii 1000 hektarhk viisatile 1/500, 1/1000, 2/1000 

mikyaslarmda haritasmm Baymd1rhk Bakanhgmca tehir ve kasaba· 
· · fV' tna larm hali haz1r haritalarmm ahnmasma datr tanZim et Igi far • 

meye tevfikan yap1lmak ,artile 15,000 lira muhammen bedelle ve 
kapah zarf usulile olbaptaki kanunu mahsusuna tevfikan 17/10/936 
taril:inden 2/11/936 tarihine kadar 15 giin miiddetle miinakasaya 

konulmu,tur. 
T alib olanlar: . . . . . 
1 _ Muhammen ke,if bedelinin % 7,5 msbetmdekt temmat~ mu• 

vakkate ak~esini veya ayni miktarda banka me~t~b~nu ve ~eh1r ha: 
ritacthgmdaki maharetinin, ihttsasmm ve bu gtbJ lfler hAakkm~~k~ 
liyakatinin Baymduhk Bakanhgmca tasdik olunmuf resmt vesa1km1 
Belediye Riyasetine vermeleri. 

2 - Kapah zarflarm 936 senesi ikincite,rinin ikinci pazartesi gii -
nii saat tam on bese kadar Belediye Riyasetine verilmesi. 

3 - Bu hususta 'fazla malumat almak istiyenlerin Belediye Miihen· 
disligine miiracaat eylemeleri ilan olunur. (2266) 

.. -----·Her ak,am 
<;ok sevilen biraha inde 

Bayram1n1z1 sonsuz nef~'e i~inde ge~iriniz. 

MELiKE CEMAL: Arab reviisii 
Bayanlar: Nebile, Diirdane, Neriman, F ahriye 

Saz heyeti : Kernan: Cevdet - Kemen~e : Sotiri • Piyano : 
Feyzi - Ut Mtstrh : ibrahim • Kanun: Ahmed 

Okuyucular: Ya,ar • Hamid • Solist: Mustafa 
Fiatlarda tenzilit Tel. 40227 

istanbul Oniversitesi 
Rektorliigi.inden: 

Ttb Fakiiltesi klinikleri i~in «Hastabaktct mektebinden diplomah» 
altt hem,ireye ihtiyac vardtr. 

lstekli olanlarm Fakiilteye ba,vurmalari. (2413) 

T.N. K 
BUVU 

Bir verirsen bin kazanabilirsin. Birini kaybedersen paran heba ol
mamtftlr. Hem yiizlerce vatanda,tm zengin etmif hem de yurdu · 
nun goklerine birka~ Filo katmif olursun. Bu yiizlerce zenginden 
birinin de senin olmtyacagmt kim iddia edebilir. 

A 

Oksiiriik ~urubu 

En muannid oksiiriiklerle bron~it, 
astm ve bogmaca oksiiriiguniin 
kat'i iHicidu. Gogiisleri zayif o
lanlara vikaye edici tesiri §ayam 
dikkattir. 

Biitiin eczanelerde vard.r. 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESi 
Beyoglu, istanbul 

• 
BIR AYE.VVEL 

BENi 

J<URBAGA 
DERiLi 
I<A!)IN DiYE. 
~AGIRIYORLARD• 

!7lmdi ise, 
clldlm fi&yan• hayret bir 
derecede a~ak ve tazedir. 

~irkin bir tene malik olan binlerce 
kadmlar; bu, yeni ve basit tedbir saye. 
sindc on be~ giin zarfmda a!;tk, taze ve 
yumu ak bir cild sahibi olmaga muvaf
fak olmu§lardu. Cild miitehasstslan, se· 
nelerdenberi, cildi tlisfiye etmek ve yu
mu~atmak i!;in en tabii tedbir olarak 
sureti hususiyede istihzar edilmi~ taze 
krema ve musaffa zeytinya~ tavsiye et
mektedirler. Bu unsurlar, bugiin (yag
siz) beyaz rengindek.i Tokalon kreminin 
terkibinde mevcuddur. Bu krem mesa
mata niifuz ederek sabunun temizliye· 
medigi biitiin gayri sa£ maddeleri eri· 
tir, siyah benler zail olur. Beyaz ren • 
gindeki Tokalon kremioin, mesameleri 

' ' f' • ' ' I "' ' ' • • • ' ' 

. J35 
It ;.70 
~00 

KIRMIZI 
BEYAZ SEK 

BEYAZ DoMi SEK 

+ 
•·r---------~--------~~~~~----~ 

70 ~~- ~k ~i~e iCin •. 1 o"l<uru~ 
2. li-lt. .. ~ ' 1 5 " 

. 3.40 B....J" ." 25 .. 
· ay~1ca depOZ'lto alln~.l;>l~elergetirilince 
depoz1to gen verilir. 

~~ safr:nak isteyenlere husus!. ~altlarla litresi 22 .kur~~t~n verilir.) -

Macar Ziraat Makineleri Fabrikas• 
HOFHERR • SCHRANTZ - CLAYTON • SHUTTLEWORTH A. ~IRKETI Tiirkiye Merkez ~ubesi 

Istanbul, Sirkeci, Ankara caddesi No. 154 Telgraf adresi HOFHERTON, Tel. 23577 

~ubesi: A D A N A 
Emsalsiz derecede miikemmel, saglam, sade ve ikhsadi 

·Z·OT 
TRAKTORLERi 

1936 modelleri 25, 40 ve 50 beygir kuvvetinde 
~elik pulluklar, orak ve harman makineleri, motor ve lokomobiller, degirmenler, yem kuma ve 

ezme makineleri, ekremozler, Santrifiij tulumb alar, hertiirlii ziraat makineleri. 

,Mazut yakan miistamel fakat tamir edilmi' Diring traktorleri ~ok uc~z fiatla sabhr. 

kapatan, cildi gen'<le~tirerek beyaz, yu· 1••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1 
mu~ak ve nermin kilan mukavvi ve 
besleyici unsurlan da vardtr. 

GAR YENS 
Baskiillerimiz geldi 

300 kitodan 2000 kiloya kadar 
tartan her nevi baskiiller 

M. Gesar ogullar1 
Galata, Tiinel caddesi No. 48 I 

Tel. 40308 _. 

Dr. Hafiz Cemal 
Lohman H ekim 

Dahiliye miitehassuJ 
Pazardan ba~ka giinlerde ogleden 

~onra saat (2% tan 6 ya) kadar !stan 
bulda Divanyolunda (104) numaralJI 
hususi kabinesinde hastalanru kabul e
der. Sail, cumartesi glinleri saba!l 
c9 lh • 12:t saatleri hakiki nkaraya mah
sustur. Herkesin haline gore muamele 
olunur. Muayenehane ve ev telefon 
22398. (Yazhk Tel: Kandilli 38 • Bey· 
lerbeyi 48) 

BAYANLAR-
size liizlm olan mevsimlik en giizel 
ve s•k f;ANT ALAR, en son mo· 
da ELDiVENLERi ve ~ok arzu
lad·gm•z f;ORABLARI; 

Beyoglu Istiklal caddesinde 
Hacopulo pasajt kar~tsmda 

No. '283 

B A Y A N 
magazas1nda bulackas1n1z. 

KUMBARA 
. 0 

BIRE·.· 
1000 
VEREN 

TARLADIR 

-
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SiGORTA SiRKETLERiNDE SiGORTALI OLANLARA : 
' . 

Sigortalanna devam silretile zarcirdan korunmak istiyenlerin Milll 
Reasiirans taraftndan hiikiimetimizce verilen emre uyularak yeni 
Postane arkast Tiirkiye Hantnda 12 numarada te§kil olunan biiroya 

bizzat veya taahhiidlii mektubla miiracaatleri ilin olunur. 

· Son miiracaat miiddeti: 
Foniks do Viyen'de sigortal• olan(ar :. 12.6.1937 
Tiirkiye Milli'de igort I• olanlar • • 

tarihine kadar miiracaat etmelidirler. 

KAR 
Anonim TUrk Sigorta $irketi Anonim , TUrk Sigorta Sirketi 

Sermaye ve ihtiyat1 T. L. : . 1.000.000 Sermayesi T. L. 500.000 

VASIFLARI: 
EMNiYET 

CiDDiYET 
SO RAT 

iNTiZAM 
KOLAYLIK 

Istanbul, Yeni Postane kar,ISI, Biiyiik K1nac1yan Han. Telefon: 24294 


