
,, Sugiin 12 sahife 
3 iincii sabifede: Ahmed Rasimin a§kl· 
Ahmed Refik. 
5 inci sahifede: Milli bir vazife daha • 
Mimar Sedad. <;etinta§ 
6 nc1 sahifede: Spor J:aberleri, Giine§· 
te buz istihsali. 

Yeni Bayrak kanununa 
gore 9all ( yUniU) 
bayraklaramaz hazu· 
lanm1~br. Sipari§ler 

derhal gonderilir. 

Telefon : 23026 
7 nci sahifede: Sinema, Tarihin me§hur 
dalgmlan. ' 
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. Caniyane bir kasd 
M. Titulesko . yavaf 

•• •• yavaf sonuyor 

Madrid kapilarinda kat'i 
muharebe ba~lamak iizere ... 

lki tara/ fa hazzrlanzgor 
Anarsistler umumi seferberlik ilan edecekler" 

· Zehirlenen biiyiik Rumen 
diplomabnl kurtarmak 

iimidi kalmad1 
. . . 

Madride yakla~an miliscilerin 2 5 tayyaresi 
biiyiik taarruzun yak1n oldugun u ~ehre bildirdi 

. " . - --~ • . FRA N5A 

lspanyada •on vaziyeti go•terir harita, Madrid civarrnda siperhazrrlryan mili.ler ... 

Eli~:;ici~ .... ·~~.......................... M a d r i t t e y 1 k 11 m 1 y a . n a m z e t 
Kii~iik san' atlar1n 
Biiyiik sergisi 

~ konomi Bakanhgmm te§ebbUsi· 
~ le birincite§rinin 29 unda An· 

karada ac;dacak olan el ve aile 
san' at! an sergisine i§tirak etmek mUdde
tinin bitmege yakla§hgml biraz heyecanla 
ogrendik: Acaba bu sergire muvaffaki
yetle i tirak edebilecek olduklan halde ya 
boyle bir te§ebbiisten haberdar olmamak 
veya onun ktymetini hakkile takdir etme
mek yiiziinden sergiye eser gi:indermiyen
ler kalmi§ midir, kahyor mu diye. Sergiye 
i§tirak i~in miiracaat miiddeti bittnek iize· 
redir. Ondan sonra vuku bulacak miira
caatlerin kabulii ancak sergi komitesinin 
kararma baghd1r. Sergiye verilebilecek i§· 
leri olan alakadarlann herhalde ona i§ti· 
rak etmeleri liizumunu bir daha tebariiz 
ettirmek iizere bu sahrlan yazmaga liizum 
gormiiz bulunuyoruz. 

Aile sanayii ve kii~iik san' atlar i~in 
ac;Jlmasma lkhsad Vekaletince hakikaten 
en samimi takdir ve te~ekkUrlerimize .Ia· 
Yik derin bir anlaYI§la karar veri!mi§ o
lan bu sergi itikadimJzca memleketimizde 
a~Jlrni§ ve a~tlacak sergilerin en glizelle
rinden ve muhakkak en faydahlanndan 
biridir. Bu sergi Tiirk medeni kabiliyeti
nin sergisi olacaktir. Sergide trkimiztn bu 
yii~sek kabiliyetinin binbir belgesini go· 
recegiz. Ekonomi Bakanhgi bu sergi ile 
Turk medeni §ianmn zahirde kUc;Uk, fa· 
kat hakikatte ~ok k1ymetli eserlerinden 
niimuneler vermi§ olmakla kalm1yank 
bu yoldaki milli istidad1 tenmiye ve 
takviye etmek gayelerini de gozonUne al
IDI§ ~ulunmaktadn. Saym Bakan Ceial 
Bayara bundan dolay1 nekadar te§ekkiir 
etsek yeridir . . 

EI ve aile i§leri olan kiic;Uk san' atlar 
itibarile 1\irkler diinyamn maddi ve rna
nevi en zengin milletlerinden biriydi. Bu· 
nun ispahm 29 ilkte§rinde Ankarada ac;t· 
lacak sergide dahi g9rmege fmat bulaca· 
gimJZI kuvvetle tahmin ediyoruz. <;iinkii 
sergi heyetinin yenilerile mukayeseye 
vesile o!mak Uzere dedelerimizin ve ni· 
nelerimizin eli§lerinden bir ko§e yapmaga 
karar verrni§ oldugunu memnuniyetle og· 
renmi~ bulunuyoruz. Komitenin vakble 
bizim de izhar etmi~ oldugumuz bir te· 
menniye tevafuk eden bu karan sayesinde 
TUrk medeni kabiliyetinin bu sahada ne· 
ler yaratmi§ oldugundan parlak ntimune
ler tema§a edecegiz demektir. San' ahn 
ince ruhlu Turk ellerinde ne bUyiik tecel
liler gostermi§ oldugu o kiic;iicUk ko§ede 
an' anesile goriilmii§ olur. 

Bir taraftan Avrupada buhann maki~ 
neye tatbik1 sayesinde her metam seri ha · 
Iinde mebzulen c;JkanlmasJ ve diger ta
raftan kapitiilasyonlar belasmm Tiirk el
lerini simsikl baglaml§ olmasJ neticesi ola
rak ve buna imparatorlugun kaytdstz ve 
cahil idaresi de katdarak TUrk san' atlan 
buyiik darhelerle yer yer Yikildt, adeta 

YUNUS NADI 
[Arkas& Sa.. 3 sfitun 6 daJ 

ihtilalciler yeni muvaffakiyetler kazanddar v~ 
bir aday1. daha i,gai ettiler. Hiikumet· tayyareleri 
Oviedoyu bombardunan ettiler. idamlar devamda •• 

Sovyetlerin tayyare 
yolladJkl n . a tiStz 

Sev1l.le 22 (A.A.) -General Mola
nm Bilbaoya d~gru ijerlemekte olan kuv
vetleri, Zumarraga, ExPeitia, Azcoitia 
kasabalanm ve demiryohma .hakim olan 
bUtiin Orio vadisini i§gal etmi§lerdir. 

1runla Sen Sebastiyen ve lrunla Sevil· 
le ara~nda §imendifer miinakalatJ tekrar 
ba§lami§tJr. 

Huesca mmtakasmda hiikumet~ilerden 
be~ yiiz milis oldUriilmU§tUr. 

Maiork adastndan hareket etmi§ ve 
lbiza adasmda karaya c;tkml§ olan asi
ler, bu adaya tamamile hakim bulunmk
tadular. 

Toledo cephesinde, Sanda Olallanm 
i§gali dolay1s~le asilerin mevzileri Mad • 

[Arkasz Sa. 8 siitun 1 de] 

'~ Tro~ki Bel~ikacia . 
• l 

tsyan amif 
Bir . f&beke . bulundu . . . ~ 

1 Pe,ted;-komUnist 1 
I 

~ t~hrikatJ goriildii ve 
tevkifat yapdd1 

Briiksel 22 (A.A.) - Polis tara
fmdan Bel~ikamn her tarafinda 
yapilan tah~rri!~t neticesind~ ta- Q 

· banca ve Slllr silahlarla ecneh1 bir /! 
1 memlekete silah gonderildigini tes- , 
~it eden vesikalar ele ge~irilmi§tir. ~ 
Ihtilalci sosyalistlere aid olan bu 
vesikalar mezkur parti ile Tro~ki 
arasmda da miinasebet bulundugu-

[Arkast Sa. 8 sutun 6 dal 

Cumhurivet 
Biiyiik yaz1 
roportajlar 

ser.i I eri ve 
haz1r lad1 

Abidin Daver 

Bahri Turgud 

Re,ad Nuri 
cCUMHURI. 

YET~ in ne,riyat 
rJe miindericatrn .. 
tla tevazua, tabi • 
iliie biiriinen iti· 
na1ile bu arada 
memleket meae _ 
l el erin e v erd ig· i 

genif ehemmiyet 
malumdur. Aziz okuyucularrmrzr i~ 
lie a., hadiaelere dair aktiialite lie 
makalelerle tenrJiri fiar edinen gaze· 
temiz yeni ya:zr •erileri hazrrlamu1trr. 

Giizitle arkada,rmrz PEY AMI SA· 
FANIN cBOYVK AVRUPA:. ankcti 
devam ederken Ru1yadan don~kte 
olan arkadaftmrz ABIDIN DAVERin 
Sovyetlere dair miifahede yaztlarr 
pek yakmda inti,ara bafltcaktrr. S£ve 
aeve okutlugunuz cYURDDAN YAZI· 
LAR:. a derJam etmek iizere biitiin yaz 
Anatloluyu dola,an ISMAIL HABIB 
notlarr hazrrlamakla mefguldiir. Ve 
gene biiyiik edib RE$AD NUR}N/N 
~ok derin alaka toplamtf olan cANA
DOLU NOTLARI» nr yakrnda bu 

Peyami Safa Ismail Habib 
aiitunlarda oku • ~ 
yacak•mrz. ~ 

$arlri Anado • J . 

luda eaaalr tel • !lflli!IHW• 
kikler yapan ar • 
kada,rmrz BAHR} 
TURGUDun pek 
miihim olan cTUN· 
~ELININ l~YV • Murad Sertoglu 

zo. roportaimt nef"e ba,ladrk, bugiin 
ikinci aahifemizde bulacakar,;rz. 

MiiterJali inktlablara ~hne olmak· 
ta bulunan komfU Iran bizim i~in 
hemen hemen merhul bir alemdir. 
cCUMHUR}YET:. yazr aileaine yeni 
iltihak eden gene muharrir MURAD 
SERTOCLU ciRANDA Ot; AY:t i•· 
mile biiyiik bir roportaj hazrrlamr,trr. 

Birbirini takiben cCUMHURIYET:t 
aiitunlarrnda okuyacagrnrz bu hep1i 
kendi nevi ve cepheainde rok miihim 
yazrlar 3 krymetli edib ve 3 kuvvetli 
muharrir taralrndan kaleme almmtf• 
trr. Zevkfe okuyacagrnrza emin bu • 
lundugumuz i~in ,imdiden haber v~r
mekle biz de ayrr bir zevk duyuyoru:z. 

Saint Moritz 22 (A.A.) Di.in 
ne§redilen ve profesor Or Abrami ile 
profesor Ciuca ve doktor Brustlein, dok· 
tor Ruppanner tarafmdan imza edilmi§ 
bulunan s1hhat biilteninde §Oy}e denili • 
yor: 

«Yapilan umumi muayeneler, M . Ti· 
tuleskonun ba~langtc.t ge~en ternmuz a ~ 
ymm son giinlerine tesai:lii£ eden ve ken
diliginden birdenbire arazmt gosteren bir 
hastahgm netic.esi olan had fakriiddem -
den mustarib oldugunu beyana miisaid • 

dir. Kan nakli netic.esinde mii~ahede olu
nan kan reaksiyonlan hastamn lehinde ve 
onun heniiz vahametini muhafaza eden 
sthhi vaziyetinde salah . husulUnU umid et
tirecek mahiyettedir.>> 

Paris - Soir gazetesinin hususl muhibi
ri Jules Sauerwein ise M. Tituleskonun 
zehirleruni§ oldugu iddiasmda mar et -

[Arkasl Sa. 6 sii.tv.n 4 tel 
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Hukuk Fakiiltesi 
4 sene oluyor 

Maarif Vekili muhtelif 
meseleler hakkmda mii
him beyanatta: bulundu 

Maarif Vekili 
Saffet Ankan diin 
Ankaray!l hareket 
etmeden evvel ken -
disini goren bir mu
harririmizin sordu -
gu muhtelif suallere 
§U cevablan vermi~ -
tir: 
«- Lise tahsili

nin II seneden 12 
seneye c;tkanlmast 
meselesi hakkmda Saffet A-rtkan 
verilmi§ henuz bir 
karamruz yoktur, fakat bu meseleyi tet
kik etmekteyiz. 
Y abancr diller mektebinin va::iyeti 

Oniversiteki Yabancl Diller mektebi 
[Arka.n Sa. 6 siitun 4 tel ............................................................. 

<<Akdenizi tam 
bir emniyet 
alt1na aldik)) 

Sir Samoel Hor. seya· 
hatinden ~ok memnun .. 
Lomira 22 (Hu -

susi) - Bir aydan
beri Akdenizde bir 
tetkik seyahati yap 
makta olan Bah -
riye N aZJn Sir Sa
moel Hoare bugiin 
gazetecilere §U be
yanatta bulunmu§· 
tur: 

c- Akdenizdeki 
tetkiklerimden ~ok 
memnun olarak Sir Samoel Hoare 
Londraya dondiim. Bir ay devam e -
den seyahatimin gayesi Akdenizde 
miistakbel vaziyetimizi daha · emin bir 
hale ifrag etmekten ibaret bulunu -
yordu . . 

!mparatorlugun en miihim yolunu 
te§kil eden Akdenizi hi~bir zaman ih -
mal edemiyecegimiz muhakkakt1r. An· 
cak bu yolu emniyet altma ahrken 
kimseyi de tehdid etmi§ degiliz. 

Bilhassa !talyanlar Akdenizde yeni 
bir siyaset takib etmege ba§lachglffilZI 
s()ylemektedirler. Bu iddia kat'iyyen 
as1lstZd1r. Akdenizde yeni bir siyaset 
takib etmedigimiz gibi, !ngiliz siyase -
tinde de herhangi cezri bir degi§iklik 
olmaml§hr. · 

Akdenizde !mparatorlugun yollanm 
tam bir emniyet altma ald1k ve diger 
Akdeniz devletlerile de dostane miina -
sebetler tesis ettik.:. 

Donanmayr tebrik 
Sir Samoel Hoare, bundan sonra, Ak

denizdeki 1ngiliz donanmasmdan hii-
[Arkas& Sa. 3 sutun 6 aa] 

Ba,vekil Ankar.aya dondii 

lnoniinii bizzat Atatiirk 
te§yi- ettiler 

Ba,vekilimize Maarif Vekili de refakat etmektedir 

Biiyiik $ef, Bafvekili HaydarpCZfa gannda tl~fyi ediyorlar 
Bir miiddettenberi §ehrimizde bulun • ~e sarayma giderek Resicumhur AtatUrke 

makta olan Ba§vekil !smet !nonU diin veda etmi~tir. Tren vaktine dogru Ata • 
refakatinde Maarif Vekili Saffet Ankan tiirk 1smet lnonii ile birlikte Sakarya 
oldugu halde Ak§am trenile Ankaraya moto!ile Haydarna§aya gec;erek Ba§ve-
hareket etmi§tir. · kili bizzat te§yi etmi§tir. Atatiirkiin Hay-

Ba§vekil diin ak~amiizeri Dolmabah· [Arka~ sa. 6 sii.tun 4 tel 
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Habe§istan meselesi 
Lahey divantna verildi 
Bir ingiliz gazetesi, ingiltere ile Fransanm 
Habe,istanl Milletler Cemiyetinden ~lkarmak 

tasaVV\Urunda olduklanm . soyliiyor . 
Cenevre 22 (Hususi) - Cemiyeti] 

Akvam asamblesi bu sabah ~.ok kisa sii· 
ren bir celse akdetmi~ ve konsey riyase • 
tine Arjantin delegesi M. Lanas1 sec;mi§
tir. Habe§ delegeleri bugiinkU toplanhya 
i§tirak etmi~lerdir. 

Umumt celseden sonra, Habe§ dele -
gelerinin salahiyetnamelerini tetkike me- t 

mur olan komisyon hafi bir i~tima akdet:
mi§tir. \=ok hararetli miinaka~alardan 

sonra komisyon bu mesele hakkmda isti· 
§art mahiyette olmak iizere La Hey ada
let divammn reyini alm1ya miittehiden ka
rar vermi§tir. 

...,....,~-

Milletlv Cemiyeti Asamble 
rei•i M. Rivas 

Bunun Uzerine konseye i§tirak eden 
devletler murahhaslanndan miirekkeb i· 
kinci bir komisyon sec;ilmi§tir. T amamile 
hukukculardan miirekkeb olan bu ko • 

misyon ogleden sonra toplanerak La Hey 
adalet divanma yap1lacak miiracaatin 
§eklini tesbit etmi§tir. Bu komisyon ayni 

zam11nda La Heyden cevab gelinc.iye 
kadar Habe§ delegelerinin Cemiyeti Ak.· 
vam toplanttlarma i§tirak edip edemiye • 

· [Arkl:ts; Sa. 8 sii.tun 4 te J 
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L ..... Cumhuriyetin ..... .J 
Biiyiik A vrupa Anketi 

Yazan : Peyaml Safa 
-20-

Ne· Stalin, ne · ~ Hitler! 
Bir Sorbo nne talebesi • Kendine 
buhran1 - Leninin portresi • En 

inanmak 
biiyiik realite: 

canhs1 ruh «Biz>> • Canldarm 

Pariste, Lenin heykeli oniinde Fran11:: komiinist meb'uslan 
. F ransada so liar saglan Hitlerin ve rinin F ransadaki tesirleri doktrin sahasl• 

Mussolininin emrinde ~ab§Illakla, sollar m a~tp ta boyle bir politika emir ve ira~ 
da saglan Stalinin adamlan' olmakla it - das.i haline aelmi~e. yalmz bu memleketi 
ham ederler. Komiinist ve fa§ist ihtilalle· [Arkast sa. 8 sii.tun s te] 

u 
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TUNt.ELINiN // II 
iCYUZU 

lr ve 
Meshud ciiriimler 

' 
Yazan: B. TURGUT AKAYGON 

Dersimin tarihi muhakeme usulii 
As1rlarca Tiirk cemiyetinden geri kalm1' 

mazisine bak1\i 
Adliye Vekili kanunun 
faydalarini anlatJyor 
Adliye V ekili ~i.ikrii Sara<;oglu bir 

muharririmize a§agidaki beyanatta bu • 
lunmu~tur: 

olan bu mmtakan1n 
-1-

«- Me§hud su<;larm muhakeme u • 
suli.i hakkmdaki kanun birincite§rininin 
ilk giinii tatbik edilmege ba§lanacaktu. 
Bu kanuna aid hiikiimlerin Cumhuriytt 
Miiddeiumumilerile zab1ta tarafmdan ne 
suretle tatbik edilecegine dair Dahili} e 
VeHieti vas1tasile Emniyet Umum Mi.i
di.irliigile Umum Jandarma kumandan • 
hgmm miitalealan almmak suretile tam 
bir dii~iince birligile tanzim edilen tali • 
matnamenin !stanbulda yap1lan ic;tima • 
larda kompetan olanlarm da tetkik ve 
miitaleasma vazedilmek suretile en iyi ve 
miisaid tatbik §ekli almasma ihtimam e
dilmi~tir. 

Kanunda me§hud sm;Ian seri ve k1sa 
Dersimin astrlardar merkezi olan Hozat kasabasmdan bir manzara bir muhakeme usuliine tabi tutan bir sis

nan ayran bir kazana konularak ate§te tern kabul edilmi§tir. Me§hud sue; faili • Sel~ukiler, Osmanlrlar diinkii meselc. 
BC§, on bin seneden kalma bir Dersim, 
yiizytllarca durumunu muhafaza elmek· 
tedir. Y ani istihalelerin, kadim devirler ~ 
denberi devam edegelen ihtiliillerin, inkr· 
lciblarm, akrn ve istiliilarrn faszlasrz tesiri
ne ragmen T a§ devrinden biraz farklrca 
teessiis edebilen bir ya§ayi§In tahavviiliita 
ugnyamamas1 ve nihayet Tiirkiyemizde 
ba§artlan biiyiik inkrlablar silsilesinin yu
gurucu ve imtizac eitirici zihniyeti i~inde 
avuc kadar bu muhitin an' anevi ve sakim 
hususiyetini idameye imkan yoktu. T abi
atile cumhuriyetin ileri medeniyeti, Ka
mulazimin teshir edici miir§id ruhiyeti bu 
Tiirk iklime de girecekti. Ilk Tiirklerin 
ilk hayatrna bag{t kalan ve trkmrn akm 
ve medeniyetlerine lCikayd kalmak bed • 
bahtlrgr i~inde gerilemi§ goriinen bu mu· 
hit hakkmda zaman zaman yaptrgtm e
tiidleri bir kitabctk halinde ne§retmegi 
tasavvur etmi§ken C umhuriyet hiikumeti· 
nin hususl bir kanunla bu kangrene haza· 
katli elini koymast, beni miislakbel icraat 
hakkmda faydalr oldugunu tahmin etti· 
gim bu ne§riyata sevketti. Bu yaz!lann 
mahallen yaprlmt§ ucunca tctkik ve tahlil
lere dayandrgmr hemen arzedeyim. 

Avrupadaki ne§ir hayatile mahiyeli 
me~hul kalmt§ mevzular iizerindeki fikir 
ve sahife kayna§malannr gozoniinde bu
lunduran bu yaztlarrm Tiirk yurdunun 
mazide dalulete sapmr§, benligini idrak~ 
ten acze dii§mii§ bir ko§esinin her bakrm
d an i~yiiziinii tafsil ve tqrihe ~alt§makla 
aziz okuyuculart aydrnlatabilirse ben 
miisterih ve miin§erih olacagtm. Ba§lrktan 
anla§rlacagi iizere bu yazt serisinde o 
muhitin en hurda teferruatmr incelemek 
bir prensipdir. Miimkiin oldugu kadar 
objektif bir riiyet tarzile o havalinin bir 
aksini, bir fotografisini vermege ~alt~a • 
cak ve kendimden tikir ve miitaleat iliivc 
etmemege gayret edecegim,.Ancak reali
teler kar§lstnda okuyuculartmm tekrnr 
edebilecekleri tikri ben de tekrardan ~e· 
kinmezsem bu aceleci bir egoistlige ham· 
ledilmesin. Nihayet ben de nasyonalist 
bir Tiirkiim ve meslegim itibarile tie ya· 
zmtn mana ve §iimuliine gore zitaraf de· 
gil, bitaraf olmak iktrza ederkcn bundan 
inhiraf edi§im mazur goriilsiin. Bu maze· 
ret ve zitaraflrk mistik bir ruhiyetin teza
hiirii degil, denildigi gibi a~rk ve dogru· 
nun iimme tasvibine ermesini beklemeden 
ve daha evvel tasvibine i§lirak aceleciligi
dir ki bu da atayt temin edebilecek bir 
hata olsa gerek. 

Tunceli - Dersimin protresi 
ve tarih~esi 

Dersim; doguda Plumer, Kigi, batlda 
Cemi§kezek, Kemah, §imalde Erzincan 
ovasma, cenubda Perisuyile Murad, 
Manzur ve Perisuyunun birle§mesinden 
viicude gelerek Fualin govdesini kuran 
ve Pertek oniinden ge~;en suya dayan· 
mt§llr. Sert ·iklimli, yiiksek daglarla mu
hat ve yi.iksek dagh bir muhittir. Bu dag· 
lar Antitoroslardu. T oroslann Himala· 
yaya giden ve Evereste ula§an bir deva· 
mtdu. Deniz yiiziinden binlerce metro 
yiiksekte olan bu ha§in iklimin tabii cog • 
rafyast tetkik edilince goriiliir ki burada 
dibleri nehirlerle a§Jnmi§ daglar yiizyil
larca hava §iddetine maruz kalmi§ aba
nozlu me§e kiitiikleri, balta girmemi§ or
rnanlar, ~aghyanlar, §elaleler ve giize· 
lerle Dersim sarp ve her an asayi~siz ol
maga miisaid bir araziye maliktir. 

Bu kaya ve agac kovuklanndan ibaret 
olan mmtakada mezru arazi yok: gibidir. 
Her Dersimli bir-iki evleklik tarlaya dan 
ekerek kt§hgmJ temin eder. Vaktile Der
simlinin ya§amasmJ miimkiin blan iki ~ey 
vard1: 

I - Mazideki rahatsJZhklarile mer -
kezden muhite akan ve gayritabii hadise· 
Jer vukua getirmekle elde edilebilen her 
nevi mal, 

2 - Ke~i. koyun ve inek besliyerek 
yag, yogurt, kavurma, t;okelek «yagJ ah-

pi§irilir ve bir nevi peynir elde edilir», ku- nin suc;u i§ledigi gun Cumhuriyet Mi.id -
rut «<;okelek top top yap1larak giine§te deiumumisine ve oradan mahkemeye sev
kurutulur ve saklamr, uzun yolculuk:larda kedilerek ayni giinde davamn hiikme 
birkac;1 yag ic;inde k1zartilarak torbalan· baglanmas1 bu sistemin belkemigini te§ • 
na konulur ve bununla ekmeksiz olarak kil etmektedir. Bu suretle sue; i§lenir i§· 
giinler ge~irilir, dagba§lanm, giizergah- lenmez mahkeme bi.itiin tazeligile deli! • 
Ian bekliyerek avlamrlar) gibi miitenevvi !ere el koyarak i§in hakikatine tam bir 
ve fakat madde itibarile basit yemeklerle isabetle niifuz etmek imkamm elde ede-
ge<;inirler. cektir. 

Dersimin istihsalah istihlakine tekabiil Vakit kaybedilmeksizin suc;lunun tec-
etmemekle beraber biiyiik bir biriktirme ziye edilmesi cezanm miiessir olmasm1 
zihniyetile artmlan yag, r;okelek peyniri temin etmekle beraber, suc;un ika ettigi 
civar §ehirlere ihrac edilir. Bu an' anevi tesirleri de giderecektir. 
ve iptidal hayat i~inde Dersim, kadim Me~hud suc;larda deliller bariz oldu
akvamm en eskisi olan Tiirklerin biitiin gundan Cumhuriyet Miiddeiumumileri 
evsaf ve hususiyetlerini muhafaza etmi§ bu delilleri suc;un i§lendigi gi.in tesbit ve 
bulunmaktachr. Bu havalinin eski devir- ihzar ederek mahkemeye miiracaat et • 
lerde birc;ok istilalara ugrad1g1 muhakkak mek imkanma maliktirler. Bununla be -
olmakla beraber istila ordularmm i<;erile· raber, suc;un haiz oldugu §eraitin i~len -
re kadar girmedigi ve bu itibarla orf ve digi giin mahkemeye miiracaate miisaid 
adata miiessir olmadigl samlmaktad1r. olam1yacagi miitesna hailer dahi nazan 

An' anevi muhafazakarbgm hayretlere itibara almarak bu takdirde Cumhuriyet 
§ayan devamm1; zi.imrev! hususiyetin ih- Miiddeiumumisine delillerini noksansiz 
Jal edilmemi§ olmasmda ve varhgmt tesbit edebilmesi ic;in 24 saatlik bir miih
Tiirk kavminin c;ok eski tarihinden alan let te verilmi§tir. Y ani Cumhuriyet Miid
bir zihniyetin hakiro rol oynamasmda a- deiumumisi davasmt derhal inki§af e • 
ramak ]azim. debilecek olgun ve tamamile mi.istahzar 

T unceli • Dersimin tarihfesine bir hale getirmeden ikamei dava etmiye-
umumi bir bakrf cektir. Adaletin mahkemede tamamile 

Tarihl tetkiklerde as1] olan metodlara tecelli etmesi ic;in eger hakiki bir zaruret 
intJbak etmi§ olarak ve toplad1g1m1z ve· mevcud ise pek miistesna hallerde ken • 
saik mah_iyetindeki notlardan istifade e- disini gosterecek bu zaruret kar$Ismda 
derek Dersimin Irkiyat, ki.iltiir, antrepolo- Cumhuriyet Miiddeiumumisine umuml 
ji, mevcud tarihi miistehase, abide ve it- usule miiracaat edebilmek salahiyeti de 
Jerden ilhamlanarak tarihc;eyi tahlil, te§· verilmi~tir. 
rih ve terkibe ~;;ab§acag1z. Bu k1sa ve seri usul ilk olarak mem -

Cemiyet haf1zasmda saklanan ve nesil- leketimizde tatbik edilecek degildir. Da
den nesle intikal eden bir<;ok onemli ha· ha 18 inci aSITda lngilterede tatbik edi
kikatler var ki tarih ilminden ~ok daha lerek alman muvaffakiyetli neticeler ii
ciddi ve esash malumat elde etmemize zerine tatbik sahasi tedricen geni§lemi~. 
yard1mc1 olmaktad1r. Bu sebeble bir halk oradan 19 uncu asnn 2 nci msfmda 
masahndan i§e ba§hyacag1m. Fransaya gec;mi§tir. FranstZlar bizde o1-

1htiyar ve yiizyirmilik bir Dersimli an- dugu gibi yalmz ~ehir ve kasabalarm 
Jahyor: belediye hududlarma hasretmiyerek bu 

«- <;ok eski zamanlarda biz Hora- usUlii nahiye ve koylere kadar biitiin 
san erleri, kalabahk athlar halinde bah· memlekete le§mil etmi~lerdir. FransJZlar· 
ya goc;ettik. Bu goc;te ufakboylu, biiytik dan sonra bu usulii tatbik eden Rumen
huylu atlanmiZI, hayvanlanmJZI, k1zan ve ler, !talyanlar, Yunanhlar ~ok iyi neti
kazanlanmJZI beraber getirdik. Ugrak - celer elde etmi~lerdir. 
larda yolumuzu kesen T atarlann, Ca- Vazifesindeki kifayetini, vazife>ine 
c;anlann (Kafkas vadilerinde meskun baghligmi gostermek hususunda Tiirk 
Tiirklere derler. Bunlar kalpakh, kiirkli.i, adliye ve zabJtasJ bu kanunun tatbikatile 
ve <;:erkez k1yafetli miisellah kabileler - c;ok miihim bir tecriibeden ge<;mek iize· 
dir) hakkmdan gele gele bu ormanhk redir. Bu tecriibeyi muvaffakiyetle gec;i
yaylalara ve saf sularile iklimimize ben - recegine, ruhundan miilhem olmak sure· 
ziyen daglara yerle§tik. Ba§kasma kiz a· tile kanuna istihdaf ettigi hayatiyeti halk1 
hp vermedik. Bu bir Horasanlmxn dua memnun edecek ~ekilde temin edecegine 
'Ve dilegi idi. Buyurugu bize rehber oldu. kanaatim vardTr. Bu kanaatle deruhde 
Gosterdigi tara fa go<;ettik. y ayladan edecekleri onemli vazifede kendilerine 
kalk1p yay]aya konduk. Biiyiik Horasan- _m_u_v_a_ff_a_ki~y~et_Ie_r_d_i_Ie_ri_m_._» __ --
h er, erenlerdendi, bize: 

- Kurt ogullan «hayretten donakal -
ffii§tlm. 1§te bizim batakhktaki en eski 
kurt masahmlz>> gideceginiz diyar da 
kurtun barmabilecegi bir diyard1r. Ora· 
y1 mesken tutastz, ahir zamana kadar 
duraSJZ, dedi. 

Bu bir bu<;uk asra yakm omre malik 
ihtiyara masalmm mehazini sordum: 

- Bunu kim soyledi, kimden ogren -
din? 

T ereddiidsiiz ve samimiyetli edasile: 
- Ecdad1m biiyiik babalanma, bii -

yiik babalar1m bahama, babam bana, ve 
dordiincii duvanm te kil eden sarp, yal
c;m enseli evimizin Ille~e ve maz1 kiiti.ikle
rile alevlenen ocag1 ba§mda anlatll. 

Heredotun mehazlanm aynen canlan· 
d1ran bu tasastz ve bahtiyar ihtiyann yii
ziine dikkatle bakhm: 

C1plak, a~1k bir nasiyenin alt kJsmm· 
daki c;ekik~e. yumukc;a gozler, bas1k bur
nun iki yamndaki <;1k1k §akaklar ve tak
ribi, nazari bir ol~ii le kafa kutru bana 
hurafesiz ve gayrimektub bir tarihin en 
biiyiik ve canh bir tipini, en bi.iyiik ve 
maddi bir vesikasim, tahrif edilmez bir 
enmuzecini vermi§ti. 

Bu giirbiiz ve harikulade s1hhatli ihti
yara: hastahk gedrdin mi? diye son su-

1ki zorba mahkum oldu 
Ramide Rifatin di.ikkinmda <;lrak 

Mehmedi silahla tehdid ettikten sonra 
diikkam ac;tnarak birc;ok e~a ~almakla 
su~lu Mehmed ve Siileyman admdaki 
~ah1slarm Agucezada bakilmakta olan 
muhakemeleri bitmi~. Mehmed 5 sene 11 
ay, 20 giine, Suleyman da 7 sene, 2 ay 

ag1r hapse mahkum olmu§lardu. 
alimi sordum. 0, daglann havasr kadar 
saf bir adamd1 ve s1hhatli olan gozlerini 
iizerimde dola§lirdi ve cevab verdi: 

- Hastahk m1? .... 0 bizim diyarda 
ve bizim cinste yoktur. Bizde c;iiriik oliir, 
saglam sag kalu, dedi. 

Hekim elinin girmedigi bu sert iklime, 
rakibsiz oldugu ic;in hastahk ta giremi -
yor, orada ciiJZ, hastahkh ya§Iyamaz. 

Ancak tabiatin hu§unetine mukavemet 
edebilen saglar ve saglamlar ya§Iyabilir. 

ihtiyarla konu§ma beni tenvir ettikten 
sonra faaliyete devam ettim ve ogrendim 
ki Dersimin tarihini en iyi tesbit eden bir 
c;ok §ecereler, fermanlar ve kitabeler var
dJr. Mevcud telakkiyat, an' anat ve de
lillerden evvel tarihl mazbutata miiraca· 
at; daha dogru olacak ve bilgili okuyucu
lanmm mant1ki mukayeselerine daha c;ok 
yard1m edecek zanmndaytm. 

aberleri ) Siyasi icmal 
Parti kongreleri 
devam ediyor 

Diin Hocapa\ia . ocak 
kongresi topland1 

Ham madde temin Fransadaki Halk cephesi 

Halk Partisi Hocapa§a ocak kongresi 
diin ak§am saat 18 de nahiye binasmda 
toplanml§llr. Kongre reisligine muallim 
Ahf, ikinci reislige de ~aziye sec;ilmi§ • 
lerdir. Bundan sonra Parti programile 
Gene! Sekreterlikten gelen beyanname 
okunmu§ ve dileklere ge~ilmi§tir. 

!Jeri si.iriilen miiteaddid dilekler ara
smda bilhassa Sirkeci otellerile sokakla
rmm tslahma dair temenniler i.izerinde IS· 

rar edilmi§tir. Murahhaslardan baz1lan 
Sirkeci sokaklarmm karanbgmdan bah • 
sederek bu husustaki dileklerin yiiksek 
makamata arxedilmedigini soylemi~ler • 
dir. ~ehir meclisi namma soz alan Se • 
!ami izzet bu iddiamn dogru olmadJgmi 
ve diger semtlerin dilekleri meyanmda 
Sirkecililerin dileklerinin de matbu rapor 
halinde ~ehir meclisi azalanna da~ltii • 
IDI§ oldugunu ve yiiksek makamlann bu 
dilekleri ehemmiyetle tetkik etmekte ol
duklanm soylemi§hr. 

Bundan sonra intihabata ge~ilmi~ ve 
ocak idare heyeti asli azahklarma $ev
ket, Cerna!, ~erif, !bra him Y a§ar sec;il ~ 
mi§lerdir. Refik Ahmed ve ~evket te na· 
hiye kongresinde miimessil olarak bulu
nacak azahga se~;ilmi§lerdir. Bu sec;im • 
Jerden sonra, kongre hitam bulmu~tur. 

SEHIR ISLER/ 

Mimar Prpst ~ab§maga 
ba§lad1 

$ehircilik miitehassJsi M. Prosta Be
!ediyenin i§gal eylemekte oldugu eski 
Maarif Nezareti binasmda bir oda tah
sis edlimi§tir. M. Prost diinden itibaren 
Belediyenin bu yeni binasmda mesaiye 
ba~lami§llr. MiitehassJs, ge~enlerde §eh -
rin tayyare ile almmi§ fotograflanm tel· 
kik etmi§; bunlan begenmi§tir. Miitehas· 

etmek i~in 
Hiikumet yeniden miihim 

tedbirler alacak 
Muhtelif memleketlerle yap1lan Ide • 

ring anla§malanmn mer'iyet mevkiine gir· 
mesile beraber bir takas ticareti ba~laml~
ti. Bu takas ticareti son zamanlarda pek 
fahi§ bir ~ekil aldigmdan keyfiyet alaka
dar makamlann nazan dikkatini celbet· 
mi~tir. 

Bir klSlm ithalat<;Jlar, haricden istedik
leri mah getirebilmek i<;in bu §ekilde bir 
takas ticaretine yo] a<;ml§lardJr. Bilhassa 
iptidai maddelerini haricden tedarik et • 
mek mecburiyetinde bulunan bir k1s1m 
sanayi i<;in bu <;areye ba§vurmak bir za -
rurc~t halini almi§tlr. 

Bir kiSlm sanayi, ipti_dal maddelerini, 
aram1zda hi~;bir ticaret anla~mas1 bulun· 
m1yan ve ekserisi mi.istemleke olan yer • 
Jerden getirtmek mecburiyetindedir. Me
sela lastik sanayiimiz ham kau~;ugu Ho
landa ve ingiliz mi.istemlekelerinden te • 
darik etmektedir. Fa kat Holanda ve ln
giltere ile aramJZdaki ticaret anla~mala· 
rmm mustemlekelere ~i.imulii yoktur. Bu
nun i~in iptidai madde almak mecburi
yetinde kalan fabrikalar bir<;ok mii~kiil
leri halletmek ve takas imkanlanm bul
mak i<;in yiizde 70-80 e kadar takas far· 
kile doviz tedarik etmek mecburiyetinde 
kalmaktadnlar. Buna ragmen istenildigi 
zaman iptidai madde bulunamamakta • 
d1r. 

Bu hal milll sanayii mii§kiil vaziyete 
sokmakta ve fabrikalan ham maddesJZ· 
lik yilziinden Zaman zaman i~siz birak
maktadu. Bu mii~kiilabn ortadan kaldt
nlmasJ i<;in miihim kararlar almmak iize· 
redir. 

DENIZ ISLER/ 

Denizyollarl idaresinin 
sattlg1 vapurlar 

Denizyollan idaresinin sat1hga c;1kar· 
s1s; yakmda Floryanm iman i§i ile de d1g1 kii<;iik vapurlann ihalesi bitmi§, key· 
me§gul olmaga ba§hyacakhr. fiyet bir raporla Vekalete bildirilmi§tir. 

Tramvay arabalarmda Vekalet tasdik ettigi takdirde bu vapur-
yenilik lar en fazla arthrmi§ olanlara pe§in para 

ile sauJ.acalttu. 
Tramvay §irketi 1stanbulda mevcud Den"izyollan idaresi e e i adai la-

arabalanndan iki tanesinde tadilat ya • y1kmi -buh:myan Gulnihal vapu•ile e • 
parak bunlan Kad1koy cihetinde oldugu velce Bahriyeye kiraya verilmi§ olan Sa
gibi birinci ve ikinci mevki bir arada karya vapurunu yakmda satl§a <;Jkaracak· 
arabalar haline koymu§tur. Bu arabala· tJr. 
rm bugiin tecriibeleri yaptlacakl!r. 

T ecriibelerden iyi neticeler ahnma 
peyderpey biitiin arabalar ayni hale 
konacaktu. 

Tiinel §irketinin yapbracagl 
bi~a 

Tiinel ~irketi; mukavelenamesi muci • 
bince Galata cihetinde bir bina yaphr • 
mag a ba~lam1~h. F akat bu binamn plan· 
Ian Belediyece yap1 ve yollar kanununa 
istinaden tanzim olunan talimatnameye 
aykm goriildiigiinden in§~at menedil • 
mi§tir. T alimatnameye gore ya binanm 
tek kath olmast ve yahud yiiksek yap1la· 
bilmesi i~in etrafmm istimlak edilmesi 
laz1m gelmektedir. h. N af1a V ekaletine 
bildirilmi§tir. Verilecek karara gore ha
reket olunacakllr. 

Ekmek fiah 
Eyluliin 23 uncii <;ar§amba giiniinden 

itibaren birinci nevi ekmek on kuru§ yirmi 
para ikinci nevi ekmek on kuru§, francela 
on be§ kuru§tur. 

Karadenizde f1rbna dindi 
Bir haftadanberi Karadenizde devam 

eden kestanekurusu futmas1 dinmi~tir. 
Y almz olii dalgalar, Karadeniz kii~;iik 
vesait i<;in tehlikeli vaziyeti idame ettir· 
mektedir. Bununla beraber kii<;iik vapur
lar diinden itibaren Karadenize <;1kmaga 
ba§lamJ§lardJr. 

F1rtma yi.iziinden Karadenizde mun • 
tazam postalar yap!lamami§, vapurlar 
bazx iskelelere ugnyamami§ll. Bu yiiz • 
den insan ve mal nakliyatmda anzalar 
olmu§tur. 1hracat mevsimi bldugu i~;in 
fnebolu gibi miihim ihrac iskelelerine bir
ka<; giin vapurlann ugnyamamasi ticare· 
timiz ic;in kismen zararlt olmu§tur. Deniz· 
yollan idaresi buna kaq1 tedbirler a! ~ 
maktadu. _. .•. -. 

Bir mecmua toplathrlldl 
«!stanbulun sesi» admdaki bir mec • 

mua Miiddeiumumiligin emn uzerine 
Emniyet Mi.idiirliigii tarafmdan piyasa • 
dan toplattmlmi§lir. 
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Tefviki Sanayi Diki, Yurdu sergisi 

Yeni mezunlar, muallimlerile bir arada 
Car~Ikapldaki T e~viki Sanayi Hamm·j kiyetten dolay1 miiessese miidiirii Mur§i· 

Jar Diki~ ve Bic;ki Yurdundan bu ytl 13 de ile hocalanna borclu olduklanm kay· 
talebe mezun olmu~ ve bir sene zarfmda detmi~tir. Merasim bitince sergi gezil • 
viicude getirdikleri eserlerden te~kil edi- mi§tir. Emsali arasmda seneden seneye 
len sergi diin ac;J!mt§tlr. biiyiik bir tekamiil ve terakki gosteren bu 

Merasimde tanmm1~ birc;ok aileler bu- miiessesenin bu seneki sergisinde goze 
lunmu~tur. Merasimi mektebin miidiirii <;arpan e~yamn en biiyiigiinden en kii~ii· 
k1sa ve fakat ozlii bir nutukJa a<;mi§tJr. gune )u.dar hepsi biiyiik bir takdir!e kar

Bundan sonra; mektebi bu sene birin- §llanmi§tlr. 
cilikle bitiren Siiheyla da bir nutuk soy- Davetliler; haZJTlanan biifede izaz e-
liyerek; talebenin gosterdikleri muvaffa- dilerek merasime nihayet verilmi§tir. 

(E3 ransamn dahill vaziyeti Avrl:l' 1r pamn en biiyiik gailelerinden 
birini te~kil ediyor. Son sec;imde 

sol partilerin te§kil ettigi Halk cephesi 
neticede ekseriyeti kazandtgmdan Fran~ 
sa parlamentosunun en zay1f noktas1 o • 
Jan istikrarsJZ ekseriyet adeta bertaraf 
olmu§tU. F akat cephedeki partilerin tern· 
sil ettikleri fikir ve menfaatler arasmda 
biiyiik farklar bulunmasr yiiziinden hii " 
kumetin arkasmdaki kuvvetin bir giin ge• 
ne inhilale ugnyacagmdan korkuluyor , 
du. 

Filvaki bidayette Blum kabinesi ame• 
lenin haftada mesai miiddeti kirk saati 
gec;memesi, i.icretlerin artmlmas1 gibi ga· 
yet zecrl kanunlar vazederek ameleyi ya~ 
tl~hrml§ ve patronlarla orta s1mf ta bu 
kanunlann yapacag1 tesirleri beklemek i.i• 
zere susmu~tu. Ame!.-enin fabrikalan ve 
miiesseseleri zapt ve i gal ederek yeni bir 
~ekilde yap!iklan biiyiik grevler cebir ve 
$iddet kullamlmaksizm bertarafedilmi§ " 
ti. Bir taraftan da amele te§kilatlandml· 
mt§h. Bir milyon iki yiiz bin azas1 bulu• 
nan amele sendikalar1 birliginin azast bir 
ka<; ay i~;inde be§ milyonu bulmu§tl1. 

Eskiden gayrisiyasi bir te~ekkiil olan 
bu birlik yeni azalarm iltihakile bir ko ' 
miinist te~ekkiilii rengini almi~ll. Sag par· 
tiler ve bahusus Ate§salib gibi fa§ist te· 
mayiilii olan sag te§ekkiiller, hiikumetin 
dii§ecegi, cezri kanun ve tedbirlerin iflas 

edecegi ve komi.inistlerle diger miifrit un· 
surlann la$kmhk <;1karacaklan iimidile 
fmat bekliyerek susmu~lardt. 

Bunlann tahmin ve iimidleri pek te bo~ 
degildi. Amelenin artmlan iicretleri ge· 
ne hi.ikumetin i~timai ve ikttsadi diger 
tedbirlerile artan hayat pahahhgma te • 
kabiil etmiyordu. Sanayi patronlaTl kuk 
saatlik mesai usuliiniin her §ubede zarar • 
s1z olarak tatbik edilemiyecegini a<;1k o• 
larak anlatiyorlardi. Hiikumete i§tirak 
etmiyen ve fakat arkasmda seksen meb· 
usu bulunan komiinist partisi yeni kanun• 
!ann biitiin Fransayt sosyalistle§tirecek 
surette §iddet ve ifrat iizere tetkik edile· 
mediginden memnuniyetsizlik • gosteriyor• 
du. 

Son fspanyol intihab1, Halk cephesi 
bayrag1 altmda ekesriyeti kazanan sol ~ 
!ann mi.ifrit hareketlerile l;lkan kJYaffi 
neticesi bir Sovyet devleti erin · Fa· 
§ist devletin te§ekkiil etmekte .bulunmast 
F rans1Z komiinistlerini biisbi.itiin infiale 
di.i§urmii§tii. Ciinkii F ransa hiikumetinin 
ba§mda bulunan M. Blum Fransamn 
emniyet ve selametini ve umumi sulhun 
muhafazas1m d1~ politikada partizanhk 
dii§iincelerine tercih ederek lspanyadaki 
muharib taraflara kat§I bitarafhk goste~ 
rilmesinde ayak diremi§ti. 

Son zamanlarda Lil gibi F ransanm en 
biiyiik sanayi merkezlerinde amele lie ' 
retlerinin arttnlmas1 ve mesai saatlerinin 
de indirilmemesi yiiziinden amele fabri· 
kalan i§gal ederek tekrar grev yapml§ll· 
Hiikumet patronlan zorhyarak amelenin 
taleblerini kabul ettirmek istedi. Bu de· 
fa patronlar ayak dirediler. Hiikumet 
emreder lakin tatbik edemez diye i.icret· 
leri artnmad1lar. Ve fabrikalar amelenin 
i§gali allinda bulunduk~a mi.izakereye gi• 
ri§emiyeceklerini bildirdiler. 

M. Blum bizzat Lile gittigi halde 
aray1 bulamad1. Nihayet patronlarm· de• 
digi oldu. Ameleye evvelce kararla§l!ri" 
lan yiizde alt1dan fazla zam yap1lmadt. 
F abrikalar hila kayid ve ~art tahliye e • 
dildi. Filvaki bu defa patronlann sozii 
ge~ti. F akat F ransa gayet tehlikeli bir 
gaile daha atlatti. Lakin buhran biisbii• 
tiin ge~mi§ degildir. Be§ milyon azah a
mele birligi bu aym yirmi be§inde topla• 
narak yeni hatt1 hareketini tayin edecek• 
tir. 

M. Blum i§sizlige ve semavi afetlere 
kar§t hi.ikumet sigortalan tesisi kin yeni 
kanunlar hazirhyacagmi ilan ederek a ' 
meleyi ve <;iftc;iyi yeni iimidlere dii§iir " 
mektedir. Son grevlerde hiikumetin ken• 
disi de inhilal tehlikesine maruz kalmi§ll· 
Ciinkii hiikumeti te~kil eden biiyiik par• 
tiden radikal sosyalistler patronlarm ta• 
rafm1 tutmu~tu. Bunun ic;in sosyalist !ide' 
ri Ba~vekil <;ok ileri gidemedi. M. BluJtl. 
son nutkunda ge~en grev hareketinin ne• 
kadar biiyiik tehlikeleri oldugunu gizle• 
memi§ ve sol hiikumet~n ve ekseriyetin 
ba~ladlib i~in ba~anlmasi ve tamamlan " 
mas1 Halk cephesini te~kil eden radikal 
sosyalist, sosyalist ve komiinist partileri• 
nin b!rlikte ~ah§makta devam etmelerine 
bagh bulundugunu ihtar etmi~tir. 

Mt•harrem F e:vzi TOGA Y 

V azifeye ~agu1lan ihtiyat za" 
bitleri terhis edildi 

Evvelce ihtiyat zabitligi etmi§ olanlar• 
dan bir k1smx staj ic;in vazifeye <;ag1rJ. • 
rnJ§lardi. Bunlar bir buc;uk 'aybk ta.h~ 
miiddetini bitirdiklerinden terhis ed1l . 
mi~lerdir. Digerleri de gelecek sene staJa 
davet edileceklerdir. 
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Filistinde son vaziyet 
Araplar Hicaz krabndan 

talimat istemi§ler 
Y eniden takviye edilen ingiliz ordusunun 

barb tedbirleri hararetle devam ediyor 
I.:ondra 22 (A.A.) - Filistindeki mitesi, greve nihayet verip vermemek hu

tuvvetlerin arttmlmasJ i~in ba~lamlan ha- susunda Hicaz Krah lbnissuuddan di -
zrrhklar bitmit bulunmaktad1r. General rektif istemi~tir. Filis.tin ahvalile yakm • 
Dill, Hayfaya gelecek olan ilk taburlan dan alakadar olan Ibnissiiud Arab li -
selamhyacaktJr. derlerine samiml hissiyatmt bildirmi~tir. 

Asker! otoritelerin kontrolu altmda Arab komitesinden bir ki§i bu hafta 
bulunan demiryollan gelecek kuvvetle - tayyare ile MISlra gitmi§, ve Kahiredeki 
rio nakline tahsis olunacaktJr. lhtilalci • Siiudi miimessili vasttasile lbnissiiuddan 
lerin trenleri hiicum ile tahrib etmelerine grev hakkmdaki fikirlerini istizah etmi~
mani olmak i~in laz1m gelen biitiin ted - tir. Bu istihzahm cevabma her an initi -
birler almm!§tir. zar edilmektedir. 

Suriye ihtilalciler reisi Fevzi Tulke • Arablar greve nihayet 
rim, Jevin arasmda bulunup «Deh~et vermiyecekler 
miisellesi» namile yadedilen mmtakada Deyli Heraldm Kudiis muhabiri ya -
buJundugu soy)enmektedir. fngi}jz mem- z1yor: 
bam dan gel en haberlere gore, F evzi, Fi- Filistindeki blitiin hizibler iki mesele:yi 
listin Arablanna !ngiliz otoritelerine kar- merakla beklemektedirler. Bunlardan bi
~~ hi~bir miisaadekarhkta bulunmamak rincisi Arablarm isyana nihayet verip 
hususunda ihtarlarda bulunmu§tur. F ev- vermiyecekleri, ikincisi de lngiliz i~gal 
zi, kumandas1 altmda bulunan kuvvet • ordusunun birkac; giine kadar buraya mu
lerin, bir Arab ihtilal ordusunun niivesi- vasalahd1r. Ayni zamanda hiikumetin te
ni te§kil edecegini iimid etmektedir. caviizlere nihayet vermek hususunda A-

Londra 22 (A.A.) - lkinci West· rab komitesi nezdindeki te~ebbiislerine 
yorshire Regiment ile ikinci Hampshre verilecek cevaba her an intizar edilmek
Regimenta mensub efraddan bin be~ tedir. 
yiiz ki§i Filistine hareket etmek iizere Bu meyanda her iki tarafm da ciddi 
Southamtondan hareket etmi§tir. istihzaratla me§gul oldugunu soylemek 

*** lazJmdu. Arablar da sadakatlerinden e-
lbnilsctuddan talimat min olduklan dort be~ bin ki§isi vardu ki 

bekliyorlarmlf bunlarla 17,000 ki~ilik lngiliz kuvvetle-
Daily Telegraph gazetesi Kudiis mu- rine kar~J koymak iimidindedirler. s,k Slk 

ha birinin I 8 1,9 / 936 tarihli bir telgrafm1 yer degi~tirmek ve beraberlerinde fazla 
ne~retmektedir. Bu telgrafta $Unlar yazt- agnl1k ' bulundurmamak suretile bu kuv
hdir: vetten azaml istifade edeceklerini urn • 

dstihbarahma gore yiiksek Arab ko- maktad1rlar. 
............................... '""""'"'"m'nlllllllllllllllllllllllnlllllllllllllllllllllllnnnrmmmnnoomm .......................... _ 

Dr. Gobelsin 
A tina sevahati 
Alman Propaganda 

f t A 

az1r1 ~ere 1ne resm1 
ziyafetler verildi 

Atina 22 (Hususi) - Evvelki giin 
buraya gelen Almanya propaganda Na
zm doktor Gobelsin yamnda zavcesin -
den ba~ka Nezaret mii~avirlerinden 
Hange, Besenhof, yaveri Vande!, Ma
dam Hofman ve Madam Brandla di • 
ger dostlarJ bulunmaktadJr. 

Almanya Propaganda Nazm dun og
leden evvel Ba~vekili, Atina Umum Va
lisini, Matbuat ve Turizm Miiste~anm I 
ziyaret etmi& ve bu zevat tarafmdan ken
disine iadei ziyarette bulunulmu~tur. 

Matbuat Miiste~arJ saat 13 te Mara
ton paviyonunda Gobelsin ~erefine bir zi
yafet vermi~tir. Doktor Gobels ak~ama 
do~ru Akropolla miizeyi gezmi~tir. 

Abam Ba$vekil Metaksas Almanya 
Propa~anda Nazmnm ~erefine Biiyi.ik 
Britanya otelinde verdigi ziyafette Go • 
belsin gayriresrm seyahat etmesine rag -
men siyasi mahiyette ~iitekabil nutuklar 

soylenmi~tir. 

Binicilerimizin 
bir zaferi daha 

Yiizba~t Cevad Kula 
119 rakibi aras1nda 
ikinciligi kazandt 

Viyana 22 (Hususi) - :Sugiin bu
rada yapllan ikinci ath miisabak~
larda Tiirk binicileri biiyiik bir za· 
fer kazanrnt§lardtr. 

Viyana §ehri mi.isabakas1 ad1m 
ta§Iyan bu miisabakalara yiiz on 
dokuz atla on iic; millet i§tirak et -
mi~tir. Neticede yarl§l ancak iic; at 
hatas1z bir §ekilde bitirebilrni§tir. 
Bu iic; athmn arasmda <;apkm a

dmdaki atile yiizba§l Cevad Kula 
da bulunuyordu. 

Birinciyi tesbit etmek ic;in yapt
lan ikinci baraj miisabakasmda 
yiizba§l Cevad Kula gene hatas1z 
bir ko§udan sonra iki saniye fark
la i.kinciligi kazanm1§t1r. I 

Kahraman binicilerimizin !]Ok 
mi.ihim ve ktymetli olan bu zafer - j 
lerini candan aikt§lanz. 

rUiidlseler arasanaa 

.Y eni istanbul i9in 
-3-

M ecidiyekoyiinden itibaren yeni bir 
i~rtanbul te11i11i ifin yaz.drgrm •ahr· 

lar iki gaz.etemiz.de baz.r tenkidleri 
dtttJet etti: Kurunda, Konya 11aylavr 
ve c:Uludag~ adlr t;ok giiz.el bir tarihi 
etiidiinii kitab halinde birkaf giin ev· 
vel ne1reden doktor 011man $evki U
ludagdan bafka, Ak1am'da c:Akfam • 
cu mii11tear adrnrn •ahibi, yiik11ek ve 
az.iz. ii~rtadrmu;, te11i11 edilme~rini taaar· 
ladrgrm bu yeni l~rtanbulun temelle • 
rinde betondan z.iyade hayal bulundu
gunu ima eden iki yaz.r nefrettiler. 

c:Yeni l11tanbul• it;in yaz.drgrm frk -
ralarda yalnrz. bu llerlevhanrn ve yal
mz. 11atrrlarrn ifinden yiik11elen yepye
ni f?iiyiik bir fehir hayalinin telkin et
tigi fikir ta11lagr iistiinde kalan mua -
rtz.larrm, haklrdrrlar. Heniiz. gertlltnt 
yaz.mrya ltrttat bulamadrirm it;in ilk 
iki lrkra i~nde e•a• ~z.gilerini bile 
tamamlamadtgtm bu yeni l•tanbul 
kroki11i, yanltf tel1ire pek miitaid ek· 
11ikler ve .iliklerle doludur ve mah -
kiim olduiu akibete de ujradr: Yan· 
lrf, hatta pek ter• anla,rldr. 

Proiemi biraz. aydrnlatmak it;in hul
yaltnt kurdugum bu z.avallr yeni Ia -
tanbulun ii8liine bir fener tutmak i•
tiyorum. $oyle bir ku,baluft bakrnrz.: 
c:Yeni lnanbub adr 11izi aldatmaltn, 
birkaf genif aslalt cadde.tle, birkat; 
meydanile, bir parkile, birkat; hey • 
kelile, 11por yerlerile, modern birkaf 
otelile, birkat; evile bu yeni fehir, bii
tiin e11ki l~rtanbulu ifine almak iddia -
a~nda olmaktan fOk uzaktrr. Burasr, 
11adece, turi.tik bir ko,e, ~reyyahlar i
fin J,tanbulun yeni ve temiz. bir mila
fir oda11r, l~rtanbullular ifin de kiifiik 
bir sayfiye fehri, bir dinlenme ve ei· 
lenme yeri, iistelik ulak fapta bir 
Avrupa fehir orneiidir. Montreux 
gibi otel •anayiile yaftyan, birka~ bin 
niifu1lu, TnDaern ve firin bir kasaba. 
$ehir 11iizii kimseyi iirkiitmelin. Eski 
l.tanbulda oturanlarr oraya fafrmrya 
mecbur edecek degilim. Bugiinkii Is • 
tanbulu imar i~in dii,iiniilen plan ve 
projelere de kart,madrm. Ancak dedim 
ki bugiinkii Istanbul c:tam bir Avrupa 
fehri, olamaz.. Onu kenai tarihi ma
JIQIII i~nde muhafaza ve imar -.tle
duraltm, bir Avrupa fehrinin miikem
meliyetine ha.,.et ~ekenleri tatmin i
~in boyle bir kii~iik fehir, yanltf an -
lafrlmQIIIn, bir ka1aba, o da ;ranltf an· 
laftlmalln • Avrupadaki mana11ile - bir 
biiyiik mahalle in~a edelim, tledim. 
Diinyanrn pek t;ok Jehirlerinde, me· 
deni bir miikemmeliyete bizim ka -
dar ha.,.etleri olmadrir halde, boyle 
yeni Jra,eler yaprldrgrnr her iki mua • 
rrzrm da. benden fOk daha iyi bilirler. 
E11a1en /,tanbulun o tarallara doiru 
kendiliginden bir ke1alet yiiriiyiifile 
uzandrgrna da itiraf ediyorlar. Bu uza· 
ntfl hu~ruai bir mak•ad ve mana i~in • 
de pltinlafhrmak. 

J,te benim teklilim. 
Yok•a bugiinkii l1tanbulu yeni bir 

11ehre ta,rmak gibi hamallardan bafka 
hit; kim1eyi •evindirmiyecek acayib 
bir hayalin pefine dii,medim. Muart%· 
lartm kadar beni yanlr, anlryan oku
yuculartm varaa hep birden emin ol
aunlar, kimseyi yerinden, yurdundan 
etmek niyetinde degilim. Oturduklan 
evin aparttmanrn 11enelik kontratrnr 
rah~t rahat imz.ala•rnlar ve telti,a 
dii,meainler I Giiniin birinde ta1arla • 
drgrm yeni l•tanbul hakikat olurta, 
oradaki Ayaz.aga ka•rrnrn, ii•tiine •if· 
giid dallart sarkmtf, nefti aki•lerl~ 
iirperen biiyiik havuzu etralrndokr 
modern kahvede muarrzlarrmt da, bu 
okayuculanmr da fimdiden bir ~ayrmt 
ifmeie davet ederim. 

PEYAMJ SAFA 
------~ --~~~~~~~--~ 

Dogu illerimizde 
kalk1nma hareketi 
O~uncii Umumi Miifetti, 
Tahsin Uzerin miihim 

beyanab 

0~ Cenubi Am erika M. Zaimis gomiildii 

Erzurum 22 (A.A.) - Miifetti§lik 
dogu mmtakasmdaki gezisinden donen D
c;iincii Umumi Miifetti§ T ahsin Ozer ge
zisi hakkmda intibalartm Anadolu a • 
janst muhabirine §U suretle anlatmJ~br. 

- Dogu ellerimizde yer yer kallona 
ve geni§leme hareket ve faaliyetlerine 
memnuniyetle §ahid oldum. Bilhassa yol 
ve yapt i§leri siiratle ilerlemektedir. 

Transit yolu da bu meyandadu. Y eni 
te§ekkiil eden Patnus kazast merkezinde 
hiikumet dairesi in§aah bir aya kadar iize
ri ortlilmii~ bir hale getirilecektir. 

Burada bir de tayyare §ehidleri abidesi 
yap1lmaktadu. Harab Patnus pek yakm
da kii~iik bir mamure olacaktJr. Simdi 
c;ar§JSI ve yollan kurulmaktadJr. 

Karakosede on be~ gune kadar elek
trik tenviratma badanacak cumhuriyet 

bayrammda t~reni yapilacaktiT. Burada

da biiyiik bir Halkevi, bir orta mektep ya-

' p1hyor. Cumhuriyetin eseri olan yeni mek

tepde tedrisata cumhuriyet bayrammda 

ba§lanacaktl.r. 

hiikumeti aras1nda 
Komiinizme kar'I mii•
terek tedbir almak i~in 

bir toplanb yap1hyor 
Santiago 22 (A.A.) - Dt~ hleri 

Bakam, merkezi Amerika, Bolivya, Ar-
jantin. Brezilya ve Perudaki Sili eh;;ileri
ni. bugiin ba§hyacak olan bir konferansa 
i§tirak etmek iizere Santiagoya davet 
etmi~tir. Hiikumet, cenubl Amerika 
hakkmdaki yeni siyasal direktifler hak 
kmda elc;ilere izahat verecektir. 

T oplantrntn aebebi 
Montevido 22 (A.A.) - Uruguay 

hiikumeti, Arjantin hiikumetinin, komii
nist unsurlarm girmesine mani olmak 
i~in Arjantin, Uruguay ve Brezilya a
rasmda bir ittifak yaptlmast hususundaki 
teklifine mlispet ~ekilde cevab vermegi 
karliTla~hrmt~hr. 

lzmir panayiri kapand1 
!zmir 22 (Hususi) - Beynelmilel 1:!:

mir panaym bu gece saat 24 te kapan· 
d1. Panaym §imdiye kadar 334.044 kii]i 
ziyaret etmi~tir. Bu miinasebetle ser . 
gide mal te§hir edenler &erefine bu gc· 
ce 300 kisilik bir ziyafet verilmi§tir. 

Panayi;dan alma~ umumi netice. baz1 
mtiesses('lenn i::,;tirak etmemi§ olnl.lla
rma ragmen c;ok iyidir. 

Cenaze merasiminde 
Kral da haztr bulundu 
Atina 22 (A.A.) - Aleksandr Zai· 

misin cenaze merasimi bugiin yaptlmt~tlr. 
Kral, Ba§bakan, hiikumet miimessilleri, 
Sen-Sinod azalan, Kor diplomatik, sivil 
ve siiel yliksek memurlar merasime i~t~ra~ 
etmi§lerdir. Ba~bakan Metaksas, Za1m1· 
sin na~InJ selamlamt~hr. Bir top arabas1 
iizerine konulan tabut merasimle mezar· 
hga gotiiriilmii~tiir. 

V ekiller f1rtmaya ragmen 
yollarma devam ediyorlar 
Samsun 22 (Hususi) - lkt1sad ve 

Maliye Vckillerile kendilerine refakat e
den heyeti hamil Ege vapuru evveiki gc· 
ce saat 3 te Sinobdan kalkarak di.in 
Samsuna varm1~tir. F akat havanm ~id
detinden yolcu ve e~ya <;tkaramadL Bu· 
giin hava nisbeten diizeldiginden Kara
denizde limanlara sJgmmJ~ olan ~emill"f, 

hirer iki~er yollartna devam etmek i.ize

re hareket etmege ba~lamJ~Iardtr. 
Samsun Valisi ve mahalli erkan bu 

sabah Vekilleri gemide ziyaret ettiler. 

Ege bugiin saat birde hareket etti. () -
<;i.inci.i Umumi Miifetti~ T ahsin Uzer 

Vekilleri T rabzonda beklemektedir. 

Mekki Said 

YILDONOMO M0NASEBET1LE 

Ahmed Rasimin a§kt 
Biiyiik edib son mektubunda «Arbk eglenecegim! 

diyordu, seni unutacag1m, gozlerimi bir tarafa 
bJrakacagtm, metaibi zihniyem azalacak!» 

-2- r~J 

Yazan: Ahmed Refik 
Ktsa bir hastallk, liir miiddet, ikisini kalbi eiinde bir mahlUk bulunu§um -

birbirinden aytrdl. Hantmefendi basta- dan ibarettir. t~te meziyetim ancak 
lanm1~tl: budur.~ 

ciki ayllk bir tstirab miithi§, bir hum- !kisi de a§km ne oldugunu biliyorlar, 
may1 medidi ate§inden sonra §U hal~ ikisi de ruhan, hissen ve irfanen anla -
nekahetimde miiterakim mektubianm ey1yorlard1. Ada gezintileri baharda ve 
desti izaza alabildim. Evvelkiler beni hazanda oldugu gibi, karlar altmda bile 
bahtiyar etti. Anla~plnu~ olmak bahti - devam etti. Hammefendi bir mektubun
yarhgt!Fakat son zamanlardaki iki da ki§ gezintilerini Ahmed Rasime §OY· 
mektubun, isnadJ lakaydi ettigin o a- le tasvir ediyor: 
tabnamelerin gonliimii iizdii.> cSaidi §efkati medarm derdesti mu-

Ahmed Rasim naz ediyor, edebiyat habbetimde oldugu halde, ne idi o sey
yap1yordu. Ona kar§l sevgisi gayet a- rani §ebbane! Miiteveccih oldugi.un 
te§liydi. Bir mektubunda §Oyle yaZl - semti maksudun aksine harekete sev -
yordu: keyliyen badi§ita bir desti gazabla tah-

cGiine§ bu sabah, bir giin evvelki. rik oiunur tazyanei h1rs ve §iddet gibi 
§evki cihan arasiie dogamadt. Bu gece bizi siiriikledikc;e kendimizi ne ho§ bir 
ald1g1m haber, senin ateiiiier ic;inde yat- meyli tlflane ile onun yedi ihtiyanna 
bgmdan ibaretti. Ben her giin hummayi terkeylerni§tin. Geceleyin bizi sagdan 
1sbrab ic;inde kavruidugum ic;in zaman sola bir §iddeti miitezayide ile uc;uran 
zaman hiicum eden nobetlerin seni ne- o §imal riizgan - habrmda m1 - ferdas1 
kadar hrrpahyacaklanm hissediyorum. giinii zemini yekser beyazlarla ortrnii§, 
Uzun dalgmhklar, feryadlar, iniltiler, bir rengi masumiyete biiriimii~tib 
uykudan aghya aghya uyanmalar, ba§ Bahar adayt pek c;abuk c;imenler ve 
donmeler, bu hastahgm alaimi bari - c;ic;eklerle siisledi. Bahc;eierde ac;1lan 
zesindendir. Sakm korkma. Ben bu ka- mimozalar, yaz ve la§ ac;an giiller, er -
dar felaket gormliiii. hicramn gibi ce - gedanlar, siimbiiller ve karanfiller goz
hennemi bir ate~ ic;ine d~mii~ken gene leri §enlendirmege ba§lad1. Han1me -
ya§amak igin tenimde bir mukavemet fendi, musikiye mechi.b oldugu gibi, ta
var. !nsan yalmz siirura ah§armyor.~ biatin biitiin giizelliklerine de meftun-

Artlk mektublar tevali ediyordu. Ay- du. 0, hissen, irfanen, ruhan tam bir 
nllk Ahmed Rasimin a§kmt bir kat da- Ti.irk klZl idi. Turk kadmllW.nm en 
ha artlnyordu. Bir ak:;;am bir manzu - levend endam, vakur, mutaazz1m, hi.is
me yazdt. Kendi aniatJyor: nil ve zekasjle gozler kama§tJian bir 

eBen sana yollamak iizere zihnen ter- timsali idi. Ahmed Rasimin onu sevme
tib ettigim ~u manzu.meyi heniiz bitir • mesi kabil miydi '! Tiirk edebiyatmm 
mistim: gene, nezih, §en, §abr iistadt onun ta • 

Urmt£§ o sevahili giizine rafmdan sevilmeyi kendisi ic;-in en bii-
Elvan\ sipihri bigirantn yiik bir bahtiyarhk saytyordu. Hantme-
Nirengi santr goren zamamn fendi de oyle idi. Hatta Ahmed Rasime 
Avengi §Uat pare pa.re? yollad1gi fotografinin altma §U sahrlan 
Bin hattra, bin nehefte e§'ar yazml§tl: 
Manzur bu ce§mi giryebare cKalbim a§inayi raz1 derunun olmak 
Kim her biri eyliyordu, ihtar ister. Ben senin her zaman ne§'ei ha -
Eyyamt gamt dili hazine~ brmt gormeliyim. Tasvirime bakttk~a 

ne soylemek istersen soyle. Ben onlart 

Eli,Ierinin ve 
Kiiciik san'atlarm .. 
Biiyiik • • serg1s1 

[BrL$makaleden devam 

hurdeha oldu. Bununla beraber buti.in 
bu san'atlann kabiliyeti Tiirklerin ntrat
lannda hala oldugu gibi saklt bulunuyor. 
Nitekim hal a kii~;iik san' atlann §Urada 
burada bakiyeleri mevcud olmasma ila
veten arbk kapitiilasyonlar belasmt kal
dunu~ olan cumhuriyet re)trnlntn milli 
idaresinde bu san'atlar gene §Urada bura
da yeniden revac bulmaga hazJTlanmak
tadJr. hte Ekonomi BakanhgtmJz 29 ilk
te~rinde Ankarada a~acag1 sergi ile ha
kikl vaziyetin goriilmesini temin etmek ve 
bu c;ok ehemmiyetli saha ic;in bundan son
ra almacak tedbirlerin takdir ve tesbitine 
imkan bulmak gayelerini takib ediyor. 

Sergiye ne gibi eserlerin getinlmesi is
tenildigini nizamnamesinden nalden bir 
de bur ada gostermi~ olahm: 

Sergiye i~tirak edeceklerden hi~ bir 
iicret almm1yacaktJT. htirak i~in hazJrla
nacak eserleri lktJsad Vekaleti yerlerin
den aldiTarak Ankaraya getirtip te§hir et
tikten sonra gene kendi masrafile mahal
line kadar iade edecek, fazla olarak ser
gide temayiiz eden eserlere madalyalar
dan ba~ka miktarlan asia az goriilmemek 
laz1m gelen para miikafatlan da \'erecek· 
tir. Para miikafatlan ~unlardJT: 

Atatiirk miikcifall 2000 lira 
Hiikumet miikcifalt 1500 » 
Ankara miikci!att 1000 » 
6 aded 250 liraltk miikii!at 1500 » 
40 aded 100 liraltk » 4000 » 

/0000 » 
Daha ehernmiyetli bir noktayJ haber 

verelim: lktJsad V ekaleti §imdiden sergi~ 
ye i§tirak edecek kimselerden san' at! ann· 
da maruz bulunduklan her ~e§id zorluk
lara ve muhtac olduklan himayelere dair 
hirer de mektub istemektedir. V ekaletin 
maksadt bu mektublan tetkik ederek o 
zorluklan kald1rmak ve o san'atlan . hi
maye ve te§vik ederek bundan sonraki in
ki~aflanm temin eylemektir. 

Bu kadar guzel maksadlarla tertib 
olunan ve bu kadar kolayhklar ve iyilik
lerle miimtaz k1lman bu kadar giizel bir 
sergiye hie i§tirak olunmaz olur mu ~ 
Duym1yan veya tereddiid edenler varsa 
istical etmelerini tavsiye ederiz. 

YUNUS NADI Manzume gayet uzundu. Ahmed Ra- duyanm. Bunu yadigar olmak ilzere 
sim, manzumeyi kendisine yolhyaca • vermiyorum. Sana yarican oisun diye 
inn1 yazdlgv 1 halde, geciktirmesi ham • kd' ed 
.,-- ta rm iyorum.~ uAkdenlZ• I• tam b;... emni• mefendiyi o kadar mustarib etti • ki... Boyle yazmakla beraber o da, Ahmed '' .., 
Derhal bir mektub aldt: Rasimi iizmekten geri durmazdt. Bazan, yet aJtJna a}dJk)~ 

cMev'ud olan manzumeyi nic;in. gon-
• k Adada, gene sevdikleri tepede hazanm [Ba~tara~ 1 inct sahtfede] dermiyorsun? Eger silkutuma ll'lU a • .. ll kl · d 1 d. G" A v '' 

guze i erim seyre er er 1. une§, - yu··k s1·tay1·.,Ie bahsederek demictir ki: bil bunu bir ceza olarak terlib edersen Y "' 

I B . . yastafanos onlerinde, denize dogru dal- c- AkdenJ·zdeki tng1·t1·z donanmas ikinci giinahm da bu our. en rnl sem k • b k I kl · 1 
d v. , d1 c;a la'lle§en ir 1rm1z1 1 a goz er - bilhassa son b·rr sene zarfmda kend1•81• bu hallerle tecriibeye Jnyam e eceg1m. 
b . h" den kac;m1ya c;ah~1rken, bulutlar1 al, t tt .. b d v mes'ult·yet' Seni tecriibe, ulviyetine kaqt rr ur - .. . ne ere u e en agtr ve • 

k kiin. . pembe ve turuncu renklerle sushyerek if . b.. ··k b. ffak1• etle 1·r metsizliktir. Kalbimde i mev o 1m- K M v . . vaz ey1 uyu rr muva y 
tihan fikirlerinden balaterdir, az1z1m. h a;~l ve altepe dagla~n: I ~tt~c;e ·etmi§tir. Sulh zamanmda ifaSl c;ok mii§ 
Bu hastahk beni tahmin edemiyecek bir ~ I1 e§enkmtot~ ~edierguU vant Sls 

1
erkle e • kiil olan bu vazifeyi hakkile if a ettigin 

d m .. z ere a se 1rrr . zun ayn 1 ar ve den dolayl donanmaV1 tebr1·k ettrm· .• derecede sarsh. N ezaketen bana isna J. 

d gozya§larmdan sonra, gene orada yer- I .
1
·. d M It d 

ettigin mevhibei ilahiyeye bedel §irn i le§tikleri zaman, Ahmed Rasim kac; de- ngr tZ onanmaat . a a an 
c;ehremde miintebi bulunan asari ha - fa gozya§lan dokmii§, fakat: hareket etft . 
rabii elemi gorsen hayrette kahrsm.~ - Devam edersen kalkar, giderim! Londra 22 (Hususi) - Akdemzdf! 

Ahmed Rasim, bir mektubunda, ha - Hitabma maruz kalmi§ti. Ahmed Ra- ki lngiliz donanmasma mensub baz1 ge 
kikaten, onu candan tasvir etmi§ti: sim onun divanesiydi. Mehtaba kar§l miler bugiin Maltadan hareket ederel 

cAllah! Sen nekadar giizelmi§sin, di- kac; defalar ayaklarma kapanrn1§tl. Bir- $arki Akdenize hareket etmi~lerdir. Ak
yordu. Gece bile rengi ruyunu, ihHHe birine kar§t bu kadar meftun olduklan denizdeki !ngiliz donanmasJ kumanda -
ciir'et etmekten aciz, muhteriz. Hay - halde ned en c;arc;abuk danlrrlardt? Fa- mnm rakib oldugu Queen Elizabeth 
rani heresan. Kusur mu ed.iyorum? kat Ahmed Rasimin ruhi tasvirlerini C: dretnavtu ba~ta olmak iizere Repulse, 
Bittabi! Fakat af ve merhameti dehani kuyup ta onunla ban§mamak kab1l Gl . h b .1 .1 b h ·bler 
be§eriyete sermayei istig:t'ar eden bu . d., onous ar gem! en e azl mu n 

mty L. . . • . bu seyahate i~tirak etmektedirler. Bu ge· samimiyeti ubudiyetkaranenin neka - M - b hak1k1 surette seVl 
·· b • eger e!,semk · d .1 - miler Sarki Akdenizi ziyaret ettikten ve dar derin, nekadar aramguzar ir te - yormu§um . .uun a §am sen en ayru - b I d k M I 

zelziiiii ruhiden nebean ettigini bilir. dtktan sonra anladlrn ki senin muhab- manevralarda u un u tan sonra a ta· 
Hatta sen bile anladm da ikinci defa ol- betinde mutlaka bir biiyiikliik var. Zi _ ya doneceklerdir. 

kl ----~·~-~·~---mak iizere huzurunda bulunma 1g1ma ra hayahmm §U zamamna kadar kim -
miisaade ettin. Eibette o da afbr. Fakat' senin yamnda bu kadar kiic;iik bulu -
sen dune kadar giizelmi§sin! Acaba sen nacagum memul etmiyordum.~ 

Bir gencimiz planar 
rokorunu kJrdJ 

'I 

n 

t 

o musun ki biitiin hissiyatm, araya ara- Diye iki satrr yazsm... i§te gelen 
ya temas ve taallUk ettigi nuhbei bimi- cevab: 
sali a§k ic;in nii.mune ittihaz edilecek bir cLakin o kadar zekisin ki. .. i§te ben-
§ey, bir viicud aranllacak olsa mutlaka 

Ah, de her nevi kuvvet ve metaneti yerlere seni gostermekligim icab edecek. -
Sen nekadar biiyiiksiin! Acaba uliivvii seren bu kuvvei galibe ile miisellahsm. 
cenab denilen hissi kerim sen misin? Hep sana aid tefekkiirat dfuadlirla 
Eminol ki sensin. Eger ben, 0 senin bil- demgiizar oldugum §U medidi saati ten-

!nonii kampmda staj goren gencleri • lt 

mizden Feridin motorsliz bir tayyare ile ~ 
4000 metro irtifaa ylikseldigi haber ve~ 
rilmektedir. Feridin bu rokoru Alman -
lann rokorundan 250 metro yijksektir. 

ki I haide yazd1klarrm tekrar ederek oku -digin ben, yamnda bulundugu va t e:- ik d 
de bile ulviyeti muhabbetinle ba§ka b1r dukr;a te§rihi samimiyetteki . ti arma 
insan olmak §erefini dii§iinen ben, bu hayran oluyorum. Ve §U bali igbiranm
hakikati vicdaniyeyi bir yerde ketmii da bunlara samimiyetten ziyade kudret 

S · manasm1 veriyorum. Bu sozlerim ho -ihfaya ciir'et edersem deniyim. enm 
i$tiaze edeceg"in hainim. Lakin taham- §Unu gitmiyorsa beni affet.~ 

····-Alman D1§ Bakanile Amiral 
Horti geyik avhyorlar 

Budape§te 22 (A.A.) -Alman D1§ 
Bakam von Neurath, Naib Amiral Hor~ i 
tynin davetine icabet ederek geyik avi 'd 
yapmak iizere Budape~te civanndaki t 

Godollo ~atosuna gitmi§tir. 
miiliim kalmadl. Seni gormemezlik, Affetmemek Ahmed Rasimin elinde 
send en ayr!lmak pek giic; ... Beni hissim degildi. On a kar§l ruhan duydugu 1s -

ttrabt yenmesinin imkam yoktu. En ~'!'!.'!'!.'!'!.~-'!'!..-~-"!!~~~~======~~-- t 
ic;inde oldiiriiyorsun.~ tatlt zevk ve tarab alemlerinde bile o- zizim. $imdi eglenecegi.m. EminoL <;iin-

Zaten onun da Ahmed Rasimden ay- nu hatmndan t;Ikaramazdt: kii seni di.i§iine dii§iine sabah ed.ecegim.• 
nlmas1 giicdii. 0 da kendi hissi ic;inde cDiin gece gene seni di.i§iindiim. zevk Hayat! Hepsi hie;! Bahariar gene a-
oliiyordu. 0 da mahrumiyetten §ikayet ve tarab namma bir keman, bir ud, dalan §enlendirdi. Hazanlar, dokiiien 
ediyordu: iki nagmekari hazin, bir tanbur varch. yapraklan ve solgun gruplarile goniil -

cO sevdigin ufuklara bakhkc;a oralar- Mehtab! Fakat ne giizei mehtab! Ne la- lerde gene aynhk: ac1Ian uyandlrdi. iki- ~ 
dan, ta uzaklardan bir aksi sadai piir tif hava, ne ferah verici.deniz! Kamer si de, gozlerini sevdikleri tabiatin bii -
ihtizaza muntaz1r bulunuyorum... Bir biitiin Kalamt§ koyununliizerine seril _ tiin guzelliklerine yiirii.diiler. Fakat ha
aydJr ki ben o nagmei dilden mahru - mi§, biitiin sahil peri§ai .. , bir surette ttralar1 kendilerini sevenlerin hic;bir za- • 
mum. cKabahat senin~ diyeceksin, de • mer'i, ta kar§l ufuklar §effaf sisler ic;in- man yiireklerinden c;llonadJ. tJ 
gil mi? Belki hakkln vardJ.r, azizim. Bu de manzur ve nihan. Sular sakin, dal ... * * * 
mahrumiyet bana, o enisi ruha, o sada- galar ka'n deryada gunude, hiqbir hail 
yi hatifiye ne dereceye kadar ihtiya • yok. Arhk eglenecegim. Seni unutaca -
Clm oldugunu ogretti. Ogretti, ne .de - .~Im. Kederlerimi bir tarafa b1rakaca -
mek? Ondan mahrumiyetle devam ede- g1m. Metaibi zihniyem azalacak. !c;ece
cek hayahn hence tamamen manastz o- gim, nefeler ic;inde kalacagtm. A~k ve 
lacagm1 anlath. Kaiben buna kanaat sevda darmadagm1k olacak . ~ 
has1l ettim. Sesinden mahrum bulun - Evet, h;ecekti. En hazin nagmeleri 
dugum bu muddeti elime zarflnda bir dinliyecekti. Garib hicazlan, karcagar
aksi saday1 pes. bir ci.imlei vicdan1 da- tart c;ald1rtacakh. Fakat onu unutmas1 -
ima haf1zam1 ok~ad1: •Meger sen ne bii- mn imkam m1 vard1? Mektubunun so
viikmiissiin?~ sozieri. Benim, senin na- nunu §U ciimle ile bitiriyordu: 
~armda. biiyiikliik addolunan halim, cArtJk bu egleni§ beni ba§ka bir oda-

[• J ilk yaz1 diinkti sayimJzdadJT. da yalmz oturmaga mecbur etti. !§te a-

Ak§am. Hazin, elemli bir sonbahar 
ak§am1. 0 sevdigin tepedeyim. <;amlar 
yemye§il. Giine§ gene senin tabirinle 
ckoyu a! renkte bir ktire~ §eklinde de
nizin gozier kama§tlran maviliklerine 
gomtiltiyor. Gozlerimin, bir giin oiup ta 
Heybelinin koyu servileri arasJ.nda me
zarmJ se~mege c;ah§aca~m hi~ akluna 1 
getirmezdim. Karanl1k ruhuma ma • ~ 
tern gibi ~iiktiigii zaman, i<;im Sizhya -
rak gozlerimden ya§lar doktilmege ba~- • 
ladt ..• 

AHMED REFJK i.i 
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r Kii~iik hi kaye yanh§ 
Mosyo Hi.ido, 0 sabah ~ah§ma oda·l Rezalet ~1kannak, aldanlan bir koca st· 

Tiirkiyede genclik Kizilay 
dernekleri iizerinde bir 

Yavrumuz Ciineydin oliimii dolay1sile 
cenazesine lutfen te§rif eden ahibba ve 
eviddam1za ayn ayn te~ekkure imkan 
olmad1gmdan minnettarllk ve §iikranla
nmm bildirmege gazetenizin delalet et
mesini dileriz. 

lki giin a~n c;ektigi halde doguram1 -
yan ve tehlikeye giren refikama yapb
gi mahirane ameliyatla be§ buguk kilo 

gocugu dogurtan ve bana kendisi~i ka- ( Bu akfamki program ) 
zandrran Ortakoy $ifa Yurdu sahib ve 

sma girerken, hizmetkarma: fa tile ikinci kata ~lklp kansml a§lkt ile konu§ma Biiyuk babas1: Uskiidar Belediye he
kimlerinden Ahmed ;>evki 

Baba ve anas1: Sami vapuru sahib ve 
siivarisi Zeki ve :;Jevkiye 

Ba§hekimi Ahmed As1m Onura ve mem ISTANBUL: 
12,30 pl!kla. Tfuk mustki.si - 12,50 hava• 

dis - 13,05 pla.kla hafl! miizlk - 13,25 muh.. 
tellf pl!k ne~;>riyatt - 18,30 gay sa.atl, dans 
muslkl.sl - 19,30 spor miisahabelerl: Sald 
Qelebi tarafmdan - 20 Mtizeyyen ve arka.. 
d~larmm il;'tiraklle Ti.irk musiklsi - 20,30 
Mfulir Nureddin ve arkada lan tarafmdan 
Tfuk muslklsl - 21 pl!kla sololar • 21,30 
orkestra - 22,30 • 23,30 ajans haberler1. 

- Bu sabah kimseyi kabul edemem, birlikte ci.irmi.ime~hud halinde yakala • 
d b. Ekspres Bastmevi 936 - Fiatt yazl1t degil 

i§im var, demi§ti. mak, onun, kendine yakl§hrama 1g1 n 

lekette rnevcudiyetile giizel miiessese
sine kalbi te~ekkiiratrm1 arzederim. 

Masasma oturdu, gelen mek.tublan hi- hareketti. Arnk, kansmm, Darelle olan 
rer hirer okumaga ba~lad1. O~i.incii mek- mi.inasebetini gozile gormi.i§ gibi kat'i o
tubda gozleri fa~a 1 gibi a~tld1. Bu mek· larak biliyordu; b~ deni m:hluku b~~ar, 
tub §ayle yaztlmi§tl: ha§mdan defederdt vessel am. Ne ofke 

«Sevgilim. Y ann, yani per§embe gii· hissediyordu, ne ktskan~hk; s~dece, al -
ni.i saat dortte bekliyorum. Gelecegini bi- dat1lm1§ olmas1 onu biiyi.ik bu hayrete 
!iyorum amma, gene hatJrlatmaktan ken- dii§iiri.iyordu. . 
dimi alamadtm. Simdilik binlerce buse • Eve, saat yedide avdet ettl. Kap1dan 
ler sevgilim.» i~eri girer girmez ilk i§i kansm1 ~agtrt -

Hiido, zarfm iistiine baku. Orada ken· mak oldu. 
di ismi yaz1hydt. Y az1y1 muayene etti, Madam Hiido, kocasmm ~ah§ma oda
tamr gibt oldu. Beynine birdenbire bir sma girince, onun sert ve cidd1 bakt§la -
§Uphe saplanmt§tl. Bunu, akhndan ~~ka- rile kar§tla§h. Hatta, Hi.ido, kansmm, 
np atmak i~in nekadar ugra§trsa, o oka· yi.iziindeki kat kat bo~alara. r~gmen, kt· 
dar fazla bir marla yerle§iyor, gomiilii- zanr gibi oldugunu htssetmt§tl. Sabah -
yor, bir kat'iyet haline geliyordu. Hiido, leyin gelen mektubu, manidar bit hare • 
bu §iiphe iizerinde i§liye i§liye ona arttk ketle uzatarak: 
iyiden iyiye bir §ekil vermi§ti. Evet, ka - - Madam, bu mektub size aid, 
nsmm bir a§lkt vardt ve bu adam. ka - dedi. 
nsma yazdtgt randevu mektubunun zar- Kadm mektubu aldt; bir goz gezdir
fma Madam Hiido yazacagt yerde, yan· di, yi.iziinde §a~kmhk alametleri gori.ilii-
11 hkla Mas yo Hi.ido adresini yaz1ver - yordu. Kocast devam etti: 
mi§ti. - Bu mektub bana yanh§hkla gonde-

Kansmm kendisini aldatmasJ ihtimali, rilmi~; size aiddir. A§tkmtz, sevgiliniz 
Hiidoya, di.inyanm en korkunc, en feci Mosyo Dorelden geliyor. 
ihtimal gibi goriiniiyor, hele kendinin al- - <;1ldtrdm m1 azizim? Bir kere 
dattlabilir bir koca mevkiine dii§mesi, o- Mosyo Dorel ~yle bOyle tamdtgtm bir 
na biisbi.iti.in agtr geliyordu. adam... Hem de hi~bir fevkaladeliii 

Mektubu tekrar eline aldt, bir kere oltruyan bir adam ... 
'daha okudu ve birdenbire yazlyt tantdt. - Dorellin sizin a§tkmlZ oldugunu bi
Bu. Darelin yaz!Slydt. Kuli.ibde ahbab liyorum ... Bugiin onu gormege gittiniz ... 
oldugu bu gene, monden, zengin, §Ik a· - Ne miinasebet camm! Bunu nere-
damla, karmm da tam§tlmu~h. den c;1kanyorsunuz? Bu adam1 §Ciyle 

Vard1g1 neticenin kat'iyetinden §iiphe boyle tamyorum dedim ya. Hem rica e· 
etmemekle beraber, Hiido, red ve ceth derim bu bahsi kapaym; hakarete taham· 
edilemiyecek bir deli! elde etmek li.izumu- miil edemem. 
nu da dii~iindi.i ve 0 gUn kartSIDI takib et· - Bugiin a§lkmizi gormege gittiniz ... 
mege karar verdi. Sizi takib ettim, biliyorum ... 

Ogle yemeginde, halinden bir§eY sez- Tam bu suada, oda kaplSl a~Jld1, hiz-
dirmemege c;ah§makla beraber, kansmJ metkar Mosyo Dorelin geldigini haber 
goz ucile tetkik ediyordu. Madam Hii- verdi. M. Hiido irkildi; bu kadar ciir' et
do bu tetkikin farkma vannad1; fa kat karhga ihtimal veremiyordu. 
kocast, onda bi.itiin bir riya alemi ke§fet- - Gelsin! diye hayktrdt, derhal gel-
mi§ti. 6gleden sonra sokaga gtkacaglm sin I 
ve otomobili, her zamanki gibi, onun em· M. Dorel, z1plar gibi adnn1arla, mii· 
rine b1rakacagmt soyledi. F akat madam, tebessim, ic;eri girdi ve tam soze ba§la -
kayidsiz bir tavula: «Ben c;ok yer do • mak i~in agzm1 ac;ttg1 strada, Hiido, bu· 
Ia acak degilim» cevabtm verdi. na meydan vermeden attld1: 

M. Hiido, saat ikiyi ~eyrek ge~e ev- _ Mosyo, terbiyesizliginize hayra -
den <:tkh ve sokagm ko§esinde kapah bir nim t 
taksi durdurdu; §Ofore talimat verdi, o· _ Ne demek istiyorsunuz? 
tomobilin ic;ine yerle§erek uzaktan evi _ Su mektubu tanJyor musunuz? 
gozetlemege ba§ladl. Dorel, biraz ktzararak cevab verdi: 

Saat iic;e dogru, Madam Hiido go • _ Affedersiniz, ben de bu mektubu 
ziiktii. Evin kap!Sl oni.inde bekliyen oto- istemege gelmi~tim. T uhaf bir dikkatsiz
mobiline hindi ve hareket etti. M. Hiido, lik neticesinde bit yanh§hk yapmt~tm, 
kendi taksisi ile onu takib ederken, ic;in- mazur gonnenizi rica ederim. 
den miitemadiyen: <<Allah vere de goz· . _ Seriki ciinniini.izle bir olup beni 
den kac;umasam» diyordu. kandumaga beyhude yeltenmeyin. 11 

Ve kac;znnadt. Madam Hi.ido bir tu • miikerrer numaralt evin mahiyetini hili -
hafiye magazasma ugradt; orad an bir yorum; ikinci katta olan biten §eylet· 
kuyumcuya girdi; en nihayet, bir resim den de haberim var ... 

K1z1lay genclik derneklerini te§kil et Muhendis Hasan Oksay 

mek suretile arsmlusal taahhudlerini ••ll!!l••••llll!l•n•••••••••••••••••••••ll 
ifa etmi§ ve ayni zamanda milli vazi -
fesini gormii§tiir. 

Bu dernelker bugiin yurdun her ko -
§esinde, umumi ve mahalli §artlarm 
musaadesi nisbetinde inki§af etmekte -
dirler. Hele bu i§e 1932 de ba§Iaruldigt 
gozoniine ahmrsa muvaffakiyet dere -
cesi daha hakkile takdir edilir. 

Bugune kadar bu dernelkerin mahi -

Y A R IN 

SA RAY 
AK!?AM 

SiNEMASI 
LILY DAMlTA - JAMES CAGNEY - RICARDO CORTEZ 

tarafmdan fevkalide bir surette yaratilan 

AMERiKA iHTiLALi 
yetini anlatacak pek az ne§riyat yap1l- 'k h 

'
aheserini takdim ediyor. Amerx a i tilali: lsbrah, heyecan, mt§tir. Ktzilay mecmuasmm 130 uncu 

saylSmda ne§redilen bir konferansla ihtilal ve isyan arasmda parhyan hir a,km teranesidir ..•• 
birkag yaz1dan ba§ka bir §ey yoktur. tlaveten: FOX JURNAL Fransa - Suriye muahodesi • 

Derneklerin kuruldugu yerler mek - Nuremberg kongreai • Filistinde lngilizler • Son 
tebler olduguna gore muallimlere de moda sa~ tuvaletlerl vesaire .. ; 
bu te§kilat hakkmda sarih bir fikir ver- il•••••••••••llllli••••••••••••••••••ii 
mek onlar1 bu mevzu etrafmda aydm -
latmak, velhas1l bir direktif vermek --- Bugiin MiLL 1 SiNEMADA 
zaruri idi. Derneklerin idaresi hakkm- y eni sinema mevaimi miinaaehetile 2 hiiyiik filim bird en: 
daki izahnameleri tatbikat sahalar1 gos- l _ D A N T E N 1' N C E H E N N E M J' 
tererek kuvvetlendirmek ihtiyacL his -
solunuyordu. Hakiki hayat i~inde hergiin ge~en bir faciantn, kudreti hiitiin 

cihanca tamlmtf biiyiik hir romanxn perdeye aksi. 

2 - K A R A ·K E D i 
Onun igin bu kiigiik risaleyi biitun ala

kadarlara tavsiye etmek, bu i§lerle u~· 
ra§anlara bii.tiin arad1klarm1 burada 
bulabileceklerini bildirmek bizim igin 
bir zevk oluyor. Bat artistler: BORIS KARLOF • BELA LUGOSt 

Bu risalenin faydalar1 bakkmda bir Bu filmin sahneleri fevkaladedir. Hatta hazxlan aeyredilirken 
fikir verebilmek i9in mubteviyatlm ••••••• insanxn heyecandan nefesi daralxr. 

hulasa edelim: E $ N E M A S I 
Bu kitab nigin yaZihyor! • Ktzllay $ U R i 

genclik derneklerinin ozii - Ktzllay 
genclik dernekleri nasll dogdu? - Genc
lik dernekleri ve mektebler - Aile - Sa~
~ baklm1 - Propaganda - Halk~thk 
terbiyesi - Fedakarhk terbiyesi - <;o -
cuklara mahsus kitablar ve ilkmekteb
liler arasmda yazt§malar - Qocuklara 
mahsus ati:ilyeler, il eli§leri - Dernek 
kollar1 ve radyo • Yurdda~ terbiyesile 
kendi kendini idare ah§kanh~ • Sulh
guluk terbiyesi adh bahislerle dernek • 
lerin gayesi muhtasar ve miifid olarak 
bu risalenin elli sahifesine stkt§hrLl -
mi~tir. 

Hele rlsalenin sonundaki §U giizel 
satular insana adeta in§irah veriyor: 

cDemek oluyor ki genclik dernekleri, 
her ulusun ve her yurdun sosyal duru
munun yiikseklik olgiisii ve insanbk 
§iarmm tartlSI olan KtZilay organizas -
yonlarmm gelecektekl aktif iiyelerini 
yeti~tiren degerli bir insan fldanhgt -
dlr.:. 

Ac1kb bir oliim 
Memleketimizln eski ve tantDllll§ ga

zetecUerinden merhum Bay Abdur -
rahman Arif km ve tstanbul Beledi • 
yesi fen heyeti harita §Ubesi miidiirii 
miihendis Galib ile izmirde Yeni Asa 
gazetesi sahibleri §evket ve Behzad 
arkada~lanmmn kukarde~l (iizide mu· 
harrlrlerimizden BAYAN REBiA ABtF 

Yarm aktam; yeni sinema mevsimine ba,hyor. llk programda: 

Ronald Colmann ve giizel Joan Bennet tarafmdan temail edilen 

MONTEKARLO KRALl 
zengin sahnelerile dolu pek nefia hir komedi. Ronald Colmann, 
oyundaki parlak talihi acaha a,kta da muvaffak olacak m1? 

tlaveten: FOX JURNAL. Fiatlarda muhim tenzilat vardar. 

Yann ak,am « Y A N I K K A L B L E R» 

MELEK filminin fayani hayret kahramam 

GARY COOPER sinemasanda 

Atk filimlerinin en giizeli, en hissi ve hayrete f&yan olan 
•• 

KIRIK RUYA 
«Peter- lbbet•on» 

filminin C:layantlmaz &flkl olacakbr. «A,k Hiiziinleri» 
filminin muvaffakiyetlerini unutturacak derecede enfes hir 

taheaer.!Jir. lliveten: Paramount diinya havadialeri. 

Daima giizel lilimler ... 
Daima beienilen ve •evil en isimler ... 

Muvaffakiyetin •trrt... Vlf t•krar bir harika ... 

sergisine dald1 ve otomobili savd1. M. _ 11 miikerrer numarah evin ikinci 
L'"d k b d k.k · uzun 11iiren bir hastabktan kurtulllllll· nu o, ansmm, e§ a 1 a sonra serg1 katJ ml? Eh, ne olacak sanki ... Amca - VOLGA MAHKOMLARI 
binasmdan c;zkhgmi, bir taksi c;agmp bin· zadem Filifin evini mi soylemek istiyor- ~arkak Alllhahm rlahiim~tine bkUavut!imu tur. 
d;aini ve aksi istikamete dogru hareket " A d · M d H"d d 'Yo nez ve u vvucena e aDJDDU§ 

-o sunuz r mcaza em1 a am u o a 1 "" iik k k d k d d ld 
ettig~ini gordii. Bir miiddet gittikten son- o an ou Y se a m ar asm a o u-

tantr... b•-1.--..... .. 
ra, ondeki taksinin bir sokak k.o~esinde Dorel smtu. Madam Hiido, bu sefer rulmaz ebedt bir botluk .... ~ ...... . 
durdug~ unu goren M. Hi.idonun •oforii b b k 'I · t' K c 51 onun yu" _ Cenazesi bugtln oile namazmdan sonra 

y em ey az est mt§ 1. o a , . . . 
de zmk diye otomobili durdurdu. Madam .. d.kk tl b kt ra. T~vikiye Cllllllslnden kaldmlarak Fe • zune 1 a e a 1, son . , .. . 
Hiido, otomobilden inip §oforiin para - - 0 halde ... o halde ... demek her rikoy kabnstaruna defnedilecektlr. 
Slnt vermi§ ve 11 miikerrer numarah bir .. 11 "k I vde bulu•- Kederli allesl efrachna tazlyet eder, gun, mu errer numara 1 e Y ...::t. k .. 1,. All u;. dU 1 
eve dalmt•tt. Be• dakika sonra, evin ikin· ¥ d F'l' .. 1 '" J''"'se 0 uye ahtan ma.,U4et er z. • • tugunuz a am 11p oy e m1r 

Oynxyanlar: 

PIERRE BLANCHAR • CHARLES VANEL • VERA KORENE 

Bu Cuma akp.rmndan itibaren 

1PEK SiNEMASININ 
Yeni mevsimin 3 iincii muvaffakiyetini te,kil edecektir. 

viYANA: 
18,35 musikl, jlmna.stlk, kon~ma ~ 20,05 

saat, baberler, hava raporu kon~ma .. 
20,25 e~lenceli yaym- 20,35 Turk musikisi: 
Mukaddeme doktor Joseph Marx tara
fmdan. Piyanoda Oskar Dach!, sakso• 
fon David Mathe. Ulvl Cemalin •Bef 
damla• eserinden dort par~a. Necil· 
Kazumn be§ piyano par~aSI. Cemal 
Re=?idln halk §arktlarmda.n armonize ettl~l 
par~:alar; agtr zeybek havas1, yorUk zey -
bek hava.sl - 21,25 Alzlra oper,ast - 23,05 
haberler, hava. raporu • 23,15 eitlenceU 
konser, konu~ma. • 24,20 konserln devamt • 
24,50 gramofonla Viyana havalarJ. 

BERLIN: 
17,50 muslkl - 19,05 konser - 20,05 kon • 

ser - 20,50 gtintin aklsleri, haberler • 21,20 
gene mllletlerln zaman1 • 21,50 kabare nu~ 
maralan • 23,05 hava raporu, havadis, 
spor - 23,25 kon~ma - 23,35 gece muslkibi 
ve dans havalan. 
BUDAPE~TE: 
18,05 ~:tngene m'Uslklsl, konferans - 19,35 

orkestra konserl, konu~ma - 21,20 kitare 
konserl • 22 gramofon, slya.st haberler • 23 
cazband talanu, gramofon - 1,10 son ha • 
berler. 
BUKRE~: 
19,05 orkestra konseri, konferans - 20,40 

!l4k ~arktla.rl, mektub kutusu - 21,35 ke • 
man kon.seri, havadis • 22,15 1;>an konseri, 
haberler, spor - 22,50 kii~tUk orkestra, fran
siZca ve almanca haberler - 24 rumence 
haberler • 24,05 gece konserL 

LONDRA: 
17,50 gramofon - 18,20 gocuklartn zama. 

m • 19,05 org konserl - 19,35 dlence11 mu~ 
stki, havadis • 20,35 koro konserl • 21,05 ko
medl - 22,05 kan§tk yaym - 22,45 oda mu
sikl.si, havadis - 23,35 havadls • 24,35 dans 
musikisl _ 24,45 krraa.t. 

ROMA: 
19,25 yabanc1 dillerde kon~ma, almanca 

turlzm haberlerl - 20,25 eglencell musiki, 
!raruuzca haberler - 20,55 Yunanistan l~ln 
yaym, havadls, gramofon - 21,45 senfonlk 
konser • 23,25 dans nws!kl.sl, lstirahat es
na.smda havadls • 24.20 in~:~!llzce haberler. 

NOBETCiECZANELER 
Bu gece nobe~l olan eczaneler §unlar .. 

dlr: 
istanbul cihetindekller: 
Akaara.yda (Sarim), Alemdarda (Strrl 

Rasim), Ba'kJ.rkoyde <istepanl, Beyaztdda 
( Cemill, Eminon fulde (Bensan J, Fenerde 
(Vi tall), Karagiimrtikte (M. Fuad), Kii!;iik• 
pazarda CYorgl), Samatyada (Erof!losl, 
~hreminlnde CNazun), olilehzadeba mda. 
(Ismail Haklu). 
Beyo~lu cihetlndekller: , 
Ga.Iatada. (H1dayet), Ha.sk!iyde (Nisim 

Eseul, Ka.snnpa::;ada (Miieyyed), Merkez 
nah!yede (Galatasarayl, (Oarlh), ~1-\!llde 
(Ma~ka.l, Taksimde (Kemal Reb til), <Kur. 
tulu~l . 

Uskiidar, Kadlk!Sy ve Adalardakller: 
BU~ada. (~inasl.), Heybeli~ (Tan!l4) 1 

Kad1koy Iskelebll.§mda (Sotirakl), Kadlkoy 
Yelde~~!liude (Ugler), Uskiidar Qar~l
bovunda COmer Kenan). 

Tetekkiir 
Kocatn ve babam1z Moda eczanesi sa• 

hibi Faik iskender Gokselin gerek ce • 
nazesinde •ve gerek taziye IO.tfunda bu
lunan zevata ayn ayn te§ekkiire teessii
riimiiz mani oldugundan minnet ve §iik
ran borcumuzun iblagma gazetenizin 
tavassutunu dileriz. 

Kartsl 
Feride Goksel 

Oglu 
Siireyya Goksel 

Klz1 
Sutude Gi:iksel 

ci kat pencereleri kapandt. Madam HUdo, kocasmm bu son ciim· 
0 zaman M. Hi.ido, otomobilinden lesini i§itmemi§ gibiydi. 0 srrada,kotii hi- hnhhgt ka111smda hiitiin tahammiiliinii 

indi ve dogruca kaptct kadmm odasma tecegini tahmin ettigi bu sahneye Jahid kaybederek haylmdt: Bu haft ALKAZAR Sinema 1 
yuriidii. Fakat, kap1c1 kadm, bu siyah olmamak ic;in yava~a siVJ§an Dorelin - Arb~ ileri gidiy~uunl Benimle 
mantolu madamm bu eve hergiin geldi • arkasmdan istihfaf ve istihkar dolu g(iz- alay m1 edtyorsun sen? A,Ilan ha bu ol· 
ginden ba§ka bir§ey bilmiyordu. Eline Sl" lerle bakiyordu. Dorel kaptyl kapatlp mu§, ha obiirii olmu§ hence farkt yoktur. 
b~tmlan bol bah~t§a ragmen, ikinci kat- c1ktzktan\ sonra, kmk di§lerinin arasmdan Madam Hiido, burun gururunu talan-
ta oturan kiracmm kim oldugunu soy - kin dar bir sesle: dJ, kocasml yukandan a§agl siizdi.i ve 
lemedi, yalmz, bu ismin Dorel olmarug1- - Hayvanl dedi, sen de bu hayvan kap1y1 htzla ac;tp ~tkarken cevab verdi: 
nt temin etti. herifin benim a§1k1m olabilecegine ihti - - Bence varl 

Hiido ic;in, otomobile binip avdet et • mal verdin oyle mi? ... 
mekten ba~ka ya cak bir§ey yoktu. M. Hiido, kammm bu kiiatah soguk· 

ndikteki beyaz ev 
Zablfa roma 1m1z: 33 

8 numarah odaya gelince ko§edeki 
karyolada me~hul adamm metresi ve 
tehdide maruz kalan Diirdane bitkin, 
baygtn bir hal~e yabyordu. Diger .kar • 
yoladakilerin gozleri kah kaptda, pence -
relerde, kah Di.irdanede idi. Di.irdane 
etrafmdaki hazuhklan sezmi§, biisbiiti.in 
iirkmii§tii. Bu heyecanla harareti artmt§, 
arttk kendini bilmiyecek bir hale gelmi§ti. 
Sanki gi.i~li.ikle nefes ahyordu. 

Diirdanenin kar§tsmdaki karyolalarda 
hayattndan iimid kesilen dort kadm var
dt, Di.irdanenin yantba§rndaki bo§ karyo
laya ba~hekim, alelacele miiracaat eden 
ihtiyar bir kadmt almt~tJ. Bu kadm bir 
kaza yiiziinden yaralamm~tJ. Yuzii gozi.i 
sarg1 i~indeydi. Ameliyathanede acele 
pan~1man edilmi~ti. ertesi sabah ameliyat 
edilecegi soyleniyordu. 

8 numarah kogu§ta saat olmadtgt i~in 
oradaki hastabahctlar da, hastalar da, 
ellerinde olmtyarak bu odaya dalan dok
torlar da ikide bir kendi saatlerine bakt-

yorlardt. 
Hastabaktct Rana ile doktor Sinasi 

birbirlerine yakla§hlar. AI~ak sesle Ra-
na: 

- On dakika kald1. Demelt tehlikeyi 
atlatttk.. Ne gelen var, ne giden 1.. 

Dedi. Doktor ~inasi cebinden miikem
mel bir kronometro c;tkararak: 

- On dakika degil, tam on iic; daki
ka var. Daha dur bakahm, on iic; daki
kada neler olur ... 

- Aman doktor. siz de ne insafszz 
adamsmtz. T ehlike gec;ti diyiniz de biraz 
rahat edeyim. Yiiregim hop hop atlyor. 

Doktor Sinasi giildi.i; elindeki saate 
bakmakta devam ederek: 

- Seni rahat ettinnek ic;in fikrimi mi 
degi§tireyim? Bence tehlike daha ge~me· 
di. On bir dakika var ... 

Kat§! duvann kenannda, ik.i hasta ile 
me~gul gibi goriinen hastabakictlardan 
Zehra ve Emine gozlerile onlara i~aret 
ediyor, fikirlerini soruyorlardt. Raua 

(,;eviren: 
HAMDIVARO{;LU 

tekrar sordu: 
- Peki amma doktorcugum, biitiin 

haatane abluka i~inde. Merdivenbatla • 
nndan kogutlara, bahc;eye kadar her ta· 
raf poli&le, hademelerle, doktorlarla, 
haatabakicdarla dolu. Bu halde bir tek 
adamm i~eri girmesi, yukan ~1kmast, ~u 

kap1y1 a~1p elindeki silah1 zavalh kadma 
s1)qpas1 kabil mit' 

- Dokuz dakika kald1 ... 
- Aman susunuz. V allahi bUti.in si • 

nirlerimi ayaga kalduetmz. Hem dii§ii· 
oi.iniiz ki biiti.in kap1lar da kapah. Her 
tatafta lamhalar yamyor. 

Bu mada arkalanndan bir ses: 
- Ka~ dakika var doktor? 
Diye sordu. 
Bu doktor Niyazinin sesiydi. ,Sinasi 

Bey: 
- Alh dakika I 
Diye cevab verdi ve saatinin kostegile 

sinirli, sinirli oymyarak asistan Niyaziye 
dondi.i: 

- Siz ne dersinid 
Niyazi fevkalade hayret i~rinde omuz

larmt kaldudt, dudagm1 biiktii. 
- Bilmem, fakat bu kadar kordon, 

bu kadar s1k1 tedbir i~inden tanmmtyan, 
hepimize yabanc1 bir adamtn ge~ip gel-

OHiKANL I SO u 
~ayan1 hayret ve ttiyler tirpertici filmini gormek i~in ko§IU§Ian ve yer bulamaytp avdet 

mecburiyetinde kalan binlerce 1eyirciyi memnun etmek emelile 

Bugii.n matinelerden itiharen 26 ktstmdan miirekkep 
2 safhas1n1 birden gostermege karar vermi§tir. 

mesi, burada silah stkmaa1 akd alacak 
§ey degildir. Ben tela~t fazla buluyo • 
rum. Hele buna da bir kadmm iddialan~ 
nm sebeb olmast hi~ aktl alacak 1ey de· 
gil. Belki uyduruyor, belki basit bir teh
didden, kuru giiriiltiiden ibaret. 

Sinasi ile Rananm gozleri kronometro
da idi. ;;inasi bir taraftan: 
- o~ dakika kald!, diye mmldarur

ken arkasmdaki Niyaziye: 
- Y almz kadtnm iddiasile kalmtyor 

i~!.. dedi. Hadiaeye ehemmiyet atfeden 
polis oldu. Haydud c;oktanberi takib e· 
dilen, polis~e hi.iviyeti malum ve bir~ok 
cinayetlere sebeb olmu§ azth bir herifmit. 

Asistan Niyazi bi.iyiik bir hayretle: 
- Y a!.. diye geriye ~ekildi ve dolt

tor Sinasi ancak: 
- Birl diyebildi. 
Biiyi.ik odamn i~ini iki silah sesi c;ahr

dattt. Miithi§ bir ktyamet koptu. Onun 
arkasmdan bir <;tghk ... 

8 numarah koca kadmlar kogu§U bir 
mah§er manzatasl aldt. Agtr hastalar yer
lerinden ktmildtyamiyarak baytldtlar. 
Hastahgt hafif olanlar, yataklanndan 
fuladtlar. 

Beyaz gomlekli iki yabanct doktor 
-ki bunlar Kutsi tarafmdan ikame edil-

mi§ memurlardr Diirdanenin karyolasma 
ko§u~tu ve merdivenlerde, sofada, a~agi
da bulunanlar hep kap1ya ii~ii§tiiler. Ka
ptmn iki kanadt da ardma kadar a~1lm1~

h. DI§andakilet i~teriye ginnek, i~teride
kiler <h§arl f1rlamak istiyorlard1. 

Bu kan§Ikhk ic;inde en ~ok sars1lan 
Sinasi ile Rana idi. Bunlar kur§un sesini 
sank.i beyinlerinin ic;inde duymuolardz. 
Hele Rana eger birden ,Sinasinin koluna 
yapt~masaydt muhakkak yere yiktlacak-

11. Kanttkhk, haylwl§mA. koou§ma ara -
stnda: 

- Kim attl bu silalu? 
- Tutuldu mu? 
- Gokten mi geldi kur.unlar yahuL 
Gibi sozler, kiifiirler, lanetler i~itili -

yordu. Uzaktan bir hastabaktctntn sesi: 
- Sinasi Bey ... Doktor bey ... Yara

ltya bahamza 1.. 
Bu ses, Diirdanenin yatag1 ba§mda 

toplananlar arasmdan c;tkiyordu. ~inasi 
Bey nobet~i oldugunu neden sonra hahr
ladt, ko~tu. Canstz gibi, rengi solmu§, in
liyen Diirdanenin yorgamm kaldtrdt. 
<;ar§afta gittik~e yaytlan bir kan lekesi 
vardt. Bununla beraber doktor ilk mua
yenede: 

- Baytllnl§, dedi. 
Sonra yaray1 bulmak. i.izere gomlegini 

~ekerken asistan Niyazi: 
- Kutsi Bey, Kutsi Bey! 
Diye bagtrdt. 
Dilrdanenin yatagma pek yakmdan 

bir ses duyuldu: 
- Kim bu baguan? N e var, ne oldu? 

Elbet biz de itimizi biliriz. <;ag.nnaga Iii· 
-r:um yok ... 

Di.irdanenin yatag1 etrafmda toplanan· 
lar ba~lanm c;evirince yi.izii ba§tanba§a 
pamuklar ve sargtlar ic;inde bulunan ihti• 
yar hastamn yataktan dogrulm1ya ~ah§• 

tlgliii, yere indigini, yiiziinden sarg1lan 
c;tkardtgmt gordi.iler. Bu Mehrned Kutsi 
idid. 

Ba§komiser, ic;inden c;tktlgt yatagm ke• 
nanna oturarak doktor ~inaaiye sordu t 

- Y aras1 miihim mi rloktor? 
- Hayzr ... YalnJZ bir kurtun kolu u• 

ytrml§; dtgeri yastlga isabet etmi§. 
Kutsi, Ustiinden beyaz entariyi ~1ka· 

nrken: 
- Neyse, dedi. Bu kadarla kurtar • 

d1k. F akat anlamadtgtm bir nokta var: 
tArk43l varJ 
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Milli bir vazife daha 

K1ymetli mezar ta§lanni 
muhafaza etmeliyiz 

Fakat bunun i~in geli,i giizel degil, bir 
zihniyetile ve bir . arkeolog 

nezaretile 
miitehassts 

laztmdir ~ab~mak 
«Cumhuriyeb> si.itunlarmda ufacak bir 

havadis vardt: <<Belediye mezarbk1arm 
tslaht ic;in faaliyete ge~iyor .. » Bu kiic;iik 
,goriilen havadis mahiyet itibarile tarihi 
bir ehemmiyet ta§tyan bir fast! te~kil e -
der. 

Tiirk ~ehirlerinde bir caminin avlu
suna, bir mescidin ko~esine veya bir tek
kenin bahc;esine stgmarak amlardanberi 
uykuya dalm1~ bu kiic;iiciik mezarltklar 
bizim ic;in bir ar~iv k1ymeti saklamakta· 
dtr. Bunlarm ~imdiye kadar ehemmiye
tini takdir edemedigimiz ic;in zayiat1m1z 
biiytik olmu~ ve birc;ok tarihi vesikalan
mtz mahvolmu~tur: mesela gec;mi~in en 
biiyiik iistadlarmdan M imar Hayreddi -
nin mezar ta~t buna misaldir. 

Bugi.in Mimar Hayreddinin yurdu -
muzun birc;ok yerlerinde milli tarihimize 
~ere£ veren yiiksek eserlerini tebcil etti -
gimiz halde onun hayah, oliim ve dogum 
tarihi hakkmda bir bilgimiz yoktur, iis • 
tadm mezar ta~m1 tesbit edebilseydik hi.:; 
degihe oliim tarihini anlar, ve bu ta~t 
k1ymetli bir hattra diye saklard1k. 

Hayreddinin Atikalipa~a camisi stra
smdaki Sinanpa~a tiirbesi haricinde met
fun oldugunu haber veren baz1 kitablar 
bulundugu gibi bu ta~I orada gorenleri· 
miz bile vard1r, fakat bugiin bu ta§m ye· 
rinde yeller esiyor, kimbilir hangi insaf
SIZ onu oradan ahp hangi duvarm !erne
line ath? Belki de ta§ orada topraklar 
ta~lar arasma kan~h. 

Bir tek mezar IB$1 bize ogretti ki F atih 
devrinde de Sinan adlt bir mimanmtz 
vard1r, bunun mezar ta§mt da F atihte 
Kumrulumescid denilen mescidin bahc;e
sinde gordi.ik. Bunu bulan Halil Etem 
iistadtmiz oldu. Eger o ah§ab, c;iiriik ev
ler arasmda bir yangm <;Ikarsa bu dar 
sokak aralarmda bu ta§Jn da mahvola· 
cag1 muhakkaktu. 

Her §Ubeden yeti&mi§ tarihl biiyiikle
rimizin mezar ta~lan hep boy)ece ~ehir
lerdeki irili ufakh mezarhklarda gomi.i -
liidiir. 

Tarihi mezarlardan: Oskiidar 
lskele camisinde Kaptan 

Sinan Pasa kabri 
sonra kavuklar ba~la; ve me~rutiyete ka
dar devam ediyor. 

Mimar Koca Sinamn ti.irb~sindeki ka· 
vugu vehleten Sinana mahsus zannede • 
riz. Halbuki zamamndaki ricalin mezar
lannda hep ayni kavugu goriiyoruz. Os
ki.idarda iskele camisi bahc;esindeki Kap· 
tan Sinan Pa~amn kavugu ve Eyiibde 
Sokullu tiirbesindeki kavuklan hep ayni 
resimde buluyoruz. hte tarihi ktyafet 
bahsinde de dikkate deger bir mevzu .. 

Belediyemiz mezarhklan tslaha niyet 
etmi§se - gee; kalmt§ olmakla beraber -
c;ok haytrlt hir i~e ba~lamt~ demektir. Fa
kat unutmtyaltm ki bu i~e yanlt~ yoldan 
girerse Ondokuzuncu asnn imarcthk na
mt altmda yapltg1 tahribcilik ~eklinde te· 
celli edebilir. Onun icrin bu i§i mlitehas
sJs bir heyelin yapacag1 bir projeye gore 
ve gene bir mlitehassmn nezareti altmda 
yapttrmah, mezarhklarda adeta bir ar -
keolog heyecan ve zihniyetile c;ah~arak 
topraklan itina ile e~elemekten de crekin
memelidir. 0 vakit bu topraklar ve mo
lozlar altmdan c;ok ktymetli vesikalar c;t· 
kaca~I muhakkakttr. 

Mimar 
SED AD CETINT A$ 

ADLIYEDE 
~ehidlikte yap1lan ke§if 

Bir nutuktan 
~IkarJian mana 

Amerika infirad siyase
tini btrakacak mt? 

Diin gel en <<Daily T elgraph» gazetesi 
Washington muhahirinden ald1gt ~u tel
grafl ne~retmektedir: 

Hariciye N azm Cordell Hull tara -
fmdan harici i~lere dair soylenen bir nut
ku inceden inceye tetkik eden mi.i~ahidle
rin sozlerine bakllacak olursa, bu nutkun 
baz1 par~alanm, Amerikanm Avrupa ve 
Asya ile istikbaldeki mlinasebetlerinde 
mlihim tahavvi.illerin bir ba~langtCI ad • 
detmek kabildir. ' 

An'ane ~eklinde devam edege~'llekte 
olan dostane infirad siyasetine ragmen 
birle~mi~ Amerika devletleri son zaman
lardaki cihan§iimul hadisat kar§ISinda ar
zu ettigi §ekil ve mahiyette alakastz kal· 
makta gittik~e mii~kiilata du<;at olmak
tadtrlar. Ayni zamanda Amerikay1 Av
rupa ve Asyadan aytran deniz hailleri -
nin de Okyanus tayyareleri vasttasile c;ok 
yaktn bir istikbalde ehemmiyetten du§e· 
cegini nazan itibara almak icab etmek
tedir. 

Mr. Cordell Hulliin harbden evvelki 
Kellog paktmm ehemmiyetten dii~tiigiinii 
i~aret etmi~ olmas1 buradaki diplomatla
rm gozlerinden kac;maml~ ve bu sozlerin 
ehemmiyeti derinden takdir edilmi~tir. 

Ayni mehafil bu paktm kabiliyeti tat· 
bikiyesi kalmtyacak derecede zaman za
man ihlale ugram1~ oldugunun Amerika 
hiikumeti tarafmdan en nihayet anla~tl
m•~ bulundugundan memnuniyetle bah • 
setmektedirler. 

Ayni zamanda Manc;ukonun Japonya 
ve Habe~istamn da 1talya tarafmdan 
fethinin ~imdiki idare tarafmdan resmen 
tamnacagm1 za'nnetmekle beraber, diger 
devletler bu hususta harekete gec;tik • 
Jeri takdirde Amerikanm bu mesele ii • 
zerinde bir sene evvelkine nazaran da
ha mi.ilayim davranacagt hissedilmekte -
dir. 

Harb aleyhine olan pakt Mr. Kellog 
ve halefi Mr. Stimson tarafmdan Man
c;uryantn Japonlarca i gal edildigi za • 
man ittihaz olunmu~ bir tedbirdir. Bu 
pakta nazaran, Amerika hi.ikumeti pakt 
ahHmma mugayir olarak temin edilen 
arazi ilhaklm tammtyacaktt. 

Roosevelt idaresi hiikumeti eline al • 
dtktan sonra paktm bu husustaki hiikiim
lerinin son derece zaytf!amt§ oldugu mu
hakkakhr. 

KVLTVR ISLER/ 
llkmekteblerde talebe kaydi 

bitti 

Mezarhklann tslahl mevzuu bahsolun
ca bunu ktymetli biiyiik abidelerimizin 
bah~elerine ve tiirbe bah~elerine de te~
mil etmek ve buralarda da ~uurlu bir ha· 
rekete gec;mek laztmdtr. Mesela Siiley· 
maniye camisinin tiirbe bah<;esi bu yon
den §ayam dikkattir, buraya Si.ileymantn 
ve Hi.irrem Sultamn tiirbeleri yaptldik -
tan sonra o am i<;inde daha u<; a<;tk me· 
zar yaptlmi~ttr. Ondan sonra bilhassa 
Ondokuzuncu aSITda ~iddetli bir akmla 
tiirbe bahc;esi dolmu§tur. Burada hi<;bir 
ktymeti tarihiyesi olm1yan pa~a halilele
rini, saray hademelerini bile bulursunuz. 
Kanuninin yi.iksek bir §aheser denecek 
tiirbesinin etraf1m ve caminin si.ibasman 
ktsmtnl bogarak mimari ktymetini gizli -
yen bir ~ekilde sun'i sedler yaptlarak bu· 
ralara rasgele mezarlar doldurulmu~tur. 
Binalarm selameti namma bu sedlerin 
bo~alttlmast ve bu ktymetsiz mezarlarm 
buradan kalr.hnlmast herhalde iyi bir i§ 
olacakttr. 

Mezar ta~lan kavuklann ~ekli, yazt -
lann tarzt ve tezyinahmn hususiyetile de 
bizlere pek c;ok ~eyler ogretir. Mesela: 
lstanbulun fethine kadar Bursa ve Edir
nedeki ve lstanbulun ilk zamanlardaki 
mezar ta~lan kavuksuz olarak ayn bir 
hususiyet arzeder. F etihten bir miiddet 

ilkmekteblerde esas talebe kaydi di.in 
bitmi~tir. Bundan sonra namzed talebe
nin kaydi yaptl'\cakttr. $imdiye kadar 
yaptlan tetkikatta birc;ok ilkmekteblerde 
ic;ilen sularm gayris1hhl oldugu goriil -
mii~tiir. Bunun online g!!~ilmek ic;in de 
icab eden tedbirler almmt~hr. Filitre ya
piimast laztm gelea yerlere filitreler ya-

Edirnekap1 dt§attsmdaki $ehidligin 
biiyiik bir ktsmma dort ki§i tarafmdan 
tasarruf iddia edilerek tapulan da alm
mt~tt. Bu tapulann iptali i~in Belediye 
tarafmdan hukuk mahkemesinde ac;tlan 
davaya devam edilmektedir. Mahkeme -
ce mahallinde bir ke~if yaptlmastna ka • , 
rar verildiginden diin bir heyet §ehidlige 
giderek ke~if icrasma ba~lamt~tJr. Fa kat 
i§ini bitiremedigi ic;in ayni heyet bugiin
lerde ikinci bir ke~if yaparak raporunu 
mahkemeye verecektir. 

ptlacakttr. • 
...... Ia: 

F ena au satanlar 
cezalandtrllacak 

Zaman zaman §ehrin otesinde berisin· 
de terkos sularmm memba suyu nam1 al· 
tmda 5attlmakta olmast iizerine Belediye
ce bu hususta ciddi ve §iddetli tedbirler 
almmasma karar verilmi~tir. Bu arada 
biitiin diikkanlardan niimuneler altnarak 
tahlil ettirilecek; fen a su satanlann diik
kanlan hir daha ac;Ilmamak lizere kapa
ttlacakhr. 

T emyiz azahklar1 
Istanbul Agtrceza reisi Suadla birinci 

ticaret mahkemesi reisi Memduh ve Bur· 
sa T etkiki !tiraz komisyonu reisi V eh • 
binin T emyiz mahkemesi azahklanna ta
yinleri Milli iradeye iktiran etmi~tir. 

"Cumhurlvet., "' tefrikas• 74 Abtdtn Daver DAV'ER 

Gene zabit, bu tekliflerini Saniha ·j - Anneme, senden bahsedemeyi -
ya. kabul tttirmek kin ahlaktan dem ~im ... Payastan anneme yazdtgtm mek -
vuruyor, mi.inaka~a ediyor, gene ka • tublarda, stk stk senden bahsederdim. 
dmm manas1z telakki ettigi deliller ge - Senin zekam, senin kibarhgmt, beni iyi -
tiriyordu. Halbuki Sanihamn ona inan- lige sevkeden yiiksek tesirini metheder -
mas1, fikirlerini kabul etmesi ic;in, uzun dim. Bursada iken annem, tabiatile, ba
sozden ziyade belig bir siikute, buselerin na seni sordu. Mektublanmdaki tabirle 
dudaklan susturan belagatine ihtiyact <<Giizel 1stanbullu hantmefendi» yi ls 
vardt. Bir giin, Erciimend, onun seven tanbulda ziyaret edip etmedigimi anla • 
kadm gururunu yarabyacak bir pot kw mak istedi. 
d1. Saniha, safiyane sordu. 

Ba§tnl Sanihanm gogsilne dayamt§ ko· - Peki, sen ne dedin? 
nu§uyordu: - Hie; ... Arttk metresim olduktan 

- Bursada ailem arasmda ge?en gi.in- sonra, anneme senden bahsedemezdim 
Jerde beni en ziyade milteessir eden ne- ki... Anneme hi.irmetsizlik etmi§ olur • 
dir, bilir misin? dum. Annemin sualin; ne cevab verece

- Hay•r sevgilim. Nedir? Si:iyle ba- gimi ·~a§trdtm. 
kaytm. Saniha, fena halde k1zd1. Sevgilisinin 

Saniha, Erciimendi biitiin ~efkati, bii· ba~mt gogsiini.in iistiinden itti. 1nfialle 
tUn sevgisile teselli etmege haz1rlandt ve sordu: 
onun bu derdini dinlemck iatcdi. - Anncnin huzurunda, mctresin ol-

dugum icrin benim ismimi agzma alam1 -
yan beyefendi, beni teyzenizin evine na
si! gotiirdiinilz ~ Y oksa teyzenize ht.irme
tmiz yok mu~ 

- 0 astl teyzem degildir: ovey tey
zemdir. Paraya dii~kiin bir kadmd1r. 0 
zaman kendisine para verdim. T abiidir 
ki hiirmet etmem. 

- Ne olursa olsun, annene hiirmet e
derken bana, a§ktma hiirmetsizlik, hatta 
hakaret ettiginin farkmda degilsin gali • 
ba. Ercilmend, fena halde kalbimi ku -
dm? 

Erciimend, pot ktrd1gmi anlamt~h. Sa· 
uihamn ellerini, ayaklanm operek binbir 
oziir diledi. • 

Bir miiddet sonra, ikinci bir anla§ama
mazltk yiizi.inden aralarma ikinci bir so
gukluk girdi. Saniha, Erciimendin ken -
disine kat§ I sessiz faka t ac1 bir infial bes
ledigini hissediyordu. 

Oteldeki bulu§malanmn birinde gene 
zabit, ona: 

- lstanbuldaki alaylardan birine ta • 
yinimi istiyecegim. Fa kat istedigimi ko • 
layca elde edemiyecegimi pekala biliyo
rum. Biraz yardtm eden olursa, bu hak
ktml kabul ettirebilirim. Uzak akrabam
dan bir meb'us var. Onun delaletini rica 

Almanyada biiyiik son
bahar manevralar1 

miicadele 
nastl olur? 

Harbdenberi ilk defa yap1lan askeri 
harekatta biitiin ,efler bulunuyordu 

1 gatan stad Selim Smt 'Tarcan 
~ iki giln evvelki Cumhuriye 

Manevralarda son •i•tem bir top tan:im edilirken 

Frankfurt 22 (Hususi)- Buyuk son- Bu verginin yerine maa~lardan ve iicret
bahar manevralan ba§lamt§hr. M. Hit- Jerden yiizde bir nisbetinde bir ki.iltiir ver
Ier, M. Blomberg, M. Fritsch, M. Go· gisi almacakttr. 
ring ve M. Hess bu manevralarda haz1r Bundan ba~ka ordu ihtiyac1m kar~ • 
bulunmu§lardtr. Birc;ok kolordularm i§- Jarnak iizere bir de askerlik vergisi ihdas1 
tirak etmekte oldugu bu manevralar Bi.i- mutasavverdir. 
yiik Harbdenberi yap•lmt~ olan manev- Arazi sahiblerinin de, yakm bir za • 
ralann en miihimmidir. M.anevralar, 25 
eylulde sona erecektir. 

*** 
Almanyamn yeni vergileri 

Pariste ~tkan 1ntransigeant gazetesinin 
Berlin muhabiri bildiriyor: 

Nuremberg kongresi, yeni kanunlar 
yap1lmadan ve Hitler yeni kanuni tedbir· 
ler teklif elmek veya kendi aldtib tedbir· 
leri tasdik ettirmek Uzere millet meclisini 
ic;timaa ~agtrmak liizumunu duymadan 
bitti. 

Maamafih, ii~iincii Reichm kanunlar 
ve kararnameler mecmuasmm, yakmda, 
ekonomik ve siyasi yeni metinlerle kaba
racagt tahmin edilebilir. 

Mesele, mevcud baz1 vergilerin ciba • 
yet usulleripde yaptlacak tadilata ve ye· 
niden ihdas edilecek bazt vergilere dair
dir. Katolik ve protestan mezheblerine 
salik olan her ferdin vermekte oldugu ki· 
lise vergisi yakmda kaldmlacaktn. B~ 
vergi c;ok hafif oldugu halde son zaman
larda baz1 kimseler, bundan kurtulmak 
maksadile hic;bir mezhebe salik olma • 
diklarmt soylemek yolunu tutmu~lardt. 

manda, topraklanndan bir ktsmmm, ki.i
c;iik ziirraa dagthlmak ilzere istimlaki 
kar~ISinda kalmalan kuvvetle muhtemel -
dir. Bu tedbire ilk hedef olacak, once 
Almanyamn en biiyiik arazi sahibi olan 
kilise, sonra Hohenzolern ailesidir. Bun
lardan sonra, $arki Prusyantn, Pome -
ranyamn ve Silezyanm hakiki derebey -
Jeri olan pek iengin bazt asilzadeler gel· 
mektedir. 

Y ahudilerin ellerindeki mall ann istim· 
laki ic;in bazt hamltldar yap!ldtiit riva
yeti vardiT. Bunun ic;in de Almanyada 
mal sahibi olacak her ferdin mutlaka 
«Emlak !ahibleri milli birligi» azas1 bu· 
lunmak ~art ko§ulacakhr. Halbuki bu 
birlige girmek, nizamname mucibince, 
Ari olmaga mi.ilevakktf bulundugundan 
Yahudilerin mallan ellerinden otomatik 
surette almml$ olacakhr. 

Siyasi sahada tatbik edilecek tedbir • 
Jere gelince, 29 marttaki reyiamdanberi 
toplanmasma li.izum goriilmiyen Rayh~

tagm feshine Hitlerin karar verdi&i soy
lenmektedir. 

Bulgar meslektaflarimJZ lstanbulda 

Misalir mesleltta,larrmrz 'Qapurda ... 

Bir iki glin evvel lstanbula gelen ve Ziyafette Bulgar ve TUrk gazetecile-
Bulgar Matbuat cemiyeti reisi M. Ma • ri bulunmu~lardtr. 
carefun riyaseti altmda bulunan 20 Bul· Samimi nutuklar soylenmi§ ve her iki 
gar gazetecisi §erefine di.in Matbuat ce· milletin ve gazetecilerinin §erefine ic;il • 
miyetinde bir c;ay ziyafeti verilmi~tir. mi~tir. 

edecegim. Arhk senden uzak ya~tya -
mam. Annem aramtzdaki miinasebeti ve 
bu milnasebetin evlenmemize mani oldu
gunu sezdigi icrin, sana dii~man kesilmek
le beraber, bana yardtm edecek. Sangii
zelde kiradeki evimizin selamhk boliigiin
de iki ayn oda vardn. Bu odalan do§eyip 
day1yacak. Ben de hayattm1 intizama so· 
kacagtm. istanbulda daha miireffeh ya
~lyacagtm. Burada, Harb Akademisine 
girmege de hamlanahilirim. Akademiye 
girdikten sonra erkamharb zahiti olurum. 
Hammefendi, size laytk parlak bir za • 
bit. .. 

istanbulda bir alaya yerle*ince, senin· 
le herglin bula~abiliriz. Evime gelirsin. 
Benim derslerimi dinlersin. Ben de sana 
a§k dersi veririm. Sayle Saniha, boyle ne 
iyi olur; nekadar mes'ud oluruz, degil 
mi? 

- Cooook I dedi; fa kat sesinden, Er
ciimendin bu projesinden pek ho§lanma
dtgt anla§thyordu. 

Erciimendin teklif ettigi hayatm daha 
ziyade tatstz taraflan. Sanihanm gozle
rinin oni.ine gelmi§ti. Erci.imendin San • 
giizeldeki evine girerken merakh ve de
dikoducu mahalle kadmlannm kafesle • 
rin arkasmdan kendini gozetleyi§i, c;irkin 

olduguna ~i.iphe etmedigi o ah~ab evde, 
eski ve zavalh mobilyalar arasmda, mu· 
ayyen giinler ve saatlerde, nobet tutar 
gibi, sevgi]i5ini gormege geli§in zevksiz· 
ligi, angarya ~eklini alacak olan bu mii
l<lkatlar i~in kocasma binbir yalan uy· 
durmak mecburiyeti, sonra yava~ yava~ 
Erciimendle aralannda cr1kacak anla~a • 
mamazhklar, sogukluklar, a tk kavga • 
Ian, ktskan~ltkhr, duygu ve arzularm ted
rid yorgunlugu, goniil iiziintiileri, b1k • 
kmltk... Birer hirer dimagtnda resm1ge· 
c;id yaptllar. 

-8-
Saniha, Erciimendin lstanbula geldi • 

gini kocasmdan gizlemi~ti. ' Giderayak 
birbirlerini daha ~ok gorebilmek ic;in, 
gene zabitin gidip Si.ihayi ziyaret etme
sini kararla~ttrdtlar. Si.iha, tabii Ercii • 
mendin geldigini Sanihaya soyliyecek, 
Saniha da delikanhyt yemege davet ede
l!m diyecekti. Boylece, Erciimend. bir 
iki defa eve gelmek imkamm bulabilece· 
gi ic;in beraber gec;irecekleri saatler art -
mt~ olacaktt. 

Bu fikri Erciimend, onceden kabul et· 
mek istememi§ti: 

[Arkast varl 

te selis bir yaziSl ~·ktt. V 
rem afetile F ransada nas1l mlicad 
le edildigini tasvir eden bu yaz 
dan anhyoruz ki kuduz selleri durdura 
korkunc yangmlan sondi.iren, ytldmct kt 

1 yulara hapseden be§er zekas1, masallat 
daki yetmi§ yedi ba§h ejderlerin kii~ii! 
mi.i§ bir ornegi gibi yapt§tlgt cigerden k 
lay kolay sokiili.ip attlamtyan veremi d 
yenmek yolunu bulmu§ gibidir. 

Dstadtn yaziSI FransJZ!ann bu one 
yolda nasll yiiriidiiklerini ibret veric:i b 
selasetle izah ediyor. Veremin toplu t 
fekli, tankh ve tayyareli bir istila ord\! 
sundan c;ok daha katil bir dii§man oldl 
gunu ve r;iinkii her dii§manla -az ve l 
~ok bir fedakarhga katlamlarak- uyu§u 
mak, ban§tlmak, hatta dostla§mak mii 
kiinse de bu hastahkla -nesiller ve nesi 
ler feda edilmek mukabilinde bile- itiliH 
imkan bul unmadtgtnl mlitearife halindi 
kabul eden Franstzlar Biiyiik Harbi biL 
rir bitirmez vereme kar§t harb ilan etmi 
ler ve gerc;ekten biiyiik zaferler kaza 
mt~lardir. ,1 

Selim 'Strn Tarcamn bize verdigi ih 
sai cetvele gore Franstzlarm veremle yap 
ttklan harb, esas itiharile. 820 kararga~11 
tan idare olunuyor. Bunlar, dispanser a 
dtm ta!itmaktad1r. Bugiin o karargahlar 
ba~vuran hastalann s~y1s1 bir bu~tuk mi • 
yondan biraz eksiktir. . 

V eremle milcadelenin en biiyi.ik §art.'
1 

hastabga tutulanlan -barb sahalannd 
yaralananlar gibi- hastanelere yahrmal 
tiT. Bunun ic;in biitiin Frnsada 72,8ot 
yatak vardtr. Senatoryomlarla pen·a 
toryomlardaki 71,850 yatak bu yekun 
dtsmdadtr. 

Biiyi.ik ve c;ok biiyiik masraflar ihtiy 
edilerek idare edilmekte olan bu yam 
harbden acaba ne gibi miispet neticel 
elde edilmi§tir?.. Son ytlm istatistikleri b 
soruya da ~u cevabt veriyor: 1906 da vt 
remden 87,000 ki. i olmii~ken gec;en ) 
kurbanlann say151 altmt§ bine dii§mu§tu 
Demek ki on he yirmi y1l sonra hasta 
hk tamamile maglub edilecek ve verert 
Fransada masalla§acakttr!.. 

.Simdi gi:izi.imiizii kendimize c;evirelim 
Veremle miicadele emeli, on binler 
kurban verildikten sonra, bizde de yur' 
yen bir fikir olmu~tur. Fa kat o fikrin ~ • 
reket haline gec;tigi gun yurdumuzda k1 
veremli vardt? Hastahga harb ar;tlma 
t.izerine neler yaptld1, kac; dispanser ac;t 
dt, hastanelere kac; yatak konuldu, sen 
toryomlann ve pervantoryomlarm sart 
kac;a c;tkanldt ve biitiin hu <;ah§malar 
neticesi olarak verem kurbanlannm say1 
kac;a indi L Bunlar, esefle soyliiyoru 
bizim ic;in tamamile mec;huldiir. Vere 
le mi.icadele olundugunu biliyoruz, 
cadelenin ~artlanm, istikametlerini ve n ' 
ticelerini bilmiyoruz. Bu, beyaz perde 
kan~1k golgeler ~eyretmek kadar i.izlic 
bir durumdur. 

Veremle yap1lan mi.icadele neticeler 
ni bilmemekten vereme kar~1 isyan 
hiicum arzu una gev~etmek te dogabili 
Zira herhangi bir enerjinin ktvamm 
tutulabilmesi veya c;ogalhlmasl, onlan 
taalluk ettigi te§ebbiislerden almacah 
miispet neticelerle miimkiin olur. Son 
goriinmiyen yiiriiyii~lerin aktbeti, e 
inadct yolcular ic;in bile, yorgun di.i ii~ 
donmekten ba~ka bir§ey olamaz. 1 

Bu sebeble ve ustad Selim Strn Tar~ 
nm yaztstndan ic;ime dil~en imreni le bi"t 
de de bu i§e aid istatistikler tertib olu 
mast lt.izumunu ileri si.irmekten kend' 
alamadtm. V ererne kar§l ne yaptldtgl 
ogrenelim ki ne yapllacagtnl kavramak 
giidiik ce\miyelim. 

M. TURHAN T!N!f 

Beyoglu Halkevinde. paraal!~ 
deraler 

Beyog1u Ha1kevinden: t 

1 - Evimizin 1936 - 1937 ders ytlt b 
rincitc~rin 1936 per§embe giinti. ba§h 
yacakhr. 

2 - A<;1lacak dersler §Unlard1r: 
A - Dll dersleri: 
1: Tiirkc;e. 
2: Framazca. 
3: ingilizce. 
4: Almanca. 
5: Rus<;a. 
6: italyanca. 

u ., 
Bu dersler i.i<;er kur i.izerine tertib E 

dilmi~tir. 
B - San'at dersleri: 
1: Smai elcktrik. 
2: Bir;ki. 
3: <;:i\;ek<;ilik. 
3 - Bu dcrsler paras1zd1r ve dtizen 

e-lnmi~ programa gore ak§am saat 18 
21 de Evimizin Tcpeba§mdaki kuragu:r 
da okunacakttr. 

4 - Yaztlmak istiyenlerin iig vesik 
fotograf1 ve niifus tezkcresile birlik 
her gi.in saat 10 dan 21 e kadar F.vimi 
direktor lligiin e ba~vurmalan. 
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Tahkim karar1ndan Hukuk Fakiiltesi GUNESTE BUZ iSTiHSALi! 
Sonra ~nakkale 4 sene oluvor 

Atlet taklmlmlz bugu .. n Yirmi sekiz, ot~z Yl} ic;inde ya~adigt- Maarif Vekili muhtelif 
m1z otuz as1rhk mkilab, yurdumuzda, •• 
ruhlanmtzda birbirinden farkh degi - meseleler hakkinda mu-

Fennin 
tecriibe 

harikulade 
mahsulleri At. harek t d. or ~iklikler gostermi§tir. Ben yalm1! §U h. b tt b I d _Inaya e e IY ~: ~~:;:~~:ne s~:::~~~~~~mt:: = Im eyana a u un u 

. [Ba11tara!t 1 inci sahifede] 
latacagtm. Bunu anlatabilmek i~in on - Santimetro murabba1na 18,000 kgr. tazy1kla\ bir 

buz par~as1 kayn1yan sudan daha yiiksek hara• 
rete ~1kar1byor ve giine~te buz imaline ~ab,Ihyor 

edinci Balkan oyunlar1 biitiin Balkan takimla
Jntn i,tirakile 27 eylulde biiyiik merasimle a~IIacak 
Y edinci Balkan oyunlarma i§tirak e -
cek olan millt atlet takum bu sabah 
omanya vapurile Atinaya hareket ede

i:ktir. 
Atletizm Federasyonu reisi Vildan 
~irin riyaseti altmda ve bir tek idareci 

e seyahate <;1kacak olan atletlerimiz §U 
adro ile miisabakalara i§tirak edecek -
•rdir. 

I 00 - V edad, Mehmed Ali. 
200 - Vedad, Melih. (Raif ihti -
t) 
400 - Melih Miinci. 
800 - Galib, Receb. 
1,500 - Rtza Maksud, Galib. 
5,000 - Rtza Maksud. 
I 0,000 - RIZa Maksud. 
I I 0 mania - F aik, Sed ad. 
400 mania - F aik, Miinci. 
4 X I 00 bayrak: V edad, Raif, Meh

ed Ali, Nazmi (Cemil ihtiyat) 
4X400 bayrak: Miinci, Receb, Ga-

l), Melih. 
Yiiksek at lama: Polat, Sed ad. 
Smkla at! am a: F ethi, Hay dar. 
0<; ad1m atlama: Pol at. 
Giille - !rfan, Veysi. (Ethem ihti -

1ta) 
Di~k - Veysi, ' Etk-P'I 
Cirid - Melih. 
K1hc - lrfan. 
Milli atlet taktml azasmdan giille a

.:1 1rfan Berlinden, smkla atlaytcl Fet· 
de Londradan Atinaya gelecekler -

Jr. 

Birinci Balkan oyunlanna 27 eylul 
zar giinii Atinanm me§hur stadtnda 

'yiik merasimle ba§lanacakhr. Yunan· 
ar, bu defaki Balkan oyunlanna ~ok 
emmiyet verdikleri i~in miisabakalann 

uyiik bir intizamla yaptlacagl iimid e -
lmektedir. 
II inci Berlin Olimpiyadlannda bu -

nan ve Alman organizasyonunun aza
etini yakmdan goren ve tetkik eden Yu
m spor te§kilahmn, yedinci Balkan o
lnlannda birc;ok yenilikler yapacagma 
imal verilmektedir. 
Yedind Balkan oyunlarma giden 

niine okuyuculanmtza bildirecek, aynca 
hususi mli~ahedelerini de yazacakhr. 
Semih, Balkan oyunlarmda 

bulunm1yacak 
I 00 metro ko§UCusu Semih, ~ah§mak

ta oldugu §irket tarafmdan Avrupaya 
tahsile gonderileceginden yedinci Bal -
kan oyunlanna gidecek TUrk tak1mmda 
bulunamJyacakttr. 

Umumi merkez olimpiyad 
hesablarmi tetkik ediyor 
Tiirk Spor kurumu Umumi Merkezi 

General Ali Hikmetin ba§kanhgmda iki 
gi.indenberi §ehrimizde i<;tima yapmakta
dtr. Bu ic;timalar heniiz bitmedigi i~in 
konu§ulan meselelerin neden ibaret ol -
dugu anla§IIamami§Sa da Olimpiyad he
sablanntn tetkik edilmekte oldugu zan • 
nedilmektedir. 

Milli tak1m antrenorii geldi 
F utbol F ederasyonu tarafmdan anga· 

je edilen futbol antrenorii lngiliz Booth 
dun ak§am §ehrimize gelmi~tir. 

M. Booth bir miiddet Modada husu· 
si bir yerde oturacakhr. 

F utbol F ederasyonu birka<; giine ka
dar umumi bir mesai programt hazirhya
cakbr. 

Su sporlart i~in ii~ filim 
getiriliyor 

Susporlan F ederasyonu, yiizme, ku -
rek ve vaterpolo sporlanrun memlekette 
daha iyi bir §ekilde yapiiabilmesi i<;in Al
manyadan takriben biner metroluk i.ic; bi.i
yiik filim getirtecektir. 

Ki.irek, yiizme ve vaterpolonun teknik 
idmanlarmr en ince noktasma kadar gos
terecek olan bu filimler sayesinde yapt -
lacak antrenmanlardan biiyiik istifade • 
ler temin edilecegi timid edilmektedir. 

Susporlan F ederasyonu ki§m yaptla • 
cak salon idmanlan ic;in de aynca vesait 
getirmek suretile susporlan faaliyetine bii
yiik bir ehemmiyet ve yenilik vermi§ ola
caktu. 

Romanyah boksoriin ii~iincii 
Urk atlet taktml, bize verilen maluma -
gore, tam formundadJr. Bu miisaba - ma~I 

larda iyi dereceler alacagt, hatta lic;iin- Gec;en hafta Melihle yaphgt mac;1 
liigii kazanacagt timid edilmektedir. kaybeden Romanyah boksor T eoderes-
11 inci Qlimpiyada gidemiyen atlet - ku i:iniimiizdeki pazar giinii Y orgosla ii-
imiz. yedinci Balkan oyunlarmda ken· <;er dakikadan 12 ravundluk bir rna~ da
varhklanm gostermek fmabnt hula - ha yapacakhr. 

klardtr. Atletlerimize §imdiden muvaf- Moskovadaki sporcularimiz 
kiyetler dileriz. Leningrada hareket ettiler 

rkadtlfrmtz Ahmed lhsan Ja Mosko~a 22 (Hususi muhabirimizden 
letlerle beraber Atinaya gidiyor telsizle) - Spor kafilemiz bu gece saat 
Berlinden 11 inci Olimpiyad mtisaba- 24,30 da buradan Leningrada hareket 

tlarmm biitiin tafsilatmJ giinii giiniine etti. Sporculanmtz, Sovyet sporculan ve 
uyuculann11za bildirmi§ olan arkada - spor te§kilah erkam tarafmdan biiyiik 

;nJz Ahmed ihsan, atlet kafilemizle be- merasimle te~yi edildiler. 
her bugiin Atinaya hareket edecektir. Spor kafilemiz yarm Leningrada mu
rkada§ttmz, Atinada yaptlacak mi.isa- vasalat edecektir. Leningradda ilk rna.; 
kalann netice ve tafsilatmt giini.i gi.i - aglebi ihtimal 24 eylulde yap1lacakttr. 

~ ~---

Holanda V eliahdinin izdivac1 

Holanda Veliahdi Prenses Jiilyaranm Alman Prenslerinden Bernard Lip 
le ni§anlandJgmt yazmi§hk. Resmimiz yakmda evlenecek olan gene c;ifti, 
.\msterdamda, ni§an merasiminden sonra §ehirde otomobille dola§trlarken ve 
'lalkm selamlanna mukabele ederlerken gi:isteriyor. 
I Ill II IIIII II II It I 1111111 IIIII IIIII II IIIII II II I I Ill It II II 1•1 I I IIIII till I II II- II It I' ttl ffll.ll ttttl•f 11!1111 II I t•ttll tIll 

Turk Hava kurumunun Hava tehlikesi hakkmda 
e§ya piyangosu yaptlan tetkikler 

Tiirk Hava kurumu Kad1ktiy ~ube -
1den: 
Tiirk Hava kurumu Kadlkoy §Ube -
1in e~ya piyangosu gekilme mi.iddeti 
10.1 nihayetinde bitecektir. Bilet al • 
§ olanlarm ve yeniden alacaklarm 
!ldiki:iy iskele civarmda Milyon gi~e-
1e biletlerini ibraz ederek numara -
•mt c;ekmeleri ve ald1klan bileti ib
z etmiyenlerin e§yalanm Hava ku -
muna teberru etmi§ saytlacag1 ilan 
nur. 

istanbulda bulunan Dahiliye Vekaleti 

Seferberlik §Ubesi miidiirii Hiisameddin 

yann Ankaraya gidecektir. Hiisameddin 

§ehrimizde hava tehlikesine kar§t koru • 

rna i§leri hakkmda alakadarlarla temas 
etmi§tir. 

Diin Vilayette hava tehlikesinden ko

runma komisyonu toplanarak yap1lan i§

leri gozden ge~irmi§tir. 

dan evvelki safhalara da temas etmeli- kaldmlacak degildir. Biz bu mektebin 
ya§amast liizumuna ~iddetle kaniiz. Li -yim. .. 

* * * san i:igrenmek bir Universiteli i~in esas • 
Mutlakiyet devrinde efsaneler yurdu 

olan <;anakkale Bogazma bakt1g1m za
man, her gece ma§Ukasmt gtirmek i\<in 
yi.izerek ge<;en a§Ikm hayalini goriir -
di.im. Bu efsanenin olduk~a meharetle 
yaptlmt§ bir tablosunu c;ocuklugumda 
gormi.i§ti.im. 

Dalgalarm kudurmu§ hiicumlarile 
saldrrdlg1 bir gecede kayalarm i.izerin
de B.§1km1 bekliyen VenUs ktzmm kar
§Isma kopi.ikler arasmda yuvarlana yu
varlana sevgilisinin bitkin bir hale ge
len cesedi <;1klyor. 

Bogazm iki tarafmdaki kasaba ve 
ktiylerde servet ve refah ic;inde kan1 
donmu§ bir~ok insan ya§Iyor... On -
lar da hpkl benim gibi yerde, gokyi.i • 
ziinde a§k ve hayal menkibeleri oku -
yorlardl. 

*** 
Me~rutiyet ilan olundu; sokaklar, ev· 

ler; hatta denizler donanmt§, mi.iphem 
bir c;1lgmhk i~inde istikbalin felaket -
leri kutlulamyordu. Y11larca siiren gaf
let uykusunun hesabmt sormaga haztr
lanan tarihin korkunc havalini hicbiri-
miz gtiremiyorduk. . 

*** 
<;ok gec;medi. 0 korkunc giinler gel-

di. Yedi iklim dart kti§eden kopup ge -
len insanlarm bu giinahs1z diyara yag
dtrdJgl cehennem yagmurlan arasmda 
yerle gi:ik birbirine kan§mt§, kasaba ve 
ktiylerdeki halk ka<;I§ffii§ti. Oguzun 
Attilanm ogullan, alevler, dumanlar a
rasmda efsanelerin bile yaratamad1g1 
bahad1rhk levhalanm tersim ediyor -
lard!. 

*** 
Mi.itareke ytllarmda yanml§, ytkll -

mt§; ocaklan stinmii§ bu diyarm ote -
sinde berisinde kiiskiin simalarmda 
mukadderatma ic;in i~in aglad1klan gi:i
ri.ilen insanlara kar§l c;ahm satan ya -
banc1lara raslamyordu. 0 yabancilar ki 
iic; gi.in evvel cehennemlerini ~elik ka
lelerini tophyarak ka~1p kurtulmay1 
muvaffakiyet bilmi§lerdi. 

*** 
Zaferden sonra da <;anakkaleye git -

tim. l;)ehirler,.:koyler gene y1mik ~~ "Jt
kik, fakat o enkaz iizerinde ka§anele -
rin kuliibeden temellerini atan gi:igiis -
leri kabank iman heykelleri hakiki bir 
saltanat si.iriiyordu. Yalmz bir ufak Ie
ke, zevklerini kac;1ran bir eksiklik var
dl. Kalelerimiz metrUk, askerlerimiz 
sokaklan doldurmuyor. Arasua resge -
linen jandarma zabit ve efradmm yiiz -
lerinde kaytb bir dii§mana kar§l kin 
ve izleri vard1. Biz bi.iti.in diin -
yaya kar§l koydugumuz zaman bu -
ralan tahkim edilmi§ miydi? Tiirki.in 
polat gi:ivdesinden c;etin istihkam m1 
olur? Ate§leri gi.ilzar eden iman, sine -
lerde kald1kc;a onlarm kar§tsma ~1k1 -
labilir mi? 

*** 
Mersin vapuru <;anakkaleye yakla§tl. 

Sancak taraf1m1zdaki yamaca yiiziimi.i
zi.in akile yaztlml§ 20/VII/936 tarihini 
okuduk. 

Birc;ok zabit ve askerlerimiz general
lerini kaq1lamak ic;in vapura geldiler. 

Eski devirlerde i.ic; ay San'ada muha
sara altmda kalml§hk. Arhk her §ey
den i.imidimizi kestigimiz, oliime fela -
kete hazirlandigimtz bir gi.inde derin -
den top sesleri gelmege ba§ladl. Eyvah! 
Asiler top ta bulmu§lar ... 

Halecan ve heyecan i<;inde klvramr
ken §ehrin methaline gelen §osenin ii
zerinde bizi kurtarmaga gelen, imda • 
d1mtza yeti§en askerlerimizi gtirdiik. 
Kadm, goluk c;ocuk hepimiz dl§anya 
ugrad1k. Bu gelenler kasaturalarm1 ya
tagan tarzmda silahhklarma sokmu§ 
ktr sakalh Antalya redifleri idi. Ku . 
caklarma s1<;nyan c;ocuklar muttas1l 
0 tozlu sakallan operken kalbleri ta§
tan, c;elikten daha metin alan ihtiyar 
Ti.irkler, ~ocuk gibi aghyorlard1. ~imdi 
biz de <;anakkale sokaklarm1 dolduran 
millete selamet ve refah teminah ve
ren babayigitleri gordiik~e boyunlarma 
ahlmak, onlan goni.illerimizden gelen 
sevgilerle opmek ihtiyacmt duyuyoruz. 

Birdenbire kasabanm ge§nisi degi~ti. 
Yiizler bir ka,t daha giildi.i. As1l sevini -
lecek bir §ey daha oldu; bu yigitlerin 
kar§tsmda milletin birbirine muhab -
beti, samimiligi ve fedakarhg1 da arth. 

Necib Selam 

General Metaksas bir miting
de nutuk soyliyecek 

Atina 22 (Hususi) - Katimerini ga
zetesi Atina mahalle te§ekkiillerinin te~ri
nievvelin 2 nci cuma giinii biiyiik bir mi
ting yapmak iizere hiikumetten miisaade 
ald1klanm ve bu mitingde ahalinin hu -
sule gelen rejim degi§ikliginde hiikumet
le tamamile hemfikir bulundugunun ilan 
edilecegini baber vermektedir. Ahalinm 
arzusu iizerine Ba§vekil Metaksas bu 
mitingde bir nutuk soylemegi kabul et -
mi§tir. 

hr. Ancak mektebi bu halde btrakmtya
rak talebenin azaml ~ekilde istifadesini 
temin etmek i~in tslah edecegiz. Bu ytl 
Y abanct Diller mektebinde muvaffak. o
lamtyan talebeler hakkmda ittihaz edi • 
lecek bir karanmJZ yoktur. Kalan kal • 
mt~br. 

Hukuk Fakiiltesi 4 sene oluyor 
Hukuk F akiiltesinin di:irt seneye iblagt 

meselesi de tehir edilmi~ degildir. Onii -
miizdeki ders ytlmdan itibaren mektebin 
tedrisah dort seneye iblag edilmi§ olacak
llr. Ankara Hukuk F akiiltesi Adliye 
Vekaletine merbut oldugu halde yaptlan 
temaslar neticesinde Ankara hukukunun 
da dart yila iblagt kararla§tmlml~hr. 
Miilkiye mektebi de bu ders yumdan i
tibaren dort seneye ~Jkanlacakttr. 

Avrupaya Oniversite mezunlart 
gonderilecek 

~imdiye kadar Maarif Vekaleti adma 
bin;ok lise mezunlanm Avrupaya gonde
riyorduk. Son verdigimiz kararda bu yt!
dan itibaten Avrupaya gi:inderilecek ta· 

lebenin hepsi Oniversite mezunu olacak
hr. Bu y1l hangi bran~lardan nekadar ta
lebe gonderilecegini heniiz tesbit etmi§ 
degiliz. 

Dr. Birdgman, santimetre murabbama 78,000 kilogram tayztk 
yapan makinesile tecriibeler esnasmda 

T ek kitab sistemi 
T ek kitab sistemini soruyorsunz. T ck 

kitab sistemi maarifimizin bugi.in giitmek
te oldugu gayedir. Biz ona dogru yi.irii· 
yoruz. Gec;enlerde ilkmektebler i<;in c;t • 
kan alfabeyi gi:irdiiniiz. Simdi de diger 
kitablar iizerinde Devlet matbaast hum
mali bir faaliyet sarfetmektedir. 

Baz1 gazeteler son giinlerde maarif ha
yabmtza dair bir<;ok yaz1lar yaztyorlar. 
Bu yaziiarda maarifin takib etmesi Ia -
ztm gelen yollar etrafmda nC§riyat ta 
yapiiiyor. Biz §U veya bu tipi kabul et
mi~ degiliz. Memleketin ihtiyacma gore 
kendimize bir yo] c;izmekte ve o yolda 
yiiriimekteyiz.» 

Maarif Vekili Saffet Ankan cumar • 
t~si giinli tekrar §ehrimize gelecektir. 

Ba~vekil Ankaraya 
dondii 
[Ba$taraft 1 tnct sahtfedel 

darpa§aya geldigini duyan binlerce halk 
gan doldurmu§ ve Atatiirkle Ba§vekili 
biiyiik tezahiiratla alki§lamJ§br. 

T e§yide istanbul V alisi ve B elediye 
Reisi Muhiddin Ostiindagla 1stanbulda 
bulunan meb'uslar, hiikumet, Parti ve 
Belediye erkanile ~ok kalabahk bir halk 
ki.itlesi bulunmu§tur. 

Reisicumhur tren hare'ket edinciye ka
dar garda kalarak 1smet inonii ile go -
rii§mii§tiir. 

Atatiirk te§yiden sonra gene motorle 
Dolmabahc;e sarayma di:inmii§lerdir. 

Buzun kaynar su gibi el yakacak ka
dar s1cak olabilmesini ak1l zor kabul e
der. Hislerimiz c;ok mahdud fiziki §artlar 
i<;inde hareket etmege ah§ml§hr ve s1cak 
bir buz parc;ast kar§Ismda duyacagimiz 
hayret kan ilk defa olarak goren ve onun 
billurla§mi§ sudan ba§ka bir§ey olmadi
gmi dii§iinemiyen bir Hathustiiva ycrlisi
nin hayretinden farks1z olacaktlr. 

F akat, fen, mii§ahede ufuklanmtzt ge· 
ni§letmi§tir. insanlar, binlerce sene, suyun 
ate§te ISihlmadan kaynamtyacagJ zanmm 
ta§tmi§lardt. Sonra, dagda, suyun daha 
kolay vadilerin dibinde daha yava§ kay
nadigmt gi:irmii~ler, fakat aradaki farkm, 
hayayi nesimi tazyikmiR dii§iikliigiinden 
ileri geldigini dii§iineme~i§lerdi. Niha
yet, fizik kanunlannm esran yava§ yava§ 
ke§fedildik~e. tebahhur derecesile tazyik1 
nesimi arasmdaki miinasebet anla~t!dJ. 
Behet time o mura ~rona takriben 
200 kjJQgram demek olan 200 atmosfer 
tazyik altmda suyt1n ancak 36$ dereade 
kaynad1g1 ve bilmukabele, heber santi -
metro murabbama 5,5 gram nisbetindeki 
milimetre tazyik altmda da 5 derecede te· 
bahhur ettigi anla§Jld1. 

Elyevm, Amerikada, §imdiye kadar 
asla elde edilmemi§ derecede yiiksek taz
yiklere maruz b1rakJlan cisimlerin fiziki 
vaziyetleri hakktnda tetkikler yapJlmak
tadJr. Bu hususta en biiyiik gii~liik, bu 
cisimlerin tazyika maruz bulunduklan s1· 
rada mii~ahede altmda tutulmalan keyfi
yetidir. Harvard Oniversitesi fizik tet -
kikat laboratuanndan doktor P. W. 
Bridgman isminde Amerikah bir alim, 
kendi icad ettigi bir alet sayesinde, bugii
ne kadar goriilmemi~ derecede yiiksek bir 
tazyik elde etmektedir. Bu tazyik bir pus 

Caniyane bir kasd murabbama bir milyon libre, tabiri diger
le bir santimetro murabbama takriben 

[Ba11tarat' 1 inci sahifedel 78,000 kilogram nisbetindedir. Bu tazyik 
mekte ve bunu ispat edecek ortada yinni altmda cisimlerin fizik §eraiti o kadar de-
vesika bulundugunu soylemektedir. M. gi§iyor k, bu alimin ifadesine gore, ale-
Sauerwein, demi~tir ki: tin i<;inde bulunan bir buz par<;ast, erime-

M. Titulesko, her zaman: «Dost bir den, normal atmosfer tazyikJ altmda kay
hiikumetin bana vermi§ oldugu malumat 01yan sudan daha yiiksek bir hararet de
sayesinde neye mahkum oldugumu bil - recesine <;tktyor. Bundan ba~ka bu alim, 
miyorum. Beni zehirle olmege mahkum ayni makine ile, her tiirlii f1zik kaideleri
etmi§ler. Romanyada son sender zar - nm hilafma, bir granit ~ubugile bir c;eligi 
fmda vukua gelmi§ olan siyasi cinayet - c;izmege muvaffak olmu§tur. 
lerden sonra beni kur§unla veya han - * * * 
c;erle i:ildiirmek biiyiik bir rezalet olaca - Harvard laboratuarlannda bu §ayam 
gmdan dii§manlanmtn beni zehirle rna- hayret tecri.ibeler devam ederken, Kali
birane bir surette i:ildiirmek istemeleri ga- fomiyada, ilk bah~ta sa~ma gorunen 
yet tabiidir. Oliimiim muhtel olan !thha- neticelere varan daha ba§ka tetkikat ya
time hamledilecek ve bu suretle her §eY piimaktadlr. 

fikri yeni bir§ey degildir. Bu enerjinin, 
mutedil mmtakada, ogleiistii, bir hektar 
ba§ma 10,000 beygir nisbetinde o}dugu 
hesab edilmi~ti. Bu, alimlerin en az ha· 
yalperestini bile ara§hrmalara te§Vik ede· 
cek bir kuvvettir. Ar§imedin, dii§man ge• 
milerini aynalardan akseden huzmelerle 
tutu§turmast, bu giine§ kuvvetini uzun 
zaman sembolize etmi~ bir vak' ad1r. On
altmcl amda, Buffon, altmt§ metro me • 
safeden, giine§ ziyasmt aynalar vasttasi· 
le bir noktaya teksif ederek tahtalan tu• 
tu§turmaga muvaffak olmu§tu. Saussure 
i~i siyah boyah bir ser yapmi§, bumm 
i~ine giine~in hararetini naklederek «gii
ne~ kazani>> n1 icad etmisti. Dresdeli bir 
makinist, kendi icad ettigi bir ayna ile 
sikke eritmi~ti. Bundan yiiz sene evvel, 
Herschel, Saussureun kazamna benzer 
bir kutu yapml§ ve bu kutunun ic;inde II 0 
derece bararet elde etmi ti. Daba yakma 
gelirsek, Vilson daimi rasadhanesinde 
doktor E. Hale Georgeun, otuz adeseli 
bir cihazla 6000 derece hararet elde etti· 
'gini goriiri.iz. 

Giine~in hararetile buz yapmak mese
lesine gelince, bu ameliye, I 00 derecei 
hararette buz yapmak kadar imkanstz 
goriinmekle beraber JiUnu nazan dikkate 
almahdtr ki, fennin bugiinkii kaideleri1~e 
gore soguk elde etmek ic;in, herhangi bir 
enerji sarfl laz1rndJr. Bunun esas1, bir 
gazi, derece derece sogutarak teksif et
tikten sonra yapmak ve mevcud hararet 
derecesini azaltacak bir soguk hava vii· 
cude getirmektir. 

Kalifomiyah mucid M. Mohrun tat
bik ettigi usul ~udur. ic;ine teksif edilmi~ 
amonyak mahlulleri koydugu cam halon· 
Ian madeni bir kaba yerle§tirip bu kab1 
giine§te !Slhyor. Amonyak buhan, halon· 
dan ~1karak tiiplere gidip tekasiif ediyor 
ve hususi bir hazinede muhafaza ediliyor. 
Giine§ batmca, yahud madenl kab1n iis
tii ortiiliince cam balonlann i<;indeki su 
soguyor ve tabiatile, amonyak buharlan• 
m, avdet borusundan geriye ~ekiyor. He
yeti umumiyenin tazyikt alc;altvor ve a • 
monyakt hazinede tebahhur ettiriyor. 

Hakikatte, M. Mohrun icad ettigi u
sul, testiyi giines.e koyarak, sathmda biri
ken stzmtJlann tebahhurile i~indeki suvu 
sogutmak usuliini.in tekemmiil ettirilmi:} 
tamndan ba~ka bimy degildir. 

Maamafih birisi kavnar suyu tasallub 
ettirmek oteki SUYU ~i.ineste JSJtarak buz 
yapmak yolundaki bu iki tecri.ibe, gara

bet itibarile birbirine pek yakmdu. ortbas edilmi§ olacaktu.» demegi itiyad Giine~in enerjisinden istifade etmek 
edinmi§ idi. ------...:;.,.,;;.;.;;.;;;.;....;;;.;.;.;.;~-~~~......,~---"'!'~~---"'!'.."'!'~~~~~-----...... ~~ 

M. Sauerwein, malaryantn yiiksek 
mmtakalann saf havasma mukavemet e· 
demiyecegini ilave etmektedir. Halbuki 
M. Tituleskonun s1hhati Saint Moritze 
geldigi gi.indenberi gittik<;e bozulmakta -
d1r. Rumen devlet adammm kanmda 
milimetre mikabt ba§ma be§ milyon ku
mtzl kiireyvat yerine ancak bir milyon 
vardtr ve M. Sauerweine gore kendisini 
kurtarmak isnkam yoktur. 

M. Tituleskonun vasiyetnamesi 
Biikre§ 22 (Hususi) - M. Titules• 

konun s1hhi vaziyeti hakkmda alman son 
haberler buhran ve tehlikenin devam et-, 
tigini bildirmektedirler. Eski Hariciye 
N azm 1931 de vasiyetnamesini yazmJ~
hr. Bu vasiyetname mucibince M. Titu· 
leskonun servetinin bir k1smt zevcesine, 
miitebaki ktsmJ da hayir miiesseselerir.~e 
kalacaktJr. M. Titulesko 1931 de ka
leme ald1gt hatJranmda da, Hariciye Na
zm s1fatile muhtelif Avrupa ve Ameri
k.an ricalile yaphgt temaslan anlatmak
tadtr. 

Suriye heyeti bugiin Paristen geliyor 

Ha,imi Beyin reisligindeki heyet Fransaya giderken 
Halebde almmtf resimleri 

Suriye - Fransa muahedesinin miiza - ve buradan Suriyeye hareket edecek· 
keresinde bulunan ve bu muahedeyi ak- tir. 
de muvaffak olmu~ olan Suriye murah- Heyeti hiikfunet namma Vali muavini 
has heyeti bu sabah §ehrimize gelecek Hi.idai kar§Ihyacakhr. 



Holivud stiidyolar1nda .. 
Gary Cooper bir~ey yapmiyor, yalniZ objektifin oniinde 
duruyor. Me~hur bir aktor olmak acaba bukadar kolaym1? 
Holivud, eylul (Hususi 

muhabirimizden) - Cecil De 
Mille, mevzuu Amerika ·Bir
le§ik Devletlerinin teessi.isu 
anmda cereyan eden, cDag
lar Kahramanr. isminde ye
ni bir filim c;eviriyor. Bu fi· 
limde ba~ rolii Gary Cooper 
oynuyor. Filim ahmrken bir 
sahnesini gormege gittim. 

cDaglar Kahramam:. mn 
h.u sahnesinde, dekor dag 
ba~mda bir klrm1z1 derili 
:v.erli koylinii ternsil ediyor. 
<;adrrlar, agaclar, kaya par
~.alarl ... Bunlaj'n hepsi stiid-
yo dahilinde yap1lm1§. Stiid
yo dJ§artdan baktlmca bo§ 
bir am bar a benziyor. i~rerisi 
biisbiitiin ba~ka bir alem. 
Tonlarca toprak ytgllarak, 
agaclar dikilerek buraya 
vah§i bir dag hali vcrilmi§. 
Bu gibi harici sahneler, ha- • 
r.eketli manzaralara ihtiyac 
gostermedigi takdirde stud • 
yo dahilinde yap1hr. Bu su -
retle sesler ve ziyalar daha 
kolayhkla kontrol edilir. 

Gary Cooperin bu sahne - 1 

.. 

Gary Cooper sesini <;1kar
m1yor, klp1rdamtyor. Hie; -
bir§ey yapmtyor; yalmz ob
jektifin i:iniinde duruyor. A
caba biitiin dlinyaca tamnan 
me§hUr bir akti:ir olmak bu 
kadar kolay m1? 

Dikkat ediyorum. Yalmz 
gozleri oynuyor. Konu~ur -
ken maksadm1 yiiziiniin c;iz
gilerile ifade ediyor. Yerli -
lerin reisi cSan Eh cepane 
treninin ne tarafa gittigini 
soylemedigi takdirde di.ri di
ri yak1lacagtm kendisine an· 
lahyor. Gary, yava§<;a ba§l -
m kaldtnyor, dikkatle yer -
liye bak1yor. Bukadar! 

- San El, diyor, bu ak -
§am ic;imizden birinin cam -
na kJyJiacak, faka\ bunun 
hangimizin olacagm1 §imdi -
den kestiremem! 

de yerlilerin esiri olmas1 la- L 

Z1m geliyor. Bir c;adtr i<;inde 
elleri zincirle bagh dola§t -

Hususi muhabiri;nizin ziyareti esnasmda Gary Cooperin 

gazetemiu hediye ettigi resmt 

i§te boyle draroatik bir 
sahne. Boyle sahneler ti -
yatroda, en arka s1ralarda o
turanlar tarafmdan da go -
ri.ilebilmesi i<;in giiliinc ve 
melodramatik jestlere ihti -
yac gosterir. Halbuki sine -
rna yiizii en ince teferrua -
tma kadar biiyutebildigi i -
<;in buna hacet gi:isterroiyor. 

yor. Etrafmdakilere nazaran daha u -
zun olan boyile derhal· goze c;arptyor. 

Cedi. B. De Mille, iisti.inde kiilot 
pantolon ve c;izme, askerce emirler ve
riyor. <;ok sab1r ve tahammiile ihtiyac 
gi:isteren sinemacthkta muvaffak ol -
mak ancak seri kararlar ittihazma 
muhtac. Mesell1, bir an aktorlerin va -
ziyeti begenilmiyor. Biraz sonra ses 
makinesinde c;ah~an miihendisler or -
taya yeni bir mesele at1yor; ziyalar 
uymuyor. Cecil De Mille c;evirdigi sah
neyi evvelden tasar.Jadlgt ic;in tered -
di.id gostermiyor. Daima hem akti:irleri, 
hem de teknik klSlmda !Jcrll§anlan §a -
~trtmtyacak seri bir kararla meseleyi 
hallediyor. 

G C b . d. v >• "1 ary ooper 1r trege ag amyor. 
Hindlilerin reisi tehdid ediyor: 

- Beyaz adam yalan si:iyli.iyor ... Bi
ze birc;ok ~eyler vadediyor... Sonra 
bunlan vermiyor, ~imdi ktrm1z1 adam 
intikam alacak! diyor. 
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istanbul haberleri 
Melek ve lpek sinemalar1 · 
Her sene mevsim ba§laymca biiylik 

sineroalann o seneki programlannm 
hulasasm1 yazanz. Bu sene de ayni e
melle biitlin sinema roiidi.irlerine mil -
racaat ettik. 9imdilik yalmz ipek ve 
Melek sinemalannm mi.idiirlerinden 
bu seneki programlarmm kiic;iik bir 
k1smma dair malumat alabildik. Bu 
sene o sinemalarda gosterilecek mi.ihim 
filimler arasmda cHa!Jh Seferler• Jannette Mac Dqnald eRose • Marie, 

/ilminde 
vard1r. cHac;h Seferlerh Ortazamanda 
A\.-Tupa krallarmm ittifakm1, mukad - -
des ~ehre hiicumlanm, Asian Yi.irekli simli filimleri gosterilecektir. 
Richardm asklm gostermektedir. .Bitmemi§ Senfoni ve Maskeli Kadm 

, I 
Keza gene bu sinemada gec;en sene filimlerini yapan Willy Forstiin iki bii-

birlikte !Jevirdikleri Mariyetta filmile yiik filmini de gorecegiz: Mazurka ve 
biiyiik bir ~ohret kazanan Jeannette Ah l;)u Kadmlar. 
Mac Donald - Nelson Eddyin c;evirdik- Mazurkada birinci rolii Pola Negri 
leri Rose Marie ve A§km Uyam§l i ·- oynamaktadJr. 

I> 

Burada gordiigi.im en iyi akti:irler ses
siz sinemada oldugu gibi hflla yuz -
lerile oynamakta devam ediyorlar. 

*** 
cDaglar Kahramam:., Amerikada ye

niden yap1lmasma kuvvet verilen 
ckovboy• Iilimlerinin en giizellerinden 
biridir. Bunun i!;indir ki bu miistesna 
kordelamn bir sahnesinde bulunmak 
ftrsatlm kac;trmad1m. Stiidyodaki baz1 
vaziyetlerin, Gary Cooperin ve De 
Millein hayatlannm teferruatlarma gi
rismeden karilerime tam Amerikan -

' vari kJsa, fakat enteresan bir roportaj 
yapmak istedim. <;unku onlar uzun za
mandanberi miiteroadiyen tekrarlam -
yor. Ralbuki boy'le tam realist bir nk
ranm ~imdiye ka ar ya2:ild1gmt hatlr
lamlyo.rm:c,.. Sloem.a aleminin diger §U

belerine aid meseleler ic;in de tek f1rc;a 
darbesile vilcude getirilmi§ re~imleri 
and1ran bu yoldaki mektublanma de
vam edecegim. 

NEJAD YOCEOVA 
···························································· 
Holivut haberleri 

lki yeni filim 
Dick Powell ile Joan Blondell c937 

Altm Araylctlarh ve cSokakta. filim
lerinde ba~? rolleri oymyacaklard1r. 

Taburun Gizli V azifesi 
Yeni yeti§en jonpri:imiyelerin en 

kuvvetlisi Errol Flynn, cTaburun gizli 
V azifesh ismindeki filimde ba§ rolii 
oymyacakhr. 

K1ymetli bir elbise 
c$ampanya Valsi. filminin bir sah

nesinde Gldys Swartout ye§il taftadan 
bir eteklik uzerine Acero §ah ornegi 
iizerine yapJ!mJ§ lame bir ceket giyi -
yor. Bu ceketin kuma~1 o kadar nadir 
ve o kadar pahahd1r ki §imdiye kadar 
bu kuma§tan ancak gece elbisesile ta
§maeak ufak 9antalar · yap1hyordu. 

Marlene Dietrich ingtlterede «Silahs1z suvari• isminde bir filim 

,et,irmege ba~ladt. Resimde Marleneyt btL tflmin ba~rolii olan 

kibar Rus kadtm rolii:'lde goriiyoruz. Kar§tsmdaki filmtn 

rejisorii Aleksandr Kordadtr 

Greta Garbo Aleksandr Dumaszadenin me~hur eseri «La Dame 

aux Camelias~ yt revirme(ie ba§ladt. Greta tabiatile Margerite 

roliinii oynuyor. Kar§tsmdaki Armand Duval roliinii. 

oymyan Robert Taylordur 

Yiiz sene ya~amak 
i~in ne yapmab? 
Esrarengiz Hindli 
numaralar yap1yor! 

Daily Mail ga 
zetesinin yazd1g1 • 
na gore, Loncira -
hlara yi.iz ya§ma 
kadar ya:;1amanm 
Slfrlnl ogretmek 
i.izere Hindistan -
dan kalkarak ta 
Londraya kadar 
gelen Yogi losa 
boylu, kahn ya -
p1h, uzun sac;h ve 
keskin bakt§h bir Yogi 
Hindlidi.r. 

yogi elli ya§tnda oldugunu soyledigi 
halde gorenler kendisine yirmi be§ten faz.
la vermemektedir. 

Gi.iniin 24 saatinin ancak iki saatini 
uyku ile gec;iren Swami Yogananda 
giinde 12 portakal ve bir marulla te -
gaddi etmektedir. Mumaileyh vi.iciid -
ce saglamhgml s1rf itikadma medyun 
oldugunu iddia ediyor ve diyor ki: 

c- Eger ingilizler de benim gibi her 
sabah ve her ak§am gi.inde bir saatle -
rini muayyen bir di.i~i.ince iizerinde 
teksif etmege muvaffak olsalardl, yiiz 
ya§ma kadar ya§amalarma hic;bir 
sebeb kalmazdl. Usuliimii alh ay takib 
edenler yiizlerindeki km§1khklarm a -
zaldtgtm, gozlerinin parladlgm1 ve ta
ze bayat bulduklarml derhal hissede -
ceklerdir. Mesela ben itikad sayesinde 
bir buz parc;asm1 elimde saatlerce tu -
tabilirim. istersem kalbiroi de muvak
katen durdurabilirim.• 

Bu sozleri soyliyen Yogi oturdugu 
sandalyenin iizerine yaslanarak yar1m 
dakika sonra nabzml durdurmu§tur. 
Bi.raz sonra nabZl tekrar atmaga ba§ -
larol§ ve demi§tir ki: 

c- l;)imdi uyumu§turo. Bunun ne -
ticesi olarak ta kan cevelflmm iyice 
yava§larol§tl. Tekrar hayata dondi.im.• 

MOTEFERRIK 

Harbiye mektehi yarm sabah 
Ankaraya gidiyor 

Harbiye mektebi yarm sabah merasim
le lstanbuldan Ankaraya nakledilecek -
tir. Mekteb talebeleri saat dokuz bu<;uk
ta Be§ikta§ iskelesinden vapurla Haydar
pa§aya ge<;eeeklerdir. 

MuameJe vergisinin alaca&-1 
yeni tekil 

lkhsad Vekaleti sanayi blrliginden 
muamele vergisinin yeni alacag1 vaziyet 
dolay1sile erbab1 sanayiin mutalealanDI 
tesbit ederek gondermesini istemi§tir. Dun 
bu i§ ic;in Birlikte bir toplanh yapJlmJ§ 
ve baz1 esaslar kararla§tmlmJ§tlr. 

Tiearet Odas1 da muamele vergsi ii
zerinde tetkiklerine devam etmektedir. 
Odada bugun de degirrneneiler toplana· 
caktu. Bu ic;timaa yalmz §ehrimizdeki 
clegirmeneiler degil Anadoludan gelen 
un fabrikalan miimessileri de i§tirak ede
cektir. 

Degirmeneiler umumiyetle muamele 
vergisinin bi.iyi.ik bir muvaffakiyetle tat -
bik edilmekte olan bugday koruma ver
gisi esaslarma uyarak ve kap1 kontrolu 
kayidlerine gore almmasm1 istemektedir
ler. Degirmen sanayiinde mevadd1 ipti -
daiye kamilen dahilden tedarik edildigi 
ic;in bu sanayiin bir hususiyeti bulunmak
tadJr, Bunun ic;in ahnaeak muamele ver· 
gisi de zaruri olarak diger sanayiden ay· 
n bir formiil tesbit edileeektir. 

Alman §eker miitehassislarl 
memleketlerine dondiiler 
$eker sanayiimizi tetkik etmek iizere 

bir muddet evvel memleketimize gelmi§ 
olan Almanya $eker Enstitusu miidiirii 
Pr. Spengler ile Alman ~eker fabrikalan 
miidiirii Dr. Meyer buradaki tetkiklerini 
bitlrerek memleketlerine donmii~lerdir. 

Alman ~eker miitehass1slan Alpullu, 
Eski~ehir ve T urhal fabrikalannda tet

kikatta bulunmu~lar ve Tiirk ~eker sana
yiindeki tekemmiilii tahminlerinin fevkin· 
de iyi bulduklarml soylemi~lerdir. 

MiitehasSJSlar ~eker sanayiimizin tek -
nik baz1 noktalan iizerindeki fikir ve mii
talealanm birer rapor halinde alakadar 
makamlara bildirrni~lerdir. 

lngiltere ile geni§ mikyasta 
ah§veri§ ha§hyor 

Turk - 1ngiliz ticaret anla§masmm ti
cari' mehafildeki tesirleri pek biiyiik ol
mu§tur. lngiltere ile vasi mikyasta i§ yap
maga miisaid miihim bir cereyan vardu. 
Bilhassa takas muameleleri ic;in haw -
hklara faaliyetle devam edilmektedir. 

ingiltereye bilhassa ba§ta fmd1k ol -
mak iizere iiziim, ineir, tiftik, hububat 
iizerine baglant!lar yaptldigl goriilmek -
tedir. Fmd1k iizerine ingiltere ile <;ok 
miisaid baglant1lar yapJ)mJ§tlr. ingilte -
reden verilen fiatlar fmd1k piyasas1m 
64 - 65 kuru§a kadar yiikseltmi~tir. Bu 
f1atlara Almanya §imdilik yana§mamak -
tad1r. Almanyaya yap1lan ihraeat alivre 
satl§larla taahhiid edilen miktara inhisar 
etmektedir. 

I 

Tarihin meshur dalg1nlan 
Koca Am per biitiin §ehir 
halk1na rezil olmu§tu! 

Bir kii,ad 
ak.ama 

oturduktan 

• resm1 • • 
1~1n bir •ehre giden Penlove de 

kadar istasyonun intizar salonunda 
Parise donmiistii 

' 
sonra 

Anper Penlove Nevton 
ilim ve fen sahasmda buyiik ke~ifler- ti, herkesin mazhan takdiri oldu, kiic;iil 

de bulunmu§, fen adamlannm ekserisi bir pot kmnad1, beceriksizlik gostermed1 
dalgmhklarile de marufturlar. Zihinleri Fakat, yemekten sonra gene dii~iince 
daima c;etin meselelerin hallile ugra§an lerinin teessiiriine kap1lch. Salonun bi 
bu adamlar bazan oyle kendilerinden ko§esine c;ekildi, oturdu. Zihnen o kada 
gec;erler ki ne yapbklanm bilmezler. dalmJ§b ki salonda bulunanlarm bir 

Gec;enlerde yiiziincii y1ldoniimii tes'id hirer kalk1p gittiklerinin farkmda alma 
edilen Am per dalgmlann dalgmt idi. d1. Salonda Madam do F ontandan ba 

T arihin ilk dalgm alimi. ~iiphesiz ki ka kimse kalmamJ~tJ. 0 da, misafirini 
Ar§imeddi. isadan 287 sene evvel Sira· zihni me~guliyetine riayeten bir ses c;1 
goza ~ehrinde ya§lyan alim, Siragozay1 karrmyordu. 

muhasara eden Romahlan tamam iic; se- Nihayet Amper, dii~iindiigli mesel 
ne ugra§tlmn§, ~ehri zaptetmelerine rna· fikren halledinee kendine geldi. Salo 
ni olmu§tur. Rivayete gore, aynalar va· da yalmz bulundugunu gordii. K1het 
sJtasile gune§in ziyasm1 temerkiiz ve hara- ahp gitmek istedi. F akat, ne aksilik. 
reti aksettirerek uzak mesafede bulunan Madam do F on tan, kanapeye otunnu 
dii§man gemilerini yakmak c;arelerini arkasmt yasbklara dayarru§ ve derin b 
bulmu~ imi§. Sehir zaptolundugu zaman uykuya dalmt§ ... 
Romah General Marselos bi.iyi.ik alimin $imdi ne yapmah ~ ... Alim adam, 
hayatJna dokunulmamas1 emrini vermi§ti. sulcacik yere diz c;oktii, biiyiik bir iht 

F akat Ar§imed, bir meselei riyaziyenin yatla ve uyuyan kadm1 rahats1z etmeme 
hallile me§guldii ve o kadar dalm1~b ki ~artile kllteml almak istedi. Oh 1 Ne se 
§ehrin i§gal olundugunun farkma bile adet... hte k1hcm kabzas1 eline gec;mi 
varrnamt~b. Askerlerden birisi, sordugu ti. Y ava§c;a c;ekti. KJ!Jc geldi. F aka 
suallere cevab vermiyen bu adamm ha- kmstz ... Bu sJrada Madam do Fonta 
linden sinirlenerek kendini oldiirmii§tii. uyand1. Kar 1smda elinde kocaman b 

Ar§imedin, ( tazyik ve miivazenei mi - kthc, bir adam goriinee birdenbire ket 
yah) kanununu hamamda ke§federek: dini tophyamadJ, c;J]gmca feryad1 bas 

- Oreka! Oreka (buldum, buldum!) hrd1. 
diye -.mlc;Jplak sokaga fulad1g1 pek me~- Hizmet<;iler ko§tular, Mosyo do Fo 
hurdur. tan rob di:i ~ambn, ve keten takkes 

Nevtonun dalgmhklan da me§hurdur. geldi. Mesele derhal anla~tld1. Zava 
Gene alim, evlenmek istedigi bir ktzla Amper, mahc;ub bir halde c;tktp gitti • 
a§Jkane gezintiler yap1yordu. F akat, son bir daha akademi iiniformasile ziyafE 
derece siktlgan oldugu ic;in hislerini bir gitmege tovbe etti. 
tiirlii ifade edemiy:ordu. Bir gUn, sevgi- * * * 
lisile beraber k1ra, gezmege c;Jk.mJ§lardt. Me§hur miihendis $arl Stom da da' 

Nevton, soylemek, talakat sahibi ol- gmhkta Amperden a§ag1 kalmaz. 
dugunu gostermek istiyor, fa kat muvaf- T alebelerinden birisi ~u vak' ay1 hik 
fak olamtyor, piposunu iifleyip duruyor- ye eder: 
du. Ayni zaroanda gene k1zm elini ok~u- «Bir giin uskurdan bahsediyordu. S 
yordu. Gene kJz, birdenbire aCl acJ bag!- lindir §apkasl iizerine tebe§irle resmu 
rarak kac;maga ba§ladJ. Meger dalgm yaptJ. Biraz sonra §apka, hendest §ek1 
a~Ik, kJZln parrnagJnl piponun )ii)esine Jerle doJdu. 
sokarak temizlemek istemi§... Ders nihE~-yet bulunca Sorbondan <;I 

Me§hur Lagranj da dalgmlardan bi- t1. Ba§mda ~apkas1 yiiriimege ba~lad 
risidir. Bunu kendisi de bilirdi. Bu se- T alebeler hic;bir ses c;IkarmadJlar. uz 
beble, evlenecegi giinii, unutmak korku- tan kendisini takibe ba~lachlar. Y ol 
sile not defterinin ilk sahifesine btiytik gelip gec;enler, bu v;kur adamm boy 
harflerle ~u etimleyi yazmJ~ll: «..... gii- aeaib bir ~apka ile gittigini goriince b1 
nii saat.... evlenecegim !...» hyorlar, giiliiyorlardi .. » 

Amperin dalgmhklan 1se pek me~- * * * 
hurdur. KarJSJ, giizel Joli, kocasmm ze
kasma hayrand1. Onu derin bir muhab

betle sever, mesaisine i~tirak ederdi. Am
per, daima riyazi meselelerle me~gul olur, 
bazan ne yaptJgmi bilmezdi. 

Am per; hir giin sokakta, zihnen bir 
meselenin hallile me~gul giderken yaya 
kaldmm1 kenannda bir arabanm durdu
gunu goriir. Araba yeni boyarum~. arka· 
Sl ayna gibi parhyor. Biiytik alim, hemen 
eebinden bir tebe~ir t;Jkanr ve arabanm 
arkahgmi rakamlarla. harflerle ve hen
dese ~ekillerile doldurmaga ha~lar. 

Gelip gec;enler dururlar ve kendisini 
bir meenun veya halk1 eglendirrnek su
retile para dilenen bir mukallid, bir soy
tan addederek gtilerler. Hesaba dalan 

Amper, tabii bunun farkmda degil. Fa
kat, i~te siyah tahta hareket ediyor, ilk 
evvel yava~, sonra h1zh, daha sonra c;ok 
h1zh ... ArabaeJ, hayvanlan dortnala sii· 
riiyor. Halk, kas1klanm tutarak kahka

halarla giiliiyor. Amper, arabanm arka
smdan ko~uyor, ve heni.iz ikmal edcme

digi meseleyi yanda b1rakmamak 1~m 
bagmyor, bagmyor ... 

Amper; Fen A.kademisine aza intihab 
olunmu~tu. Oniversite Emini Mosyo do 
Fontan resmi bir ziyafete davet edildi. 
Arkada§lan, ziyafete, akademi iinifor -
masile gitmesi lazlm geldigini soyliyerek 
Ampere fena bir oyun yaphlar. 

Amper; Mosyo do F ontanm konagl· 
na gittigi zaman iiniforrna ile gelen ken
disinden ba~ka kimse olmadJgmi goriin· 
ee fena halde s1k1ldJ. Vaziyeti bir dereee

ye kadar diizeltmek ic;in k1hcmJ <;1karmak 
istedi, kemerini c;ozdii, k1hcm1 bir ka
napenin yasttklan arkasma saklad1 ve 
geni~ bir nefes alarak sofraya oturdu. h
tiha ile yedi, i!;ti. $undan bundan bahset-

Dalgmhgl bir<;ok giiliin<; vak' a lara s1 
bebiyet veren alimlerin sonuncusu P 
PenLovedir. Bliyiik bir htikumet ada 
ve ayni zamanda biiyiik bir alim olan b 
zatm da Meb'usan Meclisinde, Fen P. 
kademisinde gosterdigi dalgmhklar 
c;oktur. Bir giin hususi bir mecliste, bi 
zat ~u vak'ay1 anlatm1~h: 

«- Harbiye N azm iken Paris ten 
kilometre uzakta bir ~ehre gitmek. l 
kii ad resminde ham bulunmak lazn 
gelmi~ti. Kalemi mahsus miidirile ber 
ber trene atlad1m ve sabaha kar~1 sa1 

6 da bu ~ehre vasll oldum. 1stasyon ba 
memuru bizi goriinee ~a§nd!. Ve gict 
hiikumet memurlanm uyanchrrnak isted 
T abii bu saatte gelecegimize ihtimal vt 
m~tdikleri ic;in bizi kar§llamaga gelme 
mi§lerdi. Kabahat bizde idi. Ci.inkii pt 
erken hareket etmi tik. Programa got 
saat dokuzda muvasalat etmem lazun t 
liyordu. 

!stasyon memuruna: 
- Kimseyi rahats1z etmeym1z, d 

dim. fntizar salonunda bekleriz. 
Salona girdik. Geni§ koltuklara ot 

duk. Biraz sonra kalemi mahsus miidi:: 
uykuya dald1. Ben, bir dosyayt kan b 

maga ba§ladim. Nekadar zaman ge~ 
bilmiyorum. Bir memur kap1y1 a~b: 

- Paris yolc\llan ... Tren kalktyor 
Diye bag1rd1. Derhal kalktJm, kag 

lanm1 toplad1m ve trene athyarak tek 

Parise geldim ... » 
Pen Love, bunu anlatbktan sor 

giilerek ~u sozleri iliive etmi§tir: 
- F akat, aziz dostlanm... Bu va 

anm hakiki olmadtgml soylemege liiz 
yok, degi) mi? Bu da, bana atfolur 

dalgmhk vak' alan ~~:ibi uydurma bi!lt 
dir ... J~ 
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Madrit te y1k1lmtya namzet 
ihtilalciler yeni muvaffakiyetler kazanddar ve 
bir aday1 daha i~gal ettiler. Hiikfunet tayyareleri 
Oviedoyu bombardmtan ettiler. idamlar devamda .. 

[Ba$taraf~ 1 fncf sah.l!ede] 

"de 80 kilometre mesafede bulunmakta· 
d1r. 

25 ihtilalci tayyare•i Madride 
beyannameler altt 

Teneriffe 2 (A.A.) - Nasyonalist· 
erin 2S tayyaresi, Madrid ahalisine ta • 

uzlanmn yakm oldugunu bildirmek i.i· 
'ere ~ehrin iizerinden u<;rnu§lardu. Bu 
tayya.reler tarafmdan ablan beyanlla • 

elerde nasyonalist kuvvetlerin, Maku -
dada elde edilmi~ clan muvaffakiyet 

dolaytsile, dort giio sonra Madridin va • 
o lanm i§gal edecegi beyan olunmakta • 

dtr. 

Umumi selerberlik iliin ediliyor 
Ogrenildigine gore anar§istler, M. 

arg Caballerodan bir milli miidafaa ko
itesi te§kil etmek maksadile istifa etme • 

ini taleb etmi~lerdir. Bu komite, biitiin 
anayii millile§lirerecek ve albay Y a • 
ueun kumandast altmdaki kuvvetlerin 
alavera cephesi iizerindeki ileri hare

etine kar§J koymak iizere 17 ila 40 ya· 
mdaki bUti.in erkeklerin umumi seferber· 

!Jgini ilan edecektir. 
Hiikumetin Madridde har.rrlrklarz 

Madrid 22 (A.A.) - 25 ihtilalci 
ayyaresi Madrid iizerinden u~arak hal • 
a payitahta pek. yakmda taarruz edile· 
egini bildiren beyannameler atmalan u-

terine hi.ikumet kuvvetleri. yeni askere a
Lnanlara mutemadiyen talimler yapttr • 
makta, Madridi ~eviren bUtiin cephelerde 
iperlerini takviye etmektedirler. M. 
Jargo Caballero ile General Acensionun 

talebi uzerine Barselondan Madride mii· 
temadiyen ve siiratle silah ve miihimmat 
sevkedilmektedir. 

Askeri mii§ahidler, Madrid muharebe· 
inin kat'i olacagmt beyan etmektedirler. 

Gazeteler, bir lspanyol Yerdon muhare-
sinden bahsediyorlar. Asiler, T age 

vadisi yolile yani Napolyonun askerleri· 
nin 1808 senesinde takib etmi$ olduklan 
ayni yoldan Madridi istila etmek maksa· 
~ile T a I avera cephesindeki gayretlerini 
nt1rmaktadular. 

·Hiikumet, Madrid §ehrinin yiyeceksiz 
almtyacagmt, ~iinkii asilerin en ileri 

1\evzilerine 40 kilometre mesafede bu • 
unan Valencia· Aranjuez demiryolu va· 
ttasile erzak celbi miimkiin olacagmt he
van etmektedir. Madridin §imalindeki 
oiitiin daglarda hiikumet kuvvetlerinin 
mevzileri pek saglam olup ~imdiden bu 

"ksek mmtakalarda kt§lama haZIThkla
nna ba~lamlmt§tlr. 
lhtilcilciler Makedayr ifgal eftiler 

Burgos 2 (A.A.) - Royter Ajan • 
smdan: 
Magueda mevkiinin asiler tarafmdan a -
)mmt§ oldugu resmen bildirilmektedir. 

Badajozda yeni ifgaller 
Seville 22 (A.A.) - Nasyonalist 

kuvvetler, Marksistelerin Badajoz eya • 
letindeki son mukavemet merkezleri clan 
]erjez de Les Cabailerosu zapt ve bu su~ 
retle Portekiz hududunu tamamile tah • 
lis etmi§lerdir. 

Hue•cada harb 
Barcelone 22 (A.A.) - Albay San

dine, Huescadaki ihtilalciler gamizonu • 
nun nevmidane bir huruc hareketi icra • 
sma te§ebbiis etmi§ oldugunp bildirmi§ • 
or. Asilerin maksadt, hiikumetc;ilerin hu· 
tutunu kesmekti. Fa kat bu huruc hareke· 
i piiskiirtiilmii§ ve asiler, tayyareler ta-
afmdan bombard1man edilmi~tir. 

Havas ajansm1n muhabiri, asilerden 
bir<;ogunun telef olmu!l oldugunu naklel· 
mektedir. 

frankhk bir meblag toplamaga muvaffak 
olmu~lardu. Bu gazete, Bel~ikadan ls • 
panyaya deniz yolile 14.000 kilogram 
et yollandtgml ilave etmektedir. 

Portekir. Hariciye N'!r.mnm 
beyanatr 

Cenevre 22 (A.A.) - Portekiz Ha
riciye N azm M. Monteriro, J ourna! de 
Genevein bir muhabirine beyanatta bu • 
lunarak demi~tir ki: 

- !spanyada komiinistlerin veya a • 
nar§istlerin kazanacaklan bir zaferin bi
zim i~in bir harb manasmt tazammiin e
decegine kani bulunmaktaytz. Portekiz, 
ileri siirmii~ oldugu ihtirazi kayidlere ri· 
ayet edilmek §artile Lo§dradaki ademi 
miidahale komitesinin mesaisine i§tirakten 
imtina etmiyecektir. 

Cenevre 22 (A.A.) - Portekiz D·~ 
Bakam Monteiro, Portekizin ispanya i§· 
lerine ademi mudahale anla~masma sadtk 
bulundugunu teyid etmi~. fakat Porte
kizin cografi vaziyetinin icab ettirdigi ga· 
rantiler olmakstzm Londra kontrol ko -
mitesine i§tirak edemiyecegini soylemi§ • 
tir. 

Cenevrede miir.akereler 
Cenevre 22 (A.A.) - M. Delhos, 

diin ogleden sonra M. Eden, M. Del -
vayo, M. Monteyro ve M. Guido Sch -
midt He gori.i§mii§tiir. 

M. Eden de M. Monteiro ile bir mii
lakatta bulunmu§tur. 

Frans1z ve 1ngiliz murahhaslar1, 1s -
panya i~lerine ademi mUdahale komite· 
sinin mesaisine Portekizin de i§tirak ede· 
ceginden iimidlerini kesmemi§lerdir. 

M. Delbos, bugiin M. Monteiro ile 
yeniden gorii§ecektir. 

Ademi miidahale komiayonunun 
laaliyeti 

Londra 22 (A.A.) - Ademi miida
hale tali komitesi, bugiin ogleden sonra 
Lord Plymouthun riyasetinde toplanmt§~ 
t.lf. 

Londra 22 (A.A.) -Ispany<rya gon· 
derilen silahlar iizerine konulan ambar • 
goyu murakabe etmek iizere te§Ckkiil e • 
den beynelmilel komite diin toplanmt§tlr. 
Komitenin tali komisyonu, ambargoya 
muhalif hareket edecek herhangi momle· 
ket hakkmda tahkikat yaptlmasma dair 
bir teklif vermi§ ve bu teklif komite tara
fmdan tasvib edilmi~tir. Komite, hemen 
hemen bi.itiin devletlerin ambargo konul
masma razt olduklanm kaydetmektedir. 

FranBtz - l•panyol Fastndaki 
hudud kapandt 

Paris 22 (Hususi) - Fastaki Fran· 
stz makamatmm kararile F rans1z F as1 ile 
lspanyol Fast arasmdaki hudud kapan· 
mJ§hr. Malum oldugu vec;hile, lspanyol 
F asmda bir F ranstzm katli Uzerine, 
Frans12lar bir iiltimatom vererek tazmi· 
nat istemi§lerdir. Ollimatoma cevab ve
rilmediginden, bugiinden ilibaren hudud 
kapanmt§tlr: 
Trofki Baraelona gitmiyecek mi? 

Londra 22 (Hususi) - Troc;kinin ya
km dostlanndan biri, T roc;kinin yakmda 
Barselona gidecegine dair deveran eden 
§ayialann astlstz oldugunu soylemi§tir. 

General Franko ile General 
M ola gene buluflular 

Lizbon 22 (A.A.)- Diarioda Man· 
ha gazetesinin T alaveradaki hususi mu
habiri bildiriyor: 

Muhtelif sUe! gruplanmn §efleri diin 
Salamankada bir konferans akdetmi~ • 
lerdir. 

Konferansta, Franka, Mola, Varela, 
Dellano ve Y akuenin bulunduklan bil • 
diriliyor. 

Makuedamn almmast, Kastilyanm en 
miihim noktalarmtndan birini nasyona • 
listlere gec;mi§ ve bu suretle Madridin ce
nubla irtibah tamamen kesilmi§tir. 

lhtiliilciler Biza ada•rm Ja aldrlar 
Sevilla 22 (A.A.) - Resml bir teb

lige gore nasyonalistler Toledo cephe • 
inde Madridden 80 kilometre mesafede 

bulunmaktadsrlar. Beynelmilel parlamentolar 
Diger taraftan Marjorquedaki nasyo· konferan&l bitti 

nalistler Biza adastm ele gec;irmi§ler ve Biikre§ 22 (A.A.) - Beynelmilel ti-
halk tarafmdan 1evincle kar§tlanml~lar- caret parlamanter konferanst, eski Fran
drr. stz Bakanlanndan Lardy ve Ronnoratnm 

Malagada Marksistlerle bahriye as • ziraat bor~lan ve beynelmilel bir mUte • 
kerleri sokakh~rda ~arpt~maktad1rlar. kabil kredi enstitiisU kurulmas1 hakkm -
Sovyetlerin tayyare yolladrir a•rlstz daki tebliglerinden sonra kapanml§tlr. 

Madrid 22 (A.A.) - Bir lngiliz Frans1z heyeti §efi Baretz, 1ngiliz de· 
gazelesi Barcelonea ic;inde 200 tayyare !ege~i §efi albay Moor ve diger heyet re· 
bulunan bir Sovyet vapurunun geldigini tslen, Romaoyada gi:irdiikleri hiisni.i ka
haber fermi~ oldugundan Caballero bu bulden dolayt Romanya ticaret odas1 
haberi kat'i olarak tekzib etmi§tir. ba§kam M. Saveanoya te§ekki.ir etmi§ • 

CUMHURiYET - Bu haberin a- lerdir. 
.sdstz oldugunu Tas ajanst da resmen tek· Franstz heyetinin yaphgt teklif iizerine 
zib etmektedir. kon~erans 1937 senesinin haziramnda 

Franst~ amelesinin Madride 
yardrmr 

Paris 22 (A.A.) - Humanite ga • 
:etesinin bir tahminine gore, komiinist 
partisinin Ispanyol cumhuriyetine yolla • 
d1g1 yardsm 500,000 frang1 bulmu§tur. 
Sa~bakamn Organ! clan Populaire ga
zetesinin bildirdi~ine gore, sendikalar fe-
:lerasyonile tesaniid komite'i 4,1.28,180 

Panste toplanacakhr. 
Kral bi.itiin heyetleri bugUn Sinaiada 

kabul edecektir. 
, Manisada biiyiik bir yangm 

Manisa 22 (Hususi) - Bugiin saat 19 
da hi.ikO.met civarmda Konyahlann rna· 
gazasmdan g1kan yangm, susuzluktan 
dolayt ancak saat 20 de sondiirtilebilt!i. 
Yiizlerce ~uval iizi.im ve bugday yana -
rak mahvoldu. 

CU~'IHURtYET 

Cumhuriyetin bii· 
yiik Avrupa anketi 

[Ba$taraft 1 ~net sahtfedel 

degil Avrupanm biiy~k bir parc;asm1 bu 
iic; adamm idare ettigine inanmak la21m 
geliyor. 0 hal de lspanyada kanb, Fran· 
sada kans1z, Avusturyada gizli. Yunanis· 
Ianda a§ikar silah veya politika kavgast 
yapanlar, sahte bir cografya maskesi tak
mt§ ltalyanlar, Almanlar, Ruslarda'h 
ba§ka kimse degildir. Bu bir Slav - Cer· 
men - Latin bogu§masJ mJdu? Bir mil
let • stmf dala§masJ nudtr? T ek bir mil
letr~ alelade hegemonya davas1 mtdtr? 

On lime gel en F rans1za bunlan soru· 
ynrdum; oy le hissediyordum ki en cins 
komiiniste, en halis fa§iste bu iic; yabancl 
isimden birinin kumandast albnda olup 
olmadtgt sorulunca gozlerinin dibinde bir 
~ahsiyet iirpermesi beliriyor. Bu iirperme 
Franstzdtr. Hududlardan igeri sokulan 
ilhalat fikirlerine kar§t Frans1z zekasmtn 
gec;irdigi ~ahsiyet ih tilacmm ince i§areti· 
dir. Diine kadar kendini Avrupa fikir 
ordulanom ba§kumandam sanan bu 
F rans1z k.afast, i~inden sevk ve idare gu· 
rurunun bo§alhlmasl te§ebbiislerine ktzs· 
yor, «ben ne komi.inistim, ne c!e fa§ist, 
F ranslZlm l» diye hayk.trast geliyor. 

Bunu bana Sorbonne'un yanmdaki ku· 
~iik kahvenin tenlesi altmda Edebiyat fa· 
kiiltesinin hi~ te nasyonalist olmadJgml iti
raf eden bir talebesi, o gi.ine kadar tanl· 
d1gtm biiti.in Franstz mi.inevverlerinden da· 
ha giizel if a de etti: 

- Fransa, kendinden en ~ok §iiphe et· 
ligi anlan ya§Jyor, dedi, bize d1§andan 
savrulan ilhamlarla dl§andan telkin edi
len ideolojilerin tesirleri altmda -miisavi 
derecede- kahyoruz. Bu ikisinin birbirile 
~ok miinasebeti vard1r. Bakmtz nastl: 
Bu ithamlara gore biz ihtiyar bir mille
tiz; giinden giine azahyoruz, soyumuz 
kuruyor, Latin dehasmm kaynaklan ar
tik Fransadan ziyade italyaya akmakta
dtr, Pariste a~tlan son !talyan sergtst 
biitiin Montmartre atolyelerinde bu §iip
heyi uyandnacak kadar harikulade idi; 
Mussolini, §ahsile, Quai d' orsay da bu 
endi§eyi uyand1racak kuvvette bir adam
dtr. Hitlerin Ren boyunda oynad1g1 son 
kozda nehimize giivenimiz iisti.ine ba~ka 
bir darbe oldu. <<Her yerde Sovyetler», 
<<ilkonce ihtilal>> formiilleri ve 1smt 
F rans1z kahramanlarmdan fazla tebcil 
edilmege ba§lanao Lenin, bizi kendimiz
den pek fazla uzaklara gotiiri.iyor. Ken
dimize inaomak buhram icyindeyiz. Sta
linle Hitler arasmdaki menfaat oyunlan· 
oa alet oldugunu hissettik~e her F rans1z 
kuduruyor: Sag, sol, o~ta, a§agl, yukan, 
ileri, geri, her Frans1z I Ben nasyonalist 
degilim, fakat F rans1z komi.inist meb'us
larmm oturdugu sandalyeler arkasmdaki 
Lenin portresi -hele oradan Bourbon sa-
raymm mi.izakere salonuna kadar yiirii· 
yecegi bir giin gelecek endi§esile- benim 
sinirime dokunuyor. Bizim daha yeraln 
treni yapmaga yeni ba~laml§ bir Asya 
memlekelinin ihtilalcisinden almtya muh· 
tac oldugumuz hi<;bir ders yoktur. Y a 
Hitler, ya Stalin ha ?... Asia 1.. Bizi ne 
biri. ne de oteki emri altma alamaz. Bu 
«biz» en biiyiik realitemizdir ve Fran
sada politika dolabt c;evirmiyen, sag ve 
sol tek Franstz bulamazs1mz ki bu «biz» 
ugruna yabanc1 propagandalarln pesin-
de gidenleri yere sermesin. ' 

- Tam bir nasyonalist gibi konu§mU· 
yor musunuz? 

- Ah. b1raktmz bu tabirleri mosyo, 
ben doktrin soylemiyorum, ruh soyli.iyo· 
rum; kanunlan, sebebleri, deruni ah§ve
ri§leri, buhranlan, ilcalan ve muhakeme
leri, sini§leri ve patlayt§lan kendine aid 
§ahsiyetinin bUyi.ik hummas1 ic;inde kaym~ 
yan bir rub ... Siz buna milli diyeceksiniz, 
peki, milli olsun, ben verilecek isimler
deo degil, canh ~eylerden bahsediyorum. 
Bunlann en canhs1, canhlann canl!Sl ruh 
degil midir? Biiti.in stfatlardan mi.inezzeh 
olacak kadar canh ve a§ikar ruh ... Bize 
bu kadan yeti§ir. Biliyorum, «milli» den· 
digi zaman benim de bu stfatm i.istiine 
saldtrd1gun bin itham vardtr, ideoloji 
kavgasma gelince neler bulunmaz, neler 
soylenmez, tabirlerin iisti.inde ne taklalar 
ahhr, fakat ruhun kar§Jstnda susulur. Siz 
§imdi bana «ruh» tabirini kullandtglm 
i<;:in spiritUalist te diyebilirsiniz. Aim bir 
kelime daha. Ben onu da miinaka§a et
miyorum. Ben §imdi beni soyleten, kime 
stcakhk veren ~eyin, ruhun bedahetini 
anlat1yorum. 

Biit\in hararetine ragmen hi~bir tiyat· 
ro jesri yapmadan, tabiat kadar sade bir 
bat ve .gozucu i§aretile sol tarafmda yiik· 
selen Oniversite binasmt gosterdi: 

- Amlardanberi bunun kUrsiileri et· 
rafmda bin felsefe mektebinin lehine ve 
aleyhine fikirler soylenmi~tir. Bunlar hep 
bir ruhtan, bu binamn kini dolduran 
ruhtan kaymyor. Bu bina taarruza ugra· 
dtgt zaman, biitiin o mektebler ve mez· 
hebler ayn ayn degil, hepsinin namtna bu 
ruh cevab verir. «Bu ruh FransadJr!» 
demiyecegim, boyle bir ciimle, arkasm· 
dan da <<ya~asm §anh bayragtmtz I» tar· 
zmda bir bayagtltkla biter. Hem neden 
yalmz Fransa? Bu ruh Fransadtr, insan
hkhr, her§eydir; fakat F ransamn da, 

Hebe~istan meselesi 
Lahey divantna verildi 
Bir ingiliz gazetesi, ingiltere ile Fransan1n 
Habe,istani Milletler Cemiyetinden ~1karmak 

tasavvurunda olduklartnl soyliiyor 
[B~tarat~ 1 inct salttjedel 

cekleri meselesini de tetkik etmi~tir. Ko· 
misyon, bu iki mesele hakkmdaki noktai 
nazarmt bir raper halinde yarm Habe§ 
delegelerinin salahiyetlerini tetkike me· 
mur komisyona tevdi edecektir. 

DUn tayyare ile Londradan alelacele 
buraya gelen Habe§ 1mparatoru bugiin 
kimseyi kabul elmemi§ ve ak§ama kadar 
odasma ~ekilerek Ras Kassa ile beraber 
~ah§mt§ltr. !mparator sabahleyin erken
den Habe§ delegelerinin salahiyetlerini 
tetkike memur komisyona uzun bir muh
tlra gondermi§tir. Bu muhhrada ftalyan
lann Habe§istanm ancak bir ktsmmt i~
ga) ettikleri, halihamda Gorede me§ru 
bir Habe§ hiikumeti mevcud oldugu ve 
kendisinin de bu hiikumetle daimi temasta 
bulundugunu uzun uzad1ya anlatarak, 
Habe§ delegelerinin Cemiyeti Akvama 
aza bulunan me§ru bir hiikumeti temsil et· 
mekle olduklan izah edilmektedir. 

Habe§ delegelerinin Cemiyeti Akvam 
~ah§malarma I§tiraki hususunda La Hey 
divam adaletine miiracaat edilmesine 
dair verilen karar Cenevre mehafilinde 
miisaid bir surette tefsir edilmektedir. 

Bu karardan, Habe§ murahhaslanntn 
Cenevreden kovulamtyacagt anla§tlmak • 
tad1r. Cenevre mehafiline gore, Cemiyeti 
Akvam Habe§ murahhaslanmn tardma 
karar verdigi takdirde, Habe§ hiikumeti 

La Hey adalet divanma miiracaat ede • 
cekti. La Hey divanmm Habe~lere hak 
verdigi takdirde ise, Cemiyeti Akvamm 
La Heyin karan hilafma hareket ede -
miyecegi, binaenaleyh ~ok mii§kiil bir va
ziyete dii§ecegi i~in, bizzat La Heye 
mi.iracaate karar verdigi tebariiz ettiril
mektedir. 

Salahiyetlerin tetkikine memur komis
yon tarafmdan verilen karar maliun olur 
olmaz, Cenevrede in'ikad etmekte olan 
beynelmilel radyo konferansma i§tirak e· 
den ltalyan murahhaslan derhal konfe -
ranst terketmi~lerdir. 

Komisyonun kararmdan sonra, ftalya
nm bu sene Cemiyeti Aham toplanhla -
nna i ~ tirak elmiyecegi soyleniyor. Siyasi 
mehafilde, verilen kararm ftalyayt tecrid 
etmek mahiyetinde bulundugu soyleni • 
yor. 

Bir Frarutr. gar.eteti de 
kararr begenmiyor 

Paris 22 (A.A.) - Petit Parisien 
gazetesi yaz1yor: 

«Cenevrenin havas1, magmumdur. fs. 
tikametlerini ~a§Irml~ olan diplomatlar 
kiitlesinin iizerine tarifi kabil olm1yan bir 
kasvet c;okmU§tiir.» 

Bu gazete, Lahey divammn hukuki 
mi.italeas1m almak i.izere bu divana yapt
lacak bir miiracaatin c;ok muz1r olacag1 
ve ltalyay1 son derecede alakadar eden 
meselenin hallini oyle 'bir teahhura ug -
ratacakbr ki neticede M. Avenolun bir 
mukarenet tesisi i<;in yapm1~ oldugu bii • 
tiin mesai akamete mahkum olacaktu.» 

Diier Fransu: gar.etelerinin 
miitalealarr 

Paris 22 (A.A.) - Biitiin gazeteler, 
Cenevredeki vaziyet hakkmda uzun tah· 
Iiller ne~retmektedirler. Gazetelerin ka • 
naatine gore, Habe§ delegelerile Neca§i· 
nin Cenevrede bulunmalan gerginligi ar
tlrmJ§tlr. ltalyanm Milletler Cemiyetine 
avdetini arzu eden biiyUk devletlerle ni
zamnamenin prensiplerini enerjik bir §e· 
kilde mUdafaa eden kU~iik devletler a· 
rasmda miicadele ha§lamt§ bulunmakta· 
d1r. ilk merhaleyi kii~Uk devletler kazan· 
ffil§tlr. 

Matin gazetesi, miizaketelerin bir a -
sabiyet havast i~inde ba~lad1gm1 yaz • 
maktad1r. Habe~ delegasyonu miizakere
lere i§tirak ettigi takdirde 1 talyanm <;e • 
kilmesine mani olmak miimkUn olmtya
cakttr. 

Oeuvre gazetesinin d1~ i§leri muhar • 
ririnin kanaatine gore, derin bir endi~e
nin hiikiimran oldugu Milletler Cemiye· 
ti saraymda, ati hakkmda gitgide art -
makta olan bir bedbinlik beslenmektedir. 
Bu muharrir diyor ki: 

«Cnevrede de toplanml§ olan politi • 
kaCJlarm ekseriyeti Fransanm ~imdi siya· 
sal hareketlerinde felce ugradtgl kanaa • 
tini beslemektedirler. Umumi teessiir &U 

merkezdedir ki, Fransa, eger ~ok dik • 
katli davranmazsa, Polonyamh ve Kii«iik 
Antant devletlerinin memnuniyetsizligini 
uyandtrmt~ oldugu gibi, Rusyanm ho~
nutsuzlugunu uyand1rmak iizere bulun • 
maktad1r. Bel<;ika delegelerinin Fransa • 

Beynelmilel vaziyet bir daki baz1 siyasal inki~aflara kar~t takm· 
~tkmaza girmif dtklan vaziyet ~ayam dikkattir. Fransa 

Roma 22 (A.A.) - Salahiyeltar ~imdi Rusya ile hakiki bir siyasi ittifakla
mehafil. Milletler Cemiyetinin salahiyet· nn leh veya aleyhinde bir karar vermek 
Jeri tetkik komitesinin Habe§istan mese • mecburiyeti kar~JSJnda bulunmaktadtr.» 
)erini Lahey divanma havale etmek i~in Fran•a terki tealihat meaeleaini 
vermi~ oldugu karardan sonra beynelmi - yeniden ortaya atacak 
lei vaziyetin adeta bir c;1kmaza girmi§ ol- Cenevre 22 (Hususi) - Cemiyeti 
dugunu beyan etmektedir. Bu mehafil, Akvam konseyinin per~embe gunki.i ic;ti
italyamn asamble tarafmdan Hahe§istan mamda Frans1z Hariciye Nazm M. 
hakkmda almacak nihai karan tam bir Delbos terki teslihat meselesini yeniden 
lakaydi ile beklemekle oldugunu ve Mil- ortaya atarak, bu meseleye clair Fransa
letler Cemiyetine kar~1 hattJ harekelini mn noktai nazanm izah edecektir. 
bu karardan sonra tesbil edecegini ililVe M. Delbostan sonra, fngiliz Hariciye 
eylemektedirler. Nazm M. Eden soz alacak ve miihim 

Tetkikler Jerinleflirilecek bir nuluk soyliyecektir. 
Cenevre 22 (A.A.) - Salahiyetleri Balkan ve Kufuk Antant 

• 
tetkik komitesi, Habe§istan meselesini devletleri toplandtlar 
Lahey divamna havale ve meseleyi daha Cenevre 22 (Hususl) - Balkan An-
derin bir tetkike tabi tutmak i~in tali bir tantile Ku~iik Antant devletlerinin Ce • 
komite ihdas eylemege karar vermi~tir. nevrede bulunan miimessilleri bugiin De· 
M. Joje Habefiatam temsil edec~k lapai otelinde, Tiirkiye Hariciye Ye-

Paris 22 (A.A.) - Neca§inin eski kili doktor T evfik Rii§ti.i Arastn riyase· 
hukuk mii§aviri M. ]oze, Habe~ delegesi tinde mii§terek bir toplanh yapmt§lard1r. 
s1fatile Milletler Cemiyeti toplantmna Gayriresmi mahiyette oldugu i~in, top -
i~tirak etmiyecektir. Frans1z hiikumeti, lantt hakkmda hi~bir teblig ne§redilme • 
Fransadaki resmi memuriyetinin Neca§i- mi~tir. Bu toplanhda Balkan Antantile 
nin Cenevre delegeligile kabili telif ola • Kiic;iik Antantln Cenevrede lakib ede· 
mtyacagmt M. Jozeye bildirmi~tir. cekleri hath hareket tesbit edilmi§tir. 

lngiliz gar.eteleri alef Riket gene av pefinde 
piiskiiriiyorlar Paris 22 (A.A.) - En niifuzlu pet· 

rol sabiblerinden biri olan Riket Lon -
Londra 22 (A.A.) - Cenevre asam· dradan tayyare ile buraya gelmi~ ve hi· 

blesi hakkmda gazete miitalealan pek raz ka!d1ktan sonra Cenevreye hareket 
azdtr. News Chronicle diyor ki: etmi§tir. Riketin Negi.isii Cenevrede bu-

«Biiyi.ik Britanya ile F ransa, Habe • lunu§undan istifade ederek §ahsl men -
§islam Milletler Cemiyetinden ~tkarmak faatlerini korumJya ~ah§acagl zannedil
tasavvurunda bulunuyorlar. Boyle bir mektedir. 
hareket, Cemiyetin §eref ve §ohretine in· !!"----~---~~":!!"' ..... "'!!!'!~~
dirilmi& felaketli bir darbe olur. Diinkii Muaolini 500 Alman gencini 
celsenin neticesi gosteriyor ki cihan ef • kabul etti 
kan umumiyesi her zarnan bir kuvvet ha
linde mevcuddur ve '- 1 kuvvetli Milletler 
bile bu efkan umumiye ile pervastzca is
tihza edemez.» 

Daily Express «Cenevrenin yiiz ktzar
tan celsesi>> nden, Daily Herald <<pis i§>> 
ten bahsetmekte, Morning Post ise ha
disatm itiraz ve mi.inka~a gotiirmez bir 
netice vermesi amna kadar bir fas1la vii· 
cude gelirilmesi tavsiyesinde bulunmak -
tad1r. 

insanltgm da, her§eyin de kendi ic;inde 
goriilii§iidi.ir. Akide ve mezheb dema· 
gojilerile degil, bu ruhun can!t mukave
metile konu§mak istiyorum, anhyorsunuz, 
degil mi?>> 

Roma 22 (Hususi) - Ba~vekil M. 
Musolini Romada bulunan 500 Alman 
gencini bugiin kabul etmi§lir. Romadan 
?ulunan Alman genclik te§kilah reisi de 
ltalyan Hariciye ve Propaganda Nazlr
lan tarafmdan kabul edilmi~tir. 

Bel'rikada askerlik miiddeti 
uzabhyor 

Bri.iksel 22 (A.A.) - Parlamenlo • 
nun milli miidafaa meselesini mi.izakere 
etmek iizere te rinisani toplant!Slm bek. • 
lemeden 15 te§rinievvelde fevkalade i~ti· 
maa ~agmlmas1 mevzuu bahistir. Milli 
miidafaa bakam askerlik miiddetinin pi· 
yadeler ic;in 18 aya ve diger smlflar i<;:in 
12 aya 91kanlmasm1 teklif edecek tir. 
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Tro~ki Bel~ikada 
isyan hazirlamis 

' 
Bir febeke bulundu 

Pe,tede komiini t 
tahrika b goriildii ve 

tevkifat yaptld1 
[B~tarat~ 1 incl &ahltedel 

nu tesbit etmektedir. Keza polis bir 
ihtilal haz1rlanmas1 ve c;tkanlmast 
hakkmda da muhabere evrakl. ele 
ge~irmi~tir. 

Silahlar naarl bulundu? 
Brliksel 22 (A.A.) - !spanyaya 

gonderilmek uzere hazlrlanml~ ve 
tesgil edilmemi§ tabancalar, rovel· 
verier ve ispanyaya gonderilmek 
igin ihzar olunmu§ agtr, hafif mit
ralyozler, tiifeklere, humbaralara, 
tayyare bombalarma ve z1rhlt oto
mobillere aid bcyannameler bu -
lunmu§tur. Filvaki bu aym 16 sm
da Anversin merkezi istasyonun -
da Belc;ikada bulunan diplomasi 
memurlarmdan bir lspanyol ytiz -
ba~lSlnm ~antas1 buluntnu§tur. 

Ylizba§t, bu c;antayt trende unut
mu§tur. ic;inde Briiksel, Liyej ve 
Anversin muhtelif §ahsiyetlerile 
yaptltnl§ muamelelere aid bir ta -
ktm vesaik bulunuyordu. t§te bu 
(_fantamn bulunmas1 iizerine yapt
lan tahkikat neticesinde yukartda 
bahsolunan silahlar meydana g1 -
kar!lmJ§br. 

Gir.li silah imalathaneai 
Briiksel 22 (A.A.) - SHah kac;ak· 

~1llg1 meselesinde yaptlan taharri -
yat iizerine polis gizli bir silih i
malathanesi meydana t;Ikarmt§tlr. 
Bu hususta tafsilat verilmemekte -
dir. 

Macari.tanda komiiniat 
laaliyeti 

• 

Budape§te 22 (A.A.) - Bir~ok 
endiistri mmtakalarmda komiinist 
faaliyeti yeniden artml§hr. Sosyal 
demokrat partisinin bir ic;timamda 
Madrid hiikfunetl lehine dostluk 
tezahiirleri yap1lnu~hr. Komiin!st • 
Jere c;ok miitemayil olan koylii i~
c;iler scndikas1 son zamanlarda ar
tan faaliyetinden dolay1 polis tara
fmdan kontrol altma almmt§hr. 

l§t;iler, umumiyet itibarile, ko • 
miinistlerin grev ilan etmek husu -
sundaki davetlcrine icabet etme -
itli~lerdir. 

Pe,tede komiiniat tevkifatr 
Budape§te 22 (A.A.) - 22 gene 

komtinist Soaylist sendikasmm 
bodrumlarmda gizli bir toplanb 
yaparkcn yakalanmt§lar ve tevkif 
olunmu§lardir. 

Ba~vekil komiinistlere karft 
tedbir altnmasrnt i•tedi 

Briiksel 22 (Hususi) - Kabine 
bugiin Ba§vekil M. Van Zelandm 
riyaseti albnda fevkalade bir top
lanh yaprnl§hr. Adliye Nazm ko
miinistlerle sosyalistlere kar~1 §id • 
dctli tedbirler almmasmt istemi~til\ 

Salahiyettar mehafilde temin e
dildigine gore, kabine Adliye Na
ztrmm noktai nazarm1 tervic; ede
rek baz1 yen! kararnameler gJkar
mtya karar vermi§tir. Kral.J.n tas -
vibine arzedilecek clan bu karar· • 
namelerin grevlere kar~t tedbirler 
ve icabmda fabrikalarm i§gali der
pi~ ettigi soyleniyor. 

Soayalist gar.etelerde taharriya 
Briiksel 22 (Hususi) - Adliye 

Nezaretinin emrile Liyejde g~kan 

sosyalist gazetelerinden Le Popu -
lairein idarehanesinde taharnyat 
yap1lmt~tlr. Briikselde, Gandda, 
Charleroida ve Anverste de bir~ok 
taharriyat yaplldtgx haber veril • 
mcktedir. 

Ostende limamnda tspanyayn 
bomba ve cepane gotiirmekte olun 
bir vapur musadere edilmi§tir. 

Kabine toplantr•r 
Brliksel 22 (A.A.) - Siyasal me

hafil M. Van Zelandm bu ak§am 
toplanm1ya davet ettigi kabine kon
seyine biiyiik bir ehemmiyet atfet~ 
mcktedirler. Tahmin edildigine go
re konsey, tspanyaya yapllan gizli 
·silah ihracatl ve Bel~ikadaki baz1 
menfi hareketlerle me~gul olacak .. 
tlr. 

Madrid hiikfuneti delegesi M .. 
Huexamn Briiksel - Anvcrs treni· 
nin bir komparhmarunda kaybet -
tigi ~antamn tetkiki neticesinde an
la§tldlgma gore, Bel~ika i§~i pB.l'tisi 
gcnel sekreteri Jean Dolvigne, !:>
panya klZllordusile Bel~ika silah 
fabrikatorlcri arasmda mutavasSlt
ltk etmektedir. Miiddeiumuminin 
ac;t1g1 tahkikat neticesinde, bir giz
li silah ve cepane fabrikasile iginue 
kiilliyetli miktarda harb malzeme<>i 
bulunan bil· depo meydana ~tkanl
IDI§tlr. 
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1 Bter11D 
1 Dolar 

1 20 FranslZ Fr. 
20 Liret 
20 Belcika Fr. 
20 DrahmJ 
20 k-vtcre Fr. 
20 Leva 

1 Florin 
20 Cek tronu 

1 Avusturva Sl 
1 Peceta 
1 Mark 
1 Zlotl 
1 Penllil 

20 Leva 
20 Dinar 

1 ¥en 
20 Isvec tronu 
l Tllrk altmt 
1 Banknot Os B 

«;EKLER 

Londra .,~~~:: 
Nev Yoll: 0.7941 
Part.<~ l~.O(j 

Mil~no l0.1032 
1 Brtiksel U020 

K~alllf, 
s .oo I 

0.7920 
12.03 

4.69 

Soldan sa~a.: 
1 _ Yakmda B!l4vekilimiz1n zlyaret ede- · 

cegl yer, beraberlik edat1. 2 - Caka., soyun
da klbarhk olmak. 3 - Memnu, fiillere gelen 
sua! edatt. 4o - Hal edatt, arabca cgerlye 
kalml~ ola.n:t. 5 ~ Soylev, kanun. 6 - Za
man. 7 _ Kat1 toprak, yemekle beraber ye
nen ye§1111k. 8 - Ekin onunla bi~ilir, bir ta
rafa egllmek. 9 - Burnun duydugu ~ey. 

10 - Arabca cu!u.kla.n ~ok ince bez. 
Yukandan a.§agtya: 
1 _ Fakat, el stkl§ma. 2 - Isttrab ~eken 

bir adamm tekra.r ettlgi tabir, para i~in 
oynanan oyun. 3 - Kasd, IA.tlfe. 4 - inad-

, 

Cumhuri 
• 

I I inhlsarlar Umum Miidiirliigiinden e ~artname ve katalogu mucibince 200 aded Kofre arabaat te • 

Mat baa ve ~inkoszrafhanesi 
En son sistem makinelerle miicehhezdir. 

Her nevi matbaa ve kdi,e itlerini nefaset ve siiratle 
meydana getirmegi taahhiid eder. 

Adrea: Istanbul • Cumhuriyet Matbaaaa. Posta kutusu · 
Istanbul: 246. T elefon: 24290 

Denizyollar1 Miidiirliigiinden: 
Ortakoydeki komiir depomuz r1htrmlarmda yaptlacak tamirat i~in 

teklif edilen bec:feller yiiksek goriildiigiinden ifiD a~lk eksiltmiye ko-

nulmaaxna karar verilmittir. 

Eksiltme 29/9/1936 giinii saat 15 te tdaremiz Levaztm ~efliginde 

yapdacakbr.lsteklilerin teraiti gormek iizere hergiin ve eksiltmiye it· 

tirak etmek iizere de muayyen vakitte Levaz1m ~efligimize miira • 

caat etmeleri lazxmdtr. (1536) 

kerlegi 24/9/936 tarihine rashyan per,embe gun- aaat 15 te pa -
zarhkla satm ahnacakbr. Jsteklilerin tarlname " kata oju .. "'I -
mek iizere hergiin ve pazarhk i~in de tayin olunan giin ve saatte % 
7,5 giivenme paralarile birlikte Kabatatta tnhisarlar Levaztm ve 
Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komiayonuna miiracaatleri. (1248) 

---1 - 16/IX/936 tarihinde ihalesi yaptlmak \izere kapah zarf 
·lile eksiltmiye konulmut olan 35,022 lira 37 kuru kefif bedelli Bit -
lis atelye in,aah; eksiltme giinii istekli ~tkmadagmda1l niden ka • 
pab zarfla eksiltmiye konulmuttur. 

2 - Ekailtme 8/X/1936 tarihine rashyan pertembe g\inii saat 15 
te Kabatatta Levazam ve Mubayaat ~ubesindeki Alun Komisyon 
da yap1lacakttr. 

3 - Muvakkat teminat 2626 lira 67 kuruttuc• 

4 - Jstekliler ihaleden en az 3 giin evvel lnhisarlar lntaat ~jube
sine gelerek bu gibi itleri muvaffakiyetle yaphklarana dair resmi 
veu.ik getirdikten sonra ehliyet vesiku1 almahdll'lar. 

5- ihale evraka 175 kurut mukabilinde Jstanbulda lnhisarlar tn,a
at tubesinden ve Ankara, Bitlis Batmiidiirliiklerinden abuabilir. 

I Atina ·3.7010 
Cenevre &.4~6~ 

' Sofva 64,2668 
Amsterdam U7 
Prall l9,7015 

''·"" I 
~.4950 
l,4:i 

6U056 
.Ll67;! 

t9.tos:s 

kesmekten emir. 6 - Arabca cslnirler:t, •••••• •••••-.... 
Cl, komiir. 5 - Ha.be~l.standa kabile relsi, YEN 

1
• N ES•I L 

dunya iizerlnde nesll kalmaml§ bir clns 
m. 7 _ Blr vapur idare.sl, ilenin klsalttlm~ 

6 - T eklif kapah zarflan en ge~ ihale giinii tam saat 14 e kadar 
yukarada ad1 ge~en Ahm Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde 
..-erilmit olmahdu. (1488) 

---1 - 17 /IX/1936 tarihinde isteklisi ~Ikmad1gmdan dolay1 ihalesi 
~~. 8- VllAyet, bir ~Uzglr ismi. 9- Arabca JLK QKULU - YUVA - KIZ • ERKEK 
celle do'knmmab, Inglllz alfabesinde blr 

· Vlvana 4,2025 U9:!0 
Madrid 7,1()84 1.0!!57 

yaptlmamif olan Topt&fl deposu arkastndaki sahada yapllriiacak o-
ha.rfln okunu§u. 10 - Ana.doludaki eski Tiirk Tesisindenberi gosterdigi. mavalfakiyetler K il.ltdr Bakaohgtnea takdir buyu-
devletl ve medeniyetl, hakllYl ha.kslZdan rularak bu yu resmt okulla.rla muadeleti de ta.sdik olunmU§tur. YabanCl 

Berlin 1..9742 1..97 
Varsova 4.2125 4.2020 
BudaDeste 4.2820 
Biikres L07.t6b3 
Belin' ad 54.7196 

4.,11216 
L06.79;!0 
34.6332 

ayll'ma.k. Lisanlara ehemm.iyet verilir. Kayidlara ba§lanau§hr. Pazartesi, per§embe 
Evuelki bulmacanrn halledilmi.p fekli gfulleri Ogleden sonra muracaat edilmelidir. 

lan 3430 lira 13 kurut kefif hedelli 3 amharm intasl yeniden pazar

hk sureti~e eksiltmiye konulmu,tur. Yokohama ~.66~~ 2,662:> 
Moskova !4.8888 ll494il2 
Stokholm -1,0413 f\:0337 1 

ESHAM I 
Asian clmento 

I AClllo 
1;1,95 

Kapalll§ , 
129 I 

tST1KRAZLAR 

I I Mlllf II Anndolu mii.. ~11 4MO 
~ ~ mu. va. 45,90 

Kapam., 
46,00 
46.f>v 

La Clef du F ranGais 
Lise ve ogretmen ve 
ortaokullar fransiZca 

· dersleri i~in 
Merhum muallim Ali Nazl ~ 

mantn son eseridir. Mekteb -

Jerde biiyiik yararhg1 goriil -

mii4, iki defa basalmtfhr. 0~ 
kl$lmd1r. Hocalar i~in ayra 

bir kxam1 vardtr. 

Birinci kasmt 23 
tkinci '> 34 
O~iincii » 40 
Hoca » 150 kuru,tur. 

Satat yeri Cumhuriyet mat -
baas1dar. Toptan alanlara ten
zilat yapthr. 

ROMANY A SEYRISEF AiN iDARESt 
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.. 
5 

6 

7 

8 

9 

1 2 3 4 5 6 1 8 t 10 

~YIOfR lOIMf E IKIIIII..I A 
IAIRIAlMIAIK •IPIAIY 
YIEIM 1 ~ • BIE L A 
AM AIDIEI• El~ E K 
•IE z • R E z I L • A K A N • s • N i F 
R • N A F I LIE • E 
AIL •IMii IR •IN A z 

IBIA y A Nl• ~~·FA~ 
AIFJiiZl91RIAIKll]• 10--= 

Sattbk Piyano 
Nakli hane mlinasebetile Alman rna· 

mulatmdan ktsa kuyruk.lu bir aalon piya
nosu ucuz fiatla sanhkhr. 

Miiracaat: lstanbul Belediyesi kar~•
smda Piyerloti sokagmda doktor Zati 
aparbmam numara 4. 

Be~lkta~ Ntifus Memurlugundan: 

Ma~ka Mur_adiye m. Ba~ soka!tnda 

4% sayth evde oturan Siik6n tetanbuJ 

be§inci hukuk mahkemesinin 28/3/936 

tarih ve 936/83 say:ah kararile ismi Ser

vet olarak tashih ettirdiginden keyfi ~ 

yet kanunu medeninin 26 ne1 maddesi 

ahkAmma gore ilin olunur. (25770) 

Kirallk Apart1man 
lstanbuluo Tiirbe aemtiode Biobir-

Hareket edecek vapurlar: direk meyda01oa nazll' Klod Farer 
DACiA vapuru 25 eylUl cuma saat caddesinde her turlii konforu bu· 

13 te (Kostence) ye. lunan yeoi yapalm1' aparbmanm 
ARDEAL vapuru 26 eyl(U cumartesi ikl dairesi kirahkbr. 

saat 18 de (Hayfa, Beyrut, Yafa ve .. _ Kapaca.Musaya mliracaat _ .. 
Portsaid) e. 

Berlin, Breslau, Dresden, Londra, 
Briiksel, Lahey, Lwaw ve W arszawa 
ir;in tenzilAtli fiatlarla miittehid bilet -
ler verilir. Biitiin Romanya, Polonya 
ve Tuna limanlar1 i~in ve Tlirkiye · 
Romanya hiikilinetleri arasmdaki itilaf 
mucibince merkezt ve §arki Avrupa 

Gaip - Fen Faktiltesinden aldlguo 
mezuniyet kayid suretioi kaybettim. 
Yenisini alacagundan eskislnin htikmU 
yoktur. 

Khnyager: Mes'ud Betil 

ir;in tenzilAth fiatlarla e§yayi ticariye --------------
sevk ve nakledilir. Fazla tafsilat i.;in Ka~Inlmaz bir kelepir 
Galata Yolcu salonu kar§lsmda Ta • 
hirbey harunda istanbul umumt acen- Buyiik yangmdan sonra Belediyece 
tahgma miiracaat. Telefon 44827/8 tarla olarak tantlan 4 ~ap iizerinde 6475 

metro murabbru halihaZll'J bostan Fa
Pirlanta tek ta§lar ... tihde lbrkai§erif ~ukur~e§mesinde 
Takriben dokuz bu~uk kuatl1k ..., 

bir ~ift tell: ta., pll'lanta kiipe ile i~inde bot suyu olan me§hur Hac1 .uyas 
aekiz bu~uk k1rathk bir tane par· bostaru ucuzca satiliktu. Bu brsab ka-
lanta tek ta§ Sandal Bedesteninde ak lst miyenler Galatada Biiyiik 
te$hir edilmektedir: 28 EylQI pa ~arm e 
zartesi g-iinil aaat on dortte mii- Millet hanmda 59 numarada avukat 
zay~de ile sahlacakhr. Mtrmn ogluna muracaat. 

Salih Zekinin ziraat kitablar1 
100 kurut Ziraat Muhbras1 (Eski harflerle) Cildsiz 

100 » Tutiin Ziraat ve Ticareti (Eski harflerle) Cildsiz 

200 » Asri Tavuk~uluk «iki cild» 
150 » Ziraat ve Ticaret Gazetesi (Yirminci cild cildli) 

Yukanda isimleri yaz1lan ziraat kitablan tenzillth fiat-

larla lkbal Kitaphanesinde satdmaktadu. Muharriri adreaine 
) . 

1smarlanusa poata iicreti almmaz. 

Adrea: latanbul- Kadlkoy Aziziye .aokait Salih Zeki Ekimci. 

lat nbul biiQmum arabacllar cemlretlnden : 
Cerniyetimi.zin blrlnei ~~ma ythn1 bitlren idare heyeti azasmdan tali • 

tnatnamei dahilimizln 7 nci maddesi mueibinee kur'a wmUie altaaaom tebdil 
Ve yerlerine yeniden alb azanm intihaba 1~ 29 ey161 aah (flntl oj'leye kadar 
cemiyet merkezinde 'Ve iigleden aon.ra Galatada aeyrUaefer merkezinde 30 ey
UU ~ar amba giinli de ogleye kadar Kadakoy Belediye ve oileden onra Be -
§lkta, Belediye binalannda iera edllecetfnden bulundurulacak sandtia eeml
yete men&ub arabaCJ. ve araba ailrticilleriniD hUviyet varakalarile a-elerek 
reylerinl kullanmalar1 U!n olunur. 

•••••• Adres: Cataloglu Mollafeoeri eaddesi No, 34 •••••• 2 - Pazarhk 8/X/1936 tarihine ra~yan perfembe Jiinli saat 
16 da Kabatatta Levaz1m ve Mubayaat ,ubesindeki Ahm Komls -
yonunda yaptlacakttr. Ekailtme iiam 

Denizyollari i,Ietmesi 
Direktorliigiinden: 

3 - Muva~kat teminat 257 lira 25 kuruttur. 

4 - Sartnameler hergiin lnhisarlar lntaat tubeainden ahnabilir. 
' 

(1541) 
~ 

750000 metro ~ift kath katranh fitil 
1 Eksiltmiye konulan it: 1000000 metro ii~ katb katranh fitil 

Tophane nbt1m1 «Ford fabrikaa1 oniindeki kl1im» infaat ve 
tamirat1. 

125000 metro tek kordelah katranh fitil 

125000 metro au altmda istimale mah~ua fitil 
2 - Muhammen ketif bedeli «5920» lirai:hr. 

3 - B~te aid evrak fUnlardtr: 

A - Ekailtme tartnamesi, 

8 - Mukavele projeai, 

C - F enni tartname, 
D - Ketif huli.aass, 
E- Proje. 

1 - Yukar1da nevi ve miktan yazab fitiller 12/X/1936 tarihine 
raahyan pazartesi giinii aaat 15 te pazarhkla aabn allnacakhr. 

2 - lateklilt-rin ,artnameleri g,ormek ilzere herf(ln ve pazarhk 

i~in de tayin olunan gUn ve saatte % 7,5 giivenme paralarile bir -

likte Kabatatta Levaztm ve Mubayaat tuhesindeki Ahm Komisyo -

nuna miiracaatleri. (1540) 

latekliler bu evraiCI 2 lira mukabilinde De11izyollart ltletmesi 
DirektorlUiu veznesi11den alabilirler. Istanbul Telefon 

DirektOrliigiinden : 
4 - Eksiltme 6 tetrinievvel 936 ~artamba giinU saat 15 te Topha

nede Denizyollan ltletmesi Direktorliik binastnda toplanacak 
Komisyon tarafmdan yapalacakbr. 

5 - Eksiltme kapah zarf uaulile yaptlacaktar. 

6 - Eksilmiye rirebilmek i~in «444» lirahk muvakkat teminat ver• 

mesi ve evrak ve projeleri imzalamflll 'Ye bu gibi intaat yapll· 

gma dair ·vesaik vermesi laztmdtr. 

7 - Teklif mektublan yukanda ya:11h giin ve saatten bir aaat ev • 

veline kadar Komisyon Rei•liiine makbuz mukabilinde veri • 

lecektir. Poatada vlki olac.ak rec:ikmeler nazan itibare ahn • 

maz. (1402) 

Muhammen bedeli 9965 lira olan 200 kilo baktr toprak tell, 15000 
metro 3 Iii, 10000 metro 2 li aantral teli, 5000 metro ~elik aak1 teli 
1!, 2, 2! m/m lik 8000 kilo bronz tel, 100 km. ~ift biikiilmiif kapah 
bronz tel ve 27000 aded baktr manton kapab zarfla eksilttniye ko· 
nulmuftur. Muvakkat teminat 748 liradtr. $artnameleri hergtin MaJ. 
zeme Dairemizden paras1z almabilir. Ekailtme 16/10/936 cuma ••
at 15 te Direktorliik binasanda yaptlacakttr. Zarflar o run saat 14 e 
kadar Mubayaa Komiayonuna makbuz mukabili verilmif olmahd~r. 

istanbul asliye mahkemesi biri.nci ti· 

caret dairesinden: 
istanbul baglama limanma mensub 

Kavuklu oglu Mehmedin sahib ve c;a
hk oglu Ha.'iamn reisi bulundugu Yag
kapam iskelesinin 378, Mavnacllar Ce· 
miyetinin 153 sa)'lsmda kayidll ve lt85 
sieil numarah mavnanm 11/9/936 eu
ma gUnil (Dekalyon) vapuruna yuk ro· 
tiinnek uzere ikeo ge~irdiii kuaya aid 
deniz raporunun ta.sdiki Hasan tarafm
dan taleb edilmi§ olmakla deniz ticareti 
kanununun 1065 inci maddesi mucibln
ce bu i§le aliikadar berkesin raporun 
almmast i~in tayin edilen 7/10/836 
~ar§amba giinu saat 14 te mahkemede 
bulunabilecekleri ilan olunur. (25781) 

TURK PETROL 
ve MADE.Nl YAGLAR 

T. A. ~. idare Heyetindtn: 

A§atida yazili nunameye dah11 hu· 
suaahn milzakeresi ve karara baglan· 
mast l~in §irketin merkezi olan Gala -
tada Voyvoda caddesi Asikiirazioni Ce
nerall han 4 Uncii katta dahei mahJu· 
sasmda Zl/10/936 tarihine mUsadif 
~IUlamba gtinii aaat 18 da fevkallde 
surette toplanaeak beyetl umumlyede 
tirket hla.iedarlannm baZll' bulun.malar1 
ve tlrket esu mukavelenin 57 nd mad· 
desi muclbince hissedarlann gerek asa
leten e gerek vek&leten hAmil olduk
lan hiss senedatm& veya bunu mtis
blt vesai.Jd i~tima gtinllnden bir hafta 
evvel merkezl tirkete ~vdi ed.erek hi
rer dilhuliye kartJ. almalan ltbumu 
ilin olunur. 

RUZNAMEt 
1 - ~lrket sermaye inin yiiz bin li

radan tid yUz bin ll.taya lblfi~ hakkm· 
daki heyeti ldarcn1n teklifinin mUza -
kere ve karara baglanma111 

2 - Heyeti idare aust adedlnin 3 

ten 5 e ~lkartlmas1 hakkmdald heyeti 
idarece vaki tekllfin mUzakeresl ve ka-

Is tan b u I 
Semti Te 

lbaballeal 

~ikta~ 

Yeni Abbasa~a 

Bostancl 

Aksaray Tulbendci 
Hils&meddin 
Kuzguncuk 
Ku.rtulufJ 

Pa§abah~e 

Kuzguneuk 

BoyCikdere 

Yedi.kule Kft.rkcftba"l 
Btlseyina~ 

(:engelkoy Kuleli 
Kuzguncuk 

Kadt.k~y 

Zo.htupa§a 
Yenik~y 

Guzelce Alipa§a 
Yenikoy Panaiya 

~ikt~ 
Y. Abbasa~a 

G a y r im U b a d i II e r 
Soka~a Emllk 

No. 

,... Ihlamu.r cad. Te E. 2-4-14 

Parmakhk aolta~ Y. 11-13·18 

Y. Jandarma ve mahallen U/1-

Parmakhk 14/2 
<;atah;e~me E. 16 MQ, 

harit.a 36 

Fabrika E. 60 

Y. 18 

Ko~k E. 6 Y. 4 
E. Despot E. ve Y. 2 
Y. Kokoro 
E. Sultaniye E. 72 Mo.. 
Y. Fenerli bahc;e Y. 22 

... eehitlik 
E. Xoca arah~ E. 15 

Y. Bica.n Ef. Y. 1 
Knc;ok buzhane E. 7 

Y. 7·9 

Imam Hasan E. ve Y. 8 

Kara ocaklar E. 7·8 

E Mente§~t ort& E. a 
Y. Mente§ bag, ve Y. 7 
Bereketli mahallen 62-64 
E. Feoer cad. ll:, 3212 
Y. Yeni a~llan yol 
Saliha~a E. US 

Y. 14 

Qe§me E. 2·4 

Y. 4 

E. lhlamur ve E. 1-14 

Parmakhk Y. Jan· Y. 12·1 

darma ve Parmakhk:: 

(865) 

Komi s yon u n· dan: 
Clost ve HI•,.Y•1 bia!eai muhammen l re 

.'(, 

Bah~li klrgir iki han en in 1050 Kt.:"": 

l/4 hia. 
,. w za,.t 

207 metre a1'8& 208 I 
~"lk 

artt. 

Hane 360 ~ 
~ 

Ah§ab baraka ve bah~;e 150 ~ 

420 metre .a.rsa 650 • 

Ah§ab hanenin 1/5 his. 50 • 

57 metre arsa 60 

KArgir hane ve arsa 400 

35 metre a.rsa 60 

Ta~ocag1 760 , 
Bahfieli ah~ab hanenin l/6 210 , 
his. 

1141 metre arsanan 36/liO ~~ 

hia. 
7 4 metre arsa 1M , 

I 

71 metre arsanm 6/8 his. 90 ~ 

Yiktlmt!l iki hane arsas• ve 200 ~ 

kArgir matbaanm l/4 his. 

rara baglanntast, 
3 - Z numarada yaztlt teklif kabul 

ed.ildigt takdirde heyeti idareye dahil 
olacak yeni iki azanm intihab1. 

Yukarda evsah yazili gayn menkuller on giin muddetle sab§a ~tkanlm1~tar. lhaleleri 2/101936 tarihine tesaduf 
eden cuma gilnQ saat on dorttedir. Satt~ miinhasJFBn gayn mubadil bonosiledir. 
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VENOS GIBJ GOZEL 
Kalmak istiyorsamz, daima 

Venus Kremi 
Venus Pudras1 
Veniis Ruju 
Venus Alhg, 
Veniis Rimeli 
Venus Esans1 
Venus Kolonyas1 
Veniis Briyantini 
Venus Gliserinli sabunu 
Veniis T uvalet Sabunu 
KULLANINJZ. 

Veniia mustahzarah en saf ve en temiz 
ve gayn rnuzu maddelerden vapJldJR'ID· 

dan size ebedi gen~Jik temin eder. 
Deposu: NUREDDiN EVLi Y A ZADE TiCARETHAN ~ Si istanbul 

istanbul 5 inci icra Memurlugundan: 
tkbalin uhdesinde olup Emniyet SandtgJna birinci derecede ipo -

tekli olup ve paraya s;evrilmesine karar verilen ve tamamtna 2423,50 
lira k1ymet takdir oltman Sultanahmedde Binbirdirek mahallesin
de Peykhane aokagmda eski 30 Mii. yeni 29, 31 kap1, 140 kiitiik, 129 
ada, 16 parsel numarah cephesi Piyerloti sokagt, solu 17, 18 par · 
sel, arkasJ 19 f&fl 15 ve metbal ile mahduddur. 

Zemin kat: Zemini mermer bir avlu iizerine bir oda, bali ve ka • 
pile ayrllm1' yiiklii dolabh bir sofa iizerine bir oda, bir bala. Birinci 
kat: Yiiklii dolabh hir sofa iizerine iig oda, bir bali. ~ah kab: Ba
atk tavanh genit bir sofadan ibarettir. Bodrum katt: Zemini gimen
to bir tafhk iizerine bir hala, iki oda ve zemini s;imento iginde ku -
yusu bulunan bir mutfaktan iharettir. 

Bah~esinde bir kuyu ve ii~ incir aga~J vardtr. Elektrik ve terkos 
tesisab mevcuddur. Mesahast: 199 metre murabba1 93 metresi bina 
miitebakisi bah~e ve arahktu. Yukartda mii,~emilah yaz1h bab~eli 
kirgir ev a~lk arthrmtya vazedilmittir. 

Artbrma pe,indir, artirm1ya ittirak edecek miitterilerin k1ymeti 
mubammenenin % 7,5 nisbetinde pey ak~esi veya milli bir hankanm 
teminat mektubunu hamil olmalart icab eder. Miiterakim vergi, 
tanzifat, tenviriye ve Vak1f borclar1 borcluya aiddir. Artbrma ,art -
namesi 15/10/936 tarihine musadif pertembe giinii dairede maballi 
mahsusuna talik edilecektir. Birinci arthrmast 12/11/936 tarihine 
musadif pertembe giinii dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edi· 
lecek birinci artbrmada bedel k1ymeti _muhammenenin yiizde yet -
mit betini buldugu takdirde iistte brrak1hr. Aksi takdirde son arttt -
ramn taahhiidii baki kalmak iizere arthrma on bet gun daha temdid 
edilerek 27/11/936 taribine musadif cuma giinii saat 14 ten 16 ya 
kadar dairede yaptlacak ikind artbrma neticesinde en ~ok artbra -
nm iistiinde huaktlacakttr. 2004 numarah icra ve iflas kanununun 
126 nc1 maddesine tevfikan haklar1 tapu sicillerile sabit olm1yan ipo
tekli alacakhlarla diger alakadaranJn ve irtifak bakk1 sabiblerinin 
bu baklarm1 ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarmt ilan 
tarihinden itibaren 20 giin zarfmda evrakt miisbitelerile birlikte dai
remize bildirmeleri liztmdtr. Aksi takdirde baklar1 tapu sicillerile 
sabit olm1yanlar sabf bedelinin payla,mastndan baric kahrlar. Mii • 
terakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan Belediye riisu • 
mu ve Vaktf icaresi bedeli miizayededen tenzil olunur ve 20 senelik 
Vaktf icaresi tavizi de miitteriye aiddir. Paha fazla malumat al ~ 
mak istiyenlerin 935/842 numarah dosyada mevcud evrak ve rna • 
hallen baciz ve takdiri ktymet raporunu goriip anhyacaklar1 ilan 
olunur. (1505) 
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1<.aracabey Harasl 
Direktorlii2iinden:· 

~ 

1 - Eksiltmiye konulan i,: «~oreklide Elit k1srak ahmmn ye -
niden intast». Ke,if bedeli «60082» lira «15» kuru,tur. 

2 - Bu i,e aid f&rtname ve evrak tunlardtr: 
A - Eksiltme tartnamesi, 
B- Mukavele projesi, 
C- Nafta itleri feraiti umumiyeai, 
D - F enni ,artname, 
E- Plinlar. 
lstiyenler hu evrak1 «29» lira mukabilinde Karacabey HarasJ Mu

diirliigunden alabilirler. 
3 - Eksiltme 25 eylul1936 CUM A giinii saat on ~ortte Bur-

sa Baytar Miidiirliigunde yaptlacakbr. · 
4 - Eksiltme kapah zarf usulile yapxlacakhr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i!;in iateklilerin «4255» lira teminat 

vermesi, a~agtdaki vesikalar1 baiz olup gostermesi laZimdtr. Eksilt· 
miye en az bir par.;:ada yiiz bin lirahk birinci nevi bina yapmtt ol · 
duguna dair Nafta Miidiirliigiinden vesik~ alanlar girebileceklerdir. 

6 - Teklif mektublart yukanda ii~iincii maddede yaz1h saat -
ten bir saat evvel Bursa Baytar Miidiirliigiine getirilerek Eksiltme 
Komisyonu Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gonderilecek mektublarm nibayet ii~iincii maddede yazth saate ka
dal' gelmi, olmasJ ve dtt zarfm iizeri miihiir mumile iyice kapabl -
mtf o]n-;asl liztmdtr. 

Posta ile olacak gecikmeler kabul edilmez. tsteklilerin teraiti an
lamak iizere Istanbul, Bursa Baytar Miidiirliiklerile Hara Miidiir · 
liigiine miiracaatleri ve 2490 numa-rah kanunun tarifab dahilinde 
eksiltmiye i,tirak eylemeleri illn olunur. (983) 

CUMHUB1YET 23 E 'hit 1936 

,_ Yeni ~akt1 9 
KROY~ER SONATA I 

Leon Tolstoy 
Tolstoy'un felsef1 ve ~timai en 

me:jhur b1r romamdtr 

iSTiKLAL LiSESi 
DiREKTORLUGUNDEN: 

Ba$ nda ayuca Tolstoy'un giize. 
bir tercumei hali ve resmi vard1r 
Tiir ·~eye ~eviren Ali Kami Ak

viizdur Basan Hilmi Kitabhane· 
si, f1yah !10 kuru§tur. Pek ~ok sa
tJlmakta oldugundan her kitap· 
c1da bulunur. 

istanbul dordiincii icra mcmurlugun
dan: 

Yeminli iic; ehli vukuf tarafmdan 

tamamma 12625 lira k•ymet takdir o· 

Iunan Galatada Yenicami mahallesin • 

de Yenicami caddesinde e ki 5 ve yeni 

5. 4, 4/1 numarah zemini ~imento ve 

istor kepcnkli ve scyyar merdivenle 

r,;llolan birinci katmda zcmini tahta 

bir oda ve ikinci katmda bir hala ve 

bir musluk bulunan alcktrik ve terkos 

tertibahm havi sag tarafl (7) numarah 

ve sol taraf1 (3) numarah ve katlar ar· 

kast Mahmudiye caddesi ve onii Tiinel 

caddcsilc mahdud (25) metro murabba 

miktarmda yenidcn in~a edilen evvel· 

ce iki diikkam olan magaza ve halen 

bir magazamn (672) hisse itibarile (90) 

hissesinin a~;•k arttuma surctile pe§in 

para ilc sahlmasma karar verilmi§ olup 

~artnamesi ilim tarihinden itibaren her

kes taraflndan goriilcbilecegi gibi 26/ 

10/936 tarihine rashyan pazartcsi giinii 

aat 14 ten 16 ya kadar istanbul dor • 

diincii icra dairesinde a~1k arttuma ile 

satJlacaktu. Arttuma bcdeli hisseye 

isabet eden muhammen k1ymetin yiiz

de yetmi§ be§ini buldugu takdirdc iiste 

buakmas1 yapdacak aksi takdirde en 

son artbrama taahhiidii baki kalmak 

!lartile arthrma on be§ giin daha uza

tdarak 10/11/936 tarihine rashyan sab 

giinii ayni saatte dairemizde yapllacak 
olan ikinci arttumasmda arhrma be -
deli hisseye isabet eden muhammen 
k1ymetinin yiizde yetmi§ be§ini ve be
deli vefaYI bulmad1~ takdirde 2280 
numarah kanun hiikmiine tevfikan sa· 
h~ geri btrakdacakhr. 

Arthrmtya girmek istiyenlerden yilz
dc yedi bu~uk teminat ak~esi ahntr. Mii
terakim vergi ve Belediye resimleri ve 
vak1f icaresi ve yirmi senelik taviz be
deli mii§teriye aiddir. tpotekli alaeak· 
hlarla diger alakadarlartn ve irtifak 
haklu sahiblerinin haklarmt hususile 
faiz vc rnasarife dair olan iddialarm1 
ilan tarihinden itibaren yirmi giin i~in
de evrakt miisbitelerile bildirmeleri Hi· 
tJrndtr. Aksi halde haklart Tapu sicil • 
lile sabit olmtyanlar sab§ bedelinin 
payla§llmasmdan haric kabrlar. AlA • 
kadarlarm bona gore hareket etmeleri 
ve daha fazla malumat almak istiyen· 
lcrin 34/4151 numara ile miiracaatleri 
nan olunur. (25757) 

GLANOOKRATiN 
Ademi iktidara, zafiyeti umumi

yeye ve asabi buhranlara kal"§I, 
me§hur Prof. Brown Sequard ve 
~teinahm ke§fidir. 

Eczanclcrde kutusu 200 kuru§. 

Fatsa Belediyesinden: 
1 - Fatsada yaptmlacak olan 

beledi ketfi 1904 lira 18 kuru,tan 
ibaret bulunan be' yiiz metro mu· 
rabbat arsa iizerinde ve on sekiz 
aded betonarme direk iizerinde 
Taktl pazart bir ay miiddetle a~tk 
eksiltmiye konulmu,tur. 

2 - Muvakkat teminat 142 lira 
81 kuruttur. 

3 - lbalesi 936 birincite~rin 
birinci pertembe giinii saat on 
dortte yap1lacakhr. 

4 - Ke,if ve ,artname ornek -
Jeri parastz olarak Belediyemiz -
den ahn1r. 

5 - Eksiltmiye girmek istiyen
ler buna benzer i' yaptJklarma 
dair ehliyet vesikasJ ibraz ede • 
ceklerdir. 

6 - lstek!ilerin 2490 numarl!.h 
arttuma ve eksiltme kanununda 
yaz1h diger vesikalarile birlikte 
belli giin ve saatte Fatsa Belediye 
Enciimeninde bulunmalar1 ilan 
olunur. (1530) 

Be ikta~ ikinci sulh hukuk hakimli -
gin den: 

Arnavudkoyiinde Mumhane sokagm
da 38 saydl cvde 6/5/936 tarihinde olen 
Ahf oglu Mehrncd Fuadin terckesine 
rnahkemecc cl konulmu~tur. Ashabt 
matlub ve alakadaranm tarihi ilandan 
itibaren bir ay zadmda Be~ikta~ ikinci 
hukuk mahkemcsine ba§ vurmalar1 lii-
zumu ilan olunur, (25773) 

1-
2 
3-

Ilk, Orta ve Lise kiSlmlan i<;:in k1z ve erkek, yatdt ve yahs1z tal~be kaydma devam olunmaktadtr. 
Kayid i<;:in hergiin saat 10 dan 16 ya kadar okula miiracaat ed:Jebilir. 
Bu ytl ancak mezun olan veva tasdikname ile aynlan talebeni11 yerine az miktarda yeni t~lebe 
ahnacagmdan okula girmek istiyenlerin biran evvel miiracaat1eri tavsiye olunur. 

4- fstiyenlere kayid tartlarmJ hildiren tarifname gonderilir. 
Sehzadebast, Polis karakolu arkasmda, Telefon: 22534 

Ni~anta~mda - Tramvay ve ~akay1k caddelerinde 

JvAn $i$1i Terakki Lisesi I GONouz 
ANA iLK ORTA ·LiSE 

Z ve ERKEK TALEBE l(:iN vanyana ve genili bah~eli iki binada AYRI YATI TE~KILATI vard~r. Mevcut 

Frans1zc;a, Almanc;a, ingllizc;e kurslar1na dokuz va-'mdan itibaren her talebe i§tirak eder. M~kteb ht'rgiin 

10 - 17 arasmda a~1kbr. Kay1t i$lerine Cuma, Pazartesl, Telefon· 4l5li 

istanbul Belediyesi ilanlar1 

Dii,kiinlerevi i~in lazJm olan kundura malzemesi a~tk eksiltmiye 
konulmut ibale giiniinde giren hulunmadtgmdan eksiltme 25/9/936 
cuma giiniine uzablmtthr. ~artnamesi ve malzeme listesi Levaz1m 
Miidiirliigiinde goriiliir. Malzemenin hepsine 1089 lira 75 kurut fiat 
tahmin olunmutlur. 

lstekli olanlar kanunda yazth vesika ve 82 lirahk ilk teminat mak
buz veya mektubile beraber yukartda yaz1h giinde saat 14 te Daimi 
Enciimende bulunmahdular. «D.» (1549) 

-...-
Belediyemize aid 64535 No. daq 64600 No. ya kadar olan mak -

buzlarla tahsilit yapmak iizere miiracaatte bulunuldugu takdirde 
himiline para verilmiyerek kendisinin en yakm karakola teslim edil
mesi ilin olunur. «B.» (1545) 

-...-
SahasJ M. Bir metrosu· tlk 
murabbat nun degeri teminah 

Cihangir yangm yerinde 51 inci 
adada yiizsiiz arsa. 16,56 1,50 1,90 
Cibangir yangm yerinde 51 inci 
adada yiizsiiz arsa. 15,10 1,50 1,70 
Fatih yangm yerinde lskender-
pafa mahallesinin T ellalodalart 
sokagmda 128 inci adada 375 
santim yiizlii arsa. 91,34 3 20,56 

Y ukartda sabast, semti ve bir metrosunun mubammen k1ymeti ya
zth olan arsalar alakadarlar arastnda sahlmak iizere ayr• ayr1 pa • 
zarhga konulmuttur. ~artnameleri Levaztm Miidiirliigiinde goriiliir. 
lstekli olanlar hizalannda gosterilen ilk teminat makhuz veya mek
tubile beraber 8/10/936 per,embe giinii saat 14 te Daimi Enciimen· 
de bulunmahdtrlar. «B.» (1553) 

inegol Halkevi Ba,kanhgtndan: 
tnegol Halkevinin bir bando ogretmenine ihtiyact vardtr. tstek -

lilerin hiiviyetlerile ,artlarmt Eve bildirmeleri. (1542) 

KA$E 

tLAN 
Osmanh Bankas1 gi§clcri birincite§ • 

rinin 1 inci per§cmbe gi.iniinden itiba • 
ren yeni bir i~'ara kadar, a~agtda ya • 
z1h saatlerde a~1k bulunacaktu: 

1 - GALATA MERKEZi iLE YE • 
NiCAMi ~UBESt: 

Adi giinlcrdc: Saat 10 dan 16 ya kadar 
Cumartcsi giinleti: " 10 dan 12 ye • 

2 - BEYOCLU ~UBESi: 
Adi giinlerde: Saat 10 dan 12~ a kadar 

, 14 ten 16 ya ,. 
Cumartesi gilnleri: " 10 dan 12 ye " 

Ziihrevi ve cilt hastahklar1 miitt'hasq•~ 

or. Hayri Omer 
Ogleden sonra Beyoglu Agacami 

kar~ts•nda 133 No. Tel 4358n 

Ya,ad1g1m1z ekono· 
mi devrinde size pa
hahya mal edilme k 
lstenen nasihatleri 
,upheli gorliniiz. 
Her ne:rede ve herhangi 
bir saatte Krem Pertev'i 
kullanabilirsiniz. YaTim sa
at zarfmda o tcsirini gos
termi§tir, bile. 
Krem Pertev'in ya:rtm a· 
suhk §ohreti asdstz degil· 
dir. Yiizbinlerce ki§iden 
K:rem Pertev hakkmda 
samimi kanaatlerini sora • 
bilirsiniz. 

Grip - Nevralji • B&f ve Di' agrdar• • Artritizm • Romatizma 
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Y iiksek Mektebler Al1m 
Sat1111 Komisyonundan: 

1-Adana, Diyarbekir, Konya, Erzurum, Trabzon ve Edirne tile· 
rinde a~tlacak olan alh Aktam Ktz San'at okulu i~in sahn ahnacak 
olan 6 kesme ayna, 14 endam duvar aynast, 6 paravana bat aynast, 
24 kii!riik duvar aynaat, 10 paravana endam aynast, 6 kapt levhaet 
ile muhtelif endamda manken kapah zarf usulile eksiltmiye konul • 
muttur. 

2 - lhale 24 eyhil 936 pertembe giinii aktaml aaat 16 da lstan -
buld" Cumhuriyet Matbaast karttsmdaki Yiiksek Mektebler Muha· 
aiblik binastnda toplanacak olan Ahm, Sahm Komisyonu taraftndan 
yaptlacakttr. 

3 - Tahmin olunan bedel2530, muvakkat teminat 190 liradtr. 
4 - Teklif zarflar1 ihale i~in tayin edilen saatten bir saat evvel 

Komisyona verilmit olacakttr. 
5 - Nevilerini, vastflartm, kabul, teselliim ve tediye tartlanm 

anlamak i~in Beyoglu Aktam Ktz San'at Okulu ldaresine miiracaat 
edilmeai. · ( 1117) 

Vilayeti Nafta 
Miidiirliigiinden: 

I - 20 giin miiddetle kapah zarf usulile eksiltmiye konulmuf o • 
Ian ~orumun Park caddesi iizerinde yaptlacak orta okul binaa1 15/ 
9/1936 giiniinden itibaren 15 giin daha temdid edilmittir. 

Temel, bodrum, zemin kat kargir ve beton ifidir. 
Bu itin ke,if bedeli «24,283» lira «25» kuruttur. 
2 - Bu ite aid tartname ve evrak tunlardtr: 
A - Eksiltme tartnamesi. 
B- Mukavele projesi. 
C - Baymdtrhk genel tartnamesi. 
D - F enni ve hususi tartname. 
E - Ketif ve silsilei fiat, metraj cetvelleri. 
F- Proje. 
istiyenler bu evrakt Ankara Nafta VekAlc:ti Yapa ltleri Umum 

Miidiirliigii Binalar Fen Heyotinde,~orum Nafta dairesinde go • 
rebilirler. 

3 - Eksiltme 1936 yth eyluliiniin otuzuncu c;artamba giinii sa
at on bette ~orum Vilayet makammda toplanacak Komisyon tara
fmdan yaptlacakltr. 

4 - Eksiltme kapah zarf uaulile yaptlacaktar. 
5 - Eksiltmiye ~rebilmek i~in iatekli~in «1821» lira muvak

kat teminat verme -: bundan batka ataitdaki vesikalart haiz olup 
gostermesi laztmdtr: 

Ticaret Odasmda kayidli olduguna dair vesika ve bu itleri ya • 
pabilecegine dair Nafta Vekaletinin ehliyetnamesi. 

6 - Teklif mektublart yukarxda u,iincil n:u~ddede yazth saat • 
ten bir saat evveline kadar Viliyet makam1nda toplanacak Eksilt· 
me · Komisyonu Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. Pos • 
ta ile gonderilecek mektublartn nihayet iic;iincii maddede yazth 
saate kadar gelmit olmaat ve dtf zarfm miihiir mumile iyice kapa
tilmtf olman li.ztmdtr. Postada olacak g.ecikro !e1 k btd e«:lilmez. 

(1479) 

.CU.l\IHURIYET 

Ankara Valiliginden : 
24 eylul 936 pertembe giinii ~aat on birde Ankara Vilayeti bina

smda Nafta Miidiirliigii odaamda toplanan Eksiltme Komisyonu ta
rafmdan 19611 lira 32 kurut muhammen bedelli Etlik Merkez Bay. 
tar• laboratuarmda yaptlacak bina ve tadilat itleri kapah zarf uau
Iile eksiltmiye konmuttur. 

Eksiltme ,artnamesi, fenni lJartname ve ketif varakalart 125 ku· 
rut mukabilinde Vilayet Nafta Miidiirliiiiinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 1470 lira 85 kuruttur. 
fsteklilerin teklif mektublarmt, Ticaret Odas1 vesikast ve en atagt 

15000 lirahk intaall muvaffakiyetle bitirmit ve Nafta Vekaletin • 
den ahnmtt yap1 miiteahhidligi ehliyet vesikast ve teminat mektub 
veya makbuzile birlikte yukartda yazth giinde saat ona kadar Ek -
siltme Komisyonu Reisligine vermeleri laztmdtr. «74!b (1054) 

Karacabey Merinos Y eti~tirme 
Ciftligi .Direktorliigiinden: 

1 - Merinos Y etitlirme ~iftligi hayvanabmn ihtiyactndan bu -
lunan «197,363» kilo yulaf, «202,270» kilo arpa, «72,000:. kilo mt· 
sxr ve «80,363» kilo susam kiisbesi kapah zarf uaulile ekailtmiye 
konmu,tur. 

2 - Yulafm beher kilosuna «5» kuruf, arpanm beher kilosuna 
«4» kuruf «75» santim, mtatrtn heber kilosuna «5» kurut «25» san
tim, susam kiisbesinin beher kilosuna «5» kurut fiat tahmin edit • 
mittir. 

3 - . Eksiltme 5 tetrinievvel 1936 tarihine musadif pazartesi gii
nii aaat 15 te Bursa Baytar Miidiirliigunde tetekkiil edecek Merinos 
Y ctittirme ~iftligi Mubayaat Komisyonunca yaptlaeakttr. 

4 - Muvakkat teminat olarak «2045» iki bin kuk bet lira «63» 
altmtt ii~ kurut ahnacakhr. 

lsteklilerin o giinde yukartda sozii ge!ren Komisyona «2490» nu
marah kanun tarifata dahilinde miiracaat eylemeleri il&.n olunur. 

(1370) 

EjiN 
Merhemini hullanan Frengi ve Belsotukluguna tutulmaz. Her eezanede bulunur. 

Karacabey Haras1 
Direktorliigiinden: 

1 - Ekailtmiye konulan it: «~oreklide ikinci inek ahtrinin yehi
den intaat». 

Ke,if bedeH «21689» lira «14» kuruttur. 
2 - Bu ite aid tartname ve evrak tunlarCiir: 
A - Ekailtme tartnamesi, 
B- Mukavele projesi, 

C -.~a(ta i•leri ,eraiti umumiyesi, 
D- F enni tartname, 

S d } M b •1 E- Planlar. 

I 
an a ya Ve 0 1 yaniD _lstiyenler bu evrakt parasiz olarak Karacabey Harut Miidiirlii • 

I 
Hem ucuzunu, hem gibelini almak icin rstanbulda R1zapa§a yoku~unda giinden alabilirler. 

66 No. A S R t M 0 B I L Y A magoazasmt ziyaret ediniz. 

1 
3 - Eksiltme 25 eylul1936 C U M A giinii saat on albda Bu.-

A H M E D F E y z i Tel. 23407 sa Baytar Miidiirluiiinde yaptlacakttr. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.::_~~~~~~~ 4 - Eksiltme kapah zarf usulile yaptlacaktu. 

istanbul Defterdarhgmdan: 
Askeri malullerinden: Turban oglu Hasan, Mahmud oglu Osman, 

Salih oglu ~aban, Resul oglu lskender, Mahmud oglu Ali, ismail 
oglu Hiiseyin, Hiiseyin oglu Sami, Abdullah oglu Receb, Ibrahim 
oglu Durmu,, Mehmed oglu Ibrahim, Receb oglu ~iikrii, Osman og
lu Durmu,, Mahmud oglu timer, Abdiilfettah oglu Mehmed Ali, 
Kazrm oglu Mehmed, Osman oglu Hasan, Y akub oglu Ahmed Lutfii. 

551 numarah terfi kanunu mucibince Baltalimant havaliainde 
iki,er yiiz lirahk arazi verilmek iizere betinci ve altmct derecede 
rnalul olanlartn meyanmdan 934 aenesinde kur'a ketideai suretile 
isimleri tesbit edilibde heniiz arazi alma)t i~in miiracaat etmiyen yu
kartda iaimleri yazth malullerin eylul nihayetine kadar vesikalarile 
berabedstanbul Milli Emlak Miidiirliigiine miiracaatleri ve bu miid
det hitammda gelmiyenlere tefrik olunan yerlerin bizzarur diger 
malullere verilecegi ve miiracaat etmiyenlerin ileride kabili tevzi 
arazi bulundugu zaman haklan nazart dikkate ahnacagt ilan olu • 
nur. (1389) 

TURK HAVA KURUMU 

BOYOK PiYANGOSU 
~imdiye kadar binlerce kitiyi zengin etmittir. 

6 net ke,ide 11 birincite,rin 936 dadtr 

Biiyiik ikramiye 200,000 Lirad1r 
Aynca 30.000, 20.000, 15. 000, 12.000, 10.000 Iirahk 
ikramiyelerle «50.000» lirahk iki aded miikafat vardtr 

Canakkale Vilayeti 
Daimi 

Y aptlacak it 
Gelibolu - Eceabat yolunun 0,000 
12,440 kilometreleri arastndaki 
fOSe tamirab eaaaiyeai. " 

Enciimeninden: 
Ketif bedeli 

18210 L. 60 K. 
Muvakkat T. 
1365 L. 80 K. 

1 - 15 giin miiddetle yeniden eksiltmiye. konulan bu i,in ketif ve 
tartnamesi Ankara, Istanbul, lzmir, ~anakkale Nafta Miidurliikle • 
rinde goriilebilir. 

2 - Eksiltme 5/10/1936 pazartesi giinii saat 15 te kapah zarf u-
aulile Daimi Enciimende yaptlacakbr. · · 

3 - tsteklilerin miiracaatleri 249.0 saydt kanona uygun olmakla 
beraber fOse intaatt yapmtt olduklarma dair Nt.fta Velcaletinden ve· 
rilmi11 ehliyeti fenniye vesikaamt teklif mektublarma koymalart la -
ztmdtr. _(1352) 

5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin «1627» lira teminat 
:vermesi, a,agtdaki vesikalart haiz olup gostermesi lbtmdtr. Eksilt· 
miye en "az bir par!rada yiiz bin lirahk birinci nevi bina yapmtf ol -
duguna dair Nafta Miidiirliigiinden vesika alanlar girebileceklerdir. 

6 - Teklif mektublart yukartda ii~iincii maddede yazth saatten 
bir saat evvel Bursa Baytar Miidiirliigiine getirilerek Eksiltme Komia
yon Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gonderi • 
lecek mektublartn nihayet ii!riincii maddede yazth saate kadar gel • 
mit olmas1 ve dtt zarftn iizeri miihiir mumile iyice kapablmtt olmaat 
laztmdtr. Posta ile olacak gecikmeler kabul edilmez. 

isteklilerin ,eraiti anlamak iizere Istanbul, Bursa Baytar Miidiir • 
liiklerile Hara Miidiirliigiine miiracaatleri ve 2490 numarah kanu • 
nun tarifab dahilinde eksiltmiye ittirak eylemeleri ilan olunur. (982) 

T elSiz Makinisti arantyor 
Eski~ehir Tayyare 

F abrikas1 Direktorliigiinden: 
Ataitdaki tartlart haiz miisabaka imtihanile bir telsiz makiniati 

almacakbr. 
1 - Orta mektebden mezun olacak. 
2 - Y aft otuz be,i gec;miyecek. 
3 - Ahizelerden ziyade telsiz miirsilelerinin tamirinden anh • 

yacak, bilhassa lambah postalar iizerinde ihtisast bulunacak. 
4 - En az iki sene bilfiil telsiz makinistligi yapmtf olacak ve bu 

ifi yapbgmt ves~ikle tevaik edecek. 
5 - Ecnebi kadmla evli olmtyacak. 
6 - istidaya bonservis suretleri raptedileceli. 
7 - imtihan neliceaine gore 4 - 5 lira yevmiye verilecek. 
ingilizce, alm!f-nca, franstzca lisanlanndan birini bilen ve muha • 

bereye atina alanlar tercih edilecektir. lmtihan giinii ayr1ca Han o • 
lun&cakttr. · 

Taliblerin yazile Eskitehir Tayyare Fabrikast Direktorliigiine mii • 
racaatleri. (1426) 

istanbul Oniversitesi Artt1rma, Eksiltme 
• 

ve Pazarbk Komisyonundan: 
1 - Fen Fakiiltesi Kimya laboratuarlarma ahnacak ve muham· 

men bedeli 6493,03 lira tutan laboratuar etyast 1/10/936 pertembe 
giinii saat 15 te Oniversite Rektorliigiinde kapah zarfla eksiltmiye 
konulmu,tur. 

2 - ~artname ve liste hergiin Rektorliikte goriilebilir. Muvak • 
kat teminat 487,5 liradtr. 

tstekliler kanuni vesikalarla teklif mektublartnt ihaleden bir sa
at evvel makbuz mukabilinde Rektorliige vermit olmalar• laztmdtr. 

- (1262) 

11 

Corum Vilayeti Nafta 
Miidiirliigiinden: 

1 - Eyluliin on betinci sah giinii saat 14 te kapalt zarf uaulile 
ihalesi yaptlmak iizere yirmi gijn miiddetle ekailtmede bulunan ve 
talib ~tkmadtgmdan artbrma, eksiltme ve. ihalat kanununun ktrktncl 
maddesi mucibince yeniden ekailtmesi a!rtlan it: ~orum Vilayeti da. 
hihnde Sungurlu • ~erikli yolo iizerinde muhtelif klSlmlarda bulunan 
39 koprii ve menfezdir. 

Bu itin bedeli ketfi 23,426 lira 21 kuruttur. 
2 - Bu ite aid tartname ve evrak fUnlardtr: 
A - Eksiltme ,artnameai. 
B - Mukavele projesi. 
C- Baymdxrhk gene I tartnamesi. 
D - F enni ve hususi tartname. 
E - Ketif ve silsilei fiat metraj cetvelleri. 
F- Proje. 
lstiyenler bu evrakt ~orum Vilayeti Encumen Dairesinde ~tore • 

biHrler. 
3 - Ekailtme I 936 ytb letrinievvelinin betinci pazarleai 1iinii 

saat 14 te ~orum Viliyeti Daimi Enciimen Riyaseti odastnda ya • 
ptlacakttr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yaptlacakttr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklinin 1757 lira muvakkat 

teminat vermesi ve bundan batka ataitdaki evraklara haiz olup 
golllermesi laztmdtr: 

Tiearet Odasmda kayidli olduguna dair vesika ve bu iti yapa .. 
bilecegine dair Nafta Vek&letinin ehliyetnameai. 

6 - Teklif mektublart yukartda ii~iincii maddede yazth aaat • 
ten b.ir saat evveline kadar Daimi Enciimen Riyaset odaamda top
lanacak Daimi Enciimen Riyasetine makbuz mukabilinde verite • 
cektir. Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet ii'iincii madde
de yazth saate kadar gelmit ~lmast ve verilen zarfm miihiir mumile 
iyice kapablmtf olmas1 laztmdu. Poatada olacak gecikmeler ka -
bul edilmez. (1477) 

inhisarlar istanbul Bafmiidiirlugi.inden: 
Kutmpafa tuz ambarmda «535» lira ketif bedelli duvar, oluk ve 

saire tamirab ketifname ve tartnamesi mucibince 8/10/936 pertem
be giinii saat 15 te ihale edilmek iizere a!rtk eksiltmiye konulmuflur. 
lstekliler o giine kadar hergiin devam saatlerinde ketifname ve tut· 
nameyi gorebilirler. (1354)' 

Konya inhisarlar 
Ba~miidiirliigiinden: 

Kaldmm Tuzlastnda yaptmlacak olan idarehane ve aile evlerile 
aiivari koiutunun yeniden yaptlan ketifnamelerinde yazth 16'345 
lira 56 kurut bedelle 14/9/936 tarihinden itibaren yeniden on bet giin 
miiddetle ve kapah zarf uaulile eksiltmiye konulmut oldugundan ta· 
liblerin bu miiddet zarftnda Konya tnhisarlar Bqmiidiirliigiinde ve 
lstanbulda lnl ·~arlar Umum Miidiirliigiinde bulunan proje ve tart
nameleri gormeleri ve ihale giinii olan 28/9/936 pazartesi giinii aaat 
on hetten bir saat evvel teminatlarile birlikte teklif mektublannm 
Konya lnhisarlar Ba~miidii~ugiinde miitetekkil Komisyona tevdi 
eylemeleri ilan olunur. (1403) 

Dosya memuru aran1yor 
Muktedir bir dosya memuruna ihtiyac vardtr. Isteklilerin Tnrk 
tebaasmdan olmast, almanca bilmeleri ve tecriibe sabibi olmalan 
~artbr. Isteklilerin mufassal terciimeihal, vesika suretleri ve birer 
totograflarile Ankara posta kutusu 294 numaraya milracaat 

etmeleri, 

M evduat ic;in elveri§li §artlar 
Para plasmaru iyin ogiitler 
Kirahk Kasalar 

Butun gnn araSIZ ac;lkbr 

Istanbul T elefon 
DirektOrliigiinden : 

Muhammen bedeli 9700 lira olan 700 aded kurslu, 100 aded kurs
s-az telefon ~akinesile 1500 aded haruri vetia, 3000 aded diiz ve o
luklu santral karbonu kapah zarfla eksiltmiye konulmuttur. 

Muvakat teminat 728 liradtr. ~artnameleri hergiin Malzeme Dai
remizden parastz ahnabilir. Eksiltme 16/10/936 cuma saat 15 te Di
rektorliik hinasmda yaptlacakbr. Zarflar o giin saat on dorde kadar 
Mubayaa Komisyonuna makbuz mukabili verilmit olmahdtr. (864) 
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12 CUI\IHUR:IYE'l 

Cocugum -i$lahs1zd1r demeyiniz. Sevecegi 
g1dalarla besleyiniz ve buyUtUniiz · _ , .. ,,. l '11 

"'\J )111111\ I , ....... J' I .... ·~' 

.............. """' ...... ·· Yavrulann1z her istedigini yemiyorsa kabahat sizdedir. Onu sevdigi g•dalarla besleyiniz. 

:2 :e~20_~komprimelik ambalajlarda 
bulunur1 

Gureba Hastanesi Ba,tabibliginden: 
Hastanemizde kurulmut olan diyet mutfagmda ~ahtmak iizere bir 

bayan ahnacakbr. Orta tahsili olanlar te~h olunur. llk maat otuz 
liradtr. (1534) - ·TEK BiR VAZO 

A'IK BEYAZveYUt1USAK 
' BiR CiLO TEMIN 

' I 

6U ~YANI 
HA"f' E A £T TE I(• 
• LIFOEN HEHEW 

•• • 
8UGUNOEN IS· 

• • • 
TlFADE_ f~INIZ. 

Yiiziiniizdeki siyah benlerden, &CJk 
mesamelerden ve sair gayrisaf madde • 
lerden k:urtulmak isterseniz; cildinize 
ven1 ve ~:-;as)r bir guzellik veriniz. Hem en 
bugiinden itibaren bir vazo beyaz renk

ETMELIDIR , . 
AKSI TAKDIRDE 

teki (yagSiz) Tokalon kremi satm a.llJuZ. Terkibinde taze kaymak ve musaffa 
zeytinyagi ile cidden mukavvi ve beyazlatlCI sair bir\rok cevherler mevcuddur 
Bunlar, siyah benleri eritirler. A~ mesameleri kapatrrlar ve en sert ve sol· 
mu~ cildleri yu.tnU§atlp gencle§tirirler. Yalmz bir veya ild gi.in zarfmda yap • 
hgi ~ayani hayret tesir ve gosterdiji biiyiik farka §a§acakSlD.lZ. B!r hafta 
sonra, teniniz agtk, nermin ve yumU§ak olacak ve biitiin dostlanruzm gJ.pta .a 
takdir nazarlanru celbedecektir. Her vazo garantilidir. Memnun kalmad1~ • 
mz takdirde, alcbginu vazoyu !stanbul 622 numarall posta kutusu adresine 
ademi memnuniyetinizln sebebini de zikrederek iade ediniz. Verdiglniz para
run iki misli geri verilecektlr. 

Hami§: Vaki kiilliyetli taleb kar§xsmda mevcud niimunelikler bitmi§tir. 
Yen1leri hazrrlanmakta oldugundan henilz niimuneliklerini almami§ olanla.rm 
birka~ gtin daha sabretmeleri rica olunur. 

ist. Posta T. T. Bafmiidiirliigiinden: 
Jdare ihtiyact i~in ahnacak 175 ton Marin Lave komjirii a~1k ek .. 

ailtmiye konulmuttur. Ekailtme 5/10/936 pazartesi gUnii saat 15 te 
Galatasarayda Istanbul Posta T. T. BatmiidiirliigU Ahm Satun Ko
miayonunda yapdacakttr. Muhammen bedel 2187 lira 50 kuruf, mu
vakkat teminat 164 lira 6 kumttur. lsteklilerin fartnamesini gormek 
ve muvakkat teminatlarmt yabrmak iizere eksiltme giinUnden evvel 
Batmiidiirliik .Yazt ltleri Kale~ne· miiracaatleri. _(1304). 

•• 
Ozlii Unlarina Yavrular-=- BaYibyor 

Vitamin - Kalori -Gid8- Kuvvet - S1hhat 
Pirin~ - Bugday • Patates • Beyaz M1s1r • Arpa - Bezelye - Yulaf 

Mercimek - irmik • c;avdar • Badem • Tiirlii Ozlii Unlart 
Cocuklariniza yediriniz. lstediklerini ve sevdiklerini b1ktirmiyarak deiittire deiittire yediriniz. Vitam1tri ve kalorisi !;Ok olan 
bu miikemmel, ozlii unlarla yavrularmtz net'eli, sthhatli, tombul, kanh, canh olurlar. ~abuk biiyiirler. ~abuk dit !;tkaru·· 
lar, kemikleri kuvvetlenir, ishal olmazlar HASAN HZLO UNLARtLE yaptlan mahallebi ve ~orbalann ve tathlarm ve 
piirelerin ve yemeklerin lezzetine payan olmaz. HASAN tiZLO UNLARI nefaaetini on sene muhafaza eder. Daima ta
zedir. Hi~ kurtlanmaz. Taklidlerinden aakmm1z. Batka marka verirlerse almaytnlz ve aldanmaymtz. H A S A N 

MARKASINA T. HASAN DEPOSU: ISTANBUL, BEYOGLU 

Giiz£L1J~iiii~t:EMirt EDir1iZ"J 
Bu cok kolay bir$eydirl TURAN' 
sabunlarile her gUn yapllacak 
ban yo., hakiki bir gUzellik ban .. 

yosudur, 

••vERDA ft 
Jatltiwe..Jloprayihalt_f iiyiik liiks.. 

~un~q 

.. ROSEMARY,. 
tif~'iil; ; eildlerJ i~in .. gayet lAtif bir 

~arzda .. --iliil. ile iray~alandrnlmiJ._~abup~ 

~,. BATA~SOA~ 

~. ol~nya , suyvl!~ef ihzt~d~ii'bof 
~•_j,yagl~opiiklii{sabu"" 

'FATM~.~ 
J 

~d;reli · ruvalet sabunlarrn rn-' en fazla. 

;:·:~:,dp .• 
MAMULAU 

KANZUK 
Sa~ eksiri · 

COMOGENE 
Sa!;larm koklerini kuvvetlendi • 

rir. Diikiilmesine mani olur. Ke • 
pekleri izale eder. Ne§viiniimasl111 
kolayla§tirarak hayat kabiliyetl • 
ni arttll'l.l'. Latif rayihalt bir sa!; 
eksiridir. 
i:NGiLtz KANZUK ECZANESt 

BEYOO.LU - iSTANBUL 

Ademi iktidar, 
Bel Gev,ekligine 

en tesirli bir ila!; SERVOlN'dir. 
thtiyarlara genclik, yorgunlara 
dinclik verir. Tatraya poata ile 
185 kumta gonderilir. Sirkeci 
Merkez Eczanesi Ali Rtza. 

"' 

A~lk 

Eskisehir 
Eksiltme ilant 

' 
S1tma Miicadele 

Komisyonu Ba,kaniigindan: 
Eakitehirdeki Sazova batakhit kumtma kanabmn bakiye kalan ve 

hedeli ketfi «4753» lira «41» kuruttan ibaret olan k11mmtn hafriyah 
19/9/1936 tarihinden 5/10/1936 tari~ine kadar a~1k ~ksiltmiye kon· 
nlUflUr. 

thale 5/10/1936 pazartesi giinU aaat on dortte Eskitehlrde Sttma 
Miicadele Riyaseti binasmda toplanacak olan Komisyon tarafmdan 
yap1lt.cakttr. Muvakkat teminat «357» lirad1r. lateklilerin: 

1 - Bu gibi itleri yapabilecegine dair Vilayel ~afta Direktorlii .. 
giinden iki giin evvel bir ehliyet vesikast. 

2 - Sicilli ticarete kayidli bulunduguna aid Ticaret Odasmdan 
bir vesika almalan gereklidir. 

Bu hususa aid tartnameler ve ketif e_yrakt Sttma MUcadele Reia • 
liginde her vakit ..B<iriilebilir. 
3- Teminat olarak verilecek paranm Maliye vezneaine yatml • 

mast ve mukabilinde makbuz ahnarak ibrazt liztmdtr. (1480) ·------... 
I 

YOKSEK MALLAR 

SON YENILIKLER 

Yaln1z 

~1k Bayanlar MaQazasmda 
lstlklll caddesl 

. ~ - -- •--• Dlf heklml 
sah.tb "e · Ba4muharrf11: Yunua Nadi FERI•T RAMI·z 

Umuml nefrlyatt fdare eden Ya21 l§lert 

MildilriZ: Hikmet Miinil 
Tiinel istikla.l cad, Rii~tii pqa apt 

Tel. 43413 

istanbul Ziraat Bankas1ndan: 
Bankamtztn malt olan Oakiidarda Hayreddin~avut mahallesinde 

Selimpata Tat sokak 10 numarada on odah ve bah~eli ev pefin para 
ile veya bedeli dort aenede bet mUaavi takaitte odenmek iizere a~1k 
arttuma ile satdacakttr. 

Miizayede 6/10/1936 tarihine muaadif aah giinii saat 14,'30 daIs· 
ta!lJlul Ziraat ~ankasmda yapdacakbr. Pey ak~esi maktuan «200» 
lirad1r. Buna aid tartnameyi gormek ve fazla malumat almak isti .. 
yenlerin Bankanm Kredi Servisine miiracaatleri rica olunur. (1486); 

YENI MODELLER Odeon No.1 ve~Odeon No. -5 

J1er pl&k maoazasrnda -.atrlmaktadrr. 

Mugla V aliliginden: 
Muglada yaptmlacak 4835 lira 73 kurut ketif bedelli Sifat istas• 

yonu 5/10/936 giinii aaat 16 da Muila Vilayeti makammda Daimi 
Enciimen tarafmdan ihaleai yaptlmak iizere a~tk eksiltmiye ko • ... 
nulmuttur. . 

~artname, plan, model Nafta dairesinden baktlrr. 
Muvakkat teminat 362 lira 68 kuruttur. 
Ekailtmiye girebilmek i~irl isteklilerin ihale giiniinden en az sekiz 

gUn evvel Mugla Naf1a Miidiirliigiine miiracaat ederek vesika al .. 
malar• la:nmdtr. (1469) 

Denizyollar1 i,Ietmesi Miidiirliigiinden: 
T eklif edilen bedeller muvaftk gorUlmediginden dolayt talibleri " 

ne ihale edilmiyen Millet ve Giilnihal vapurlarile ahiren sattlmastniL 
kal'ar verilen Sakarya vapurlart halihaztrlarile ve pazarh.k auretile 
aablacakllr. 

Pazarhk 28/9/1936 pazarteai giinU aaat on dortte ldaremiz LevB-· 
ztm ~efliginde yap1lacakbr. 

lstekliler teraiH ogrenmek iizer~ }lergiin Levaz11m ~efligimize mu • 
racaa! etmelidirler. - (1484), 


