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Diinya biiyiik Vekillerin seyahati $anh Harbiyemiz Bir dostlugun ihyas1 
Bir harbin arifesinde mi 
Bulunuyor? ----

lkbsad ve Maliye V ekil- istanbuidan buyiik 
} • d •• Z ld ., • lt • tOrenle ayrdacak 

Londra mukavelesi 
huna yol a~mi§hr! n::::::D una inanmak i~in diinyanm de· 

u;;;;;:2} lirdigine hukmetmek laz1m ge- efl UD ODglJ aga gi 1 Ankarada da muazzam 

Maliye 
iktisad 

ve 

Vekili, mali te,kilab tetkik edecek, 
Vekili de iran 
Van 

transit yolu iizerinde 
tetkikler yapacak 

lkttaad Vekili CeUil Bayar ve Maliye Vekili Fuad Airalt 
vapura binerlerken 

kar,IIama merasimi 
yapJlacak 

\ 

Morning Post gazetesi, Ba,vekilimizin ingiltereyi 
ziyaretinde bu siyasetin daha da inki,af ederek 

~ok miihim neticelere vardacagmt yaztyor 

Be, senelik plana gore yaptlan Tiirk l~brikalanndan: · 
Kayseri kombinast 

Deyli Telgraf 12 tarihli niishasmda-~ can ve goniilden taraftard1r. !ngiltere ile 
ki ba§makalesinde §oyle diyor: Tiirkiye arasmda akdolunan yeni ticaret 

lir. Bununla beraber ortahkta 
herkese rahatsiZhk veren gayritabii bir 
hal bulundugu da inkar edilemez. lspan
yadaki dahil! bogu§ma insanlann kavga· 
c1 hislerini glciklamaktan hali kalm1yor 
gibi goriiniiyor. Frans1z Biiyiik lhtilalin
deki Terror ~iddet ve fecaatlerini golgede . 
buakan 1spanyol ~arp1~malan kar§!Stnda 
A vrupa milletleri ikiye boliindii: Bir 
kJSTru hiikumeti elinde tutan sosyalistlerin 
muvaffak olmaslm, diger k1smt mevcud 
otoriteye isyan etmi§ olan nasyonalistlerin 
muzaffer '<1kmasm1 temenni ediyorlar. 
Ellerinden gelse bu iki ziimreden her biri 
kendi istedikleri tarafm galib gelmesi 
ic;in yard1ma ko§acaklar. F akat bu yar
dlm butun Avrupayt biribirine dii§iire· 
cek, ve asi! bundan diinyamn en biiyiik 
harbi ~1kacak. Elaltmdan bir tarafa ve· 
ya otekine ufaktefek yardlmlar yap!hp 
yaptlmadigl pek bilinememekle beraber 
bundan ~iiphe edenler vard1r. F akat 
daha bi.iyiik bir harbe siiriiklenmek kor
kusu milletleri bu lspanyol dahili gut· 
}ak}a§mas! kar§IS!Dda aleni olarak muda• 
hale ve yard1mdan ~ekinmege ve bitaraf· 
hga sevketmi~ bulunmaktad1r. 

hin ak1lhcast budur. C~en Umumi 
Harbden daha biiyiik ve daha tahribkar 
bir harbin AvrupaYJ ve di.inyayt nerelere 
goti.irecegini kestirmek giic; olmakla be
raber boyle yeni bir diinya harbi oniinde
ki u~urumun gozler karartacak kadar 
derin oldugunu gormemek ic;in insanm 
kor olmast lazimd1r. 

Karadeniz sahillerile §ark vilayetle • Belediye Reisi Muhiddin Dstiindag, 
rinde bir tetkik ve tefti~ seyahati yapa ~ ~ehrimiz:de bulunan meb'uslar, 1khsad 
cak olan lkhsad Vekili Cela! Bayar ve Vekaleti Miiste~ar vekili Hiisnii, ~eker 
Maliye V ekili F uad Agrah diin saat on fabrikalan umum miidiirii Kaztm, Af • 
be~ bu~ukta kalkan Tan vapurile hare- yon fnhisan miidiirile ~ehrimizdeki mali 
ket etmi§lerdir. ve ikhsadi diger te§kilat ve bankalar mii· 

Daha evvel Bursaya gitmi§ olan lktJ- diirleri tarafmdan te§yi edilmi§lerdir. 

latanbuldaki Harbiye binmtntn 
yiikaekten bir goriiniifii 

Harbiye mektebi bugiin Ankaraya 
nakledilecekti. Fa kat, Milli Miidafaa 
V eltaletinden gel en bir emir iizerine bu 
nakil i~i birka~Y giin i~in teahhur etmi§tir. 
Alakadar makamat nakil ic;in bir pro -
gram haz1rlamt§tlr. Bu programa gore: 

«Tiirkiyenin Bogazlar i.izerinde taleb mukavelesi, daha s1k1 ticari miinasebatl 
ettigi haklann tanmmast ile neticelenip iltizam etmektedir. Kambiyo gii!;liiklerini 
bir anla~maya baglanan yeni Bogazlar asgarl dereceye indirmek maksadm1 gii • 
muahedesi, lngiliz - Tiirk dostlugunun den mukavele tamamile klering esa 1 ii • 
ihyasma ve iki memleket arasmda bir zerine kurulmu§tur. Ayni zamanda Tiir
te§riki mesai devresinin ac;1lmasma sebeb kiyeden alman mallann envam1 cla ~o -
olmu§tur. 1stanbulu ziyaretinde Kral Ed- galtmaktadir. Harbden sonra Tiirkiye 
varda gosterilen hiisnu kabulden de an- siyasi te~kilatile birlikte ikhsadiyahm da 
la~Ilacagi iizere kuvvetli milli bir devlet yeni ba§tan kurmak mecburiyetinde kal· 
halini alan yeni Tiirkiye bu anla~maya [Arkast Sa. 6 siitun -i tel 

l§in ak1lhcast bu olmakla beraber 
Ciiinyantn akh tamamen ba~mda mtdH 
acaba? hte burada biraz §iiphe uyand!
ran vaziyetlerin ve alametlerin ortadan 
tamamen eksik olmamastdtr ki herkese 
rahatstzhk vermekten ve hemen butiin 
nulletlen muhtemel ve hatta --milatacel 
tehlikelere kar§I haz1rhkh bulunmaga 
sevketmekten hali kalmamaktadn. Her 
milletin alabildigine silahlanmaga gitme
sinin sebebi budur. Silahlanma yan~mm 
milletleri ister istemez bir harbe siiriikle
digi tarihi tecriibelerle tesbit edilmi§ bir 
hakikat oldugu i~in bu gidi§in sonu biiyiik 
bir harbdir dii§iincesi fikirlere hakimdir. 
Ostelik sulh teranelerile kan§Ik harb teh
didleri savuranlann da eksik olmamas1 
sinirleri gerdik~e geriyor. 

sad Vekili Cemlikteki sun'i ipek fabrika- fran sefirile sefaret miiste~an da Zon
sim gezerek diin §ehrimize donmii§tlir. guldak havzasmda baz1 iktJsadi tetkik • 
Maliye Vekili F uad Agrah da Anka • lerde bulunmak iizere Zonguldaga hare· 
radan diin sabah ~ehrimize gelmi~tir. ket etmi§lerdir. Bu miinasebetle Tan va-

I - Harbiye talebeleri alay sancag1 
ile k1t'a halinde mektebden aynldtktan 

[.Arkast Sa. 6 'siLtun 4 tel ............................................................. 

Nuremberg ve Sovyet 
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Lokarno i~tima1 
----------------~--

!spanyol dahili harbinin iki tarafma 
gosterilen taraftarhklardan Avrupamn 
ic;inde bulundugu veya oniinde yiiriidiigii 
hislere ve fikirlere bir delalet ~1kararak 
herkese rahats1zhk veren vaziyeti bu 
esasta miitalea etmek dogru olur mu 
dersiniz? Dikkat ediyoruz ki fspanyol 
bogu§malannda hiikumeti elinde tutan 
sosyalistlerin ga~b c;Ikmasm1 istiyenler 
diger Av!upa milletlerinin sosyalist hii
kumet veya halklandu. F a§ist memleket· 
ler de asi nasyonalistlerin muvaffak ol
masJm istiyorlar. Bundan istidlal ederek 
diyebilir miyiz ki Avrupa ba§tanba,a 
s1mf miicadeleleri i~inde yiiziiyor ve eger 
A vrupada yeni biiyiik bir harb ~tkacak
sa onun as1l sebeb ve saiki bu s1mf miica
delesi olacaktu? Bize gore dii§iincenin 
bu kadan mubalagah surette uzun, yani 
hayali saYJlmak lazimd1r. Sm1f miicade· 
lesini inkara mahal olmamakla beraber 
bunun beynelll)ilel bir sava~1 c;aresiz ki· 
lacak kadar ileri gitmi, bir vaziyette bu
lundugunu kabul etmek miimkun ve 
dogru olmasa gerektir. 

Almanyada M. Hitlerin son nutukla
rile komiinistlige ve Sovyetlere ~iddetle 
hiicum etmesi ve Rusyada bu taarruzlara 
ayni tonda cevablar verilmesi Avrupanm 
umumi bir Slmf miicadelesi i~inde kiVran
dtgmi ve bu yiizden iki zumreye ayrilm!§ 
milletler arasmda bir barb c;Ikacagmt is· 
pat edemez. Sm1f miicadelesinin §imdiki 
derecesi milletlerin dahilt i~leri hududunu 
ge~emez. Eger Almanya Sovyetler diya
nna filen hiicum etmegi dii~iiniiyorsa 
bu smlf miicadelesinden ziyade fiituhat 
maksadmt takib edecektir. Muvaffak o
lup olmiyacagl belli olm1yan fiituhat 
maksad1m. S1mf miicadelesi burada sade
ce bir vesileden ibaret olacakhr, ve bizce 
astl smtf miicadelesi insanlan yekdiger
lerile bir daha bogu~maga sevkedecek 
olan boyle bir harbden sonra ortaya ~~
kabilir. Filhakika yeni biiyi.ik bir sava~m 
milletleri ~imdiki nizamlan ~igniyecek 
bi.iyiik bir ihtilale siiruklemesi ihtimali 
c;ok galibdir. Onun i~in mes'ul devlet 
adamlan ak1l ve manhktan bilkiilliye ay
nlmachkc;a yeni bir harb ate§ini koriikle-

Her iki Vekil §ehrimizde pek ktsa sii· purunun grandi diregine lran bayrag1 
ren bir istirahatten sonra Karadeniz se- c;ekilmi§tir. han sefiri Zonguldak havza-

m nevr lann an yahatine c;•kmt§lardtr. smdaki tetkiklerinden sonra tekrar ~ehri-
Vekiller, Galata nhlimmda Vali ve [Ar kasl Sa. 8 sii.tun 5 tel onra 

Almanya ve italyanm ald1g1 
toplanbyt mii,kiil vaziyete 

vaziyet, 
soktu 

............................................................... ··············· .............................................. . 
Cephelerde degi,iklik yok 

General Mola krall1k 
istedigini sOyliiyor 

ingiliz gazeteleri Alman ordu· 
sunu, bir Qek generali de 
K1z11orduyu methadiyor 

Londra 15 (A.A.) - tyi malOmat a1 -I 
makta olan mehafil, Lokarnocular kon
feransmm iiniimiizdeki te~rinievvel a
YJnm iic;iincii haftasmda burada toplan
masma ihtimal vermemektedir. 

Filvaki, !ngilterenin Berlin ve Roma 
hiikfunetleri nezdinde yapmt§ oldugu 
te§ebbiisler, Almanya ile ' 1talyanm 
konferansm bu kadar yakm bir tarihte 
faydah bir i§ gorebilecegine kail olma
dlklanm gostermi~tir. 

Hiikfunet kuvvetleri Sen Sebastiyenden ~ekilirken 
yiiksek ailelerin kad1nlarin1 da birlikte giitiir· 

miisler. Elli iki ihtilalci idam edildi • 

lhtilalcilerin bir bataryast ate, ederken 
Paris 15 (Hususi} - lspanyol asi ··I Madrid hiikumeti Valansa nakletmege 

leri ~imdi Bilbaoya dogru ilerlemekte • karar vermi~tir. 
dirler. Yolda hi~bir mukavemet gormi - Cephe haberleri 
yen k1t' alar, ~ehrin ancak 40 kilometro Paris 15 (A.A.) - !spanyol hi.iku· 
uz:agmda bulunmaktadular. meti to~u kuvvetlerinin Alcazar de To· 

Bilbaoda tifo salg1m ba§lami§tlr. ledein bombard1mamna tekrar ba~lamt~ 
Diger taraftan asi tayyareler bugiin oldugu Madridden bildirilmektedir. ~e

Madrid iizerine uc;u~lar yaparak, Har - ne ayni membadan hiikumet kuvvetlen • 
biye ve Dahiliy.e N ezaretlerini bombar - nin T alevera cephesinde bir iki kilomet· 
dtman etmi~lerd1r. ro ilerlemi~ olduklan T eruelin bombard!· 

Lizbondan verilen haberlere gore, [Arkasl Sa. 6 siltun 5 tel 
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mekten ~ekineceklerdir. lenecegini kabul etmek ~ok gii~tiir. 

Moskova 15 (A.A.) - Beyaz Rus· 
ya askeri mmtakasmdaki manevralara 
i§tirak eden ecnebi askeri heyetleri re • 
isleri gazetecilere ihtisaslannl anlatmt§ -
lard1r. <;ek heyeti reisi General Luza 
demi§tir ki : 

«- Manevralara i§tirak eden kttaa • 
tm hazirlani§I «miikemmel» tabirile tav
sif edilebilir. B iitiin sunufu askeriye bii
yiik bir hareket ve manevra kabiliyeti 
gostermi§tir. Bilhassa piyadenin tabiye 
terbiyesini ve biiyi.ik tank k1t' alanm bu • 

[Arkasz Sa. 3 siltun 3 tel 
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Hayvan sergisi 
----

Kalabahk bir heyet 
huzurile diin a~1ldt 

Erzuram meb'usu Nakiye 
sergiyi a~arken 

istanbul Vilayetinin hamlad1g1 o
nuncu ehli hayvanlar sergisi diin Edime· 
kap1da a~llmi§tlr. Bu sergide hiikumetin 
ve bir~ok vilayetlerin haralannda bulu • 
nan aygtrlardan yeti~mi§ taylarla hiiku
met tarafmdan koylere dag1blan Plevne· 
nin boz ukmdan elde edilen boga ve i
nekler bulunmaktad1r. Sergiyi Vali na
mma Vilayet Baytar miidi.iru Etem E • 
livli bir nutukla a~mt§hr. Etem, hiiku -
metin, hayvanlarlm!Zin JSlahma verdigi 
ktymeti tebaruz: ettirerek bu sergiden 
maksadm halka hayvan yeti~tirme sevgi 
Ve a}akasml a~1lamak oldugunU soyle -
mi§tir. 

Ogrenildigine gore, italya, Hab~is -
tan meselesi kat'i surette · halledilme -
dikCJe ve ispanyanm vaziyetindeki ka
rarsizhk devam ettikc;e konferans ruz
namesinin tanzimine imkan hastl ol -
mtyacagt miitaleasmdad1r. 

Almanyaya gelince, o da konferansm 
daha ziyade Ren meselesile me§gul ol -
masm1 istemektedir. ingiltere ile Fran
sa, Almanyamn bu noktai nazarile o
nun Londra konferansmdaki teklifleri 
arasmda bir tenakuz giirmektedirler. 
Almanya, bu konferansta devletlere M. 
Hitlerin sulh plarunm tetkikini teklif 
eylemi§ti. 

Konlerana te,rinisanide mi 
' toplanacak? 

Londra 15 (A.A.) - Bu haftanm so
nuna dogru kabine miizakereleri cere -
yan edecegi bildiriliyor. 

[Arkas1 Sa. 6 siltun 6 dal M. Eden 
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L ...... Cumhuriyetin ...... ..J 
Biiyiik A vrupa Anketi 

Yazan : Peyaml Safa 
-17-

Grevler ve pahahhk 
A 

Ayanda verilen soz - Grevlerin neticesi: Paha-
hbk • Bir sand1k portakal • ~ofor arkada, ne 

diyor? • Orta s1nif1n ~ikayetleri 
Avrupayi yeni bir harbin arifesinde 

gibi farzettiren ba§hca sebeb, Almanya
nm Rusyaya taarruzunu muhtemel far
zettiren alametlerden ibarettir. Boyle bir 
taarruzu me~ru gosterecek ortada hakiki 
bir sebeb yoktur. Almanya hi~bir taraf
tan taarruza maruz bulunmuyor. 0 cihet
le eger giiniin birinde bu ihtimal tahak
kuk edecek olursa onun tarihte emsali 
goriilmemi§ en biiyiik sergiize§ti te~kil e
decegi §iiphesizdir. Yirminci medeniyet 
yiizy1hnda Almanya gibi akil ve makul 
bir milletin boyle bir sergiize§te si.iriik· 

Akhn ve mantlgln kat'iyetle hiiki.im
de tereddiid etmedigi hakiki vaziyet bu 
olmakla beraber sulhu muhafaza etmek 
kaygtsmda olan milletlere biiyiik vaz.i!e· 
ler terettiib etmekte oldugi.t da d1ger 
biiyiik bir hakikat olarak a~tkc;a ortada 
bulunuyor. Be§erin huzur ve si.ikunu na
mma sulhun muhafazas1 her zamandan 
ziyade §imdi laztm, ve eger bunun boyle 
olmasmda menfaatli milletler isterlerse 
onun muhafaza olunabilmesi de hala ve 
pekala miimkiindiir. 

Bundan sonra Baytar miidiiru davet
[.Arkast Sa. 7 siLtun 2 de] 

Fransada grevlerin devam etmesi, 
Frans1zlara Dahiliye Nazmmn A.yanda 
verdigi sozii hahrlabyordu: T emmuzun 
ilk giinlerinden birinde, M. Salengro, 7 
haziran anla§masindan sonra hic;bir ma· 
naSI kalm1yan grevJerin tamamile oniinii 
almag1 taahhi.id etmi&ti. 

fazla yevmiye zamm1 temin ettikleri hal
de amele gene tatmin edilmi~ degildir. 
Y evmiyeler artt1kc;a hay at pahahlamyor 
ve i~c;i sag elile aldigtni sol elile veriyor. 
Birc;ok i~lerde zam yiizde yirmiyi gee; • 
mi~. yiizde ktrka kadar ylikselmi§tir. Bu· 
na bir de k1rk saat haftasmm ziyamm i· 
lave ediniz. Bu farkt kim odeyecek ~ h
te bi.itiin mesele burada. Sendikalara so
rarsamz: «Patron karmdan versin I» di· 
yQZ'; fakat hie; §a~miyan ikhsad kanun • 

YUNUS NADl 
(Fransada~i ~revler deJam . ediyor 

(O~uncii sahtfemtzde) 

Bu soziin k1ymeti hakkmda fikrini sor
dugum bir F ranSIZ ban a dedi ki: 

- M. Salengro taahhiidiinii yerine 
getiremiyecektir. (:i.inkii sendikalar Ma· 
tignon anla§masmda tahmin edilenden [.Arkasl Sa. 7 siltun 1 deJ 
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Danimarkada ictimai 
yard1m te§kilah 

( eehir ve Memleket Haberlerl ) .. Siyasi icmal 

Bu memlekette, yeni ve miiterakki formiiller 
dahilinde ihtiyar ve alillere yard1m edilmektedir 

istanbul radyosu 
Nafia Vekaletine ge~ince 
masraf dort misli artb 
istanbul Radyosu posta idaresine gee;· 

tikten sonra programlannda birc;ok degi
~iklik yaptldtgl ve programlann geni§le
digi malumdur. istanbul Radyosunun 
~imdiki haftahk masraft eskisine nazaran 
dort misline ~1kmi§hr. !dare, imkan ol 
dukc;a programlanm daha ziyade geni§· 
letmege ~ah§acakttr. 

Bundan ba~ka Nafta Vekaleti Anka
rada biri 60 kilovathk uzun dalga ve di
geri de 20 kilovathk ktsa dalga olmak 
iizere iki biiyiik radyo istasyonu yaptt
racakhr. Bu i~ i~in Ankarada ~ah~makta 
olan komisyon mesaisini bitirmi tir. Ya
kmda miinakasa ilan edilecektir. 

Uzun dalga istasyonu biitiin memle • 
ket dahiline ve Avrupaya ve ktsa dalga 

l d b . · istasyonile de biitiin diinyaya ne§riyat Kopenhagta ihtiyar ar yuvaarn an &r S{oriinuJC 
k kl yamlabilecektir. 

Pariste inti§ar eden illustration mec • c;in, miiessese kadmlar ve er e er tc;tn !dare bu kt§ mevsiminde operet ve si-
muas!, Emile Schreiberin Skandinav ayn ayn iki terzihane tedarik etmi~. her- "k k"l 

nemalardan geni~ m1 yasta na 1 yapma
memleketlerinde yaphgt bir tetkik seya • kes buralardan, birkac; model ic;inden, gi da dii&iinmektedir. Bu hususta c;ah§tl-
hatine a1'd 1'n•·balanm ne~retmektedir. 0 kendi zevkine giden bic;imde elbiseyi ahp b I 

u ' rnaila a~ anmt~tlr. uzak iklimde ya~1yan insanlann hayat giyiyor. ~-------~~-~-~-
tarzlan hakkmda c;ok §a yam dikkat taf- Binalardan birine giriyoruz. Koridor- MOT EF ERR/ K 
silatJ ihtiva eden bu notlarm son ktsmt, !ann ve odalarm temizligi hertiirlii sita • E I I . . . . 

t kl k v ve e i§ eri sergun 1~1n her medeni camiaya ibret dersi olacak yi~in fevkinde. kiden on yata tya a • 
kadar miihim bir mevzua, Danimarkanm, dar odalar var. Ktdem sahiblerine mah- haztrhklar 
sosyal yardnn sahasmda tahakkuk ettir- sus tek yatakh odalar da c;ok. Y ani, ih- Ankarada 29 te§rinievvelde ac;1lacak 
digi biiyiik eserlere temas ediyor. Maka- tiyarlar, miicsseseye ilk girdikleri zaman olan ev ve el i§leri sergisine i§tirak i~ile 
lenin 0 ktsmtnt okuyuculanmizm · tifa - on yataklt umumi yatakhaneye, sonra, me§gul alan komi.te azalan Vali ve Parti 
desine arzetmek i~in iktibas ediyoruz: miinhal vuku bulduk~a iki yataklt ada • reisi Muhiddin Ostiindagi ziyaretle uzun 

Danimarkarun kanunu esamlne, ta ya, oradan da tek yatakhya gec;iyorlar miiddet giirli§mli§lerdir. Bu gorii§me so-
1849 senesinde, hayatmt kazanmaktan ve Miinhal say!Sl da senede takriben 500 o- nunda bazt kararlar ahnmt§ttr. 
ailesini gec;indinnekten aciz bulunan her luyormu~! Bu Sergi i§ile me§gu] olmak tizere Bur· 
ferdin yardtma miistahak olduguna dair Gezmege c;1kmakta, misafir kabul et- saya gitmi§ alan sanayi miifetti§i Dani§ 
bir madde konulmu§tu. Komiin taraftn - mekte herkes tam bir serbestiye malik ~ehrimize donmii~tiir. 
dan bu yardun bir ivaz mukabilinde olu- Yalmz, biitiin ihtiyarlara pek ag1r gelen Ticaret Odasmda bugiinkii 
yordu. Bu gibi kimseler, intihab edilmek bir mecburiyet varsa, o da, odalanm ken- toplantJ 
ve rey vermek gibi bazt haklarmdan fe- di e§yalarile siisliyememek mecburiyeti Ticaret Odasi meclisi bugiin topla -
ragat etmek mecburiyetinde idiler. Yurd- Hepsinin yatagmm ba§ucundaki dolabm narak Zahire borsast idare heyeti yeni 
da~lann sosyal hayattaki mevkilerini tes- iistiinde, duvarlarda, masalarda, esk1 reisi ve hesab mi.ifetti~lerinin intihabla -
bit eden ba~hca amillerden birinin maddi giinlerden hatlra kalmt§, c;e~id c;e§id aile nm tasdik edecektir. Riyasete Murad 
muvaffakiyet oldugu bir devirde, bu ka· fotograflan var. Herbirinin hayatt, o • F urton sec;ilmi§tir. Bundan sonra meclis 
yid tabii goriiliiyordu. miirlerinin bu son merhalesinde, sevgih palates talimatnamesinde yaptlacak ta -

Y ava~ vava~ fikirlerde degi~iklik hast! viicudlerin resimlerinden ibaret kalm1~ dilat iizerinde miizakeratta bulunacakt1r. 
oldu; 189 I senesinden itibaren, yardtm Haz~n bir§ey! N amuslu htrSIZ! 
prensipi bir hak telakki edilmege ba~lan- «fhtiyarlar Yurdunda» bir kilise, bir · BoyacJkoyiinde oturan Selanik e§ra -
d1 ve merhametin yerini sigorta ald1. de tiyatro salonu var. Her iskemlenin i.is- fmdan Htfzt evvelki gun lstanbula in· 

1888 senesinde, Danimarka hiikumeti. tiinde bir kulakltk merbut bulunuyor. Sa- mi§; ktsa bir miiddet sonra da geri don
gayrime§ru bir c;ocugun anasma, babanm stria~;; kilis.ede dqayt, tiyatrqp,a sahneyl mii§ti.ir. Bu gidi§ geli§ Strasmda da ce -

. boynuna bore alan paramn devlet tara- i i i~itebilmek kin, bir oparlore bagh o - binde'ki cuzdam c;ahnmt§ttr. Cuzdam c;:a· 
}tpdan avans olarak verilecegine dair bir Jan bu kulakhgt kullam;r..or. lan adam ic;indeki para ile ciizdahi ah'"! 
kanun ne~rebni~ti. Devlet, bu a vans!, te- Mutfaklan geziyoruz. T emizlik. pek koymu~; H1fz1ya aid niifus tezkeresile 
diyesile miikellef alan tarafm tesbitini c;ok miiesseselerimizin yiiziinii ktzartacak 319 senesinde N ecmeddin Moll a tara • 
beklemege liizum gormeden derhaJ tesvi- derecede. fmdan HifZiya gonderilmi§ bir mektubu 
ye ediyordu. <<Once yardtm, sonra ktr· Biiyiik bah<;enin bir ktsmt hususi, kii- bir zarf ic;ine koyarak Beyoglu posta ku
tasiyecilik>> ismi verilebilecek alan bu c;iik bah~eler halinde aynlmt&. Bu kii~iik tusuna atmr~t1r. Bu suretle ele gec;en nii· 
prensipin c;ok biiyiik bir ehemmiyeti var- bahcelerin }1erbirinde tahtadan, ufak bir fus lezk~resile mektub sahibine iade e· 
dtr. kiisk var. Giizel havalarda, ihtiyarlar, dilmi tir. 

Hastalann acil tedavisi hususu da, bii- he;tiirlii idari kontroldan azade, bur ada T enezziihe tahsis edilecek 
tiin Skandinav memleketlerinde, hie; va- kendi kendilerine ufaktefek me~guliyet- vapurlar 
kit gec;irilmeden yap1ltr. Bunun masraft - ler bularak, bah~elerile eglenerek vakit -5irketi Hayriye, Akay ve Halic va-
n!, sonra tahsil etmek iizere devlet oder. ge~iriyorlar. Bu bah~elerin ekserisi, c;ok purlannda biifelerin temiz bulunmast, 

Skandinav memleketleriode, sosyal si- giizel tanzim edilmi§, miikernmel birer garsonlann bag!rmalannm online ge -
gorta yalmz iicretli kimselere miinhaSIT c;icek bahc;esi. c;ilmesi hakkmda Dahiliye Yekaletinden 
olmay1p niifusun i.ic;te birinden fazlasma lhtiyarlara ucuz aparttmanlar bir tamim gonderildigi yaztlml~h. Tamim 
§amildir ve devletin verdigi tahsisat, si* Fa kat, bu mi'iessese nekadar miikem- alakadar vapur idarelerine teblig edil • 
gorta!Jlarm verdigi aidatm dortte iic;iinii mel alursa olsun, bu memlekette, sosyal mi~tir. 
miitecavizdir. yardun sahasmdaki terakki, onu pek ge- Badema bu vapurlardan tenezziihe 

lhtiyarlrk aigortasr ride btrakmt~ttr. Y eni bit formiil m•Jci • tahsis edilenlerin bir ko§esinin biifeye tah· 
Bu sigortahlar i~inde en ~ayam dikkati bince, ihtiyarlara, bir oda ve bir kiic;i.ik sis edilcrek vapura bir lokanta veya bi -

ihtiyarltk sigortastdtr. Danimarkada bu mutfaktan ibaret, i~inde elektrigi, kalo • rahane manzarast verilmesinin online ge· 
sigorta mecburidir: maktu miktarlarla riferi, steak ve soguk suyu bulunan a - c;ilecektir. 
mukayyeddir ve bu miktarlar da, sigor- partJmanlar kiralamyor. Bu apartunanlar Berberler mektebi 
tahmn iradilc miitenasibdir. ayni miiessesenin ic;inde ve ayhgt 75 geni§letilecek 

Sigortahnm, altmt~ be~ ya~mdan itiba- frankttr. Bu miktar, ihtiyarlann sigorta-
Berberler Cemiyetinde diin sabah bir ren almaga ba~ladtgi paranm nisbeti, dan aldtklan ayhk iicretin yansmdan az-

dlr. Dl.g~er yar!st da 1·a·eler"tne tahs1·5 e • toplanh yap1larak bu sene berber mek -hiikumet merkezinde, ba~ka biiyi.ik bir ~ 
§ehirde veya kasabada oturduguna gore diliyor. Bu ~ekil, ihtiyarlara daha fazla tebinin alacagl §ekil i.izerinde gori.i§i.il • 
degi§ir. Sigorta iicreti vasati olarak, er- serbesti ve daha fazla ya~amak zevki ve- mii§tiir. Berber mektebi bu sene daha 
kekler ic;in 1800, kadmlar l<;tn 1600 nyor. geni§liyecek ve modanm son icablanna 
frankttr. Danimarkada, ge~imin, Fran • Dnimarka, yarchm sahasmdaki her ic- gore yeni der•ler ilave edilecek/tir/. 
sadan takriben yiizde yirmi be nisbetin- raah yeni ve miiterakki formiillere istinad C. H. PART S NDE 
de ucuz oldugu da unutulmamah. ettirmekte devam ediyor. Mesela Kopen- Ocak kongreleri ba§ladi 

ihtiyarlara yardun i~inin nastl yaptl • hagdaki Ortopedi hastanesinde her ic • Parti ocak ve kaza kongrelerine, diin· 
dtgmi anlamak ic;in 1919 da yaptlan ve raatJ yeni ve miiterakki formiillere isti - den itibaren ba~lanmt§hr. Ocak kongre
Kopenhagm tam merkezinde bulunan nad ettirmekte devam ediyor. Telefonda Jeri eyluliin sonuna kadar hitam bulmu~ 
dhtiyarlar Yurdu» nu birlikte ziyaret e- yan belinden a~agJSl sakat bir kadm c;a- olacakbr. On te§rinievvelde nahiye kon· 
delim. lt§Jyor. Kalem odalannda, vi.icudlerinm grelerine ba~lanacak ve ay sonundan ev-

Etraft gayet giizel bah~elerle ~evrili bir ktsmt hatta bazan kollanna varmct • vel ikmal edilecektir. 
geni~ miiteaddid binalardan miite~ekkil ya kadar mefluc daktilo kadmlar vazife KVLTVR J~LER/ 
olan <<1htiyarlar Y urdu>> Belediyenin i- gi:iri.iyorlar. Hastane idaresi, bun lara "J1 

daresi altmdadtr. lc;inde, kadm ve erkek mahsus yaz1 makineleri yapt1rm1~. Hade-
1500 ki~i bannmaktad1r. Doktor, basta· meier kambur, hastabaktCI!ar topal. Bu 
baktct ,katib ve saire olmak iizere 450 bedbahtlara hakk1 hayat verilmi~. hayat
miistahdem bu binanm idaresile miikel - lanm kendi almlannm terile kazanmala"n, 
leftir. Yurdun senelik biit.:;esi 2 milyon kendi ihtiyaclanm kendileri temin etme· 

Ilk tedrisat kadrosu 
fstanbul ilk tedrisat muallim ve mek· 

teb mi.idiirlerine aid bu seneki kadro, 
Maarif Miidiirliigii tarafmdan ham • 
!anarak di.in Ankaraya gonderilmi§tir. korondur ve Yurda giren ihtiyarlar, si- Jeri imkam verilmi~. 

gortadan aldtklan paradan feragat et - Sakat ve a/iller miiessesesi yerlerde tatbik sahast bulmaktadJT. Me-
mektedirler. Bu hastanede bedeva tedavi edilenler sela Danimarka mekteblerinin c;ogunda 

Yurdun masrafmm on ikide yedisi hi~bir i$ yapmak kudretinde olmiyanlar- 1923 tenberi ihdas edilmi~ birer di~ te -
devlet tarafmdan, on ikide be~i sigortah dtr. Sehirde ya$1yan sakatlar, hastal1k, davihanesi vardtr. Cocuklar burada be -
ihtiyarlarm mensub olduklan komiinler cins ve ya~ masile bu mi.iesseseye gehp dava tedavi edilir ve tedavi masrafm1 ko
tarafmdan deruhde edilmi~tir. fhtiyarla · beden terbiyesi der Jeri ahyorlar. Bir miin verir. 
rm adam ba$tna bir giinliik masran giin- iimnastik salonunu gezdigimiz SITada. u- Yalmz Kopenhagda, gec;en sene di§ 
de I 0 frank, basta veya malul ihtiyarlar zuvlannda herhangi bir sakathk, bir kot· tedavisi goren c;ocuklarm sayiSI 58,000 
ic;in 15 franktJr. Her ihtiyara, haftada riimliik bulunan gene k1zlarm, bir ta - dir. Belediye mekteblerinden birinin kli-
1 0 frank ceb harcltgJ verilir. k1m hareketler yapmak sure tile viicudle- niginde dort di~ doktoru, ii~ kadm asis -

Bahc;eleri dola&Jyoruz. S1ralarm iis - rini tamire c;ah t!klanm gordiik. tan, bir stenodaktilograf, bir hastabaluct 
tiinde, iskambil oymyan ihtiyar erkekler, Danimarkadaki sosyal yard1m i lerinm gordiik. Belediyenin verdigi alat ve ede
kar~lltkh c;ene calan ihtiyar kadmlar o • bilhassa <<Vaki» tedavi usuli.ine miistenid vatla tesisatln heyeti umumtyesinin, en 
turuyor. Fa kat, bir ornek esvab giymek olduguntJ bir kere daha goriiyorduk. soD terakki eserleri oldugunu ilaveye Iii-
rnecburiyeti ihtiyarlart mliteessir ettiAi i- B:.: :~rlc."ri un;~ -. ama wdwiJ.uS • z... ,.._ 

' 

Soruyoruz? 
' Akay vapurlarl temizlige 
\ ne vakit kavu§acak? ( 

. I \ Demzyollart vapurlar1 az zaman-
\ da limanlar1mtz arasmda rahat i 

ve temiz seyahat temin etmi~ bu-
' lunuyor. Vapurlarm ve yemekle -

rin temizligine ila veten i.istii ba~t 
) muntazam, yiizleri tlra§h garson l1 

) ve kamarotlar da iftihar1 celbe -
) diyor. 
1 Fakat bunlara mukabil, Deniz - ) 
) yollarmm bir yavrusu alan Akay 
) vapurlarmda ne ayni intizam, ne 
~ ~ de ayni temizlikten cser giiriilme -
~.' mektedir. Mesela, bu vapurlarda 

kahve ocaklan, kahveciler, bunla-
1 rm garsonlan, c;ikolata ve i:ite -

beri satan c;ocuklarm k1yafetleri 
c;ok fena ve pistir. Glinlerce trra§ 

~ olmam1~, pis yiizlii bir garson elin- ~ 
~ den pis bir fincan kahve ic;mek ho-
( §a gitmiyen bir §eydir. Keza fm -
~ d1k, bshk ve c;ikolata satan pis ve 
\ bazan terbiyesi noksan sabcllar -
( dan {lrttk b1kbk. Acaba daha c;ok 
! biiyuk i~ler becerenlerin bu ufak 
~ i;;i bir hamlede halletmeleri daha ~ 

~ nekadar siirecektir~oruyoruz!j 

Ruam miicadelesi 
Bu sene 9 bin beygir 

muayene edilecek 
Bu sene te§rinievvelin birinden itibaren 

istanbul Yilayeti hududuna giren biitiin 
kaza, nahiye ve koylerde ruam miicadele
sine ba§lanmast kararla§hnlmt§hr. Ruam 
miicadelesi muayen · ne tabi tutu! an bey
girlerin adedi dokuz bin kadardtr. Bun· 
larm be§ bini ~ehirde, miitebakisi kaza, 
nahiye ve koylerdedir. Ruam mi.icadelesi 

ic;in biitiin beygirlerin gozlerine Manlein 
isminde bir menkuh zerkedilecek ve b<iy
lelikle hayvanm ruamh olup olmadtgl tes
bit edilmi§ olacakt1r. Ruamh olan hay • 
vanlar stkt bir tedaviye tabi tutulacakttr. 
Miicadele iki ay kadar devam edecektir. 
Miicadele mi.iddeti esnasmda vilayet 
baytarile belediye baytan te§riki mesal 
edeceklerdir. 

Muamele • • verg1s1 

Diin de bir~ok fabri
katorlar topland1 

Muamele vergisi kanununda yaptla • 
cak tadilat dolavtsile kendilerine aid olan 
ktstmlan tesbit ic;in diin de Ticaret 0-
dastnda c;ikolata, §eker, §ekerleme, tahan 
ve belva fabrikatorlan toplanmJ§lardir. 
Bugi.in de deri c;anta, eldiven ve saraciye 
e§yast fabrikatorlarl toplanacaklardtr. 

Y aptian ic;timalarda sanayiden alma
cak muamele vergisi ic;in iic; $ekil tebariiz. 
etmektedir. Bunlardan birincisi ham 
maddesini kamilen haricden getiren sana· 
yidir ki muamele vergisinin giimriikten 
g1ren ham madde iizerinden almmast mu
vafik goriilmektedir. 

Bir ktstm sanayi vardtr ki ham madde
smi kamilen dahilden almaktadtr. ipek, 
pamuklu ve degirmen sanayii de bu me -
yandadtr. Degirmenciler, hususi vaziyet
leri dolaylsile ayn bir teklifte bulunmak
tadtrlar. Bugdayt koruma kanunu dola
yJsile degirmenlerden c;tkan biitiin unlar 
kontrola tabi tutulmaktad1r. Her c;uval 
un kur~un miihiirle miihiirlenerek c;tkmak
ta ve bu suretle degirmenlerin istihsalatJ 
kambilen tesbit edilebilmektedir. Degir
menciler, degirmenlerden muamele ver· 
gtsinin koruma vergisi esaslanna gore 
ahnmastm teklif etmektedirler. 

ADLIYEDE 
Garib bir tikayet 

Diin Miiddeiumwnilige garib bir §i · 
kayet yaptlmt§hr. Bu §ikayeti yapan Ka· 
ragiimriikte oturan Lutfiye isminde bir 
kadmd1r. Kadmm iddiasma nazaran ken· 
disini muayene etmek iizere evine gelen 
bir doktor yamnda bir de arkada~tnl ge· 
tinni§ ve muayene masmda otesini be· 
nsini stkt~tJrmaga ba§lamt§hr. Bu hale 
maruz kalan kadm bagtrmaga ba§laml§ 
ve kendini kurtarmi~Itr. Miiddeiumumi • 
lik §ikayeti tetkik etmekte, vak' ayt goren 
§ahidlerin malumatma miiracaat eylemek
tedir. 

•' ' ' 

Almanyan1n cevab1 
JN... vrupa i§lerinin c;ok kan§mll ol4 

~ masmdan dolay1 !ngiltere hi~ 
olmazsa muayyen mmtakalarda 

sulh ve emniyetin istikrar bulmast ve bu 
suretle umumi ernniyetin esaslan kuru! • 
mas1 ic;in diplomasi cihetten fevkalade 
c;ah~tyor. Bu maksadla lngiltere hiiku· 
meti Almanyayt iberik yanmadaSl baric 
olarak Garbi Avrupanm emniyetini za• 
man altma almak tizere yeni bir Lokar
no konferansmm akdi ic;in ge]ecek te§rini· 
evvelin on be§ile yirmisi arasmda bir tarih 
tayin edilmesine resmen davet etti. 

Malumdur ki yeni Lokarno konferan• 
st 1ngiltere, F ransa ve Belc;ika arasmda 
kararla§tlnlmt§ ve bunlar tarafmdan mii• 
savi §artlara riayet edilecegi kaydile AI· 
manya davet edilmi§ ve 1talya da ~agml
mt§tJ. Bu iki devlet esas itibarile bu da· 
veti kabul etmi§lerdi. F akat k.onferansm 
toplanmast ic;in bir tarih tayin edilmesi 
Almanya ile !talyamn arzusuna btraktl .. 
m1§h. F akat bugiinkii kan~1k ahval ic;in• 
de ingiltere yukanda soyledigimiz sebeb• 
den konferansm biran evvel toplanrnasma 
liizum gormii§tiir. 

Almanya derhal cevab verdi. Bu ce• 
vab, konferansm tahirinden ziyade mahi• 
yetine ve bunu te§kil edecek azalara a· 
iddir. Filvaki konferansm ilk gorecegi i§ 
Garbi Avrupanm sulh ve emniyetini za· 
man altma almaktJr. Lakin bu netice te• 
belliir ettikten sonra Avrupanm diger ta· 
raflanmn ve mesela Sarki Avrupanm 
sulh ve emniyeti lizerinde dahi gorii~iile
cegt kaydi konulmu~tu. Bu itibarla 
F ransanm sulh tecezzi kabul etmez bir 
kiil oldugu diisturu iizere konferansm ge· 
ni§letilmesi ve azalarmm artmlmas1 icab 
etmektedir. 

Artacak azalann ba§hcast Sovyet 
Rusya olacakttr. Almanya, cevabmda 
bu nokta iizerinde durmu§ ve Sovyetlerin 
i§tirak ve imza edecegi bir muahede iize· 
rinde gorii§iilecek bir konfransa hic;bir su· 
retle i§tirak edemiyecegini bildirmi§tir. 
Almanyanm i§tirak etmiyecegi bir kon· 
feransta ltalya dahi haztr bulunm1ya " 
cakhr. 10 ay hapse mahkum oldu 

Kendisine aid nakil ruhsatnamesi yak· 
ken ba§ka bir arkada§tna aid nakil ruh
satnamesini elde ederek tahrif etmek ve 
bu sahte ruhsatname ile iki defa $ile<ien 

Ct EH J R J $LERJ ki:irniir getirip Dskiid;uda satmakla sur;-
~ lu ileli · sa rim 8-trceza rna k m sin· 

Avrupanm politika havasmdaki fevka· 
lade gerginlik arhk tamamile kendisini 
gosterdi. M. Hitler ve muavinleri ve Ge
neral Yoro§ilof kar§tbklt askeri ihtar ve 
tehdidlerde bulurtdular. iki tara£ ta dii~
mam kendi topragmda bogacaklanm soy
li.iyorlar. iki taraf ta fevkalade buyiik 
mikyasta askeri niimayi§ yaptyorlar. Kt
zrlordu §imdiye kadar goriilmemi§ biiyiik 
bir kuvverle Sovyetlerin garb hududunda 
barb manevralan yap1yor. 

Eyubde•se!rim yapila-cak de· bak~trrakta·' bi:th' ttruhakemes i diin bit· 
Yeni te§kil edilen Eyiib kazasmda mi§tir. Sue; meydana c;tk!tgt ic;in Musa • 

Sehir Meclisinin toplanhsmdan evvel mn on ay hapse konmasma karar veril • 

Haytrh ~irak 
Belediye te§kilatma bir hazuhk olmak m~tir. 
iizere te§rinievvel sonunda bir sec;im ya· 
p1lmasma karar verilmi§tir. Y anmda c;trakhk ettigi Orner M:-kki· 

nin diikkanmdan baz1 e§Ya c;alarak kac;
makla suc;lu Hamdinin iic;iincii ceza mah
kemesinde devam eden muhakemesi bit· 
mi§tir. Suc;lunun iic; ay be§ giin hapse 
konmasma ve aynca kendisinden on be~ 
lira para cezast almmasma karar veril
mi§tir. 

Y eni Alman ordusu da ilk defa AI " 
many.amn §ark hududu lizerinde Silez .. 
yada gayet biiyiik harb manevralan ya
ptyor. lberya yanmadasmdaki kom\inist 
ve fa§ist bogu§masmm Asya ktt'asmm 
bir yanmadasmdan ba§ka bir§ey olm1yan 
bi.itiin Avrupaya bir ornek olmast ihtimali 
kuvvet bulmu§tur. Bu vaziyet kar~mnda 
lngilterenin sulhu kurtarmak ic;in Alman
yamn verdigi cevabdan nevmid olmtya• 
rak yeni bir gayretle miihim te~ebbi.isler· 
de bulunacagma intizar edilmelidir. 

Kad1koy Su Jirketi sabn 
ahn1yor 

VILAYETTE 
lngiliz Krah Turk polisini 

takdir etti 

Kadtkoy - Oskiidar su ~irketinin 
satm ahnmast etrafmdaki tetkikler ikmal 
edilmi§tir. -5irketin vaziyeti hakkmda rna· 
liye miifetti~i tara fmdan veri! en raporu 
gozden gec;iren komisyon, miitaleasmt da 
ilave ederek Nafta Yekaletine gonder • 
mi~tir. Komisyonun bu raporu iizerine 
V ekalet, §irketin satm almmasma ve bu 
husus ic;in §irket miimessillerile temasa 
giri§ilmesine karar vermi§tir. Dahiliye Vekili 1stanbu! Vilayetinc ----------------~ 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Sirket namma Valter isminde bir zat §U tamimi gondermi§tir: Birecikliler yol ve koprii 
yakmda Paristen §ehrimize gelecektir. «lngiltere Krait Sekizinci Edvardm istiyorlar 

ld .. memleketimize dahil oldugu giinden iti-
Sirket miimessilile 15 te§rinievve e mu· k I d 1 Birecik (Hususl) _ Birecik giinden 
~akerata ba§lanacakhr. baren <;:anak a e e, stanbulda ve av -

dette hat giizergahmdaki Turk polisinin giine giizelle§en ve niifusu on bini a§an 
kendilerine gosterdigi yiiksek itina ve em· biiyiik bir kaza merkezidir. Ticari vazi· 
niyet vazifderini ifadaki dikkat ve faa· yeti iyidir. Bugday ve yag ihracah c;ok 
]iyetlerinden c;ok miitehassis olmu§lar vc miihim bir yekun tutar. 

---Vefat 
Sofya muhibirimiz Memduh Talatm 

pederi ve Denizyollan kooperatif vez
nedan Ahmed Topuzun kaympederi 
Mehmed Talat evvelki gun kalb sekte
sinden vefat etmi§ ve cenazesi diin kal
dmlim~trr. Arkada§Jmtza beyani tazi -
yet eder ve merhuma Allahtan magfi • 
ret dileriz. ----·-·-SEYROSEFER l<;lN 

Enmlyet Mtidiirliigiinden: 
~hrin biiyiik ve kii<;iik caddelerl ve bu 

caddelerln blrlel!tlgi meydanlarm ortas1 
miinhas1ran vesait! nakllyenin gec;meslne 
mahsus oldugundan yayalarm vesaitln 
gec;tlgi yola lnmiyerek yayakaldmmlarm -
dan yiirlirnelerl ve yiiriidiigii yayakaldm -
mmm da sag tarahm taklb etmelerl sey
riisefer kaldelerlnin en esaslLStrU te~kll et. 
mektedlr. Hal bOyleyken ve herkes bu ka. 
ldeyi blllrken maalesef yayakaldmmlarJ 
mlisald olan caddelerde bile buna rlayet 
edllmlyerek halkm yolun ortasmdan yii • 
riidiiklerl goriilmektedlr. Bu vazlyet istan
bulda tramvay ve otomobU kazalarmm en 
blrlnci sebeblnl te~kll edlyor. Kazalarm ii
niinii almak i()ln polls bu hususu tanzlme 
c;all~trken blr taraftan halkm da kendlnl 
tehl!keden korumast lll.zimdtr. Bu meyan
da kar~tdan kar~1ya gec;mek zaruretl ha. -
Unde herkesln etrafmt kolhyarak en k1sa 
yoldan ve miimki.in mertebe topluca klm
selerin gec;tigl noktadan amuden gec;me -
lerl !cab eder Bundan sonra bu kaldelere 
aykm hareket edenlerle bu l~te ihmal gos
terenlerln umuru beledlyeye miiteallik ah
kamt cezalye kanununa tev!lkan ceza. go
receklerl tebllg olunur. 

Emniyet Direktorii 
Sahh Klhc 

takdir etmi§lerdir. Bu hususta mesaileri Belediye biitc;esi ktrk be§ bin liradn. 
sebkeden biitiin zab1ta amir ve memur - fyi i§ler goriiliiyorsa da Birecigin onemli 
Ianna ve bu meyanda !stanbul, <;:anak· ihtiyaclartndan <;ogu heni.iz temin edil -
kale vilayetleri Emniyet Miidiirliiklerine memi§tir. Herhalde bu kadar biitc;e ile 
takdir ve te§ekkiirlerimi bildirir ve bu daha c;ok i~ goriilebilir. 
keyfiyetin biitiin zabtta amirlerine de Kasabamn c;ok miihim eksiklerinden i· 
tebligini rica ederim.» kisi yo! ve kopriidiir. Birecik - Urfa yolu 

ON/VERSITEDE c;ok bozuktur. 0 kadar ki, kamyonlar 

Oniversite te§rinievvelin 
birinde a~1hyor 

Istanbul Oniversitesinde halen ikmal 
imtihanlarma devam edilmektedir. Bu 
yoklamalar ay sonuna kadar bitirilecek 
ve birincite§rinin ilk giinii Rektoriin bir 
nutkile ac;tlarak derslere ba§lanacaktJr. 

~·-·~ 
<;uuurova pamuk mahsulii iyi 

<;:ukurova mmtakasmm bu seneki kat'i 
pamuk tahmini yaptlmJ§tir. Bu tahmine 
gore bu sene pamuk rokoltesi 159,560 
balyadtr. Gec;en seneki mahsul 144,000 
balya olduguna nazaran bu sene 15,560 
balya bir fazlahk vardtr ve son tahmine 
nazaran mahsul yiizde 4 fazla c;tkm1~hr. 

Bu sene yaptlan son ve kat'i tahmin 
yerli pamugun 107,005, iane ve ekspres 
pamuklannm 32,815, Klevland cinsinin 
19,740 balya kadar olacakttr. Esasen 
Klevland, iane, ekspres pamugu toplan· 
maga ba§lanmt§ ve <;u~tr fabrikalan faa· 
liyete gec;mi§tir. 

Bu sene havalar miisaid veya yag · 
mursuz gittiginden pamugun rengi umu
miyetle parlak bulunmaktadtr. 

dart saatlik yolu on iki saatte ve mi.i§kii• 
latla katedebiliyor. Bu vaziyet ticari in· 
ki~afa mani oluyor. 1kincisi, Frrat iize • 
rinde bir koprli olmamastdir. Gazi An -
tebden gelen yolcular nehir kenannda 
inmekte ve hepsi de acayib bir tekne ile 
Birecige gec;mektedirler. Kamyonlar da 
ba§ka teknelerle sahilin Birecik ktSmma 
iicretle gec;iriliyor. Bu teknelerde insan • 
larla hayvanlar bir arada nakledilmekte
dir. Belediye, motorle i§liyen bir vas1ta 
yapm1~ ve buna dort bin lira sarfetmi§se 
de bu da yaptlmasmt miiteaktb ac;tga c;1· 
kanlmt~t1r. 

Cumhuriyet 
NiishasJ 5 Kuruttm' 

Abone f Tiirkiye Hari~ 
teraiti i~n . .. 

Senelik 1400 Kr. 
Alb ayhk 750 
0~ ayhk 400 
Bir ayhk \SO 

1100 kr. 
1450 
800 

yoktur 
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SON I-IABERL.Er:l ••. 
· TELEFON TELGJlAF vel TELSiZLE 

M. Hitler demokrasiyi 
tenkid ediyor 

((ingilizler Almanlarin silahlanmasindan 
dola VI son derece endi,eye dii,mii~ler)) 

Nuremberg 15 (A.A.) - Havas A-I demokra~isinin-~a~l olmu~ oldugu sempa-
jansi muhabirinden: tilere tahb ~eg1ld.u. . . 

1935 senesinde oldugu gibi nasyonal Demokrahk m1lletlenn b1ze kar~1 pek 
sosyalist kongresinin son giinii orduya az tevecciihkar hisler b~s!emeleri kadar 
tahsis edilmi§tir. Muharebe talimleri 400 tabii bir~ey olamaz. BIZim de otoriteye 
tayyarenin, birc,:ok siivari, top.;u ve piya- miistenid rejimlere sahib devletler hak· 
de alaylanmn bsmen ath ve bsmen mo- kmda muhabbet ve tevecciih beslememi7 
torlii olduklan halde i~tirak etmelerile gayet tabiidir. Biz, ~una kaniiz ki demok
yapilan askeri ni.imayi~ler ... hte dun yuz rasiler devamh devletler viicude getire . 
bin ki&inin seyretmi~ oldugu manzara bu mezler.» 
idi. Heyecan i<;inde bulunan halk, bil - M. Hitler, Sovyetlere ve bol~evizm 
hass& tayyarelerin gori.indiigii ve obiisle- propaganda,ma &iddetle hiicum etmi& ve 
rin patJad1g1 anlarda aJk1~lamaktan ve sozJerini &U ~uretle bitirmi~tir: 
«Selam sana zafer, selam sana zafer» di- «- Avrura gazetecilerinden birisi 
ye bag1rmaktan farig olmuyordu. bizim Avrupay1 ikiye bolmege ugra~ • 

Bu niimayi&lerden sonra askeri btaat, makta oldugumuzu soylemi& biz de bu 
-bir murabba te~kil etmi§ler ve ortaya ikiligin esas~n. viicud bulmu~ oldugu ce
<<bayraklar taburu» ~1kmi~hr. Bayraklan vabm1 verml~hk. Halk<;1lar cephesine 
Doeberritzin zabit vekilleri ta~1yordu. dayanan bazl hiikiimler, Bohevizme tat-
1913 iin eski Prusya bayraklan ve 1m- hhkla muamele ederek kendilerini onun 
paratorlugun saranp solmu~ sancaklan ~errinden koruyabilecelderini zannedi • 
yamnda ortalannda demir ha~ ve piya- yorlar. Biitun_ b~ dem!'lkratlar, haliha -
deler de dort ko&esinde hirer ufak gam a- ZJTda herh.angl b~r. karar vcrmekten aciz
h ha<; bulunan piyade bayrak]an goru · dirler. thtJmal biZJm yaptJglmiZI ba&~a 
liiyordu. Donanmamn bayraklan mavi milletler de vaoacaklard1r. 
beyaz, tayyarelerinki kumiZI, beyaz ve Herhalde Bol~evizmi yeftmek <;aresi
portakal rengi idi. Bu bayraklar, yem ni bulmu& olan ltalyay1 takdir ve biitiin 
ciiziitamlara tevzi edilmi~tir. milletlerin nihayet 1talyamn yapt1ib gibi 

Saat 20 de M. Hitler bir nutuk soyli- yapmak mecburiyetinde kalacaklanm 
yerek ezciimle ~oyle demi~tir: zannediyoruz: \:i.inkii komi.inizm biitiin 

«- Diinyada hic,:bir memleket yok· di.inyayJ tahnb etmek arzusundad1r. Ba 
tur ki Almanyanm &imdi bulundugu hale Zl demokratlarm beni vah~i telakki et -
gelmi~ olmasma teessiif etsin. Ciinkii mekte olduklanm zannediyorum, halbu
Aimanya. kendisi taarruza ugramad1k<;a ki ben bir<;o~larmdan <;ok daha. <<Avru-
hic; kimseye taarruz etmiyecektir.» pah>> Ylm. Bn, Cenab1 Hakkm irade e-

Fiihrer soziine devamla demi~tir ki: decegi biiti.in fedakarhklara hazmz. Y a· 
«- Biz, ideallerini ecnebi memleket- $asm Almanya.» 

Jerde ne$retmege ugra$an misyonerler de- Halk. M. Hitlerin bu sozlerini &id -
giliz. F akat ba~kalannm da bizim dahiJ; detle alk1$lam1~br. 
i lerimize kan~malanm istemeyiz.» B;r Fransrz gazetesinin miitalea11r 

M. Hitler, bundan sonra demokratik Paris 15 - M. Hitlerin nutkun-
hiikumet $eklini tenkid etmi$tir. Muma - dan bahseden Madam Tabouis, Oeuvre 
Heyh demi$tir ki; ga7"'tesinde diyor ki: 

<<- Son on be$ sene i<;inde garb de- <<lngilizler, Almanlarm silablanmala-
mC'Ihasisinin istedigi sekildeki «beynelmi- rmdan dolay1 son derece endise ic;inde 
lei karde§lih in hakiki klymetini okmek bulunmakta berdevamdlrlar. 0 derece
i~in, biryok fmatlar elde edilmi§tir. Bu de ki fngiltere hi.ilcumeti, Sovyet Ru5ya
demokrasilerin bize muhabbetleri olup da yaprlacak manevralarda hazrr bulun
olmamasl pek o kadar ehemmiyetli bir$ey ~ak i.izere bir askeri heyet gondermi~ -
degildir. Alman milleti, eski Alman hr.» 

_ .......................... ,.,...,,.,.,.,.uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJIIIIJIIIIIfllllillllllllllllllllllllllllltotnunotono• ........................... . 

Avusturva D1s isleri 
ol ' ' 

Miistesar1 Romada 
'----

M. ~mit italya Ba~vekili 
M. Musolini taraf1ndan 

kabul edildi 
Roma 15 (A.A.) - Musolini A · 

vusturya Dl$ hleri Bakanh~l Miiste$an 
Smiti kabul etmi$tir. ftalyan D1~ hleri 
Bakam Cianonun da haZJT bulundugu bu 
mi.ilakat uzun ve samimi olmu$tur. 

M. $mitin sozleri 
Roma 15 (A.A.) - M. ~mit, M. 

Ciano ile goru§tiikten sonra gazetecilere 
§U beyanatta bul unmu~tur: 

«- Benim ziyaretim, Roma proto
kollanmn tesis etmi~ oldugu bir itiyada 
ittibadan ba~ka bir $eY degildir. Bu pro
tokollar, mes'ul mi.imessiller arasmda a· 
rama temaslar yap1lmasm1 derpi~ et -
mektedir. 1talya, Macaristan ve Avus· 
turyamn imzalanm ta~1yan Roma pro -
tokollan, her ~eye ragmen mevcudiyeti · 
ni muhafaza etmi$tir ve bu karga§ahk 
devrinde huzur ve siikun unsurudur.» 

Felemenk Parlamentosu 
a~1ld1 

Lahey 15 (A.A.) - Kralic;e Vii -
helmina, yanmda Prenses Juliana oldu· 
gu halde, bugiin parlamentoyu a<;m1~hr. 

Krali<;e, hiikumetin, gene! durum is -
tilzam ettigi miiddet<;e, memleketin eko -
nomik i$lerine miidahaleye devam edcce
gini, endiistri faa1iyetini kolayla$tJTmaga 
r;ah$acailml soylemi$ ve demi$tir ki: 

«- Biit<;e vaziyeti heni.iz memnuni -
yeti mucib bir halde degildir. hsiziige 
kar~1 miicadele gelecekte ba~hca gayret
lerimizden birini te&kil edecektir. 

F elemengin diger uluslarla miinasebe
ti dostanedir. 

Ki.irasao haric olmak iizere, miislem
lekeleM durumu daima t>ndi$e mevzuu 
te§kil etmektedir.» 

Romanya, Fransadan 
tayyare ahyor 

Paris 15 (A.A.) - Figaro gazetesi, 
Romany a hiikumetinin F r2\,sadan tay
yare ve tayyare seyriiseferine aid maize
me sahn almmas1 ic;in 150 milyon frank
hie kredi a.;t1g101 ve 75 milyon frangm 
derhal tesviye edilecegini yaz1yor. 

((Hitlerci gencler)) 
italyaya gidiyor 
M. Musolini Romada 

Hitlerci gencleri 
kabul edecek -Miinih 15 (A.A.) - «Hitlerci genc-

ler» $efi M. Balder von Schirach, bu -
gun beraberinde dort yiiz gene oldugu 
halde ltalyaya hareket etmi~tir. Bunlar 
halyan naz1rlanndan ve Ballilaslarm ,efi 
M. Riccinin davetine icabet etmekte • 
dirler. Gene Almanlar, Padoue, Vene· 
dik. Floransa ve Romay1 ziyaret ede • 
cekler ve orada M. Musolini tarahndan 
kabul edileceklerdir. 

Gender, Almanyaya aym yirmi se . 
kizinde doneceklerdir. 

Mak Mahonun yeni itiraflar1 
Londra 15 (A.A.) - Mac Mahon, 

Old Bailey mahkemsinde 1935 senesi 
ilkte~rininde ecnebi bir devletle miinase
bette bulunmu~ ve o devlet hesabma ca
susluk yapmagl kabul etmi~ oldugunu i
tiraf eylemi&tir. Mevzuubahs ecnebi dev
let, 10 agustosta Seki:z.inci Edvardm 
hayahna kasdetmek ve ilk defa muvaf
fakiyetsizlige ugrad1g1 takdirde te~ebbii
siinii Fransada tekrar etmek teklifinde 
bulunmu~tur. Mac Mahon, bu ecnebi 
devletten alm1~ oldu~u paray1 War Of
ficec tevdi etmi$ ve fakat officein kendi
sine mukafat vermemi~ oldugunu beyan 
etmi•tir. 

Muir Kredi F onsiyesini 
kazanan numaralar 

Kahire 15 (A.A.) - Yiizde i.i<; fa· 
izli ve ikramiyeli M1s1r kredi fonsiye 
tahvillerinin bugiinku c;ebli~inde: 

1903 senesi tahvillerinden 455.051 
numaraya 50 bin, 1911 senesi tahville -
rind en 31 0,585 numara 50 bin frank 
ikramive ka7anm1$lard1r. 

y eni bir tayyarecilik rokoru 
Mo~kova 15 (A.A.) - Pilot bin -

ba~l Yuma~ef. Ant. 6. u~ag1 iizerind" 
81 02 metroya yiikselmek suretile Sov -
yetlcr Birligi rokoru tesis etmi~tir. Bu ro· 
kor daha sonra beynelmilel rokor ola . 
rak tcvsik edilecektir. 

CUMHURIYET 

Alacahoyiikte 
yapdan hafriyatta 
Y eniden ~ok zengin 
eserler ortaya ~1ktt 

Turk T arih Kurumunun Alacahoyuk 
te devam etmekte olan hafriyatmda ye
niden <;ok zengin eserler meydana <;lkmJ§
tlr. 

Alman miisfemlekeciligl 
Eski siyasetin hir 
hulasa ve tahlili 

Sekiz metroda. bu y1lm en muhim ba
klr devri mezan bulunmu&tur. Bir .hi.i -
kiimdara aid olmas1 muhtemel olan bu 
mezarda altm «diyadem», bak1rdan ge
yik heykeli, insan idolu, dort gune& kursu, 
gi.imi.i~ ve <;ok zengin ufak tezyinat e~ya
SI <;1km1~t1r. 

Bir ingiliz muharriri, 
Nazi propagandas1 

daha ~imdiden Afrikada 
yapildigiDI soy}iiyor 

Mevsimin musaadesi nisbetinde hafri 
yata devam edileccktir. Kurumun Trak
yada baslad1g1 hafriyat ta ilerlemekte · 
dir. Alpullu ~eker fabrikas1 civannda a
<;!lan hoyi.igiin iist tabakalannda ~ayam 
dikkat seramik par<;alan bulunmu~tur. 

Nuremberg ve Sovyet 
manevralar1ndan sonra 

fBa$lorafl 1 inci sahijede] 

rada ehemmiyetle kay~etmek isterim. 
Tanklan fevkalade mi.ihim miktarda kul
lanmak hususunda yeni bir usul tatbik 
ettiginiz gori.iliiyor. KIZIIordu bu usulle 
bu <;ok. <;etin meseleyi halletmi~ bulun -
maktad1r. Tank ve z1rhh otomobil bta -
atmm tabiyesine gelince, yeni bir yo! ac;
tmrz. Kumandanlanmz yiiksek bir tabiye 
ve tenik ve <;ok biiyuk manevi ve maddi 
Ia hammiil gostermi§lerdir. · 

K1Z!lordu modern teknik vas1talara 
mebzul mikyasta malik bulunuyor. Bu 
hususta bence K1z1lordu diinyamn en j

leri gitmi~ ordusudur. Para§iitle ini§ler 
a~kerin manevi seviyesini ve cesaretini is· 
pat eder. ~uras1 kat'iyetle iddia oluna -
bilir ki, bugiin tayyarelerden geni§ mik· 
yasta ini~lere miiracaat ederek askeri ha
rekat yapmaga muktedir yegane or'du 
KJZrlordudur. <;ok enteresan §eyler gor
diik. Bunlan bizim ordumuzda da tat -
bik etmege r;ah§acaglz.» 

lngiliz stazetelerinin ya%rlarr 

[Renin i§galinden sonra ikinci bir ha
reket olmak iizere Almanlarm eski miis
temlekelerini, yahud laalettayin mi.istem
leke istiyecekleri tahmin dilmi~ti. Bu tah
min bugi.in kuvveden fiile <;1km1~ bulunu
yor. Hitlcrin nutkundak~ ~iddet buna i~a
rettir. 

Harbden evvelki Alman miistemleke
nin en <;ogu, Cenubi Afrikada bulu • 

nuyordu. Bu itibarla Almanlarm bugi.in
kii mi.istemleke taleblerini tetkik edebil • 
mek i<;in harbden evvelki vaziyeti incele
mek icab etmektedir. Cenubi Afrikay1 
yakmdan tamyan ve oranm en me~hur si
mas1 olan 'General Smutsin hayat1m ya
zan kadm muharrir Sarah C. Millin ta
rafmdan Deyli T elgrafa yaz1lan tetki' 
yamm1 hulasaten ikhbas ediyoruz:] 

«Aimanya ile Afrih arasmda i§liye
cek olan Pretoria adh geminin knalc.tan 
inme merasiminde soz soyliyen -doktor 
Schacht <<iki memleket arasmda bin;ok 
kan rab1talarmm mevcudiyetinden» bah
setmi~ti. 

Bu bir hakikattir. 1919 da General 
Hertzog sulh konferansi esnasmda Loid 
Corea Boer niifusunun ii~te birinin AI • 
man kanmdan oldugunu soylemi§ti. 

Bismarkm ~ahsiyetinde temsil edilen 
Almanya Afrikada miistemleke sahibi ol
mak emelini beslemiyordu. Bilahare ka~if 
Stanleyin Almanyada Afrika hakkmda
ki konferans serileri miistemleke fikrinin 
Almanlara a&llanmasma sebeb oldu. Oy
le ki 1880 y11lanna dogru Almanlar ~ark 
ve garb sahillerindeki yerlilerden imtiyaz
lar koparmaga ba~lami~lardi. Nihayet 
Cecil Rhotes Almanlan Afrikaya sok -
tugumuz takdirde bu k1t' a iizerindeki 
!ngiliz kolonilerinin tehlikeye girecegini 
iddia edecek oldu. 

Londra 15 (A.A.) -Daily Teleg
raph, diin Nurembergde yap1lan si.iel te
zahiirat hakbnda yazd1g1 yaz1da, bu te
zahiiratm Almanyada ~imdiye kadar go· Cenub Afrikasmda Boer harbinden 
riilmemi& bir biiyiikli.ikte oldugunu ve evvel ve sonra Alman propagandasJ esas 
Hitler oniinde yap1lan ge<;id resmmm itibarile lngiliz menafiine z1d bir §ekil al
Alman ordusunun bugi.in 1914 teki ka- mi§h. Her nekadar Kayzer bu harb es· 
dar kuvvetli olduguna ~i.iphe buakmadJ- nasmda fngiltere Kralma bir harb plam 
gm1 bildirmelc.tedir. yollamak suretile cemilekar hareket etmek 

Times gazetsi ise, bu tezahiiratm ve istemi$se de Kap mi.istemlekesi hududla-
400 tayyare talirninin ge<;en seneki ta • nna biti~ik cenubu garbi Alman Afrika
limlere faik oldugu inhbam1 vermedigini smdaki Alman konsolosluk ajanlannm 
yaz1yor. faaliyeti son dereceyi bulmu§ ve bu ha-

Daily Meil gazetesi, «tayyarecilerin valideki Alman menafiile gayrimiitena
mehareti Alman tayyarecilerinin birinci sib bir viis' at ve ~iddet peyda etmi§ti. 
6Imf meziyetlerini gosterdigi» ve mukabil Cenub Afrikas1n1n dort vilayetinin buna 
hava bataryalannm ati~taki siiratlerinin kar~1 bir tedbir olmak iizere birle§tirilmi§ 
yabanc1 siiel ata~elerin · takdir ve hay • oldugu da malumdur. 
ranlrklanm cektigi kanaatindedir. Boerleri !ngiltere aleyhine te~vik e -

Daily Ekpress, bu tezahiiratm AI - den Alman propagandasmm fena tesir
manyanm ~imdiye kadar gormedigi en Jeri bilhassa Umumi Harbde kendini 
kuvvetli modenr techizat tezahiirii ol - gostermi§tir. lngilizlerden intikam almak 
du~unu bildirmektedir. hissine kapJian Boerlerden miirekkeb 

--.... ··- mi.idafaa kuvvetleri Almanlarla birle§ -
lskandinav memleketleri a- mek uzere harekete ge.;mi§lerdi. Kap ko-
rasmda deniz goriifmeleri lonisinde bile bir banka, Alman mavzer 
Londra 15 (A.A.) - Bir taraftan in- ve mi.ihimmatml dagltmak uzere Alman 

gilt ere ve diger taraftan N orve'<, tsve'< amaline ya takhk vazifesini gormege me
ve Finlandiya arasmdaki deniz gorii§· mur edilmi§ti. T ahrikatm General Smu
meleri, bugi.in Hariciye Nezaretinde to ve Botha tarafmdan bastmlan isyanla 
ba~lam1stir. neticelendigi de malumdur. 
Amerika cumhuriyetrileri bir P · Jh k f 

y ans su on eransmda General 
muvaffakiyet kazandtlar Smuto tarafmdan Alman kolonilerinin 
Portland 15 (A.A.) - Maine in - iade edilmemesine dair yaprlan bir tek.

tihabahnda cumhuriyet<;iler, valiligi, a- lifte iki sebeb ileri siiriilmi.i~tii. Alman 
yan azahgm1 ve ii.; meb'usluk kazan -. miistemlekeciliginin ma1.ideki tecriibelere 
1m~lard1r. nazaran degersizligi ve bu miistemleke -

Muvallakiyetin 11ebebi lerin Alman denizalt1 gemilerine cihan 
Portland 15 (A.A.) - Cumhuri • sul~unu tehdid altma alacak bahri iisler 

yet~ilerin Mainede kazanml§ olduklan halme getirilmek ihtimali. 
muvaffakiyet. son dakikada M. Lando- Almanlar cenubu .garbi Afrikasma 
nun ortalrkta heyecan uyandJran bir mii· yerle~!f!eden evvel buradaki Herero ni.i
dahalesi iizerine elde edilmi§tir. Eger in- fusu lngiliz komisyonu tarafmdan 85 
tihab neticesi, cumhuriyetr;ilerin aleyhine bin ki~i olarak tahmin edilmi~ti. !ki sene 
c;1km1~ olsayd1 M. Landonun reisicum - sonra Alman valisi nufusunun 80,000 
hur intihabatmdaki muvaffakiyeti ihti - oldugunu ilan etti. 1911 deki Herero is
malleri kuvvetle sars1lacakh. Landon ta- yanmdan sonra yapdan tahriri ni.ifusta 
raftarlan muzaffer <;1km1slard1r ve her I 5.130 ki~i <;lkh. 
tarafta «Maine nas1l rey verirse bi.itiin T ahkike memur komisyonun vast! ol
Amerika da oyle rey verir» ~eklindeki dugu neticeye gore Herero isyanma se· 
me~hur meselj yiiksek esle hayk1ranlann beb sistematik fena muamele, kam<;l ile 
avazeleri ortahgt ~mlatmaktad1r. halk1 dovme. mevasinin szasb1, yerlilerin 
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Almanlarrn Alrikada kaybetmif 
olduklarr miistemlekeler 

adat ve an'anelerine miidahale ve gayri
adilane muamele idi. Gene bu rapora 
nazaran isyam bashrmak i.izere ahnan e
sash tedbir halk1 imhadan ibaretti. 

Bugiin Alman gencligine bir niimune 
olarak gosterilen Dr. Karl Peters 1897 
de cenubu garbi Alman Afrikasmdan 
Almanyaya dondiigii zaman oradaki i
daresi zamamnda lc.orkutma, yagma, koy
leri yakma, halk1 kam~1 ile c!ovme, kadm 
ve ~ocuklar; zincire baglama gibi zali
mane hareketlerle itham olunarak taht1 
muhakemeye almm1~ ve bu su<;lann hep
sinden de mahkum edilmi~ti. 

1908 senesinin 18 ~uba tmda Alman 
Miistemlekat Nazm Herr De~berg, 
Reichstag biit<;e komisyonuna aynen §U 

sozleri soylemi§tir: 

«- Bir<;ok beyazlann ellerinde zen· 
cileri dovmege mahsus kamc;Ilarla gez -
meleri ~ok fena tesirler ilea etmektedir. 
Ameleye, hpk1 esir gibi muamele edil -
mektedir. Miistemlekecilerin, kuyuba~la

rmt tutarak ellerinde rovolver oldugu 
halde yerlilerin meva~iyi sulamalanna 
miisaade etmemek suretile inek ve okiiz
lerini gasba kalk1~hklarl tesbit edilmi~ • 
tir.» 

Harbden evvel Alman miistemlekele
rinde cern' anyekun 20,000 Alman mev· 
cuddu. Kayzerin, orta Afrika Mittel • 
Afrika riiyas1 Boer harblerile ba~laml§· 
hr. Miistemlekat Nazm Dr. Solf, ve 
Zimmermann, Kuhlmann, Hans Deb
riich gibi siyasi simalann ayn ayn c;iz · 
dikleri programlarla Afrikada tevessii 
siyaseti giidiilmege ba~lanml§tlr. 1ngiliz, 
Frans1z ve Portekiz kolonilerinin ele 
ge<;irilmesile bir milyonluk bir zenci or· 
dusu te~kil edilecek, denizalh gemisi ve 
bahri iislerle, komiir istasyonlarile, li· 
manlarla miihimmat ve esliha depolarile 
cenubi Afrika: lngilterenin Hindistan VI! 

Avustralya yolunu kesecek bir kuvvette 
inki~af ettirilecekti. 

Dr. Sol£ harb esnasmda ~u sozleri 
soylemi~ti: 

«- Afrika bugun eskisi gibi karanhk 
bir diyar degi}, Avrupanm birinci dere· 
cede ehemmiyetini celbeden, i.imid veri· 
ci bir k1t' ai:hr. Almanyaya bu k1t' anm 
buyiik bir parc;as1 verilmelidir. Bu par· 
~anm her biri Okyanusa dayanan hudud
lart ve her iki Okyanus iizerinde bahri 
iisleri olmahd1r. Orta Afrikada Hindis · 
tan ve Avustralyamn goziini.i korkutacak 
kadar kuvvetli bir mevkie sahib olduk
tan sonra bu iki memleketi de cenub de· 
nizlerinde ve ~ark! Asyadaki arzulanmi
za kar~1 koyam1yacak bir hale sokarak 
~arki Asyadaki amalimize muhalefet e
denlere ilk darbeyi indirmi~ oluruz.» 

Bugi.in Almanlar hie; olmazsa, eski 
miistemlekelerini istiyorlar. Bu propa • 
ganda biitiin diinyayJ ve bilhassa cenu
bu garbi Afrika5ile cenub vilayetleri it· 
tihadm1 dola~maktad1r. Miittehid v1la
yetlerin polisi cenuhu garbideki Nazi ka
rargahlannda bir<;ok vesaik elde etmi~tir. 
Hatta miittehid vilayetler dahilinde Si
yahgomlekliler te~kilah, Hitler rozeti ve 
Yahudi aleyhtarhgl propagandas1 &a~l
lacak kadar cok ve s;coze c;arpmaktadlr.» 

I 
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Fransadaki grevler 
devam ediyor 

Lilden sonra Remirmont
ta 3700 i~~i ve taksi 'ofor· 

leri grev yapblar 
Paris 15 (A.A.) - M. Salengro, 

gazetecilere beyanatta bulunarak Lille 
mensucat sanayii aleminde zuhur etmi, 
olan ihtilaf1 halletmek i.izere hiikumetin 
bir hakem layin edecegini soylemi tir. 

Hakemligin Pariste mi yoksa Lillede 
mi yap1lacag1 heniiz malum degildir 

Hakem usulii reddediliyor 
Lille 15 (A.A.) - Mensucat sana· 

yii mcrkezl komitesi ve Lille ticaret odasl 
reisi M. Thiriez, diin §imal prefesi M. 
Carle ile uzun uzad1ya gorii§mii§tur. 

M. Thiriez, bu gorii§lllenin sonunda 
gazetecilere §U beyanatta bulunmu§tur: 
«- Hakem usuliinii reddediyoruz. 

Kollektif bir mukavelename imzalama · 
hususunda hukumetle ayni fikirde degi -
hz. Maamafih mi.izakereler ink1taa ugra
IDI§ degildir.» 

Grevciler t~rn bir icqe 
komisyonu kurulacak 

Lille 15 (A.A.) - Amele sendi • 
kalan sekreterleri umumi asamblesi, bir 
takrir ~abul etmi~tir. Bu takrirde men -
sucat sanayii grevcileri ic;in bir i~~e ko· 
misyonu te§kil edilmesi derpi§ edilmekte 
ve biiti.in mahalli arnele sendikalanndan 
her hafta bir saatlik mesailerinin iicretle
rini bu komsiyona terketmeleri taleb olun
maktadJr. 

T akrirde deniliyor ki: 
<<Patronlann hiikumete kar§I goster • 

mekte olduklan itimads1zllk muvacehe -
sinde asamble, hukfunete itimadrm be • 
yan eder ve ~empatisi ile te~aniid hissini 
ifade ve iblag ic;in Leon Blum yolda§a 
miihim bir sendikalar delegasyonu gon· 
dermege karar verir.» 

T akrirde bir «teyakkuz komitesi» ih
dasl da derpi edilmektedir. Bu komite, 
amele mutalebatJ hareketinin tam ser • 
bestisini temin ve fa§ist te§ekkulerinin jf. 
tiralanna kar$1 ameleyi mudafaa etmek 
vazifesile miikellef olacaktJr. 

Y eni grevler 
Paris 15 (A.A.) - Dun ak§am • 

danberi Remiremont memucat fabri • 
kalanmn 3700 iKisi de grev halindedir. 
Crevciler bir~ok imalathaneyi i~gal et -
mi§lerdir. Maamafih Lille mmtakasmda· 
ki grev umumi endi§enin merkezi sikletini 
t~~1maktad1r. Vaziyette gerginligin ha • 
fifliyecegine dair hic;bir alamet yok -
tur. Grevcilet komitesi bu sabah pat -
ronlann tekliflerini reddetmi§ ve bu ka -
ranm !§ Bakam Salen~roya bildirmi§tir. 

~imal mmtakas1 umumi hizmetler fe
derasyonu da grevcilerle mi.itesanid bu -
lundugunu ilan elrnl§tlr. F edera yon, 
mensucat patronlanm halk cephesi hii -
kumetini devirmekle itham etmekte ve i
cab ederse hi.ikumetin i§ini kolayla~tlr -
mak ic;in umumi hizmetler binalarmJ i§gal 
edecegini bildirmektedir. 

Binaenaleyh grev sosyal sahadan ya· 
va§ yava~ aynlarak siyaset sahasma in • 
tikal etmektedir. 

Bu sabah bahriye i~in aletler yapan 
bir miiessese amelesi de grev ilan etmi~tir. 
Diger taraftan hali in§ada bulunan Di.in· 
kerk mhhsmtn krokilerinde .;ah§an 30 
re~im amelesi de grev yapm1§lard1r. 

Ronende taksi §oforleri grev ilan et
mi§lerdir. 

Ga%etelerin miitalealarr 
Paris 15 (A.A.) - Mensucat sana· 

yii ihtilafmm safahatJndan bahseden 
Oeuvre gazetesi diyor ki: 

«Mesele, liberal ikhsadi sisteminin 
halihamda F r~nsada latbik1 miimkiin 
miidiir, yoksa ltalyada oldugu gibi hi.i· 
kumet, memleketin ikt1sadi i~ini cline al
ma l1 d1d1r? Bunu ta;oin etmektdir.» 

Echo de Paris, diyor ki: 

«fi scihasmda vuku bulmu§ bir ihtilaf 
kar§lsmda bulunuyoruz, bir sendikalist • 
komunist hiicumu ve gayesi ~imdiki sos • 
yetenin, hapitalist rejimin ve devletin mu· 
kavemetini denemekten ibaret f)lan bir 
ihtilal sa fhas1 kar&lsmda bulumiyoruz..» 

Le Jour, yaz1yor: 
«Hiikumetin miiskiilat ic;inde oldugu 

meydandad1r. M. Blumiin arkada<lann
dan baz!lanmn ve bilhassa radikal nam· 
lann meselenin hakemc havalesi tedbiri
nin tatbikma kar$1 ciddi ihtirazi kayid • 
ler ileri surmelc.te olduklan zannolunmak· 
tad1r.>> 

Marsilyadaki grev sona erdi 
Marsilya 15 (A.A.) - Madeni a

nayi amelesi grevine nihayet veren bir 
itilaf has1l olmu$1ur. Patronlar. bu dcfa
ki ihtilaf dolaytsile hic;bir ameleye yol 
vermemeili taahhiid etmi~lerdir. 

Filistine sevkedilen aakerler 
Londra 15 (A.A.) - Cumartesi gii· 

niindenberi fngiltereden Filistine SOOO 
zabit ve a~ker harekt etmi~tir. 

Diin 3000 kisi Sutamptondan Lau 
rentik ve Nevassa vapurlarile hareket et 
mi~tir. 



KUqUk 
hi kAye Mazi 

M. Vadye, odaya giren istihbarat a • bunlann fevkinde, ve biitiin bunlara rag· 
centasma sordu: men, Kleri hayatma ortak etmek suretile 

- Neier ogrendiniz baka!tm ~ yapacag1 fedakarlrg1 ve feragati nefsi de 
- AldJglm biitiin malumat, bu ka • dii~iindiikc;:e kendi ~ahsma kar~1 takdirkar 

dmm diiriistliigiinii ve namuskarhgmt is· hisler duyuyor, koltuklan kabanyordu. 
bat ediyor. Bir !isede yemekhane gar • Ayni guniin ak~am1, Klerin arama 
sonu olan miiteveffa Atanazla, mute • kendisile bir saat vakit gec;:irmegi kabul 
veffiye, c;ama§JrCI Valeri kadmm kiZI ettigi bir c;:ay salonunda ona ac;:Ild1. Ka
imi§. Babas1, sarho~luk yiiziinden kaza- dm once, onun heyecandan titriyen bir 
en oldiigii zaman bu luz on iic; ya~mda sesle soyledigi sozleri siikunetle dinledi. 
imi~. Valeri kadm, kocasmm acJslm unut· sonra ba§lnl kaldlTdl. 
mak ic;in kendini ic;kiye vermi§, i§i giicii - Size cevab vermeden evvel baz1 
buakml§, dort sene sonra da kocasm1 ta· §eyler soylemek isterim, dedi, bilmeniz 
kiben vefat etmi~. Krz1 o zamandan ta • laz1m gelen baz1 §eyler var ki ... 
n1yanlar, c;ok giizel oldugunu soyliiyor· - Hayu, hay1r hie; bir~ey soylemeyi· 
lar. Anasmm vefatmdan bir miiddet ev- niz, hie;: bir§ey bilmek istemem ... 
vel bir berber _slfagl ile sevi~mi~. Ondan - Hay1r ... Bilmelisiniz. Benim haya· 
sonra kasabaya gelen bir seyyar tiyatro tim hakkmda hie;: malumatlmz yok. Son 
oyuncusuna a§lk olup onunla beraber senelerden bahsetmiyorum. Tamd1klar. 
kac;m1~. Bendenizi memur ettiginiz tah • ahbablar sizi bu hususta kafi derecede 
kikat bu noktada bitiyor. tenvir etmi~ler, iftiralarla kulaklanniZI 

- Miikemmel. Borcum nekadar? doldurmu§lard1r. <;ocuklugumu anlatmak 
- Bin iic;: yi.iz doksan yedi frank e • istiyorum. Size hakikati anlatmamakhg1m 

fen dim. T e~ekkiir ederim. Ketumiyet yaki~1k almaz. Beni biiyiik bir ail eye 
meselesine gelince, i~ittiKim her eyin bir mensub zannettiginizi biliyorum; halbuki 
kulagtmdan girip otekinden <:tkmasl hakikat hie;: te oyle degildir. Baham bir 
meslegim iktJzasJd1r. Buna emin olabi - lisede basit bir muallimdi. Gene ya~mda 
lirsiniz. . bir kaza neticesinde oldii. <;ok sert, ~ok 

Adam veda edip c;:Ikll gitti. M. Vadye ciddi' ve mutaass1b bir kadm clan annem, 
valmz kalmca bir sigara yaktt, dil~iinme- beni gayet kapah biiyiittii; hay at hak • 
ge ba~ladt. kmda hie;: bir~ey ogretmedi. On yedi ya-

Hakkmda tahkikat yaphrdlgl Kler is- ma geldigim zaman annemi kaybettim. 

mindeki kadm1, alt1 ·ay kadar evvel bir Fa kat sekiz ya mdaki bir c;ocuk kadar 
arkada$mtn evinde gormi.i~ti.i. Onu, o masum ve bilgisizdim. Y apyalmz, tecrii· 
giindenberi seviyordu. !Ik ~ordiigii p;ece besiz, himayesiz kald1m. hte o zaman, 
kalbini birdenbire istila eden a~k. git!lide me hur bir artist beni ba~tan ~1kard1 ve 
artmaga ba~lam 1~; Vadye, bu kadm;, bir miiddet sonra sokak ortasmda terket
hayalinde va~tvan ideal kadmm ta ken- ti. 
di5i olarak kabul etmi~ti. Vakta, serveti. Soziin burasmda, Vadye, bu mes.hur 
i~5izligi ve yakt~Ik!tgi sayesinde, pek <;ok artistin mahud seyyar tiyatro Oyuncusu 
kadm tammt , saylSIZ maceralar i<;inde o!dugunu gayriihtiyari di.i~iindii ve kendi 
ya anu~h; fakat, hic;bir kadm, ona, bu kendroe: 
Kler ayannda s;(uzel, cazibeli ve vi.iksek - Biitiln bu yala:J;~lan, mf bana lay1k 
goriinmemi~ti. Bu kadm miikemmel bir oldugunu gostermek maksadile soyli.iyor, 
hayat arkada~1 olabilirdi. dedi. Y avrucak, hakikati bu derece tahnf 

Vadye, bu noktada tereddiide dU~ - etmek ic;:in kimbilir nekadar stkmtt c;:eki • 
mi.i•tii: lakin bu tereddiid fazla si.irmedi. yor. Benim bu p;ibi bo~ dii~iincelerin ne 
0 zamana kadar evlenmek mevzuu bah- derece fevkinde bir adam oldugumu bil
solduk<;a iirpertiler gec;iren bu adama, se ... 
ayni ihtimal &imdi gayet tabii goriinii - Klerin daha fazla soz soylemesine 
yordu. meydan bJrakmadl: • 

Kadmm mazisi hakkmda hic;:bir ~ey - Maziniz beni kat'iyyen alakadar 
bilmiyordu. Bu mazi belki de maceralar· etmez, dedi. 0 hususta hi~ bir§cy ogren
la dolu idi. Fa kat, Vadye a<;tk fikirli, mek niyetinde degilim, evvelce de soyle
geni$ yi.irekli bir adam olmak!a oviindii- dim. y almz bir noktanm ehemmiyeti 
gil ic;:in, Klerin mazisini fazla kurcalama· vardtr. 0 da size kar 1 duydugum sevgi
gl liizumsuz saytyordu. Esasen bu kadar dir. Sizi seviyorum, kanm olmak ister 

ince, bu kadar kibar, bu kadar zarif bir misiniz? 
kadmm halindeki melankoli, macera Kler, onun teklifini kabul etti ve Vad
bolluguna degil, olsa olsa talihin hain cil- ye, o ane kadar saadetin ne oldugunu bil
velerine deli! olabilirdi. Vadye, kendi is· medigini kendi kendine itiraf etti. 
mini ona vermekle, bu kadmt lay1k oldu- lki ~ahidle birkac;: samiml dosttan iba-
gu sosyal mevkie c;:Ikarml~ olacaktJ. ret ufak bir davetli kalabahgt huzurunda 

Fakat, ne de olsa, sevdiil;i kadtntn rna· yap1lan nikahtan sonra, kanslnt koluna 
zisi hakkmda baz1 malumat edinmek ar- taklp eve girdigi zaman Vadye, saadet 
zusunu da yenemedi. Edinmek istedi~i bu denilen ~eye hayatmda ilk defa olarak 
malumat yak1n maziye, Klerin tam ha- kavu~tugunu bir kere daha anlam1~h. 
yatma, mi.inasebette bulundugu kimsele- Sevdii!:i kadmla ba~ba~a kalmca, acemi 
re aid de~ildi. Oi!;renmek istedii!;i ~ey, bir mektebli gibi halecanlar gec;irmege 
bu giizel kadmm soyusopu idi. Asil bir ba~lad1. Kavu~tugu bahtiyarhgm biiyi.ik· 
ailenin liiks ic;inde biiyiimii~ bir c;ocugu liigiinii gozoniine getirdik<;e kendini da
~eklinde tahavyiil ettigi Kleri hayatma ha gene hissediyor, oni.inde, ne~e. refah, 
ortak ederken, onun hayatl hakkmda saadetle dolu senelerin uzay1p gittigini 
bii'sbiitiin acemi olmak istemiyordu. h · tasavvur ettikc;e, zevkinden kabma stga • 
te, istihbarat acentas1 !zidor Lotiilayt, miyordu. Artlk, kansile kendi arasmda 
bu karar iizerine tahkikata memur etmi~- hi~bir mnn ya~amamas!, her§eyin ac;tk 

ti. Adamm getirdigi haberden sonra bir ac;:1k konu~ulmas1 laz1m geldigini dii~iin· 
dii, kanapede oturan Klere dogru igildi, 

parc;:a sukutu hayale ugnyan, asil bir ai- 1 .. ' ] · k •v· Kl · b' 1 onun e tnJ tuttu: enm IZJ zannett1g1 enn tr p;arson a Kl .1. d d' A t k r m•.z-. k ld - l - er, sevgilm, e 1. r 1 a a b1r c;ama~trc1 adtmn bz1 o ugunu an 1- . . . . 
yan Vadye, a~kmm azalacag1 yerde hils.' da g1zh htc;bu ~ey .• ~al~a~ahd!r; ~eni 
biitiin artttgm1 gordii. ~imdiye kadar nekadar fazla sevdtglmt b1lmem J~tenm .. 
duydugu sevgiye, Klerin c;ektigi sefalet- Evet seni her tiirlii batJl dii§iincemn fe~
lerin uyandJrdl~l bir merhamet, bu si.i- kinde seviyorum ... Ciini.in birinde, ~azt· 
rekli yoksulluklara ragmen biitiin haysi- ne clair kulag1ma c;ahnacak herhangJ ~a: 
yet ve erefini muhafaza edebilmesinden lumatm, sana kar§l duydugum sevgiYI 
<;!olavt bir takdir de kam1vordu. Biitiin sarsabileceginden endi~e etti§;ini seziyo· 

endikteki beyaz ev 
Zabala roman1m1z: 26 

- T akib edilmek i~in kac;mak laztm
dJr. Demek ki kabahat yalmz ve evvela 
onda degil. 

- lyi aroma ben takib edildigimi an· 
larsam ka~YIP kurtulmay1 bir zevk say1· 
yo rum. Ne bileyim; bu ban a bir spor, bir 
yan~ gibi geliyor. 

Kutsi hayretle gozlerini ac;t1: 
- Aman beyefendi, bu suretle bir 

takliD zavalhlann hayatile, istikbalile oy
nadigmiZI unutmaytmz. Sonra siz bu ta
kibleri, firarlan nas1l spor ve eglence 
addediyorsunuz? .• 

Kenan durdu ve: 
- Hakkmtz var I dedi. 
Bir lahza sustular. 0 zaman Mehmed 

K utsi: 
- Fa kat merak ettigim bir~ey var. 

Pendik cinayetinin. bizim takib ettigimiz 
haydudun eseri oldugunu nereden anla -
dm1z siz? . 

Diye sordu. Kenan giildi.i: , 
- Belki sizin anladlgm1z yoldanl.. 

• 
- Bizimki c;ok basit... Maktul kadl· 

nln yamba~mda bir k1zll b markast bu· 
lundugunu haber verdiler. Biz bu suretle 
alakadar olduk. Fa kat bu mark a heni.iz 
ne gazetelere aksetti, ne de ba~ka bir 
kimse tarafmdan duyuldu. 

- Y almz ben!. .. 

Kenan hakikati asia soyliyemezdi. 
Nerminirl evine tekrar girdigini, orada 
bir telgraf buldugunu, telgrafta P harfin
den Pendik cinayetine intikal ettigini na· 
s1l haber verirdi? .. Bu Nermin iizerindeki 
~ilpheleri bi.isbi.iti.in artmrd1. Bununla be
raber yalanma Kutsi inanm1~ goriinmi.i· 
yordu. 

- Peki, neden bizimle ~a1J§mak iste
miyorsunu, neden yalmzba~1mza onu bul
maga c;ah~1yorsunuz? 

Kenan bir dakika cevab vennedi. 
Sonra: 

I 
- Bu sualinize cevab vermeden ev • 

vel benim size bir sua! sormama miisaade 
eder misiniz? 0 zaman size belki «peki>> 

cmmtJRttET 
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Trakyanin Be, Ydhk 
Koy Kalkmma Programt 
Devlet Bastmevi 1936 - Fiatt 100 kuru§ 

Trakya Umumi Miifetti~ligi Ki:iy bii • 
rosu yaymlarmm yirmincisini te~kil e
den bu eser Cumhuriyet rejimi ki:iy si
yasetinin miikemmel bir aynas1d1r. 

Atatiirkiin: cHalk devri ikbsad dev -
ri mefhumile ifade olunur. si:izii. ki:iy 
kalkmma programma bir direktif ol • 
mu~; ismet !ni:iniiniin: cTiirk koyliisii • 
nii zengin etmege c;ah§mak siyasetimi
z.in ana hatlarmdandtr• ciimlesinden 
anla~tilacagt vec;hile derhal i~e giri~il -
mi!i ve bugiin fili neticeler elde edil • 
mege ha§lanm1~tlr. 

Birlikte hu degerli eserin yapraklan
m c;evirerek elde edilerr muvaffakiyet -
leri hirer hirer gi:izden gec;irelim. 

Ki:iy biirolan te§kilab iptida !zmir 
Vilayeti dahilinde te~kil edilmi~ti. 1lk 
tecriiheler c;ok hay1rh neticeler verdi -
ginden koy hiirolarmm planla§tlnlmt§ 
bir koy kalkmmasmt temin yolunda 
miiracaat edilecek hir te§ekkiil oldugu 
anla§llm1~ ve aynen Trakyaya da tat • 

ikma giri§ilmi§tir. 

Giinden giine ,enlenen bir kaza: Mazkirt 

-
.. 

M azkirtte yaptlan zaler bayramtntn kutlulama merasimi 
Mazkirt (Hususi) - Di:irdiincii Mii • yllmda mevcudu 200 haneye kadar dii§

fetti!?ligin ve Tunc;eli Vilayetinin bir mii~tii. Bu defa huraya gi:inderilen ve 
kazas1 alan Ma:zkirt, son te§kilattan enerjik bir kaymakam alan Fahri Tok
sonra inki!?af etmege ba;~lamt§, giizel makctmm gayretile kazaya bir sene ic;e
bir kazam1zdtr. risinde 100 hane ilave edilmi§tir. Halen 

Vaktile 8000 hanelik olan bu yer, bir burada bulunan 9 uncu jandarma tabu
zelzele neticesinde hafab olmu§ ve 935 ru da kazaya hareket vermektedir. 

Miiessif bir irtihal 
Kadtkoyiinde, Ktztltoprakta giizide 

eczacllanmtzdan Bay Faik Iskender 
diin vefat etmi§tir. Cenazesi bugiin 
KlZlltopraktaki hanesinden kaldtnla -
rak ogle namaz1 Ziihtiipa§a camisinde 
eda edildikten sonra Sahrayicedide def
nedilecektir. 

Vefat 

i§te mevcud imkan ve §artlan ki:iy 
kalkmma i§i igin diizenlemek; istihsal, 
satJ§ ve istihlak tarzlanru gliniin ihti • •••••••11!111•~---•iill 
yaclarma uygun hir hale getirmek; sag- La Clef du Franf!a1·8 

Samsun e~rafmdan Hact Hi.iseyin og
lu Bahaeddin Keskin ii~ aydanberi 
miiptela oldugu hastahktan kurtula,.. 
m1yarak diin saat birde rahmeti rah • 
mana kavu~mu§tur. Cenazesi bugiin 
Be§ikta§ta Sinanpa§a camisinde ogle 
namazm1 miiteak1b kaldmlarak Yah -
yaefendi dergahtrta defnedilecektir. 

hk, kiiltiir, tartm ve baymd1rhk i§leri- y 
ni yoluna koymak maksadile ac;tlan bu 
ki:iy biirolan bugiin miikemmelen i§ -
lemektedirler. 

Mev lid 
Darii§§afakaya ktymetli vak1f ve te

sisler yapan sab1k Ba§mabeyinci Os -
man Bey klZl merhum Bayan Nudiye 
ile mahtumu Bay Saimin ve miiessese· 
m1ize degerli yardtmlarda bulunan sair 
hay1r severlerin ruhlarma ithaf edil • 
mek iizere yarmki per§embe giinii ogle 
namazmdan sonra Sultanselim cami -
sinde Mevlidi Nebevi okutturulaca~ i
lan olunur. 

Bunlarm Trakya dahilinde nas1l c;a -
h§malan laz1m geldigini de Trakya U
mumi Miifetti§i Kazun Dirigin eserin 
ba§mdaki alh maddellk tamimi giizelce 
ifade etmektedir. 

Eserde yaptlacak biitiin i~ler saghk, 
baymd1rhk, kiiltiir, tarun ve ekonomi 
olmak iizere dort :fastl iizerinden 1936-
1940 senelerine taksim edilmi§ ve miif
redah gi:isterilmi§tir. 

Sonra yurdumuza laYJk bir Tiirk ko
yiiniin haiz olmas1 laztm gelen vas1flar 
gene bu dort fas1l iizerinden s1ralanm1~, 
Trakyamn agaclanma plam ·izah edil • 
lni!$, ozlii si:izlerle yaptlacak ~leri hu -
lasa eden giizel fikir bir daha gi:izi:ini.ine 
konulmm~, koy okuma odalan igin ba
stlac(\k kitablarm isimleri haZirlan • 
mt§tlr. 

Biitiin bunlardan maada kitabda 
Trakyaya aid bir<;ok giizel resimler var
dtr. K:u;a fakat i:izlii. bir kronoloji, iki 
harita ve gene birgok yurd resimleri, 
Trakya hakkmda tarihi malfunat ve Is· 
tatistikler de e:!eri tamam1amaktadtr. 

rum ... V e istiyorum ki bu endi~eden kur· 

tulasm... • 
Kler birdenbire yerinden f1rlad.: 
- Mazim mi ~ Hangi mazim? 
- Ailen demek istiyorum... Seni o 

kadar takdir ediyorum, koltuldanmt ka· 
bartan yiiksek seviyene, mf kendi kendi· 
ne yiikseli~ini o kadar hayranhkla gorii· 
yorum ki... Seni tamamile ogrenme'k, 
bilmek ic;:in tahkikat yaptlrml§hm. Guru· 
runu, pek hakh olarak kimbilir nekadar 
inciten c;:ocukluk hayatlm ogrendim ... 
Senin kadar zarif bir mahluka, senin ru
hun kadar ince, hassas bir ruha o muhit, 
o c;ama~1rhane muhiti hmbilir nekadar 
zehirli bir tesir yap1yordu ... 

Kler, bu sozleri sonuna kadar dinle
di. Sonra, gozlerinden akan ya~lan sil
mege bile vakit bulmadan, odadan fula· 
dt. 

Lise ve ogretmen ve 
ortaokullar fransJZca 

dersleri 
Merhum muallim Ali Nazi· 

mamn son eseridir. Mekteb -
lerde biiyiik yararhg1 goriil -
mii,, iki defa basilmlftlr. 0~ 
klstmdlr. Hocalar i!;in ayr1 

· bir k1sm1 vard1r. 
Birinci k1sm1 23 
lkinci » 34 
O!;iincii » 40 
Hoca " 150 kuruttur. 
Sabf yeri Cumhuriyet mat • 

baastdtr. Toptan alanlara ten· 
zilat yapthr. 

Besiktas SUAD Parkta 
H A ,L K 

OPERETt 
Bu ak,am 
21,45 te 

Sevda Oteli 
Yarm ak,am 

K1zkulesi 
Parkmda 

StRlN TEYZE 

Yann Aktam S A R A y Sinemas1nda 
B ir g iine uaa... Bir tebess"·m ••• 

~ Bugiin en biiyiik ytldizlarla beraber oyn1yan 
diinyanm en kii~iik ve sevimli ytld\ZI 

S H i ,R L E Y T E M P L E 
elyevm biitiin diinyada 83 sinemada birden gosterilmekte 
olan J 0 H N B 0 L E S ile beraber ten11il ettiii 

SH iRLE Y ASi 
FranllZCa sozlii flrlD ve sevimli filmi ba,hyor. 

~ocuklar i!;in fiatlar: Fotoy ve Balkon 20, Hususi 25 kuru,. 
llaveten: SORA TtN <;ILGINLIGI, FOX operatorlerinin maceralar1 

Pek yak1nda 

A SRi S i N_EMA 
Y eni sinema mevsimini a~Iyor. 

·RADYO 
( Bu akf«lmki program) 

isTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk musiklsi - 12,50 hava-. 

dis - 13,05 pl~kla hafit muzik • 13,25 muh .. 
tellf pHl.k ne~rlyatl • 18,30 ,_ay saa.ti - da.Illl 
muslklsi - 19,30 spor musahabelerl: Sa.ld 
Qelebl tarafmdan • 20 Tiirk muslki heyetl 
tarafmdan klaslk eserler • 20,30 Mtizeyye .. 
nln l§tlrakile Tiirk muslkisl ve balk tar • 
ktlan • 21 pla'kla sololar - 21.30 studyo or-o 
kestra.st - 22,30 Anadolu ajanst haberleri. 

viYANA: 
18,15 Avusturya!I bestekarlarm eserlerin~ 

den miirekkeb konser - 19,30 konu~ma. sa., 
at, haberler, hava raporu - 20,25 muslkl • 
21 ,25 eglencell yaym - 21,35 plyano kon .. 
seri - 22,05 klasik Viyana havalart - 23,05 
haberler, hava raporu • 23,15 gramofon, 
konu§ma - 24,20 e~lenceU konser. 

BERLiN: 
17,50 ~an konserl • 111 ,05 Fra.nkfurttati 

naklen 'konser - 20,05 muslkl - 20,50 gtl. " 
niin aklslerl, haberler • 21 ,20 gene millet. 
lerln zamam • 21 ,50 konUJjma, hava rapo-o 
ru, havadls, spor - 23,35 Kolonya<lan nak .. 
len gece musiklsl ve dans havalan. 

BUDAPEI;JTE: 
18,35 ~n konserl - 19,0~ hatrralar • 19,35 

cazband taktmt - 20,15 konfera.ns • 20,45 
haberler - 22,05 opera orkestra.st - 23,25 
salon orkestras1 • 24,05 gramofonla dans 
musiklsi - 1,10 son haberler. 
BUKRE~: 
21,40 plyano konsert • 22,15 ~an konse .. 

ri - 22,35 haberler - 22,50 kUJ;iik orkestra. 
'ltonserl • 23,50 almanca ve franstzCa. ha. • 
berler - 24 rumence haberler. 

LONDRA: 
20,05 havad!s • 20,35 e~lencell muslkl ve 

l}anla blrllkte dans havalarl - 21,05 plyes: 
Siyah giizler - 22,35 oda. mus!klsl - 23,25 
havadls • 23,35 dans muslklsl - 24,35 ha • 
vadls - 24,45 konu.:;ma.. 

PARiS [P. T. T.J: 
21,20 gramofon • 21 ,25 §&rlola.r - 21,311 

musikili komedl - 22,20 oda muslk.Is1 ve 
~arktlar - 23,35 havad!s • 24,05 Amerlka. 
haberlerl. 

ROMA: 
19,25 yabanct dillerde konu~a • 20,10 

turlzm haberleri - 20.25 dlencell konser -
20,50 franstzca haberler, Yuna.nlstan !~In 
yaym • 21,10 havadis, gramofon • 21,45 §an 
konserl - 21,45 orkestra kon.serl - 22,35 ko. 
medl - 23,05 kar~1k yaym • 23,35 dans mu. 
slklsl istirahat esna.smda hava.dls - 24,20 
lngilizce haberler. 

NOBET~iECZANELER 
Bu gece nobetl;l olan ecza.neler fU,nlar .. 

d1r: 
istanbul cihetindekiler: 
Aksarayda (Etem Pertev), Alemdarda. 

(Esad), Baktrkiiyde (Merkez), BeyaZldda. 
(Belkls), Eminoniinde (A. Minasyan), Fe • 
nerde (Emilyadl), Karagiilill'iikte (Sua d), 
Kii~iikpazarda. <Hasan Hultisl), Samatya 
1Cocamustafapa:;;ada (Rid van), l;ehreml .. 
ninde (A. Hamdll, l;lehzadeba§mda. (Ham .. 
di). 

BeyoA'Iu clhetlndekUer: 
Galatada (Hidayetl, Haskoyde (Barbutr, 

Kas1mp~da. (Vaslf), Merkez nahiyede 
(Galatasaray), (Garth), ~~~Ide (Ma,.ka.)t 
Takslmde (Kemal Rebiill, (Kurtulu§). 

Uskiidar, Kad1koy ve Adalardakller: 
Biiyiikadada ($inas1J, Heybelide (Ta • 

n~), Kad1kiiy Pazaryolunda (Rlfat Muh ~ 
tar), Modada (Alae<idln) , Uskiidar :i:ske • 
leb~tnda rMei'kez). 

Bir vaid 
Sinema aleminin say1h :filimlerint 

cSAKARYA:o sinemas1 (eskl Elhamra)· 

§imdiden halka vadediyor. 

Sat1bk Piyano 
N akli hane mi.inasebetile Alman ma'" 

mulatmdan k1sa kuyruklu bir salon piya• 
nosu ucuz fiatla satJhkhr. 

Mi.iracaat: Istanbul Belediyesi kar§i
smda Piyerloti sokagmda doktor Zati 
apartJmam numara 4. 

Oniimuzdeki 
CUMA AK!JAMI i P E K Sinemas1 bUyUk filimlerine 

ba,hyor : 

Gidi§ o gidi§ oldu. Vadye, mazisinin 
di.i~i.ikli.igi.inil bi.itiin teferruatile bildigi 
halde gene sevmekten, hatta daha fazla 
sevmekten geri durmadtgl Klerin, bu ani 
gidi§ine mana veremiyor, kendi ken dine: 

- Allah Allah l Acaba bilmeden bir 
~ey mi yaphm? lncitecek bir soz mil soy
ledim? 

S iLViA 
S iDNEY KANUNDAN KACILMAZ 

Diyip duruyordu. 
Ceviren: 

HAMDIVAROtLU 
_.22!!2! 5 --

diyecegim. 
- Buyurunuz. 
- N ermin ismindeki gene k1zin mile-

rim olduguna kani misiniz? 
- Maalesef, ben size ne mi.ispet, ne 

de menfi cevab veremiyecegim. Onun 
ic;in galiba sizden de miispet veya men fi 
cevab beklememeliyim, size cevab vereme 
mekligimin sebebi sizce de pek mec;hul 
degildir. Biliyorsunuz ki bu kll, bizim a
ra~tudtglrnlZ bi.iti.in cinayetlere nas1lsa 
i§tirak etmekte, daha dogrusu §U veya bu 

tarzda bu cinayetlerle alakast goriilmek
tedir. Belki hi~bir giinah1 yok., Hatta 
belki o da bu haydudlar tarafmdan teh

did ediliyor; belki onlarm gizli ve me§
um bir aletidir. Belki istemiyerek, zorla, 
tehdidle ci.iriim orta(hgt ediyor. ~imdilik 
hie; bir~ey bilmiyoruz. Aroma pek yakm
da ogrenecegimizden eminim. Bakm1z, 
gozlerinizden anhyorum ki siz de tered
di.id ec;indesiniz ve siz de hi~ bir~ey bilmi· 
yorsunuz. 

Kenan sadece: 
- Belki~ 
Diye cevab verdi ve dalgin gozlerini 

pencereye c;:evirdi. 
- Eger Nermini bulmaga ve onunla 

birkali saat gorii~mege muktedir olsak, 

• 
En muessir bir a,k ve giizellik mevzuu i~inde heyecanh ve Deh,etli sahneler 

hakkmdaki hiikmiimiiz kat'ile§irdi. Am
rna biz birbirini takib eden bir taktm ci· 
nayetlerle kar§Jla§tlk. Birini takib eder
ken kar§lmlza oteki <;lktl. Onun ic;in bu 
ikinci derecedeki §upheli kad1n1 aramaga 
te§ebbiis etmedik. 

Kenan bu sozlerden sonra arhk ba~ • 
komiserin Nermini gormerni§ olduguna 
emniyet getirdi. Corse bile tammamakta 
olduguna §iiphesi kalmad1 ve memnuni • 
yetle: 

- Komiserim, dedi. Size kat'! cevab 
vermedim aroma ~una emin olunuz ki 

as1l katilleri tutmak yolunda elimden ge

len hizmeti ifaya hazmm. Bu her insa
mn borcudur. Sizinle bu yolda bir miita· 
reke akdine de hazmm. 

- ~eraitiniz ~ 
- Cayet sa de. N e zaman isterseniz 

size refakat edeyim; sizinle geleyim ve 
hatta maddi ve mali yard1mda buluna • 

YJffi· 
- Evet; bizim te~kilahmJz bunu da 

icab ettiriyor maalesef ... Mesela biz bir 
haydudun izini bazan mali iktidamzh
glmlz yiiziinden bizzarur ve hilerek ka~t
rmz. 

- Buna mukabil sizden istedigim bir 
§ey var. 

- Soyleyiniz. 
- Beni takib ettirmekten vazge~iniz. 

Memurunuz Kadri k1yafet degi§tirerek, 
tamnm1yacak hale gelerek benim pe§irne 
dii§mesin. N e o, ne ba§k.as1l 

- Peki. Y almz bu miitarekeyi §im-
dilik yirmi dort saat ic;in kabul edelim. 

Kenan gi.ildii. 
- Neden? Beni tecriibe ic;in mi~ 
- Evet. Ben sizin Nermini bulsamz 

bile bize haber vermiyecegioizi biliyo -
rum. F akat hie; olmazsa biz bulursak e· 
limizden kac;trmaga te§ebbiis etmemenizi 
beklerim. · 

- Hay1r, mer~k etmeyiniz. 
Kutsi saatine bakh. Pendige yakla§l· 

yorlardt. 

- istasyonda bulu§uruz. 
Diyerek aynldt. Diger vagona gec;ti ve 

kayboldu. 0 mada Kenan Kutsinin 
gec;:tigi vagondan birinin i~eri girdigini 
farketti. F akat cama bakarak dii§i.inceye 
dalm1~tl. Bu adam1n arkasmdaki kom· 
partimana oturduguna dikkat etmedi. 
Y aln1z bir ara keskin bir sigara dumam 
kendisini rahatstz etti. 

0 kadar dalmt§h ki bir ara gozleri bi
le kapand1. Uyur gibi oldu. Kar§tsma 
§aha kalkmt~ bir at ~Cikll. Ozerine at1ld1, 

kendisini bu atm ezmesinden kurtarmak 
ic;in silkinmek istedi. Muvaffak olamadt. 

- Ne berbad bir riiyal diye soylen· 
di. At yi.iri.iyor, geri c;:ekiliyor, c;iftelemek. 
Kenanm iizerine c;ullanarak onu ezmek 
ister gibi vaziyetler ahyordu. Kenan bu· 
nun bir kabus oldugunu bildigi halde bir 
tiirlii kurtulam1yordu. , 

Bir ara korkunc, azgm hayvan1n ken• 
disini kollanndan iterek riizgara siiri.ikle· 
digini sezdi. Kurtulmak, uyanmak ic;in 
oyle mi.ithi§ bir hamle yapll ki ba§l bir 
yere c;arptJ. S1Zlam1y a ba§ladt. Fa kat 
gene uyanamad1. Hayvanla aralannda 

vah§iyane bir miicadele gec;iyordu. Bu 
miicadele belki bir iki dakikadan fazla 
siirmedi. F akat Ken ana seneler kadar u• 
zun gelmi§ti. 

Nihayet, kendisini jten, kakan, siiriik· 
liyen kuvvetten eser kalmacj.lgml hissetti• 
gi zaman hafifledi. Cozlerinin iistiindeki 
ka~lar kalkh. .. ve kirpikleri oynadl. Elleri 
sert bir cisme kilidlenmi~ti. Onu gayriih .. 
tiyari btrakm1yordu. ~iddetli bir riizgann 
k1rbaclan altmda iyice kendine geldigi 
zaman vagonun kap1s1 oniine y:Igllmi§ ol
dugunu gordii. Ellerile ac;1k alan kapmm 
kenanm s1k1 s1k1 tutmu~tu. 

[Arka.n var] 
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lngiliz terbiyesi Sporculara yeni !<ab~ma 
yerleri haz1rlanacak 

Kafese konulan kad1! 
On Iarin diline ve edebiyatJna miihim bir 

yer 
. 

vermem1z bizim • • 
I~In faydab olur 

Yazan: KAz1m Naml Duru 

Anglo ~ Saksonlann ustlinli.igii iizeri~ 
ne Edmon Demolinin yazd1g1 iinli.i ki -
tabm ti.irkc;eye c;evrili~i ~oyle boyle yirmi 
Y1h gec;iyor sanmm. Bu kitabt biitlin en
telektiiellerimizin okumu~ olduklarmda 
§upheliyim. !ngilizler hakkmda bildigi ~ 
llliz de pek azd1r. Halbuki Ondokuzuncu 
as1rdanberi yurdumuzun mukadderah ii
zerinde 1ngilizlerin c;ok biiyiik tesiri oi
Jnu~tur. ingiltereyi bizimle dost veya 
du man yapan §eyler, ancak Frans1z ve
Ya Alman basmmm sat!rlan arasmdan 
bize goriindii. fngilizce daha pek yem 
ogrenmege ba~)ad!glrn!Z ha)de !ngi!iz 
tnilleti hakkmda bildiklerimiz, bugiin de 
~;ok azdu. 

!ngilizler, Bretonya adalanna c;ent 
~;ent goc;erek yerle~tiler. Her c;ent, kendi 
an' anelerini, itiyadlanm, hatta istiklal -
lerini de birlikte goti.irdiiler ve onlan u -
zun zaman korudul ar. F akat kiiltiir bir
ligi, c;entlerin yerli muhtarhklanna c;ok 
dokunmadan, bu c;entleri yeryiiziiniin en 
bi.iyiik mil!eti haline koydu. Bizim e5ki 
( ademi merkeziyet) cilerin bayJid1klan, 
Tiirltiyede de tatbik etmek istedikleri ide
al bu idi; fa kat bilmiyorlard1 ki tarihin 
lngiltereye verdigi ~artlar, bizim i.ilkede 
busbiitiin ba~ka idi. 

fngilizlerin, yalmz adah olmalan, a -
dalannm komiir ve qemir madenlerile 
dolu olmas1, onlann deniz yolile yeryii
ziiniin hemen dortte iic;iine hakim olma
larma biricik sebeb degildir. Denizcilik, 
znadencilik, medeoiyette c;ok degerli a ~ 
znillerdir; fakat yalmz ba~lanna, bu za
ferleri temin edemezler. fngilizlerio sos
Yal muhtariyetler iizerinde yiiksek kiil • 
tiirlii ulusal bir birlik kurabilmi§ olmala
ndu ki kendilerini bu hakimiyete eri~ ~ 
tirmi~tir. 

fngiliz milletinin olu~unda tarihinio bu 
seyri nekadar tesirli olmu~sa, terbiye sis
temlerinin tesiri de ondan a~aw degil ~ 
dir. fngilterede mekteblerin devletle~ti ~ 
rilmesi, halka mahsus ilk tedrisat miies • 

lc:ri d1~mda, heniiz tahakkuk etme -
zni~tir. Bir inisyativ sahibinin ac;acag1 bir 
rnektebe, halk arasmdan ilgilenenler bu
lunur. Bunlar kurduklan bir heyetle 
znektebin miiessis ve hamisi olurlar. Zen
gin adamlar, mektebe para vakfeder ~ 
ler. 

Miidiir, mektebde sanki bir imparator
dur; i§ine kimse kart~maz. Muallimleri, 
miidiir sec;er, ahr. Bu i§ler hep kar~thkh 
bir itimadla olur. Mekteb terakki eder. 
<;ocuklardan, ailelerioden bir slZJlh gel
tnezse, miidiiriin istiklali gibi muallimle-

Eli.zize yerle§tirilen 
muhacirler 

Elaziz (Hususi) - Vilayetimiz git
tikc;e miihim bir iskan mmtakast haline 
gelmektedir. 933 te 1123 niifuslu 282 
aile, 934 te 2452 niifuslu 604 aile ve 
935 te 2025 niifuslu 533 ki, tic; sene i • 
~inde cem'an 5600 niifustan mtirekkeb 
1419 aile goc;men gelmi§tir. 

Bunlar ic;in iki yiiz otuzu iki~er ve di
gerleri hirer kath olmak tizere 687 ev 
yap1lrn1~br. Dort miistakil koyde 342 ve 
tnerkeze baglt muhtel!f 32 koyde de 345 
bina yiikselmi§tir. Turk muhacirleri da· 
g1hld1klan bolgelerde miistahsil mevkiine 
getirilmi~lerdir. 

rin de istiklallerine kimse el siirmez. Bir 
muallimin gerek ders, gerek idare yolun
da 51z1lllya meydan vermesi, mektebden 
c;1kanlmasma kadar netice verebilir. Boy
le c;1kan muallim, arhk ba§ka bir mek -
tebde de i~ bulamaz. 

Bununla beraber devlet, mektebleri 
kontroliinden uzak bulundurmaz. Bir 
yandan terbiye ve tedris te~ebbiisler;ni 
te§vik ederken, iiteyandan muallimlere 
ve talebeye laz1m olao hertiirlii terbiye 
ve tedris yollanm ve yaymlanm temin et
mekten geri durmaz. 

ingiliz mektebl erinde tutorial system, 
monitorial system diye iki terbiye sistemi 
vard1r. Birinci sistemde c;ocuklar, mek
tebde bir tak1m i~lerde vazifelendirilir ~ 
ler. Camlann kmlmamasma, malann 
bozulmamasma, do§emenin ve duvarm 
temiz tutulmasma... dikkat etmek gibi 
birc;ok vazifeleri yerine getirmege c;ah~
mak, c;ocuklarda (vazife ve mes'uliyet) 
duygusunu yarat1r ve kuvvetleodirir. 1 -
kinci sistemde ise, c;ah§kanhklan, iyi ka
rakterlerile gaze c;arpan biiyiik talebe 
kiic;iikleri sevk ve idare ederler. T enef
fiislerde, gezintilerde, oyunlarda moni -
torluk eden bu talebe, vaktile kazand1k
lan (vazife ve mes'uliyet) duygusunun 
iistiine (emir ve kumanda) duygusunu 
elde eder. hte elli milyoo halkm dort 
yiiz milyon halka hakim olu~undaki ma
nalardan biri de budur. 

Bununla beraber sosya) hayatm da 
logilizlere goreligi dikkate §ayand1r. in
gilterede sosyal klaslar, ikhsadi bir hiye
rar~iye tabidirler. Klaslann aynhg1 neka
dar kat'i ise, ferdler ic;in birinden oteki
ne gec;i~ te o kadar kolayd1r. A agt kla~
tao olan bir adam, kendi elinin emegile 
kazaocm1 arllrarak, daha yukan klasa 
gec;ebilir. En a§agJ klastan iken yurda, 
millete yaphg1 biiyiik hizmetlerle lordluk 
derecesine eri~mi§ adamlar az degildir. 

fngiliz terbiyesi, gen;ekten derinle§ti-

rilmege ve incele§tirilmege deger. Bizim 
boyle derinle~tirme ve incele~tirmeden 
pek c;ok. yararlanacaglmlza ~i.iphe yolC ~ 
tur. 

1ki y1l ka..lar K1bm Turk lisesinde 
miidiirlUk ettim ve baz1 lngilizleri c;ok ya
kmdao goriip anlamaga vard1m. Bu mil
letio biiyiikliigiindeki SJTlar, dikkatli bir 
gozden kac;amaz. Ooun ic;io mektebleri
mizde fogiliz diline ve gerc;ekten en yiik
sek ve en imani olan logiliz edebiyatma 
en miihim yeri vermemiz bizim ic;in c;ok 
faydah olur. 

KAZIM NAMI DURU 

Ankarada a~1lacak sergi i~in 
lzmirde haz1rhk 

izmir (Hususi) - 29 birincite~rinde 
Ankarada ac;llacak eli§leri ve ku~i.ik 
san'atlar sergisi i~in Valimizin riyase -
tinde bir toplanh yaptlmi§ ve Ankara· 
dan gelmi§ olan aliikadar devair mii -
diranile kii~iik san'at ve eli§i erbabm
dan baztlarl haz1r bulunmu§lardir. 

!zmirde mevcud san'at §Ubelerinden 
hangilerinin i§tirak edebilecekleri tes
bit olunmu§tur. Sergide 10 bin Iirahk 
mi.lkafat dagiblacaktir. 

Mi.llhakattaki baz1 §Ubelerin de tes • 
bit edilmesi kararla~tmlm1§tlr. 11 ey _ 
h1lde bi.iti.in §Ubeler miimessillerinin 
huzurile bir toplanh daha yaptlacakhr. 
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Mara~ (Hususl) - Mara§ta imar M k'b K d Emi"rden 
faaliyeti devam etmektedir. Pis dere su- iirte I a 1, yuz 

........ gugum altm 
lanndan ekserisinin uzerleri kapanml~ - geleceg" ini goriince, Haci Mehmedin altlnlar•n• 
t1r. Ana caddeler parke do~enmi§tir. Ka-
nalizasyon tamamlanml§llr. Sehir elek - iade etti amma zindan1n yolunu da tuttu! 
trikle tenvir olunmu§tur. Belediye eski 
mezarhk yerinde biiyiik bir yiizme ha • 
vuzu yaphrmagl kararla~llrrnt§ ve mli _ Sekuk ogullanndao once Bagdad, 
hendisler tarafmdan tanzim edilen proje Biiveyh ogullarmm niifuzu altmdaydt. 
tasdik ir;io Vekalete gonderilmi§tir. Ma- Simdiki lran da gene bu aileden yeti§en 
ra§, suyu bol §ehirlerimizdendir. Su bo- emirler tarafmdan idare olunuyordu. 
rularla fennl surette havuza getirtilecek Bunlann ic;inde Adidi.itdevle biiyiik bir 
ve burada kirlenince gene borular va - §i:ihret alm1§tlr. Sebebi de biitiin i§lerde 
S1tasile mezruata verilecektir. Bundan son derece pratik hareket etmesidir. Bu 
belediye de maddeteo biiyiik istifade te- zat, 0 devirlerde dahi hayli kiik salm1§ 
min etmi§ olacaktlr. olan k1rtasiyecilikten igrenirdi, her mas-

B d I k 'k · d'l k lahat1 en k1sa yoldan giiriir ve gordiiri.ir-u su an e e tn te temm e 1 ece , 
bu suretle elektrik fiall ucuzhyacakhr. dii. 

Havuza kar§t olan biiyi.ik meydan da f§te bu za!ln hiikumeti SJrasmda temiz 
spo; sahas1 olarak tanzim edilmektedir. yiirekh ve az gorgi.ilii bir adam, uzun bir 
Sporcular, yersizlik yiiziinden fazla fa- seyahate ~1kmak zorunda kahr. 0 tarih
aliyet gosteremiyorlardt. Y eni saha c;a - Jerde banka yok, banker yok. Herkes 
b§malarmm artmasma vesile olacakhr. parasm1 ya emm tamd1g1 birine venr, 

Belediye bu y1l bir de et ve sebze hali yahud bir yere giimerdi. Y olculuga niyet 
yaphrmaib dii~iiniiyor. Bu, Mara§m he- eden adam da dii§iiniir, la~mir, paras1m 
niiz giderilmiyen onemli ihtiyaclanndan emniyetli birine emanet buakmak ister. 
birisidir. Halk1m1z pis ve hileli et ve seb- iyi amma kime buaksm? Sagdaki 
ze yemekten el' an kurtulamam1§llr. kom§u tefeci, soldaki korn§U yalanc1 §a· 

~ocuk bahc;esile aile park1 kar§1Smda- hid, kar~1daki ailenin hayal! karanbk. 
ki asri otel ve kazino da bugiinlerde hi- Bu sebeble kafas1n1 bir hayli yorar ve 
tecektir. Her iki bina o semti siisliyecek nihayet kad1ya gidip paralanm lutfen 
kadar gii1el ve asridir. yamnda saklamasmt rica etmege karar 

Yagmurlarm Ege mmtaka- verK.adJ, her gozii kapacak bir tutuma 
smda yapbgl zararlar sahib. Bilgisi derin, goriinii§ii temiz. Ka-

lzmir (Hususl) - Son yagmur ve rmcalan bile incitmekten korktugu yiirii
dolunun Ege bolgesinde mahsullerde yii§iinden belli. Zaten ona toz konduran 
yaphg1 tahribatl ve ziyam bildirmi§tim. da yok. Herkes, eline ve etegine temiz 
ikttsad Vekilimiz Celal Bayar, bu fela- oldugunu soylemekte miittefik. 
ketle yakmdan alakadar olmu§ ve ne gi- Seyahate c;1kmak istiyen adam, biitiin 
hi tedbirler almacagt hakkmda derhal a· bunlan dusiinerek ald1g1 karar iizerine bir 
lakdarlann miitalealanm istemi~tir. sabah kadmm evine gider. Halecan ic;in-

T urgudluda 20 bin, Manisada 18 bin de ricastm yapar, kerliferli mollanm bu 
r;uval iiziim mahvolmu§tur. T urgudlu ha- i§e nza gostermesini temio ir;in elini, ete
valisinde seller, sergileri siiriikl~yip go - gini oper ve guc;liikle muvafakat cevab1 
tiirmi.istiir. ahr. Arhk herifcegiz memnuodur, sevinc 

Al~§ehirde 6000, Salihlide 5000, Ak- delisi durumundad1r, etekleri zil r;ala c;a
hisar ve Ktrkagacda 8000 c;uval i.iziim Ia evioe ko§rnU§lur, paralanm mahkeme
ziyam tahmin ediliyor. Cumaovas1, Ur- ye ta§ImaktadJr. Kad1, iir; biiyi.ik giigiime 
la, Ce~me havalisinde de ziyan var a da doldurulup getirilen r;il altmlan, bir bes
azdJr. ilk yagmurda rekolte % 12 dii§- mele c;ekip ahr, sahibioin gozii oniinde 
mi.i§tii. ;limdi bu nisbet % 27-30 u bul- dolaba kor, kilidler. 
mustur. . . .. . . • ·f.i. Aradan iki y1l ger;er, yo leu seyahatini 

Aydm, N az1llt, Odeml§, T1re ve Ba- bitirir, yurduna dooer ve geli§inin ertesi 
y~ndtr incir ba.h.;;ele~.ndeki ziyan 25-~0 gtinu de -dola~hg1 yerlerden satm almm1~ 
bm ~uval tahmm ed1hyor. Bereket versm birka~ armagam koynuna sokarak- ka
ki, havamn vaziyetinden §Uphelenen bir dmm ziyaretine ko§ar. 
c;ok bahc;e sahibleri daha evvelden sergi- Allah Allah!.. Molla cenablarmda 
lerini kald!rml$lardtr Y agmur yiyen in· tuhaf bir yabanc1hk var. Herifi ilk gii
cir, hurd a halinde salllabilecektir. Y ani riiyormu~ gibi bir donukluk, hatta soguk
bu y1l hurda incir fazla olacakhr. Agac- luk ic;inde. Oc; giigi.im altm sahibi, kadt
lardaki incirlerden de iyi cins almmamak nm kendini tammad1gma zahib olur. 
imkam yoktur. Nefsioi tarife kalk!§Ir: 

Yalmz zeytin mahsulii fayda gormii~- - Efendim, der, Hac! Mehmed ku-
tiir. Pamuklarda da ziyan vard1r. Y eni- lunuz!.. Seyahat iizuntiisii biraz yi.izii
den baz1 mmtakalara yagmur dii§mii§- mu degi§tirmi§ olacak. Birden tamma-
w~ ~niL 

Gazi Antebde okuma Molla, dii~iiniir gibi yapar ve mmlda· 

merakt arbyor 
Gazi Anteb (Hususl) - Gazi An

tebde okuma hevesi birc;ok vilayetlerimiz
deo fazlad1r. Burada birisi F1rkaya aid 
olmak iizere iki haftahk gazete c;1kmak· 
tad1r. Gazi Anteb gazetesinin abone 
mevcudu yedi yiize yakmd1r. Uc; matbaa 
vard1r. 

Istanbul gazetelerinin hepsi gelir. Y ev· 
mi sal!~ miktan be~ yiize yakmd1r. 

Halkevi kitablarile okuma odasmdan 
da ~ok istifade edilmektedir. Buraya 
hergiin elliden fazla vatanda§ ugrar. Ki
tablarm mevcudu iic; bioi bulmu~tur. 

Mevkut gazetelerle mecmualar da 
muntazaman gelmektedir. Bunlarm satt§ 
miktan da be~ yuzti bulur. 

mr: 
- Hact Mehmed, Hac! Mehmed, 

Hact Mehmed. T ammadtm evlad. Seni 
ilk giirdiigiime eminim. 

Altmlann sahibi tela~ ic;inde hi.iviyeti· 
oi ispata c;ah§lr: 

- Aman efendim, nas1l tammazsJ
mz? Y olculuga c;1karken size i.ic; giigi.im 
altm b1rakan Hac! Mehmedl 

Kad1, actr gibi giirtiniir: 
- Vah zavall1, der, iyisalte olsunla

nn §errine ugramt§Stn. Bir nefesi kuvvet
li adama okun, belki kurtulursun. 

V e Hac1 Mehmedin s1zlanm1ya bll§· 
lamas! lizerine el c;1rpar, gel en u~aklara 
herifcegizi gostererek ~u emri verir: 

- Delirmi~tir, sac;masapan soyleniyor. 

locitmedeo kap1d1§aT1 edin. 
Zavalh Hac1 Mehmed kime derd ya

nacagml da bilmiyerek sokak sokak do
la~maga, gecelerini ah ic;inde, hgan ic;in
de ger;irmege ba~lar. Herkesin temiz de
digi ve elini opmekten §eref duydugu bir 
adama dolandmc1hk isnad etse guliinc 
olacagm1, belki deli say1lacagm1 sezdi -
ginden felaketini kimselere de soyliye
mez. F akat paralannm actsm1 da bir illr
li.i unutamaz, yemeden ic;meden kesilir, 
bir et bir deri kahr. hte bu durumda bir 
dostu araya girer, onu zorlay1p derdini 
soyletir ve maslahah anlaymca Emir 
Adidiitdevleye ba§Vurmasml tavsiye e -
der. 

Emir, dolandmlan bedbahtm hikaye
sioi siikuoetle dinler: 

- Sen, der, beni gordiigiini.i kimseye 
soyleme. On giin sonra gene buraya gel. 
Mollay1 benim yammda bulacaksm. T e-
18. filan gostermeden paralannt iste. 

Ertesi giin de kad1y1 c;agmr, memleket 
dahilinde uzun bir gezi yapacagmdan ve 
bu suada asker! baz1 te§ebbiislerde bu
lunacagmdan bahseder, sonunda §oyle 
bir teklifte bulunur: 

- Bizim kuvvetimizin temelini hazine 
te§kil eder. Bu seyahatteo olur ki done
mem. 0 vakit evladrmla hiS!mlanm ve 
has1mlanm arasmda post kavgas1 yiizgos
terir. Hazinemin miihim bir k1srnm! size 
b1rakay1m. Sayed oli.irsem siz bu emaneti 
biiyiik ogluma teslim edersiniz. 

V e mollay1 hazine odasma gotiiriip 
altmla dolu yiib buyiik giigiim gosterir: 

- hte, der, size buak1lacak paralar. 
Siz hemen keodi evinizde bir mahzeo 
haztrlatlmz, bunlan on gi.ine kadar ta§l· 
bD1Z. 

Molla, Emirin gosterdigi itimada te -
§ekkiirle saraydan c;1kar. ~arc;abuk 1§\1 
tutar, kirec; ve ta§ getirttirir, bir mahzen 
kurmaga koyulur. Onun kararla tmlan 
gi.inde saraya gittigioi ve yiiz gi.igiim al
tlnt evine a§1trn1ya hazulamrken kar§J
smda Hae1 Mehmedi gordiigiinii aoyle -
mege liizum yok, degil mi? ... Molla bu 
sefer herifcegizi Iammi§ ve hemen parast
m almaga gelmesini soylemi§ti. 

Hikayenin sonu iic; giigiim allln do
land1ran mollanm Emir tarafmdan veri
len emir iizerine zindaoa at1lmasmdan 
ibarettir. Selc;uk lmparatorlugunun en 
biiyiik §ahsiyeti olan Nizamiilmiilkiin Si
yasetname adh kitabmdan alman bu hi· 
kaye, d1~1 ba§ka ve ic;i ba ka olan adam
lann neler, ne edebsizlikler yapabilecek
lerini gostermek bak~mtndan da ibretli sa
ytlabilir. 

M. TURHAN TAN 

Kaliforniya aistemi ambalaj 
sistemi 

. 

Bundan bir hafta evvel Meyva halio
de Ti.irkofis meyvac1hk seksiyonu ~eft 
Zeki Doganoglu ve miitehas 1s doktor 
Boade sekiz kavunu tecriibe i<;in Kali -
forniya sisteminde ambalajlarn!~lardL 
Bu ambalaj ac;1lm1~ ve kavunlardan besi 
saglam ~1km1~hr. lki kavun berelenmi§ 
biri de alhndan c;iiriimii~tiir. Bu iit; ka
vunun evvelden bereli oldugu zanoedil
mektedir. 

Zeki Doganoglu ve doktor Boade bu· 
giin Sapancaya gideceklerdir. 

- -- -

- Bilakis, c;ok memnun olduml.. 
Y almz, imdiye kadar, bunun miimkun 
oldugunu du~unmemi§tim. Sonra, orada 
kalmak, senin it;in faydah olur. samyor· 
dum. 

Omuzlanm silkti. 
- Saniha, benim ic;in senio yamnda 

kalmak her§eydir. 

Erciimend, mes'ud bagmyordu: I yapmad1gm1 ne biliyorsun? 
- fstanbulu severim. Burada insan Boyle mes'ud ve ne~':Ii ~akala§arak 1 

serbest oldugunu hisseder. Ba§k.a ~ehir- kiic;iik bir birahaneye gmyorlard1. Bura
lerde, boyle dola§sak herkesin gozti iize- nm c;ogu hnistiyan ol~n daimi mii~teri • 
rimizde olur. Sonra, fstanbulu ba§lta se- Jeri bir taraftan tavla, Jskanmbil oynuyor
beble de seviyorum. Gerc;i, Mersinde be- lar, bir taraftan da kafay1 c;ekiyorlard1. 
nim oldun aroma orada bana tamamile Sigara dtimanlan, rakt, meze kokulan 
yabancr idin. 0 s1cak memleketlerde sev· ic;inde ikisinin de i§tihas1 ac;1hyordu. Bira 

- Evet aroma, burada, lstanbul ve 
civannda hayat pahahd1r. Ben de her 
zaman boyle serbest olamam ki ... Son
ra ... 

tnek ve sevilmek ihtiyacile yamyordun. I5marhyorlard1. 
Romaoesk duygulara kap1hyordun. Ha- Saoiha garsona: 
yal pe§inde ko~uyordun. Burada ise, be- - T aze ise istakoz da isterim, bar -
ni seviyorsun; yalmz Erciimendi, Ercii- bunya tavasi da ... diyordu. 
mendin lteodisioi, benligini seviyorsun. Sonra, Payasta, istanbul lokantasm-

Saniha, §akac1 bir tav1rla Marmarayi daki tamd1klanna benzer tipler ara§tm-
gosteriyor: yorlard1. 

- l§te bak, diyordu. Burada da ls- Son giin, ogle yemegini Y e§ilkoyun 
kenderun korfezine benzer, mavi bir de- bu tenha birahanesinde yemi§lerdi. 
niz var. Burada da Florya gibi enfes - Sa nih a, biliyor musun, dedi? Su· 
bir kumsal var. Biitiin bu §iir dolu tabia- riye hududuna donmemege, lstanbulda 
tin, Payasta oldugu gibi, beoi sevmek ve kalmaga karar verdim. , 
sevi1mek jhtiyacile yakmadigml, sevdah Saniha gozlerini ac;arak hayretle sor-

- lstanbulda mt kalacaksrn? 
du: birinde... Hatta ~atalcaya, <;orluya, 

1 ~tanbulda m1 kalacaksm? Bus • Gebzeye bile raz1y1m. !stan hula yakm 
biitiin mii ~ 

- Evet, belki istanbulun ic;inde, bel
ki de civannda bir yerde. Mesela Seli • 
miye h§lasmda, Maltepe all§ mektebinde, 
Kuleli veya Maltepe askeri liselerinden 

yerlerde de olursam s1k s1k birbirimizi 
goriiriiz. 

Sanihanm, ses <;1karmadJgm1 gooriince 
sordu: 

- N e o, memnun olmadm m1 yoksa? 

- Sonra? .. 

Sanihanm sustugunu goriince: 
- Sonra beni sevmiyorsun.. dedi. 

Giizel yiiziinii hemen bir keder golgesi 
kaplad1. 

- Halbuki istanbula civar bir yere 
tayin edilmek ve sana yakm olmak di.i
§iincesile sabaha kadar uyumad1m. Sa
myordum ki sen de sevineceksin; boynu
ma sanlacaksm. Halbuki sen, beni da
ha ziyade, uzaklarda oldugum i~;in sevi
yorsun. Hudud boyunda tehlike kar Jsm
da iken seviyorsun. Galiba sen beni de
gil, kac;ak~;1lan tepeliyen kiic;iik c;apta bir 
kahraman seviyorsun. 

Erctimeod kiismii~lii, artlk cam ye -
mek yemek istemiyordu. T abaklan itti. 
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Sessiz kurulan bir rokor 

V iiksek atlama, k1sa atlama, Sl• 

nkla atlama, giille atma, giil· 
le kald1rma, c;e§id c;e§id ko§· 

rna, dikioe w;ma, diiziine uc;ma gibi soy 
soy, boy boy oyunlar ve hi.inerler r;ok .. 
tanberi rokora baglanmakta ve bu ro .. 
korlan knmak i<;in de gene soy soy, boy 
boy bay ve bayan atletler arasmda re • 
kabetler cereyan etmektedir. 

Ben, heniiz kerrat cetvelini belleme
mi nice atlet ruhlu yavrular tamyorum 
ki Amerikah Ovensio, Metkalfm, lngi -
liz Bravn ile J apon So nun, Finlaodiyah 
Sarvalamn, Alman Jreyin, fsvic;reli Ro
§iin son Olimpiyadda k1rd1klan ve kur ~ 
duklan muhtelif rokorlan santimioe ve 
milimine kadar ezber etmi lerdir. 

Fa kat oe o yavrular ic;inde, ne de diin· 
ya rokorlartm giinii giiniine takib eden 
yurdda§lar arasmda bizim miiellif ve mii
tercim yaz!c!lann kitab bas1m1 bak1mm ~ 
dan kurduklan son rokoru merak edip 
ogrenene heniiz tesadiif etmedim. Hal • 
buki heyecan verecek rokor hakikatte 
budur, bizdeki kitab bas!rnldtr. Zira ba§· 
ka memleketlerde bas1lma 1 ekmek pi~i
rip c;1karmak kadar kolay olan ve gene 
ekmege yak1 1r bir ragbetle sal!lagelen 
kitablan bizim yurdumuzda yazmak bir 
i , bastlrmak bir derd ve satmak bir mu· 
cizedir! 

lste ben bu mucizede ~;ok ileri giden 
bir vatanda tamd1m ve ooun sess1zce 
kurdugu rokora parmak lS!rdtm. Kendi
sioi okuyuculanma da tamtmadan once 
soylemege mecburum ki kitab baslml ic;in 
bu vatanda In kurdugu rokor, son ytl!a
rm edeb1 yaZJlan bak1mmdand1r. Y oksa 
halk1o yiizde doksam okumak bilmezken 
koy odalannda hecelene hecelene her ~ 

hangi bir hayir ehli tarafmdan okunul -
mak iizere bas!ldtklart halde yiiz y1l i ~ 
c;iode be yiiziincti bas1mlan ortaya c;:1 -
kan A§1k Keremlerin, A~1k Gariblerio, 
F erhadla Sirinlerin ta~1d1klan rokoru 
heniiz Almanlar, !ngilizler ve Amerika~ 
hlar da kJTamaml§lardlr. 

Bu kaydi koyduktan sonra bize kitab 
bas!ml baklmmdao inamlmaz bir rokor 
sun an vatanda 1 tamtay1m: Numan Kl ~ 
yatl. Bu i~mi ne Bab1ali kaldmmi tamr, 
ne gazeteciler. Fa kat o, Edebt Abideler 
adm1 ta§1yan bir «kiilliyab> m sahibidir. 
Nev'i kendine miinhaSIT bir antoloji olan 
bu kiilliyatta olen ve ya 1yan, bilinen ve 
bilinmiyen binlerce §airin §iiri vardtr. Nu
man K1yat iste bu eserinin §imdi altme1 
tab'tm yapmaktad1r. 

Edebi yaz1 ve alt1nc1 bast? .. Bu, gene 
tekrar edeyim ki, kitab yaz1p bastuaola· 
n g1ptalar, hasedler, imrenisler ic;inde h1• 
rakacak bir muvaffakiyettir. (:iinkii en 
§ohretlimizdeo en tamlmamt§ olamm1za 
kadar hkbirimizin hic;bir eseri heniiz iki 
kere bas!lml~ olmad1g1 gibi bir kerecik 
bas1lan kitablann da c;ogu dukkin raf 
larmda siiriinmektedir. 

Bu sebeble Nwnan Ktyatt eo bahtiyat 
miiellif ofarak selamhyorum, kurdugu 
rakoru mucize say1yorum. Bu rokoru kt
racak babayigit, zannetmem ki, aramtz· 
dan kolay kolay yeti~sin I 

M. TURHAN TAN 
R; 
Kadtkoytindl'n M. C. M. remzlle mektub 

yoll!yan okuyucuma: 
Rum !kellme tnln kayna~t hakkmdakl 1 .. 

zahJnlZ ben! ger~ekten mU tefld ett1. Fa 
kat kanaatlmi degi~tiremedi. QUnkii Ro 
mamn bir ~hir adt olutundakl sebeb • er 
sanevari olsa dahl - kuvvetlidlr. Lisanl i~ 
tlkaklarla tarthi hilkfun!er vermek il'le do~ 
ru detil'ltir. Bununla beraber dU. Uncelert 
nlzln klJ-1llet1 biiytikttir. 

M. T. T. 

Bundan sonra, bir daha, o giinkii a~k 
saatlerinde, bu fstanbula tayin mesele -. 
sind en bahsetmedi: fakat Saniha, onun 
cam s1k1ldtgml ve i~in ic;in k1zd1gm1 an~ 
hyordu. Gene zabit, hislerini ic;inde ak .. 
hyabilen bir adam degildi. Bugiio, ls 
taobuldan 1skenderun korfezine kadar o-
l~n mes~fe.' . saoki aralanna ginni§ gibi 
h1ssen b1rbmnden uzak idiler; h~tta du"' 
daklan bir buse ile birbirine bagh oldu· 
gu zaman bile. 

Boyle olmakla beraber, dordiinci.i sa
adet giiniiniin ak anu, aynhrlarken gene 
hararet ve teesslirle aynld1lar. Erciimend, 
ertesi gUo Bursaya gidecek ve giin tayin 
etmiyordu amma, annesinin gonliinii et· 
tikten sonra, doniip gelecekti. 

- On be§ gtinden fazla kat'iyyeo kal· 
mam, diyordu. 

-6-
Bu iki hafta Saniye ic;in, bir tlirlii bit~ 

miyecek gibi uzun geldi. Erciimende, her 
giin, uzun bir mektub yazarak, gec;mek 
bilmiyen giinlenni k1saltmaga, kendini 
avutmaga c;ah§1yordu. Bir yandan da, 
Erciimcnd Bursadan geldigi zaman, ser 
best kalmak ic;in, bir tak1m planlar dii,ii~ 
niiyordu. 

[Arkas~ var] 



F utbolumuzun yiikselmesi 
yap1lacak • • isler 

' 
1~1n 

Haricde yapbgimJZ her ma~tan sonra maglu
biyeti mazur gostermek i~in ileri siiriilen 

sebeblerin bir ktsmt hirer hakikattir 
-6- [Ill) 

11 inci Olimpiyadlarda Tiirkiye - Norve~ mafrndan heyecanlt bir an 
Milli futbol takummlZln 11 inoi olim- lanmtz ferd itibarile nekadar yt.iksek 

piyadda Norv~ m illi taktmile yaptlgt olursa olsunlar toplu bir halde oym ya
ilk mac;ta 4 - 0 maglub olmast uzerine madtk~a muvaffak olmanm imkam 
hepimiz umumi bir teessiir duymu§tuk. kalm1yor. Fakat kusurlanmtzt izale e
Norve~ takum hakkmda sagdan soldan derken bu saha i§ini de tanzim etmek 
bize verilen malU.mata istinad · ederek, zarureti vardtr. 
talrnnmuzm iyi bir oyun ~tkardtgt tak- Beynelmilel hakemleT ve 
dirde bu §imal taktmmm kar~tsmda gi.i- Tiirk hakemleri 
zel bir derece alacagm1 timid ediyor • 11 inci olimpiyadda, birc:;ok mac:;Iar • 
duk. F!akikaten bizim ~ocuklar, ilk dev- da, bilhassa futbol mac:;lannda muhte -
rede canlarm1 di§lerine takarak oyna - lif memleketlere mensub birc:;ok ha _ 
dtlar ve ufak bir tabiye hatasmdan do- kemler gi:irdiik. Bunlartn idaresile, bi
layi bir gol yiyerek fevkalade miisaid zim hakemlerin idaresi arasmda ve fut
ilci gol firsatt da kac:;trarak sahadan bol kaidelerine vukuflan noktasmdan 
1 • 0 maglU.b vaziyette ayr1ldliar. mukayeseler yaphm. Olimpiyada ge -

tlmidimiz ikinci devrede idi. Futbol- len ve beynelmilel §Ohreti olan hakem
culanmtztn, ilk devrenin heyecamm lerden pek c:;ogunun, bizim hakemlerle 
atlat'hktan sonra ikinci devrede bir §ey- mukayesesine imkan yoktur, Ttirk ha
ler yapabilecegini umuyorduk. Ben, kemleri, onlardan gerek idare ve gerek 
.(ievre arasmda soyunma odasllla gide - bilgi itibarile at kat yiiksektir. Ne ya
rek ~ocuklarla gorii§tiim ve haletl. ru - ztk ki, Berline giden Ug TUrk futboJ 

..biyelerini tetkik ettim. Hepsinde bii - hakemine orada bir rna~ idare ettirmek 
yiik bir yorgunluk eseri gi:iriiliiyordu kabil olmadt. Bu, temin edilebilseydi, 
ve hi~ birinde oyunun neticesi hakkm- futbol hakemliginin ne oldugunu da 
da bir timid yoktu. <;ocuklar, sahanm herkese gi:isterebilecektik. 

ufakhgmdan ve ~aytrda mtitemadiyen Olimpiyad1 atletlerimize de 
kaydtklarmdan §ikayet ediyorlardt. Bu, go•termek laztmdt 
saharun _kiic;tikliigiinti, c;aymn kaydigt-
m, i:itedenberi magliibiyeti tevil etmek Olimpiyadda her §eyden evvel atle -
i~in i:ine siirtilen bahanelerden birisi o- tik sporlara ktymet verildigini Berlin
larak telakki ettim. deki biiyiik stad1 her g\i.n yuz bin ki~i-

Ikinci devre ba§ladt, biraz sonra Nor- nin doldurmasl gostermi§tir. Atletizm 
v~liler hakimiyeti aldtlar ve 4.5 daki - mtisabakalanmn devam ettigi giinler 
kada tic; go! daha atarak 4 - 0 galib va- zarfmda herkesin agzmda ri:ikor yapan 
ziyette oyunu bitirdiler. Bizim c;ocuk - atletlerin isimleri dola§lyor, gazeteler, 
!arm ikinci devrede birinciye nazaran ~~~:~;~~du. hep bunlarm resimlerile 
c:;ok daha fena oynadtklarmda §iiphe 
yoktur; esasen gol adedinin bu kadar 11 inci olimpiyad, Berline gidenler i-

artmaSl da bundan ileri gelm~tir. Ben, Cfil·n but.ytikObir gi:irgdti vekafb.illgi _klaynatgt 
o IDU§ ur. raya g1 en 1 emtz e a -evvelce de yazdtgtm gibi, kar§1m1zdaki 

t •-- h k"kt. k t· h kk d .. letlerimizden de birkac:; tanesinin gi:i -a.umm a 1 uvve 1 a m a o g;un 
gene sarih bir fikir edinememi§tim; tiirtilmemi9 olmast, Turk sporu nam1 -
c;iinkU miitemadiyen bizimkilerle me§- na bir kaytbdtr. Atletlerimize, mtisa • 
gu1 oluyor, kar§t tarafm oyununu la _ bakalara girmedcn, oradaki muazzam 
ytkile tetkik edemiyordum. Sonra bu atletizm hareketini gosterebilseydik, 
taktml Almanyamn, italyamn ve Lehis- bugi.in yedinci Balkan oyunlarma daha 
tanm kar§lSmda da gordiikten sonra ne ba§ka ttirlti giderdik ve atletlerimizin 
yaman bir kudret oldugunu anladrm ve Berlinde gi:irdilkleri §eyler, burada at-

letizmi yUkscltmek ic;in bir ba§langJ.g 
bizim 4- 0 maglub oyunumuzu bile bir olurdu. Bu, TUrk sporu ic:;in ka<;mlml§ 
§ans olarak kabul ettim. btiytik bir ftrsattlr. 

Burada bugiin si:iylemek istedigim §ey Berlin olimpiyadl, spor ir,;in nas1l c;a-
i Torvec;:i me~heylemek ve tak1mtnnz1 ten ll§llmastm i:igreten ve gi:isteren bir mo
ktd etmek degildir; futbolculanmizm del olmu§tur. Ttirk spor i§lerinin ba§m
bu mac; devresi arasmda soyunma oda- da bulunan idarecilerin hemen hepsi 
smda bana yana yaktla bahsettikleri 

bu i§i yakmdan gi:irmti§ler ve tetkik et-
saha ve c;:aytr meselesidir. Bize §imdi - mek ftrsabm bulmu§lardtr. Oyle zanne
"e kadar mag'lubiyetler 1""1·n hep bt"rer 
' :. diyorum ki. orada gi:irdilklerini burada 
bahane gibi gelen bu i§, hakikaten halli tatbik etmek ic;in de c:;ah§acaklardtr. 
icab eden bir mahrurdur. Biz, Berlin -

Biz, beynelmilel sahada muvaifak o
de birc:;ok futbol sahalart ve o meyan - labilmek ir;in , muvaffak alan millclle _ 
da biiytik stadyomun futbol sahastm da 

rin yiiri.idiigii yoldan gitmck, yani bu giirdiik. Buttin sahalar evvela mutlak 
i§i bir memleket i:?i olarak kabul etmek olarak r;ayud1r, sonra hepsi de bizim 

sahalanmlzdan ufakhr. Bevnelmilel mecburiyetindcyiz. 
futbol mzamnamesi sahalar i~in aza - Eger bunu yapamazsak, 1910 de,gil, 

"' 1980 olimpiyadmda bile diledigimiz de-. mi ve asgari olarak birer had kabul et-
receyi bulamaytz. 

mi~tir. Biz azamiye yakm bir sahada 
oynuyoruz; bizden ba§kalan asgariye ~~-~!!""-""""'!!~A,;,;H~M-E~D~I,;,;H;,;;S .. A.....;N
yakm sahalarda oynuyorlar. Biiytik sa
hada oynamaga ah§IDI§ clan futbolcu -
lanmtz, kuvvctli bir takrmm kar§tsmda 
ufak bir sahaya c:;tkmca top kontrolunu 
kaybediyorlar ve biitun biiti.in §a§m -
yorlar. Bu hakikati ben goztimle gi:ir • 
diigum i<;in haricdeki her maglubiyet . 
ten sonra tekrar edilen mazeret -
Jere az c;:ok inamyorum. Futbolcular1 -
m1zm memleket haricinde yaptlacak te
maslarda iyi oymyabilmelerini temin 
edebilmek ic;:in bu saha meselesini na -
zari dikkate almak lazun geliyor. Fut
bolumuzun 1slah edilecek birc:;ok kusur
larl vardtr. Bu kusurlarm ba§mda her 
feyden evvel c;ocuklan tak1m halinde 
oynamaga ah~brml!k geliyor. Oyuncu-

[•] Bundan evvelkl makaleler 4, 7, t, 11 
ve 14 eylill tarlhll saYJ.IarmtJZdadt1', 

Bir Turk koyliisii gi.izel hir 
alet icad etti 

Karaman (Hususl) - Karamanda 
T artanoglu Hac1 Sami bir doven ma · 
kinesi icad etti. Bu doven, demirden iic; 
disli tekerlekle bir tnm1ktan ibarettir. 
Pek kolay bir §ekilde c;ekilen bu doveni 
bir at ve bir c;ocuk idare etmektedir. Di· 
ger adi dovenlerin alh saatte ezebilece~l 
bir ba ag1 bu doven bir saatte eziyor. 
Arkasma ilave edilen ttrm1k, bir kol va
sJtasile sapm i.isti.inii kan~l!rmaktadJT. 

Sami Bu doveni meydana getirmek 1· 
~in on sene c;ah*ml§hr. $imdi beratm1 
almak ic;in Vekalete miiracaat etmi§tir. 
Gelecek sene yeni icad doven makinesini 
c;ogaltmak ic;in bir imalathane ac;acaktu. 

CUMHURiYET 

istanbul a tletizm 

1936 - 1937 senesi istanbul atletizm 
birincilikleri i:intimtizdekt cumartesi ve 
pazar giinleri Kad1koy stadmda yaptla
cakbr. 

Atinada yaptlacak yedinci Balkan o
yunlarma i§tirak edecek atletlerin se -
<;imini itmam edecek clan bu mUsaba -
kalann birinci gi.intinde, 100, 400, 
4X100, 110 maniall, 1500 ve 10,000 met
ro ko~ularile srnkb ve srnkstz yiiksek 
atlama mlisabakalan. 

ikinci gi.iniinde, 200, BOO, 400 maniah, 
5000, 4X 400 metro ko§Ularile cirid, disk 
ve uzun atlama mi.isabakalan yaprla -
cakt1r. 

Bir tek idarecinin nezareti altmda 
yirmi veya yirmi bir atletten mUrekkeb 
olacak kafilemiz 23 eylulde Atinaya mti 
teveccihen hareket edecektir. 

Ankara atletleri giizel 
derecler ald1 

Ankara (Hususi) - Atletlerimiz son 
miisabakalarmt pazar gUnti yeni stadm 
c:;ok giizel bir surette haz1rlanm1~ pisti 
Uzerinde yaphlar. Alman teknik dere
reler §Unlardtr: 

100 metro: 1 - Fuad D. S. ll ,L 2 - th
san M. G. 11,3, 3 - $evki M .G. 11,5 

200 metro: 1 - Fuad D. S. 23,2, 2 - th
san M. G. 23,3, 3 - Nun A. 0. 23,7. 

400 metro: 1 - i;levki M. G. 52,9, 2 -
Nuri A. 0. 53,1, 3 - ibrahim M. G. 54,4. 

BOO metro: 1 - Hilmi (Ktbnsh) 2,3.1, 
2 - Htiseyin A. G. 2,6, 3 - Mithat A. G. 
2JO. 

1500 metro: 1 - Resat A. 0. 4,27,9, 2 -
Nuri A. 0. 4,35, 3 - Mustafa A. G. 4,37. 

5000 metro: 1 - Ali A. G. 16,20,B, 2 -
Mustafa A. G. 18,54, 3 - Muharrem M. 
G. 18,57. 

10,000 metro: 1 - $evki A. G. 35,5B, 
2 - Ahmed A. 0. 38,16,3, 3 - Ahmed A. 
G. 38.20. 

4X 100: 1 - Fuad, ~evki, thsan, Bed -
riden mtirekkeb tak1m 44,2. 

Tek adtm: 1 - Rahim G. B. 6,28, 2 -
ibrahim A. G. 6,15, 3 - Sadeddin A. 0. 
6.10. 

Yliksek: 1 - Rahim G. B. 1,65, 2 - Sa
lahaddin G. B. 1,60, 3 - $evki M. G. 1,58. 

Cirid: 1 - Suad G. B. 49,37, 2 - Meh -
med A. 0. 45, 3 - Melih A. 0. 39. 

4 )(400: $evki, ibrahim, Emin ve Nu
riden miirekkeb taktm 3.36,5. 

Disk: 1 - Salahaddin <;. K. 35, 2 - Naci 
M. G. 34,28, 3 - ihsan M. G. 29,6B. 

Giille: l - Naci M. G. 12,30, 2 - Al}zned 
G. B. 11,70. 

Mania ko~ulan sehpalarm ikmal e
dilmemesi yiiziinden yap1lamamt§hr. 

Eelde ettigimiz derecelerle ciddi bir 
surette c:;ah§hklartm gosteren atletle -
rimiz ktsa bir istirahat devresinden son
ra i:intimtizdeki mevsim ir,;in salon id -
manlanna bashyacaklard1r. 

Y edinci Balkan oyunlarma 
gidecek Yugoslav atletleri 
Belgrad (Hususi) - Yedinci Balkan 

oyunlanna i§tirak edecek atletlerin 
kadrosu §U §ekilde tesbit edilmi§tir: 

100 m. Kovec;:ecig, Braum. 200 m. Nik
ho;d, Braum. 400 m. Pleter§ek, Sku§ek. 
800 m. <;udra, Gor§ek. 1500 m. <;udra, 
Gor~ek. 5000 m. Krevs, $raker. 10000 
d. Kvas, <;avic:;. 110 m. Erlih, Hanjelko
vic;;. 

Ytiksek: Martini, Mor. Uzun: Bura -
tovic;;, Mikic;;. tic;; adtm: Mikic:;, Bankovic;;. 

Smkla yuksek: Bakof, Jupanc:;ic;;. 
Giille: Kovac:;evi~, Vuc;;evig. Disk: Ne

ronc;ic:;, Vuc:;evic;. Cirid: Markw~ic:;, Milo§. 

Balkan endaht miisahakalarl 
Atina (Husus\) - Tefirinievvelin 12 

sinden 16 sma kadar devam edecek 
olan Balkan endaht mUsabakalan !mi
tostaki milli endaht sahasmda yaplla
cakhr. 

Bu miisabakalan Yunanistan, Bulga
ristan, Romanva ve Yugoslavya Kral -
lan himayelerine almt§lard!r. Yuna -
nistan Ba~vekilile Maarif, Ziraat, ik -
hsad Naztrlan ve Bulgarisian, Yugos -
lavya ve Romanya elc:;ileri tertib heye
tindendir. 

Hi.ikiimet bu mtisabakalar ir;in 300 
bin drahmi tahsisat koymu§tur. 

Di:irt Kral tarafmdan da bil"incilere 
verilmek iizere k1ymetli kupalar haztr
lanmi1'hr. 

Cim Londoa latanbula 
gelmiyor! 

Atinada c:;tkan Atlitismos gazetesinin 
9 eyhil tarihli niishasmdan: 

Tiirk gtire§c;;isi Dinarll Mehmedin 
dtinya §ampiyonu Cim Londosla revanl! 
ma~t yapmakta tsrar etmesi i.izerine 
muharrirlerimizden birisi Cim Londos
la gi:irii$mti§ttir. Cim Londos, arkada§t
miZa arhk fazla dedikodu dogurmu~ o
lan bu meseleye bir niha.vet vermek is
tedigini, eger te§rinievvelde Yunanis -
tanda kalacak olursa Dinarh ile gtire
~ecegini, fakat bu ma~t !stanbulda yap
mak arzusunda olmadtgt i~in Atina ve 
yahut Selanikte yapacagmt soylemi~ ve 
ceger Ttirk hasmrm bunu kabul etmez
se daha sonra Amerikaya gelebilir, ben 
de orada arzusunu memnuniyctle ka -
bul ederim • dcmi~tir. 

<;anakkalede spor hayah 
<;anakkale (Hususi) - <;anakkalenin 

her kazasmda ve merkezde hirer spor 
kuhibu varsa da maalesef bu te~ekktil-

Bir dostlugun 
ihyast 
fBa$tara/J 1 inrl sa7zifet1.el 

mt~l!. Elle yap1lan birc;ok Tiirk meta -
lanm, makine mamulatJ diinya piyasa • 
larmdan kovmu§lu. Bu yi.izden Tiirk 
toprak mahsulleri ve ham maddeleri 
buhran esnasmda Tiirkiyenin mali istik· 
ranm tehdid edecek derecelerde ktymet
ten dii§mii§tii. Kamal Atatiirk hi.ikumeti 
bu giic;liiklere hiikumet tarafmdan idare 
olunan sanayi§le§me usulile kar~1 koydu. 
Alman tedbirler <<be~ senelik plan» c;er· 
c;evesine girmekle beraber R usyanmkine 
c;ok az yahud da hic;bir mii§abehet arzet
memektedir. Hususi te§ebbiisler ve miil
kiyet kmlmamJ§hr. Ziraat, sanayi lehine 
kurban edilmemektedir. Be~ senelik plan 
Tiirkiyeye kendi sanayi ihtiyacatm1 te· 
min ve liizumu olan malzemeyi tedarik 
ic;in kurulmu§tur. Bu planm tatbiki ic;in 
haricden tesisat i§lerinde biiyiik sipari~ · 
ler yap1lmt~hr. 

Bu meyanda Rusya ve Almanya ile 
epey i~ yapllml~, bir lngiliz firmas1 da 
Tiirkiyenin miistakbel sanayiinde miihim 
bir mevki i§gal edecek olan ~elik i§leri 
ic;in iki buc;uk milyon sterlinlik bir mu -
kavele akdine muvaffak olmu§tur. Son 
aktolunan ticaret mukavelesinde bu ise 
dair kayidler vard1r. Bu gibi te§ebbiis.
lerle istikbalde lngilizler de hisselerine 
dii~en ticari faaliyetlerden tamamile isti
fade etmi~ olurlar.» 
l1met lnoniiniin Londra seyahati 
Morning Post gazetesi, Istanbul IRU -

habirine atfen yaz1yor: 
«Cumhuriyet» gazetesinde t;.lkan bir 

habere nazaran Ba§vekil lsmet lnonii o
niimiizdeki te§rinievvelde, refakatinde 
askeri ve bahri zabitan ve siyasl, mali ve 
ikhsadi miitehassJslar oldugu halde Lon
drayt ziyaret edecektir. 

Miizakerelerin baz1 siyasi ve -muhte
meldir ki askerl. bahri mabiyette an -
la§malann akdine yo! ac;acagma inantl
maktadJr. 

Londradan sonra General 1smet lno
nii Parisi ziyaret edecektir.» --...-

~anb Harbiyemiz 
[Ba~taratz 1 tnci sahijede J 

sonra Taksimdeki Cumhuriyet abidesine 
bir r;elenk koyacak ve oradan hareketle 
Karakoye inilecek vapurla Haydarpa -
~aya get;.ilecektir. 

Alay Haydarpa§ada miiretteb bir ta
bur ve bir banda tarafmdan kar§tlana -
cak ve bu tabur trenin hareketine kadar 
onida hla.cak ve harbiyelileri ugurhya · 
cakbr. 

2 - Alaym Ankaraya van§mda dJ 
miiretteb bir tabur ve bando kendilerini 
kar~1hyacak ve bu taburdan bir bi:iliik 
onde oldugu halde istasyon caddesini ta
kiben Ulus meydamna gelinecektir. Bu
rada da Atatiirkun abidesine bir c;elenk 
konulacak, oradan Bankalar caddesi, 
Atatiirk bulvan yolile mektebe gidile -
cektir. 

3 - 1stanbuldan aynh§tan sonra tre
nin ger;tigi istasyonlarda mevki kuman -
dam adma hirer heyet ve merkez ku -
mandanlan bulunacaklardJr. 

4 - Haydarpa§adaki ugurlamada 
istanbuldaki T1bbiye, Deniz lisesi, As
keri liseler ve Deniz harb akademilerini 
temsilen hirer heyet bulunacakttr. 

5 - lstanbuldan hareket e~nasmda ve 
Ankaraya van§ta Vilayet ve Belediye -
den birer heyet ugurlama ve kar§dama 
merasimine i~tirak edecektir. 

6 - T aksimde Atatiirk abidesine 
c;elenk kunulurken tesbit edilecek zevat 
tarafmdan birer nutuk irad edileccktir. 

lcr §imdiye kadar istenilen i§leri yap : 
mamakta idilcr. 
Ge~en hafta biiytik bir bisiklet mi.i -

sabakasile deniz yart§lan ve yiizmcler 
yaptlmt~ltr. 

Bisikletle 50000 metroluk mukavcmet 
yan§tnl <;anakkale Ttirk Glictinden Ha
san 1 saat .. 50 dakikada, ikinciligi ayni 
kuliibden Orner 1 saat 52 dakikada ge
lerek kazanmt~lardlr. 

Kulilblerde ordumuzun yardtmile bU. 
yiik varbklar yarat1lacagt muhakkaktu. 

400 metroluk yi.izme yan~mda TUrk 
Giictinden Farukla $emsi birinci ve 
ikinci olmu~lardtr. 

Denizcilik Federasyonunun vesaitc:;e 
ya1·dtmlan beklenmektedir. 

Boziiyiik ldman Yurdunun 
yapbgt ma~lar 

Boziiyiik (Hususi) - Bozi.iyiik idman 
Yurdu bu sene yapb{P. maGlardan hep 
galib olarak ~tkmaktadJr. 23 agustosta 
Bilecik idman Yurdile yapt1g1 ma~1 
3 - 2 kazanml§hr. 30 agustos Zafcr ve 
Tayyare bayrammda Eski~chir idman 
Yurdu kan~tk tak1mile yaptJg1 mac:;1 
9 - 0 kazanmt§tlr ve 6 eylulde incgi:il 
tdman Yurdile yaptlgt marr1 5 - 2 ka -
zanmJ§ttr. Ba§larmda Parti Ba~kam ve 
:;;arbay Nafiz Ank oldugu halde btitiin 
idareci arkada§larm gayretlerile gcnc
lerimiz spora sC'ri bir h1z vermi~?lerdir. 

General Ali Hikmet geldi 
Tiirk spar kurumu umumi reisi Ge -

neral Ali Hikmct Ayerdcm, Berlin o
limpiyadmm hitamlm muteakib tedavi 
edilmek li7cre Karlsbada ~itmi~ti. Ge -
neral Ali Hikmet, diin :sehrimize gel -
miitir. 

16 Eylui 1936 

Cenhelerde vok 

General Mola krall1k 
istedigini sOyliiyor 

Hiikumet kuvvetleri Sen Sebastiyenden ~ekilirken 
yiiksek ailelerin kadtnlarJnt da birlikte gotiir .. 

mii,Ier. Elli iki ihtilalci idam edildi 
[Ba~tarafz 1 inci sahifedeJ 

man edilmekte oldugu ve Oviedo cephe
sinde hiikumet kuvvetlerinin muvaffaki -
yet kazandtklan da bildiriliyor. 

Buna mukabil General Arandanm 0-
viedodan bildirdigine gore Marksi$tler, 
Grades kasabasmda ag1r bir maglubiye
te ugram1~lard•r. 

General M olantn •ozleri 
Burgos 15 (A.A.) - General Mola, 

diin ak§am bir nutuk soylemi§ ve ezciim
le §oyle demi§tir: 

«- Muzafferiyetimizden sonra 1s -
panyanm Avrupada yi.iksek bir mevki al
masmi ISltyoruz. Beynelmilel sahada 
miinferid vaziyette kalmak istemedigi -
miz gibi, ecnebi miidahalesi de istemiyo
ruz. An' a nevi kralltk, muhtariyet mese
lesini halledebilecek yegane rejimdir. 
Cayemiz, katolik, miittehid ve kuvvetli 
bir lspanya vi.icude getirmektir. 

/dam edilen milliciler 
Alicante 15 (A.A.) - 19 temmuz

da §ehri zaptetmege k1yam etmi§ olduk 
lanndan dolayJ halk mahkemesince ida
rna mahkum edilmi§ clan elli iki fa§ist 
idam edilmi§tir. 

Alkazardahi ihtilalciler $ilinin 
tava1sutunu da reddettiler 

Toledo 15 (A.A.) -Alcazar mah
surlanmn $iii sefirinin tavassutunu red -
detmi~ olduklan bildirilmektedir. 

MilisleT Sen Sebatliiyendeki yiiksek 
ailelerin kadmlartnt da beraber 

gotiirdiiler 
Jerez de Ia Frontera 15 (A.A.) -

Marksistler, Sen Sebastiendeki yiik<ek 
ailelerin kadmlarile gene k1zlanm ken -
dilerile birlikte Bi!baoya gitmege icbar 
etrni~lerdir. 

Burgos hiikumetinin bir kararr 
Bayonne 15 (A.A.) -Burgos milli 

mi.idafaa komitesi, 1936 senesi §Ubatm
danberi halkr,;1lar cephesine girmi~ olan
lann kaffesini kanun harici ilan etmi~tir. 
Bunlara aid menk.ul ve gayrimenkul 
biitiin emval ve emlak musadere edile -
cektir. 

Sovyet kadmlarrntn niimayi,i 
Moskova 15 (A.A.) - Di.in Mosko· 

va ve Leningradda binlerce kadm top -
lanml§ ve Sovyet kadmlarmm, fa§izme 
kar§l mi.icadele eden kahraman 1spanyol 
kadmlarile tesaniidiinii gosterir nutuklar 
soylenmi§tir. 

Moskova amelesi. Sovyetler Birligi 
kadmlanna hitaben bir beyanname ne§· 
rederek bunlan, 1spanyol ulusunun c;o -
cuk ve kadmlan i<;ih yiyecek yard1mmda 

Vekillerin seyahati 
[Ba$tara!J 1 inci sahijedc] 

mize donecektir. 
Maliye Vekilinin bu seyahatinin bir 

ay kadar siirecegi ve Karadeniz sahille
rile civar vilayetlerde maliye te§kilatile 
Vekaleti alrucadar eden diger baZJ mali 
hususat iizerinde tetkik ve tefti~lerde bu
lunduktan sonra Ankaraya donecegi an
lasJlmaktadJr. 

"ikhsad Vekili Celal Bayarm seyahati 
biraz daha. geni~ bir saba i.izerinde ya· 
p!lacakt1r. lkt1sad ve Maliye Vekilleri 

evvela Zonguldaga c:;tkarak bu havzada 
tetkikatta bulunduktan sonra bir iki giin 
sonra buradan hareket edecek clan Ege 
vapurile seyahatlerine devam edecekler
dir. 

Her iki Vekilin bu seyahatten istifade 
ederek iran transit yolu iizerinde tetkik
lerde bulunmalan, bu maksadla lgd1r 
mmtakasmda da me~gul olmalar1 muh -
temeldir. Seyahat programmda Vana 
ugnyarak bu golde yap1lan i~letme te~

kilatmt da gozden gec;;irmeleri i§i de var
dlr. 

ikt1sad Vekiline bu seyahatte ihracatJ 
te~kilatland1rma miidiirii Servet ile Ve
Hiet erkamndan Sami l~bay ve l!hami 
N afiz; Maliye Vekiline de hususi kalem 
miidi.irii refakat etmektedir. 

Gazetemizin Ankara muhabiri Mek 
ki Said, Vekillerin bu seyahatinde ken -
dilerine refakat etmektedir. Arkada~1m1z, 
ikhsadi ve mali bak1mdan hususi bir e
hemmiyeti clan bu seyabat intibalanm 
muntazaman yazacakttr. 

----. .•. .__ 
Su diye zehir i~ti 

Bak1rkoy c;imento fabrikasmda c;ah -
~an Osmaniye ki:iylii Musa k1z1 F alma, 
dun saat 13 raddelerinde fabrikanm kim· 
yahanesinde dola~trken bir masa iistiin· 
de ve ~i~e ir;inde duran hamm fosforu 
su diye ic;mi~. biraz sonra zehirlenerek 
sanc1lar ic;inde k1vranmaga ba§laml§tlf. 
Zavalh amele i:iliim halinde hastaneyc 
kaldmlmt§hr, 

bulunmaya davet etmi~tir. 
Jhtilalcilerin bir kolu imha edilmit 

Madrid 15 (A.A.) - Sii Bakanhgl 
teblig etmi§tir: 

Asturide milisler, dun maglub edilen 
asi kolunun mutebab kolunu da lama ~ 
men imha etmi§lerdir. 

Aragon cephesinde, hiikumet kttaati 
T ardientaya dogru ileri hareketlerine d~ 
vam etmektedirler. 

Alkazar ve T oledonun bombard1mani 
devam ediyor. Asiler mukabele etme 1 

mi§lerdir. 

lspanyaya gonderilen gene 
F ranstz i¥~ileri 

Le Journal gazetesi, Pariste, beynel• 
mile! i~<;:i partisi tarafmdan, heniiz sir..ni 
ru§te varmamt§ c;ocuklann, lspanyaya 
kac;mlmak iizere dev§irme ~eklinde as ~ 
kere topland1klarma clair bir haber ne§• 
retmektedir. 

Gazetenin haber verdigine gore, bu 
mesele, Madam Suzanne Montellier is· 1 

minde bir kadmm, 17 ya§mdaki oglun • 
dan aldtgl bir mektub iizerine meydana 
c;tkmt~tlr. Bu r;ocuk, mektubunda, 18 
hazirandanberi intisab ettigi beynelmilel 
1~<;1 partl5lnm, lspanya harbindenberi 
toplad1gJ gonulliilerden ba~ka tekrar go• 
niilliiye ihtiyac oldugunu bildirmesi iize· 
rine, on iic; delikanbdan miirekkeb bir 
goniillii kafilesi toplandJgml, kmdisinin 
de bunlara iltihak ettigini, kafile efradm· 
dan her birine, parti tarafmdan 1500 ile 
1800 frank arasmda para verildigini 
bildirmektedir. 

Robert adm1 ta~Jyan bu 17 ya~mdaki 
delikanh, mektubuna §U ciimleleri ilave 
etmektedir: 

<<Bu mektubumu aldJgm1z zaman ben 
lspanyaya varm1~ bulunacaibm. Beni ta• 
kib ettirmege te~ebbiis ederseniz beyhu • 
de ve tehlikeli olur. $ayed olmezsem ve 
muzafferiyete kavu§ursak, fspanya:la 
kendime kolayca bir mevki edinebilece • 
-im.» 

Cocugun ebeveyni, bu mektubu aldJk
tan sonra, emniyet miidiirliigiine bir isti• 
da ile miiracaatte bulunarak vaziyeti an· 
latmJ~larsa da, alakadar memur, bu hu• 
susta ara~tlrma yapmamn beyhude ol • 
dugunu, c;unkii daha birc;ok kimselerin 
bu tarzda ~ikayette bulunmalan iizerine, 
emniyet miidi.irlugiiniin, bu gibi i~lerle 
me§g'l olmamast ic;in kat'i emirler veril· 
digini soylemi~tir. 

Bu vaziyet kar~lSlnda eli bogriinde 
kalan ana baba, ~ikayetlerini gazeteye 
bildirmjgferdir. 

Lokamo i~timat 
[Ba$taratt 1 tnci sahttede] 

Daily Telcgrapf gazetesine gore, bu 
miizakereler Filistinde i:irfi idare iHlm -
na taalluk edecck~ir. 

Morning Post gazetcsi, bakanlartn 
.'l.vrup1 durumile v~ miiteakiben be!jler 
koafer-.'1Sl hakkmda Almc.nva ve !tal -
ya ile ~ aptlacak miiz::~ kerclt>rle iljti.~al 
ve M. J:'denin Millet~cr Cen· tyeti 1sla • 
h:.tl hakl>mda gelecek hafta vereceg1 
n111 ktt hn1rhyacaklartru biU1rmekte • 
dir. 

Royter ajanst, Lokarno konferansmtn 
en c:;abuk teeyrini.sanide toplanmasmm 
§imdi tahakkuk etmi§ oldu{Pmu bil • 
diriyor. __ .. , ....... ,_ 

ltalyada tevkif 
edilen komiinistler 

Timesin Roma muhabiri bilidiriyor: 
Bugiin haricde tabolunarak hal • 

raya kac;ak suretile ithal edilen komii • 
nist beyannamelerini tevzi etmekten SUt;' 

lu olarak yirmi ki~i tevkif edilmi§tir. 

Maamafih nezaretler erkarundan ve ya• 
hud fa§ist partisine mensub yi.iksek mev· 
ki i§gal edenler meyanmdan da tevkifat 

yap1ldJgma veya bunlann bu i§te zimed· 

hal olduk!anna dair §ayialar sureti kat'i· 
yede tekzib edilmektedir. Musolini ve 
fa§ist biiyiiklerine kar§l suikasd tertibat:J 
~ayias1 ise gi.il iinc diye ta vsif edilmekte • 
dir. 

Beyannameler i~~iler lehine yaz1lmi§ 
olup lspanyadaki halk cephesine yar • 
d1ma te§Vik eder mahiyettedir. T evkif t• 

dinlerin hepsi de T ermideki i~ merkezin· 
de c;ah~an ameledir. Bunlar haricden gc• 
len bol para sayesinde elde edilmi~lerdir. 

Amerikanm Unitet Press Meus A • 
gency muhabiri M. Gorvell de 1talyad8D 

c;lkanlml~hr. ihracma sebeb komi.inist 
mevkuflar arasmda yiik·ek fa~ist erk&nl" 
mn da bulunduguna dair gi:inderdigi ha· 
berdir. 
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t6 Eylul t93tt CUMHURIYET '1 

Cumhuriyetin biiyiik 
Avrupa anketi 

Istanbul Borsas1 kapant§ 
1 fiatleri 15 - 9 - 1936 

PARALAR 
--------~~~~~~---S--at~ 

1 SterllD 63L 6S:J. 

[Bil$taraft 1 incf sahtfedel 

Tarin11. sorarsantz bu fark e~yanm maliyet 
fiatmm artmasile kapanacak, yani mii§ • 
teri tarafmdan odenmi, olacaktu. Bu 
tnii§teriler arasmda amele de var. Aldtgt 
zammt pahalanan e~yamn fiat fazlasma 
'Verip c;1kacakbr. Dii~iiniiniiz ki yevmiye 
iicretleri, milli endiistri mahsullerimizin 
rnaflyet fiatlannda iic;te ik.i derecesinde 
yer tutar. Bu mahsullerin bazllarmda 
Yevmiyeler % 20 yi, baztlarmda % 70 i 
bulur; fakat buna bir de her te~ebbiisiin 
diger te§ebbiislerden sattn almaga me<: -
bur oldugu mahsul fiatlannm fazlaltgmt 
ilave ediniz, grevlerin hem sanayicilere, 
hem de miistehliklere nekadar pahahya 
mal olacagtnm hesabmt kolayca c;tkam
stmz. Bu bir «fasid claire» dir: Y evmiye
ler arthk~a e~ya pahalanacaktJr, e~ya 
pahahlandtkc;:a miistehlikin ve bu arada 
amelenin de stkmttst artacakttr. Sattctya 

da, ahctya da, i§c;iye de faydast olmtyan 
bu grevlerin memleket ekonomisine zara
n biiyiiktiir: !r;eride yapbgt hay at pa -
halthgmdan ba§ka, mahsullerin fiatm1 
artuarak, dt~an ticaretimize de sekte vu
rur. 

Bu sozlerin miidafaa ettigi hakikati 
kontrol edebilmek ir;in, F ransada, grev
lerden sonra bir hayat pahahhgt ha§laytp 
ba§lamadtgmt anlamak laztmdt. Fusat 
dii§iirdiikc;:e sahcilarla konu§uyordum. 
Bir manava sordum: 

- Sathgmiz m'allarda eskisine na -
zaran bir fiat fazlabgt var mt? 

- Evet, mosyo ... Oc;:te bir derece -
sind e ..• Hall ere gidecek olursamz fiat • 
larda - malma gore - yiizde 25 ten yiiz· 
de 35 derecelerine kadar bir yiikselme 
oldugunu goriirsiiniiz. Bir misal ister mi· 
siniz '? 

- Rica ederim. 
- Bu aym ilk haftasinda ... Durun 

size giiniinii de soyliyeyim .... 

T ezgahmm arkasma ko~tu, bir defter 
ar;b, ttmagt ortasmdan r;atlamt§, mafsal
lan fazla ~i§kin ve kabank §ehadet par
magmt sahifenin listiinde iki defa ztp • 
latbktan sonra: 

- 6 temmuz, dedi, yani 19 giin ev • 
vel bir sandtk portakal 11 0-120 franktt; 
bugiin 180 frank.. .. 

Bir gun oto!I}ohiline bindigim bir tak
si ~oforiini.in yamnda otunnagJ tercih et
mi,tim. Beni Parise o gun gelmi~ ve o• 
ni.inden ger;.tigimiz yerlere dair bilgi al· 
maga muhtac bir turist zanneden §Ofor, 
ba~mt hicr kJmtldatmadan: 

- Sagmtzdaki bina Madeleinedir, 
diyordu, me§hur Madeleine ... 

- Biliyorum dostum, dedim, benim 
ha§ka izahat almaga ihtiyac1m var .. Gun
de nekadar hasJ!at yaphgmtzt bilmem 
soyler misiniz? 

- Giiniine gore mosyo... 11 0, 120, 
130 frank... Bazan da 80, 90 ... 

- Size ne kaltr ~ 

- Bizim kanmtz 25 frankla 30, 35 
arasmdadtr. 1§ yok mosyo .. ~ T aksiler 
r;ogald1 .... 

,Sofor ans1zm giilmege ba§lamt§tt. 0 • 
tomobili yava§lattt ve sag tara fa baktt: 

- Budalayt goriiyor musunuz? dedi, 
§ofor olacak, girdigi sokagm c;1kmaz ol
dugunu bilmiyor, §imdi arabayt geri r;e
virecek .... 

Ciilmege devam ediyordu: 
- Ben size taksiler r;ogald1 demedim 

mi? 1 te bu §ofor de yenilerden ... Ku -
~iik sokaklan bilmiyor daha.,. 

- Pariste kac; taksi vardu? 

- Bugiin 13,940 taksi ... F elaket te 
orad a ya ... Dolar suyunu r;ekti, turistler 
~k azaldt, fakat taksiler r;.ogaltyor ... 

- T aksi fiatlanm indirmek miimki.in 
degil mi? . 

- Sendika onu tecri.ibe etti. Mii~te -
rek tarife tatbik etmek ir;.in 75 santim in
dirdiler. Hayat pahaltlanmca bu fark 
tekrar iade edildi. 

- Hayat pahahlanmt§ mJdtr) 

- T abii.. ... Benzin her bidon ba§ina 
bir frank pahahlandJ. Goriilmii§ §ey de
iildir bu ... F akat ke§ke pahalanan ben
zin · olsa, yiyecek te oyle... Hem bizim 
daha biiyiik zarartm1z var. 

- Nedir? 

- Mosyii, ne de olsa bu dort teker-
lek liilcstiir. Otobiis var, metro var ... 
Hayat pahaltlamnca miistehHk ilkonce 
liiks masraflanm azaltu ve bizden keser. 
l§te iiyle o]uyor. 1ki iir;. ay evveline ka
dar ben giinde 70, 80 frank kazamrdtm, 
timdi 30, 35 frank zor kahyor bana. 

- Bu pahalthkta yaphibmz grevlerin 
leeiri p)mu~ mudur? 

-l§te orastm kan§hrmaym ... Biz de 
f>u grev i§ini anlamadtk, gitti. hi olacak 
C:lediler, kotii oldu: Y ayalan r;.ogaltmak
hm ha§h netice Vermedi. 

Oturdugum otelin arkas okagmda ga
zete, kitab ve k1rtasiye levazJmi satan kii
~k bir diikHndan ir;.eri girmi§tim. Or; 
franga bir ceb defteri ald1m ve diilcka
mn ihtiyar sahibine sordum_; 

- Bu defterin fiatt eskiden de ur;. 
frank mtych? 

- Evet mosyo, dedi. 
- Demek kutasiyede pahalthk yok ... 
- Bu eskiden kalma maldtr. Y eni fi-

at! an pek bilmiyorum. Bizde bunlar az 

gider. Ben daha ziyade gazete satanm. 
Arkamdan bir ses yiikseldi: 
_ Ktrtasiye levaz1mmda da fiat yiik-

seli~i var, dedi. 
Geri di:indiim. Semsiyesine dayanmt§, 

burna llki~tirma gozliigiiniin i.istiinden 
bakan, ba~l one dogru igilmi§, melon §ap
kah, takma boyunbagh, san btytkh, yii
ziinde kan damarlanmn garib kirmizJ 

piiskiilleri sark~n ve ba§tnl hafif hafif 
bir diiziye salltyan orta Ya§h bir adam 
giiliimsiiyordu. 

- Ben F ransada bu pahahhk mesele
sini merak ediyorum da onun ic;in sor • 

dlim, dedim. siz kutasiye ticaretile ala
kadar mtsmtz '? 

- Haytr, ben ta§rada kuma§ sata • 
nm. Kii<;iik tiiccanm. Fa kat her~ey pa
halanmJ~tlr. Parise geli§imin sebebi de 
budur. Hiikumet yalmz biiyiik patron • 
!aria amele arasmdaki miinasebetleri tan

zime c;ah§tyor. Arada, kiic;iik tiiccarlar, 
perakendeciler, artizanlar, biz eziliyoruz. 
G~en hafta Paris Ticaret OdasJ bizleri 
davet ederek biiyiik bir toplanh yaptJ. 

- Ne gibi eziliyorsunuz'? 

- Amele zammmt ahr, kendisini mii-

1 Dolar 124.. 60 124: QO 
20 FrallSIZ Fr. 163. 166, 
20 Llret 11>8.. 165. 
20 Bele1ka Fr. ~ 84. 
20 Dra.hntl :!1, 23 
·~ ::>10, 820 20 UiVlCre Fr. .,3 2• · 

20 Leva • 0 · 
1 F1orln r$i. 86· 

20 Oek kronu ~ 951 • 
1 A vusturva Sl 23.60 24.. 
1 Peeeta 14:: 16. 
1 Mark 28. 80. 
1 Zlot1 ~o. 25. 
1 Penlril 22. 24.. 

20 Leva 1.3.. 16. 
20 Dinar '8. o~ 

I '!en s~ a( 
20 tsvec tronu 31. 63. 
1 Tf.l.rk altlW \l5l 95l. 
1 Banknot os 8 242. 245. 

-----·~~~~~------------------------- : «;EKLER ................ --~~----------------------
AQlltt Kap~ 

Londra 6577o 63!!.2a ' 
Nev Yok 0.7946 0. 7!!41 
Pa.rts 12.06 12.06 
MUA.no l0.103il 10,09!5 
Brtlksel 4.. 70 UO 
Atlna ~3,0790 83,5790 
Cenevre 2.4<172 :!.4312 
sorva 63.8011> 63 8075 

1 Almterdam 1.17f 6 1.1705 I 
Pru 19.2r9u 19.2090 
Vlvana UOtO 4..:JO!O 
Madrid 7.01'7il 7.0ii63 · 
Berlin 1.!!74~ l97J4 
Va.rsova Ut42 4..214;! 
Buda-oeste 4,2338 4.2338 
Bfikres t06.94;j4 106.9434 
Belrzra.d BU330 ~ 7330 
Yokohama ~ . 6::S20 2. bS2 ... 
Mo.skova lU720 24,8720 
Stokholm 3,0413 3.0U3 
~~~~------------~~-----------~ 
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lST1KRAZLAR 

, 

Acil~ 
Tlirlt borcu I pe~ln <!3.575 

,. ~ 1 va 23.575 
:. rr vadell 2 • . 05 

-- TAHVtLAT 

Kap~ 
23.45 
23.4.;> 
21.95 

dafaa edecek sendikalar, federasyonlar, 
iistelik bir de hiikumet var; biiyiik pat -

ronlann da kendilerini mi.idafaa edecek 
bir sermayeleri var; her ekonomik stkmti 
bizim i.istiimiize yiiklenir. Birkar gun ev-.. Aclll§ 
vel Pariste, Wagram salonunda kii~iik linadolu I oestn 

Kapan~ 

4Ho I 
u .::.o I 
45,50 

sanayiciler, perakendeciler, kiic;iik tacir- I ~ ~ ~ 1 n ::f:~ !!:!g 
ler toplandJlar, parlamentonun ve hiiku- 1 ~ mn. vadelt 45.50 

metin miimessilleri de bulundu. Faydastz GUNUN BULMACASI 
konu§malar .... 

- Neden bahsedildi? 

- Milli Ekonomi Nazm M. Spinasse 
hiikumet namma soz soyledi. Fiat yiik
seli~lerinden hahsetti ve orta tnmft koru
mak i~in meclise kanun projeleri verile -
cegini anlatt1. Kiic;:i.ik tiiccarlara 3 mil
yar 500 milyonluk bir kredi ar;.tlacak. 9 
ay vadeli senedlere mukabil bu para ma
halll halk bankalan tarafmdan dagJttla
cak. 

- Bu tedbir izi tatmin etmez mi) 
- HayJr, •«1iP borda kapatmaktan 

ibaret bi.itiin tedbirler gibi bu da, esass1z, 
muvakkat, bazan da c;ok zararh bir ted
birdir. 

Bir miirekkebli kalemin lastigini ta -
mir eden ihtiyar diikkan sahibi ic;eriye gi
ren mii~teriye bir Paris-Soir gazetesi ver
dikten sonra: 

- Gazetelerin de fiatlan artacakmt~, 
dedi. 

V e dediginin ~tkmasi ir;.in birka~ giin 
lc.8fi geldi: Bugiin butiin F rans1z gaze -
te ve mecmua fiatlan da yiizde 20 art
mt~ bulunuyor. 

• • Hayvan serg1s1 
[Ba~taraft 1 fncf sahtfedel 

liler arasmda bulun~n Erzurum meb'usu 
Nakiyeye makas1 vererek sergiyi ar;ma
smJ rica etmi§ ve Nakiye de «Sava~ ve 
ban~ta bize birc;ok hizmetler goren bu 
1slah edilmi~ ehli hayvanlar sergisini ac;:I· 
yorum» sozlerile kordelaYt kesmi§tir. 

Bundan sonra sergiyi gormek iizere gel
mil! olan bir~ok doktorlar, baytarlar, As
keri Baytar mektebi ve Kiir;.iik S 1hhiye 

Baytar mektebi muallimleri, Meclisi U
mumi ve Daimi Enciimen azalan ve halk 
sergiyi gezmege ha§lami§hr. 

Bu y11 sergide miikafat kazanan hay
vanlar §Unlardtr: 

Kmaklar: Baktrkoy Yeliefendiden 
Nihal Atlmm k1sragt birinci gelmi§ ve 60 
lira mi.ikafat kazanmt§ltr. Kmaklardan 
iki tane ikinci, ii~ tane ii~iinci.i ve alu 
tane dordiinci.i vardtr. Bunlara masile 
45, 30 ve 25 ~er lira miikafat verilmi§tir. 

Taylar: Birincili_gi. <;atalcantn Ke~li 
criftligi sahibi ~evkmm tayJ kazanmt§tJr. 
Bu taya 70 lira miikafat verilmi§tir. T ay
lardan ikisi ikinci, dordii iir;i.inci.i, on ilci
si de dordiinci.iliige aynlmt§hr. Bunlar da 
masile 50, 35, 25 er lira miikafat al • 

mt~lardJr. . 
Bog alar: Birinciligi Oskiidar <;e§me

koyden Cemalin bogast kazanmt§ ve 40 
lira miikafat alm1~hr. Bogalardan biri 
ikinc~ biri de iir;.iinciiliige se~ilmi, ve bun
lara da 30 ve ~~ lira m~k.afat verilmi§
tir. lneklerden 1ki lane humci ser;.ilmi§tir. 
Bunlardan biri ~ehremini Uzunyusuf 
mahallesinde Asiyenin, digeri de Siliv • 
rikap1da kale haricinde Astma aid olup 
40 ar lira kazanmt§lard!l. lkincilige diger 
iki inek ser;.ilmi§ ve 20 ~er lira miikafat 
verilmi§tir. 

Sergi umumiyetle ~ok muvaffak olmu, 
ve ge~en seneye nazaran daha fazla rag
bet gormii§ say1labilir. 

1 2 8 ' & & 7 8 9 10 

'Jill r 1 r Tl•n 
2 I I 1•1 I I 1•1 I 
3 I I I 1•1 I I I I 
4 1•1 I I I 1•1 I I 
5 I I . I 1•1 I 1•1 
e I I I 1•1 I 1•1 I 
1 •I I 1•1 I I I 1•1 
~ , I 1•1 I I I I I I• trt I .I I 1•1•1 I 

J L 1• 1 I I I r• 
Soldan saga; 
1 - ic;tnde 1htl1A.l t;lk:mak Uzere olan is

panyanm ko~usu. 2 - Bir se.YJ., hllesiz, 
nota. 3 - Ku§un evi, saldn. 4 - Arabca 
<akilln, . eskl adamlann ellerlnde ta~ldrk
lan uzun sopa. 5 - Muhterem, intlkam. 
6 - Krzildenizln cenubunda. bir ing111z 
miistemlekesi, klsa zaman, blr sua! ed.atJ. 
7 - Bir bine'k haYVanl, tiliim zamanL 8 -
Yayla atllan !illY, hakim. 9 - insanlann 
ilk ceddi, yemek. 1 o - :i:sml var cisml yok 
olan k~. birllkte dogan !kl c;ocuk. 

YukarJdan a§ag1ya: 
1 - Gezlntl ve a!J§ve~ yeri, ev1n taks!. 

me.tmdan blri. 2 - Okumaktan emir, ne • 
zir. 3 - A!tizlarda doniip dola§an stiz, be -
yaz. 4 - Hiicum, tavur. 5 _ Esmekten e
mlr, aymm kt~m sakland1g1 yer, garbt A -
nadolu mmtakasJ. 6 -Charles !sminln al
mancasi, bir ~ yen! girmll$. 7 - Bir 1~1 
yapma'k:, ehemmlyet. 8 - Mekke ve Medi
neyi zlyaret, llenin klsaltllm~J. 9 _ ~~ • 
mali Afr!kada bir memleket, eilve. 10 -
Memleketlm!zde iyis! Adapazarmda yeti -
~n blr mahsul, 
Evvelki bulmacanrn halledilmif fekli 

1 2 l! 4 5 & 7 8 I 10 

•JAIL IFlAIBfEI•ro-IKIU 
2 nloi•INIEiol t IRI•Is 
a AIKiiiDlaltiRIAINI• 
• LIUIPI•IAIBIUIKT!iTA 
6 EIMIEIKI•I•INI•IAI~ 
8 TI•IKIAIBIAI•IAIRII 
1 •IDI•INIAIDIAINI•I• 
8 s AILIAITIAI•IA D A 
9 EN aol• NIEI•AIYI 

to ~I_ALilAINI~I•JAILlli 

iKLiMLER 
Morua'nm en tinlti romaru, son 

yillarm en ~rok begenilmi§ eseri. 
Be§ j'llda yalruz Fransada be§ yiiz 
defa basllrni§tlr. Bizde de gi:irdiigii 
biiyiik ragbet tizerine bu kere la
ztm gelen itina ile ikinci defa ba· 
Silrni§ ve fiat1 150 kuru§tan 100 ku-~ 
ru§a indirilmi~tir. 

Terciime Haydar Rifatmdtr. 

TASHiH- Diinkti ni.isharniZda n~ -
redilen Sultanahmed Be§inoi sulh hu
kuk mahkemesinden serlevhall ilanda 
ikinci arttmna tarihi 2/11/936 oldugu 
yazilacakken sehven 2/10/936 §eklinde 
dizilmi~tir. Tashih olunur. 

Kay1b aramyor 
tl'nyenin Aguas1 mahallesinden Mah

mud oglu Abdiilkadir, Umumi Harb • 
debberi kayt.bd1r. Kendisini goren, ne
rede oldugunu bilen varsa annesi S1 -
d1kaya haber vermek ic;in Cumhuriyet 
gazetesinde (A.) remzine mektubla bi!
dirmesi insaniyet narruna rica olunur. 

istanbul K1z Ogretmen Olrulu Sat1nalma 
Komisyonundan: 

Erzakni cinsi Miktari 
Muha~n 

hedeli 
tlk teminab 

Lira K. • Eksiltme fekli gijn ve saati 
Tahin helvall 
Tahin 
Pekmez 
Odun mete ve 1 

giirgen. 

Mangal komiirii 

Blok maden 
komiirii. 
Tiivenan maden 
komiirii. 
Arpa 
Saman 
Kepek 
Ot I 

Y &f aebze 34 kalem 
kilo, 22000 aded ve 
2900 demet. 

250 
250 
350 

800 ~eki 

4500 Ki. 

75 ton 

250 ton 

2200 
2000 
350 
400 

31210 

215 
1920 

135 

3575 

136,50 

2449,20 

16,12 
144 

10,12 

268,12 

10,24 

183,69 

21/9/1936 
taat 15 te 

A~tk eksiltme 
21/9/1936 

aaat 15,30 da 
A~ak eksiltme 

21/9/1936 
aaat 15,45 te 
A~ak eksiltme 

21/9/1936 
Saat 16 da 
Pazarteai 

A~tk ekailttne 
21/9/1936 

Saat 16,30 da 
A~tk eksiltme 

21/9/1936 
Saat 16,45 te 

Pazarteai 
A~tk ekailtme 

1 _ tatanhul Ktz Hiretmen Okulunun yukartda miktan, muhammen, bedellerile ilk teminat vo ek
siltme giin ve aaatleri hizalartnda yazah yiyecek ve yakaeaklar ekailtmeye konmuttur. 

2 Eksiltme Istanbul Kiiltiir Direktorliigii binastnda Liseler Muhasebeciliginde toplanan Komia • 
yonda yap1lacakttr. lateklilerin f&rlnamelerde yazdt kanuni vesikalardan ba,ka Ticaret Oda
amtn yeni y1l vesikast ve teminat makhuzlarile heraher teklif mektublannt ihale i~in tayin edi
len saatlerden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Ba,kanhi•na vermeleri. Ilk temi
natlartnt belli giin ve saatten evvel veya \,ir giin evvel okul idaresinden alacaklan yazt ile lf
seler Muhasebeciliii veznesine yattrmalart. 

3 - lsteklilerin tartnameleri okul idare$inden goriip okuyaMlecekleri ilan olunur. (886) 

istanbul Vaktflar Direktorliigii ilanlar1 

Muhammen Ilk 

ROMANY A SEYRISEF A1N !DARESi 
Hareket edecek vapurlar: 

ROMAN!A vapuru 18 eylw cuma sa
at 13 te (Kstence) ye. 

Cinsi Miktan bedeli teminat lhale giinii 
PRENc;iPEZA MARIA vapuru 21 

eylw pazartesi saat 13 te (Kostence) ye. 
Kr. Sa. Lira Kr. 

Katar peyniri 400 kilo 50 15 18/9/936 Cuma 

Berlin, Breslau, Dresden, Londra, 
Briiksel, Lahey, Lwaw ve Warszawa 
i~in tenzilath fiatlarla mtittehid bilet • 
ler verilir. Biitiin Romanya, Polonya 
ve Tuna limanlan i~rin ve Tiirkiye -
Romanya hiikfunetleri arasmdaki itilaf 
mucibince merked ve §arki Avrupa 
i~in tenzilath fiatlarla e§yayi ticariye 
sevk ve nakledilir. Fazla tafsilat i<;in 
Galata Yolcu salonu kar§tsmda Ta • 
hirbey barunda !stanbul umumt acen· 
tah~na miiracaat. Telefon 44827/8 

Yumurta 66000 aded 1 25 61 88 » » 

Beyaz peynir 600 kilo 34 15 30 » » 
Kuru fasulye 1500 » 12 50 14 50 » » 

Gureha hastanesine liizumu olan yukartda cina ve miktart yaztb 
Dt>RT kalem erzakm ekailtmesine istekli ~tkmadtitndan eksilt -
meleri ON giin uzablmlfhr. lhaleleri yukartda yazth giin ve aaatte 

Komisyonda yaptlacakhr. ~artnameler~ hergiin Levaztm Kalemin· 

de goriilebilir. (1328) 

• • 
17 eylul 936 pertembe giinii aaat 10,30 da ekailtmesi yaptlacait 

ilan edilen yedi parti kaym traversten dordiincii, betinci, albnct ve 
yedinci partilere aid maktalar Ziraat Vekaletince deiittirildiiin -
den eksiltmeden kaldmlmttltr. (1264) 

Ki rallk Apart1man 
latanbulun TGrbe semtinde Binbir· 

dlrek meydan1na nazu Klod Farer 
cadde•inde her tiirlu konforu bu· 
lunan yeni yapdmtt aparbman10 
iki dairesi kiraltkbr. 

Is tan b u I Gay rim u b a d i II e r K o m i s yo nu n d a n : , 
Semti ve Sokat1 Emlak Cinsi ve Hiseye tore 
mahallesi No. hissesi muhammen K. 

OdunkaplBt K:t ble((e~me ve E. 28 OstO.nde odalan olan kAr- 350 T. L. 
Sandemir Mur11.diye Y. 28-21 gir diikkAanm 17/120 his. 
Boyac1kOy E. Yenimahalle E. 1 Mii. Area 110 , 
Klhcalipa~a. 

Y. ~irin 
Mumhane ve E. 8-U. 16-40 KArgir salhane ve alur ve «22 , 

Tophane K:thealipa§a. Y. 8·14·178 o.sto. odalann 1/4: his. 
mahallen 
34-42·178 

Cengelkoy Hasanpqa seddi E. 8-8 Mtl. Bah<teli &h!Jab bane 4-20 It 

Y. 3-13 
Bilyllkdere Cevizli bahcte E. 5 Mii. Y. 1 38 metre arsa. 50 • 
Buyiikdere B11yil.kdere cad. E. 13~!-132 348 metre arsanm 36/60 320 , 

Mii. 134 Y. 139 his. 
Balmkoy Incirli E. 3·4·5 Mii. 2#9 metre arsa soo • 
Kartalb&pe harit& 345 
Oskfi.dar Fu~teJ Riistem 6-8-10 58 metre arsa 60 • 
Yenimahalle 
Aksaray Langa bostanlan E. 8 Y. 35- Ah§ab hane ve kuliibesi o· 1000 • 
KA.tibkas1m 35/1 • 35/2 lao bostanm 10n2 his. 

Yenikoy Maslak E. 52 6959 metre arsa. 2080 • y, 58 

998 Biiyiikada. Yah Jsa. cad. ve 8-19 47 metre arsanm 1/3 his. 70 ~ 

Mehtnedcik 
927 Kumkap1 K!lise mahallen 2 170 metre arsamn 20,501120 230 • 

Muhsine hatun Telli odalar sehminin tekrar 452,50/780 
his. 

406 Biiyiikada Cami E. Dogramact E. 8 90 metre arsa 200 • 
Y. Donanma. Y. 20 

Aksaray KAtibkaa1m Kumsal E. 76 124 metre arsa 250 • 
ve Langa Y. 236-237 

Beyoglu Hiiseyinaga Biilbuldere ve E. 2-4.49·51 84,50 metre ana 200 • 
Zab1ta 

Burgazada E. Yeni E. 83 Mo.. 300 metre arsa 200 ~ 

Y. Cakllta~ mahallen 45 

Aksaray Langa. E. Bakla E. l0-5l-53 78 metre arsa. 4-70 » 
lmrahur Y. Neier ada 38 

harita. 1584/1 

ErenkOy yatal({e~me E. 11-15 161 metre arsa 200 ,. 
CatalQe§me Alipa~a. tariki harita. 67 

BostanCI Catalct~me IS Mu. 155 metre arsa 220 • 
harita 54-

Aksaray E. Laoga bostam E. 216 45.50 metre arsa 200 Ill • 

Kfl.tibkas1m Y. Kumsal Y. 95 

Yukanda evsaft yaz1h gayri menkuller 25/9/936 tarihine tesadiif eden cum& giiniinden itibaren on giin mOd· 
detle pazar!Jkla satl§a ~tkanl~m.§ttr. Pazarhk ivin talib olanlann sah ve pel'§embe giinleri saat ondan i~ye ve 
on dortten on yediye ve bu 1k1 giinden maa.da h~r giin sabahlar1 sa.at ondan on ikiye kadar m\iracaatlen. SatJ.~ 
miinhasrran gayrimubadil bonosiledir. 
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istanbul Belediyesi ilanlari 

Ke,if bedeli 734 lira 4 kuru' olan Beyoglu 37 nci mektebin duvar 
tamiri pazarhga konulmu,tur. Ke,if evrakt ve tartnameai Levaztm 
Miidiirliigiinde goriiliir. lstekli olanlar kanunun tayin e~igi vesika 
ile Fen t,leri Miidiirliigiinde vesikast ve 55 lira 5 kuru,luk ilk temi
nat makbuz veya mektubile beraber 28/9/936 pazartesi giinii saat 
14 te Daimi Enciimende bulunmahdtrlar. «!.» (1159) -Ketif bedeli 2787 lira 50 kurut olan (;ubuklu gaz depolarmdaki 
bmklarm deniz taraftna yaptlmast laztm gelen iatinad duvart a~tk 
eksiltmiye konulmuftur. Ketif evrakt ve f&rtnamesi Levaztm Mii -
diirliigiinde goriiliir. 1stekli olanlar kanunun tayin ettiii vesika ve 
209lirahk ilk teminat makbuz veya mektubile berab,.- 28/9/936 pa
zartesi giinii saat 14 te Daimi Enciimende bulunmahdtrlar. 

«B.» (1160) -Belediye merkezile fU&bat ve miiessesahna li.ztm olan 13780 tane 
muhtelif vat ve voltta ampul a~tk ekailtmiye konulmuttur. Bunlarm 
bepsine 4749 lira 90 kurut bedel tahmin olunmuttur. ~artnamesi ve 
listesi Levaztm Miidiirliigiinde goriiliir. latekli olanlar kanunun ta -
yin ettigi vesika ve 357 lirahk ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 28/9/936 pazartesi giinii saat 14 te Daimi Enciimende bu -
lunmahdtrlar. «B.».. (1161) -Sahut M. BP:- metrosunun Uk 

I 

murabbat muhammeni teminatl 
Cibangir yangm yerinde 51 ind 
adada yiizsiiz arsa. 16,56 150 K. 1,90 
Cihangir yangtn yerinde 51 inci 
adada yiizsiiz araa. 15,10 150 ,. ' 1,70 

Yukartda aemti, muhammen bedeli ve sahaat yaz1h olan arsalar 
sahlmak iizere ayrt ayr1 a~tk arttlnntya konulmuf, ihale gi.iniinde 
giren bulunmad1gmdan artbrma 17/9/936 per,embe giini.ine uzattl
mltbr. ~artnameleri Levaztm Miidiirliigiinde goriilur. latekli olan -
Jar hizalarmda gosterilen ilk teminat makbuz veya mektubile be -
raber yukartda yazth giinde aaat 14 te Daimi Enciimende bulun -
mahd1rlar. «B.» (1321) -Miktart Muhammen fiatt Cinai Uk teminah 

Lira 
50000 aded 195,25 Ba,h ve batstz 8 - 9 No. mth 

700 » 196 Kurek giil marka 5 - 6 - 7 No. 
50 » 30 (;apa 
15 » 10,5 (;atal, ~op c;:ekmek ic;:in 
30 )) 13,5 Y aha dortlii demirden 
50 ,. 60 Saph balta 100 lira 
so )) 37,5 Badana ftrc;:ast 
'00 » 450 Poyra 10 V'fl 11 No. 
60 » 60 (;op kiifeai, beygir ic;:in 
30 )) 20 (;op kiifesi, merkeb ic;:in 

1000 kilo 150 Muhtelif boy ~ivi araba marangozu ic;:in 
1000 )) 130 Asid finik 
500 )) 5 Komiir kiraci 

32 kilo 46,40 Mum 
67 )) 100,50 Katran Norve~ 

430 » 163,40 Kotumlar ic;:in bahk yait 49 lira 
600 » 126 Gres 

60 » 12,60 Grafit 

21 tiirlii paldum, gogualiik, c;:eki c;:en1eli vesair: Ta.hmin bedeli 
886 lira, tlk teminah 68 liradtr. 

Temizlik itlerine liizumu olan yukartda cinsi ve miktarlart ve mu
hammen fiatlart yazth ii!; tiirlii malzeme cinsleri itibarile ayr1 ayr1 
a!;tk ekailtmiye konulmu,tur. ~artnameai Levaztm Miidiirliiiiinde 
goriiliir. tstekli olanlar 2490 numarah kanunda yazth vesika ve hi
zalarmda gosterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
1/10/936 pertembe giinii saat 14 te Daimi Enci.imende bulunma -
hdtrlar. «B.» (1323) 

Be$ikta$ Diki$ Yurdu 
Tahsili en yiiksek bi!;ki diki~ mektcbidir. Yeni sene i~in talebe kaydine 

ba§lanmt§hr. ~apka, !ri!rek ve tezyinat dersleri de vardu. Ta§radan gelecek· 

lere az zamanda hususi ders verilir. Talimat ve program isteyiniz. Akaret· 
ler numara 87 Tclefon 43687. 

Ankara Niimune 
Hastanesi Ba$tabibliilinden: 

Hastanenin ihtiyact olup miktart, cinai ve tahmin fiatlarile eksilt
menin fekli ve muvakkat teminah yazth eczay1 bbbiye ve rontken 
filmi 13 eyhil 936 tarihinden 28 eylul 936 pazartesi tarihine kadar 
on be• giin miiddetle ekeiltmiye konmu,tur. 
~artn~me ve listelerini gormek iatiyenler Ankarada Niimune Has

tanesi Battabibligine ve lstanbulda Sthhat ve l!;timai Muavenet Mii
diirliigiine miiracaat etainler. 

EksHtme 28 eylul 936 pazarteai giinii saat onda Ankarada Niimu
ne hastanesinde tefekkiil eden Komiayon huzurunda yaptlacakttr. 

Dikkat: Muvakkat teminat para olarak altnmaz. Para vermek is
tiyenler bir giin evvel Hastaneye miiracaat ederek paralarmt Mali-, 
ye vezneaine yattrmalart laztmdtr. «856>) (1198) 

Lira Kr. 
3462 00 

200 00 

425 00 

300 00 

Muvakkat 
Miktari teminat 

Lira Kr. 
14 kalem 259,65 

24 » 15 

51 » 32 

12 » 22,50 

Cinsi Eksiltmenin fekli 

14 kalem rontken 
filmi ve malzemeai 
a~tk eksiltme ile 

Hayatl kimya laboratuart 
eczast 

Bakteriyoloji 
eczast 

Marazi te,rihi 
eczast 

lt 

» 

Pazarhkla 
» 

» 

Tekirova Madenleri Ltd. 1?irketinden: 
Daimi bir surette Maden mevkiimizde ikamet edecek olan bir doktora ih· 

tiyac1m1z vardtr. !Uadenimiz Antalya Vi1ayeti Kerner nahiyesi dahilindedir. 

Arzu edenler diploma numaralanm ve §Brtlarm• bildirmek iizere Antalya 

posta kutusu No. 15 veya Merkezi idare olao lstanbulda Galatada Agopyan 

han No. 17 ye miiracaat edebiliriM. 

CUMBURIYET 1930 

Bayanlar 
K1~ mevsimi yaklalfh, yakmda kiirk 
manto giyinme~e ba~hyacakslOJZ 
B£YKO ticarethanesi 12 ay vade 
ile kefaletsiz olarak KORK MAN· 

istanbul K1z Ogretmen Okulu 5atinalma 
Komisyonundan: 

TOLARI satmaktad1r. 

Anadoludan ayni teraitle kabul edilh 

BEYKQ 
'dahmudpa~a Kiirk~ii han i~nisinde 

Telefon : 21685 

istanbul Tramvay. 
~irketinden: 

1936 yllmm agustos aymda 
tramvay arabalarmda bulunan et
yanm miifredath listesi: 

Aded 
Kadm ve erkek kullamlm•f 
s~msiye ve bast;onlar 40 
Kadm ve erkek kullamlmlf 
etya ve para ~antalart 50 
Kadm ve erkek kullantlmtt 
i~ c;amaftrl 60 

f:rzakm dnsi 
Pirinc; birinci nevi 
Bursa 

Patates birinci nevi 
Yumurta iri taneli 
Kuru so2an 
Toz feker 
J<esme seker 
Ka,ar peyniri 
P.evaz neynir 
Kaymak 
Siit 
Kase yo~urdu 
Silivri yoiurdu 

Tereyag 

Siyah ciger 
t,kembe 
Ciger taktm 
Paca 
Siyah erik Amaaya 
Uryani erigi 
Cekirdeksiz iiziim 
Cekirdekli iiziim 
Yaprak kaytsl 
Cekirdekli kayts• 
Kut iiziimii 
Cam ftsbk 
Bademic;i 
Fmdtki~i 
lncir 
Cevizici 

Miktan 
5000 Ki. 

9000 
25000 

5000 
4500 
4000 
800 

2500 
100 

3500 
3000 
3000 

SOQ 

900 A 
300 
200 

2000 
250 
350 
900 
350 
400 
400 
100 
100 
100 
350 
500 
500 

Muhammen 
Bed eli 

1200 

1115 

2330 

1341 

610 
450 

550 

401 

1597,50 

tlk teminata 
Lira K. 

90 

83,62 

174,75 

100,57 

45,75 
33,75 

41,25 

30,07 

118,79 

Eksiltme sekli. ve saati 
18/9/1936 saat 15 te 

Cum a 
A~tk ekailtme 

18/9/1936 
Saat 15,15 te 

Ac;tk eksiltme 
18/9/936 saat 15,30 da 

Af\:tk eksiltme 
18/8/936 saat 15,45 te 

A~tk eksiltme 
18/9/936 saat 16 da 

A~tk eksiltme 

18/9/936 saat 16,30 da 
A~1k eksiltme 

18/9/936 saat 16,45 te 
A£tk ekailtme 

21/9/936 
Saat 14 te 

A~tk ekailtme 

21/9/936 
Saat 14,30 da 

Pazartesi 
A~tk eksiltme Kadm ve erkek kullamlmtt 

fapka, here ve kaaketler 
Kadm ve erkek kullantlmtt 
cift ve tek eldivenler 

21 

34 

1 - Istanbul Ktz tlgretmen Okulunun yukartda miktan, muhamen bede11erile, ilk teminat ve ek
siltme gUn ve saatleri hizalarmda yazth yiyecekleri ekailtmeye konmuttur. 

Kadm ve erkek kullamlmtf 
c;:ift ve tek ayakkabt ve pa • 
tikler 
Kadm ve erkek kullantlmt! 

11 

c;ift c;orab 5 

2 - Eksiltme fatanbul Kultiir Di-ektorliigii binasmda Liseler Muhasebeciliiiinde toplanan Komia • 
yonda yaptlacakhr. leteklil~rin ,artnamelerde yaztlt kanuni veaikalardan ba,ka Ticaret Odast• 
nm yeni ytl vesika11 ve teminat makbuzlarile beraber teklif mektublarmt ihale i~in tayin edi· 
len aaatlerden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komiayon Ba,kanlt~Ji\a vermeleri. Ilk temi • 
natlannt belli giin ve salltten evvel veya bir giin evvel Okul 1daresinden alacaklarJ yaz1 ile Li-

Y emek kaplart 13 seler Muhaaebeciligi vezneeine yabrmalart. 

Ceket ve pantalon 17 3 - lsteklilerin tartnameleri Okul tdareeinden goriip okuyabilecekleri ilan olunur. (887) 

Kuma, ve basma parc;:a art 8 
Kitab, defter, kagtd 31 
Rop i!;in ~utak ve kaytf 9 
Dolma ve kurtun kalemleri 4 
Gozliik 4 
Yiyecek 21 
Htrdavat ~0 

Sigara (paket) ve Sigarahk 5 
F otograf ma.kinesi 2 
Y elpaze, ampul, c;:akt, btc;:ak 4 
Anahtar 7 
Destere, boya 3 
l~c 4 
Elektrik saati 1 
Etarp 1 
(;uval ve torba 5 

Bu etya aahiblerinin Galatada 
Hayneman ha'l'mda Tramvay ~ir
keti Hareket Daireaine miiraca -
atleri. MODtRtYET 

Emniyet Sand1g. Miidiirliigunden: 

Sultanahmed bayram fum kar§tsm
da 12 numarada Miizeyyen 6/5/936 ta
rihinde SandiiJrruza bll'akbtJ para i-;in 
verilen 65170 numarah bonoyu kay -
bettigini soylemi tir. Yenisi verilec -

ginden eskisinin hiikmii olmtyacakJ 
ilan olunur. 

' 

,... Bulan, Miikifat-. 
Bogazdan diinkii 1ah giinii aaat 

10 da 72 numarab npurla Yeni· 
koyden aktarma lci>priiye gider
ken ciizdan i~inde fotografh tapu 
senetleri vesair evrak1m1 zayi etti m 
Bulan cuzdan kendieinin olmak 
iizere evrak1 yazthaneme veyahut 
koprii emanet memuruna insaniyet 
nam1na !!"etirdigi takdirde ayrtc ~ 
memnun edilecektir, 

.. Galata Ada hu 17 Kemalettin • 

EKSiL TME iLANI 

'8ursa Naf1a MiidiirliiQ-iinden: 
1 - Altt tanesi memurini fenniyeye ve 42 tanesi de yol miikellef

lerine mahsus olmak iizere ceman 48 parc;a ~a.dtrtn satm almmast 
2400 lira muhammen bedelile ekailtmiye konmu,tur. 

2 - Eksiltme ac;tk ekailtme usulile yapilacakttr. 
3 - Bu i,e aid sartname ve evrak tunlardtr: 
A- Eksiltme ,artnamesi, 
B- Mukavele projesi, 
C - Hususi tartname, 
D - F enni ~artname, 
E- Resim. 
lstiyenler bu ,artname ve evrakt Istanbul ve Bursa Nafta Daire

lerinde gorebilirler. 
4 - Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklilerin 180 lira muvakkat te

minat vermeai ve yukartda yazth evrakt fmza eylemeai ve resmi mii· 
essesata 2400 lirahk c;adtr yaptp teslim ettigine dair vesika goster -
mesi laztmdtr. 

5 - Eksiltme 18/9/936 cuma giinii saat 15 te Bursa Vilayeti 
Daimi Enciimeninde yaptlacakhr. 

6 - lsteklilerin teminatile beraber yukartda betinci maddede gos
terilen saatte Vilayet Daimi Enciimeninde bulunmalart ilan olunur. 

(955) 

Zonguldak c. H. P. 
· Baskaniio'lndan: 

Zonguldak Halk Partisi binasmm kalorifer tesisah yaptmlacak • 
hr. Tesisab yapmak istiyenlerin tekliflerine esas olmClk iizere bina
ntn planlarmt ve bu husustaki ,artnameyi Parti Ba~kanhgmdan iate
meleri ve tekliflerini 25 eylul 1936 ak,amma kadar Partiye gonder
meler: ilan olunur. (1127) . 

Akay isletmesi 
' 

Direktorliigiinden: 
Adalar - Anadolu · Yalova hattmda 16 eylu) 936 ~artamba giiniin -

den itibaren sonbahar tarifesi tatbik ol\lnacakhr. 
Y eni tarife 11kelelere astlmt,br. ( 1270) 

~------~ ............................ .q 
inhisarlar Umum Miidiirliigiinden 

1 - T oplafl deposu arka11ndaki sahada yapbrtlacak olan 3430 
lira 13 kuru, ke,if bedelli ii~ ambaran in,asx pazarhk auretile ek -
siltmiye konulmu,tur. '_:; 

2 - Pazarhk 17 /IX/936 tarihine raahyan per,embe giinii saat 14 
te Kabata,ta 1nhisarlar Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Ko
misyonunda yaptlacakttr. 

3 - Muvakkat teminat 257 lira 25 kuru,tur. 
4 ·- ~artnameler hergiin lnhisarlar lntaat tubesinden ahna.bilir. 

(1215~ -1- $artname ve projeai mucibince 45816lira 32 kuru' muhammen 
ke,if bedelli Pa,abahc;:e fabrikaamda yaptlacak betonarme iskele ve 
nhli;;n in~aatt kapalt zarf uaulile eksiltmeye konulmu,tur. 
2- Eksiltme 26/IX/1936 tarihine rashyan cumartesi giinii saat 

11 de Kabata,ta Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyo -
nunda yaptlacakttr . 

3 - Muvakkat teminat (3437) liradtr. 
4- lsteklilerin, eksiltmeye girebilmeleri i~in ihale giiniinden en az 

iki giin evvel lnhisarlar Umum Miidiirliigii Miiskirat Fabrikalar ~u
besine miiraca!!.t edip bu gibi rthbm ve koprii i~lerini muvaffakiyet • 
le yapttklartna dair veaikalarmt ibraz ederek ay __ nca vesika almalan 
laztmdtr. .. 

5 - Bu ite aid f&rtname ve projeler 229 kurut mukabilinde Ka -
batatta Levaztm ve Mubayaat ~ubesinden hergiin ahnabilir. 
6- Teklife aid kapah zarflar ihale giinii en ge~ saat tam onaka· 

dar adt ge!;en Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde verilmit 
olmahdu. (1149) -1 - 1285,88 lira ke,if bedelli Ahtrkaptdaki iakelenin ktsmen 
tamiri ve on kummm yeniden intall pazarltkla eksiltmiye konul • 

muttur. 
2 - Eksiltme 29/IX/1936 tarihine rashyan salt giinii saat 13 te 

yaptlacakttr. • 
3 - 1steklilerin tartname ve ketifnamesini gormek iizere her • 

giin ve pazarhk ic;in de tayin olunan giinde yiizde yedi bu~uk mu • 
vakkat giivenme parasile birlikte Kabatatta Levaztm ve Mubayaat 
fubeaindeki Ahm Komieyonuna gelmeleri. (1314) 

KadtkOv Vaktflar DirektOrlii!lii ili.nlar:.:l 
Kadtkoy Caferaga Moda caddesinde 42 sayth ev 31/5/937 sonu

na kadar kirast artbrmtya ~akartlmtfhr. lhalesi 23/9/936 ~artamba 
giinii saat 15 tedir. lsteklilerin Kad1koy Vaktflar Miidiirliigiine mii· 
racaatleri. (1218) 

istanbul Oniversitesi Arttirma ve Ek

siltme ve Pazarhk Komisyonundan: 
1 - Fen Fakiiltesi laboratuarlarma ahnacak mu.hammen bedeli 

7059,55 lira tutan ttbbi ecza 28/9/936 pazarteai saat 15 te Oniver • 
site Rektorliigiinde kapalt zarfla ekailtmiye konulmuttur. 

2 - ~artname, liste hergiin Rektorliikte goriilebilir. Muvakkat 
teminat 498 liradJr. lstekliler kanuni vesikalarla teklif mektublarmt 
ihaleden bir saat evvel makbuz mukabilinde Rektorliige vermit ~~ • 
mahdtrlar. (1193) 
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Grip, nezle, ba~ ve di~ agrdarinin kat'i ilac1 KESKiN Ka3eleridir. - ASRi SAC BOY ASI kuUamniZ". Leke yapmad 
sabit bir renk temin eder. 

Ni§anta§mda - Tramvay ve $akay1k caddelerinde 

jvATII $ifli Terakki . Lisesil ..___ ____,;;,...__~ 
ANA. iLK· ORTA • LiSE 

KIZ ve ERKEK TALEBE i~IN yanyana ve geni~ bah~eli iki binada AYRI YATI TE!?KlLATI vard•r. Mevcut 
Frans1zca, Almanca, lnglllzce kurslarma dokuz yqmdan itibaren her talebe i§tirak eder. Mekteb hergiin 
saat 10 - 17 arasmda a~1kbr. Kay1t i~lerine Cuma, Pazartesl, ~Br!f&mba giinleri bak1hr. Telefon: 42517 -Eski F E Y Z i A T i 

Yatlll BOGAZiCi LiSELERi Yat•s•z 

K1zlar ve erkekler i~in ayr• boiUklerde: Ana, ilk Orta ' ve Lise stn1flar1 
Kay1dlar bqlam1~br. Kay•d ve tafsiHit i~in hergun mektebe ve yaln1z tafsilat almak i~in Yenipostane arka· 

11nda Baairet hanmda Ozyol idarehanesine milracaat edilebilir. lstiyenlere mekteb tarifoamesi gonderilir. 
Arnavudkoy, tramvay caddesi Ciftesaraylar. Telefon: 36.210 . 

.---------- Ni,anta~nnda ----------.... 
I $ I K eski • feyziye " L i S E S i 

Memleketimizin en eski hususi lisesidir. 
Ana, ilk, Orta, ve Lise kxstmlan vardtr. Yahh ve yahsiZ talebe kaydt i~n hergiin mtiracaat 

edilebilir. lstiyenlere mektep tarifnamesi gonderilir. Telefon: 44039 

Gecel- Giinael· Kxz. Erkek (Eski : inktlab) \ Tasfiye halinde bulunan 

Y U C A U• • L K ·u· L i 5 E L E R •I lzmir Rthbm ~irketi 
izmir Rlhtrm §irketi, bilfunum tab • 

Kuran1 ve DirektorU : Nebi oglu Hamdi Ulkmen vilatmm bedellerini hamillere tediye 

K C rt I P etmege karar vermi~tir. 
ay1d mu!_meleslne ba~lanm•~llr. uma es ve azardan 

ba,ka hergUn 10 • 17 aras•nda okula mUracaat edlleblllr. Tahviller, tahsil , edilmek iizere bu • " d •1• giinden itib~ren izm.ir Osmanh Baoka· 
istiyenlere tarifname gon en tr. sma tevdi edilmelidJr. 

~~~~~C~a~a~a~lo~l~l~u~,~Y~a~n~lk~s~e~ra~'J~I~a~r~·~T~e~l~e~fo~n~:~2~0~0~1~9~~~~~ Her tahvil i~in hamiline: 

TARSUS AMERICAN COLLEGE 1 - Tahvilin itibari loymetini te~ · 
--- kil eden Fr. F. 500.- (Be:!~ yiiz Franstz 

AMERiKAN . ERKEK USESi - Fr;nk) ;::r;;932 tarihinden 1 eyliU 

Tedrlsat 1 Blrlncd te,rlnde ba,lar 

Tam devreli Lise olduga Kiiltiir Bakanhgxnca tasdik edilmi§tir. 
Tiirk~e, ingilizce, Frans1zca okunur. Ticaret dersleri vardtr. 

Leyli Ucret 220 lira, Neharf Ucret 40 llrad1r. 

Kayxd muamelesi yapdmaktadxr. 

Karacabey Haras1 
pirektorliigiinden: 

1. - Eksiltmiy~ kQnuJaJJ, it., <<,or~td~de .Elit, .k:,t,r~ .e.hxruun1 ~e • 

1936 tarihine kadar vadesi huliU etmi:!f 
olan 19 kuponun bedeli olan Fr. F. 
142,50. - (Ytiz lurk iki Frans1z Frankl 
elli santim) in 

Turk lirasile mukabili tediye edile · 
cektir. 

Kambiyo fiah olaTak tediy~ giinii -
niin rayici tatbik edilecektir. 

Tahvillerin, bedeli tediye edilebilme• 
si i~in 1 mart 1932 den 1 haziran 1933 

niden intast». Ketif bedeli «60082» lira «15» kuruttur. 
2 - Bu ite aid ,artname ve evrak fUnlardrr: .., 

' (dahil) tarihine kadar vadesi hulul et· 
l11i§ olan biitiin kuponlarile miicehhez 
olarak ibraz edilmesi lB.ZlDldll'. 1/9/933 
ten 1/9/1936 tarihine kadar vadesi hu· 
lul eden kup9nlar i~in yeni kupon va
rakaJr istih~ali kaydmd.an h&miller a -

! t "'" d'• ffi •U i ' .H \,J l\ 1·,-, I,.W~ ") 1 Jt • rT J !J 
za e tutu mn~JDrdu'. ' 

A - Eksiltme tartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C- Nafta ifleri teraiti umumiyesi, 
D- F enni tartname, 
E- Planlar. 
1stiyenler bu evrakt «29» lira mukabilinde Karacabey Harasx Mii~ 

CJiirliigiinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 25 eylul 1936 C U M A giinii saat on dortte Bur

sa Baytar Miidiirliigiinde yaptlacakttr. 
4 - Eksiltme kapah zarf uaulile yaptlacakhr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek is;in isteklilerin «4255» lira teminat 

vermesi, afagxdaki vesikalart haiz olup gostermeai laztmdxr. Eksilt
miye en az bir par~ada yiiz bin lirahk birinci nevi bina yapmtf ol • 
duguna dair Nafxa Miidiirliigiinden vesika alanlar girebileceklerdir. 

6 - Teklif mektublan yukartda ii~iincii maddede yazth saat • 
ten bir saat evvel Bursa Baytar Miidiirliigiine getiriler'ek Eksiltme 
Komisyonu Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gonderilecek mektublarm nihayet ii!<iincii maddede yazxh aaate ka
dar gelmit olmaat ve dif zarfm iizeri miihiir mumile iyice kapabl • 
mit o1rnasx laztmdJr. 

Posta ile olacak gecikmeler kabul edilmez. isteklilerin 'eraiti an• 
Jarnak iizere Istanbul, Buraa Baytar Miidiirliiklerile Hara Miidiir -
liigiine miiracaatleri ve 2490 numarah kanunun tarifah dahilinde 
eksiltmiye iflirak eylemeleri Han olunur. (983) 

Davlet Demirvollarr ve limanlar1 isletme U. idaresi ilinlarr 
Muhammen bedeli «1579,88» bin b~f yiiz yetmif dokuz lira sek. 

aen aekiz kuru, olan muhtelif ztmpara tatlart 26/10/936 pazartesi 
eiinu aaat 15,30 da kapah zarf usulile Ankarada tdare bioasmda 
aabn ahnacakttr. 

Bu ite girmek iatiyenlerin «118,49>> yiiz on sekiz lira ktrk dokuz 
kurutluk muvakkat teminat ile kanunun tayin ettigi vesikalar1, Res
mi gazetenin 7/p/1936 giin ve 3297 numarab niishas•nda intitar et • 
mit olan talimatname dairesinde almmtf vesik~ ve teklifle!ini ayni 
giin aaat 14,30 a kadar Komisyon Reisligine vermeleri laz1mdxr. 

~artnameler paraatz olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Hay-
CJarpafada Teselliim ve Sevk ~eflijinden dagttihnaktadxr. (1173) 

Kars Naf1a Miidiirliigiinden: 
1 - lgdxrda muhacir iskam i!<in yapxlacak olan ve beheri 591.23 

lirahk 236 aded evin 139530.28 lirahk ketif iizerine intasx pazarhk 
auretile eksiltmiye konulmuttur. 

2 - Pazarhk 21/9/936 tarihine musadif pazartesi giinii saat 14 
te Kara Nafta Miidiirliigiinde toplanacak olan Komisyonc:a yapt • 
]acakhr. 

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

f1a Miidiirliigiinden ahnabilir. Bu hususta tafsilat almak istiyenler 
Istanbul, Ankara, lzmir Vilayetleri Nafta Miidiirliiklerinde mevcud 
musaddak evrakt gorebilirler. lsteklilerin muvakkat teminatlarxm Na
fta Vekaletince muaaddak ehliyetnameleri ve mali iktidarma dair 
yesaiki himil olarak bu giinde pazarhga ittirak etmek iizere miira -
~aa!I~rj i!an olu~ur, .(1047). 

Tahviller ve kuponlar bedelinin tc
diyesi i~in muktazi meblag tahvilat 
hamillerinin emrine elyevm amade ol· 
dugundan, ellerindeki tahvillerin bede
lini tahsil hususunda taahhur eden ba-
millere aynca bir gftna faiz tediye edil· 
miyecektir, 

Tasfiye memurlart 
H. Fessart Duclos 

Dr. iHSAN SAMI 

BAKTERiYOLOJI 
LABORATUARI 

Umum kan tahlilab, frengi 
noktai nazarmdan (V asserman ve 
Kahn teamiilleri) kan kiireyvab 
say•lmas1. Tifo ve •••tma hastahk
lan te~hisi, idrar, balgam, cerahat, 
kazurat ve su tahlilatJ, ultra mik· 
roskopi, bususi a~Ilar istihzan. 
Kanda iire, ~eker, Klorflr, Kolles

terin miktarlanmn tayini. Divanvolu 
No. 113 Tel: 20981 

Dr. F AHRI CELAL-. 
Sinir hastahklan ve kekeleme I 

tedavisi 
HergUn U~ten sonra 

Cagalo~lu, Halk F1rkas• kaql&l, 
Zorlu aparbman No. 2 Tel. 20785 

Dr. Zeki Tekta~ 
Niimune Hastanesi Nisaiye 

I miitehassJst, Kadrkoy Bahari • 
ye caddesi, Cevizlik tramvay . 

duragx. Tel: 60177. --• 

· Be'yoglu ii!;iincii sulh hukuk h3kim • 
liginden: · 

Mahkemenin 935/1853 sayrb dosya • 
sile Sofi ta:ranndan Osmanbeyde Tay -
yarecifethi sokagmda 44 numarab evde 
oturmakta iken halen ikametgaru me~
hul oldugu anla~llan Ay§e Nigar aley· 
hine &!;dan davanm duru§masrnda 110 
lirahk senedden bahisle muamelei gt • 
yah kararllllll 20 giin fastla ile ilanen 
tebligine karar verihni~ ve muhakemesi 
12/11/936 saat ona brraktlDll~ oldugun
dan i§bu giin mahkemeye gelmedigi 
takdirde vak1alan kabul etmi§ addolu· 
nacajp gtyab kararr teblig makamma 
kaim olmak iizere ilan olunur. (1309) 

GLANDOKRATiNl 
Ademi iktidara, zpfiyeti umumi· 

yeye ve asabi buhranlara kar§I, 
me bur Prof. Brown Sequatd ve 
~teinahm ke~fidir. 

Ec,.anelerde kutusu 200 kuru~. 

istanbul K1z Ogretmen Okulu Sat1nalma 
Komisyonun an: 

Muhammen Ilk teminatl 
Erzakm cinsi Miktar1 bed eli Lira K. Eksiltme aekli. giin ve saati 

Dagh~ eti 5000 Ki. 18/9/936 
Beyaz karll.lDan eti 6000 Saat 10,30 da 
Kuzueti 1800 Cuma giinii 
SJi!treti 800 5310 398,25 K.apah zarfla 

Ekmek 60000 6600 485 18/9/936 saat 11 de 
Cuma 

K.apalt zarfla 

Tavuketi 650 18/9/936 aaat 11,10 da 
Hindieti 400 473,50 35,51 Cum a 

. Actk ekailbne 

Sadeyag 5000 4150 311,25 18/9/936 saat 11,30 da ,.. 
Acxk eksilbne 

Zeytinyag ekstra ekllra 1800 18/9/936 
Sa bun 2800 Saat 13,30 da 
Z -vtin 1000 2200 165 A~tk eksiltme 

Un ekstra ekstra 3000 
Makarna irmikli 1300 
~ehriye 300 
irmik 200 18/9/f136 
Pirin~unu 150 Saat 14 te 
Nitasta 60 917,20 68,77 A~tk eksiltme 

Kuru ~h fasulya11 2200 
Kuru barbunya fasulyast 800 
Mercimek yefil 350 
Mercimek kxrmxzt 350 
Nohud birinci nevi 700 
Kuru bamya Amasya 100 18/9/936 
Bugday 100 Saat 14,30 da 
Bulgur 350 679,75 50,98 AQik eksiltme 

1 - Istanbul Ktz tsgretmen Okulunun yukanda miktan, muhammen bedellerile ilk teminat ve ek. 
siltme giin ve saatleri hizalannda yaztlt yiecekleri ekailtmeye konmuflur. 

2 - Eksiltme Istanbul Kiiltiir Direktorliigii binastnda Liseler M uhasebeciliginde toplanan Ko • 
misyonda yapdacaktlr. :steklilerin fartnamelerde yazth kanuni vesikalardan ba,ka Ticaret 0-
dasmm yeni ytl veaikast ve teminat makbuzlarile beraber teklif mektublannt ihale i!<in tayin e
dilen saatlerden bir aaat evvel makbuz ntukabilinde Komiayon Batkanhgma vermeleri. tlk te • 
minatlarmx belli giin ve saatten evvel veya blr giin eYvel Okul ldaresinden alacaklt\n yazt ile 
Liseler Muhasebeciligi vezoesine yabrmalan. 

3 - tateklilerin f&rtnameleri Okul ldaresinden goriip okuyabilecekleri ilin olunur. (885) 

SA I K A SA 
' 

Siimer Bank Umumi Miidiirliigiinden: 

l . 
/lngrgdo/qr .c~~.,,.~ 

I 
/1jl(uot. f : Soo -

Ankaranm en miihim ticaret merkezi olan Anafartalar caddesinde Kmact ham karftsmda mevki 
ve mahalli krokide itaret edilen beheri 366.12 metro murabbat dahilinde 732.24 metro murabbaltk 
iki parsel arsa kapah zarf usulile sahhga ~tkardmitbr. 

Tekliflerin petin parast esast iizerinden veyahud be, miisavi taksitte, ilk takaitinin pesinen ve di
ger dort taksitinin sabf tarihioden itibaren hirer sene vade ile dordiincii sene niltayetinde odenmesi 
ve birinci taksitin tediyesini miiteakib arsamn tamammm birinci sxnxf ve birinci derece iizerinden 
Bankamxza ipotek edilmesi f&rthr. 

Talil>lerin en nihayet 25 eylul 1936 ak,amtna kadar tekliflerini Umumi Miidiirliigiimiize bildir
meleri ilan olunur. 

Urfa Giimriik Muhafaza ikinci 
Tabur Sat1nalma Komisyonundan: 

Cinsi lhalenin Miktari 
Kilo 

Muhammen 
be deli 

Lira K. 
21564 00 

Muvakkat 
teminab 
Lira K. 
1617 30 

Giinii Tarihi Saati ~ekli 

Bugday unu 219760 Cuma 25/9/936 10 Kapah 
zarf 

Odun 843935 19470 00 1460 00 Cuma 25/9/936 16 » 
1 - Urfa Giimriik Muhafaza ikinci tabur ve talimatgih erat Ye hayvanah ihtiyaci i~in mukaveleye 
baglanacak olan yukar1da cins ve miktarlarile ihalenin giin ve saatleri ve eksiltmenin tekilleri yazth 
iki kalem madde eksiltmiye ~Ikartlmtthr. 
2 - Taliblerin ,artnll.lDe ve evsaftnt gormek iizere her zaman tabur karagihmda Satmalma Ko • 
misyonuna miiracaatleri. 
3 - Eksiltmiye i,tirak edecek olanlarm Ticaret Odastndan kayidli olduklarma dair vesika ibraz et· 
meleri ve muayyen saatinden bir saat once teklif mektublanm ve teminat makbuzlannu, veya ban
ka mektublarxnt ' makbuz mukabilinde Komisyona vermit bulunmalarr. 
4 - Posta ile gonderilecek teklif mektublanmn 2490 sayxh kanona gore olman, 
5 - ~artnameleri Komisyondan paraSlz olarak ahnabilecegi ilan olunur. (1108)_ 
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Y avrulartnizi Benim Gibi Tombul, 
Nqeli, Sthhatli isterseniz 

Ozlii Unlarile Besleyiniz 
Qocuklann seve seve yediklari va bayddaklar1 g1dalardan 
Yulaf, Pirinc, Bugday, Ni,asta, Patatas, Mercimak, Bazalye, 
irmik, Palates tiirlii, Bad am m1s1r (komflauv) tizlii Unlar1 
Allah1n insanlara ihsan etUgi ve Eczac1 Hasan1n fenni 
vesaitle yap1tg1 vitamin" ve kalorisi bol g1dadar. Qoculdar 
bu unlarla beslenirler. Qabuk dif ,.kartrlar. Taklidlerin· 
den sak1n1nlz. Deposu: iSTANBUL, ANKARA, BEYOGLU. 

Jandarma Erzincan 
Sat1nalma Komisyonundan: 

1 - Erahn birincitetrin 936 dan 30 eylul 937 aonuna kadar ih
tiyact olan iki yiiz otuz bin kilo ekmeklik unun heber kilosu on dart 
kuruttan otuz iki bin iki yiiz lira bedeli muhammenli ve iki bin iki 
yiiz yetmit lira on kurut temnatla kapah zarf usulile 6/9/936 dan 
21/9/936 gi.iniine kadar eksiltmiye konulmu,tur. 

2 - Eksiltmiye aid zarflar 21/9/936 giinii saat IS te a~1lacakbr. 
3 - 2490 aaytlt kanunun buna aid maddelerine sore ekailtme 

yaptlacakbr. Taliblerin mektublarmt haztrhyarak istenilen giin ve 

saatte ve tekilde Erzincandaki ~arbayhk binastnda Komisyonda bu~ 
lunmalart. 

4 - latekli olanlarm tartnamesini gannek uzere tatanbul Jan • 
darma Komutanhg1na miiracaatleri Qi.n olunur. (lOSS) 

Fazla itina ile bilenmi§ 
ve yumu§akhgr sayesinde 
TRUFLEKS bi~aklarr en 
ince derinin iizerinde ka· 
tife gibi kayar. Bunlar iki 
tarafh her nevi t~ ma
kinelerine uymaktad1r. 

!lEG U .5. ~ ... .. OFI', 

.Blades 
Malatya Onuncu Daire Su 

i~leri Miidiirliigiinden: 
27/8/1936 giinii ihaleai yaptlacagt evvelce ili.n edilen Siirgii auyu 

kanah ameliyabna talib zuhur etmediginden miinakasa 15 gi.in daha 
temdid edilerek kapah zarf uaulile tekrar miinakaaaya !fikarrlmlftlr. 
Bedeli ke,fi 28700 lira olan Siirgii auyu kanah 18/9/936 tarihine raa· 
hyan cuma giinii saat 1S,30da Malatya 10 uncu Daire Su itleri Miidiir· 
liigii binaemda artltnna, eksiltme ve ihale Komiayonunda ihaleai ya
pllacakhr. Mukavele, fenni f&rlname ve intaat projeleri Baymdtr • 
hk Jtleri genel tartnamesi ve buna miiteferri diger evrak 144 iurut 
mukabilinde Malatya 10 uncu Daire Su ltleri Miidiirliigiinden veri. 
lecektir. Muvakkat teminat (2152) lira (SO) kuru,tur. lsteklilerin 
tekHf mektublann1 2490 nyth kanunda yazth vesikalarla beraber 
Naf•a Vekaletinden ihale giiniinden en az aekiz giin evvel aldtklart 
20000 lira dereceainde it yapbgtnl gosterir muteahhidlik vesikasmt 
18/9/1936 cuma gi.inii saat 14,30 a kadar 10 uncu Daire Su t,Ieri Art· 
hnna, Ekailtme ve thale Komisyonu Reialigine vermeleri li.z1mdtr. 

(831) 

CUMHURIYET 

r 

ltte bu en-ufak fark 

Krem Pertevin faikiyetini si
ze anlatabiHr, ~iinkii: Krem 
Pertev, her hangi bir tesadiifi.in 
veya mahiyeti me~hul bir ke§· 
fin neticesi degildir. Krem 
Pertev ~ok ~all§llnu§ ve ~ok 
tecriibelerden sonra kibar me
hafile takclim edilmi§ yegane 
Krem olup ba§llca fevaidi: 
Cilddeki mesamatl yumu§ata • 
rak kapatu-. Bu suretle bu me
samatl haricl tesirattan muha • 
faza ederek cildin piiriizlerini 
defeder. Cildi besler ve bu su· 
retle genclik ve teraveti te • 
min eder. 

Cildde §effaf ve gayrikabili 
niifuz bir tabaka yapar ki, ya
zm mea~, kl§m sogugun tah ~ 
ribatma mani olur. 

KANZUK 
Sa~ eksiri 

COM OGENE 
Sa~larm koklerini kuvvetlendi -

rir. Dokiilmesine mani olur. Ke • 
pekleri izale eder. Ne§viiniimasml 
k.olayla§tlrarak hayat kabiliyeti • 
ni arthru-. Latif rayihah bir sa~ 

eksiridir. 
iNGiLiZ KANZUK. ECZANESi 

BEYOCiLU • iSTANBUL 

Sultanabmed be§inei sulh bukuk 
bakirnliginden: 936/60 

Muvakkaten Zonguldakta oturmakta 
iken avdetle istanbulda <;emberlita§ta 
Mimarhayreddin mahallesinde Karaba· 
ha sokagmda 18 numarah eve gelerek 
hastalamp Cerrabpa§a hastanesinde te
davi edilmekte iken 19/2/1936 giinle • 
mednde olen ve terekesine mahkeme • 
mizce el konulan Tevfik Alemdarm a· 
lacakhlarile borc;:lulanniD alacak ve 
bor~lariDI kayid ve beyan i~in ilan gii
niinden itibaren nihayet bir ay i~inde 
Sultanabmed be§inc:i sulh bukuk mah· 
kemesine gelmeleri ve bu miiddet ge~· 
ti~en sonra geleceklerin kayid i§leri 
yapllamJyacait kanunu medeninin 561 
inci maddesi mucibince ilan olunur. 

(1326) 

Karacabey Merinos Y eti~tirme 
Ciftligi Direktorliigiinden: 

Karacabey Merinos Yetittirme ~iftliginde «7490» lira «36» kurut 

bedeli ketifli «<;ERiBA~I AZMAGI KOPROSO» 
ile «11895» lira «47» kurut bedeJi ket ifli «S U L A M A 
8 E N D i» 1 tetrinievvel 936 tarihine kadar pazarhkla yapi • 

lacaktu. 
Talib olanlarin Merinos Yeti,tirme ~iftligi Miidiirliigiine ve Bursa 

Baytar Miidiirliigiine bu muddet zarfmda tahriren veya tifahen mii • 
racaat eylemeleri ilan olunur. (1256) 

Betonarme Koprii in,aah Eksiltme ilant 

Naf1a Vekaleti • 
Sose 
' 

ve Kopriiler Reisligin4en: 
Evvelce eksiltmiye !ftkartldtgt halde istekli ~tkmad1gmdan ihale 

edilememit olan Bahkesir Vili.yetinde Ayvahk - lzmir yolu iizerin • 
deki Altmova kopriisii intaabnm kapah zarf usulile yeniden eksilt
mesi 1/10/936 pertembe giinu aaat 16 da Nafta Veki.leti ~ose ve 
Kopriiler Reisligi Eksiltme Komisyonu odasmda yapilacakllr. 

lntaahn yeni yapdan ke,if bedeli 27,000 lirad1r. 
Ekttillme tartnamesi ve buna miiteferri evrak 135 kurut mukabi

linde ~ose ve Kopriiler Reisliginden ahnabililecegi gibi iatiyenler 
bu tartnameleri Bahkesir Nafta Miidiirliigiine miiracaat ederek go • 
rebilirler. 

Muvakat teminat 2025 lirad1r. 
Eksiltmiye girmek istiyenlerin Resmi Gazetenin 3297 say1h niis • 

hasmda. !flkan talimatnameye tevfikan miiteahhidlik ehliyet vesi .. 
kasmt haiz olmalar1 ve bizzat miihendis olmadrklart veya bir mii • 
hendisle beraber bu ite girmedikleri takdirde asgari on metro a~lk· 
hgmda betonarme bir kaprii yapmtt olduklanna dair vesika ibraz 
etmeleri li.ztmd1r. 

Teklif mektublarmm 1/10/936 pertembe giinii saat 15 e kadar 
Ankarada ~ose ye Kopriiler R~isliiine verilmesi li.z1mdtr. 

«855» (1201)' 

[ 
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Beyoglu Agacamii koljesinde 1 numarah aparbmaniD ikinci kahnda Konya VI.Ia" yeti• Daimi 
NOEMi ASADUR 'r' AN ve S•DIKA EVCiM taraf1ndan Kiiltlir Bakanhf1-
n•n ruhsatnamesite a~dm~ olan bir;ki ve dikit yurdunda en son ve kolay • 
Franstz metodu ile az bir zamanda dilci~ ve bi~kiye miiteallik her,ey ot- Encu·· men Riyaseti.nden·. 
retir ve devir soounda Maarifce tasdikli ~ehadetname verilir. Der1lere 
Birincite§rinde ba~lanaca~mdan mOsaid ~eraitle talebe kayd10a ba,Ian· 
m,,.,, Jatiy~leria p.,,.mbe ve Sab gOal.,; Rat 10 d~ 16 ya .. euma~ I 
tesi "iinleri 9 dan 1 e kadar miiracaat eylemeleri. 

Okul DirekttiriUgU 
Adalar Sulh Mahkemesinden: 
Biiyilkadada 23 nisan caddesinde 43 Sah!b ve B~muharrtrt: Yuna• Nodi 

~~~·un•=~~ua sakin Mustafa oglu Alinin umumt ne:rtJiatJ tdare eden Yazt l§!en 
aktl hastahgma miiptela oldugu cibet- Mildilril : Hikmet Munif 
le bacrma ve kar1s1 Fatmanm vasi ta· 
yinine karar verildigi ilan olunur. Cumhurtvet matbaass 

Memleket Haataeai kalorifer teaisatma aid projenin tanzimi iti 
a~Ik eksiltmiye konulmutlur. 

Eksiltme 24/9/936 tarihinde Vilayet Daimi Enciimeninde yapi • 
lacakllr. Bu husustaki fenni f&rtname, izahname ve planlar Anka • 
ra ve Istanbul Sthhat ve l!;timai Muavenet Miidiirliiklerinde mevcud 
oldugundan bu i~le alakadar finnalarm bu evraklar1 gormek iizere 
mezkur Miidiirliiklere ve eksiltmiye girmek i~in de Konya Vili.yeti 
Daimi Enciimen Riyaaetine miiracaatleri ilaJl C?lunur. (1056). 

lG Eyliil 1936 

Malatya • Sultansuyu Haras1 
Direktorliigiinden: 

Kapali zarf usulile ekailtmiye konulan 34 bin lira bedeli ketifli 
idman ahtrile deginnen ve iki memur evinin yeniden intasile am -
barlardaki tadili.ta talib zuhur etmediginden eksiltmenin bititi ta
rihi olan 10/9/936 giiniinden itibaren bir ay zarfmda pazarhk au .. 
retile 0alesine karar verildigi ili.n olunu~. - (1292)' 

•• 
J 

Merhemini bultanan Frengi ve Belsog-uklufuna tutulmaz. Her eczanede bulunur. 

M. M. V ekaletinden: 
f - Bu sene A,nkaraya nakli mukarrer olan Harbiye Okulu bi "' 

gilizce ve Franatzca, Almanca oiretmenliklerine Yuksek okullarda 
ogretmenlik yapmak aali.hiyetini ve vesaikini ve bilgilerini tatt1an 
iki tngilizce, bir Almanca, ii~ Franstzca ogretmeni ahnacakttr. 

2 - Bu oiretmenliklerin ucreti ders aaati battna 4 iii. s liradtr. 
3 - Ehliyeti haiz olan iateklilerin diploma ve bonservis ve nu • 

fua kagtdt, askerlik vesikast, ii~er fotoiraft ve bulunduklar1 memu • 
riyetleri gosterir hal terciimeai ve bir istida ile Ankarada M. M. Ve· 
ki.letine, lstanbulda Pangalttda Harbiye Okulu K. miiracaatleri ve 
aarih adrea yazmalan li.ztmdJJ'. Miiracaatler en ge~ 20 eylul 936 ya 
kadar yaptlmabdtr. «232» (6S5) 

ALBAYRAK f;ATALCA 
PANAYIRI 

Birinci te~rin 5 - 6 - 1 - 8 - inci giinleri panaytr dokuzuncu gii• 
nfinde muhtelifiilcins at ko~ularile pehlivan giire§leri yaptlacag• 

ilan olunur. 

ist. Posta T; T. • • ' ldare ihtiyaci i~in sekiz ton benzin a~tk eksiltme ile ahnacakttr. 
Eksiltme 2/10/936 cuma giinii saat 15 te Galatasara.yda istanbul 
Posta Telgraf Batmiidiirliigii Ahm Sahm Komisyonunda yaptla • 
cakhr. Muhammen bedeli 2400 lira, muvakkat teminat 180 liradtr. 
lsteklilerin tartnamesini gormek ve muvakkat teminatlarm1 eksilt .. 
me giiniinden evvel yabrmak iizere hergiin Batmiidiirliik Yazt It • 
leri Kalemine m~racaatleri. (1303) 

~U~VSl ~ARTtA~lMIZ ~A~~NDA. 
GI~£LERIMiZD~N MALUMAT A LIN I Z 
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ISTANBUL- KAI2AKOY PALAS- ALALEMCi' J..fAN 

Tapu ve Kadastro 
Umum Miidiirliigiinden: 

Trakya heyetleri i~in u~ adetf Sange Takometresile dart aded 
gradh Verniyeli minkalenin 21/9/1936 pazartesi giinii pazarhkla 
ihalesi yap1lacakttr. latiyenler mezkur giinde saat IS te pey ak~e
sile birlikte Levaztm Miidiirliigiine miiracaatleri. «806» (1145)'· 

Uzunkoprii Turk Hava 
Kurumu ~ubesi Reisliginden: 

Uzunkapriide yeniden yapttrtlacak olan !fahtma yeri binast 7/9/ 
936 tarihinden itibaren on bet giin miiddetle a~1k ekailtmiye konul • 
mu~tur. Bedeli ketfi 3023 lira 26 kuruf olup muvakkat teminat 227 
lirad1r. thalesi 22/9/936 sah giinii saat 14 te Uzunkoprii Hava Ku • 
rumu ~ubesinde yaptlacakbr. lstekliler bu ife aid ke~if evraktni Is
tanbul ve Ed.ime Hava Kurumu ~ubelerinde de gorebilirler. (1190)~ 


