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Ha va taarruzlar1 
Kars1s1nda istanbul: 2 , 

D stanbula nisbetle hava tehlikesi ihti-0 mallerinden tahrib ve gaz bombala-
nndan ziyade yangm tahribatmm 

ehemmiyeti iizerinde tevakkuf etmistik. 
Simdi bu tehlikelere kar§l ahnacak esas 
tedbirleri tetkik edelim. 

Umumi olarak hava saldmmma kar§l 
korunma tedbirleri o suretle yaptlmahdtr 
ki §ehrin mutad idare ve mai§et hayatl 
en az derecede miiteessir olsun ve mutad 
ya~ay1~a ariz olan sekteler en seri tarz
da bertaraf edilsin. Korunmadan mana 
ve maksad i~te budur. Esas bu olduktan 
sonra hava saldmmlan kar§tsmda bir ~eh-

Nuremberg fezahiirafz biterken... Fransada grev vahimle~ 

M. Hitler Bol~evizm aleyhinde Bizzat ~· Blumiin yaphg1 
. b. t k d h . d tt. hakemhk faydas1z kald1 yent Ir nu u a tra e 1 Lil~ giderek amele ve patronlarm araiiUll 

Hitler, etraf1nd~ bulunan devletler ol§eviklige siiriik
lenirlerse miidahale etmege mecbur olacagini soyliiyor. 
F ransada k1rk bin ki~i Bol~eviklik aleyhinde miting yapt1 

bulmaga ~ah,an .Ba,vekil Parise dondiiJ 
Fabrikatorlar, metalibi reddettiler 

ri~~~etm~~klbd~~ft~ ~----~-~~=:::·::~~~~=~=;i~~~~~~i~~~fiiilnf~ manlara uzakla$tirmak fikri, bizce tama-
men sakattu. Astl panik bundan dogar 
ve diismamn hava saldtnmmdan bekledi
gi maksadJ ona kendi elimizle temin et
mi§ oluruz. Biiyiik bir §ehir halkmm dag· 
larda ve ormanlarda veya $ehir civarm
daki koylerde harbin devam1 miiddetin· 
ce barmmas1 ve ya~amas1 esasen mi.imkiin 
de olamaz. Diger taraftan halkm bann
mak maksadile dagtld1g1 veya toplandt~l 
o yerler elbette tayyare saldmmlannt 
kendilerine celbedeceklerdir. Hem oyle 
bir §ekilde ki oralarda ne stgmak, ne de 
fe$ki1at vard1r. Kezalik oralarda yiyecek, 
ir;ecek ve diger ihtiyaclann devamii te
mini de kolay degildir. 

Lille 14 (A.A.) -
M. L e on Blum, 
L i 11 e mmtakas1 
mensucat sanayi -
inde ilim •dilrni~ 
olan grevde ha . 
kemlik etmek ii -
zere dun ogleder 
sonra buraya gel
mi§tir. Grev, fab
rikalarm 20 binden 
fazla arnele tara -
fmdan yeniden i~
gal edilmesi uze -

Boyle bir hal online ge<;ilemiyecek 
karga~ahklara ve felaketlere meydan ve· 
rir. Bunu bir plana tevfikan yapmak da
hi ayni mahzurlarm zuhuruna mani ola
maz. Hava saldmmlarma kar~I bir $1!h
rin ~ok stk ~ekilde meskun yerlerini s~y
rekle§tirmek veya ah~ab mahalleleri 
azaltmak maksadile halb oteye beriye 
nakletmek !ieklinde almacak tedbirler 
<;ok makuldur ve yerindedir. Fakat bu 
i hava saldmmlan arifesinde ~ehri tahli
ye ~eklinden ba~kadtr. Ve ancak geni§ 
hazer zamanmda da esash bir dagttma 
ve seyrekle$tirme plamna gore yaptlacak 

1r nevi iskan 1 idrr. mesele u ruret-
le tesbit edildikten sonra geri kalan hal
km hava saldmmma kar§l $ehri tahliye 
etmesi yerine ~ehirde ve s1gmaklarda 
barmmas1 icab eder. 

. Bugi.in her ~ahsm kendisini tayyare 
bombalanmn tesirinden korumasJ mecbu
riyeti vardtr. Korunma vasttalan onun 
o kadar yakmmda bulunmahdtr ki; alarm 
i~aretile ilk bomba arasmda ge~ecek <;ok 
ktsa zaman zarfmda korunma yerine il
tica edebilsin, diger taraftan kendi mai
~et vas1tas1 olan i~ini, ancak miimkiin 
mertebe ktsa zaman i~in terke mecbur ol· 
sun. Bu imkam halka temin edecek ye
gane korunma vasttast (stgmak) tJr. Av
rupada pasif korunma i$lerine yeni ba&la
Inl§ ~ehirlerde heniiz kafi miktarda sJgl
nak bulunmadtgmdan zaruret halinde 
tiinel, metro ve mahzenlere iltica dii~ii
niilmektedir. Fa kat bunlar hic;bir zaman 
biitiin bir ~ehir halkm1 almaga kafi degil
dir. Ancak bu gibi yerlerin civarmdaki 
halk i<;in istifade kabildir. 

Bundan ba$ka Avrupa ~ehirleri dere
cesinde uzunboylu metrolar ve tiineller 
yoktur. Mevcud tek bir ti.inelden istifade 
olunabilir. Bun mukabil eskiden kalma 
bir~ok yeraltt binalan ve mahzenler var
dtr. Cok mukavemetli yaptlmt~ bastk 
medreseler ve miinferid kii~iik camiler 

mevcuddur. Bunlar s1gmak haline kon
mak §artile o civar halkt i~in barmma ye
ri olabilirler. Dik ve yiiksek tepelerin 
eteginde bulunan mahalleler ve semtler
de, tepelerin ic;ine dogru a<;tlacak geni~ 
magaralar ve ti.inel §eklinde yerler Slgi
nak haline getirilerek her nevi bombaya 
kar~t tam bir emniyet temin ederler. Bun
Clan ba§ka yeni yaptlacak binalarda ve 

eskiden mevcud olup ta harb zamanmda 
i~inde oturulmast zaruri olan biiyiik bi
nalarda ve hususi evlerde stgmaklar ya
pilmahdlr. Bunun masra£1 pek o kadar 
biiyiitiilmemelidir. Hele yeni yap1lacak 
binalarda bodrurn katlan ~ok az rnasraf
la stgmak ~eklinde yaptlabilir. 

Her evin Sigmak yapmast da laztm 
Clegildir. ,Sehrin stk yerlerini seyrekle~tir
mek ve yangma miisaid yerlerin cesame
tini azaltmak maksadile daha §imdiden 
ha§ka yerlere nakli laztm gelen niifusla, 
sefer esnasmda orduya iltihak edecek in
sanlann miktan dii§i.ildi.ikten sonra ve 
umumi s1gmaklarm istiab derecesi de he
sab edilerek geri kalacak niifusa gore 

ka~ evde birinin stgmak yapmast laztm 
gelecegi tesbit olunabilir. Stgmagm lii
zum ve ehemmiyeti halktmtz tarafmdan 
anla§tldJktan sonra stgmakh bir evin kty· 
meti elbette stgmakstz evden fazla ola
cakttr. Bu sebeble sarfedilen para telafi 

Alman amele te~kilatt Nurembergte ge~id re•minde .• 
Nuremberg 14 (Hususi} - Nasyonall gayretler sayesinde bugiinkii ~erefli mev- ........................................................... . 

Sosyalist fukasmln dordiincii kongresi kie c;tkhglm!ZI bir d~kika bile unutmtya - Bra tisla vada yeni . 
bugiin bi.iyiik merasimle kapanmt§tlr. rak, ordumuz da dtger yurdda~lann c;a· 

Ogl~den s~~ra •. 800 tayyare Nuremberg h§mastna i§tirak et~~lidir:. . ·v· kararlar veri}dj 
iizennde gosten§ uc;u§lan yapt1ktan son- Sulhu korumak tc;m vucude gehrdtgl· 
ra manevralar yapmi~lardtr. Bu manev • miz ordu bu gayeye varmak ic;in her§eyi 
ralara kara kuvvetleri de i§tirak etmi~tir. yapmaga hazudu. istikbal c;ah§amn ol
Resmi gec;idden sonra M. Hirler orduya duguna gore, on sene evvelki vaziyetimi
hitaben 20 dakika siiren k1sa bir nutuk zi gozoniinde tutarak ona gore hareket 

soylemi~ ve son seneler zarfmda N asyo- etmek mechuriyetindeyiz. 
nal Sosyalist firkasimn ba§ard1g1 i§lerden Alman m11letini emin ic;in 
bahsederek dernittir ki: her11iin biraz daha kuvvetli olacagJz. 
«- Miistakbel biiyiik Almanyanm Y a~as1n Almanya I» 

yegane istinadgalum, kuvvetli ordusu te§- Nurembe~ kongresinin kapam§l mii
kil etmektedir. Ordu yurd sevgisini filen nasebetile diin gece ~ehirde muazzam bir 
ispat etmelidir. Her sahada sarfettigimiz [Arkast sa. 7 sii.tun 1 del .................................................................................... , ......................... ············ 

Vekillerin Sark seyahati 
' 

Celil Bayar ve Fuad 
Agrah bugiin gidiyor lar 
iran sefiri de Vekillerin refakatinde olarak 

bugiin Zonguldaga 
fkttsad Vekili Celal Bayar ve Mali· 

ye Vekili F u~d Agrah memleket dahi -
Jmde bir tetktk seyahati yapmak iizere 
bugiin §ehrimizden hareket edeceklerdir. 

Vekilier, bugiin on he§te kalkacak o· 
[an Tan vapurile evvela Zonguldaga 
gideceklerdir. Zonguldak seyahatine 
han sefirile sefaret miiste§an da Vekil
lere refakat edeceginden bu seyahatte 
Tan vapurunun grandi diregine !ran 
bayragt da r;ekilecektir. 

Iran sefiri, Zonguldak havalisinde 
tetkiklerde bulunduktan sonra lstanbula 
avdet edecektir. Bu tetkikler, iki, tic; giin 
siirecektir. iktlsad ve Maliye Yekilleri 
bundan sonra yollanna Ege vapurile de· 
vam edecekler, muhtelif Karadeniz li -
manlannda tetkik ve tefti§lerde huluna -

caklardir. 

Celal Bayarla Fuad Agrah bu seya
hatte Iran transit yolunu da tetkik ede -
cekler, lgdtr mmtakasmda tetkikatta bu· 
]unacaklar, donii§te Vana da ugnyacak
lardJr. Burada yeni i§letme mi.inasebetile 
yaptlan tesisat gori.ilecektir. Vekillerin bu 
seyahatte Karsa kadar gitmeleri de muh

temeldir. Miihim meselelerin tetkik edi· 

Jecegi bu seyahate mali ve ikhsadi ba _ 

hareket ed.ecektir 

iktisarl Vekili Celal Bayar ve Maltye 
Vekili Fuad Agralt 

k1mdan pek bi.iyiik bir ehemmiyet atfe
dilmektedir. 

!khsad Vekaleti ihracab te§kilatlan -
d1rma miidiirii Servet te yannki Tan 
vapurile !kflsad Vekilinin maiyetinde o
larak Zonguldaga hareket edecektir. Bu 
tetkik seyahatinde Vekile refakat edece~ 
heyete dahil olan Sami l§bay ve llhaiDI 
Nafiz Pamir de heyete Zonguldaktan 
iltihak edeceklerdir. 

lkh•ad Vekili bugiin geliyor 
Y alova tarikile Bursaya gitmi§ olan 

ikttsad Vekili Celal Bayar bugiin gene 
ayni tarikle §ehrimize donecektir. Bu se· 
yahatinde Celal Bayara lzmir meb'usu 
Hamdi Aksoy refakat etmi§tir. 
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olunabilir de. I emindirler. 1stanbulun yangmdan korun· 
Nerelerde umuml Slgmaklar ve kimler rna meselesinin beton binah §ehirlerde ve 

tarafmdan hususi Slgmaklar yaptlacagmt, hatta Sarki Anadolunun diiz toprak 
esash bir tetkik ve hesaba gore alakadar damh binalardan miirekkeb kasabala
makamlanmtz tayin ederler. nnda almacak normal tedbirlerin fevkin-

En dayamkh s1gmakta bile gozetile- de hususi ve radikal tedbirlere ihtiyac 
cek esas, binlerce halkt bir araya tophya- gosterdigini tesbit etmi§tik. Keyfiyet boy
cak §ekilde buyiik olmamast, kur;iik ve Ieee kabul edildikten sonra dii§iiniilecek 
dagtmk §ekilde yapllmastdJr. i~. ah§ab mahalleleri tedricen ortadan 

Kiir;iik tahrib bombalanna ve gaze kaldlrmak ve bu suretle §ehrin yangma 
kar§t pasif halk ir;in en giivenilir vastta kar§l hassashgt derecesini azaltmakttr. 
alan Slgmaklar, tabiatile yangma kar§l da ~:to 

Romanya ve Yugoslavya 
arastnda stkt bir te,riki 

mesai esas1 tutuldu 
Bratislava 14 

Hususi) - Kii • 
c;i.ik Antant Hari -
ciye Naztrlan bu
giin ogleden evvel 
ve ogleden sonra 
Karlton otelinde iki 
toplanh yaparak 
i§lerini bi tirmi§ler -
dir. Konferansm 
hitammda ne~redi • 

M. Krotta len teblig Yugos -
lavya, Romanya ve Cekoslovakya Ha
riciye N aztrlannm kendi memleketlerile 
kom§u devletler arasmdaki miinasebah 
tetkik ettiklerini ve her zaman oldugu gibi 
Du sefer de Kii'<iik Antant devletleri ara
smda tam bir tesaniid ve fikir hirligi 

[Aikast Sa. 7 siitun 3 tel 
llllllfll II II II 11111811111 It I I II JJ I I II I I lllllllllllllllllll I 

Romada meydana 
~Ikan komiinist 

teskilat1 
' 

ingiliz gazeteleri yeni 
tafsilat veriyorlar 

Deyli Herald yaztyor: 

«halyan fa§ist partisinin yiiksek rna -
kamlar i§gal eden baz1 erkammn gizli 
polis te§kilatt tarafmdan tahn tevkife a
hndtklan haber verilmektedir. 

Onitet Pres Ajansma nazaran bunlar 
gizli bir komunist te§ekkiili.i kurmakla 
itham edilmektedir. Gene ayni haberlere 

[Arkast Sa. 7 sii.tun 1 del 
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Sovyet - Japon 
gerginligi arbyor 

Y eni hudud hadiseleri 
oldu, Rusya tekrar 
protestoda bulundu 

Tokyo 14 (A.A.) - Hseinkingden bil
dirildigine gore t;inde eski Atamasoka 
orrnanlannda ekserisi Koreli olmak u
zere iic; bin ki§ilik bir komiinist r;etesi 
te§ekki.il etmi§tir. 

Bir Sovyet karakoluna taarruz 
Moskova 14 (A.A.) - Kabarovskden 

bildirildigine gore bir Sovyet karakolu 
Ussurt nehri kly1larmda Verkanyaya 
koyiini.in ur; kilometre §imali garbisin
de Man~ukov topraklarmda kain Yun-

[Arkas' Sa. 2 sii.tun 2 d.e] 

I rine vehamet pey· 
da etmi§tir. Bu i§
gal hareketi pat -
ronla~m M. Salan
gro tarafmdan ya-
pllan teklifleri red- M_. Blum bir mitingde •oz •oylerken 
detmeleri iizerine ba§lamt§tlr. ~en haftadanberi i§gal etmekte olduk -

Ayni zamanda Lille belediye reisi o- Ian fabrikalar1 tahli eye ikna etmi§tir. 
Ian M. Salengro, cuma ve curnartesi Maamafih, cumartesi giinu patronlar 
giinleri birbirini rniiteaktb patronlarla grevcilerle dogrudan dogruya muzake
ve amele murahhaslarile gori.i§rnii§tiir. relerde bulunma~ tercih etmekte ol • 
Mumaileyh, curna gecesi ameleyi ge - [Arkas' Sa. 6 siitun 3 tel 
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Sporcu kafilemiz diin 
Odesaya hareket etti 

57 ki,iden miirekkebdir' ilk Kafilemiz 
19 Att14a&~ .. J.IO leovada yapdacak 

Diin dost Sovyet Rusyaya giclen •porculanmt; Galata rrhtrmmda 
Dost Sovyet Rusya sporcularma ia .

dei ziyaret edecek olan sporcu kafile -
miz di.in bi.iyiik bir kafile halinde· Si -
nob meb'usu Cevdet Kerirnin riyaseti 
altmda Odesaya hareket etmi§tir. Spor
culanmlZ, Galata nhturunda kalabahk 
bir halk tarafmdan ugurlanmi§lardlr. 

Sporcu kafilemiz; 24 futbolcu, iki i -
dareci, 13 giire§c;i, iki idareci, dart bi -

sikletr;i, bir idareci, 6 eskrimci bir 
idareci, bir doktor, bir tercurnan ve 
iki futbol hakemei olmak iizere 57 ki • 
§idir. 

Futbol hakemleri $azi ve Suphidir. 
Kafilemiz 16 eylwde Odesaya rnuva -

salat ve ayni gunde Moskovaya hare -
ket edecektir. 17 eyhilde Moskovaya 

[Arka~ Sa. 2 siltun 1 de] 
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Hiikiimet kuvvetleri yeni 
bir panige ugraddar 

ispanya ihtilalcilerinin reisi General Franko: «Arbk 
bundan sonra kat'i zafer muhakkakbr» diyor 

lspanya ihtilalinin feci bir 
Paris 14 (A.A.) - Havas Ajanst 

muhabiri elde etmi§ oldugu malumata 
istinaden San Marcoya hakim ve hiiku
met kuvvetlerinin inhizama ugramasm1 
intac etmi~ son derece miihim sevkul -
cey§l hir nokta olan Santa Barbaranm 
zaptJ hakkmda a~agtdaki tafsilatt ver • 
mektedir; 

hali: lrun alefler i~inde ..• 
!htiiatciler, taarruzda bulunmad1klan 

halde milisler panige ugramt§lardtr. Sen 
Sebastiyen hiikumet komitesi hemen top· 
Ianm1~ ve k1taatt kuvvetli mevziler vii " 
cude getirilmi olan Orio iizerine ~;ekme· 
ge karar vermi§tir. HiikU:met komitesi, 
Santa • Barbara mmtakas1 kumandan • 

[Arkas; Sa. 5 sii.tun 4 tel 



2 CUMHlJKlYJ<;'l' 

Sovyetlerde havacthg1n 
§ayant hayret terakkisi 

c 3ehir ve Memleket Haberleri J 

Moskovadan donen Hava Kurumu Reisi, dost 
memlekette havacibgxn ~ok ilerledigini &oyliiyor 
Moskovadaki hava bayrammda bulu

narak §ehrimize donen Turk Hava Ku
rumu Reisi Fuad Bulea bu seyahati et
rafmda bir muharririmize §U beyanatta 
bul unmu§tur: 

Davet iizerine Sovyet hava bayramm· 
da bulunmak iizere Moskovaya gittim. 
Beni c;ok dostc;a bir samimiyetle kar~Jlt
yan Osyo Avyahim ba§kam bu ziyare· 
timden bilistifade biitiin Osyo Avyahim 

te~kilat1m gosterdi. Fuad Bulca Ukrayna Hava Kurumu 
Osyo Avyahim bizim Hava Kuru - erkdnile bir arada 

mumuzun hemen ayni clan bir te~ekki.il- drnlarda da uc;ueuluk hevesi c;ok yiiksek 
diir. Bu te§ekkiiliin gayesi de Sovyet ha- bir dereeededir. Biitiin kamplarda kadm 
va kuvvetlerine yard1mdn. Bu yard1m iki ve erkek uc;ueu gender tarafmdan kar~J
~ekilde teeelli ediyor. Birineisi bizde ol- land1m. Birc;ok yerlerde on iki ki~ilik ta
dugu gibi hava kuvvetlerine para ile yar- lim gruplan batmda ( 16-17) ya§maa 
dJID, digeri Sovyet gencliginde havae1hk gene muallim k!llara rasgeldim. Pia -
hevesi uyandirmak ve havaei eleman ye- norlerle, tayyarelerle ve para§iit atlama
ti§tirmek suretile teknik yard1md1r. Bu lannda yap1lan gosterilerde kadmlar er
sahada c;ah~maya ba~hyan Osyo Avya· keklerden hie; geri kalmiyorlardJ. Pia -
him bugiin yalmz havaeJ!Jk degil, abel- norlerle uc;maga ancak 17 ya§mdan iti
IIk. binieilik ve denizcilik ve zehirli gaz- baren ba§larur. 
lere kar§l korunma §ubelerini de ihtiva Gezdigim kamplarda ( 1 0-17) ya -
eden vasi bir sahada c;ok yiiksek rand!- ~Ina kadar kii<;i.ik c;ocuklarm da bi.iyi.ik· 
man veren bir metodla c;ah~maktadu. Os- Ierin yamba§mda kamp kurduklarmt gar
yo Avyahim de bugiinkii vaziyeti §U yol- diim. Bu c;ocuklar bizzat uc;muyorlar. 
da hulasa ve ifade edilebilir: Lakin tahsil esnasmda yaptJkl an model 

Mevsimsiz soguklar 
devam ediyor 

komiir fiatlar1 Odun, 
beklendigi 

selmege 
gibi yiik
basladi 

' 
Havalann bird~ sogumas1 herkes· 

te bu sene ki§ID erken gelecegi dii§linee
sini uy andtrdJ. 

Filhakika sJeak yaz gi.inlerini birden
bire sert bir sonbahar havasmm takib et
mesi bu dii§iineeye hak kazandumakta -
dtr. Son birkac; giin ic;inde esen sert §imal 
riizgarlarile hararet derecesi birdenbire 
dli§mii§ti.ir. Son bir ay ic;inde vasati ola
rak 25 dereceden a§agt olm1yan hara • 
ret derecesi 12 ye kadar dii§mli§ti.ir. 

Mevsimsiz soguklara sebeb olan rliz • 
~r Karadenizde f1rhna halini alml§hr. 
Bu sebeble kiic;Uk gemiler Karadeniz se· 
ferlerini muvakkaten tehir etmi§lerdir. 
Ftrtma bilhassa bizim sahillerde §iddet
lidir. 

Diin, hava hergiinkiinden daha so • 
guktu. Y agmur fas1la ile ve pek az yag
dJ. Diin bu yazdan sonra ilk defa §e • 
hirde pardesi.ilii insanlara tesadiif olun
mu§tur. Diger taraftan kt§tn erken bas • 
tuacagmdan endi§e edenler, gu beklen -
miyen soguklar iizerine evlerine odun, 
komi.ir almaga ba§lamt§lardJr. Bu hal 
bittabi odun, ki:imiir fiatlarmm artmasma 
sebeb olmu§tur. 

Alakadarlar soguklann muvakkat ol • 
dugunu, oniimiizde daha bir~ok ac;Jk ve 
1hk liavalt sonbahar giinleri bulundugunu 
soylemektedirler. 

Rasadhaneden aldlgiiDIZ malfunata 
gore, hava vaziyeti §oyledir: 

Hararet azami on be§, asgari 12.5 
derece, hava tazyiki 765,5. 

Ri.izgar §imalden §arka saniyede 1 0 
metro si.iratle esmi§tir. Diin saat 14 te 
yagan yagmur 3,5 milimetro idi. 

Hava bugiin de kapah olacaktJr. 

MOTEFERRIK 

1 Soruyoruzl 

1
Kanundan ka~mak i~in, 

I bile yapanlar m1 var? 1 
Hiikfunet, birka~ ay evvel i§ ka- j 

nununu kabul etti. Bilindig-i gibi , 
bu kanun, tatbikatma dair baz1 ' 
lustmlan tetkik edildikten, bazt 
hazlrhklar yaptldJktan sonra onii
muzdeki hazirandan itibaren mev
kii mer'iyete girecek. 

Kanun, her hangi hususi bir mii- I 
essesede c;ali§an i~c;ilere o miiesse- 1 

sede bilfiil c;ah§tiklan senelerin a
dedine gore bazt menfaatler temin 1 
etmektedir. Mesela bir miiessese - \ 
de 18 sene c;ah~an b~r i§<;.i!.i patr?n 1 
bilasebeb ~1karmak Istedigt takdir
de kanun kendisini o i§~iye muay-
yen bir tazminat veremege mec - j 

bur ediyor. j 
Muhtelif yerlerden kulagtmtza · 

\;alman ve bize yap1lan ~ikayetler - I 
den anladtgJmiza gore, baz1 patron
lar kanunun bu hiikmiinden kur • 
tulmak i~in §imdiden sudan baha
nelerle emektar i§~ilerine yol ver
mege veya bunlarm ellerinden is
tifa ettiklerine dair imzah kagtd 1 
almaga c;ah§makta imi§ler. Bu ne- ( 
vi i§~ilerden birc;ogu 1kttsad Ve -
Hletine bagll i~ dairelerinin istan
bul §Ubeler·ine ba§ vurarak §ika • 
yet etmi~ler, i§ daireleri memurlan ~ 
da bu §ik:ayetleri tetkik etmege · 
ba§laml§lardtr. ~ 

§liiphe yok ki alakadar memur • ( 
lar vaziyeti tetkik ederek hakika- ~ 
ti meydana \;Ikaracaklardir. Biz, ( 
Turk kanunlarmdan kac;mak ic;in 1 

hUe yapan boyle insafs1z patron - 1 
larm hakikaten mevcud olup ol -l 
mad1g-Iru ve bunu yapmak i~in ne
reden cesaret ald1klanru; 

Yeni 
ecza 

Soruyoruz! ~ 

ilac ve 
tarifesi 

Hava, kara ve deniz ordularmm de- tayyareleri uc;urarak miisabakalar yapt· 
poeulugu... Osyo Avyahimin mesai ve yorlar, hava cereyanlanm ve uc;ueuluga 
faa)iyet sahast bu kadar geni~leyince ta- aid diger malumah nazarl olarak daha 
hi! masran da arlml$, bu sebeble birka~ boyle kiic;iik ya$la bu kamplarda ogre
senedenberi hava kuvvetlerine para yar- niyorlar. Kiic;iiklerin tayyare modelleri 
d1mtm kesmi§ ve biitiin meveudiyetini iizerinde ehemmiyetle biraz durmak iste~ 
Sovyet gencligini ba~ta havac1hk olmak rim. Sovyetlerin her mektebinde, bizde
iizere vatan miidafaasma haZITlamaga ki mekteblerin eli§leri gibi bir de tayyare 
hasretmi$tir. Osyo Avyahim te~kilatJm modelciligi vardtr. Ve en c;ok bu tayya
evvela Moskovada gormege c;ah§t!ID. 0- re modelciligine ehemmiyet verilmekte • 
nu miiteabb Leningrada gittim. Lenin • dir. Seyahatimde bir arahk tayyare mo
p;radda da iki giin ayni suretle Aero Ku- deli laboratuanm da gezdim. Bu !abo • 
liibii, muhtelif planor kamplanm ve bul- ratuarda • Aerodinamik miiessesesinde 
dugum bir f1rsattan istifade ederek mii- (tayyarelerin her par~;asmm evsaf ve 
zelerini de gezdim. Agustos 24 te tek- mukavemetini olc;mege yanyan muazzam 
rar Moskovaya avdet ederek hava bay- miiessese) de gordtigiim her bir aletin 
rammda yap1lan hava tezahiiratJm hay- c;ok ufak mikyasta miimasillerini bul
ranhkl~ seyrettim. Bu tezahi.iratta Osyo dum. Bizantin eserler kongresine Sdthat Vekaletinin ka-
Avyahtm, planar, motorlii tayyare ve Osyo Avyahime aid planar fabrika-
para~iitc;iiliikteki mesaisini gosterdi. Cok smda bu c;oeuklann biraz daha biiyiikle- 20 eylulde Romada bir Bizantin eser· 
giizel ~eyler gordiim. 26 agustosta Mos - rini ayni eiddiyet, ayni dikkat ile c;alt~1 r ler kongresi toplanacakhr. Bu kongreye 
kovadan hareket ederek Dinyeper Pet- buldum. Teknik ~ubelerde miihendis di- Bizans eserlerile ugra~an arkeologlar il!" 
rofski $ehrine, oradan da bin;:ok fabri - ye tamd1gun genclerin ya 1 yirmi alt1y1 tirak edecektir. Bu meyanda Bizans eser
kaiarm bulundugu (Zaparo~i) ye git - gec;miyordu. Lakin bu gencler takdirle Jeri miitehasstsl ve istanbul Asan Atika 
tim. Dinyeper nehri iizerfnde yap1lm1~ tetkik ettigim planorleri icad kabiliyetini Enstitiisi.i azasmdan Dr. Snayder, Aya
biiyi.ik elektrik fabrikastm ve tayyare gostermi$ c;ah&kan genclerdi. sofya miizesi mozaiklanm meydana c;lka
motiir fabrikasmt gezdim. Buradan 28 Sovyet dostlanmtzm havaethga ne ka- ran Amerikah profesor Whittmore bu 
agustosta tayyare ile planor Ali mektebi- dar ~ok ehemmiyet verdiklerini ve ne kongrede ham bulunmak iizere diin 
nin bulundugu Koktebele gittik. Bu mek- kadar c;ok ilerlediklerini bu izahatimle Romaya hareket etmi§lerdir. 

gidenler rarm1 eczacdar da ·mem-

tebde Osyo Avyahimin muhtelif §Ubele- bilmem anlatabildim miL Osyo Avya- Evvelki giin de gene Bizans eserleti 
rinde yeti§en kabiliyetli planorciilerden him te§kilahnda uc;ueuluk ogrenmek isti- miitehassiSI ve Calatasaray Lisesi mual
yiizer ki~ilik gruplar be$ alti ayhk bir yen genclerin adedi (8,000) j buluyor limlerinden Menbaurie de Romaya gil· 
talim ve terbiyeden sonra p]anor mualli- demekle zannedersem Sovyet genclerinin mi§tir. Kongre aym 28 ine kadar devam 
mi olarak yeti~tirilmektedir. havaciltga olan a$k ve alakalanm bir edeeektir. 

Gec;en sene biz de en kabiliyetli se- dereeeye kadar gostermi§ olacag1m. <;i~ek~iler cemiyetinin 
kiz gencimizi bu mektebe gondererek pla- Sovyet memleketlerinde bulundugum hami reisi 
nor muallimi olarak yeti&tirdik. Bunlarm mi.iddet zarfmda gerek Osyo Avyahimin 

nuniyetle kar.tladtlar 
Stbhat vi! i<;t!ma'i Muavenet · V~l<i!e

tini,n ~cza fiatlannm tesbit e~i!me~i i in 
bir fiat listesi hazulamakta oldugunu 
kaydetmi§tik. Di.in Eczac1lar Cemiyeti 
reisi Cevad bu mesele etrafmda ~unlan 
soylemi~tir: 

«- Bu haberi bi.itiin eezane sahibleri 
biiyiik bir memnuniyetle kar§tlamt§lardJr. 
<;iinkii ortada biiyiik bir dedikodu var • 
d1. Ecza fiatlannm tesbitile bu dediko
du tamamen ortadan kalkmt§ olaeakttr. 
0 zaman, V ekalet bir liste gondereeek 
ve bu listeler biitiin eczanelere tevzi edi
lecek, eezanel er de bu lisle iizerinden 
miistehlikten para alacakttr. Ve bu su • 
retle bugi.in mevcudiyeti zannedilen ih -
tikar da ortadan kalkmJ§ olacaktJr.» 

LimanlanmiZin 
• • • 1nsa ve tamtri ' . 

Bu i,Ie hava 
istasyonlar1 

'ebbiisleri 

rasad 
te-tesisi 

ilerliyor 
Yeni kararlara nazaran bu sene liman

lariiDIZin in§aSl i§ine ehemmiyet verileeek 
ve bu in§aat etrafmda bazt miihim grup· 
larla temasa giri§ilecektir. Birc;ok ecnebi 
gruplan §imdiden, Eregli ve Zonguldak 
limanlanmn in§asma talib olmu§lardn. 
Bu meyanda biiyiik bir F elemenk firma-
51 da vardtr. Alakadarlar limanlanmtz 
in§a edilmedikc;e tiearet ve ihraeat i§leri
mizin iyi gitmiyeeegini ve sahillerimizde 
f1rhnalardan miitemadiyen gemi zayia
tmm devam edeeegini beyan etmektedir· 
ler. Bilhassa zengin komiir madenleri
mizin bulundugu sahada muntazam bir 
timan bulunmamasmdan tahmil i§leri pek 
agtr ve ic;tidal bir tarzda yaptlmakta, bil
hassa kl§ln buralarda birc;ok gemiler bat
maktadtr. Bu itibarla Eregli ve Zongul~ 
dak limanlarmm in§aSI birinei dereeede 
ele ahnmaktad1r. 

Bundan sonra Trabzon limammn in
§asma ehemmiyet verileeektir. Bilhassa 
Karakose • Trabzon §o§esinin in§ast ve 
!ran transit yolunun memleketimizdcn 
gec;mesmm kararla§tmlmt§ bulunmast 
bu limamn in~asmda acele edilmesine li.i
zum has1l olmu~tur. 

Bir taraftan limanlarm in§asma te§eb
biis edilmekle beraber, diger taraftan ge
mi seyri.iseferlerinin muntazam bir suret
te yaptlabilmesi ic;in hava rasad rapor
lanna ihtiyac goriilmektedir. Bu itibarla 
sahillerimizde ve muhtelif istasyonlarda 
200 rasad mevkii ihdast dii~i.iniilmektedir. 
Bu istasyonlar hergiin muntazam surette 
hava vaziyetini merkeze ve civardaki li
manlara bildireceklerdir. 

Ba§Vekalette Mill! Miidafaa, fkhsad, 
Ziraat ve Maarif Vekaletleri murah
haslarmdan mlirekkeb bir komisyon bu 
hava rasad i§lerini tetkik etmektedir. Ko
misyon karanm verir vermez istasyonla
rm tesisi i~ine te~ebbiis edilecektir. 

KOLTOR ISLER/ 
Miilkiye mektehi pu ..sene 33 

mezun verdi 
Mi.ilkiye mektebinin Ankaraya nakli 

ic;in hamhklara ba~lanmi§hr. Oni.imiiz -
deki ders y1lma Ankarada ba§lanaea • 
gmdan te§rinievvelin ilk giinlerinde mek
teb Ankaraya nakledilmi§ bulunaeakhr. 
Mektebin ik.mal imtihanlan bitmi§ ve bu 
sene 33 mezun vermi§tir. Bu mezunlann 
be§i harieiyeye, on yedisi maliyeye, on 
biri de idareye aynlmi§lardJr. Bu y1l 

mektebe yeniden 120 talebe almaeakhr. 
Bu talebelerin iic;te ikisi Maliye Vekale
ti hesabma okuyacaklard1r. Mi.ilkiyenin 

nakil i§i ile alakadar olmak iizere Miil
kiye mektebi miidiirii Emin diin Anka
raya gitmi§tir. 

ic;inde bugUn en kJymetli uc;ucumuz Ba- degerli ve c;ok sevimli ba~kam Eydeman Istanbul <;i<;ek ve Fidan Bah<;Ivanlan 
yan Sabiha Gokc;en de vardt. Simdi bu Yolda~tan, gerek ba~mda bulundugu bii- Cemiyeti bir toplantl yaparak Tiirkiye · 
gene muallimler bu sene ac;hgtmtz fnonii tiin te&kilat tarafmdan gordiigiim. sami- de c;i~ek ve bahc;eeiligin en bi.iyiik hami· 
kamptnda yiiz yirmi Turk gencine iki mi muhabbeti, yiiksek misafirperverligi lerinden biri olan hmir say!aVJ Hamdi 
"'d~danberi planer uc;u§lanm gostermekte- hie< unutamtyacagim. Bu muhabbet ha • ~i~:~~u cemiyetin bami reisligine sec; -

SEHIR ISLER/ Muallim mektebi mezunlari 

tr. kikatte dost Rvs milletinin Ti.irkliige ve M • 
Her v1"IaAyette b1"r Aero Ku"Iu··b (Mo _ T emlekette c;i~ek ve aga~; san abm 

- iirk milletine kar~I derinden besledigi · b" d k k 
torlii tayyare mekteb!") vardlr. Her ku- baSJt 1r zevk meselesi halin en ~~ arma · 

muhabbetin bir tezahiirii idi. Ve her yer- k d h ld k h · d 
liib olanor, motorlii tayyare ve para•u""t d b ve ona gere a i e ve gere se ane e 

b 1 .. "J, , e unun c;ok parlak teeellilerine $ahid memleketimizin ve iklimimizin kabiliyeti 
•u e enm 1 tiva Pcl,.r. F.rkekler kadar ka- olar k "ft"h tt" 
--=~~~~~~~=~==~~~==a=~~~~ ~a~r~e=Im=. ~--.-~~~=~ ile miitenasib tiearl bir c;ehre ve on a gore 

~ de ehemmiyet vermek iizere kurulmu§ o-
SporcuJarim.; . diin Sovyet • Japon lan cemiyetin bu karanm memnuniyetle 

kaf§lhyan izmir meb'usu eemiyete gon-
Odesaya hareket ettiler gerginligi arbyor derdigi te§ekkiir mektubunda: «Hayatta 

[Ba~taraft 1 inci sahifedel 
muvasalat olunaeak, 19 eyltllde Mos • 
k:ova muhtelitile futbol ve eskrim, 20 
eyltllde giire§ ve bisiklet mac;lar1 yapl
lacakhr. 

21 eylillde Sovyet muhtelit talumile 
futbol mac;1, kafilemiz 23 eyHllde Le -
ningradda bulunaeaktJr. Burada 24 ey
llllde futbol ve eskrim, 25 eylillde bi -
siklet ve giire~ yapuaeakttr. 

29 eyhilde sporculanm1z Kiyefte bu
lunacaklardir. Bu §ehirde 30 eylUl veya 
1 te~rinievvelde futbol, glire~. bisiklet, 
eskrim ma~lan yapllacakt1r. Kafilemiz 
4 te~rinievvelde Odesada bulunacak ve 
o giin Odesa talumile bir mac; yapa -
cakt1r. 5 te~rinievvelde Odesadan ts -
tanbula hareket edilecektir. 

[Ba~tara/l 1 inct sahifede] yegane sevdigim agac; ve <;ic;ektir. Agact 
fakun koyiinden tiifek ate§ine maruz ve c;i~egi seven milletlere medeni derler. 
kalmi§hr. <;i~;ek ve agac; zevki ve sevgisi en yi.iksek 

Sovyet 1elirinin protestesu medeniyet iil~;i.isi.i olmasma nazaran biz 
Moskova 14 (A.A.) - 12 eylillde tu - de milletimize bu zevki, bu sevg1y1 ve· 

rizm biirosunun Tokyo ~ubesine elle - reeegiz» demektedir. 
rinde risale ve prospektiislerinin mu - Eli§leri sergisi i~in 
saderesi i~in bir emirname bulunan 10 
polis girerek taharriyatta bulunmu§lar- haz1rhklar 
d1r. 29 te§rinievvelde Ankarada ac;1lacak 

Sovyetlerin Tokyo el~iligi keyfiyeti olan el ve ev i~leri sergisi ic;in memleketin 
Dl§ Bakanllk nezdinde §iddctle protesto her tarafmda biiyiik hamhklar yapll
etmi§tir. maktad1r. Bilhassa Trakya mmtakasm -
Koreli haydudlar 25 Japon zabit da sergiye biiyiik bir alaka gosterilmi§, 

Ve askerini o/JiirJiiler daha §imdiden topJanan yeni ve eski bir-
Tokyo 14 (A.A.) - §larki Man~uride c;ok eserler Ankaraya gonderilmi~tir. Ma

Mulingchen komilr madenleri civarm - arif Vekaletinden de biitiin vilayetlere 
Sporeular1m1za muvaffakiyetler di 

leriz. 
• da Koreli haydudlarm taarruzuna ug - bir tamim gonderilerek san'at mekteble-

Istanbul lik ma~lar1 
Sovyet Rusyada yap1lacak miisaba • 

kalar dolaytsile muhtelif kulublere 
mensub futbolcularm seyahate i§tirak 
etmeleri ilzerine istanbul 936 - 937 lik 
mac;larma ancak bir bu~uk ay sonra 
ba~lanacaktir. 

Futbol ba§antrenorii geliyor 

ramt~ olan asker yiiklii bir trende bu - rinin sergiye i~tirakleri liizumu bildiril • 
lunanlardan 25 Japon askeri telef ol - mi§tir. Bu mekteblerdeki en iyi eserler ay· 

ISKAN ISLER/ 

Romanyadan gelen 
go~menler 

Romanyadan gi:ic;men nakli devam et· 
mektedir. Evvelee mi.iretteb olanlardan 
1500 ki§i diin Hisar vapurile Kostence • 
den §ehrimize gelmi§tir. 

nlarak sergiye gonderilecektir. Istanbul -
dan sergiye Ciizel San'atlar Akademisi 
de i$tirak edecektir. 

Ehli hayvanlar sergisi 
bugiin a~d1yor 

Vilayet Baytar Mi.idiirliigi.i taranndan 
Edirnekap1daki Vilayet ahulannda ha
wlanan ehli hayvan sergisi bugiin saat 
I 4,5 ta ac;tlaeakt1r. Sergide, memlekette 
iyi yeti§tirilmi~ ehll hayvanlardan birc;ogu 

Konservatuara ragbet ~ok 
Konservatuara bu sene fazla miira -

caatler vaki olmaktadlr. Kayid Ve kabul 
28 eylul ak§amma kadar devam edecek
tir. Simdiye kadar kaydolanlar biie, 
Konservatuann bu sene alacagl talebe 
miktannt a§mt§ bulunmaktad1r. Bunun 
ic;in 28 eylulden sonra namzedler arasm
da bir sec;me imtihant yap1lacak, ancak 
bu imtihanda muvaffak olanlar almabi
leeektir. 

Konservatuar tedris programma bu se· 
ne fazla olarak <<ti.irkii ve dans>> ismile 
yeni bir ders ilave edilmi§tir. Bu yeni 
dersle beraber, piyano, ~an, keman ders· 
lerinden ba§ka diger dersler tamamen iic
retsiz olacaklard1r. Ocretli clan dersler
den de gayet ciiz'l bir para almaca.lctu. 

Memur ahnacak 
Arazi ve bina vergilerinin de Beledi· 

yeye devri iizerine i~leri c;ogalan Muha
sebe Miidiirliigiinde, memur adedinin az
hgl yiiziinden ider giiniinde ik.mal edi
lememektedir. Hissedilen ihtiyaca binaen 
Maliyeden yeniden 30 memur i§tenilmi§· 
ie de Maliye heniiz bu memurlan vere
memi§tir. Esasen bu memurlar verilse bi

le ihtiyaca kafi gelmiyecektir. Bu sebeb· 
den dolayt Belediye muhasebesine yeni
den 12 memur almmast kararla§tlnlmt~
tu. Bu memurlar miisabaka ile almacak
lardtr. 

Ley lei Regaib 
l.tanbul Miiltiligirulen: 

18 eyliil 936 cuma giinii Recebin 
birine musadil olmakla oniimiizde-

Futbol Federasyonu taraflndan an -
gaje edilen ba§antrenor Boathtan Fut -
bol Federasyonuna gelen mektuba gO
re antrenor eylillun on· altJsmda Lon • 
dradan hareket edecek ve 22 eyllllde 
tstanbulda bulunaeakhr. 

Bu go~;menler karantine miiddetini ge
~irdikten sonra mtiretteb mahallerine 
sevk edileceklerdir. 

te~hir edilecektir. ki perfembe giinii ak~amr «cuma 
Bugiin a<;Jiacak olan serginin kii~ad 

Di~er iki antrenorun hareket tarih -
leri henUz belli de~ildir. 

On be§ giin sonra Kostenceden yeni 
bir gO<;men kafilesi daha gelecektir. 

merasimini bizzat Vali yapacak ve bir gecesi» Leylei Regaib olduiu ilan 
nutuk soyliyecektir. olu!Jur. 

Bu sene muallim mekteblerinden me
zun olan gender, ilkmekteblere yerle§h· 
rilmek iizere Maarif V ekaleti tarafmdan 
muhtelif vilayetlere taks1m edilmi§lerdir. 
Bunlardan bir klsm1 da istanbul Maarif 
Mi.idiirli.igii emrine verilmi§tir. istanbula 
verilenlerin listesi bugiinlerde Maarif 
Miidi.irliigiine bildirileeektir. Bunlar -
dan bir k1siDJ resmi ilkmekteblere yer -
le§tirileeeklerdir. F azla kalanlar da azhk 
ve yabanc1 rnekteblere tayin edilecek • 
lerdir. 

Maarifte tayinler 
Eski meb'uslardan Cevdet, miinhal 

bulunan istanbul erkek muallim mektebi 
mtidiirli.igtine, S1vas muallim mektebi mii
diirii Abdurrahman ~efik te, bu sene ye
ni a~;1lan F atih ortamektebi miidi.irliigiine 
tayin edilmi§tir. Her iki mi.idiir de dun
den itibaren yeni vazifelerine ba§lamt§ • 
lardu. 

C. H. PART/SINDE 

Ocak kongreleri ba§hyor 
Parti kaza ve ocak kongrelerine bu

gi.inden itibaren ba§lanacaktJr. Bugiin 
kongrelerine ba§hyaeak olan ocaklar, 
Y alova, Silivri, <;atalea, F atih, Emino
ni.i, Beyoglu, Be§ikta~. Bak1rkoy kaza -
landtr. Bunlardan ba§ka bu ak§amdan 
itibaren Silivri kazasmda: F etekoy, Cii
mii§pmar, Y alovada: <;iftlik, Samanh, 
Koru, T avkoprii, <;atalcada: Murad, 

Tepeeik, Fatih kazasmda: Horhor, Sul

tanselim. Eminonii kazasmda: Hocagt· 

yaseddin, Beyoglu kazasmda: ~i§li, Be

§ikta§ta: Merkez, B akukoyiinde: ~am
tar semt oeaklan da kongrelerine ba§h -
yacaklardu. 

Kaza ve semt ocaldarmm, eyluliin so

nuna kadar kongrelerini bitirmeleri icab 

etmektedir. 
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Siyasi icnial 
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Kii~iik itilaf konfransi 

K iic;iik ltilaf siyasf :ziimresinbl 
haricl politikalarmt idare eden 
rieali <;ekoslovakyada Bratis

lav §ehrinde topland1lar. Simdiye kadat 
Kii~iik itilaf konferanslan iic; devletten 
birinin payitahtmda yapthrken bu defa 
Viyananm burnu dibinde ve Macar hu· 
dudunun yamba§mda toplanml§ olmasi 
manidardtr. 

Kiic;iik itilafm gec;en konferansi ma-c 
ytsta Belgradda toplanml§li. 0 zaman
danberi Avrupamn ve bahusus Orta Av
rupanm vaziyetinde miihim degi§iklikler 
olmu§ ve siyasl vaziyet biisbiitiin kan§
ml~hr. Binaenaleyh §imdiki konferansta 
biisbi.itiin yeni vaziyete kar§l tic; devletin 
mii§tereken hath hareketlerini tayin etme
leri icab ediyor. Bu noktadan Ki.it;iik fti .. 
lafm yeni konferansi bi.itiin Avrupa ta
rafmdan derin bir alaka ile takib olun· 
maktadtr. 

Yeni konferansm en bariz vasfi on se .. 
nedenberi Avrupa ve Balkan politikala
nnda en miihim rol oynami§ olan Roman• 
yamn me§hur devlet adamt ve diplomatJ 
M. Tituleskonun bu miihim toplantida 
bulunamamas!dtr. Romanya Ba~vek1li 
M. T ataresko ahiren kabinesini tadil e
derken M. Titiileskoyu haric b1rak.mJ§ 
ve devletin d1~ politikasmm idaresini M. 
Antoneskoya tevdi etmi§tir. 

M. Tituleskonun haricl politikanm 
ba§tndan c;1kanlmas1 ve hatta kabineden 
ve herhangi miihim bir mevkiden biisbi.i
tiin uzakla~tmlmJ§ olmasJ daha ziyade 
dahill meseleler yiizi.inden ne§• et etmi§ 
olmakla beraber Roman~anm dt§ politi~ 
kas1 ve bahusus Orta Avrupa mi.ittefikle· 
rile clan mesai birligi iizerinde c;ok derin 
tesirler yapm!~hr. 

M. Titulesko Romanyamn Orta Av
rupa politikasmda biisbiitiin Sovyetlere 
dayamlmasma ~iddetle taraftardt ve Ro~ 
manyamn ikhsaden bagh ve muhtac bu
lundugu Almanyaya kar§J hasmane bir 
tavtr alml§ll. Siddetli fa§ist dti~man1 ol
dugundan dahilde miifrit sag cenah par
tilerinin biall!an dii~mam oldugu gibi fa
§ist italyamn da ~iddetle aleyhtanydt. 

Bu politika RomanyayJ Sovyetlere 
kar§t askeri miittefiki Lehistam kendisin
den sogutmu§ ve bu mi.ihim devletleri Ro
manyamn gerisinde Sovyetlere kar§I si
yasi eephe almak. ic;:in Maearistanla bir 
kat daha yakmla ttrmt tt. Bin;ok hissi, 
tarihi ve siyasi du§iincelerle Sovyetleri 
tammaktan imtina eden Yugoslavyayi 
Romanya ile kar§Ihk!t itimad iizere bila
kayd ve §art birlikte bareket etmekten 
altkoymu§tu. 

Diger taraftan Cekoslovakya Sovyet
lerle kar~1hkh yardtm muahedesile bagh 
bulunmakla beraber umuml politikasmda 
Almanyadan ziyade italya ile ve onun 
vas1tasile de Avusturya ve Macaristanla 
anla§maga taraftardt. Ba§vekil M. Hod· 
za bu dii§iineesini otedenberi ileri siir· 
mekten geri durmuyordu. F akat M. Ti
tuleskonun dahili ve harid fa~ist dii~man
hgt Cekoslovakyamn italyan dostlugu 
politikasmda diger iki miittefikinin bir· 
likte hareket etmelerine mani bulunu• 
yordu. 

M. Tituleskonun Alman dii§manhgi 
Almanya ile siyasi ve bilhassa ikt1sadi 
sahada t;alt~makta biiyi.ik menfaatler bu~ 
Ian Yugoslavyayt mii§kiil mevkide buak· 
mt§h. Onun politika sahnesinden c;ekil· 
mesile lie; miittefikin ferdl menfaatlerine 
aid di.i~iineelerinin mii~terek politika ile 
telif edilmesine imkan has1l etmi§tir. Bu
nun ic;in yeni konferanstan mi.ihim netice~ 
ler bekleniyor. Bu netieelerden biri Kii· 
~iik ftilaf blokunun fta1yan bloku ile hie:: 
olmazsa iktJsadi sahada anla§masJ olsa 
gerektir. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Ktbr1s Valisi 
'ehrimize geldi 

Klbrls valisi M. Palmer diin K1bns
tan §ehrimize gelmi§ ve lngiliz sefareti 
miiste§an M. Morgan tarafmdan kar
§llanml§hr. M. Palmer diin ingiliz sefa· 
reti miiste§an ile beraber §ehirde bir oto
mobil gezintisi yapml§ ve ogle yemegini 
de sefarette yemi§tir. 

Ogrendigimize gore, M. Palmer Kll:)
nsta, tesis edileeek olan yeni iissi.i bahri 
meselesi hakkmda lngiliz hiikfunetile go• 
rii§mek iizere Londraya gitmekt~dir. 
K1bns valisi bugiin Kostenee yolile In • 
giltereye hareket edeeektir. 

Cumhuriyet 
Nushaa1 5 Kuruttm' 

Abone l Tiirkiye Har~ 
,eraiti ( i~o .~ 

Se·n.eJik 1400 Kr. 
Alb ayhk 750 
0~ ayhk 400 
Bir ayhk 150 

1700 Kr. 
1450 
800 

yoktur 
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SON ~ABE1:2.L.EJ:l ••. 
'TEI.I:FOH 1'1:LCRAI' ve TELSiZLE 

Los - AnjeloS- Moskova 
ha va seferi bitti 

Bu tecriibeyi muvaffakiyetle 
km. u~an Sovyet tayyarecilri 

bitiren ve 19 bin 
Moskovaya indiler 

Moskova 14 (A.A.) - T ayyareci Amerikaya a~1lan yeni yol 
Levanovski ile seyrUseferci Lev~enko Moskova 14 (A.A.) - T ayyareci 
Kanada, Alaska, Cukoti ve Siberya yo- Levanovskinin kazand1g1 muvaffakiyet -
lile 19 bin kilometroluk Los Angelos - ten bahseden lzvestiya gazetesi, Ameri
Moskova hava seyahatini muvaffakiyetle kaya yeni bit yol a~Jidlglnl, dUnyanm iki 
bitirerek Moskovada yere inmi~lerdir. biiyiik memleketi olan Sovyetler Birligile 
T ayyare meydamnda kendilerine Gok ha- Birle~ik Amerika Cumhuriyetleri arasm
raretli bir kabul resmi yapilml~, Ba~ba· da sevkulceni oldugu kadar ilmi de olan 
kan Molotofla Kaganovic;, Andrcef ve Kutbun bu fethi zaferi sayesinde dogru
parti ve hava te§kilatlannm diger erkam dan dogruya yeni bir hava yolu ac;lldJgJ
ve biiyUk bir halk kiitlesi alanda haziT n1 ehemmiyetle kaydetmektedir. 
bulunmu§tur. Yeni Okyanua ae/eri ba,lada 

Stalinin tebriki Londra 14 (A.A.) T ayyareci 
Moskova 14 (A.A.) - Stalin, lay- Richmanla Merrill, 1rlanda ac;1klarmda 

yareci Levanovski ile seyriiseferci Lev - kain Aran adas1 iizerinde u~tuktan son
~encova bir mektub gondererek kendi - ra Atlas Okyanusuna dogru yo! alma
lerine tevdi edilen tarihi vazifeyi ba~ar- ga ba~lamJ~lard1r. 
d1klanndan dolay1 hararetli tebriklerde N evyork 14 (A.A.) T ayyareci 
bulunmu~tur. Merrill ile Richman saat 9,07 de A • 

Merkezi !era komitesi tayyareci Le- merika radyosile temas halinde bulunu -
vanovskiye 25 bin ve seyrUseferci Lev- yorlard1. T ayyarecilerin bildirdikleri va
~enkoya 15 bin rublelik nakdi mUkafat ziyete gore hareket noktalanndan itiba-
vermegi kararla~ttrmJ~hr. ren 1158 mil mesafede bulunuyorlard1. 

___ ,,_,rn•muouuumiUIIIIIIf!IIIJIIIIIIIInllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltiiiiiiiii~IIIIU"""'"""""""-""'" 

Lon goliinde feci Ras lmrunun bir 
bir inhidam 

K~rk ki~i oldii, doksan· 
dan fazl~ varah var 
Oslo 14 (A.A.) - Lon golii sahil

lerinde bir inhidam olmu~ ve goliin sulan 
Badal ve N esdal koylerini basm1~t1r. 
Boldalda tek bir ev kurtulmu~tur. Civar 
ki:iylerde ise halk ytktlan kayalann <fl -
kard1g1 miithi~ gUrUitUden uyanarak ya
taklanndan ftrlamt~lardJr. $imdiye kadar 
on iki cesed bulunmu~tur. Olenlerin sayi
Sl 40 ve yarahlann da 90 kadar oldugu 
tahmin edilmektedir. 

Mak Malon 12 aya 
mahkum oldu 

Lomira 14 (Hususi) - Get;enlerde S. 
. Kral Edvarda kaqa suikasdde bulu

nan irlandal! gazeteci Mak Malonun 
mahkemesi bugiin bitmi§tir. Mahkeme 
maznunu on 1ki ay hidematt §akkaya 
mahkum etmi§tir. Bugiinkii celsede. 
Mak Malon Krall oldiirmek istemedi • 
gini, bilakis daima onu korumaga ~a -
h§tlgmt soyliyerek demi§tir ki: 

.,- 1935 te iki yabanc1 memleket ta

rafmdan bana casusluk teklifi yaptldt. 
Vaziyeti derhal Harbiye Nezaretine 
bildirdim. Bu yabancr devletlerden bi -
rinin miimessilleri beni sefarethaneye 
davct ederek, irlandah oldugum i~in 
ingilizlere kar§t nefret besledigimi, bi
naenaleyh ingiliz Krahm oldiirebilece
gimi soyliyerek 150 tngiliz lirasr ver -
diler. Bilatereddi.id meseleden Harbiye 
Nezaretini derhal haberdar ettim .Son 
defa Krall biiyiik resmige~idden sonra 
Oldiirmege karar verdiler, fakat mu -
vaffak olamad1lar. Ben Krall oldiirmek 
ic;in degil, icabmda miidafaa ic;in taban
ca ta~tyordum .• 

Polonya • Fransa ticaret 
anla§masl 

Paris 14 (Hususi) - Lehistanda bu
lunan Frans1z Ticaret Nazm M. Bastid 
gazetecilere be anatta bulunarak, Fran
SJZ - Leh ikhsadi te§riki mesaisini kuv
vetle§tirmek ve iki memleket arasmda 
yeni bir ticaret muahedesi akdetmek 
iiezere Lehistam ziyaret ettigini soyle
mi§tir. M. Bastid bugiin Lchistanm bii
yiik sanayi merkezlerini ziyaret ede -
cektir. 

Almanya Lokarno i~timama 
i§tirak edecek 

Londra 14 (Hususi) - Alman hiiku -
meti Lokarno konferansma memnuni -
yetle i§tirak edecegini bildirmekle be
raber, daha evvel diplomatik miizake -
reler yap1lmas1 lalam geldigini ileri sii
rerek, konferansm biraz daha tehirini 
istemi§tir. 

Alman murahhas heyetine Londra 
el~iligine tayin edilen von Ribben -
tropun riyaset edecegi soyleniyor. 

Londra konferansmda Almanlann 
miistemlekeler meselesini ortaya ata 
caklan kuvvetle zannedilmektedir. 

Yunan Krah Atinaya 
doniiyor 

Atina 14 (Hususi) - Bir buc;uk ay
danberi Korfuda istirahat etmekte bulu
nan Yunan Krah Jorjun bu aytn yirmi

sine kadar Atinaya donecegi Korfudan 
bildirilmektedir. 

Kral Jorj diin adamn uzak koylerini 

gezmi~ ve koyltiler tarafmdan c;ok hara

retli bir surette kar~tlanmr~br. 

beyannamesi 

Habe, da vas1n1n 

Portsaid 14 (A.A.) - Garbi Habe
~istanda kain Goredeki Habe~ hiikumeti 
reisi Ras 1mru, biitUn medeni memleket
lere ve bilhassa 1ngiltereye hitab eden 
bir beyanname ne~rederek Milletler Ce
miyetinin oniimiizdeki asamblesinde Ha
be~istanm hakh olan davasm1 miidafaa 
etmeleri ricasmda bulunmu~tur. 

Habef lmparatori~e•i Londraya 
gidiyor 

Kahire 14 (A.A.) I ngiltereye 
gitmekte olan Habe§ !mparatoric;esi, 
Marsilyaya gitmek iizere Portsaidden 
Compiegne ismindeki F rans1z vapuruna 
binmistir. 

Yunan gazetecilerinin 
Ba§vekile ziyafetleri 

Atina 14 (Husus1) - Pazar gUn -
Jeri siyasi gazetelerin ne§redilmemosi 
hakkmdaki kanunun tatbikmdan memnun 
kalan muharrirler birligi BaFekilin ~ere
fine diin Kifisiada bir ziyafet verml§ -
lerdir. 

Ziyafette Bawekille Vekillerin ekse
risi hazJT bulunmu~tur. 

Ba~vekil Metaksas gazeteciligin gaye
si hakkmda irad ettigi uzun bir nutukta 
matbuat serbestisini ~ahs1n serbestisine 
benzetmi~ ve hiikumetin de bu te$ekkiilii 
hiisniiistimale sevketmek vazifesinde bu
lundugunu soylemi~tir. 

Muharrirler taraf1ndan 
larda hiikumetin eserine 
teyid edilmi~tir. 

verilen cevab
meftuniyetleri 

Romanyada hi.diseler 
Londra 1~ .. <Hususi) - Romanyada 

Piatrolent koyunde binlerce koyli.i el . 
lerinde sopalar oldugu halde hapisane
nin etrafmda toplanarak cTakvim rs • 
lah1> teijkilatr reisinin serbest btraktl
masmt. istemi§le~dir. Mahalli vak'aya 
gondenlen asken kuvvetler si.i.kuneti i
ade etmi§lerdir. Bu miinasebetle 150 
ki§inin tevkif edildigi haber verilmek
tedir. 

Yunanistanda askere 
ahnanlar 

Atina 14 (Hususi) - Birincite~ri -
nin birinden yedisine kadar deniz hizme
tine aynlm1~ olan 1915 dogumlul ann 
k1t'alanna iltihak1 ilan edilmi~tir. 

Tuna - Akdeniz kanah ka~a 
mal olacak? 

Atina 15 (Hususi) - Evening Stan
dard gazetesinin BUkre~ muhabiri Tuna· 
dan Akdenize kadar biiyulc bir kana! a
c;1lmasmm Balkan devletleri arasmda 
miizakere edilmekte oldugunu gazetesine 
bildirmi~tir. 525 kilometro uzunlugunda 
olan bu kana! T unadan ba~byarak Ro _ 
manya. Yu~oslavya ve Y unanistam ge
Gerek Akdenize inecektir. Kanahn ac;ti _ 
ma~ma sarfedilecek mebl.ig 375 milvon 
lira tahmin edilmekte imi~. 

PAFiS BORSASI 
Paris 14 (Hususi) - Paris Borsasmm 

bugilnkii kapam~ fiatlar1 ~unlard1r: 

Lomira 76,93, Nevyork 15,19, Berlin 
611, Briiksel 256,72 1/2, Amsterdam 
1031. Roma 119,45, Lizbon 69,50, Cenev
re 495, baktr 43 1/2 - 44, kalay 198,05, 
altm 137,05, giimii§ 19 7/16. 

Ctm:HURtYET 3 

riAdi&eler aras1nt1a 

Yeni Istanbul 
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Diinkii yazrmda bugiinkii l.stanbu • 
lun bir Avrupa fehri haline gel 

me11ine dar, r;arpth, ecicbiiciic IJe ih· 
tiyar biinye11inin engel oldugunu izah 
etmeie r;alqrarak, Mecidiye hoyiinden 
itibaren, yrkmak zarureti olmadrgr i
t;in yiizde yiiz tatbikr mi.imkiin bir 
plana gore yepyeni bir kiit;iih fehir 
te11i11ine baflamamlz lihrini telkin et
mek i•temi,tim. 

l.tanbul, devletin IJe Belediyenin 
hir;bir te,viki olmadan, e11a11en o tara· 
fa dogru geni,Lemek i•tidadrndadtr. 
Bu istidad kendi haline brrak1ldtgt 
takdirde gene da.sdaraczk yollarile,' 
birbirleri ara•mda hir;bir plan, i.i.slub, 
hacim ni•beti olm1yan irili ulaklr bi
nalarile J&tanbul, oralara dogru yeni, 
lakat mahiyet itibarile e•ki biinye.si -
ne dahil bir kuyruh •alwermif olur. 

Deolet, belediye, yahud ecnebi ve 
me&elci Tiirkiye fehirlerinde yeni ma
halleler, euler infa etmek ta&avou -
runda oldugunu gazetelerin yazd1k -
lart bir /ngiliz ,irketi aermaye.si, tam 
bir Aorupa metodu ve plant it;inde, 
biitiin o havaliye genif ve a.slalt cad
de, modern oteller, lokantalar, tiyat- 1 
ro, bar oe kabare, bir &tadyom, tenia, 
ooleybol, ba11ketbol iltih ... . 1porlar i
t;in yerler, parklar ve baht;eler yap -
trrmrya ba,lar•a, halkm IJe hu&u&i 
aermayelerin ragbeti de hemen o ha
valiye akacaktrr. Gene o civardaki 
Ayazaga ka.srr gibi yalmz bina•t ha -
rab olmuf, lakat tabiatten aldtgr gii -
zelligi fehrin biiti.in alcika.sr:z:lrgrna, ih
maline karft ezeli ha,metile miidafaa 
eden yerleri biiyiik, itinalt bir lokanta 
haline getiremk, 11ermayeden ziyade 
1elim zevk ve anlaytf i.stiyen bir iftir. 

Diinki.i ya:z:tm iiz;erine bazr okuyu • 
cularzm, Berlin gibi biiyiik Avrupa 
fehirleri'lde bile, gozleri rahat••::: e
den hit;bir &efalet manzarasr olmadrgr 
halde yeni bir h111m info edildigini 
bildirdiler. Bize bu ifte hangi fehrin 
ornek olabilecegini ancak Aorupalt 
miiteha .. l&larm tayin etmesine brra • 
harah, ,imdilik Valimizin, biitiin be
ledi·yecilerimi:zin ve ,ehirci miinevver
lerimiz;in bu fikri, iistiinde duracak 
hadar sempatik bulmalarrnr temenni 

ederim. 
PEYAMI SAFA 

Polonya gazeteleri 

T orezi uzaktan gormeyi 
tercih ederiz, diyorlar 
Var ova 14 (A.A.) - Var§ovaya ge -

lerek Moskovaya dogru seyahatine de
vam eden Franstz komi.i.nist partisi ge
nel sekreteri Thorezin ziyaretinden 
bahseden Cracoie gazetesi diyor ki: 

Frans1z dostlanm1zm ziyareti Polon -
yayr daima sevinc i<;inde btrakmt§hr · 
Fakat Thorezin ziyaretinden memnun 
olmak i~in hic;bir sebeb yoktur. Onu 
yakmdan gormektcnse uzaktan seyret
me!!i tercih ederiz. 

AI man misafirperver ligine 
nas1l mukabele ediyorlar? 
Var§ova 14 (A.A.) - Leh ve Alman 

futbol taktmlan arasmda yaptlan ma~
ta bir takrm kimseler, bu mac; mi.i.na -
sebetile birc;ok Alman ziyaretc;isinin 
baztr bulunmasr aleyhinde sokaklarda 
niimayi~ler yapm1~lardrr. Birc;ok kim -
seler tevkif edilmi~tir. Bu yiizden mac; 
ta bozulmU§ ve iki takrm 1-1 e berabe
re kalmt~hr. 

Abdiilkerimin serbest b1ra· 
k1lacag1 rivayeti gene ~1kb 

Berlin 14 (A.A.) - Eko dii Pari 
gazetesine gore. F rans1z hiikumeti F as 
miicahidi Abdiilkerimle arkada~lanm 
serbest b1rakmaga karar vermi~tir. Ab -
diilkerimle arkada~lan F ranm F asma 
donerek, lspanyol F asmdaki asiteri rnii~
kiil vaziyete dii~iirmelc iizere faaliyete gt· 

ri~eceklerdir. 
Kudi.iste vaziyet 

Kudus 14 (Hususi) - Filistindeki ln
giliz kumandanhgma tayin edilen Ge
neral Dill di.in Kudiise muvasalat et -
mi§tir. Bugi.in !ngiltereden Filistine ye
ni kuvvetler gonderilmi§tir. 

Kdiis 14 (A.A.) - Arablarm milli ve 
mmtakavi komiteleri konfcrans1. kat'i 
hatb hareketini tesbit etmek iizere 
peqembe giinii burada toplanacakt~r. 
;>imdiki halde grev, devam etmekted1r. 

Filistindeki !ngiliz kuvvetlerinin ye
ni pa!?kumc>'1dam General Dill, diin bu-
raya gelmi§tir. . . 

Tel-Avivin ihtiyar belediye rersr M. 
Lizengoff, General Dille hitaben ac;r~ 
bir mektub ne§rederek Filistin Yahudl 
aleminin ingiltereye olan itimadmi be
yan ve Arzt mukaddeste sulhun tees -
si.isii temennisini izhar etmi§tir. 

Bir J apon miifrezesinin 
ugrad1g1 hiicum 

Tokyo 14 (A.A.) - Bir J apon miif
rezesi, Harbin - Vladivo tok yolu iize· 
rinde Manc;ukolu ve Korahlardan mii -
rekkeb bir c;etenin hiicumuna ugram1~ -
hr. Sekiz saat devam eden musademe ne
ticesinde 25 J apon subay ve askeri ol -
mii§ ve 25 asker de yaralanmi§ltr. 

Suriye ile ania,tJktan sonra ... 

F ransan1n Sarkta daha 
gOrecegi ·i§ler varmi§! 

Bir Paris gazetesi Suriyede yeni karga,abklara 
intizar etmek laz1m: Kendimizi o kumluktan 

zor kurtaracagiZ, · diyor 

Pariste, Hariciye Nezaretinde M. Blumle, Suriye miimeBSili 
Ha~imi Bey muahedeyi imzaltyorlar 

Frans1z - Suriye muahedesinin im - miz agtr yiiklerden ve zahmetli mes'u
zas1 miinasebetile, Le Journal gazetesi liyetlerden kurtulmu~ olacagtz. 
10 eylUI tarihli say1smda §U yazlYJ. ne§- * * * 
rediyor: Maalesef bi.i.tiin bunlar biraz nazari 

cFransrz - Suriye anla~ma projesinin sahada kahyor. Memlekette yalmz as -
nihayet parafe edildigi haberi, bugi.i.n, kcri bir heyet degil, ayni zarnanda as
i;iamda herhalde ~ok sevincle kar§lla - keri: kttaat ta bulundurmak zaruretin -
naca~hr. Zaferin ferdasmda bizi kii~iik deyiz. Askerlerimizin, dahili asayi§in 
Asyaya atan faydastz maceraya, usulii muhafazasr i~inde miidahalede bulun -
dairesinde akdedilen bir muahede ile mryacaklan tasrih edilmi§tir. Heyhat! 
hakikatcn nihayet verilecek olsaydt, hi- Yalmz rakib degil, birbirine kar§t en 
zim sevincimiz de bundan daha az ol- dii§manca hisler besliyen iki devletin 
mazd1. hayatma, bu miisellah ~ahid §eklinde 

Suriye vc Liibnamn idaresi vazifesi - ortakhk etmek mevkiinde bulunacagl
le hangi ahval ve §era it dahilinde mii- m1z1 dii§iinmemek kabil mi? 
kellef krlmdtgrmlz malumdur. i;iark1 bir parc;a tamyan bir kimse, en 

As1rlardanberi en ate§li bir istiklal ki.i.c;iik bir kavgamn orada nasrl bi.i.yii -
ruhu ta~1yan vibiyetleri Osmanh idare- diigiinii, nas1l vehamet peyda ettigini, 
sinden kurtarmak, milletlerin, kendi ~arpt§ma haline nas1l inkl).ab evledigini 
kendilerini idare etmek hususundaki bilir. 
haklan namma, adilane bir hareket te
lakki ediliyordu. Osmanh devleti Al -
manya ile yaphg1 ciirum ortakhgmm 
bedelini odemi§ oluyordu. Prensipler 
tatmin edilmi§ti. Heyecan ir:;inde Suri
yeye gittik. 

Bu maceradan, maddi hi~bir menfaat 
elde edemiycccgimizi derhal anlamak 
icab etti. ingiltere, o kanunperest Mil
letler Cemiyeti vas1tasile, alelacele nii
fuz mmtakalan ayrrtmi§ ve petrolla 
pamugu kendisine tahsis edivermi§ti. 

Fakat, ortac;agdanbcri, Franstzlann 
muha~ryclcsini sihirli bir cazibe ile c;ek
mekten geri durmryan bu topraga, bizi 
baghyan kuvvetli manevi menfaatler 
ve bi.iyiik hatlralar vard1. Ah§veri§te 
aldahldtgJrnlZl biraz sonra anlamamlZ 
mukadderdi. 

*** 
Fas Rifinde hakiki bir muharebeye 

giri§mek zaruretinde bulundugumuz 
s1rada, Sueydada zuhura gelen facia -
lar kuvvetlerimizden bir ktsmtm yo -
lundan <;evirmi§ ve bizi zahmetli bir se
ferin mii§ki.illerini iktihama mecbur bl
rakmt§h. General Gamelin sayesinde, 
bu mii§kiil sefer birkac; ay ic;inde niha
yete erdi. 

Bu suretle, §arkta yerle§mek keyfi -
yeti, bize sadece beyhude yere sarfe -
dilmi§ muazzam meblaglara degil, ayni 
zamanda krymetli kan z1yaama da mal 
oldu. Biiti.i.n bunlar, ancak, igti§a§ ic;in
de bir Suriyeye vesayet etmek ~erefini 
kazanmak ve onu. sinni rii~de gelinci
ye kadar biiyi.itiip, sonra gcldigimiz gi
bi c;ekilip gitmege davet edilmemiz i -
c;in yapthyordu. 

*** 
Serbesti saati geldi. Diin parafe edi 

len muahede, Suriye devletinin tam is
tiklalini haz1rhyor. Ttpkr buna benzer 
diger bir muahede Liibnan devletine 
de ayni istiklali verecektir. <;ok iyi. 

*** 
Ve mesele alnlZ Suriyeden ve Lub

nandan ibaret degiL Projede ekalliyet 
statiisundan da bahsediliyor. Fakat bu, 
kiic;iik Asyada formiillerle halledilmesi 
imkam olmryan bir meseledir. 

Suriyede, iki biiyiik topluluk, iki mil
let vardtr: Diirzi.iler. ve Aleviler. Bu a-
damlar, bin senedenberi, daglarda, 
Si.innilerin niifuzu altma girmemek i -
c;in didiniyorlar. $amt, yalmz Berut -
tan degil, Antakyadan ve Siieydadan 
aytran, kin ve kanla dolu eski bir mazi 
vard1r. Bir takrm Alevi reislerinden, bu 
hususta baz1 istimdad mektublan al -
dtm. 

cFransamn. bizi, elimiz kolumuz 
bagh olarak, en biiyuk di.i~manlanmt -
zm arabasma baglamas1 nastl mi.i.mkiin 
olur? Dinimizin ahkamrm icra etmek. 
adetlerimize, duygulanmrza gore ya§a
mak i<;in, on asrrdanberi gizlenmege 
mecbur olduk. Fransa ni.ifuzunun tees
siisiindenberi biraz nefes allyorduk. Fa
kat Suriyeliler tekrar mcmlekete ha -
kim olunca bize miithi§ mukabele bil
misilde bulunacaklar» diyorlar. 

*** Yeni karga§ahklara intizar etmek la-
Zlm. Di.i.rzii veya Alevi ayaklanmasr ha
linde. bu mmtakalarda yegane saglam 
maddi kuvvete sahib olmak ve mutlak 
bir bitarafhk muhafazasma mecbur bu
lunmak itibarile, Fransanm vaziyeti ne 
olacakbr? 

Korkanm ki, ~ok gec;meden bu bahse 
avdet edecegiz. <;iinkii ayagmt bir defa 
§arka atan, o kumluktan bir daha zor 
kurtulur. 

Suriye, ~ark antanhna da 
girecek 

Bir Suriye gazetesinin yazdrgma go
re. Suriye - Fransa muahedesinin ak -
dinden ve Suriyenin istiklalini kazan
~smdan sonra Suriye, Tiirkiyenin ri
yasetinde kurulacak $ark antantma gi
recektir. Kom§U ve karde§ Tiirkiye ile 
Arab memleketleri arasmdaki son an
la§manm mes'ud neticelerine de i§aret 
eden bu gazetenin verdigi tafsilata na
zaran Trablus§am §ehri Suriye ic;in bii 
serbest liman haline gelecek ve bun -
dan evvel Suriye Birligi ilan edilecek -
tir. 

Suriye - Fransa muahedesinin imza -
smdan sonra Suriyede siyasi me\'kuf -
lar ic;in umumi bir af ilan edilecektir. 

Tiirk- Yunan dost
lugunun manas1 

Bir A tina gazetesi miihim 
bir makale ne,retti 

Atinada ~rkan Elefteron Virna gaze
tesi. Hariciye Vekilimizin Cenevreye 
giderken Atinaya ugramas1 i.i.zerine bit 
ba§makale yazrm~br. Bu baij111akalenin 
miihim k1srmlanm iktibas ediyoruz: 

ciki devlet arasmdaki dostlugun tah
kimi ic;in pek biivi.i.k hizmetler ifa eden 
Tevfik Ru~t.ii Ar;s1 buglin Atinada a -
ram1zda gormekle Yunan milleti husu
'ii bir bahtiyarhk duYmaktadtr. 

iki devlet arasmda"ki dostluk giinden 
~line kuvvetlenmektedir. iki milletin 
hiikumetleri maziyi unutup ta muallak 
meselelerini dostca hallctmege karar 
verdikleri zamandanberi bu sh·aseti 
k~bu1 ettiklerinden dola '1 kat'fyyen 
p1~man olmamrsl.ar ve bu sivasetlerirun 
dogrulugunda bir dakika bile ~iipheye 
dii§memi§lerdir. 

Turk - Yunan dostlugu ilk ilan edil
digi zaman hemen bi.i.ti.in milletler hay
ret iqinde kalm1~lardr. Bu. inamlmn·a -
cak bir hadise zannedildi. As1rlard~n . 

I beri birbirini dii~man telakki ederek 
c;ah§ml~ olan iki milletin nasrl olup ta 
maziyi tasfiye ederek elbirligile baska 
milletlere sulh i<;inde ya~amanm bir 
niimunesini gostereceklerinin ilk za -
manlarda anla~rlmast kabil degildi. Bu 
hadise gec;ici ve sonu gelmez zannedil
di. i~te bu kanaatlerde olanlann aldan
dtklan me,vdandadtr. Tiirk Yunan 
dostlugu ilk ba~ladlgt yedi sene evvelki 
halinde kalmad1, yava~ yava~ hakiki 
bir ittifak ~cklini ald1. Hergiin de daha 
ziyade kuvvetli ve metin olmaktadtr. 

Ti.i.rk - Yunan dostlugu ilk ad1mlanm 
athgr zaman, bugi.inkii misafirimizle 
dost milletin Ba~vekili ismet tnonii ve 
Biiyiik Reisi A tatiirkten kuvvetlenme
si ic;in icab eden §efkati bulmu§tur. 

Tarihi miinazaalar ic;inde birbirlerini 
avni memlcketlerde oturmak dola 'lsi-
1~ daha iyi tammaga ftrsat bulan Turk
Yunan mille leri yekdigerine kar§I mii
tekabil bir itimad ve samimiyet hisleri 
beslemi§lerdir. 1ki millet efradt arasm
daki bu takdir hissi son seneler zar -
fmda daha zi~rade artmi§ ve iki devle
tin siyasi dostlugunu ikmal etmi§tir. T!j
te bunun ic;indir ki Tiirk - Yunan res -
mi dostluk miinasebetleri ve ittifakl 
sarstlmaz bir hal almt§hr. 

Yunan milleti bugiin Tiirkiye Hari -
ciye Vekili Tevfik Rii~tii Arasm bura
ya gelmesi mi.i.nasebetile ayni hararP li 
samimiyeti hissetmektedir. 

ingiliz Krah 
Londraya dondii 

Kral Edvard, Viyanada 
avdan donii,te ..• 

Viyana 14 {Hususi) - !ngiliz Kra
h S. M. Edvard bugiin ogleyin ekspres
le Zurihe gitmi , oradan da hususi tay -
yaresile Londraya hareket etmi§tir. 

Deyh T elgrafm Viyana muhabiri J.O 
eyiQI tarihile bildiriyor: 

Sa Majeste Kral Edvard bu sahah 
beraberinde fngiliz elc;isi Sir Walford 
Selby oldugu halde Cistercian manasttfl-' 
na aid ve Truman havalisinde kain hu
susi av meralannda keklik avtna c;tkmt~
tlr. Sa Majeste av kosti.imiinii labis bu· 
lunuyorlard1. Ba~mda da tiiylii bir Tiro· 
liyen §apkast vardt. 

Ak*amiistii saat alttda c;ok muvaffa
kiyetli bir avcthktan donen mii&ariinileyh 
beraberinde 39 c;ift keklik getirmi tir. 
Kral bir diikkana girerek Viyana deri 
mamulatmdan bir kiilot pantalon muba
yaa etmi~ ve kulak mutehassiSI doktor 
Neumannm klinigine ugnyarak yanm sa
at kalmt~hr. Bu ak~am da Operaya gide· 
rek <<Der Liebe Augustin» adh temsili 
seyretmil!ti r. 

S. M. Londrada 

ingilterenin Irakta ve M1sll'da yapti
gt gibi, Milletler Cemiyetinden ald1g1 -
m1z ve tPrekedecegimiz haklan muka
vele hi.iki.i.mlerine baglamamtz daha iyi 
oldu. Ffojedc, mesela, Frans1z hiiku -
metile Surive hiikumeti arasmda, ha -
rid siyaset ·i~lerinde, onceden mutaba -
kat husulii mevzuubahs bulunuyor. 
Hi.i.kumetin istihdam edeccgi teknik 
mi.i.§avirler miinhasrran Fransadan te · 
darik edilecektir. 17 sene zarfmda 
memlekette temin edebildigimiz ol · 
duk~a 7aylf ckonomik mcnfaatlcr, na -
zari olarak korunmaktad1r. Mezopo -
tam ·a petrolundaki nac;iz hissemizi te· 
min etmek i.izere petrol borularmm hi
mayesi saglanml§hr. Uc; senelik bir in
tikal devresi kabul edilmi§tir. $ayed 
hcr§e,v yolunda giderse, Suriye devleti 
ve hi~ §iiphesiz Li.i.bnan devleti, her -
tiirlii vesayetten kurtulmu§ olarak, 
1940 tan evvel. Milletler Cemiyetinde 
mevki alabileceklerdir. Ayni zamanda, 
bizde, ~ok uzun zaman deruhde ettigi-

Ti.irkiye hiikfuncti, Suriye ve Li.lb _ 
nanhlara aid baz1 emlaki iade etmi§tir. 
Bundan emlak itilatnamesinin tatbikt _ 
na baslanacag1 anla~Jlmaktadtr. 

Londra 14 (Hususi) - S. M. Kral 
Edvard bu ak•am hususi tayyaresile 
Zurichten Londraya avdet buyurmu§lar

dtr. __ ,.. ......... _ 
Avusturya. Maliye Vekili 

Cenevrede 
Viyana 14 (A.A.) 

Finans Bakam Draxler 
ket etmi§tir. 

Avusturya 
Cenevreye hare-

Karikati.ir sergisi kapandi 
istanbul §enlikleri mi.inasebetile T ak

simde emlak ~irketi binasmda ac;tlan ka
rikatiir sergisi dUn ak~am kapanmt~hr. 
Sergi iimidin fevkinde ragbet gormiit w 
bmlerce ziyaret~i tarafmdan gezi1mittir. 
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Milli Miidafaa. Vekaletl sablk fen ve san'at 
miidiirlii~tinden miitekald General Hasan 
KlNakm vefatlle hlsscttigimlz derin tees
sure gerek cenaze meraslminde bulunmak 
suretlle l§tlrak eden ve gcrekse blzlerl biz.. 
zat veya bilvrunta teselll eylemek liltfunda 
ve nezaketinde bulunan ordu ytiksek er
kim, iimera ve zabltanma merhumun kiY
metll sllah arkada~larma ve allemlz!n bii
tiin samlmt dostlarma ayr1 ayrt te~kki.ire 
sonsuz elemlerlmlz mani oldugundan bu 
vazltenln itasma gazetenlzln tavassutunu 
rica edertz. 

!?ARK SiNEMASI 
( .Eski Ekler) 

Bu1iinden itibaren fevkalide bir 
programla yeni mevsime ba:jhyor 

Bogazi~ine gidiyordum. Ege; yolcu • 
lugumu btitiin tafsilatile ogrenmek is· 
tiyorsamz, anlatay1m: Haftanm, herkes 
i~in, gilnstiz gtinii; benim i§im olmadlg1 
i~in; bana, diigiln giintidil. Temmuz Sl

cagmda, serinleyip hava almak i~in, va
purla Kavaklara kadar gidip gelmegi, 
bir bah~eli kazinoda oturmaktan daha 
k&rh, yani, daha ueuz bulrnu§tum .. , 

Bu kadar anlati;~, kafi degil mi? Pek
ala... Tamamhyayrm... Deniz t;;ar§af 
gibiydi. .• Riizgar, Bebege kadar 1hk li
~?na~~ gibiydi; Bebekten sonr,.a otuz 
lid dt~rme trampete ~aldtrmaga ba§la
ru. Vapur, t;;ifte uskuru su i~inde don -
diigii halde, suyu ~ekilmi§ degirmenler 
gibiydi. 

Fakat Bebekte, giivertenin yansm1 
dolduraeak kadar yoleu binmi§ti... u
•zunun ktsast, esmerin beyazt bir .deli -
kanh ile, ortarun uzunu, beyazm esme
ri bir gene ktz, geldiler, kar§LIDa otur
dular. 

Gene klz, giizeldi, §irindi; oturu§un
da, giilii§iinde, konu~U§Unda, hit;;bir 
yapmactk yoktu. Fakat gene adamm, 
her halinde, bir serbestlik, bir kafa tu
tu§, ve toy bir bilgi~lik vardt. 

Delikanhrun bu halini mazur gorii -
j•or, ve Siileyman Peygamberin IDe§ -

hur ser~e hikayesini batrrhyordum. 
Hani, ser~eyi ~agtriDI§ ta; gelmiyor! 
demi§ler!.. Once §a§aeak olmu§, sonra: 
Yamnda kim vardt? diye sormU§! Di§i 
\'ardt! cevabtru almca, giilmii§; neye 
boyle soylemiyorsunuz! diye hak ver
mi§! 

Ser~e bile, di§isine kendini goster -
mek ic;in, Peygambere kafa tutarken, 
delikanh, biraz yiiksekten almt§, ~ok 
goriiliir mii? 

Delikanlt, bu kafa tutu~u. bu serbest
ligi, bu toy bilgit;;ligile eger o giizel, §i
rin ktzt, Slkml§, UZIDU~ olsaydl, 0 za -
man pek ho§ goremezdim. 

Fakat delikanh, gene ktzl giildiiru -
yor, eglendiriyor ... Neier soyliiyor, ne
ler anlatlyordu; once, hi~ dikkat etme
dim. Yalruz, temiz, di.iz, beyaz di~lerini 
gostererek tath tath giilen gene ktzm 
ne~'esi, harab ktytlara baka baka ka -
~an ne~'emi yerine getirmi§, ic;ime ba
har havas1 dolmu§tu. 

Gene laz, o kadar tatl1 gi.iliiyordu ki, 
konu~tuklarmm tek kelimesini duy • 
mad1gtm halde, benim de katlla ~ahla 
giilesim geliyordu. 

Rumelihisarmdan sonra, giiverte, 
hmeahmc; degilse de, hatm saytlrr de • 
recesinde dolmu~tu. Oturdugum stra -
nm ueuna, orta ya§h, daha cbahan hi.is
nii• solmamt§, bir kadm oturdu. Evve
la, bu kadma actyacak oldum. Korpe, 
teriitaze bir gene k1zm kar~l.!ma otur • 
mast, ana, eski aynalar1 hatlrlatabilirdi. 

Orta ya§h kadmJD, yiizii, o;kadar us
tallkla perdahlaruru~, h9yanm1§tt ki, 
yeni aynalan da aldatabllirdi. Esvab1; 
kuma~tan, bilhassa kadm kumqlarm -
dan anlamadlgtm halde; - nekadar olsa 
gene g5z ~inahgi, ahtlkhk ve biraz da 
kulaktan kapma bilgi varl ~ agrr ve pa
hah bir kum~a benziyordu. 

Ayak ayak UstUne atarak, kendine 
emniyetle ot~dan, bo;tuna kork
tugumu anlar gibi oldum. Hele, ~tplak 
boynundaki iri taneli incl kolyeye, par
maklanndaki ziimriid, elmas yi.iziikle -
re, bileklerindeki plitin bileziklere gO
ztim ili§ince, pek bo§una korkmu§ ol -
dugumu anladlm; kendime aodtm! 

Orta ya§h kadm, o kadar kendi ha -
vasmda idi ki, kar~1 strada oturan de· 
likanlt ile gene klza bakmtyordu bile! 

Tahminlerimde beni yalano c;1kardt -
~ i~in, orta ya§h kadma, adeta dii§man 
olmu§tum; tekrar gene ktzla de!ikanh
ya bakmaga ba~ladun. 

Delikanh, iyice ne~'eli tarafmdan 
tutturmu~a benziyordu; gene ktz, ka -
blacak gibi gi.iHiyor; ikide bir, avcunda 
s1khgt mendilini agzma goti.irerek ne -
fes altyor, dinleniyordu. 

Delikanh da arastra giilfiyordu. Fa -
kat neler soylliyordu? Arbk, pek me -
rak etmi~tim; onlara sczdirmeden ku • 

Mahmud Yesarl =='" Ulusal Sava~ta Tokad 
lak kabarhyordum. 

Gene klzm, gi.ilmeleri biraz durmu§· Tokad Bastmevi 1936 • Fiatt. 100 kuru§ 
tu; delikanlmm 50ylediklerini duyabi -
liyordum: Vilayet matbaalartmtzda bastian e -

- Kalkmak zamaru geldi; glfrson he- serler 1lem ~ogalmakta, hem de gittik
sabt getirdi. .. G~mi~ gi.in, be~ lira rnt, ~e nefaset kazanmaktadtr. Bu kitabl e
on lira mt? Yirmi be§ lira mt? Pek ha- limize ald1gimtz zaman ilk gozi.imiize 
tmmda kalmami~... Garsona, bunu 0- ~arpan bu hususu kaydetmeden ge~ • 
diyeeek paramtz yak! dedim... Herif, mek istemeyiz. 
birden dikilmez mi? Madero pararuz Ulusal Sava§ta Tokad miiellifi Halis 
yoktu, i~miyeydinizl demez mi? Bana Asarkaya on50ziinde: cBugiinkii ulu -
ha? .. Kalkhm, suratl budur, diye bir sal egemenligimizde a~ok bir payt o-
ekledim!.. Ekledim, eklemedim, herif, lan vilayetimizi, Tokaru tammak oze -
yere ytklldl! 6biir gaJsonlar, ko~tular. nile bu kitabb yazdtgtnl soyliiyor. 
Kazinonun sahibi geldi: Mesele, ne - Tokad haklonda bugiine kadar pek 
dir? dedi. Anlattun. 0 da, duraladl... az eser ne§redilm~tir. Eski harflerle 
Duralach aroma, beni taruyor: Canm baS1lml~ cTokad:o kii~iik bir risale ile 
sag olsun, beyim! dedi. 0 zaman, om- cTokadm SJhhl cografyash ndan ba§ka 
zuna §Oyle bir dokundum: Dostum, bir§ey hattrhyamtyoruz. 
ben,. buraya anafordan i~mege gelme - Bunlara !stanbuldaki FranSJZ Asan
dim. Laftma, iyi dikkat et. Bunu odiye· atika Enstittisii direktoru profesor 
eek paramtz yok! dedim. Param yok! Gabriyelin Mounuments Turcs d'Ana -
demedim. Kazinonun sahibi, afal t9.al tolie adlt eserindeki Tokad bahsini ila
surahma baklyordu. Cebimden, bin li· ve edersek ne~riyat listesi galiba ta -
rahg, ~tkardtm; dayadtm goziine: Al, mamlanacak. Bu vesile ile Halis Asar
bozabilirsen boz, iistiinii getir!.. Amma kayanm cEski ve orta zamanlar Tokad 
i§im aeeledir, ~ok bekliyemem! dedim! tarihi, Osmanltlar devri Tokad tarihi, 

Anlattlgt sahne, haJtikaten miikem • Tokadh biiyiikler, Tokad cografyast, 
meldi! Gene ktz, kahkahalarla gi.iliiyor- Tokadda eski eserler:o adh eserlerinin 
du; arttk, ben de kendimi tutamachm, ~tkacagtnt da bu kitabdan ogrendigimi-
makaralan koyuverdim. Boyle hovarda zi Have edelim. . 
delikanll, benim giildiigiime, klzmazdt. c Ulusal Savqta Tokad:o, isminin de 
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SEVDA OTELt 

Delikanlt da, yapbgt tesirden mem - anlatttg, gibi yalruz Tokadm act giin -
nun, keyifle cebinden paketini ~tkar • lerini canlandrrmaktad1r. Miiellifin de- Oakiidar H A L E Sinema11 

ffil§h; geV§ek sigarayt paketin iistiine digi gibi Tokad dahil olmak uzere yur- V I Y A N A G E C E L E R t 
vurarak biraz kahla§ttrd1ktan sonra dun baz1 yerleri biraz asilik etmi§, ba- ·---~~---~~~~~-----~-~---------· 
dudaklarma ili§tirdi ve ceblerinde kib· Zl yerlerde bir takrm koti.i istekli adam- Y alntz en giizel tilmler gostermekle §Ohret kazanan 
rit aramaga ba§ladl: lar azgmltklar ~karmtlllardt. Bu hadi - E L E 

- Eyvah, kibrit almagt unutmu~um! s~leri vesikal~le tesbit etmek, n~ gi- K 
Fakat delikanhnm talihi vardt; be - bt ~artlar dahilinde vuku buldugunu 

nim sirada oturan orta ya~h kadm, bir meydana ~tkarmak tarihe biiyiik bir $ • N E M A $ 
sigara ~tkanp yakml§tl. Gene klz, u • hizmettir. Kitabdaki vesikalar eserin I I 
sulca delikanl1ya: biiyiik bir ihtimamla haztrlandlgmt 

- Haydi, mi.isaade iste, yak! dedi. gostermektedir. Esasen kitabm onso -
Delikanlt, Ins kts giildii ve dudaklar1 zunde de i§aret edildigi gibi eserin ya-

arasmdan ftsildad1: ZilmaSJ ic;in mi.iracaat edilebilecek bii-
- Bak, ~imdi ne yapacagim? tun membalara mi.iracaat edilmi~tir. 
- Ne yapaeaksm? Buna ragmen miiellif mahviyet goste • 
- Kadmt manyetize edeeegim... rerek bir~ok eksiklerinin bulunabile -
Gene ktz, yan sevinc, yan korku ile cegini soyltiyor. Boyle geni§ bir mevzu 

balayordu: ilk defa ele ahmrsa tabii olarak baz1 
- Sahi mi soyHiyorsun? Yapabilir eksiklikler bulunur. Ancak bilinen ve 

misin? ogrenilen §eyler ortaya konulursa nok-
- Elbette! Onu manyetize edece - sanlan bulmak ve tamamlamak kabil 

gim ... 0, kendiliginden sigarasm1 uza- olabilir. 
hp benim sigaram1 yakacak! ~~-----~~~------

- Yalan! $aka ediyorsunr Erbaada tiitiin mahaulii 
Delikanh, kendine emindi; kurularak 

gi.iliimsedi: 
- Gortirsun; yalmz, sen, hi~ o tarafa 

bakma, ve sesini de <;tkarma .. . 
Gene klz, delikanlmJD dedigi gibi 

yapnu§tl; o tarafla hie; m~gul degildi; 
delikanlt, gozlerini orta ya~h kadma 
dikti, manyetize ediyonnu~ gibf bak -
maga ba§Iadt; sag elinde de sigarastn1 
tutuyf:lrdu. 

Fakat orta ya§lt kadln, hie; orah de -
gildi! Gene klZl, delikanhyt, beni, yani 
yakmmda oturanlan bir yana buakm; 
vapurun ft;fnde kimseler yokmu~. tek 
ba~ma lmi§ gibl, fosur fosur sigarastnt 
i~iyordu! 

1~ime §Uphe girmi§ti! Acaba, orta 
ya;jlt kadl.n, manyetize edileeegini an -
lamt1jtl da, mahsus mu kayidsiz duru -
yordu? · 

Demek ki iki kuvvetli sinir ~arpt§l
yordu. Gene ktzla ben, bu heyeeanh 
ma~m mes'ud seyiroileri idik. 

Erbaa Belediye reisliginden ald1g1 -
mtz bir mektubda, Erbaa ttitiincillii~ii 
lc;in ya:mu§ oldugumuz yaz1 hakkmda 
daha fazla tafsilat vermemiz istenerek 
§Oyle denilmektedir: 

cBu yll kazamtzda alict saytsi 8700 
diir. Ye~il tahmimine gore mahsuliin 
miktan bir milyon sekiz yiiz bin kilo • 
dur. Bu seneki tiitiinlerimizde §imdiye 
kadar hit;;bir hastahk tesbit edilmemi~
tir. Toplama ve kurutma zamanlarmda 
havalarm a~tk ve giine~li gitmesinden, 
bu ytl tfiti.inlerimiz gec;en seneler mah
suliinden daha iyi ve c;ok nefis bir su -
rette kurutulmu~tur .• 

TU§tUrdu; 
- Bu, sigara vermek mi? Yere attl! 
Delikanh, bilgi~ bilgi~ giiliiyordu: 
- Kart, zannettigimden daha kur -

naz!.. 
- Neden anladm? 
- Kalktp sigarayt verecek... V ere -

cek aroma, yantmda sen varsm ... Hal

Oniimiizdeki Per!fembe ak~am1 yenl mevslme ba,hyor. 

JOAN C AWFORD 
Robert Montgomery - Franchot Tone 

tarafiDdan emsalsiz bir .urette yarablan fransJZca aozlil 

KADI NLAR DAN BIKTIM 

ALKAZAR 
S inemas1 

Y annki <;ar~amba giinii 
matinelerden itibaren 

MD iKA LA I 
SON U 

filmine ba,hyor. 
FENiMORE COOPER'in akll

lara durgunluk veren biiyi.ik 

sergiize1t romanmdan almm1~ 
ve (T RADER HORN) artist
leri tarafmdan temsil edilen 

tiiyler i.irpertici 

Muazzam film 
Delikanh, sigaras1 elinde, gozlerini 

dikmi§ baklyor; orta ya§h kadtn, hi~ is
tifini bozmuyordu. 

buki i~inde, bana kar~ da zaf duy - •••••• 
maga b3.§lad1; sigaralanmtz birbi - SARAY • 

s1nemasi ---
Kadmm sigarast yarllanm1~tt; yiire • 

gim c;arptyordu. Delikanl1, kuvvetin • 
den, neticeden emin, ciddiyetle duru -
yor, bek.liyordu. Genelik, nekadar olsa, 
gene ktz, igin i~in sinirlenmi~ gibiydi. 

Orta ya§h, sigarastm sonuna kadar 
i~mi§ti, izmariti ftrlabp attl; riizgar, bu 
sigara arbgm1 delikanhmn ayaklartntn 
ucuna dogru uc;urmu§tU. Delikanh, 
gene ktza goz ueile bakarak gi.iliimse • 
di: 

- NaSll, demedim miydi? 
Gene ktz, dayanamadt, yuzunii bu • 

rine degmce, i~lndeki hisleri sakhya -
m1yacak... lkinci his, birinci manyetiz
mayt. bozdu ... Fakat hem benim mak • 
sadum anlattl, hem de kendi maksa -
d1ru anlath. Bana istedigim at~l, suya 
sabuna dokundurmadan verdi; sonra; 
senin ifjin kiil oluyorum! demek istedi! 

Gene ktz, gi.ilmege, tekrar kattlacak 
glbi kahkahalarla giilmege ba~lamt§h. 
Gene ktzm ho~na gittigi it;in, delikan
Jmm manyetizme kuvvetine, ben de i
nanmt§hm! 

MAHMUD YESARI 

Oniimiizdeki per§embe ak~ammdan itibaren 

Biitiin diinyanm en sevimli kii~iik ytldl%1 

S H i R L E Y T E M P L E'in 
OHN BOLES • ile beraber t emsll et tiAl 

SH iRLEY ASi 
FranSIZCa soziU f ilm ini gosterlyor. 

Y eni mevsimin yeni muvaffakiyeti olup biitiiu Istanbul 

halkm1 Saray sinemasma ko,turacakbr. 

Pendikteki beyaz ev 
arahk gozlerile etrah gozetliyordu. Y a· 
hud belki Kenan aldamyordu. 0 zaman 
hemen cebinden bir kag1d ve hlem c;I
hrdl. Bir ko~ede ~u kelimeleri yazd1: 

nin halinden emindi; polisler tarafmdan 
ke§fedilmedigine kanaati vardt; hem de 
onu ak~ami.istli, onlardan gizli ve bol bol 
goreceginden emindi .. 

Birineiye geldiler ve yerle§tiler. Meh

med Kutsi bird en sordu: 

- Diin ne yaptlntz ve ne ogrendiniz? 
$unu anlahmz bakahm. Belki biz de 
sizin tahkikahmzdan istifadeler ederiz. Zabtla romantmaz: 25 

- Bir ki§i degilse ikiden fazla degil
dir. Bu kadar stk, bu kadar dir•etHrane 
cinayetleri birkac; ki§ilik bir ~etenin yap
mast imkans1z gibidir. 

- Neden~ 
- Hepsi ayni dereeede mahir ola • 

maz; birinden biri false yapar, iz bua
kir. Sonra birinden biri mlZikc;thk eder; 
haber verir. Daha sonra bu bir hm1zltk 
i~i olmadigma gore iic; be~ ki§inin ha§ka 
maksadlar ugruna kellelerini koltuklanna 
almast ... 

- Evet, hakktmz var. 
- Hem hepai ayni tarzda, ayni §eldl-

de oliiyorlar ... 
Derken Mehmed Kutsi vagon kaplSI· 

AOln arkasmdan birisini gorerek yerinden 
f1rladt. Kap1y1 ac;tJ, orada bir iki kelime 
konu~tu ve diger vagona gec;ti. Kenan 
ela,la onun nereye gidecegini gozetle -
·• Arhdaki vagonu, digerini de gec;ince 
iisterih.oldu ve lcendi ken dine: 
- Kutsi Ncrmini tantmtyor; bu tren· 

de tesadiifen bulunuyorlar. Benim de 
N erminle ve Kutsi ile ayni trene bini§im 
gibi. F akat ~imdi yapllaeak §ey Kutsiden 
kurtulmak, Nerminle hi~ olmazsa Pcn
dikte ba§ha~a kalmaktn. Halbuki utas -
yona c;1lcarken Kulsi benim yamma gelir 
ve beni bualunazsa Nermini bir kere da· 
ha kaybedeeegim. 0 halde? 

Diye dii~iindii. Evet, o halde ne yap· 
mahyd1? N erminle birka.y kelime konu§· 
maktan ba~h <;are var mt? Onunla bir 
kac; kelime konU§mak ta nekadar tehli • 
keli 1.. <;i..inkli anla~II1yor ki trende Kut
siden ba~h Kenanm hie; tammadigt ve 
tahmin etmedigi bir tak1m adamlar da 
Kutsinin emri altmda c;ah~maktadtrlar. 

Bununla beraber, bulundugu vagon· 
da ihtiyar bir erkekle kadmdan ba~ka 
kimse olmamasmdan cesaret alarak kalk
~1. Arkadaki vagonun kaplSlna geldi. 
l~erisini tekkike koyuldu. Burada dort 
ki~i vard1. Bunlarm birisini gozii tutma· 
dt. Belki o da polisti. Uyur gibi yaparak 

«htanbulda yammza gelemiyecegim; 
bo~una tehlikeye atJimtyahm. Ak~am sa· 
at sekizde Pendik iskelesi civannda do
la~abilir misiniz? Ba~tmzla i~aret edi -
niz.» 

Nermin kendisinden ba§ka kimsenin 
bulunma.dtgl bir kompartimanda. idi. Ke
nan, glizel bir kadmla kar11 kar§Iya otur
malc istiycn bir ~apkm halile gozlerini 
gene kiZm baeaklanna dikerek latibali ve 
lakayd bu kompartimana gC'l_;ti, elindeki 
luvnlmt§ kigid1 gene ktzin yamna ftrlat· 
h. Bunu kimsenin gormediginden emin· 
di. Zaten hemen de oradan aynld1. 

Kendi vagonuna ge~ti. 

Tren Kartal utasyonuna gelmi~ti. 
Pencereden haJint uzattl. Giren ve <;I· 
kanlara baktyordu. Ba,Int yana ~;evirinee 
Nerminin de yandaki vagondan uzandt· 
gmt ve goz a<;tp kapay1ne1ya kadar kua 

bir miiddet ic;:inde ba~ile gelecegini i§aret 

ettigini gordli. 

Arttk mesele kalmami§h. Kenan miis

terih, yerine oturdu. Simdi, hem N enni~ 

Fa kat, saat daha ikiyi c;:eyrek ge.yiyor
du. Onun Pendihe goriilecek i§i !calma· 
m1~h, ~iinki..i Nermini bulmu~tu. Ak~amm 
sekizine kadar ne yapacaktl} 

Mehmed Kutsi ile ve onun takibah, 
tahkikatile alakadar olarak vakit gec;ir
meyi miinasib buldu. Bakahm Kutsi bu
na ran olaeak m1yd1? 

Ayaga kalkh. Y ava§ yava§ vagonlan 
gec;ti. Gozlerini, arkadan gordiigii N er· 
minden ayJrmlyan §upheli adamtn oniin
de bir saniye durdu. Nermine hie; bak· 
makstzm yoluna devam etti. Oc;:iineti 
mevkilerden birinde Kutsiyi, hi~ gorme· 
digi zarif ve kibar tavuh gencle ba~ba§a 
buldu. Kut&i gozleri peneereden dt§anda 
bu ahbabma bir~eyler anlatiyordu. Kena
ni yamndan gec;erken gordii ve ayaga 
kalkh. Dostuna veda ederek Kenanm ko
luna girdi: 

- Affedersin; dedi. <;ok eski bir 

dosttur da, sizden aynlmaga mecbur ol· 

dum. Onunla biraz ~;ene c;ald1k. ~imdi 

gidelim, konu~uruz. 

Kompartimanda ikisinden ba~ka kimse 
yoktu. Buna ragmen serkomiserin al<;ak 
sesle konu~mak istedigine Kenan dikkat 
etmi§ti. F akat bu sua! biraz i~,;ini stkh. 
Kenan, kar~Ismdakinden malumat bekli
yordu. Giilerek dedi ki: 

- Benim hiitiin hareketlerimi kayid 
ve zaptetmege liizum goriiyorsunuz gali
ba ... 

Kutsi ag1r ve eiddi: 

- Hay1r, hayxr; dedi. Ne mi.inase· 
bet 1.. Emin olunuz ki belki bizim gore
medigimiz, bulamadJgmuz bir deli!, bir 
iz ele gec;:irmi§sinizdir, diye soruyorum. 

Cevab vermemek te sizin elinizdedir. 

Ahmed Kenan bir kahkaha att1: 

- Bilir misiniz ~u soziiniiz de bana 

neyi hatirlahyor~. Hani iki ortak, muka· 

veleleri akdetmi§ler; tam i§e ba~hyaeak
lan suada biri otekine: <<Affedersin am

rna, sen namuslu musun. degil misin '?» 
diye sormu§. 
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·RADYO 
( Bu ak~mki program J 

ISTANBUL: 
12,30 pHl.kla Turk musiklsl • 12,50 hav~ 

dis - 13,05 plakla. haflf mUzlk • 13,25 muh• 
tellt plak ne~riyatt - 18,30 ~ay saati, dans 
muslk!si - 19,30 konferans (Dr. Salim Ah
med tarafmdan) - 20,00 Rlfa.t ve arka.dat~ 
Ian tarafmdan Ti.irk muslkisl - 20,30 Ma.. 
hir ve arkada~?lan tarafmdari halk {larkt
lart - 21.00 sololar: Adolf Bo§, KrayZ!er ve 
Aleksandre Kipnls!n p!aklar1 - 21,30 stiid• 
yo orkestrast- 22,30 Anadolu Ajanat haber. 
Jeri. 

viYANA: 
18,35 oda muslklsl, konu~malar • 20,05 

saat, baberter, hava raporu ve llll.ire-21,05 
~an ve muslki konserl - 22,40 hafta.mn ma. 
kales! - 23,05 haberler - 23,15 keman kon• 
serl - 23 .55 konu§ma - 24,10 dans mmlklsi. 

BERLiN: 
18.35 Alman san'att - 19,05 Mi.inihten 

konser - 20,05 Alman j!mnastiltl • 20,20 
balk musikisl , ev musl'kisi - 20,50 giiniin a~ 
k!slerl, haberler - 21,15 e~lencell muslkl· 
23,05 hava raporu. havad!s, spor • 23,35 
Hamburgdan nalden ei1;lencell muslki ve 
balk bavalan. 
BUDAPE~TE: 

18,25 gramofon, konferans • 19,45 Qin
gene orkestrast - 20,15 sa.nayt yaym1-20,55 
Macar tarihinden safhalar - 22,05 haber • 
ler • 22,25 konser - 23,15 salon orkestra • 
s1 - 24,25 <;lngene orkestra.s1 • 1,10 , son 
haberler. 
BUKRE~: 
19,05 gramofon, konferans - 20.25 ~l.fte 

piyano konseri, konferans - 21,10 pn kon
ser!, havadls • 21,35 senfonlk konser • 
22,35 haberler - 22,50 konserln devam1 -
23,25 gramofon, fran.siZca. haberler - 24 
haberler. 

LONDRA: 
18,10 ~ocuklar1n zamani - 19,05 c~lenceli 

musiki ve ~an • 19,50 Londra. tlyatrolarm. 
dan nakil - 20,05 havad!s - 20,35 ingUiz 
balk fiarktlart - 21,05 a~1k hava kon.serl • 
22,05 kart~lk yaym, havadls • 24,45 ;arlo.. 
Jar (gramofonla). 

PARIS [P. T. T.J: 
18,45 kontL9ma - 19.05 orkestra konse • 

rl ve ~ark1lar - 20,35 havadls - 20,45 orkes.. 
tra kon.sert • 21 ,05 konll§ma - 21.20 dlnle
ylcllerin zamam, pratlk naslhatler • 21,35 
Franstz halk ~arkllar1. 

ROMA: 
18,05 havadls - 18,20 konser - 19 kart

~Ik yaym ve yabanct dlllerde yaytn - 20,05 
eglenceU muslki, ingillzee turizm haber. 
lerl • 20,25 eglencell musikl, fransiZca ha.. 
berler - 20,55 Yunanistan lt;in yaym-21,10 
havad!s, konu§ma - 21,45 komedl: Ayna. • 
23,20 dan.s mU!Iklsl, t.st!rahat esnasmda. 
havadls - 24,20 1ngilizce haberler. 

NOBET~iECZANELER 
Bu gece nobett;i clan eczaneler 11unlar• 

d1r: 
istanbul clhetlndekller: 
Ak:mr a 1 ) , m ar 11 t.. 

zal, Bak1rkoyde (Hilan, Beya2.1dda. <Ce .. 
mill, Eminoniinde (Mehmed K!zunl Fe. 
nerde (VItali), Karagi.imrilkte (M. ~d)1 
Kiic;ukpaza.rda (Yorgi), Sama.tyada. <Teo• 
fllos), ~?,ehrem!ninde (Naztml, §ehza.deba. 
~mda (Unlverslte). 

Beyoglu cihetindekiler: 
Galatada (Hiiseyln Hi.i.snii), Haskoyde 

(Nesim Aseo), Ka.s!mpa$ada (Miieyyedl1 
Merkez nahlyede (Della Sud a), e141lde 
(NI!-rgileclyan), Taksimde (Llmonciyan), 

Uskiidar, Kad1koy ve Adalardakller: 
BiiyUka·dada (l;llnas!l, lJeybelide (Ta .. 

na~). KM!koy, eski ISkele caddesinde (So.. 
tlrakl!_. Ka.d1koy, Yelde~irmenlnde rOc; ,. 
lerl. Uskiidar, 5el1m1yede (Selim1yel. 

Bah~e Mimart 
Mevlud Baysal 

Parklarm, arut, meydan, ~cuk 
ve ko'k bah~elerinin en modern 
usullerle tarh ve taksimatuu, piAn· 
lanrun iltzanm ve araziye tatbika· 
tm1 deruhde ve taahhUd eder. 

Miie:;sesat ve hususi bah.;elerln 
daimi nezaretini kabul eder. 
~i~ek, sebze tohumlan, fide ve 

fidanlart; siis, meyva agac ve agac· 
eildan; salon c;i~ekleri bah~e alftt 
"e edevatt ve ehliyetli bah!;tVanlar 
gonderir. 

Katalogu el!i kuru§tur. 
Istanbul dordiincii Vakrl han, 

dordiincii kat No. 18. Telefon 22537 

- --~ 

- Evet amma ben sizin dogrulugU• 
nuzdan eminim. 

- Cole. ala; ben de eminim. 

- Boyle oldugu halde bana yaphk• 
lann1z hakkmda malumat vererek fay~ 
dah olmaktan ni.yin ~ekiniyorsunuz? 

- Fakat ... Ne bileyim; liizum gar~ 
miiyorum da. Ciinkii siz bu suali bana 
soraeak yerde ~u Kadri denen zata sor
samz muhakkak daha mlikemmel ve tam 
cevablar ahrdm1z. Kadrinin bana ve ha~ 
reketlerime dair bilmedigi kmmlar sizin 
i~inize yaram1yacak olanlard1r. Yanya
cak olanlann hepsini o da benim kadar 
bilir. 

- Kadri haltkmda pek iltifatkanmiz. 

Ona iltifat bana demektir, te§ekkiir ede· 

nm. 

- Dogrusu usta bir yarduneJ size. 

N erede yeti~ti bu arkadaf) 

- M uhtelif hizmetlerde ve muhtelif 

yerlerde. Amma biraz da §ikayet.yisiniz 

galiba ondan. Sizi rahatstz etti mi hi~;~ 

- Hay1r, hayu ... Y almz, merak etti~ 

gim bir nokta var: Beni bu k.adar tsrarla 

takib etmege hakkt var nudtr? 
[Arkast varl 
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Genclerle beraber 

Sagl1k- Ne~e- Hareket 
Yazan: Selim S1rr1 Tarcan 

-1-

Hastahk tohumlannm bulunmadlgt 
Yer yoktur. F akat nastl oluyor da baz1 
kimseler bunlann tecaviiziinden kurtulu
Yor? Mesela biiyiik bir grip sal gmt bir 
rnemleketi kas1p kavuruyor. Elli bin ki
§i yakalamyor, iict yiiz bin ki~iye hi<;bir 
§ey olmuyor. Neden bu mikroblar bir ta
kimtm kmp ge<;irdigi halde, otekilere 
dokunam1yor? hin dogrusu be~er orga
nizmelerinin bir«oguna bu mikroblar hii
cum ediyor. Kuvvetli olanlan dayamyor, 
2ay1f olanlar kafay1 yere vuruyor. 

Bu dayamkSIZhga sebeb ne? Birincisi 
umumi s1hhatin bozuklugu. Y epyeni sag
lam bir makinenin mikroblarla miicadele 
ic;in sarfedecegi cehdi, eski, c;iiriik bir 
makineden beklemek sac;mad1r. ikinci 
sebeb ya~ama tarz1d1r. 

Bazan bir c;iftlikte tavuklara bir sal
gm hastahk musallat olur. Kiimesleri 
temiz, havadar ve altlan kuru olan ta
vuklara nisbetle, ki.imesleri karanhk, alt
lan 1slak ve ya~ olan tavuklardan yiizde 
yetmi~ fazlasl oli.ir. 

insanlar da boyledir. Soguktan, ri.itu
betten kendini sakman, viicudiinii ve bil
hassa ayaklanm muhafaza edenlerin sal
gin hastabklara yakalanmamak ihtimal
leri kendilerine bakmJyanlardan daha 
c;oktur. 

Bir iic;iincii sebeb de suf ruhidir. Bu· 
guniin insanlanmn hastahga kar§l daya
nJkSIZ!tklannm muhim sebebJerinden biri 
de sinirlerin ekseriyetle bozuklugudur. 
Bi!hassa ~ehirlerde ya§Jyanlar tiirlii yii
rek i.iziintiisii ctekerler. Bun1ar saymakla 
bitmez. T abii biitiin bu iiziintiiler aksi 
tesirlerini bedende gosterirler. 

Nice umud kesilen hastalar vard1r ki, 
ya~ay1~larmm ~ekli degi§ince derhal sag
hga kavu urlar. Gaile gidince ne~'e ge
lir, ne~· e de s1hhati getirir. 

1nsam biisbiitiin basta eden kuruntu 
ile vesvesedir. Bu iki dii~mandan yakay1 
kurtarmaga bakmah. Bunun il;in kuvvet
li bir irade lazund1r. 

Fiziyoloji alimleri isbat etmi§lerdir ki 
hiicrelerimizin miistevli mikroblarla mii-

cadele edebilmesi glandlarumzm baz1 
maddeleri ifraz eylemesile mi.imkiindi.ir. 
Bu glandlarm ifrazah bizim haleti ruhi
yemizle yakmdan alakadard1r. Muhak
kak olan bir ~ey varsa ne~'e bu ifrazatm 
bolla~masma yard1m ediyor. Keder ise 
aksi tesir yaptyor. Onun i~indir ki bir
~;ok ahvalde keyiflilik en kuvvetli bir ilac 
yerine ge<;er. (:ok kere doktorlann bir 
turli.i iyi edemedikleri hastalann, ge~;ire
medikleri humma nobetlerini hasreti c;e
kilen bir sevgilinin gelmesi veya fevkala
de goniil a~an bir hadisenin vukuu gec;ir
mi~ ve hastay1 dipdiri ayaga kaldirmi~hr. 

Bir salgm hastahk strasmda s1hhatine 
giivenen, ken dine iyi bakan, ne§' e ve 
keyfine hale! getirmiyen bir kimsenin 
has tal arm odasma girip ~Jktlg1 hal de 
kendisine bir §ey olmadJgJ l;Ok goriilmii§
tiir. 

Keyifli, ne~'eli, giileryuzlii, §en olmak 
yalmz ba~kalanna kar§J degil, bizzat 
kendimize kar~1 da bir vazifedir. 

Hosumuza gitmiyen her~eyden bir ac1 
duym~k. arzumuz hilafma yaptlan i~ler
den daima miiteessir olmak, varayoka ii
ziilmek bir nevi intihardan ba~ka bir ~ey 
degildir ve tJpkl beynine bir rovolver 

51kmak veya istriknin il;mek gibi. Ara
daki fark biri bir anda olduri.ir, digeri 
ise tesirini yava~ yava~ gosterir. Baz1 
servetini, mevkiini veya candan bir sev
digini kaybedenlerin ctok gec;meden <;ok
tiiklerini. hatta olduklerini goruyoruz. 
N eden? Cunkii iradelerine sahib olma
d,klarmdan kendilerini yeisin, kederin, 
kahnn pen<;esine teslim ediyorlar ve der
hal hastahk ta pe~inden ge]iyor. Dikkat 
edilirse hastalarm yiizii daima c;atkmd1r. 
S1hhatte olanlann ise kahkahalan duvar
lan ~;mlatJr. Oyle ise s1hhatte ya§amaga 
bakmahy1z. Bunun ic;in de viicudiimiize 

bakmah. Hergiin y1kanmah, a<;1k hava

da gezmeli ve dogumdan oliime kadar 

her ya ta viicudii yolile i~letmeli! Ve ira
demize sahib, sag)am. ne§'eli. canh, he
yecanh olmahy1z. 

Selim Srrrr T mean 

Amerikadaki KJZJiay Cemiyeti ~ab~1yor 

.,_,.......,,.$ 

Mi.ittehid Amerika Cumhuriyetleri - rammda yap1lan biiyiik merasime i§ti
nin indiyana eyaleti dahilindeki Whi - rak etmi§ ve Amerikahlar tarafmdan 
ting §ehrindeki vatanda~larumz tara - ~ok begenilmi§. ve alki§lanml§tlr. 
fmdan te§kil edilen K1z1lay cemiyeti, Yukanki res1m, merasime i§tirak e _ 
~ok giizel r;ah§maktad1r. den cemiyet azalanm gostermekte _ 

Btt cemiyet, Amerikanm istiklal bay- dir. 

"Cumhurlyet., in tefrikas1 67 Abidtn Daver DAV'ER 

Saniha, onun bu derdli halinden en -J zevk iirpertisile titredi. Hemen dort a~k 
di§e ediyordu. giiniinun hatJralanm tekrar ya~amaga 

Bursaya gitmeden evvel; dort giin, ba§ladJ. 
giinduzleri hep beraber ya§amJ§lardt. «Dudaklanmdan opikiiklerinin tadm1 
Erciimend, Y e~ilkoydeki teyzesine i~i ac;- kirnse silemiyecek, viicudumii kollannm 
lnl§, kocah bir kadmJ sevdigini soylemi§, arasmdan kimse alam.Jyacak, benligimi 
yalmz sevgilisinin kim oldugunu gizle - a§kmm esaretinden k1mse kurtaram1ya -
mi§ti. T eyzesi de, Sanihanm eve gelme- cak, kimse ... » ~iyr: dii§iiniiyor ve dii -
sine raz1 olmu~tu. Dort giin, ogleden ak- §iindiikc;e de denn bu haz ve heyecan du
~ama kadar, ilahi bir saadet is:inde, ya· yuyordu. Sonra, buyiik ve sonmez bir ar
§arnt§lardJ. zu ile bu hayah tekrar ya§amak istiyor-

San-iha, hala o mes'ud a§k giinlerinin du. 
ba§ dondiiriicii zevkile sarho§tu; bu sa- Erciimend, onu teyzesinin evine ilk 
adet ve sevda sarho~lugundan hala ay1l- getirdigi gun ddice bir hasret ve i§tiyak
mamt~h ve hie; te ay1lmak istemiyordu. Ia kucaklamJ§, sevip ok~amalannda yw 
Bu zevkin ebediyete kadar devam et - he! bir §iddet gostermi§ti. Sonra, ayak -
mesini istiyordu. lanrtm dibine oturmu§, dizlerini operek 

Mektubu bitirdikten sonra, §ezlongun gozleri ya§la dolu, af dilemi§ti. Bu altm 
iistiinde gerindi; Erciimendin bu mektu- sac;h, san§m kadm, ha§dondiiren giizel -
bunu oliimden bahsederek bitirmi§ ol - ligi ve sarho eden kokusile onun <;:oller -
rnasm1 unuttu. Biitiin viicudii tath bir de a§ka susaml§ c;orak ruhuna ic;mekle 

izmirin mekteb 
ihtiyac1 halledildi 
Bu sene hi~bir ~ocuk 
mektebsiz kalmiyacak 
Bir miiddettenberi hmir ve havalisin

de ortamekteb ve lise ihtiyac1 etrafmda 
tetkikatta bulunarak Vekaletin verdigi 
direktifler dahilinde tedbirler almr& olan 
T a lim ve T erbiye azasmdan Hikmet 
TUrk ~ehrimize gelmi tir. 

AldiglmJz malumata gore bu y1l iz
mir ve civannda yeti~en ilkmekteb me
zunlarmm sayJSJ I 017 si erkek, 739 u 
bz olmak iizere I 756 d1r. Ortamektebi 
bitirenlerin sayJSI da 435 tir. Bu sene An
kara ve fstanbulda oldugu gibi izmirde 
de erkek muallim mektebinde c;ift tedri
satla bina, ders malzemesi ve malardan 
iki misli · tifade edilecek, <;ift tedrisat 
yapacak iki grupa ayrt muallimler tahsis 
olunacak, tek tedrisatta iyi verim vermi
yen 80-90 mevcudlu s1mflann yerine 40-
50 talebelik s1mflar kurulacakt1r. Bu y!l 
talebesi Bahkesre nakledilmi~ olan 1zmir 
muallim mektebinde sJmflar mevcudu 
40-50 talebeyi a~mamak iizere 1185 ki
~ilik miinhal yer olabilecektir. 

Aynca pazar yerinde kiralanan bir 
binaya da ~;ift tedrisatla 600 ilkmekteb 
mezunu almacaktu. 

Kar~tyakada yeti§en ilkmekteb mezun
lan Damdosyon mektebi binasmda ac;J· 
lan ortamektebe yerle~tirilecek ve bura
ya izmirden I 00 talebe de gonderilecek
tir. Burnovada mevcud 200 ilkmekteb 
mezunu i<;in de gene Burnovada bir mek
teb kiralanmt$hr. Bu suretle ortamekteb 
c;agma gelmi§ biiti.in erkek c;ocuklar bir -
le~mi§ bulunacakhr. 

K1z talebeye gelince; bu y1l ilkmek
tebden mezun olan 739 k1z talebeden 
240 101 klz lisesi ve bz ogretmen okulu 
alacak, geriye kalan 489 loz da, bu 
sene hz lisesine bagh olmak iizere kuru
Jan bz ortamektebine yerle§tirilecektir. 
Bu suretle bu ytl izmir ilk ve ortamekteb· 
lerinden mezun 2191 talebe tamamile 
mekteblere yerlestirilmis olacakt1r. 

ADLIYEDE 
Bir ustura yiiziinden hapis 
Divanyolunda ilyasm diikkanmdan 

bir makasla bir ustura c;almaktan suc;lu 
Cerna! yakalanarak Adliyeye verilmi , 
diin Sultanahmed birinci sulh ceza mah
kemesinde duru~mas1 yaptlrnl§hr. Sue; 
meydana c;tkhgl ic;in iki ay hapse kott -
mauna karar verilmi~tir. 

Ciirmii me,hud kanunu 
etrafmda tetkikler 

T e§rinievvelin birinden itibaren tatbik 
edilecek olan ciirmiime§hud kanunu et -
rafmda tetkikat yapmakta olan komisyon 
dun de Adliye Vekili .?ukrii Saracoglu
nun riyasetinde toplanarak mesaisine de
Yam etmi§tir. On yedi maddeden ibaret 
olan ciirmiime§hud kanunu ic;in haz1r • 
lanmakta olan talimatnamede her mad
denin tatbik §eklini ayn ayn gosterecek 
izahat bulunacaktJr. 

Yiiksek Muallim mektebine 
girmek istiyenler 

Yiiksek muallim mektebine leyli mec
cani girmek iizere bir<;ok lise mezunla -
n miiracaat etmektedir. Fa kat Oniver • 
site heniiz iic;iincii y1hm idrak etmi§ ol • 
dugundan Edebiyat ve Fen fakiiltele -
rinden mezun vermemi§tir. Ancak eski 
Dariilfunun bakayasmdan kalan bir k1· 
urn talebeler mektcbden aynlml§ bulun· 
maktadtrlar. Bunlann yerine bu ytl 17 
rneccani leylt talebe almacaktu. Bunun 
is;in bu ay sonunda bir miisabaka imti
ham yap1lacaktu. Mektebe bagh olan 
Halkevi yurduna da,bu ytl 60 talebe a
ltnml~tlr. Burada da halen yer kalma • 
ffil§hr. 

doyulmaz bir kevser olmu§tu. Erciimend 
gibi Saniha da, bu a~k §arabm1 il;iyor, 
fakat kanm1yordu. !Ik ak§amJ eve donlip 
te kocasmm yanma uzand1g1 zaman, vii· 
cudii ate§ler ic;inde yamyordu; sanki 
ate~ten bir gomlek giymi§ gibi idi. Ken
di kendine: «Erciimend, buselerin beni 
yaktyor; buselerin beni yabyor Ercii -
mend» diyordu. 

Suha, giindiizleri ogle yemegini lo -
kantada yerdi. Onun i<;in, miiteak1b gi.in
lerde Saniha, Erciimendle ogleye dog
ru birle§mi§, Beyoglunun, tenha bir so -
kagmda, tenha bir birahanenin kuytu bir 
ko§esinde beraberce bira i~i§ler, sonra 
bir otomobile atlaytp Y e§ilkoye gitmi§ -
lerdi. A§ktan sabm1z, arzudan basta o -
lan bu mes'ud l;ifte, Ye§ilkoy yolu, her 
defasmda, uzun, pek uzun gelmi§ti. 

Saniha, Y e§ilkoydeki teyze hammm 
evine girince: 

- Uzat mini mini burnunu yaramaz I 
Diyor, sonra onun bir <;ocuk burnuna 

benziyen mevzun ve giizel burnunun u
cundan opiiyordu. 

Ercumend o kadar mes'uddu ki saa
det onun dilini a<;IDJ§tl. Sanihaya her 
giin yeni bir giizel soz bulup soyliiyor, 
onu her giin ba§ka bir nevazi§le ok§uyor-

Hiikiimet kuvvetleri yeni 
bir panige ugraddar 

ispanya ihtilalcilerinin reisi General Franko: «Arttk 
bundan sonra kat'i zafer muhakkakbr» diyor 

[B~taraft 1 inci sah!fe<i.e) 

larmdan ikisini kur§una dizdirmi§tir. 
Ciinkii kafi derecede miihimmat mevcud 
oldugu halde bu iki kumandan muhare· 
be etmeksizin ka~mJ§lard1r. 

General Franko: «Arttk zaler 
muhakkaktm> diyor 

Londra 14 (Hususi) - Sen Sebas
tiyen valisi Miralay Otega §ehri yakmak 
istiyen anar§istlere mani olmu§tur. Mira
lay Otega hiikiimet kuvvetlerini Bilbao
ya c;ekmi~tir. Sen Sebastiyenin sukutu 
miinasebetle Burgosta biiyiik §enlikler 
yap1]mi§hr. General Franko halka hita
ben bir nutuk soyliyerek: 

«- Bu neticededn sonra kat'i zafer 
arhk muhakkaktir.» demi§tir. 
Sefarethaneler kadrn ve fOcuklmr 

himaye edecekler 
Madrid 14 (A.A.) - .?iii biiyiik 

elc;isi ve sefirltr heyetinin muvakkat du· 
vayyeni M. Morgado, Alcazar de Tole· 
dodaki kadm ve c;.ocuklann kurtanlmasJ 
i~;in sefirler heyetinin tavifssutta bulun -
mas1m M. Largo Caballeroya teklif et· 
mi~tir. Sefir, sefirlet heyetinin bunlam 
himayesi altma alabilecegini ve sefaret -
hanelerde bannabilecegini ilave etmi~tir. 

M. Caballero, bu teklifi kabul etmi§ vo 
M. Morgadoya hususi bir paso vermi~ 
ve elc;.i beraberinde Romanya maslahat
giizan M. Zaneco oldugu halde Tole • 
doya hareket etmi~tir. 

/spanya F asrnrn Almanyaya 
verilecegi haberi a•tlsrz 

Berlin 14 (A.A.) - (D.N.B.) A· 
ians1 Pariste ~;1kan La Republique gaze· 
tesinde guya Burgos hiikiimetinin muvaf
fak oldugu takdirde dahili harbin bida
yetindenberi Almanya tarafmdan yapt· 
Ian mali yard1mlar kar§lhgt olarak 1s • 
panyol F asmm Almanyaya terkine dair 
Berlin hiikumetile bir mukavele imza et· 
tigine dair C(lkan haberleri kat'i olarak 
tekzib etmektedir. 

Bir Alman vapuru lspanyadan 1000 
ki,iyi ltalyaya getirdi 

Milano 14 (A.A.) - Seville adm
daki Alman vapuru 46 SI 1talyan ve 70 i 
1\lman olmak iizere lspanyadan bin ka· 
dar miilteciyi buraya getirmi~tir. Gene 
Alman banduah Denisburg vapuru 83 
miilteciyi hamilen buraya gelmi tir. 
F ranSIZ bandJTah Florida vapuru da 90 
papazt getirmi~tir. 

Fransada bir niimayi, 
Paris 14 (A.A.) - M. Jouhaux, 

diin ogleden sonra Persling stadmda ts -
panyol cumhuriyetc;ileri hakkmda tesa
niidun izhan maksadile tertib edilmit o· 
Ian bir niimayi§te §oyle demi~tir: 
«- Sulhu istedigimizden dolaytdJr ki 
tspanyol yolda~lanmtza elirnizden gelqi
gi kadar yard1m etmek istiyoruz. lspan • 
yol yolda§larJmJzm inhizam1 ve harb mu
zafferiyeti sulh olacakhr. 

Mumaileyh, §U sozleri ilave etmi~tir: 
«- Biz faaliyet ve icraattmJza «halk

c;.Jiar cephesi» hiiktuneti ile niza ve ihti
lafa asia meydan vermemek suretile de
vam ve fspanyol yolda§lanmtza her sa
hada yard1m edecegiz. Cunki.i bu suretle 
kendi memleketimize yard1m etmi~ ve 
sulhu kurtarmJ§ olacagtz.» 

2000 lrlandalr tuilerin 
ymdrmrna gidiyor 

Londra 14 (Hu usi) - frlanda fa
§istleri reisi General O'Duffy 2,000 lr
landah fa~istin 1spanyol asilerine yardt· 
rna gideceklerini soylemi§tir. 

du. 
- Muhterem hammefendi, meger ne

kadar giizelmi~siniz, bir melek, bir huri 
kadar giizel, diye §aka ediyordu . 

Saniha on a cevab veriyorctu: 
- Birinci miilazim bey, meger sizin 

de boksor yumruguna benziyen elleriniz, 
ok~amayJ nekadar iyi biliyormU§ 1 Aza
met Bey, muhakkak ki tokadmiZl yedigi 
zaman, ellerinizin bu meziyetini aklma 
bile getirmemi§tir. 

Erciimend, senin ellerini o kadar be
genirim ki bilmezsin. Payasta, P1rlanta 
gelip parmakl anm koklad1g1, yalad1g1 
ba§JDJ siirdiigii zaman, onu adeta klska
mr, kopegi kovup ellerini ben ok§aylp 
opmek isterdim. 

Ercumend, o zaman sitem ediyordu: 
- F akat Saniha Hantmefendi, o za

man kadmhk gururunuz, bu hislerinizi 
soylemekten ve ellerime sanlmaktan sizi 
menediyordu, degil mi? 

- Ge<; olsun da giic; olmasm; derler 
Erciimend. hte senin istediklerin de, be
nim arzulanm da oldu. 

Sonra, ate§ gibi yanan ba~m1 Ercii -
mendin omzuna koyar, onun kollan ara
itna iltica eder: 

- Y avrum, derdi. Benim kiic;iiciik 

Santander ve Bilbao civanna 
torpil dokiildii 

Hendaye 14 (A.A.) - La Corog
neden bildiriliyor: 

fngiliz konsolosu radyo ile bir teblig 
ne§rettirmi§tir. Bunda F erroldeki nasyo -
nalist donanma kumandanmdan gelen 
haberlere gore Santander ve Bilbao ci -
vanna torpil dokiildiigii ve buralann ge
miler ic;in tehlikeli oldugu beyan olun · 
maktadJr. 

M eksikalrlmtn Alman lara 
te,ekkiirii 

Meksiko 14 (A.A.) - Meksika D1§ 
l§leri Bilkam, ispanyada Santanderdeki 
19 Meksikahmn Alman vapurlan tara -
fmdan kurtanlml§ olmasmdan dolay1 
te~ekki.irlerinin Berlin hiikumetine iblagm1 
Alman el~isinden rica etmi§tir. 

Ademi miidahale komitesinde 
Portekiz murahha•r bulundu

rulmtyacak 
Londra 14 (A.A.) - Royter ajan

smdan: 
Aderni miidahale konlitesinin bugiinki.i 

toplanhsmda Portekiz miimessil bulun -
durm1yacakta. 
lhtilalciler her tmalta ilerliyorlm 

Burgos 14 (A.A.) - Nasyonalist 
umumi karargah1 teblig ediyor: 

Asturya cephesinde merkezden bir 
ileri hareketi yapmakta olan albay T e
jeiro ve Pita kuvvetleri A viedonun gar
binden ilerliyerek bu ~re 30 kilometro 
mesafede bulunan Cornellynonun kap1· 
Ianna kadar gelmi§lerdir. 

Bu kuvvetler, yolda diger vilayetler -
den de yardJmct kuvvetler alan Astur -
yahlann bir mukavemetine maruz kalml§" 
larsa da nihayet di.i§mam miinhezim et
mi§lerdir. N asyonalist kuvvetler birc;ok 
esir ve buyiik miktarda miihimmat ve harb 
levazJml ele gel;irmi§lerdir. 

Sen Sebastiyen cephesindeki nasyona
list kuvvetler Santago Mendi ve Santa 
Barbarayt i§gal etmek suretile mahsus 
bir terakki gostermi~lerdir. Bu kuvvetler 
Astigarrada ve Hernahniye tarnamile 
bakim bulunuyorlar. 

GOMROKLERDE 
ldrofil yerine tiilbend 

getiriyorlarml§ 
BazJ eczacllarla bir kiSim tiilbendci • 

lerin anla§arak idrofil nam1 altmda tiil -
bend getirttikleri ve bu suretle vergi ka
~ak~JbgJ yapmakta olduklan anla§Jlmi§ 
ve bu muvazaah ticaret menedilmi§ti. 

Di.in de giimriik idaresine verilen bir 
emirde bundan sonra gelecek idrofil 
ti.ilbendlerin paket halinde olmas1 ve an
cak yanm ile bir metro arasmda bulun
masJ bildirilmi~tir. 

P. T. TELEFONDA 

lstanbul • Ankara telefonun
da kolayhk 

1stanbul ile Ankara arasmda mevcud 
iki telefon hattmdan istifade ederek ayni 
zamanda 7 - 8 mi.ikalemeyi birden ge -
c;irmegi temin edecek cihazlann kuru! -
masr ameliyesi tamamen bitmi§tir. T esisah 
rr.uayene ve teselliim edecek olan heyet 
diinden itibaren vazifesine ba~lamt§tlr. ...... ..__ 
Yugoslavyaya gonderilecek 

mallarm faturalar1 
Yugoslavyaya ihrac olunacak malla -

nn sevkleri masmda dogrudan dogruya 
orijinal faturalarmm goriilmesi ic;.in !n -
hisarlar Vekaletinden giimriik idareleri
ne emir verilmi§tir. 

yavrum. Mini mini sevgilim. 
Erciimend, onun tekerriir eden bu hi

tabmdan hayret ediyordu. 
- Nic;in klic;.uci.ik yavru, mc;m mm1 

mini yavru? Beni neden boyle c;ocugun 
gibi seviyorsun? 

- Simdi, artJk sana, hep boyle yav
rum diyecegim. <;Unku ~imdi, seni, ta -
mamen benim, yalmz benim oldugun 
ic;in, kendi yavrum gibi seviyorum. Pa • 
yasta, senin kendini degil, bu cenub mem
leketlerinin steak ve sihirli iklimi ve ko -
camm ihaneti yiiziinden rasgele birini 
sevdigimi samyordum. Senin gene, se -
vimli, ayni zamanda hicranh ~ahsiyetinde 
duydugum ~iiri seviyordum. Nihayet sev
mek ic;in, a k ic;in seviyordum. Onun ic;in 
§imdiye kadar sana, hep, «a§bm», «he
nim mahzun a§kJm» diyordum. F akat 
bundan sonra sen, arhk benim yavrum 
olacaksm. Benim ki.ic;iik yavrum, seni se
viyorum. 

Ve bu sou soz dudaklarmda 
kahyordu. 

Sonra hatJralanm anarlard1. 
Erciimende: 

yap1~1p 

Saniha, 

- Payastaki kumsalda yaptJgm gibi, 
yengec; olsana derdi. 

Carib degil mi? $imdi, Erciimend, 

Bizim derdimiz 
f2:5} ir zamanlar hattatlarla -edebi
l,g} yatcyJ, tarihc;i, riyaz.iyeci, felse-

feci, tabiiyall;l olsun- bi.itiin 
muharrirler birbirini tamamhyan iki un
sur halinde ya§tyorlardt. Muharrir eserini 
yazard1. hattat o eseri -bugiiniin- matba
alan gibi- yayardt. Fa kat hattat diyip te 
gel;miyelim. Onlann i<;inde Mesnevi gibi 
koca koca altJ cild tutan bir eseri sekiz 
yiiz kere istinsah edenler iistelik bir o ka
dar Kur' an ve binlerce kiic;.iik kitab ya -
~anl.ar vardt. Soziin k1sas1 bir hattat, ip
tJdal basJ makinelerinden l;Ok daha fazla 
i~ c;Jkarabilirdi. Ondan dolayt da eser 
telif edenlerin ihmal edemedikleri ve ede
mi.yecekleri bir kuvvet saylltrd1. M~hur 
§aJrlerden Kec;~cioglu fzzetin kendisile 
Hattat Y esari lzzet arasmdaki samiml 
dostlugun sebebini izah i<;in soyledigi 
niikteli soz de bu hakikati gosterir: Ikin
ci Mahmud gerc;ekten zarif bir §air olan 
Kec;ecioglunun giizel yaz1 c;.iziktirrnekten 
ba§ka goze <;arpar bir meziyeti bulunm1-

yan Hattat izzetle sJklf1kt gori.i~mesini 
g.a~ritabii gorerek bir giin §aire dii§iince
sJm ac;.ar: 

- Su Y esari ile nasi] anla§IP bagda 
tlgma akhm ermiyor. 

Kec;ecioglu §U cevab1 verir: 
- Ben biraz okurum, Y esari de biraz 

yazar. lkimiz birle~ince okur yazar olu
yoruz. Samimiligimizin sebebi budur §ev
ketmeab! 

Gel!!;elelim hattatlar, htzh ve giizel 
yazmaktan ba~ka bir§eye deger verme
dikleri ve yazmay1 okumaya tercih ettik-
1 eri ic;in niishalanm kalemlerile c;.ogaltttk
lan eserleri -tahammiil olunmaz bir bi
c;imd- hJrpalarlardt. 1~te biiyiik sair F u
zuli, onlann bu kayidsizliklerinden ve 
dikkatsizliklerinden dolay1 ~u ac1 k1t' ayt 
yazm1~tJ: 

Kalem olsun eli ol katibi bed-tahririn 
Ki fesadr kalemi surumuzu Sur eyler! 
Cah bir hart siikutile krlar N adiri N O.r, 
Cah bir nukta kusurile gozii Kor eyler! 

Matbaalann kuruldugu giindenberi 
de muharrirlerle miirettibler -kag1dla ka
lem gibi- laztm ve melzum halini alml§• 
lardu. Musahhihler de iki noktaYJ birle§• 
tiren vasd hatlar gibi bu iki unsur arasm
daki rabttayt kuvvetlendirmektedir. N e 
yaz1k ki birbirini tamamhyan bu iic; hars 
ve irfan aleti, bazan birbirini anlamaml§ 
gibi gi:irlinmekte ve yaz!lar ~apra 1k <;Jk· 
maktadtr. Biz yazJcJlar, bu vaziyette 
kendimizi mazur goriiriiz ve yaz1lanmrz 
hirpalandJk<;a yamk yamk derd yamp 
durmaktaytz. Fa kat miirettib ve musah
hih arkada~lara sorsak belki kendilerini 
mazur gorurler, ctiinkii: 

Sorsalar magdurunu gaddar kendin 
goslerir! 

Okuyuculanmm, yaz1lanmda rasla
dtklan ve rashyacaklan sakathklan bu 
izahtan sonra mazur goreceklerini uma
nm. 

M. TURHAN TAN 
H: 
Prevantaryomda bir liseli imzasile 

mektub yolhyan okuyucuma: 
1869 da !stanbula gelen Fransa 1m-

paratori~esi Ojeni idi. M. T. T. 

ECNEBI MEHAFILDE 

lrak Hariciye Naz1r1 gitti 
Irak Hariciye Nazm Nuri Pa§a Es· 

said dun ak~amki ekspresle Cenevreye 
hareket etmi~tir. lrak Hariciye Nazm 
diin Dolmabahl;e sarayma giderek Cum
hurreisimizle vedala~ml~tlr. 

ellerinin iisti.inde yi.iriimege utamyordu: 
- Minimini yavrun boyle yaramaz

hklar yapmaga utamyor, arhk ... diyordu. 
- Y a Ali Daymm paztlan. Bir ta• 

raftan herifin kollanm s1karken bir ta· 
raftan da bana giiliimsemekten utanml
yor muydun yaramaz? Y a binba§ID!n ~a
dmnda Halimeyi soylerken utanmtyor 
muydun? S1cak bahanesile ceketinin diig
melerini ac;1p gogsiinii gostermege utan
mlyor muydun? Birinci mi.ilazim Ercii -
mend Bey o zaman utangac; degil miy· 
diniz? 

- Y a siz Sa nih a Hammefendi, zarif 
pabuclann ic;inde sakh minimini ayakla
nnm ve §effaf c;orablann gizledigi giizel 
bacaklanniZl burnuma sokmaktan utan
mtyordunuz? A, ayaklanmz. bu guzel, 
bu minimini ayaklar, ben onlan nekadar 
sevenm. 

Sanihamn <;Jplak ayaklanm avcunun 
i~ine alarak k1rmJZI boyah parmaklanm 
acJbnctya kadar s1kJyordu. 

Ak~amiisti.i, evden c;tkJyorlar, Y etil • 
koylin bir kazino unda, gene birka<; har
dak bira ic;iyorlar, goriilmekten ve ta • 
nmmaktan korkmadan kolkola. dola,Jyor• 
lardt. 
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SIRA PORTEKiZiN Ml? 
lspanyadakinin aksine 
olarak, bir komiinist 
ihtililinden korkuluyor 

General 
beraber 

hakim olmakla Karamona memlekete 
sollarm ayaklanmastndan endi,ededir 

Li:r.bondan bir 
ispanyadaki dahili harbin civar mem~ 

leketlere sirayet eylemesi, yahud biitiin 
Avrupay1 birbirine kan§hrmasl ihtimali 
en ziyade bu devletin yakm kom§usu o~ 
Ian Portekizi endi~e ve heyecana dii~iir~ 
mii§tii. Portekiz, zaten komiinistlerin ve 
sosyalistlerin tahrikabna sahne olarak 
uzun miiddet dahilen kan~rru§, ancak son 
senelerde nisbeten huzura kavu~mu§tu. 

Bu siikuneti de otoriteye istinad eden 
ve fa§izmin bir nev'i olan yeni rejim sa
yesinde temin edebilmi§ti. lspanyada ko
miinistlerin ve emsali bulunan sendikalist
lerin ve anar§istlerin kralhgm sukutun -
danberi miitemadiyen faaliyette bulun ~ 
malan ve gecten kanunusanide yap1lan 
umurni intihabda ekseriyeti kazanarak 
alabildiklerine ortal1g1 deh§et i~inde bJ
rakmalan ve nihayet ordunun etrafmda 
toplanan milliyetperverlerin mukabil ha
rekete ge911esile dahili harb ctlkmasJ 
Portekizin dayand1g1 rejimi de sarsmtlya 
ugratrnJ§tlr. 

!spanyada komiinizm dalgasJ iistiin 
geldigi takdirde kom§u kiictiik Portekizi 
de bir hamlede silip siipiiriip burada da 
ayni re)Jml tesis edecegi, ve hatta iki 
memleketi birle§tirerek Portekizin istik -
Ialine nihayet verecegi Lizbondaki siyasi 
ve askeri mehafilde derin endi§e ile tab
min olunuyordu. 

1spanyadaki komiinist te§kilatmm !her~ 
ya yanmadas1 komiinist partisi admt ta
~•makta olmas1 bunlarm dil, hars ve ta· 
rihleri birbirine de yakm olan bu iki 
memleket arasmda fark gorrnek isteme
diklerini isbat etrnege kafidir. 

Bu vaziyeti dii~iinen Portekiz dikta· 
torii ve hiikl!meti lspanyadaki milliyet ~ 
perver fa~istlerin k1yamm1 memnuniyetle 
kar§llaml§ ve bunlara kar§I tevecciih ve 
miizaheretini eksik etrnemi~tir. thtimal 
bu yard~m sayesinde milliyetperverler 
bidayette en ziyade Portekiz hududu 
boyundaki yerlerde tutunabilmi§ler ve 
Sevili ilk merkez ittihaz etrni§ler, Bada
jozu kolayhkla almJ§IardJr. 

*** Afesaha ve nulusu 
Portekiz iberya yartmadasmm cenu

bu garbisindedir. iki taraf1 Atlantik Ok
yanusu ve diger iki tara& da karadan fs
panya ile muhatttr. Mesahasl 92,713 ki
lometre murabbat olup 1spanyamn mesa
hasmm be~te birinden de azd1r. Niifusu 
6,322,000 ki§idir. Her kilometro murab
bama 65 ki i isabet eder. 

Portekizin Avrupadaki yerleri lspan
yaya nazaran azsa da miistemlekeleri 
daha c;oktur. Ekserisi Afrikada bulunan 
Porteki:~ miistemlekatmm mesahasJ 
2,429.350 kilometro murabbat ve nufu
su 7,250,000 ki§idir. !ngiltere, F ransa 
ve Holandadan sonra miistemleke cihe
tinden en zengin memleket Portekizdir. 
lspanyadaki gibi Portekizde de halkm 
el:seriyeti ziraat ve ormancihkla ya~ar. 

Merkezi Lizbonun niifusu yanm mil
yondan fazlad1r. Bundan sonra ba§hca 
beldesi iki yiiz bin niifuslu Portodur. Di· 
ger §ehirlerinin niifusu on bin ile yirmi 
bin arasmdadJT. 

Portekizin cograft mevkii gayet mii
himdir. Atlantige dogru Avrupa bt' a • 
~mm bir ctlkmtmm te~kil ettiginden, mii· 
kemmel ve mahfuz. limanlan bulundu • 
gundan sevkulcey§ cihetinden c;ok dege· 
ri vardu. fngilterenin lrak ve MISir miis
tesna olarak yegane miittefiki Portekiz 
olmasmm ba§hca sebebi bu memleketin 
sevkiilcey§ cihetinden mevkiinin ehemmi
yetli olmasJdlf. 

Atlantik denizinde Avrupa ile Ameri
ka arasmda bir koprii te§kil eden Asor 
ve Madera adalan da Portekize aiddir. 
Kiic;iik Portekizin cografi mevkii itibarile 
Atlantige hakim bulunmasmdan !ngilte
re bu memleketin mukadderatJ ve bil
hassa istiklalile c;ok s1k1 alakadardtr. 
Bunun ic;in lngiltere gerek siyasi, gerek 
ikbsadi noktadan Portekizi kendisine Sl· 

k1ca baglamJ§tlr. fngiltere bu memleketin 
her i§ine fngiliz fmparatorlugunun ecza· 
s1 kadar ehemmiyet verir. 

fngiltere i!e Portekiz arasmdaki itti· 

_ ortekiz dtktaorii General Karrrwna. ~ 
Ba~vekil Salazar 

fakm men§ei pek eski olup 1661 senesin
de imzalanan bir muahededir. 

Porteki:r.deki inktlablar 
Portekiz iberya yanmadasmda yedi 

yiiz sene hiikiim siir~n Arablann hakimi
yet ve idaresinden lspanyollardan daha 
evvel kurtulmu§ oldugundan istiklali da
ha eski o1dugu gibi bariz hususiyeti var~ 
cLr. 200 senedenberi Ingiltere ile miitte~ 
fik bulunmasJ istiklalini bugiine kadar 
muhafazaya ctok yard1m etmi§tir. 

Portekiz 191 0 senesine kadar kralhk
la idare olunuyordu. Lakin idaresi, ic; • 
timai ve ikhsadi §eraiti Kurunuvustadan
beri lspanyada oldugu gibi pek degi§me
diginden ve artan niifusunun ihtiyacla
rma uygun dii§mediginden ic;in ictin isyan 
ve ihtilal dalgalan peyda olmu§tu. 

25 sene evvel bu gizli hareketler bir
denbire meydana l;lkarak kralhgl supi.i· 
riip gotiirdii. Y erine cumburiyet rejimi 
kuruldu. Umumi Harbden evvel biiti.in 
Avrupada F ransa ve lsvi~reden ba~ka 
bir cumhuriyet yokken Portekizin bun
Jar masma gectmi§ olmas1 ziyadesile na
zan dikkati celbetti. 

Lakin i§ba§Ina ge~en anar~ist. sendi
kalist gibi miifrit sol partiler yapicihk 
kudretini gostermediler. Memleketin ik • 
hsadi ahvali biisbiitiin bozuldu, mali i~
leri berbad bir hale geldi. 

16 sene devam eden bu kart~Ik ve 
gergm hale 1926 senesinde General 
Karmonamn riyaset ettigi askeri parti ni· 
hayet vermi§tir. Bu heyet blitiin siyasi 
partileri ve hiikiimeti dagitmJ , yerine 
otorite esasma dayanan ve fa~izme ben· 
ziyen bir idare kurmu§tur. Bu suretle 
Portekizin ba~ma diktator olarak bu ge· 
neral ger;:mi§tir. 

1927 de Lizbon ile Oportoda komii • 
nistler haricden silah ve yard1m alarak 
biiyiik bir isyan c;•karmJ§lar, ve so~yet 
idaresi kurmak istemi§lerdir. F akat fa • 
~ist diktator bu komiinist isyamm kanlt 
surette bashrmJ~tJr. 

lalahat 
Portekizde askeri diktatorliik komiinist 

isyamm bertaraf ettikten sonra ileride 
bu gibi hareketlerin daima silah kuvve· 
tile bastmlamJyacagmJ ve mali ve ikb
sadi 1slahat y~pilarak halkm memnun e
dilmesi laz1m geldijini dii§iinmli~tiir. 
B~nun ic;in on sene evvel diktator Ge

neral Karmona, General Freitanm riya
seti altmda te§kil ettirdigi kabineye en 
miihim aza olarak Koimbra Oniversitesi 
profesorlerinden Dr. Salazar! Maliye 
Nazm tayin etrni§tir. Murnaileyh memle
ket maliyesini anar~iden kurtarmJ§ ve 
saglam temeller iiz.erine kurmu§tur. 

Portekizin maliyesi o kadar iyile~mi§· 
tir ki her zaman para vermege hazn bu· 
lunan lngiltereden istikraz bile almaga 
muhtac olmarnJ§ ve kendi varidatile dev· 
letin ve memleketin biitiin ihtiyaclanm 
temin eylemi§tir. 

1932 de General F reitanm istifast ii
zerine Dr. Salazar Ba§vekil olmu§tur. 
Murnaileyhin yapJCI kudreti ve Jslahall 
Portekizde idari ve iktJsadi vaziyeti iyi
le§tirmi§tir. 

Maahaza gayrimemnun unsurlar ek· 
sik degildir. Oc; sene evvel ~imdiki lspan
ya Ctmlhurreisi M. Azanamn te§ebbiisile 
Portekizdeki ihtilalcilere gonderilen si • 
lahlarla tehlikeli bir isyan hareketi olmu§· 
tu. 0 zamandanberi Portekiz devlet 
§efile hiikiimet reisi f spanyadaki hadise· 
lere ve sol cenah partilerinin ve hiikl!met~ 
lerinin hareketine itimad gostermemekte· 
dirler. fspanyadaki hadiselerin Portekiz 
halkma ve ordu ve donanmastna sirayet 
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Dort yolcunun 
atlattigi tehlike 

Makinesi bozulan bir 
motor ak1nbya kapdd1, 
batmak iizere iken ... 
Evvelki gece saat 23 te .Mehmed, Z~

hid, Micto Mustafa ve Oskiidar pohs 

Biiyiik Ehramtn esran 

Bugitnherciimerc bitiyor,diin. 
ya refah devrine giriyormu~! 

merkezinden Osman Kopriide vapuru Keops ehramtnin diinyaya aid hakikatlerle biitiin tarihin 
kac;umi§lar. Bu mad a motor~~ .. Idris 

kendilerine miiracaat ederek Uskudara seyri·nce hadiseler tahmin edilerek vaptldigiDI gosterir ucuzca gotiirmek istedigini soylemi§tir. 

Vapursuz kalan dart yolcu motorcii • I d d .b h bl eydana CJkariidi 
ile pazarhk ederek motore binmi§ler ve 1nan1 maz erece e gari esa ar m _ 
Oskiidara dogru yola c;JkmJ§lardtr. Mo • B · "k Eh · K .. r k MISlrdaki uyu ram, yaDJ eops 
tor tam Usklidar iskelesine ge Ir en! mak- ehrami, insanlan en fazla dii§iindiiren, 
k)'nesi bozulmu• ve akmtiya kapl ara k 11 ~ ') 1· I · k f 

' _ esrarengiz apa 1 liP e, a 1m enn a asm1 
Marmar11ya dogru siiriiklenmege ba§la h d AI' ) b 

d 1 en fazla yoran e ram u. 1m er, u 
mi§hr. Bu SITada §iddetli riizgar ve a . ehramm dJ&ml ve dehlizler, karanhk oda- l:o'r,.vun 

galardan motor batmak tehlikesine rna • lar, esrarh girintiler ve r;:•kmtJiarla dolu o<~.-c.i 
ruz kalmt§tlr. Bu sebeble yolcular feci 1. I · I d · · 

~ ic;ini, bugiinki.i i un erm esas an auesm~ bir oliim ihtimali kar§JSmda titremege I .. b' 'k d . d 
K de iyiden iyiye o ~up 1<;h ten, enn e-

ba§larru§lardu. Bu snada motoriin . 1 • rin tetkik ve mi.italea ettikten sonra, son 
nahada a~"tklanna geldigini ve saatm de d'l k b' · 

" 0 derece hayret e 1 ece IT nehceye var-geceyanstm gec;ligini goren polis sman b b k K 
etraftan istimdad maksadile tabancasmJ mJ&lardJT. Filhakika, u iiyi.i eops 
ct•kararak havaya ate§ etmege ha§lamJ§· ehrammm, bizim ilmimizden c;ok ileride 
tir. 

lcraiTt~: 
Odo5t, 

I 
' . 
I I 

Civardan gectmekte olan Hasan kap -
tanm motoriinde tayfalar silah seslerini 
duyarak kaptanlanm uyandJrmt§lardu. 
Hasan kaptan denizde imdad istiyen .bir 
vas1ta oldugunu anlaml§ ve on be§ dak1ka 
kadar denizi arad1ktan sonra dalgalarla 
penctele§en motorii bulmu§ ve. a.rkasJna 
baghyarak Kad1koyiine getirmi§hr. 

Bu suretle saatlerce i:iliimle penctele 
§en dort yolcu sag salim kurtulmu§lardu. 

bir ilmin mimarile ifadesi, yalmz Ademi 
devirleri degil, ondan sonraki devirlerin 
hadiselerini de istiab eden bir tarih ilmi
nin, M1S1rl1lann Oliiler Kitabt sayesin

de mana verilebilecek olan bir sembolii 
oldugu anla§IImi tlr. Keops ehrammm 
dahili ve harici olctiilerinden c;•kanlan 
manalara nazaran, bugiinkii 15 eylul 
son derece miihim bir tarihe tesadiif et • 
mektedir. T arife stgmaz. bir herciimerc 

bugiin nihayete ermekte ve muayyen ol
makla beraber, istikbal hakkmdaki en -
di§elerimizin tamamen zail olmasm1 icab 
ettirecek kadar uzun bir refah ve nur 

Ehramrn dahilinde, hesablanarak yapdmrf taksimat 

Fransada grev vahimie,ti 
[Ba$taraft 1 inct sahtjede] 

duklanm bildirdiklerinden M. Salen • 
gro, M. Leon Blumdan Lillee gelmesini 
rica etmi§tir. 

ihtilaf kollektif i§ mukavelesinin tat
boo meselesinden ne§et etmi§tir. Ame
le, iicretlerinin yuzde on nisbetinde ar
tmlmasmt istemekte ve bunun i~in uc
retlerin hayat pahaltltgile mutenasib 
olarak artrrtlmasm1 derpi§ eden mad -
deyi ileri siirmektedirler. Patronlar, a
melenin bu talebini reddetmektedirler. 

M. Blum, patronlar amelenin meta -
libini kabulden imtina etmekte 1srar 
eylediklerinden, ihtilafa bir nihayet 
vermege muvaffak olmakstzm gece pa· 
rise donmu~tur. 

Gazetelerin miitalea•t 
Paris 14 (A.A.) - M. Blumiin Lille 

seyahatinden bahseden Oeuvre gazete
si, ezci.imle diyor ki: 

cBir Ba§vekilin sosyal bir ihtilafta 
hakemlik etmek uzere bilhassa sey~ha
te ~xk:mast emsali mesbuk olmtyan bir 
hadisedir. 

Ba§vekil, patronlar delegasyonunun 
anudane imtinalarmda 1srar etmekte 
olduklanm gi:irunce patronlar namma 
soz si:iyliyen M. Pierre Thiriezin ifadesi 
v~hile, hi.ikfunetin azmini izhar etmi~ 
ve ihtilaft hiikfunetin yapaca~ hakem
ligin hal ve fasletmesine karar vermi§
tir.• 

Le Jour gazetesi, yanyor: 
cBu karar, manbk icab1 fabrikalan 

i§gal eden ameleye gonderilmesi iktxza 
ederken fabrikalarx ellerinden altnmu~ 
patronlara gonderilmi§ bir iiltimatom
dur .• 

Umumi Afesai Konlederasyo· 
nunda kararlar 

Paris 14 (A.A.) -Havas ajansmdan: 
Umumi mesai konfederasyonunda ve 

partilerin muhtelif toplanblarmda iki 
mesele mevzuu bahsolmll§tur: Kollek -
tif mukavelelere riayet edilmemesi yii· 
zi.inden grevlerin artmaSJ, hayat paha -
ltlt.gma kar§l miicadele. 

Muhtelif mmtakalarda yi.iz bine ya
km grevci henuz mucadele halinde bu
lunmaktadtrlar. Bilhassa Marsilyada 
ve §imalde. Fakat Halk~tlar cephesinin 
icab eden tedbirlerin almmasx mesele
sinde hukfunete zahir olaca~ §imdiden 
si:iylenebilir. 

devri ba§lamaktadu. 

Koops ehrammm esrar dolu §eklinden 
bu manay1 c;•karan alimlerin istinad ettik
leri esaslar §unlard1r: 

Biiyiik Ehramm cL§ ktsmmm yiiksek -
ligi 137 metro ve kaidesinin uzunlugu 
227 metrodur. Ehram Miladdan evvel 
2700 ve 3100 seneleri arasmda in&a e
dilmi§tir. MISlrh mimarlar, bu mikyaslan 

«Mukaddes dirsek», yahud «Ehram 
parmag•» ile i:ilc;mii§lerdi. Bu olc;iiler, 
ancak erbabmca malumdu. Kaidenin mu~ 
biti, parmak hesabile 36,534 parmak, 
kaide zaviyeleri 25,826 parmak ve umu
mi irtifa 5,813 parmakhr. En eski za • 
manlardanberi ehramlardan balueden 
miielliflerin, bir tak1m esrarh manalar ta
§IdJgmi soyledikleri bu rakamlar, zama· 
mm1z alimlerini, diinya hakkmda ifade 
ettikleri malumatJn derinligi hayretlere 
dii~iirmii~tiir. 

Eldeki eski MJSJr yaZiianndan da an
la&IIdJgJ gibi, Biiyiik Ehram, son derece 
dakik bir giine~ saati vazifesi gormek 
iizere in§a edilmi& olmakla beraber, ayni 
zamanda, till dairesinin ge<;ecegi noktay1 
kat'iyetle tesbit etmege de mahsus bu • 

lunuyordu. Bu mii&ahede, eski M!Slrh
larm, karalarla, denizlerin sureti inkisa
mt hakkmda c;ok mi.ikemmel ve tam bir 
fikre sahib bulunduklanm gostermektedir. 

Diger taraftan, kaidenin dort taraf1 &a • 
kull mihverin yiiksekligile iki defa tak
sim edilince, pi denilen mall!m 3, 1416 
rakami elde edilmektedir. Ve nihayet, 

ehramm in§asJnda vahidi k1yasl o1arak 
kullamlan «M ukaddes dirsek» olc;iisi.iniin 
de bir milimetrenin yiizdebiri kadar ci.iz'i 
bir farkla, kutub nJSJf dairesinin on 
milyonda birine miisavi oldugu anla§tl~ 
mi§tJr. Biiyiik Ehramm irtifat bir milyon· 
Ia darbedildigi takdirde, arzdan giine§e 

olan mesafe sahib olarak elde edilmek
tedir. Biitiin bu olc;iiler. yirminci am il
minin heniiz ke§fettigi feleki ilim esaslan
na dayanmaktad1r. 

mahsus miiselles bir ta§ vardtr. Oliiler 
Kitabma nazaran, bu methal dehlizi, eh
ramm in§ast tarihindenberi manen tered~ 
di etmi§ olan devirde diinya esranna vii
kuf ve al1~ma devrinin ba§langtcJm tem· 
sil etmektedir. 

A§agi dogru meyilli olan dehliz 77 
metro kadar indikten sonra ufki bir ko
ridora mi.intehi olmakta, bu koridordan 
sonra da bir yeraltJ odasma vanlmakta
dJr. Bu koridorun vasati yiiksekligi 1,32 
metro, geni§ligi 1 ,06 metrodur. Bunun 
sembolli, hakikate dogru yiikselen yolu 
bulam1yan be§erin, insiyak~ mahiyette 
karanhklara dogru sukutudur. 

Bu koridorun, mUntehi oldugu yeralt1 
odas1, Firavun dairesinden sonra, esrarh 
ehramm, en §ayanJ dikkat yeridir. Bu 
odamn tavaru di.imdiiz, zemini bir rna -
gara zemini gibi ini~li c;tkt~hd1r. Bu o
da, tersine yap1lmt~ hissini vermektedir. 
T avanda, sinek gibi tepetaklak yiiriiyen 
ve balta ile biribirlerinin kafalanm ya • 
ran insan resimleri yapilmt~hr. Bu oda 

cinnet odasidtr, meyilli dehlize giren bi
c;areler, kurtulmak iimidinden tamamen 
mahrum bir halde bu odaya dii§erler. 

Yiikselen koridorun istikametinde iler· 
liyecek olursak, «hakikat>> odasma, ora
dan «Kralic;e» nin odasma varmz. Bu 
kiSimlar, gene oliiler kitabma nazaran 
son derece biiylik bir mana ta§Imakta • 
dJT. Bunlarm, sembolii, fikir ronesanst ve 
hakiki nurun geli§idir. 

Ehramm ic;ini dolduran bu dehlizler 
ve odalardan ba~ka. muhtelif sembolik 
manalar ta§Jyan daha birc;.ok dehlizler ve 
odalar vardJT. Fa kat alimler, oliiler kita
bmm bu taksimata verdigi manalarla tk

tifa etmiyerek, ehramm harici olc;.iilerinin 
baz1 fenni hakikatlere tetabuk etmesinden 
aldtklan ilhamlarla tetkikatJ ilerletmi§ -
ler ve bu garib manalar ta§Iyan dahili 
taksimata hakikate daha yakm ba§ka 
manalar bulmaga c;.ah~mJ§Iardlr. 

Urnumiyet itibarile 
tavazzuh etmi§ gibidir. 

Ehramm harici olc;i.ilerinden aldJklan 
bu neticeler iizerine dahilde tetkikata gi
ri§en alimler, ehramm dahill taksimatm
dan, bir yandan bu esasa, bir yandan 
MlSlrhlann birc;ok esrarh bahisleri ihtiva 

siyasi vaziyet eden me§hur «Oiiiler Kitabma »istinad 

1865 te, ilk tetkikat1 yapan Robest 
Menzies, birc;ok eski metinlere istinad e
derek, dehlizlerin ve odalann taksima
hnm, bir taklm kehanetlerden ve tarih • 
Jerden ibaret oldugunu soylemektedir. 
Ondan sonraki alimler, bu ilk nazariye· 
ye dayanarak, bu taksimatla, be~eriyet 
tarihinin kaydettigi hadisat arasmda bir 
miinasebet mevcud oldugunu iddia et • 

mi§ler, aramJ§Iar, tetkikah derinle§tirmi§
ler ve nihayet §U neticeye varmi§Iardir. 
T avanlann ve zeminlerin birle§tikleri nok
talar, dehlizlerin odalara miintehi oldu
gu, ini§li ve yoku§lu kJSJmlarm ba§langtc;. 
ve nihayet kiSlmlan, hulasa bu esrarh in· 
§aat tarzmm her tarah, he§eriyetin ge -
c;irdigi diger istihalelerin tarihini te§kil 
etmektedir. 

M. Thorez, ge~enlerde sol cenah 
mensublarmm bir toplanhsmda, parti
sinin hatta miihim noktai nazar ihti -
laflan ~tksa ve hatta bu ihtilaflar !s -
panyol meselesine dair dahi olsa, Blum 
kabinesine muzaherette bulunmaktan 
bir an bile farig olmamaga azmetmi§ 
oldugunu teyid eylemi§tir. Yeni sosya
list ve radikal hatibler de cHalk~tlar 

cephesini bozmamak ve muhtelif sol 
cenah kartellerinin feshedilmesini in -
tac etmi§ olan hatalan tekrar etme -
mek• azmlnde olduklarm1 ifade etmi§· 
lerdir. 

Harici siyaset baktmmdan M. Blu -
miin mecliste bir miizakere yap1lmaS1 
takdirinde, ittifak elde edecegi tahmin 
edilmektedir. 

edeceginden her an intizar edilerek kor
kuluyor. 

Ahiren iki Portekiz harb gemisi mi.i
rettebatJntn zabitlerini hapsederek isyan 
etmeleri bu korkulann bo~ olmacLgJnJ is
bat etmi§tir. 

Muhtl7Tem Feyzl TOGAY 

ederek bir takun §ayam hayret neticeler 
c;tkarmi§IardJr, 

Ehramm methal koridoru 28 metro 
uzunlugunda bir ini§ten sonra yiikselen bir 

dehliz halinde uzamaktadJr. Bu ini§li ve 
c;JkJ§h iki dehlizin birle§tigi noktada, 

yiikselen koridorun methalini gizlemege Zamamm1z alimlerinin bu 

- --~·-------------

Nilin leyezan hali ve ehramlarm goriiniifu ( sagdaki 
mefhur Keops ehramrdtr) 

taksimata 

verdikleri manalann urnurni hatlan 1un ., 
lardtr: 

Meyilli dehlizle yukan dogru yiikselen 
ilk dehlizin birle§tikleri nokta, Beni lsra· 
ilin hicretini temsil ediyor. Gene bu yu
kan dogru yiikselen yolun sonuna dogru 
olan klS!m 1samn c;armtha gerili§ tarihinin 
semboliidiir. Bu ikisi ortasmda Miladt 
gosteren bir mahal vardtr. Bundan sonra 
hJristiyanhk devrinin ba§langictnJ goste~ 
ren biiyiik bir dehliz gelmektedir. Bu 
dehlizin 153 kadem uzunlugunda olu§u, 
lsamn emrile agdan c;tkan 153 bi.iyiik 
bahga i§arettir. 

Biiyiik dehlizin sonuna dogru tavan 
kJSmmm birdenbire alc;almasi fikri: bir 
sukuta delalet etmektedir; on dan gene 
be~eriyetin gec;irdigi te§evvii§lin semboli.i 
olan kan§Jk tam mimaride bir yerden 
~~:ec;ilerek p;eni~ bir mahalle c;tlolmakta -
d1r i, bu da be§eriyetin tekrar nura ka
VU§tugunu gosteriyor. Ehramm planla • 
nndan istihrac edilen manaya gore. Ade· 
ml devir 2000 senesinde bitrnektedir. 

Bu umurni hatlar, alimlerin, ortaya 
son derece hayret verici bazl rakamlar ~ 
dan mlirekkeb bir takvim c;.tkarmalanm 
miimkiin kilmi~tlr. 

llk dehlizden Firavun odasma kadar 
olan mesafe 4 agustos 1914 ten 15 • 16 
eylii! 1936 ya kadar te§evvii~ devrinin 
semboliidiir. Bunu §oyle taksim ediyor • 
lar: 

1 - ilk dehlizin ba§mdan sonuna ka
dar olan kiSlm: 4-5 agustos 1913 ten 
1 0-11 te§rinisani 1918 tarihine kadar o• 
Ian devirdir. 

2 - 1Ik odadan ikinci gec;.ide kadar 
olan mesafe: I 0 • 11 te§rinisani 1908 den 
28-29 may1s 1928 tarihine kadar olan 
devirdir. 

3 - lkinci dehlizin ba§mdan sonuna 
kadar olan mesafe 29 mayts 1928 den 
15-16 eyliil I 936 ya yani bugiine ka· 
dar olan devirdir. 

Bu hesaba gore te§evvii§ devri ~yle 
hula sa ediliyor: 

1 - Harbi Umuminin ba§Indan MU~ 
tarekenin imzasma kadar olan zaman. 

2 - Miitarelc.eden umumi buhramn 
ba~lang1cma kadar olan zaman. 

3 - Diinya buhramndan fikri teced~ 
dude kadar olan zaman. 

Ehramtn esrarh rakamlanm tahlil e· 
derek son derece derin tetkiklerden sonra 
§U yukandaki neticeleri elde eden alim• 
ler, istikbale taalluk eden bir takun ra • 
kamlar daha bulmu§lardJr. Bu rakamlar 
~unlard1r: 

20 agustos 1938 
27 te&rinisani 1939 
3~4 mart 1945 
18 §ubat 1946 
20 agustos 1953 
Bu son tarih Firavun odasmm ce • 

nub duvanndan istidlal edilmi~ • 
tir. Yeralt1 odasmda da 1992 tarihi 
istihrac edilmi§tir. Bu rakamlann mana• 
sm1 son derece merak eden alimler, gene 
Oliiler kitabma miiracaat etrni§ler ve kita· 
bm verdigi §U mana! an c;Jkarmt§lardtr 1 

Diinyamn sonundan evvel her~eyi yolu· 
na koymak iizere biiyiik bir hiikiimdann 
gelecegi tarih. Deccahn gelecegi tarib. 
lkinci Mesihin gelecegi tarih. 

Fa kat bu tarihler istikbale taalluk et· 
tigi ve tesadiife bagh bulundugu ictin, 
bunlar hakkmda kat'i bir §ey soyleneme
mi~tir. Alimler, bu vadide r;:ah§maga de
vam etrnekte, fakat tetlciklerinin neticesi· 
ni §imdilik roylememektedirler. 
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M. Hitler Bol§evizm 
aleyhinde bir nutuk 

daha irad etti 

Bratislavada yeni 
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Romanya ve Yugoslavya 
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mesai esast tutuldu 
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Matbaa ve Cinkografhanesi 

En son aiatem makinelerle miicehhezdir. 

[B(lftarat• 1 lnd sahftetZ•l 
fener alayi tertib edilmi~tir. 

M. Hitlerin ihinci nuthu 
Nuremberg 14 (Hususi) - Nosyo

nal sosyalist flrkasmm 4 iincii kongresi· 
nin kapam§ celsesinde, M. Hitler miihim 
bir nutuk daha si:iylemittir. M. Hitler 
8 giin zarfmda kongrede goriilen itlerin 
ehemmiyetine i~aret ederek nasyonal sos· 

. yalizmden sitayi~le bahisle demi§tir ki: 
«- N asyonal sosyalizm hal is Alman 

mahdu, Bol§evizm gibi ihrac maddesi 
degildir. Berlin Berlindir, Moskova Mos· 
kovadir. Kendi kanaatlerimizi Rusyaya 
veya ba§ka memleketlere ihrac etmegi 
akhm1zdan bile gec;irmiyoruz. Bol§evizm
le miicadelemizin sebebleri biisbiitiin ba§
kadJr. Bol§evizmle ilk miicadelemiz ha· 
ricde degil, bizzat kendi memleketimizde 
cereyan etti ve tam muzafferiyetimizle 
net!celendi. 

Bol~evizm Almanyada muvaffalc ol -
sayd1 netice ne olacakll) Dlinyantn en 
iyi asker milleti oldugu ~iiphesiz bulunan 
Almanyayt ele ge-;iren Bol~eviztnin elin~ 
de Alman ordusu ltuvvetli bir silah te§kil 
edecekti. Bu kuvvetli ordu sayesinde Bol
§evikler Avrupay1 iki muhas1m cepheye 
aymmya muvaffak olacaklardi. 

Bol~evizme kar§l Almanyamn miica· 
delesi Avrupayt biiyiik bir tehlikeden 
kurtarmi§br. Avrupada ve Almanyada 
JUlhu korumak ~in kuvvetli bir ordu vii· 
cude getirdik. Bu ordu mevcud olduk!;a 
Avrupada bol§evizm olamaz. 

Avrupanm herhangi bir memleketinde 
bol~vizm muvaffak oluraa, kolayhkla 
diger Avrupa memleketlerine de sirayet 
edecektir. hte bundan dolay1du ki, bii -
tiin kuvvetimizle bolievizme kar§I §iddet· 
le miicadele ediyoruz ve bundan sonra 
da ayni ~iddetle miicadelemize devam 
edecegiz. 

Biz diger memleketlerin dahill itlerine 
kan~mayiz, fakat ha§kalannm da bizim 
dahili i§lerimize miidahalelerine miisa -
ade edemeyiz.» 

M. Hitler bundan sonra !ngiliz gaze· 
telerinin baz1 ne§riyabndan bahsederek 
bir lngiliz gazetenin daimt teslihatile AI· 
manyanm Avrupayt ikiye aytrdigma da· 
ir yazdiii ne~riyata cevab olarak demi§· 
tit- J.:i: 

<<.Avrupa esa~en ikiye aynlml§ bulun
maktadir. Bunu bilmiyen yalniz Roben· 
aon gibi kendi adasma ~ekilmit bulunan 
fngilteredir.» 

M. Hitler bundan sonra kongre aza· 
!anna te~ekkiirlerini bildirmi§ ve 12 ay 
sonra N uremberge tekrar hesab vermege 
geleceklerini unutmamalarrru tavsiye e • 
derek «Ya~asm Almanya» diye bagmp 
si:izlerini bitirmi~tir, 

Almanyamn horhutu 
Londra 14 (A.A.) - Royter A • 

jansm1n Nuremberg muhabiri, Hess Rib· 

bentrop ve Rosenberin de hazu bulun • 
dugu bir huauai ogle yemeginde Hitlerle 
yaptlgi konu§m&YJ ne§retmek hususunda 
Hitlerden miisaade almi~hr. Alman te· 
fi demi§tir ki: 

«- Bittabi biz Almanyada bolte ~ 
viklikten korkmay1z. Fa kat tek bir kor • 
kum var, bunu 8<;Ik<;a soyJiiyon.tm. Q da 
Almanyanm etrafmda bulunan bol§e • 
vik zehirinin tahribat yapmakta oldugu 
memleketlerin, biribiri arkastndan bol~e
viklige siiriiklenmesidir. Boyle bir vazi
yete seyirci kalamayiz. <;;:unkii biz AI • 
manlar nihayet bir Avrupa milletiyiz.» 

Hitler heyecanh bir lisanla bunlan 
soyledikten sonra demi~tir ki: 

«- Biz ve !talya diger memlelretle
rin ncuyonalistlerini severiz. Bunun da 
sebebi gayet basittir. Ciinku biz ancak 
milli bir esasa dayanan memleketlerle 
miinasebatta bulunabiliriz.» 

Pari1te Bolfevizm aleyhinde 
biiyiih miting 

Paris 14 (A.A.) - Starazburgda 
k1rk bin katoligin i§tirakile bol§evildik 
aleyhinde biiyiik ~ir miting yapilmi~hr. 
!ttifakla kabul ed1len karar suretinde 
katoliklerin F ransada oldugu gibi bol§e
vizmin 1spanyada oldugu gibi hareket 
etmesine kat'iyyen miisaade etmiyecek • 
Jeri ve buna tek bir adam gibi kar§I ko
yacaklarl teyid olunmaktadtr. 

Timeain bir malrale1i 
Londra 4 (A.A.) - Nurembergde 

akdolunan N as!?nal Sosyalist kongresi· 
ne Alman Harlclye Nezaretinin resmi 
hi~bir miimessilinin i§tirak etmemi~ oldu • 
gunu ve hatta ecnebi mii~hidlerin bu ne· 
zaretin Almanyamn harici i§lerindeki 
mes'uliyet derecesinin ne oldugunu suale 
~ayan gormekte olduklartnl nazan dik • 
kate alan Times gazetesi diyor ki: 

~ayed Alman liderleri, Avrupada fa· 
§izmi hakim kilmak i!;in komiinizmi yik· 
mak hususunda Almanyaya yardun et • 
mege !ngilterenin haztr oldugunu zanne· 
diyorlaraa -;ok aldanJyorlar. Nuremberg· 
de si:iylenilmi§ olan nutuklann ba§hca 
mevzuunun evvelce dii§iiniilerek intihab 
edilmi~ oldugu ve Alman siyasetinin §im• 
diki hiicumunun F ransiz • Sovyet ittifakt 
aleyhine miiteveeeih bulundugu muhak • 
kakhr. F akat AJmanyamn kom§ulann • 
dan herhangi hirisin!n evvelce akdetmi~ 
oldugu bir ittifaki §imdiki ahval ve ~erait 
altJnda feahedecegini farzelmege imkan 
yoktur. 

Bir lnriliz ra:ete1i ne iliyor? 
Londra 14 (A.A.) -Sunday Chro· 

nicle gazeteainin Nuremberg muhabiri 
§oyle yaziyor: <<Almanyayl bugiin ha • 
ricde meveud :zihniyetle muhakemeye 
imkin yoktur. Almanya vatan a~kmm, 
uk ve milliyet duygulanmn bir din ha
line geldigi bir memlekettir.» 

[B~taraf' 1 fnc! sahttede] 

mevcud oldugunu tebariiz ettirmektedir. 
Salahiyettar mehafilden -alman mii -

temmim malumata gore, l<i.i<;iik Antant 
Hariciye Naztrlarmm bu seferki toplan· 
tlsmda her§eyden evvel Lehistanla <;;:ekos· 
lovakya arasmdaki miinasebat tetkik edil
mi~tir. Konferans Lehistanm siyasetinde 
son zamanlarda miihim bir tebeddiil 
vukua geldigini ve Lehistanm an'anevi 
F ransiz dost)uguna dondiigiinii memnu· 
niyetle kaydederelc, bu vesile .ile Lehis
tanla Cekoslovakya mlinasebatmm da 
salah bulacagi iimidi izhar etmi~tir. 

I<onferans bundan sonra Cemiyeti 
Akvamm oni.imiizdeki toplanhsmda Kii
<;iik Antanbn takib edecegi hattl hareketi 
tetlcik etmi~tir. Malum oldugu ve~hile 1-
talya Cemiyeti Akvam Konseyine i~tirak 
i~in Habe~lerin Cemiyeti Akvam Kon • 
seyinden ihracmt, yani Habe§istamn il
tihakmm resmen tanmmaamt istemi§tir. 
Ki.i~iik Antant Hariciye N aztrlan bu 
husustaki noktai nazarlanm tesbit etmi§· 
lerdir. 

Konferans bu miinasebetle Cemiyeti 
Akvam paktmm 19 uncu maddesi mu .. 
cibince Cemiyeti Akvamm tslahi mesele· 
sini gorii§mii~ ve ancak miisbet bir saha· 
da tadilata tnuvafakat etmege karar ver· 
mittir. 

Konferans ayni zamanda KU~Uk An· 
tant devletlerile Sovyet Rusya arasmda
ki miinasebab tetkik ederek, her iic; dev· 
letin de Sovyet Rusyaya kartJ alacagi 
vaziyette muhtar kalmasma karar ver • 
mi,tir. 

Ki.ic;iik Antant konferanst Antanta i§• 
tirak eden ii~ devletle Fransa arasmda 
iktlsadi miinaaebatm genitletilmesine ka
rar vermi§tir. Bilhasaa Y ugotlavya ile 
Fransa arasmda yeni bir ticaret anla~ma· 
st akdi derpig edilmi§tir. Bu mesele Fran· 
siz Ticaret Nazm M. Baatidin te!iri· 
nievvelde Belgrada yapacagi ziyaret 
miinasebetile halledilecektir. Bu mesele • 
nin hallinden sonra Kii-;iik Antant ikh· 
sadi konferans1 te§rinievvelin 16 smda 
Bi.ikre§te toplanacaktu. 

Konferans, Romanya ile Yugoslav • 
ya Hariciye N azul an arasmda son defa 
Biikre§te yap1lan i bsadl anlatmaJI 
memnuniyetle kayd~bni~tir. Bu anla~ma 
mucibince Romanya Yugoslavya ordu • 
sunun biitiin benzin ihtiyacml temin ede
cektir. 

Bundan ba§ka Romanya petrolleri 
Yugoslavyaya nakledilerek orada kuru
lacak fabrikalarda rafine edilecek, bu su
retle Yugoslavya hava, kara ve deniz 
ordulanmn motorle~tirilmesi temin edile
cektir. Yugoslavyada kurulmast muta -
savver petrol fabrikalan hUkl!metin in • 
hisart altmda -;ah§acaktJr. 
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Soldan saga: 
1 - ilk okumaYJ o~enme kita.bt, oku. 

maktan emir. 2 - Nota, blr sual eumlesl. 
3 _ Nikah, koml?u bir memleket. 4 • Per
tavstz, sonuna blr sabuk kel1mesl get1rlt· 
aeniz aa~;ma. olur. 5 • Gayret, yemek. 8 • 
Nazik oinuyan, bal yapan. 7 - Nezaketslz. 
8 - Yemekle beraber yenen ye§llUk ve sa.. 
ire, etrafl su He cevrllmif. 9 • Oenl§lik, bir 
sual edatl, senenin on ikide b1r1. 10 • is. 
timbot, mi.ikemmel. 

Yukar1(1an a§aitlYa: 
1 - HakllYl haksiZdan ayu-an kuvvet, 

segmekten emir. 2 • Ywnll§a.k ~eker, inek 
yavrusu. 3 • Bir b&eg!n yapt1g1 !plik. 4 -
Yemin, Amerlkamn en §lmallndekl memle
ket. 5 • FransiZ alfa.besinde bit harfln okll· 
nu11u, batmakta.n emir. G • GU.zel yazt ya
zan muharrlr, cenub vi!Ayetlerimlzden bl. 
rl. 7 - ispanya :Ultilfllc1lerlnin gecenlerde 
ele gecrlrdlklerl §Chlr. 8 - Ekln onunla. bl • 
crlllr, blzi doguran. 9 - Ouzel san•at, a~ae1n 
kollari. 10 - Akll, bazt hastallklara kar:;n 
vucude zekohman §ey. elln io; tarafl. 
Evvelki bulmacanrn halleclilmq ~ekli 

Her nevi matbaa ve k1li~e itlerini nefaset ve siiratle 
meydana getirmegi taahhiid eder. 

Adrea~ istanbul - Cumhuriyet Matbaast. Posta kutusu -
Istanbul: 246. Telefon: 24290 

Norasteni1 
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benizsizlik icin yel(;\ne de"a kao1 ihya eden SIROP DESCHIENS 
En mUntahlp etlbba taraftndan tertip cdilmi,tir. , PARIS 

Adapazar1 il~ebaybg1ndan: 
Cift ev adedi Beherinin Tutara Pey ak~e 

Aded ke,if fiah Lira Kr. Lira Kr. 
13 574.62 7470 00 560 25 

Adapazan Kalayc1 koyii iistiinde yap1lacak 13 ~ift go~men evi • 
nin mevcud plan ve ke,ifname ve f&rlnameleri daireainde 7/9/1936 
tarihinden 21/9/936 tarihine rashyan pazarteai giinii 1aat 16 da i . 
halesi yap1lmak iizere 15 giin miiddetle a~tk ekailtmiye konulmut • 
tur. Gelen ke,if, proje tartnameaini gormek iatiyenlerin Adapazar1 

Go!;men Komiayonuna miiracaatleri ili.n olunur. (1257) 

istanbul Belediyesi iianl~ri 
Ketif bedeli ilk teminat 

tatinye iltisak yolu fOlie intaah yaptlmut. 2646,21 199 
Salk1maogudde Hudavendigar caddesinde 
Karakihiiseyin <;elebi camii minaresinin 
yol iizerinden ytkthp i~eriye yeniden 
yap1lmaat. 799,2h GO 

Yukarada ketif bedelleri ve teminatlart yaz1h olan tamirleri ya -
ptlmak Uzere &}'1"1 ayra &~tk eksiltmiye konulmuttur. Ketif evrakt ve 
tartnameleri Levaztm MUdiirlUgunde goriilur. «Bu iflero girebilmek 
1~111 f~n vesikaat tartbr» lstekli olanlar 2490 numarah kanunda ya • 
z1h veaika ve bizalar1nda gosterilen ilk teminat makbuz veya mek • 
tubile beraber 21/9/936 pazartesi giinii saat 14 te Daimi Enciimen 
de bulunmahdtrlar. «B.» (1015) 

• • • 
Istanbul Universitesi Artt1rm , Eksiltme 

ve Pazarhk Komisyonundan: 
1 - Fen Faktiltesi Kimya laboratuarlartna ahnacak ve muham· 

men bedeli 6493,03 lira tutan laboratuar etyasa 1/10/936 per~smbe 
tUnU aaat 15 te Oniversite RektorliigUnde kapah zarfla eksiltmiye 
konulmuttur. 

2 - ~artname ve liate hergiin Rekrorliikle goriilebilir. Muvak -
kat teminat 487,5 liradtr. · 

tstekliler kanuni veaikalarla teklif mektublarmt ihaleden bir sa· 
at evvel makbu~ mukabilinde RektorJiige vermit olmaJar1 Jaz1mdar. 

(1262) 

Emniyet Sandt~ndan: 
ihale bedelinin °/0 50 si lkraza K Ibolunabilir 

Romada meydana ~·kanlan komiinist te,kili.b 

Bu anla~mamn temin ettigi faydalar 
sayesinde Yugoslavya Balkan memle 
ketleri arasmda illt devlet olarak haricin 
yard1mma muhtac olmamaksiZin kendi 
vesaitile otomobil in~a edebilecektir. 

1 2 3 4 5 6 'f 8 • 10 
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Beyoglunda Hact Mimi mahallesinde Kumbaract sokaitnda ea ~ 
ki 78 • 80 • 82 yeni 104 • 106/1 • 106/2 numarah altt daireyi ve U~ 
dUkkant miittemil muhtaca t mir aparbman 29 eyliil 936 tarihine te
sadiif eden aah gi.inii aaat 14 ten 16 ya kadar Sandtk binaatnda a~tk 
artltrma ile aablac:aktlr. btiyenlerin % 10 pey ak!feaile birlikte o gun 
Sandtga gelmeleri. (1290) 

[Ba~taratz 1 ind sahtfede] 

nazHan bir-;ok i~iler de yakalanarak 
hapse bkilm!~lardir. 

Romadaki lngiliz tefareti di.in ak~am 
bu haberleri tekzib etti. Royter Ajans1 
«bunlann esaSSJz ~ayialar» oldugunu 
yazch. Roma da ayni tarzda bir tekzib 
trikardi. F akat buna ragmen komiinist 
propagandasmi havi bro§iirlerin Milano· 
da yakalandigmi da ilandan kendini ala· 
mad I. 

Romadaki Briti§ Dnitet Pres muha
birlerinden biri tarafmdan hu hususta 
toplanan malum at §U merkezdedir: 

KirmJzi boyunbagi takmakta olan bir 
duvaTCJ gizli polis le§kilah tarafmdan 
sorguy~ <;ekilmi§tir. Duvarci pollse kir • 
rnlZI gomlek giymelerine miisaade edilen 
Garibaldi cemiyeti azasmdan oldugunu 
seylemi§tir. 

Halbuki yapilan tahkikatta mevzuu· 
bahs duvarcmm Garibaldi cemiyetinde 
kaydi olmachgt meydana ~lltmt§tlr. • 

Bunun iizerine polis tazyikl netice • 
sinde duvarc1 bir komiinist te§ekkiiliine 
mensub oldugunu itiraf etmi~ ve bu te • 
§ekkiiliin faaliyeti hakkmda da tafsilat 
vermi§tir. Polis tarafmdan komiinist te· 
§ekkiilleri karargahma yap1lan ani bir 
baskm neticesinde kiilliyetli miktarda 
para ve bir~ok evrak meydana <;Ikard • 
mt§br. 

T e§kilat tarafmdan T uskanyada §im
diye kadar bir<;ok propaganda yapraklan 
dagihldigl soylenmi§tir. Komiinist te~ki • 
latmm Leghorn, Crosetto ve sair mer -
kezlerde ~ubeleri oldugu anla~Ilmt~hr. 

T evkif edilenlerin Romada Regina 
Coeli hapisanesine atild1klan soylenmek
tedir. Bunlarm muhakemesi -;ok yakmda 
bathyacakttr. 

ltalyan gizli polis te§kilatmm adi Ov
radlr, Bu te§kilata mensub ajanlar Ro • 
mada bilhassa yabancJlarm gitmekt~ ol· 
duklan kahveleri hergiin muayyen sllat· 

Jerde dola§arak kontrol etmektedirler. 
T e§kilatm vazifesi fa§ist rejimi aleyhine 
herhangi bir hareketi taazzuv etmeden 
meydana !;Ikarmakbr. Ovranm §efi ayan 
azasmdan ve ltalyan polis mUdiirii Sin
yor Bokinidir. Ovra zaman zaman iini
forrnah polis te§kilatma kar§I da casus
lulc. vazifesile tavzif olunmaktadu. 

Ovranm resml reisi fa§ist partisi riiesa· 
smdan Sinyor Storakedir 

Sinyor Bokininin hem ayan azaet, hem 
de polis miidiirii tayin edilmesine sebeb 
mumaileyhin reyler nast! verilirs~ veri! • 
ain fa~ist partisine sec;imde kazand1racak 
bir usul ketfetmi~ olmasmdan ileri gel • 
mektedir. 

Ovranm 30,000 den fazla maa~ alan 
memuru vardu. Bunlara araSJra havadis 
tophyan bir kalabahgi da ilave etmek 
lazimd1r. 

Bunlar araemda birc;ok ltalyan kadm
lan da vard1r. Ovranm her ltalyan kasa· 
ba ve koyiinde §ubesi vardn. Romadaki 
karargahi Palozzo Marignolidir. 

POLISTE 

Kii~i.ik Antant Hariciye Namlan 
konferansmm hitammda, Yugoslavya 
Ba§vekili M. Stayodinovi!; saat 17.30 da 
Bratislavadan Praga hareket etmi§tir. 

M. Kroltamn beyanatt 
Bratislava 14 (A.A.) - KU<;iik lti· 

lafm daimi konseyi, diin ogleden sonra 
mesaisine ba,lamt§tlr. 

M. Krofta, Havas aians1 muhabiri -
ne a§agidaki beyanatta bulunmu§tur: 

«Bizim kdnferanstmizm ortahg1 he· 
yecana dti§iirecek herhangi bir ka -
rar ittihaz etmesini beklememelidir. M. 
Stoyadinovi~, M. Antonesko ve ben 
Avrupada yapiiacak miihim miizakere • 
lerin arifesinde memleketimizi alakadar 
eden biitiin meseleleri gorii§tiik ve biitiin 
milletlerle mesai birligi yapmak arzusun· 
da bulunan Kii~Uk ltilaf devletlerinin 
mi.i§terek hath hareketini tesbit ettik.» 

Rus • Rumen anlafmast 
Prage 14 (A.A.) - <;;:ekoslovak 

mehafilinde soylendigine gore, <;;:ek -
Sovyet paktma mii§abih Rumen • Sovyet 
paktt yap1lmas1 hususundaki gayretlere 
devam olunmaktadir. Bu babtaki miiza· 
kereler Tituleskonun istifasile bir derece
ye kadar taahhura ugrami§ti. 

<;ekoslovakyaya verilen 
kontenjan 

Ankaradan Ti.irkofise verilen malG • 
mata nazaran, <;ekoslovakyaya gidecek 
cam mamulat i<;in yuz bin kiloluk kon • 
tenjan mii~aade~i verildigi hildirilmi~tir. 

Meyvalar1m1z hakk1nda tet-
kikat yapan heyet 

Edirne ve Knklarelinde ya§ meyva 
ve kavunculuk i<;in tetkikat yapmaga gi
den Tiirkofia meyva tubesi ~efi Zeki 
Doganoglu ile meyvac1hk miiteha~sm 
profe&or Baade i~lerini bitirerek ~ehrimi· 
ze donmii§lerdir. Bu heyet yakmda Sa· 
bancaya da giderek buranm m~hur olan 
MU§kiile i.izi.imii iizerinde tetkikat yapa· 
caktJr. 

BiSiKLETLE «;OCUi:iU c;iliNEDt
Gaztepede oturan Saffet isminde birisi 
diin ak§amiizeri bisikletle Bagdad cad
desinden ge~erken ayni caddede Seher 
apartlmanmda hizmet~ilik eden Ner1·_ AnJa~~.ma olm1yan memleket- JL!' 

:t Zayi - 928 seneslnden Darli .xilnun 
manm 6 ya§larmdaki klzl Emineye lerin ithalatl 426 numarah mezuniyet §ehadetname· 
~arprnl§ ve ~ocugu aglr surette yara - Alakadarlara teblig edilen bir He - mi kaybettim. Yenisini ~J.karacagundan 
laml§tlr. Yarah Haydarpa~a Ntimune yeti Vekile karanna gore, Tiirkiye ile hiikmii yoktur. 
hastanesine kaldm.lnu~, Saffet yaka - heniiz ticaret anla§masi yapmam1~ olan Biga kazasmm c;anpazar koyiinden 
lanml§tll'. . memleketlere sevk ve ihrac edilen mal • Salih og-lu Mustafa 

Mustafakemalpa~a kazaat asliye hu -
kuk mahkemeainden: 1936/116 

Mustafakemalpa§a kazasmm Kumka
dt koyiinden Salih oglu Necib tara!m • 
dan ayni koyden Zeliha ktzl Fatma a
leyhine a~ml§ oldugu bo§anma davast
nm bakllmakta olan muhakemesfnde 
davallnm malum bir ikametgaht olma
d1g1ndan Bursa Yeni Fikir ga~etcsi va
sttasile kendisine il!nen davetiye teb
lig edildigl halde mahkemede isbatl vii
cud etmemesinden haklondaki muha -
kemenin g1yaben balolmasma ve g1yab 
karannm kendisine kezalik Uanen teb
ligine mahkemece karar verilmi§ ol -
dugundan miiddeaaleyh Fatmanm Mah· 
kemenin geri b1raklldtkl 29/9/936 
tarihine miisadif salt giinii saat onda 
Mustafakemalpa§a asliye hukuk mah
kemesinde haz1r bulunmaSl veya tara
fmdan bir vekil gondermesi abi tak • 
dirde hakkmdakl muhakemeye gtya • 
ben devam olunacag. g1yab karan ma
kamma kaim olmak iizere Uan olunur. 

,_ Yeni ~akta -~-.. 

KROYCER SONATA 
Leon Tolstoy 

Tolttoy'un felsefl ve i~timai en 
methur bir romantdll'. 
BatJnda ayrtea Tolatoy'un gii.zel 

bir terciimei bali ve resmi vardtr. 
TUrk~eye ~eriren Ali Kami Ak· 

v!izdQr. Batan Hilmi KHabhane• 
si, f1yatt )0 kuru§tur. Pek ~ok sa· 
blmakta oldutundan her kitap· 
~1da bulunur. BtR MOTOSIKLET KAZASI -Dun, Jar mukabilinde bu memleketlerden an • 'jliiiiiliiiil[);:ii;;;;s;;.;;a-.iiiiiiiiiiiiiii 

«;aqlkap1da caddenin bir kaldtrurun • cak -;uval, kahn deriler, incir torbas1, I Dr. ihsan Saml Iii•••••••••••••• 
dan diger kaldmrnma gec;mekte olan koko elyafl, ham kau-;uk, kakao ~ekirde:;. 1ST AFILQKOK A I I , Beyoglu Ntifus 1\lemurlugundan: 
9 ya§larmda MW:abbet ismindeki klZl gi, ~;ay ve kalay ithal edilecektir. Bu tstafilokoklardan miitevellid (Er· Kumbarac1 yoku§Unda 22/24 numa • 
9 numarah motoslklet ~arparak yara • maddeleri ithal edecek olan tuccarlann genlik, kan ~Jbam, koltuk altl c;l • rada oturan Eleni bu kere ihtida ede· 
lamJ§tlr. K1zcag1z tedavi altma alm ~ 8 agustos 936 tarihinden itibaren ii~ ay ban1, arpac1k) ve biitiin cild hasta-
rnl§br. Kazayr yapbktan sonra ka,..an zarfmda bunlari TUrkiye giimrUklerin ; llklarma kar~ pek tesirli bir ~1d.Ir. rek ad1 Neriman olarak tesmiye Iuhn· 

" Divanyolu No. 113 
motosiklet aranmaktadl.I', de sziimriiklemi~ olmalan §artt1r. ..••lliilliiiiiiiliiiliiiiilililill••• mt§hr. 

Taafiye halinde bulunan 
lzmir Rthttm ~irketi 

f7.ltlir Rahttm Sirketi1 bllilmum tab -
vilatm1n bedellerlni hllmillere tediye 
ctmege karar vorm~tlr. 

Tahviller, tahsil edilmek Uzere bu -
giinden itibaren lzmir Osmanh Banka· 
srna tevdi edllmelidit. 

Her tahvll i~in hrbnillne: 
1 - Tahvilin itlbari ktymetini te' -

kll eden Fr. F. 500. - (Be§ yiiz Frans1z 
Frank) mm ve 

2 - 1 mart 1932 tarlhinden 1 eylUI 
1936 tarihine kadar vadesi hul(l] etmi~ 
olan 19 kuponun bedell olan Fr. F. 
142,50. - (Yiiz lurk iki FransJZ Frankl 
e1Ii santim) in 

Turk lirasile mukabili tediye edile • 
cektir. 

Kambiyo fiatt olarak tedlye i\inii .. 
niin rayici tatbik edilecektir. 

Tahvillerin, bedcli tediye edilebilme· 
si i~in 1 mart 1932 den 1 haziran 1933 
{dahil) tarihine kadar vadest hulCil et· 
mi~ olan biitiin kuponlarile miieehhez 
olarak ibraz edilmesi lftnmd1r, 1/9/933 
ten 1/9/1936 tarihine kadar vadesl bu· 
lUI eden kuponlar i~in yeni kupon \'8• 

rakas1 istihsali kaydmdan hamillcr a -
zade tutulmu§lardtr. 

Tahviller ve lruponlar bedelinin te
diyesi i~in muktazi meblag tahvilat 
hamillerinin emrine elyevm amade ol· 
duguudan, ellerindeki tahvillerin bede· 
lini tahsil hususunda taahhur eden ha
millere ayrtca bir gtina faiz tediye edil· 
miyecektir. 

Tasliye memurlan 
H. Fe sart Duclos 

Za~i - Tatbik miihiiriimii zayi et -
tim. Yenfsini ~tkaracatimdan eskisinin 
htikmil yoktur. 

Kadtkoy Osmanaga eamii§etifi imanu 
Abdlllkadir 



l! 

Simav Sulh Hikimliginden: 
Simavtn Tepecik mahallesinden 

ve manifatura tiiccanndan ~adtrct 
aglu E,ref ~adtrcmtn oliimii ile te· 
rekesi yaz1lmakta oldugundan mu
maileyhde gerek dogrudan dogru
ya ve gerek kefaleti hasebile .1la -
cakh ve borclu olanlartn vesaikile 
hirlikte ifbu ilan tarihinden itiba · 
ren hir ay i~inde Simav Vilayet 
dairesine «Sulb Hii.kimligine» mii· 
racaatleri ve alacaklartnl vaktil~ 
yazdll'mtyanlartn mirascxya ve ~ah· 
se•.t ve ne de terekeye izafeten ta -
kih edemiyecekleri ilan olunur. 

(1261) 

ahnn. 

KABIZLIGI 
defeder. Yemeklerden birer saat 

sonra ahrursa: 
BAZIMSIZLI(H, MinE EK~:t.LtK 

ve yanmalanru giderir. Afpzdaki tat 
stzhiJ ve kokuyu izale eder. ~i§esi 75 

ve 120 kuru§ 
BOROS markab etiketimize dikkat 

Deposu: Yenipostane arkast.. 
~irefendi sokak No. 47. 

CiLDiNiZi 
1 • Tehlikeden koruyunuz • 

Herhangi bir kremln otta 

liizumu olan gtdayt verece • 

gini zannediyorsantz bu tee • 
riibe size pek pahahya mal 

olabilecegini derhabr edl • 

niz. Hi~bir krem size Krem 

Pertev kadar sadlk kalamaz. 

BESIR KEMAL- HAHMUT CEVAT 
ECZAHESi 

SiltKEci 

Sultanahmed be§inci sulh bukuk 
ha:kimliginden: 

1 - Oliimden iitiirii terekesine mab

kememizce el konulan ve terekesinin 
tasfiyesine karar verilen Hat~;e Saa • 
dete aid Hocagtyaseddin mahallesinde 
Vefa- caddesinde eski (Yeni) yeni Di • 
yanefcnM sokag.nda 12 numarah bah
~eli diirt taraf1 kargir ic;i ah§Bb iic; katll 
ii~ odah ev tasfiye memurunun dile -
gile 15/10/1936 tarihine miisadif per -
embe giinii saat (16) da Eminiinii kay

makamhgt binasmda Sultanahmed be
§inci sulh hukuk mahkemesinde a~tk 
arthrma ile sablacaktu. 

2 - istiyenlerin artbrma §Brtname
sini ve dosyasmdaki diger tafsilatl 5/ 
10/1936 giiniinden itibaren mabkeme -
mize gelerek gorcbilirler. 

3 - Sah§ giinii olan 15/10/1936 per· 
embe giinti arthrma paras• i§bu gay -

rimenkultin muhammen luymeti olan 
(1550) liranm %75 ini bulmadtkt tak • 
dirde en c;ok arthranm taahbiidii baki 
kalmak §artile arthrma on be§ gtin da
ba uzablacak 2/10/936 pazartesi giinii 
saat (16) da en .;ok arthrana ihalei 
kat'iyesi icra olunacakhr. 

4 - tpotek sahibi alacakhlarla diger 
ala:kablartn i~bu gayrimenkul i.izerin -
deki haklanm evrak1 miisbitclerile yir
mf gttn f~inde maJtkememb:e 1111dirme· 
Jeri Hizumu ltan olunur. (25Gt2) 

Tahlisiye Umum 

CUI.\H .. 

. 
OTOMOBiL VE 

MAKiNiST MEKTEBi 
Taksim · STADYOM 

3 ayltk yeni devre ilkte§rinin 
ilk haftasmda ba§hyacakhr. 
~ofiir olacaklar §imdiden mii · 
racaat edebilir. Amatorler : 
Seyriisefer merkezinde ge.;ire
cekleri imtihanlara bazarlantr. 
Program isteyiniz. Tel. 42508 

M iidiirliigiinden: 
Tahlisiye Umum Miidiirliigii merkez dairesi Cinili Rthhm hanmm 

ikinci kattndan Merkez R1hbm hammn dordiincii katmdaki dairei 
mahsusaya nakledildiginden 17/9/1936 tarihinde icra edilecegi 
evvelce ilan edilen arpa ekailtmesinin yeni naklolunan hinada yapila
cagl alikahlara ilan olunur. (1242) 

EKSiLTME iLANI 

Denizyollari i~Ietmesi 
Direktorliigiinden: 

1 Eksiltmiye konan i': 
Ortakoy komiir deposu rxhttmt intaah ve tamirJth. 

2 Muhammen ketif hedeli 6199 liradxr. 
3 - Bu ite aid evrak fUnlardxr: 

A - Eksiltme tartnameai, 
B- Mukavele projesi, 
C - F enni fartname. 
D - Ketif hulisasx, 
E - Projeler ve termin plant, 
htekliler bu evrakx 2 lira mukabilinde D~nizyollart veznesin
den alabilirler. 

4 Eksiltme 21/9/936 pazartesi giinii saat 15 te Tophanede De • 
nizyo1lar1 lsletmesi Direktorliigiinde toplanacak Komisyon ta
raftndan yaptlacakttr. 

5 - Eksiltme kapah zarf usulile yaptla~akhr. 
6 - Eksiltmiye girehilmek i~in 465 lirahk muvakkat teminat ver -

meai ve evrak ve projeleri imzalamast ve pu gihi infa&t yap -
tti,lna dair veaaik goatermeai laz1mdtr. 

7 - Teklif ~ektublarx yukarxda dordiincii maddede yaz1h giin ve 
saatten hir aaat evveline kadar Komisyon Reisligine makhuz 
mukabilinde verilecektir. Postada gecikmeler nazar1 itibare 
ahnmaz. (1 023) 

istanbul 3 iincii icra Memurlugundan: 
Sabriye ile Sali.haddinin tasarruflarmda olup Emniyet Sandtgma 

hirinci derecede ipotekli hulunan ve tamamma «2375» lira k1ymet 
taktir edilen Zincirlikuyu Eftalzade mahallesi Muezzin sokak eski 
ve yeni 4 numarah bir tarafx Kxr Ali Osman veresesi menzil ve hah
s:esi, bir taraft tarik, bir tarah Adile Hanxm menzili ve tarah rabii 
tarikiam ile mahdud hane. 

Zemin kat: Cimento doteli tathk, bir kuyu, hir hala, hir merdiven 
alb, bodrumda komiirliik. 

Bab~ede: 1 -kat mutfak, 1 ·kat tat 1ahanhk. 1 kat- ah1r. 1 ·kat 
ta, diger ahxr. 1 • kuyu ve selvi, erik, incir, ktztlcxk ve1air agaclar 
vardtr. 

Asma kat: 1 • Arahk. 1 - oda. 
Ost kat: Bir sofa, iki oda, bir hala, bu kattaki iki atagx kattaki 

hir odada yiik ve umumunda elektrik, terkos tesisall mevcud ve hah
~enin etraf1 duvarhdtr. Bina ahtab olup, mesahast: Umumu 399m2 
olup hundan 58 JJ12 ev, 30 m2 mutfak, kalam hah~e olan ev a~tk 
artbrmtya vazedilmittir. 

Arthrma p,efindir, artbrmtya iftirak edecek mii~terilerin ktymeti 
muhammenenin yiizde yedi bu~ugu nisbetinde pey ak~esi veya mil
li bir bankanm teminat mektuhunu hamil olmalan icab eder. 

Miiterakim vergi, tanzifat, tenviriye ve Vaktf borclan horcluya 
aiddir. Arttxrma .1artnamesi 31/10/936 tarihine musadif cumartesi 
giinii dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arthrmast 
16/11/936 tarihine musadif pazartesi gtinii dairemizde saat 14 teq 
16 ya kadar icra edilecek, birind arthrmada bedel, kxymeti mu -
hammenenin yiizde yetmif be,ini buldugu takdirde iistte b1rakthr. 
Aksi takdirde son artbranm taahhiidii baki kalmak iizere artbrma 
15 giin daha temdid edilerek 1/12/936 tarihine musadif sah giinii 
saat 14 ten 16 ya kadar dairede yapxlacak ikinci arthrma netice -
sinde en ~ok artbranm iistiinde buaktlacakhr. 2004 numarah icra 
ve ifli.s kanununun 126 net maddesine tevfikan haklarx tapu sicil • 
lerile sabit olmxyan ipotekli alacakhlarla diger alakadaramn ve ir
tifak hakk1 sahiblerinin bu baklarm1 ve hususile faiz ve masarife 
dair olan iddialarxm ilan tarihinden itibaren 20 giin zarfmda evrakt 
miishitelerile hirlikte dairemize hildirmeleri laztmdtr. Aksi takdir
de haklart tapu sicillerile sahit olmtyanlar satl~ bedelinin paylafma
llndan baric kahrlar. Miiterakim ver~i, tenviriye ve tanzifiyeden 
iharet olan Belediye riisumu ve Vaktf icaresi bedeli miizayededen 
tenzil olunur. 20 senelik Vaktf icaresi tavizi miifteriye aiddir. Daha 
fazla malumat almak istiyenlerin 34/2947 numarah dosyada mev -
cud evrak ve mahallen haciz ve takdiri kxymet raporunu goriip an· 
hyacaklarx ilan ounur. (1277) 

TURK HAV A KURUMU 

BOYOK PiY ANGOSU 
~imdiye kadar binlerce ki,iyi zengin etmi,tir. 

6 net ke,ide 11 birincite.rin 936 dadtr 

Biiyiik lkramiye 200,000 Li,rad1r 
Ayr1ca 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 lirahk 
ikramiyelerle «50.000» lirahk iki aded miikafat vardtr 

Akay i~Ietmesi Direktorliigiinden: 
Adalar · Anaelolu - Yalova hatttnda 16 eylul 936 ~artamba giiniin • 

den itiharen sonbahar tarifesi tathik olpnacaktrr. 
Yt!ni tarife iskelelere astlmx,tar, (1270) 

Bu cazlb tecrUbeyi yap1n1z / 
PUDRALARI 

Di§lerinizle eziniz 

Milyonlarca kadm bu tecriibeyi 
yapmca bayran kalnu§lardu. Zi • 
ra; ek~eriya yiizdeki siyab nokta· 
lar, ac;1k mesameler ve her nevi 
gayri "!af maddcler, tane tane 
olmu§ adi bir pudradan ileri gel
digini biliyorlar. Filhakika, bazt 
pudralar parmaklar arasmda tu -
tulunca kadife gibi yumu§ak gii • 
riiniirse de hakikatte k1s1m kiSim 
taneli ve sert olur. Bunlar, giizii • 
niizden ka'<abilir. Fakat di§leri -
nizle pekiita hisscdebilirsiniz. Bir 
par'ia pudra ab.p di§leriniz ara -
smda eziniz §Byet ctiz'i bir fane • 
lik olsa derhal hissedersiniz. §im
di de bu tecriibeyi havalandtnl • 
nu~ yegane pudra olan Tokalon 
pudrasile yapm1z. Bu pudra yeni 
ve imtiyazh bir usul dairesinde 
istihsal edilerek evvelkinden on 
defa daha ince ve daha hafi£ lui • 
maktadtr ve binaenaleyb cildi 
nazik mesamelerini tahri§ eden 
tanelere tesadiif edilmez. Bu gi· 
hi taneli pudralardJan sakmmtz. 
Ve yalmz havalandutlmt§ ve ga • 
rantili yegane pudra olan Toka • 
Ion pudrasmt kullanmtz. Terki -
binde krem kopiigii bulundu~ 

cibetle cildde uzun miiddet sabit 
kalu ve arbk parlayan burunlara 
nibayet verilmi~tir. Ve stk stk pud
ralanmaga ihtiyac; kalmanu§hr. 

r 
SEN BENUA 

Frans1z Lisesi (Galata) 
Talebeler lise programm1 tek -

mil goriip resmi smavlara haztrla • 
nrrlar. 

FranSIZCa lisanml ogrenmek i-
gin ihzari struflar vard1r, 

Leyli ve nehari ve yemckli ne
hari talebeler kabul edilir. 

Lise 21 eylUl tarihinde tekrar a
~Jlacaktrr. 

Erkek ve kadmlara 

"KURTULU~, 
Bi4iki ve diki§ dersanesi 
Miidiresi: Mm. Papazyan 

Baftarun 4 giinii kadmlara, 2 giinu 
diki§ bilen erkeklere, giinde ii.;er saat 
Fransaz usulile bi-;ki ve diki§ dersi ted· 
ris edilir ve 3 ayda Maari[~e musaddak 
diploma verir. Ferikiiy Tepeiistti 116 
No. Papazyan aparhmam. 

0 D.E 0 N 
Y eni ~1kan plaklar 

SAYAN HAMiYET 
270096 - Beste : SeUihaddin P1nar 
U~ak ,arkt • DELiSiN Dt.Li GONLiht 
Hiizzam ~arkt • BiLMEM NiYE SiNEMDEKi 

BAYAN NEZiHE YILDIRIR 
No. 270097 - Beste : M1s1rll Ibrahim 

Rast ~arkt • GEL'1. iYORDU FiRKATiNE 
Hicaz ,ark• • GOR EDiM HA YLi ZAMAN 

KANUNi MUAMMER 
No 270103 SATRABAN TAKSiM kanun ile 

• HiCAZ T AKSiM kanun ile 

istanbul Vitayeti Naf1a 
Miidiirliigiinden: 

28/9/936 pazartesi giinii aaat 15 te htanhulda Naha Miidiirliiiii 
Ekailtme Komisyonu odaatnda 2939 lira ketif b~delli <;apada Kxz 
Muallim Mektebi ~all tamiratile jimnastik salonu tahkimab ifleri 
a~tk ekailtmiye konulmu,tur. 

Mukavele, eksiltme, Baymdxrhk itleri genel, hususi ve fenni farl · 
nameleri, proje, ketif hulasasile buna miiteferri diger evrak daire -
ainde goriilecektir. 

Muvakkat teminat 228 liradtr. 
tsteklilerin en az 2500 lirahk bu ife henzer it yapbgtna dair Naf1a 

Miidiirliigiinden almtf oldugu miiteahhidlik ve Ticaret Od~st veai • 
kalarile 28/9/~36 pazarteai giinii aaat 15 e kadar Nafxa Miidiirliigu· 
ne gelmeleri. (1124) 

EKSiL TME iLANI 
Konya Naf1a Miidiirliigiinden: 

Konya Nafta Dairesi i~in 1000 aded ~elik kiirek, 600 aded kazma, 
200 kg. matkap ~eligi, 50 aded varyoz, 10 keser, 10 aded bt~kt a~1k 
eksiltme usulile satin ahnacakbr. Bunlartn tahminen bedelleri all'& • 
sile 255, 420, 65, 95, 5, 5 liradtr. Bu malzeme ayr1 ayr1 ihale edile -
cektir. 

Bu ife aid evrak fUplardtr: 
A - Eksiltme tartnamesi. 
B - F enni tartname. 
lstekliler bu f&rtnameleri Konya Nafxa daireainden hedelsiz ala -

rak alabilirler. Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin yukarxda ya -
zth hedellerin yiizde yedi hus:ugu niabetinde teminat makbuzu goa -
termeleri lazxmdxr. Bu alb kalem malzemenin eksiltmesi 29/9/936 
sah giinii saat on bette Konya Vilayeti Daimi Enciimeninde yap1 • 
lacakllr. (1259) 

Istanb I S1hhi Mu··, :::33t::~ 
ve Eksiltme Komisyoundan: 

Kapah zarfla eksiltmeye konulan Haydarp&f& Niimune hastane
sinin 1936 mali yth ihtiyact olan 244 kalem hhbi alat ve edevata tek
lif edilen fiatlar fazla gOriildiigiinden yeniden kapah :z:arf usulile 
eksiltmeye konulmu,tur. 

1 - Eksiltme 18/9/936 giinii saat 15 te Cagaloglunda Sthhat ve 
f~timai Muavenet Miidiirliigii binastnda kurulu, Komisyonda yaptla
cakttr. 
2- Tahmini fiat 6358 lira SO kuruttur. 
3- Muvakkat garanti 476 lira 69 kuru,tur. 
4 - lstekliler tartnameyi parasxz olarak Komiayondan alabilirler, 
' - lstekliler cari seneye aid Ticaret Odaat veaikasile 2490 aayth 

kanunda yazth belgeler ve hu tfe yeter muvakkat teminat, makbuz 
veya banka mektubile ihale saatinden bir saat evvel teklif mektub -
lartnt Komisyona vermeleri. (949) 

r---------------------------------------. SATILIK ARSA 
Siimer Bank Umumi Miidiirliigiinden: 

}I a I .So lfi:n'l" 
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Ankarantn en miihim ticaret merkezi olan Anafartalar caddesinde Kmac1 ham karftsmda mevki 
ve mahalli krokide i,aret edilen beheri 366.12 metro murabbat dahilinde 732.24 metro murabhahk 
iki parsel arsa kapah zarf usulile sabhga ~tkartlmJ,ttr. 

Tekliflerin pe,in paras1 esas1 iizerinclen veyahud he, miiaavi tak\itte, ilk taksitinin pe,inen ve di· 
ger dort taksitinin sah, tarihinden itibaren hirer sene vade ile dordiincii sene nihayetinde odenmesi 
ve birinci taksitin tediyesini miiteakib arsamn tamammm hirinci umf ve birinci derece iizerinden 
Bankam1za ipotek edilmesi ,arthr. 

Taliblerin en nihayet 25 eylul 1936 ak~amma kadar tekliflerini Umumi Miidiirliigiimiize bildir -
meleri ilan olunur. 



ts Eylut 1936 

iNGiLiZ ERKEK MEKTEBi 
ENGLiSH HIGH SCHOOL 

Mi§anta§ • Istanbul, Telefon: 41078 
Mekteb 23 EYLUL'de a~dacakbr. Kav1d muamelesi cumartesi ve 

pazardan maada hergiin aaat 10 dan 12 ye kadar. 

iSTiKLAL LiSESi 
DiREKTORLUGUNDEN: 

1 - Ilk, Orta ve Lise klSimlart i~in ktz ve erkek, yablt ve ya
hstz talebe kaydma ha,lanmt,llr. 

2 - Kayid i~in hergiin saat 10 dan 16 ya kadar okula mii • 
racaat edilebilir. 

3 - Bu ytl ancak mezun olan veya tasdikname ile ayrtlan 
talebenin yerine az miktarda yeni talebe ahnacakttr. Okula 
girmek istiyenlerin bir an evvel miiracaa~leri tavsiye olunur. 

4 - Eyluliin on betine kadar kaydini yeniletmiyen eski tale
benin miiracaatleri kabul edilmiyecektir. 

5 - lstiyenlere kayid tartlannt bildiren tarifname gonderilir. 
- ~ehzadehafi, Polis karakolu arkastnda. Telefon: 22534 

Gecel - Giinsel - Ktz - Erkek (Eski : lnktlab) lila 
YUCA ULKU LiSELERi 

Kuram ve Direktorii: Nebi oglu Hamdi Olkiimen 
Kayid muamelesine ba,Ianmtthr. Cumartesi ve pazardan 
ba~ka hergiin 10 • 17 arastnda okula miiracaat edilebilir

lstiyenlere tarifname gonderilir. 
Cagaloglu, Yantksaraylar- Telefon: 20019 

M. M. V ekaletinden: 
1 - Bu sene Ankaraya nakli mukarrer olan Harbiye Okulu In • 

gilizce ve Fransrzca, Almanca ogretmenliklerine Yiiksek okullarda 
ogretmenlik yapmak salahiyetini ve vesaikini ve bilgilerini laftyan 
iki tngilizce, bir Almanca, ii~ Franstzca ogretmeni ahnacakbr. 

2 - Bu ogretmenliklerin iicreti ders saati battna 4 ila 5 liradtr. 
3 - Ehliyeti haiz olan isteklilerin diploma ve honservis ve nii • 

fus kagtdt, askerlik vesikast, ii~er fotograft ve bulunduklart memu • 
riyetleri gosterir hal terciimesi ve bir istida ile Ankarada M. M. Ve
kaletine, tstanbulda Pangalbda Harbiye Okulu K. miiracaatleri ve 
sarib adres yazmalan laztmdtr. Miiracaatler en ge~ 20 eylul 936 ya 
kadar yaptlmahdtr. «232» (655) 

Y iiksek Mektebler Al1m 
Satrm Komisyonundan: 

1 - Adana, Diyarbekir, Konya, Erzurum, Trabzon ve Edirne llle
rinde a~tlacak olan alb Ak,am Ktz San'at okulu i~in sahn almacak 
olan 6 kesme ayna, 14 endam duvar aynasa, 6 paravana baf aynast, 
24 kii~iik duvar aynast, 10 paravana endam aynast, 6 kap1 levhast 
ile muhtelif endamda manken kapah zarf us1,11ile eksiltmiy~ konul • 
mu.,mr. 

2 - ihale 24 eylul 936 per11emhe giinii aktaml saat 16 da tstan • 
bulda Cumhuriyet Matbaasl karftsmdaki Yiiksek Mektebler Muha
siblik binasmda toplanacak olan Ahm, Sahm Komisyonu tarafmdan 
yaptlacakttr. 

3 - Tahmin olunan bedel 2530, muvakkat teminat 190 liradtr. 
4 - T eklif zarflart ihale i~in tayin edilen saatten bir saat evvel 

Komisyona verilmit olacakhr. 
5 - Nevilerini vastflarmt, kabul, teselliim ve tediye fartlartnt 

anlamak i~in Okui ldaresine muracaat edilmesi. (1117) 

Ikttsad V ekaletinden : 
· 1 - 2054 numarah kanunla verilen salahiyete miisteniden mez

kur kanunda yazth maddelerden kabvenin af1agtda yazth esaslar 
dairesinde bir elden memlekete ithaline devam edilmesi hiikumet~e 
kararla,tmlmtf1br. 
2- Bu husustaki teklifler 7 ilktetrin 1936 tarihine kadar dogru. 

oan dogruya lktJsad Vekaletine yaptlmahdtr. . 
3 - Bu teklifler Vekalet~e tetkil olunacak hir komisyon tarafm • 

dan tetkik edilerek lcra Vekilleri Heyetine arzolunacakhr. lhalenin 
icra edilebilmesi i~in teklif sahiblerinin en miisaid teklifi yapmtf ol
makla beraber deruhde edecekleri iti emniyetle ifa edebilecek ehli· 
yet ve iktidarda bulunmalar1 da mesruttur. Bu hususun takdirine ve 
yaphklart teklife ve baiz olduklarr ~hliyet ve iktidara gore talibler 
arasmda itin dilegine, ihalesine hiikUmet serbesttir. 
4- Teklifler, Tiirkiyenin biitiin kahve ihtiyacmt tatmin edecek 

mahiyette olacak ve piyasa i~in hangi bir darhgt mucib olmtyacak 
aurette memleket dahilinde en az 10,000 ~uval stok hulundurula • 
cakttr. 

5 - Tiirkiyeye ithal olunacak kahvelerin bedelleri alakadarlartn 
nam ve hesabtna olarak milli bir bankada bloke edilecektir. Bu para, 
ancak alhnct maddede yazth oldugu ve~hile sarfedilebilecek ve kah
ye mukabilinde hi~bir suretle doviz verilmiyecektir. 

6 - Memlekete ithal edilecek kahve mukabilinde memleket mah
sulat ve mamulabndan muadil ktymette etyanm kahvenin mentei o -
Ian memlekete veya Tiirkiyeye efyasma heniiz pazar olmtyan memle
ketlere ihract mecburidir. 
7- Memlekete ithal edilecek kahveler, memleket dahilinde bey

nelmilel fiat ve teammiillere gore toptancr tiiccarlara sablacakttr. 
T ekliflerde, beynelmilel teamiile gore tesbit olunacak fiata ne nis

bette zam yaptlmak istenildigi dahi vazthan gosterilmelidir. 
8 - Hiikumet, bu esaslar dahilinde ve ii~ sene miiddetle aktedi • 

lecek mukavelename hiikiimlerinin tatbiktnt diledigi gibi kontrol et
~irmek hakk1m haizdir. 

9 - Beynelmilel piyasa teammiillerine gore hareket olunmamas1 

veya bu piyasa fiatlarmdan fazla fiatla satlf yapllmast veyahud her 
hangi bir se~b ve suretle mukavele ahkamtna riayet edilmemesi hal
lerinde tarafeYn arasmda tahaddiis edecek ihtilaf hakem vasttasile 
halledilecek ve ii~iincii hakem Istanbul Ticaret Odast Reisi tarafmdan 
intihab olunacakttr. 

10- Taliblerin, tekliflerine lktisad Vekaletince makbul ve mute
her bir banka teminah rapteylemeleri tarttlr. Bu teminabn miktart 
teklif yapthrken asgari elli bin lira ve mukavele aktedilirken asgari 
iki yiiz bin liradtr. Bu son teminat kiil halinde, miiteahhid mukavele 
IMikiimleri~~ ria;ye! e~medigi takdirde irad kaydedilecektir. 

«1646» ,(3864) 

CUMHURiYET 

Ankara V aliliginden : 
24 eylul 936 per~embe giinii saat on birde Ankara Vilayeti bina

smda Nafia Miidiirliigii odasmda toplanan Eksiltme Komisyonu ta
rafJndan 19611 lira 32 kurut mubammen bedelli Etlik Merkez Bay .. 
tart laboratuarmda yap1lacak bina ve tadilat itleri kapah zarf usu
lile eksiltmiye konmuflur. 

Eksiltme ~artnamesi, fenni fartname ve ketif varakalart 125 ku
ruf mukabilinde Vilayet Nafta Miidiirliigiinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 1470 lira 85 kuru,tur. 
tsteklilerin teklif mektublartm, Ticaret Odast vesikasl ve en a11agt 

15000 lirahk in,aatl muvaffakiyetle bitirmilf ve Nafta Vekaletin • 
den ahnmt!f yapt miiteahhidligi ehliyet v~sikast ve teminat mektub 
veya makbuzile birlikte yukartda yaztlt giinde saat ona kadar Ek • 
siltme Komisyonu Reisligine vermeleri lazrmdtr. «749» (1054) 

Urfa Belediye Reisliginden: 
Urfa Jehrinin hali haztr haritasmm ahnmasi 22 agustos 936 tarihin

den itibaren bir ay miiddetle a~1k eksiltmiye konulmuttur. 
1 - ~ehrin mesahast meskun k1sm1 172, gayrimeskun k1sm1 182 

ki ceman 354 hektar tahmin edilmittir. 
2 - 354 hektarhk haritan1n bedeli muhammeni «4854» liradJr. 
3 - Haritalar Belediye Yap1 ve Y ollar kanununun birinci mad -

des: mucibince 11ehrin bali hazmm gosteren 1/2000 ve 1/500 mikya
stnda iki k1t'a ve 1/1000 mikyastnda da tesviyei miinhanili bir ktt'a 
haritast almacak ve bunlar dort takam olacakttr. 

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

5 - ~artnameyi gormek istiyenler Urfa Belediye Dairesine mii
racaat edeceklerdir. 

6 - lhale eyluliin 22 nci sah giinii saat on i_kide Urfa Belediye 
Enciimeninde yaptlacakhr. 

7 - Taliblerin bu i~i ha,arabilecek ,eraiti haiz bulunduklanna 
dair Nafta Vekaleti Celilesinden musaddak ehliyeti fenniye vesikast 
ibraz etmP1P.ri n","!cburidir. (668) 

istanbul Harici Asker! Kttaab ilanlart J 
Tekirdag ve Malkaramn a,agtda yaz1h iki kalem arpa ve ii~ ka

lem yulaf yeniden kapah zarfla miinakasaya konulmu,tur. ~artna
meleri hergiin Tekirdagmda Askeri Satmalma Komisyonunda gorii· 
lebilir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 say1h kanunun 2 ve 3 iincii 
maddelerindeki vesikalarla bhlikte kapah zarflar1m ihale saatin • 
den bir saat evvel Komisyon Batkanhgma vermeleri. «265» (927) 

Cinsi Mikdan Tes. Yeri M. Bedell ilk teminah ihale tarih giin ve saati 
Kilo Kr. San. Lira 

Arpa 240000 Tekirdag 5 50 990 15 eylUl 936 salt 15 
Arpa 180000 Malkara 6 00 810 15 eylul 936 sah 16,30 
Yulaf 490000 Tekirdag 5 50 2021 16 eylul936 ~&.rtamba 15 
Yulaf 165000 Tekirdag 5 50 680 16 eylul936 ~ar,amba 16 

Yulaf 360000 Malkara 6 50 1005 16 eylul936 !rartamba 16,30 
IWW 

Manisa merkezinde~i k1taatut siltmiye konulmuttur. 1lk temi • 
392 ton unu miinakasaya kon • nab 3948 lira bedeli 52640 li • 
muttur. ~artnamesi 255 kuru~ dtr. thalesi 17 eylul 936 per • 
mukabilinde Manisada Tiimen 11embe giinii saat 14 te Vizede 
Sabnalma Komisyonundan ah • yaptlacakttr. ~artname Komis • 
mr. lhalesi 17 eylul 936 per,em- yonda hergiin goriilebilir. 
he giinii saat 10 da Manisada «247» (788) 
Askeri Satmalma Komisyonun· *** 
da yaptlacakhr. Eksiltme kapah 
zarf usuliledir. Seher kilosunun 
muhammen fiah 13 kurustur. 
ilk teminah 3798 lirad1r. lstekli
ler Ticaret Odasmda mukavyed 
olduklanna dair vesika ibraz et~ 
meleri laz•mdtr. tlk teminat mak· 
huzile birlikte teklif mektublart 
miinakasamn yaptlacagt belli 
giin ve saatten en asagt bir saat 
evvel Manisada Askeri Sabri • 
alma Komisyonuna verecekler • 
dir. «255» (852) 

*** 
Erzincan k1taat ve miiesaesa • 

hntn ihtiyact olan 2813000 kilo 
mefe odununun 16/9/936 ~ar -
,amba giinii saat 11 de ihale edil· 
mek iizere kapah zarfla eksilt • 
miye konulmu,tur. Muhammen 
bedeli 56260 liradtr. ilk teminat 
4219 lira 50 kuru,tur. ~artname· 
sini gormek istiyenler 282 ku • 
rusa Erzincanda Sahnalma Ko • 
misyonundan ahrlar. $artname • 
sinin dordiincii maddesine gore 
istekliler teklif mektublartnt 
2490 saytlr kanunun 32, 33, 34 
iincii maddelerine gore tanzim 
ederek ihale saatinden bir saat 
evveline kadar Erzincan Tiim 
Sattnalma Komisyonuna mak -
buz kartnhgmda vermis bulu -
nacaklardtr. «260» (857) 

*** 

Belier metresine bi~ilen ederi 
75 kuru11 olan 100 ila 150 bin 
metre portatif ~ad1r bezi kapah 
zarfla eksiltmiye konulmustur. . . 
lhalesi 17 eylul 936 per,embe gii-
nii saat 15 tedir. ~artnamesi 565 
kuru11a M. M. V. Sahnalma Ko
misyonundan ahmr. llk teminah 
6875 lirad1r. ~adtr bezleri yerli 
fabrikalar mamulatmdan ola -
cakbr. Eksiltmiye girecekler ka
nuni temi}\at ve vesikalarile bir
likte teklif mektublarmt ihale 
saatinden en az bir saat evvel 
Ankarada M. M. V. Sabnalma 
Komisyonuna vermeleri. 

«246» (789) 

*** Yerli fabrikalar mamuli.hn -
dan ve beher metresine bi~ilen 
ederi 36 kuru, olat .. yiiz bin met • 
re yatak ktltfhgt bez kapah zarf· 
Ia eksiltmiye konulmuflur. tha
lesi 23 eylul 1936 ~artamba gii ~ 
nii saat 15 tedir. Sartnamesi 180 
kurus a M. M. V ekaleti Sattnal • 
ma Komisvonundan abntr. Ilk 
teminah 2700 liradtr. Eksiltmiye 
girecekler kanuni teminat 2490 
sayth kanunun 2 ve 3 iincii mad
delerinde yaz1h belgelerle bir • 
likte teklif mektublannt ihale 
saatinden en az bir saat evvel 
Ankarada M. M. Veki.leti Satm· 

Demirkoy alaymm 376 ton ek~ alma Komisyonuna vermeleri. 
meklik unu kapah zarfla ek " «270» (961) 

Oevlel Oemiryollar1 ve Jimanlart 1$1etme U. idarasi llinlar•l 

Muhammen bedeli 1280 lira olan 4000 Kg. Don yagmm ,artna -
mesi ve~hile 18/9/936 cuma giinii saat 10 da Haydarpatada gar hi
nasi dahilindeki Birinci ltletme Komisyonu tarafmdan pazarltkla 
sattn ahnacakbr. 

1steklilerin 96 lira muvakkat teminat ile kanunun tayin ettigi ve-
sikalart ve kanunun dordiincii maddesi mucibince ite girmege ma • 
nii kanuni bulunmadigma dair beyanname vermeleri li.zimdtr. 

Bu ite aid tartname Haydarpatada Birinci ltletme Komisyonu ta-
rafJ!!dan paraslZ olarak verilmektedir. (1271) 
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Kars V aliliginden : 
1- Kars tehrine 16 kilometre mesafede bulunan Borluk membat 

sularmm Nafta ve Sthhat Vekaletlerinden musaddak 123062.92 li
rahk projesi iizerinden isale intaatl 27/8/936 tarihinden itibaren 45 
giin miiddetle kapalt zarf usulile eksiltmiye konulmustur. 

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

3 - Hususl, umumi ve fenni ,artnameler, kesif evrak1 ve re • 
simler 6,15lira mukabilinde Kars Nafta Miidiirliigllnden verilecektir. 

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

layetleri Nafta Miidiirliiklerinde mevcud oldugundan buradan tet • 
kik edilebilir. 

6 - lsteklilerin kanuna uygun tekilde teklif mektublarmt ve 
Nafta Veki.letince bu itlerde ibtiaast olduguna dair ehliyetnamesini 
ve mali iktidarmt miibeyyin vesaikle birlikte 12/10/936 pazartesi 
giinii saat 13 e kadar Kars Vili.yeti Enciimeni Daimi Reisligine ver-
meleri laztmd1r. (1046) 

inhi:rlar Umum Miidiirliigiinden I 
1 - ~artnamesi mucibince 4000 lira muhammen bedelli maate~ 

ferriiat bir aded jenerator a~tk eksiltme suretile satm ahnacakttr. 
2- Eksiltme 19/X/936 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 15 

te Kahatatta Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Sahm Ko ~ 
misyonunda yaptlacakhr. 

3 - Muvakkat giivenme paras1 300 liradtr. 
4 - istekliter, tetkik olunmak iizere fiatsiz teklifleri eksiltme gii

niinden laakal on giin evvel inhisarlar Tiitiin Fabrikalar Subesine 
verecektir. ' 

5 - istekliler eksiltmeye girebilmek i~in kanunen kendilerinden 
aramlan vesikalart Ve % 7,5 giivenme parasile birlikte yukar1da so
zii ge~en Komisyona gelmelidirler. (919) 

1 - Topta111 deposu arkasmdaki sahada yaptmlacak olan 3430 
lira 13 kuruf ketif bedelli ii~ ambarm infast pazarhk suretile ek • 
siltmiye konulmuttur. 

2 - Pazarhk 17 /IX/936 tarihine rashyan per~embe giinii saat 14 
te Kabata~ta lnhisarlar Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Ko~ 
misyonunda yaptlacakbr. 

3 - Muvakkat teminat 257 lira 25 kuru,tur. 
4 - !?artnameler hergiin lnhisarlar !ntaat tubesinden ahnabilir. 

(1215) 

istanbul Vilayeti Naf1a 
Miidiirliigiinden: 

28/9/936 pazartesi giinii saat 14 te lstanbulda Naf1a Miidiirliigii 
Eksiltme Komisyonu odastnda «2471» lira ketif bedelli ~apada KIZ 
Muallim Mektebj kiitiiphanesinde yaptlacak moble ifleri a~:tk ek -
ailtmiye konulmu~ttur. 

Mukavele, eksiltme, Baytndrrhk itleri genel, hususi ve fenni tart
nameleri, proje, ke,if hulaaaaile huna miiteferri diger evrak daire -
sinde goriilecektir. 

Muvakkat teminat «186» lirad1r. 
lsteklilerin en az «1500» liraltk bu ite benzer if yaphgma dair 

Naf1a Miidiirliigiinden almtf oldugu miiteahhidlik ve Ticaret Odast 
vesikalarile 28/9/936 pazartesi giinii saat 14 de kadar Naf1a Miidiir
liigiine gelmeleri. (1131) 

Nafia Vekiletinden: 
17 eylul 936 perf em be giinii saat 10,30 da eksiltmesi yapJlacagi 

ilan edilen yedi parti kaym traversten dordiincii, be,inci, albnct ve 
yed1nci partilere aid maktalar Ziraat Vekaletince deiittirildigin -
den eksiltmeden kaldmlmtfhr. (1264) 

Karacabey Belediyesinden: 
1 - Kasabaya getirilecek Golecik suyunun in11a ve tesisi ktsmm -

dan su kulesi ve hazinesi ~tkartlmak suretile ketif hedeli «65244» 
lira «83>> kuruf olmak iizere yeniden kapah zarf usulile eksiltmiye 
konulmu!jtur. 

2 - Borular getirildiginde ve her klSlm yaptldtgmda tutar be • 
deli pef1in verilecektir. tn,aahn ikmal miiddeti miiteahhid lehine bir 
senedir. Daha evvel yaptlmast kabuldiir. 

3 - Muvakkat teminat miktart «4512» liradtr. 
4 - Yaptlacak teklifler 28/9/936 pazartesi gUnii saat 15 e kadar 

BeJediye Enciimenine verilmit olacakbr. 
5 - Eksiltme tartnamesi istiyenlere parastz gonderilecektir. 

(1174) 

~orlu Belediye Reisliginden: 

~orlu Sonbahar Panay1r1 
1 - Trakyamn en biiyiik panaym olan ~orlu panaym bu ytl 

da eskisi gibi 25 eylul 936 cuma giinii a~tlacakttr. 

25, 26, 27 ve 28 eylul 
giinleri olmak iizere panaytr dort giin siirece~tir. Panaytrda biiyiik 
kii~iik her tiirlii damtzhk ve kasabhk hayvanlarla ~esid ticaret ea
yalar1 sablacagmdan yerleri ona gore haztrlanmtf v~ ge~en ytld'a
kinden daha itinah yaptmlmtf ve ayrtca elektrikle Iftklandml -
mu~llr. 

2 - Gormege deger ayr1ca kasabamtzda 25 eylulde a~1lmast 
kararla~tmlan dam1zhk yerli hayvanlar sergisinde begenilenlere 
s1rasile Vekalet~e para miikafah verilecektir. 

3 - Hayvan getireceklerin mutlaka geldikleri yerden getir -
dikleri hayvamn kendi mah olduguna dair vesika ile ayr1ca has
tahk olmadigtnl hildirir mente ,ehadetnamesini almayt ve yanla -
rmda bulundurmayt unutmamahduiar. 

4 - Hayvan ahm1 i~in iilkemizin her tarafmdan ahc1lar bu • 
lunacakbr. Panaytra geleceklerin her tiirlii eshabt istirahatleri te
min edilmittir. Tetrif edeceklerin ge~en y1ldakinden daha ziya· 
de memnun kalacaklart ve kendilerine her tiirlii kolayhklann 
gosterilecegi ili.n olunur. (1255) 



u B 
Zaf1 umumt, kans•z· 
hk ve kemik hasta
hklar•na 'ifai tesir· 
leri ~oktur. ~ocuk
lar, Gen~ler, Gen~ 
k1zlar ve ihtiyarlar 
her ya,ta istimal e
debilirler. 

HASAN ECZA 
DEPOSU 
VENUS GiBi GUZEL KALMAK 

iSTiYORSANIZ, DAiMA: 
Veniis Kremi 
Veniis Pudrast 
Veniis Ruju 
V eniis Alhg,. 
V eniis Rim eli 
Veniis Esanst 
Veniis Kolonyast 
KULLAN1NJZ. 

Veniia miistahzarab en aaf ve en temiz 
ve gayrt muz1r maddelerden yaptldlA"tn

dan size ebedi gen~lik temin eder. 
Deposu: NUREDDiN EVLiY A ZADE 

TiCARETHANE.Si istanbul 

CUMHURTYET 

NORVEc;Y ANIN 1936 - 1937 ba§ mahsulti 

0 R i AL 
v 

VAG 
Halis Morina bah~mn cigerlerinden ~IkanlmJ§br. 
I~mesi kolay ve nefistir. Gayet temiz ve muakkam 
ve yeni Hasan markah §i§elerde sabhr. Taklitle
rinden saktmn1z. ! litre 40, ~ litrelik 100 kuru§tur. 

~ 
'lfiJ!I/11 I Ill 1/J 

HASAN Ozlii unlar1 
Qacuklaran seve seve yedikleri va baylldaklan gadalardan 
Yulaf, Pirinc, Bugday, Nifasla, Palates, Mercimek, Bezelye, 
irmik, Palates tiirlii, Badam masar (komflauv) Ozlii Unlara 
Allahan insanlara ihsan eltigi ve Eczaca Hasanan fenni 
vesaitle yapllga vilamini va kalarisi bol gadadar. Qocuklar 
bu unlarla beslenirler. Qabuk dif 91kararlar. Taklidlerinden 
sakan1n1z. Deposu: iSTANBUL, ANKARA, BEYOGLit 

!istanbul S1hhi Miiesseseler Al1m 
Sat1m Komisyonundan: 

Istanbul Ttb Talebe Yurdu talebeai i~in mevcud niimune ve tartna· 
medeki evsafa gore (760) aded kasket a~tk eksiltme auretile aabn 
ahnacakhr. 
1- Eksiltme: Cagaloglunda Istanbul S1hhat ve l~timai Muavenet 

Miidiirliigii binaaindaki Komisyonda 30/9/1936 ~artamba giinii sa. 
at (14,30) da yaptlacaktu. 
2- Muhammen fiat: Bir aded kasketin fiati (120) kuruttur. 
3- Muvakkat teminat: (68) lira (40) kuru,tur. 
4- lstekliler: Niimuneyi ~emberlitat civarmda Fuadpafa tiirbe

si karttsJDda Ttb Talebe Yurdu merkezinde gorebilirler. Ve f&rtna • 
meyi de parastz olarak alabilirler. 

5 - lsteklilerin cari seneye aid Ticaret Odas1 vesikast ve bu ite 
yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektublarile birlikte 
vaktinden evvel Komisyona gelmeleri. (1148) 

15 Eylffi 1936 

Kumra] ve siyah olarak sabit 
ve tabu renk verir. Te:r ve ytkan

makla !;Lkmaz. Yegane zararslZ ve 

tanmm1~ silihi sa~ boyastdtr. 
iNG:ILtz KANZUK ECZANESi 

Beyoglu • istanbul 

Antalya ValiliQinden: KARYOLALAR 
1 - Antalya Memleket l Hastanesine muktazi 3142 lirahk ilac 

5/9/936 tarihinden 25/9/936 tarihine rashyan cuma giinii aaat 
on bire kadar a~tk eksiltmiye ~tkardmt,br. 

2 - Uaclarm bir k11m1 ihale tarihinden itibaren bir k11m1 U~ 
ay sonra fartnameaine gore teslim edilecektir. 

3 - Miinakasaya ittirak edecekler 2490 saydt kanuna gore 
bedeli muhammenin yiizde yedi bu~ugu niabetir;,Je teminat ver· 
mege mecburdurlar. 

4 - Miiracaat Antalya Daimi Enciimeni Reisligine yapthr. 
5 - Eksiltme tartnamesi Antalya Enciimeninde, Istanbul ve lz-

mir Sthhat Miidiirliiklerinde tetkik olunabilir. (1263) 

$1.$eLtr.: 
~.1 .,, -lv. 
1'P.,. •~. ve 3 ,.,.. BOMONTi 

Alt1n Y1ldiz Mensucat 
TURK ANONiM ~iRKETiNDEN: 

Merkezi lstanbulda Yenipostane arkasmda Atirefendi soka • 
gtnda Basiret hantnda dordiincU katta 33 numarada buluann Al
tm Ytldtz Mensucat Tiirk Anonim ~irketinin 11/5/936 tarihinde 
toplanan umumi heyetince tasfiyesine ve tasfiye memurluklar~na 
Siimer Bank Istanbul ~ubesi Hukuk Mii,aviri Halil Fevzi SaylD ile 
hissedarlardan Mazhar PayZIDlD tayinlerine karar verilmit ve tas· 
fiye: memurlal't bu kere Galatada Voyvoda caddesinde Siimer Bank 
Istanbul Subesinde kain dairede ifay1 vazifeye batlamtf oldugun
dan Ticaret kanununun 445 nci maddesi mucibince tirket dain -
lerinin tirketteki hukukunu nihayet bil' sene zarfinda bilmiiracaa 

ispat etmeleri liizumu ilan olunur. 

Bursa ipek 
Enstitiisii 

Bocek~iligi 
Miidiirliigiinden: 

Enstitiiye bagh Kondisiyonman miiessesesi i~in takribi tutar1 2950 
lira olan ii~ tane ele ktrikle teshin edilir ipek kondisiyoneman alet -
lerile bir tane seriplan ve bir tane de 200 kiloluk hassas baskiil ilan 
tarihinden itibaren 45 giin miiddetle a~tk eksiltmiye konulmuttur. 

tsteklilerin eksiltme giinii olan 2/11/1936 pazartesi saat 16 ya 
kadar Enstitiiye miiracaat eder~ tartnameyi gormeleri ve ayni sa
atte eksiltme i~in Enstitiideki Satinalma Komisyonuna liizumu olan 
vesika ve depozitolarile murN:aat etmeleri ilan olunur. (1258) 

Fabrika fiat1na sat1hyor 

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

Turkiye i~in yegane miimessili BOURLA BIRADERLER ve ~si. 

Adliye Vekiletinden: . ISTANBUL. ANKARA. IZMIR 

Istanbul Vilayeti Naf1a 
Miidiirliigiinden: 

J - Ankara Adliyesile T emyiz mahkemesindeki kaloriferler 
i~in ahnacak 150 ton kok ve 130 ton da Lavamarin komiirlerinin ka
pah zarf usulile eksiltmiye konulmuttur. 

2 - Eksiltme 25 eylul 1936 cuma giinii saat 15 te Ankarada 
Temyiz binaamda Adliye Vekileti Levaztm Miidiirlugii odasinda 
toplanan Eksiltme Komisyonu tarafindan yapdacakbr. 

3 - lsteklilerin bu hususa aid tartnameyi Ankarada Adliye V ~ 
kaleti Levaztm Miidiriyetinden, lstanbulda Adliye Levaztm Me • 
murlugundan parastz alabilirler. 

4 - Beber tonu i~in tahmin edilen bedel kok komiirii i~in «32» 
ve Lavamarin komiirii i~in «30» liradtr. 

5 - Ekailtmiye ittirak edecek olan isteklilerin bedeli muham • 
menenin % 7,5 u niabetinde olan «652» lira «50» kurutu nakten 
veyahud devlet~e nakid mukabilinde kabul edilen tahvilib mahalli 
Malsandtima teslim etmit olduklarma dair olan sandtk makbuz • 
larile teklif mektublarmt havi miihiirlii zarflartnl eksiltme saatin
den bir saat evveline kadar Komisyon Riyasetine vermeleri, tat -
radan teklif mektubu gonderecek olanlartn da ayni saate yetit • 
metini teminen daha evvelden postaya tevdi etmit olmalar1 ve dtf 
zarflar1 miihiir mumile ayrtca miihiirlenmit olmau laztmdtr. 

«881» (1254) 

HE MORRO 
Ameliyatstz basurlan tedavi -eder, tesiri kat'idir. 

,istanbul T apu Sicil 
Grupu Miidiirliigiinden: 

Istanbul Tapu Sicil muhaftzhklart i~in otuz sekiz aded yazthane 
ve masa ile pankolarm yeni ve tamiri a~tk ekailtmiye konulmuttur. 

Eksiltme Tapu dairesinde 936 aenesi eyluliin 17 ii~Uncii pertem • 
be giinii saat on bette a~tk ekailtme olacakbr. 

Muhammen bedel miktan 749 liradtr. Teminat ak~eai yiiz lira • 
d1r. fsteklilerin hergiin Tapu dairesinde niimunelerini gormek iize
re Levaztm Memurluguna ve ihale giinii de Artbrma ve Eksiltme 
Komisyonuna miiracaatleri. (862) 

28/9/936 pazarteai giinii aaat 11 de Istanbul Nafta Miidiirliigii Ek
ailtme Komisyonu odasmda 974lira ketif bedelli Istanbul Kuduz Te
davi Evi kopek koiutu ve bodrum kah tamirat ve tadi\ah a~tk ek .. 
siltmiye konulmuttur. j 

Mukavele, eksiltme, Bayindtrhk itleri genel, hususi ve fenni tart • 
nameleri, proje, ketif hulasaaile buna mii~eferri ~iger ~yrak dair~ ~ 
sinde goriilecektir. 

Muvakkat teminat «74» liradtr. 
lsteklilerin en az «500» lirahk bu ite Denzer it yapbgina llair Na .. 

f1a Miidiirliigiinden almtt olduiu miiteahhidlik ve Ticaret Odas1 v~ 
sikalarile 28/9/936 pazarteai giinii saat 14 de kadar Nafta Miidiir .. 
liigiine gelmeleri. (1135)' 

ANKARA HA V AGAZi 
TOKR ANONIM ~iRKETiNDEN: 

Memur Aran1yor 
Havagazi tebekemiz itlerinde ve tebeke amirine yardimCI ola -

rak !rahtmak iizere tebeke projeleri, boru tefritatl, tebeke bak1 • 
mt, artza izl!lesi, havagazi apareylerinin kurma ve tamirab hu • 
suslannda tecriibeli ve hi~ olmazsa Sanayi mektebini bitirmit 
muktedir bir memura ihtiyactmtz vardtr. 

Almancay1 bilmek tart degilae de fayani arzudur. Talib olan • 
larm resimli mufasaal terciimei hallerini ve elerindeki bonservia -
lerin auretlerini miieaseaemize gondermek auretile miiracaat etmeleri. 

Tapu ve Kadastro 
Umum Miidiirliigiinden: 

Trakya heyetleri i~in ii!r adetf Sange Takometresile dort aded 
gradh Verniyeli minkalenin 21/9/1936 pazartesi giinii pazarhkla 
ihalesi yaptlacaktu. lstiyenler mezkur giinde saat 15 te pey ak~e
sile birlikte Levaztm Miidiirliigiine miiracaatleri. «806» (1145); 

ADEM • 
I iKTiDAR •-- Dis hekimi --· ... 

FERiT RAMiZ 
ve B E L G E V $ E K L i G i N E K A R !; I 

• 
Tiinel lstikl!l cad. Rii!!tii pa~a apt. 

----• Tel. 43413 ---~• 
-
Santo ve Ba~ull.arrtn: Yunua Nodi 

Umuml ne~rlyatl tdare eden Yaza l§lert 
Milctilril: Hikmet Miinil. 

cumh:urtvet matoaan 


