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.Tiirkiyemizde 
Babk~tbk endiistrisini 
Kurmak itin ... 

M. Hitler diin Nuremberg kongresinde 
sOyledigi §iddetli nutkile ortaya 

giiriiltiilii bir dava daha atb D
a lkonce 16clliba denizi sevmek, denizci 

olm~~· ve bahklann tarihi tabiisini ve 
bu deniz hayvanlan tizerinde dtinya· 

nm 1tlier memleketlerinde kurulart endtis· 
!~feri bilmekle i§e ba§lamak lazJmdJr. 
II tirkiyemizde bahkc;thk btittin biittin yok 
degildir. Fa kat denizlerimizde, c;aylan· 
mllda ve gollerimizdeki bahk miktar ve 
nev'inin c;okluguna baktlarak bizim mev· 
cud gorenek ~eklindeki bahkc;Jltgimlzl 
devede kulak saymak fazla mubalaga ol
maz. Ekonomi Bakanhgt be§ altt y1l on· 
ce Baltalimamnda bir Bahkc;thk Enstitii· 
sii tesis etmi~ ve oraya guya miitehasstslar 
getirmi§ti. ipe un sermek kabilinden c;a· 
lJ~tJklanmn nihayet farkma vanlan bu a· 
damlara yo! verilmek mecburiyeti hast! 
oldu. Enstitiiniin viicude getirilmesi neka· 
dar giizel maksadlara miistenid ve bina
enaleyh memnuniyet ve §iikranla kar§t· 
]anmaga lay1k idiyse ortadaki menfi ne· 
tice kar~mnda ona bir tekme vurmak 
dahi o kadar yerinde bir hareket olmu§· 
tur. Hie; ~iiphe yok ki Tiirkiyenin .iptida· 
i denilen bahkc;J!art, ellerine miikemmel 
vas1talar verilen o bilgin zatlardan daha 
iyi i& Rormege muktedir olurlardJ, ve 
muktedirdirler. Y11lar zarfmda belliba§lr 
i.i c; be~ bahg1 bir araya tophyamJyan ve 
onlann vi.icud verebilecegi endiistri hak
kmda ilmi ve ameli hemen hic;bir eser 
gosterememi§ bulunan soziimiiz yabana 
miitehasSiSlarla daha fazla oyalanamaz· 

Fuhrer Alman emniyetini kuvvetlendirmek i~in 
arbrtldtgmt ve muaz zam filolar yapplmakta 

askerlik miiddetinin 
oldugunu soyledi 

Biiyiik Rus manevralar1 devam ederken Alman ordusu 
da ilk defa olarak muazzam bir manevraya haztrlantyor 

Berlin 9 (Hususi) - N asyonal Sos· l 
yalist ftrkasmm sekizinci kongresi bugtin 
Niirenbergde 15 bin murahhasm i§tira· 
kile ve Adolf Hesin bir nutkile ac;tlmt§· 
ttr. Flrka erkanmdan Adolf Vagner AI· 
manyaya yeniden ordu sahibi olmak w 
refini bah§eden. Reni ana vatana i!hak 
eden Hitlere Alman milletinin ve Nazi 
f1rkasmm te§ekki.irlerini bildirerek, Bol • 
§evizme ve Y ahudilere kar§l §iddetli hu
cumlarda bulunmu~tur. 

M. Hitler kiiraiide 
Bundan sonra §iddetli alkt§lar arasm· 

da kiirsiiye <;tkan Adolf Hitler tam bir 
saat siiren uzun bir nutuk soylemi§ ve ez
ci.imle demi§tir ki: 

dik. 

«- Nasyonal sosyalist Almanyanm 
biitiin kuvvetleri f1rkam1Zm sekizinci 
kongresine i§tirak etmektedir. Bu toplan· 
hdan istifade ederek gec;en seneler za: • 

IArkast sa. 6 siitun 5 tel ' • · . siyah kravatlr zat bu aene kongreyi a~an Rudolf Hes 
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Krahn ziyareti 
Tiirk • iniiliz 

Bununla beraber intihablarmda her 
nas1lsa isabet olunamam1~ bir iki becerik
sizin te hir ettikleri ~;ok cahilane menfi 
neticeye bak1larak elbette bu i§in daha 
ehliyetli ellerde yaptlmast gene mii!lkiil ve 
adeta muhal olacagm4 hiikmetmekligi· 
rniz lazlm gelecegini soylemegc hacet bi
le yoktur. Bahgm endilstrisini kurmalc 
ic;in biz i~e gec;enlerde Bay Halid Lebe
nin bu si.itunlarda mevzuu bahsettigi 
akuvariom meselesini ele almakla ba§la
mak fikrini ileri si.irecegiz. Tiirkiyede bir 
degil miiteaddid akuvariomlar vi.icude 
getirilmek !azJmd1r. Bunlann digerlerine 
ana olacak birincisini 1stanbulda vi.icude 
getirebiliriz. hte istanbul §ehir ve vilaye· 

Roma,da, · Ha·be§istan 
aleyhi e bir ·anla~ma 

hiiku· dostlugunu takviye Milletler Cemiyetince tantnmt' resini bir 
metleri bulunmadtgt bahanesile Habe, murahhas· 
lart, Cenevredeki ictimaa kabul edilmiyecekler 

Londra 9 (A 
A) - Daily He 
raid gazetesinin dip· 
lomasi muhabiri, M 

tine gayet ehemmiyetli bir te§ebbi.is saha- Avenolun Romay1 
st ki onda Kiilttir ve Ekonomi Bakanhk· ziyareti hakkmda 
lannm hakh olarak ehemmiyetli, maddi yazml~ oldugu bir 
ve fili yard1mlanna mazhar olabilir. yazlda HabC§istan 

Akuvariom nedir? Bu deniz, nehir ve delegasyonuna Mil 
gol hayvan ve nebatlannm canh tarihi ta· letler Cemiyeti A · 
.>ii miizesidir. Oyle bir miizede su hay samblesine i§tirak 
van ve nebatlanndan baz1lanr .n doldu· etmesine miisaade e· 
rulm~~ ~ekilleri, iskeletleri ve denizcilige dilmiyeceginin ar . 
aid bir<;ok tablolar da bulunabilirse de uk hemen hemen 
esas canh hayvan ve nebatlann cam ha· muhakkak oldugu -
vuzcuklar ic;:inde te•hiridir. Bu sayede I t H ·z · S l ~ · • nu beyan etmekte· mpara or ar er e a1enrn aon defa 
her§eyden evvel sahillerde oturan biz d' Cenevrede alrnmt• resimlerinden 
Tiirkler tuzlu ve tath sulann sinelerinde IT. b T 'b' h halyan hiikumetinin ka ul edecegi sahib olmad1klanna karar verecekti-r. E-
ne g1 1 ayvan ve nebatlar ya•attJk!annl 1 • hal sureti, §U olacaktn: ger murahhaslarm vekaletnameleri m • 
gozlerimizle gormek suretile 0°Tenmi• o• k'k' k . e • Salahiyetlerin tet 1 me memur omts· parator veya naznlar tarafmdan imza e· 
lacagtz. Bu bilginin endiistriye takaddiim hh I }" d n Habe~ mura as annm usu u a • dilmi§se komisyon, Milletler Cerniyetince 
etmesini zaruri saymahdn. yo ' d'l · kAI iresinde tanzim e 1 mt§ ve a etnameye · [Arkast sa. 5 siitun 5 tel 

A.ytb degil a. c;.o8'umuz tuzlu ve tatl1 ....................................................................................................... , ................. . 

sulanmlZin ne hayvanlanm, ne de ne
batlanm etrafile bilmiyoruz. Diger sahil 
memleketlerimizden gec;:tik. kac; 1stanbul
lu bize hatta yalruz 1stanbul sulanmn 
belliba§h bahklan hakkmda i~e yanyacak 
malumat verebilir? Ba!tklar hakkmda 
etrafh malumat sah1bi babayigitlerimizin 
yiizde bir iki nisbetinde olabilecegini 
"oylemege bile dilimiz vamnyor. () ha (d., 
bu noksan ehemmiyetli surette ikmal vt 

izale edilmeksizin Ttirkiyede bal1k endiis
trisinden bahsetmek abes olmaz m1? Eger 
sekizde yedisi deniz olan bir memleketin 
c;ocuklan mekteb stralanm tuzlu ve tath 
~ulanmmn hayvan ve nebatlarl hakkmda 
saglam bir fik~r edinmeksizin g~iyorlarsa 
yalnJZ bu noksan kiilti.ir i~lerimizio c;ok 
sakat, c;ok kortopal vtiriidtigtiniin goze 
c;arpan bir delilini te§kil etmez ~i? Bu 
su aleminin haznelerini etrafile bilmeden 
memlekette bunlann endustrisini kurabi· 
1ir miyiz? Bu sualler bizi tuzlu ve tatll 
sutarumzm tarihi tabiisini adamaktlh tc
sis etmege, gozle gortilecek ve elle tutula· 
cak bir mi.ikemmeliyet haline gotiinnie 
sevketmelidir. he birincisini istanbu!da 
kuracagtmJz akuvariom tesisatJndan ba§· 
lamak luzumu c;ok a~;1khr. 

Akuvariom canh bir miizedir. Orada 
eu hayvan ve nebatlarmm her zaman 
&evkle tema~a olunacak biittin nevileri 

YUNUS NADI 
U.r&an 8rs. a ritm a t•1 

F ransada yeni hidiseler 
Klermon Feranda grev yapan amele, hiikfunet 

dairesile bir fabrikayt i,gal etti. Hiikumet 
miitecavizlerin tenkili emrini verdi 

' Fran1ada gefen selerki ·grevlerden: Bir labrikayz ifgal eden amele 
Lille 9 (A.A.) - Bugiin §imaldeki 

mensucat sanayii mmtakalannda 30 bin· 
den fazla amele, grev yapmt§ttr. Amele, 
bu sabahtanberi fabrikalan i§gal etmek· 
te ve Mesai Nazmmn hakemligile ya· 
pum1~ olan. itilafm tatbikile Ucretlerinin 
a~!!mlmas1m istem~ktedirle~, 

Belediye ve Vilciyet binaaanz 
ipgal ettiler 

Clermont Ferrand 9 (A.A.) - Gre· 
ve i§tirak etmemi§ olan amele. ciddi ha
diseler vukuuna meydan vennemek ic;in 
M. fierr~ Michelin tarafmdan vukuhu· 

[ArkaSI ~a.." aiZt~11 • ~) 

• • • etmistlr 
' 

Londra matbuattnm 
hararetli ne,riyab 

Sundey Times, 6 eylul tarihli saylSln
daki ba~makalesini de Majeste Edvardm 
istanbul ziyaretine tahsis etmi§tir. Gaze· 
te diyor ki: 

«Krahn Akdeniz. gezintisi bidayette 
hususi bir seyahat §eklini muhafaza et -
mekte idi. Fa kat Atina ve 1stanbulu zi • 
yaretile sona eren bu gezinti sonlanna 
dogru nimresmi bir mahiyet iktisab etmi§ 
bulunuyor. Resmi bir ziyarette icrast mu· 
tad merasime tabi olmamakla beraber 
Kral Edvard her iki ~ehirde de gerek 
hukfunet erkam, gerekse balk tarafmdan 
ac;tktan a~1ga 1ngilterenin miimessili st • 

[Arkas1 Sa. 5 siitun · 4. tt1 
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Kii~iik itilaftn 

Bratisla v toplanttst 

Stoyadinovi~in daha 
evvel Biikre'e gitmesi 
biiyiik alaka uyandtrdt 

M. Stoyadinovif ve M. Krolto 
bir arada 

Prag 9 (A.A.) - Kiic;iik itilaf kon·\ 
ferans1 I 3 eylulde ba§hyacaktu. 0~; na· 
z1r, evvela 12 eylulde M. Benesi ziyaret 
edeceklerdir. Kapanma celsesi, 14 ey • 
!Ulde akdolunacakttr. 

Gorii§meler, bilhassa Milletler Cemi • 
yetinin reformuna aid projelerle Lokar • 
noeu devletlerin tniizakereleri hakkmda 
cereyan edecektir. Tuna bavzasma aid 

tArlca.n Sa. 15 ritun. 6 tel 

iki Biiyiik ~ef arastnda 

Majeste Edvard ve 
Atatiirkiin telgraflari 
Aziz Hiikiimdarla Ulu Reisimiz ,ahsan ve 
millet~e duyduklart derin muhabbet ve 
rabJtay1 telgraflartnda bir daha teyid ettiler 

1ngiltere Krah Maieste Edvard 
ile Btiyiik Sefimiz arasmda samimi 
telgraflar teati edildigini diinku sa· 
yimJZda haber vermi§ ve iki Biiyi.ik 
Sefin birbirlerine ve biiyiik mil!etle
rine kar~1 izhar ettikleri yi.iksek his
siyab da kaydetmi~tik. 

Diin Anadolu Ajansmm metni· 
ni verdigi bu telgraflart bugiin de 
aynen nesrediyoruz: 

1stanbul 9 (A.A.) - Cumhur
reisi Atati.irkle Majeste Sekizinci 
Edvard arasmda a~ag1daki telgraf
lar teati edilmistir : 

Ekselans Kamal Atatiirk 
Istanbul 

Sofya 7 -Turk tmnaklarm-

dan ayrdtrken, bana ka111 gos
terdikleri dostane tarzt kabulden 
ve gerek ekselanslart, gerek rna· 
kamatl resmiye ve Turk milleti 
tarafmdan §ahstma karti izhar 
edilip beni ~ok mutehassis eden 
itinalardan dolayt ekselanslarina 
~ok samimi te~ekkiirlerimi tak
di:m etmek isterim. 

T urkiyede ilk ikametimden 
pek zevkli bir habra muhafaza 
edecegim. Minnettarhk ifadele
rime terdifen size en iyi temen
niJI"rimi sunar~m. 

Ekselans ntztn semahatle ba.
na tl\hsis ettikleri hususi tren 

[Arkast Sa. 4 siitun 4 tel 

9 Eylul Kurtulu, bayram1 

lzmirde fevkalade 
merasimle kutluland1 

~ehidlikler ziyaret edildi. Biiyiik bir 
ge~id resmi yap1~dJ.. Halk sevinc i~inde 

--·--· < • 

9 eyliil lzmir kurtuluf bayramrmn ge~en aeneki 
kutlulama merasiminden bir goriinii~ 

fzmir 9 (A.A.) - Buglin 9 eylullz- raklarla siislenmi§, bi.iyiik miiessesat ve 
mir kurtulu§unun 14 i.inci.i yJldoniimii ol- bankalar tenvirat ic;in tertibat almJ§lar -
mak mi.inasebetile §ehir ba~tan ba§a do· d1r. hmirin bu biiyiik ve tarihi giiniini.in 
nahlmt§. resmi ve hususi bilfunum bina - kutlulanmasma i§tirak ic;in kom§u vilayet 
Jar, kara ve deniz nakil vas1talan bay • 1 Arkas1 sa. 3 sutun ~ tel 
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Biiyiik Avrupa Anketi 

Yazan : Peyami Safa 
-14-

Bourbon saray1nda 
FransiZ hiirriyetinin en biiyiik istihkamt. i~ri 
girme zorlugu • ihadete benzer sessizlik. Sonra 
fJrtJnalar • iki kanun miizakeresi • M. Blumun hali 

Franarz Parlamentoaunda Btlfvekil M. JAon/Jlu,. b~a•••• 
~aat 16 da ogledeft sonraki miizakere·l celse ac;tlmadan bir iki saat evvel gitmek 

lenne b~~hyaca~m ogrendigim meb'us· !allm aeldigini de biliyordum. Saat 14 te 
lar mechsmde yer bulabilmek i~in. oraya [Arkasi sa. 1 staun..1 del 
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VIYANA OONU$U 

M. T'URHAN TAN 

Hac1 ibrahimin, saraydaki binlerce adam• bakat 
kor haline koyarak hazineden tahb, mahpesten 

Veliahdi ~Ikarmas1 kolayiikla vukua geldi! 

Fa kat kemkUm eden bulunmadt, Fa
ztl Pa§anlD heyecanh bir hitabesi iize -
rine herkes Ave• Mehmedin tahttan in
dirilm.esini gereldi buldu. F akat yerine 
g~irikcek ~ehzade meselesinde biraz de
dikodt1 yaptldt. Ciinkii veraset kanunu 
mucibittce tahta Deli lbrahimin ogulla -
rmdan Siileymamn getirilmesi icab edi
yordu. Halbuki o ve kii~iik karde~i Ah
med, krrk ytldanberi mahpus bulunuyor
lardt. Mecliste ham bulunanlardan bit 
ktsmt, uzun ve pek uzun ytllar giine& yii
zi.i bile gormiyen mahpuslann diinya i~
lerini kavnyaunyacaklanm ve sakallan
m gene haremagalarile kadmlara kapb -
racaklanm ileri siirerek Avcmm ogulla
rmdan birinin ciilw ettirilmesini istiyor
lardt. 

F anl Mustafa Pa~ bir giin evvel 
k~iik Kara Mehmede soylediklerini tek
rar ederek ve tahttan indirilecek bir a • 
damm yerine oglunu ge~irmekteki mah
zurlan mahyarak bu dedikoduyu ka -
patti ve Veliahd Sweymanm padi~ah ya
ptlmastni karar altma aldrrdt. 

Simdi sna, sarayhlan §Upheye dii§iir
meden bir «emrivalci» ihdas etmegs gel
mitti. Kaymakam Pa§a bu miihim masla
hab CaVUJbail Haseki Mustafanm omu
zuna ytik)etti. laziDl gelen talimab vere
rek onu sabah namazmdan sonra saraya 
yollad1. Kiic;uk Kara Mehmed de mura
ktb stfatile Hasekiye refakat ediyordu. 

Y aptlacak i~. ger!;ekten miihimdi. Sa
yJlan binleri gec;en saray halkma bir §ey 
sezdirmeden Padi§ahl tahttan indirmek 
ve yerine ba~kastru gec;irmek kolay ba§a· 
nhr maslahatlardan degildi. Hele ilkin 
Veliahdi ciilus ettirmek ve eski Padi~ah 
hakkmda yapuacak muameleyi - forma
lite kabilinden - onun arzusuna, iradesi
ne buakmak laztm geldiginden i~in giiclii
gii bir kat daha ziyadele§iyordu. 

Cavu§ba~•· bu sebeble. halecan i~in
deydi. F akat Kii!;iik Kara Mehmeddto 
tela§ yoktu, Budin duvarlanndan beline 
ip baglabp dii§man siperlerine indigi ge
celerde nastl ne~· eli ise §imdi de i:iyle 
§endi, ~akrakb, pest perdeden tshk 'tah
yordu, aradastrada Cavu§ba~tya lakth· 
yordu. 

Onlar, Kaymakam Pa§anm emri ii
zerine, Kaptagast HaCI 1brahim ile te
mas edeceklerdi. Saraym, Ktzlaragasm
dan sonra, en biiyiik adamt saYJlan bu 
adam, kap1lann a!;tlmasile beraber kar
§Jsma dikilen davetsiz konuklann duru
mundan i~i sezinsedi, korkudan titremege 
ba§ladt. Odasmda yalmz oldugu halde 
duvarlara goz gezdiriyor ve herhangi bir 
yanktan bir kulak uzamp ta konu§ula
cak §eyleri dinlemege koyulacakm11 gibi 
tela§ gosteriyordu. 

CavUiba~J da, omzuna ati!an ag1r yiik
ten bir ayak once kurtulmak kaygusun
daydJ. Bundan otiirii uzun mukaddeme
lere liizum gormedi. 

- Aga Hazretleri, dedi, iilemanm, 
viizeramn, ocaldmm, soz ehli olan §ehir
linin ittifakile Sultan Mehmedin hal'i, 

.Sehzade Siileymamn tahta ~tkanlmas1 
laztm gelm~tir. Bu s1rn kimseye demiye
ceksin, i.;oglamm muhkem zaptedecek

sin, tahtl Babiissaadeye ~;tkanp ~ehzade

yi oturtacaksm. Ayasofyadaki cemaat 

bu i~ler bitince gelip biat edecektir. 
Kaptagast Hacl ibrahim ellerini ovu~

tura ovu~tura kekeledi: 

- Saray i~leri, ve i~oglanlann zaptii 
rapt1 birka~ ytld1r Si!ahtarlara sipari~ o
lunmu~tur. Bu maslahatm da Silahtara 
gordi.iriilmesi gerektir. Bizi mazur goriin, 
ate:;e salmaYJn. 

Kii~iik Kara Mehmed aoldt: 
- Ate~ ne yapar Aga? 

Hact ibrahim, ~a§km ~a§km cevab 
verdi: 

- Yakar! 

Kara Mehmed palastm iki kan~ ka
dar kmmdan SIYJrdt: 

- Bu da, dedi, dograr. Y a denilen 
§eyleri yaparsm, ya burada can venp 
gidersin. 

Goriinen keskin demir, gorunmiyen a
te*ten daha miiessir oldu ve HacJ ibra
him, onemli i~i ba~arrnak -¥oluna girdi. 
Onun, binlerce adamt bakar kor haline 
koyarak hazineden tahh, mahpesinden 
veliahdi ~1karrnast dikkate deger bir ko
layhkla vukua geldi. (:iinkii sarayda, 
F atihlerin ve Y avuzlarm tesis ettikleri 
hassasiyet arhk yoktu. Enderun denilen 
yer, ha§erat ocagma donmi.i~tii ( 1). Ha
ct Ibrahim i*te bu durumdan istifade e
derek biitiin i~oglanlarmm zabitlerini c;a· 
gtrdt: 

- $evketlu Efendimiz 
dedi, F ethi~erif okunmasmt 
yurdular. Odalann kap1lan 
kimse dt~an ~;Ikmtyacakttr. 

Hazretleri, 
ferrnan bu
kapanacak, 

Bu basit soz, saray1 tssJz buakmaya 
kafi geldi. Padi~ahtan bah§i§ almak htr· 
sile sarayhlar odalanna kapanmt§lardt, 
Kur' an okuyorlardt. . 

Hact Ibrahim, kalabahg1 bu suretle 
hapsettikten sonra Hazine Kethiidastm 
buldu, <<Ayak divam· var. Tahtl haZJT 
eyle» dedi . .Simdi ma, veliahdi mahpe
sinden c;:tkarmaya gelmi§ olup bu, yapllan 
i§lere gore en onemli bir mesele idi. Ka
plagast, pi~mi~ a~a anstzm su kan abil
mesinden korkarak Kiic;iik Kara Meh
medin yanma geldi: 

- Bana, dedi, yardtm et. Olur ki 
§ehzadeyi kafestell c;tkarmak istemezler. 
0 vakit vebal benim iizerimde kalmasm. 

Bu i§i ancak Ktzlaragasile Silahtar 
yapabilirdi. Hact lbrahim bu iki saray
ltya Kii!;iik Kara Mehmedin yanmda 
maslahatl anlattl ve onlarm §a§mp so
murttuklanm goriince act act giiliimsedi: 

- Bir cevabm1z varsa, dedi, bu de
likanhya soyleyi111 Lakin onun agzile 
degil, palasile konu§tugunu da bilin. 

Kii<;iik Kara Mehmed zaten feverana 
hamdt, hem en giirledi: 

- Durmaym, oniime dii§iin, ~ehzade
nin yerini bana gosterin! 

[.Arkast varl 

(1) ci~o~lanlart sade inlp blnme~e ve 
yeyJ.p i~me~e me'luf olup halk tistiinde 
ragbetten d~tiller, Sekban ve Saruca oca-
8-mdan beter oldular. Eskileri billnmez, 
zabitleri d!nlerunez bir alay yakast klrli, 
lobut<;u ve ciindl makules! erazll ile saray 
dolmu~tu. 01 giin Tanr1 anlara bir merte
be korku verdi ki hayattan nevmid oldu
Iar ve lJla silahlamp efendlleri ugruna b~ 
verlp b!r !esada miieddi olurlar ve padi§a
ht cedidin kaydini gi:iriirlerdb 

Silahtar tarihi _ c : 2. s; 296. 

Elaziz Halkevinde temsil faaliyeti 

Elaziz Halkevinin verdiii temaillerden bir sahne 
Elaziz (Hususi) - Halkevi temsil ko- Temsil kolunun 6 aydanberi reJISor-

!u yalruz Elazizde 6 ayda 92 temsil liigiinii yapan Ertugrul Sadinin, balk 
vermf§tir. Bu miiddet zarflnda Diyar - temsillerinde. halka kendi lisanile ken
bekir - Mardin - Urfa - Gazi Anteb - di seviyesine gore, hitab eden yeni eser
Adana turnast yapmt§br. Aynca EHI - ler haztrlamak suretile inJnl.~b eserle -
zizin Belediye tiyatrosunda Tunr;eli ve rine biiyilk ragbet temin etmi~tir. 
Elaziz halkmm tiyatro ihtiyaclanm kar Halkevi ternsil salonunda verilen her 
~1lam.1§ ve her hafta yeni bir eser oy - temsile vasati olarak 400 ki!li i~tirak et-
narru§hr. tni§tir. 
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( eehir ve Memleket Haberlerl ) Siyasi icmal 
Adliyede davact 
bekletmemek icin • 

Maras meb'usunun 
' 

ge~irdigi kaza 
Bir kad1n garib 

bir mahluk dogurdu 
Lehistan • Fransa • 

~ekoslovakya 

Vekalet muhakemelerin Mithat Alamm s1hhi va· Kurbagaya benziyen bu 
~nraya konmas!nl bildirdi ziyetinde tebeddiil yok, garibe alii olarak dogdu 

ransa Umumi Erkamharbiye 
reisi General Gamlinin Var§o
va ziyaretini ia<le eden ve 

F ransada Sampanya eyaletinde yaptlan 
sonbahar manevralannda haZJr bulunan 
Lehistan ordusu Umumi Miifetti§i Ge -
neral Rydz-Smigly Fransadan aynldt. 

Bu ziyaretler 1921 senesinde iki mem· 
leket arasmda akdedilmi§ olan tedafiil 
ittifakm mahiyeti uzerinde birkac; sene -
denberi iki taraf devlet adarolar1 arasm· 

cia hastl olan anla~mazhgtn izalesi j -
c;in miizakereler yapdma~lna esile of • 
mU§!Ur. 

~imdiye kadar mahkemelerdeki dava· 
!ann bir k1sm1 ogleden evvele ve bir kts
mt da ogleden sonraya taksim edi\erek 
ayni saale birc;ok davalar konuyordu. 
Mesela; bu ~ekilde bir malikeme bir 
giinde gorecegi k1rk dava varsa bu da -
vac1lardan yirmisini sabah sa at onda; 
yirmisini de ogleden sonra saat on diirtte 
~agmyordu. Bu hal ashabt mesalihten 
bir bsmmm saatlerce koridorlarda bek -
lemesini mucib oldugundan buoa bir ~;a
re bulunmast maksadile avukatlar tara -
fmdan Adliye Vekaleti nezdinde te§eb
biisatta bulunulmu~tu. Bu te~ebbiisler 
Vekalet<;e nazan dikkate almarak diin 
t~tanbul Miiddeiumumiligine bir tamim 
gonderilmi~tir. 

T amime gore bundan sonra her yanm 
saate diirt dava konacakhr. Y ani bir 
mahkeme saat onda i§e ba§ladJgma na
zaran onda dort davact; on buc;ukta dort 
davact; on birde diirt davac1 davet et
mek suretile on ikiye kadar olan zamam 
kapatacak; ogleden sonra on ii~ bu~ukta 
faaliyete ge~;ildigine nazaran da gene ay
ni §ekilde harek.et olunacakttr. T amim 
biitiin mahkemelere teblig edilmi§tir. 

Bugiine kadar ge<;mi§ davalarda tayin 
cdilen saatler miistesna olmak iizere bu
giinden itibaren mahkeme listeleri bu su
retle tanzim edilmege ba§lanacakhr. 

SEHIR ISLER/ 

Kad1koy Su $irketi hakkm
da yap1lan tetkikat 

Kad!koy - Oskiidar Su $irketinin sa
tm almmast etrafmda tetkikat yapan 
Maliye mi.ifetti§inin hamladtgl raporu 
tetkik etmek iizere istanbul T erkos ida
resi Miidiirii Yusuf Ziya, Belediye $ir
ketler Komiseri !smail Hakkt ile Naf1a 
$irketler Komiseri lbrahimin i§tirakile 
bir komisyon toplanmt§h. Komisyon ra
por etrafmdaki tetkikatmJ ikmal etmi~ • 
tir. Kendi miitaleasmt da ilave ettikten 
sonra birkag- giine kadar istanbul Bele
diyesi kanalile N aft a Vekaletine gonde
recektir. 

Hayat pahahhgi tetkik , 
ediliyor 

ikhsad Vekaleti, istanbulun ikttsadi 
vaziyeti ve hayat pahahhg1 hakkmda 
tetkikat yaptlarak bir rapor haztrlanmasJ
m istemi§tir. Bunun i~in Belediye ikttsad 
Miidiirii As1m Siireyya ve Ticaret Odas1 
tarafmdan memur edilen zevatm da i§ti
rakile bir komisyon te~kil edilmi~tir. Ko
misyon ilk i~timatm diin Istanbul Parti 
merkezinde yapmt~tlr. 

Floryanm imari devam 
ediyor 

Belediye fen heyeti, Florya hakkmda
ki imar projesinin birinci ktsmmt bu aym 
sonuna kadar ikmal edecektir. Bundan 
sonra projenin ikinci k1smmm tatbikma 
ba~lamlacakttr. Proje&in ilk ktsmile ya
ptlmt§ olan beton kabineler ihtiyaca kafi 
gelmediginden bu kabinelerin arkasmda 
bir ma kabine daha yaptlacakttr. Kabi
nelerin arkasmdaki arazide kiraya veril
mek iizere ko§kler yaptlacakhr. Bu i~ler 
gelecek Sf'ne banyo mevsimine kadar an
cak ikmal edilebilecektir. 

Ortakoyli.ilerin §ikayeti 
Ortakoyliiler, hergiin Akay vapurla

rmdaki siirpiintii miizahrafatm mavna -
!aria getirihp oradaki depo oniine diikiil
mesi suretile sahilin telvis edildiginden 
ve bu halin umumt s1hhati ihlal etmekte 
oldugundan ~ikayet etmektedirler. Bele
diyenin nazan dikkatini celbederiz. 

ECNEBI MEHAFILDE 
Alman el~isi gitti 

Almanya biiyiik el~isi M. von Keller 
Nurenbergde toplanan Nazi ftrkasma i§· 
tirak etmek iizere Almanyaya hareket et
mi~tir. 

lrak hariciye naz1r1 gidiyor 
Birka~ giindenberi ~ehrimizde bulunan 

Irak Hariciye N azm Nuri Pa§a Eessaid 
yann Cevenreye hareket edecektir. Nuri 
Pa§a, Cemiyeti Akvam konseyi toplan
l!smda bulunduktan sonra Londraya gi
decek ve Filistindeki Arab komitesi nez
dinde yapttg1 te~ebbiislerin neticesi hak
kmda ingiliz hiikumetine malumat ve -
recektir. 

ADLIYEDE 

Y alanc1 §ahid tevkif edildi 
Diin Sultanahmed birinci sulh ceza 

mahkemesinde baktlmakta olan bir ha -
karet dava~mda §ahidlik yapan melahat 
ismin<le bir kadmm yalan yere §ehadet 
etmekte oldugu anlasildtgmdan hakim 
Re§id tarafmdan tevkifine karar veri! -
mi§; evrakile birlikte istintak hakimligine 
g(inderilmi§tir. 

~ofor tevkif edildi 
Giizide Mara~ meb'usu Mithat Ala

mm miiessif bir otomobil kazast netice -
sinde refikasile beraber yaralandtgmt 
diinkii saytmtzda teessiirle yazmt§hk. 
Mithat Alam, kendisine nazaran daha 
hafif yaralt olan refikas1 Nairne Alamla 
birlikte Haydarpa§a Niimune hastane -
sinde tedavi edilmektedirler. 

Kaza neticesinde §iddetli bir sarsmh 
g~iren Mithat Alam doktorlann recfei 
dimagi dedikeri dimag sarsmttsma ugra
mt~br. Bu sarsmh o kadar ~iddetli olmu§· 
tur ki Mitha~ Alam, diin gece ge<; vakte 
kadar hala ayJiamamt§tlr. Mithatm teda
visile hastanenin ba§operatorii F eridun 
$evket me§gul olmaktadtr. 

Mithat Alam ve refikasmm tedavisile 
bizzat me~gul olan operator F eridun 
$evket, diin bir muharririmize §U izahah 
vermi~tir: 

«- Meb'us Mithat ag1r bir dimag 
sarsmtiSlna ugramt~ttr. Harict yaralan 
yok gibidir. Diin gece sabaha kadar ba
~tnda bekledik ve dimag miitehasstslannm 
i~tirakile konsiiltasyon yaphk. Bugiin de 
operator M. Kemal, doktor lhsan $iikrii, 
doktor ~iikrii Haztm ve benden miirek
keb bir heyet tekrar kc-nsiiltasyon yap -
ttk ve ~u neticeye vardtk: Hasta aguca 
olmakla beraber iyile~ecektir. Diinkii ve 
bugiinkii vaziyeti arasmda fark yoktur. 
Fakat vaziyetin vahamet kesbetmeyi§i §i· 
fa bulacagma bir delildir.» 

Mithat Alamm ba§tndan ge'ten bu 
miiessif kazayt haber alan bir<;ok meb'us 
arkada§lan bizzat hastaneye gelerek ha
hr sorrnu§l ardtr. Kendisini seven bir~;ok 
arkada§lan da buket gondermi§lerdir. 
Diin General Ali Saidle, Milli Miidafaa 
Vekili General Kaz1m Ozalp, Vali Mu
hiddin Ostiindag, Atina sefirimiz Ru§en 
E§ref ve refikas1, Kiitahya meb'usu dok· 
tor Lutfi Ktrdar hastaneye giderek has
tayt ziyaret etmi§lerdir. 

Mithatm refikas1 ba§mdan, burnunun 
iistiinden, kolundan ve bileginden hafif 
ya.Ya!r oiup diin biraz daha iyile~mi§6t. 

Ka:r.anrn tahkikatr 
Kazadan sonra Oskiidar Miiddeiu • 

mum! muavini Orban T1grak derhal 
vak' a mahalline yeti§erek tahkikata ba§
lamt§hr. E vvelki giin ii<; ki§ilik bir ehli • 
vukuf heyeti toplanmt§ ve vak' anm ce • 
reyan tam tesbit edilmi§ti. Diin de Be -
lediye seyriisefer miihendisi Y akubun i§
tirakile Miiddeiumumi muavini Orhan 
ve KlZlltoprak birinci komiseri Muzaf -
ferden miirekkeb heyet tekrar kaza ma
halline giderek tetkikatta bulunmu§lar • 
dtr. Her iki ehlivukuf heyetinin verdik -
leri raporlara gore kazaya §Ofor Emin 
sebebiyet vertni§tir. 

Sofor, Bostanc1dan Kadtk.oyiine gelir
ken otomobilin siiratini 75 kilometroya 
kadar <;Jkarmi§hr. Bu strada direksiyon 
kutusu denilen yerde bir anza olmu§ ve 
§ofor arabada sakatltk oldugunu sezerek 
hem el. hem de ayak frenlerine basmt§ -
ltr. Ancak 7 5 kilometro siira tie giden a
raba derhal duramaml§ ve elektrik dire
gine c;arpmt§hr. Burada §oforiin kaba -
hati sadece arabay1 nizami siirat olan 
20-30 kilometrodan fazla siirmii§ olma
smdandtr. 

Miiddeiumumilik diin tahkikahm bi -
tirmi§ ve evrakt Kadtkoy sulh hakimligi
ne havale etmi*tir. Sulh hakimligi kaza
da tedbirsizlik ve evamire, nizamat ve 
talimata mugayir hareket gordiigiinden 
§Ofor Eminin tevkifine karar vermi§ ve 
~ofor diin gece tevkif edilerek Adliyeye 
verilmi~tir. 

Uskiidardan HayirsiZ· 
adaya giden ~ocuklar 
Oskiidarda oturan Adnan admda 16 

ya§lannda bir talebe evvelki giin kii -
<;iik karde§i Ahmedi de yanma alarak 
Oskiidar iskelesinde kaytkc;t Yusuf Ca
VU§Un sandaltna binmi§ ve gezmek iize -
re sahilden a~tlmi§hr. 

iki kiic;iik biraz dola§hktan sonra KJZ
kulesi iinlerinde akmttya kaptlarak Mar 
maraya dogru siiriiklenmege ba§lamt§lar
dJr. Bu mada kiireklerden bir tanesi de 
kmlm1§ ve akmh sandal! Hayutzadaya 
atmi§ttr. 

Adada Adnan bagJrmJ§, imdad iste· 
mi§, fakat civarda k.imse olmadtgmdan 
feryadt bo§a gitmi§tir. 

lki kazazede adada bir giin kalmt§ -
lar, fakat hic;bir yerden imdad gelmek 
ihtimali olmadtgmdan her§eyi go7e ala -
rak sandalla tekrar ac;tlmt§lardtr. Bu se· 
fer sular sandah Y e§ilkoy feneri a~tk -
Ianna atml§ ve oradan gec;mekte olan bir 
~ileb iki kiic;ii~ii ac;hktan ve iimidsizlikten 
olmek iizere iken kurtararak limammtza 
getirmi§tir. 

T opkaptda Beyaztdaga mahallesinde 
oturan bir kadtn kurbagaya oenziyen olii 
bir hilkat garibesi dogurmu~tur. Bu mah
lukun kollart uzun, bacaklan iri, beyin 
k1sm1 yok gibidir. Cesed mosmor bir hal
dedir. Bu garibeyi doguran kadm ~imdi
ye kadar yedi ~;ocuk diinyaya getirmi§, 
sekizincide bu hal ba§ma gelmi~tir. 

Kadm hastahklan doktoru profesor 
T evfik Remzi bu hilkat garibesi hakkm
da bize §Unlan siiylemi§tir: 

«- Gayritabil §ekilde dogan ~ocuk
larla her sene kar§Ila~mz. Ana rahmin
de te~ekkiil esnasmda c;ocugun ba~mm 
kafi derecede biiyiiyememesi ve almn 
yukan k1$mmm te§ekkiil edememesi ne
ticesi olarak meydana acib bir §ekil ~·k
maktadtr. 

Bu gibi dogumlara anansepal ~ocuk 
denir. Bu dogumlar miihim tlbbi bir ha

dise degildir. Yiiksek tahsil gormii§ her 
vatanda§ bunu ~;abucak anlar. Herhan
gi bir insanm gozlerinin iistiinii kaldmr

samz kurbagaya benzer. Hayvanatta da 
bu hal vakidir. 

Ekseriyetle frengililerde ve gebe bir 
kadma rontgen §Uainm fazla miktarda 
yaptlan tedavisi sonunda bu hal goriil -
mektedir.>> 

MOTEFERRIK 

I, dairesi reisi Bursaya gitti 
Bir miiddettenberi §ehrimizde bulunan 

h Dairesi reisi Enis Behic beraberinde 
1 Dairesi memurlarmdan Necmi bulun
dugu halde Bursaya gitmi§tir. Enis Be· 

hie Bursada bulunan Sanayi miifetti§i 
Dani§le beraber oradaki i§ ve i§c;i vaziye
tini tetkik edecektir. 

Rasadhane mi.idi.iri.i Alman
yaya gidiyor 

Eski ittifak hem Sovyet Rusyaya, hem 
de Almanyaya kar§t olmak iizere akde
dilmi~ti. Lehistan §arktan olsun, garbden 
olsun bir taarruza ugrad1g1 zaman Fran
sa yardtmma ko§acak, Leh ordulanmn 

hem Sovyetlere, hem de Almanyaya 
kar~1 muhvemet ve harekatml kuvvet • 
lendirecek teslihabn ve te~hizahn ve as· 
kert derniryollann arttnlmast ve tamam
lanmast i~;in para, teknik ve kredi itiba· 

rile hertiirlii miizaherette bulunacakb. 
Birka~ sene evveline kadar her iki 

memleketin askeri makamlan ve miilki 
daireleri bu ittifak muahedesinin icab ey
ledigi taahhiidleri muntazaman ifa edi -

yorlard1. Lakin son senelerde iki taraf 
arasmda anla§mazhk peyda oldugun • 
dan muahedenin tatbib sekteye ugraml§" 
t1. Bu anla§mazbgm ba§hca sebebleri 
~unlardn: 

l 1- Fransa Lehistanla ittifakmm mf 
Ledafiii olup iki tarafm harici politika • 
larmda tamamen serbest bulundugu nok· 
tasma o kadar k1ymet vermeyip Lehista· 
m F ransanm dt§ politikast arkasmdan sii
riiklemege kalkt§masl, 

2 - Dortler misakmm akdinde gori.il
diigii ve<;hile F ransamn Avrupanm mu· 
kadderatile alakadar olacak te§ebbiis ve 

ahidlerde Lehistam biiyiik bir ami! say
mamt§ olmas1, ' 

3 - F ransamn Sovyetlerin i§tirakile 
bir §ark misakmm akdme ~ah~mas1 ve 

Rasadhane Miidiirii Fa tin yakmda miiteveffa Bartunun bu i§te ~ok ileriye 
Almanyaya gidecek ve Almanyaya sipa· gitmesi, 
ri~ edilen miihim bir rasad aletinin 4 - F ransa Lehistanla Sovyetlere 
tecri.ibelerinde haztr bulunacakhr. kar§J miittefik oldugu halde bu devletle 
Cografya alimi hataslnl dii· kar~Jhk!t yardim muahedesi §eklinde bir 

ittifak apmas1, 
zeltti 5 ~ ,fYansanm en tniihim ·askeri ' tek· 

Otomobil!e Fransadan frana gitmekte nik ke§if ve mlarm1 Sovyetlere bildirdigi 
olan Be)!nelmilel Cografya cemiyeti ka - halde miittefiki Lehistandan gizleme • 
tibi umumisi M. Hodent otomobilinin ii - s1, 
zerindeki «Kiirdistan» kelimesini sildir -
mi§tir. Cografl hatasmt bu suretle tashih 
eden cografya alimi, yann 1rana miite -
veccihen §ehrimizden aynlacaktu. 

6 - Lehistanm Almanya ile on se • 
nelik bir ademi tecaviiz ve hakem misakt 
akdeylemesidir. Lehistan Fransa ile mev· 
cud ittifakt harici politikasmJ tahdid et· 
medigini ve bilakis kom§ularile anla~arak 

emniyet ve miidafaasmt kuvvetlendirme• 
sine liizum gosterdigini dii§iinerek Al • 

manya ile bu anla~may1 yaprni§ ve anla§· 
ma mukavelesine Fransa - Lehistan it • 
tifakmm mevcudiyetini de kaydettirrni§ • 
ti. 

Otobi.iale gelen seyyahlar 
On iki Avusturyah seyyahtan miirek

keb bir grup diin biiyiik bir otobiisle ~eh
rimize gelmi~tir. Seyyahlar Alp otelinde 
inmi§ler ve diin ~ehrimizin tarihi yerlerini 
gezmi§lerdir. 

BORSALARDA 

Borsada tereddi.id 
Diin Borsada Merkez Bankast hisse 

senedleri iizerine muamele olmami§hr. 
Tiirk borcu tahvilleri 23,75 te ac;tlmt§ ve 
23,77,5 ta kapanmi§hr. 

Anadolu ajanst iic; giindenberi Bor -
saya Paris Borsast fiatlanm vermemek· 

tedir. Ajans buna sebeb olarak oradan 
fiat almamasmt gostermektedir. Bu hal 
Borsada tereddiid uyandtrmaktadtr. 

POLISTE 
A<;IKGOZ HIRSIZ YAK.ALANDI

Bundan bir miiddet evvel ~ehrimizde 
bir ac;tkgoz peyda olmu~, ve eyehrin 
muhtelif mmtakalarmda kapt kapt do
la§arak: 
•- Beni bey yolladt. Ktrmtzt ayak

kablanm istiyor. Tamir ettirecekrni§• 
diyerek saf kimseleri kandJ.np ayakka

bilan altyor ve bir daha ortahkta go
ri.inrniiyordu. 
~imdiye kadar yiizlerce evden bu su

retle ayakkabt doland1ran bu a~;1kgoz 

htrstz nihayet Beyoglu Emniyet me -
murlugu tarafmdan su~i.istiinde yaka
lanmt§tlr. 

Galatada Voyvada caddesinde 163 
numarah evde oturan Dimitri admdaki 
bu htrstz Emniyet miidiirliigune yol -
lanmi§br. Sablkas1 ~;lkanldlktan sonra 
Adliyeye teslim edilecektir. 

<;OP KAMYONUNUN YAPTI{H 
KAZA - ~ofor Rii~tiiniin idaresindeki 
Belediyeye aid ~op kamyonu Sara~;ha

ne caddesinden ge~erken oniinde ya -
va~ bir yolla giden ~ofiir Nazmun tak
si otomobiline <;arpmt§hr. <;arpt§mada 

her iki otomobil de hasara ugrarnt~tlr. 
Naz1mm otomobilinde bulunan mii§te
rilerden 26 ya~larmda Hakkt ba§mdan 

ve ellerinden agtr surette yaralanrnt§· 
tlr. Altmc1 §Ube miidiirliigii tahkikata 

ba§lamt§, iki ~oforii de yakalamt§tlr. 

1§te yukandaki sebeblerle iki araya 
sogukluk girmi§ ve ittifak muahedesine 

aid taahhiidlerin icras1 geri kalmt§lt. 
Son gorii§meler bu anla§mazhgi 

bertaraf etmi§tlr. Fran sa askeri esrannt 
Lehistana bildirmegi taahhiid ve Lehis· 

tan ordusunun tec;hizat ve teslihatl ic;!n 
kredi vermegi kabul etmi§tir. Lehistan • 
daki asker! demiryollan in~asma F ransa 
eskisi gibi mall yardtmda bulunacakttr. 

Bu suretle Lehistanla F ransa arasm • 
daki tedafiii ittifak miinasebah tekrar 
normal bir hale gelmi§ oluyor. Fa kat Le• 
histamn harici politikast hie; degi§memi§• 

tir. Lehistan <;::'ekoslovakyaya kar§l ade· 
mi emniyet ve infial gostermekte devam 
ediyor. Sovyetlerle ittifak akdeden <;e • 
koslovakya hududunda Lehistanm yap .. 
tlrrnakta oldugu istihkamatm in§asi 

F ransa ile yaptlan anla§ma iizerine ta -
til edildigi haberini Lehistan hiikumeti 
derhal tekzib etti. <;::ekoslovakyadaki 

Leh ekaliyeti mensublanna kar§l ahi .. 
ten Ostrovda ac;tlan davadan dolayt bii• 
tiin Lehistan matbuatt ate§ piiskiirmek • 
tedir. Hulasa miralay Beckin elinde bu• 
lunan Lehistanm d1§ politikast istiklalini 
tamamile muhafaza etmektedir. General 
Rydz-Smiglynin F ran~adan ltalyaya git' 
mesi de bunu ispat ediyor. 

Muharrem Fey:r.i TogaY 

Cumhuriyet 
Niiahaal 5 Kuruttur · 

Abo~e J T~~iye U~ 
f&ralli I ·~·o ~ 

Senelik 1400 Kt. t:100 Kr. 
Alb ayhk 750 1450 
0~ ayhk 400 800 
Bir ayhk I SO yoktuP 
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TELEFON TELGilAI' ve TELSiZLE 

lk ademi miidahale 
I 

kongresi topland1 
Talevera cephesinde iki asi kolu birle,mek iizere, 
~dddetli bogu,malar bu m1ntakaya intikal etti 

Londra 9 (A.A.) - Bu sabah Ha· 
riciye Nezaretinde M. Morrison «lngil
tere» nin riyasetinde toplanan beynelmi· 
lele ademi rnlidahale tanzim komisyo • 
nunda Portekiz mlirnessili bulunmaml§ • 
hr. Komisyona Fran sa, italy a, Alman -
ya ve Amerika mlimessilleri i§tirak etmi§· 
lerdir. 

Aragon cephesinde 
Madrid 9 (A.A.) - Harbiye Na -

zm, teblij ediyor: 
Aragon cephesindeki hlikumet kuv • 

vetleri, VillalatayJ i~gal etmi§lerdir. Hu· 
escadaki asiler k1~lalarda mukavemet et
rnektedirler. Fa kat §ehrin tamamile i~gali 
yakmdu. Estramaduredekr hi.ikumet kuv· 
vetleri, Santa ClallayJ i~gal ebni~lerdir. 

N avalperal mtntakasmda da muhare· 
beler olmu~ ve hi.ikumet kuvvetleri. San 
B;~rtolomeu i~p;al etmi~lerdir. 

General Malave Franko k11.vvet· 
lerinin iltisakr bekleniyor 

Burgos 9 (A.A.) - Nasyonalistle · 
rin bir kuvveti, Oviedonun cenubu gar · 
bisinde hafif<;e ilerlemi~. bu ~ehrin cenu· 
bu $arkisinde Palmatarna tepesini zap · 
tetmistir. Bir~ok kuvvetler. birbirine yak
la~mak suretile Oviedonun imdadma 

bir tak1m cesedler ~Jkarmaktad•rlar. Bir 
zabit, bu manzaralar kar~ISinda gozle -
rinden ya~lar bo~anan kadrnlan isticvab 
etmektedir. Cesedler, ~amdan tabutlara 
konulmaktadJr. frun polis miidiiriiniin ce
sedi pek iri oldugundan bacaklanm k1 • 
v1rmak mecburiyeti has1l olmu~tur. Pri
mo de Riveranm naZJrlanndan Leopold 
Matosun cesedi ~ok biiyiik oldugundan 
bir ortii ile nakledilmi~tir. Iki yi.iz ki~inin 
fi~ek sandrklan iizerinde yatmakta ol -
dugu pis bir kuliibeye dogru uzamp giden 
bir koridorda li<; delik gorlilmektedir. 
/talya ve Almanya asilere mi.ite· 

maJi.yen yardrm ediyorlarmtf 
Londra 9 (A.A.) - ispanyaya gi -

den goniillii eyyar hastan~nin ba~mda 
bulunan Vikont Churchill, lspanya tJb
bi yard1m komitesi, Ba§kamna ~ektigi bir 
telgrafta, ltalyan I ann ve Almanlann 1s· 
panyadaki asilere miitemadiyen siliih 
vermekte olduklarma dair hergiin gozU
ken deliller mevcud bulundugunu. bildir· 
mi~tir. Bu telgrafm bir sureti, Plymouth
da lngiliz ~endikalan kongresine ba~kan
hk rden ~if. Citrine gnnderilmi~tir. 

/spanya hi.ikumeti Fransaya yar· 
drm mukabilinde Balear aJalarr-

kosmaktadrrlar. 
General llano, T alaverada General nrn bir kumrm verecekmis 

Mol a ile General Fran co kuvvetlerinin Londra. 8 - (Daily T elgrao' di • 
ilti~ak peyda etmeleri beklenilmekte ol • vor ki: 
dugundan T alaverada miicadelenin ~id· Komite, evvela, lspanyaya silah ve 
detini kaybetmi~ oldu~unu radyo ile bil- tayyare ihracatmrn oniine ~eo:;mek iizere 
d1rmi§tir. muh lif memlek~tler tarafmdan &imdi -

Asiler Sen Sebastiyeni ye kadar ahnan tedbirleri tetkik eyli -
aldrlar mt? vecektir. 

Londra 9 ( Hususi) _ ispanyol asi - Komite, yabanctlardan goni.illii top _ 
len bugi.in Sen Sebastiyeni zaptettikleri - lanma~mm ve lspanyaya ia~e gonderil • 
ni bildirmektedirler. Bu haber ba~ka bir n,esinin oniine ge~mek i~in de tedbirler 
menbadan teeyyiid etmemistir. dii~i.inecektir.» 

lrunda Feci sahneler Bu gazete aynca §U haberi de kay • 
lrun 9 (A.A.) - Havas Ajans1 mu· deylemrktedir: 

habiri M. Jean F antenoy, halk~dar cep- <<lspanyada iki muharib tarahn, fspan
hesi milisleri tarafrndan idam edilmi~ re- yamn Akdenizdeki adalan mukabilinde, 
hinelerin topraktan ~rkanlmasmda haztr maddi bir yard1ma roazhar olabilm~:kte 
bulunmu~tur. Bunlann arkada$lan bi.i - olduklan hakkmda . b~z1 ~ayialar dola§· 
yiik bir <;ukur kazml$lar ve idam edilen - ma ktadtr. 
ler tabuta konulmaksiZin karmakan~tk Soylendigine gore, ml'sela, Katalon -
bir hal de bunun ic;ine ah1mtslard•r. va hiikumeti. F ran~aya miihimmat yar -

Karlist askerler, bu ~ukuru ay1klamilk· d:mt mukabilinde Balear adalarmdan 
ta ve gozleri toprakla dolu kur~un renkli bir ktsmmJ vermegi teklif etmi tir. 
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Bulgar kabinesi 

d ..., . k ., 
ef!J~ec~ m1. 

Kral Boris biitun siyasi 
c-dC\ml~.rl.., "'oril~.l.iyor 

" ~]grad 9 (Hususi) - Bulgar Kra-
}, 

1~oris memleketine doner donmez ba~· 
t ' Basvekil ve Hariciye Vekili Kosc 
h 1nof, Dahiliv~ Vekili Kro~nov8ki ol
mak Uzere bi.itlin siyasi sah~ivetleri davet 
derek kendilerile siyasi vaz.iyet hakkm
da uzunbovlu ~orli~mlistiir. 

Siyasi mahfilde deveran eden rivayet
lere bakllrrsa yakrnda Bulgar hlikume
tinin degismesi ihtimali mevcucklur. 

Belgradda bulunan Turk ga· 
zetecileri Yugoslavya gezin· 

tisine ~Ikttlar 
Belgrad 9 (Hususi) - Belgradda 

bulunan Turk gazetecileri bu sabah sa· 
at 9.30 da Yugoslavya dahilinde gezinti
ye c•kmJ~lardtr. Turk l!;azetecileri Zag -
reb, Liyubliyana. Su$ak. Saravevo. 
Kralyevo ve Ni$i dolast1ktan sonra 
mr...,lrketlerine avd"t edeceklerdir. 

Baldvin istifa m1 edecek? 
Londra 9 (A.A.) - M. Baldvinin 

mezuniyetini uzathg1 hakkmdaki teblig. 
siyasi mehafilde baz1 ~Urprizler uyandrr· 
m1st1r. Bu mlinasebetle baz1 gazetcler 
Basbakanm bu sene sonundan evvel isti· 
fM• ihtimalinden bahsevlemfktedirler. 

Lokarnocular toplamyor 
Londra 9 (Hususi) - lngiliz hiiku· 

rneti Lokarno misak.m imz.alam1~ olan 
devletleri 9 te~rinievvelde Londrada kon· 
feransa davet etmi~tir. 

General Ridz Smigly mem· 
leketine doniiyor 

Yenedik 9 (A.A.) - General Rydz 
Smigly, Murano adasrm ziyaret ettikten 
sonra ogle yemeginde Hariciye Nezare
ti Miiste~an M. Giusepe Bastianinin mi· 
safiri olmu~tur. Ak~ama da kendisi ona 
bir ziyafet <;ekecektir. 

General ogleden sonra Diik Genesi 
kabul etmi~tir. Leh Ba§kumandanJ, bu 
aham donecektir. 

1=ranslz-Surive itilah 
Muahede diin Pariste 

imza edildi 
Paris 9 (Hususi) - Fransa • 

Suriye an!a~masr bugiin F ranSIZ 
ve Suriye murahhaslan tarafmdan 
imHlanmJ~hr. Bu anla~ma !ngiltere 
ile Irak arasrnda mevcud anla~ma · 
va mii~abihtir. 
, Aradaki ye~iine fark Suriyedeki 
Hiristivan ve diger ekalliyetlerin mii
dafaa hakkmm Fransaya verilmi$ 
'l]masmdan ibarettir. F ransa ve Su· 
riye Parliimentolan tarafmdan tas· 
rlik edilecek olan anla~ma 1939 ta
rihinden itibaren 25 sene i~in mu · 
lnhl'f olarakt1r. 

lngiltere Bahriye Naz1r1 
A tin ada 

Atina 9 (Hususi) - in~~:iltere Bah
riye NaziTI Sir Samuel Hor dUn Klbns
tan buraya gelmi~tir. 1ngiliz Bahriye Na
zJhn, fngilterenin Akdenizdeki iis.,ii • 
bahrilerini tefti~e ~rkml§tl. Hor, Pilesi de 

7_jyaret edecektir. Katimerini gazeteoi 
Avrupanm son siyasi h~diselerinde bU -
viik rolu bulunan Samuel Horun At;na
ya ~elmesine biiyiik ehemmiyet atfet -
mektedir. 

Akdeni komitesi 
Paris 9 (A.A.) - Akdeniz yli~~ek 

komitesi, ilk toplantJsrnt cuma gi.inli ya· 

pacaktrr. 
Loyd Corcun ziyaretleri 

Stuttgart 9 (AA)- M. Loid Core, 
bin;ok endiistri mi.iesseselerini. krzt Mis 
Mengan da analann himayesi cemiyeti 
«Ran • M uterdinst» tarafmdan a<(tlm 1 ~ 
olan anahk mektebini 7iyaret elmistir. 

pARiS BORSASI 
Paris 9 (Hususi) - Paris Borsas1 • 

n•n bu~iinkii kapanl$ fiatlan unlardtr: 
Londra 76.89, Nevyork 15, I 9. Ber· 

lm 610,50. Briiksel 256,62 I 12. Ams
terdam I 028,25, Rom a 119.35, Lizbon 
69,50, Cenevre 495,37 1 /2, bak1r 
43 - 43 1 4, kalay 194,05, altm 

1 137,5 1/ 2, gi.imii~ 19 9 ' 16. 

CUlUHURIYET • 
Hldiaeler aras1nda 

2000 in Tiirkii 
«Yedi Gun» deki haftalllz mu•aha· 

beainde, Falih Rrlkr Atay, «Garplr 
olabilir miyiz; ?» davaam1 ortaya at an 
eaki bir miinakafanm buhramndan 
aonra yeni bir buhrana girecegimiz;i 
haber veriyor: 4:Bir gun naatl bir 
garplt olacagtz; ?-.. 

Eaki Saat miiellifine gore garplt 
«Medeniyet enternaayonali ifinde mil
li huauaiyetlerini ... koruma11m bilmi~ 

adam demektir; ancak biz;im milli 
mi;z ta11fiyeye muhtacdtr: «Soft a mil
liai var; tekke milliai var; mahalle 
milliai var. :. 

Yarmki Tiirkiin negatif kli~eaini 

baaan bir ciimle11inde, F alih Rtf kr 
Atay «<;ocuklarrmrz ne tark ve Aaya 
zilletlerini milli olarak miidafaa eden 
solta artrklarrna, ne de ~imdi ainema

lardan drfart ugrtyagelen, yahud 
pltijlarda gordiigiimiiz fahsiyetaiz, 
,a.,krn, taklid kuklalara benziyecek· 
lerdir.» dedikten aonra «2000 tarrhi· 
nin Tiirklerini ne hadar gormek iater· 
dim. -.. ciimleaile yaz;r11m bitiri)IIOr. 

Bu merakrn ir;inde biitiin yarrnki 
Tiirkiye var. Medeniyetle milliyeti 
ne bi~im bir telif ifinde kayna,trraca· 
irmrz me•elesi, hem garbi, hem de 
kendimizi tammak gibi iki taraflr bir 
bilgiden baflryarak, iki•inin de en 
medeni terkibini arryan biUiin bir 
kiiltiir bahsi Ofryor. Bugiinkii halinde 
Tiirk var ki Avrupayt bilmez; Avrupa· 
yr bilen Turk var ki Tiirkii bilmez. 
$iiphe yok, Avrupa bilgisi Beyoglu· 
nun kiibik paatacrlarrnda kalrp don· 
durmaar yemek olmadrgr gibi Tiirk 
bilgisi de Arnavud mahallebicide 
OfUre it;mek degildir. Bu aathi mua~e· 
retleri tam bir kiiltiire kadar vardr· 
ran aan'at, ilim, felaefe ve pratik 
hayat bilgilerinin Tiirk cJe Avrupa 
taraflarr da •apa1aglam olmalrdrr. 

Bugiiniin kiiltiir davalllm milliyet 
•olta11ile medeniyet zi.ip,e•i ara•rnda
ki faktfak do*ii11iiniin uRandrrrc• liifa· 
zcmlrirndan kurtarmak ir;in birine 
Avrupayr, otekine de Tiirkiyeyi tam· 
trp uwdirecek, iki koldan yiiriiyen 
bii.viik bir kiiltiir hareketinden ba~ka 
2000 in Tiirkiinii hazrrltyacak mekteb 
yoktur. 

Dt'"V). Mt ~ ..\ r. A 

Tih·kivemizde 
"-;:thkc1hk ~ndiistrisini 
Kurmak 

. . 
IC.JO 
I Basmakall'den rrevam 1 

te~hir olunacakttr. Bay Halid Lebe boy
le bir akuvariomun tesi i hi~ zor olma
dtgmJ siiylerken bu i§i ba~aracak ehliyetli 
ve salahiyetli mliesseselerin mevcud ol· 
dugunu da ilave ediyordu. Boyle bir mi.i
ze ~ehre en glizel si.is olacak ve oray1 gez
mege Keleceklerden ahnacak ufak duhu
liyelerle tesis masrafmr ~Jkardrktan, ida
mesini temin ettikten sonra hatta zaman· 
Ia ~ehre bir miktar irad dahi verebilecek· 
tir. Onun tesisine 1stanbul ehri onayak 
olabilir ve olmahdJr, ,Sehir kat'i karanm 
verdikten ~onra lesis masrafma medar ol
ma k lizere Kiiltiir ve Ekonomi Bakanhk
lanndan yard1m istiyebilir. Bu VeHiet
lerin bu isin vlicude ~elmesine seve seve 
yardtm edeceklerini ~iiphesiz sayanz. Fa
raza 1stanbul akuvariomu iic; dort yi.iz 
bin liraya malolacaksa bu paranm yan
stm iki Bakanhk verebilir. iki iic; ytlda an
cak sarfolunacak olan bu parantn her y1l 
~ehre ve Vekaletlere dUsecek hisseleri 
~ok ku~iik miktarlardrr. Amma bunlarla 
alrnacak netice tasavvur olunam1yacak 
kada r biiyiik tiir. 

ilk ana akuvariom 1stanbulda kurul
duktan sonra bunun daha ki.i~iik ol<(iide 
diger emsalini diger baz1 ~ehirlerimizde, 
me ela Ankarada, mesela hmirde, mese
la Samsun veya Trabzonda kurmak ar
ttk i~ten olmaz. h o kadar caz.ibdir ki bir 
kere biiyiik akuvariom kurulduktan son
ra bilhassa sahil kasabalanm171n biiti.in 
mekteblerinde be~ on camekanl1k ki.i~iik 
alcuvariomlan ~ocuklanmlZin tesis, idare 
ve idame ettikleri goriilecektir. Ne hacet, 
o zaman o camekanlann en nadide bal•k
lan ihtiva eden zarif •ekillerini evlerimi
zin salonlarmda dahi gormege ba~hyaca· 
g1m1z siiphesizdir. 

YUNUS NADI 

Sergi, lzmirde yeni 
bir gece hayah yaratb 

Kad1n erkek, ~oluk ~ocuk biitiin izmirliler 
gecelerini sergide ~e~irivorlar 

lzmir sergisinin gece manzarasr 
Izmir ( H ususi) 1zmir sergtst, Gazinodaki miikemmel orkestra, hi~ 

~ehrin hayat ve mevcudiyetinde biiyiik dunnadan ~abyor. Ost ve alt kJsJmlar, 
canbhklar yaratarak ve buylik alab u· tamamile dolu. Havuzun fiskiyelerinde 
yand1rarak devam ediyor. · Bilhassa ak- ince siitunlar halinde, renk renk sular 
~amm 16 smdan geceyansrna kadar go- fr~kmyor ve bilhassa ~ocuklar, havuzun 
riilen 'manzara ~ok giizeldir: etrafmda giiliip, bagm~1p ko~u~uyorlar. 

Sergi, yangmyerinin ortasmda ba~tan- ileride yeni getirilen sirk .. 
ba§a b1r 1~1k deryasl, bir bliylik panlt1 Sirk, daha yeni geldi. Ankaradan 
halinde goziiki.iyor. Muhtelif istikamet- gelmi~ bulunan Ra~id R1za bunu duyun-
1erde, bilhassa Kordon cihetinde i~liyen ca: 
otomobiller. kamyonetler, faytonlar, ka- - Eyvah, demi . Ayllar, filler, ~un· 
dmlt, erkekli, ~oluklu ~ocuklu on binlerce far, bunlar geldi. Simdi bizim operetteki 
ki~iyi miitemadiyen panay!Ta ta Jyor ve· -c;ocuklar ne yapacaklar? 
ya panay1rdan abp gotiirliyor. Panaylr Operetteki san' atkarlar bunu duy· 
kapJ~mm onlindeki meydanhk, mekik gi- mu~lar: 
bi i~liyen arabalarla dolu. . . - Kendisi de dii~i.insiin. diyorlar. 

!~eriye ~iriyorsunu: ve kannca gl~~ ~- Ankara Halkevi temsil kolunu getiriyor. 
g~ufd 1yan b1r kalabahgrn akmtiS!na du~u- B k d 1·k k 1 b 1 ~ v 

yorsunuz. 
Biiyiik kaprda, Tiirk, Yunan, M1s1r 

bayraklarile Parti bayraklan dalgillam
yor. Bah~edeki kanapelerde aileler otur
mu~lar. 

Her paviyonun, her vitrinin oni.inde 
ya bir merakh seyirci veya ah~veri ya-
pan bir insan var: 

Panaymn oparlori.i miitemadiyen e· 
serleri ve mliesseseleri reklam ediyor. Bu 
arada ~u ekilde haberler veriyor: 

- 4 ya mda Ali isminde bir erkek 
~ocuk kaybolmu~tur. Bulanlann lutfen 
panaytr komitesini haberdar etmelet i .. 

- Be~ ya§tnda, minimini, san~m. gii
zel bir krz ~ocugu bulunmu~tur. Anas1, 

u a ar a a aya ve a a a 1ga rag-
men, Ba~vekrlimizin de i~aret ettikleri gi
bi, sergi, Tiirkiyedeki zengin varhgt, ye
ni sanayii, mahsulat ve mamuliitt ternsil 
edememektedir. Ciinkii, bir ~ok tanmmt~ 
miiesseseler, sergiye i~tirak etmemi~ler
dir. Bundan sarfmazar, muhitlerinde kty
metli ve alakah eserler bulunan, servet
ler i tih5al edilen Ticaret Odalanmn bile 
hirer kiic;iik paviyon ac;madtklan goriil· 
mii~tiir. Bu vaziyet, bizde serginin ma
nast ve hedefleri hakkmda miisbet vc 
~uurlu bir telakkinin mevcud olmadtgJ 
zannmt uyandma hakltdrr. 

T rakya mumi Mi.ifetti~ligi, c;ok zen
gin ve tk bir paviyon ac;m1~hr. T ablolar, 
temsili levhalar, grafikler, bir ~ok mah
sul ve ni.imuneler getirtmi~. Trakyamn babas1, komilemize ba~vursunlar. 

Ve bu arada radyo a~thyor. 
haberlerini vermege ba~hyor. 

Ajans varhgmt temsile <(alt~mt~hr. Ve bu pavt
yon. cok al.\ka gormektedir. 

Ki.i<;iiciik bir ~ehir i~inde niifus kesa· 
fetinin ne demek oldugunu anlamak io:;in 
boyle bir panaym gezmek kafidir. Dar 
bir c;ero:;eve i~inde, her ~ey ve her ~ey var 
ve burada hayat, tasavvurun fevkinde 
canhd1r. 

Maamafih, ge[ecek sene ser~tml71fi 
daha zengin mikyasta kurulacag1 mu
hakkaktlr. Basvekilimizin bayanah hunu 
~arahatle gostermi~ ve eserin istikbali 
hakkmdaki iimidleri c;ok kuvvetlendir • 
mi~tir. 

9 Eylul Kurtulu, bayram1 
'lBMtaratt l tnct saht!ede I 

ve kazalardan elli binden fazla yurdda 
gelmi tir. Caddeler insandan bir sel man
z;.rast arzediyordu. Biri sabaha aid ve 
digeri de ogleden sonra olmak i.izere iki 
kutlama merasimi yaptlmt~hr. 

Sabahleyin saat sekizde izmirde bu • 
lunan saylavlarla resmi daireler erkant, 
ozel lcurumlar mi.imessilleri, arbay ve u
ray erkam ve sair zevat C. H. P. mer -
kezinde Vali ve Parti ba kant F azlt GU
Ie~in ba§kanhgmda toplanarak otomo -
billerle Halkapmardaki §ehidlige gl
dilmi§tir. lzmirin istirdad1 glinii ~ehre gi· 
rerken bir fabrikadan atrlan homba ile 
ehid dii~en Mehmedciklerimizin gomi.i -

lU oldugu bu yerde aziz ~ehidlerimizin 
mezan ba~mda Halkevi adma istanbul 
Edebiyat F akiiltesinden Abdiilkadir 
Karaban tarafmdan gayet veciz bir soy
lev verilmi~ ve ~elenkler konulmu tur. ,Se
hidler amtJ kar~mnda yer alan atlt miif • 
reze Kamutam da bu nutka c;ok alkt Ia· 
nan bir cevab vermi tir. N utuktan sonra 
banda lstiklal mar§tnl <;aim•~ ve siiel mi.if
ren havaya lie; el ate§ etmek suretile ~ay· 
g1 vazifesini yerine getirmi§tir. 

Saat 10 da k1~la balkonundan Vali 
ve Parti Ba~kant Fazh GUie~ 1-liikumet 
meydanmt dolduran 10 binlerce vatan
da~ huzurunda bir nutuk verdikten son
ra Halkapmardan gelen askerlerimizin o· 
niinde yava gelmi~ olan ath miifreze 

kamutam tarafmdan hUkumet ve kamu -
tanhga anh bayrag1m1z <(ekilmi tir. Bay
rak ~ekme toreni masmda banda !stik -
lal mar§mt <(alm1 hr. Mar~tan sonra bir 
ge~id resmi yap1lm1~ ve boylelikle birin
ci torene on verilmi tir. 

fkinci merasim saat 15,30 da kl~la 
bah~esinde toplanan Parti orgiitleri, ilk 
okul talebeleri, orta okul ve liselerle og -
retmen okull an izcileri Ye kurumlann 
miimessilleri tara fmdan viicude getirilen 
muazzam bir a]ay tarafmdan yapdm1~ • 
!Jr. Onde mi.istahkem mevki bandosu ol -
dugu halde kr~ladan hareket eden bu alay 
Kordon iizerinden onbinlerce halkm 
bulundugu Cumhuriyet meydantnda Ga· 
zi heykeli online varm1~lardrr. Heykel 
oniinde ~alman istiklal mar~mdan sonra 
Parti adma bir nutuk verilmi~ ve Hal • 
kevi adma da gayet giizel bir manwme 
okunmu~tur. Abideye merasimle c;elenk
ler konduktan sonra ala:v, Mustafaenver 
caddesine kadar yiiriiyii~Une devam et • 
mi~ ve orada dagtlmJ~tJr. 

Gece pek biiylik bir fener alay1 ya· 
ptldJgt gibi yer yer halk eglenceleri de 
tertib cdilmi tir. izmirlilcr bugiinii ya • 
ratan Biiyi.ik Onder Atatlirke ve lsmet 
!noniine ve kahraman orduya minnet ve 
§i.ikranlanm sevinc goz ya§larile izhar et
mekte ve bugi.iniin ~ehidlerinin aziz ruh
lanm taziz etmektedirler. 

3 ... 
Ktnlan potlar 

Kiirdistana giden 
cografya alimi! 

Avrupanm bizimle daha fazla me§Slll 
memleketlerinden arama falsolu sesler 
duyanz. Diinya ve yirminci astr mesele· 
lerile ugra§magt yliksek k.iilti.irleri i~in 
geri ve k1sa bularak Zuhalin bilmem han· 
gi mmtakasmda ziraat i~in barajlar yap
may! ve otuz altmct as1rda nasyonalizm 
cereyammn alacag1 cepheyi hesabhyan bir 
kiSim garb Ulemas1 hala Tiirkiyeyi Afri
kada, Afrilcay1 da Avusturalyaya biti§ik 
zannederler. Bunlara ya acu, ya giileriz. 
Giildligiimiiz cehaletlerinin merhamete 
deger azemetindendir, munevver vasfma 
gaf ~amurlan tvanmastna ise ac1mamak 
kim in elinden gelir ~ -

istanbuldan M. Mi§el Hodent isminde 
bir Franstz seyyah1 gec;iyor. Otomobilinin 
Uzerinde ~u kelimeler yaztb: Fran a·Kur
distan! Levhayt goriince insanm ktz -
maktan ziyade glilmek hissi ayaklantyor. 
Ne bilsin zavalh, diyorsunuz, nihayet 
«Beynelmilel Cografya Cemiyeti urnumi 
katibi I>> imi~ l Fa kat kendisine bir otel 
kaptcJ 1 hakikati anlat1yor; Muhterem a
lim hi~ degilse insafh imi§ ki hemen oto· 
mobilinden Ki.irdi tam siliyor. 

Buraya kadar hadiseden almmaga bir 
sebeb yok; <;linkii «Beynelmilel Cogra • 
fya cemiyeti>> nin TUrkiye Cumhuriyeti· 
ni istedigi gibi telakki etmesine - maruf ta· 
birile • metelik veren olamazd1l Ancak 
diin ~tkan Istanbul refikimizde bu zat.m 
otomobilile «Ki.irdistan» a gitmekte oldu· 
gunu ~atafath ~ir tarzda yaztlmt~ goriin
ce duralad1k. Ihtimal rnuhterem ba§mu
harrir M. Pierre Goff bu ne riyattan ha
berdar degil. dedik .. 

CiinkU bir Istanbul gazete inin TUrk 
dostlugundan, siyasi, tarihi ve cografi 
realitelerden sarfmazar; senelerdir ic;inde 
<;1ktrib bir memleket hakktnda bu kadar 
rnalumat noksanltgt gostermesi liiakal 
meslek namma hicab veren bir vakta ol
mak liiz1m !lelir. ve ~i.inkii F ransada bir 
Burgonya diikah~1 olmadrgmt TUrkiye
deki blitlin ilkmekteb talebeleri bilirlerl 

** 
• Portekiz syan1n1n 

sebebi ne imif? 

Maksad ispanyaya 
yardun etmekmi' 

Londra 9 (Hususi) - Portekizde 
~1kan isyan hareketi hakkrnda ahnan mti
temmim mal~mata gore, kornunist pro • 
pagandasJ neticesinde iki harb gemisi mii
rettebatt fspanyol hiikumetine yard1m 
etmek iizere Valansiya ve Malagaya git
mege karar vermi~lerdir. 

Gemi miirettebatl zabitam hapsede -
rek harekete hamlanrrken meseleden ha
berdar olan Bahriye Nazm, asileri yaka
lamak Uzere gemilere bahriye zabitleri 
gondermi~tir. 

Asiler zabitler Uzerine ate~ a~ttkla -
larmdan, hiikumet kuwetleri iki gemiyi 
hafif rnermilerle bombardunan etmi ler· 
dir. Musademe neticesinde asilerin dort 
reisile on iki asi olmii~. 20 kadar asi de 
ag1rca yaralanm1 hr. Neticede asiler te·-
lim olmu~lardrr. Portekiz komlinist f1r • 
least erkanr da tevkif edilmi~tir. Bunlar
dan baZJian lspanyaya firar etmi~ler -
dir. 

Portekiz hiikumet;nin tebligi 

Lizbon 9 (A.A.) -Alfonso deAl
buquerque Aviwsu ile Dao torpito muh
ribi tayfalannm isyam a~ag1daki ahval ve 
~era it i«inde vukua gelmi~tir: 

DUn sabah. bu iki gemi ~amand1rala • 
nm terkederek T age nehri boyunca a a· 
g1 inmi ler ve ge<(ide tevecciih etrni§ler • 
dir. Simaldeki Doduque ve cenub sahil -
deki Almada kaleleri siiratini artttrmak
ta olan Avizoyu bombardJman etmi~ler 
ve ba~ taraftm tahrib eylemi lerdir. A _ 
vizo, T age'in sag sahilinde karaya otur
mu§tur. Bir obus isabet etrni olan Dao 
torpito muhribi de beyaz bayrak ~ek. • 

mi~tir. Halk, biiti.in bu i~leri seyretrni~ • 
tir. 

Hayat 

Ansiklopedisi 

Ilk mekteb talebesinden 
alime hadar herkere l<i:z:rm 

malUmat hazinesi 

10 cildi de tamamd1r. = Ill isteyiniz Ill 
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Kopegiile biiyiik bir §efkatle bakh ve 
hayvanla adam iki dakika kadar bu sus
mu~ duygula§ma halinde kaldiiar. Niha
yet hayvan, sanki bir insan muhabbetine 
cevab vermekten acizmi~ gibi, kafasm1 
~;evirdi. 

La£ olsun diye: 
- Ne gi.izel kopeginiz var, dedim. 
Adam, ruhumun i~ini okuyabilmek 

ic;in, kiil rengi gozlerini i.izerime dikti: 
sonra, tetkiki uzadakc;a kendisine bir nevi 

itimad geldiginden, tatlt tatlt: 
- Bu benim ic;in bir kopek degil, bir 

karde§tir, dedi. 
Bir an onun deli oldugunu sandtm; 

fakat ruhunun ve viicudiiniin sthhatte ol-

du~u yi.izi.indeai okunuyordu. 
Sordum: 
- A VCJ miStniZ '? 
- Dogrusu ya, avlanmm :' fa kat ko-

pegimi avda gosterdigi •meziyetlerden do
}ayt sevdigimi zannetmeyiniz. Bir tav
~an veya bir keklik kokusunu almaktan 

c;ok fazla hizmetler yapt1 bana. 
Kopege donerek devam etti: 
- Benim hem hayahma, hem namusu

mu kurtardm sen, degil mi cantm Rame I 
Kopek uzun uzun inledikten sonra ge

lip ba~tm ayaklanmtza koydu. 
- Beni az kald1 idam sehpasma c;Ika-

nyorlardi. Hikayeyi nastl olsa yann size 
koyde anlatacaklar, bari ben ~irndiden 
soyliyeyim. 

Adtm Pierre Chaquedittir. BurahyJm. 
Anamla babam namuslu insanlardt. Biri

cik gi.inahlan, erken olerek beni on alb 
ya§mda istinadgahstz ve kimsesiz buak
mt • olmalandtr. Herkesin avc1hk ettigi 
bir memlekette insan ne olabilir ki ~ Ev
vela ihtiyar avctlarla beraber ava <;Ik
maga ba~ladtm. Fa kat giiniin birinde 

eski bir ~;ifte elime gec;irince yasak olan 
zamanlarda ve yerlerde de kendi ba~1ma 
avlanmaga ba~ladtrn. K1rk be$ ya~mda

yJm. Fakat bir kere olsun tav~an, giiver· 
cin ve ~;ulluktan ba~ka hayvan vurrnad1m. 
Bu meslek insana all!n kazandtrmazsa 
da gene iyi taraflan vardtr. Bizim koyii
miizdeki jandarrnalar insan adamlard1r. 

Btraklrlardt, ben de ya$tyaytm. Gerc;i av 
hayvanlannt oldiiriirdijm amma fenahk 
yapan hayvanlan da korkuturdum: Til
kiyi ininde yakalar, kostebege tuzak ku
rardam. Bu marifette emsalsizdim. F akat 
i•imi de bilirdim, jandarrna kumandanma, 
miiddeiumumiye ufaktefek hediyelerde 
de bulunur, bu suretle kendime, namuslu 
imanlar itibanm gostertirdim. 

Lesco babanm klZim aid 1m. F akat ne 
bileyim, patron Sentiauxnun klZI Ame
lieyi kiskandirrni~Im. Zavalh gene ktz 
meger bana a~tkmt§. Kor miiydiim ki bu
nu daha evvel anlamam1~hm? 0, c;ok gii
zel bir k1zdt, bir parc;a topragt vardt, fa
kat onu bana vereceklerini, kendimi ona 

sevdirebilecegimi hie; akhmdan gec;irme
mi~tim. Amclie ile ben evlendikten sonra, 
Saleye vardt. Sale de benim gibi ruhsat
&IZ av avlardt. Birbirimize rasgeldigimiz 

vakit bana o zamandan sonra artlk fena 
bakmaga ba~lad1. Bir kadm oyle olur ol
maz ~eyleri yapl!rabilir. Bundan korktu
gum ic;in Sale sagda ise ben sola gitmegi 
tercih ederdim. 

Zaten Sale ha_ydudun biriydi. Bir za
manlar bana bile, kendisini tevkif etmek 
istiyecek olan jandarrnayl oldiirebilecegi
ni soylemi§ti. Onun bu sozlerine ald1r • 
mamakla beraber, yapar m1 yapar diyor
dum. Ne ise seneler gec;ti. Giizel Amelie
nin alt1, kanmtn yedi c;ocugu oldu. Bizim 
jandarma kumandamm degi~tirdiler. Y e
ni gelen fazla i$giizarltk etmek, kendisini 
vazife~inas gosterrnek istedi. N e yaz1k , ki 
bir giin onunla koyiin ortasmda ve elli 
§ahid oniinde kavga etmek talihsizliginde 
bulundum. 

Bana: 
- E, nastl olsa sen elime ge~ersin, de· 

di. Ben de kar~1hk verdim: 
- Sen benim elime dii§me de I 
fnsanm bir meslek ~erefi vardtr. On -. 

dan sonra arllk geceleri bile koyden u -
zakla,arak avlanmaga gittim. Bir gece 
daha yi.iz ad1m atmamt§ttm ki, Saleye ras
geldim. Birbirimize mbmiZI c;evirdik. 
Yiiz metro ileride de iandarma kumanda
mna raslamJ§hm. Fakat o beni gormedi. 
Btrakttm bir tarafa, dogru gitsin, ben de 
aksi istikamette yol aldtm. T esadiif bu 

ya, bir ihtiyar kadma da raslad1m, selam
la~tlk. 

Saat on bir sularmda ay dogdu, ben 
de kopegimle beraber avlanmaga ba~la
dim. 

flk fi egi atar atmaz, sanki bir aksisada 
gibi, bir ba§ka tiifek sesi duydum. Hemen 
tamd1m, bu Salenin t;iftesi idi. Bizim i~in 
bir ati~, bir vurulmu~ hayvan demektir. 
Bu itibarla kom~ularm nekadar avlandi
gml kac; defa saym1~11k. 

- Giizel, dedim, Sale siftahm1 etti. 
0 giin daha dort fi§ek athm, fakal 

hayret, obiiriiniin tiifek sesini ba~ka hit; 
i~itmedim. Av1mdan memnun olarak ko
pegimi c;ag1rd•m ve eve dondiim. Ogleye 
dogru idi. Hala uyuyordum. Birdenbire 
kap1m sert sert vuruldu, kanm ko~up ac;-
1!. Kar&Ismda iki jandarma ile miiddeiu
mumi duruyordu. Bir~eyler oldugunu an· 
lamJ~I!m: Bu; muhakkak jandarma ku
mandtmmn bir oyunu idi. K1zarak: 

- Ne zamandanberi insanlann evine 
salahiyelsiz girmek adet oldu? dedim. 

Miiddeiumumi: 
- h orada degil, cevabm1 verdi. iti

raf et bakahm, bu gece avlandm, degil 
mi? 

- Hayn. 
- Boylelikle biisbi.iti.in mii§kiil bir va-

ziyete dii~iiyorsun. 
- Pekala, mademki avland1m, ispat 

edin. 
Miiddeiumumi yakla§ml§tl: ellerimi 

tutarak dikkatle bakmaga ba§lad!. 
- Tam am! dedi. 
- Tam am olan ne? 
- Bilmiyor degilsin. haydi itiraf et 

bakahm. Salcnin karlSI seni gormii§. 
- Dogru degil, beni Salenin kendisi 

gordii. 
Miiddeiumuml: 
- 0 evinden c;tkmadi ki ... Nasi! in

dirdin darbeyi, anlat. 
- Hangi darbeyi'? 
- Jandarma kumandanml ormanda 

olii buldular. 
- Ben vurmad1m. 
Miiddeiumumi bumumun dibine bir 

evlenme hal.kast uzatarak: 
- Peki bu ne? diye sordu. 
Sol elime bakttm. Alyanstm yoktu. 

Miiddeiumuminin uzathgt yiiziigi.i aldtm, 
- Bu benimki degil, dedim, benim 

alyans1mm i<;inde yaza vardt. 
- fyi, fa kat ~ahidlerin var m1 '? 
- Kanm. 
- Kann olmaz. Yiiziikteki yaztyl 

kim hakketmi~ti? 
Birdenbire dii~i.indiim, yaz1y1 yazan 

adam olmii~ti.i. Soyliyecek bir isim bula
madJm. 

Miiddeiumumi sabmizlandi: 
- Testa anne, seni gormii~, gozlerin

le jandarma kumandantnt takib ediyor
mu~sun. Di~lerinin arasmdan da homur
danarak bir ~eyler soyleniyormu~sun. 
Onunla diin kavga etmi~sin, tehdidde bu
lunmu~sun. Amelie Sale, seni orrnan yo
lunda gormiip> 

- Pekala. dedim, getirtin oyle ise 
Amelieyi buraya. 

Kadm gelince ona halkaya gostererek 
ilave ettim: 

- Miiddeiumumi size kocamzm yi.i
ziigiinii teslim ediyor. 

- Siz bir yalanctStnlz, kocam1n hal
kasi parmagmda. 

Saleyi getirdiler. Gen;i bir alyans ta
~tyordu, fakat kiic;iik parrnagmda. 

- Alyans orada 111_1 ta~m1r, dedim. 
- Ben her zaman yiizi.igiimii sert;e 

parmag1mda ta~mm, ~ahidlerim var. 
Mahvoldugumu hissediyordum. 
Kaybetmi~ oldu.gum bir yiiziigii or -

manda bulmaga umabilir miydim? Miid
deiumuminin gosterdigi halkayt jandarma 
kumandamnm cesedinin yamnda bulmu~
lardt. Sale evden <;JkmadJgJm iddia edi
yordu, onu dt~anda goren yalmz ben ol
mu~tum. Dmidsizlikten derin derin ic;imi 
c;ektim. Kopegim hemen yamma sokul
du. Ona halkaya gostererek: 

- 1~te bunun yiiziinden efendinin ka
fast kopacak I dedim. 

Beni anladt mt, yoksa halka ona bir 
~ey mi hahrlatmt~tt. nedir? Hem en or
mana ko~tu. 

Herkes bana miicrim gozile bakJyor
du. Y anm sa at sonra kopegim tekrar 
!';Oziiktii. AP;zmda benim halkam vard1. 
Onu alarak Miiddeiumumiye uzathm: 

- Ben vakitsiz ve ruhsats1z avlanabi-

Bibliyografya iki Biiyiik ~ef aras1nda 

Son mektub Majeste Edvard ve 
Cumhuriyet gazete ve matbaast 1936 • 

fiatl 40 kurU§ Atatiir kiin telgraflan 
Karilerimiz her halde bu degerli hi

kaye kitabmm iistiindeki Feridun Os
man imzasm1 ge~en sene kom~u siitun
da ~1kan bu hikayelerin altmda gor-

1 Ba~tara!t 1 tncs sah.ttede l 
sayesinde biiyiik bir konfor i!finde 
seyahat ediyoruz. 

EDWARD 

mii~. bir tanesini okuyarak sonrakilerin 
ne!lrini sabtrstzbkla beklemi~ ve her hi- Majeste Edward Vlll 
kaye r;•ktlkt:;a yeni bir alaka bu gene Viyana 
miiellife baglanmt§ olmakla tamrlar. Majestelerinin, Tiirk topraklarm· 
Buna hit:; ~iiphe etmemekteyiz. Ve bu dan aynhrken bana gondermek neza
sebebden bu yurd hikayelerinin bir ki- ketinde bulunduklan telgraf, beni 
tab ~eklinde inti ~armdan aynea bir haz derin surette miitehassis etmi§tir. 
duyuyoruz. Majestelerinin, memleketimizde, bi-

Bu hikayelerin canlandirdigi memle- 'k 
ze rok ktsa goriinen 1 ametleri esna-ket safhalarmm, bir daha ac;1lmast t:;ok "' 

kiilfetli olan, gazete sahifelerinde sak- stnda, Tiirk milleti, haklannda bes-
h kalmasma gi:inliimiiz nasll kail olur. ledigi . yiiksek takdir ve ihtiramkar 

Feridun Osman kitabmm ba~mda o- muhabbet hislerini ifade edebilmi§tir. 
nu ne§retmekteki maksadmt anlatmak Majesteleri biitiin kalbleri kendisine 
it:;in «Ana yurddan be§ on levha belirt- cezbetmi§tir. 
mek istegine kaptldtgmt> si:iyliiyor eve Ben, §ahsan, bu cazibeyi, biitiin 
okadar ki iyi fena birt:;ok ki:iylii tabirle- §iimulile hissetmenin biiyiik zevkini 
rini, tstilahlanm ve hatta kl.smen de duydum. ~erefli hiikiimdar hakktnda 
tahkiyede koylii agzam muhafaza~ et- beslemekte oldugum samimi dostluk 
tigini ilave ediyor. hisleri, bu ilk ve kiSa telakinin buak· 

Bir mazeret gibi soylenen bu si:izler 
kitab i<;in hirer meziyettir. <;iinkii bu hgt unutulmaz habra ile tebelliir et-
sayede hikayedeki tipler gorii~?leri, dii- mi§ bulunuyor. 
~iinli§leri, ya§ayi§lan, si:iyleyi§leri vel- Majestelerine, biitiin kalbimle, !fok 
has1l biitiin hususiyetleri ile hayalimiz- giizel bir seyahat ve payitahtlanna 
de teeessiim etmektedir. mes'ud bir avdet cliler, en samimi te-

Kitabda hepsi telif olmak iizere on mennilerimi kabul buyurmalarmt rt
be§ hikaye var. Her hikayede giizel bir ca ederim. 
siizii~, giizel bir bulu~? gi:ize c;arp1yor. K. AT ATVRK 

Gazetelerimizde c;1kan hikayeler ise Dost Yunanistanda ne,riyat 
ekseriyetle adapte oldugundan ve gtinii Atina 9 (Hususi) _ Gazeteler Tiir-
giiniine gibi adapte edildiklerinden ge- kiye ile ingiltere arasmda husule gelen 
rek nakledi§, gerek yaz1h§ noksanlan 
c;oktur. Halbuki bu hikayeler diger yakmhk hakkmda bilak_~Y~ sevincleri?~ 
yevmi gazete hikayeleri gibi degil. in- ~zhar etmektedirler. Turhye Ba~vek1h 
san bunlan okurken derhal giinde~ik 

1 
I_fmet 1noniiniin ~ralm da~eti iize~me 

hayahmtzda kaq1la§abilecegimiz ve- Londraya yapacagt s y~hatm ehemmJye
yahud akhmtzm yatabilecegi' bir tt'dli:"cl Cflni ve Kral Edvatdm lstanbtilu ziyare
kar§ISinda oldugunu anhyor. tinin hususi mahiyette olmasma ragmen 

Bu on be~ hikayenin mevzuunu an- bilahare siyasi neticeler verecegini tcba
latmaya ne liizum var, ne de imkan. riiz ettirrnektedirler. 
Di:irt sahra s•gan bir mevzu c;ok kuru 
goriiniir. Fazla olarak bu hikayelerin 
zevkle okunmast mevzularile beraber 
yazih§lannm gi.izel olmasmdan ileri 
gelmektedir. 

Atinada c;1kan Katimerini gazetesin -
den: 

«Gazetemiz son zamanlarda lngiltere
Ti.irkiye miinasebetlerinde goriilen sami· 
miyeti methetmekten geri kalmamt~tlr. 
iki memleketin hiikumetleri miitekabil 

-· 

anla§ma programtm takib ettiklerinden 
stkl bir surette birbirine yakla~mak i~in 
h~bir zorlukla kar§ila~madiiar. Krala 
istanbulu ziyaretinde hiikumet tarafm -
dan oldugu kadar halk tarafmdan da 
gosterilen samimi tezahiirat bu ~ayani 
memnuniyet neticeyi tamamlamJ~ttr. 

T elgraflann verdikleri haberler arttk 
bu dostlugun bir muahede ile tesbit edil
mek iizere bulundujiunu bildiriyor. Boy
le bir muahedenin ehemmiyetinden bah
setmek fazladtr. 

ingiltere ile Tiirkiyenin te§riki mesai
si bugiin Akdenizin ~arb ic;in en gi.izel 
bir teminattJT. Binaenaleyh bu muahede
nin tahakkuku biitiin sulh taraftarlanm 
sevindirecektir.» 

~ ~ #f. 

Istanbul General Konso· 
loslugunun te~ekkiirii 

Ge<;en pazar gi.inii §ehrimizde misafir 
bulunan !ngiltre Krah Sekizinci Edvar
dm Moda kuliibiinde ingiliz kolonisini 
kabul etmesi vesilesile kuliibiin gosterdigi 
kolayhga kar§J lngiliz general konsolosu 
Moda Deniz kuliibiine a§agtdaki fe§ek
kiir mektubunu gondermi§tir: 

«Ha metlu Kral hazretlerinin evvelki 
giin kolonilerini kabul etmesi miinasebe
tile gosterilen son derece alicenabane mi
safirperverlikten dolay1 Deniz kuliibiine 
pek samiml te§ekkiirlerimi iblag etmek 
isterim. Kuliib binasmtn !ngiliz kolonisi
ne tahsisi gibi gosterilen yiiksek feragat 
ve nezaketten fngiliz tebaalannm pek zi
yade memnun kald1klanm bildiririm. Ko
loninin istirahati i~;in ahnan fevkalade 
tedbirler pek ziyade mucibi takdir ol -
mu~tur. Buna ilavefen ingiliz kolonisinin 
emrine Sirketi Hayriyenin bir vapurunu 
tahsis etmek gibi Deniz kuliibiiniin ibraz 
ettigi bi.iyiik nezaket te pek c;ok te§ek -
kiirlere layak goriilmi.i§tiir. Kral hazret· 
lerinill istanbulu ziyareti miinasebetile 
Tiirk milletinin g<isterdigi biiyiik dostane 
tezahi.irata kalben memnuniyetlerimizi iz
har etmekle soziime nihayet verir, bu ve
sile ile en har hurmetlerimi sunanm.» 

Bu si:izlerdeki samimiyeti tebariiz 
ettirmek iizere kitabt okurken ili§ilebi
lecek noktalan da gozden kac;trmamaga 
~ok ugra§bk. Si:izlerimiz emeklerimizin 
bo§a gittigini tahmin ettirsc bile kitabt 
okuyunuz. Buna kamilen kanaat geti-

F ransada yeni hadiseler 

rirsiniz. 

Tiitiin tiiccarlarimizm ehem
miyetle nazar1 dikkatine 
Y enice kazast Hamdibey nahiyesi tii· 

tiin ekicilerinden yirmiye yak1n imza ile 
ald1gtmtz bir mektubda deniliyor ki: 

«Nahiyemizin tiiti.inleri bu y1l be~ yi.iz 
bin kiloya yakm tahmin edilmektedir. 
Bu y1la kadar 'tiitiinlerimiz bu miktar ve 
nefaseti bulamamt~llr. !nhisar !daresi ti.i
tiinlerimizin hepsini satm alamtyacakttr. 
Bu sebeble nahiyemiz halki, tiitiin tiic
carlanmlZin tiitiinlerimizi gormek ac;m 
nahiyemize gelmelerini ve bu nefis tiitiin
leri almalannt rica etmektedir.» 

Pek yerinde bir dilek olduguna ~iiphe 
etmedigimiz bu ricay1 yazarken her iki 
tarafm da menfaati bulunan bu meseleyi 
ehemmiyetle tiitiin tiiccarlanmlzm dikkat 
nazanna koyuyoruz. -..--Sovyetler tiftik ahyorlar 

AldJgJmlz malumata gore Sovyetler 
bugi.inlerde yeni mahsulden tiftik mu -
bayaatma ba~hyacaklardtr. Sovyetler 
gec;en hafta niimune olarak kiic;iik bir 
parti almi~IardJr. 

YENi BiR ALEM 
SAKARY A. sinemast (Eski El

hamra) yeni bir alem oluyor, en u
fak bir degi,ikligi i~in bile sahib • 
leri en biiyiik miitehassiSlart ara -
maktan yorulmuyorlar. 

lirim, dedim, fakat katil degilim. 
Miiddeiumumi, halkaya kaztlmt~ olan 

yaz1y1 okudu: «Pierre ile Marie, 7 §Ubat 
1883 te evlendiler.» Sonra: 

- h degi~ir o zaman, diye mmldan
da. 

Oc; giin sonra Saleyi tevkif ettiler. 
Anla 1ldt ki biitiin bunlan Amelie be
nim aleyhimde tertib etmi~ti. Gori.iyorsu
nuz ya, bu kopek olmasa, idam edilip 
gidecek tim.>> 

F. VARAL 

l~n davet iizerine, P~ef.elik ~in~~m1 tah: / ta~iO: go~~e:ere~ :esmi bina ve maha.l
byeye muvafakat elmi§Itr. Cunku umum1 lenn I§gah I<;ID vak1 olacak te~ebbiislenn 
mesai konfederasyonu azasmdan olan hemen tenkil edilmesini emretmi~tir. 
grevciler, Prefelik binast etrafmda top- Humanite, diyor ki: 
lanrnJ§IardJr. Bununla beraber Michelin «Bu hadise, fa§istlerin bir dahili barb 
fabrikalan heniiz i§gal altmda bulun • tecriibesidir. 
maktadtr. Le Jour, diyor ki: 

Hafif bir iki yarah bulundugu haber «F abrika, i§gal edilebilir, fakat Prefe-
verilmektedir. lik binast asia.» 

Gazetelerin ne1riyatr 
Paris 9 (A.A.) Gazeteler, 

Ere Nouvelleden: 
«M. Salangro, fabrikalarin i~gali key

fiyetinin kanuna mugayir ve gayrime&ru 
oldugunu ilan etmi§tir. 

Buna ragmen Michelin fabrikalan i~
ga] edilmi~tir. Bu i&gal kar~JSJnda resmi 

Prefeligin i~gali iizerine Prefe Trouvel- hic;bir aksiialmel gori.ilmemi§ ve gayrime~
lotaya i~ten el c;ektirilmi§ ve adliyece ruiyete miisamaha edilmi~tir. Umumi 
tahkikata giri§ilmi§tir. mesai konfederasyonu aleyhtan olan e -

Bu hiidise mi.inasebetile hi.ikumet ~u kalliyet, Prefelik binasm1 hiikumete ta -

Michelin fabrikalarmm ve onu takiben 
Prefelik binasmm i§gali hakkmda uzun
uzadaya miitalealar serdetmektedirler. 

tebligi vermi~tir: ahhiidlerini hallrlatmak ic;in i~ga) et -
Dahiliye Nazm, biiti.in preferlere_ bir mi~tir.>> 

VARIN AK,AM 
P E K i 

s n e m a B I 

Halktmtzm en ~ok sevdigi 

MARTHA EGGERTH'in 
nefis bir filmi ile yeni sinema mevsimine ba§hyor 

GoNUL DEDiKODULARI 
Filme ilave olarak: Paramount diinya havadisleri, Londrada imzalanan 
M1s1r - lngiliz muahedesi, Polonya- Franstz ittifaka haztrhgt, yeni manev

ralar, Kuin Mary vapuru mavi kordelaya ka7.anayor, vesaire .•. 

SARA Y Sinemas1 
Yeni klfl mevsimini 

iRENNE DUNNE ve RiCHARD DiX 
tarafmdan temsil edilmi~ 

, 

Kahraman Haydud 
a§k ve macera filmi ile a~tyor. Bu filmin liiks ve zenginli~i ile pek mii· 
kemmel ~ark· lar1 ve mizanseninin ihti§am1 cahbi dikkattir. 

ilaveten: (:iN PORSELENLERi tamamen renkli Silly Senfoni 

R ·ADYO ~-. 
( Bu aksamki program) 

ISTANBUL: 
12,30-12,50 plakla Turk musiklsi - 12,50 -

13,05 havadis - 13,05 • 13,25 plakla hafif 
miizlk - 13,25 - 14,00 muhtelif p!ak ne,rl. 
yatl - 18.30 • 19,30 c;ay saati - dans mu.si
klsl - 19.30 - 20,00 spor musahabelerl (E§
ref l;>efik tarafmdan) - 20,00 • 20,30 Rifat 
ve arkada~lan tarafmdan Tiirk musikisi~ 
20,30 - 21 ,00 Safiye ve arkada~lan tarafm
dan Tiirk muslklsl ve halk ~arktlart - 21.00. 
21,30 plakla keman, plyano solo ve l!an -
21,30 - 22,30 studyo orkestrast - 22,30 -
23,00 Anadolu AJanst habcrler1. 

VIYANA: 
18,05 konusmalar - 18.35 kon~r • 19,05 

konu~malar - 20.05 saat, habcrler, hava ra
poru • 20 ,25 eski musikl - 2L50 haberler ve 
edebi yaym - 23,05 ak~am haberlerl-23,15 
eglencell konser - 23,55 konu~ma. - 24,10 
konserin devam1 - 24,50 dans muslklsi. 

BERLiN: 
18,05 kari§Ik yaym • 19,05 Nurenbergten 

nakll - 20,35 Miinlliten naklen konser -
21,05 haberler - 21,15 asker! kon.ser, haber
lcr, siyasi haberler - 23,25 dans ha.valan 
ve eglencell muslki. 

BUDAPEI;>TE: 
18,35 <;:ingene muslklsi • 20,05 ~an kon -

seri - 20,45 plyes - 22.25 haberler - 22,45 
piyano kon.seri - 23,35 gramofonla dana 
musikisi • 24,05 kan§Ik yaym ve son ha
berler. 
BUKRE~: 
19,05 konser, havadis - 20,05 konser, kon

ferans - 20,45 gramofonla dans musiklsl • 
21,15 konferans _ 21,30 konser • 22,45 ha.ber
ler, spor - 22,50 konser - 23,50 franstzca v~ 
almanca haberler - 24 haberler. 

LONDRA: 
18,20 c;ocuklarm zamam, havadis, Natio

nal lstasyonu - 21,05 cazband taklllll..21,35 
plyes - 22,35 spor - 22,45 orkestra konseri, 
havadis - 23.35 dans musiki.sl, havadls • 
24,45 plyano konseri. 

PARIS [P. T. T.J: 
19,35 havadis • 20.30 ttb ve spor • 20,40 

piyano kon.scri - 20,50 konu~ma - 21,30 o
l)f;ra yaYim - 23,35 ha vadls. 

ROMA: 
18,20 e!\"lenceli musiki, yabanc1 d1llerde 

yay:m, liman haberleri, gramofon - 20,10 
tur!zm haberlerl • 20,25 ejtlenCf'll mu.slld 
franstzca haberler - 20,55 Yunanlstan i~ir{ 
yaym, haberler , konu~ma • 21,45 palya.,o 
operas1, sonra haberler - 23 ,50 dans musi~ 
klsi • 24,05 havadls • 24,20 dans muslklsl. 

Nobet~i Eczaneler 
Bu gece niibetgl olan eczaneler §Unlnr~ 

d1r: 
istanbul cihetindekiler : 
Aksarayda (~eref), Alemdarda (AU Rl• 

za), BakJrkiiyde <MerkezJ, Beyazidda <A-. 
sador Vahram), Emlniintinde <A. Minas
yan), Fcnerde (Hiisameddln), Karagfun. 
riikte (Kemall, Kii~;tikpazarda <NecatiJ, 
Samatya, Kocamustafapa~ada (Ridvan), 
~hreminlnde (A. HamdiJ, l}ehzadebru;;mda. 
(UniverslteJ. 

Beyoglu cihetindek:ller: 
Gala tad a (Hidayet), Haskoyde (Barbut), 

Kas1mpa$ada CVas1fl, Merkez nahiyede 
(Kanzuk), (Parunakyan), (ltimad), f;)i§U., 
de (Necdet), Takslmde (TaksimJ. 

Uskiidar, Kad1kiiy ve Adalardakller: 
Btiytikadada (Merkez), Heybelide (Yu ,. 

suf), Kad1koy, Muvakkithanede <SaadetJ, 
Kad1koy, Siigiidliic;e$mede (Osman Hulu
si), Uskiidar, iskeleba§mda (Merkez). 

Oskiidar HALE sinemast 
LOKRES BORJtA 

Te§ekkiir 
Oli.imilc ailemize bilyiik bir aCl fnra

kan oglum Adnamn eenaze merasimine 
i§tirak eden, telgraf ve mektubla tazi· 
yede bulunan ve bizi tesliye lutfunda 
bulunan zevata ayn ayn te~ekkiire bii· 
yiik tecssiiriimiiz mani oldugundan ga· 
zetenizle derin saygt ve te§ekiirlerimi 
sunanm. 

$crefettin Alemdar 

6LOM 
Amasya Nakliyat §irketi sahiblerin'den 

F ahreddin Sec;kinin cenaze namaz1 T er 
vikiye camisinde bugiin kthnacakhr. Ce
nazesJ F erikoy mezarltgma defnedile " 
cektir. 

( __ Y_E_Ni __ E~S_ER_LE_R __ ) 
Holivut 

Holivud · istanbul Magazln bu mecmu .. 
amn 10 eylul tarllill niishas1 zeng:in yazt,.. 
lar ve giizel reslmlerle glklnt~tir. Tavslye 
ederlz. 

iKLiMLER 
Morua'mn en iinlii romant, son 

ylllann en c;ok begenilmi§ eseri. 
Be§ yllda yalniZ Fransada be~ yiiz 
defa basllm1~hr. Bizde de gordiigli 
biiyiik ragbet i.izerine bu kere Hi
ztm gelen itina ile ikinci defa ba
sllmi§ ve fiati 150 kuru§tan 100 ku· 
ru~a indirilmi§tir. 

Terci.ime Haydar Ri:fatmdtr. 
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(~==K __ u_l_t~u_r~u~·_z __ e __ r_i_n_d~e--~J 
Alman terbiye sistemi 
«Aimanyayt 

temessiil 
kuvvetli yapan ~ey metanetle 

eden teknik terbiyedir» 

Yazan : Prof. Salih Murad 

~'~------------~------~--------~ 
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:fakrilk Onivt:rsir~ 

eo~-----
YuJcsek T~t~k. rn~kt«lhi 

0 rta t~krilloc metctd,; 

Mezarhklar 

1slah edilecek 

Belediye, bunun i~in 
faaliyete ge~iyor 

Belediyenin yeni sene bi.itc;esinin tas
diki iizerine mezarhklarm imarma yakm
da ba~lanacakhr. Bi.itc;enin mi.isaadesi 
nisbetinde evvela sehir dahilinde otedebe
ride gelip gidenle;in, bilhassa §ehri dola
~an seyyahlarm nazari dikkatini c;eken 
hususi mezarhklarla Karacaahmed, E -
dirnekap1 ve T opkap1daki mezarhklar 
temizletilerek etraflanna duvar c;ektirile-
cek, hayvan ve insanlar tarafmdan kirle
tilmesine mani olunacaklir. Sehir dahilin-. . 
deki hususi mezarhklardan harab bir 
halde bulunanlann ic;indeki kemikler kal
dmhp ba~ka yerlerde gomiilecek ve bu
ralan arsa haline getirilecektir. Asan a
tikadan madud olanlar, iyi bir §ekilde 
muhafaza edilecektir. Zinr:.;rlikuyudaki 
a sri mezarhga gelince; burasmm tanzim 
ve in~as1 i~i biitc;e ile alakadar olmay1p, 
Belediyeler Bankasmdan almacak bore 
paraya baghdn. Belediye, istedigi paray1 

Uf-~-------W----~:FL---------------{1 
yakm bir zamanda alabilirse burasm1 da 

tlk m«lct•P tanzim edecektir. 

12~--------~~-----~--------------------

mulerin techiz ve teklini 
Belediye, oliileri tec;hiz ve tekfin i~i 

ic;in laz1m gelen hamhklan da ikmal et· 
mi§tir. T e~rinievvelin birinden itibaren 
oli.ilerin tekfin ve tec,:hizi hususunda vaki 

\OJ----------------------------~ olacak miiracaatler Belediye §Ubeleri ta-
• d' rafmdan derhal kabul edilecek ve alii -

Almanyada tedris ,.eklini go1terrr tagram 
r ler Belediye vasitalarile kaldmlacaktn. 

Gerc;i Almanlar lngilizlerin endiistri- Bunun ic,:in Belediye polisine ve Belediye 
deki tefevvukunu bir tiirlii hazmedemi - ~ubelerine Ik1m gelen talimat verilmi§ -
yor idilerse de zenginler sanayie ehem - tir. 

N apolyonun maglubiyetinden sonra 
Alman hiikumetlerinin birdenbire kabar 
Inas1 19 uncu asnn tarihi mucizelerinden 
biridir. Orta devirden sonra ilk defa o -
larak uyanan ALnanya fuzuli Roman -
tizmi bir tarafa atJp azimkar realizmle 
istikbale tevecciih etti. Mazi ile alaka
nm bu suretle kesili~i yeni terbiye usul • 
leri ve ilml faaliyete dogru biiyiik bir h1z 
has1l etti. llerisini goren hiikumet adam· 
lan eslci ziraat usullerini giiden memle • 
keti modern sanayi imparatorluguna kal
bettiler. Diinya iizerinde hic;bir mmtaka 
~oktur ki orada teknik terbiye ve ilmi 
ara§tlrma, milletin mukadderahna ~ekil 
Vermek itibarile, buradaki kadar mi.ihim 
ro! oynam1~ olsun. 

Biiyiik F ransJZ sosyologlarmdan biri· 
nin dedigine gore: <<Almanyayl !ngiliz -
lerin ciir' etkar ruhu ve F rans1zlann san
atkar hislerinden fazla kuvvetli yapan 
silah sabula takib, metanetle temessiil 
eden teknik terbiyedir.» 

ilk ad1m ge~en asnn ba§lannda hiiku
tnet tarafmdan atJld1. Bir~ok servet mem
balan - ormanlar, madenler, askeri fab
rikalar gibi miiesseseler - hiikumetin e -
linde bulunuyordu. Bunlan randlJllanh 
bir surette ~ah~nracak teknik adamlarile 
idare edecek ]iyakatli memurlara ihtiyac 
goriiliiyordu. 

Sovyet Rusyadaki Tiirk 
muallimleri 

Moskova 9 (A.A.) - Tas ajansJ 
bildiriyor: Ti.irk muallimler heyeti, lie; 
giin Leningradda kalarak oradaki mek· 
tebleri, ilim, fen ve kiilti.ir miiesseselerini 
Devlet Universitesini, Ermitaj saraym1 
tiyatrolan ve hastaneleri gezmi~lerdir. 

8 eiilulde yeniden Moskovaya donen 
heyet, bu sefer de burada Devlet Oni -
Versitesini, Konservatuan, T ecriibevi tJb 
Inerkezi enstitiisiini.i ve miizeleri ziyaret 
etmi~tir. 
Ak~am, R. S. F. S. R. kiilti.ir halk 

komiserligi, Tiirk heyeti ~erefine bir ka· 
bul resmi tertib eylemi§tir. 

Heyet tO eylule kadar Moskovada 
kalacak ve bilahara Kmma hareket ede
cektir. 

miyet vermiyorlar ve her§ey hiikumet -
ten bekleniyordu. 

Sonraki makalelerde gorecegimiz vec;
hile kiiltiir ve terbiyede teknik terbiye -
nin biiyiik roli.i olmu~tur. Bunun en canh 
misalleri Almanya, lngiltere, Amerika ve 
J aponyad1r. 

Diyagramdan anla~JlacagJ iizere AI -
man terbiye sistemi lngiliz ve F rans1z 
terbiye sistemlerinin arasma girer. AI -
manyada ilkmekteblerden sonra tali ve 
muhtelit mektebler geliyor. Zeka ve ka
biliyeti yiiksek olanlar tali mektebler yo
tile Universite veya Yiiksek Miihendis 
mekteblerine girerler. Tali mekteblerin 
birinci k1sm1 (yani bizim ortamekteb de

digimiz losma muadil alan k1smJ) bitiren
ler fabrikalara gidip biraz para ve san 
at kazand1ktan sonra Yi.iksek Sanayi 
mektebine (yahud T eknikuma) girerler 
ve buradan mi.ihendis diplomasm1 ahrlar 
Zeka ve kabiliyeti yiiksek olm1yanlar In· 
gilizlerin sandvic,: mekteblerine benziyen 
muhtelit mekteblere devam ederler. Bun
Ian bitirenlerin bir k1sm1 orta teknik mek
teblerine giderek T echnisker olurlar. 

SALIH MURAD 

Bir 1ngiliz gazetesi Leon 
Blumu methediyor 

Londra 9 (A.A.) - Morning Post 
gazetesi, M. Bluma tahsis etigi c;ok sita
yi~li ba~makalesinde, M. Blumiin hemen 
hemen imkans1z alan bir i§te cesaretini 
muhafaza ettigini ve F ransa adma, bir 
partinin degil, insanl1gm nef'ine olarak 
si:iz si:iylemi~ oldugunu kaydetmektedir. --···--Floryada tath su bulundu 

Floryada Sularyom plajl kar~1smda 
yaptlan in aatta tath . bir su membama 
raslanm1~br. Halk bu sudan ic;mege ba§
lam1~t1r. Floryahlar imar hareketile bir~ 
likte topraklanna bereket geldigini soy
lemekte ve denizden 8 metro ilerideki bu 
kuyudan dolay1 c;ok sevinmektedirler. 

"Cumhuriyet.,, lo tefriku1 62 A.btdtn Daver DAV'ER 

E .. d h .. d h k d- . - .. I d hem de bir nobetc;i nefer dikkat ve rcumen , enuz a a en JSIDI gor- u i ' ·~ .1 . . . 
Ineden di:iniip gitmek, ona kar§l duydugu itinast, vazifeperverhgl e kendbml bek -
fena duyguyu talihsiz delikanltya hisset- lerken .. • 
tirmeden, onu ac1 bir mecburiyete, elim O c;ocukc;a da.~gJ~. ~akl~ _ve ~u litre • 
bir sulcutu hay ale ugy ratmadan karmak, · Sanihanm yuregmi derm b1r §efkat .... Yl§. G . d" k 
daha iyi olmaz rruyd1} hissile doldurdu. en onme ten vaz -

Aralarmda iit; dort metro mesafe var- ec;erelc yamna yakla~IJ. 0, hala T aksim 
lk Erci.imend, T aksimden dogru gelen ;arafmdan gelenlere baklyordu. Bit ~i§
hdmlara bakttgl ic;in, caddenin lcar§t ta- I' hantmefendisi itiyadile: 
rafmdan ve a~ag1dan dogru mailen ge· 

1 
_ Bonjur Erciimend Bey. Nastlsl -

len Sanihay1 gormemi§ti. Saniha on a n1z efendim? 
dogru bir iki achm daha attJ. Gozlerini Dedi. Erciimend, birdenbire SJ<;rad1. 
E.rdimendin kararrnl§, zayJf!aml§ yor - Basml c;evirdi; hemen hazuol vaziyeti 
Run c;ehresinden ay1rmadan yiiri.idii. aid; ve ba§mda bir fotr ~apka cldugunu 
1' am geri di:inmegi zihninden gec;irirken unutarak sanki bc§mda haki kasketi var 
onun yiiziinde, kendisine mahzun askm1 m1, gibi alelacele askerce selam verdi. 
hahrlatan, ac1 tebesslimiinii, c;oc~kc;a Samanl renkte, yepyeni bir eldiven giy
dargm halini gordii. misti. Bu yeni eldiveni goriince Saniha 
, Erciimendin sonra hafifcre titredigini ga~rihtiyarl «eldivenlerini daha ~imdi 
de gordii. S1cak. bir muhitten gelmi~ olan alm1~» diye dii§iindii. Delikanh. boylece 
~avalh c;ocuk bu ince pardesii ile U§iiyor- eli fotr §apkasmm kenannda ve haz1rol 

Harici • t1caret 

islerimiz 
' 

Baz1 yeni hareketler 
arifesinde bulunuyor 

italyaya ihrac vaziyeti ve yeni yapt
lacak alan ticaret anla§masJ hakkmda 
temasta bulunmak iizere merkeze c;ag1 -
nlmt§ olan Roma Ticaret Konseyemiz 
Suphi Ziya, hmir yolile ehrimize gel· 

mi~tir. Suphi Ziya diin Tiirkofiste ital • 
yaya ihracat yapan tacirleri davet ede
rek kendilerile uzunboylu gorii§mii$tiir. 

Madrid Ticaret Konseyemiz Kerim 
de merkeze davet edilmi§ti. ~ehrimize 
gelmi§ olan Cahid Kerim buradan An -
karaya hareket edecektir. 

Kopenhag Ticaret Konseyemiz Nee· 
mi de bugiin Ankaraya gidecektir. Daha 
evvel !skenderiye Ticaret Konseyemiz 
Baha da merkezde temaslarda bulun -
mu~tu. 

Bir taraftan 1khsad Vekaleti Mi.iste· 
§an F aik Kurtoglunun riyasetindeki bir 
heyet te A vrupa merkezlerinde yeni ti • 
caret anla§malan akdi ic,:in seyahat eder 
k~n harici ticaret i§lerimizin yeni ve mii
hlm baz1 hareketlerin arifesinde bulun
dugu anla~Ilmaktadu. 

Cenevreye gidecek 
heyetimiz 

. _Cemiyeti Akvam Konseyi toplanhsma 
J~hrak edecek alan heyetimiz yarm Ce • 
nevreye hareket edecektir. Hariciye Ve· 
kili doktor T evfik Ri.i~tii Arasm riyaseti 
altmda bulunan heyetimize, Dahiliye 
Vekili Siikrii Kaya. Hasan R11a ve 
Necmeddin Sad1k i§tirak etmektedirler. 

Heyetimiz evvela Atinaya ugnyacak 
ve or ada Y unan Ba§vekili M. Metak -
sasla gorii§tiikten sonra Cenevreye gide -
cc-ktir. 

vaziyetinde biraz igi)di, boguk bir- ses -
le: 

- Arttk gelmiyeceksiniz, hi~ gelmi
yeceksiniz sanml§tlm; dedi. 

- Boyle bir zanna nas1l kap1ldmJZ? 
Kadmlarm randevulanna daim.n ge~ 
kald1klanm bilmiyor musunuz Erci.imend 
Bey? Ben yeti§mek ic;in en h1zh giden 
taksiye bindim, adeta k.anadlanarak gel
dim. 

Sonra, salonlardaki en zarif giilii§ile 
gi.ildi.i; halbuki hakikati hal de ic;inde hie; 
giilmek arzusu yoktu. 

Erciimend, ona endi§eli bir hayretle 
bak1yordu. Bu bak1 iOriince, Saniha i
lave etti: 

- Beni gormekten memnun olmad1· 
mz galiba? 

- HayJT, memnun olmad1m. <;unkii, 
ba§mm ic;indeki, hatJramdaki Sanihaya 
hie; benzemiyorsunuz. <;ok giizelsiniz, 
fazl a giizel. . . Giizelliginiz kar§JSIDda 
kendimden utamyorum. 

Saniha gozlerini indirdi. Erci.i1nendin. 
zavalh ktyafeti kar§!Smda kendisi de ay
ni hissi duymu§, utanmJ§ll. Ni~in, bu ka
dar muhte§em giyinmi~ti? Halinden s1· 
klld1; pek sade giyinmi~ gene bir i§t;i 
ktz, k1yafetleri itibarile birbirine yara~ -
m1yan bu c;ifte, bilhassa kadmhk me • 

Kii~iik itilif1n 
Bratislav toplanbs1 

Stoyadinovi~in daha evvel Biikre'e 
• • gdmesi biiyiik alaka uyand1rd1 ------1 Ba' tarn.ta 1 tnct sall.ttede I 

meseleler giirii~iiliirken Avusturya mese
lesi, gec;enlerde ak tedilmi~ alan Alman
Avusturya itila£1 ve Avusturya ordusu -
nun te~ekkiilii dolayJsile, miizakeratm 
merkezini te~kil edecektir. 

Kiic;iik itilaf konseyi, Macaristamn 
T riyanon muahedenamesinin a~keri ~h
kammt ihlal etmesi takdirinde Ki.i~iik lti
lafm nas1l bir hath hareket ittihaz ede -
cegi hususunu da tetkik eyliyecektir. 

Kiic;iik ltilaf konseyi, iktisadi noktai 
nazardan Merkezi A vrupada mesai bir
ligi yaptlmasl meselesinin heyeti mecmu ~ 
asm1 da tetkik edecektir. 

Nihayet konsey, Frans1z - Leh te~riki 
mesaisinin akislerile de me§gul olacak 
tiT. 

Stoyadinovi~ Biikre,e vardt 
Belgrad 9 (Hususi) - Yugoslavya 

Ba~vekili ve Hariciye Vekili Stoyadino -
vic; bu sa bah sa at 1 0 da Bi.ikre§e varmJ§· 
tJr. Yugoslav Ba§vekilini Romanya hu -
dudunda Rumen Ba~vekil ve Hariciye 
Vekilleri miimessillerile Yugoslavyanm 
Biilcre~ ekisi kar*Ilam1~lard•r. Biikre~ is
tasyonunda ise Ba~vekil T ataresko ile 
F rans1z, Polonya, Kiic;iik Antant ve Bal
kan Antantl hiikumetlerinin sefirleri 
Ba~vel::ili kar~Jhyanlar arasmda bulunu -
yordu. 

Yugoslavya Ba~vekili istasyondan iner 
inmez dogruca saraya giderek defteri 
imzalaml§, sonra Romanya Hariciye Na
ZITI Antenesko ile birlikte mec;hul asker 
abidesine giderek c;elenk koymu~tur. Bu
nu miiteak1b Hariciye Nezaretine gide -

Sa Majeste Edvard1n 
ziyareti 
(B~taratr 1 tnct sahttedel 

fatile kar§Ilanml§ ve boyle bir hiisnii ka· 
bul gormii§tlir. 

Mii~ariinileyhin Yunanistan ve Tiir • 
kiyeye ayak bas1~1 her iki milletin de in
gilizlere kar§l beslemekte olduklan dos • 
tane hislerin izhanna ves11e olmu~tur. El· 
bette ki Akdeniz vaziyetinde bizleri bir
oiritnize <;ekmekte olan mi.ihim amiller 
meveuddur. Maamafih Tiirkiye ve Yu
nanistan i~in fngiliz dostlugu uzun rna· 
ziye dayanan bir an' anedir. Ger~i Tiir· 
kiye ile olan dostluk 1914 - 1918 sene • 
lerinde tevakkufa ugram1~sa da Turk • 
!ngiliz harbi has1mlarm birbirlerine kar§I 
perverde etmekte olduklan hiirmeti a -
zaltmak yerine bilakis fazlala§hrmJ§br. 

Krahn evvela <;anakkaledeki mezar -
bklan ziyareti hic;bir vec;hile umumi a -
henge mugayir say1lamaz. Bu ziyaret e -
sas itibarile fngiliz askerlerinin mezarla· 
nna kar§l perverde olunan tabii bir hi.ir 
met vazifesinin ifasmdan ba~ka bir§ey 
degildir. 

Tiirkler gayet isabetli olarak bu ziya
reti her iki milletin cesaret ve §ecaatine 
kar~1 hissolunan bir hiirmetin tezahiirii 
§eklinde telakki ediyorlar ve birbirine la
yJk iki dli§manm muhasama hatJralan -
nm, bu hat1ralan ~erefli tutanlar ic;in ay· 
nltk degil, birle§iklik yolunda ilhamkar 
bir niimune olacagmJ takdir etmi~ bulu
nuyorlar. Ne yaz1k ki bu gibi imtisal nii· 
muneleri daha s1k tekerriir etmemekte -
dir. 1stanbul Tiirkler eline ge~elidenbe -
ri bir lngiliz Krahmn bu §ehri ziyareti ta· 
rihte ilktir. T emenni olunur ki bu gibi 
ziyaretler tekerri.ir etsin.» 

rek M. Tataresko ile gorii~mii~tiir. 
Rumen gazeteleri, Kiic,:iik Antant 

toplantiSI arifesinde vukua gelen bu zi
yareti ehemmiyetle mevzuu bahsetmekte, 
diinyanm bu tehlikeli amnda Avrupanm 
ortasmda bi.itiin hiicumlara gogiis geren 
50 milyonluk bir sulh mi.idafii kiitlesinin 
bulundu~unu tebariiz ettirmektedirler. 

Kral, Yugoslav Ba~vekilini 
kabul edecek 

Belgrad 9 (A.A.) - M. Stoyadino
vic;, Biikre~te cuma giiniine kadar kala -
cak ve miitealuben beraberinde Romanya 
Hariciye Nazm M. Victor Antonesco 
oldugu halde Breslavda toplanacak 
alan Kii~iik ltilaf konferansma i§tirak et
mek iizere oraya gidecektir. Kendilerine 
Romanya Hariciye miiste~an M Badu
lesco da refakat edecektir. 

Kral Karol, Yugoslavya Ba§vekilini 
per~embe sabalu M. Tataresko ve M. 
Antanosco ile birlikte kabul edecektir. 
0~ devlet adam1, Krahn Sinaiada yaz • 
hk malikanesinde ogle yemegini yiyecek
ler ve iki memleketi alakadar eden ikttsa
di ve mali meseleleri tetkik edeceklerdir. 

Belgradda Tiirk seliri. Yunan 
maslahatgiizarile gorii,tii 

Atina 9 (Hususi) - Belgraddan bu
ra gazetelerinin ald1klan telgraflarda o
radaki Tiirkiye elc;isi Haydar Oktaym 
Belgraddaki Y unan elc;iligi maslahatgi.i
zanm davet ederek uzunboylu hususi bir 
mi.ilakatta bulundugu bildirilmektedir. 
Yunanistanm yeni Biikre§ elc;isi Pipinelli 
cumartesi giini.i hareket edecektir. 

Romada Habesistan 
' 

aleyhine bir anla,ma 
£Ba~taratt 1 tnct rahttelfel 

tanmmi§ bir hiikumet bulunmad1gma ka
rar verecektir. 

Bu gazete, Habe§istanm istiklalinin 
tanmacagm1, bu memleketin Milletler 
Cemiyetinin Asamblede rey vermek hak.
kma malik azasmdan bulundugunu ilave 
etmektedir. Ancak murahhaslan Millet
ler Cemiyetinin bu defaki toplant!Slna i§
tirak edemiyeceklerdir. 

lmparatorun yeni bir 
beyanname•i daha 

Londra 9 (A.A.) - Neca§i. biitiin 
diinyaya hitaben ne§retmi§ oldugu bir 
beyannamede !talyanlarm Habe§istamn 
iic;te ikisine hakim olmad1klanm bir kere 
daba tekrar ve memleketin garb k1smmda 
muntazam bir hiikumet mevcud oldugunu 
ilave eylemektedir. 

Beyannamede deniliyor ki: 
«halya, Habe§istandaki tahakkiimii· 

nii tayyareleri sayesinde muhafaza et -
mektedir. halyan tayyarecileri, bomba -
lar ve yagmurlar mevsiminden sonra 
katliamlar yap1lacagmi beyan eden ve 
halk1 bir Habe~ hi.ikurneti mevcud degil
mi~ kanaatini tevlid etmege ugra§an be
yannameler atmaktadular.» 

ltalyanrn tezi 
Roma 9 (Hususi) - Cemiyeti Ak~ 

vam Katibi Umumisi M. Avenol Hari
ciye N azm Kant Ciyano ile ib de fa go
rii~ti.ikten sonra, bugiin de M. Musolini 
ile gi:iri.i~mii~tiir. Bu miilakatlar netice
sinde halyanm Cemiyeti Akvam toplan
tilanna i§tiraki temin edildigi haber ve
rilmektedir. 

Bu meselede ftalyanm tezi ~udur: 
Habe~ delegeleri Cemiyeti Akvam A

samblesine kabul edilmiyeceklerdir. im-

ralcile Sanihay~ dilckatli bak1p gec;ti. 0 - Bir iki ad1m atttktan sonra yayakal -
zaman Saniha Hammefendi, i~c;i klZin dmmmda durmu§lardt. Saniha, gi:iriiliip 
sadeligine g1pta etti. giili.inc olmaktan korkuyordu. 

Sonra Erciimende di:indii: - Rica ederim, dedi; bur ada dur -
- Bir yere gidelim. Burada fazla m1yahm. Belki bildiklere rasgeliriz. Hay· 

kalamay1z. Bize bakmaga ba§lad1lar. di T aksim bah~esine gidelim. Olmaz :n1? 
Nereye gidelim? Suradan bir taksiye binelim. 

- Bilmem. istanbuldan ~1kah y11lar Kar~tki kaldmma gec;mek ve so -
oldu. Hic,:bir yer bilmiyorum. F akat, si- kagm i~inde duran otomobillerden 
zin yammzda yiiriimege de yliziim yok. birine binmek istediler. Bu suada 
Utamyorum. Saniha, nic;in bu lcadar 1k a~ag1dan htzla gelen bir otomobil 
giyindiniz bugiin? Benim halimi, fakir iizerlerine yiiriidii. Erciimend, kendi _ 
oldugumu bilmiyor muydunuz sanki? ni geriye ath. Bu arada lJapkasl ba§tn -
Ban a llclmadmiz m1? dan u~arak yere dii§tii. Delikanh rliz • 

- Hie,: te ~~k degilim. Bu ak§am ko- gann si.iriikledigi ~apkasmm pe§inden ko· 
camla T okathyanda yemek yiyecegiz. ~arken gazete miivezzilerinden biri §ap
Ak§ama kadar sizinle beraber bulunmak kaYJ altp sahibine verdi. Erciimend par· 
istedigim i~in, tekrar eve doniip giyinme- desi.isiiniin yenile §apkasmm ~amurlanm 
gr liizum kalmasm diye, biraz itinah gi· sildi. Bu arada Saniha, kar§Jki yayakal
yindim. dmmma gec;mi~. sokagm ic;indeki birinci 

Saniha yalan soyliiyordu. Sonra, bir- tlksinin yanmda onu bekliyordu. Er _ 
denbire pi§man oldu. ciim_end, caddenin ortasmda, kaybettigi 

- Dogrusunu isterseniz, Erciimend Samhay1 utyor, etrafma baktmp duru _ 
sizin ic;in boyle siislendim. Sizin ho§unu- yordu. Gene kadm, kar 1dan kolunu sal
za gitmek, sizi te hir etmek i~in .. · lJyarak ~e bag1rarak onu c;agud!. Ercii

Erci.imend bu iltifata memnun alma - mend, mhayet Samhay1 gorerek ona dog
dJ; bilakis can1 s1klldl; h1rc;m edasile ce- ru fuladt. Bu sefer de, az kalsm, yuka-
vab verdi: r d I b' 1 an ~e en IT tramvaym altma giriyor-

- Sade giyindig~iniz zaman, sizi daha du N h k b · I ayet, §a~ 1n ve enzi solgun bir 
c;ok severdim. h ld k d a e a mm yanma gelebildi. Saniha: 
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Cehle ~eref veren ilim 

M alUm oldugu Uzere ti.irkc;ede 
~iihmelat denilen bir tak1m ke• 

. hmeler vard1r, manah lugatle· 
nn Yanmda manas1z bir yer ahrlar: Kar· 
puzun yanmda marpuz, herifin yamnda 
merif. e egin yanmda me§ek gibi. Y eryii· 
zi.inii tarihe gore degil de, gizli ve sinsi 
maksadlara, yahud ilmi vesikaya istinad 
etmiyen hikayetlere ve rivayetlere gore 
mmtakalara aylran bir tahm ci:imerd a
li~ler yiizi.i?den cografyaya da boyle 
muhmel kehmeler girmi~tir. Kiirdistan i~· 
te bu <<miihmelattan>> biridir. <;iinkti Eth· 
nographique, Ethnologique hic;bir mef· 
hum ifade etmez. Dillerde donen miih
mel kelimelerde farb cografyaya, tarihe 
iftira te kil etmesinden ibarettir. 

Bu hakikati tebelliir ettirmek ic;in uzun 
sozler sarona, Etnografiden. Etnoloji· 
den, tarihten deliller getirmege hacet yok
tur. Bi.itiin kiire lizerinde tek bir alimin 
-itimada ve ihticaca salih olmak §artile~ 
Kiirdistan haritas1 c;izmedigini, c;izemedi
gini soylemek zaten miisellem olan bu 
hakikati tevsik etmege yeter. Devletlerin 
smulart bikarar olur. F akat milletlerin 
oz yurdlan sabit denilecek hududlar ic;in
de gosterilmek cografi ve tarihi zaruret-
lerdendir. Her milletin yayth§ veya dag1: 
h~ babmmdan vaziyeti nekadar degi~mi§ 
olursa olsun be~igi mutlaka sabittir, hie; 
olmazsa tarihc;e bellidir. Bunun dl§mda 
herhangi bir tasavvur, nihayet miihmel· 
dir, manaSJZdu, kuru bir tevehhiimdiir 

*** 
ArsJulusal Cografya cemiyetinin umu· 

mi Htibi olup otomobilile uzun bir seya
hate ~1kan M. Mi§el Hodetin cografi ha· 
kikatlerden ziyade indi, keyfi, vehml ha· 
yali telakkilere ve daha dogrusu miihme· 
lata k1ymet verdigini Paris-Kiirdistan keli· 
melerini ta~1yan bir tabelay1 otomobiline 
asmasmdan anlad1k. 1stanbullular, her • 
hangi bir cografya cemiyetine iiye yazJ!
mi~ olmamakla beraber hakikt cografyaYl 
mekteblerde okuyup bellemi~ olduklann~ 
~an um~mi katibin bu gafletini Beyoglu 
caddelermde yakalamaktan geri kalmad!· 
lar ve gazetemizin diinkli niishasmda o· 
kundugu iizere kendisine «dogru» yu og
retmek nezaketini gosterdiler. 

Bu talim ve taalliim, cehle §eref veren 
bir ilmin giderilmesi gibi bir netice verdi· 
gi ic;in bizzat ilme hizmet sayJ!abilir. 

*** Bu ilmi hadise bana, N asraddin Ho· 
canm hir f1krasm1 hatirlatb. 0, bir gun 
Ak~ehir camisinde vaza <;lkmJ§b. Cema
atten biri yamna sokuldu, miihimce bir 
mesele sordu. Hoca, hakiki bir alim gibi 
diiriist davrand1, «Bilmiyorum evlad:l> 
dedi. Soruyu yapan kiZdi, ba~rd1: 

- Bilmiyorsun da bu kiirsiiye ne dive 
~1k1yorsun? 

Hoca, giilerek cevab1 yapJ§tlrdl: 
- Ben ilmime gore yiikseldim. Ceh· 

lime gore yiikselseydim goke <;Jkmakhgtm 
Ibm gelirdi. 

M. Mi el Hodent galiba ilmine gore 
yiikselenlerden degil! .. 

M. TURHAN TAN 

parator Habe~ hiikumetinin fill reisi 0 • 

larak tamnm1yacakhr. Cemiyeti Akvam 
~oredeki Ha.be~ hiikumetini tan1mad1gl 
c1hetle bu hi.ikumetin miimessilleri de 
Cemiyeti Akvam toplantJlarma kabul e
dilmiyecek. 

Habe~istan mi.istakil hi.ikfunet 51fatile 
Cemiyeti Akvama aza olarak kalacak. 
fakat murahhaslann temsil hakk1 olm1 • 
vacakhr. 

- Gel, §U otomobile binelim~ dedi. 
Erciimend, bir tiirlii karar veremiyor. 

ne yapa~agm1 bi~mez. b~r halde duruyor~ 
du. Samha sokaga g1rd1 ve §oforiin ka -
ptsm1 ac;hg1 taksiye atlad1: 

- T aksim bah~esine, dedi. 
Saniha otomobilin ic;inde, ki:i§eye sak

landt ve mantosunun yakasmt kaldJrdt. 
Boylece goriilmekten ve tamnmaktan 
kurtulmu§ oluyordu. 

Gene kadm, soyliyecek bir ey bulam1· 
yar~k su~uyor, Erciimend de, askeri bir 
c:Mkhkle yanmda oturmu§, online bakJyor 
ve konu§muyordu. 

Bu sivil k1yafet, ona hie; mi hie; yara§· 
mam1 h. Y akahg1, kravah hep modas1 
gec;mi • eski ~eylerdi. 

Otomobilin online bir ~ocuk veya ka
dm c;tktJ m1, yahud aksi i tikametten luz· 
h bir tramvay veya otomobil geldi mi, 
gene zabit gayriihtiyarl, irkiliyordu. Y1l· 
lardanberi bi.iyiik bir §ehrin aceleci kala· 
bahgmdan uzak, tenha ve sakin yerlerde 
ya§amaga altsmi§ oldugu ic;in, biribirine 
giren bu otomobiller, otobiisler, tram • 
vaylar, arabalar, yayalar ona hemen bir 
kaza olacak endi~sini, vehmini veriyor
du. Bi:iylece bir dakika sustular. Sonra, 
Sa nih a gulerek: 

[Arkast var] 
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Ezelf kanlz kavgalar diyarz 
Ihtila1ler memleketi lspanyada 

son dahili harbin sebebleri 
• • Avrupa ~ok tehlikeli bir • a1euce 1~1n 

-----------------Muharebeyi komiinist 
miimasil ziimreye 

veya fa,istlerden birinin kazanarak Avrupadaki 
iltihak1. umumi muvazeneyi altiist edecektir 

lspanyada, mlh ve siikiin devrelerinde bile boyle toplanttlar, miicadeleli 
mitingler her 2:aman goriilen vak'alardandtr 

Bugiin Avrupanm en biiyiik gailesi 
ve tehlikeli meselesi ispanyadaki dahi
li harbdir. Bu harbin sonunda hangi 
tarafm iistiin gelecegi ve o tarafm ko
miinist ve fa§ist olarak iki ziimreye ay
nlan Avrupamn miihim devletlerinden 
hangisine iltihak edecegi bi.iti.in diin
ya politikactlanm dli§i.indurmektedir. 
c;unkii ispanya, Fransa, Almanya, !tal
ya ve Sovyet Rusyasmdan sonra Avru
pa klt'asmm niifus , mesaha ve cografi 
mevki itibarile en mtihim devleti oldu
gundan onun iki ziimreden birinin ta
rafma ge~mesile Avrupa muvazenesi 
altiist olacaktJr. 

rola dokmekte son derecede ~ali!?ffil§ -~ zamamnda kanunu esasi tekrar iade e
dtr. Blum kabinesi bu emeline nail ol- dilerek yaptlan belediye ve nahiye in-

66 sene evvel ispanyamn Avrupa 
muvazenesindeki mevkiinden dolay1 
bi.iyiik bir barb ~1km1§h. 1870 tarihin-
de miinhal kalan tspanya tahtma bir 
Alman prensinin davet edilmesini 
Fransa imparatoru, Fransa zaranna bir 
tecavii.z saydtgmdan Almanya ile Fran-
sa arasmdaki malum barb t;tkmt!?h . 

lspanyamn niilus ve mesahast 
1spanyanm Avrupadaki mesahast 

mus gibi goriiniivor. 

1spanyollarrn atepin ve 
hadid tabiati 

tspanyada ot edenberi anar§i ve is
yan eksik olrnamt~br. ~imdiki gayet 
\'ah§iyane dahili harbin ~1kmasmda ve 
devam eylemesinde bu milletin tab'an 
gayet ate§in ve hiddetli olmasmm bi.i
yi.ik rolii vardtr. Irlandahlar miistesna 
olarak Avrupa ktt'asmda ispanyollar 
kadar htr~m ve kavgac1, c;abuk infial 
duyar, ihttrasma maglub bir 1rk yak· 
tur. 

As1rlar ge,.tigi halde kunmu vustai 

505,152 kilometre murabba1 bulunu
yor. Afrikaya miinhastr alan miistem
lekelerinin mesahas1 347,000 kilometre 
murabba1dir. Urnumi niifusu 25 rnilyon- ..., 
dur. 

Avrupada kilometre ba§tna 41 nii
fus isabet etmektedir. :;limalde niifus 
~ok kesif olup Katalonyada kilometre 
ba!ifma 155 ki~i isabet etmektedir. 

Cograli ehemmiyeti 
ispanyanm cografi mevkii gayet mii

himdir. Akdenizin ve yan diinyanm ti
caret yollarmm ge~tigi Cebeliittank 
bogaztrun hem §irnaline hem de cenu· 
buna hakimdir. Filvaki ingilizlerin bo
gazm Akdeniz medhalinde Cebeliitta
nk iissii var ise de §imdiki silahlara go
re muhastm bir 1spanyanm kar§lSlnda 
Ingilterenin bu mevkii muhafaza etme
;ine imkan yoktur. Bogazm Atlantik 
lgzmda ve Afrika sahilinde Tanca bey
lelmilel mmtakast vardtr. Fakat bura

'll ispanyol topraklan ile muhat oldu
'(u gibi Avrupalt sekenesinin kahir kiS
nt ispanyoldur. Hulasa, ispanya aske
·i ve bahri cihetten kuvvetli bir devlet 
1ldugu zaman Cebeliittank bogazma 
'akim olacakttr. 

Diger taraftan ispanyanm Akdeniz 
,evahilinin oniinde dizilmi~ Balear a-
1alan sevkiilcey§ cihetinden gayet mii
limdir. Cenubi Fransayt §imali Afrika
·Jaki zengin ve rniihim ve asker mena
"Jii miistemlekelerine Akdenizle rabte
:len deniz yollan bu adalann civarm
:lan ge~er, ispanyamn Kuvvetli bir do
nanmasi olsa yahud ispanyada fa§ist
lik iistiin gelip italya ile ittifak edecek 
olsa Balear adalannd~n yahud Sardun
ya adas1 ile ~irlikte ispanya ya kendi 
ba§tna yahud Italy a ile beraber Fransa
nm Cezayir ve Tunus ile muvasalastru 
1tesebilir. 

ispanyanm Atlantik sahilleri ve Ka
narya adalan Fransamn Fas ile alan 
deniz muvsala yollan iizerindedir. !s
panyamn Fransaya kar§l dii§man olma
st Fransay1 mahsur bir hale ko rabilir 
ve Afrikadaki zengin menabiinden 
rnahrum edebilir. 

ispanyamn co~·afi mevkiinin bu e
hemmiyetinden dolay1dtr ki ~imdi 

Fransada i§ ba~mda bulunan sosyalist 
hiikumeti ispanyadaki sol cenah parti
lerine tevecciihkar ve fa§istlere kalben 

dii~man oldugu halde selameti bitaraf· 
hkta bulmu§ ve biitiin devletlerl bu 

- .. 
Burgosta lspanyol ~ocuklart, elde 

silah, bekfilik ediyorlar 
usullerin devam eylemesi ve arazinin 
t;ogu derebeylerin elinde kahp halkm 
yersiz ve yurdsuz bulunmas1 isyamn 
ve ihtilallerin miihirn bir amilidir. 

ispanyollann diger bir bariz seciyesi 
dahi mahalliyet~i olmastdtr. Her eyale
tin ahalisi blitiin diinyanm kendi eya
letinden ibaret oldugu hissi altmdadtr. 

Bunun i<;in her eyalet 1spanyadan 
aynlrnaga miitemayildir. ispanyol Ir
kmdan bulunmtyan Basklar ile Kata -
lonyahlar ise biisbiitiin aynlmak taraf
tandtrlar. Katalonyahlar 4,000,000, 
Basklar bir bu~uk milyondur . 

Kralltk ve Cumhuriyet~ilik 
Yukanda saydtg1m1z sebebler ve bil

hassa mahalliyetc;ilik ihhras1 ispanyol 
milletme istirahat yiizii gostermerni§
tir. Ge,.en asrm iptidalarmdan itibaren 
isyanlar eksik olrnadt .Bilhassa Kar
listlerin c;tkardtgt kanh dahili harb is
pan.'·aya c;ok paha!Iya mal olmu§tur. 

Bu harbler nihayet birinci cumhuri
yet rejimini dogurmu§tu. Bu da c;ok 
zarnan devam etrnedi ve kralhk tekrar 
tesis edildi.. ihtilal ve isyanlar gene de
vam etti. Ispanya Umumi Harbde bi
taraf kalmak gibi akilime bir politika 
tutmadan dolay1 ve hem istirahat et ~ 

mi~. hem de zengin olrnu§tur. Fakat 
harbden sonra bir tiirlii dahili kan~lk
hklardan kurtulamadt. 1;)imali Fas1 zap
tetrnek it;in Rif miisliimanlanna kar~?l 
a~ttg1 harl:r ispanyol ordusuna 13.000 
maktul ve 800.000,000 dolar paraya mal 
oldu~undan devletin biinyesini fena 
halde sarsm1~h . 

Dahill harb no.srl ftkit? 
Kral on iic:i.incii Alfons general Pri

mo de R1veray1 diktati:irliik mevkiine 
getirerek dahtli kan~tkhklan ve Fas 
meselesini yat\shrrnaga rnuvaffak 
olmu!?tu. Fakat ispanya gene it;in 
i~in kaynadtgmdan 1930 da diktator 
~ekilrnege mecbur olmu~tur . Haleflerl 

tihabmda biitiin kahir ekseriyet cumhu
riyet lehine rey verdiginden kral hari
ce t;ekilmi§ti. 

1931 senesi haziramnda yaptlan umu
(TI.i intihabda cumhuriyet taraftarlan 
tamamile galib gelerek yeni rejim ku
rulmu§tU. Lakin i§ ba§ma gelenler 
miifrit bir sol politika ve adeta kornii
nizm yolu tuttuklanndan muhafazakar 
halk anastnmn husumetini celbetmi§
lerdi. 

1933 te yeni bir umumi intihab yaptl
dt. Bu defa sag partiler ekseriyeti ka
zandtlar. Bu neticeye kar§l ekserisi 
komiinist ve anar!?ist alan amele isyan 
eylediginden ve sag partilerin hiikU
meti bu isyanlan Fastan getirdigi miis
liirnan askerlerin k1hct ile bashrdtgm
dan, ve bir,.ok yeni kanunlan ilga ey
lediginden memlekette tekrar §iddetli 
bir aksiilamel hast! olmu!?tur. 

Neticede ge<;en Kfmunusanidc tek
rar umumi bir intihab yaptldt. intihabt 
halk cephesi nam1 altmda birle~en sol 
partiler kazand1lar. Komi.inistler ve 
sosyalistler ekseriyeti haiz olduklan 
halde hi.ikfunetin ba~ma gelmediler. 
Fakat mutedil cumhuriyet~ilerden te§
kil olunan hiikumetleri en miifrit ka
nunlar yapmaga icbar ettiler. Diger 
taraftan kornunistler kendi bildikleri 
yolda tethi§ler yaptllar. Bu s1rada sag 
partilerin en giizide adamt Soteloyu da 
oldiirdiiklerinden haziranm ortalann
da biitiin !spanyay1 bir heyecan dalga
Sl istila etti. 

Bundan istifade eden komiinistlerin 
i:itedenberi dii§mam ol!an zabitan ~?ima
li Fasta bir isyan ~Ikardtlar. isyan 
siiratle ispanyaya sirayet ederek yay1l
d1. Hi.ikfunet arneleyi ve halk1 teslih ve 
yeni bir milis ordusu te§kil ederek 
milliyetperverlcrin oniine gec;mek iste
di; fakat muvaffak olamadt. Kanll da
hili harb biiyiidii. 

Dahili harbin sonu ne olacak? 
Dahili harbin sonu belli degildtr. 

<;iinkii herhangi ehemmiyetsiz bir ha
dise ve amil harbin taliini degi§tirebi
lir. Zabitamn kahir ekseriyeti isyan e
den milliyetperverlcr tarafmdad1r. Do
nanmanm Atlantik denizinde alan kls
mt milliyetperverlere iltihak etmi§, 
Akdenizdekisi hi.ikumete sad1k kalmt§
tlr. Fakat bu gemilerin <;ogunda zabit 
yoktur. Tayyarecilerin ~ogu milliyet
perverlerin tarafma ge,.mi§tir. Fakat 
pilotlann c;ogu tayyarelerini beraber 
gotlircmemi§lerdir. 

Askerin <;ogu inztbat dolay1sile za
bitlerinden aynlmarnt§tlr. Fakat milli
yetperverlerin kumandanlan nizamiye 
askerlerini ecphelerde kullanmaktan 
c;ekiniyorlar. Ekseri ·a bunlar gerilerde 
garnizon vazifesi goriiyorlar. Cepheler
de daha zi~·ade ecncbilerden rni.irekkeb 
lejyonlar ile ~?irnali Fastan dev§irilen 
miisliirnan askcrler kullamlmaktadtr. 

Hiikfunetin arkasmda amele ve fakir 
koylii bulunuyor. Ordusu talim ve ter
bi. •eden mahrumdur. Lakin zaman ge
~ecek olursa hiikumet kuvvet bulacak
tlr. Bunun 1~m rnilliyetperverlerin 
kumandanlan harbi c;abuk neticclcn
dirmek ic;in miihim C<'phclcrden §iddet
li taarruza gec;mi§lcrdir. irunda oldugu 
gibi diger cephelerde dahi bu taarruz
lar muvaffakiyetle neticelenecck olur
sa milli;etperv<'rlcr harbi kazanacak
tn. Aksi takdirde zaman hi.ikumete 
harbi ka7.~ l"ldtracakdtr. 

Muharrem FeY,zi TOGAY 

b.18g!BJi1 
Yugoslav milli 

taktmi galib 

Polonya takimlni Bel
gradda 9 - 3 yendi 

Belgrad 8 {Hususi) - Yugoslavya
Polonya rnilli futbol tak1rnlan pazar gii· 
nU burada kaqda~t1lar. Mac;t Yugoslav
ya 3 gale kar§l 9 galle kazand1. 

Polonyahlarm Berlin Olirnpiyadlannc 
da di.inya dordi.inci.iliigiini.i kazanmi§ ol
duklan gozoni.ine almacak olursa bu par
lak galebenin Yugoslavlar ic;in ne derece 
ktymetli oldugu rneydana c;1kar. 

Bu rniihim rna<;ta Y ugoslavyanm gene 
Krah lkinci Piyer de ham bulunmu§tur. 
Oyun ba~lamadan biraz evvel yagan §id
detli yagmurlar sabay1 bir c;amur derya
SI haline getirrni~ti. 

Sahanm bu hale gelrnesini Polonyah
lar kendileri ic;in bir §ans sayrn1~larsa da 
netice hie; te umduklan gibi olmami§Itr. 
Yugoslavlar daha birinci dakikada ilk 
gollerini atmi&Iardir. Bundan sonra fev
~alade bir encrji ve insicam gosteren 
Yugoslavlar, Polonya!Jlann kendilerini 
toplamalarma rneydan vermeden 7 nci 
dakikada ikinci, 17 nci dakikada uc;uncu, 
35 inci dakikada dordiincii, gollerini at· 
rnt~lar ve devreyi 4-0 galib bir vaziyet
te bitirrni§lerdir. 

1kinci derecede de iisti.inliiklerini kay
betmiyen Yugoslavlar, 5 gol daha atrni§· 
lard1r, buna rnukabil Polonyahlar da 
ancak 3 gal yapm1§lar ve boylece Y ugos
lav milli tabmt rna<;! 9-3 galib vaziyette 
bitirrni~tir. 

Bu galibiyet seyirciler larafmdan <;1! -
gmca alkt§lanmi§Ilr. Biitiin Yugoslav ga
zeteleri, milli taktrnlannm Polonyahlar -
dan c;ok daha yiiksek bir oyun oynadik
lannt ve p;alibiyeti hak cttiklerini yazmak
tadular. 

Rusyada yap1lacak ma~Iarm 
neticesi radyo ile verilecek 

Tiirkiye Halkevlerine mensub sporcu 
kafilemiz 14 eylulde Sovyet Rusyaya 
hareket edecektir. Rusyamn rnuhtelif §e· 
hirlerinde yapllacak rni.isabakalann ne -
tice ve tafsilattm Moskova radyosile be
raber diger Sovyet radyo istasyonlan da 
muntazaman vere1:ektir. Bu ne~riyahn ay
ni zama nda turk<;e. olarak ta verile.bilfQ.esi 
miimkiin olacakhr. Bu takdirde, biitiin 
Tiirkiye, Sovyet ehirlerinde yap1lan mii
sabakalann neticelerini saati saatine og· 
renrni~ olacakbr. 

Sporcu kafilemiz buradan hareket e
derken, radyoda bu haherleri vermek 
ic;in bir de speykir gotiiriilmesi diisi.iniil
rnektedir. !yi bir speykir temin edi.lir ve 
Sovyet radyo istasyonlanndan tiirkc;e ne -
riyat yaprnak rniimkiin olursa miisabaka
]arm biitiin teferruabm ogrenmek kabil 
olacakttr. 

1stanbul mmtakas1 riyaseti
nin bir cevahi 

Istanbul Mmtakasi reisliginden dun 
§U rnektubu ald1k: 

<<Saym gazctenizin 2-9-1936 giin ve 
4420 say1h niishasmm altmc1 sahifesinde
ki spar siitununda Galatasaray spar ku
liibii su sporlan ba§kaptam Bay Emin 
Etemin bir yaztsl goriildu. Ne Galatasa
ray kuli.ibiinden ve ne de bu kulube men
sub bir ferd tarafmdan mevzuubahs kii
rek yan~lanna ba~lanmadan evvel ve son
ra bolgemize makalede bahsedilen rnesele 
i<;in bir rniiracaat vaki olmamJ§tJr. 

Bu ciheti tavzih etrnekle beraber ~i -
kaye! edilen hususun tevsiki ic;in de Gala
tasaray kuliibiine tebligat yapdmt§ oldu
gunu ve bu meselenin salahiyettar heyet
lercc tetkik ve neticesinin tayinine kadar 
te~kilatm verdigi lisanslarla mi.isabakalara 
i~tirak eden sporculanm!lln amatorliikle
rinden amme muvacehesinde ~iipheye 
kimsenin hakkt olmad1gtm bildirir ve bu 
cevi' bm saym gazetenizle ne&rini dile-
rim.» 

Turk Spor K urumu istan1ml 
bolacsi basknm 

FETHI BAg.A"RAN 

KIRK YIL 
iistad Halid Ziya 
U~akl &il~._ hallralar1 

Dordiincii cildi t;tktr. Fiat• 50 
kuruftur. Be~inci ve sonun

cu cild bastlmaktadtr. 

Bu eser mcmleketin siyasi, t.;t• 
mai. fikri hayatmm 40 ytlltl; 
~anl1 bir levhastdir. Ba&tanb&.&a 
ca?.ib bir hakiki roman hiikm iindc 
ola n bu kitabm blr.;ok parc;alarJ 
miistakil blrer hikaye gibldlr. 

OKUYUNUZ! 
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Alman hiikiimet• 
miistemleke istiyor 

1 Ba3tara!t 1 tnct sah.tfeltel 

fmda yaptigtrniz i§lerin hesabmt verir -
ken, gelecekte gorecegimiz i§lerin pro
grammi da izah edecegiz. 

Dort senelik neticeler 
Son dort sene zarfmda yaptlgtrniZ i§

lere baktlgtrntz zaman gogi.islerimizin if· 
tiharla kabardtgmt hissetmekteyiz. Dort 
sene zarfmda sarfettigimiz rnesai netice -
sinde Almanya bugi.in di.inyada kendisi
ne laytk alan mevkii tekrar i~gal etmi§ 
bulunmaktad1r. 

Biiyiik Harbden sonra, yani 1918 se
ne i te§rinisanisinde faaliyete ba§hyan 
N asyonal Sosyalist fukas1 tarihte misli 
goriilmerni§ rnucizeler yaratmaga rnuvaf
fak olrnu§tur. 1Ik defa programimizi di.in
yaya ilan ettigirniz zarnan, dii§manlan -
m1z programirniZI hayal mahsulii addet
rni~er ve onun hi<;bir zaman tahakkuk 
ettirilemiyecegini soylemi§lerdi. Halbuki 
Bu program bugi.in harfiyen tahakkuk 
etmi~ bulunrnaktadir.» 

M. Hitler bundan sonra, son dort se
ne zarfmda rnuhtelif sahalarda tahak -
kuk ettirilen terakki ve inki§aflan anlat
ffil§. Alrnanyada i§sizlikten eser buak -
mad1gm1 kaydederek sozune §oyle de -
vam etmi§tir: 

<<- Bugun bi.iti.in Alman fabrikalan 
yeniden faaliyete gec;rni§ bulunmaktadtr. 
Bir zamanlar rnuattal kalan Krup 
fabrikalan kalkman Almanya it;in yeni
den c;ekic; seslerile <;mlamaktadtr. 0-
tornobil ve diger vesaiti nakliye irnal e -
den fabrikaJanmJZ rokorJar k1rmi~hr. ;li
rnendiferci)igimiz de misli gorulmemi~ bir 
iuki§afa nail olmu§ bulunmaktadtr. Y al
mz. 1935 senesi zarfmda 7000 kilomet
roluk yeni ~imendifer hattt yap1lmi§hr. 

Tiyatromuz, gi.izel san'atlanmri bi.i -
yiik adtmlarla ilcrlemi~tir. As1l §ayam 
dikkat alan hadise, biiti.in bu terakkilerin 
bir tek Y ahudinin yard1m1 dokunmadan 
tahakkuk ettirilmi§ olmasidir. (Siirekli 
alki§Iar) 

Y ahudilerin elinden kurtulan matbu
ahmiz dahi ilk defa olarak mi.inhaman 
Almanyanm ali rnenfaatlerine hizmet et
mege ba§laml§tlr. 

Biiti.in bu inki§aflar neticesinde AI -
manyada bugi.in rniittehid bir millet ku
rulmu~tur. Memleketirnizde komiinizm -
den, burjuva f1rkale.nndan. eser kalma
mJ~ttr. ASIT]ann an'anesini bozan nas -

yonal sosyalist Almanya bugiin ordu -
sile beraber bir tek adam gibi mii§terek 
gaveye dogru ilerlernektedir. 

Ordu ve donanmanm takviyesi 
Yurdumuzun mi.idafaasm1 temin 1c;m 

askerlik rniiddetini 2 sene uzatuken, ye
ni bir donanma ve kuvvetli hava filolan 
kurmay1 da ihmal elmedik. Ana vatana 
kavu§an Ren rnmtakas1 da Alrnanyaya 
ktyrnet bic;ilmez zenginlik mernbalan te
min etmis bulunrnaktad1r. 

Bi.itiin. Alman rnilleti N asyonal Sos -
yalist partisinin bu programm1 tasvib et
mistir. Alman milletinin yiizde 99 u hi.i
ku~etin biitiin icraatim kabul etmi§ bu
lunmaktadtr. 

T ahakkuk ettirdigimiz bu mucizeleri 
ancak kuvvetirnize rnedyun oldugumuLU 
alenen ilan etmek isterim. Almanyanm 
ernniyeti ancak kuvvetli ordusu sayesinde 
temin cdilmi~tir. 

Bugiin Avrupanm bir<,:ok rnemleketle
rinde vahim kan~1khklar zuhur etmi§tir. 
Moskovadaki Bol~evikler Avrupada bir 
diinya ihtilali <;tkarrnak ic;in biitiin rnem
leketlerde hummah bir faaliyet sarfeder
ken, Almanya diinya gencligi arasmda 
karde~Jik hislerini takviye etrnek iizere 
II inci Olirnpiyad oyunlanm tertib etti. Bu 
vesile ile memleketimizi ziyaret eden mil 
yonlarca yabanc1lar Alrnanyanm miinha
man mustakbel emniveti irin c;ah~ttgm1 
kendi gozlerile gi:irmii~lerdir. 

Miistemleke ihtiyact 
Almanyanm kirnscnin mahnda gozu 

yoktur. F akat dahili kalkmmasml kolay
la~lnmek ic;in Alman topraklannda ye • 
ti~miyen iptidai maddelere muhtacdu. 
Milyonlarla artmakta olan niifusurnuza 
ekmek temin edebilmek ic;in miistemleke
ye muhtac1z. Bundan dolayidn ki eski 
Alman miistemlekelerinin bize iadesini 
tsrarla istiyoruz. Almanyanm eski miis -
temlekelerinden vazge<;tigine dair ortaya 
at!lan haberler asiiS!ZdJr. Bilakis bu me
sele bilhassa ~imdi bi.itiin ehernmiyetini 
iktisab etmi~ bulunmaktadtr. Unutrna -
maltdtr ki Alman milletinin ya~ama hak
kt diller milletlerin ya~ama hakk1 kadar 
biiyiiktiir.» 

Yeni dart senelik program 
M. Hitler bundan sonra Nasyona: 

Sosyalist firkasmm yeni dort scnelik 
pro~~;ramml izah edrrek ~unlan soyle 
mi~tir: 
«- Gelecek dort sene zarfmda AI 

manya muhtac oldugu iptidai maddeleri 
temin etmi~ bulnnacakttr. Gelrcek dorl 
~ene zarfmda Almanya yabanc1 sanayi 
v~ ticari mallann hakimiyPtinden tama -
mile kurtulmu§ olacaktlr. Bu programm 

tahakkuku ivin rnilletin biitiin kuvvetlerl• 
ni seferber edecek ve hic;bir zaman vaz .. 
gec;medigi eski miistemlekelerinin iade5i· 
ni istiyecektir. 

Oniimiizdeki dort sene zarfmda butiin 
enerjilerimizi bu prograrnm tahakkuku
na tahsis ederek, ~imdiye kadar oldugu 
gibi, bu sefer de muhak.kak rnuvaffak 
olacagiZ. Zira bu mesele Almanya tc;m 
hayat rnemat rneselesidir.>> 

Bol~evizme hiicum 
M. Hitler bundan sonra bol§evizme 

hiicum ederek Alman teslihatmm sebeb· 
lerini arilatml~ ve ~unlan soylerni~tir: 

<<- Gayerniz Almanyayt herhan6i 
bir istila tehlikesine rnaruz btrakmarnak· 
tJr. 

Biz nasyonalistiz ve hic;bir zarnan bol
~evizmden ve yurdumuza kar~I berhangi 
bol~evik istilasmdan korkrnay1z. 

Bununla beraber, her ihtirnale kar§l 
haz1r olrnak ve yurdumuzun mlidafaasl• 
m temin ic;in kuvvetli olmak istiyoruz. Bu 
rnaksadla askerlik miiddetini uzathk. Bu 
tedbirin biitiin Almanyada rnemnuniyet 
tevlid ettiginden ~i.iphe etmiyoruz. Zira 
Alman milleti ic;in ev ile k1~la arasmda 
hic;bir fark yoktur. Biz, siikunetle ve 
korkmadan kar~tmtzdakilerin gozlerine 
bakabilen kuvvetli bir milletiz. Daima 
boyle kalabilmek ic;in icab eden biitiin 
tedbirleri almaktan geri durrniyacagtz. 

Alman milletinin yegane arzusu dahil
de kendisini rahat bJraktlmaktan ve diger 
kom~ularile dostane rniinasebat tesis e • 
debilmekten ibarettir . 

Dahill ve harici sulhunu ancak. kuv • 
vetli ordusuna medyun oldugunu takdir 
eden Alman gencligt askerlik mi.iddetini 
uzatan emirnameyi mernnuniyetle kar~l
lami~tlr. Alman milleti dort sene harbde 
ya~arnaktansa 2 sene askerlik hayatt ge
c;ermegt tercih etmektedir. 

Alman rnilletinin an' anevi iftihanm 
te&kil eden ordumuz bol&evik tehlikesine 
kars1 yurdumuzu rniidafi;laya daima ha -
Z1rd1r. 

Seref ve hiirriyetine kavu~rnak iizere 
Alman milletinin a<;tlgt rniicadele bugiin 
tarn bir muvaffakiyetle neticelenmi§ bu -
lunrnaktadtr.» 

Hitlerin bu nutku I 5 bin ki~i tarafm
dan ~iddetle ve dakikalarla alki~lanmi§• 
t1r. Nutkunu bitirir bitirrnez, H itler re
fakatindeki namlarla beraber kongre su.
lonunu terketmi~tir. 

Biiyiik Ru& manevralarr 
Moskova 9 (A.A.) - Tas Ajan!t 

bildiriyor: 

8 eylulde, Miidafaa Halk Komiseri 
Sovyetler Birltgi Mare§alt Voro§IIof, 
beraberinde Sovyetler Birligi Mare~al • 
lanndan T uka~evski, Y egorov ve Budi • 
enni ile beyaz Rusya Sovyet Cumhuri
yeti Halk Komiserliil;i Meclisi Reisi Go· 
loded oldugu hal de, Sovyet k1t' alanmn 
manevra yaprnakta bulunduklan mmta
kaya gelmi~tir. 

Mare~al Varo~ilof, beyaz Rusya as
keri mmtakas1 kuvvetleri kurnandam U· 
barevic;in raporunu dinlemi~, k1t' alan tef
ti§ etmi~. kirmiZI ve mavi tarafm siiva
ri, rnakineli bt'alarile tank ve tayyarele· 
rinin faaliyetini tetkik eylemi~. askerler 
ve kumandanlarla gori.i~mii~tur. 

Berlin 9 (Hususi) - Alman ordu· 
sunun biiyiik manevralan eyluliin 18 m
de ba&hyacak ve 25 ine kadar devam ede
cektir. Hitler huzurunda cereyan edecek 
alan bu manevralar, Umurni Harbden 
sonra Almanyada yap!lan en miihim ma· 
nevralan te~kil edecektir. Y eni Alman 
ordusunun biitiin te~ekkiilleri harekata 
i&tirak edeceklerdir. 

Temp& gazetesinin tahlilleri 
Paris 9 (Hususi) - Le Temps iaze· 

tesi bu ak~amki ba§makalesmde Nurern
bergde M. Hitlerin soylediil;i nutku tah· 
Iii ederek ~unlan yazmaktadtr: 

«Hitler acaba Alrnanyamn biitiin 
servetlerini nic;in orduya hasrediyor? Mil• 
Jete kuvvet ve cebir mefhumlan telkin e• 
den bir hiikumet muhakkak bir gun bu 
kuvvetten istifade etmek istiyecektir. Ni· 
tekim henuz tamamile kuvvetli olmadigl 
halde bilma irnzaladigi muahedeleri 
yutm1~, Reni i~gal etrni& bulunrnaktadtr. 
Daha fazla kuvvetlendigi takdirde AI • 
manya acaba ne yapacakhr? M. Hitlerin 
Avrupada Alman hek~monyas1 kurmak 
istedigi muhakkakllr. Nazi Almanya • 
mn hath hareketi 1914 teki Almanya • 
nm ba~ladtih ~ivasetin devam1d1r. Eski 
Alman Ba~veki"ii Betrnan Halve~ gibi 
sulh muahPdrlrrini «ki'li?td pa<;avralan» 
tesmive edrn Hitler 1914 oyununu tek; 
ra rl ~ m1va ha7trlanma ktad1r.» 

ltalyan gazetelerinin nefriyatt. 
Roma 9 (A.A.) - Roma rnatbua· 

l!. nasyonal sosyalist kon~resinin a<;tlrna• 
Sl munasebetiJe <;ok hararetJj makaleler 
nqrctmrkte ve italyan heyetine yap1lan 
tantanalt kabuli.i bilhassa kaydetmekte " 
dirler. 
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Cumhuriyetin biiyiik 
anketi Avrupa 

--~--------~--- hte! dedi, Soulier ve Marin ... [BClf tarata 1 fnct 1ah.tJede I 

Bourbon saraymm online geldim. t~eri 
girmeden evvel, barb sonundanberi par
hmantarizm aleyhindeki taarruzlann ha
la ytkamadtgt, F ranstz hiirriyetinin bu en 
biiyi.ik istihkamma dt~andan bir goz at
mak istedim. Onsekizinci. asnn ilk yan· 
smda bir 1talyan miman tarafmdan ya
ptlan bu s~raym i<;inde, ~imdi, parlamento 
sistemini ve liberalizmi ytkmaga ~ah~
mt~ olanlarm ekseriyeti vard1: A~m sos
yalistler veya komi.inistler gibi halk eep
hesinin en aZII1 elemanlan bile, Bourbon 
saraymdan iC1eriye bir kere kapagt atmea, 
bu sistemin ve bu hi.irriyetin en ktzt~mt§ 
miidafaadan kesildiler. Y a§a~m hiirri
yetl 

Y a§astn hurriyet amma i<;eriye girmek 
~ok zormu$. Duhuliye varakam1 saraym 
sag tarafmdaki demir parmakhgm oniin
de gosterdikten sonra bah<;eye girdim. 
Oradan bizi dar bir koridora aldtlar ve 
kartumzm iistiine ismimizi, adresimizi, 
hangi meb' usun tavsiyesile geldigimizi 
yazmak laztm geldigini anlatltlar. Bu i§i 
ayakiistii yaphk. · 

Simdi biiyiik bir salondaytz. Kar~tmi
za gelen sag taraf duvan i.istiinde ] au• 
resin yaghboya bi.iyiik bir portresi asiit. 
Ortada birka<,; basamak iistiinde bir kapt 
Ve oni.inde bir kaJabahk. 0 giin mecliste 
kii~iik tacirlerin diikkan sahiblerine bore· 
!an hakkmda bir kanun layihast mi.izake
re edileeegi i~in bu kalabahk. nkmm en 
halis vastflanm her stmftan ziyade temsil 
eden orta F rans1z tiplerile dolu. 

Duhuliye varakalanm teker teker mu· 
ayene ederek bizi ikinci bir salona aldtlar. 
Bekliyoruz. Memurlar bizi iki~er ki~ilik 
bir tabur haline getiriyorlardt. Epey bek· 
ledikten sonra o salonu da gec;erek bir 
masa oniindeki memurlar \arafmdan ii
~iinci.i bir muayeneye tabi tutulduk ve 
galerilerimize aynldtk. V estiyere gide
rek pardesii, §apka ve elimizdeki paketle
ri de teslim etmege mecbur oldugumuz 
haber veriliyorqu. Bu paketler arasmdan 
aneak bloknotumla bir kitabtmt yantma 
almaga miisaade koparabildim. 

Galeri C ye gidinee dordiinei.i ve son 
bir kontroldan gec;erek iiryiineii madaki 
yerimize oturtulduk. Ondeki iki nra, 
§imdilik parlamentodaki mevkileri gozle
rinill. miyopluguna hi.irmetten ibaret ka
lan kacLnlara tahsis edilmi~ti. 

Saat on be i <;:eyrek geo;iyor. Biiti.in 
galeriler dolu. B una ragmen ortahkta, 
biiyuk salatin eamilerindeki hmcahmc 
kalabahgm secdeye vardtgt zaman, biran 
i~ine girdigi biiyiik vecidlerle dolu derin 
sessizlik var. Bu, konu§mak salahiyetini 
vekillerine btrakan bir milletin soz hak
kma ibadet halinde, ihtiyarl susmastdtr. 
Mmlh ve ftstltt bile yok. 

Calerimiz kiirsi.iye ·ryok yakmdt . .$imdi
lik bombo~ duran salonun kar lrntza isa-

• bet eden ve sol meb'~slara mahsus tara· 
fmt da <;ok rahat<;a gorebiliyorduk. Mer• 
kezi ve saglan garebilmek i~in biraz igil
mek laztmdt. 

Saat 16 da trampet ~taldt. Kiirsi.iniin 
etrafmdaki yerlerine ~tkan zabtt katib· 
lerinden ve dosyalan ta§tyan hademeler· 
Clen wnra, salona iic;er be~er meb'uslar 
girerek yerlerini aldtlar. Heniiz eelse a· 
<;Ilmadigl halde ortahgt biiyiik bir hanltt 
kaplamt§tJ. 

Sol taraf meb'uslan ezici bir ekseriyeti 
haizdiler. <;ogu ihtiyarlardan miirekkeb 
sag eenah mensublan, sac;lan gibi seyrek· 
tiler. F akat iki tarafm salondaki yerle
rinden ve saytlanndan ziyade tavtrlan ve 
hareketleri, miizakere ba§lamadan evvel, 
cephelerini tayin etmemize miisaid hususi 
i artier arzediyordu: Sag meb'uslar sa
lona girer girmez, ayaklarmm sesi bile 
duyulmadan, ag1r ag1r yerlerine gec;ip o
turdular, ei.izdanlanm onlerine koydular. 
i<;inden kagtdlarlm c;tkardiiar. Birbirlerin
den uzak mesafelerde, yer almt~lardt ve 
her biri, fazla lSinlmt§ bir mtstr ko~anm
daki seyrek taneler gibi, birbirlerinden 
geni~ fasJlalarla oturuyorlar ve susuyor
lardt. ( Belki de ferdiyet<;iligin §UUrsuz 
bir i~areti!) 

Halk cephesi meb'uslan ise yerlerine 
gider gitmez kalktyorlar, birbirlerinin st
ralarlna ko~uyorlar, uzaklara sesleniyor
lar, c;abucak toplamp dagdan gi.iriilti.ilii 
kiimeler te~kil ediyorlar, alonun on ta
rafmda, kiirsi.iniin dibinde boydan boya, 
kaldmmda imi§ gibi serbestlikle gidip ge
liyorlar, birbirlerile konu~uyorlardt. Ora
da hiikumetc;i bir ekseriyete sahib olma
nm kuvvetini ve ne§esini her nevi jestle 
ilan etlnen1n ftrsahnt kac;trmadtlar. 

Riyaset mevkiine M. Herriot yerine 
vekili M. Ducos geldi. Celseyi arytl. Sol 
tarafta konu~malar devam ediyordu. 
Hatta gene bir ~eb'us, arkastm kiirsiiye 
donmii~, en ondeki Slrada oturan arkada
Stna hararetle bir§ey anlattyor ve reisi 
dinlemiyordu. 

Y abanct oldugumu sezen yammdaki 
Frans1z, bana sag cenah meb'uslan ara
stnda iki ense gostererek: 

I 

Saglann iki me~hur hatibi ... Kar§t tarafa 
bakmtz, nah, ~u onden ii<;iineii SJrantn sol 
ba~mdaki adamt goriiyor musunuz ~ A. 
de Menzie ... Bu meclisin en giizel soz 
soyliyen adam! ... 

Kiirsiiniin oniinde bir§ey okumaga 
bM!tyan bir adamt gostererek sordum: 

- Bu mi:isyo kim? 
- Zannederim eneiimen raportorii. 

Kanunun esbab1 mucibesini okuyor. 
Meclise ilk arzedilen kanun layihast, 

grevlerden dolayt zarara ugnyarak diik
kan sahiblerine kiralanm veremiyecek bir 
hale gelen kii<;iik tacirlere borclanm da
ha kolay i:idiyebilmeleri ic;in bir miihlet 
tavin edilmesine dairdi. 

. Sag eenah meb'uslarmdan biri bu la
yihaya itiraz etmek i<;in kiirsiiye geldi. 
Sol cenahhlar evvela o meb'usu hiry din
lememek ve birbirlerile konu§mak suretile 
nutkunun testnm dii§iirmek istediler. 
0 kadar giiriiltii ediyorlardt ki bizim ga
leriden bile bir§ey duymak miimkiin ol
madt Aralanndan kahkahalar da yiik
seliyordu. Bir arahk, hatibin si:iyledigi ve 
duyamadJgtmtz bir kelime, sol eenaht ktz
d1rd1. Dirseklerini strantn iisti.ine dayarnt§ 
meb'uslann yumruklanm sikttklanm, 
ilkonce, manasi olmtyan ofkeli sesler ryt· 
kardtklartni ve gitgide yumruklanm sua 
kapagma, ayaklanm da yere vurarak ba
g1rdtklannt goriiyorduk. «Sus, haydi ora
dan, sarymalama !» gibi sesler kulagtrolZ& 
c;abnd1. 

Bu vaziyette hatibin soze devam et -
mesine imHn kalmadtgi i<;in reis <;mguak
la miidahaleye mecbur oldu; fa kat sol 
tarafm kindar, ofkeli, sarkastik alaylan 
ve tezyifleri arhyordu. Sag cenahtan bir 
kac; kistk, ya§h ve kt!h ses yiikseldi: 

- Soz saylemege bualomyorsunuz. 
aytb degil mi. btraktmz soylesin! 

Bu ihtar iizerine sol eenahta bir kiifiir 
kastrgast koptu. 0 tarafm ekseri meb'us
lan ayaga kalkmt~lar, yumruklanm ktp.
ktrmiZI yi.iz)erinin onunde salltyarak: 

- Susunuz ... Susacakstmz ... Mel'un 
fa~istler I.. Katil fa~istler I diye haykm
yorlardt. 

Reisin pek geC1 tesir eden miidahale
sinden sonra, homurtular arasmda kanun 
layihast hemen .kifayet, takririle biten kt
sa bir miizakere arkasmdan biiyiik bir ek
seriyetle kabul edildi. 

Mecli e bir kere boyle bir siyasl trust
le biiyiik bir hi.ikumet~i ekseriyet te§kil 
eden grupun, hic;bir mukavemet gostenne
sine imkan olmtyan zaytf bir azhga kar§t 
neden bu dereee ofkelendigini anlamJyor
dum. Halk cephesi tarafmdan meclise ve
rilen kanun layihalanmn hepsi tabiatile 
kabul edileeekti. Nihayet kendisine miis
tehzi bir siikutu yara§hrabilecegimiz sol 
cenahm bu ~iddeti, kar§tsmda bir azhk 
tarafmdan temsil edilen sag eenahm haki
katte biiyiik bir kuvvet ve F ransada bii
yi.ik bir ekseriyet te§kil ettigi ~Uphesi u
yandirmtyor mu? Boyle olmasaydt her 
kanun, parbmanter bir miinaka§ayJ lii
zumsuz, hatta giiliinc bir hale sokan hii
kumet ekseriyetinin kararile kabul edilip 
gidiverecekti. Partiler arasmda, parh
mantarizmin esasmt te~kil eden fikir te
mevviiclerine, meddiieezirlerine mani ola
eak siyas! trust seddi, bi.iyiik bir dalgakt
ran halinde sol eenah tarafmdan miikem
mel surette in§a etlilmi~ bulunuyordu. 
Boyle bir liman ic<inde ftrtma korkusile 
kopanlan f1rtma benim i<;in izahsJZ kaldt. 

Nitekim ikinci kariun layihasi da halk 
eephesi ekseriyetile kabul edilmi§ti; fa kat 
gene birincisine benzer tezyifler, alaylar 
ve haykm§lar reisi birka~ kere, §iddetle 
miidahaleye meebur btrakh. Jean Re
naud isminde, intihab dairesinde nutuk 
irad ederken Ate§ha~thlar tarafmdan ya
ralanan komiinist meb'usun iyi olarak o 
gi.in meclise gelmesi de sol taraft pek zi
yade co§tunnu~tu. Ayaga kalkarak meb
usu uzun uzun, ~iddetle alkt§ladtlar. 

ikinci kanun bir ktstm memurlann, 
muallimlerin ve profesorlerin tekaUd ya
~ma aiddi. Soltaraf bunlann. y~tmi§ ya§m 
da i§ba~mdan aynlmalanm tshyor, genc
ligi miidafaa ediyordu. s~~ _ta,af i~stitut
de, i.iniversitelerde, yetmt~mt gec;mt§ pek 
degerli profesorler bulundugunu soyliye
rek tekaiid ya§mtn daha fazla uzattlma· 

smt istedi. 
Meclisi sarsan giiri.ilti.iler arasmda, sol 

cenahtan A. de Monzienin eidden mi.i
kemmel bir nutkunu, sag eenahtan Sou
lier ve Marinin giizelligi yalmz manttki 
biinyesine inhisa.r eden k~naat verici, fa
kat tam bir telkm kudretmden mahrum, 
kuru ve ihtiyar nutuklanm dinledik. 0 
esnalarda. Ba§vekil M. Leon Blum de 
meclise geJerek on SITada oturmu§IU. 
Kendi biiyiik Ofkelerinden ve heyecanla
rmdan korkan adamlann siikunetlerini 
muhafaza edebilmek i<;in gene kendi 
ruhlanmn asude ve Isstz bir taraftna st
gmmak istedikleri zaman, omuzlanm kal
dtrarak, ba§lanm i<,;eri alarak, buziilmi.i§, 

CUMHURlYET 

l!iCumhuriyetJIJ 
IFtl ~ 0 ~ s lYI 'it ~ lfil lYI 

Liman ldaresinin sathg1 mavnalar 
Galatada Yagkapanmda 2 numaralt 

kahvede manav esnafmdan Hamza ve Nu. 
ri imzalarile aldigtmtz mektubda den!ll
yor kl: •Liman inhlsar idaresl gec,;enl~roe 
38 mavnay1, satJldJktan sorua bozulmak \1-
zere satJ..ltga c,;Jkarmt~tl. Takdir edilen kty. 
met 1019 lira olma.sma mukabil blz lda
reye miiracaat ederek mavnalara diirt bin 
vereceglmlz!, fakat bunlarm bozdurul
mamastm mukabil ~art olarak kO§tuk. 
Tekllf!mlz kabul ed!lmed! ve mavnalat 
1019 llraya sattldl. 

Mavnalan satm alamn bunlan bozmtyn.. 
rak beherini lki yi.i:& Iirad an satt1gm1 ogre
nerek idareyi vazlyetten haberdar ettlk. 
§artname hllafma hareket eden bu adam 
aleyhlnde hlc,;blr taklbat yapJ..lmal(ilgmJ 
hayretle gordiik. Bu hale gore Hazine bin
terce lira ziyana girmi§ demektir. Alaka
dar mak;unlarm dikkat nazarlartru ce!be. 
deriz.:. 

Diplomasmt kaybetmif 
Bulgarlstamn Razg:rat kasabasmdaki 4 

smtflt Uk mektebinden 932 - 933 Ytlm ja 
aldtgtm dlplomaYI kaybettlm, Yenlslnl ¢1-

karacagJmdan kaybolanm htikmti yoktur. 
Qerkeskoyiinde g(i(;menlerden 141/23 

Ali oglu Sal!h 

BUyUkada Sanatoryomuna daimi 
Doktor arantyor 

Sanatoryum idaresine miiracaat 

SA<; 
BAKIMI 

Gi.izelligin 

En birinci f&rtldlr. 

PETROL NiZAM 

GONON BULMACASI 
1 ~ 3 4 II ~ 7 !l ll 10 - r 1 

,., IT! I I I 
2 I I I I 1•1 I I I 1 

3 I 1•1 1•1 I I I I 
41 I I I I I I 1•1 I• 
5 I I 1•1 I I I 1•1 
6 I I I I 1•1 I I I 
1 •I I I I I 1•1 I I 
8 1•1•1 I I .1•1 I I• 
u1 I I I 1•1 I I I I 
. I I J•L U__l J•L: --JO ---Sol~an sa~a: 

1 _ Ba~tanba§a ~ark1li plyes, feryad. 2 -
Fran.sanm merkezi, hadlse. 3 - Viicndiin 
adale kisml, buytik tencere. 4 - Mu.slil.man
larm oruc,; tu ttuklan ay. 5 - Anadoludll.ki 
en eski Tiirk medeniyetl, halils. 6 • Ked! 
ttiyi.ini.in bir rengl, metln. 7 - Ada.m oldii
ren vas1ta, kalmaktan em~r. 8 - Biiyl.ik((e, 
dumanm b1rakttg1 ki1·. 9 - In.san, fakat. 10-
Hisse. bir atJf edatt. 

Yukaridan a~ag1ya : 

1 - Az §arktll piyes, yapmaktan eml.r. 
:;1 • Adapazarmda !;Ok !;tkar bir mahsul, 
rus~a ceveb . 3 - Erkek, slnemadakl hare-
etll reslm kahramam, senenin on !kide 

biri. 4 - Muvafakat, bilgl. 5 - iskambilde 
birll, zlyan. 6 - :tit! ayaklt hayvanlarm en 
ahmagi, me~ru olmtya.n kurnazltk. 7 • • Ab
dal, <;ok degil. 8 - Sonuna. blr cgec,;meb 
masdan getirilirse « istememek:~> manasma 
gelir. saatin altmt~ta. birl. 9 • Arabca ~en 
az>, c,;ocuk veya dclinin hamisi. 10 - San
mak, Mtsirm me~hur nehrl, bir sua! eda
tJ. 
Evvelki bulmacanrn halledilmif ,ekli 

1 ~ ~ 4 5 fl 7 ~ • 10 

~lil~l~l~:~\~1~1~1~f~l 
3 DTI•I 1 I~I•I•IA Rll 
4 GI•I~INIAIDIO L u. 
5 RIUisi•INIAIFIIILIE 
a AIZIAIKimiMl•l•l•lv 
1 FIUILI•IsiAIBIAIHI• 
8 •I•IEIDIAIMIUIYIAIN 
9 DIUITI•IHIAIMIAMI• 

to EISit=IHIAtK(•IK J N 
~-

GUres Musabakalan 
13 eyh11 936 przar giinii kalamx~ta 
Vecihi Tayyare meydantnda Tay
yare Kurumu taraf~ndan MUIIylm 

I 
P~hlivanan i§tirakile yafh GOre~ 
Mtisabakalan yap1lacaktJr. ikra· 

miyeler fevkalidedir. 

TUrk GUmrUk Kumusyonculan istanbul Birl~i 
fi ll ~ • • • 
IZ Zln I I 

~irketihayriyenin 68 numarah vapurile 12·9·936 cumartesi gii
nii snat 15,30 da Bogaz ve Adalarda gece yartsma kadar gezin· 
ti. Cazbant, saz vesair miitenevvi eglenceler. Vapurda ucuz ve 
miikemmel biife vardtr. Biletler Birlikte ve vapurda sat1lmaktad1r. 

ufalmt~ ve kastlmt§ bir halde hareketsiz 
kalt§lannt and1ran, kudret ve zaf dolu. 
sevimli bir duru§u vard1. iki defa. ~ok 
fazla gi.iri.iltii eden halk cephesine dogru 
memnuniyetsizlikle baktt, hatta ikinei de
fasmda sol kolunun bir refleks hareketile 
kiic;i.ik bir jest miidahalesi yaptt. Belki 
§Uursuz ve gayriihtiyari olarak arad1g1 
tesiri hemen bulmu~. arkada~lannt sustu
rarak biraz daha rahat bir miizakereye 
imkan b1rakttrmi§IJ; fa kat balk cephesi 
ekseriyetile kanunun kabul edilmesinden 
ba§ka bir neticesi olmtyan liizumsuz bir 
miizakere ... Belki M. Leon Blum bunu 
pek iyi anhyor ve galibin, nefsine emniye
tinden gelen vakannt arkada§lannda da 
anyordu. 

.--TiFOBiL 
Dr. lhsan Saml 

Tifo ve paratifo hastahklanna tu. 
tulmamak ic;in a~zdan ahnan tifo 
haplancbr Hie; rahats1zhk vermez. 

Herkes al:lbilir. Kutusu 55 Kr. 

Dis hekiml 

FERiT RAMiZ 
Tiinel lstiklil cad. Rii~tii pa~a apt. 

~ ...... ~T~e~l.~4~3~4:13~~~~--· 

/AVOM. VELOUTA 
TUVALET iCiN • 

7 

[~~~i~st.a~n~b~u-1 .iB~e;.;l;ed~i~y.;es;.i..;il;a;.nl~~ar;l;.. ___ 1 
Hepsine 693 lira 30 kurut fiat tahmin olunan Karaagac Miieuesa

t~nda et sall.f w sa.Ionu ve i,kembe mahalli ve yaptmlacak !rengel te -
sisah pazarhga konulmuttur. Sartnamesi Levaz1m Miid" t·· v •• d ·· ··t" t kl' 1 • ur ugun e 
goru ur. ate 1 0 anlar 52 lirahk ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 21/9/936 pazartesi giinii saat 14 te Daimi Enciimende bu
lunmahdular. (1012)' 

~ 

Ketif bedeli 2088 lira 90 kuruf olan Konservatuar yah ktsnn bi-
nasmm tamiri a~1k ekailtmiye konulmuf 1'hal ·· .. d · b 

v · • ' e gunun e g1ren u -
lunmadigmdan ekslltme 11/9/936 cuma gu··n·· t 1 t K 'f k . une uza 1 mtt 1r. e • 
fl evra 1 ve tartnamest Levaz1m Miidiirliigwiinde ·· ··1" t t kl. 
1 J (F hi

. . goru ur. a e 1 

o ~n ar en e 1yet ves1kast tartbr) 156 lira 67 kurutluk ilk te • 
mmat makbuz veya mektubile beraber yukar1da 1 ·· d . ~ yazi 1 gun e sa -
at ·14 te Da1m1 Enciimende bulunmahdirlar. (1162) 

~ 

Huauai idareden ayhk alan emekli ve oksiizlerin eylul 936 ii a • 
h.klar1 ~ eylul 936 sah giiniinden itibaren Ziraat Bankasmdan !rv/. 
rilecektn. Ayhk sahiblerinin Bankaya miiracaatleri ilan olunur. 

«B.» (1079) 

Bir kilosunun 
Miktart muhammen fiah Cinsi llk teminah 
29270 10 kurut 75 S. Ekmek 252,50 lira 

2700 13 » Siit 27 » 
6305 25 » Beyaz peynir 118 50 » ' 

Belediye hastaneleri ve diger miiessaesabna laztm ola~ yukanda 
cinsi, miktar1 ve muhammen bedelleri yazth ii~r tiirlii yiyecek ayrt 
ayr1 pazarhga konulmu,tur. ~artnamleri Levaztm Miidiirliigiinde 
goriiliir. lstekli olanlar 2490 numarah k~nunda yazth vesika ve hiza
larmda gosterilen ilk tem_inat makbuz veya mektubile beraber 28/ 
9/936 pazartesi gi.inii saat 14 te Daimi Enciimende bulunmahdtrlar. 

Aded 
8 
2 
6 
2 
6 
2 
6 
1 
2 
1 

1 
1 
3 

10 
8 

1 
1 
1 
6 
2 
6 
2 

20 
3 
4 
1 
3 
2 
2 
2 
2 

Birinin 
fiatt 
40 

2300 
160 
120 

60 
250 
80 

1000 
40 

500 

7500 
25000 
1000 

400 
150 

5000 
6000 
7500 
4500 
6000 
900 

3500 
340 
400 
350 

1400 
800 

5000 
4500 
6000 
300 

(B.) (1163) 

Cinai 
Kai1d aepeti 
Biiyiik yaz1 tak1m1 
Kii~iik yaz1 taktmt 
Biiyiik tampon 
Kii!riik tampon 
Biiyiik aiimen 
Kii~iik siimen 
Atatiirkiin portiresi 
E vrak sepeti 
Telli ztmba 

Yazt makinesi 
Hesab makinesi 
Vantilator 

Mutamba iator perde 
Pas pas 

Resim masas1 (Biiyiik ve yerli) 
Resim masas1 Avrupa 0,75 X 1,10 
R ·m ma aa1 Avrupa 50,1 X 1,00 

llk teminab 

7 Lira 

21 Ln-.. 
I 

4 Lira 

Yazr masast yedi !rekmeceli 80 X 145 
Yaz1 masas1 90 X 160 
Hezaren koltuk 
Donerli ve do,emeli koltuk 
Hezaren sandalya 
S1gara iskemlesi 89 Lira 
Portmanto 
Portmanto kolon 
Etejer 60 X 30 X 90 
Maruken koltuk 
Dosya dolabt iki kap1h 1,70 X 1,10 X 0,40 
Resim dolabt 1,10 X 1,00 X 1,00 
Kagtd etejeri. 

Atatiirk kopriisii kontrol biirosu i!rin laz1m olan dort tiirlii maize -
me cinsleri itibarile ayr1 ayr1 a~1k eksiltmiye konulmu,tur. 

~artnameleri Levaz1m Miidiirliigiinde gori.ili.ir. lsteHiler kanunda 
yazth vesika ve hizalarmda goaterilen ilk teminat makbuz veya mek
tubile beraber 21/9/936 pazartesi giinii saat 14 te Dt;mi Enciimen
de bulunmahdtrlar. «B.» (1014) 

Kars · V aliliginden : 
1- Kara tehrine 16 kilometre mesafede bulunan Borluk memba1 

sularmm Nafta ve Sthhat Veki.letlerinden musaddak 123062.92 li
rahk projesi iizerinden isale intaatJ 27/8/936 tarihinden itibaren 45 
riin miiddetle kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu,tur. 

2 - Eksiltme 12/10/936 tarihine musadif pazarteai giinii saat 
15 te Kars Hiikumet Konagmda toplanan Daimi Enciimence yap1 • 
lacakbr. 

3 - Hususi, umumi ve fenni tartnameler, ke,if evrakt ve re • 
aimler 6,15lira mukabilinde Kars Nafta Miidiirliigiinden verilecektir. 

4 - Muvakkat teminat 9229.71 lirad1r. 
5 - Projelerin musaddak suretleri, Ankara, Istanbul, lzmir Vi

layetleri Nafta Miidiirli.iklerinde mevcud oldugundan buradan tet • 
kik edilebilir. 

6 - Jsteklilerin kanuna uygun 4ekilde teklif mektublarmt ve 
Nafta Vekaletince bu i,Ierde ihti.sast olduguna dair ehliyetnamesini 
v~. ~ali iktidar1n1 miibeyyin. ':.esai_kle birlikte 12/10/936 pazartesi 
gunu saat 13 e kadar Kars Vtlayeh Enciimeni Daimi Reisligine ver
meleri laztmdtr. (1046) 

Kars Naf1a Miidiirliigiinden: 
. 1 - lgduda muhacir iski.m ic;:in yaptlacak olan ve beheri 591.23 

hrahk 236 aded evin 139530.28 lirahk ke,if iizerine intast pazarhk 
suretile eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - Pazarhk 21/9/936 tarihine musadif pazartesi giinii aaat 14 
te Kars Naf1a Miidiirliigiinde toplanacak olan Komisyonca yap1 -
lacakttr. 

3 - Muvakkat teminat 10464.77 lirad1r. 
4 - ~artnameler, plan ve ketif 6,97 lira mukabilinde Kars Na

fta Miidiirliiiiinden ahnabilir. Bu hususta tafsili.t almak istiyenler 
htnnbul, Ankara, lzmir Vili.yetleri Nafta Miidiirliiklerinde mevcud 
muaaddak evrak1 gorebilirler. tateklilerin muvakkat teminatlartnt Na
ha Vekaletince musaddak ehliyetnameleri ve mali iktidanna dair 
vesaiki hamil olarak bu giinde pazarhga i~tirak etmek iizere miira -
caatleri ilan olunur. (1047) 



CUMHURlYE'l 

Sat1hk Kuyruklu Piyano 
Avusturya markah miicedded bir halde bu1uoan bir piv<tno ucuz sabhga 

CJkarJimtshr. Bevoi!"IU Suterazi sokak 19 No. dordiincii kata miiracaat 

Yiiksek Ogretmen Okulu 
DirektorJi;ii-iinden: 

1 - Yiiksek tlgretmen Okulu edehiyat, tarih, cografya, fizik -
kimya, riyaziye ve tahiiye boliimlerine hu Yil dahi yahh ve paras1z 
talehe ahnacaktu 

2 - Okula girmek istiyenlerin ya'1 yirmi be~ten yukar1 olma -
mahd1r. 

3 - Talib olanlar, girecekleri boliimii gosterir bir dilek kagJdl, 
saghk ve ~i~ek atJSl raporlar1, alh lane 4 X 6 biiyiikliigiinde fotog -
raf, hiiviyet ciizdam ve lise olgunluk diplomalartntn aslllarl veya li
seyi bitirdikleri!li gosteren hir tasdikname ile Okul ldaresine haf • 
vurmahdtrlar. 

4 - Pazartesi, sah ve pertembe giinleri saat 14 ten 18 e kadar 
kayid yapthr. 

5 - Kayid aiiresi 29 eylul 936 sah giinii ak,amma kadardn. 
6 - Biitiin talibler talih olduklart boliim derslerinden, lise de -

recesinde yaptlacak se~me smavlartna gireceklerdir. 

7 - Se!rme smavlar1 a,agtdaki gi.inlerde yap1lacaktn. 
y AZILI SINA VLAR 

30 Eylul 936 ~ar,amba Riyaziye, Fizik - Kimya Saat 9 
1 B.Tetrin 936 Pe~embe Edebiyat, Tahiiye » 9 
2 » » Cum a T arih, Cografya » 9 

StlZLU SINA VLAR 
3 » » Cumartesi Riyaziye, Fizik- Kimya » 14 
5 » » Pazartesi Tarih, Cografya » 9 
5 » » Pazartesi Edehiyat, Tabiiye » 14 

8 - Smavlara gireceklerin, amavlardan yar1m saat evvel Okul • 

da bulunmalan ve smavlara girme fitlerini idareden almalar1 Ia -
ztmdtr. {1085) 

ULUDAG OTELi 
Yaz tarifesine b~ladt. Her tiirlii konfor vard1r, Dort yemek, yatmak 

ii~ lirad1r Hergiin otomobil servisi vardtr. Telgraf, telefon, posta servis 
leri temia edilmilttir. 

I Beyoglu Vaktflar Direktorliigii ilanlart 

Kiral1k EIDlak 
Beyoglu Kuloglu Agahamamt caddesi 3 iincii Vaktf hanm 9 uncu 

daireai. 
Yukanda yazth mahallin 31 mayu 937 sonuna kadar kiraya ve • 

rilmesi 3 eylul 936 giiniinden itibaren bir ay miiddetle pazarhga bt· 
rakllmt,, isteklilerin hergiin Beyoglu Vakaflar Direktorliigi.i Aka
rat Kalemine gelmeleri. (1139) 

Degeri Pey parast 
Lira K. Lira K. 
936 00 71 00 

63 72 500 

69 66 6 00 

,.,.,.,., 

Ma lui A Jma 

Ayazpatada Giimiitsuyunda eaki F atmaha • 
tun yeni tlmeravni mahallesinde Bagodalart 
sokagmda vaki 156 metro murabbamda arsa
nm tamamt. 
Fmdtkhda Yahya~elebi mahallesinde Tatar
agast sokagmda eski 1 numarah 31 metro 86 
santim terbiinde arsanm tamamt. 
Beyoglunda Hiiseyinaga mahallesinde Bile -
:zik sokagmda eski 56 yeni 58 numarah arsa
ntn tamamt. 

Den· 7.vo11ari 
l~LETMESt 

Acenta1an: Karakoy Koprtiba!l' 
Tel 42362 - Sirkeci Mtihi.irdarzade 

Han. Tel. 22740 

Bu haftaki Mersin 
hatb postalar1 

Yalmz bu haftaya mahsus 
olmak i.izere lstanbuldan 8 
eylul sah ve 10 eylul per~em· 
be giinleri kalkmast laztm ge
len Mersin hath postalan hi
rer giin teahhurla kalkacak -
lard1r. 

Buna nazaran 9 eylul !rar
,amba saat onda kalkacak 
postay1 ERZURUM vapuru, 
11 eylul cuma saat onda kal -
kacak postayt da GONEYSU 
vapuru yapacakhr. (1075) 

inhisarlar idaresi 
Uskiidar Depolar Grupu 

Miidiirliigiinden: 
1- ~emsipa§a Bak1mcvi memur oda

lnrmda yaptlacak tadiliH i~i plan ve ke
§ifnamesi mucibince pazarhkla ihalc 
edileccktir. 
2- Kc~if bcdeli 170 lira 39 kuru§tur. 
3 - Muvakkat teminat 12 lira 78 

kuru tur. 
4 - Kat'i i11nlc 18/9/936 cuma gilnii 

saat 14 tc grup mcrkczinde miitc§ekkil 
komisyon iiniinde yaptlacaktn. 

5 - istcklilerin plan, kclfi£name ve 
~artnameyi gormck tizerc her giin ko
misyona miiracaatlcri ve miinakasa gii· 
nii saat 14 e kadar tcminat ak~clerini 

makbuz mukabilinde grup veznesine 
yabrmalan ilan olunur. (873) 

Zayi - Sirkeci gi.imriigi.inden alml§ 
oldugum. 93 tahakkuk numarah ve 
3427/3423 numarah emtiaya aid, 21 ha
ziran 1931 tarihli ve 233.618 numarah 
veznc makbuzunu zayi cttim. Yenisini 

alacag1mdan eskisinin hiikmi.i yoktur. 
0 . FEGARA, Beyoglu, istiklal caddesi 

M151r apt. No. 16 

Ankara Asliye Birinci 
Hukuk Mahkemesinden: 

Edirnede Fir~aci Salamon Av
kalay yamnda Estere: 

Kocamz Ankaramn Y egenhey 

mahallesinde Kumrulu sokak 24 

say1h evde oturan Y ako tarafmdan 

aleyhinize Ankara Asliye Birinci 

Hukuk mahkemesine a~t1g1 ihtar 

davasxmn baktlmakta olan duru, • 
maSJ so nunda: Kanunu medeninin 

132 nci rnaddesi mucibince bir ay 

zarfmda kocantztn evine donme • 

nizin ihtarma 15/7/936 tarihinde 

lnhisarlar Umum Miidiirliigiinden 

1 - ~artnamesi mucibince 4,000 lira muhammen bedelli bir a· 
ded seyyar elektrik vinci a!rlk eksiltme suretile sattn ahnacakttr. 

2 - Eksil~me 9/10/1936 tarihine rashyan cuma giinii saat 15 te 
Kabata,ta Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda 
yaptlacakhr. 

3 ~artnameler, parastz o}arak SOZU ge!ren fUbeden ahnacaktJr. 
4 - Muvakkat teminat «300» liradtr. 
5 - Kanunen eksiltmiye girebile~ek olan isteklilerin vesikala • 

rile birlikte tayin olunan giin ve saatte yukanda iami ge~en K-omis • 
yon Reisligine miiracaat etineleri lazJmdJr. 

6 - ~artnamenin son maddesi mucibince fiatSJz tekliflerle ka· 
taloglarm en ge~ eksiltmeden bir hafta evvel lnhisarlar Umum Mii
diirliigii Tiitiin Fabrikalar ,ubesine verilmi' olmast icab eder. (648) -1905 lira 56 kuru, ke,if bedelli Cihali iskelesi in,aah 

1214lira 40 kuru' ke,if hedelli Ah1rkap1 Tiitiin Bak1mevi tamiratt 
1 - Yukarxda ke,if hedelleri yazth in,aat tamiratx ayn ayr1 pa • 

zarhkla eksiltmiye konulmu,tur. 
2 - Eksiltme 11/IX/1936 tarihine rashyan cuma giinii aaat 15 

te ve 16 da yaptlacakhr. 
3 - lstekliler ,artnamesini gormek iizere hergiin ve pazarhk i · 

!rin de tayin olunan giinde % 7,5 muvakkat giivenme parasile hir • 
likte Kahata~ta Levaz1m ve Mubnyaat fUhesindeki Ahm Komisyo
nuna gelmeleri. ( 672) -1 - 497,47 lira ke,if hedelli Cibali Kutu fahrikast sigara kag1d1 
ambar1 oniindeki tdareye aid hinanm altmdaki diikkanlarxn tamire 
muhtac dahili aksamt. 

2 - 411,51 lira ke,if hedelli Cihali Kutu fahrikasmdaki au i!rme 
te!;isab ,artname ve ke,ifnameleri mucihince pazarhk suretile mii • 
nakasaya konulmu,tur. 

3 - Eksiltme 15/IX/1936 tarihine rashyan sah giinii saat 15 te 
Kahata,ta Levaz1m ve Muhayaat ~ubesi Miidiirliigiindeki Ahm Ko
misyonunda yaptlacakhr. 

lsteklilerin ,artname ve ke,ifnamelerini gormek iizere hergiin ve 
pazarhk i~in de tayin olunan giin ve saatte % 7,5 giivenme parala • 
rile hirlikte sozii ge~en Komisyona miiracaatleri. (780) 

~ 

Sxvas {:akn ve Hargiin Tuzlast i!rin 20 aded vagonet 
Katdmm Tuzlas1 i!rin 20 » >> 

{:amaltJ Tuzlast i!rin 120 » » (Rulmanh ve tam-
ponlu) 

~amalh Tuzlas1 i~in 150 taktm rulmanh vagonet yatagt 
1 - ~artnamesi mucihince yukartda nevi ve miktart yaz1h vago

netlerle diger malzeme 1/X/1936 tarihine rashyan per,embe giinii 
saat 15 te pazarltkla satin ahnacaktu. 

2 - Pazarhk Kabata,ta Levaz1m ve Mubayaat ~uhesindeki Ahm 
Sattm Komisyonunda yap1lacakhr. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin pazarltk giiniinden en a:z on 
giin evvel fiatstz tekliflerini 1nhisarlar Tuz Fen ~uhesine vermesi 
laztmdtr. 

4 - Muvakkat teminat parasx teklif olunacak fiatlar1n % 7,5 
miktandtr. 

5 - 1steklilerin pazarhk is;in tayin olunan giin ve saatte % 7,5 
muvakk!t giivenme parast ve pazarhga girehilmek is;in kanunen 
kendisinden aramlan vesaikle hirlikte yukartda sozii ge~en Komis
yona gelmeleri laz•md1r. (920) 

Zon2uldak c. H. P. 

Zonguldak Halk Partisi binasmm kalorifer tesisatt yaptmlacak • 
hr. Tesisah yapmak istiyenlerin tekliflerine esas olmak iizere bina· 
nm planlanm ve hu husustaki 11artnameyi Parti Ba'lkanltgmdan iste
meleri ve tekliflerini 25 eylul 1936 ak~amma kadar Partiye gander
meier: ilan olunur. (1127) 1045 82 78 00 Galatada Yenicami mahallesinde Fermene -

ciler eaddesinde eski 44 yeni 44 numarah 
diikkanm tamamt. 

karar verilmi~ oldugundan i•hu ka- "iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiliiiiiiiiii-ilii]R:::~:-ht:;-kllai~:Jld:~liiiiliiiiii-iliiiiliiiliiliiiiiiiltii • Beyoglu Istiklal caddesi 
rarm bir sureti mahkeme divanha- B 
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Yukartda yazth mallarm miilkiyetleri petin para ile ve on bet giin 
miiddetle a~tk arthrmtya ~tkanlmtfhr. thalesi 25 eylul 936 cuma gii
nii aaat on bette Komisyonda yaptlacakttr. lsteklilerin yiizde yedi 
bu~uk pey paralarile Beyoglunda Vaktflar Direktorliigiinde Mahlu
li.t kalcmine gelmeleri. (1101) 

nesine talik suretile usulii daire - 'ft 

Hayrabolu Uray1ndan: 
Her sene sonhaharda yaptlmakta olan Hayrabolu Hayvan ve Etya 

panaym bu sene dahi 15 eylul 936 salt giinii a!rJlarak ii!r giin devam 
ei:iecegi ilan olunur. (807) 

sinde Han edildiiinden bu karara 

hir diyeceginiz varsa tarihi ilandan 

itibaren on be, giin zarfmda tem

yiz etmek suretile Ankara Asliye 

Birinci Hukuk mahkemesine mii -
racaat etmeniz aksi takdirde mez

kur hiikmiin kesbi kat'iyet edece· 

gi rnalumunuz olmak iizere ilanen 
teblig olunur. «776» (1111) 

Saracbaneha§I 

Horhor caddesi HA YRiYE LiSESi Giindiiz 

Yab 

ANA • ILK - ORT A - LISE - TAM DEVRE 
Okulumuz her zaman gordiigii tevecciih ve ragbet iizerine ilk smtflardan itibaren yahanc1 dil 
tedrisabm yeni hir te§kilitla kuvvetlendirmi§tir. K1Zlar ktsmt ayn bir dairedir. Mektebin hususi 
otohuslerile nehari talehe hergiin evlerinden alchnhr. lstiyenlere taritname gonderilir. Kayid i~in 

hergiin saat 10 dan 16 ya kadar Direktorliige miiracaat edilmelidir. - Telefon: 20530 

Urfa Giimriik Muhafaza ikinci 
Tabur Satinalma Kom1syo undan: 

Cinsi Miktar• Muhammen Muvakkat ihalenin 
Kilo he deli teminah Giinii Tarihi Saati ~ekli 

Lira K. Lira K. 
Bugday UllU 219760 21564 00 1617 30 Cum a 25/9/936 10 Kapah 

zarf 
Odun 843935 19470 00 1460 00 Cuma 25/9/936 16 » 

1 - Urfa Giimriik Muhafaza ikinci tabur ve talimatgah erat ve hayvanatt ihtiyact i~in mukaveleye 
bailanacak olan yukartda cina ve miktarlarile ihalenin gun ve saatleri ve eksiltmenin fekilleri yaz1h 
iki kalem madde eksiltmiye !rtkartlm••hr. 
2 - Taliblerin ,artname ve evsafmt gormek iizere her zaman tabur karagahmda Sahnalma Ko -
misyonuna miiracaatleri. 
3 - Eksiltmiye i,tirak edecek olanlarm Ticaret Odasmdan kayidli oldiJklann? dBir vesika ibraz et
meleri ve muayyen saatinden Nr ;,alA: ance teklif rnektublartm ve t~minat makbuzlarmt' veya ban
ka mektublartm mto..kbvz rnukabilinde Komisyona vermi~ bulunmalarx. 
4 - ~n· a :.le 1onderilecek teklif mektublarmm 2490 say.!t kanuna "'Ore olmasl. 
8 - ~artnameleri Komisyondan parastz olarak almabilecegi ilan olunur. (110~) 

Bevoglu Agac:amii ki:iljesinde 1 numara'1 aparhmamn ikinci kahnda 
NOEMi ASADURYAN ve S•DIKA EVCiM tarafmdan Kiiltiir Bakanhg-t
nJn ruhsatnamesile a~IImllj olan bi~ki ve diki:t yurdunda en sol"' ve kolay 
Fransiz metodu ile az bir zamanda diki~ ve bi~kiye miitea lik her$ey og
retir ve devir sonunda Maarifce tasdikli !iehadetname verilir. Derslert' 
Birincite~rinde ba~lanaca~mdan miisaid .,eraitle tale be kaydJDa baljlan · 
m.,b,. btiy.,ledn p.,,embe " S•h gOnl"i "'' 10 d•n 16 Y• •• <uma•-~ 
tesi iinleri 9 dan 1 e kadar miiracaat eylemeleri. 

._ ___________ Okul DirektoriUgU 

Kapab zarf usulile eksiltme ilan1 

Mardin Vilayeti Daimi 
Enciimeninden: 

Mardinde Hususi ldare namma yaptmlacak 36494 lira 98 kuru~ 
bedeli ketifli konferans salonu in~aah kapalx zarf usulile eksiltme
ye ~tkartlmt'lhr. Bu ke,if muhteviyahndan 935 mali ytlt i!;inde altn
rnllj bulunan 5000 lirahk malzeme ile kumen yaptlmtlj olan 2532 
lira 20 kuru,Iuk hafriyat ve sair ameliyat masrafi ki cem'an 7532 
lira 20 kuru, !flkartldtktan sonra geri kalan 38962 lira 78 kuru,luk 
kesif hedelinden de Nafta Vekaletince yap1lacak her tiirlii tadilah 
mllteahhid kabul etmege mechurdur. lhale 26/9/936 cumartesi gii
nii saat 12 de Mardin Daimi Enciimeninde yapxlacaktJr. lstekliler 
mezkur saate kadar teklif zarflarmt Mardin Daimi Enciimen Riya
setine gonderecektir. Bu saatten sonra gelen teklif zarflart kabul 
edilmiyecegi gihi postada vaki olacak gecikmeler de kabul edilmi -
yecektir. 

Muvakkat teminat miktart 2737 lira 50 kuru~tur. Bu tfe aid f&rt
nameler ve evrak ,unlardtr: 

Eksiltme 'lartnamesi, mukavele projesi, Nafta i,leri ,eraiti umu · 
miyesi, fenni ,artname, ketif cetveli, metraj cetveli. 

istiyenler bu ~artnameleri ve evrak1 fenniyeyi ke,if bedelinin 
yiizbinde be~i nishetinde bir bedelle Mardin Daimi Enci.imeninden 
alabilirler 

lsteklilerin Nafta Vekaletinden ahnmtf olan ehliyet vesikast ve· 
ya biz:zal mimar veya miihendis olmalart ve yahud bunlardan biri
le ortak olarak fY&!.!facakla.rm• bildirir Noterlik!te musaddak veai -
ka ibraz etmeleri ;;arthr. «69h (883) 

{0 Eyldt 1936 

Istanbul Harici Askeri 
KIT AA TI ILA.NLARI 

Erzincan kttaabnm ihtiyae1 o
lan 450,000 kilo fahrika una 
15/9/1936 salt giinii saat on al· 
hda ihale edilmek iizere kapali 
:zarfla eksiltmiye konulmuthu• 
Muhammen bedeli 67,500 lira • 
dtr. Ilk teminah 5,062 lira 50 ku· 
ruttur. ~artnamesini gormek it • 
tiyenler 3l8 kurut mukabilinde 
Tiimen Satmalma Komisyonun -
dan ahp gorehilirler. 1stekliler 
teklif mektublarm1 2490 saytlt 
kanuna tevfikan tanzim ederek 
ihale saatinden hir aaat evveli • 
ne kadar Erzincanda Tiimen Sa
hnalma Komisyonu Ba,kanh • 
gma makbuz mukabilinde ver • 
mit bulunacaklardxr. 

«239» (716) 
¥ o\1 "' 

Beher metresine hic;ilen ederi 
75 kuru, alan 100 ila 150 bin 
metre portatif !rad1r bezi kapah 
:zarfla eksiltmiye konulmu,tur. 
lhalesi 17 eylul 936 per,embe gii
nii saat 15 tedir. ~artnamesi 565 
kuruta M. M. V. Sahnalma Ko
misyonundan ahmr. llk teminatJ 
6875 liradxr. {:adtr bezleri yerli 
fahrikalar mamulahndan ola -
cakbr. Eksiltmiye girecekler ka
nuni temin_at ve vesikalarile hir
likte teklif mektuhlarmt ihale 
saatinden en az hir saat evvel 
Ankarada M. M. V. Satmalma 
Komisyonuna vermeleri. 

«246» (789) 

*** 
Manisa merkezindeki k1taahn 

392 ton unu miinakasaya kon -
mu,tur. ~artnamesi 255 kurus 

· mukabilinde Manisada Tiimen 
Sattnalma Komisyonundan ah • 
ntr. thalesi 17 eylul 936 per,em
he giinu saat 10 da Manisada 
Asker! Sabnalma Komisyo"un
da yaptlacakhr. EksiJtm,. kanP.h 
zarf usuliledir. Reher kilosunun 
muhllmmen fiah 13 kurustur. 
tlk teminatT 3798 lirad1r. f•tekli
ler Ticaret Odasmda mnkavyecl 
olduklarrna dair vesika ibraoz et
meleri J;zJmdtr. Ilk temin11.t mak
huzile hirlikte teklif me"kh•'-1'""1 
miinl'.kasanm yaptlacail! belli 
l>'iin v .. ~aatten en a•ai1 J.;r ~.aat 
evvel Manisada Askeri Sl'hn • 
alma Komisyonuna verecekler -
dir. «2!;5» (852) 

*** 
Yerli fabrikalar m"m1•lit.hn • 

dan ve heher metresine hi~ilen 
ederi 3(; kurus ola1. yiiz bin met • 
re yatak kthfhR-t hez kapah zarf~ 
Ia ehiltmive konulmustur. lha
lesi 23 eylul \.936 ~ar,amba gii • 
ni.i saat 15 tedir. Sartnamesi 180 
kuru"a M. M. Vekaleti Satml\l • 
rna Komisvonundan ahmr. tlk 
teminAh 2700 Jirad1r. Eksiltmive 
2irecelder kam•'li t,.m;nat 2490 
savth kanunun 2 ve 3 iincii mad
clelerinde vazth bel!l'elerle hir • 
likte teklif mektublarmt ihale 
saatinden en az bir saat evvel 
Ank!!r.-da M. M. Vekaleti Satin
alma Komisyonuna vermeleri. 

«270» (961) 

*** 
Demirkoy alaymm 376 ton ek

meklik unu kapalt zarfla ek -
siltmiye konulmu$tur. Ilk temi -
nah 3948 lira hedeli 52640 li -
dtr. fhalesi 17 eylul 936 per -
,embe giinii saat 14 te Vizede 
yapyl~c"kttr. $artname Komis • 
yonda hergi.in 2'oriilebilir. 

«247» (788) 

*** 
Erzincan kttaat ve miiessesa • 

hmn ihtiyact olan 2813000 kilo 
me"e odununun 1 1:: /Q /0~1:; car • 
samh" ~iinii saat 11 de ;hale edil· 
m~lf i:zere kanalt 7.,.-fla eksilt • 
mivP knn•• l...,,..,tur. 1\lfuhBmmen 
t,,.,.J ... t: "'t;?~fl liradtr. tlk temina.t 
t1?.1 Q J;,.a !=:fl J...,,rnlltur ~,. ... nl'me· 
sini srormek idivenler 282 ku • 
~u•a E~7.in~"nrl .. Sattnalma Ko -
mi!lvonnn.J,.n ,.11rlar. <:.,.rtname • 
cln;., ... 1~'",.1;:"' .... :: .,.,..,.J.J-"l;"~ t;tOre 
i~tnl,Ji!er tPklif mPl.-tnl.1arln1 
?4!l0 8ay1ll J...,.mmpn 32. 33, 34 
;;..,di .,.,,..J.J .. lPr:n .. C>ore tan7.im 

ader .. J. if.u,)p !13P.:..,rfen bir 'laat 

... vveline k,..-lar Erzincan Tiirt1 
<:.;oot. ..... J,,. K ~misvon11na mak • 
ht~z J<.,. ... ,,, qmda ft>n";• huhl • 

nacaklard•r. «260:t (851 r 
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iSTiKLAL LiSESi 
DiREKTORLUGUNDEN: 

1' - Ilk, Orta ve Lise kiSimlari i!rin ktz ve erkek, yabh ve ya
hstz talebe kayd1na ba,Ianmtfbr. 

2 - Kayid i!rin hergiin saat 10 dan 16 ya kadar okula mii · 
racaal edilebilir. 

3 - Bu yd ancak mezun olan veya tasdikname i1e ayr1lan 
talebenin yerine az miktarda yeni talebe ahnacakbr. Okula 
girmek istiyenlerin bir an evvel miira~a~tleri. tavs~ye olun~r. 

4 - Eyluliin on be,ine kadar kaydtm yemletmtyen eski tale· 
benin miiracaatleri kabul edilmiyecektir. 

5 - tstiyenlere kayid ,artlarmt bildiren tarifname gonderilir. 
Sehzadeba,1, Polis karakolu arkasmda. Telefon: 22534 

Tarih ve Cografya ogretmeni Aran1yor 

TARSUS AMERiKAN KOLEJi 
Direktorliigiinden : 

T d li · · K 1 .. t':ze tarih ve eoJ~.rafya ogoret-am evre Use derecesmde olan o CJIM 5 

meni laztmdir. Arantlan evsaf• haiz olanlar Kolej idaresine, ~~hud Fin
eanellar Yoku~unda Amerikan Bord Ht-yetine miiracaat edehll•rler. 

Tiirk Maarif Cemiyeti:;--, 

Bursa K1z Lisesi 
<Yati, Giindiiz) 

20 agustostan itibaren kayid muamelesine b~lanacakhr. Ydhk 
yah iicreti 185, giindiiz iicreti 35 liradir. Memur, kardef ~o~ukl~
ra ayrtca tenzilat yap1hr. Bu y1l fen kiSmJW da a~tlac~khr .. Lis~n;n 
resmi liselere muadeleti Kiiltiir Bakanhgmca tasdtk edilmtfbr. 
Beher s1mfa 40 talebeden fazla aliDmiyacaglndan gerek eski ~a
lebenin gerekse yeni kaydedilecek talebenin vaktinde Lise Direk
torliigiiue miiracaatleri. (55) 

Merzifon Amerikan Okulu 
KIZ HAYAT OKULU 

Tedrisat 28 Eyli'.tlde b~lar. 

Tam devreli orta dereee oldul}'u Kultiir Bakanhttrea tasdik edilmiljtir. 
Tiirk~e, ing li:zce, FranSJ:zca okunur. Ev idaresi, Ticaret dersleri vard1r. 

LeyU iicret 200 lira, Nehari iicret 25 liradJr. 

F azla mali'.tmat i~in Direktorliige miiracaat , ____ _ 
T 0 ·R 0 5 

K1z Talebe Yurdu 
~EHZADEBA~I CADDESi 

CUJ'\fHTTRIYET 

Giizel San' atlar Akade
misi DirektOr Iiigiinden: 

1 - Akademi: Mimari, reaim ve heykel, tezyini aan'atlar, tark 
tezyini san'atlar fUbesinden miirekkebdir. 

A - Mimari fUbesi: Tahsil miiddeti ikisi ihzari, ii~ii a to lye ol • 
mak iizere bet yildir. Lise olgunluk imtihanmt vermit bulunanlardan 
desene istidad1 goriilenler bu tubeye kabul olunur. 

B - Resim heykel ,ubesi: Tahsil miiddeti muayyen degildir. Ia • 
tidada baghdJr. Bu fUbeye devam edenler 30 yafina kadar talebe
lik hukukundan istifade edebilirler. Resim ve heykel fubesine gi • 
rebilmek i~in en az orta mekteb mezunu olmak lazimdtr. 

C - Tezyini san'atlar tubesi: Tahsil miiddeti dort senedir. 
Umumi tezyinat, afi, ve grafik, ~inicilik, dahili tezyinat, mobil

ya kiSlmlanm havidir. Bu tubeye orta mekteb mezunlarile biitiin 
mmtaka San'at mektebleri mezunlart almu. 

D - ~ark tezyini san'atlar tubesi: Tahail miiddeti muayyen de
gildir. San'at istidadt gosterenler ahmr. Tezhib, tezyini arab yazist, 
Turk cildciligi, Turk cild kahblan imali ebri ve ahar Turk minya • 
tiirii, Tiirk tezyinab ve ~ini nakttlara, ktymetli tatlar iizerine hak, 
altm varak imali,· hah nakitlart, 1edef kakmacthgi kisimlartnl ha
vidir. 

2- Biitiin subeler i~in kayid ve kabul muamelesi 16 eylul936 !r&r
tamba giinii ba,Iar, 30 eylul 936 ~artamba giinii biter. Miiracaatler 
hergiin 9 ile 12 arasmda yaptlmahdJr. . . . . . 

3 - Taliblerin Akademi Direktorliigiine h1taben bar Isttda de 
miiracaatleri ve bu istidada girecekleri tubeyi tasrib etmeleri Ia • 
Zimdtr. 

fatidaya baglanmasi icab eden vesikalar fUnlardJr: 
A - Niifus ve hiiviyet ciizda01, 
B - Sthhat ve aft raporu. 
C - Reami tahsil vesikast. 
D - Hiisniihal kagtdt «mekteblerinden bu aene mezun olan -

Iardan istenmez.» 
E - 6 tane kartonauz vesikaltk fotograf. 
4 - Ecnebi olanlar yukartdaki vesikalar1 mensub olduklar1 kon

solosluklardan tevaik ettirmit bulunmabdtrlar. 
5 - Mimari ve tezyini aan'atlar ,ubelerine talib olanlann yok • 

lanmast birincite,rin 936 perfembe giinii saat 9 da Akademide ya • 
p1hr. Tedrisat 15 birincitetrinde batlar. . .. 

6 - Fazla tafsilat i~in Akademi ldareaine miirac:aat edtlmehdtr. 
7 - Akademinin reaim ve heykel tubeaine bu sene de miaafir 

talebe ahnacakbr. Misafir talebe i~in orta mekteb mezunu olmak 
kaydi yoktur. Yalmz niifua ciizdant, biianiihal ~a~~~t, sthhat ~e ~fl 
raporu gosterilecektir. Misafir talebenin misafirhgt Akademt D1 • 
rektorliigiince her iki ayda bir vize edilecektir. (987) 

M. M. V ekiletinden: 

Kapa]I Zarf 
Eksi1tme 

Usulile 
ilan1 

SUMERBANK 
Umumi MiidiirJiigiinden: 

1 - Malatyada kurulacak Bez fabrikaa1 idare binalarile 
memur evleri intaab kapah zarf usulile ekailtmiye !rakariimit· 
br. fntaabn tahmin olunan hedeli, vahidi fiat esasile yapdacak 
k11m1 20637,36 ve gotiirii esasile yapalac:ak ktsmJ da 130566,92 
olmak iizere ceman 151,204.28 lirad1r. 

2 - Bu ife aid ekailtme evrakt funlardir: 
A - Ekailtme farlnamesi, 
B - Mukavele projeai, 
C- F enni •artname ve zeyli 
D - U mumi tartlar ve ol!rii uauUeri, 
E- Vahidi ktyasi fiat ve ketif c:etveleri, 
F- Projeler. 

fstekliler bu evrakt 10 lira mukabilinde Ankarada Siimer 
Bank Muamelat ~ubesi Miidiirliiiiinden aabn alabilirler. 

3 - Ekailtme 17 eylul1936 perfembe giinii saat 16 da An
karada Ziraat Bankast binasmda Siimer Bank merkezindeki 
Komiayonda yaptlacakhr. 

4 - lsteklilerin «881 b lirahk muvakkat teminat vermeleri 
liztmdir. 

Bundan ba,ka ekailbniye airecekler ihale giiniinden en az iic; 
giin evveline kadar bu ifi ba,arabilec:eklerine dair olan vesaiki 
25 kurut pulla birlikte Bankaya tevdi edip ehliyeti fenniye ve
sikast almtf olmalari ve hu vesikaya teklif mektublanna leffet
meleri lizimdtr. 

5 - Teklif mektublan yukar1da yaztb giin ve saatten bir 
aaat evveline kadar Siimer Bank Umumi Miidiirliigiine mak • 
buz mukabilinde verilecektir. · 

6 - Posta ile gonderilecek mektublann nihayet ihaleden 
bir aaat evveline kadar gelmit ve zarfm kanuni tekilde kapa -
tdmif olmast liztmdtr. (842) 

Kapah Zarf Usulile Eksiltme ilan1 
Birinci Umumi Miifetti~liginden: 

1 - Eksiltmiye konulan is: 
Diyarbekirde sur ha;icinde imar planma gore ayrilmtf olan 
yerde yaptlacak Birinc:i Umumi MiifeHitlik ve Y edinci Kol -
ordu Kumandanhgt konaklan intaahdir. Bu intaahn ketif 
bedelleri mec:muu 95503 lira 36 kuruttur. 

1 - Bu sene Ankaraya nakli mukarrer olan Harbiye Okulu In -
gilizce ve Fransazca, Almanca ogretmenliklerine Yiikaek okullarda 
oiretmenlik yapmak salahiyetini ve vesaikini ve bilrilerini tattyan 
iki tngilizce, bir Almanca, ii~ Franstzca oiretmeni ahnacaktar. 

istanbul Universitesine ve yiiksek mekteblerine, ba§ka vilayetlerden de- 2 _ Bu ogretmenliklcrin iicrreti ders saati batma 4 ila 5 liradtr. 
\'ant edecek tale be bayanlann: 'l'ahsil, ia~e, ikamet ihtiyaclarmt tam kon- 3 _ E liyeti aiz olan is eklilerin diploma ve honse • • 'Ye nii • 

2 - Bu ite aid f&rlname ve evrak fUnlardtr: 
A - Eksiltme tartnamesi, 
B- Mukavele projesi, 

forla en miisaid iicretlerle temio eder. Resmi ruhsat1 baiz, talimatoame di- fus kai•d•, askerJik vasikas1, li~er fotoirafl ve bulunduklan memu • 
iplinle idare edilir, eo eski bir miiessesedir. Tafsilat almak i~io yurd mii· riyetleri gosterir hal terciimesi ve bir iatida ile Ankarada M. M. Ve-

diirliigiine yaZllabilir. TabJdot il:in yaptlmt~ oJan tenzilat bu sene kald1 . kaletine, lstanbulda Pangalbda Harbiye Okulu K. miirac:aatleri ve 

I nlml§trr. Eski talebelerimizin eylfalii 'i on be~ine kadar kayidlcrini yenu~ . sarih ad rea yazmalan laztmdtr. Miiracaatler en ge~ 20 eylul 936 ya 
• mcJeri laz•md•r. kadar yaptlmahdar. «232» (655) 

~==~G~ec:el~-~G~iin::s:':et~-~K=~z~-:Er:k:ek~(~E:sk:~i ~: :rn:k~~~a~b);-:==::, Harbiye Okulu KomutanbkJndan: 
Y U C A U L K U Lis· E L E R i 

Kura01 ve Direktorii: Nebi oglu Hamdi Olkiimen 
Kayid muamelesine batlanmifhr. Cumarteai ve pazardan 
batka hergiin 10 . 17 arasmda okula miiracaat edilebilir. 

latiyenlere tarifname gonderilir. 
Cagaloglu, Yamksaraylat · Telefon: 20019 

EJektrik Miinakasas1 ilanJ 

F ethive Beledi vesinden: 
1 - Naf1a Vekaletinden tasdikli proje, ketifname ve tartnamcsi 

mucibince Fethiye kasabasmda elektrik tesisab yaptlmaat 22/8/936 
tarihinden 6/10/936 tarihine kadar 45 giin miiddetle ve kapah zarf 
usulile eksiltmiye konmu~tur. 

2 - Eksiltme 6/10/936 sah giinii saat 16 da Fethiye Belediye 
dairesinde miite~ekkil Belediye Enciimenince yapl~acakt.Ir. 

3 - T ahmin edilen bedel 4520 lirahk santral bmasi IDf&Sl ve a
gac direkler haric olmak iizere 16301.05 lirad1r. 

4 - Muvakkat teminat miktan 1222.58 Iiradir. 
5 - Proje ve teferruah, fenni ve hususi tarlname ve mukave -

lename proejsi suretleri Istanbul Sirkeci Yahkotkii caddeainde F et· 
hiye Nakliyat ve Ticaret evinde ve Fethiye Belediyesinde paraatz 
goriilebilir. 

6 - Teklif mektublan fU vesikalan ihtiva edecektir: 
A - lstekli bir tirket oldugu takdirde sfcilde .ka~i~li ol~u~u ve 

halen faaliyette bulunduguna dair bu eks•ltmenm 1lan tarthmden 
aonra ahnmtf resmi bir vesika, tirket sirkiileri veya noterlikten mu
saddak vekaletnamesi. 

B - Muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubu. 
C - Bugiine kadar en afag1 16,500 lirahk bir elektrik teaisabm 

muvaffakiyetle bitirdigine dair kabul raporu veya musaddak sureti. 
1steklilerin eksiltme tartnamesi mucibince tanzim edecekleri tek

lif mektublarlni eksiltme saatinden bir aaat evveline kadar Beledi
ye Riyasetine vermeleri veya bu saate yetittirmek iizere gonderme
leri iJan olunur. (986) 

Tiirkiye Ziraat Bankasindan: 
Bankam1zca ahnacak seksen bet aded portatif yazt makineai ka -

pah zarfla eksiltmiye konulmustur. Eksiltmiye i~tirak f&rtlara: 
1 - Teklif mektubu «teslim ~iiddeti tasrih edilmelidir» 
2 - Goriiliip tecriibe edilmek iizere teklif edilecek makinelerden 

bir aded. 
3 - Miiteh.arrik aksamm analiz raporu, 
4 - % 7,5 teminat ak~esi, 
5 - Y edek aksamm ayr1 ayrt fiat listesi. 

Ankarada Banka Levaz1m Miidiirliigune verilmelidir. 
Eksiltme miiddeti 15 eylul 936 aktami aaal on dorde kadardar. 
Ban~a tercih hakkm1 muhafaza eder. (1035) 

1 - Ankarada yeni yapalan Harb Okulu i~in imtihanla 84 : 126 
lira iicretli bir elektrik ustabaflSI, 75 : 98 lira iicretli bir elektrik!ri, 
52 : 75 lira iicretli bir aantral ve telefoncu, 98 : 165 lira iicretli bir 
kalorifer ve au isleri ustabatast, iki 84 : 126 lira iicretli kalorifer ve 
au itleri ustast ai1nacakbr. lmtihanlar nazari ve ameli olarak elek • 
trik v~ makineden 24 eylul 936 tarihinde ~aradaki Hr. Okulunda 
yapiiac:aktJr. 

2 - Ataitda yaz1h terait ve evaafi haiz olan istekli vesikalarile 
14 eylul 936 tarihine kadar btanbulda ve 17eyiUI 936 dan 23 eylul 
936 tarihine kadar Ankarada Hr. Okuluna miiracaat edec:eklerdir. 

A - Tiirk olmak ve ecnebi kadtnlarla evli olmamak, 
B - A~kerlik miikellefiyetini ifJ\ etmit olmak, 58 yatmdan yu • 

karl olmamak, 
C - Hukuku medeniyeden mahrumiyet c:ezasile mahkUm veya 

devlet i~in muztr tetkillere menaub olmamak, 
D - lyi ahlak eahabtndan olmak, hayaiyet ve namusu muhil fi· 

illerle ve alelitlak ag1r hapia veya o derecede cezaYJ miistelzim bir 
fiille mahkum olmamak, 

H - Sari hastahklara miiptela olmamak ve vazifesini munta • 
zaman ifaya mini olabilecek bedeni ve akli anza ve haatabklarla rna
lui bulunmamak. 
V - lki sene hizmet edecegine, kadro icab veya ihtiyacm zevalile 
hizmetine nihayet verilmesi halinde hi!rbir hak talebinde bulunma • 
yacagtna dair noterlik!re musaddak bir taahhiid aenedi vermek. 

Z - Okuduklart okullann diploma suretleri ve daha evvel bulun
duklari vazifelerden aldtklan bonservis ve niifus tezkere aaallar1 ve
ya noterden musaddak suretleri. «257» (861) 

Urfa Belediye Reisli2-inden: 
Urfa ,ehrinin bali hazir haritasmm almmaat 22 eylul 936 tarihin

den itibaren bir ay miiddetle a~Ik eksiltmiye konulmuttur. 
1 - ~ehrin meaahaa1 meskun ktsma 172, gayrimeakun kuma 182 

ki ceman 354 hektar tahmin edilmiftir. 
2 - 354 hekt:arhk haritanm bedeli muhammeni «4854» liradtr. 
3 - Haritalar Belediye Yapl ve Y ollar kanununun birinci ~ad -

des: rnucibince fehrin bali haztrmi gosteren 1/2000 ve 1/500 mtkya· 
smda iki ktt'a ve 1/1000 mikyasmda da tesviyei miinhanili bir ktt'a 
harita~t altnacak ve bunlar dort taktm olacakhr. 

4 - Muhammen bedelin % 7,5 u olan 364 lira muvakkat teminat 
ahnacakttr. 

S - ~artnameyi gormek iatiyenler Urfa Belediye Dairesine mii
racaat edeceklerdir. 

6 - thale eyluliin 22 nci sah giinii saat on ~kide Urfa Belediye 
Enciimeninde yapiiacakttr. 

7 - Taliblerin bu i,i ba,arabilec:ek •eraiti haiz bulunduklartna 
dair Nafta Vekaleti Celilesinden muaaddak ehliyeti fenniye veaikaat 
ibraz etmeleri m.ec:buridir. (668) 

C- Baymd1rbk itleri genel fartnamesi. 
D - Hususi tartname, 
E- F enni tartname, 
F- Ketif, 
G- Ke,if hulasaat, 
H- Projeler. 

istekliler bu evrak1 5 lira bedel mukabilinde Diyarbekirde 
Birinci Umumi Miifettitlikten alabilirler. Istanbul ve Anka -
ra Nafta Miidiirliiklerine gonderilecck olan niishalardan 0 • 

kuyabilirler. 
3 - Eksiltme 28/9/936 pazartesi giinii saat 11 de Birinci Umumi 

Miifettitlikte yaptlacakhr. 
4 - Eksiltme kapah zarf usulile yaptlacakbr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in: 

A - Arthrma ve eksiltme kanununun 17 nci maddeaine uy
gun olarak 7163 lirahk muvakkat teminat vermeleri. 

B - Ticaret Odasmda kayidli bulunup buna aid vesikaa1m 
gostermesi. 

C - Resmi Gazetenin 3297 sayth niishasmda ~akan talimat
nameye tevfikan NafJa Vekaletinden ahnmit miiteah· 
hidlik ehliyet veaikas1m haiz olmas1 lizund1r. 

6 - Teklif mektublart yukartda ii~iincii maddede· yazah saatte1l 
bir aaat evveline kadar Diyarbekirde Birinci Umumi Miifet • 
titlikteki Miinakasa Komisyonu Re~sligine makbuz muka
bilinde verilecektir. Posta ile gonderilec:ek mektublarm niha
yet ii~iincii maddede yazah saate kadar gelmit olmaat ve dtf 
zarfamn miihiir mumile iyice kapahlmtf bulunmasa li.ztmdar. 
Poata ile olacak gecikmeler kabul edilmez. (871) 

Ankara Merkez Htfztssthha 
Miiessesesi 

Komisvonu 
r 

Sattnalma 
Reisliginden: 

1 - Miiessesece satin ahnacak 200 aded dana, 8 aded manda 
yavruau, 30 aded merkeb i~in 24/8/936 tarihinde kapah zarf usuli -
le yap1lan eksilfme taliblerin ,art - muallak teklifinde bulunmut 
olmalari cihetile eksiltmenin bir ay zarfmda pazarlakla yap1lmasma 
karar verilmittir. 

2 - Pazarhk 14 eylul 936 pazartesi giinii aaat 11 de Ankarada 
Merkez Hifzissihha Miiessesesinde yapdacalibr. 

3 - lsteklilerin ,artnamesini almak iizere Ankara Merkez H1f· 
ztssihha Muhasib Mutemetligine veya Istanbul Sahil S1hhiye Mer • 
kezine miiracaatleri. 

4 - Kaymeti muhammeneai 8030 lirad1r. 
5 - Muvakkat teminat 602 lira 25 ku~ olup hudud ve sahiller 

Sthhat Umum Miidiirliigu veznesine yabnlacakt1r. (837) 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden: 
4281 sayd1 ltitiin eksperligi nizamnamesi dairc;sinde ebliyetname 

almak istiyenlerin 11 tetrinievvel 936 tarihine kadar lnhisarlar U -
mum Miidiirliiifute miiracaat etmeleri li.zimdtr. Bu miiddetten son -
ra muracaatta bulunacaklariu ehliyetname alamJyacaklarJ ilan o
lunur. (1026) 
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KA, iNGiLiZ, 
bile 
ihtira 
ttras 

taklid edememislerdir. , Kat'iyyen paslanmaz, yiiz defa ttra' eder. Alameti farika ve ~ . 
berati vard r. Paslanmaz HASAN ttra' makinesile HASAN bra' fir~ast, HASAN 

HASAN 
' 

bras sabunu, kremi brastn bir 
f , dakikada ve zevk i~inde pudra, kolonyalart, 

yapdmasini temin eder. Mutlaka H A S A N markastnt israrla araytniz. 
, HASAN Deposu : Ankara, Istanbul, Beyoglu 

Kamyonlar1na haddinden fazla yiik atan 
KAMYON SAHiBLERiNE 

32X6 ve 32X6 1/2 lastikler azami 
yiik attJt1ruzda 

on katbd1r. 
kuvvetli Kamyonunuza 

lastigi 
fazla 
takmaga dikkat 

en 
ediniz ve 

Fabrikastntn sirf bu gibi hizmetler 

X 

• • 
1~m imal ettigi 

Hususi 
EkstraPlai 
12 katl1 

Lastigi kullanmiZ. 

Bu lastikler cliger erine nis etle yijz e elli
den daha fazla dayanabildikleri halde fiat 

fark1 ancak yiizde · 10 dur. 
Birinci mal 32X6 10 katb Tarife fiab 120,40 Lira 

" 
, 32X61/2 , , , 138,90 

" 
" " 

32X6 12 ,E~:.a, 132,44 
" 

:::.~::: 32 X 6 EKSTRA PLAi LASTiGi kulland•· 
g1n1zda 

Ne kadar tasarruf edebllecejlnlzi yukar1dakl rakkamlar sarih 
olarak lsbat ediyor 

Beyoglu, istiklal caddesi NQ. 30, AR~iMiDiS M0ESSESESi 

SII::IHATINIZI 

KORUVUNUZ 
Orhangazi Malmiidiirliigiinden: 

bnik golii ve tevabii derelerin ii!r aenelik rUli_Umu aaydiye ve av -
lanmak hakk1 yeniden artttrmtya konulmuttur. Bedeli muhammene
ai seneligi 500 ve ii~ seneligi 1500 lira ve teminab muvakkate 112 
lira 50 kuruf olup artbrma 25/9/936 cuma giinii saat 16 da Maliye 
daireainde Sabf Komiayonunca yap1lacagtndan tartlarJ oirenmek 
iatiyenler hergiin Orhangazi Maliye daireaine ve arttarmtya gire • 
ceklerin de teminat makbuzu veya banka mektubunu hamilen artttr
ma giin ve aaatinde Komisyona miiracaatleri. (974) 

l§te bu en ufak fark' 

Krem Pertevin faikiyetini si
ze anlatabilir, ~Yiinkii: Krem 
Pertev, her hangi bir tesadiifiin 
veya mahiyeti me!Yhul bir ke~
fin neticesi degildir. Krem 
Pertev ~ok ~Yah§llml§ ve !YOk 
tecriibelerden sonra kibar me
hafile takdim edilmi§ yegane 
Krem olup ba§lica fevaidi: 
Cilddeki mesamatl yumu§ata -
rak kapatrr. Bu suretle bu me
samatl harici tesirattan muha -
faza ederek cildin piiri.izlerini 
defeder. Cildi besler ve bu su
retle genclik ve teraveti te -
min eder. 
Cildde §effaf ve gayrikabili 
niifuz bir tabaka yapar ki, ya
zm s1cagm, kl§m sogugun tah -
ribatma mani olur. 

.-- Operator. Urolog 

Dr. Mehmef Ali 
idrar yollar1 

hastahklan miitehass1s1. Kopriibat 
Eminonii han Tel : 21915 

Dr. A. KATJEL 
(A. K U T i E L) 

Karakoy, Top~ular eaddesi No. 33 

Dr. F AHRI CELAL 
Sinir hastahk1an ve kekeleme 

tedavisi 
HergUn U~ten sonra 

CagaloA-lu, Halk Fu-kas1 karfasJ, 
Zorlu aparhman No. 2 Tel. 20785 • 

KARYOLALAR 
Fabrika fiat1na sabhyor 

Asri Mobilya Magazast ~~~P 
Istanbul, Rtzapa~a yoku~u No. 66 Tel. 23407 

Istanbul Telefon 
DirektOrliigiinden : 

250/350 ton Marinlave komurile 35 ton yerli kok komurll kapah 
zarfla ekailtmiye konulmuttur. Marinlavenin tonunun muhammen 
bedeli 14,50 ve kokun iae 19 lirad1r. Muvakkat teminat 431 liradu. 
~artname hergiin Malzeme dairemizden paraatz ahnabilir. Ekai}t ~ 
me 14/9/1936 pazarteai aaat on bette Direktorliik binaamda yap1 -
lacakttr. Zarflar o giin saat 14 e kadar Mubayaat Komisyonuna mak
buz mukabili verilmit olmahd1r. (765) 

PBOTEJ.N 
Merhemini bullanan Frengi ve Belsogukluguna tutulmaz. Her eczanede bulunur. 

Pendik Bakteriyolo jihanei 
Baytari ve Serotn Darlilistihzari 

Mubayaat Komisyonundan: 
7/9/936 gun pazartesi aaat 13 te ihaleai mukarrer olan 200 bat 

dana. ile 100 bat ke~inin a~tk eksiltmeainde verilen fiatlar yiikaek 
goriild\liii~den 2490 say1h kanunun 43 iincii maddesine tevfikan 
17/9/938 perfembe giinii saat 15 te tekrar a~1k eksiltmiye konulaca
gmdan Ticaret Odas1 vesikasile birlikte latanbulda Diiyunu Umumi
ye binaa1nda Yiikaek Mektebler Muhaaibi Mea'ullugiinde miitetekkil 
Komiayona ~iiracaatleri. (1118) 

Karaciger, mide, barsak ve bobrek hastahklarma 
• • 
I I 

i~me trenlerlnin vapurlar1 k6prUden 6,25 • 7,40 • 
8,40 • 9,10 • 11 • 13,15 • 15,10 • 15,50 dir. 

istanbul Vilayeti 
Naf1a Miidiirliigiinden: 

14/9/936 pazarte~i giinii saat 15 te latanbulda Nafta Miidiirliigii 
Ekailtme Komisyonu odasmda «9360» lira ketif bedelli Ayasofya 
miizesinde yaptlacak stva tamiri pazarhkla ekailtmiye konulmuttur. 

Mukavele, ekailtme, Baymduhk itleri gene], huauai ve fenni tart· 
nameleri, proje, ketif hulaaasile buna miiteferri diger evrak daire • 
sinde goriilecektir. 

Muvakkat teminat «703» lirad1r. 
fsteklilerin en az «5000» lirahk bu ite benzer it yaptJgaiia dair 

Nafur Miidiirliigu_nden almat oldugu miiteahhidlik ve Ticaret Odaat 
vesikalarile 14/~/9'36 pazarteai giinii aaat 15 e kadar Nafta Mii • 
durliigiine gelmeleri. (1132)' 

------------------------ •-• Doktor- Operator --

Senirkent Uraymdan: FERIDUN ~EVKET EVRENSEL ~, 
Haydarpa1,1a N!!muoe hastaoesi ope-

KANZUK MEYVA TUZU 
Kanzuk meyva tuzu en ho§ 

meyva usarelerile hazulanm~ -
tu-. Hamu kolayla§hnr. 1nln -
ban izale eder. Karu temizliyerek 
viicuda tazelik ve canhbk bah§e
der. 
tNG1Ltz KANZUK ECZANEst 

Beyoglu • tstanbul 

l - Senirkent kasabastntn ( 42200) lira bedeli ketifli su tesisa - ratorii Beyoglu,Istiklileaddesi No 
bntn kapah zarf usulile eksiltmeai bir ay mjiddetle pazarhga bua • 284 Karlman yanmda Tel. 44551 
ktlmttbr. 
2- Pazarbgtn yaptlacagt yer Senirkent Belediye Daireainde Be- Prof. K. Komiirciyan'm 

lediy~ Enciimeni taraftndan yaptlacakbr. Modern ve harkese elzem kitablan 
3 - Pazarbk 17 eylul 1936 pertembe giinii aaat 15 e kadardar. Ameli ve tatbiki kambiyo 35 Kr. 
4- Teaisattn iaale kiBml !relik boru ve armator ve teferriiatJ ay- Yeni muhasebe usulii 122,5 • 

rtca tevzi tebekeai font borular ve teferriiatlart gene ayraca teaiaat Ticari malfunat ve bankac11Ik 105 • 

betonarme intaat ktamt da ayn ayrt, veya umumu birden pazarbga iktlsad ilmi 87,5 • 
ihtisas muhasebeleri 175 • 

konulmu,tur. ($irket, sanayi, ziraat ve banka) 
5 - Pazarhga girebilmek tartlartnJ haiz olan iatekliler evrakt Ticari ve mali hesab 1 inci klsim 70 • 

musbite ve muvakkat teminatlarile birlikte Senirkent Belediye En- Zihni hesab kaideleri 20 • 
ciimenine miiracaatleri ilan olunur. «585» (691) Lugal'itma cetvellcri (yeni 56 » 

:::::::::::::::::::::::::~;;;; rakam) N
• t d _______________ , Yeni hesab1 ticari: 200 » 

l,&n 8'1ft 8 Mali cebir (istikraz ve sigorta 100 » 

I ~ I K eski • Feyziye • L i S E S i b~:~~;:'~,., Y"'' IKBAL KITABEvl 

Mem eketimizin en ,eski hususi lisesidir. 
Ana, ilk, Orta, ve Lise k1s1mlan vardtr. Yabh ve yabs1z talebe kaydt i~in hergiin miiracaat 

ediJebilir. lstiyenlere mektep tarifnamesi gonderilir. Telefon: 44039 

Sahtb ve Ba$muharrtrt: Yunus Nadi 
Umuml ne~~rtyat1 tdare eden Ya21 l~leTI 

Milditril: Hikmet Miinil 

cumh.unyet matbaan 

157 Herkesin zevki· 
ne uygun ye· 
gane saattir. 

Birinc:i Ceb, kol 
miikifat ve spor 

Kazanm1~tJr. saatleri 

Her hususta 
Deposu: 

Istanbul Sultan-

teminathdtr 
hamam, Havuzlu 

Han No. 1 

Boziiyiik Urayindanl 
Kasabamtzda her ytl a~almakta olan «Ticari etya ve hayvaii pa • 

naym» bu ytl da 23 eylul 936 ~artamba giiniinden bathyarak bef gun 
devam edecektir. Geleceklerin her tiirlu istirahatleri temin edilmi~
tir. Panaytra getirilecek her ~iJta hay_vanatm taKhk veaikalax:t bulun, 
mast mecburidir, - '!947~ 
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