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Akdeniz emniyeti 
Ozerinde 
italyan endi,eleri 
a ngiltere Krah Majeste Edvardm 0 Adriyatik ve ~arki Akdenizde miite-

nekkiren yaptlgl seyahati Tiirkiyeye 
kadar temdid ederek burada t;ok biiyiik 
samimiyetlerle kar~1lanan ii~ giinliik bir 
ikametten sonra Viyana tarikile Londra
ya avdeti iizerine ltalyan matbuatJnda 
bu ziyaretten miitevellid bir netice olarak 
Akdeniz emniyeti iizerinde bazt endi§eler 
izhar edilmege ba§lanmi§tlr. Majeste !n
giltere Krahmn velevki miitenekkiren va
ki seyahatindeki ehemmiyeti asia az gor
mege temayiil etmemekle beraber bu 
miinasebetle italyan matbuatmda goriilen 
endi§elerin tamamile yersiz oldugunu tas
rih etmek vazifemizdir. Hala bugi.in da
hi Tiirkiyeye bir dostluk mukavelesile 
bagh olan I talya bilir ki Cumhuriyet hi.i
kumeti avantlir siyaseti yapmaz. Bina
enaleyh yanh§ haberlere ve yanh§ farazi
yelere istinad eden bu italyan endi~eleri 
iizerinde bir nebze tevakkuf etmegi fay
dasrz bulmuyoruz. 

Evvela yanh§ haberler ... ltalyan gaze
tel~~i Majeste Krahn Tiirkiyeyi ziy_areti 
j}eticesi olarak Tiirkiyeden Ba§bakan 
ismet inoniiniin reisligi alhnda Londraya 
bir heyet gonderiyorlar ve bu heyetin 
azasm1 da ~imdiden tayin ve ilan ediyor
lar: Dt~ hleri Bakamm1z, Maliye Baka
mmiz, Genelkurmay Ba§karumiz, Deniz 
ve Hava Miiste~arlanmiz ve daha bir si.i
rii eksperler bu kocaman heyetin erkan ve 
azasmt te§kil ediyorlarmi§. Londrada ko
nu~ulacak i§ler i.:;inde Bogazlann tahki
mi meselesi de varmJ§. Gene italyan ga
zetelerine gore Bogazlarm tahkimi i~inin 
evvelce soylenildigi gibi Almanlara ve
rilmeyip ingilizlere tevdi olunmas1 da he
men hemen mukarrer bulunuyormu§ ... 

Biz burada kendi hiikumetimizin 
yanrba!mda iken haber alamadtgtmtz 
bu meseleler hakkmda ltalyan mat· 
buabmn kuvvetli istihbarile tenvir 
edilmi§ oldugumuzdan dolayt ital
yanca refiklerimize te§ekkiir mii et
meliyiz bilmiyoruz! Eger ltalyan ga
zeteleri dogru haber verebilmi§ olsa· 
larda hi~ §iiphesiz kendilerine le§ek· 
kiir ederdik. Maatteessiif verdikleri 
haberler ba§tan sonuna kadar yanh§ 
ve adeta diyecegiz ki tamamile uy
durma ve binaenaleyh bu tiirlii ha
berlere dayanan miitalealan da umu· 
miyetle sa~mad1r. Onun i~in onlara 
leJekkiir edebilmek zevkinden mah· 
rum olmakbgxmtZa mukabil kendi
lerini tenvir ile onlan dogru yola go· 
tiirmek suretile meslekta§hk icabmt 
ycrine getirecegiz. 

Tiirkiye Cumhuriyeti hiikumeti 
Ba,bakammn Londraya seyahati i§i 
Majeste ingiliz Krahmn evvela Ata-
iirkii, sonra da HiikUmet Reisimizi 

biiyiik bir nezaketle ingiltereye da
vet etmi§ olmasmdan ibaret bir me
seledir. Cumhurreisimiz Atatiirk §8· 
hxslanna vaki davet i~in miispet bir 
cevab verememek vaziyetini nazika
ne ifadeler arasmda dolaytsile anla· 
hrken BB§bakammiZm Londraya se· 
yahati miimkiin oldugunu sarahatle 
ifade eylemek suretile bilmukabele 
Majeste Krahn davetini biitiin biitiin 
miihmel btrakmamt§ olmak nezake· 
tini gostermi§tir. l§te biitiin mesele 
hundan ibarettir. 

Bununla beraber bu sozlerimizle Ba§
vekil ismet inoniinlin Atati.irk tarafmdan 
haklanda mi.isbet cevab verilen bu daveti 
kabul ile Londraya gitmiyecegini soyle
mek istemiyoruz. Ba~vekilimizin gerek 
biiyi.ik hatJr gozeticilikle yap1lan o dave
te icabet ederek, gerek kendiliginden Lon
draya bir seyahat yapmasma mani hi<;bir 
sebeb yoktur. ingiltere Tiirkiyenin hi<; 
olmana !talya kadar dostudur. Daha 
once Romava bir dostluk ziyareti yapml§ 
olan !smet fnonilniin ayni dostluk ziyare
tini Londraya ve Parise yapm1~ olmasm
'da neden bir fevkaladelik gori.ilecegine 
akhmtz ermez. 

!talyan gazeteleri bu miinasebetle 
zecri tedbirler zamanmda baz1 devletle· 
rin ve o meyanda Turkiyenin Akdenize 
mi.iteallik olarak fngiltere ile beraber al
tni§ olduklan baz1 tedbirleri hahrlatJyor
lar, ve ~imdi zecri tedbirlerle beraber o 
anla~malar da ortadan kalkmJ§ olmakla 
heraber ingilterenin ayni devletlerle ve 
o meyanda Tiirkiye ile yeni bir pakt e
saslanm hamlaytp hamlamadigml kendi 
~endilerine aoruyorlar. Zecri tedbirler 

YUNUS NADI 
IArk~m $a. 3 sutun. 3 tel 

Atatiirkiin gezintileri 

• Foto Cumhuriyet -

Resimlerimiz evvelki giin H eybeliye giderek Batvekili ziyaret ve adada bir tenezziih 
yapan Biiyiik ~efi arabada iken ve motorde bir sohbet esnas1nda gostermektedir. 
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Cenevrede yeni bir j1rflna kopuyor! 

Habe§ delegeleri Asamble 
toplanttstna i§tirak ettiler 

I~'ar1ahire kadar da toplantdara devam. edebilecekler. 
ltalyan murahhaslari Romada neticeyi bekliyorlar 

lmparator Cenevreye geldi Polonya mUstemiOke . istiyor 
italya, Habe,istanda 

sinden b~,ka me,ru 
tantmamakta tsrar 

kendi idare
hiikumet 
ediyor 

Y aliudilerinin 
ihrac1n1 ve Polonyaya Afrikada 

yer verilinesini taleb etti 

M. Beck, Leh 

Londra 21 (Hu- Vartova 21 (A. 
susi) - Evvelce 1\.) - Havas a • 
trenle hareket el - janst muhabirinden: 
mesi mukarrer bulu· Leh hi.ikfuneti, 
nan Habe§ lmpara· mandalar komis • 

, toru bugi.in tayyare yonunda kendisi i· 
ile Cenevreye gitti. ~in bir azahk ihda· 

Negii• Cenevr~tle 5101 Milletler Ce • 
miyetinden istemek • 

Cenevre 21 (Hu- le, muhaceret ve 
susi) - Habe§ lm- niifus meselelerine 
paratoru N egiis l:iu- atfetmekte oldugu 
giin tayyare ile ehemmiyeti tebariiz 
Londradan bura • ettirmek istemi§tir. 
ya geldi. 0~ bu~uk milyon 

Ogrenildigine go • Y ahudisi bulunan 
re Negus Asamble Lehistan, bunlardan 
toplantilartna biz • her sene yiiz bin ki· 
zat i~tirak etmiye· §inin muhaceret et -

• cektir. mesi zaruri oldugu-
lmparator Haile Seliisiye Londra 21 (A. na kail bulunmakta· M. 

A.) - Habe§istan sefareti, Royter Ajansma gonderdigi d1r. Filistinin bu niifusu istiab edemiyecegi anla§JlmJ§ oldu-
bir teb]igde bu ak§am trenle Cenevreye gitmek niyetinde gundan Lehistan, zengin de:vletlerin mali yardimlarile Af· 
olan Neca~inin Cenevreden aldJgJ haberler iizerine bu bab- rikada ve cenubi Amerikada yeni araziler aramak mecburi-
daki karanm degi§tirerek hemen hareket etmege karar ver- yetindedir. 
mi§ oldugunu bildirrni§tir. Neca§i, ogle vakti tayyare ile Diger taraftan memleketia niifusu, her sene dort yiiz bin 

[Arkast Sa. 7 sutun 1 de) • [Arkast Sa 7 sfi.tun 2 del .. F~th·or .... ·taki;i:~·ii ....... d.ii'~ ...... "K~;u~i~t ... ~~~;ht~;;· 
de 3 - 1 mag"liib oldu bir blok kurulmu, 

~ekoslovakyada da bir 
cemiyet tesis ediliyor Binicilerimiz Viyanada yiiz otuz ii~ a tin ittirak 

ettigi bir yarJ,ta be,inci ve onuncu oldular 
......----, 

Yabancz memleketlerde yapzlan spor temaslartnda daima ytizumilzil gilldilren ve 
bu sejer de Jl1oskovadakt ma~larda galib gelen gilre$~ilerfmiz: 

Mustafa, Merstnlf Ahmed, Nurt ve Kil~uk Hiiseyfn 

Moskova 21 (Hususi muhabirimiz ·1 Sovyet mar§! .:;ahnd1, bayrak taati edildi 
den) - F utbol taktmJmlz buglin ikinci ve 16,30 da ma~a ba~land1. 
ma~1 Dinamo stadyomunda 1spartak ku- !Ik akm1 Sovyetler yapttlar, bu akm 
liibii tak1mile yaph. Hava riizgarh ve ofsaydle akim kald1. Bundan sonra top 
giine~li idi. Stadyomda gene I 00 bin se· cfsaydla akim kald1. Bundan sonra top 
yirci ve bu meyanda Sovyetlerin Anka· lar yaptlmaga ba§landJ. 1Ik dakikalarda 
ra sefiri Karahan ile diger Sovyet erkam iki tarafta da bir listunliik yok. F akat bi
bulunuyordu. zim ~ocuklar ge~en defaldne nisbetle da-

T abmlmlz sahaya §U kadro ile ~1ktt: ha temkinli oynuyorlar. Bilhassa miida -
Cihad - Fml, Hiisnii - Fikret, faada Hi.isnli fevkalade giizel oynuyor. 

Esad, Re§ad - Daeyal, ~eref, F uad, Bu arada Esadm uzaktan ~ktigi kuv • 
Said, Necdet. vetli bir §Ut kale direlderini yahyarak dt

Ma~l Suphi . Batur idare ediyordu. ~an gitti, 
Ma~;tan evvel Istiklal mar§umz, sonra JArkas& sa. 6 sii.tun 1 del 

Atina . 21 (A. 
A.) - M. Goeb • 
belsle zevcesi, dun 
ak§am Atina tay -
yare meydanma 
gelmi§lerdir. 

M. Goebbels, ga
zetecilere beya -
natta bulunarak 
komiinist aleyhta • 
n bir blok te§ek • 
klil etmi§ oldugu • M. Gobel.sin bir 
nu soylemekle ik • 
tifa eylemi§tir. 

krokisi 

Mumaileyh, kendisinin §ahsan bu i§le 
me§gul olmadigim, yalmz ugra§anlarm 
muvaffakiyetini temenni etmekte bu -
lundugunu beyan etmi§tir. 

[Arkast Sa. 3 siltun 6 da) 
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Tittileskoya kasden 
zehir verilmi' 

Senmorls 21 (A.A.) -Havas ajan· 
smm hus_usi muhabiri bildiriyor: 

M. Tituleskonun s1hht durumu, kan 
verildikten sonra tevakkuf halindedir. 
Fakat vahametini muhafaza etmektedir. 
Titulesko §uurunu tamamen muhafaza 
ediyor. 

Hastamn kant Senmoris, Ziirih ve 
[Arka..n sa. 3 siltu.n. 6 da] 

Hailenin sonuna dogru ... 

Madride giden yollar1 
ihtililciler kesmi§ler 

Tro~ki Barselona gidiyor, Sovyetler ispanya 
hiikumetine bir ~ok tayyare gonderdiler, asiler 

fimalde hiikumet kuvvetlerini ihata ettiler 
; ~ 

f 

Kanlt boiufmadon bir •ahne: Milialer, a.ilerin buluntlugu 
bir binaya alef ediyorlar 

Valladolid 21 (A.A.) - Havas A- hesinde hiikmnet kuvvetlerini ihata et • 
janst muhabirinin bildirdigine gore asile- mi§ olduklanru bildirmi~tir. Albay Ya
rin Madrid etra&ndaki ~emberleri git • gue'un kumandast albndaki kuvvetler, 
tik~e darla§maktacbr. Asiler,' daha §im- Tage vadisini btrakarak Aiberche vadi· 
diden Loyozaya ve bu mahallin Mad • si tarikile T alaveradan Madride giden 
ridin suyunu temin etmekte olan baraj- yola girmi§lerdir. Bu kuvvetler, pek za -
]anna hakim bulunmaktadu. General ytf bir mukavemet gosteren ve miitema-
Franko, asilerin Sierra - Degredos cep- [Arkast Sa. 'l siltun 4 tel 
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Dr. Arasla M.Delboara· 
s1nda miihim bir miilakat 

Bir Franstz gazetesi « Tiirldye· ~arki Akaenizde 
beynelmilel vaziyetin mihveri oldu » diyor 

Paris 21 (A.A.)
Fransxz DI§ Ba • 
kant M. Delbonun 
Cenevrede Tlirki -
ye Dl§ Bakam Tev
fik Rli!,!tii Arasla 
yaptlg-I miilakat -
tan bahseden Jour
nal gazetesi diyor 
ki: 

cTlirkiye, yeni 
Bogazlar rejimi ve 
Akdenizin dogu 
havzasmm aldlg-I 
ehemmiyet sebe • 
bile, Karadenizle 
Silvey§ kanall ara-
smda beynelmilel Dr. Riiflii Araa M. Delbo 
durumun hakiki bir mihveri olmakta - uzun bir te§riki mesai an'anesi vardlr. 
dlr. Kral Sekizinci Edvard tarafmdan Bu hal hie; §iiphesiz ba·Zl i§lerin, Fran • 
Atatlirke ibzal edilen avanslar bu duru- sa - Suriye anla~masmm icabatma gore 
mu tamamen tebariiz ettirmi§tir. Fran- tanzimini kolayla§hracakhr. 
sa. bundan ancak pek ziyade memnun M. Deibo bu sabah bu mesele hak • 
olabilir. Zira Fransarun da Ti.irklerle [Arka.n Sa. 7 sutun 3 te] 
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Arab isya .• nnda ltalyan 
. ._, 

parmag1 m~ ·? var .. 
italya, Filistinde ingiliz niifuzunu kmnak 
i~in visi mikyasta propaganda yap1yorm~! 

' 

-...........- l 

Filistin iayanantlo olenler toplanarak •edye ile nakledilirken 
Daily Herald gazetesine Kudiisten ya· bir noktay1, daha dogrusu bu isyan arh· 

ztlmaktadir: smda ftalya tarafmdan idare edilen fa• 
«Mahalli Arab grev komitesi, bugiin, ~izmin gizli ruhunu ke§fetmi~ bulunuyo

greve deva!Jl edip etmemek meselesini rum. Habe~istamn ltalya tara&ndan fethJ 
miizakere ededursun, ben, Filistin isya • bu gayelerin tahakkukunda bir anahtar 
mna aid ha.diseler arasmd.a gizli kalmJ§ [Ltltten sahifey£ gevirtnizl · 
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Hapisanelerde biiyiik 
1slahat yapiiacak 

MahkUmlarm~ memlekete nafi hirer uzuv olarak 
hapisaneden ~J.kmalar1 i~in tedbirler ahntyor 

Adliye Vekilinin 
miihim beyanab 

Ayba~mdan itibaren tatbik edileceit 
olan yeni me~hud ciiriimler kanununun 
talimatnamesi hamlanmi§tJr. Dun Ad -
]iyede Adliye Yekili ~iikrii Saracoglu
nun ba~kanhgmda yiiksek adli komisyon 
tekrar toplanml§ ve talimatnamenin tat
bikatJ hakkmda baz1 esaslar tesbit edil
mi§tir. 

-5iikrii Saracoglu, lmrahda yap1lmJ§ o· 
Ian asri hapisaneyi gormek i.izere bu 
hafta i!;:inde hususi bir motorle lmrahya 
gidecektir. 

Diin kendisile gorii§en bir muharriri ~ 
mize Adliye V ekili ~u beyanatta bulun· 
mu~tur: 

«- Ayba§mdan itibaren gerek me§
hud ciiriimler ve gerekse ceza kanununun 
ve usulii muhakeme kanununun baz1 ye
ni esaslan meriyet mevkiine girecektir. 
Bu hatfa i~inde bir heyetle beraber fm~ 
rahya giderek orada ~ok miismir neti -
celer verdigini zannettigim modern ha
pisaneyi ve tatbik edilen yeni 1slah me -
todlanm gozden gec;irecegim. 

Heyetin orada bir gece kalmasJ ihti -
mali vardn. Oradan dondiikten sonra 
lmrahdaki hapisaneler gibi biri Bile -
cikte, digeri Eski§ehirde olmak iizere 
iki hapisane daha yaphracag1z.» 

Mahkrimlarrn rslaht ~areleri 
Adliye Yekaleti mahkumlann Islah1 

nefs etmeleri ve hapisaneden ~1khktan 
sonra memlekete, ~ah§kan ve namuslu bir 
unsur olarak kat!lmalan i~in medeni mem· 
leketlerdeki 1slah ~arelerine ba§ vuracak
tJr. Bu ciimleden olarak daha bu sene 
1,000 .kadar mahkfunun bir ktsml ziraat, 
bir kisnu da maden amelesi olarak yeti~
tirilmi§ olacaktir. Bunlar viicudleri sag
lam ve ahlakan tereddi etmemit kimse -
Jerden sec;ilecektir. 

vazifesini gorecektir. 
Elde ettigim hakikatler ~unlardiT: 
1 - ltalya, Arahlar arasmda ekstre

misleri tahrik ve Filistin ist:klal ihtilaline 
gizliden gizliye yard1m etmi§tir. 

2 - ltalyanlar, Filistin mandasm1 ln
giltereden ltalyaya ~evirmek hususunda 
Y ahudileri t~ttvik etmi§lerdir. 

3 - Baz1 imtiyazlara ve bi!hassa ln
giltereden yiiz ~evirmelerine mukabil, 
italya Yahudilere Habe§istanm istismar 
i~inqe ittirak vadeylemi§tir. 

Y ahudi •ermaye.i 
Birka~ zaman evvel, ltalyan ajanlan 

gayriresmi surette Y ahudi miimessillerile 
temasa gelerek Y ahudi bilyiikleri nezdin
de teklif olunacak bir planm kabuli.inde 
tesir icra etmelerini istemi§lerdir. Milia
kat MISirda cereyan etmi§tir. 

ltalya, Hahe~tanm inki~fmda Y a
hudi sermayesi verildigi takdirde milstem
leke plinlanm te~kik ic;in kurulacak iktl
sad heyetine bir Y ahudi mi.imessilin ta· 
yinini kabul etmi§tir. 

Buna mukabil, ltalya Hahe§istanda 
Y ahudilerin iskamm te§vik ve tervic ede
cek ve Habe§istanda bir nevi tali Y ahudi 
yurdu tesisine musaade edecektir. 

1talyanlar lngilterenin satvetten di.i§ ~ 
mekte olan bir c;levlet olduguna i§aret e
derek Filistinde Y ahudi yurdu teessi.isil
ni.i istemiyen Arab mukavemetine kar~1 
koyam1yaca~ru da ileri silrmii§ler ve yeni 
kuvvet bulan ltalyamn bu yurdun tees
siisiinii temin kudretinde oldugunu iddia 
etmi§lerdir. 

Ayni zamanda parhmanter demokrasi 
sistemi ic;inde ya~1yan lngilterenin isyam 
bastuam1yacagm1 da soylemi~lerdir. Ma
amafih bu plan Y ahudiler tarahndan §a
yanl itibar gori.ilmemi§ ve Yahudi siyaso
tinin her zaman ic;in lngiltere lehtan ol
dugu ltalyanlara soylenmi§tir. Hatta, a
lelOmum Y ahudi te§riki mesaisinin betah
sis Habe§istanm inki§afmda mali yar -
dtmm mevzuu bahsolamJyacagml da bil
dirmi~lerdir. 

Kudiisteki ltalyan konsolosu, Filistin 
Y ahudilerinin kism1azamm1n amele parti
sine mensub kimseler oldugundan fa§'ist 
bir memleketle te~riki mesai etmiyecekle· 
nm Romaya bildirmi§tir. Maamafih 
plamn alelumum Y ahudi menafiine uy
gun olmamasmdan dolay1 reddedilmi§ 
olmas1 en esash sebeblerden biridir. 

ltalyanlar, Y ahudilere Habe~istan 
fethinin lngiliz niifuz ve hakimiyetini so-
na erdirmek uzere tertib olunan bir pla
nm ba§JangJCl o}dugunu soy(emi~}erdir. 
ltalyanlar Arablara son harb neticesinde 
lrak ve Maverayierdiin istiklalinden son· 
ra SJTanm Filistin istiklaline geldi~ini bil
dirmi§lerdir. 

Muzaller kuvvet 
«Muzaffer fa§ist kudreti» olarak ltal

ya Akdenizi kontrol altma. aldlktan son· 

Adliye V ekili $iikrii Saracoglu 

Edirnedeki hapisanede ziraat ve ha -
hc1hk ogretilecektir. Edirne hapisane -
sinin bu yll kadrosu alh yiize ~1kanlacak 
ve bina cihetinden s1kmt1da bulunan ha
pisanelerden 500 mahkum buraya gon • 
derilecektir. Hapisanelerin Js!ah1 1~1n 
be§ senelik bir plan yap1lmasJ da muhte
meldir. 

Y eni hapi•aneler nizamnamesi 
<;ok ehemmiyetli olan hapisaneler 

nizamnamesi de Suray1 Devlete verilmek 
uzeredir. Bu nizamnameye gore hapsin 
infaz mi.iddeti dort devreye aynlmakta 
ve her devrede mahkum biraz daha teh
zibi ahlaka dogru yiiriiti.ilmektedir. 

lstanbul hapisanesinin de c;ok koti.i ve 
s1kmhl1 vaziyetine bir nihayet vermek ic;in 
birc;ok projeler vard1r. Bu meyanda ~im
digi hapisanenin y1k1larak yerine son sis-
tern bir hapisane kurulmas1 tasavvur edil
mektedir. Eski§ehir ve Bilecikte yap1la -
cak olan asri hapisanelerden sonra ~ark 

vilayetlerinin ihtiyacma gore oralarda da 
yeni hapisaneler kurulmas1 di.i§ilni.ilmek· 
tedir. 

ra Filistin istiklalinin hakikaten ink!labm1 
temin edecektir. MlSinn istiklali de gozo
nilnde tutulmak laz!m geldigi soylenmi§
tir. 

Arablara kaT§! hiisniiniyetini goster
mek kasdile ltalya Arabian te§vik husu
sunda kat'! ve muayyen bir plan dahilin
de hareket eylemi~ ve lngiltereye kar§l 
harekete gec;tikleri takdirde onlara yar -
d1m vadetmi§tir. Y ahudi ve lngiliz aleyh
tarhgl propagandas1 i~in bi.iyiik paralar 
sarfolunmu§ ve Arablara gizlice esliha 
ve miihimmat verilmi§tir. Son aylar zar -
fmda bu ugurda 200,000 ingiliz liras1 
sarfolundugu tahmin edilmektedir. 

ltalyanlar bilhassa gene Arablar nez
dinde s1k1 propagandalarda bulunmakta· 
d1rlar, F a§ist mod eli milliyetperverlik fi
kirlerini yaymak i~in biiyiik mesai sarfo
lunmu§tur. 

1talyanca tedrisatta bulunan ilc; mek
tebe ltalya tarafmdan paraca yard1m e· 
dilmi§, italyan muallimlerine tavizatta 
bulunulmu~ ve Arab matbuatma da yar
dtmlarda bulunulmu~tur. italyanca bir 
gazete de inti~ara ba§larru§tJT. 

1talyaya talim ve terbiye i~in Arablar 
c;agmlm1§ ve Bari radyosu vas1tasile pro· 
paganda idame olunmu§tur. 

Arab talebenin ltalyaya seyahatleri 
teshil olunmu~ ve ltalyan mekteb ve iini· 
versitelerinde bu talebenin paras1z oku
malan temin olunmu§tur. 

Habe#dandan •onra 
Hat1rlarda olsa gerektir ki Arab is -

yam Habe§istanm fethi akabinde ba§la
rol§tlr. Ana hatlanm ~izdigim fa§ist fa
aliyetleri buradaki Arablardan bir. ~ogu
nu ~a§ITtm!§tlr. ltalyan ni.ifuzunu lngil -
tereninkine tercihen kabul edip etmemek 
hususunda tereddi.id mevcud olmakla be
raber propaganda giinden giine daha de
rinlere kok salmaktad1r. 

~imdi idaresi mii§ki.il bir hal alan 
ekstremistler istiklal ugrunda italyan mu· 
avenetini temin fikrini tercih etmektedir
ler. 

Ekstremistlerin gayesi lngiliz ve Y a
hudi yurdu meselelerinden bir ~1rp1da 
kurtulmak ic;in Akdenizin §arkmda tesisi 
teemmiil edilen fa§ist hiikull}eti bir ko§ede 
olmak iizere ortada ltalya ve garbde 1s
panya olarak Akdenizde teessiis edecek 
Italyan hakimiyetine yard1m etmektir.» 

Filistinde vaziyet bir 
tiirlii Jiizelmiyor 

Kudiis 21 (A.A.) - Yaziyet, ger
gin olmakta berdevamdu, c;unkii Arab
lara dii§iinmek ic;:in vakit buakmak 
maksadile orfi idare ilanmm tehirine 
Londra hi.ikumetince karar verilmesi hie;~ 
bir tesir has1l etmemi§tir. 1ngiliz memur
lan, Arabian grevi durdurmaga ikna et
mege ugra§maktad1rlar, fakat yeni bir 
tak1m tedbirler ahnacagmm ilan edil
mi§ olmasma ragmen ~imdiye kadar hi~
bir netice elde edilememi§tir. 

CUMHURiYET 

( ~eh1r v Memleket Haberleri ) 

• yertne 
zamm1 
ihtar! 

Bir~ok muallimler tedri
satta muvaffak olamadt -Maarif Vekaleti, istanbulda muhte ~ 
!if lise, ortamekteb ve muallim mekteb -
lerinde ~ah§an orta tedrisat muallimlerin· 
den 290 ki§iye ihtar mahiyetinde hirer 
mektub gondermi§tir. Bu mektublardan 
bir k1smmda 934 - 935 ders senesi niha
yetinde tedrisatta muvaffakiyet gosteril· 
mediginden, hir k1sromda da sicillerinin 
temiz olmad1gmdan bahsedilmektedir. 
Hatta bu sene Istanbul orta tedrisat 
m~allimleri arasmda yap1lan geni§ mik
yastaki degi§ikliklerin de bundan ileri 
geldigi soylenmektedir. lhtar alan mu
allimler arasmda k1dem miiddetini dol -
durmu§ ve bu sene k1dem zammma hak 
kazanml§ olan muallimler de vard1r. Bun
Jar da kldem zamm1 yerine, «sicilinizi 
temizlemeniz tavsiye olunur», yahud 
«934 - 935 senesi ic;inde, tedrisatta mu
vaffakiyet gostermediginizden dolay1 k1· 
dem zamm1 alam1yorsunuz.» Mahiyetin
de mektublar alml§lardJr. Bu muallimler
den birkac;:1. garaza ugrad1klarmdan ba
hisle Devlet -5urasma miiracaate kara~ 
vermi§lerdir. 

SEHIR ISLER/ 

28 hastabaktci 
talebe yeti,ti 

Avrupada tahsil goren 
kiZiar da geldiler 

Kmlay tarafmdan idare edilen Has
tabaklcJ mektebi bu sene 28 talebe yeti§~ 
tirmi§ ve bu talebeler §ehrimizdeki muh
telif hastanelere tayin edilmi§lerdir. 
Mektebin mi.idiirli.igi.ine Amerikah Mis 
Kef tayin edilmi§tir. Mis Kef hem me~ 
zuniyetini gec;irmek, hem de baz1 ihti -
yaclanm temin etmek mllksadile Arne -
rikaya gitmi§tir. Y akmda ~ehrimize gele
cektir. Mektebde Amerikada tahsil etmi§ 
iki Ti.ik km da vard1r. 

Gene mekteb idaresi tarafmdan has
tabaklc!hk tahsili ic;in Yiyanaya gonde -
rilmi§ olan Hayriye ve Makbule isimle
riodeki iki Ti.i,rk k1zile Budape§teye gon· 
derilmi§ olan diger bir Turk km tahsille
rini muvaffakiyetle bitirerek §ehrimize 
donmu§tiir. Bunlar Hastabak1c1 mekte -
binde vazife alacaklard1r. Mektebde ha
len 75 talebe vard1r. Hastabak1c1 mekte
bi te$ekki.il edelidenberi memlekete bir iki 
yilz hastabak!cl yeti§tirmi~tir. Bu hasta -
babc1lar elyevm memleketin muhtelif 
yerlerinde ve hastanelerinde vazife gor -
mektedir. Doktorlanm1z bunlardan ~ok 
memnun kalmaktadtrlar. 

Hava postalart 
intizamla i,Iiyor 

idare, yeni bir faaliyet 
program1 haz:trbyor 

1935 senesi haziramnda N af1a Veki
letine baglanmt§ olan Devlet Havayol
lan ldaresi o zamandanberi buyuk bir 
intizamla i§lemektedir. Vekalet, yeni bir 
faaliyet programmm tatbikma hazulan
maktadu. 

25 may1stan 31 agustos 936 tarihine 
kadar yap1lan sefer adedi 230, ta~man 
yolcu miktan 698, §ehir tenezzuh u<;U§· 
Ianna i§tirak eden kadm ve erkekler ( 17 
c;:ocuk dahil) 803 ki§i, bagaj 627 kilo 
800 gram, posta 70 kilo 812 gram, ga
zete 4987 kilo 150 gramd1r. 

Evvelti lzmir sonra Adana 
Hava hatlan memleketin her ko§esine 

dogru ilerleyip tevessii edecekse de ilk 
ula~Ilacak vilayet hmirdir. !dare lzmir
de Halkapmar mevkiinde yolcu tayyare
lerinin ini~ine miisaid giizel bir tayyare 
meydam hazulamJ§, yolcularm istiraha
tini ve tayyarelerin orada bakunm1 da 
gozoniine alarak yamnda yolcu salonu, 
tamirhanesi bulunan bir hangar in§a et
tirmektedir. 

lzmir seferlerine ba§land1ktan sonra 
Adanaya da hava yolile ula§mak 1~m 
icab eden tedbirler almacaktu. 

Belediye muhasebesine 
almacak memurlar 

Y aS, meyvalarimlZ Miitehassu tayyareeiler 
Hattm inki§af ettirilmesile yeti~mi§ 

Belediye muhasebesine yeniden ah -
nacak on iki memurluk i~in vaki olan 
mi.iracaatler c;ok oldugundan talibler ara· 
smda per§embe giini.i bir se<;me imtiham 
vap1lacakhr. 

ihracat ambalaJ"lari rok personele ~ok ihtiyac olacagml i§in ba~-
~ lang1cmda kestirmi§ olan idare, Avrupa~ 

muvaffakivetli oldu nm havaclhk hususunda ileri gelen mek
teblerinde okutmak ve tamnm1~ fabrika-

lzmir (Hususi) - Y a§ iiziim, kavun larmda nazari ve ameli staj gostermek i
ve ya§ mahsul sevki meselesini eti.id et - c;in 16 talebe gondermege karar vermi§ 
mekte olan Vekalet miitehassis heyeti • ve bu i§in ba~anlmas1 artJk bir giln mese
nin, bugiin yann Istanbuldan §ehrimize lesinden ibaret kalmi§tlr. 

10 ya,mdan kii~iik ~ocuklar 
hisiklete binemiyecekler 

Zab1ta ve Belediye talimatnamesine 
gore bisiklet kullananlann on ya§mdan 

donmesi beklenmektedir. Heyet doniin - T ayyare telsizleri 
ce, evvelce yap1lrn1§ olan kavun amba - Simdi tayyarelerdeki telsizlerle, yerle 

yukan olmalan, tramvay arabalan ara· 
~mdan gec;memeleri, yaya kaldmmlarma 
t;Ikmamalan icab etmektedir. Halbuki 
iOn zamanlarda, talimatnamenin bu kay· 
dine riayet edilmedigi ve bunuo neticesi 
olarak bir tak1m kazalara sebebiyet ve
rildigi goriilmektedir. Bu hareketlerden, 
birinci derecede on ya§mdan kiic;iik ~o
cuklarm velilerinin, ikinci derecede bu 
~ocuklara bisiklet kirahyanl4lnn mes'ul 
tutulmalan lazJmdir. Bu noktalar tasrih 
edilerek diin Belediye §ubelerine bir ta· 
mim gonderilmi§tir. Badema on ya§mdan 
kiic;iik ~ocuklann bisiklete bindikleri go· 
riiliirse evvela velileri, sonra da bisikleti 
ltiraya veren §ah1s mes'ul tutulacakhr. 

lajlarile lngiltereye yapllml§ kavun sev- muhabere miimkiinse de, yerde daha 
kiyat ve satl§mdan ahnan neticeyi tetkik kuvvetli tel~iz istasyonlarmm olmasma 
edecektir · kani bulunan idare, V ekaletin tasvibile 

Ald!glm malumata gore, Hamburga diinyanm en ~ok tamnmJ§ yer telsiz fir
sepet ambalajlar i~inde gonderilmi§ olan masma kuvvetli yer telsiz istasyonlan 
ya§ uziim, hi<; bozulmadan ve aynen se- sipari~ etmek iizeredir. Bu yer telsiz is ~ 
Pete kondugu gibi ~1kanlml§ ve satJlml§' 

tasyonlarile, istasyonlar arasmda; yerle 
tlr.Keza, lngiltereye sevk,edilmi ola.n. tayyare ve tayyare ile yer arasmda gerek 

• l t [ telsiz telgraf ve gerekse telefonla muha-
9000 kavunun da ayni m\lvaffakiyet e d I · k 

here temin ~ i ece tir. piyasaya ~1kanldtgi ve iyi fiatla sahldiijl ____ ...__...__ ___ ........, ____ _ 

haber almmJ§tlr. Yani esas itibarile ilk MOTEFERR/K 

Galata kuleli tamir ediliyor 
Son zamanlarda baz1 klsimlan harab 

olan Galata kulesinin tamiri i<;in Bele -
diye tarafmdan 1 0 bin lirahk bir tahsi· 
sat verilmi~tir. T ami rat bu para ile ikmal 
edilemiyeceginden kalan k1s1m da gele
cek seneki biit<;eden aynlacak tahsisatla 
yaptlacaktJr. 

Sebze halinde sirt hamalh&-1 
kaldirildi 

Sebze halinde mt hamalhgma filen 
nihayet verilmi§ ve e§yalann otomatik 
arabalarla nakline ba§lanmJ§hr. Bura -
dan almacak netice, yapllmakta olan ye· 
ni hamalhk talimatnamesine esas ola • 
cakhr. 

tecri.ibelerden alman netice mi.ispettir. 
Gelecek sene ya§ mahsul sevkiyatl 

kat'] olarak ba§hyacaktlr. 
Simdilik iki tasavvur vard1r: 
1 - Hiikumet<;e iki vapur satin ah -

narak bu nakliyatm yap1lmas1. 
2 - Bu i§in Ti.irkiye ile daimi i1 ya

pan nakliyat §irketlerile temini .. 
Eger bu sevkiyatm Denizyollan ida· 

resince yap1lmasJ takdirinde, iki kii~iik 
ve saglam vapur satin almacakt1r. Bu va· 
purlann ya~ sebzeyi muhafazaya mahsus 
buz ve sogukhava depolan bulunacaktir. 
Vapurlar, mevsim imtidadmca, Avrupa 
limanlanna i§leyip duracaklardu. 

Sirketlere verilmek istendigi takdirde, 
hukumet, bu gibi miiesseseler nezdinde 
te§ebbiisata giri~erek keridilerine aid va
purlarda elli§er lira bin lira sarfile bu te
sisatm yap1lmasmi istiyecek ve temin e· 
decektir. 

Her iki takdirde de §U mahzur var -
du ki, bu depolardan ~1kanlacak olan 

Ekmek fiatlarl ya§ mahsul, tabii nefasetini yirmi dort 
Nark komisyonu dun toplanarak un saat muhafaza edebilir. Yani bu miiddet 

ve bugday fiatlanm tetkik etmi§tir. Un zarfmda sahlmak ve kullanllmak liiz1m· 
fiatlanmn bir miktar dii§tiigu goriildii - d1r. Bu sebeble, mahzen ve depolara 
giinden komisyon birinci nevi ekmegi on miitemadiyen sogukhava cereyam veren 
para noksanile 10,5 kuru§, ikinci nevi diger baz1 tesisatm da ilavesi dii§iiniil • 
ekmegi on para noksanile 1 0 kuru§, fran- mi.i§tiir. 
celay1 da yirmi para noksanile 15 kuru§ Oniimiizdeki sene, herhalde ya§ mey· 
olarak tesbit eylemi§tir. valanmlZ i<;in bir~ok yenilikler ve iyilik

ler getirecektir. Bu takdirde, evvela ya§ 
V azifelerine gelmiyen mahsulden varidat artacak. ikincisi daha 

Belediye memurlari bol istihsalat yap1lmaga ~ah§Jlacak, il -
Yali ve Belediye Reisi Muhiddin Os- t;iincilsii; geriye kalan kuru mahsul da • 

tiindag tarafmdan Belediye biirolannda ha azalacag1 i~in onun da bymeti arta· 
yap1lan kontrol neticesinde, birc;ok me - ..:c~ak;;;.t;;.;;Ir;.... __________ , __ -... 
murlarm vakit ve zamanile vazifeleri ba- ECNEB/ MEHAF/LDE 
§ma gelmedikleri veyahud da vaktinden 
evvel i§i terkettikleri goriilmii§tiir. Bunun Suriyeliler gittiler 
i~in Belediye Reisi tarafmdan yap1lan lzmir panaymm gormek iizere memle-
bir tamimde kalem amirlerinin giinliik o- ketimize gelmi§ olan Suriyeli tiiccar ve 
larak dort jurnal haZ!Tlamalan, bunlar - seyyahlar di.in Ankara yolile memleket
dan birisini riyasete, birisini muavinlige, lerine donmii§lerdir. 
birisini tefti§ heyetine vermeleri, dordi.in· Y unan ha,konaoloau geldi 
ciisiinii de nezdlerinde muhafaza etmele- Mezunen Atinada bulunmakta olan 
ri, bu jurnala vazifelerine gelmiyen me - y unanistan lstanbul ba§konsolosu M. 
murlarm, mazeretlerile beraber isimlerinin Leonidas Gafos dun !stanbula donmi.i§ • 
yazllmas1 beyan edilmektedir. 

P. T. TELEFONDA 

Y eni posta pullar1 
~Ikaribyor 

Bogazlar mukavelesinin akdi hahras1 
olarak, bir defaya mahsus olmak iizere 
Siirsaj posta pullan basJlmaktadu. 

Muhtelif k1ymette olan bu pullar pek 
yakmda ted!vi.il sahasma cyJkanlacak, ii
zerinde Bogazlar mukavelenamesinin ak· 
di tarihi de bulunacakhr. 

ti.ir. 
~···-M. Prost geldi 

lstanbulun plamm yapmakta olan 
mimar Prost diin Avrupadan §ehrimize 
gelerek Perapalas oteline inmi§tir. 

Mimar Prost bir iki gilne kadar plam 
ii:zerinde c;ah§maga ba~hyacakhr. 
20 Bulgar gazetecisi geldi 

<;ar Ferdinand vapurile Varnadan 
~ehrimize 20 Bulgar gazetecisi gelmi~
tir. Bulgar meslekta§lar yann istan -
buldan aynlacaklard1r. 

Cumhuriyet bayram1 
haz1rhklari 

Saffet Ankanm riyaseti altmda topla· 
nan 29 te§rinievvel Cumhuriyet bayram1 
kutlulama komisyonu, mesaisine devam 
etmektedir. 

Bu maksadla hazulanan bayram pro· 
gram1 yakmda kazalara da bildirilecek ~ 
tir. 

Diger taraftan Ti.irkiyenin her tarafm
da, bu biiyiik bayramm lay1k oldugu ih
ti§amla tes'idi ic;in Yilayet Parti ocak -
larmdaki kutlulama heyetleri hamhk 
programlanm oniimiizdeki cumartesiye 
kadar bitinnege <;ah§maktad!rlar. 

1hracat tacirleri taanif 
ediliyor 

lhracatm murakabesi hakkmdaki ka ~ 
nuna gore ihracat tacir ve firmalarmm 
eylul ~~ nihayetine kadar Ticaret Oda
larmdan ihracatc;Ibkla 936 senesinden 
evvel me!!gul olduklanm gosterir bir ka
gld almalan ve bununla lkt!sad Veki
letine miiracaat etmeleri ikhza etmekte
dir. Bu miiddet azaldig1 ic;in ihracat fir
malannm hemen c;ogu Ticaret Odasm
dan kag1d alm1~lardu. Simdiye kadar 
124 ihrac firmasma bu §ekilde Odaca 
kag1d verilmi§tir. 

Odada ~imdiye kadar ihracat ve itha
lat tacirleri bir tasnife tabi tutulmamt~
tl. Bu miina~ehetle tasnif yap1lm1~ olacak, 
ayni zamanda kanunun hiikiimleri mu • 
cibince her firmamn neler ihrac edebile
cegi o~renilecektir. 

Muamele vergisi i~in 
yap1lan i~timalar 

Ticaret Odasmda muamele vergis1 
ic;in diin lastik fabrikatorlan ikinci bir 
toplanh yapmt§lard1r. Bu toplanhda bil
hassa iizeri kau~uk olan kablolar ic;in 
ahnacak muamele vergisi i.izerinde gorii
iilmu§tiir. 

Odada yarm da degirmen sanayii mii· 
messilleri toplanacaktJr. Bu ic;timaa mem· 
leketin muhtelif yerlerinden degirmenci · 
ler de i§tirak etmek ilzere §ehrimize gel
mektedi'rler. 
Turk Tarih Tetkik cemiyeti

nin umumi kongresi 
Tiirk T arih T etkik Cemiyetinin umu· 

mi kongresi gelecek sene fevkalade me· 
rasimle a~1lacakhr. Kongrenin gelecek 
sene agustos veya §Ubat aymda ve Dol
mabahc;e saraymda toplanmas1 muhte -
meldir. Bu toplant1 fevkalade miihim o· 
lacak ve Ti.irk T arih T etkik Cemiyeti 
tarafmdan yeni eser ve tezler ortaya ko· 
nulacaktlr. 
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Siyasi i.cmal 
Lehistanm yeni talebleri 

M illetler Cemiyeti meclisinde 
Lehistan Hariciye N azm M. 
Beck iki miihim talebde bulu~ 

narak hi.ikumetinin gayet faa! bir politika 
takib eyledigini bir daha ispat etti. Mil~ 
letler Cemiyeti misakmm Habe§ mesele • 
sinde iflasmdan sonra 1slaha muhtac ol
dugu anla§tldigmdan bu i§in Milletler 
Cemiyeti meclislerinin bu defaki i~;tima 
devresinde miizakere edilmesi kararlat
tmlmJ§tl. On sekiz devlet §imdiden 1slaha 
aid dii§iincelerini Cemiyet umumi k.itih • 
ligine bildirmi§ bulunuyorlar. 

Lehistan Hariciye Nazm bu i§in §im~ 
diki toplanhlarda gorii§iilmesi faydas1z 
olacagma i~aret ederek geriye bnak1lma· 
sm1 istedi. Bu teklif Milletler Cemiyetinin 
Jslahml istemekle beraber bu mevzuun 
§imdi gori.i~iilmesini beyhude, hatta za~ 
rarh sayan, lakin onayak olmamak ic;in 
de resmen tehirini istemekten c;ekinen ln· 
giltere ve diger devletler i~in iyi bir ve
sile te~kil etti. 

Milletler Cemiyeti misakmm Isla • 
hma eskidenberi taraftar oldugu halde 
§imdiki siyasi ahval ic;inde bunun miiza
kere mevzuu yapdmasmJ ho§ gormiyen 
devletlerden biri de ltalyachr. Lehistamn 
yeni teklifi, Leh ordusu Ba§kumandam 
General Smiglynin ahiren 1 talyayt ziya• 
retile dostlugunu bir kat daha samimile§• 
tirdigi ltalyanm davasm1 da teyid etmit 
oluyor. 

Esasen yap1lacak 1slahm mahiyeti 
hakkmda devletler arasmda fikren bariz 
bir aynhk -vard1r. Mesela Kii~iik 1tilaf 
ziimresi son konferansinda kararla§tlrdJgl 
vec;hile · Milletler Cemiyeti misakmm bu 
mi.iessesenin otoritesini artlracak ve sozii
nii ge~irecek bir surette 1slah edilemsine 
taraftard1r. Ha1buki diger baz1 devletler 
Milletler Cemiyeti misakmdaki salahiyet• 
leri bu milessesenin kuvveti ve arkasmda• 
ki devletlerin dilekleri fevkinde bularalt 
bunlann tahdidi fikrindedirler. BaZJlan 
misakm metnine asla dokunulm1yarak 
madde ve hkralarm yeniden tevil ve tef· 
sir edilmek mretile ahkamm zaman ica• 
batma uydurulmaslm istiyorlar. 

Islahm hangi yolda yap1lmasmda bu 
kadar fikir ve telakki fark1 varken Lehis
tamn tehir teklifile devletler arasmdaki 
z1ddiyetlerin tesviyesi i~in vakit kazaml~ 
m1~ olacakt1r. Herhalde Lehistamn ehir 
teklifi Milletler Cemiyeti meclislerinin 
ruznamesindeki en mi.ihim i~in haynh bir 
surette geciktirilmesine sebeb olacakhr. 

M. Beck ikinci miihim teklifini man • 
dalar komisyonundaki 1ngiliz azasmm 
degi~mesi ve yerine gene bir lngilizin g~ 
tirilmesi mi.inasebetile ileri siirdii. Mira .. 
lay Becke gore, Umumi Harbden sonra 
maglub devletlerden alman yerlerin ga • 
lib biiyuk devletler arasmda manda su .. 
retile taksim edilmesi yeti§miyormu~ gihi 
bu devletler Milletler Cemiyetinin bu i§ .. 
leri kontrol ic;in te§kil ettigi mandalar ko .. 
misyonu azahklanm da kendilerine inhi .. 
sar ettirmi~lerdir. Lehistan, komisyonun 
ba~ka devletlerden de aza almarak tevsi 
edilmesini ve binaenaleyh Lehistantn da 
bir murahhas tayin eylemesini istemi,tir. 

Bu yeni teklifile Lehistan kendisine 
miistemleke veramesi i<;in son zamanlarda 
ileri siirdi.igii davay1 teyid etmi§ oluyor. 
Filvaki Lehistan uazi itibarile bilyuk 
devletler mevkiindedir. Fa kat niifusu AJ .. 
manyamn ve !talyanm niifusu gibi fev• 
kalade artmakta, ve bunlan ia§e cihetin• 
den zorluk ~ekmektedir. Vaktile milyon~ 
!area Leh amele ve muhaciri Amerikaya. 
F ransaya ve diger memleketlere gidiyor• 
du. Buhran dolay1sile bu kap1lar da ka• 
panmJ§tlr. Hatta F ransadaki yi.iz binler" 
ce Leh amele memleketine iade olunmak• 
tad1r. 

Bu sebebden Lehistan Almany& ve 
italya gibi halinden gayrimemnun devlet
ler s1mfma girmi§tir. M. Beckin yeni tek" 
lifile Lehistan arazi ihtiyac1 noktasmdan 
da Almanya ve italya ile ayni vaziyet 
alm1~ oluyor. Mi.istemlekelerin yeni ba~· 
tan taksimi meselesi artlk bir Almanya 
meselesi degil, Avrupamn iic; biiyi.ik deV" 
leti meselesi olmu~tur. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Ak§am refikimiz 19 ya§mda 
Ak§am refikimiz ne§riyat hayatmm I B 

inci senesini bitirmi§, 19 ya§ma basrnl§~ 
hr. Refikimizi tebrik eder, uzun omiirler 
dileriz. z 

NiiahaaJ 5 Kuruttu 

Abone 1 Tiirkiye Hari~ 
,eraiti ' i~o .. 

Senelik 1400 Kt. 
Alta ayhk 750 
0~ aybk 400 
Bir aylak I SO 

t:100 Kr. 
1450 
800 

yoktur 
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S 0 N J..l A B E J:2. L E l:l •· • ·~ 
TELEFON TELGRAI' ve 1'ELSiZLE · · 

« Sulh ve vifak1 tern in 
etmek hizim elimizdedir>> 
M. Blum, Fransada ihtilal ~dtmiyacaginl ve i~timai 

JS)ahat i~in bir. plan hazJr)andJglnJ soy]edi 
Poissy 21 (A.A.) - M. Leon Blum,j g• evvelce bildirilmi§ olan ihtilal hareketi

diin i:igleden sonra Seine·et·Oise sosya · nin ~imdi de 15 ilkte§rinde vukua geleee· 
list federasyonu tarafmdan tertib edilmi§ gini si:iyli.iyorlar. Bu §ayialan efkan u· 
olan bir toplanhda bir nutuk soylemi§ ve mumiyeye arzedenler, baz1 gazetelerdir. 
bu nutkunda «Halkc;1lar eephesi» hiiku Ben bu gazeteler ic;in • z.ihnimi yormak 
meti tarafmdan §imdiye kadar goriilmii§ s1zm - muhalefeti millete ihanet derece · 
olan i§leri ehemmiyetle yadettikten sonra sine c;1karmakta olduklanm soyliyebilirim. 
iktiham edilmesi ieab eden mii§kiiller - Ecnebi propagandacJlarl, biitiin bunlan 
den bahseylemi§tir. topluyorlar, istismar ediyorlar. Sizi bu 

Hatib demi§tir ki: gibi manevralara kap1lmaktan tahzir e· 
«- Parlamento, yeniden topland;gJ derim !» 

z.aman biz onun kar§ISma i<;timai reform· M. Leon Blum, son sosyal ihtilafiar 
lara aid eiir' etkarane bir plan Ia c;1kaca dolaytsile halk<;ilar eephesine kar§l da 
g1z. Bu reformlar, i§sizlik ic;in milli bir bir tak1m m.anevralar r;evrilmi~ oldugunu 
sermaye ihdas1, ziraatin ugnyaeag1 felii. · soylemi~tir. Mu~aileyhe gore hi.ikumet, 
ketlere kar~1 milli sigortalar viicude ge karga§ahga mutavaatkarane tahammiil 
tirilmesi gibi i§lerdir. San'at ve ticarelin etmek veyahud hi.ikumetle amele s1mf1 
vaziyetinde daha faz.la istikrar viicude arasmdaki temas1 knacak bir tak1m ceb· 
getirmek maksadile §imdiye k.adar aim· ri muamelelere kalh~mak ~1klanndan bi
IDI§ olan tedbirleri itmam edeeegiz. Hii· nm ihtiyar eylemek mecburiyetinde bJra
kumet, hayat pahahhgmm ve bilha;sa blmak istenilmi§tir. M. Blum. bu manev· 
havayiei zaruriyeden olan g1da madde ralan bo~a c;1karmak ic;in halk<;1lar cep -
Jeri fiatlannm artmamas1 ic;in elinden ge· hesinin muhtelif hiz.iblerine, komiinistlc -
leni yapacakt1r.» re, sosyalistlere ve radikallere miiraeaatte 

M. Blum, hie; te dogru ve as1l ve esas1 bulunmu§tur. 
olm1yan bir tak1m tela~ uyandme1 §ayi· Hatib, netiee olarak, §oyle demi§tir: 
alann zarurl «psikolojik ~eraitin» yani «- Giri§mi~ oldugumuz i§i ba~armak, 
balk kiitlesinin mutlak itimadmm tahak· sona erdirmek biz sosyalistlere, komiinist
kuk etmesine mani olmu§ olmasmdan !ere ve radikallere aiddir. Bu i~in yap.!· 
~ikayet etmi§tir. Mumaileyh, men§eleri · masma uzun miiddet devam edilecek o· 
nin tahkiki kabil olm1yan bir tak1m §a· !ursa gerek milli ve gerek beynelmilel 
yialann Fransay1 bir ihtilal, kanh bir a· hayatta silinmez bir iz hiTaktlacakhr. 
nar§i arifesinde bulunmakta olduguna Bu terakkinin nizam ve inz1bat da -
iknaa ugra§masmt teessiifle kar~llaml§ - iresi dahilinde husule ge1mesi bizim eli· 
tit . mizdedir. Nas1l ki vatanda§lar arasmda 

F rans1z Ba§vekili, soziine devamla de- oldugu gibi milletler arasmda da sulh ve 
mi§tir ki: vifak tern in etmek te bizim elimizdedir.» 

«- Bu aym on be§inde bir ihtilal Biiyiik bir balk kiitlesi. bu nutkun ba§-
,·ukua geleeegi haber verilmi§ti. Halbu~i !tea f1kralanm §iddetle alk1~laml§hr. Ba~
on be§ eyliili.i gec;mi§ bulunuyoruz. Hi<; vekilin geli§inde ve gidi§inde halk «En -
b1r §ey oJmad1. 15 ey)u)de vuku buJaca- ternasyonaJ>> mar§IDI soy)emi§tir. 
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I rildtaeler aras1nda 

Ecnehi diL tedrisi 
U. · niversite idare&i prensipte haklt • 

drr: Ecnebi Jil imtihanlarrnr ve 
remiyen talebe &rnrf get;eme;z;. Ya -
bancr profesorleri tiirkfe bilmiyen, 
telifsiz, terciime•iz bir Vniversitede 
ecnebi Jilin tiirkfeden fazla fart ol
dugu yerler vardrr. Bu, miincrka1a 
gotiirmez: Noktayr koyalrm. 

Vnivesite talebesi de tatbikatta 
haklrdrr: Ecnebi Jil iyi ogretilmiyor, 
te,kilat bo;z;uktur ve ecnebi Jil ogret
megt ihtrsas edinmif hocalarrmr;z; 
yoktur. Ak,amrn &aat altr&rndan son
ra y.orgun haflzalara yiiklenen bu 
Jersler, kalburun ifine su doldurmak 
gibi nalile gayretler arasrna giriyor. 
Su yerine bo~a akrtrlan ~ey, bir .siirii 
yabanct kelimeler ve kaidelerle be • 
raber, heyhat, unede 86 bin liradrr. 

T alebelere veremedigimiz feyi on
lard an istiyemeyiz. Hepimiz pek iyi 
biliriz ki mekteblerimizde ecnebi dil 
ogrenilmez. Hususi tahsil gormiyen • 
fer ilkmekteblerde ba,lcrdrklarr sila
beri lisenin son srnrflarrnda Ja hece
lemege devam edip durmu,lardtr. 
Nifin mi? Kabahati hemen mualli -
min srrtma bindirmiyelim: 9ocugun 
dil muhiti yoktur, iyi kitabt yoktur, 
hatta birfok liselerde koca srnrfrn 
tek bir diksiyoneri yoktur, stmf mev
cudlart haddinden fOk fazladtr, 
programlar hktzdrr. Kabahati he -
men Vekaletin srrttna da bindirmi -
yelim: Parast yoktur. 

Yoktur amma mekteb idarelerine 
emir verir: Y abanct dile ehemmiyet 
veriniz. Mekteb idareleri de mual • 
limlere teblig eder: Yabanct dile e· 
hemmiyet veriniz. Muallimler de ta· 
lebeye nasihat eder: Yabanct dile e
hemmiyet veriniz.. Yukarrdan a1ait 
yuvarlanan bu kuru aksisadamn son 
muhatabt talebedir. Yabanct dile ne· 
rede, ne ile, ne zaman, nasrl ehem • 
miyet verecegini bilmiyen talebe, im· 
tihanda ya muallimin miisamahasile 
gefer, o z.aman da fOh birfeY ogren• 
memekle kalrr; yahud fakar. 

9akar da ertesi sene ogrenir mi? 
Hayrr. Tedrisat mekanizmasr degif -
medikfe netice ayni kalacakttr. Ayni 
kaldrkfa da, bof yere talebeye bir se· 
nelik cehd, para, zaman kaybettir • 
menin manasr yoktur. 

PEYAMI SAFA 

Y eni muallimler 
Muallim mektebi mezun· 
Ia n1n hepsi tayin edildi 

<;in - Japon ihtilaf1 Akde-niz-~m-~.\-,reti

Ankara 21 - lstanbul K1z ve Er· 
kek Muallim mekteblerinden bu sene 
mezun olanlarm tayin edildikleri yerler 
§Unlard1r: 

Erkek M uallim M ektebi mezunlan: 
Niyazi Muglaya, Hiiseyin Giimti§a • 

neye, Ziya 1stanbula, Galib Rizeye, 
Fikret Sinoba, Sadeddin Aydma, Isma
il ve Mehmed Coruha, Mehmed F ethi 
Muglaya, Avni Rizeye, Celal Orduya, 
Osman Giresuna, Cerna! Samsuna, Re
§ad Zonguldaga, Ziya Muglaya, lsma· 
il Burdura, Nam1k Zonguldaga, Siya
vii~ Aydma, Mehmed Giresuna, Salah 
Bilecige, Faruk ve Naci Muglaya, 
Mehmed Zonguldaga, Mustafa Rizeye, 
~inasi <;oruha, Needet Manisaya, Sa
deddin Sinoba, Sad1k !stanbula, F eyzi 
Y ozgada, Kanber Karsa, Murad Ordu
ya, !sa Coruha, Cerna! Giimii~aneye, 
Mehmed Zonguldaga, Kemal Muglaya, 
Ru~en Denizliye, Hasan Karsa, Ali 
Ne~'et !stanbula, Yusuf !stanbula, Ab
durrahman, Hamdi, Mustafa Yozgada, 
Huseyin Trabzona, Osman Nuri Rize
ye, Asian Coruha, Htiseyin Ktitahyaya, 
Enver Orduya, ,Saban Afyona, Necdet 
ve Kamil Giresuna, Suleyman Coruha, 
Hasan Bahkesire, Ali Coruha, Rti~tti 
Giresuna, Remzi Manisaya, Orner Si
noba, Liitfi 1stanbula, Sahin ve Ali Os
man Giresuna, Enver Y ozgada, Kamil 
Samsuna, Vahid ve Neemeddin Mugla
ya, Ruhi Aydma, F ethi Coruma, Uy • 
gur M. Arif Aydma, Serif Erzuruma, 
As1m, E~ref ve F uad Sinoba, Hasan 
!spartaya, H1z1r Kastamonuya, N e§' et 
Trabzona, Naei Aydma, Abdulkadir 
Y ozgada, lbrahim Erzuruma tayin edil
mi~lerdir. Bunlar oradaki ilkmektebler
de hocahk yapaeaklardu. 

!stanbul K1z Muallim mektebi me -
zunlan: 

Fahriye Zonguldaga, Nazmiye !stan· 
hula, NiiUfer Zonguldaga, Nesime Ma
nisaya, Ay~e Samsuna, Masume Agn· 
Ya, Mine Erzincana, Atika Balrkesire, 
Sabahat, Ay~e. Hacer Baltkesire, frfan 
Manisaya, Meliha Zonguldaga, Nee • 
det Manisaya, Leman Sinoba, Saziye 
Orduya, Muyesser Bahkesire, Makbule 
Ciresuna, Mes'ud Zonguldaga, Nuriye 
Erzuruma, fhsan Kastamonuya, Selma 
Sinoba, Neemiye Bahkesire, Miiriivvet 
Aydma, Cemile Zon~uldaga, Mesrure 
Kay~eriye, Saniye Zonguldaga, Me$kii
re Eski~ehre. Rikkat Denizliye, Emine 
Senihe, Y a$ar Sinoba, Suzan Giresuna, 
Saadet Samsuna, Zehra Ka5tamonuya, 
Melahat Bursaya. Sevim Vt" Pervin 
Silmsuna, Hadiye lstanbula, Meliha ve 

(;ine yeniden kitaat Ozerinde 
gonderildi 

Kanton 21 {A.A.) - Domei Ajan· 
s1 bildiriyor: 

Cankanek. Japonyah Nakanonun ol
di.irulmesinden Cin, ve J apon tahkik 
memurlarmm karaya c;tkmasma mani ol
maktan mes'ul 19 uneu ordunun son un
surlanm da c;ekilmeye meebu.r etmek i
c;in, Pakhoiye iir; Kanton ftrkasl gonder
mi~tir. 

CinJeki Japon kuvvetleri 
takviye ediliyor 

Tokyo 21 (A.A.) - Bahriye Na • 
zm, fmparatordan Cindeki Japan klta
atma takviye kuvvetleri gondermek mi.i
saadesini istihsal etmi~tir. 

Ankara, Cank1r1 ve Saf • 
ranboh1da zelzeJe oldu 

Ankara 21 (A.A.) - Meteoroloji 
enstitiisi.inden verilen malumata ~ore bu
giin ~ehrimizde biri saat I 3.42 de 30 
sanive suren ~iddetli ve ufki di~eri dl' 
14.24 te 10-15 saniye siiren ~akuli 2 yer 
sarsmtiSI olmu~hrr. 

Canlurtda 
<;ankm 21 (A.A.) - Bugtin saat 

13.45 te yer sarsmt1s1 olmu~tur. Sar -
smt1 14,30 da bir daha tekrarlam1~ ve 
halk arasmda heyecan uyandlrml~tlr. 
Hasar ve z.ayiat yoktur. 

Cankm 21 (A.A.) - Saat on be§ 
ile on altl arasmda iki defa daha yer sar· 
smt1s1 oldu. Bugiin dort defa olan bu 
sarsmh lar Vilayetin her tarafmda hisse
dilmi~tin. 

Salranboluda 
Safranboh.s 21 (A.A.) - Bugtin sa· 

at 14 e 10 kala ve dort bu<;ukta yer sar· 
smhs1 olmu~tur. Zayiat yoktur. 

Bahkeair ve Kayseri 
Belediye reialikleri 

Ankara 21 {Telefonla) - Bahkesir 
Belediye Reisligine azadan N adirin, 
Kayseri Belediye Reisli~ine de azadan 
Hayrullahm intihablan Ali T asdika ik
tiran etmi~tir. 

Nevide Manisaya, Siikriye 1stanbula, 
Sabahat lzmire. Nezahat Bahkesire, 
F ethiye Zonguldaga, Cevriye Sinoba, 
Naciye fzmire, Aliye ve Nimet 1stan
bula, Ziileyha Samsuna, Ane Kocae • 
liye, Ziileyha Gumi.i$aneye, Melahat ve 
Melil fstanbula, Mahmure Babkesire, 
Safive Kiitahyava, Hatire Aydma. Zeh
ra Bahkesire, Sabiha fstanbula, Nigar 
Manisava, Giilcin Sinoba, Sacide E~ki
~ehre, N eriman lzmire tayin edilmi~ler· 
dir. 

italyan endi;;eleri 
[Ba$makaleden devam 1 

zamanmda Akdenize miiteallik olarak 
yap1lml§ kar~1hkh taahhtidlerin hep Mil
letler Cemiyeti paktmdan miitevellid 
mecburiyetler eumlesinden bulundugunu 
1talya bilmez degildir. Gene halya ~unu 
da bilir ki bunun haricinde Turkiye ltal
yan • Habe§ maeerasmdan evvel de, son
ra da Akdenizde -italya harie olmamak 
§artile· bir muvazene ve emniyet pakh 
tesisine biitiin samimiyetile taraftar ol
mu~ olan bir devlettir. Bunda giz.likapak
h hir; bir$ey yoktur. Akdeniz emniyetin
de §iddetle alakam1z vard1r, ve bu emni
yetin en kuvvetli surette teessiisunii iste
riz. Y oksa italy a boyle bir emniyetin te
essiisi.inii istemiyor mu ki ona mtiteallik 
bahislerden koeunmaga liizum goriiyor? 
Halbuki ltalyan matbuahnm son endi~e
lerinde bu emniyetin halya aleyhine ih
lalinden korkuldugunu seziyoruz. Demek 
ki emniyetsizlik esasen iyi bir~ey degildir. 
hatta ltalya ic;in dahi l.. 0 hal de ltalya· 
nm -kendisinin de dahiJ olaeagl· umuml 
ve mti§terek bir emniyete taraftarhgmtn 
filiyatm1 ~ormekle memnun olaeagJmlZI 
soylemeliyiz. 

Ba,bakan lsmet lnoniiniin Lon· 
draya mutasavver seyahatinde ken· 
disine refakat edecek heyet erkant· 
m tayin ve iliutda ltalyan matbuall· 
mn tamamen -ve belki de bililtizam· 
hayalat i,.inde yiizdiigiinii soyleme
liyiz. Tiirkiyede Genelkurmay B&J· 
kamnm harice yaptlacak herhangi 
bir seyahate iJtiraki halyaea takdir 
olunamtyaeak kadar biiyiik bir hadi· 
se te,kil eder, ve bize gore buna olur 
olmaz sebeb ve bahane ile, yani he
men hi,. liizum da goriilrnez. 

Boiazlarrn taf•ltiminin filcin ve
ya /alan memleket endiistrilerine 
tevdi olunmasma gelince ikide bir 
bazt Avrupa gazetelerinde gordii -
;;;;m;;z bu tiirlii h(?'herlere hor~r biz 
Tiirkler •adece l!iiliiyoruz. Bu tah • 
kim isi ya1nrz Ti; • 'yeyi alci/?r-'ar 
Prler, ve onun en ivis: .. ; VP1n•z Tiir
kiye bil;r ve yapar. Biz bu hovati 
i~imi7.:i hicbir m~>"'llekete terk ve 
tevJi eclemeviz. 0 valmz en<Wstri 
:~; Je~il, encl;•~tril~> berob<>r ve b'!l· 
~i Jaha zivarle O'lr.~ri cleha i<~idir, 

ve M'"" ,l,.n:t:1•-:sr b!:-;Je vardrr. 
Yukrrriki iznhlar ltol.vcm. v.azete

lerinin ne vcihi en':li!}elerle iiziildii
iiinii gostermej<> '''f!fer santrtz. 

YUNUS NADI 
I 

YILDONOMO MONASEBETlLE 

Ahmed Rasimin a~k1 
Biiyiik muharrir, 
nas1l hislerle ve 

315 te, Kitabei Gam't 
ne !f<lrtlarla yaztyordu? 

Yazan : Ahmed Refik 
-t-

o gun, 3 haziran 315 . Cok mutees
sirdi. Kalemini mor miirekkebe bahrarak 
muttas1l yaz1yor, ve gozlugunii ~1kararak 
arama gozlerinin ya$101 siliyordu. N e 
yaz1yordu? Kitabei Gam... Onun en 
nezih ve candan a§km1 tasvir eden mek
tublanm ... 

Gozlerim §U birka~ sahra ili§ti: 
<<Aglami§SID. Seni dunyada benim 

gibi bir betbahtm sevdiginden dolayt mii· 
teessir olmu~sun. Teessiifler etmi§sin. Bi
zim giryeden, teessiirden, teessiiften rna
ada nemiz var? Y anmda bulundugum 
bir zaman: 

Benim ey ah senden gayri nem var? 

Demi~tim de bana: 
- Benim mi, senin mi? diye sormu§· 

tun. Simdi hem benim, hem sen in l. . . >) 
' Hakikaten aglamt§. Zamamnm bu 
ytiksek, miimtaz, giizel, edib kadm1 Ah
med Rasimi ne kadar sevmi§! 0 da ay
nen ~u sahrlan yaz1yor: 

«AglamayJ sevmem. Fakat $imdi ne 
kadar miiteessirim. goriiyor musun? Ar
hk gozya§lanml kalbime ic;iremiyorum. 
Bu katarah alam bilaihtiyar eereyan edi-
yor ... » 

Bu kadm hakikaten giizeldi. Onu 
Ahmed Rasimden dinlemeli: 

«Ve~hen gene osun. Y almz ela goz
lerinin in'itafmda tereddtidler, nazarlann
da bir§eyi ~iddeti taharriden birikmi§ bir 
taab var. Endamm gene o h1ram1 dila~ub 
ile ihtizazh, ba§m gene o vaz't istirham ile 
bir tarafma meyyal. Yiiri.iyii§i.in biraz 
daha seri. Guya muakkibden halas ol
mak, haleeamm bildirmemek tizere pek 
te ko§mamak ic;in bir nevi seyri bikarara 
tabisin.» 

lkisi de birbirini sevdiler. ikisi de a§k· 
larile edebiyahmtza en ic;ten yaztlar bt· 
rakhlar. Biri gamlannm kitabesini, obii
rii kalbinin biitiin safahatm1 yazd1. 

Fa kat Ahmed Rasimin bir rakibi var
dJ. Mektublannda ince bir sitemle, a~k· 
lannm ilk giinlerinde hep o rakibinden 
bahsediyordu. Hatta sevgilisinin agladt· 
gm1 gozile gordii. Adada, sonbahann 
goz alan ye§illikleri, c;amlar arasmdan 
suztile suziile c;imenler tizerine allm ve 
turunci l§lklanm serpen giine~in mas· 
mavi bir deniz arkasmdan bam§lnl mah· 
zun ve mukedder seyrede ede dola§l:t. 
«Dalgalarm ntimayl§lnl, o sahillerin 
kaybolu§unu, ufkun karardlg!DI, semanm 
kirli bir mavi renk alarak gece hululiine 
muntaz1r oldugunu» seyretti. 

Bir araba sadas1 ba§IDI c;evirmege mee· 
bur etti. E vet, ta kendisi l Arabada idi. 
F aytonun i~inde hizmetc;inin diz.lerine 
kapanmt§ aghyordu: 

«Gormedin azizim, gormedin nurdi -
dem! Rehguzarma durmu§ zavalhy1 
gormedin. Ciinkii me§gul idin. F aytonun 
ic;inde hizmetc;inin dizine kapanml§, ag
hyordun. Cozya$1anm omuzlarmm kal
kJp inmesinden hissettim. Hu;kJTa ht<;k1ra 
aghyordun. Pek c;ok iiziilmii$ti.in. Sitem 
gormii§ti.in. Seni terketmi§ler, senden ay
nlmJ§lardJ. Sana :«Sevmiyorum !» de -
mislerdi. N e biiyuk tezad! 

Seviyorum diyorum aghyor, sevmiyo
rum, diyorlar yine aghyorsun.» 

Fa kat o gordugii gozya§lan hazana 
eren bir aynhgm son ~ebnemleriydi.Arllk 
onu sevmiyordu. Buti.in sevilen kendi idi. 
Bir mektubunda devrin miimtaz edibe • 
51: 

«Kimbilir. kac;mc1 defa olmak tizere 
tekrar ettigim, gozlerimle, ruhumla 
bel' eyledigim yaz1lanmz mektub degil, 
tetebbii ettigim o eseri rnukaddes, ruhu
nuzdur; fakat ondaki barikii tesirah bipa· 
yane kar$1 bendeki kuvvei idrak ne kadar 
hasis, ne derece mahdud !» 

Dedikten sonra: 
<<Sizin bir gun elimi tutup dalgm na • 

zarlarla gozlerime bakarak: «hte onu, 
gene onu du~unuyorsun !» dediginiz ~a
hJsla rab1tai tnaneviyemin biitiin bi.itiin 
munkati oldugunu hissediyorum. Evelleri 
bu Ishraba tahammiilii. tedricen kendi 
kendimi ah~tlrmakla ogrenmi§tim; bilir -
siniz senelerdenberi devam eden bir mti
cahedei nefsiyeden sonra bitab dii~tiim. 
Benim ic;in unutmaktan ba~ka c;are olma· 
d1gmJ anladtm; buna muvaffakiyet ic;in 
bilseniz nelere tevessiil ettim !» 

0 zaman Ahmed Rasim kah Kala -
m1~ta, kah Papazmbagmda en hazin son· 
bahar ak~amlanmn giizelligini seyreder· 
di. Kalaml$, onun en sevdigi yerdi. Bii· 
tun dostlan yanmdan aynlmazd1: Helc 
Tatyos ve kemenc;eci Vasil. .. 

Darii~~afakada musikiyi miikemmel 
tahsil etmi~ti. Sark!larmm giifteleri de, 
besteleri de kendinindi. 0 zamanlar, 
315, Ahmed Rasimin ~arkdan dillerde 
dola~1yordu: 

Kacma didemden aman ey giilteni m . 
Hattrnn 1ad olmuyor se11 siz bcnim 
Sen misl a omrtim, hayatzm, qiJ.lycntm. 
Hatznm ~ad olmuyor sens1z benim. 

Merhum Ahmed Rasimin, il stad Ahmed 
Rej i(Je 37 sene evvel verd i{j i resim 

T atyosla arkada~hg1 o dereee ileri idi 
ki, Kalaml§ln ztimrtid sulanna· kat§l ye§il 
korular altmda Marmaray1 renkten renge 
sokan gurubu, elde bade, ve huzuz i
c;inde gec;irirlerdi. Gufteyj Ahmed Ra • 
sim, besteyi derhal T atyos yapard1: 

Bfr kendime bir hali peri$amma bakttm. 
Zdl!m .~ent y(td eyliye ah eyli ye l(aktlm. 
Sen yoksun, o yok, ben yalmz ctld.tracakt tm. 
Zalim seni ydd eyliye, ah eyliye Qakttm . 

Ahmed Rasim, hakikaten sevdegini 
iizer, maamafih kendi de iiziiltir, ve ag
lardt. Andelib, Miisteeabi zade fsmet, 
Mehmed Celal hep beraber Stayinbu -
ruhta oturdugumuz vakitler, kendisine 
her hafta yazd1g1 Kitabei Gamm par • 
c;alanm okuyarak: «Ah I a§tifte aga -
bey!» dedigirn zaman, ba~m1 kadehine 
dogru egerek guler, gozliiguniin tistiin • 
den gozlerime bakarak: «Ne imi~ ol» 
der, etrafmdakilerin yuzune: «Sahib, 
ben oyle miyim?» diye sorar gibi mute· 
bessima.ne bakard1. 

Aday1 da bir ti.irlii b1rakamazd1. Ba • 
zan haftalarca ortadan kaybolurdu. A
da, onun ruhunun ve gonliiniin en sev -
digi cezire, ve en c;ok sevdigi kadmm o· 
turdugu yerdi. Orada bahann ve haza • 
mn zevkioni birlikte ~1kanrlardt. Y azm 
ikisi beraber sandal gezintileri yaparlar
lardJ. Ahmed Rasim bir mektubunda 
§ciyle yaz1yor: 

«Benden gayri kimse yok. Ki.irekler 
ellerimde. 0 zaman bir daha eem'i hattr 
ederek seni geeeyanlan Adamn etrafm
da yalmz.ea gezdirdigimi dti§iind\im. Yi
ne oralarda dola~t1kr;a en tenha yerlerin- . 
de durarak infilak1 seheri gormek hevesile 
sandahmtzl bir kumluga oturtarak se • 
mayi miikevkeb altmda kah hazin bir 
nagme ile, Hh gecenin uyku bilmiyenler 
iizerinde has1! ettigi taab ve sikleti ko -
nu§makla demgi.izar olduklanmlzl hirer 
birer tahattur ettim.» 

Onu, hammefendi de unutmaml§: 
«Bu gece biittin sevahili manzurey1 

hay a! en seninle ke~tiigiizar ediyorum. 
Arama tevakkuf ettigimiz yerlerde o 
vaz'1 behini sakitanenle beni me§mulu ni· 
gahl rikkat ederek yine olmegi, oliinciye 
kadar gitmegi temenni ediyorsun. Dest 
berdesti §efkat oldugumuz halde o sebili 
nuraniyi takib ey]iyoruz.» 

Adada yalmz sandal gezintileri yap· 
mazlardt. Adamn nefis gurublanm da 
c;amlar altmda ba§ba~a oturup seyreder • 
lerdi; Ahmed Rasim yaz1yor: 

«Son defa olmak iizere gorii§tugiimtiz 
giintin ak§am1m hatuhyor musun? T epe· 
df yanyana oturmu§, ufku mukabilde 
ba tan gi.ine~i seyrediyorduk. fkimiz de 
mahzun idik. lkimiz de o hiiznii batmiyi 
arttlran gurubdan miiteessir idik. ikimiL 
d~ gittikc;e kararan ayelerin geceye in -
k!labmdan endi~enak oluyorduk. Han • 
nnda m1? Sana: 

- Ne kadar hazin, ne rikkataver 
bir §ami gariban! 

Demi§ idim de parmaklarmla beni. 
kendini i§aret etmi§tin. Biz yanyana bu -
lundugumuz. halde bile garib idik. Ben 
seni severim, sen beni sevmez.sin. Sen onu 
s'eversin, o seni sevmez I 

0 ak§aml unutma. 0 sahilleri, o de
nizi, o gurubu, o dalgalan, o in'ikasatl 
mtilevveneyi, o miiressematl havaiyeyi. 
seni de beni de aglatan o §ami garibane· 
yi bir daha goremiyecebin.» 

AHMED REF/K 

Stalin Y olda§ basta imi§ 
Berlin radyosu diin gece Sovyet 

Cumhuriyetleri lttihad1 re is inin. agtr has · 
ta oldugunu bildirdi. Fa kat dun gece ne 
T as Ajansmdan ve ne de diger memba
lardan bu havadisi teyid edecek hir;btr 
haber gelmemistir. Bu itibarla havadi5m 
kaydi ihtiyatla telakki olunmas1 laz1m · 
d1r. 
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c<Hitler, Danzig 
Memeli 
Loid Core boyuna 

propaganda ile me,gul. .. 
Londra 21 (A.A.) - Almanyadan 

avdetinde gazeteeileri kabul eden M. 
Loid Core, ezcumle §U beyanatta bulun • 
IDU§tur: 
«- Almanya, harb istemiyor, yalmz 

Sovyet Rusya tarafmdan bir taarruza ug· 
ramaktan korkuyor. Franstz • Sovyet mi· 
sakmdan ku~kulamyor ki bu da gayet 
tabiidir. Esasen Almanya, bu misak yji
ziinden Reni i§gal elmi§tir. Her mil!ette 
bir korku hissi vard1r ve bu korku berta
raf edilmedikc;e dtinya sulhu teessiis ede
mez ve silahlan b1rakmak imkam hasll o
lamaz. M. Hitler, c;ok §ayam dikkat bir 
~ahsiyettir. Alman milletinden daha bah
tiyar hic;bir millet gormedim. Harbi takib 
eden son senelerde bu milleti ezmi§ olan 
inhitat ve yeis hisleri tamamen zail olm~
tur.» 

Londra 21 (A.A.) - News Chro • 
nicle gazetesinin bir muhabirine gec;enler
de M. Hitlere yapmJ§ oldugu ziyaret 
hakbnda beyanatta bulunan M. Loid 
Core, demi§tir ki: 

«- Almanya, Avrupanm herhangi 
bir mmtakasma taarruz etmek niyetinde 
degildir. M . Hitler memleketini taarruz 
ic;in degil, mudafaa ic;in teslih etmekte • 
dir. Kanaatim §Udur ki, Almanya ile 
Sovyet Rusya arasmda daha on sene 
harb olamaz. Alman ordusu, muthi§ mii· 
dafaa te~hizatma maliktir. F akat bu or • 
du, hududlarda muvaffakiyetle c;arp1~a • 
cak kabiliyette degildir. M. Hitler, gayet 
tabii olarak Memeli, Danz.igi istiyor. 
Ciinkii Hull nasll bir lngiliz. §ehri ise bu 
§ehirler de hirer Alman §ehridir. Fa kat 
milyonlarca Slavlan beletmek istemez. 
Kendisinin uk doktrini buna manidir.» 

fngilterenin Almanyaya iOndermi§ ol· 
dugu sualnameden bahseden M. Loid 
Core, §iiyle demi§tir: 
«- Bu sualname gonderilmemeliydi. 

<;unkii bOyle bir sualnameyi Almanya -
dan daha iyi bir surette musellah olan 
Fransa ve !talyaya gondermedik.» 

Ba,vekilimiz bugiin 
Ankaraya gidiyor 

Ba§vekil !smet inonii diin Parkotele 
gitmi§ ve orada Adliye Vekili $tikrii 
Saracoglu, Maari£ Vekili Saffet Ankan 
ve Na£1a Vekili Ali <;etinkaya ile bir 
mllddet gi.irii~ii~tiir. Ba~vekilimiz bu
gi.in Ankaraya gidecektir. 
General Kaztm lhalp ta gidiyor 

Yaz tatilini §ehrimizde g~irmekte 
olan Milli Mtidafaa Vekili General Ka
nm Ozalp yarm Ankaraya donecektir. 

Komiinist aleyhtar1 bir 
blok kurulmu, 

[Ba.,tarajt 1 tnct sahifedeJ 
M. Goebbels, bir hafta sonra Berline 

gidecegini, ancak evvela Pe§teye ugr1 -
yacagmt soylem~tir. 

Atina 21 (A.A.) - M. Goebbels, M. 
Metaksas1 ziyaret etmi§tir. M. Goeb • 
bels, kendi e§refine bu ak~am htikiunet 
tarafmdan verilecek bir ziyafette haZJr 
bulunacakbr. 
Pragda anti bolfevik bir cemiyet 

Prag 21 (A.A.) - Alman ajans1, <;ek 
haik klerikal partisinin bol~evizme kar
~~ bir milli cemiyet tesisine karar ver -
digini bildirmektedir. 

Romaya giden Alman ~ocuklart 
Roma 21 (A.A.) - italyay1 ziyaret 

etmekte olan 452 Hitler gencligi azas1 
buraya gelmi§ ve istasyonda pek hara
retli bir surette ve ya~asm Hitler, y~a
sm Musolini seslerile kar§1lanm1§lard1r. 

Von Noyrattn Pefle tema•lart 
Pe§te 21 (A.A.) - M. 'von Neurath, 

dun iki saat M. De Kanya ile gorii§mii§· 
tiir. Gazeteler, iki devlet adammm Al
manya ile Macaristan arasmdaki dosta
ne miinasebetlerden miistakil olarak u
zun miiddettenberi aralannda §ahsi 
dostluk rab1talan tesis etm~ olduklan· 
m kaydetmektedirler. 

M. De Kanya, hemen Cenevreye ha -
reket edecegi eihetle iki Hariciye Na
zm arasmda ba§ka bir mtilakat vuku 
bulm1yacaktJr. 

M. De Kanya, diin ak~am M. von Ne
urathm §erefine hususi bir ziyafet ver
mi§ ve bunda birc;ok Macar na:nrlan ha· 
z1r bulunmu~tur. ....... _ .. ,>4 ... , __ _ 

Tituleskoya kasden 
zehir verilmi, 

r Ba$taratt l inct sah1Jede] 
~ariste i.i<; laboratuara gonderilmi~tir. 
Ilk tahliller, kanda mutad olarak rna -
larya halinde tesadiif edilenlerden farkh 
zehirlenme unsurlan meveud oldugunu 
gostermi~tir. 

1svic;re telgraf ajansma gore, doktor -
lar hastahg10 men~eini uzun uzadtya tet
kik etmi~ler ve aralanndan bir kac;1 Ti • 
tuleskonun bir zehirlenme te§ebbiisiine 
kurban oldugu ve bunun Titulesko ikti
dar mevkiini terketmeden c;ok once vuku 
buldugu neticesine yakla§ml§lardJr. Bu 
cmai te~ebbii •iin tarihini tesbit fevkalade 
mii~ki.il gori.ilmektedir. 

•J 

r 
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I KU~Uk hi kAye 
~ 

Erkek tlra§ olup yatak odasma don -I - Hi~ degill Aksiligim olsayd1, bi.i
di.igii vakit, kansr karyola ic;inde otur • tiin geee uy!~usuzluktan sonra ak§ama 
mu§ esniyordu. Kocasm1 tJra§ olmu§, ve kadar yatardrm. Seninle kulara c;1kar 
yan giyinmi§ goriince, isteksiz isteksiz nuydun! 
sordu: Erkek, bir otomobil c;evirmi§ti. Birer 

- Bu ne erkencilik ~ ko§esine oturdular. Araba hareket etti. 
Erkek, ayna kar§Ismda k.1r sac;lanm Serin sabah riizgan, a~1k pencerelerden 

dikkatle tanyordu: biitiin kuvvetile doluyordu. Erkek, aksu-
- Bahara benziyen nu gi.izel pazar d1. Kadm, pardesiisi.ini.in yakas1m orter -

sabahmda, t1pk1 gendigimizde oldugu ken kahkahalarla gi.ili.iyordu: 
gibi kulara c;tkmak. gezmek, yi.iriimek is- - Gene erkek k1ra gidiyor I 
tiyorum I - N e§elendin l 

Kadm, esniyordu: - Ktr havas1 tesir ediyorl .. 
- Gi.izel, iyi giinlerdi onlar; fakat bir Otomobil, iki yamndan mavi gri tram-

daha geriye donfu> bize gelmiyecek l vaylar i§liyen, giine~li asfaltte yi.iri.iyen 
Erkek, omuzlanm silkerek gi.ildii: insanlann arasmdan riizgar gibi kayarak 
- Y atakta oturup, tembel tern bel es- uc;uyordu. 

niyeeegine kalk, yiiziinii y1ka, taran, gi- Erkek, ~ofore seslendi. Otomobil dur-
yin, sonra konu§uruz. T abiatin insana mu§tu. Y ava~ sesle kansma sordu: 
taze kuvvetler, ya§amak istekleri verdi- - Bostanc1dan trene binelim ister mi-
gini unutuyor musun? sin? 

!nandumak istiyen bir sesle soyliiyor Karun, ba§ml igerek gi.ili.imsedi: 
ve kendi soylediklerine kendi de inamyor - Olur. 
gibiydi. Kadm, karyoladan inerek, ter • Be~ on dakika sonra. ko~kler, bahc;eler 
liklerini giydi. Ba~o odasma girdi. arasmdan gec;en trende idiler. Pencere -
Biraz sonra doni.ince kocas1 giildii: ler gene ac;1kt1. Parlak giine§le kama§an 

- Yiiziinde, diin geceden kalan bo- deniz gozlerini ahyor, k1r, deniz kokula· 
yalar, hala duruyor. Onlan c;1karan bir rile dolu riizgar yiizlerine c;arptyordu. 
ilaem vardu. Yiiziinii sil, temizle ve he- Kadm, gozlerini krsm1~. denize dalml~-
men giyin! Kahvalhyl bir k1r kahvesinde tl: 
yapanz. - N e giizel gi.inlermi§ I <;abuk gec;ti. 

Kadm, oda i~inde zorla dola§lyor gi- Deniz, o zaman da bu kadar parlak, te
biyd.i. Yiizi.iniin geeeden kalan boy alan- mizd.i. T arlalar, bah~eler, bostanlar gene 
m sild.i, hafifge pudraland1, dudaklanna vardt ve yemye§ildi. T abiat eskisi gibi, 
belirsiz bir ruj siirerek, koeas1na dondii: yalmz biz degi§tik. 

- l~te, hP.kl gencligimde oldugu gi- Erkek, dargm dargtn kansma baktJ: 
bi, belirsiz bir makiyaj yapt1m. - Her dakika, o gi.inleri hatulatma -

Donuk kahkahalarla giiliiyor ve koca· san, bugiiniin giizelligine kendimi kaptl-
sma balayordu: rabilirdim, elimde bir kuvvet olsayd1, 

- Ne tuhaf degil mi? Bu tuvaletle gencligimizin bizi buakmasma izin ver • 
tamamile on sekiz V§mda gihiyim degil mezdim. 
mi? T ren, ray eklerinde tempo tutarak, 

Erkek, masa iizerinde duran gozliigii- riizgan ikiye bolerek ko§uyordu. 
nii alarak, camlanm sildi, gozlerine taka- - Sonu denizde biten agachkh yolda 
rak kansma bakl:l: yi.iriiyecek miyiz) 

- On sekiz ya~mda degilsin amma. - Eger camn istiyorsa evet .. , 
bu makiyajla herhalde geeeki halinden Trenden inince, ilerideki kahvede t1:· 
daha gi.izel ve daha ahm!ISln... neke masanm i.izerine kagtd sererek pey-

Kadm, ~1k bir sabah elbisesi giymi§- nir ekmek yediler, c;ay ic;;t11.er. Sonra a • 
ti. Gene kocasrna yakla§h. Korsayla gac!tkh yoldan denize dogru yiiriidiiler. 
siityenin Slklp ta§udlgl midesini goster· Erkek, Jshkla eski bir §ark.Iyt soyliiyor • 
di: du. kadm, kocasmm koluna girerek, ya· 

- Y a, buna ne dersin? va§ sesle anlat:Jyordu: 
Erkek, bakmak, bir§ey soylemek iste· - Buraya gelince denize girerdik. Ve 

miyor, kadm, c;abuk c;abuk mahyordu: kimse bizi gof!!lesin diye a~Jhrd1k, sonra 
- On sekiz ya§rmda iken, gene boyle trenyolundaki c;amhkh tepecikte oturur

kdha giyer, ve siityen kullamrdun, midem duk, trenler gec;erken herkesi ktskanrur -
elbisemden bile goriiniirdii degil mi~ mak ic;in opii§erek ve kahkahalarla gii • 

- Y a~ma gore zarif ve giize) kadm- lerdik hahrhyor musun? 
stn kancrgun. Bu giizel sonbahar saba • - Evet, bugi.inki.i gibi hannmda ... 
hmda k1ra gitmek, gencligimizde oldugu Deniz k1y1sma gelmi§lerdi. Parlak, 
gibi gezmek istedim diye bumumdan ge- k.Ip1rtlstz sulara dalgrn dalgm bakJyorlar-
tirme... dt. 

Kadm, ~1k bir fotr ~pka, sonbahar - lstersen c;amhkh tepeye gidelim? 
ic;in yaphrd1g1 pardesi.iyii giymi§, sabah Erkek, gi.iliimsedi: 
gezintilerinde kullamlabilecek, birkac; - Gidelim ... 
par~a nefis p1rlanta tabnt§b: Sesinde son timidlerin titreyi§i vardr. 

- Ben hazmm. Yiiriidi.iler. T epeye c;;1kan hafif yoku~u 
- Oyleyse gtkalun. hrmamrlarken, ikisi d~ yorulmu§, kuv • 
Y emek salonunun oniinden ge~erler - vetli soluklar ahyorlarru. 

ken hizmet~iler 1a~trnu~lardr: - Buraya, bir dakikada kotarak ~1-
- Efendim kahvalt! etmiyecek misi- kardtk. 

niz? - Oyle ... 
Erkek, eevab vermeden ge~ti. Kadm <;am.lann golgesi serindi. Riizgar u-

alayh alayh giiliiyordu: gulduyordu. Erkek, omzuna athgt parde-
- Krrlara gidiyoruz. KahvalttYt ora- siiyii giydi. 

da edecegiz. Havanm nekadar gi.izel ol· - Pardesi.inii yere sererdik, iizerine 
dugunu gonni.iyor musunuz? otururduk. 

Sokaga <;lkhklan vakit erkek, geni§ bir - ...... ! 
soluk ald1: Bir tren ge~iyordu. Kompartimanla • 

- Bir otomobile atlayrp Pendige gi- nn ac;1k pencerelerinde, l§tkh gozler, gi.i-
delim. len taze yiizler vard1. Son baharm belki 

- Mademki otomobille gideeektik, de son giizel pazannda, gi.ine§ten, top • 
ni~in kendi otomobilim~le degil? raktan, ye§illiklerden, sulardan pay a! • 

- Degi§iklik olur. Gencken otomobi- maga gidiyorlard1. Tren istasyonda du-
limiz yoktu. · racaktr, yava§lami§h. Pencerelerdeki 

- Evet her zaman ko~eba~mda bulu- gene k1zlar, ~amhkta duran bu olgun ve 
4ur, ve yijriiyerek gezerdik... gok §lk kadm1 imrenerek siiziiym lardr. 

- Bu~~;iin senin aksili~in i.izerinde. - Sana nas1l baklyorlar! 

endikteki beyaz ev 
Zablla romantmaz: 32 

- Ne miithi~ haydud!.. Bir taraftan diklerini prezante ettiler: 
bizi Beyoglunda; bir taraftan 1stanbul- - Doktor $inasi Bey. Hastabak1c1 
da, Sirkecide, obiir taraftan Pendikte ve Rana Hamm, hastabaklci Zehra Ha • 
nihayet i~te Modada me~gul ed.iyor. Ba· mm .... 
zan bir iki saat ara ile, bazan bir iki giin Kutsi iistkattaki kogu§lara ginneden 
ara ile §ehrin bu birbirinden uzak. yerle- evvel kaprstmn iistiinde (telefon) yaz1h 
rinde habasetini yap1yor. Ciir'ete de bak kii~iik bir odaya dald1 ve kendisini gez -
ki mektub gonderiyor ve cinayeti yapa • diren hastabakletlara: 
eag1 saati bile haber veriyor. 1ster misin, - lki dakika mi.isaade eder misiniz) 
herif goz gore gore, bizim biitiin tarassud- Dedi. T elefon odasmdan ~1ktrg1 za-
lanmlZa ragmen kanyt oldiirsi.in 1 .. v ay man hastababcllann yanmda ortaboylu. 
canma... hknazca, ortaya~h. zarif bir adam vard1. 

Bu ihtimal Kutsiyi bile titretti. Merdi- iki eli eeketinin eebinde, bir kaptya da • 
venba§mdaki bir pencereden gorunen yanmt§ gene kadmlarla konu§uyordu. 
bah~eye bakarak yanmdaki hastabak1c1· Kutsi yanlanna gittigi zaman dpgruldu. 
lara: Kutsiyi selamladt: 

- $u kar§lki ki.ic;i.ik bina nedir~ - Doktor Niyazi! dedi. 
Diye sordu. Ve hep beraber tek yatakh, odalardan 
- Ameliyathane! girip c;tkarak kalabahk odalara gec;tiler. 
Dediler ve ilave ettiler: Doktor Niyazi pek nazik bir adamd1. 
- Y amndaki hariciye kogu§u. Ote Kutsiye yol gosteriyor, od&lar ._ hwa-

tarafmdaki kiigiik Numan Beyin •liniii.. far haUutda izahat veriyordu. 
Yukanda kogu§lan gezerken, ras3el • • Y almz kadmlara mahsus e numarah 

CUMHURIYET 
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iklimler 
Kultur Serisinin yirmi iiquncu 

1936 - Fiatt 100 kuru§ 
saytst 

Andre Moruvanm bu cazib romamm 
Haydar Rifat terctime etmi§, 1932 de 
bashrmi§h. Bugiinkii tab'mm listiin -
deki: cikinci basill§, ii~iincii bin· kay
di bir~ok kitab dostlarm1 sevindirecek 
mahiyettedir. 

Bunlarm ba§mda gelenlerden biri o
lan S. Gezgin bakm1z ne diyor: 

c- ilk giinlerde ahctlar seyrekti. 
Belki duyulmami§, belki duyurmak 
ugrunda fedakarl!ga katlamlmami§tl. 
Bizde yurd it;in verimli meseleler da
ha hep birden kavranm1yor. Ba§kasJ
nm b~lamas1 ganiillerde k1skanc riiz
garlar bile estirdigi oluyor. 

Bugiin Andre Moruvanm ciklimler~ -i 
ikinci basllu~a erdi. Yarm daha ag1r -
ba§h fikir eserlerinin de tabtlan ~o • 
galacak. t.Jmidli olmak ta bir tlirlii go
nUl zenginligidir .• 

S. Gezgine mlijdeliyelim. Daha bir • 
~ok agtrba§h fikir eserlerinin de ta • 
b1lan ikiye, hatta li~e vard1. Sadreddi.n 
Ce~lin cPedagojh adh kitab1 daha ge
~enlerde li~iincii defa olarak baslld1. 
Kabmm i.istlinde de yanh. Ba§ka bir 
nevi de olsa miikerrer tab1 oldugu ya
Zih olm1yan daha bir~ok eserler hili -
yoruz ki her tab'1 be§ binden a§agl ol
mamak iizere yirminci tab'mt idrak 
etmi§tir. 

Yalmz konulan te§his pek dogru. 

Besiktas Dikis Yurdu • • sergtsi \. 

' . • 

Kadm ve k1zlanm1zm son senelerde 
ev i§lerine fazla ehemmiyet vermeleri 
memleketimizin her tarafmda bi~ki ve 
diki~ yurdlarmm ~o~almasmdan anla
§Ilmaktadlr. 

Bu gibi yurdlardan ~1kan kadmla -
nmtz diki§ ve bit;kiye aid i~lerini ken
dileri yapmak suretile aile biitc;;elerine 
faydah olduklan gibi, bunlarm i<;inde 
hayata ablarak miikemmel terti ve 
ve §apkaci olarak c;;ah§anlar ve mem -
leketin her tarafmda bigki ve diki§ 
yurdlart ac;;arak yurda yeniden san'at
kar yeti§tirenler de vardtr. 

Bu sahada k1ymetli hizmetleri go -
riilen Be§ikta§ Diki§ Yurdu da 14 se -
ne evvel tesis edilmi§ ve bugiine ka -
dar memleket irfan hayatma yedi yli
zii miitecaviz san'at sahibi vatanda§ 
yeti§tirmi§tir. Mektebden bu sene me
zun olan kizlanmtz tarafmdan viicude 
getirilen bu sergide be§ yiiz parc;;adan 
fazla pek ktymetli ve nadide i§leme -
ler, hesab, RUll1en, c;ekoslovak i§leri 
bluz ve ~ay taktmlan, glizel dikilmi§ 

Doktor Muzaffer ~evki 

erkek gomlek, pijama ve robdo~am -
brian, kadm rob ve tuvaletlerile man
to ve tayyorler, ~ocuk ve kadm §ap -
kalar1, sakst ve tuvalet ~i~ekleri, kor -
salar ve boya ile tezyinat i§leri var -
dtr. Hepsi pek ince bir zevkin mahsuli.i 
olarak goze c;;arpan bu eserler kar!;il -
smda Tiirk kadtnhgmm yiiksek kabi -
liyetine hayran olmamak kabil degil -
dir. Gerek talebelerin yeti§tirilmesi 
ve gerekse serginin tanzim ve tezyini 
hususunda Yurd direktor ve bic;;ki mu
allimi ~likrii Canalla diki§ ve §apka 
ogretmeni Ferihan Ziya Canal ve na
kt§ ogretmeni Hayriyeyi takdir ve teb
rik ederiz. Bu sene mektebden mezun 
olan talebeler §Unlardtr: 

N eriman, Nimet, Miinire, $ekure, 
Miifide, Hamide, Ay§e, Nazike, Pana
yoti, Melahat, Sabiha, Ziihal, Malike, 
Kadriye, Atiye, S1d1ka, Sevim, Mli -
zeyyen. 

Mezun klzlartmlzl da tebrik eder ve 
hayatta muvaffakiyetler dileriz. 

Mes'ud bir evlenme 
Oksford "tlniversitesinden rnezun, 

Gazi Terbiye Enstitiisii ingilizce mu • 
allimi Bayan Hadiye Ertiirkanla An -
kara Erkek lisesi riyaziye muallimi 
Faik Sayronun evlenme merasimleri 

22 Eyim I93o 

~ADYO 
( Bu ak~mki program ) 

ISTANBUL: 
12,30 pla'kD.a Tiirk muslkisl - 12,50 hava.

dls - 13,05 plii.kla hafif miizik • 13,25 muh
tellf plak n~rlyat1 _ 18.30 ~ay saati, dans 
muslklsl - 19,30 monolog, Pi§kln Teyze ta
rafmdan • 20,00 Rifat ve arkad~an tara.. 
fmdan Tiirk m1J,Sikisl - 20,30 Vedia Rlza.. 
nm i~irakile Ti.irk musiklsi - 21,00 pJ.akla 
sololar - 21,30 stiidyo orkestrast - 22,30 A· 
jans .havadisi. 

viYANA: 
17,10 e~lenceli konser, kon~ma • 18,35 

plyano konserl, 'kionu~malar - 20,05 saat, 
haberler, bava raporu, konu~imalar - 21,05 
musiki • 22,40 haftamn ma.kalesi. 23,05 ha.
berler, hava raporu • 23,15 viyolonsel kon
serl - 23 ,55 kon~ma • 24,10 dans musiklsl. 

BERLiN: 
18,35 Alman san'att - 19,05 Miinihten 

naklen e~lenceli konser • 20,05 spor konu~
malan • 20,20 ev muslk.isi - 20,50 gtiniin 
akisleri, haberler - 21,15 edebl yaym {mu. 
sikili) - 22,05 eglenceli musiki • 23,05 ha
berler, hava ra.poru, spor • 23,20 Mtinihten 
naklen spor • 23,35 e~lenceli konser ve 
halk! mu.sikisi. 

BUDAPE§TE: 
18,35 koro konseri, konferans - 19,50 <;in

gene orkestra.s1 • 20,45 piyes - 22,45 haber. 
ler, spor - 23 ,05 gramofon - 24,05 cazband 
takmu - 1,10 son haberler. 

BUKRE§: 
19,05 gramofon, konferans • 20,25 Viya

na musikisi, konferans • 21 §an konserl, 
konferans - 21,35 senfonik konser - 22,35 
haberler - 22,50 konserin devam1 - 23,25 
gramofonla konser • 23,50 franslZCa ve 
almanca haberler - 24 rumence haberler. 

LONDRA: 
17,50 e~lenceli muslki - 18,20 ~ocuklarm 

zamam - 19,05 konser - 20,35 cazband ta
kiml, konu~ma • 21.20 §arkllar • 21 ,50 ac;1k 
hava konsert • 22,40 eglencell konser, ha• 
vadis - 23,35 dans mu.sikisl, havadis. 

PARiS [P. T. T.J : 
18,05 orkestra konseri, gramofon, k()nu~

ma • 19,05 orkestra konseri, havadls • 19,40 
orkestra konseri, konu~?ma - 21,20 dinle
yicilerln za.mam - 21 ,30 pratik nasihatler-
21 ,35 opera yaym1 _ 23 ,35 havadls. 

ROMA: 
18 ,20 konser • 19,25 yabane1 dlllerde ko

n~malar - 20,05 eglenceli mu.s1k1, ingUlz
ce turlzm haberleri - 20,35 eglencell must. 
kl, franstzca haberler - 20,55 Yunan!stan 
ic;in yaym .• 21 ,10 havadis. konu§ma - 21,45 
komecli - 23.20 dans musiklsl, lst!rahat es
nasm<la haberler. 

Bizde umumiyetle bas1lan kitablan 
cduyurmak ugrunda. fedakarbk ya • 
pllmamaktadu. Ticaret alemi malt sat
mak ic;;in mii§terinin ayagma kadar go
tiiriirken biz bas1lan eserlerin i -
simlerini mii§terilerin kulagma bile 
aksettiremiyoruz. Hatta bu mevzula 
alakadarlarimlz i~inden: cKitabctlan • 
mtz, kitablarm1 okutmak ic;;in reklam 
zaruretine katlanmak liizumunu his -
setmiyorlar. Vitrinlere konan bir ki -
tabm sablmast ic;;in ba§ka killfete gi -
ri§miyorlar. Yeni ~1kan kitablar sii • 
tununda yalmz adt ve fiatt yaZih bir 
kitabm, kitab merakhlanm tatmin et
miyecegini herkesten iyi bilenlerde • 
niz.• dedikten sonra: cTiirk kitabla -

Moskova, Leningrad ve Odesadaki 
hb Enstitii ve hastanelerinde tetkikat
ta bulunan dahiliye miitehasstsl dok -
tor Muzaffer $evki muallimler heye -
tile birlikte dUn Odesadan §ehrimize 
avdet etmi§tir. 

19/9/936 cumartesi ak§ami Parkotelde ~~~=~~~~- --=~~~~~~~~ 

rmdan bahsedilmemesine sebeb ne§ • Cide Mutasarnf1 merhum Ahmed 
riyahn gonderilmemesi oldugunu:. 0 • Kamilin torunu ve doktor Saimin klZl 
ne siirenlere hatlrlatmak isteriz ki ki- Semahat Giilg11nla Seyrisefain Ens -
tablarm reklam1 yaptlmak uzere gon- pektorliigundEm miitekaid Hiisnilniin 
derilmemesi biraz da 0 reklamm inti - oglu degerli mimarlannnzdan Adil 
§ar sahasm1 dar bulmaktan da ileri ge- Denkta§m ni§an toreni Parkotel sa -

yaptlml§ ve sabaha kadar samimi ve 
~ok ne§'eli bir §ekilde devam etmi§tir. 
Bu toplant1da bir~ok glizide zevatla 
beraber saym Kiiltiir Bakamm1z Saf
fet Ankan da haz1r bulunmU§ ve top
lantlya §eref vermi§tir. 

lebilir. Bugiin her miinevver i<;in ki- lonlarmda iki tara£ akraba ve ehibba- ---.-----------~ 
tab propagandast yapmak bir bore '! smm huzurlarile icra edilmi§tir. Ken- Oskiidar H A L E SinemasJ 

Gene evlilere saadetler dileriz ... 

dur. Bu sebebden kitab bize gelmiyor- di~~riP~ t~l>.J;J.k ede~ ve saadetler dile. -
sa, ba§langtcda olson, biz kitaba gide-r -~iziii.i._llli _ ___________ s_ E_V• E- N-•K_ A_ D_l •N- .. 
lim. Onun reklamm1 yapallm. Sonra • 
o ko§a ko§a bize gelir. t.Jmidli olmak 
bir goniil zenginligidir. Gonill bu i.imi
din tahakkukuna iman ederse neler 

Unutulm1yan •••• 
Unutulm1yacak bir flllm .... 

olmaz. 
Bu yazt nastl ba§ladt, nastl bitti. VOLGA MAHK0MLARI 

.. tklimler• den bahis bile eciemedik. O y01yanlar: 
Fakat eserin satllmaSl okunmas1 de - Pierre Blanchar • Vera Korene • 
mektir. Bu tab'mm da bir<;ok okuyucu ... ••••••••••••••••••••••••~----· bulacagmdan eminiz. ,. 

Charles Vanel 

NOBET~iECZANELER 
Bu gece nobe~i olan eczaneler ~unlar. 

d1r: 
I.stanbul clhetlndekiler: 
Aksara.yda ($eref) , Alemdarda (Abdill• 

kadir), Balnrkoyde {Merkez) , Beyaz!dda 
(Asador VahramJ, Eminontinde {A. Minas
yan), Fenerde (Hiisameddin) Karagtim -
rtikte (Kemall, Kti<;;tikpazarda {Necatl) ,Sa... 
matya, Kocamustafap~ada CR.tdvanJ. l;leh
remlninde {A. Hamdl) , ~hzad ba~mda 
<Halil). 
Beyo~Iu cihetindek1ler: 
Galatada <Htiseyin Hiisnii), Haskoyde 

(Barbut), Kasl.lllp~ada (Vaslf), Merkez 
nahiyede (Della Suda), ~~~Ide (Narglle .., 
ciyan), Taksimde (Limonciyan). 

Usktidar, Kad1koy ve Ada!ardakiler: 
BiiyUkadada (Merkez), Heybellde (Yu • 

suf) , Kadtkoy, Muvakklthanede (Saadet), 
KadJktiy, Stigti<lltiQe~mede {Osman Hu11i ... 
sn, Uskiidar. iskeleba§rnda <~erkez). 

Miiessif bir oliim 

--=... Benim onlara baktlgun gibi ... SUMER SiNEMASI ••••• Elli seneye yakm Galatasaray lisesi 
ijyen muallimliginde ve Ameli Hayat 
mekteblerinde ogretmenlik eden dok • 
tor miralayhgmdan miitekaid Bay Ri· 

T ren, birc;ok yo leu btrakhktan sonra 
gitmi§ti. Denize giden agachkh yoldan 
kahkahalar duyuluyor, gene ~iftler o 
yana dogru ko§arak gidiyorlardt. 

Kadm, as1k bir yijzle kocasma don • 
dii: 

24 eylul per,embe ak,amt 
RONALD COLMAN veJOAN BENNET 

tarafmda n bir sureti fevk aladede yarab lan 

MONTE KARLO KIRALI 
Frai)Sizca sozlti zengin filim ile y eni sinem a m evsimini a~yorr 

- Y oruldum. Eve donelim. 

Trende bir saat once ge~tikleri yol • :::::::::::::::::::::::::::::::: 
lara bakarlarken, kadm soyli.iyordu: .. 

-Rica ederim, beni kendi ya§Jmm Giizeller giizeli . . . LiLY D A M iT A 
rliyalanndan uyandtrma. Bizi buahp gi- Sehhar ve orijinal artist .. • JAMES CAGNEY 
den bir vefas!Zln ardmdan ko§mak. ~ok ve R i C A R D 0 C 0 RT E Z'in beraberce temsil ettikleri 
bo, bir§ey ... Bu sabah, gencligimizde ol-

dugu gibi gezelim diye, bana o gi.inleri AMER1•KA •1HT•1LAL•1 
hahrlatmasaydm, ve bug_iinkii gezintiyi, 
ya§nnlza gore yapmaga kalksayd1k, ,gi -
den giinleri dii§iinmiyeeek, ve iiziilmiye
cektim ... 

Erkek, yorgun ve kmk; ic;ini c;ekti! 
- Evet kanc1g1m hakkm var ... 

CAHID UCUK 

odada hastalarm isimlerini, hastahklan -
nm seyrini gosteren cetvellere bakarak 
izahat verirken Kutsi bu nazik adam hak
klnda yanmdaki hastabakJcJlardan ma • 
1\unat istedi: 

- Hariciyede asistan... Kendisi as· 
len Yugoslavyah bir Bo~nak; fakat ~ok 
muktedir bir doktormu§. Belgradda bii • 
yiik bir hastanenin operatorli.igiinii yap -
ml§. Miihim vesikalarla !stanbula gel • 
mi§. Nurullah Beye pek yakm dostla -
nndan birisi tarahndan takdim olunrnu§. 

Bu malumatt ald1ktan sonra K utsi Ni
yaziye daha «;ok ehemmiyet ve emniyel 
verdi. On a sokuldu: 

- Diirdane ismindeki hasta nerede a· 
caba) 

Diye sordu. Niyazi ba§lnt ~evirerek 
biiyi.ik odadaki sekiz yatag1 ara~ttrdt ve 
elile ko§edeki karyolayr gostererek: 

- Bu olaeak I dedi. T amyor musu • 
nuz? 

- Hayu, hay1r ... Y almz ismini i§it· 
mi~tim. Gorebilir miyiz onu? 

Doktor Niyazi birden durdu. $iipheli 
bir hareketle Kutsiye bakmaga ba§ladJ. 
Kubi g\ildi~ 

- Merak etm.eyiniz; dedi. Bu kadJ
mn a§lh ben degilim. Beni tanunad1gm1 

frans1zca ao:dii, a~k, macera ve hareket dolu halihaz1r parlak vakayii 
musavver bir fil m 

onUm Uzdeki per,eme aktamlndan itlbaren 

SARA Y sinemas1nda 
goreeeksiniz. 

Doktor Niyazi hala tereddiidle Kutsi
ye babyor ve ag1r agu yiiriiyordu. Kut
si one ge~ti, Di.irdanenin tam yamndaki 
bo§ karyolanm oniinde durdu ve kadma 
baktJ. 

Heyecandan, fazla hararetten, kor -
kudan bu derece solmu~ olmasa c;ok gii
zel bir kadmd1. Y orgam ta bogazma ka
dar c;ekmi§, gozleri kah kap1da, kah i~e
ride oyle endi§e ile d~la~tyordu ki, kendi
sine gozlerini diken bir adam goriince 
yatakta stc;rad1. Kutsiye dortgozle baktr. 
Sonra emin ve mi.isterih tekrar yatagma 
yattJ. 

Beyaz gomlekli doktorun ba§t ueun -
dan eetveli almasmt gormedi bile. 0 be· 
yaz gomleklileri s1yanet melekleri sam • 
yordu. Doktor Niyazi ktsa bir goz attlk
tan sonra cetveli yerine astr ve Kutsinin 
yanma geldi. 

fki eli gene gomleginin altmda ve ee-
ketinin cebinde: "' 

- Ale lade bir mide ... Belki ambara
gastrik ... Bununla beraber fiyevr enter
mitant ta var. Fa kat kad1m asil harab 
eden aldlgl tehc1id mektubudur. Su saatte 
zavalh hep Azraili bekliyor, Kar§ISma 
~1kan her yabane1ya acaba Azrail mj gel-

di, diye bak1yor. 
Kutsi saatine baktt ve: 

- C1kahm! diyerek kap1ya dogru yii
riidii. Doktor N iyazi ona refakat edi • 
yordu. Halbuki hastabaklellar bir hasta 
ile lak.Irdtya dalmi~lard1. 

Bi.iyiik sofada Niyazi: 

- Hastanemizin en §ayam dikkat ye
ri ameliyathanesidir. Gezmek isterseniz 
buyurunuz, onu da gostereyim. Bir de 
bizim ko~ugu te§rif buyurursunuz. Kadl
nm ald1gl mektub ~ok garib degil mi? 
Acaba malumahmz var m1~ 

Kutsi dalgrndr. Cevab bile vennedi. 
Bununla beraber, ~ok nazik ve kibar 
doktora te~ekkiir etmegi ihmal etmedi. 
Beraber merdivenleri indiler. A§ag1daki 
biiyi.ik ta~hkta dort memur kend.isini bek
liyordu. Onlarla be§ dakika ba§ba§a kal
dt. Bu SITada doktor Niyazi ta~hgm obiir 
ucundan bah~eye ~~kml§h. 

Goriilmiyen el 
Arttk ortahk kararml§ti. Hastanenin 

mutad hilafma olarak biitiin lambalan 
yandtgl igin her taraf gi.indliz gibiydi. 
Hatta hariciye kogu§unun, ameliyatha
nenin bulundugu bah~e bile. 

0 ~k§am nobc:tc;i doktor ~inasi oldugu 

fat olmii~tiir. Cenazesi Be§ikta§ta Ka
gtdhane yoku~unda 7 numarah hane • 
sinden bugiin saat 11 de kaldmlarak 
Be§ikta§ camisinde namazt klhndtktan 
sonra Yahyaefendi dergaht kabrista -
nma defnedilecektir. Kendisini tamyan 
arkada§lart ve yeti§tirdigi binlerce ta· 
lebesi bu biiyiik ogretmenin son va • 
zifesini ifaya davet olunmaktad1r. 

Ayr1ca: 

Taksim Bah~e~ 
sinin kapah 

kismtnda 
H A L K 
OPERETt 
Ba ak,am 

21,45 te 
TARLA KU~U 

Elektrikli kuklalar 

ic;in yalmz onun kalmas1 laz1m gelirken 
miidiir, nedense digerlerinden de kalma .. 
lanm rica etmi§ti. Hit; olmazsa on hire, 
on ikiye kadar beklemeleri mukarrerdi. 

Hastanede fevkalade bir faaliyet var
dl. Meseleyi bi.itiin doktorlar ve hastaba .. 
kJcJlar bildikleri igin hastalardan bazuarl 
bile ogrenmi~lerdi. Herkesin gozii saa • 
tindeydi. 

- Yirmi be§ dakika kald! ... 
- Yirmi dakika kald1 .. . 
- Canun, kuru giiriilti.i ... Boyle hay· 

dud mu olur) Saatini, dakikasmt tayin e• 
derek cinayet i§lemek... N erdeyiz? Dag• 
ba§mda mt) Y oksa herif kelleyi koltu• 
guna mt alml§? .. 

Koridorlarda, biiyiik sofada, merdiven• 
lerde bir tak1m yabanct adamlar, sokak• 
ta, bahc;ede tek.tiik resmi polisler dola§l " 
yordu. Bek~iler bile vaktinden evvel yo• 
Ia ~lkml§lar, hastanenin etrahndan aynl
maz olmu§lard1. 

Bir takun flsllhlar, iki ki§i. ii~ ki§i bir 
araya gelince etrafa babnarak konu§ma• 
lar eksik degild.i. Hele kii~i.ik bir tlktrll 
herkesi yerinden oynahyordu, titretiyor• 
du. A~agrdakilerin gozii merdivende. 
bah~edekilerin gozii 8 numarah odan111 

pencerelerinde idi. lArkasz varJ 
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Kahramanlar guvasz Harbigemiz 

Tam bir astr, burada, ·yurda 
ve Istanbula ~eref verdi 

Bugiinlerde 'ehrimizden ayrdmakta olan iinlii miiessese 
ba,ta Atatiirk olmak iizere biiyiik kumandanlar 

• • 
yeti~tirmi' ve 25,000 mezun vermisllr 

Harbiye mektebi yakmda Ankaraya 
gidi}'or. 

Bu, yiiz iki yilhk bir tarihin, ~erefli 
seyrine devam ic;in lstanbuldan Ankara
Ya ak•§l, bir Mdisedir. 

istanbul ve Harbiye ... 
YIIIardlr, biri amlmca oteki akla gelen 

bu §ehirl~. yurda bir §ehir ni.ifusu kadar 
llli.inevver kafa, merd insan ve kahraman 
veren bu rrtekteb, ~imdi birbirinden ayn
hrken, insan, biran, gozlerini arkaya ~;e· 
virmekten k~dini alamiyor. 

1834 sene~... istanbul sokaklan ilk 
dda, bir ornek kir renkli misko c;uhadan 
elbiseli, mec;li gi.irbuz gender gormii§tii. 

i§te bunlar, Turk ordusuna yeni bir 
nizarn verecek olan bi.iyi.ik yuvamn ilk 
evladlan idiler. 
Mak~a k1§las1 kiitiibhane, hamam, 

hastane ilavesile ve Avrupadan getirtilen 
tedris aletlerile dort yiiz ki§ilik bir mek· 
teb haline ifrag edilmi§ti. 

Bir muddet sonra s1byan boliikleri de 
buraya getirilerek mekteb sekiz boluklu 
bir t~bur halinde te§ekkiil etti. Hemen 
ertesi sene ise, bir yandan, Viyana, Pa
ris, Loodra askeri mekteblerine zabitan 
Ve talebe gonderilmi§, bir taraftan da 
Mac;kadaki mektebe piyadecilik miite
hasslSl Mavoni ve !spanyah ressam Si
rans gibi ecnebi muallimler celbedilmi~ti. 

Kahraman Harbiyede Biiyiik $el 
Atatiirke aid hattralar: Gazi 
atnrlmdan iif; muhtelil goriiniif 

ki eski T1bbiye mektebinin bulundugu 
binaya gi:i~etti. 

Goriiliiyor ki Harbiye, bu y11larda, 
adeta seyyar bir mekteb halindedir. Ve 
sanki as1l yuva, evladlanndan ciida kal
mi§ olmanm hicram ic;inde, Frans1z asker
lerine b~lahk ederken, fntmah bir gecede 
tutu§arak, caytr cay1r yand1, kiil old\1. 

Simdiki Harbiye mektebi binas1, bu 
yangm arsas1 iizerinde, yeniden yaplla
rak, 1862 de Harbiyeliler tekrar yuvala
rma yerle§tiler. 

Bu kahramanlar yuvasma, lay1k oldu
gu itina ve ehemmiyetin verilmege ba§lan
masi da, denebilir ki, bu tarihlere tesadiif 
eder. 

Yerlerinden kipirdamagi, -hele bir 
mekteb ic;in· bi.iyi.ik bir fedakarhk sayan 
padi§ahlar arasmda, Abdiilhiz, nas1lsa, 
1863 te Harbiyeye kadar gidip, imtihan
larda bizzat bulunmak liizumunu duy -
mu~tu. 

Arhk biitiin asker! mekteblerin imti
hanlan Harbiyede yap1hyor, bir miiddet 
sonra da Miihendishanenin Harbiye ve 
idadi §akirdleri de bu buyiik yuvaya nak
ledilmi~ bulunuyorlard1. 

1875 te ise, harbde liizumuna mebni, 
iic; sm1f birden zabit <rikanlmi§tJ. 

' 

mektebinin !stanbulda bannabilmesi im· 
kans1z bir hale gelmi§ti. 

hte o zaman Ankarada Cebecideki 
Abidinpa§a ko§ki.inde ve civanndaki pa· 
viyonlarda, tak1m kumandam yeti§tiril • 
mek iizere sunufu muhtelife zabit nam • 
zedleri telimgah1 a~Ild1 ve bu talimgaha 
ilk talebe olarak ta Anadoluya g~mi§ 
bulunan Mac;ka ki§lasmdaki zabitan 
mektebinin birinci ve Kuleli askeri ida • 
disinin 2 ve 3 i.inci.i sm1flar1ndaki 250 
gene ahndi. 

Bir miiddet sonra ise bu talimgah iki 
senelik bir Harbiye mektebine kalbedildi. 

Boylece Milli Miicadelenin en ate§li 
gi.inlerini, Harbiye mektebi Ankarada 
ya§ami§ oldu. 
Ve istanbul kurtulunca gene eski yuva· 

sma donen Harbiye, ruz iki y1lhk om • 
ri.iniin tam yiiz ythm lstanhulda ya§ami§ 
oluyor. 

Harbiye mektebi kurulu~undan hug&
nr kadar tam 91 s1mf ile 25,000 ki.isur 
mezun vermi§tir. 

lstanbullular i~;in, Harbiye mektebi 
arhk bir hattradtr. Ba§ta Ulu Onder A
tatiirk olmak uzere Tiirk ordularm1 ve 
bu ordularla beraber bi.itiin Tiirk mille
tini zaferden zafere gotiirenlerin en taze 
havasile dolu aziz ve mukaddes bir ha • 
ttra ... 

KANDEMIR 

~imaldeki facian1n hikayesi 

Sarkonun gemisi bir ta§ 
gibi sulara gOmiildii ••. 

28 senedir buz denizlerinde dola~an Pourquoi 
Pas yelkenlisi arbk dalgalara dayanamad1 ve 
~arko ile arkada,Iartnl da beraber gotiirdii 

Kafil $arko ve batan gemisi 

gene alem, 
devran gene ol devran 

F tkrama ba§hk yaptlg1m §U 
soz, eski ve pek eskidir am • 
rna kiirenin donmesi, ylld1z -

larm goriiniip sonmesi gibi eskimek 
§amndan olm1yan bir hakikati ifade 
ettigi igin stk s1k kullamlagelmekte ve 
her kullamh§mda kulaga taze bir c;e§
ni hissettirmektedir. 

Bu soziin Ti.irk edebiyatmda en uy
gun olarak kullaruld1g1 yer, me§hur 
N ecib Pa§a Mersiyesidir. Me§rutiyet i
dare tarihinde ise ayni sozii tam ye -
rinde kullanan bir Miilkiye miifetti§i 
idi. N ecib Pa§a, Mersiyesini bilenler 
goktur. Fakat o miifetti§in • hence §Bh· 
eser olan - derkenanm bilenler pek 
azdtr. Bu sebeble ilkin vak1ay1 anla -
tacagtm: 

Bir tarihte Samsunda bulunuyor 
dum. 0 devrin Dahiliye Nazm olan 
zat vilayetler, sanca,lar ve kazalar i
dare meclislerince tutulagelen karar 
defterlerinin kur~unkalentle imzalan -
d1gm1 haber alarak sinirlenmi§ ve bo· 
zulrnas1, silinmesi, tahrif edilmesi, tak

Groenlanda sefer yapmak uzere 22 t1. Sabaha kar§l yatag1ma uzanmJ§IJm. lid veya inkar olunmas1 miimkiin bu -
haziranda Saint Servandan yola 1;1kan Saat be§ bu~;uga dogru muthi§ bir «Bllr- lunan bu imzalarm itimada laYJ.k bir 
ve hlandada F axa korfezinde bir kam- h oldu ve ben yataglmdan yere yuvar- bic;im alabilmesi ic;in mutlaka sa bit 
gaya yakalanarak butiin miirettebatile landlm. Derhal giiverteye flrladlm. Fli- miirekkeble konulmasl hakkmda sert 
beraber batan Franslz bandirah Pour- kalari denize indirmege c;ah§llk, fakat bir tamim gondermi§ti. Samsun !dare 
quoi Pas gemisi faciasma clair, F ransiz bu ~ok gii~ bir i§ti. 0 esnada deh~etli hir Meclisinde bu kuvvetli emirname o • 
gazAtelert'nde •u tafs1'laAt V 6 rl'lmektedir. · f'l•k · · 'ld k 1 kunur, karar defterine de gec;irilir. Fa- · " ~ ~ m 1 a I~IIJ i, azan pat ami§h. Gemi kat ba§ta Mutasarr1f olmak iizere ida-

«M e~hur F ranSIZ denizcisi ve a lim bir Ia§ parc;asJ gibi denize gomiildii, ben re Meclisini te§kil eden bir duzine me
doktor Charcot, beraberinde FranSIZ a~ de beraber si.iri.iklendim. Fa kat yiizerek mur tarafmdan zaptm altl gene kur • 
limlerinden yedi ki§i daha bulundugu suyun i.istiine c;1kmaga muvaffak oldum. §Unkalemle imza ·edilir. 
halde sah giini.i ogleden sonra Pour- Elime bir tahta parc;as1 gec;ti, ona yapl§· i§te, kendini a§a~da yaZllacak mu • 
quoi Pas gemisile Reykjavikten hareket tim. Zannederim gemidekilerin hepsi ka- nasebetle hatrrlad1gim, Miilkiye mii -
etmi~ti. Biri lsvi~;reli, biri F ransiZ, dige- pan a tutulmu~ gibi ic;eride kaldiiar ve fetti§i, Samsuna gelerek !dare Meclisi 
ri Danimarkah i.ic; alim Kopenhagdan boguldular. Dalgalar dag gibi yiiksekti. muamelelerini gozden ge~irirken bu 
bu gemiye hinerek Groenlanda gidecek- 0 kadar fazla sars1hyordum ki, zanne- gerc;ekten giilUnc vaklaYJ. gormii§ ve 
ler, orada k1zakla tetkikata I;Ikacaklar· derim, bu sarsmtJ yi.izi.inden gelen bay- kararlarm kur§unkalemle imzalanma
di. gmltk be~ saat kadar siirdi.i. Cunkii, bir mas1 hakkmdaki emrin okunuldugunu 

t 1 d b I k L bildiren zaptm altma gene kur§unka • 
Fa kat yo] a c;tkhktan bir miiddet son- z an a a I <;lSI taranndan kurtanhp lemle imza koyanlan tezyif ic;in: cA • 

ra b. d b' tl L t .. · · karaya rJkanldig~tm zaman saat on var-Jr en 1re pa 1yan nr ma, suvannm y lem gene ol alem, devran gene 0 dev • 
biitiin gayretlerine ragmen gemmm dl.» ran• m1sra1m yazmi§h. 
Reykjavike avdetini imkans1z k1lm1§ ve Kazay1 miiteak1b geminin bathgl yere Bu suretle ve tam yerinae tezyif 0 • 

gemiyi kayalara dogru si.irmege ba§la - gelen tahlisiye gemileri ilk evvel doktor Junan 0 idare meclisi uyelerinin inti • 
mi§tir. Gemi, bi.itiin gece, saniyede 25 Charcot'nun cesedini bulmu§lardn. Bun- bah has1l ettiklerini zannetmeyin. Bu 
metro siiratle esen bir f1rtmaya gogiis lar kaza mahalline geldikleri zaman me§hur m1sra, idari bir tevbih olarak 
germi§, dag gibi dalgalarla samla samla Pourquoi Pas yelkenlisinin yalmz direk- deftere gec;tikten sonra da kararlar 
!afak soki.inciye kadar denizlerin ortasm· lerinin ucu goriini.iyordu. Kazanm sebe- kuqunkalemle imzalantyordu. 
da c;alkalanmt~, nihayet gi.in aganrken bi, kaptanm karanhkta yolu ~a§ITml~ ve * * * 
sular kazana kadar yiikselerek kazant Strimfjord methalindeki fenerleri se~e - t.T~r gun evvel istanbul sokaklarmda 
patlatmi§tlr. memi~ olmasma atfediliyor. T ahlisiye heyecanh bir manzara yuzgosterdi. 

Kazanm infilak1 neticesinde parc;ala- gemileri biitiin giin ara§hrmalara devam Geni9 caddelerde ve bilhassa koprii ii
nan gemiden denize dokiilen miirettebat, etmi§lerse de gemide hulunan 34 ki~iden zerinde yer alan Bclediye zabtta me -
doktor Charcot ve gemideki diger alim· sag olarak ancak ba~tayfay1 bulahilmi§· murlan, gelip gec;enleri sagdan yiirii
ler de dahil oldugu halde tamamen bo- lerdir. mege zorluyorlardi. On ytl once kop -

riiniin iskelelerine as1lan cBuradan ~I· 
gulmu~. yalmz ba§tayfa Eugene Coni· Pourquoi Pas, yelkenli, ufak bir ge- kllmaz., cBuradan inilmez. ibareli iri 
dec, geminin batt1g1 yerden dart mil mi idi. Yirmi sekiz senedenberi buz de- ievhalan okuya okuya c;tkilmaz deni
ac;Ikta bir tahta parc;asma sanlm1~. yan nizlerinde dola~Iyordu. Groenlanda yap- len merdivenleri tirmanmaktan ve i • 
olii ve soguktan yan donmu§ bir halde hg1 bu seyahat onuncu seferiydi. nilmez denilen merdivenleri de paldtr
bulunmu~tur. Ba§tayfa denizden kurta- flk seyahatini 15 agustos 1908 de ya- giildiir inmekten geri kalmtyan !stan

Mekteb ilk tecriibe senelerini ya§Iyor
du. 

Daha dersler intizama girmedigi gibi, 
kac; sene okunacagt da belli degildi. 

Aradan ~;ok get;:meden, F on der Cole; 
Pa§ayi, mekatibi askeriye miifetti i umu
misi olarak lstanbulda buluyoruz. Onun 
askeri mekteblerimizin ba§ma gelmesile, 
Harbiyemizin programmm deg~mesi de 
bir olmu§tur. 1884 tarihine kadar Fran
SIZ mektebi harbiyesi programmi takib 
eden Harbiyemizde, arhk: Berlin Harbi
ye me~tebi programt tatbik edilmege 
ba§lanmi§h. 

SOSY ET ELERDE nld1ktan sonra civar ~;iftliklerden birine pan Pourquoi J;>as'nin son seferinde bu bullular, §a§km bir inktyadla memur· 
gotiiriilerek s1cak kahve ic;irilmek sure· mi.ithi~ kazaya ugramasm1n sehehlerin • !arm bu i~aretine uyuyorlardt, uzerin
tile ilk tedavisine te§ebbi.is edilmi~tir, den biri de, §imdiye kadar hir telsiz de bulunduklan yolun sa~m takib et
Ba~tayfa kazay1 §U ~ekilde anlatmi~hr: tesis edilmemi§ olmasJdir. Doktor Char- mege ba§hyorlard1. Fakat bu uysalllk 

Buna ragmen piyadecilik ve istihkamci
hgm nazarl ve amell c;ab§malanna ehem
ntiyet verilmi§ ve bu meyanda Okmey
danmdaki Harbiye tabyas1 da o sene ta
lebe tarafmdan yapiimi§hr. 

Mekteb kurulduktan alii sene sonra, 
Yani 1840 ta frans1zcanm resmen ders 
Programma almd1gm1 goriiyoruz. 

Y ava yava§ ta olsa, y1ldan y1la te
kemmi.il etmekte olan mekteb, ilk mezun· 
lanm, sekiz sene sonra, 1842 de verehil
tni§tir. Bunlar yiiksek derecede muvaf
fak olarak birinci mulazim c;1kan 41 ve 
karibi ala derecede smlf gec;erek mula -
:zim olan 29 ki, topu topu 70 gencdir. 

Bu ~ekilde mahsuliinU vermege ba~ • 
hyan mi.iessese de, iimdiki Harbiye mek· 
tebinin bulundugu bombo~ sahanm tek 
YapiSI olan (T ophanei Amire hastanesi) 
ne nakledilmi~tir. 

Ertesi sene ise, buras1 da muvaftk go
riilmiyerek, Dolmabahc;e saraymm tefer
l't!atmdan olan Cinili ki:i§ke gec;ilmi§tir. 
184 7 de de bu ko§klen yeni Harbiyeye 
~erle~ilmi~tir. Burada Harbiyenin, 1 ve 
2 nci sJmflarile idadinin 5 inci s1mfl (ih· 
tiyat simflan) ismini alarak, mekteb hu 
suretle, bi.itiin mevcudu 78 talebe olarak 
te§ekkiil etti. Bir sene sonra bu te~kilat 
ta ho~ goriilmedi, ihtiyathk kaldmlarak 
Harbiye mektebi lie; sene oldu, F ransa ve 
Almanyadan mi.itehass1s muallimler ~eti
tildi ve huzur imtihanlan yap1larak be§ 
senedir miilazim bulunan 9 efendi yiiz· 
ba§Ihk aldtlar. 1849 da ise idadinin son 
&lmh Harbiyeye ahnarak bu suretle 
lnekteb di:irt seneye c;Jkanldi. 

Ruslarla harb ba§laymclya kadar iki 
Uc; sene rahat yiizii goren Harbiye, gelen 
lniittefik a~kerlere k•§la, ve gelecek ya
tahlara hastane yap1lmak it;:in biiyi.ik bi
llalara ihtiyac goriildiigi.inden, gene se • 
ferber oldu. Mac;hdaki idadi Oskiida
ta., Harbiye de, SeraskerkaplSlndaki eski 
1' a§b§laya ta§mdi. 

Harbiye mektebi, be~ sene bu k1~lada 
ka.ld1ktan sonra bu defa da Giilhanede-

Harbiyenin tarihinde arttk siikun var
dlr. 

T a... asla unutamiyacagimiz bir tari
he kadar: 29 Hnunuevvel 1320. 

Atati.irkiin, bu mektebden, erkamharb 
zabiti olarak c;1khg1 giin. Y ani biiyiik 
Harbiyenin tarihe gec;mi§ en biiyiik gii
nUI 

1906 da me~rutiyet ilan edilince Mek
tebi Harbiye de Hareket Ordusile bera
berdi. 

31 mart hadisesinde d!!, lstanbuldaki 
sefarethanelerin muhafazasmt Harbiye • 
liler uzer)erine alm1~lardi. 

1907 den Umuml Harbin ilamna ka
dar mekteb dorder boli.ikten mi.ite§ekkil 
iki taburdu. 

Biiyiik Harb ba§laymca tedrisat ta -
biatile durmu§ ve mektebde bulunan iic; 
s1mf; zabit namzedi, zabit vekili ve mi.i
lazim olarak k1t' alar a gonderilmi§ti. 

Biitiin hu ~etin sava§ gi.inlerinde gene 
Harbiyelileri her cephede agabeylerinin 
yanmda kahramanca dogii§iir goruriiz. 

F akat menhus talih, miitarekenin kara 
giinlerini getirince, arhk Harbiye mek -
tebi yoktur, sanmayiDIZ· 

Harbiye mektebi ki dort duvar degil, 
fakat ate§ gibi yanan bir kalbdir, o gene, 
istanbulun bir ko§esinde i~in ic;in i§le -
mektedir. 

Pangalttdaki mekteb binas1 ltil8f kuv
vetleri tarafmdan i§gal edilmi§ mekteb 
de Cengelkoyiindeki Kulelinin yeni ya -
p1lan k1smma gitmi§ti. Burasl da i§gal e
dilince bu sefer Hahc1oglundaki topc;u 
mektebine ta§marak muhtelit Harbiye 
halini almi~tJ. 

Burada bir lahza durmamtz lazimdn. 
Cunkii, bugiin Ankaraya giderek ora

da yerle§ecek olan Harbiye mektebinin, 
yiiz iki yilhk omri.ini.in esasen iki yJlm1 
Ankarada gec;irdigini unutmamahy1z. 

Milli Miicadele gunlerinde, Harbiye 

Elektrik §irketi hakkmdaki 
tahkikat 

N af1a Vekaleti tarafmdan Elektrik 
Sirketinin hiikumete ve halka kar§l olan 
taahhiidlerini noksan yapmak noktasm· 
dan yaptmlan tahkikat ilerlemektedir. 

Heyet, §irketteki muameleleri hirer 
birer gozden gec;irmektedir. 

Elektrik Sirketinin mali muameleler 
itibarile de baz1 yolsuzluklarda bulun • 
dugu hi.ikumete ihbar edilmektedir. 

Hesab miitehassiSI Miiller yaptlan bu 
ihbarlar iizerine tetkikata memur edil
mi§tir. Miiller, §irketin kendi memurla 
rma verdigi bedava cereyanm kazanc 
vergisinin senelerdenberi hiikumete tedi
ye edilmemi~ olmas1 noktasmdan yapt • 
lan ihbar hakkmdaki tahkikatmt ikmal 
etmi§ ve raporunu Maliye Vekaletine 
vermi~tir. Diger hususlar i.izerindeki tet· 
kikat daha bir muddet devam edecek· 
tir. 

~ark Demiryol1art memurla· 
rmm istekleri 

Sark Demiryollannm sahn almmast 
i~in N a f1a V ekaletile §irket miimessilleri 
arasmda muzakerelere hirincite§rinin 
19 unda Ankarada ba§lanacaktir. Sark 
Demiryollannm memur ve i§c;ileri, satm 
alma i§leri arasmda kendilerinin de T ele· 
fon $irketi memurlan gibi unutulmalarr 
nm ~ok muhtemel oldugunu gorerek bir 
taraftan Naf1a Vekaletine diger taraftan 
§irkete miiracaat etmi§lerdir. 

Memur ve i§c;iler kumpanyadan, hiikU.
mete gec;erken hirer maa§hk ikramiye is· 
temektedirler. Sark Demiryollannda bu
giin c;ah~an memur ve i§c;ilerin yekunu 
1,300 kadard1r. 

Kumpanyanm memur ve i§~ileri bun· 
dan on iki sene evvel bir grev yapmi§Iar 
ve her sene 10,000 lirahk ikramiye tevzi 
edilecegi taahhi.idiinii al'!rak i§e ba§la -
IDI§lardi. Fa kat §irketin o zamandanben 
bu ikramiyeyi tam olarak tevzi etmedigi 
de soylenmektedir. hc;iler ve memurlar 
bu noktay1 da tebari.iz ettirmektedirler. 

«- BUtiin gece miithi§ bir hrtma ge- cot'nun hiitc;esi gemisine telsiz tertibalt nihayet on metro kadar ay§tyordu, me

m~iy~i~d~o~· vm=u~· §~ve;;,.;;h;..;..ic;~k:im~s~efy:i _u~y.;;u.;;tm:.:.a:;m:•~§-· ;,.k:;;o;;;ym~a;;s;;;m;:a~h_:;;en~u~· z~m~ii~sa~i~d-d~e;,!g!,!:il~d~i.___ mur I arm yiizu gorunmez ve sesi du • 
DENIZ ISLER/ ADLIYEDE- yulmaz olunca sagla sol gene kucak. 

la§tyordu. 

Tahlisiye miidiiriiniin Kii~iik hJrsizlar mahkum Ben, §U gerekli i§ Uzerinde mar o -
tetkikleri oldular lunacagmt umarak be~ on giin sonra 

T ahlisiye Umum Mi.idiirii Necmed. caddelerde sag ve sol mefhumunun sa-
d. K d · h'll · d k Samatya ve Aksaray taraflarmda bir b 1 v h . d' d m ara emz sa 1 enn e i tahlisiye is- kk I it e~ecegini ta mm e tyor um. Bu -
t I k'k . . h ~ok dii an ardan e§ya ralmakia maznun k b asyon anm tet 1 11;m seya ate c;1kml§· "' giin kopriiden geger en akhm, me -
t 14 ve 15 ya§lannda Ruhi ve Mehmed 
Jr. · · d 'k murlar yoktu ve yolcular, ytkilmak is-

N lsmm e 1 i c;ocugun muhakemesine dun 
ecmeddin, Kilyos, Sile taraf!annda· i.ic;iincii cezada baki!mi§ ve Ruhi l O ay, ten en itiyadlarma yeniba§tan kaVU§ -

ki tesisat1 gezmi§, radyofar ile Ka~adeniz ~ehmed de 8 ay hapse mahkum edilmi§· mu§ olmanm getirdigi bariz bir sevinc 
~ogazmdaki yeni fenerleri tefti§ etmi~- IIr. '~rinde sag1 solu ~a§rrarak, ne§'eli ne§'e-

hr. G' I' b k 1 b' k 'I d li yalpa vurarak kopruyli a§Iyorlardl. 
D · M Iz 1 a 1 an Ir ah avas1 emz iiste§ari geliyor Bu gorii§ bana, Necib Pa§a Mersiye-

t Bundan bir miiddet evvel Beyoglunda 
ktisad Vekaleti Deniz !•Jeri Mi.iste- K" . kk b sini siisliyen ve me§rutiyet devrindeki 

• u~;ti a ristan sokagmda Cemil Bey a-
~an Sadullah Cuney bugiin Ankaradan bir Miilkiye miifetti§inin kalemine de 

h . parlimanmda karm F atmay1 arlc.ada§l 
§e nmize gelecektir. Yunusla birlikte yakahyan ve kariSim ol- vurdumduymaz memurlan tezyif igin 

Sadullah Gi.iney •ehrimizde bir ka,. d" k d d gu" zel bir vesile vermi§ olan me.,hur • "' uren, ar a .a§lnl a ag1r surette yara • " 
giin kalacak, burada deniz mi.iessesele - hyan §<>for Izzetin mubakemesine diin m1sra1 hatirlatti, o sekiz kelime garib 
rini tefti§ edecektir. A~ d · I' 1 k h garib dudaklar1mdan dokiildU: •, •, _ g1rceza a g1z 1 o ara a~lanmi~tlr. 

Siberyadan gelen Tiirk Hapisaneler Umum Miidiir Arem gene ot aiem, devran gene o~ 

.esirleri muavini §ehrimizde M. TURHANde;~n;; .. 
Biiyiik Harbde Ruslar tarafmdan e - H · I .. h ap!Sane er mute ass1s1 ve umum mii· 

sir edilip yirmi senedenberi Siberyada di.ir muavini Mutahhar ·Ba§oglu lzmit ve 
kalml§ olan TUrk esirlerinden baz1lan Ad h apazan apisanelerini tefti• ettikten 
§ehrimize gelmi§lerdir. Yirmi senelik d • 
bir hasretten sonra memleketlerinE' sonra i.in ~ehrimize gelmi~tir. Hapisa -
kavu§an vatanda§lanm1z izmire gon _ neler miitehass1s1 1mrahdaki asrl hapisa -
derilmelerini istemi~lerdir. ~eyi tefti~ etmek uzere bu. hafta ic;inde 

Esirlerin verdikleri malilmata naza . Imrahya gidecektir. 

ran Siberyada Biiyiik Harbden kalmi§ lavic;re sefaretinden ~alman 
daha birc;ok Turk esiri vard1r. Bunlar 
aradaki mesafenin uzakllg1 dolay1sile hahlar 
konsoloshanemize miiracaat ederek lsvicrre sefaretinden sekiz on bin lira 
memleketimize donememektedirler. Bir k1ymetinde hah c;alan Da~id ve Melkon 
kismt da orada evlenmi§ ve tevattun admdaki §ahislann muhakemesine dun 
etmi§lerdir. Gelenler tamamile Rus §i· 
vesile konu§maktadtrlar. de devam edilmi~ ve mahkemede sefare· --···-Bir sirk geliyor 

Ogrendigimize gore bu aym 26 smda 
tstanbula biiyiik bir sirk gelecektir. 
Sirk burada 20 gun kalacakhr. Sirkte 
yiize yakm vah~i hayvan bulunmakta
dlr. 

tin avukatile 1svic;re sefiri Hanri Marten 

bizzat bulunmu~tur. 
Halen Sinob hapisanesinde bulunan 

suc;lularm buraya getirilip getirilmemesi 

hakkmda karar verilmek iizere muhake

me 14 ikincite§rine b1rakdm1~hr. 

KIRK YIL 
iistad Halid Ziya 
u,akhgilin hatnalan 

Dordiincii cildi de f;lkh. Fiatt 
50 kuruflur. Befinci ve to
nuncu cild basrlmaktadrt. 

4 clldden miirekkeb olan bu 
kiymetl! eser memleketin Biya..sl, 
h;tlmai. flkrl hayatmm 40 ytlllk 
canh blr levhastdll'. B~tanbal1& 
cazlb blr haklkl roman hi.ikmiinde 
olmakla beraber birc;ok pa.r<;alari 
mtistakil birer hlkA.ye g!bldlr. 

OKUYUNUZ! 

t 
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Futbol 
de 3-

taktmimiz diin 
1 maglUb oldu 

Binicilerimiz Viyanada yiiz otuz ii~ abn i~tirak 
ettigi bir yarJ~ta be,inci ve onuncu oldular 

[Ba$t~ra~t 1 inci .~ahtfedeJ I Ankaralt Ahmed maglUb 
Sovyetlerrn 1lk golu 61 kiloda Ankarah Ahmed Ba§ka • 

12 nci dakikada Sovyet sola<;JgJ y1ld!- kofla giire§ti. Ahmed form<mda olmadtgl 
nm. sii.ratil:_ kalemize indi, topu saga<;Jga ve bir s1klet yukanda giire~tigi ic;:in iyi 
ge<;nd1, sagac;1k ta bekletmeden sagu;e degildi. Sovyet giire~<;isi sert ve favullii 
ver?i, sag.~<;in kuvvetli bir §iitii Sovyetle- bir oyun tatbik ediyordu. Oyun yirmi 
re t!k golu kazand1Td1. . . . dakika devam etti, neticede Ba§kakof sa· 

Bu go! Sovyetlere banz fa1k1yet te - y1 hesabile ga)ib ilan edildi. 
min ettirdi. Miitemadiyen hi.icum edivor· S · d ¥[ Ab 
I arm e mag u 
ar. 66 k"l · ' Sovyetlerin ikinci golu I oda Sann Bekeraf ile gure§ti. 

15 inci dakikada gene Sovyet sola • Sovyet gure§~isi Saimi salto ile yere du· 
c;1g1 topu si.irerek kalemizin yakmma ka- §iirdi.i; fakat Saim derhal ayaga kalktl 
dar geldi, kuvvetli bir §Ut 9ekti, top, Ci- ve hakimiyeti aldi. 9 uncu dakikada Sa· 
badm ellerinin iistiinden kayarak ikinci im, giizel bir oyunla Bekerofu yere dii
defa kalemize girdi~ §iirdii; fa kat Saim hasmmi yere dii~ii-

!ki s1ftr mag!O.b vaziyete girdikten son- riip onun iistiine <;Ikarken Bekerof Sai -
ra, bizim <;ocuktar biitiin gayretlerini sar- min kolunu kaph ve Saimin Ustiine c;1ktl 
federek. hiicurna ge<;tiler. Bu arada mu· ve Saim tu§la yenildi. 

hacim Necdete favul yaplllar, bundan is- Nuri galib 
tifade edemedigimiz gibi bunu takiben 72 kiloda Nuri Sakayefle miisabaka 
verilen favul cezalarmdan da bir tiirlii is· yaph. -5akayef <;ok gene ve c;evik bir gli
tifade edemedik. T akimlmlz, mutlaka re~i idi. l!k on dakika c;ok sdo ve sert 0 ]. 

gol <;Ikarmak azmile oynuyor, oyunda du. N urinin kulag1 Cl;~rldlgl hal de miisa· 
hakimiyeti ald1k. Fa kat gol atam1yoruz. bakay1 terketmedi. Uc; dakikahk tecrii· 
Bu mada Sovyetlerin bir akmrm ancak be giire§inde Nuri dah!l hakimdi. Ayak
kornerle kesebildik, onlar da bizim bir ta gec;en son dort dakikada Nuri, rakibi· 
akm1m1Z1 komere att!lar. ne kar§l bariz faikiyet gosterdigi i<;in it • 

Yaptrgzmu; yegane gal tifakla galib ilan edildi. 
Biz hala hakim oynuyoruz. 36 nci Mer•inli Ahmed de galib 

dakikada Fikret topu siirdi.i, Danyale 
vermeden kale online kadar indirdi. Ora- 79 kiloda Mersinli Ahmedle Bilano -
da iyi yer tutan Said giizel bir kafa vu- vof kar§Ila§tl. 1Ik on dakikada Ahmed 
ru~ile topu, Sovyet kalecisinin elleri ara· hakim oldugu halde hakemler berabere 

d . k k l k karar verdiler. o~ dakikahk tecriibe am an ge<;JTere a eye so tu. 
Bu golUn htzile takimlmJz arka arka· devrelerinde Ahmed, ha~m1m miitema • 

ya hiicumlar yaptyor. F akat Sovyet ka- diyen kiindeye ahyor, havaya kaldmyor, 
lecisi, biitiin hiicumlanmiZl durduruyor. yerdenyere vuruyordu. Halk, Ahmedi 
ilk devre 2 - 1 maglubiyetimizle bitti. miitemadiyen alkt~hyordu. Dort dakika· 

lkinci devre hk son devre de Ahmedin kat'i hakimi-
lkinci devreye taktm1m1z degi§ik ola- yeti alttnda gec;tikten sonra Ahmed itti · 

rak ~1kh. Sola<;tk Danyalm yerine Fik • fakla galib ilan edildi. 
ret ge~ti, Fikretin yerine de lbrahim girdi. Mu.tafa bir dakika krrk 

Gene ilk aktm Sovyetler yapt1lar; bu •aniyede galib 
hiicumu, topu kornere atmakla durdura· 87 kiloda Biiyiik Mustafa Keli~ ile 
bildik. Fikret, giizel bir aki§la Sovyet ka- kar§IIa~tl. Keli§ Savyet §ampiyonudur. 
lesine kadar indi, Sovyet miidafileri to· Keli§, oyun ba ~ lar ba~lamaz Mustafanm 
pu kornere athlar. T akim1m1z <;ok gi.izel arkasma g~rek hiicum etmek istedi, fa
hiicurnlar yap1yor, Sovyetler adeta mii - kat Mustafa, hasm1m gogiis <;aprazile ye· 
dafaaya c;ekilmi§ vaziyettedirler. re )'lkh ve bir dakika 40 saniyede mhm 

Sovyetlerin u~uncii golU yere getirdi. 
Biz oyuna tam amen hakim vaziyette N ecmi tu,la magliib 

iken S:.>vyetler glizel bir akmla kalemize Ag1r s1klette Necmi Konce ile gi.ire~ti. 
inerek iic;iincti gollerini yapttlar. Bu gol· Konce, Necmiye nazaran c;ok kuvvetli 
den sonra Fikretin giizel bir ortasm1 kor· ve faikti. Necmi tu~la mag!O.b oldu. 
nere atblar; ikinci bir hiicumda da Fik · Bu suretle tak1m1nuz 4-3 galib geldi. 
reti di.i§iirdiiler. Korner ve favullerdedn Eakrim ma~mm tafsili.b 
istifade edemedik. 

Gene kaf11hkh hiicumlar ba~lad\. Kiiltlirparkta yap1lan eskrim ma~1 da 
35 inci dakikada bize gene favu] yaph - c;ok heyecanh olfilu§tur. Neticesini diin 
lar. Bundan da istifade edemodik. gece bildirdigim bu mac;lann tahilah §u

dur: 
Cihad yaralandt T 

l ak1m1nuz Enver, Cihad, Osman ti-
Bu esnada Sovyet erin bir aktlll stra -

b hamiden, Sovyet takuru da Kilimov, Ar-
smda kaleci Cihadm parmaklanndan j. kaeyev, Mordov ve Nemerovskiden mii
risi lunld1 ve hastaneye kaldmldl. Y erine 
Uzun Necdet ge<;ti. rekkebdi. Miisabakalan yirmi bin seyirci 

42 nci dakikada Fikretin giizel bir or- takib ediyordu. T aktmlar c;1kmca evvela 
lstiklal mar§Imtz, sonra Sovyet mar•1 ra-talaYJ§l avut oldu ve bu miisabaka da ' .,. 

3 - I maglubiyetimizle bitti. lmdJ. Sovyet tabnu kaptam bir nutuk 
Oyunun heyeti umumiyesi zevksiz al- soyledi, buna bizim takimm kaptam En

du. T aktm1m1z aneak ikinci devrenin ver ruscra cevab verdi. 
yirmi dakikasmda tam oyunlann1 goste- !!k miisabakayl Cihadla Kilimov yap 
rebildiler. Hakk1 ve Fikret crok iyi oy - tJ!ar. Bu miisabakada Cihadm yaptlgt 
nad1lar. Sovyet tak1m1 c;ok sert oynad1. tu§lan Sovyet hakemleri kabul etmiyor 

lard1. Bu vaziyet kar~ISlnda Turk hakem· Dun geceki ziyafet 
lerinden F uad Balkan ve ~efik hakem-

Sovyet spar te~kilah bu gece Dinamo lik yapam1yacaklanm ileri siirerek vazife· 
stadyomunda sporculanmiz ~erefine res· lerinden aynld.lar. Bundan sonraki mii-
mi bir ziyafet vermi§tir. Y arm saat be§· b 1 S h k 1 · · ·d · 

d b . . . . . areze er ovyet a erne ermm 1 ares• 
te e 1r ~ay zJyafell venlecekllr. It d ld T k 1 d v 

S ). 24 30 a m a yap1 1. a IIDirOIZ son ara ogru 
pOfCU arJffiJZ yarJD gece Saat o 7 3 v]Ab • t d" .. .. b b 

d L . d h k d kl 23 - mag u vaz•ye e U§IDU§tu, era er-
a emngra a are et e ece er ve 1·w· 1 · d b'l k · · d h b I' 
lAid d b I kl d Igl emm e e I me t<;m a a e§ ga 1 . 

ey u e ora a u unaca ar 1r. bi'yet k k )4 1· d G ·· .. azanma az1m ge 1yor u. 
uret muaabakalarlnm Eskrimcilerimizin enerjisi bunu temin 

tafsilab etti, bilhassa Enver, son miisabakada hi~ 
Moskova 21 (Hususi muhabirimiz • tu§ yemeden be~ tu~ yapiJ. Bu suretle mii

den) - Evvelki gece giire§~ilerimizle savatl temin eden takimJmlz, Sovyet ta· 
Sovyet giire§<;ileri arasmda yapllan mti- kunile miisabakayJ berabere bitirmege 
sabakalarm ger;; vakit yalmz neticesm1 muvaffak oldu. 
bildirebilmi~tim. Pehlivanlanm1zm zafe- Binicilerimizin bir 
rile biten bu marlarm tafsi)~t· sudur: muvaffakiyeti 

Huseyin tusla galib 
56 kiloda Kii<;iik Hiiseyin Antilla Viyana 21 (Hususi) - Bugiin Bal-

l k 1 !lk d k veder ath miisaoakalanna on iic; millet -i e ar§l a§h. on a ika Hiiseynin 
miitemadi ataklarile ge<;ti: Sovyet gli • ten yiiz otuz iic; at girdi. Bunlardan yal-
re§<;isi, Hiiseynin hamlelerine dayanaml- ntz on sekiz at parkurlan hatas1z yapa . 
yor, miitemadiyen minder d1~ma ka<;Jyor- bildiler. 
du. Hakemlerimizden biri, bu hareketi Bunlann arasmda yiizba~l Giirkan 
protesto ettigi halde dinlemediler. Hii • Gediik admdaki atla be§inci, tegmen S<'
seyin bu arada Antillayl bir siipleksle im Polatkan K1smetle anuncu geldiler. 
alta ald1. flk on dakika Huseynin gale- Olimpiyada giden gazeteci· 
besile bitti. lere hirer habra veriliyor 

!kinci on dakikaya Hiiseynin arzusu 11 inci Berlin Olimpiyadmda yapl-
iizerine ayakta ba~landt. Hiiseyin miite- lan biitiin spor hareketlerini dakikasJ da
madiyen hiicum ediyordu. Hiiseyin, 14 kikasma memleketlerine bildirmek sure
iincii dakikada So,'Yet giires<;isini salto tile spar i~lerini diinyaya en muntazam 
ile yere attt ve mtJm yere getirdi. Sov· bir ~ekilde yaym1~ olan gazetecilere Al
yet giire~<:i~i yan baygm bir halde min· man Olimpiyad komitesi tarafmdan bi
derden indi. rer olah hedive edilecektir. Olimpiyad 
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Halaskar boga! 
Aslantn agztndan 
~ocuklart kurtarmt •... 

Cenubi Afrikada )ohannesbourgdan 
Morning Post gazetesine haber verildi -
gine gore, koylerden birinde s1g1r giiden 
birka~ ~ocuk bir di$i aslamn hiicumuna 
maruz kalmJ~Iardu . Asian ~ocuklara hii
cum ve bunlardan birini yere yuvarhya
rak iizerine c;ullamp tam yiyecegi esnada 
ihtiyar bir boganm miidahalesine maruz 
kalml§hr. Aslanla boga arasmda ba~h • 
yan miicadelede boga boynuzlan ve 
miithi§ kuvveti sayesinde aslam yarala • 
maga ve ka<;Jrmaga muvaffak olmu~ ve 
bu sayede lie; c;oban c;ocugu muhakkak 
bir oliimden kurtulmu§tur. 

Y akalanan ka~ak~tlar 
Giimriik muhafaza te~kilatt memur • 

lan diin bir ka<;akc;Jhgl meydana c;1kar -
mJ§lardJr. Tiirk bayragm1 ta~1yan Anta· 
nis mazut vapuruodan bir kadmm bii -
yiik<;e bir paketle ayn)digmJ goren mu· 
hafaza le~kilah memurlarmdan biri sa • 
hildeki polisi haberdar etmi~ ve sandal 
yakalaoml hr. 

Sandalda yap1lan ara~hrmada 30 met· 
ro ipekli kuma§, iic; ipekli ma§lah ve sair 
e§Ya bulunmu~tur. Bu e 'yanm vapurun 
lostromosu Siileyman tarafmdan ka!;ak 
olarak getirildigi tesbit edildiginden los
tromo ve sandalCI 9 uncu iht1sas mah • 
kemesine verilmi~lerdir. 

TUrk • lngiliz ticaret anla§· 
maa1 teblig edildi 

Turk - lngiliz ticaret anla~masmm 
Vekiller Heyetince tasdik edildigi diin 
alakadar resmi dairelere bildirilmi§tir. Bu 
teblig Uzerine giimriiklerde de yeni an • 
la§ma hiikiimlerioe uygun bir §ekilde 
klering ve takas esaslannda ihracat ve 
ihtilat muamelesi yap1lmaga ba§lanmi§tlT. 

Tiitiinlerimizi kimler 
alacak? 

Bu sene tiitiin mahsuliimuziin hem be
reketli, hem nefis olmast yiizi.inden ecne· 
bi ~irketlerin ve rejilerin memleketimizden 
her seneden daha fazla miktarda tiitun 
mubayaa edecekleri anla§Jlmaktadlr. 

~imdiden gelen haberlere gore bu se
ne Amrikan kumpanyalann lzmir, Sam
sun ve Marmara mmtakalanndan yapa· 
caklan mubayaat 15 milyon kiloyu bu· 
lacakhr. Almanyadaki fabrikalann mu
bayaah da 9 milyon kiloya balig ola • 
cakhr. 

-5imdiye kadar ltalyanlar bizden az 
liitiin almakta idiler. Bir ltalyan §irketi 
bu sene memleketimizden la.kas suretile 
I milyon kilo tiitiin almaga talib olmu§· 
tur. Diger baz1 btiyiik !talyan firmala • 
nnm da boyle kombinezonlar arad1klan 
haber verilmektedir. Bu takdirde bu se
ne ltalya da memleketimizden hayli Iii 
tiin alacakhr. 

Biitiin bu vaziyetler bu sene tiitiin pr 
yasasmtn hayli hararetli olacagm1 gos • 
termektedir. 

komitesi Tiirkiyeyi temsil eden gazeteci
lerin plakalanm da hususi olarak gon· 
dermi~tir. 

Halkevi giiret miiaabakalar1 
tertib ediyor 

EminonU Halkevi memlekette mev
cud biitiin pehlivanlar arasmda bir TUr
kiye ba§pehlivanhgl miisabakas1 tertib 
edecektir. Miisabaka 10 te§rinievvelde 
T aksim stadyomunda yapllacaktlr. 

Halkevi biitiin Anadolu vilayetlerin
de bulunan tanmmt~ pehlivanlarl getire
cektir. Pehlivanlar Halkevi tarahndan 
Sirkecide bir otelde misafir edilecekler ve 
ia~eleri de gene Halkevi tarafmdan te
min edil;cektir. 

Miisabakalarda birinciligi alan Ti.ir
kiye ba~pehlivanma I 000 lira, 2 ve 3 
iincii gelen pehlivanlara da iki er yiiz 
lira miikafat verilecektir. 

Miisabakaya i~tirak edecek pehlivan
lann kayidlerine Eminonii Halkevi tara
fmdan ba§lamlm•~tJr. Simdiye kadar ls
tanbuldan I 0 kadar pehlivan kaydedil • 
mi~tir. 

Finli.ndiya • Frans1z atletleri 
berabere kalddar 

Paris 21 (A.A.) - Di.in Colombes 
stadyomunda yap1lan atletizm ma<;mda 
Finlandiyahlarla Frans1zlar, 70 - 70 be
raberp kalm•~lardJr. 

Bisiklet miiaabakalar1 
T. S. K. Istanbul BO!gesi Blslklet Ajan

llibndan: 
Istanbul siirat ve mukavemet yan~1 bl

rlnciiikleri a~a~1da yaz1h gunlerde yaplla.
caktlf: 

1 -- 11/ 10 11936 pazar glinli sura.t ve 18/ 
10 / 1936 pazar giinii mukavemet yan~lan 
yapJlacaktir. 

2 - Si.irat yar1~1 blr kllometro ve muka
vemet ko~usu 100 kilometre iizerinde yapl
lacaktlr. 

3 - Siirat yart§l Bogazlc;lnde Kirec;burnu 
caddes! tizerinde, mukavemet kOilusu Ye
nlkoy lie Biiytikdere arasmda seklz de!a 
gldi::; geli§ olmak tizere olacakt1r. Mukave
met ko~usunun ba9Iang1c; ve bltirl$ yerlerl 
Yenlkoyde asfalt yolun ba§ladlgl yerdlr. 
Donti~ yerl Biiyukdere tayyare hangan
mn etraf1d1r. 

4 -- Yan$Iara tam saat 9 da ba~;lana. 
cakt1r. 

5 - Yan§<;llann tam zamanmda yarlfi 
ycrinde hazlf bulunmalan l~z1md1r. 

EfQ~~ Zavalll zen~irbend kahraman! 
Topkap1 Saray1nda Abdiilkerim «menfadan 

Deri iizerine yap1lm1t eaki 
haritalar ka~miyacag,m!» diyor 

Yazan: ibrahim Hakkt Konyah 
i~te bir eser ki gerc;ekten biiyiik e

meklerle viicude get irilmi§tir. Eskile -
rin $ohreti sehle dedikleri kolayca ta -
mlmak hrrsl bizim de hars alemimize 
yayrlahdanberi emekli yazr goriilmez 
oldugundan 1brahim Hakkr Konyahnm 
tam yuz yirmi be~ kitaba ba§ vurarak 
kaleme aldrgr bu eser, yalmz bu balum
dan bile yegane sayrlmrya hak kazan
mJ~tlr. Okuyuculanmm da bu hiikiim
de bana i~tirak etmeleri ir;in sayiSml 

sunlart soyle· Eski Rif Sultan1, bir gazeteciye 
mi,tir: «Hayabmi bagt~ltyanlara silah ~ekmiye-

cegime soz verdim, buna sadtk kalacagtm» 

oyledigim 0 ldtablardan r;ogunun yaz
ma ve bir k1smmm at·abca oldugunu 
soylemek, onlart gozden gec;irebilmenin 
kitabhane kitabhane dola§m1ya tevak -
kuf ettigini hatlrlatmak lazrmd1r. !bra
him Hakk1 Konyah i~te bu yorucu zah
mete katlanm•~ ve iktiham ettigi bii -
yiik giir;liiklerin mukB.fatr olarak ta de
gerli bir eserin sahibi olmak §erefini 
kazanmr~tlr. 

Turk tarihi ic;in birkac; noktai nazar
dan aydmlatlct . bir krymet ta§tyan bu 
eser, ad1 ndan da anla~lldtgl iizere Top
kapt Saraymda bulunan deri iizerine 
yapllml§ eski haritalan tahlil etmekte
dir. i§in ic; yiiziinii bilmiyenler ve bu e
seri okumryanlar Saray Muzesinde 
mevcud bir takrm haritalarm tahlilini 
onemli bulmryabilir~r. Fakat biitun i
lim alemi i«;in daha dune kadar meg -
hul olan o haritalan tozlu k6§elerden 
bulup t;Ikaramn da ibrahim Hakkt Kon
yah oldugunu soylersek bu muhtemel 
telakki elbette degi§ir. 

Evet, eski devirlerin say1h bir taktm 
ilim adamr gibi hayatJm gosteri§siz bir 
~ab~mamn ~ok mutevaz1 c;er«;evesi ic;in
de ger;iren ve iddiasrz bir gazeteci ola -
rak ya§amaktan zevkalan ibrahim Hak
kl, her biri yiiksek bir tarih vesikas1 
te§kil eden bu haritalann ka~ifidir de. 
Eger o, as1rlann iistiiste y1gdtg1 ihmal 
tozlanm yorulmaz bir didinme ile te -
mizlemek yolunda yiiriimegi bilmemi§ 
olsaydt, biz, Piri Reisin ilim alemine ar
magan eyledigi, her baktmdan degerli, 
baritasm1 belki uzun bir zaman daha 
goremiyecektik ve bu, Turk tarihi igin, 
elemli bir ziyan te~kil edecekti. 

ihrahim Hakkmm bu gok onemli ha
dtayt nasil ke~fettigi, ilmi ve harsi ha
diseler hakkmda ~ok hassas olan hiiku
metimizin o ke§ifle ne su;retle alaka -
landlg1 kitabda izah edilmi§tir. Oku u
cularm vak1ay1 bizzat ka§ifin kalemin
den dinlemeleri daha dogru olur. Bu se
beble ben yalmz eseri tahlille iktifa e
decegim: 

ibrahim Hakk1, biiyiik bir hactm tu
tan kitabma cPiri Reis• haritasm1 an -
latmakla ba§hyor. Bu alirn denizci, 
Tiirk bahriyeciliginin ·abi rayu saytlan 
Kemal Reisin yegenidir. Halbuki §ark 
ve garb tarihgilerinin c;ogu Kemal Re -
isi donme ve kolelikten yeti§me olarak 
tamrlar ve tamtlrlar. Hakikat bu bi -
gimde ise Tiirklerin ne Kemal, ne de 
Piri reisle iftihar etmege haklan ola -
maz. ibrahim Hakk1 Konyah, gok hakh 
bir asabiyetle ilkin bu noktaya temas e
diyor ve Kemal Reisin Tiirkliigiinii 
- parlak vesikalarla • ispat ediyor. 

Paris - Soir ga· 
zetesi, Rif kahra -
mam Abdiilkerimin 
menfasma gender 
digi bir muhabirinin 
~oyle bir mektubu
nu ne§rediyar: 

«Ecnebi memle -
ketlerde bastian 
gazeteleri okuyan -
lar, bir aydanberi 
hergiin, Rifli Ab -
duJkerimin ISmlnl 
g(iriiyorlar. 

Evvela, miistem
leke meselesini or -
taya <;1karan Ha -
be§ harbi, arkasm -
dan !spanya hadi -
seleri lspanyol Fa 
s1 davasm1 meydana 
koydu. 

Paris - Soir, yan
h~ ~ayialann hali 
firarda ve Avrupa 
ve Afrika karga a
hklannda tekrar rol 
oynamaga haZir gibi 
gosterdigi AbdU!ke-
rimle bir miilakat yapmak iizere beni tay
yare ile Reunion adasma gonderdi. 

Bindigim Ford, giine§li ve golgeli yo
lun donemec;lerini dart be§ defa k1vnl • 
dlltan sonra, ic;ini ot bi.iriimi.i~ bir bahc;e· 
nin basamakJan a§tnml~ merdiveni oniin
de durdu. Etraf sessiz.lik ic;indeydi. Kar· 
~1mdaki ev bombo§ goriiniiyordu. 

Methalde bir odanm kaplSJDI vurdum. 
keriden bir slirme ac;Jld1 ve kap1 aralan
dJ. Bir ba§ ve bir c;ift §iipheli bak1~la 
kar*Jla§tlm. Bu Abdiilkerimin kendisiydi. 

Abdiilkerimin yanma girmek herkes 
ic;in miimkiindiir; fa kat muhatabmm 
Frans1z hiikO.meti tarafmdan verilmi§ bir 
miisaadeyi hamil olduguna kanaat getir -
medik<;e agzmdan lakud1 almak kabil 
degildir. Bir gazeteciye yanh§ tefsir edi
lebilecek sozler soylemiyecek kadar z.e
kidir. <;ok Ishrab c;ektigi i<;in insanlardan 
korkmaktad1r. 

Abdiilkerim, dokuz senedenberi, men
fasmda, F ransay1 hiisnU niyetine iknaa 
c;ah§Iyor ve ondan, Jsllrabm1 dindirecek 
bir hareket bekliyor. 

Girdigim odada bir sofra kurulmu§ 
ve safranm etrafma Abdiilkerimin ogul
lan, yegenleri, karde~i oturmu§lardJ. Be
ni de yemege ahkoydular. 

*** Abdiilkerim, F a~t sulha kavu§turmak 
maksadile F ransaya teslim oldugu za • 
man. Frans1z hUkumeti, kendisini, aile -
sini ve emvalini himaye edecegi vadinde 
bulunmu§tu. 0 tarihte, Abdiilkerire F as
ta esir bulunuyor, Fransa ile ispanya a· 
rasmda Abdiilkerim hakkmda mlizakere 

Tarihi hiikumlerden birc;ogunun na
srl ustiinkorii tesbit ve tamim edildigini 
anlamak ir;in 1brahim Hakkt tarafmdan 
Kemal Reisin milliyeti hakkmda ya -
ptlan incelemeyi dikkatle okumak la -
z1md1r. Gene muharrir, Piri Reisin ha- Bir Bulgar heyeti dam1zhk 
ritasrm ke§federken Kemal Reisin mil- almak iizere §ehrimize geldi 
liyeti uzerine suriilen §iipheyi de gi - Bulgar Ziraat Vekaleti hayvan baki
dermi§tir. Bu, haritanm ke§fi kadar o- cihk ~ubesi direktorii Nikola Platikano£ 
nemli bir hizmettir. ~ 

refakatinde miitehass1s doktor Ogniya -
Ger«;i Kemal Reisin halisiiddem bir nof oldugu halde dun §ehrimize gelmi§ -

Tiirk oldugunu gosteren soz gotiirmez 
vesikalar hi«; te bulunmaz §eyler degil - tir. 
dir. <;iinkii bunlar tbni Kemalle Alinin Mumaileyh Bulgar hiikO.meti hesabma 
herkesr;e okunmas1 miimkiin alan ta _ dam1zhk almak iizere temaslarda bulu 
rihlerinden ahnmt§br. Lakin Kemal nacak ve Karacabey harasma gidecek -
Reisi donme yapanlarm ve mesela Ham tir. 
merin Ali tarihindeki sahrlan nasrl tab- Buradan mubayaa edilecek hayvan -
rif ettgini giizoniine getirebilenler ib - lar, yeni tesis olunan $umnu biiyiik hara· 
rahim Hakkrmn yaphgr hizmeti tak - smda damJZhk olarak kullamlacaktu. 
dir etmekten geri kalamazlar. Bulgarlar bu atlara mukabil dam1zhk 

ibrahim Hakkt, Piri Reis haritasr mii- Jglr vereceklerdir. 
nasebetile Kemal Reisin Tiirkliigiinii -···-
ispat ve anun - ~imdiye kadar aztlma- Y eni kaymakam tayinleri 
m1~ bir ~ekilde - hal terciimesini izah Ac;1k bulunan Eroh kaymakamhgma 
ettikten, Piri Reisin de hayatmt • muh- Hasankale kaymakam1 Avni, Nazmiye 
telif vesikalara dayanarak - anlatt1ktan kay.makamhgma Alanya kaymakam1 
sonra Topkapt Sarayrnda bulunup ta Hami, Odacik kaymakamhgma Baze 
gozlere gizli kalan yedi harita ile bir kaymakaml Abdiilkadir, BulancJk kay _ 
atlas hakkmda miikemmel ve miidellel 
tahlillE>r yaptyor. Munasebet dii§tiikge makamhgma F erik kaymakam1 ,Sevket, 
de Turk dili, Turk tarihi baktmmdan Keskin kaymakamhgma <;ubuk kayma • 
ktymetli mi.ilahazalar yiiriitiiyor, ilmi kam1 Ekrem, KIZllcahamam kaymakam
ha~iyeler kaydediyar. Bu kitabda Tiirk- hgma Ko<;§ehir kaymakam1 Basri ve 
lerin ve diizinelerle milletin bayragma Niksar kaymakamhgma Mecidozii kay -
dair yeni denilecek bilgiler var. makam1 Fan! tayin edilmislerdir. 

Bu kadar orijinal mevzular1 ihtiva e- ------~------~~ 
den bu eserin bastb§t da neiistir; hele c;ok vesikalarm hangi kitabdan almdl
resimler ger«;ekten takdire deger bir gmt soyledikten sonra aynini sahifele -
nefasetle kitaba dercolunmu§tur. Te - rine ge<;irmi~ vc arabcadan kelime ke
lifte goriilen biiyiik emek, bastda da lime terciime ettigi bir taktm vesikala
goze c;arptyar ve eserio k1ymetini kat- nn aslllanm da kitaba koymu~tur. Bu, 
merle~tiriyor. eserin hacm1m biiyiiltmekten ba~ka 

Benim bu degerli eserde buldugum faydast olm1yan zahmetlerdendir. 
fazlahk muhtelif kitablardan vesika o- ibrahim Hakkt Konyahy1, bize ~ok 
larak a1man yazilarm c;aklugudur. Mu- dcgerli bir cser verdigindcn dolayt sa
harrir, biitiin ilmi eserlerde yap1ld1g1 mimiyetle tcbrik ederken liiitiin tarih 
gibi bunlardan aynen konu1masma Iii· severlerin bu kitaba candan alaka gos
zum olm1~·anlanmn yerlerini i~aret et- terof'Pklerini ummak istcrim. 
mekle iktifa edebilirdi. Hal~uki o, bir M. TURHAN TAN 

Dun ve bugun 

cereyan ediyordu. !spanya, Rifli asmm 
kabil oldugu kadar uzaga gonderilme .. 
sinde mar ediyordu. Nihayet nefyedil • 
mesi hakkmda verilen karar kendisine 
muvakkat bir tedbir olarak gosterildi ve 
Abdiilkerim 1926 agustosunda Kazab
lankadan Abada vapurile Marsilyaya 
hareket etti. Gemide, Kendisinden ba§ka. 
~iirgiine mahkO.m edilmi§ olan karde§i 
Muhammed ve amcasr Abdiisselam, ka • 
dmlar ve c;ocuklan vardt. hte o zamao· 
danberi Abdiilkerim. Reumion adasmda. 
mag!O.biyet ve esaret aciSI ic;inde mag • 
mum bir hayat gec;irmektedir. 

Abdiilkerimin gizli kalmasm1 istedigi 
hususl hayatmdan bahselmiyecegim ve 
bu arzusuna hiirmet edecegim. Omidi 
giinden giine azalan, giinden giine yese 
dii ~en maglO.b §efio misafiri olarak ge<;ir
digim birkac; gun zarfmda zaptettigim 
int1balardan yalmz bir tanesini zikredi • 
yo rum. 

Abdiilkerim bana birka~ defa §U soz· 
Jeri soyledi: 

- Kac;m•yacag1ma dair soz vermi~ 
bulunuyorum. Hayat1m1 bana bagl§h • 
yanlara kar~1 silah c;ekmiyecegime de 
soz verdim. Ne olursa olsun verdigim so· 
ze sadtk kalacag1m. 

Bugiin, gozlerimi kapaymca bu sozle1 
gcme kulaklanmda aksediyor ve ortada 
bir<;ok yanb§ §ayialar dola§uken, evinde 
misafir kald1g1m ve diiriistliigi.ine itimad 
ettigim adama bu itimad1mt tekrar etmek 
istiyorum !» 

Abdiilkerimin soziinden donmiyece • 
gine ioamyorum. 

El ve Ev i§leri sergiai i~in 
haz1rhklar 

29 te~rinievvelde Ankarad11. Sergi 
Evinde ac;•lacak olan el ve ev i§leri ser
gisi ic;in ~ehrimizdeki faaliyet hakkmda 
alakadar yiiksek makamlara izahat ver· 
mek ve yeni direktif almak iizere Anka· 
raya gitmi~ olan Tiirkofis Ankara mer• 
kez miidiirii Akil Emrullah dun §ehri • 
mize donmii§tiir. 

El ve ev i§leri sergisile hemen biitiin 
Vekaletler ayn ayn me§gul olmaktad1r. 
Maarif Vekaleti biitiin san' at mekteble· 
rine, sergiye haz1rlanmalan emrini ver
mi§tir. Bu meyanda ismetpa§a Enstitiisii 
ve erkek san' at mektebleri ile §ehrimiz ~ 
deki Beyoglu, Oskiidar ve Selc;uk ktz 
san' at mektebleri sergiye haz1rlanmakta • 
d1rlar. Rusyadan donen mesleki tedri • 
sat umum miidiirii Rii§tii bilhassa bu i~le 
me~gul olmaktadir. 

Diger taraftan Miizeler idaresine de 
sergi it;in eski eserlerin tefriki emri ve • 
rilmi~tir. 

Dahiliye V ekaleti vilayetlere s1rf bu 
sergi i<;in bir tamim yapmt§llr. 

Sergi idaresi Ankaradaki Sergi Evini 

teselliim etmi§tir. Vilayetlerden niimu " 

neler gelmege ba~lami~tJr. 

Belgrad :radyosunun verdigi 
haber dogru degil 

Bclgrad radyosu Dahiliye Vekili 
<;iiikrii Kayanm Cemiyeti Akvam da " 
imi murahhasllg•~mza tayin edilerek 
Dahiliye Vckalctine Saffet Ankan.n 
getirilecegine dair bir haber vermi~ti. 
Salahiyettar zevat bu haberin dogrll 

almad1gm1 beyan etmektedirler. 
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Cenevrede yeni hir 
firtina kopuyor 

. Dr. Arasla M. Delbo 
arastnda miihim 

Hailenin sonuna dogru .. ~ ' Istanbul Borsas1 kapanJ§ 
fiatleri 21 - 9 - 1936 

Madride giden yollar1 PARALAB ..... 

[Ba$tara/& 1 in t sahtjecle] 

Croydandan hareket etmi~tir. 
Negiia nutuk aoyliyecek 

Cenevre 21 (A.A.) -Neca~inin Ce
nevreye miiteveccihen yola c;Jkml§ oldu ~ 
gu ve bugiin ogleden sonra buraya gele
cegi haberi bi.iyiik bir heyecan uyandu
mJ~tJr. Maamafih salahiyetleri tetkik ko
mitesi raporunu vermeden evvel kendi
sinin Asamblede yeni bir mii.essir nutuk 
irad edewiyecegi kaydedilmektedir. E • 
ger bu rapor gayrimiisaid olacak olursa 
Habe§istan, protestoda bulunacak ve 
meseleyi Lahey divamna havale etmek 
niyetinde olduil;unu bildirecektir. 

Asamble toplandt 
... 

Cenevre 21 (A.A.) - Milletler Ce
miyeti yetmi§inci Asamblesi, saat I 0,50 
de ac:<JlrnJ§tJr. 

;;iii murahhasJ ve Asamble reisi Ma • 
nuel Rivas Vicuna, bir nutuk soyliyerek 
§imdiki ic;tima devresinin be§eriyetin mu· 
kadderatJ ic;in c;ok mii.him oldugunu soy· 
lemistir. Mumaileyh Milletler Cemiyeti • 
nin ~ihan§ii.mul olmas1 ic;in tslah edilmesi 
zaruri olduguna i§aret etmi§tir. 

Celse ac;J!dJgJ zaman Habe§lilere tah· 
sis edilmi§ alan yerlerde iic; murahhas bu· 
lunuyordu. italyanlarm · yerleri bo§tu. 

Halka tahsis edilmi§ yerlerde ve hatta 
gazetecilere mahsus yerlerde bile pek o 
kadar kalabahk yoktu. 

Salahiyetnameleri tetkik komitesinin 
intihabt mutad hilafmda olarak Hahe§ • 
lerin teklifi iizerine reyi hafi ile yap1lm1§ 
v~ azahklara §unlrar sectilmi§tir: 

Eden (lngiltere), Delbos (Fransa), 
Litvinof (Sovyetler Birligi) Asski (<;;e
koslovakya), Limburg (Holanda), Po · 
litis (Yunanistan), T evfik Rii§tii Aras 
(Tiirkiye), Tudela (Peru), ve Jordan 
(Yeni Zelanda). 

Komite bir reis intihab1 ic;in derhal bir 
reis se<;me toplantlsJ yaprnl§tlr. Komite· 
nin miizakereleri bilfiil bu ak§am ba§hya· 
cagma gore asamblenin gelecek umumi 
toplantiSinm ne vakit yap1lacagt kat'i ola
rak belli degildir. Habe§lerin biitiin ha · 
reketi gosteriyor ki bunlar sonuna kadar 
miicadeleye azmetmi~lerdir. 

Habe,ler if'arz ahire kadar 
Asambleye i¥tirakte devam 

edecekler 
Cenevre 21 (A.A.) - Negus bu 

aksam saat 5.30 da tayyare ile buraya 
gelmi§tir. Yanmda Ras Kassa ile oglu 
bulunmakta idi. Bu sarada asamble top· 
lanmJ§ ve salahiyetle11. komitesi de mu • 
vakkat raporunu vermi§ bulunuyordu. 
Bu raporda Habe§ murahhaslan mesele· 
sinin bir tabm hususi mii§kiilatJ mucib 
oldugu ve binaenaleyh bu meselenin te· 
hir edildigi beyan olunmaktadJr. Demek 
oluyor ki, Habe§ murahhaslan i§'ari ahi· 
re degin asambleye i§tirak edebilecek • 
lerdir. Asamble ba§kanhgma 49 azadan 
44 iiniin reyile Arjantin Dt§ Bakant 
Saavedra Sames intihab edilmi§tir. Saa· 
vedra Sames soyledigi nutukta Milletler 
Cemiyetinin kendi te~kkiiliinii Amerika
ya medyun oldugunu soylemi§tir. 

Bu nutuktan sonra asamble Titulesko· 
ya bir selam telgrafl gondermegi karar -
la~tJrmt§tJr. 

Asamble gelecek celsesini yarm sabah 
akdedecektir. 

ltalyanrn itirazt 
ftalyan delegasyonu Habe~ heyetinin 

Asambleye i§tirak talebine §U §ekilde iti
raz etmektedir: 

«- Habe§istanda ltalya tarafmdan 
kurulan hiikumetten ba§ka hi~bir me§ru 
hiikfunet yoktur. Binaenaleyh Asamble· 
ye aynca bir delegasyonun kabulii varid 
olamaz.» 

Bun a mukabil Hab~ lmparatoru N e· 
giis Gorrede me§ru bir hiikfunet bulun -
dugunu ve kendisinin bu memleketin hii· 
kiimdan oldugunu iddia ederek Cenev
reye Londra sefiri doktor Martenin riya· 
setinde bir heyet p;ondermi&tir. 
ltalyan murahhastnrn ~ali,malart 

Cenevre 21 (A.A.) - M. Avenal 
diin ogleden sonra muhtelif heyetlerin 
ba§kanlanm evinde tophyarak kendilerile 
mlistacel meseleleri gorii§mii§tiir. Netice
de hic;bir §ey tasdik edilmemi§tir. Ak§aiD 
lizeri hakim olan inhba Habe§ heyetinin 
kabul edilmemesi meselesinin beklen • 
miyen zorluklar gosterdigi merkezinde 
idi. Salahiyetleri tesbit komisyonu i<;in 
lazam olan sekiz aza henii.z bulunama • 
ffil§hr. Buna binaen bu sabahki celsenin 
ba§kanm ac;Jh§ nutkundan sonra taliki 
beklenmektedir. Hatta, salahiyetname • 
ler k.omisyonu ogleden evvel bir neticeye 
\'arsa bile raporunun hazJrlanmast ve 
asamble tarafmdan kabulii belki de bu
giin giinii olacak ve daha bugiinden a· 
samble biirosunun ser;:ilmesi c;ok zor ola
cakbr. 

Bir gazetenin miitaleaat 
Paris 21 (A.A.) - Dun Cenevrede 

Habe~ heyetinin kabulii meselesinde zor· 
luklar belirmi§tir. Bu sabah gazeteler bu 
tneseleden bedbinlikle bahsediyorlar. Bii· 

tiin gazeteler miihim zorluklar ve hatta 
bazt hadiseler derpi§ ediyorlar. <;;iinkii 
salahiyetnamelerin tetkiki komisyonu ic;in 
lazJm olan selciz aza diin tedarik ed.ile • 
memi§ bulunuyordu. 

Jour gazetesi, asamblenin taliki im • 
kanmdan bile bahsediyor. 

] ournal gazetesi, Habe§ heyetinin ka
buliinden dogacak ha§hca tehlikeyi, bu 
yiizden !talyamn Avrupa te§riki mesai· 
sinden uzakla§tlnlmi§ olmasmda goriiyor. 

ltalyan delegeleri Ramada 
neticeyi bekliyorlar 

Londra 21 (Hususi) - Cemiyeti 
Akvam toplanblanna i§tirak edecek olan 
ltalyan delegeleri Romada, asamblenin 
Habe§ delegeletini kabul edip etmiyece· 
gi hakkmdaki karanm beklemektedirler. 
Asamble Habe§leri kabul edecek olursa 
ltalyanlar ic;timada bulunrmyacaklarchr. 

Salahiyetnameleri tetkike memur ko • 
mitede Holanda murahhas1, Habe§ mu
rahhaslanmn asambleye i§tirakleri hu • 
susunda Lahey adalet divamnm reyi a· 
lmmasmt teklif etmi~tir. Bu miinasebetle 
Habe§istantn bundan sonra da Milletler 
Cemiyetinde bulunabilecek bir devlet te· 
lakki edilip edilmiyecegi de tesbit edilmi§ 
olacakhr. Holanda murahhast bu teklifi 
lskandinavya memleketlerile bilitilaf 
yapmt§tlr. Bu devletler, meselenin siya • 
set kan§makSIZm rnunhaman hukuki ba· 
kundan hallini istemektedirler. 

lngiltere ve Fransa ise Avrupa muva· 
zenesinde ltalyamn muzaheretini kazan· 
mak ic;in Habe§lerin toplantJya ahnma -
masmt istemektedirler. 

1, Laheye gidecege benziyor 
Kopenhag 21 (A.A.) - Berlioske 

Tidende gazetesinin Cenevredeki hususi 
muhabiri bildiriyor: 

DUn Danimarka, Finlandiya, Norvec;, 
lsve~ ve Holanda delegeleri Habe§ he
yetinin salahiyetnamesi meselesini gorii~
mek iizere aralannda toplanmJ§lar ve he· 
yetin kabul edilmemesi projesi aleyhinde 
ittifakla karar vermi~lerdir. Bu §erait 
i~inde, Habe§ meselesinin herhangi bir 
surette halli i~<in zanl}edildiginden dah3. 
c;ok beklemek icab edecektir. Asamblenin 
beynelmilel adalet divam hiikmiinii ve • 
rinciye kadar dag1lmas1 da muhtemeldir. 

Franstz • lngiliz Nazrrlarzntn 
mi,ilakatlar! 

Paris 21 (A.A.) - M. Eden, be • 
raberinde zevcesi olf).ugu halde, diin og
leden sonra Le Bourget tayyare meyda • 
mna gelmi§tir. M. Eden Dahiliye Neza· 
retine giderek or ada saat 18,1 0 dan 
19,30 a kadar M. Blum ile gorii§rnii§ -
tiir. Miilakahn sonunda M. Blumle be
raber umumi baktmdan diplomasi vaziye· 
ti ve bilhassa Milletler Cemiyeti konsey 
ve asamhlesinin miizakerat ruznameleri 
hakkmda gorii§mii§ olduklanm soylemi§
tir. Bu miilakatta Lokarnocu devletlerin 
akdetmeleri muhtemel konferans ta mev· 
zuu bahsolmu§tur. 

M. Edenle M. Blum, gorii§melerinin 
neticelerinden memnun olduklanm ve 
Franstz, fngiliz noktai nazarlan arasm
da tam bir mutabakat mevcud oldugunu 
mii§ahede eylediklerini soylerni§lerdir. 

Cenevre 21 (A.A.) - M. Edenle 
M. Halifax, Avustralya ali komiseri M. 
Brucce ve cenubi Afrika murahhast M. 
Tewater, bu sabah buraya gelmi§lerdir. 

Konsey, saat 10,30 da toplanacakttr. 
Murahhaslann salahiyetleri tetkik komi
tesinin te§kili meselesinde mutabtk kala· 
bilmeleri i~in reis M. Vicunanm nutku -
nu miiteaktb konseyin icttimalanm tehir 
etmesi muhtemeldir. 

Polonya miistemleke 
istiyot 
[Arkast Sa. 7 siitun 2 del 

ki§i artmaktadJr. 
Lehistanm bu meselelere atfetmekte 

oldugu ehemmiyeti Leh donanma ve 
miistemlekat birliginin memlekette mev
cud birliklerin en kuvvetlisi olmast da 
gostermektedir. 

Lehistan Almanyaya miistemlekeler 
verildigi takdirde Lehistana da miistem· 
lekeler verilmesi icab edeceg1 miitalea • 
smdadtr. Sebebi de vaktile Almanyanm 
hakimiyeti altmda bulunmu§ olan Leh 
eyaletlerinin Alman miistemlekelerinin 
te§ekkiilii emrinde diger Alman eyalet -
leri kadar hisseleri bulunmastdtr. 

Almanya bir miistemleke 
kongresi topltyacak 

Londra 21 (Hususi) - Almanyada 
mustemleke ihtiyac1 arzusu yeniden can· 
lanrnJ§hr. Sokaklara ve birc;ok yerlere 
iizerinde «Almanya miistemlekelerini u
nutma I» ibaresi yazth levhalar asiimJ§tlr. 

Gelecek ay Breslavda iic; giin siirecek 
bir miistemleke kongresi toplanacakttr. 
Miistemleke cemiyetine hergiin binlerce 
aza kaydolunmaktadtr. Biitiin Alman • 
yada miistemleke lehine bUyiik bir pro· 
paganda ha§lam.J§tlr. 

kmd• T•vfik \:~::t:.afnclg;;:;::. ihtiliilciler kesmi§ler ~i§: ... ~ ! 
tiir.. [B t b h be 20 Belcita 1'1'. ~· 8'-

bir miilakat 

~ arah 1 tnci saMtede] radyosunun Madridden ald1it ir a • 20 PrahmJ -... 23 
Tiirkiye - Franaa ticari diyen ,.ekilen hiikfunet kuvvetlerini inbi- re gore, anar§istler cumartesi gii.nii Cum- ~ ~;re Fr. ;~ !)~~ 

miinasebab zama ugratmJ§lardu. hur Batkam saraymt ele gec;irmege te • 1 Flor1D !lS. so . 
! Y almz Aragon cephesinde asiler, ta- •ebbu"s etmt. ~lerd1·r. M. Azana ve Ba - 20 Cek kronu :!4. 90. Pariste ~tkan nformation gazetesi, • • 1 Avusturn 81. :llliO 24, 

Tiirkiye ile Fransanln ticari miinase - arruzda bulunmamakta, ancak hiikumet- kanlar, §ehir milliyetperverler tarahndan 1 Peceta u.. 16. 
betlerinden bahseden bir makalesinde c;ilerin taarruzlarmi defetmekle iktifa et• i§gal edildigi takdirde hiikUm.et azasmm 1 Mark i!8. :: 
diyor ki: mektedirler. kac;abilmelerini temin etrnek maksadile, l ;~!tt ~: 21, 

cTiirkiye, aSlrlarca anar§iden sonra Tro~ki Barselona gidiyor • s1kl bir nezaret altmda bulundurulmak - 20 Leva 16. 16 

siiratle cihazlanmakta ve hayret edi - Paris 21 (A.A.) - Hendayeden tad1rlar. 2~ ~:ar ~ ~ 
leeek bir b1zla modern bir millet ha ... bildirilidigine gore, Barselon hiikumeti Facialar birbirini takib ediyor . 20 tsvec kronu Sl. B3 
line gelmektedir. Montreux konieran- §imdi Norve,.te bulunan Tra,.kiye ika • 1 Tilrk a.Itrm J~ ~~: 
smdaki vakur ve makul vaziyeti Bo • met i~in rnt'!zuniyet venni~tir. Tra,.kinin Sevilla 21 (A.A.) -Alman ajan- li1·-l_Ba....,..n_kn_o_t ....... o. ....... o.-- __ 
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gazlann tahkimini temin etmi§ ve pek yakmda Barselona gelecegi bildi • smm hususi muhabiri bildiriyor: «;; E K L 1!: R 
kendisini bi.iyiik devletler Slrasma it - rilmektedir. Katliamlardan, biiyiik. tehlik.eler ara- .. ·-A- ,.M_llle Ka.pe.nt.t 
hal etmi§tir. Sovyetler lspanyaya tayyare smdan kurtulabilen Kartajen ve Mala p .._....."'"" i88. flS9. 

Eski infiradm yerini, §imdi Avrupa ll d l ga miiltecileri Alman ajansmm muhabi- ~!!.!oil: j:~'0 1~~20 1 

d -' b' 1 yo a 1 ar nn· e •unlan anlatmJ•lardJr•. ....., milletlerile her saba a yapuan l.T e... B I A) F lk s • Miano l0.09«1 10,09411 
birligi devresi tutmu§tur. Kral Seki - b er in 21 (A. · .1-d 0 i§er Beo - «- Albaseta §ehri isyan edince, Mu- Brilltsel 4,698! ~.698l 
zinci Edvardm tstanbulu ziyareti §en- ahter gazetesi Mars1 ya aki muhabirin- ris, Kartajen, Alikante ve Lorkanm ktztl ~~ n~~~ '3·7358 

liklerinden sonra, Cumhurreisi Kamal den aldtgt bir h_aberi ne§retmektedir: kuvvetleri bu §chre gonderilmit ve §ehir Sotva i4.29l5 .t~~~ · 
Atatiirkiin Londraya resmen davet e - Muhabir, Barselona §imdiye kadar dort bin ki§ilik bir marksist kuvvetin hii· Amsterdam 1•1697 t~i~;l ~ 
dili§i, bu noktai nazardan §ayaru. dik • miirettebatile 200 Sovyet tayyaresinin cumuna ugrama~tu. Oradaki 250 milli- ~:ana lt~g 4,:10'0 I 

kat bir emaredir. Ti.irk matbuab. da ... geldigini muhtelif taraflardan yap1lan Madrid 7.1240 7.H4t 
yetperver altJ giin miicadeleden sonra , Beri1D L9734 l97J~ i 

:n~~~:r~~ ~:r~~:::;;e~~in=y~a; lt:~:~r:v~:~::::~l;:~~ibu~~kt~m~:;~ teslim olm~lard1r. Bunlardan biri bir a· ~araouda:!s~- ~.~s1~ ~2148 . 
gaca c;ivilenmi§tir. K1Z11 milisleri Ali • ..,.. ... .,., ~2338 

yapaca~m haber vermi§tir. d1man ve nakliye tayyareleridir. Nak - kanteye gotiiren bir kamyon, Albasetada :e~ l~gg80 l~~g30 • 
Bu seyahatler, son aylar zarfmda liye tayyarelerinde tanklar bulunuyordu. oldiiriilen milliyetpervelerin kesilen el • Yokohama !,6768 :a.l\763 

Fransa ve ingiltere Ue yapllan ticari 25 tayyare Madride gitmi§tir. Orada Mookova J4.87llO !4,872 
1 

anla"malardan sonra butiin manalanm G k' · · d d d h 1 lerini te~hir etmi~tir. Stokholm ~.04 1.(14 
~ or 1 ltpm e art tayyare a a evve Alikantenin klztl tedhi""ileri 140 de- lrl ~:::.:.::~=----.....:-..:...; __ 

almt§ bulunuyorlar. Esasen ehemmi - tayyare meydamnda bekliyordu. n E S B A M 
· b · 1 t' • 1 1 bu niz subaV1 ile ordu ve polisten I 00 su -yeh alZ o an 1car1 muame e er, Gazetenin Roterdamdaki muhabiri, J • \ 

suretle, §ayaru kayid bir inki§afa maz- lspanyada harb cephesinden heni.iz ge _ bay! el ve ayaklanm demir telle bagla - i!l BankUI nama t~.llle Ka'l~~ ' 
h Olacak a nl. zamanda tedahiilde d1ktan sonra dentz' e atmt•larchr. · Anadolu ..,.... · a:. 
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kalan Tiirk borclanmn Franstz ve 1n - " M L 'k 'l Ah ll 16° pe$ln · 24

·9(1 .4,90 
silatJ bildirmi§tir. • eRBI a •r a yo uyor t S T t K R A Z L A R -

giliz hamillerine tediyesi kolayla§a - Bu Holandah lrun muharebesi esna - Timesin Barselon muhabiri bildiriyor: 
caktJ.r. Mlll$ 

smda bir Frans1z yiizba§JSmm milislere «Meksikadan Gartagenaya tiifek, """-"" boreu 1 ...._._1 2s.S'l'· 
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Tiirkiye, 1& milyon niifusile, bugiin- ... uno. .....,9.... v 
kii §erait dahilinde, gerek endiistriyel aid mitralyozleri yerle§tirdiginin muhak· mitralyoz ve 2.400.000 fi1ek hamulesile • , t va. 2UO 

malzeme amilleri i9in mahree olarak, kak oldugunu soylemi§tir. F ransamn muvasalat eden yolcu gemisine asi tay· , , •, II~~ ~t~ 
gerek i.izi.im, tiitiin, incir, pamuk, hall Madri~deki biiyiik elc;isi M. Herbet oto- yareler taraftndan bombalar ablmt~ ol· f.-
gibi mallann ihracah balrumndan bi - mobili ile Boyana giderek. lrundaki mi - mastna ragmen vapurun bilahasar geli§i T A B V t L A T 
rinci derecede ehemmiyeti haiz bir pa- lis gamizonu i~in yiyecek, i,.eeek sipari§ fevkalade mernnuniyeti mucib olmu§tur. I Aolllf Ka.PIUllO I 
zard1r. etmi§tir. Mitralyoz ve muhimmat yiiklu lspanya hiikfunetine silah veren yegane dolu mil.. pe~ 45·80 !l5,9<J 

> mO.. va.. 45,80 to.a~.-
Osmanll Bankasmm, 16 haziran ta • kamyonlarm F ranstz hudud muhaftzlan !:m~e~m~le~k~e:_t_J§~im~d~il~· i~k~M~e~k~s~ik~a~d~1r::_. ___ __!.=~============= 

rihli toplanhya sundugu son rapor, tarahndan hie; miidafaa edilmeden Hen-
yalm;z; Tiirkiye hi.ikfunetinin memleke· dayeden lruna g~tiklerini herkes gore· 
tin kalkmmaSl hususunda sarfettigi biliyordu. Hududun iki tarafmda bulu • 
mesai itibarile degil, elde edilen mu - nan ve Bhobia mevkileri arasmda miihim· 
vaffakiyetler bak1mmdan da belig bir 
vesikadlr. Bir taraftan, ziraat, §ayaru matla dolu oldugu kolayhkla anla~tlan 
dikkat terakkiler gostermektedir. 0 sand1klar yiiklii kamyonlar gec;iyordu. 
derecede k·i, bu senenin bugday mah - lapanya Hariciye Naztrtnlfi 
sulii 500,000 tonu Yakm§ark memle ... beyanatz 
ketlerine ihrac edilebileeek olan 3 mil- Cenevre 21 (A.A.) - Milletler Ce-
yon tonu bulmak suretile §irndiye k~- miyeti nezdinde bulunan beynelmilel ga
dar elde edilen miktarlarm heppinm. zeteciler cemiyeti komitesi, diin fspanya 
fevkine gtknu§tlr. · ' " Hariciye N azm ve Cemiyetin eski reisi 

Diger taraftan be§ senelik endiistri M. Delvayo ~erefine bir ziyafet vermit· 
plammn hemen yarlSl, yani tam be§te · 

id ir hr. 
ikisi tatbik edilmi§tir. Kayser e b M. Delvayo, Cenevreye geldigi giin-
pamuk fabrikaSl yiikselmi§, K~ibor -
luda bir kiikiirt tasfiyehanesi i~lemege denberi gazetecilerin sonnut olduklan 
ba§laml§, Pa§abah~ede bir cam fabri - muhtelif suallere cevab verememi§ ol • 
kasi, lspartada bir giilya~ fabrikaSl dugundan dolayl ozur dilemi§tir. 
kurulmu§tur. Mumaileyh, demi§tir ki: 
~uras1 kayde §ayanchr ki, biitiin bu «- lspanyaYJ terkederken ilk beya • 

yarat1c1 faaliyet 1934-1935 biit~esinde nahrm Milletler Cemiyeti kiirsiisiinden 
varidat fazlast halinde tezahiir etmi§ yapmaga karar vermi§tim. Orada ahva
ve masrafm artmasma ragmen, 1935 • lin icab eyledigi sarahat ve vuzuh ile 
1936 biit~esi, tamamen tevaziin etmi§ • davarnJZID hak!J oldugunU soy)iyecektim. 
tir. lspanyada dahili harbin devamt, asile-

Maamafih, ecnebi memleketlerle a • rin memleketten yard1m gormemelcmne 
h§veri§ i§lerini doviz gi.ic;li.ikleri zor - mukabil, haricden muavenete mazhar ol· 
l3§hrmaktad1r. Almanlar, bloke mark- malarmdan ileri gelmekted.ir.» 
lar usulii sayesinde bundan iyi bir is- M. Devayo, isyan hareketinin bir se
tifade temin etmi§ler Ve ihracat e§ya- nedenberi hawJaniDI§ o)dugunu soyJemi§ 
Stnl % 40 nisbetinde fazlasile odedik • Ve sozJerine §U suretle devam etmi§tir: 
ten ba§ka satiCIYl Alman endiistrisinin «- Hiikfunetin taleb etmekte oldu· 
mecburi bir aliCISl haline getirmi§ler- 811 gaye, muzafferiyeti ve ayni zamanda 
dir. Tu''rk memleketin istemekte oldug"u demokra-Te§kilinde miiessis s1fatile . 
Borclar1 Konseyile Osmanh Banka.,'l - smin baka ve mevcudiyetini temin etmek-
nm dahil bulundugu Tiirk - Frans1Z tir. Biz, galib gelecegiz. Ciinkii millet, 
ticaret §irketinin illdaSl, menafiimize hizimle beraberdir. Ciinkii zaman. bizim 
~ok palel veren bu vaziyeti diizelte • hesabimtza c;ah§tyor. Kalch ki ihtilalci
cektir. FranSlz hiikfunetinin 22 agw_J • ler arasmda daha §imdiden ihtilaflar, ni
tos tarihli kararnamesi, Diiyunu Umu- faklar c;1kmaga ba§larru§br.» 
miye hamillerile ticari alacakl1lar be- Asilerin askeri bir zafer kazanma -
sabma §irket tarabndan ithal edilen Ian ihtimalinden bahseden M. Delva -
mallarm bedellerine aid tediye §eraiti- yo, §oyle demi§tir: 
ni tesbit etmi§tir. Transferler, % 50 «-- Asilerin kazanacaklan bir mu • 
nisbetinde mal, % 50 nisbetinde ser· ff · 1 
best Tiirk liraSl olarak yapllacak ve za enyet, spanyol mes

1
eiesini hallet • 

bu yiizde elli nakid, Fransada satllmak mez. Bu mesele, ancak spanyol milleti· 
lizere, Tiirkiyeden klering harici mal nin kendi iradesile viicude getinni§ oldu
mubayaasma tahsis edilecektir. gu hiikUmetin kadm ve 'rOcuklann ~tka-

Bu §ayam §iikran te§ebbi.isiin neti - nlmasma dair olan tekliflerini ve sefir· 
cesi, Tiirkiye ile Ftansa arasmdaki ti· ler heyetinin tavassutlanm hatJrlatmt~tu. 
carr miinasebetlerin hlss~dilecek de - Nihayet M. Delvayo, vazifelerini ifa 
recede artmas1 §eklinde tezahiirde ge- ettikleri esnada lspanyol cephesinde mak· 
cikmiyecek ve iki memleket arasmda tiil dii~mii§ olan gazetecilerin hatJralan· 
mevcud ~ok eski manevi ve kiilti.i.rel nt selamlamJ~hr. 
rabttalan bu suretle maddi sahaya da Asiler ilerliyorlar 
intikal ettirecektir.:o Rabat 21 (A.A.) - Sevilla radyo-

su bildiriyor: 
Istanbul asliye ikinci ticaret mahke· Madrid de milisler Toledo cephesine 

hareket emirlerine itaat etmiyorlar. ~i • 
mal cephesinde Molanm kttaatJ Bilbao 
ve Santandere dogru yiiriiyii§lerine de ... 
vam etmektedir. Oviedoda Ceneral A ... 
randamn kuvvetleri Calis kolu ile tema
sa girmekte gecikmiyecektir. Madrid hii
kumet azas1 siiel muvaffakiyetsizlikler 
kar§Jstnda bir tek kumanda istemekte 
miittefiktirler. F akat her parti, bu ku -
mandanm kendisinden olmastm istiyor. 
Barselonda Generalite, anar§istlerin e • 

mesinden: 
Corcio Mandel vekili avukat lzidor 

Kohen tarafmdan Beyoglu Ye~il sokak 

~ubuk10iyan hanmda Andon Sideridis 
veresesinden Atina Sideridis aleyhi • 
ne 935 liramn tabsiline miitedair a10dan 

davamn cereyan eden mubakeme eel • 
sesinde miiddeaaleyhin ikametgaJunm 
me10huliyetine binaen ilanen tebligat 
ifasma ve muhakemenin 11/11/936 ta • 

rihine musadif "a~amba giinii saat 14 e 

bll'alnlmasma karar verilmi§tir. Key -
fiyetin tebllgi makamma kaim olmak 

iizere ilan olunur. (25760) 

lindedir. 

Hiikumet azan ka~maga 
haztrlantyor 

Hendaye 21 (A.A.) - Tenerif 

K 
N6raatenl, 
zaflyet Te 
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benizsizlik icin yega.ne deva kanl ihya eden SIROP DESCHIENS p·•Dtt! 
En muntahip etibba taraflndan terti'p edilmi~tir. 1 ~ 

Elektrik Miinakasast bam 
Fethiye Belediyesinden: 
1 - Naf1a Vekaletinden taadikli proje, ketifname ve tartnam ai 

mucibince F ethiye kasabaatnda elektrik tesisatt yaptlmaat 22/8/936 
tarihinden 6/10/936 tarihine kadar 45 gUn miiddetle ve kapah zarf 
usulile eksiltmiye konmuttur. 

2 - Eksiltme 6/10/936 salt giinii aaat 16 da Fethiye Belediye 
dairesinde miitetekkil Belediye Enciimenince yaptlacaktU:. 

3 - T ahmin edilen bedel 4520 lirahk aantral binaa1 illf&al ve a
gac direkler baric olmak iizere 16301.05 liradJr. 

4 - Muvakkat teminat miktan 1222.58 liradU'. 
5 - Proje ve teferruab, fenni Ve huauai f&rlname ve mukave · 

lename proejsi suretleri Istanbul Sirkeci Yahkosldi caddesinde F et
hiye Nakliyat v.e Ticaret evinde ve F ethiye B~lediyeainde paraatz 
goriilebilir. 

6 - Teklif mektublari lfU veaikalan ihtiva edecektir: 
A - lstekli bir ,irket olduiu takdirde aicilde kayidli olduiu ve 

halen faaliyette bulunduiuna dair bu eksiltmenin illn tarihinden 
sonra ahnmif resmi bir veaika, tirket airkiileri veya noterlikten mu· 
aaddak vekaletnamesi. 

B - Muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubu. 
C - Bugiine kadar en &!fail 16,500 lirahk bir elektrik teaiaahm 

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

lif mektublarJnl ekailtme aaatinden bir saat evveline kadar Beledi
ye Riyasetine vermeleri veya bu aaate yetittirmek iizere gondenne
leri ili.n olunur. (986) 

Y iiksek Miihendis 
Mektebi irektorliiQiinden: 

1 - Kayid miiddeti 28 eylul1936 aktamtna kadar uzablmttbr. 
2 - Bu yd okulumuza ahnacak talebenin saytat taaarlanan ker -

teyi afhgl i~in bu husustaki talimatnameye gore ataiJda yazth ders
lerden bir miisabaka smav1 yapdacakllr: 

1 - 29 eylul sah: Riyaziye (Hendese, cebir, miiaellesat) 
2 - 30 eylul ~artamba: Fizik, kimya. ~gleden aonra: Tiirk~e 

. (saat 14) te batlar. 
Smavlar sa bah tam saat 9 da b~lar. Y aztlanlarJn bu aaatte elle -

rindeki karnelerle haz1r bulurunalan bildirilir. (1244) 

SATILIK OTOMOBIL 
Benz markab miistamel fakat 

i~i dlfl yeni ,tk boyah alb ki§ilik 
miikemmel liiks otomobili ehven 
fiatla aeele sabhkbr. Btiyiikderede 
Piyasa caddesinde 19-21 numarah 

Acele aran1yor 
Radyo eihazlannda miitebass1s ve 
teknisyen araruvor. Diplomah ~a
yanl tereihtir. ~erait pek mtisaid
dir. Taliblerin mufaual tekliflerini 
RADYO rumuzile i.atanbul 176 N. 

posta kutusu adresine gondermeleri 

sahilhaneye miiracaat edilmesi. Zayi - Adapazar1 Em.niyet Banka -

·-------~-• .. m•d smdan aldtiun 22/4/929, 9/11/1930 ve 
Fatih sulh iic;iincii hukuk hakimli - 1/1/1931 tarihli it~ aded 130 Urahk mu· 

ginden: vakkat hisse makbuzlanm kaybettim. 
Nazike tarafmdan kocas1 nahiye mii- Yenisihi ~artacagundan eskisinin hiik· 

diirliigiinden miitekaid Kemal aleyhi - mii yoktur. 
ne a~hgx nafaka davasmdan dolaYJ da- Hendekte ~i§manoglu Kihnil 
va olunana gxyab kararmm ilanen teb· ••••••••••••••• 
ligat icrasma karar verilmi§ oldugun
dan muhakeme giinii olan 28/ 9/936 
saat 10. da mahkemede ham bulunma
ch~ takdirde muhakemesine gxyaben 
balolaca~ ilan olunur. 

Dr. NEBil BiLHAN 
Ayaspa~a caddesi No. 5 TeL 44460 

Sevahatten 81'det etmi~. 
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Oksiirenlere:KATRAN HAKKI EKREM1 B R 0 N z D i $ F 1 RCA LA R I 
Nif&nta,•nda ~ • 

L .I s E s .I . -~· < -'-?ON~> I c::t I K eski cc Feyziye ,. Diinyamn en miikemmel ve sthhi fn~alandtr. Elyah tamamile hususi mahiyettedir. Dit etlerini 
'Y kat'iyyen tahrit etmez. Biiti.in di.inya dit miitehasm ve profesorleri (BRONZ Dt!? FIR~ALARI) 

Memleketimizin en eski hususi lisesidir. OlD athhi oldugunda mi.ittefiktirler. Siz de doktorunuzdan sorunuz. Istanbul ve civan i~in Beyog

A 'lk Orta, ve Lise ktstmlart vardtr. Y abh ve yahstz tale be kaydt i~in hergiin miiracaat na, t , 
lunda Galatasaray eczanesinde toptan ve perakende satthr. Tantnmtt eczane ve parfi.imeri ma.ga-

edilebilir. Jstiyenlere mektep tarifnamesi gonderilir. T eleton : 44039 zalarmda bulunur. Umum Tiirkiye aabt deposu: Ahmed Etem Buldenoglu lzmir - Gazi bu;;;;t· 
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TAL AS: 
AMERiKAN 

Kayseri 
OKULU 

senelik 
LiS AN 

Orta Havat Mektebi 
S A N' A T TiOARET 

Leyli iicreti 175 Tiirk lirast. Tedrisat eylul 28 de batlar. 

iNGiLiZ ERKEK MEKTEBi 
ENGLiSH HIG.H SCHOOL 
Mi~anta~ • Istanbul, Telefon: 41078 

Mekteb 23 EYLUL'de a~1lacakbr. Kaytd muamele i cumarteai ve 
pazardan maada hergiin saat 10 dan 12 ye kadar. 

izmir Baymd1rbk Direktorliigiinden: 
1 - 12,897 lira ketif bedelli lzmir Manisa yolunun 7 + 000-

11 + 500 iincii kilometreleri arasmdaki fOSe esash tamiri 15 eylul 
936 dan itibaren otuz gi.in miiddetle kapah eksiltmiye konulmuttur. 
2- Bu yolun kapah eksiltmesi 15 birincite,rin 936 pertembe gii

nii saat onda lzmir tli Daimi Enciimeninde yaptlacakttr. 
3 - Jsteklilerin hazuhyacaklart 968 lirahk muvakkat teminatla 

teklifnamelerini ~e ehliyet vesikalarile birlikte adt g~en giinleme!f
te ihale saatinden bir saat evveline kadar Enci.imen Batkanhgma 
yererek makbuz almalar1. lhale giiniinde biit~e tasdikten gelmedigi 
takdirde ikinci bir ilanla zarflarm kabuliine devam olunacagt. 

4 - Fazla bilgi edinmek istiyenlerin lzmir Baymdtrhk Direk -
torliigiine batVUJ1Dalart. (1398) 

Hariciye V ekiletinden : t~d~~:r!!~.k.~~::. .. ~?!?.:1~!?.~~:::. 
llariciye Vekaletinde 11 inci dereceden mevcud mi.inhal memu - tihanla memur ahnacakttr. lmtihan lstanbulda ve 5/10/936 pazar-

riyetlere talimatnamesine tevfikan miisabaka ile memur almacakttr. tesi giinii aaat on ii~te Sirkecide lnhisarlar Memurin kursu binasm-
Miisabaka imtiham 5 tetrinievvel 936 pazartesi giinii saat 10 da da yaptlacakttr. lmtihana girmek iatiyenlerin afaitdaki evsaf ve ~e-

Hariciye Vekaletinde yaptlacakbr. raiti haiz olmalart gerektir. 
Miisabakaya ittirak i~in, taliblerin memurin kanununun dordiincii 1 - Laakal orta mekteb tahsilini bitirmit olmak. 

maddesindekilerden batka &f&gtda yazth evsafx da haiz olmalart la-
2 - Askerligini «fili veya ktsa hizmetli» bitirmit olmak ve:r·· --i.i -

ztmdtr: seccel bulunmak. 
Hukuk, Miilkiye, Ulumu Siyaaiye, tktuadiye ve t~timaiye ve Fa-

kiilte derecesinde Yiiksek Ticaret Mektebleri veya hariciye meslegi • 3 - 21 yatmdan atait ve 35 yatmdan yukart olmamak. 
le alaka11 bulunan miimaail yiiksek mekteblerden birinden mezun 4 - Sthhatli olmak, sari hastahklara h .. deni ve akli artzalara miip· 
olmak: tela olmamak. 

' • C: } d• 5 - lyi ablak aahibi olmak. 
Miisabaka lmtihani 'r'oy e Ir: Bu be, m~ddedeki ,artlartn muhakkak tevsiki gerektir. 

1 - Hukuku medeniye, hukuku diivel, hukuku hususiyei diivel, 
ikttsad, maliye ve tarihi siyasi «1815 ten zamantmtza kadan hak • 
ktnda tahriri ve tifabi sualler. 

2 - Tiirk~e ve franstzcadan tahrir ve terciime. 
3 - Miisabaka iissii mizant doldurmak f&rtile en fazla numara 

alanlal" kazanmif olacakhr. 
Miisavat halinde franstzcadan maada bir ecnebi liaanma vukuf se• 

bebi rii~handtr. 
Taliblerin mekteb fehadetnameleri, aakerlik vesikalan, hiisnii hal 

ve sthhat tehadetnamelerile hiiviyet ciizdant veya suretlerini istida 
ile 1/l0/936 aktamma kadar Vekalet Zat ltleri Daireai $efligine tev
di eylemeleri ve 5/10/936 pazartesi giinii saat 10 da Ankarada Ve • 
kalette haztr bulunmalarl ilan olttnur. «928» (1339) 

lmtihan mevzuu tunlardtr: 
1 - Hesab, hendese «Hesab: Adadt miirekkebe, taksimi gurema, 

halita, tenasiib, faiz, iskonto» Hendese: Sahhlar, hacimler. 
2 - Muhasebe «Usulii defteri» 
3 - Cografya « Umumi ve Tiirkiye» 
4 - Kitabet «Orta tahsile gore» 
NOT: 
A - lmtihana girmek istiyenler timdiden bir dilek~e ile ve evrakt 

miisbitelerile i.i~ ai:{ed fotografla birlikte ldaremiz Memurin 
~ubesine miiracaat etmelidirler. 

B- Bundan evvel 12 - 14/8/936 tarihlerinde yaptlan imtihanda 
muvaffak olamtyanlar bu kere yaptlacak imtihana tekrar gi -
rebileceklerinden evvelki miiracaatlerine istinad suretile Me
murin !?ubesine miiracaatle imtihana girme vesikast alabilirler. 

istanbul Nafta Miidiirliigiinden: istanbul S1hhi Miiesseseler Al1m 
C- lmtihan neticesinde' ayni derecede muvaffak olanlar arasmda 

ecnebi lisamna vaktf bulunanlarla muh,asebe sualine dogru 
cevab verenler tercih edilirler. (1451) 

6/10/936 sah giinii saat 15 te lstanbulda Nafta Miidiirliigii Ek • 
ailtme Komisyonu odaamda «4,411» lira ketif bedelli Baktrkoy Em
razt Akliye hastanesi bekleme salonu intaah a~tk eksiltmiye ko -
nulmuttur. 

Mukavele, eksiltme, baymdtrltk itleri genel, bususi ve fenni tart • 
nameleri, proje, ke,if hulasasile buna miiteferri diaer evrak daire· 
sinde gori.ilecektir. ' 

Muvakkat teminat «331 » liradtr. 
fsteklilerin en az «3,500» lirahk bu ite benzer i11 yaptlgma dair Na

fta Miidiirliigiinden almtf olduiu miiteahhidlik ve Ticaret Odast ve
"lallarile mezkiir giin ve aaatte Nafta Miidiirliiiiine gelmeleri. (1327) 

izmir Bayindtrbk Direktorliigunden: 

A~1k Eksiltme ilan1 ·-

Edirne Vila yeti 
Daimi Enciimeninden: 

Eksiltmiye konan it: Uzunkoprii - Ke,an yolunun 0 q: 000 ile 
34 '+ 000 kilometreleri arasmda bir kmm fOse tamirab esasiyesi. 

1 - Yapdacak it: 4780 metre tuli.indeki fOse tamirah esasiyesi· 
nin bir klSlm malzemesi it ba,mda ve ocaklarda miiteahhide teslim 
edilmek fartile geri kalanlarile esaslt tamirabn tamamlanmalldtr. 
Ve bedeli ketif yeki'inu 8722 lira 51 kuruttur. 

2 - Bu i~e aid tartname ve evrak tunlardtr: 
A - Eksiltme · tartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C- Nafta itleri teraiti umumiyesi, 
D - F enni tartname, 
E - Ketif evrakt. 
Bu ~erait Edirne Vilayet Enciimen kaleminde veya Naha Miidiir • 

liigunde goriiliir ve istiyenlere paraatz gonderilir. 
3 - A~tk eksiltme 2/10/1936 tarihinde cuma giinii saat 15 te 

Edirne Vilayet Enciimeninde yapdacakhr. 
4 - Eksiltmiye girmek i~in miiteahhidleri~ 654 lira 19 kurut 

teminat vermeleri cari seneye aid Ticaret Odastna kayidli bulun -
malar1 ve ayrtca Nafta Vekaletince ilan edilen talimatname mu -
cibince eksiltmiye girebilecegine dair ebliyet vesikasmt haiz bu • 
lunmalan laztmdtlr. (1416) 

Pazarbk Suretile A~Ik Eksiltme 

Karamiirsel C. H. P. 
insaat 

' 
Komisyonundan: 

Cumhuriyet Halk Partisinin Karamiirselde yapacagt Parti ve 
Halkevinin 5,602 lira 35 kuruttan ibaret infaat iti pazarhk suretile 
&!fik eksiltmiye konuldugundan 22/9/1936 giinii saat 16 da ibalei 
k~t'iyesi yaptlacakhr. 

Talib olanlarm yiizde yedi bu~uk pey ak~elerile C. H. P. Kara -
miirsel merkezine ve izahat almak istiyenlerin de Karamiirselde 
Parti ln,aat Komisyonuna miiracaatleri ilan olunur. (1488) 

Sat1m Komisyonundan: 
Istanbul Ttb Talebe Yurdu talebesi i~in mevcud niimune ve f&rtna

medeki evsafa gore (760) aded kaaket a~tk eksiltme auretile sahn 
ahnacakhr. 
1- Eksiltme: Cagaloglunda Istanbul Sthhat ve l~timai Muavenet 

Miidiirliigii binasmdaki Komisyonda 30/9/1936 ~artamba giinii sa
at (14,30) da yaptlacakttr. 
2- Muhammen fiat: Bir aded kasketin fiati (120) kuruflur. 
3- Muvakkat teminat: (68) lira (40) kuru,tur. 
4- fstekliler: Niimuneyi ~emberlitaf civarmda Fuadpafa fiirbe

si karttsmda Ttb Talebe Yurdu merkezinde gorebilirler. Ve f&rtna -
meyi cle parastz olarak alabilirler. 

5 - lsteklilerin cari seneye aid Ticaret Odast veaikast ve bu ife 
yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektubla .. ile birlikte 
vaktinden evvel Komisyona gelmeleri. (1148) 

Oniversite Arttimla, Eksiltme 
ve Pazarhk Komisyonun :~ ·- n: 

Muhammen fiatt 
4 Kr. 18525 kilo Lahana 
4 » 22515 » Havuc 
3 >) 45345 » Pancar 
1 » 4560 aded Salatahk 
2 » 4583 Jl) Marui 

1 - Ttb Fakiiltesi laboratuarlannda bulunan tav,an ve kubaylar 
i~in ahnacak bet kalem sebze 1/10/936 pertembe gi.inii saat 15 te 
Oniversite Rektorliigiinde a~tk eksiltmiye konulmuttur. 

2 - $artname hergiin Rektorliikte goriilebilir. Muvakkat teminat 
243 Iiradtr. lhale giiniine kadar Oniversite veznesine yatmlmtf ol -
mast ve isteklilerin kanuni vesikalannt gostermesi laztmdtr. (1232) 

• • lzm1r Bayindirbk Direktotliigiinden: 
1 - 13,372 lira 80 kurut ketif bedelli ~atal - Baymdtr yolunun 

0 ..!.. 000 -- 4 + 300 kilometreleri arastnda yaptmlacak kaldmm 15 
eyli'il 936 dan itibaren otuz giin miiddetle kapah eksiltmiye konul
muttur. 
2- Bu yolun kapah eksiltmesi 15 birincitetrin 936 pertembe gii

nii saat onda lzmir tli Daimi Enciimeninde yaptlacakttr. 
3- lsteklilerin haztrhyacaklart 1003 liraltk muvakkat teminatla 

teklifnamelerini ve ehliyet vesikalarile birlikte adt ge~en giinle -
me~te ihale saatinden bir saat evveline kadar Enciimen Batkanlt -
ima vererek makbuz almalan. fhale giiniinde biit~e tasdikteh gel • 
mediii takdirde ikinci bir ilanla zarflarm kabuliine devam olu • 
nacakttr. 
4- Fazla bilgi almak istiyenlerin t~mir Baymdultk Direktorlii • 

giine batvurmalarJ, (1400) 

Giizel San' atlar Aka demisi 
Direktorliigiinden: 

Giizel San'atlar Akademisi laboratuartnda tesis edilmek iizere taz
yik, inhina, cer, makaslama, bi.ikiilme ve salabet gibi mihaniki kuv • 
vetlerin kaffesini tayine mahsus 30 ton kuvvetinde bir tecriibe ma -
kinesi a~tk eksiltme ile satm almacakhr. Makinenin tsvi~rede 
«Schffhouse» tehrinde kiiin «Akfred J. Amsler et Co.» fabrikast 
veyahud Almanyada «Mannheim» tehrinde kain «Mannheimer Mas· 
chinen fabrik, Moh et Ferderhafh fabrikalart mamulatmdan olmast 
tartbr. Muhammen bedel • tesisiye dahil - 6000 liradtr. Mufassal tart
name Akademiden bedelsiz ahnabilir. thale 5 birincitefrin 936 pa -
zartesi giinii saat 9 da Cagaloglundaki Yiiksek Mektebler Muhasebe· 
ciligindc yaptlacakttr. Eksiltmiye gireceklerin yahr&.caklart muvak 
kat teminat ak~esi 450 liradtr. 0387) 

[ istanbul Belediyesi ilinlart I 
Ketif bedeli 1543 lira 53 kuru' olan Biiyiikadada Yiiriikali plah ~ 

na ilaveten yaptmlacak intaat a~tk eksiltmiye konulmuttur. Ketif 
evraka ve tartnamesi Levazam Miidiirliigiinde goriili.ir. lstekli olanlar 
Belediye Fen 1t.leri Mi.idiirliigiinden bu it i~in vesika almak ve 2490 
numarah kanun,da yazth vesika ve 115 lira 76 kuru~luk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 28/9/936 pazartesi giinii saat 14 
te Daimi Enciimende bulunrnahdirlar. «B.» (1226) -Karaagac Miiessesab it~ileri i~in laztm olan 275 crift !rizme ac;:tk 
eksiltmiye konmuttur. Bu ~izmelerin hepsine 2183 lira 50 kuruf fiat 
tahmin olunmuttur. ~izmenin ni.imunesi ve tartnamesi Levaztm Mii .. 
di.irli.igi.inde gori.ili.ir. 

lstekli olanlar 2490 numarah lr'\nunda yazth vesika ve 164 lira
hk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 5/10/936 pazar -
tesi giinii saat 14 te Daimi Enci.imende bt•lunmahdtrlar. (1344) -Aygu deposu i~in laztm olan 50,000 kilo karagoz yulaf pazarhga 
konulmuttur. Bir kilo yulafa 4 kuru, 25 santim fiat tahmin olun -
muttur. !?artnamesi Levaztm Mi.idiirliigiinde goriiliir. lstekli olan -
lar kanunun tayin ettigi vesika ve 160 lirahk ilk teminat makbuz 
vey& mektubile beraber 28/9/936 pazartesi giinii saat 14 te Daimi 
Enci.imende bulunmahdtrlar. «1.» (1184) -Beylerbeyinde Miinifpaf& Koru sokaimda maili inhidr 1 14 nu -
marah hanenin sahibi bulunmadtgmdan ilan tarihinden itibaren on 
bet gi.in zarfmda tamir veya hedmile izalei mahzur ettirilmesi aksi 
takdirde Yapt ve Yollar kanununun 44 i.inci.i maddesine tevfikan 
muamele ifa edilecegi tebligat makamma kaim olmak iizere ilan 
olunur. «B.» (1511) 

~ 

Evvelce gazetelerle ilan edilen miinhal memuriyetler i~in 24/9/ 
936 pertembe giinii saat 13,30 da lise mezunu talibler arasmda mii -
sabaka imtiham yaptlacagx ilan olunur. «B.>) (1519) 

~ 

Cerrahpafa hastanesine liizumu olan 85 kalem eczayi kimyeviye 
a~tk eksiltmiye konulmuttur. Bu eczalartn hepaine 475 lira bedel 
tahmin olunmul}tur. Listesi ve ,artnamesi Levaztm Miidiirliigiinde 
goriili.ir. lstekli olanlar kanunda yaztlt vesika ve 36 lirahk ilk temi
nat makbuz veya mektubile beraber 6/10/936 sah giinii saat 14 te 
Daimi Enciimende bulunmahdtrlar. «B.» (1518) 

Gi.inde 
En ~ok 

200 
210 

60 
50 
45 

565 

En az 
170 
160 
30 
40 
35 

435 

Cerrahpafa 
Haaeki 
Beyoglu 
Emrazt Ziihreviye 
Z. Kamil 

Hastanelere 936 senesi i~inde liiztm olan h\rinci nevi ekmek ka • 
palt zarfla eksiltmiye konulmu,tur. Ekmege Belediyece konulan a -
zami narh fiah tahmin edilmittir. ~artnamesini gormek istiyenler 
Levaztm Miidiirliigiinden paraatz alabilirler. 

Eksiltme 6 tesrinievvel 936 sah gi.inii saat 15 te Daimi Enci.imen -
de yaptlacakttr.' lstekliler 2490 numarah kanunda yazth vesika ve 
1254 lirahk ilk teminat makbuz veya mektubile teklif mektublartnt 
havi zarflarmt yukarada yazala gi.inde saat on dorde kadar Daimi 
Enciimene vermelidirler. «B.» (1513) 

Dosya memuru aran1yor 
Muktedir bir dosya memuruna ihtiyac vardtr. lsteklilerin Tiirk 
tebaasmdan olmast, almanca bilme!eri ve tecriibe sahibi olma 1arJ 
~artttr. lstekli!erin mu~assal terciime;hal, vesika suretleri ve birer 
otogratlari e Ankara posta kutusu 294 numaraya miirae<"' 3 t 

etmeleri. -

I 

-r 
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Grip, nezle, ba~ ve di§ agrtlarinin kat'i ilac1 KESKiN Ka3eleridir. - ASRi SAC BOY ASI kullantnl%. Leke yapmadan 
sabit bir renk temin eder. 

Posta T. T. Binalar ve Levaztm 
Miidiirliigiinden: 

1-Satin ahnacak olan 10 ton 2 m/m bronz tel kapah zarfla ek
siltmeye konulmuttur. 

2 - Muhammen bedeli 7500 lira ve muvakkat teminatt da 563 
lirad1r. 
3- Eksiltme 27/10/936 tarihinde saat 15 te A~arada Posta T. 

T. Umumi Miidiirliigiinde toplanacak Ahm Sabm Komisyonunda 
yaptlacaktJr. 
4- Talibler teminatlartnt idaremiz veznesine teslim edecek ve 

alacaklart makbuz veya kanunen muteber teminat mektubunu ve 
t artnamede yaztb belgelerle teklif mektubunu ihtiva edecek olan 
kapah ve miihiirlii.zarflart mezkiir tarihe miisadif salt giinii saat 14 e 
kadar sozii ge~en Komisyona teslim edeceklerdir. 

5 - Eksiltmeye ittirak edecekler miiteahhidlik yapabileceklerine 
dair vesika gostermege mecburdurlar. 

6 - ~artnameler Ankarada Levaztm Miidiirliigiinden, lstanbulda 
Levaztm Ayniyat Muavinliginden parastz olarak verilecektir. 

«815» (1147) 

istanbul Sthhi Miiesseseler Artbrma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Heybeliada Sanatoryomuna laztm olan dort kalem rontken alatt 
a~tk eksiltmiye konulmuttur. 
,l - Eksiltme Caialoilunda Sthhat ve l~timai Muavenet Miidiirlii~ 

iii binastnda kurulu Komisyonda 7/10/1936 ~artamba giinii 
saat 16,30 da yaptlacakbr. 

z - Tahmini fiat «985» lira 88 kuruttur. 
3 - Muvakat garanti 73 lira 88 kurutlur. 
4 - lstekliler tartnameyi hergiin Komisyonda gorebilirler. 
5 - isteklilerin cari seneye aid Ticaret Odast vesikasile 2490 sayth 

kanunda yazth belgeler ve bu ite yeter muvakkat garanti 
makbuz veya banka mektubile belli giin ve saatte Ko~isyona 
gelmeleri. (1503) 

DiPLOMALI 

Hasta Bakici Aran1yor 
Balya madenleri kiralama 1irketinin Balyadaki hastanesinde 

istihdam edilmek ii.zere erkek veya kadm Hastabaktct arantyor. 
lsteklilerin Galatada Merkez Rthhm Hantndaki §irketin biirosu

na miiracaatlan 

Kapalt zarf usulile eksiltme ilam 

T unceli Naf1a Miidiirliigiinden: 
1- Eksiltmeye konulan it «Dordiincii U. Miifettitlik mtntakastn- 1 

da takriben 100 kilometro uzunluiundaki Maz'firt- Pliimiir yohmun 
teaviyei tiirabiye, atnai imalat intaatt» dtr. ' 

Bu itlerin tahmin edilen bedeli «200,000» liradtr. 
2 - Bu ite aid tartnameler ve evrak fU~lardtr: 

A - Eksiltme tartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Baytnduhk itleri gene) tartnameai. 
D - T esviyei tiirabiye, tose ve kirgir intaata dair fenni 

tartname, 
E - Hususi tartname. 
F - Silsilei fiat cetveli. 
G - Tat, kum, su grafigi. 

fstekliler Baymduhk ltleri Genel tartnamesi ve fenni tartnameyi 
ltairede tetkik ve miitalea ve diger tartnameleri ve evrakt 5 lira be
llel mukabilinde Ankarada Nafta Veki.leti ~oaeler ldaresinden ve 
Elazizde Tunceli Nafta Dairesinden alabilirler. 
3- 10/9/936 tarihinde pertembe giinii saat 15 te yaptlari eksilt

mede talib ~akmadtitndan eksiltme 1/10/936 pertembe giinii saat 
15 te Elazizde Tunceli Nafta Miidiirliigii binasmda yaptlacakttr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yaptlacaktar. 
S - Eksiltmeye girebilmek i!rin isteklinin 11250 lira muvakkat 

teminat vermesi Te bundan batka Ticaret Odaat vesikastm ve Nafta 
Veki.letinden istihsal edilmit yol ve teferriiatt miiteahhidligi, ehli • 
yet vesikasmt haiz olup gostennesi liztmdtr. 
6- Teklif mektublart yukartda 3 iincii maddede yazth saatten 

bir aaat evveline kadar Elizizde Tunceli Vilayeti Nafta Dairesine 
getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisliiine makbuz mukabilinde veri
lecektir. Posta ile gonderilen mektublann nihayet 3 iincii maddede 
yazdt saate kadar gelmit olmast ve dtt zarfm miihiir mumu ile iyice 
kapatdmtf olmast laztmdar. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1294) 

Malatya Uray1ndan: 
l - Malatyada yaptlacak ( 49852) kuk dokuz bin sekiz yiiz elli 

iki lira «45» kuk bet kurut ketif bedelli Belediye binallntn iQtaab 
4 eylul 1936 tarihinden itibaren yirmi bet giin miiddetle ve kapah 
zarf usulile ekailtmiye konulmutlur. 

2 - tstekliler bu binaya aid tartname, plan ve projeleri iki bu -
~uk lira mukabilinde Malatya Belediye dairesile Ankarada Havuz
battnda Ragtb aparttmanmda Mimar Bekir thsandan ahrlar. 

3 - Eksi1tme 28 eylul 1936 !rartamba giinii saat on bette Malat
ya Belediye dairesinde yaptlacakttr. 

4 - Muvakkat teminat «3739» ii~ bin yedi yiiz otuz dokuz lirad1r. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in ataitdaki vesikalarm bulunmast 

laztmdtr. 
A - Kanuni veaaiki haiz bulunmak. 
B- lsteklilerin 2400 sayth kanunun onuncu maddesinin F. ftk ~ 

-rastnda ve Nafta Vekiletinin 13/5/1936 giin ve 4189 saytl1 emir -
namesine baih talimatamede gosterilen ehliyet vesikastnl hamil 
bulunmast. 

6 - Teklif mektublartnm ii'riincii maddede yazth ihale saatin ~ 
aen bir saat evveline kadar Belediye Enciimenine getirilerek mak • 
buz mukabilinde verilmeai, posta ile gonderilecek mektublarm dahi 
JUkar1da yazth saate kadar yeti,tirilmit olmast ve ikinci zarftn mii
~ii~ mumi~e Jcapatdmlf !_~ miihiirlenmit_bulunmasl liz1mdtr. (1447) .. 

Devlet Demiryollan ve limanla~• i,letme U. idaresi ilinlar1 

Goriilen liizum iizerine Devlet Demir
vollart hesabtna Avruoava, 2erek Hoh

gerekse Teknikuma tahsile sule ve 
gonderilecek 
edilen kayid 
hine kadar 

• • tale be ICID evvelce 
28/9/936 miiddeti I I 

temdid edilmistir. 

ilan 
• tan-

. 

Devlet Demiryollan hesabtna cer miihendisi yetitmek iizere Av -
rupaya, Hohtule tahsile gonderilecek bet talebeye 11id miisabaka 
tartlart: 

1 - Tiirk olmak. 
2 - Y att on sekizden kii~iik ve yirmi betten biiyiik olmamak. 
3 - Sagltk durumu tahsile engel olacak derecede olmadtima ve 

memleketin herhangi bir tarafmda ~alttmaga miisaid bulunduguna 
dair Devlet Demiryollanmn «Ankara», «Haydarpaf&», «Eskitehin, 
«lzmir» ve «Adanu daki sthhi heyetinden veya Devlet Demiryolla
rma kabul olunacak memurlarda bulunma11 liz1m gelen s1hhi tartlart 
gosterir matbu athhi rapor muhteviyattna uygun olarak «tam letki -
lath bir hastaneden» ahnmtf s1hhat raporu ile anlatdmak. 

4 - Devlet hesabma tahsil ettiren mekteblerden miisabakaya gir~ 
mek istiyenler mekteblerinden bir gllna ilitikleri olmadtgma dair 
vesika gostetinek. 
5- Askerlik vazifesinin Avrupaya tahsile gitmesine mini olma • 

dtima dair alakadar askerlik tubesinden vesikay1 haiz olmak li.ztm
dtr. 
6- Talibler 28/9/936 tarihine kadar istida ile lstan6u1 Miihen • 

dis Mektebi Miidiirliigiine miiracaat edeceklerdir. 
7- fstidaya baglanmast li.ztm gelen veaikalar: 
A - Niifus ki.gtdt veya musaddak bir sureti. 
B - Gordiigii tahaili tevsik ettirecek evrakt miisbite ve lise teha· 

detnamesi. 
C - Hiisniihal varakasi «en son mektebin nreeeii hiianiihal va

rakasile o tarihten sonra ~ahttiit yerlerdep ve ayni zamanda mahalli 
polis dairesinden hirer hiisniihal varakas1 abnacakttr. 

D - 4X6,5 biiyiikliigiinde 6 fotoiraf. 
E - Att tehadetnamesi. 
F - 3, 4 ve 5 inci maddelerdeki vesaik. 
H - Babasmm adt nedir? Nerede olduiu, Sai ise timdiki, olmiit 

ise olmeden evvelki meslek ve memuriyeti nedir, ve nerede ~alttmtt~ 
I. 

tir? $i~J~diki veya olmeden evvelki meslek veya memuriyetinden once 
daha nerelerde, gibi itlerd~ ve ne vakitler bulundu? Bunlan J'Osterir 
bir terciimeihal varakast. 

8 - Miisabaka imtihant tersimi hendese, tahlili riyaziye, tahlili 
111akine, resmi hatti, fizik, kimya ve tiirk~eden olacakttr. Bu denle ~ 
rin fiimulii Miihendis Mektebi ii!riincii stntftna ka~ar olan program • 
lara goredir. 
9- Miisabaka imtihani 1/10/936 pertembe giinii: 

Saat 9-12 tenimi hendese. 
· Saat 14-17 fizik, kimya. 

2/10/936 euma giiniit 
Saat 9-12 reami hatbi. 
Saat 13-17 tahlili riyaziye, tahlili makine. 

3/10/936 cumartesi giinii: 
Saat 9-12 tiirk~e, almanca. 

10- lmtihanda ayni derecede not alanlardan lisan bilenler ter • 
~~~ I 

11- Miisabaka imtihamnda kazanan talibler Avrupadaki tabsil
lerinin neticesinden sonraki mecburi hizmetleri hakktnda Devlet De· 
miryollar1 ldaresinin istiyecegi tekilde taahhiidname vereceklerdir. 

12 - Tahsil plant: Avrupada idarenin goaterecegi fabrikalarda 
bir sene ate j ve bu miiddet zarfmda da lisan ogrenilmesi, ldarenin ta· 
yin edecegi Hohtulenin makine tubesinden 8 aomestrlik tahsili ik • 
mal ve 6 ay zarfmda imtihan vererek diploml\ almakbr. 

13- Avrupadaki tahsil ,eraiti veya diger hususat hakktnda Dev
let Demiryollart Umum Miidiirliigiinden Te ltletme Miidiirliiklerin ~ 
den ve Miihendis Mektebi Miidiirliigiinden istiyenler tafsilitt laztma 
alabilirler. 

Devlet Demiryollart tarafmdan cer k1smmda ~ahtbrtlmak uzere 
A vrupaya, T eknikum tahsili i~in gonderilecek «20:& talebeye aid mii~ 
sabaka teraiti: 

1 - Tiirk olmaJi. 
2 - Y aft on sekizden kii!ruk ve yirmi betten biiyiik olmamak. 
3 - Saghk durumu tahsile engel olacak derecede olmadtgtna ve 

memleketin herhangi bir taraftnda ~ahtmaia miisaid bulunduguna 
dair Devlet Demiryollarmm «Ankara», «HaydarpavaJt, «Eskitebin, 
«lzmir» ve «Adana» daki sthhi heyetinden veya Devlet Demiryolla
nna kabul olunacak memurlarda bulunmast laztm gelen sthhi tart ~ 
Jar• gosterir matbu s1hhi rapor muhteviyabna uygun olarak «tam 
te,kilath bir hastaneden» ahnmtt sthhat raporu ile anlattlmak. 

4 - Devlet hesabma tahsil ~ttiren mekteblerden miiaabakaya rir· 
mek istiyenler mekteblerinden bir guna ilitikleri olmadtgma dair 
vesika goatereceklerdir. 
5- Askerlik vazifesinin Avrupaya tahsile gitmesine mini olma· 

dtgma dair alakadar askerlik tubesinden vesikayt baiz olmak. 
6- Talibler 28/9/936 tarihine kadar istida ile Istanbul Miihendis 

Mektebi Miidiirliigiine miiracaat edeceklerdir. 
7 - lstidaya baglanmast laztm gelen vesaik: 
A - Niifus kagtdl veya musaddak bir sureti. 
B - Gordiigii tahsili tevsik ettirecek evrakt miisbite. 
C - Hiisniihal varakast «en son mektebin verecegi hiisniihal va

rakasile o tarihten sonra ~ah~hgt yerlerden ve ayni zamanda mahal· 
li polis dairesinden ahnacakhr.» 

D - 4 X6,5 biiyiikliigiinde 6 fotograf. 
E - Att tehadetnamesi. 
F - 3, 4 ve 5 inci maddelerdeki ~esaik. 
H - Babaatnln adt? Ncrede dogduiu? Sai i~ t4nd.iki, ~lmiit iae 

Kapab Zarf Usulile Eksiltme 

l~el ilbayligi Naf1a 
Direktorliigiinden: 

1 - Eksiltmiye konulan it: «Mersinde inta edilmekte olan ilk 
okul binast» mn ikmali intaatt olup ke,if bedeli «20220» lira «44» 
kuruttur. 

2 - Bu ite aid f&rlnameler ve evrak tunlardU': 
A - Ekailtme tartnamesi. 
B- Mukavele projesi. 
C- Nafta itleri teraiti umumiyesi. 
D - Kargir intaata dair fenni tarlname. 
E - Hususi tartname. 
F - Ktif cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli. 
lstjyenler bu tartnameleri ve evrak1 bedelsiz olarak Nafta Mii • 

diirliigunde gorebilirler. 
3 - Eksiltme 4/9/1936 tarihinden 30/9/1936 tarihine teaaCiuf 

eden ~artamba giinii saat 17 de Merainde Viliyet Enciimeninde ya • 
pdacakhr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yap1lacakbr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i!rin isteklinin «1516» lira «54» kurut 

muvakkat teminat vermesi, bundan batka ataitdaki vesikalan haiz 
olup gostermesi laztmdtr: Tiearet odast, Nafta Bakanhimdan aldtgt 
miiteahhidlik ehliyet vesikastm getirmeleri li.ztmdll'. 

6 - lstekli yaptlacak itin mesuliyeti fenniyesini deruhte ede -
cek bir miihendis veya mimar bulundurmayt taahhiid etmit olacakbr. 

7 - Teklif mektublart yukartda ii~iincii maddede yazth saatten 
bir aaat evveline kadar Vilayet Enciimenine getirilerek Eksiltme ~
misyonu Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gon· 
derilecek mektublarm nihayet ii~iincii maddede yazth saatte gelmit 
olmalan ve dtt zarfm miihiir mumile iyice kapablmlt olmasa li -
zrmd1r. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1109) 

lnhisarlar Umum Miidiirliigunden: 
thtiyac halinde ve miinbal vukuunda ldaremiz Merkez ve miilha

kattnda tavzif edilmek iizere strf makine ile yazacak cDaktilo» m~ 
murlar i~in bir miisabaka imtihant a~tlmttbr. 

Bu imtihan 30/9/936 ~artamba giinii saat 10 da Galatada 6mer 
Abid hanmda lnbisarlar Umum Miidiirliigii binastnda yaptlacakttr. 

lmtihana girmek istiyenlerin ataitdaki evsaf ve feraiti haiz ol • 
malar1 gerektir. 

1 - Laakal ilk mekteb tahsilini bitirmit olmak. 
2- 18 yattndan &fait ve 35 yattndan yukan olmamak. 
3 - Sthhatli ve iyi ahlak sahibi olmak. 
lmtibana girmek istiyenlerin timdiden bir dilek~e ile ve yukanda 

dordiincii maddede yaztlt teraiti tevsik eden evrak ile 3 lane fotog
rafla birlikte tdaremiz Memurin ~ubesine miiracaatleri ili.n olunur. 

Not: lmtihan giinii gelmiyenlerili miiracaat haklan iptal edilir. 
(1452) . 

[._ __ i·nh-is·ar·l·a·r-u.m_u.m-·M·u·· d.u.·r.lilgun .. · ...... · .d.e.n.· __ I 
1 - 1285,88 lira ketif bedelli Ahukaptdaki iskelenin ktsmen 

tamiri ve on klsmtntn yeniden intast pazarhkla ekailtmiye konul • 
muttur. 

2 - Eksiltme 29/IX/1936 tarihine raahyan sah giinu saat 13 te 
yap1lacakbr. 

3 - lsteklilerin tartname ve ketifnamesini gormek iizere her • 
giin Te pazarhk i!tin de tayin olunan giinde yiizde yedi bu~k mu • 
vakkat giivenme parasite birlikte Kabatatta Levazun ve Mubayaat 
,ubesindeki Abm Komisyonuna gelmeleri. (1314) 

"""""" 1 - ldaremizin Cibali Fabrikast i~in fenni tartnamesi mueibince 
950 lira muhammen bedelli d5Jt aded elektrik motOrii pazarhk su • 
retile satan abnacakttr. 
2- Eksiltme 6/X/1936 tarihine rashyan sah giinii saat 14 te Ka

batatta Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda ya· 
ptlacakttr. 

3 - ~artname mucibince fiatstz teklifler, kataloglar, brotiirler 
ve temalar en g~ eksiltmeden ii~ giin evvel lnhisarlar Umum Mii ~ 
diirliigu Tiitiin Fabrikalar fUhesine verilmit olmast icab eder. 
4- lsteklilerin tartnamesini gonnek iizere hergiin ve pazarhk i~in 

de tayin olunan giin ve aaatte % 7,5 giivenme parasite yukartda is • 
mi ge~en Komisyona miiracaatleri. (1488) 

olmeden evvelki meslek ve memuriyeti nedir? Ve nerelerde ~ahtmlf
ttr? ~imdiki veya olmeden evvelki meslek veya memuriyetinden on
ce daha nerelerde, ne gibi itlerde, ne vakitler bulundu? Bunlan gos· 
terir bir ebeveyn terciimeihal varakast. 

8 - Miisabaka imtihant liselerde tamamen okunan hesab, bend~ 
se, cebir, miisellesat, kimya, fizik ve tiirk~eden yaptlacakbr. 
9- Miisabaka imtibant 5/10/936 pazartesi giinii: 

Saat: 9-12 kimya, fizik. 
Saat 13-17 hesab, cebir • 

6/10/936 sah giiniic 
Saat 9-12 tiirk!te, almanca. 
Saat 13-17 hendese, miiaellesat. 

10 - lmtihanda ayni derecede not alanlardan lisan bilenler ter • 
cih edilir. _.., 

11 - lmtihanda muvaffak olanlar Avrupada Teknikum tahsili 
gormeden evvel Devlet Demiryollan Eskitehir atolyesinde 6 ay staj 
goreceklerdir. 

12 - Eakitehir atolyesindeki staj miiddeti zarftnda stajiyerlere 
iki bu!ruk lira yevmiye verilecektir. 

13- Miisabaka imtihanmda kazanan talibler, Avrupadaki tahsil
lerinin neticesinden sonraki mecburi hizmetleri hakkmda Devlet De
miryollart ldaresinin istiyecegi tekilde taahhiidname vereceklerdir. 

14 - Tahsil plant: Altt ay Eskitehir atolyesinde staj, bir bu~uk 
sene Avrupada ldarenin gostereceii fabrikalarda staj ve lisan ogre
nilmesi. tki bu!tuk sene de ldarenin gosterecegi teknikumlarda bet 
somestirlik makine tubesini ikmal ve diploma abnmastdtr. 

15- Avrupadaki tahsil teraiti veya diger hususat hakkmda Dev
let Demiryollart Umum Miid_iirliigunden ve ltletme Miidiirliiklerin • 
den ve Miihensis Mektebi Miidiirliigunden istiyenler tafsilatt lazime 
alabilirler. «946» (1372) 

Jl 
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Zif1 umumt, kans•z· 

· Ilk ve kemik hasta
hklartna tifaf tesir· 
leri ~oktur. ~ocuk· 
lar, Gencler, Gene 
k1zlar ve ihtiyarlar 
her ya,ta istimal e
debilirler. 

.-~rERI.OOE~ 4f..J-~IJ!'Un 
. "-e,cekslnl~ ,.,. 

zt'-... ,~,~t",~"""· bncomf~tel'8ftftlihh -
h.alz:olan' bu macun dlflerftOrllmekte~ 
koru ... : dif~etlerinl kuvvetle!'ldlri':Jnefes~ 
serlnPeth' ve insantn.foorona~ efeslnl 
arttrur 

BaYJnd1rbk Direktorliigiinden: 
1' - 23,649 lira 36 kurut ketif beQ.elli Menemeli • Muradiye yo -

lunun 7 '+ 544 - 15 +' 960 met kilometreleri arasmda yaptmla • 
cak: fOte ile menfez 15 eylul 1936 dan itibaren otuz giin miiddetle 
kapalt ek6iltmiy~ konulmuttur. 

2 - Bu yolun kapah eksiltineai 15 birincitetrin 936 pertembe gii
Dii aaat onda tzmir l1i Daimi Enciimeninde yapalacakttr. 

3 - iateklilerin haz1rhyacaklarl «1774» lirahk muvakkat temi • 
tiatla teklifnamelerini ve ehliyet veaikalarile birlikte adt ge!;en giin
leme!;te ihale saatinden bir aaat evveline kadar Daimi Enciimen Bat
kanhitna vererek makbuz almalar&, ihale giiniinde biit!;e gelmediii 
takdirde ikinci bir ilanla zarflarm kabuliine devam olunacakhr. 

4 - F azla bilgi edinmek iatiyenlerin tzmir Baymdtrhk Direk • 
torliii\ine batvurmalart. (1399) 

Y eni ~tkan plaklar 
BAYAN HAMiYET 

No. 270096 -Beste: 
SaiAhaddln P1nar 

Utak ¥Uk• ~ DELiSiN DELi GONLiiM 
Hiizzam 1ark1 - BiLMEM NiYE SiNEMDEKi 

BAYAN NEZiHE YILDIRIR 
No. 270097 • Beste M1&1rh Ibrahim 

Rut tark• ~ GELMiYORDU FiRKATiNE 
Hicaz 12ark• • GORMEDiM HA YLi ZAMAN 

KANUNt MUAMMER 
No 270103 ~~TRABAN TAK.SiM kanun ile 

• HtCAZ TAKSiM kanun ile 

CUMHURIYET 22 Eylill 1936 

i 
'1/JJJ/J I II Ill /11 

' NORVE<;Y ANIN 1936-1937 ba§ mahsulil 

I 

BAL 
Halis Morina bah~ntn cigerlerinden ~tkanlmlfbr. 
I~mesi kolay ve nefistir. Gayet temiz ve muakkam 
ve yeni Hasan markab §i§elerde sabbr. TaklitJe .. 
rinden sakinimz. ~ litre 40, ~ litrelik 100 kuru§tur. 

HASAN F1st1k OzU yag1 
~am fJsbgmm oziinden pek biiyiik bir dikkatle 

istihzar olunmu,tur. Biitiin kuvvetli ila~lardan 

ve yaglardan ve biitiin yemeklerden ve en 

kuvvetli g1dalardan daha fazla g1da verir. 

Vitamini ve kalorisi pek ~oktur. Bilhassa vere

min birinci ve ikinci devrelerinde ~ok faydast 

vard1r. ~i,esi 200, kii~iik fifesi 100 kuru,tur. 
Hasan Deposu: istanbul, Ankara, Beyoglu. 

Jt~e b~ eJ,\ yfak far~ 
-: •• - ' •. . ----..\....A...A.. - ~ .... , .._ 

Krell! Pertevln faiklyetin! si-
te anlatabilir, -rUnkii: Krem 
Pertev, her hangi bir tesadiifiin 
Yeya mahiyeti mec;hul bir ke§• 
fin neticesi degildir. Krem 
Pertev ~ok c;ah§llml§ "e ~ok 
teetiibelerden sonra lribar me
hallie takdim edilmi§ yegme 
Krem olup ba§hca fevaidi~ 

Cilddeki mesamah yumu~ata • 
rak kapattr. Bu suretle bu me· 
samatl harici tesirattan muha • 
faza ederek cildin piiriizlerinl 
defeder. Cildi besler ve bu su· 
retle genclik ve teraveti te • 
min eder. 
Cildde §effaf ve gayrikabili 
niituz bir tabaka yapar ki, ya
zm Slcagrn, lo§m sogugun tah .. 
ribatma mani olur. 

Dr. A. KATJEL 
(A. K UTI E L) 

Karakoy, Top~ular caddesi No. 33 

Giizel San'atlar Akademisi 
Direktorliigiinden: 

11 elsiz Makinisti arantyor 
Eski~ehir Tayyare 

Alia'Ciemiye f4 lira maath bir idare memurile 50 lira iicretli bir 
kaloriferei ahnaeakttr. Taliblerin veaikalarile beraber Akademiye 
batvurmalan. (1386) 

K A B I L I I 
defeder. Yemeklerden hirer saat 

sonra aluursa: 
BAZIMSIZLI~I. MiDE EK~t:LIK 

ve yamnallll'JDJ giderir. A~daki tat • 
mhiJ ve kokuyu izale eder. §i§esi 75 

ve 120 kuru!f 
BOROS markah etiketimize dikkat 

Deposu: Yenipostane arkaSI, 
A!firefendi sokak No. 47. 

BE~iR KEMAL 

BESIR KEMAL· NAHMUT CEVAT 
~ ECZANESi 

SiiiKECi 

Lozanda Talebe 
Pansiyonu 

LozanCJa bir aile, k1z veya erkek 
bir talebe pansiyoner almaga ha
ztrdtr. lzahat i!;in: Galatada Tii
nel sok. No. 48. Telefon No. 40308 

Db~ hekimi 

FERiT RAMiZ 
Tflnel iatiklil cad, RiitjUi pa,a apt. 

Tel. 43413 

UVANTiN KANZU 

Sa~ boyalar1 

Kumral ve siyab olarak sabit 

ve tabu renk verir. Ter ve YJkan
makla ~tk:m.az. YegAne zararstz ve 
tanm.tnl§ sJhhl sa~ boyasuhr. 
iNGiLtZ KANZUK ECZANESl 

• istanbul 

Prof. K. Komiirciyan'm 
Modern ve harkese elzem kitablar1 

Amell ve tatbikt kambiyo 35 Kr. 
Yeni muhasebe usulii 122,5 ,. 
Ticari malfunat ve bankac1hk 105 :. 
tknsad ilmi 87,5 ,. 
thbsas muhasebeleri 175 ,. 
(l;)irket, sanayi, ziraat ve banka) 
Ticari ve mali hesab 1 inci klsrm 70 ,. 
Zihni hesab kaideleri 20 :. 
Lugaritma cetvelleri (yenl 56 :. 
rakam) 
Yeni besabt tlcart 200 ,. 
Mali cebir (istikraz ve sigorta 100 • 
hesablart) 
Ba~hca sah§ yeri: !KBAL KiTABEvt 

LiO 
~1k Bayanlar maQazastnda 

SONBAHAR MEV
SIMININ KO~ADI 

Son yenilikler 
YDksek kaliteli mallar 

E lveri'll flatlar 
Kusursuz servis 

Beyoglu lstiklAI caddesi 

Fabrikasi Direktorliigiinden: 
Ataitdaki tartlarl haiz miiaabaka imtihanile bir telsiz makinisti 

ahnacakbr, 
1 - Orta mektebden mezun olacak. 
2 - Yatt otuz beti ge!rmiyecek. 
3 - Ahizelerden ziyade telsiz miirailelerinin tamirinden anb •' 

yacak, bilha11a lambab poatalar iizerinde ihtiaaat bulunacak. 
4 - En ~z iki sene bilfiil telsiz makiniatligi yapmtt olacak ve b"u 

iti yaphgtni vea!jkle tevaik edecek. 
5 - Ecnebi kadmla evli olmtyacak. 
6 - IAtidaya bonaervia auretleri raptedilecek. 
7 - tmtihan neticeaine gore 4 • 5 lira yevmiye verileeek. 
lngilizce, alm._!nca, franstzca lisanlarmdan birini bilen ve muha .. 

bereye atina alanlar tercih edilecektir. tmtihan giinii ayrtca ilan o • 
lun~~ocakbr. 

Taliblerin yazile Eskitehir Tayyare Fabrika11 Direktorliigiine mii. 
rac:aatleri. (1426)' 

Y efilkoy T ohum Islah istasyonu 
Sat1nalma Komisyonundan: 

Y etilkoyCJe miiessese arazisi i~nde y1gm halinde 40 • 60 ton sa • 
man: 25/9/1936 cuma giinii aaat on dortte Defterdarhk Muhase .. 
heciHginde toplanacak Komisyon tarafmdan pazarhkla sablacakttr. 
Tahmin bedeli yaln1z «300» liradtr. tateklilerin teminat ak~elerile 
birlikte muayyen giin ve aaatte Komiayona miiracaatleri. (1485) 

S1hhat ve ictimai Muavenet V ekaleti 
~ 

Ankara Merkez Hifzissihha 
Miiessesesi Miidiirliigiinden: 

t' - Eksiltmiye konulan it: Serom ve Kimya tubelerine satin ali • 
nacak alat, bedeli muhammen 7441liradar. latiyenler tartname ve lis
teaini Istanbul Sahil Sthhiye Merkezinden alabilirler. 

2 - Ekailtme 3/10/936 giin cumartesi saat 11 de yaptlacakbr. 
3 - Eksiltme kapah zarf usulile yapalacakhr. 
4 - htekli eksiltmiye girebilmek i~in 558 lira 10 kurut mu • 

vakkat teminat vermesi ve aynca en az bir par!;ada bu nevi malzeme 
iizerine 10000 lirahk it yapbgma dair vesika ibraz etmesi laztmdtr. 

5 - Teklif mektublart yukartda yazth aaatten bir saat evvel mii .. 
eaaese miidiriyetine getirilerek Ekailtme Komiayonu Reisligine mak .. 
buz mukabilinde verilecektir. Posta ile gonderilecek q~ektublar en ni· 
hayet yazxb saate kadar gelmit olmast, dtt zarfm miihiir mumile iyice 
kapattlmtt olmastlaztmdtr. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(1367) 

Ameliyats1z basurlan tedavi eder, tesiri kat'idir. 

Posta T. T. Levaz1m Miidiirliigunden: 
1 - lki aded kua dalgah telaiz ahize cihazt ve teferriiah kapab 

zarfla ekailtmiye konulmuttur. 
2 - Muhammen bedel 20,000, muvakkat teminat 1,500 lirad1r. 
3 - Ekailtme 6 ikincitetrin 936 tarihine musadif cuma giinii sa

at 15 te Ankarada Posta T. T. Umumi Miidiirliigiinde toplanacak 
Komiayonda yapdacakttr. 
4- Talibler, teminatlartnt idaremiz veznesine ve alacaklart mak

buz veya kanunun muteber teminat mektubunu ve tartnamede yazth 
belgelerle teklif mektubunu ihtiva edecek · olan kapah ve miihiirlii 
zarflar mezkur tarihte aaat 15 e kadar Komiayona teslim edilecektir. 

MaJtepe Askeri Lisesi ha~z-:ia::~~;~~r.miiteahhidlik ehliyet veaikasmt ve referanslar• 

D 
Zayi - Gelibolu Namik Kemal 0 • 6 - ~artnameler Ankarada Levaz1m Miidiirliigiinden, Istanbul .. 

l·rekto•· riu·· gu..., •• nden· kulundan aldiiP.m 29 numarah §eha - da Levazlm Ayniyat muavinligvinden paratiZ olarak verilecektir. . . • :41-• T J" f O 8 J" L •-• detnamemi zayi ettim. Hiikmii yoktur. • ... k «986» (1473) 
1 - Kadronun tamamlanmasi i!;in ahnacak talebelerin imtihan· Gelibolu Namik Kemal o ulu -------------------------

1 ) Dr. lhsan Sami rnezunlarmdan 297 Muammer 
art ey)u iin 2'3 iincii !;artamba giinii mektebde yap&lacakbr. ~artlar1 

h 
• 'Y Tifo ve paratifo bastahklanna tu-

alz namzedlerin o giin aaat sekizde mektebde bulunmalart. tulmamak i~in aW,zdan ahnan tifo 
2 - lmtihana gelmiyenler girme haklaram kaybedeceklerinden haplandtr. Hie: rahatStzllk vermez. 

1onradan vuku bulacak miir&:caatler kabul olunmtyaeaktlr. ,(1446) Herkes alabilir. Kutusu 55 Kr. 

istanbul Komutanhg1ndan: Merkez -- -- --
Sahib ve Ba:smuharrtrt: Yuna• Nodi 

Umumt ne3r111att fdare eden Ya21 l~ler1 
MiJ.dilrtl: H;kmet Miinil 

Cumhur111et matbaan 

Baytar yarb"ay 327 • 11 Abdiirkadirin Merkez Komutanhgma rnil • 
racaati, «320» (1491) 
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