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KEMALiZ 
Yazan : Tekin Alp 

Turk inkllaba haklanda 
kadar yaz1lm•~ eserlerin en miikem
melidir. Frana1z parlamentosu reisi 
Herriot ve doktor Koprillii Fuad eaer 
i~in hirer mukaddeme yazmi~lard1r. 
Her gencin elinde bir tane bulun
mahdar. 

Rusyaya dair verilen heye- lzmir Sergisi diin a~1ld1 
canhhabe~erteeyyii~et~edi ~~er-a-sz~~~~o~k~p-ar~h~k~ol~~~,-B~a~$-ve-k~il 

... ~.~.~.~.!~.!..~ .. ~ azli de dogru degil !,m;,rc~ou_··~!,~,, hir nutuk sOyledi 
ikmali laznn 
Miihim bir noksanuniZ: S h d k S fnonii giizel bir deniz yolculugundan 

e r l·m z·z e z· 0 v y e t sonra bugiin saat ikide buraya vardl. 
Ba§vekil daha liman a<;Iklannda Vali, 

h fi l kumandanlar, meb'uslar ve Belediye 

Akuvariom 

V eni Tiirkiyenin her i§te ileri git· 

m e a l. z· n e dz·y 0 r .? miimessilleri tarafmdan kar~Jlanmi§hr. 
Sahili, vapur ve kay1klan dolduran 

binlerce ki§inin alki§lan, candan tezahii
ratlan arasmda vapurdan <;Ikan lsmet 
!nonii yaya olarak ~ehir kazinosuna gi
derek bir miiddet istirahat etmi~. sonra 
otomobille ~ehri dola§arak yeni bulvar· 
Ian gormii§, Belediye Reisinden muhte- , 
lif tJ}eseleler hakkmda izahat almi§lar -

·mek hususunda yalmz kom~ula- Norve~te bulunan Tro~ki ve karJSJ tecrid edildi, 
larile degil, diinyanm bi.itiin <;a· 

li§kan unsurlarile rekabet etmekte bulun- kimseyi miisaadesiz kabul edemiyecek, telefon 
tnas1 Turk i~;in iftihara laytk olmakla be· k k b 
raber kendi tarihile miispet irsi ve pek kullanamJyaca ' me tu ve telgraflarJ a~dacak 
kadim bir meziyetidir de. Eski farzolu· Diin muhtelif membalardan Sovyet 
nan nice kavimlerden daha c;ok eski bir Rusya hakkmda bir~ok miiheyyi~ ve 
tnedeniyete sahib olan Tiirkiin Asya ve miiphem haberler gelmi§tir. Hakikatten 
Avrupada istila ettigi yerlerde 1rki diistu- ziyade hayal mahsulii oldugu hissini ve· 
runun hep <<ileri f» olmu§ oldugunu bu- ren bu haberler biitUn Balkan '\<:e Avru· 
gilnkii ilim bize itiraz edilemiyecek bir su· pa hiikumetlerine yayilmt§hr. Bit<;ok Av
rette gosteriyor. rupa gazeteleri bu havadisleri vermek i -

Bunun ic;in nazarlardan kayabilmesi <;in ikinci tab1alar yapml§lardtr. 
ihtimali olan ufak i§leri ve hatta teferrua· Di.in gece radyolarm verdikleri bu 
hm gordiik.<;e, dii§iindiikc;e, hissettikc;e mi.iheyyic haberler arasmda Ukraynada 
gordiiklerini, dU§iindiiklerini, hissettikle· ihtilal c;tkhgi, ba§ta Leninin kanst ohnak 
rini duyurmak milli bir vazifedir. Uzere birc;ok tamnmi§ ve biiyiik §ahsiyet~ 

Kii~iik di.i§lin~eler biiyiik neticeler tev- lerin tevkif edildigi de vard1. 
lid eder. Kii<;iikten biiyUk vi.icude gele- Gene boyle ash esas1 olmad1gi mu -
cegi tabiat kanunu ikhzasmdan oldugunu hakkak olan haberlerden birini de fran· 
kabul edince her kiic;iik ve muvaf1k i§i stzca lstanbul gatetesi venni§tir. 
latbik etmenin bUyiik emellerin inki§afma Paris muhabirinden ald1g1 kaydile bu 
.Yardun edecegini teslim etmi~ oluruz. gazete §U havadisi ne~retmi§tir: 

M. Molotol Bu meyanda akuvariom (aquarium) Paris 1 - «Maten>> gazetesinin va-
lstanbulda yapiiacak i§lerden biri, mi.i- s1tal1 bir membadan ald1g1 haberlere go- Maverai Kafkasya KamUnist f1rkasi Ka
himmi ve pek miinasib olamdu. re, Sovyetlerin fcra Komiserleri Heyeti tibi Umumisi M. Beriaya kar§l tertib e~ 

du. 
Bundan sonra Valiyi, k1~layJ ziya • 

ret etmi§, fahri reisi bulunduklan !zmir 
Ah§· ath kuliibiiniin ac;Ilma merasimini 
yapmi§hr. 

Nihayet sira biiyiik panaymn a<;llma 
merasimine geldi. 

Saat be§ bu<;ukta lsmet lnonii, Or,du 
mtifetti§i, erkam askeriye ve Vali ile bir
likte sergi mahalline geldi. Altmc1 Bey -
nelmilel Sergi fzmir 'yangm yerinde KUI
tiirpark ittihaz edilen mahalde yapdmJ§· 
tl. Serginin kaplSina biiyiik bir tak yap1l· 
IDI§, sergiye i§tirak eden milletlerin bay • 
raklan asiimi§li. 

Merasime lstiklal mar§ile ba~landi. 
Sonra lzmir Belediye reisi Salih Beh<;et, 
nutkunu okudu, Salih Beh<;et, Atatiir
kiin kurtard1g1 lzmirin bu halas1 daima 
biiyiik minnetle andigini, ona lay1k oldu
gu vazifeleri yapmak ic;in Atatiirk hey • 
kelinin a<;IIma toreninde vadedildigi ii
zere, fena bir talih eseri yanan ve harab 
olan lzmirin k1sa bir zamanda imarma 

['Arkast Sa. 7 siltun l rle] 

1935 senesi eyliiliinde a~tlan lzmir panayrrr. Ba1vekil 
lsmet lnonii nutuk soylerlerken 

~ -~ ~~!$!::-

~ lsmet lnOniiniin nutku ·, 
~ . 

'«Atatiirk, izmir sergisine biiyiik bir alaka 
gosterdiler. Ve gelirken bana izmirlilere selam 

ve muhabbetlerini gotiirmemi emrettiler» 
1zmir 1 (Hususi) - Bu ak~am 

Ba§vekil ismet inonii panaym ac; • 
bktan sonra bir~ok V ekillerin, meb
uslann ve tamnmi§ §ahsiyetlerin ha
Zir bulunduklan ziyafette a~aglda
ki dikkate deger nutku soylemi§tir: 

«- Arkada§lar I lzmir fuanmn 
her tarafm1 gordiikten sonra mu • 
vaffak bir eser kar§Jsmda bulundu· 
gumuzu anhyorum. f§itiyorum ki 

bOyle bir eser viicude getirmek ic;in 

~ali§anlann ha§mda fzmir Belediye 
reisile fkt1sad V ekili vard1r. 

Birkac; sene evvel buras! bizim 
bildigimiz bo~. hatta harab bir sa -
ha halinde idi. Bu yeri ikbsadi ha
reketlerin bir toplantl yeri ve mem
leket sanayii ic;in bir niimune sergisi 
olarak dii~iinmek ve burada bir 
KiiltUr Park yeti§tirmek fikri asil ve 
yiiksek bir du§iincedir. 

[ArkaSt Sa. 7 siltun S tt!l 

fstanbullu olmak, lstanbulu bilmek, Reisi M. Molotof vazifesinden uzakla~- dilen bir suikasd meydana <;Ikanlmt§hr. 
dii§iinmek, sevmek. degil: bir defa gor- tm1mi~hr. Diger taraftan Turkmenistan «Materi» gazetesine gore, Hariciye 
lllek, ge<;mek hatta yalmz cografi mevki· ve Ozbekistan cumhuriyetlerinde bircok Vekili M. Litvinof, Radek, Sokolinkof, 
ini okumak bile bu deniz incisi memle· tevkifat yapiidigt ve Gepeu §efi Y ag~da Piatakov ve baz1 dijer siyasi miimessiller 
kette cesim bir akuvariom olmasmm el· ile Kamdofilov, Tuc;of ve A sabekofun lehine tavassutta bulunmu§tur. Bu saye -
Zem 0 duiunu gosterir. tahkikatta l:iulunmak iizere yukar1da is • de yalanda Raelekm «liasta» ilan e t!e-

Bir tarafta Karadeniz, Bogazlar, A- mi gec;en iki cumhuriyete gonderildikleri cegi, bu suretle takibata maruz kalmiya· 
~alar, lzmit korfezi, diger cephede Mar· haher verilmektedir. cag1 haber verilmektedir. 
lllaradenizi, lmrah ve Marmara adalan, «Maten» gazetesi Ktrimla Ciircistan- Litvinofun tavsiyeleri iizerine Stalinin 

... ~~f~;~~·; .. ·~~k~~~·i~~·i ........ ]W;d;'i'J .... ;~ .. I;~·~ .... ~.idd~tii" .. 
bombardtman albnda l'akmmda Cekmece, T erkos ve civann- da da hiikumete kar~I bir hareket ke§fe· Buharinle baz1 diger erkana kar~I ~id • 

da Abolyond, Sapanca, iznik gol!eri. dildigini ilave etmektedir. Giircistanda [Arkas: sa. 7 satun 1 de] 
ke i§in buzlu akar sulari. §elaleleri, denize •••••••••••············-- .. ····•••········ ............................................................................... . 
dokiilen irmaklan ve dereleri hep ayn ay~ 
~ cins ve nevi bahk ve su hayvanatile 
~olu, 1hgmdan buzlusuna kadar ya~1yan 
~Inslerile me§hurdur. 

lstanbulun kap1s1 su §ehri olan Y alo
\>ada bile hamamlardan biraz otedeki 
buzlu ~elaleden akan sularm te§kil ettigi 
derede frenklerin pek sevdikleri alabahk 
(l' ruite) vard1r. 

Deniz bahklanmn miihim bir k1smt da 
her sene ilk ve sonbaharlarda ku§lar gibi 
~~In ve hicrete tabi miihim bir kiitle te§· 
"!) eder. 

Istikbal heyeti diin ~a
nakkaleye hareket etti 

Biiyiik misafirimiz ingiltere Krab {:anakka· 
ledeki barb sahastnt ve mezarbklar1 gezdikten 

sonra cuma giinii ,ehrimizde bulunacak 
Biiyiik misafirimiz fngiliz Krah Sa 

Majeste Sekizinci Edvard1 karasulan • 
mtzda kar§Ilamak Uzere bir heyet do • 
nanmam1zdan Kocatepe ve Adatepe tor
pitolanmizla diin ak§am ~a~t dokuzda 
Iimammizdan hareket etml§hr. 

Yugoslav hiikumeti de 
tasdik etti 

BelgraJ 31 (Husuai)- 20 
temmuz tarihinJe Montrode 
imzalanan yeni Bogazlar mu • 
kavelesini Yugoslavya hiikiime· 
ti de resmen tasdik etmi,tir. 

Frans1z • Polonya 
yakinla,masJ 

Lehistana para, sili.h ve 
miihimmat verilecek 
Paris I (Husu· 

si) - G e n e r a 1 
Ridz • Smigli bu· 

Hi<;bir yer biimiyorum ki bu kadar 
~eb~ul bahk nev'ine, cinsine saha olsun, 
I ~b1r .yer, §ehir tasavvur etmiyorum lci 
k:zzetu:.den sarfmazar, bahklarda, ista· 
• :z, bOcek, yenge<;, pavurya, karides, 
lstridye, tarak, midye nevilerinde ve hele 
~anh deniz nebatah c;i<;eklerinde istanbul 
~e civan kadar zengin olsun. 

fstikbal heyeti arasmda muhterem mi
safirimizin harb sahasini ziyareti esna • 
smda mihmandarltk etme~ iizere Or -
general F ahreddin A]tay ve maiyetleri 
erkant ve Hariciye memurlanm1zdan 
Biilend U~akhgil, fngiliz sefareti ticaret 
ata§esi yarbay Woods, gazetemizin hu· 
susi foto muhabiri de bulunrnaktadJr. 

, giin Frans1z Hava 

, .Y almz Maltepe ve lzmit sahillerindeki 
~ruh bu deniz <;i<;eklerinin parlak renkle· 
~· giizel §ekilli emsalsiz nevileri en mii-
ernmel bah~elerdeki <;i<;eklere, azametli 

tesim kastmpatlanna rekabet edebilecek 
k-e hayretle, sevincle, muhabbetle goriile-

ltek hilkat acibelerinden ktymetli niimune
erdir. 

Sa Majeste Sekizinci Edvardm Ca· 
nakkaleyi ziyaretini ve barb sahasmdaki 
tetkiklerini gazetemiz namma takib et -
mek iizere arkada§lanmiZdan Mekki Sa
id de dun ak§am Canakkaleye hareket 
etmi~tir. 

N azm M. Piyer 
Kotla beraber Rem
se giderek hava ils • 
siinii ziyaret etmi§
tir. General Cam ~ 
len de beraberdir. 

Manevralar 
Reims I (A. Polonya Ba§kuman. 

A.) General dam Ridz-Smigli 

Portekiz fa,ist usulii selamt resmen kabul etti. 
~imal hududunda 18 den 55 yafma kadar 

biitiin erkekler sili.h albna almdt 

' T oledoda hiikiimet tayyarelerinin bombalarile me1hur Alkazar 
sarayt bir harabe haline gelmi,tir 

Londra I (A.A.) - Daily Teleg -~gal ic;in son tabii engeli te~kil eden Bu
raph gazetesinin verdigi bir habere gore, runta dagm1 i§gal etmi~lerdir. Nasyona • 
nasyonalist kuvvetler, Sen Sebastieni i§· [Arkast sa. 6 siltun 4 te] 
llllflltlllllllfiiiiiiiiiUIIHfllllltlllflllllllllflllllllttlllllflllllltlfUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIHIIIIIIUUIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIII1111UIIIIIflllflltl11fllllllllllll. Ill Denizden uzak, golden ve nehirden 

, ahrwn yerlerde bile tabiatin bu fevka· 
~deligin.d~n, gi.izelliginden hisselerini al-
l ak 1~m biiyiik kiilfetlerle miize
ter Viicude getirilmi§tir. Sarfa.lunacak pa
badan ziyade varidat ve fayda temin eden 
h \J.I llliiesseseler fazla olarak o memleket 
l'z; kinm. c;o~u~larmm malumatlanm arti· 
Itt.' tahs1llenm kolayla§bnr, zevklerini te
ll ltl eder, meslek kabiliyetlerinin inki§afi· 

11~ l'ard1m eder. Bu sayede deniz ve de· 
ll~ci1ik meralo artar, gu~liikle elde edi
t~tl. fay?alann istihsali kolayla§u, eglen· 

1: 
5.~reble gormekle yorulmadan ilim. 

crube ve gorgii artar. 

Muhterem misafirimiz, per§embe sa • 
Sa Majestenin seyahatte almmf.$ btr resml 

Bir lngiliz gazetesinin 
verdigi mali'imat 

Londrada. c;ikan Deyli T elgraf gaze· 
tesinin istanbul muhabiri 27/8/936 ta· 
rihile gazetesine §U maltunah vermekte· 
dir: 

Ridz - Smigli ve General Gamelinle M. 
Cot bu sabah barb sahalanm gezmek ve 
manevralarda haZir bulunmak iizere bu· 
radan ayrilml~lardir. Yunanistanda yeni idare 
Polonyaya yaptlacak yardtmlar 
Paris I (A.A.)- Madam Tabouis, M. Metaksas . dikkate ,ayan beyanatta bulu-

«l'Oeuvre» gazetesinde yazdtgi bir rna~ k b"" •• } k . J • • 
hlede. Lehistamn Fransaya malzeme ve nara utun mem e et If ertnl tamamen 

bah1 Canakkaleye muvasalat edecek ve 
harb sahasile eski eserleri gordiikten son· 
ra cuma sabah1 limammtza gelecektir. 
Kral, Dolmabah<;e saray1 r1hhmmda ka· 
raya ~Ikacak ve Biiyiik $efimiz Atatiir
ke miilaki olacakt1r. ~ili~_sir~·i~ c_tmesine ve dahilde har? kendi eline alacagml bildirdi 

[Arkas: Sa. 2 silt:m 1 !Ze) ~'ldti~tr'JSI Ihd.,sma yaoyacak olan kred1· At' 1 (H ") B k'l G I 
11111 ,111 mm•uu•••mmnfluuuuumnmurnmnumm•"'"'"nm•umn•''''tt'uumn•rulutJlununu••tt••m•nnm•,. ll\\\I(JJt•um•m•n•nmm r4rktLt~ sa. 7 siltun 2 de] rna usus1 - a§ve 1 ene-

f k h · · b' k H Jb k' b 1 k ••••••••••llll•••• raJ Menatkasas Katimerini gazetesine maatteessii anca e emmiyetsJZ It a<;t· a u 1 a 1 ve bahk ... thk clenizci o· 
· b'l' · · · · d 1 h lk "" a§agidaki beyanatla programm1 •u suret· nm ismim 1 1r ve neVI ve cmsm1 e ya te· an. a. 1m. 1z ve. memleketimiz 1·,.in ehem· ¥ 

1 k b) d ,.. B N le anlatmi§hr: sadiif suretile ba I ~~ ta 8Sin a Ve ya• ffityet!J h1r faa!Jyet, Varidat, refah mcm• en e}'j· ? 
k b v d .. .. H' b' k b · · 1 · <<- Hiikumetin tatbik etmek istedigvi hud yeme ta agm a gorur. 1~ Ir me • a1, l§SIZ er i~m geni~ bir i.§tigal vastta ve • 

li }aradenizin T rabzon ve Sinob kabi· 
hu· en yerlerinde, Bogazic;inin her iki sa· 
~ilkllde, Modad~n lzmite, lzmitten ~a· 
~0 kaleye, Yemkap1, Bakukoy, Ye§il
l~r~' Kii<;iik ve Biiyiik Cekmece • 
~il tn Silivri ve T ekirdagma ve Bo· 
~~ll~ ara kadar olan ve Rumelikava· 
il'e kan Rumelifenerine, Karaburuna, 
biJ os onlerine giden cesim sahada 
kab erce ~e§id bahktan ve deniz mahlu-

lldan !stanbul ve memleketimiz halkt 

tebliye, kiic;iik ~ocuklanmtza bunlar hak· sahasJ olabilir. tedbi~lerin heniiz bidayetinde bulunuyo -
I" b'l T ruz. ltalyada yaln1z bir fa§ist partisi ol-

kmda iptidai rna umat 1 e veremeyiz; azesi, kurusu, ek.mek, sovan ve pey· d v 'b' b b d l 
nevilerine, mensub bulunduklan stmflara nire nisbetle ucuz ve kuvvetli bir g1da, Oslad Ahmed Agaoglunun ugu gi 1 una_ enzer ev etlerde de ay-
dair bir§ey soyliyemez; canhlanm degil tuzlama, konserve, yagv1J51 ve islisi aynca ntdJr. Yu~~~Ist.anda dahi. bunlar gibi 

I b'l • "k I .. f fk"kl • kuvvet ve vus ah Yunan mtletinden alan iskeletlerini, dolmu~ anm I e gostereme· ihracat serisini artmr. Eski Diiyunu umu· PSI 0 OJI a I art I b' I 
ya mz tr mi li hiikumet cephesi buluna-

y1z. miye istatistiklerine gore birka~ kom~u~ cakttr. 
Pek biiyiik ve nadiren tutulan canavar muz bizden hatta yalmz Sinobdan yiiz Bu miihim makale serisini I'd • · 1 d 

w• • b' k k k II' b' f 1 . an ~§ er e tam bir merkeziyet usulii diye tavsif ettigtmtz tr ac;tm o unc1ya e 1 m: 1c;1 tuz u bahk almakta, Gelibo~ cumartesi giinii ne1re t k b d 1 k k 
d k I d h' 1 d 1 b ~. 1 e. ~ e.re. anun ve idare hakiki hii-kadar pis yerler e, ap1 ara arm a te§ IT u an, stan uldan aynca sardalye ve ba,ltyo~uz. kumlenm lkllsab edecektir. 

ederiz. !§te bahk~1hk ve bahklarla olan HALID LEBE A L 1 
d b d b. Sater erimizin diinyarun en j.n askeri 

alakamiZ bu ur, ve u~a a 1ter. [Arkast sa. 4 sutun 4 tel J• [Arkas& Sa. 7 sutun 2 del 
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[..__e ___ ehir ve M 
inhisarlar Vekili 

mlaket Haberlerl 
~ - -

Dogru degil mi? 

) 

M.TURHANTAN T arihl tefrlka: 142 
i · Bugiin ~ark vilayetlerin-
) 

Klakson ~alan 
hususi otomobiller 

~~ ~a~:: ::::~::~i ispanyadaki harb 
, ve devletler 

O
a spanyada dahili harb biitiin §iddeo'1s 

ve tarihte goriilmemi§ b1r vah§etle 
devam ediyor. Bu barbarhk manza• 

rasl kar§lsmda medeniyet alemi teessiit 

Bosnak Serdartn Osek onlerinde yapbg1 
i,ti! 

. 
harb, ger~ekten utantlacak bir 

rlirc;ok mahsuller ve matalar da -onlim 
yeti§tirenlerin. yaratanlarm degil- satan -
!ann adtm ta~1yor mu? .. $iirler dahi ara· 
s1ra boyle sahib degi§tirir. 

Fetvacmm ~admnda toplananlar, Bu· 
din meniyesi ic;in bu karart verdikten 
sonra konu~maya ba~ladtlar, orduyu a
yaklandirmak ic;in almacak tedbirleri mi.i
zakereye giri§tiler. Ki.ic;iik Kara Meh
med, istanbul hocalanmn Padi~aha kar-
l besledikleri kini bir kere daha anlat

h ve o kini kori.ikliyerek alevli bir ate~ 
haline koymak vazifesinin ocakhya dii~
tiigiinii soyledi. F etvact da Budin fela
ketini takib eden facialan arkada~lanna 
hat1rlattt. Onun yaman bir talakati var
dr ve herkesin bildigi hakikatleri gene 
herkese yeni bir halet imi~ gibi dinlettiri
yordu. 

F etvact, Bo~nak Siileymamn Osek o
niindeki beceriksiz hareketinden dogan 
haileyi $U ,ekilde anlatlyordu: 

- Dii§iiniin yolda§lar1 Drava suyu 
oniinde onun dii~mana gec;id veri~i iha
net degil de nedir'L. Koca su, boynunu 
bi.ikmii~tii, melul melul bize bak1yordu. 
Sanki beni di.i~mana c;ignetmeyin, diyor
du. Serdar gidisi ne o bi.iki.ik boyuna 
bakt;, ne o sJzlam§l duydu, dii~manm 
suya kopri.i kurmasma meydan verdi. 
Kafir deriye gec;ince gayret bize dii~ii • 
yordu.- 0 gi.in nas1l c;arpl§hglmlzl hep bi· 
liyoruz. Bir attb~ta all! bin dii§man tepe
lemi~tik. F akat neye yarar? Serdan Ek
rem dedigimiz si.itii bozuk bu kanh sava· 
~m da sonunu getirmedi. di.i~man kovah· 
yacag1m diye koca orduyu aldt, bir or
mana soktu, hepimizi kiptrdatmaz edip 
btraktl. Biz, elikolu bagl1 bir durumda 
iken de cammtzl di§imize aldtk, kafir or
dusunu piiskiirttiik. Lakin serdar gidisi, 
ad benim olsun diye gene ters: ti.irs dav· 
rand1, ustelik hit; sebeb yokken geri don
dii, orduyu dii~man elinde b~rakh. 0 gun 
bugiin i~te yan ac;, yan c;1plak buralarda 
dolas1yoruz. Eger bir hamle edip serda
TI basJmizdan atmazsak yann bir felakete 
daha ugranz. Onun ic;in elimizi c;abuk tu
tah&i. ne edeceksek edelim, orduyu biis
biitUn erimekten kurtarahm. Ondan son
ra d11 Padi~ah ile kozumuzu payla~a
lnro. 

F etvac1 hie; te mubalaga etmiyordu. 
Bo~nak Serdann Osek onlerinde yaphgt 
harb, gerc;ekten utamlacak bir i~ti. Za • 

gidisi, Budin oni.inde yapt1g1 oyunu §im· 
di tazelemek istiyor. Dun gordiiniiz ya, 
Ekreye ic;imizden iic; be~ bin ki§i yolla
mayl ve yolda pusuya ugrabp k1rmay1 ta
sarhyor. Gori.inii~te Ekre lafJ yak. Guya 
Nemseliden bir alay Bac;ka ovasma in • 
mi§, on! an kar§IIamak gerekmi§ 1.. Hal
buki yalan. Herifin dii§iincesi, heniiz sag 
kalan Sipahin de diricelerini kafire ktr
dirmakhr. Eger biz uysal davramrsak en 
canhlanmlZI sec;ip Dravadan oteye a~l ~ 
racak. Suyu, ahkltk edip gec;ersek ter ~ 
kilerimize iki§er kile yemlik alip «buyu ~ 
run Ekreye» diyecek. Eger· tic; be§ bin 
ki§inin Ekreye ula§masl miimkiin olsa 
agztmJZJ ac;may1z. Lakin maksad, yillar
danberi ad1 amlmtyan Ekre kalesine yar
dJm degil, bizi yolda pusuya di.i~iirtiip 
kirdumakhr. <;iinki.i Ekre tarafma akan 
dii~manm say1s1 yiiz bine yakm. Bir iki 
bin Sipahi bu kalabahgi nas1l yarar da 
Ekreye girer. Bunu Budinde deneme-
dik mi?.. • 

Berikiler Serdarm boyle bir diizen ku
racagma ihtimal vermiyorlard1. Gerc;i 
Budin meselesi onun Sipahileri yava~ ya
va~ ortadan kald1rmak niyetinde oldu • 
gunu ispat ediyordu. Fa kat ayni diizeni 
bir daha yapmak istemesini mi.i~kiil bu· 
luyorlard1. Deli Piri, bu itimads1zhg1 gi~ 
derrnek ic;in deli! ve emare gostermek -
ten geri kalmadt: 

- Ekreden, dedi, feryadc;1 ge1di. Za
hire istiyorlar. Serdar, gelen adamlan 
goz hapsine ald1, dii§mamn Bac;ka ova
sma aktlgiOI uydurarak diizen kurmtya 
giri§ti. lc;imizden birkac; bin ki§iyi Dra
vamn otesine a§tnr ve terkilere iki§er kile 

zahire koyup Ekre yolunu gostebilirse 
diizen yerini bulacakhr. Ciinkii goriinii§
te Sipahiler Ekreye zahire gotiirmii§ o
luyor. Y olda dii§man kendilerini yaka ~ 
larsa Serdann ne kabahati var?.. 

Cad1rdakiler Deli Pirinin bu izah1 i.i
zerine uzun bir miizakere yapt.Iar, di.ize· 
ne diizenle mukabele edilmesini karar -
la~hrdilar. Oradaki §airin idaresi altmda 
biitiin ordu ozanlan c;adulan dola§IP ne
ferleri heyecanlandnmaga t;ab~uken Ket
hiida yerleri de Sipahilerin kulaklanm 
biikecekler ve ilk i§arette Serdara kar~1 
ayaklanma)'l temin edeceklerdi. Yeni -
c;erileri kt§ktrtmak vazifesini F etvac1 ile 
Hact Ahmed taahhiid etmi§lerdi. 

[Arkas: var] 

fer, biitiin sava§ miiddetince Tiirklerin __ (l_)_c_T_ii_rkl-er-ye_d_i_s_aat hi~ ara vermeden 
elinde iken onun, sagda solda erlik gos - merdane ve de!irane cenkler ediip nice ball 
teren vezirleri, beyleri bskanarak ters ve dll ald1lar. Lakin Vezirlazam cnam be
davranmasl iizerine netice Nemselinin le- n!m olsun. deyu b!rc;ok asker! muh~rebe. 
h' k den menedi.ip her vec;hlle tedbirde tekasiil 

me <;I h ve kazanan ordu bozulup kay- etmekle dii~man fiirce buldu. Bir 11edid 
bed en ordu galib mevkiine gec;ti. ( 1) riizgar dahl esiip top tiifek tiitiiniin ve 

Cad1rdakiler bu faciayt biiti.in safhala- sahra tozun lslll.m asker! iistUne siiriip a
rile biliyorlard1. F etvacmm kuvvetli jest- lem! zuliimat eyledl, goz gozii gormez o • 
I erie besliyerek yapttg~ I canh tahliller ise !up bir azlm !JRilkmllk ariz oldu, herkes can 

ba~ kaydlne dfi&tii, baba o~ldan ve o~ul 
onlann elemli hahralanna yeniba~tan babadan gec;iip ancak birer kuru ~Ian ve 
renk ve cesaret verdiginden hepsi heye- gozlerinden akan ya~Iarla Dravaya do~ru 
can ic;inde titre~iyordu. gor;illdil. geceyans1 Clt\rlPlak, yalmayak, 

F 
kababll.ll Osek kopriisi.lne gellniip herkes 

etvac1, tasvirini bitirip «ne dersiniz» bl 
b r ayak once ge<;mege cehdediip !Zdlham-

gi i yolda~lanna bakmca Deli Piri, soz dan ilti bin m!ktar adem ayak altmda ka-
istem~k mevkiinde, ~oyle bir oksiirdii: I up hell'lk oldu, d~man dahi zahmetslzce 

- Sipahilere, Y enic;erilere, dedi, an- gelilp ciimle ordugaht ve cepaneyl ve ha-
l t I k b. k · d h zineyi zaptedilp olmahalde kaldl.J~ 
a 1 aca 1r az1yye a a var: Serdar SllAhtar Tar!hi • S: 276 

istikbaJ heyeti diin ~anakkaley:hareke; e;ti 
rB~taratr 1 fn~ rahtfe4e1 k I 'k' h 'b .. . 

!ngiltere sefareti tarafmdan Krahn a eye I I mu n gondenlecektir. Ordu 
fiirkiyeyi ziyaret edec ~· b .. kumandam General Fahreddin Sa Ma-. eg1 ugun re3men . • .. 
bildirilmi~ bulunuyor Bu 1 'ht b' · · Jesteyi, Re1stcumhur namma Canakka -

· , an e mnc1 I d . 'k 
defa vukua aeJ b' h 4 d' d' e e tsb bal edecektir. ,., en IT a ISe IT. 

Kral per~embe sabahl vatile Canak- Krahn.' .Londraya lstanbul veya Kos-
kaleye muvasalat edecek ve o giinii o ~ tan~e tank•le karadan avdet edecegi zan-

d · k . G 1. nedJlmektedir ra a gec;trece !tr. e Jbolu harbinde olen . 
askere aid 35,851 mezan ihtiva etmekte ~ral,_ Kamal Atatiirke miilaki olmak-

olan 31 mezarhgt ziyaret ettikten ~onra Ia U~i.incii Ordu Kuman?am olarak 21 
ertesi sabah Nahlin yatile buraya gel!'- sene evvel Canakkalede lngilizlere kar~1 
cek ve 2 giin kalarak pazar ak~am• av- har~~den Kumandanla 1923 te Devlet 
det edecektir. Re!SI olarak memleketini modern bir dev-

I.st'hb t h k d let haline ink1lab ettirme<Ye vakft vu'"ctld · I ara 1ma nazaran er ne a ar ., 
T .. kl K 1 · . . h eden Cumhurreisi.ni yakmdan tantmt• 0 • ur er ra m, z1yaretmm uswi ve x 

lacaktlr.» 
gayriresmi mahiyette kalmas1 hususun • 

daki arzulanm takdir etmekte iseler de 

~erefine bir bahri resmigec;id ve yelken 

yan~1 tertib etmektedirler. 

Bu esnada Reisicumhur Atati.irkiin 

Kral Edvarda refakat edecekleri zan • 

nedilmektedir. Diger taraftan Kralla 

Atatiirkiin bundan evvel gori.i~ecek.leri de 
kuvvetli bir ihtimal olarak soylenmekte
dir. 

Daha ~imdiden binlerce lngiliz ban -
duas1 sipari~ edilmi~ bulunuyor. Bilhassa 
t.~nvirata da ehemmiyet verilmeh•diL 
Oyle goriini.iyor ki Tiirkiye. Krala, ~im-

diye kadar gezdigi memleketlerin fevkin

de heyecanh bir mi5afirperverlik gaster . 
mek emelindedir. Krala arzt tazim<\t et

mek vc yattnl takib etmek iizere Canak-

Kral Edipsoya geldi 
Atina I (Hususi) - lngiltere Krah

nm rakib oldugu N ahlin yat1. ge~irdigi u. 
fak bir kazadan sonra Edipsoya gelmi~ 
ve orada demirli bulunan Yunan donan

masl tarafmdan selamlanml~hr. 

···-
Memlekete gelecek 

yeni muhacirler 
Ankara 1 (Hususi) - Romanya ve 

Bulgaristandan bu Yll gelecek olan 

14,000 muhacirin ilk kafilesini te§kil e· 

den 4000 ki~i. oniimiizdeki hafta ic;inde 

gelecektir. Bunlar hmirle SIVas havali· 
sine yerle§tirileceklerdir. 

de bir tetkik seyahatine 
~tktyor 

Bir miiddettenberi ~ehrirnizde bulu -
nan Giimriik ve inhisarlar Vekili Ali 
Rana bugiin ~ark vilayetlerinde uzun 
bir tetkik seyahatine c;1kacakhr. Vekile 
bu seyahatinde Inhisarlar Umum rnii -
diirii Mithatla Giimriik ve rnuhafaza 
erkam refakat edeceklerdir. 

Ali Rana, ~ark vilayetlerinde, Veka
Ietini alakadar eden hususat iizerinde 
tetkikatta bulunduktan sonra Karade • 
niz sahilinden ba~hyarak ~ark hududu
nu cenuba kadar tefti~ edecektir. Vekil 
bu tefti§lerinde bura hududlanndaki 
kagakc;tllk ve ka~akc;1hga kar§I kurulan 
te§kilat i~ler.ne rne~gul olacaktlr. 

inhisarlar Urnum miidiirii de, Malat· 
ya, Diyarbekir, Elaziz, Gazi Anteb Vi
layetlerinde !nhisalar te§kilatml tefti§ 
edecek, ~ark vilayetlerinin ucuz ve yer
li halkm itiyadma uygun sigara istih -
lak vaziyetile buralarda tuz satl~ i~le -
ri ve alelumum !nhisar rnaddelerinin 
satl§ te§kilatl i~lemesi iizerinde tetki -
katta bulunacakhr 

inhisarlar vekilinin §ark vilayetlerin
deki bu tetkik seyahati bir aydan fazla 
siirecek ve Vekil oradan dogru Anka
raya donecektir. 

MUTEFERRIK 

Maliye Vekili vergilerden 
tenzilat yapilacagmJ 

soy]Uyor 
Evvelki giin izmire gitmi~ alan Maliye 

Vekili Fuad Agra!t Mall i~ler hakkmda 
~u beyanatta bulunmu~tur: 
«- Varidatumzm artacagm1 umuyo· 

ruz. Ciinku ikttsadi miinaseballmlz giin 
gec;tikc;e inki§af etmektedir. Yeniden ver· 
gi ihdas etmegi dii§iinmiiyoruz. Prensi • 
pimiz vergi ihdasr degil, mevcud vergi • 
Jeri imkan nisbetinde tenzil etmektir. 
fktJsadi inki~aftan miitevellid fazla va ~ 
ridat mevcud vergilerde tenzilah icab et
tirecektir.>> 

Diin gelen seyyahlar 
Diin, lngiliz band1rah S. S. Oruntes 

vapurile 500, Stretmor vapurile 600, 
Bulgar banduah Car Ferdinand vapuri
le 150 seyyah ~ehrimize gelmi§tir. Sey ~ 
yahlar, diin muhtellf gruplar halinde ca
milcri ve sair tarihi abidelerimizi gezmi~· 
lerdir. 
lhracat tacirlerimizin lspan

yadaki alacaklar1 
!htilalden evvel sevkedilmi~ alan mal

lardan dolay1 lspanyadan alaca~t alan 
ihracatc;IlanmiZln alacaklanmn bir an 
evvel tediyesini temin is-in ikt1sad Ve • 
kaletince laz1m gelen te§ebbiislere devam 
olunrnaktadtr. 

Sehrimizdeki yumurta ihracat~tlarile 
Karadeniz tacirlerinin 1spanyadaki ala ~ 
caklanm miibeyyin vesaik Tiirkofisc;e 
toplanm1~ ve fkhsad Vekaletine gonde • 
rilmi~tir. Bu vesaike nazaran ihracatt;Ila
rm 1spanyadaki matlfibu 7,000,000 
Frans1z frang1d1r. 

T e§ebbiisler yakmda neticelenecek ve 
bu suretle ihracatc;1lar muhtelif banka • 
lardan alml~ olduklan avansl odemi~ bu
lunacaklar ve faizden de kurtularak o • 
ni.imiizdeki mevsim ic;in ihracata ha:w -
lanacaklardtr. 

Muamele vergisinde yaptla
cak tadilat 

Mumele vergisi kanununda yaptla ~ 
cak yeni degi§iklikler ic;in diin Ticaret 
Odasmda trikotajc1lar, c;orabCI!ar ve fa
nilactlar ayn ayn toplanmi§lar ve kanu· 
nun kendi sanayi §Ubeleri baktmmdan 
tekikini yaparak noktai nazarlanm tes· 
bit etmi§lerdir. Bu §Ubede c;ah§an fabri
katorlar muamele vergisinin ham madde 
gi.imriikten girerken ahnmasmda ittifak 
etmi~lerdir. 

Merkez Bankas1 hisse 
senedleri 

Merkez Bankast hisse senedleri bir 
zamandanberi devam eden durgunluklan 
sonra diin tekrar yiikselmege ba~lamt§ • 
!Jr. Evvelki ak~am 81 de kapanan se -
nedler diin sabah Borsada 80,5 ta a ~ 
c;Ilmt~ ve ondan sonra yukselmege ba~ • 
hyarak 83,5 liraya kadar bu fiatta ka
panmi~hr. 

Ziraat Bankasmm alacagt 
bug day 

Ziraat Bankas1 bugdaym dokiim za
mammn gecikmesinden dolay1 bu seneki 
bugday mubayaa fiatlanm el'an ilan et
memi~tir. Y almz ~imdilik bankamn bu 
seneki fiatlarmm gec;en seneden farkh o
laca~l bildirilmekted1r. 

700,000 kilo daha limon 
gelecek 

ikt1sad Vekaleti son zamanlarda diin
yamn hic;bir yerinde goriilmemi~ derece
de yiikselmi olan limon fiatlanm dii~iir
mek i~in ltalyadan 700,000 kilo daha 
limon getirilmesini tahll karara almi§ttr. 

Istanbul Belediyesinin gi.iri.iltii i 
ile miicadele ic;in ald1g1 tedbirlerin 

I 

en ba§mda klakson yasag1 da var. 1 

Bu yasak tatbik edilirken Belediye 
memurlan biitiin tahilerin klakson 
tertibatmi bozmu~lar, buna mukabil 
hususi otomobillerin klakson terli- " 
batlarma dokunmami~lardi. 11 

Bu vaziyet bir tabm §ikayetleri 
mucib olunca Vali ve Belediye Re
isi Muhiddin Dstiindag ~u beya
natta bulunmu§tU: , 
. - lster taksi, ister hususi, is(er 1 

Istanbul harici bir yere mensub ol
sun, hic;bir otomobil klakson c;ala
maz. Aksine hareket eden butiin 
otomobillerin cezaya c;arpbnlmalan 
ic;in emir verilmi~tir. Halkm k!akson 1 

c;alan otomobillerin numaralanm 
bize bildirmelerini rica ederim. I 

Buna ragmen istanbul Belediye- I 

sine kayidli baz1 hususi otomobille- 1 

rin maalesef biitiin bu emirler hila· 1 

fma hala klakson c;ald1klan gori.il· ' 
mektedir. Demokrat bir milletin en ' 
biiyiik miimeyyiz vasn, ferdlerinin ( 
kanun oni.inde tam bir ~ekiJde mii· I 

1 savi olmalandtr. ( 
T aksi otomobilleri bu kadar 51k1 

1 

bir kontrol altmda bulundurulurken \ 
bazt hususi otomobillere adeta im· ~ 
tiyazh imi§ler gibi goz yummak 
?iiyiik .~ir haks1zh~ ve gaflettir. Bu ~\ 
t~e kat 1 surette b1r son verilmeli, 
ve biitiin yurdda~lara mi.isavi §ekil· .· 
de muamele edilmelidir; ~ 

~ Do2Tu desiil mi? 1 

Oil muallimligi 

Diin Edebiyat F akiilte
sinde imtihan yapddt 
Diin saat dokuzda ingilizce, frans1z -

ca ve almancadan rnuallim muavinligi 
i~in ehliyet irntihanma giren yiize ya -
km namzedden, eleme rnahiyetinde a
lan tahriri imtihanlan Edebiyat Fakiil
tesinin Zeyneb Hamm konagmdaki 
dershanelerinde yapilmi§tir. 

1rntihan sualleri, evvela yabanc1 li -
sanlardan tiirk~eye, tiirkc;eden yabanc1 
Iisanlara ve bir de psikolojik bir sual 
olrnak iizere ii~ rnaddeden te~ekkiil e
diyordu. 

Bu tahrir1 imtihanlarda muvaffak o
lanlar 3 ve 4 eyhllde bu dillerin ede
biyat ve edebiyat tarihlerinden §ifahi 
bir irntihana tabi tutulacaklard1r. Bun
da da rnuvaf:fak olanlar 15 dakikahk bir 
ameli ders tecriibesini miiteakib rnu -
vaffak olmu§ addedileceklerdir. 

Tahriri irntihanlarm neticeleri bugiin 
saat 15 te veya azami yarm saat 9 da 
Edebiyat Fakiiltesindeki yabanc1 diller 
miidiriyetinde ilan edilecektir. 

SEHIR ISLER/ 
-

Tramvaya talolan ~ocukla-
rm babalar1 tecziye ediliyor 

Istanbul Emniyet miidiirli.igii tram ~ 
vaylara takilan .;ocuklan yakalamakta, 
babalanm cezaya c;arptumaktad1r. 

Sehrimizde ilk defa olarak diin bir 
c;ocugun babas1 hakkmda kanuni mu ~ 
ameleye ba~lanmi§ttr. 

Samatyada Ermeni muhacirhanesinde 
oturan Yuvanm 6 ya~mdaki oglu Pos
ten, Samatyada tramvaya as1hrken ya· 
kalanml~br. Cocugun babas1 Yuvan 
hakkmda c;ocugunu sokaga b1rakarak 
haylazhga sebebiyet verdiginden do ~ 
layt takibata ba~lam1~br. 

ADLIYEDE 

17 lira ihtilas etmi§ 
Sandal Bedesteni tellallanndan Saibin 

on yedi lira ihtilas etmi~ oldugu iddia e
dildiginden diin tevkif edilerek Miid • 
deiumumilige verilmi~tir. T ahkikata de -
vam olunmaktadu. 

Adliyede yeni tayinler 
Maliye Vekaleti hukuk mii§avirligine 

tayin edilen Istanbul lcra reisi Kemalin 
yerine Adliye mi.ifetti§lerinden Arifin; 
T emyiz azahgtna tayin olunan Agnceza 
mahkemesi reisi Suadm yerine de doku~ 
zuncu ihbsas hakimi Refigin getirilecegi 
soylenmektedir. 

---......... 1 ..... --

Araba devrildi, iki ki§i 
yaralandt 

Davudpa§ada oturan arabac1 Hamid, 
diin yepi a!digl bir all tecriibe etmek ii· 
zere arabasma koqmu~ ve yanma cambaz 
Mustafa ile seyyar sat1c1 Cemali alarak 
ah ko~turmaga ba~lamJ~tlr. 

Araba. Aksaraydan gec;erken birclen
bire devrilmi~ ve Mustafa ile Cerna! a • 
rabanm albnda kalarak yaralanmi§Iar -
d1r, 

Saraymda biiyiik bir 
balo verilecek 

Balkan festivalleri miinasebetile bu 
ak§am Beylerbeyi saraymda verilecek 
miisamere ve bi.iyiik halo ic;in icab eden 
biitiin hamhklar ikmal edilmi§tir. Fes • 
tival komitesi son defa olmak iizere diin 
Beylerbeyi sarayma giderek oradaki te ~ 
sisal ve hazuhklan gozden gec;irmi~tir. 
Miisamereye i§tirak edecek olan Balkan 
milli heyetleri bu ak~am yemeklerini, mi
safir bulunduklan Galatasaray lisesinde 
yedikten sonra, Bogazic;i iskelesinden ha
reket edecek ilk vqpurla saraya gidecek
lerdir. Miisamere saat yirmi ikide ba§ -
hyacak ve heyetler milli danslanm oym
yacaklardu. 

Davetlileri saraya gotiiriip getirmek i· 
~;in de Sirketi Hayriyenin iki vapuru tah· 
sis cdilmi§tir. 

ve heyecan ic;indedir. F akat devletler 
ba~ta Fransa ve lngiltere olarak her§e)"' 

den evvel lspanyadaki dahili harbin yeni 
bir Avrupa harbine sebebiyet vermemesi 
ve tahribat dairesinin lspanya hududlart 

ic;ine miinhasu kalmasi it;in c;ah§hlar. Ni· 
hayet biiyiik, ki.ic;iik devletler arasmda 
lspanyadaki muharib taraflara esliha ve 

miihimmat ve askeri ve sivil tayyareler 

verilmemesi hususunda mutabakat ha~.I 
oldu. 

Bu anla~manm esaslanm §imdiden tat• 
bik ic;in muhtelif devletler 1spanyaya 
mezkur e~yamn kendi memleketlerinden 
ihrac ve sevkedilmesini menettiler. Dev• 

letler aralannda verilen karar~ sadakat vo 
istikametle riayet ederek herhaogi suretle 
bitarafhklanm ihlal etmedikleri· takdirde 
Avrupa sulhu §imdilik kurtanlm1~ ola• 

cakttr. Aksi takdirde lspanya i§leri 
I 870 te F ransa ~ Prusya harbine sebeb 

oldugu gibi §imdi de iki yahud birkac; bii· 
ytik devlet arasmda yeni bir harbe sebeb 
olacakhr. 

11k vapur saat yirrniyi c;eyrek gec;e, i~ 
kinci vapur yirrniyi k1rk be§!e hareket e
decektir. Y almz bu iki vapur Kopri.iniin 
Eminonii tarafmdaki ilk iskeleden kalka
cakhr. Bundan sonra her yanm saatte 
bir kalkacak olan vapurlar Eminoni.i ta
rafmdaki iic;i.inci.i iskeleden hareket ede~ 
cektir. Beylerbeyi saraymdan son vapur 
dordii ~eyrek gec;edir. Zaten §imdiden devletler birbirlerinin 

hiisniiniyetine pek ioanmtyorlar. Alman· 
KULTUR ISLER/ lar Frans1zlan Pirene hududundan ve 

Miisabaka imtihanl denizden lspanyadaki sollara ve bunlann 

L . 1 1 hiikfimetine silah, miihimmat ve malumat 
tse ere ortamekteblere leyli ve 

meccani girmek iizere miiracaat eden vermek suretile yard1m etmekle itham e-
bin be§yi.ize yakm talebenin miisabaka diyorlar. Frans1zlar ise Almanlarm Por• 
imtiham istanbul Ktz ve Erkek Jise1e • tekiz i.izerinden ve denizden yarduu. et· 
rinde yapilmi§br. tiklerini iddia ediyorlar. Avrupadaki sol 
Kapanan azhk mektebleri partiler de bilhassa Portekizin bitarafh• 

gma inanamiyorlar. 
Azhk mekteblerinden bir~ogu, bu se-

ne talebesizlikten dolayl tedrisata devam Portekizde §imdiki rejim fa§ist oldu .. 
edemiyerek mekteblerini kapatacaklar • gundan bu memleket tabiatile ispanyada• 
d1r. Bunlardan Musevi Gold Smit mek • ki milliyetperver den1len fa~stlere tevec-· 
tebi Maarif idaresine miiracaatle tatili ciih gostermektedir. Zaten !spanyada 
tedrisat ettigini bildirmi§tir. Bu mekte ~ milliyetperverler ba§tanba§a Portekiz hu• 
bin tedris ruhsatnamesi geri almmt~hr. dudlart boyunda yerle§mi§lerdir. Ba§hca 
Kaslmpa§a Musevi mektebi de bu sene merkez ve iisleri hep Portekiz hududu 
tedrisat yapam1yacak bir vaziyete di.i~- yamba~mda bulunuyor. Portekizi hi~ ol 
mii§tiir. Bu mektebin de kapanmas1 muh- mazsa resmen bitarafhgm1 ilan etmege 
temeldir. ikna ve ihtirazi kayidlerden vazge~irmek 
~ehrimizdeki Frans1z mek- ic;in biiyiik miittefiki ingiltere ahiren Liz 
teblerinde tatbik edilecek bonda biitiin niifuzunu kullanmak mec 

program , buriyetinde kalmi§ttr. 

Sehrimizdeki F ransiZ lise ve ilkmekteb- ispanya i§lerinin Avtupay1 da kan§ttr 
leri miidiirleri toplanarak biitiin F ransiz mamas! ic;in art1k devletler kendi aralann 
mekteblerinde tatbik edilmek iizere mii~- da muta61k kalmi§lardlr. $imdi de dahi 
terek bir miifredat programile bir tali • 11 harbde gayet vah~iyane davramlmasm 
matname haztrlami§lardir. Mekteb mii ~ dan dolayt cihan efkan umumiyesinin 
di.irleri, hazuladJklan talimatnameyi, tet- duydugu nefret ve heyecan kar§Ismda 
kik edilmek iizere diin Maarif idaresine bu harbi bir derece insani ~ekle sokmak 
vermi~lerdir. . li.izumunu hissetmi§lerdir. Dahili hub ill -···-Afyon lnhisarmda diin bir en bi.iyiik fecaati iki tarafm da esir alm1 

toplanb yapddt yarak muhas1m tarafm muhariblerinden 
ele dii§enleri derhal oldiirmesidir. Ahali 

Uyu§turucu Maddeler lnhisarmda 1 · den en ufak bir §iiphe iizerine rasgelen ol· 
rana gidecek heyetimizin reiSI Cemal duriilmektedir. 
Hiisniini.in de i§tirakile diin bir toplantl 
yapJ!mi§Itr. Bu i~timada lranla yapilacak Harb, dahili oldugundan beynelmilel 

k b. f ve ecnebi salibiahmerler iki tarafm mec• 
miiza eratta 1r a yon anla§masma da 
vanlabilmesi ihtimaline binaen bazl esas· ruhlarma yard1m edemiyorlar. Tarihte 
lar tesbit edilmi~tir. bu kadar geni~ mikyasta emsali goriilnw 

- 1 • 1 - mi§ olan bu imha harbi uzun miiddet de• 
0~ ayhk e§ya fiatlari t · vam ettigi lakdirde spanyol milletinln 

Ticaret Odasi bu senenin ikinci U\f a· adeta kokii kaz1lm1§ olacakt1r. 
yma aid toptan e~ya endeksini ne~retmi~- Madridde ve ispanyamn hi~bir ye • 
tir. Endekse nazaran nisan, may1s ve ha- rinde ecnebiler ve hatta sefirler ic;in bU' 
ziran aylarmda toptan e§ya fiatlan pek I y zur ve emniyet kalmadtgmdan §imdi se• 
az yiikse mi§tir. iikseli§ bilhassa g1da firlerin ciimlesi 1spanya hududundall 
maddeleri, kahve, c;ay, tiitiin, iptidai 
maddeler i.izerindedir.,_ Buna mukabil .;1kmt~lar ve hududun yamba§mda ve 
maden fiatlan dii~mii~tiir. 1thalat mad • F rans1z topragmda Hendayede yerl~ • 
delerinin toptan fiatlan "ucuzlamakta ve mi§lerdir. 
ihracat e~yam1zm fiatlan yiikselmekte lngiliz Hariciye Nazm burada bu]u· 
devam etmi§tir. nan 1ngiliz elc;isine lspanyadaki dahili 

<;uval ihtiyact ba§ladJ harbde kullamlan barbarhk usuliine ~ilfl"' 
lhrac mevsimi c;ok yakla§ml§, balta bir di devletlerin bitaraf kalamiyacagml v~ 

kiSim maddelerin ihract bile ba~lamt§hr. binaenaleyh bu hale bir nihayet verilmesl 
Bu miinasebetle c;uval ihtiyac1 artml§hr. ic;in te~ebbiise giri§ilmesini bildirrni§tir; 
Halbuki yeni ambalaj maddelerinin mu- lngilterenin onayak olmasile harbi ins3111 

vakkat ithali hakkmdaki talimatnamenin §ekle sokmak ic;in muharib taraflarla 5~~ 
maddeleri degi~medigi ic;in ihracatc;llar, fera beyeti arasmda ilk temaslar arti~~o 
bilhassa kii~i.ik ihracatc;tlar SikmtJ c;ek ~ 6a§lad1. Bu miinasebetle muharib tarafla" 
mektedirler. Bunun ic;in alakadarlar Ve- rm arasmda bir miitareke akdedilmesi jrJl• 
kalete tekrar miiracaate karar vermi§ • kam olup olmad1g1 bile mevzuu bahsoldU• 

lerdir. -~·~- Bu miizakereler iyi netice verirse 1span " 
Ceridei Havadis yeniden yadaki dahili harbin ikinci bir safhasl da"' 

~1k1yor hi gec;mi§ olacak, bundan sonra uzlat• 

M 
hrmak safhas1 ba~hyacakt1r. 

emleketimizde T akvimi Vakayiden ..., 
d Muharrem Feyzi To8"-' 

~onra inti§ar e en ilk tiirkc;e gazete ohn __... 
Ceridei Havadis inti§an tarihinden tam 
bir am sonra yeniden c;1kmaga ba~lam1~· 
hr. Gazeteyi c;1karmaga ba§hyan eski ve 
yeni Ceridei Havadis gazetesi sahibi Ah
med F ethi Uzkana muvaffakiyetl~r di
leriz. .. .. ,_ 

Esrarengiz bir i§ 
Si~lide Bilezikc;i sokagmda Metanet 

apartJmanmda 6 numarah dairede otu -
ran Halil diin ·odasmda baygm bir hal de 
bulunmu~tur. Y ap1lan muayener.le bir 
te§his konamami§, hastaneye kaldmhm~
ttr. Bunun bir soygunculuk eseri oldugu 
zannedilmektedir. 

--- -
Cumhuriyet .... 

NiiahaaJ S Kuruttur 

Abone 1 Ttirkiye H~ic 
'eraiti ' i~in 1~ 

Senelik 1400 Kt. t100 Kr· 
Altt ayhk 7SO t450 
0~ ayhk 400 800 
Bir ayhk 1 SO yokbtr 

~ 
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Romanyada askeri 
te§ekkiiller kalktJ 

Tituleskonun tayin ettigi biiti.in el~iler 
istifa mt ediyorlar? 

Btikre§ 1 (Hususi) - Y eni kabine 
bu sa bah M. T atareskonun riyaseti a! • 
bnda ilk toplantlSim yapm1 tlr. Kabine 
askeri mahiyette bulunan biitiin te~ekkiil
lerin lagvma karar vermi~tir. Romanyada 
siyasi faaliyette bulunan bUtiin te~kilatlar 
silahtan tecrid edilecek, iiniversiteler ts • 
lahla iiniversiteliler yeni ~artlara tabi tu· 
tulacaklardtr. 

18 den 21 ya~ma kadar i~siz genc!erin 
llafta i~lerinde c;ah~ttnlmast ic;in Milli 
Miidafaa ve Nafta Nezaretleri tarafm -
dan bir proie hazulanmaktadtr. 

Romen elfilerinin istifalarz 
Paris 1 (Hususi) - Eski Romanya 

1-Iariciye Naztn M. Titulesko tarafm -
dan tayin edilen biiti.in Rumen sefirleri 
istifalanm vermek hususunda aralarmda 
tnutabtk kalmt~lardtr. 
. Bu takdirde yeni Hariciye Nazm M. 
Antoneskonun istifa etmek mecburiyetin· 
de ve yeni Rumen kabinesinin de c;ok 
tnii~kiil bir vaziyet kar~tsmda kalacagma 
tnuhakkak nazarile baktlmaktadtr. 

Romanyantn Ankara elfisi de 
istila edecek mi? 

M. T atareskonun riyaseti altmda te -
§ekkUl eden yeni Romanya kabinesinc 
M. Tituleskonun almmamas1 iizerine 
tnumaileyhe taraftar ve dost olan bazt !e· 
firlerin istifa ettigi haber verilmektedir. 
l3u meyanda Romanyanm Ankara elc;isi 
M. Filotinin de istifa ettigi ~ayi oldugun
dan, bir arkada~1m1z dun Romanya sefa
tetine miiracaat ederek bu hususta tahki-

katta bulunmu~tur. 
Sefaret erkanmdan bir zat arkada~1 -

mtza ~unlart soylemi§tir: 
«- M. Tituleskonun kabine harici 

btraktlmasl iizerine bazt sefirlerin istifa 
ettiklerini gazetelerde okuduk. Ekimiz 
M. Filotiye gelince, bu dakikaya kadar 
istifa etmi~ degildir.» 

Elc;i M. Filoti eski Hariciye N azm 
M. Titulesko zamamnda Hariciye Neza· 
reti matbuat miidiirU bulunuyordu ve bu 
stfatla Ankarada toplanan Balkan an • 
tanh konseyine i$tirak etmi§ti. M. Titu -
Iesko bu vesile ile miistakbel elr;iyi hiiku
metimiz erkamna takdim etmi§ti. !stifast 
§ayiasmm M. Titulesko ile olan dostlu -
gundan galat oldugu anla§tlmaktadJr. 

Sefarethaneden aldtgtmiZ malumata 
gore, M. Titult>skonun bastahgma clair 
verilen haberler de mubalagahdtr. M. Ti
tuleskonun sthhl vaziyetinin endi§e verici 
bir mahiyette olmadtgt soylenilmektedir. 

Titulesko neden kabine dz1mda 
bzrakrlmu}? 

Biikre§ I (A.A.) - Baz1 siyasal me· 
hafilde teyid edildigine gore T ataresko • 
nun Tituleskoyu kabinenin dt§mda b1 • 
rakmasmm sebeblerinden biri ftalyan • 
Rumen yakmla§masma muanz olan a
damlardan birinden kurtulmak hususun
daki arzusudur. 

!talyanm ~imdi Romanyanm zecri ted· 
birci siyasasml unutm1ya ve iki memleket 
arasmda ekonomik miinasebetleri daha 
ziyade inki~af ettirmege miitemayil bu • 
lunacagt iimid edilmektedir. 
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Milletler Cemiyeti 
• • n1zamnamesi 

lsve~, yapdacak tadili.t 
i~in fikrini bildirdi 

Gobelsin Du~eye 

~ektigi telgraf 

iki Propaganda Naz1r1 
aras1nda fikir birligi 

b S~?kholm 1 (A.A.) - isve~ hiikumeti Berlin 1 (A.A.) - M. Gobels, Ve-
u~-~ Mill:tlcr Cemiyeti Gene! sekre • . nedikten avdet eder etmez M. Musolini-

terhgme, mzamnamenin tatbikmda ya- k•:" 1 f 
" I k d 'l• t t kl'f' ye <;e .. gl te gra ta: 
pi aca ta 1 a e 1 me cevab te§kil e- M 1 kt M Alf · ·1 f'k' 1 • 
den notayJ tevdi etmi§tir. !svec; hliku - . <~ es eb d§fl . : . ten .1 e ld 1~ en-
ll'leti, Milletler Cemiyetinden c;1kan hti· ~~zm kvle be he . enmJzm day~l . 0 ugunu 
ki\-. tl · c · t 'd · - gorme e a ttyanm.» eml$hr. ....... ,.e erm em1ye e yem en grrmege ! d B k M Al 
davet edilmelerini temenni etmektedir. talyan Propagan a a am · • 

1svec; hiikfuneti bundan ba~ka, Mil • fieri de M. Go?~lse ?ir telgraf ~e~ere~, 
letler Cemiyeti konseyinin 12 nci mad- duygulan ve fikulen arasmda denn bu 
de mucibince, umumi siyasa mahive - mutabakat bulundugunu ve bundan do
ti~de olan ehemmiyetli ihtilaflann halli la)'l kendisini ~ayam tebrik gordiigiinU 
~~In Cemiyet azasi olmiyan devletlerle soylemi~tir. 
tnuntazam bir i§ birligi yapmasm1 da AI 'le klering anla§-
teklif etmektedir manya 1 

n · mas I a kim mi kald1? . ntikfunetin kanaatine gore, mesela 
Stlahlarm azaltilmasma aid olan ba;u Paris 1 (Radyo ile) - Anadolu §i
hladdelerin hiikiimsiiz kalmasma mu • mendifer tahvillerinin kuponlarile yiizde 
~abil diger maddelerin tatbik edilmesi yedi buc;uk faizli TUrk is.ti~raz~~n?tn 
ta.hammiil edilemiyecek bir vaziyet te<:- 1 1 h 11· T k ye 1. "" 2 nci ktsmmm k ering e a 1 tc;m ur I 
"'II e'hnektedir. 1 AI I Merkez Bankast miidiiri e man ar a:a· 
1sve~ hiikumeti, ileride, 16 nc1 mad· smda cereyan ed-en mi.izakereler nettce 

rle i tatbik etmenin straSI gelince, bu vermediginden, Merkez Bankasl mudurii 
\ra<:iyeti nazari itibara alacaktrr. memleketine donmii~tilr. 

Asked zecri tedbirlere kaq1 emniyet Alman ikttsadl mehafiline gore, kle-
Rarantilerine gelince, isvec; hiikumeti , ring rejimine tabi tutuldukJan takdirde 
l'.tilletler Cemiyeti nizamnamesi tara - mevzuubahis eshamm ecnebt borsalarda 
flndan derpi§ edilen taahhiidler c;erc;e- uamele gormesi imkant bulunamtyaca -
"'esini a§an diger taahhiidlere giri§me • ~ndan Alman hiikumeti icabmda kupon 
Re miitemayil bulunmadJgtm kaydet _ ~ediyatmm 3-4 sene tehirine muvafakat 
tn.ektedir. ed&egini, fakat klering rejimini kabul e-
b b • demiyeceV,ini bildirmistir. 
~a. e§Islamn Gore mmtaka- b 

Yukanda da kaydettigimiz gibi u 
•tnda siikunet teessiis etmi§ havadisi radyo ile ald1gtmtzdan ne dere-
tondra 1 (Hususi) - Habe§ !mpara- ceye kadar dogru oldugunu tahkik ede-

toru bugiin Londraya donmii§tiir. Go- medik. • ... 
ed.eki Habe§ hiikfunetinden gelen son Fransa Lehi.stana s1lah m1 
aberlere gore, cenubu garbi Habe§is - verecek 
an tamamile Gore hUkfunetinin elinde Paris I (A.A.) _ General Ridz -

htuunmakta ve bu havalide tam bir sii- S . l•'nl'n Paris seyahatinden bahseden 
mtg · F h"k• et hiikiimfermad1r. Ovr gazetesi, generahn ranm: u u • 

Loyd Corcun Almanya metile olan mi.ihim konu§malanmn an -
seyahati cak cumartesi veya pazar gUnil daha 

milsbet bir sahaya intikal edecegini bil • 
Londra I (A.A.) - Evening New 

a.l:etesinin yazd1gma gore, Loyd Core 
tnanyaya yapacagt seyahatin tarihini 

~liz kat'i olarak tesbit ebnemi~tir. Bi
lenaleyh ~ar§ambaya hareket edecegi 
uhakkak degildir. Loyd Core Alman -
~ seyahatinden donu~Unde F ransada da 
rlca~ gUn kalacakta. 

Unan Veliahdi de Korfuya 
gitti 

Atina 1 (Hususi) - Yunan Krab 
orj eylul nihayetine kadar Korfuda 
lacagJ ic;in Veliahd da beraber bulun

ak tizere bugiin bir deniz tayyaresile 
0 tfuya hareket etmi§tir. 

'Yeni nazu ve mi.iste§arlann Ba&vekil 
e haztr bulundugu halde dUn Korfuda 
ta.IJn huzurunda tahlifleri yaptlmt§tlr. 

dirmektedir. 
Polonyaya, bundan sonra F ransadan 

mUhimmat ve silah alabilmek veya Po -
!onyada bir harb levaztml endilsti_risi. kur
mak imkamm verecek ball kredtlerm a· 
c;1labilecegini de bu gazete mevzuu bah
setmektedir. 

Paris miizakerelerinde, gerek bu me· 
sele, gerek I 923 Polonya - F ransa mua· 
hedesine verilecek yeni ~ekil gorii~Ule · 

cektir. 
fransadaki siyasl mehafil, bunlara 

mukabil, bazt taahhiidler, F ransa - ~o~ 
lonya muahedesinde yazth olanlar gtbt 
olmJYacak, fakat en a§agl, bu silahlann 
hir;bir zar.un F ransamn menfaatine kar~• 
te~ebbii~lerde kullamlmlyacagml tasrih e

decektir. 

CUl\IHURiYET 

HAdlaeler aras1naa 1
, .. tttll tl t"'l tit tt ttl tttlt IIIII I llltiJit I II 111111111 •ttlt fltlllllllt II II til ltt•t II lltll tit II IIIII IIIII' 

Tro9kinin ~iiri 
Tro~ki bir 1airdir. 

KafatJrnrn ifinde· buyiittiijii ihtilal 
~ekirdeklerinden her hangi birini kr· 
rrp a~rnrz; it;inde, idealizmin imkcin • 
rrz bir ileri haddini tem11il eden geri 
bir fiiT ozii bulacak/llnl%. Bizim e•ki • 
ler buna «hayali ham-. Veya «hayali 
muhah derlerdi. 

t ........ Cumhuriyetin ...... ...J 
Biiyiik Avrupa Anketi 

Yazan : Peyaml Safa 
-10-

Fransadan Japonyaya 
Ham veya muhal, Trofkinin hayali 

fUdur: Burjuva, Avrupanrn adetten 
veya mermerden yaprlma biitiin i~ti

mai ve medeni miiene•elerini hundak· 
lryarak tutu~turacagr homiini•t cehen· 
neminin alevlerinden yeni bir dunya 
cenneti in~a etmeh. 

Neronun hayali ne bu hadar ham
dz, ne de bu hadar hain. 

Bu hadar ham olamazdr, funkii Ro
mayr atefe vermekten beklediji fe)l 
bir cennet degil, bir goniil eilenti•iy
di; hiyaneti de bu hadar ileri gitmedi, 
funkii Avrupayr degil, •adece Roma • 
yr tutu,turmakla kaldr. 

Trofki o kr:zrl 1iirini yazabilmek i
fin yalnr:z Avrupa dejil, biitiin 
diinya uluklarznda alev arryor ve mii
rekkebini hepimizin damarlarrmrz • 
dan tedarih etmeh i•tiyor. Fahat, a
rada bir kendi•ini cehennemi riiya • 
rrndan uyandrran realite diirtiikleme· 
leri, artrk ona /le:z;dirmeie ba,lamrf 
olita gerektir ki diinya ihtilalinin vol
kan 1iiri, kiit;iik bir indilaa muktedir 
olita bil« diinyadan evvel, o •onmii1 
yanar dairn deligi iilftiinde uyuklryan 
pairi havaya u~uracakttr. 

PEYAMI SAFA 

Tiirk paras1n1 

koruma kanunu 

Sigorta muamelelerine 
dair yeni ahkam kondu 

Ankara 1 (Hususi) - TUrk parasJ
nm k1ymetini koruma kanununa bagh 11 
sayth ihtiyat listesi karamamesinin dor
diincii maddesinin 2 nci f1krast yerine 
haZ!Tlanan esaslar Vekiller Heyeti tara
fmdan tetkik edilerek kabul edilmi§tir. 
Yeni maddeler §unlardtr: 

1 - hletmekte olduklan sigorta 
bran~lan iizerinden (hayat k1srn1 haric) 
tediyeye mecbur olduklan miktard~n an
cak haric memleketlerden aldtklan sigor
ta muamelatmdan miitevellid serbest dii
vizlerin sarfma mezuniyet verilir. Baki • 
yesi memleket dahilinde plase edilir. Bu 
plasman gelirlerinin ihracma mi.isaade 
olunur. 

2 - hletmekte olduklan sigorta 
bran§lan Uzerinden (hayat ktsml baric) 
tediyeye mecbur olduklanndan ba§ka 
kalan bakiyelerden, baric memleketler -
den aldtklan sigorta muamelatmdan mi.i
tevellid serbest dovizlerin sarfma izin ve· 
rilir. Bakiyesi plase edilir. Bu plasman 
gelirlerinin dovizleri ihrac olunabilir. 

3 - Hayat sigorta muamelatile ug • 
ra~an ~irketlerin reassiirelerine gondermek 
zaruretinde olduklan dovizlerin ihracma 
miisaade olunur. Ancak miktar kanunu 
mahsusla te~ekkil! eylemi§ olan milli 
Reassi.irans anonim ~irketi hissesi c;tkttk
tan sonra ve her muamele i<,:in laz1m olan 
miktar 2000 Turk lirasm1 tecaviiz eden 
meblag, miiemmen sigorta primlerine in· 
tikal eder. 

4 - Tiirkiye hududlan dahilinde c;a· 
h~an ~irketlerde sigortah olup ta Tiirki
ye haricinde !lasara ugnyan mallara aid 
dovizler serbest odenir. 

5 - Sigorta muamelesinden miitevel· 
lid doviz mi.isaadesi ancak sigorta ~ir -
ketlerile Reassilransa verilir. 

6 - Doviz mUsaadeleri yalmz Anka· 
ra, !stanbul, izmir Kambiyo miidi.irliik
lerince her il<,: ayda bir verilir. Ancak 
4 iincii maddedeki doviz mUsaadesi bu 
mUddete tabi degildir. 

7 - !~bu ahkam 117!936 tarihinden 
itibaren yaptlan muamelata ~amildir. 

Kii~iik Antant - ltalyan 
yakmla§masi 

Paris 1 (A.A.)- Fran •z salahiyettar 
mahafilinin tefsirlerine gore <;ek _ ltalyan 
modus vivendisi ltalya ile Kuc;i.ik Antant 
arasmda yap1lacak bir yaklasmanm ilk a-
dJmtm te~kil ebnektedtr. , 

· bir gOz at I§ 
Japon zeku1 ve garb medeniyeti- An'ane ve teknik - Ja
ponlarda rjvaziye kafasi - Japon mankeni- ~ark ve garb 

tezadi oniinde Japan ruhu 
• Bu miilcikatm b~tara!t dii.nkil saytmt<.dadtr. -

M. Georges Bonneau, bize ]apon al
fabesinin, izah edildikr.;e muammas1 ar· 
tan kargactk burgactklanm c;izerek anla
ttrken, bu milletin bu kadar iptidai bir 
yazile nastl ilerliyebilmi~ oldugunu ken
disine tefsir ettirebilmek ir;in sabtrSJZlam
yordum. Dilimin ucundaki bu tabii te -
cessiise M. Pierre Quint benden evvel 
tercUman oldu. Kyoto Oniversitesinin sa
b1k profesori.i, J aponlann asia ilerlemi§ 
bir millet olmadtklanm soyleyince, hayre
timizin derecesini degil, sadece nev'ini de
gi§tirmi*ti. Bu sefer de ]aponyadaki tek
nik ve endiistri ilerleyi§ini inkar etmege 
mecbur olmanm yeni hayreti ic;inde kah

yorduk. 
M. Bonneau, on iic; amdanberi an' a-

nesine ihanet etmemek hususunda en ya
km gUni.i en uzak guni.inden farkh olmt
yan J apon zekas1 iistiinde gar\> medeni
yetinin hic;bir degi~iklik yapml~ olmadtgt· 
m soyledi; gizlemege c;ah§tlgtmlz hayreti
mizin azalmadtgmt gordiik~e artan bir 
cerbeze ile 1srar ediyordu: 

- Evet, Japonlann yiizde onu oku
ma bilir ve bu yUzde onun okuma bilme 
kabiliyeti de muhtelif dereceler arzeder. 
J apon zekas1 Avrupa tarzmda bir dii~iin· 
ce mekanizmasmdan tamamile mahrum
dur. 

- Fa kat bu teknik terakkiyi nas1l vii
cude getirdiler? 

- Avrupadan oldugu gibi aldtlar. 
- $iiphe yok ki buhan ve elektrigi 

ke§fetmek ba§ka, onun makine veya am
pul gibi haz1r yemi§lerini sepete koyarak 
almak ba~kadtr. 1kincisi birincisi kadar 
icad zekasma muhtac degildir. F akat ] a
ponlan an' anelerine ragmen A vrupa me
deniyetini benimsemege sevkeden ihtiya
Cl ne ile izah ediyorsunuz? 

- Milli i tiklal ve baka zarureti. 
Garb medeniyetine azc;ok inttbak etme
den ya§Jyamiyacaklanm biliyorlardt. Bu 
kavmin milli gururu iptidal bir iman de
recesinde kuvvetlidir ve an'aneye bagh
ltklan, onlarda bu gururu Avrupa mede
niyetinin inkarma degil, bir baka vasttasl 
olarak siiratle kabuli.ine sevketmi§tir. 

M. Bonneau bunlan soylerken, ben o
nun fikirlerine ragmen, J apon edebiyah· 
nm bilhassa c;eyrek amdanberi mil!i an
anesine aykm garb telakkilerine ve ifade 
§ekillerine kucak ac;m1§ oldugunu di.i§iin
mekten kendimi alam1yordum. Bizde ol
dugu gibi Japon edebiyatmda da Avru
pahla*ma hareketinin en ondeki adamlart 
bugiin altmt~ ya§lanndad1rlar ve maztle 
alakalanm kesmi~ bulunuyorlar. 

Fakat M. Bonneau, ]aponlarm bugiin 
~ekil ve fikir itibarile, bUyiik Avrupa aile
si ic;ine kabul edilmi~ bir edebiyatlar1 al
masma ragmen, an' anelerinden asla ay
nlmamt~ olduklanm, tefekkUrde kendile
rine has iptidailigi muhafaza ettiklerini 
soyledi. 

Sordum: 
- J aponlar, Yunan mucizesinin ve 

A vrupa ruhunun temeli farzedilen riya
ziye kafasmdan mahrum mudurlar? 

- Tamamile. Oniversite talebeleri bi
lirim ki parmaklannm yardtmt olmadan 
birden ona kadar sayamazlar. 

- Peki. bu riyazi masumiyetin yerine 
ikame ettikleri ruh hassas1 nedir~ E ya
nm kemmi nisbetlerini nasi! anhyorlar? 

- T eknik ve pratik ihtiyaca kafi, c;ok 
basit bir de recede; o bile biiyilk blr zor

lukla. 
- Bununla beraber, garb medeniye

tine girebilmeleri i<;in, zekalanmn tecrid 
<<abstraction» kabiliyetinde ihmalkar ka
)an taraflanm telafi edecek ba~ka bir 
ruhl hassalan olmak laZJm degil midir? 

- Zckalan tecride hic;bir zaman mii· 

said olmamt§hr. MU§ahhas aleme daha 
stb ve samimi tarzda baghdiTiar. Belki 
de bu ampirik ve amell kabiliyetleri onla· 
ra teknik bir geni~leme f1rsat1 veriyor. 

M. Bonneaunun bir yemek sohbetin
de cyizdigi bu J aponya, kiiltUr ve mede
niyet neYilerile teknik ilerleyi§in bir ayar· 
da ve bir hizada gittigi hakkmdaki telak
kilerimizi degi~tirebilecek bir portre ilc 
kar§tmlza ~tbyordu. Goziimiin onune 
Avrupa elbisesi giymi§, fakat on, on iic; 
am evvelki Y oritomo agacmdan yontul
ma tahta bedenini, o giin bugiin, oldugu 
gibi si.iriikliyen bir J apon mankeni geldi. 
Bu agac gogde, garbin ic;ine takhgl malci
nelerle k1mtldtyor ve ko uyor, fakat ~a
mimi hayatmt ya~amak icab ettigi anlar· 
da, uzak bir tarihin uzak~ark topragmm 
ic;inden aldtgt usareleri c;ekmege devam 
ederek, nebati bir karanhk tekevviinUn 
esran ic;inde boy atlyor, geli~ip serpiliyor
du. 

Bir sofrada eksik anlat1lmt~ ve yahud 
benim taraftmdan yanh~ anla~tlmt$ o] -
mak ihtimali bulunan bu fikirlerde t~m 
bir millet hayali edinmemize miisaid bir 

kompozisyon biitiinliigii aramak dogru 
degildi. Hususile M. Bonneau, bir~ok 
Avrupa tabirlerinin J aponyay1 izah et • 
melc hususunda kifayetsiz olduklanm da 
soyliyerek mesela J apon idealizmi veya 
Japonyada mistik bir tefekkiir olup ol -

madtgl hakkmdaki meraklanm!Zin, ora
da, bu tabirlere verdigimiz manalardan 
pelc ba§ka cevablar bularak bizi yamlta
bilecegini de ilave etmi~ti. F akat, ne de 
olsa, M. Bonneaunun fikirlerinden bende 
dogan astl inttba ~u idi ki, ]apcn an'a -
nesi iistiinden gec;en garb medemyeti seli 

altmda bir granit mukavemeti gosteriyor
du. 0 sel, bu graniti a$md1rm1Yor mu) 
A~md!rmlyacak m1? Her ilcisi arasmda 
kalarak ilk terbiye~inden ald1jb kiiltiir 
mirasiJe oniinde acytlan yepyeni di.inyayl 
bir tiirlU telif edemedigi ic;in intihar eden 
J apon ~airleri de var: Y one Nogouchi 
gibi ki, §iirleri, bu sikt$manm verdigi ii -
midsizligin ~ark1landtr: 
Umid ve iimidsfzlik arastna asrlrm~. 
Hayat denilen heyulciya 8artlan 
Ve titl'iyen 
Bir agac yapraOmdan ba$ka birgey deyilim 

An'aneye ve ink1laba dogru kolan vu
rarak sallanan ]apon ruhunun bu bas 
donme i, teknilc bUyiik hamlelerine rag: 
men, onu bu ztd iki kutubdan birinin ter
cihine veya ikisinin bir Asya hiimaniz -
mine ornek olabilecek yeni bir telifine 
heniiz gotiirmii~ degildir. 

Pt:YAMt <iAPA 

Rifli Abdiilkerim 

Fasta ikametine 
miisaade edilecek 

Paris 31 (Hu -
susi) - iklimi sth 
hatine uygun gel -
medigini ileri sii -
rerek bulundugu 
Rciinyon adasm -
dan §imali Afri -
ka~ra nakledilme -
sm1 istiyen eski 
Fas mi.icahidi Ab
diilkerimin istidas1 
Miistemlekat Ne • 
zaretinde tetkik e
dilmektedir. Abdiilkerim 

Soylendigine gore Abdi.ilkerimin bu 
arzusunun yerine getirilmesi ve ailesi 
efradile birlikte iklimi s1hhatine uygun 

olan Fasta ikametine miisaade olunma
SI ~ok muhtemeldir. 

I 

J 

EV FiZiGi 

Sogutucu dolablar 
Fizigin miihim tatbikatmdan biri so

gutucu vasitalard1r. Bir vakitler su ve
ya g1day1 sogutmak veya dondurmak 
i9in biricik vas1ta kar veya buzdu. Mi
haniki veya 1s1tma usullerile siihuneti 
d~§iirme, tabir caizse soguk istihsali, 
msbeten yenidir. Bu cihazlar evvelen 
biiyiik i§lerde kullamllyordu. ~imdi ev
lere kadar girdi. Filhakika, yazm bu 
steak giinlerinde bir bardak soguk su 
kadar aranan bir §ey olmasa gerek. 

Bir vakitler Londrada fakir halk ara
smda artan verem vefiyatim azaltmak 
i<;in halka ucuz et ve slit satmak yolu 
dii§iiniildu. Soguk hava tertibah vas1 -
t~~ile_ ~vu~tralyadan kesilmi~ etler ge
tmldl. Ingilterede kesilen etlere naza -
ran yan fiatla satilan bu etler fakir 
halk1 beslemi§ ve hala. da beslemekte -
dir. 

~imdi tamamile otomatik olarak ~ah
§an bir takun sogutma sistemleri var • 
d!r. Bu sistemlerde §U esaslar goriiliir: 

Muayyen tazyikte kaynama derecesi 
suyun kaynama derecesi olan (150} de
recedcn c;ok kiic;iik olan mayiler kulla
mltr. 

Me ela amonyak gazinin temeyyii' de
recesi (- 33 ° ) dir; yani mayi halinde -
ki amon yak bu derecede gaz haline in
ktlab eder. Sulfur dioksid (S02) ic;in 
bu siihunet derecesi (- 25") dir. Bu 

halde muhitinin siihunet derecesi bu 
kaynama derecesinin y ukansmda olan 
bir kabdaki amonyak mayii he -
men gaze inktlab eder ve bu esnada 
muhit ten har aret ahr ve onu sogutur. 

Bu gaz bir suretle sllu§tmllp tekrar 
mavi haline getirilirse bu ameliye te -
kerriir eder. Fakat gaz slki~tmld!gt za
man ISimr. Binaenaleyh bu harareti de 
bu suretle harice vermek laztmdtr. 

Sogutucu dolablar iki tiirliidiir: 
1 - Motorle c;ah§an mihaniki cihaz • 

lar. 
2 - Motorsiiz 9ah§an haruri cihaz • 

lar. 
Brincisinde tebahhur eden mayi do

labdaki hava ve g~dalann hararetini 
alarak onlar1 sogutur. Bu buhar bir mo
tOrle <;all§ttnlan bir kompressorle S1 -

ln~tmhp mayi haline g~irilir . Bu es
nada has1l olan hararet bu suretle izale 
edilir. Bii:iik cihazlann bu sogutma a
meliyesi tuzlu su ile kii~iik cihazlarda 
vant ilatorle icra edilir. Bi.ivlik cihazlar
da umumiyetJe amonyak, ·kii~uk cihaz· 
larda (so~ ) . klor etil ve sa ire gibi kay
nama <lerE'cesi dii§lik may iler kullamhr. 

Motiirsiiz r;alt~an cihazlar Etektro -
luks denilcn sistemden olup 1sv~teki 
Upsala miihendis mektebinin iki tale • 
bcsi tarafmdan ke.:fedilmi§tir. 

Cihazda sulu ve koyu amonyak mah
lulile Hidrogen gaz1 var. 

Tekasiif ameliyesi de §ehir su mus -
lugundan ahnan su ile yaptllyor. Bu 
tipten cihazlarda sulu amon~·ak mah • 
lulii ISltlltr. Bu itibarla bu cihaz elek • 
trikle c;ah;;abild igi gibi havagazi , pet • 
rol §Ulesile de c;alt~abilir. Fakat bu 
tipten cihazlar kU c;iik boyda yapllmak
tadtr. 

Cihazlarm i§letme masraum bir mi
salle bildireyim. Bilfarz 6 numarall 
(~·ani 6 kadem mikab1 hacmindeki) bir 
sogutma dolabmda 10 kilogram yeme
gi sogutmak ve 2 kilogram buz yapmak 
i<;in yapllan masraflan k1y as edelim. 6 
kadem mikab1 takriben 165 litredir. Ye
meklerle suyun ilk stihunet derecesi 20 
olsun ve hepsini vasati olarak stur de
receye indirmek istenilsin. Yemeklerle 
suyun hususi harareti takriben 1 ve ha
vanmki 0.24 olduguna gore 165 litre 
(takriben 215 gram) havamn siihunet 

derecesini 20 derece indirmek i~in 
bunlardan 

215 X 20 X 0.24 = 1032 
kalorilik hararet almak icab eder. on 
kilogram yemekleri Sifir der.;).~eye in • 
dirmek ic;in 

10000 X 20 X 1 = 200000 
kalori almak icab eder. 2 kilo suyu Sl• 
ftr derecede buza kalbetmek ic;in 

2000 (20 + 80) = 200000 
kalori almak Iaz1mdir. Bu halde dolab • 
daki hava ile muhteviyatm1 20 derece 
sogutmak ve iki kilo da buz yapmak i
r;in 40000 kalori hararet aJ.maliYJ.z. Bu 
halde 10 kilogram yemegi sogutmakla 2 
kilogram suyu buz yapmak ayni i§ olup 
hemen hemen ayni masrafla ~1kar. SI· 
f1r derecedeki bir gram suyu s1ur de
recede bir gram buz yapmak ir;in bu 
sudan 80 kalori kadar hararet almak i· 
cab ettigine gore buz yapmak epeyce 
masrafu olur, 

6 numa't'ah sogutcu dolablardaki mo· 
toriin takati 1/6 beygir kuvveti oldu -
guna gore 8 saatte bir kiloYat saatlik 
elektrik kudreti sarfeder. Bu balde do
lab giinde 16 saat r;ah~1rsa kilovat saati 
10 kuru§tan 20 kurU§luk masraf kaplSl 
a<;ar demektir. A§agtda soylenen §art -
lara riayet edilirse ~ogutma dolabunn 
masraft azalhlabilir: 

1 - Dolabm kap1s1m s1k s1k ac; • 
mamak. 

2 - Dolab1 riizgarh, giine~siz bir yere 
koymak. 

3 - Motori.i miimkiin oldugu kadar 
asgari hadde r;ah§hrmak. 

• - Fazla buz yapmam.ak. 
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KUr;;Uk 
Hi kAye Siirpriz ] 

Ne bitip tukenmez yollarl Pencereden 
baktp ta birbiri arkasmdan y1k1hr gibi 
kaybolan telgraf direklerini, ve her sa· 
niye degi§en manzarayt gormezse trenin 
yiiriidiigiine inanm1yacak. 

Halbuki tren yijriiyor ve o, bu yuru· 
yen trenin i($inde l N e tuhaf l Eger on be~ 
gun evvel ald1g1 tayyare biletine I 000 
lira c;Ikmaml~ olsayd1 ~imdi ~ §imdi sa

at kac;~ On buc;uk - oyleyse §imdi mut
fakta annesine yard1m ediyordu. 

*** ]ale, kompartiman kanapesinin karan-
hk bir ko~esine r;ekilerek gozlerini ka -
pach. 

Gidiyordu. Fikretine gidiyordu! Ne 
siirpriz I Fikret nas1l ~a§lracak, nasi! ina
namiyacak. Sonra nekadar, nekadar se
vinecekti I 

Aynlah nekadar olmu§tu ~ Bi rsene. 
Upuzun bir sene! Yeni ni anhlar ir;in bir 
sene ayr1bk kolay m1? Hem ~u tayyare 
piyangosu da c;Ikmasayd! belki birbirle
rini iic; sene goremiyeceklerdi. Oyle ya, 
Fikretin tahsili i.ic; senede bitiyordu. Bu 
ii~ sene zarfmda da 1stanbula gelmesine 
imkan yoktu. Ah ~u paramn gozii c;1ksm. 

Ay, gene bir istasyonda durdular. 
Kimbilir ka~ saat kalacaklar. Vakit kay
betmenin suas1 m1? Sanki neye hic;bir 
yerde durmadan dogru Parise giden tren
ler yok. Dogru Parise gitmek ne ho~l 
!nsan kimbilir ne c;abuk ~~:iderdi. 

- Kondiiktor! 
- Matmazel? 
- Bu istasyonda nekadar kalacag1z ~ 
- Bir saat matmazel. 
Bir sa at ha I Of I Halbuki bir saalte 

nekadar yo! alulardi, Parise daha nekn
dar yakla~ml~ olurlardi. Acaba inse mi? 
lnmeyip te ne yapacak? Bir saat trend eo 

beklenir mi~ Hem herhalde bir sene ev
vel Fikret te bu yoldan gec;erken bu is

tasyonda inmi§tir. Onun nereye gittigini 
bilse §imdi J ale de oraya giderdi am ~ 
rna .• -.. 

Y ann tren Pariste. Y ann ak~am Fik
retle beraber yemek yiyecek. Yarm ak
~am - ne olmiyacak ~ey - buna hala ken

di de inanam1yor. Hele Fikrete ne siir
priz olacak! Y a evde bulunmazsa ~ Y a 

onu bir iki saat evde beklemek laztm ge
lirse? N ekadar feci kolacak. .. Y ok, yok 
amma daha ho~. Mesela Fikret evde 

yok. ]ale onun odasma r;Ik1yor. Pansiyon 
sahibi madama kat'iyyen bir ey soyle -
memesini tenbih ediyor. 

Ac~ba odas1 nas1ldu? Kimbilir Jalenin 

kac; resmi vard1r o odada. Fikreti gor • 
meden odasmi gormek ne garib l Onun 
yatt1g1 yatak, onun oturdugu koltuk, ken
disine sahifeler dolusu mektub yazdtgi 
mas a. 

Ne giizel mektublar yazardi! ]ale o 
mektublan ne heyecanla okurdul Hie 
aklma gelir miydi ki bir giin ona gide -
bilecek? 

N e dii§iiniiyordu? Daha dogrusu ne 
diisiinmek istiyordu? Ha odaya c;1k1yor. 
Pansiyon sahibi madam tenbihli ... Bir -
~ey soylemiyecek. Biraz sonra merdiven

lerde bir ayak scsi. Fikret geliyor. ]ale 
tam kapmm kar~Ismda m1 duracak ~ 
Y ok, yok, koltugun arkasma saklanma h. 
Fikret oturunca yava§c;a kalktp gozlerini 
kapamah! 

- Bil bakahm ben kimim ~ diye sor
mah. Acaba sesini tamr m1? Elbette ta
mr, amma ]ale olduguna ihtimal ver -

mez. Hat!r ve hayaline getiremez. Son ~ 
ra? Sonra ne siirpriz, ne siirpriz I 

*** 
- Sofor, daha ($Ok var m1? 
- Hay1r matmazel. Simdi saga sa· 

pacag1z, sonra sola. 41 numara dediniz 
degil mi? Evet, i§te o sokakta ... 

hte saga saphlar. Soldaki sokak i~te 
goziikUyor. Onu da dondiiler. 35, 37, 
39 ... 41. 

Otomobille beraber J a lenin de kalbi 
durur gibi oldu. Gelmi~ti. Fikretin pan· 
siyonuna gelmi§ti. Belki bir iki dakikaya 
kadar Fikretin kollarmda olacakh. Bir 
sene aynhktan sonra, upuzun bir sene ay
nhktan sonra ne siirpriz! ister misin §U" 

rada daha Fikreti gormeden heyecandan 
t1kamp kalsm! 

Kaplyl kirrnlZI yanakh, onliiklii, §i~ -
man bir madam ac;h. ]ale bogula, bogu
la sordu: 

- Fikret burda m1 oturuyor madam~ 
- Fikret? Evet matmazel, burada o· 

turuyordu, fakat iic; giin evvel. .• 
- Ba§ka yere mi ta§mdi ~ 
- Hay1r matmazel, lstanbula g1tt1. 

Ni~anhsma surpriz yapacak. Fakat mat
maze!, ne oldunuz?.. Matmazel, matma
zel. .. 

BEYZA BJRSON 

Bir iranh gene Bebek sergisi kapand1 
d•• d J Bebek sergisl kapanml§, serglyl ziy<lret 

CUI\1HURiYEl 2 Eyhil1936 

Tuz istihsalatt 
Ha valar1n bozuk git
mesi baz1 memlehalarin 

faaliyetini durdurdu 
Bu sene havalarm fazla yagi§h ve bo

zuk gitmcsi yiizundcn orta Anadoluda
ki tuz mcmbalanndaki istihsalat pek 
az olmu;;tur. Bu sebeble bu memleha -
lara civar olan vilayetlerle §ark vila • 
yetlerinin tuz ihtiyacmt buralann is -
tihsaHitile temin etmek imkans1z bir 
hale gelmi§tir. 

$imdiki halde memleketin umumi ih
tiyacma cevab vcrecek surettc geni§ 
bir istihsal faaliyetine giri§mi§ olan 
memleha <;amaltt memlehasJdJr. Bu -
rada <;Ikan tuzlar, yeni tuz fabrikasmda 
imal edilerek sofra ve mutfak tuzu ha
linde memleketin her tarafma sevkedil
mcktedir. Gene bu memlehadan t;Ika -
nlan ham tuzlar da ic; Anadoluda ihti -
yac1 olan mahallere gonderilmektedir. 

Yalmz son kanunla tuzun memleke -
tin her tarafmda ayni fiatla ve ucuz o
larak sahlmas1 esas1 kabul edilmi§ti. 
Memleketin her tarafmda deniz, gol ve 
kaya tuzlanna aid membalarm normal 
surette faaliyette bulunmast ve her 
mcmlehamn kendi muhitinin ihtiyacl
nt kar§1lamas1 suretile tahakkuku ka 
bil alan bu kararm son vaziyet dolayl
sile tatbik1 giic;le§mi§tir. <;i.inkii <;amalh 
memlehasmdan orta ve sarki Anadolu 
vilayetlerine sevkedilecek alan tuzlan 
Ege mmtakasmdaki fiatlarla satmak 
kabil olamiyacakhr. Aradaki nakliye 
farla fiatlar arasmda tabii bir degi§ik
lik husuliinii mucib olmaktad1r. Bu -
nun ic;in <;amalh memlehasmdan ~ark 
vilil.yetleri gibi uzak yerlere giinderi -
lecek tuzlarm fiatma nakliye farlarun 
ilavesi zaruretini tanunak lizere aynca 
bir karar almmas1 rnevzuubahstir. 

Maamafih, !nhisarlar idaresi, bilhas
sa koyliiye tuzu en ucuz bir surette sat
mak tedbirlerini almakta devam edi • 
yor. 

Artvin koyliilerinin hamiyeti 
Artvin I (A.A.) - Bu hafta i($eri· 

sinde iic; U($agtmizm koylerinin uzerinde 
uc;makta oldugunu goren ve r;ok sevinc 
duyan Yusufeli kazasmt Ersis koyu 
halkmdan bir bayan bogazmda ta~Jdigi 
ziynet altmmm ve bir ciftc;i de o giin 
dogmekte oldugu harman mahsuliinii 
tamamile Hava Kurumuna teberrii etmi§· 
ler ve biitiin koy halk1 da o gun ak~ama 
kadar Hava Kurumuna para ve i.ahire 
teberrii etmi§lerdir. --···-lhtilal yapacak bir makine 

Stonoville «Misisipi» l (A.A.) 
Pamuk sanayiinde ih.lilal uyand1rmas1 
muhtemel bir pamuk toplama makinesi
nin diin ilk tecriibesi yapiimi§hr. 

=-

ikmali liz1m miihim bir ·RADYO 
noksanimiz: Akuvariom (Bu aksamki program) 

[B~makaleden devaml 

palamut elde etmekte ve bu bahklan 
orak, harman gibi yorucu ve bedelini dii
~iiriicii ziraat i§leri amelelerine yedirmek 
sayesinde i~ verimini artlrmakta olduklan 
anla~1hr. hte bu ve bu gibi sebebler ic;in 
evvela 1stanbulda, sonra diger sahil ve 
dahil ~ehirlerimizde miinasib akuvariom
lar viicude getirmek elzemdir. 

Akuvariom nedir ve nasil yap1hr~ 
Akuvariom, elveri~li bir yerde ki§In 

soguktan, yazm s1caktan ve hava cere
yanlarmdan muhafazah, miimkiinse be· 
ton ve herhalde kargir bir binanm altma 
yerle~tirilmi§ deniz hayvanlan kolleksi
yonlanm havi, zevki selimi ok~1yacak ve 
mahfuzile tezad te§kil etmiyecek bir mii
zedir. Burada dokme demir, billur, be
tonarme~ mermer havuzlardan miite~ek· 
kil yerlerde her nevi, her cins deniz, gol, 
nehir hayvanah canh olarak beslenir, ~o
galhhr, sun'i ziya ve hava ile hayatlan 
idame ettirilir. Bunu kolayca kurmak ve 
in§asml deruhde etmek ic;in ihtisas sahibi 
miihim miiesseseler, §ohret alm1§ §irketler 
vardu. Akuvariom adeta deniz, gol, ne
hir Ve dere SU aJemi me§heridir. Y aln11. 
muhteviyah olii degil canhd1r. Bunlar 
parlak renkleri, ktvrak §ekilleri, c;alak 
tav1rlan, garib sabit nazarlarile hayret 
sac;arlar; muhabbet, zevk ve alaka uyan
dmrlar. Bu gi.izel parlak koleksiyonlan 
gormek, merak tevlid eder. Kendi mah
miz olan sulanmlZln gizli servetini ortaya 
«;Ikam, gozlerimizin online koyar. Bun
Ian muhafaza gayreti artar, tezyid hissi 
r;ogahr, istifade edebilmek fikri dogar ve 
ta tbik sahasma gec;ilir. 

Napolide, Berlinde, Hamburgda, Pa
riste, Monakoda deniz miize ve akuva
riomlan oldugu gibi bugiin Fransanm 
Sen Serdan {Saint Serdan) gibi ufak 
bir ~ehrinde bile diinyanm en modem ve 
en giizel bir akuvariomu mevcuddur. Bu 
ki.ic;uciik §ehirdeki te§hir camekanlannda
ki su miktannm baz1lannda on altt bin 
litre oldugunu dii§iiniince bizde ne gibi 
mucizeler husule gelebilecegini anlamak 

Giizel bir 

kolay olur. Bu havuzlardan birka($ma 
aynca s1cak memleketler, mesela ~in, 
]apon, Bahrimuhit adalan bahklannm, 
o sa~akh, minimini, elvanh mahluklann 
nevilerine gore muhtelif koleksiyonlan
nm bulundurulmasi bize salonlanmizda 
cam havuzlarda beslemege ba§ladigimtz 
bahk nevilerini tamttmr, dogru malumat 
elde ettirir, hastahklarmm tedavisi, nevi
lerinin 1slah ve teksiri, g1dalannm tayini 
ve imali hususunda da dogru fikirler ve-
TIT. 

Zevki selimi ok 1yacak olan bu miize
yi yalmz bahklanm1za hasretmiyerek ba
hkc;llanmlza, bahkc;1hk alat ve edevab
nm eski ve yeni cinslerini nazari ve ameli 
~ekillerde gosterecek usulde yapmak ta 
miimkiindUr. 

ISTANBUL: 
18 muhtellf orkestra eserlerl - 19 haber; 

ler • 19,15 muhtellf plaklar - 20 Muhtell 
halk §arkiian (pli'tk) - 20 ,30 studyo ortes• 
tralan • 21 ,30 son haberler - 22 gazete. 

VIYANA: 
18,05 konu~ma - 18,35 keman konserl ~ 

19,05 kan9tk yaym - 19,30 opera binas1n " 
dan naklen Tri.~tan ve isolde ope!'l\S!Il~ 
nakli, L~llrahat esnalarmda 21.05 ve 22,4~ 
te haberler ve hava raporu - 24,15 konu§• 
rna - 24,35 gece musikisl. 

BERLIN: 
18,05 musiki - 18,45 gramofon - 19,05 mu• 

sikl • 20,50 Miinihten nakll - 21,05 habet• 
Ier - 21,20 Kolonyadan nakll • 21,50 opera 
yaym1 - 23 ,05 have. raporu, havadis, m>Or • 
23,35 gece musiklsi ve dans havalart. 

BUDAPEI]TE: 
18 05 hikaye - 18,35 ~lngene orkestrll£1• 

' k .. konferans • 20,05 11an konserl - 20,40 o 
nu§ma _ 21 ,15 gala konserl - 22,10 haber"' 
ler - 23,35 salon otkestrasl - 1105 haber • 
ler. 

BUKREE;l: 
Sarayburnunda ve halkm kolayca ve 19,05 konser, havadls - 20,05 konserln de• 

masrafs1zca gelebilecegi bir yerde in~a vam1, konfera.ns, gramofon • 21120 mektub 
olunacak bu deniz evinde manken ~ek· kutusu • 21,40 keman konseri - 22,16 §~1 

konser! - 22,35 haberler, spor - 22 ,50 kU~ 
Iinde memleketimizin muteaddid bahkc;1 !;iik orkestra konseri • 23 ,50 tra.nslZca. ve 
1rk ve kJyafetlerini gostermek, bunlan almanca haberler - 24 haberler. 
elektrik ziyastnm modem tesisattndan is· LONDRA: 

17,50 musikl • 18,20 !;Ocuklarm zaman1 .. 
tifade ederek ya~atmak, giizel yerlerde 19,05 havadls, Nat.lonal !stasyonu • 21,0S 
kendi muhitlerine gore yerle§tirmek, ha- kan~Ik yaym - 21.35 piyes • 22,45 Apa~ ot• 
reketlerini tanzim etmek, mesela bir Laz kEstrasi - 23 .25 havadis • 23 ,35 dans DlU • 

kadmmm ag ordiigu mada, erkegin ag- slklsi, havadls - 24,45 plyano konser1. 

I d 
PARis [P. T. T.]: 

0 zmda sigarasi, e in e bu;ag1 bahk tak1m· 21 ,20 gramofon, plyano konserl • 21,3 
0 Ianni hazulamakta, c;ocuklanmn kum, eski zamanlar: Radyo fantezlsi - 2212 

c;akii iizerinde oynamakta olmalan gibi $a,nla blrllkte oda mus!klsi - 23,35 hava • 
dis - 24,05 Amerika. haberlerl. 

tablolar husule getirmek, bizim Y enika- ROMA: 
pmm me~hur ve bilinmesi laz1m olan sa- 18,20 eglencell konser, yabanCI dlllerde 
hilinde kadim ve tarihi go] insanlarmm konu~?ma - 20,10 almanca turizm haber • 

Jeri - 20,25 e~lencell konser • frans1zca 1111• 
ya~ad1klan yerlere mii§abih olan bahk($1 berler _ 20,55 Yunanistan !"In yaym, bB• 
mahallesinden ufak bir niimune, bir ara- vad!s, gramofon - 21.45 senfonlk konser. 
da birkac; toplu tip viicude getirmek, san- konu~ma • 23,15 hakiki blr hlkil.ye, sonr<' 

1 dans musi'kisi, U:tirahat esnasmda hava • 
dallanm11.1, eski kayiklanmiZI, taka an- dis _ 24,20 ingillzce haberler. 
m11.1 kiic;iik k1t'ada toplamak ve gaster- !"". ----------"!"""'~:"""!"~~ 
mek, duvarlarda sahillerimizin ayn ayn 
tablolan, fotograflan, plajlanm11.m man· 

zaralan, $ile gibi emsalsiz yerlerimizin 

panoramalan bulunmak fena olmiyacagi 

gibi bu suretle bilakis c;ok miihim bir nok

sanimiz dortba§t mamur olarak ikmal e

dilmi§ olur. 

HALiD LEBE 

• • sergtst 

Nobet~i Eczaneler 
Bu gece nobe~i olan eczaneler §Ulllar • 

d1r: 
istanbul cihetlndekller: 
Aksarayda ($eref), Alemdarda (Abdill '" 

kadlr), BakJrkoyde (Istepanl, Beyaz1dda 
(Asador Vahram) 1 Emintintinde (Be~lr J(e• 
mal, Cevad) 1 Fenerde (Hiisameddln) 1 Ke.
ragiimriikte (KemaD, Kiic;iikpazarda cr-re• 
cati) I Samatyada (Erofllos), ~ehreminin • 
de (A. HamdD , l;ichzedebB.~~Inda (Halll). 

Beyoglu clhetlndckiler: 
Galatada (Hidayet), Haskoyde <Barbut'), 

Kas1mpa~da (Vasif). Merkez nahlyed~ 
(Galatasaray), (Garlh) 1 §li!lllde (Mac;ke.), 
Taksimde (Kurtulu:j), (Kemal Rebill). 

Uskiidar, Kad1koy ve Adalardakller: 
Biiyiikadada (Mcrkez) 1 Heybelli:le (YU • 

suf), Kadlkoy Eskiiskele cadde.slnde <Bil .. 
yiik) 1 Kadikoy Yeldegirmenlnde (Uc;Ierl, 
u~kiidar i:mrahorda (Imrahor). 

lrtihal 

unyayt 0 a,Jyor edenlerln verml~ olduklan rey pusula.larl 
Diin matbaazm _ tasnlt edllml§tir. Tasnlf netlcesinde: Vefat 

Za Ir. anll Yadullah 200 rey alan bebeklerin numaralan liUn- 1326 . d • b' . . . 

Giizide Tiirk kadmlarmdan ve Tepe• 
delenli ahfadmdan Yeni§ehirli Bay!lll 
E§ref diin gece Modadaki ko~kiinde ,e
fat etmi§tir. Merhum 85 ya~ma kadar 
ya~am1~, eski ede biyatlmtza vukufile til' 
nmmt§tlr. Neslinin blitiin edebi yiikse~ 
simalan onun dostu ve a§inaSl idi. To • 
runu ressam Melek Celale ve oglu :mtl· 
allirn Bay Kfu!tma ve damad1 avukllt 
Celal Sofuya beyani taziyet ederiz. C~· 
nazesi eylUliin ikinci c;ar~amba giirtil 
saat on birde Moda ($aymndaki ko~ki.ill' 
den kaldmllp Kadtkoy iskele camisinda 
namaz1 kilmd1ktan sonra Sahrayice "' 
diddeki aile makberesine defnoluna • 
caktJr. 

lardir: senesm e agll' topc;u 1rmc1S1 o-
Mubasser isminde 1 - 198 numarah bebek 622 reyle blrln- larak Topc;u Harbiyesinden zabit <;Ikan 
bir gene geldi. 1932 cili~i kazanm1~t1r. ve <;anakkale muharebelerinde agu ha-
senesinde devri a - 2 - Negiis 491 rey alm1~tlr, van bataryasile biiyiik yararhklar gos-
1 h t· 3 - Narglleli 172 numarall bebek 487 teren ve tstikla'l muharebesinde du··~ -em seyya a me <;l- rey alml~tir. " 
kan bu gene §im - 4 _ Ankarall Gelln 17 ve 18 numaral! man i§gali altmda bulunan Istanbulda-
diye kadar biitiin 454 rey almt~tlr. ki cepaneliklerden 8000 topc;u mermisi-
tram, Hindistam, 5 - Hoca 176 numarall 449 rey alm1~ - ni Anadoluya kac;trarak !neboluda Milli 
Irala, Suriyeyi, Fi- tirti _ Arzuhalci 98, 99, 100 numaral! 407 orduya teslim suretile fedakarane c;ah~- ~~ listini, Tiirkiyeyi, rey alm~t1r. mt§ alan Yenicei Vardarh a~r topc;u 
M 1 s 1 r 1, i~alyayt, ira1llt aevrialem sey. 7 - KoylU 14 numarah 404 rey almi~ • yiizba§ISl ibrahim Halil Aydemir bir 
Fransay1, Isvic;re- yah\ Yadullah t1r. giin siiren iiremi hastahgt neticesinde Kad1ki:iy Altlyolagzmda bzel Ktz San'at mektebinden bu sene mezun olan 
yi, Bel<;ikayt, Al • Mubasser 8 - <;erkes 184 numarall 377 rey almi§- ebediyete intikal etmi§tir. Cenazesi Fe- 40 gene k1z bir sene ic;inde yaphklan eserlerden miirekkeb giizel bir sergi 
manyay1, !ngiltereyi ve $imali Ameri- t1r9 _ Rus Prensl 183 numara 271 rey a!. rikoy kabristaruna defnedileeektir. Ken hazlrlamt§larchr. Yukandaki resim bu sergiden bir ki:i§eyi gostermektedir. 

kmaaykltagde
1
zre.rek !stanbula gE.'lmi§ bulun - mi~tlr. disini seven ve tamyan arkada§larmm T AKSiM BAH~"'ESiNDt 

10 _ Gelln 177 numara. 250 rey alm~ - 3 eyhil per§embe giinii saat 12 de Fe - Bu ak~amdan itibaren, yaln1z birka'< gece i~in ~ 

de!r:~~ ;;~cang;:d~lt~;elm~~~~~!~~~ =~~!;- Sarho~? 202 numara 205 rey al • ~~y camisinde toplanmalart rica olu- ...- Kadtkoy 5 liRE y y A Bah~esinde OHP ~ R LE ~ l 
de bulunmU§tUr. Dcvri alem seyyaht, Qekllen piyangoda a§aglda yaZJll nu • Bu ak,am 
~in • Japan harbi dolay1sile seyahati- maralar kazanmi§lardir: Te§ekkiir Prof. Z AT 1• S U N G U R temsilleri 

. k ,__ 6328. 8848, 3752, 8854, 3852, 8725,. Uzun zamandanberi !<ekmekte oldu • 21 45 te 
nm §ar AU>ffima devam etmi ·erek A•a"g!dakl numaralar blrer karlkatiir ka- • • d 

" gum bobrek hastah~m lrua bir zaman- ( •••• syon·•st Manyetlzma ) M t' 17 30 ~ donmi.i bulunmaktad1r. Cimdi bu mu- zanmt•lardlr: U • a me ' 
Y " da tedav-i ederek beni bu 1sttrabdan K 

harebe de slikun buldug·undan dolaV1 8862. 3352, 4939· 3041 • 3747· 7526• 73731 1 Tekmil programile- Duhuliye 35 ve 50 Tarla u,u 
J- 8476, 8702, 8664, 5072, 2932. 7606, 8859, 8743, kurtaran Beyog u Belediye hastanesi A t 

!ranh Yadullah Mubasser seyahatine 3094 8505, 8522, 7254, 7307. dahiliye mi.itehaSSlSl doktor Bay Nee - Matine ve suvarelerde s i N E M kJ~IIk salonunda Biiyiik opere 
devamla diinyarun bu k1smm1 da gez- K~zanan numaralar hediyelerin1 almak meddine alenen te§ekkiir ederim. 3 perde 

k .1 ic;in ellerlndekl numaralarla KtzJla!. Ce - Aksaray Muradpa~a $akirpa§a sokak Oskiidar, Bostanct ve Fenerbah,.eve tramvav vardn·. h 
m~e~~su~r;e~tJ~e~d:e:vr~i~a~le:m:_~se:y~ah~a~t:in:i~ik:-JJmil~y~et~t~E~IUI~·n~o~·n~U~k:a:z:a;~:u~b:es:in::e_m~u:ra:ca::a:t~;:::~:_==~~~N~o~.;z~t!ffin~e~t~;:==~~~::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~======~~~:-~B~e:s~t~e:k:a:r:•~:~F~ir~a~n~s~L~e~a~re ~al edecektir. PtmPlerl Hi.zimdtr. - -- ~- - ~~ 

- -- yan apartimanmda iki ihtiyart oldiiren, sma kadar refakat etti. Bu ada, Bulgar KIZ kapldan dl§an l;lktt. gibi olarak su;rad!: 

Pen d I• kte k .I bey a z ev belki ba§kalanm da oldiirmege haztrla- car§1Sindaki biiyiik evin orta kahnda, ar- N aciye Hammm odasi, yanyana iki - Kim 0? - ki 
nan, yahud belki bir~.;ok mec;hul cinayet- ka tarafta, bahc;e iistiindeydi. oda kapmnm baktig1 kiiciik bir koridora Diye seslendi. 0 kadar haykmn1~tl e 

'I b 1 N · 'k' k rJkiyordu. Bu koridordan bi.iyiik bir so - kendi sesinden kendisi korktu ve bu ~e~, Jerin failj olan katJ Un an hirSIZ!Jk kas- unye, 1 I j§jJjk geni§ yatagm Ortii· "< ) gi~~' 

Zablfa roman1m1z: ts 
Odadan ~1kacag1 s1rada yerde bir ka

gld parc;as1 buldu. Buru§turularak b\r ko
~eye atJlm1~ olan bu kag1d1 ald1, ac;t1. Bir 
telgraf ba§hg1... Y almz Beyoglu ve 
Kumbaract yoku~u adresini c;Ikarabildi. 
Alt tara& yublarak ahlmi§lL. Kag1dm 
diger par~alanm bulmak iimidile arama· 
d1g1 yer kalmad1. Nihayet sokak kapiSI
nm yanmda telgraf kag1dmm ba~hgm1 ve 
telgrafm c;ekildigi yerin ilk harfini bul
du: P. Bu harfle ba§hyan ~ehir, kay, ka
saba isimlerini aklmt getirmege ugta§h. 
Akhna hie; bir yer gelmiyordu. Zihni hi~; 
bir miinasebeti olm1yan Parise takJlmt~. 
Tiirk topragmda, yahud 1stanbul civa
nnda P harfile ba~hyan bir yer ismi bu
lamami$tl ki pek yakla~an gazete miivez
ziinin sesi kulagmda r;mlad1: 

Papazyan apartlmanmm kapiCISI ls · 
mail: 

- Ben bu dediginiz adamt ii~ numa· 
raya girerken arada bir goriirdiim amma 
son defa ne zaman gordiigiimii habrla -

m1yorum. Nail E.fendiyi de bir geceya
TISI birisile kolkola 6 numaraya 1;1karken 
gordiim. Ondan sonra hir; gormedim. 

Arhk Kutsi i<;in Nail Efendinin -daha 
dogrusu bu apartlmanda Nail Efendi is
mini takman katilin~ Orhan Naciyi nas1l 
kapana dii&iirdiigii apac;1k ortaya <;Ikmi~
tl. Katil, Orham -heniiz kahn bir esrar 
perdesi altmda bulunan- bir sebebden do
lay! kimbilir ne zamandanberi takib et
mi~. en sonunda onu oldiirebilmek ir;in 
metresinin oturdugu katin iistunde bir oda 
kiralam1~t1. Belki otedenberi tamd1g1 ic;in 
kolayl!kla emniyetini kazand1g1 zengin 
ihtiyan gizlice kendi odasma almi§, ya
hud belki bir r;aresini bulup onunla tam§
tiktan sonra bir sarho luk alemi haziThya· 
rak ihtiyan metresinin evine sokuyor gibi 
yapmi§, kendi kalina c;ekmi§ti. 

F akat as1l mesele bu degildi. Nail E
fendi ismini takman bu uydurma mevlevi 
~eyhi kimdi? 0 sabah Dicle otelinde. 
bundan on be~. on a!h giin evvel Papaz-

l h k ld k d faya r 1k1l1yor·, kar•I taraftaki hizmetri kar~1ki odadan mutlaka cevab a.aca t-" dile yapmad1gma gore nasi bir kinle a· siinii a mp yorganmt ac;mc1ya a ar ., ~ -s e .. 
reket ediyordu L Ac~ba kadm parmagi N aciye §ezlonga uzand1

1 
gozlerini kapa- odalanna gec;iliyordu. Nuriye sofaya umar~en hic;.b~r muka~e~e ~o~~ey~c eJek· 

F k k 1 r 1ktiktan iki dakika sonra N aciye Hamm Ia~ ic;mde ebm komodmm ustundekl m1, k1skanchk m1?.. dt. a at uy udan eser yoktu. Goz erinin .. I 
Mehmed Kutsi, sigaras1m kap1cmm oniinden bu;aklar, rovolverler, kanh eller gozlerini at;tl: trik zi ine uzath. . . k ka~ 

~igarasmdan yakarak ~1kt1.. ve cenazeler gec;iyordu. - Nuriye hala orada m1sm ~ Muthi§ bir~ey. Bilegi dem1r b
1
.r. 

15 
du· 

- Nuriye, dedi, korkuyorum. Sen de Diye seslendi. Hie; bir cevab yok. icine 51k 1*m1~ gibi biikiiliiyor, ezih~ ra 
Bir geceyarJSl bask1n1 · N aciye titredi; kap1ya ko§tu. Bu"yiik E.vvela korkudan agzmi a~~~~· 

1
• nbit 

yatagm1 getlr; benim odamda yat. 1 1 d · hi ymm ~ 
0 h N . . k N . H sofaya kadar ($1kh. T ekrar: karyo anm a tm an siya ar g1 k• 

r an acmm ansi aciye amm, T ecriibesiz, faka.t zeki hizmetc;i k1z: adamm uzandigml, kendine dogru. aYBu 
o gece saat ikiye kadar ihtiyar Mujgan - Hammefendicigim, emredersiniz, - Nuriye, Nuriyel landigmt goriince bagumak istedt. bit 
kadm ve hizmetc;isi Nuriye ile oturdu: geleyim amma sinirleriniz bu kadar ger- Diye seslendi. Hizmetc;i k1z odasm • d f . d . l ~ k adt ve 

k I · d B"..:: · · I ' 1 dan r.tkarak·. e a aym emu e agzml . ap ·r· f ria tiP uy usu ge m1yor u. u,un smu en ger - ginken ya mz yatsamz daha j..M edersi- "' d b d k d' .. .:: d kt z1 1 1 
J• _ Efendi'ml ar e e omo m us,un e 

gindi. Yirmi be§ senelik kocasmm oliim niz, daha kolay uyursunuz. Korkacak ne uzaga att1. . . }>ettlr 
haberini almi§tl. Nastl uyuyabilirdi! var zaten. Siz evham getmyorsunuz. Diye cevab verdi. Naciye Hamm Naciye bir dakika kendmt k~Y 1510• 
Vak1a bu oliim, kocas1 iki hafta evvel On, on be~ dakika yalmz kalsamz emi- «Bir~ey yok l» diyerek geri dondii. He- bay1}d1. Gozlerini a'<tlgt zama~ b:;§ ya~· 
evden ~Ikllgi zaman Naciye Hamm ic;in nim ki hemen uyuyacaksimz. men odasm1 kilidliyerek soyunmaga ba~- da ortaboylu, t1knazca, elli, .elh d gor• 
arhk bir emrivaki olmu§tU. F akat bir mu- K1zm miitaleas1 bo§ ta degildi. Uyu- ladt, Bu beyaz sach ve ya§h kadm, etine larmda, keskin siyah gozlii bt~ a /m aiyah 
cize, yahud beklenmiyen bir tesadiifle vabilmesi i~in mutlaka yalmz yatmas1 dolgundu. 1yi muhafaza edilmi§ bir vii- dii. Hafif sakah vard1 ve sag e 1 

kocastmn kurtulmas1 ihtimali de aklmdan lazimdJ. Bir iki ak~am Miijgam odasma cude malikti. Aynada sac;lanm diizelt- ceketinin cebindeydi. t ve 
c;1kmad1gi i~.;in serkomiserin, Orhan Be- aim I§, uyuyamami§tl. Sonra N uriye: mege ~ah§Irken heyecan, korku ve giin- Hic;bir silaha, hir;bir mu.kav~me d

1
g1nt 

yin cesedinden bahsetmesi onun iizerinde - Y ammzda zil var. Basmca hem lerce siiren Ishrabdan art1k gozlerinin imdad talebi imkamna mabk 0 ma yor• 
gene bir y1ldmm gibi tesir etti. Mustafa, hem Ferid bir dakikada ko§ar her§eyi bulutlu gormege ve buna in- bildigi Naciyeyi serbest btr~k~1~j 0 geri 

iki kadmm da arhk uyumak istemeleri gelirler. Evvelki ak§am tecriibesini de z1mam eden uykusuzlukla gordiikleri~ gamnm altmda biizUliirken 1.k1 ~ ;:" Jarl• 
N aciye Hammi odasma ~ekilmege sev - yaptik. ni de ay1rd edememege ba§ladigmi an! a- c;ekilerek kar§Idan miistehzt a. 

1
· ara .. 

ketti. Nuriye, hammefendiyi soymak, ya- Diyince biraz daha miisterih oldu ve d1. Hemen kendisini yataga att1. Derhal siizmege ba§lami§tl. iblis giiliimseYI ;arl 
tagml haz1rlamak iizere on a yatak ada- hizmet~i k1za gidip yatmas1m soyledi. uyuyacagm1 sand1. F akat bir hk1rh i§itir smda ~ [Arkast 



2 EylUl 1936 

Dostlugu per~inliyen 'enlik 

Balkan festivalinde ••• 
Dost Yugoslav heyetini te,kil eden genclerin 

hepsi de 0 niversite talebesi ..• 
Bundan evvelki yaZlmda tesadiifen 

'f ugoslav heyeti sofrasma di.i§tiigiimii ve 
boyleee tesadiifen o geee ic;in tereiiman 
Ve mibmandar vazifesini gordiigiimii an· 
latmi~tlm. 

Muvaffakiyetli festival geeesinin her 
safhast hakkmda, birka<; satJrla gazete 
siitununda tafsilat vermek imkans1z ol • 
dugundan Misa£irlerimizin misafiri ola • 
rak gordiiklerimi, i§ittiklerimi size de an· 
latmak isterim. 

Her~eyden evvel, bu heyet hakkmda, 
teisleri profesor Pric;ten ogrendiklerimi 
soy]iyeyim: 

Buraya gelen yirmi bir ki§ilik heyet 
hepsi heveskarlardan miirekkeb olmak 
iizere 130 ki~i azas1 bulunan ve gi.izel 
sesine izafeten Obilec;. ismini ta~1yan hu
SJ.lsl bir eemiyetten geli~igiizel ahnmt§ a· 
Zalardtr. Profesor bu kuliib ve eemiyetin 
teisidir. Ti.irkiyeyi gormek ic;in bu festi· 
va) fusatmdan istifade etmi~ ve heyeti 
hurada da ba~kanhgt altma almi§hr. 
_ Profesor sagmdaki ya~!Jca madarm 
takdim etti: 
, Madam Maga Magazinovic;.. Heyetin 
dan;; ~efidir. Belgrad birinci lise filozofi 
Profesoriidiir. Aynea kendisinin yirmi 
be§ senelik hususi Ritmik danslar mek· 
tebi vard1r. Y anmdaki da madamm kiZl· 
d1r. Belgrad Oniversitesi filozofi talebe· 
sidir. 

- Fa kat, dedi. Azaya gec;.meden 
sizi diger §eflerimizle tam§hrayim. Or • 
kestramiz bizimle gelmedigi ic;.in orkes· 
tra §efimiz de burada yoktur. Bo§ diye 
lizj oturttugumuz iskemlede sizden ev • 
Vel dans §efimiz Gospodin Svetolik 
~a§c;.an oturuyordu. 

Ve milli Karadag elbisesini giymi§ a
lan bu uzun boylu zatt Bulgar heyeti 
8ofrasmda gosterdi. 

Sonra tekrar bizim sofraya donerek 
henim solumda oturan yiiksek boylu, ge· 
lti~ omuzlu, yakt~tkh delikanhyt tantttJ. 
Cemiyetimizin ikinei reisi M. Mic;ic;. 
Belgrad D niversitesi Fen F akultesi ta -
lebesindendir. 

Yugoslav dostlartmzz heyeti azasmdan M. 
Karanovte tarajmdan yaptlan kartkatiir. 
Soldan saga dogru, yukarula: Mm. Maya • 
ztnovit;; Yugoslav heyett dans ~efi • M. 
zonev, Bulgar heyeti reisi • Ma{l~a: M. 
Prof. PT]it;; Yugoslav heyeti retsi - M. 

Pa$t;an; Yugoslav heyeti $an ve 
musiki ~eti 

yastm kendisine vermek istedim. Kuvvetli 
eli beni oldugum yere mihladt. Bir i§a • 
retle bi.itiin heyetin gozleri ona dikildi. 
Tam nutuk ve alk1~ biter bitmez biitun 
heyet ayaga kaikti: 

Tiirk<;e: «Cok ya~a Atati.irk,c;ok ya~a 
Atatiirk» sozlerini i.i<; defa tekrarlarlar • 
ken biitiin bah'iie halkmdan pek samimi 
gelen bir alkt§ tufam koptu. 

«Cumhuriyet» in yorulmak bilmiyen, 
ftrsat kac;.trmamak ic;.in, gece ile giindiiz 
arasmda fark gormiyen fotograf'iiilan bo§ 
durur mu ya '> N am1k bir i§aretle ne§' e 
kaymyan Yugoslav sofras1 halkmt sus • 
turdu ve bir lahzada bu hatirayJ fotograf 
seridi iizerinde ebedile§tirdi. 
- 0 mada masa yakmmdan zeybek el
biseli bir Tiirk genei ge~iyordu. Namigm 
gozleri se 'nc;le parlach. Sofradaki bir k1· 
za elile i§aret ederek dikkatini kendi iize
rine r;ekti. Bir goz i§aretile Tiirk geneini 

Zagrebli gi.izel H1rvat klZln yanma yol· 
ladi. Zeki ktz oyunu anlad1. Sag kolunu 
Tiirk gencinin omzuna atarak pek samimi 
pek giizel bir dostluk tablosu yarath. 

Kadehler hlavaya kalkb.. Alb~lar 

koptu. Goriiyorsunuz a! Ben ar!Ik ta -
mamile terciiman ve mihmandar olmu§ • 
tum. Bu tatlt vazifeyi tesadi.ifen tayin et
mi§ olan Kemal Ragtba c;ok miite§ekki· 

Onun yamndaki kumral sac;lt, kara 
go<:]u, beyazh kmmztb HJIVat koyliisi.i 
ezlbisesi giymi§ gene gi.izel kiZI gosterdi : 

v •• nm. 
agreb Universitesi gi.izel san' atlar ve .... En giizel numarayt ha~trt:l1k 

"•Us1ki talebesi. p 1 ek masum, son derece samimi o an 
Daha ilerideki delikanlt Bo~nak, 

ne~· e ve eglence bu sofradan etrafa da 
~elgrad Oniversitesi Hukuk Fakiiltesi sirayet ediyordu. Reisin yakmmdaki 
ta.Iebesi, onun yamndaki platin sac; h. gender reislerine yalvarmaga ba§lad1lar: 
Ina vi gozlii, ince yapilr giizel Sloven kt· - Am an reis I ~uractkta bir §arki 
~I gene Zagreb Oniversitesi farmakologi soyliyelim. 
ta.lebesi .. Daimac;ya koyliisi.i ktyafetinde• - Olmaz, sahnede soylersiniz. 
ki gene, Liubliana Oniversitesi talebesin· - Aman reis miisaade et.. !c;imizden, 
dendir. Onun yanmdaki esmer giizeli ktz gonliimi.izden geldi. ;lu dakikayt ka'iimru-
~l eigradh ve Belgrad Oniversitesinde fi. ]1m ya .• . • 
nzofi taiebesi. Onun yanmdaki bilmem _ Olmaz sahnede yanm saatmtz 

be ~niversitesi, bilmem ne fakiiltesi tale- var. ~arkmtz; da, danslanmzt da goste-
est.. nrsmtz ..• 
. l-Iep gene k1z ve erkek .. Hep i.iniver • - Aman reis! Sahneye kadar bu .~e-
~tte taiebesi .• Ben bunlan dinlerken ken· j;if kaimaz. Sonra yanm saatte ne gos -
d!rni dans ve miizik festivalinde degil, t~rebiliriz? Kendi orkestram1~ d~ yok. 
btr ilim ve fen kongresinde zannettim. Bize yabanc1 yeni bir orkestra tie ~~r <;ey
(;iilen, sevinen, eglenen i.iniversitelilerin rek bile bir prova yapmad1k .... M?saade 
dans ve musiki kongresi elbette boyle her et.. Biz §Urada ork~stra_SJZ soyhye!Jm::·. 
la.rafa steak samimiyet, goniilden gelme Reis sert ve kat i btr «olm~z~>. soz1l_e 

in irah sa~ar. ~u ic;ten gelen heves ve arzu h1slenne m· 
r· SaYln Vali ve Belediye reisimiz Os - hayet ver~i v~ emini~ ki ~ok ya~tk. old~. 
ttndag nutkunu soylemege ba§ladt. So~ Belki festtvahn en guzel, en samiiDI bJr 
t11Yorlar, ve ne diyor diye anlamak isti· anm1 ve bir numarasmi ka~Irdik:, • 

. Dilim dondiigii kadar terciiman~ Bi.itiin sofra halkt gul.up .. ~~le.~lrke_n 
ederken nutkun franstzeast okun:naga masanm ta. obiir ue~dakt gozluklu bn 

Nutuk alkt~lantrken 0 zama~a delikanh b1r~eyler 'iiizmekle ~e yazmakla 
Bulgar dostlanmtzm masasmda me~guldii. Ma~adan kalkmag~ ve s~hn:· 

ve iskemlesi benim taraftmdan ye gitmege gelmee bu gene elmde bu ka
edilmi~ olan musiki ve .§an reisi rna· gtd bana dogru geldi: 

kalkmak, sandal • - l§te, dedi, isimlerini unutabilirsiniz 

"cumhuriyet, ia tefrikBSt 54 Abldin Dacer DAV'.IB 

Saniba, onun bu hareketinden hem I dol a tp duruyordu. .. . 
hem hiddet duymu~tu; kendi Ortahk, aydtnlamrk~n. Suha ?eld1. A-

: «Ne tahammUl edilmez ~ey • damaktlh hfayt ~ekml§h .. ~emhantn u
dedi! Beni sevdigini iddia ediyor; yantk old~gunu gori.ince,v dih 1£la~da;.: 
a k onu degi tinniyor, bilakis beni - Sanl, camm kanclglm, a et, e 1. 

ettikten sonra, Payasta ilk gordi.i • Seni yaln1z ?t~aktlm;. • 
gi.inlerdeki htr~m ve ki.istah tavnm - Gene. !~tln,, deg_tl mt) 

gene ... » 
Sa,niba, tekrar tiksinmiye benzer bir his 

Hayattan, a~ktan. romanesk 
anndan ve ~ok zavalh gonliinlin 
saf hassasyetinden tiksindi. 

....... Si.iha, haydi biz de gidelim. Uy • 
S .. &eldi; dedi. 

ubl\, erkenden yatmak istemiyotdu. 
._ Seni otele b1rakahm. Biz F uadle 

daha oturaca~z, dedi. 
.-"'uin:~'" otele btrakhktan sonra Siiha, 

arkada§ile beraber ~1k1p gitti. Sa-
Yath; bir tiirlii uyuyamtyordu. Gi.i

ba~lnlO ic;inde karmakart§lk fikirler 

- Ne t~medik ki ... Faka~, kabahat 

bende degil Erciimendde. 
- Erei.imendde mi? 
- Evet, bizi o siirlikleyip (:kurova ba-

rma gotiirdii. Viskiler ikram etti. Ayltgi
nm yansiDI verdi bu gece. · · 
• Saniha. <ta§klmtn mucizesi!» diye kendi 

kendisi ile alay ediyordu. Yataga yatar 
yatmaz stzan Siihamn tiiti.in ve i'iiki ko -
kusundan igrenerek yataktan f~rlad1. Ba· 
vullanm yerle§tirdi. 

Ogleye dogru Saniha, harekete ham 
bir halde odasmdan ~lktl. Spor mantosu • 

CUMHURiYET 

Tuna
kanab 

Akdeniz 
fikri 

Bir Bulgar gazetesine go
re, kanallSO milyon Tiirk 

liras1na yapdacaknu~! 
Sofyada ~1kan Kambana gazetesinin 

yazchklarma baklltrsa Tuna ile Akde -
nizi bir kanalla birbirine baglamak me
selesi arhk RomanyaYJ c;ok fazla ala • 
kadar etmege ba§la.tnt§. Bu maksadla da 
Romanya Hariciye N azm Titulesko 
beynelmilel Tuna komisyonunun lagvini 
istiyecekmi§. Bu kanahn projeleri de 
haZirlanmt~t!I. Bu projeleri Rudolf 
Lustig nammda bir A vusturyah mu -
hendis yapmr§. Kanal, Bulgaristamn 
Vidin §ehrinden ba§laYJp Vimok nehri
oi takiben Ni§e varacak ve oradan da 
Ni~ava ve Morava nehirlerini takiben 
Uskube gidecek ve Uskiibden de Var -
dar nehrini takiben Selanik yamnda 
Akdenize g1kacakt1r. Bu kanahn bir~ok 
teknik kolayhklan varmt§. <;iinkii hep 
nehirleri takib edecek ve daha yi.iksek 
yerlerden daha a§agt yerlere gidecek -
mi§. Kanalm ikinci ktymeti de siyasi 
imi§. <;iinkii Bulgaristan, Romanya, 
Yugoslavya ve Yunanistam siyaseten 
birbirlerine baghyacak ve aralarmda 
c;ok stkl siyasi miinasebat tesis edecek
mi§. Kanahn Uc;iincii ehemmiyeti tica
ret noktai nazarmdandtr. Kanal bu dev
letler arasmdaki ticari mubadeleyi ve 
miinasebatr fazlala§tlraeak ve bu 
devletlerin haricle olan munasebetle -
rini gok ileriye gotUrecektir. Bu kana! 
Tuna, Karadeniz, Bogazlar ve Akdeniz 
arasmdaki deniz yolunu bin kilometro 
ktsaltaeak, ayni zamanda Bogazlarm 
bugiinkii asked ehemmiyetini de azal
tacak ve Romanya ile Bulgaristam Bo
gazlara bagh olmtyan mustakil birer 
Karadeniz devleti yapaeaktlr. Kanal 10 
milyar levaya yani bizim para ile 150 
milyon Tiirk lirasma mal olacak, bu 
para on be§ senede odenecekmi§. <;unkii 
kanalm kazilmaSl bu kadar bir mliddet 
siireeekmi~. 

i~TiMAi BAHiSLER 

Kutsal benlik 
_ Ulus~ulugumuzu insanlar i~in bir bar1' ve her 
i,te elbirligi amili olarak kuvvetlendiriyoruz 

Yazan: KAz1m Nami Duru 
Herkesin bildigi Meksikah giizel YJI • 

d1z Dolores del Rio ba~ansmm sebeb -
lerini ~u dort noktada topluyor: Karak
terli olmak, beyhude olmak, inadcr ol
mak, egoist olmak. Her hangi bir i~te 
olursa olsun, karakterli olmak, ba~an 
ic;in, en birinci §arthr. Karaktersiz in -
sanm, insanhga yararh olamryacagrm 
bir yana birakahm, zararh olmamast 
bir nimettir. Karaktersiz, kendi adma 
acmacak bir tiptir. Bundan otiiru ka -
raktere birinci mevkii vermesi yrldtzm 
pek te bo§ dii§iinceli bir kadm olma -
d1g:tm gosteriyor. 

(Beyhude olmak) tabiri bize tuba£ 
gi:iriinebilir. (Beyhude) kelimesini, 
Vain kar§Ihgt olarak alchk; dogru degil. 
Bu, daha ziyade siislenmegi ve giizelle§· 
megi anlatan bir tabirdir. Bir ylldlzm 
bunu dli§iinmesini tabii bulur, ge9eriz. 

(inadct olmak) 1 (sebat) anlamma 
almak daha uygun olur. Ger<;ek, (may
mun i§tihalt) degil, sebath olmak her 
i§te ba:;rar1h olmanm ikinci §artl saYJ • 
labilir, eskilerin; 

Evvelce dii§iin, bir i§e ya ba§lama evveZ, 
Ya ba§ladtgtn kdri pezirayi hitam et. 

Demeleri, sebata deger verdiklerini 
gosterir. Sebatsrzhk kadar ba§ar_I~a za
rar veren bir §ey yoktur. Hang1 I§e el 
konursa, o i~in yap1lmas1 nekadar gUt;, 
nekadar yorgunluk istiyen bir i§ olursa 
olsun, yorulmadan, b1kmadan, onu sona 
erdirme~ karakterli olmanm zaru~ bir 
neticesidii. Arttk bu, herkes~e b1lmen 
bir hakikattir. 

(Egoist olmak) a gelinee, ylldtzla bu 
noktada anla§amtyaca~z. Egoistlik, he
le bizim gibi, el ve goniil birligile yur
dun ya§ama ve yiikselmesine <;ah§mak 
mevkiinde bulunan bir millet isin, an -
cak ulusal bir anlamda ahnmak §artile 
bir dereceye kadar kabul edilebilecek 
bir vaslfttr. 

Tevfik Fikret: 

Hak belledigin bir yola yalmz gidecek
sin. 

anlamda, her vakit bir ahlak eksikligi 
gibi goriilmelidir. Hi9bir ferd, kendini 
yaratan sosyeteden ayn degildir. Be • 
deni gibi, butiin ruh kapasiteleri bakl
mmdan da sosyetenin mahsuludi.ir. Bir 
adamm kendi benligine gtivenme • 
si, benligini oteki benliklerin us • 
tiine ~lkarmast, kendisini herkesten 
yuksek bulmaSI degildir. Unutmamah 
ki eel elden ustiindi.ir, ar~a varmca:.. 
~u halde ne tiirlU bir egoistlige in -

sanhk ic;inde yer verebiliriz? Hic;bir 
vakit a~mhga varmtyan ulusal bir ego
istlige. 

Tiirk milletini, biiyi.ik, yiiksek gar -
mek; Tiirk milletinin hayatlna, refa -
hma, terakkisine can verinciye kadar 
~ah§mak, ulusal bir egoistlik yapmak -
br. Fakat bu egoistlik, insanhk alamn
da b3.§ka uluslan a§agt ve baya~ gar -
mege musaid degildir. 

Bu yirminci as1rda bile ulusal ego • 
istliklerini, ferdi egoistlik gibi a§m de
receye varchranlan goriiyoruz. Bu, en 
son, yalmz kalmaga ve dagtlmaga ka -
dar varabilecek inhisarct egoistliktir. 
Biz Ti.irkler, bu tiirlii bir egoistlige dii§
medik ve dii;~miyecegiz. 

!nsanhk bir butiindiir; her millet, 
bu butiin i~inde kendine ayn.lmt§ olan 
yerde, insani odevlerini yerine getir -
mege c;ah§aeaktlr. Bir ailenin ferdleri 
ne ise, insanhkta milletler de odur. E
ger ferdlerin birbirlerine baghhgt, mad
di ve manevi yard1m1, sevgisi yoksa, 
onlarm bir aile ferdleri olduklanm ka
bul edebilir miyiz? Bunun gibi bir mil
letin i~indeki sosyal zi.imreler de, birbi
rile s1ki bir surette bagh ve dayamklt 
bulunmahdtrlar ki biitiinliigii kayadan 
bir dag gibi, en kuvvetli £1rtmalar a . 
ntinde sarstlmaz bir halde bulunsun. 

Ayni dii§linli§, bizi insanhk it;inde 
milletlerin de tesanudii dii§iincesine gi:i
tiirur. Bu baktmdan biz, ulusal egoist • 
ligi, ancak insanhk it;inde mutesanid 
sosyetelerin kendi ozel varhklanru ko· 
rumaga ve yiikseltmege c;ah§mak an -

Aynca Rumen miihendislerinden Le
onid nammda biri de, Romanyamn pa
yitahtt Biikre§i de ayrt bir kanalla Tu
naya baghyacakmt§. Bu suretle Biik • 
re§te bir Tuna iskelesi olacak ve Ro • 
manya ovaSinm zengin mahsulleri Biik
re§ten §Heblere dolduruldugu gibi so -
lugu dogru Akdenizde alaeaklarmt§. Demi§ti galiba. Hak mefhumu, telak- lammda ahyoruz. Ve buna (kutsal ben-

1 • kiye gore degi§en bir §eydir. Hak, bir !ik) diyoruz. Bu benligin en ate§li ta -
Rus alim erl rahib it;in ba§ka, bir dinsiz ic;in busbii- raftanYJZ. Ulusc;ulugumuzu, yeryiiziin-

Dil Kurultayma i§tirak eden ya - tiin ba§ka bir anlamdadtr. Bir irtieac1, de insanlar icrin bir ban§ ve her i§te el 
banct alimler diin heyet halinde Ada - irtical hak sayar ve hak olarak OXIIID birligi amili olarak kuvvetlendiriyoruz. 
lara gitmi§lerdir Sovyet sefareti m.Us- galebe c;almastru ister. Halbuki irtica • Bu, inhisarct bir ulusc;uluktan c;ok daha 
te§an M. Zaltkin cuma giinii Biiyiik • m ulusal bir hayat i~in, korkunc; bir a- iyidir ve c;ok daha yiiksektir. 
r;Jeredeki Sovyet sefaretinde Sovyet a· fet oldugunu biz ~ok iyi biliriz. Kazmr. Nami DURU 
limleri §erefine bir ~ay ziyafeti vere • Hakkm ne oldugu iyice tetkik edil • ~~===~~-""'!!"=""'!!"""'!!"""'!!"--~ 
cektir. Mathuat erkammn da davetli medikc;e (hak ugruna yi.iriiyorum) de
bulundugu bu ziyafetten sonra Sovyet mege miisamahah bir gi:izle bakmak her 
alimleri ilm1 tetkiklerde bulunmak iize- halde iyi sonuclar vermez. 
re Ankara, Bogazkoy ve !zmiri zivaret Sonra (yalmz gitmek) ne demektir? 
edeceklerdir. Ben hak belledigim her hangi bir i§ i-

lrlanda';": niifusu ~in, yalmz ba§rma c;ah§acagtm. Boyle 
c;ah§Irsam, didinirsem, YJpramrsam ne-

Dublin 1 (A.A.) - Serbest lrlanda reye varaca~m? Hakka mt? Hangi hak
Cumhuriyetinin ni.ifusu nisanda yap1lan ka? 
sayuna nazaran 2,%5,000 dir. 1926 se· Haklon yalmz ulusal bir manaSl ola
nesine nisbetle 6 bin ki§ilik bir noksan bilir. Tek ya§ayan bir insanm, neye ve 
vardu. kime kar§l ne gibi hakkt olabilir? Ro • 
~~~~-~----~~ =~=~~~ benson, adasmda, tek b3.§ma ya§achgt 
diye, ben, reis ve ~eflerimizin resimlerini miiddetc;e nastl bir hakkm sahibi idi? 
veriyorum. Hak adma ortaya g1kan bir adamtn 

Ve §Uraya koydugumuz karikatiirii 0 yolda yalmz b3.§ma yiirdugii nerede 
gosterdi. Hepsi ilkevvela protesto ettiler. gi:iriilmii~tiir? Eger hak Galilenin (diin
Fakat benzeti§ hususundaki muvaffakiye· ya doner) demesi ise, onda bile kcndi • 
tini de tasdik ettiler. Resmin gazetede sinin bigbir vakit yalmz kalmach~na 
c;.tkmasma miisaade ettiler. inanmaltYJZ. Galilenin davast er gee; 

Strbca oldugu ic;in resmin albndaki inamlmas1 gcrc;ekle§mi§ bir davadrr. 0· 
imzay1 okuyamadun. Onlar okudular: na belki Galileden evvel de inananlar 
Karanovie. Y akl§tkh bir Bo§nak deli • vardt, kendisile birlikte de. 
k I B I d D ··1~' Tarihten bOyle yuzlerce deg~il, binler-an IS!. e gra aru 1ununu filozofi ve 
Edebiyat fakulte i taiebesinden. Karika- ce misaller gosterilebilir. Dokru, ancak 

I bir halkm vicdanmda taayyiin eder. Bir 
tiircii iikte c;:ok muvaffakiyeti varmi~. dahinin onu temsil etmesi, muhastmla-

K~rikatiir sergimizi gezmi§. Gulerle rma kar§l onu yalmz b~ma kuruyor -
Ramtzle ·vakit mi.isaid olsa- taD!§magt mu§ goriinmesi, hi~bir vakit yalntzh~l-
nelcadar isterdim.» dedi. nm ifadesi degildir. 

V. BIRSON· Bundan dolaYJ, hence, egoistlik, ferdi 

nun di.igmeler.ini iliklemi§, eldivenlerini 
giymi§ ve laciverd betesini ba~ma oturt • 
mu tu, san • ktrmt21 fulan boynunu san • 
yor ve altm sa~lanna pek iyi uyuyordu. 

A~agtda, otelin kaptst oniinde Siiha, 
otomobilinin otesini berisini muayene eder
ken Erciimend de ba 1 a~1k, elleri eebin· 
de, lakayd bir tav1rla Suhantn ~ah~mastnl 
seyrediyordu. Sanihayt goriince, ellerini 
cebinden c;tkatmadan bir ad1m geri a!ti. 
0 yaramaz ve kiistah halile: 

- Odiimii patlattmtz l dedi. 

Sonru, gayet teklifsizee bir hareketle 
Sanihamn kolundan c;ekerek (')tomt>hilin 
i~indeki bir paketi gosterJ:. 

- Bunu sizin i~in haZirla,dim. Y ol he· 
diyesi! Ah§hnrken beni hnttrlamazs;o'IIZ 
bogazmtzda kalsm 1 

Oyle bir soyleyi~i vardt ki Saniha, a· 
cab a sarho mu? diye dii§UIWiii. 

Son bir defa daha onunla goz goze 
gelmek ic;in Erciimendin gozlerine haktt. 
F akat kendisi i<;in o kadar aglamt§ olan o 
guzel ye~il gozler, §U anda, onun sevgi do· 
lu iradesine itaat etmiyordu. Ereumendin 
bakt§lan hndi gozlerine kar§t lakayd, 
yabanct kahyor. onlardan a~1yordu. Bu 
gozler, §imdi gozya§larmm tath l§Jgmdan 
mahrum, fersiz ve sonuktii. 

0 zaman, Saniha gozlerini Erciimendin 
gozlerinden ~evirdi, hiddetinden ben~i attt. 
Sonra, dik ve magrur yiiriiyi.ip gitti. Ote • 
in methalinde bir sandalyaya oturdu. ,Sim. 
di, kanayan hulyasile ba~ba~a kalmt ve 
a~1lrnaz bir duvann arkaSlna ~ekilmi gibi, 
her §eyi unutmu~tu. Ptrlanta, gozlerini 
hammmm goziine dikmi~. sanki onun ke· 
derini aniamaga c;.ah§Jyordu. 

Koeasmm i~ini bitirdigini goriince flf -
ladt, otomobilin kapiSint sinirli bir hareket
le ac;1r yerine oturdu. P1rlanta da SI<;rayip 
dizlerinin ilsti.ine <;Ikh. Siiha da yerine yer· 
l"!erek hp1y1 hpad1. Aksi tarafta duran 
Erci.imend, bir ~~~rayt,ta otomobiiin oniin· 
den dola~arak Sanihamn ~rafma gec;.ti. 
Ge~ kalmi§ bir pi§manhl!!a ellerini ceb • 
lerinden <;Ikard!. Her zan~o ~pllgt gi· 
bi hazuol vaziyeti ald1. Bir giin Payasta, 

sevgi ve minnet ta§kmhgt i inde, iiptiigii 
bej mantonun kalm kuma§mt elile ok§a
d!. Birdenhire biitiin varhgml kaphyan 
bir hiiziin ve tst1rahla bern Sanihaya hem 
Siihay a hi tab ederek: 

- Bana mektuh yazacaksmtz, heni 
unutmtyaeaksmtz degil mi ~ diye mml • 
dandt. 

Otomobilin motorii takudamaga ba§ -
lad1. Hantmmm kucagma kurulmu§ olan 

Vesaiti nakliye kazalar1 
~ogalmaga ba,IadJ 

J 195 numarah hususi otomobil Oni -
versitenin dt~ kaplSlndan gec;erken Mus • 
tafa admda bir adama c;.arpmi§ ve za • 
valhyi yaralami§tlr. $ofor ka<;bgmdan 
aranmaktadu. 

*** Fmd1khda Sahpazan apartlmamnda 
oturan dokuz ya§lannda Necati, Koprii· 
ni.in Galata tarafmdan g~erken 321 nu· 
marah hususi otomobil c;arpm1~ ve agu 
surette yaralami§br. Sofor kazaYJ yaptJk
tan sonra lcac;mt§hr. 

~4~ 

Osmanm idaresindeki su arabas1, diin 
sabah Dolmabahc;.e camu oniinden ge -
'iierken Be~iktattan gelmekte olan 2322 
numaralt o!orgobilin ,admesine maruz 
kaiDU~ ve hasara ugrami§tlr. Arabanm 
atlan da yaralanmJ~tlr. Arabact Osman 
mucize oev'inden bu kazadan kurtulmu~
tur. 

$ofor otomobilinin hasara ugramasma 
ragmen siiratle kaza mahallinden uzak -
la~mt§hr. 

Pulanta havlad1. Otomobil ileri fularken 
Ereiimend, Sanihanm o guzel yi.iziini.in 
sapsan kesilmi~ oldugunu gordii. 0 va
kit gene mi.ilazimin yaramaz !i;ocuk ruhu 
feci bir iimidsizlikle burkuldu. Otelin du· 
vanna dogru sendeledi. Saniha, a~tkmm 
ag]ayip aglamachgmi gormek i~in ba~m1 
~evirmege vakit bulamadan otomobil 
luzland1. Mersinin sokaklanndan ge~e -
rek iskeleye dogru giderlerken, gene ka
dmm yiiregi biiylik bir act ile yandt. 

Erciimendden ve Ereiimende kendisi
ni verdigi i<;in hayahnm en biiyiik hah -

rasmt ta~tyan bu §ehirden uzakla§tyordu. 
Birdenbire o mahzn ye§il giizlii c,;ocugu 
nekadar sevdigini aniad1. Koeasma sor -
du: 

- Erciimend, bizi te§yi i~in vapura 
neden gelmiyor? 

- Mezuniyeti bitmek iizere, Payasa 
zor yeti~ecek te onun i~in ... Kumandan • 
hkta yaptlacak baz1 muameleleri de var· 
mt§. Oraya <;agirmt§lar, betnen gitmege 
mecbur oldugunu soyledi. 

-13-
Kankocamn otomobilteri de vinc;le gii

verteye ~ekildikten sonra, apur kalk • 
mak iizere idi. Otelde hiunet eden ~oeuk 
gemiye gelerek Sanihanm yamna ko§tU. 

5 
• 

Alkolik 

$ ark mitlojisi, alkoliin bulunu
~unu Cem§idin ya§ad1g1 devre 
baglar. Cem§id de muhayyel 

veya muharref bir §ahsiyettir ya, bunu 
gec,;elim. Hikaye, bir kadeh §arab kadar 
tath oldugu ic,;in onu hattrhyahm ve ha
hrlatahm: Cem§idin gozbebeginden iis· 
tiin tuttugu ve sihirli bir bebek kadar gii· 
zel bulup sevdigi bir halay1g1 varmt~. hte 
bu kadm miiz'ic, muannid bir ba§agnsma 
tutulur, ktvrandmc1 bir ts!uab ic;inde o· 
miir ge~irmek tshrannda kahr. Ne hekim 
ilae1, ne sihirbaz efsunu zavalbnm ba§m· 
daki agr1y1 gideremez. Y an diinyaya 
hiikmeden Cem§id hayrette, k1zcag1z da 
feryad ve figan ic;.inde. 

Aylar boyle gec,;erken hasta halay1k 
bir gi.in yatagmdan fJilar, c;ektigi agnmn 
zorile biitiin saray1 deli gibi dola§mtya 
ba§lar. Biiti.in eanh mah!ukata kar§I bir 
nefret, bir tiksinti ta§Idtgt ic;in yanma 
kimseyi almaz, tekba§ma damlara ttrma· 
nir, dehlizlere girer: kovuklara sokulur, 
durmadan dinlenmeden gezmege koyu
lur. 0 mada yolu kilere ugrar, bakar ki 
bir ko~ede koea bir tekne iiziim. Saray· 
lann bali malum. Her§ey bol oldugu i'iiin 
birc;.ok ey unutulur, heder oiur. Bu i.i
ziim de oyle yiiziistii biraktlmt§, ek§imi§, 
kopiiklii bir su halini almaga ba§lamt~. 
0 fosur fosur kopi.irii has!anm dikkatini 
c;eler ve tekneden bir parmak su ahp ag• 
zma gotiiriir. T ahammi.ir eden her nesne 
gibi bu iiziim suyu da ac1. HalaYtk bu se· 
fer ba§ka bir fikre kap1hr, zehir sand1g1 
sudan kana kana i~er ve odasma 'iiekilir. 
Ertesi gi.in kalkmca ba§mm agrimadiglDI 
gormesin mi? .. Artlk Cem§id mes'ud ve 
biitiin saray memnun. Yaptlan ineeleme, 
umulmtyan ~ifanm iiziim suyundan geldi· 
gini meydana ~1kanr ve Cem§idin emrile 
· riimden §arab !i;tkarmak usulii mzam 
altma ahmr. 

Buyiik §ark §airi $irazh Haftz bu ef~ 
saneyi §iiphe yok ki biliyordu. Lakin §a· 
rabt metederken Cem~idi dile almtyor. 
«Sofularm kotiiliik anas1 dedikleri o act 
su bize giizel bir yiizi.i opmekten daha 
tath gelir» demekle iktifa ediyor. 

*** 
Dun bir kazinoda yabanC! memleket· 

~er halkmdan iri boylu bir adam gordiim. 
lki biiyi.ik rakt §i§esinin arasma ba§IOl 
dayaml§b, uyuyordu. Iriboy bir kopek te 
bazan onun yi.iziinu yahyor, bazan da 
yans1 yenmi~. yans1 yenmemi mezelere 
dil uzatiyordu. Garsona sordum: 

- Bu adam kim? 
- Bir alkolik. Parast boidur. Stk stk 

buraya gelir, bir kiloya yaktn rakt i'iier e 
s1zar. Kopegi de ah§lond1r. 0 SIZinca me· 
zelere yana~Ir, son parc;aya kadar yer ve 
arama da efendisini yahyarak oyalamr. 

Stzgm sarho un yiizi.inii giinnek mera· 
kma kaptldim ve beldedim. N eden sonra 
adamca~z ha.tmt kaldirdt, fersiz giizieri
ni dort yana gezdirdi. lopktrmtzl olm~ 
bumunu kirli ve siyahtmhrak e!ile uzun 
uzun ugu~turdu ve h1rlar gibi bagtrch: 

- Diiziko!.. 
!~im aCJya ac1ya ona bakarken CemJi· 

din sihirli bir bebek kadar giizei olan ha· 
laytgmt dii~i.indiim. Aeaba o bebek te 
ke~fettigi zehiri i~e i~e bir giin §U ~ekli 
almt~ mtyd! ? .. 

M. TURHAN TAN 

lzmirde tetkikat yapan heyet 
!zmir I (A.A.) -Ankara Ziraat, 

Baytar ve Orman Enstiti.ileri talebelerin· 
den 66 ki~ilik bir kafile ha§lannda profe· 
orieri oldugu halde §ehrimize geimi~ler 

ve Atatiirk heykeline c;eienk l(,ymu§lar· 
d1r. Kafile koylerde tetkikata c;Ikaeak • 
tlr. 

Siiha, otomobilin iyi baglamp baglanma
digmt tetkikle me guldii. <;ocuk: 

- Size bir mektub var hantmefendi. 
Diye Sanihaya bir mektub uzattt. Son

ra iiave etti: 
- Zabit bey, hunu size yolladt ve 

motosikletine atlay1p gitti. 
Gene kadm, ktzararak mektubu ei 

'iiantasmm ir;ine soku§turdu. Zarfm us • 

tiinde, Erclimendin yaztsml tammi§h. 

$imdi, sanki Erciimendi ok§uyormu§ gibi, 
r;antasm1 ok ~uyordu. lc;inde ne yazth ol
dugunu bilmedigi bu sevgilinin mektubu, 
ona aynhgm IsbrabJm biraz olsun unut -
turan bir teselli idi. 

Malum giirultiilerden sonra, vapur ha· 
reket etmi ti. Mersin yava§ yava§ uzak -
la§Jyor, binalan, bah~eleri, eski kalesi sis· 
leniyor, siliniyordu. 

Saniha, kiipe~tenin korkuluguna da • 
yanm1~. hayatmm en miihim hadisesinin 
gec;hgi bu ~ehre derin bir hiiziinle bakt
yordu. Er iimende, o mahzun ye~il goz· 
!ere kendini burada vermi~ti. Kadrini bil· 
medigi biiyi.ik gun, saadet giinii pek k1sa 
siirmii~tii. Bir gi.in ic;inde Ereiimendin ol
mu~. gene bir gun i~inde o mahzun a§km
dan aynlmt~h. 

[ArkaS1 var] 
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Siivarilerimizin Ahende 
yapbklari miisabakalar 

El~zizde maarif 
hareketleri 

Tale be ~ok oldugu halde 
miisaid bina yok 

Elaziz (Hususi) - Elazizde maarif 
hareketleri dune nazaran ~ok ilerile -
mi§tir. $ehirli ve koylii biitiin halkl -
miZda okumaga kar~1 sonsuz bir arzu 
uyanmt§tlr. Bilhassa koyliilerimiz bi -
rer mazbata ile mtiracaat ederek kadro 
verildigi takdirde plana uygun mekteb 
binaSI yapacaklanm bildirmektedir. 

Kahraman zabitlerimiz girdikleri miisabakalarda 
~ok iyi dereceler alddar ve 'iddetle alkt,Ianddar 

Ahen (Hususi) - Berlin Olimpiya
dmdan sonra Ahene giden Turk siivari 
ekipini Ahende de seyretmek, klymetli 
zabitlerimizle gorii:;;mek i~in bir§ey 
kaybetmedim. Artlk bir yol degi§ikligi 
buna imkan verdi. Maamafih :;;unu da 
ilave edelim ki; bu miisabakalan ve bu
radaki Tiirk gayret ve enerjisini sey -
retmek madcli ve manevi bir~ok fe -
dakarllklara dahi deger. 

Bu sene Berlinde yalruz ii<;er atla i§· 
tirak edilen iki miisabakada hevesini 
alamtyan blitiin dlinya ath sporculan 
burada, Ahen miisabakalarma ekipirniz
den ba§ka Alman, lngiliz, Frans1z, <;e
koslovak, Rumen, 9imali ve Cenubi 
Amerika, Brezilya, isve~. Rolanda, 
Finlandiya, italya, Danimarka, A"-us -
turya, Macaristan ekipleri i§tirak et -
mektedirler. 

Bu ekiplerin zabit adedi vasati ola -
rak 12 ve at adedi ise yirrniden a§ag1 
degildir. Bilhassa Amerika, ingiliz, A
vusturya ve Rolanda ekipleri <;ok kuv
vetli. Almanlar i~in ekip demek dogru 
olam1yacak. Yalmz Ranuver binicilik 
mektebinden 46 at ve 14 zabitle gelmi§
ler, bundan gayri bir~ok ta sivil bini -
cileri var. Atlarm hepsi fevkahide at -
lar degilse de, muhtelif rnilletlerin 0 -
limpiyad i~in s~ip gonderdikleri atlar 
muhakkak ki fevkalade giizel ve fev -
kalade kuvvetlidir. 

Bu arada Tiirk ekipi de faal olarak 5 
zabit ve 12 atla gelmi§tir. Bittabi bu 
atlarmm da hepsini, her miisabakaya 
sokmuyor, miisabakalarm vaziyetine 
gore, atlan faideli olan miisabakalara 
sokuyorlar. 

Ahen miisabakalar1 22 agustosta ba§
ladl. Bugiine kadar 4 miisabaka yap!l
di, bu miisabakalara Cevad Kula, Saim 
Polatkan, Eyiib Onci.i, Cevad Gtirkan, 
Fahri ilhan, Sadi Erukay muhtelif at· 
larla girdiler. Repsi de ~ok iyi bindiler 
ve iyi d!=!receler ald1lar. Bu i§ten anh -
yan ve muhtelif milletlerden bir~ok za
bitlerle gorii§tiim. Siivarilerimizi fev -
kalade takdir ediyorlar. Esasen benim 

'bi bu i~teki bilgisi mahdud olan kim
selerin dahi anhyacagr bir surette ve 
bariz bir §ekilde goriiliiyor. 

24 agustosta yap!lan miisabakada Ce
vad Kula Bekar ismindeki ah ile, Ce -
vad Giirkan (Giidiik) ile, Saim Polat -
kan (Yal~m) ile 19 atlaYJ§h olan par -
kurlarmi hatastz bitirdiler ve ~k alkl§· 
land!lar. 

Fakat ti~ii Almanlardan, ikisi Rolan
dalllardan olmak tizere B at hatastz yap
tJ.. Baraj dedikleri manileri daha zi -
yade ytikselterek tekrar atlad!lar. Bu
rada subaylarimlZ birer mania ~arph -
lar, Onuncuya kadar olan dereceye gi • 
remediler. 

Dun de tuhaf bir miisabaka yap1ld1. 
14 mani vardt. Bitiren bir de£a daha tek· 
rar ediyordu ve ilk manii deviren mii
sabakadan ~lktyordu. Bu miisabakaya 
giren atlan programdan saydun, tam 
182 at girdi. 14 at parkorunu hatasiZ ba
§<lrdi. Saim Polatkan da Yal~m ile 
birinci parkurunu hatas1z yaptl. Fakat 
zaman itibarile kaybetti. 

Zabitlerimizle slk slk gorii§iiyorum. 
Mtisabakalarda, kendilerinin istedikleri 
gibi birinci, ikinci, ii~tinciiliik gibi dere
celer alamamalan kendilerinin hatala -
rmdan degil, nefislerine mutlak itimad
lan vard1. Mutlak kazanacaklarma emin
dirler. Bu emniyet ve ~ok iyi bir zaptl 
rab1tla ~ah§rnalarile mutlak muvaffak 
olacaklarma ben de kanaat getirdim. 
Her gtin gozliiyoruz. 

Sporda ve bilhassa at gibi bir vastta 
ile yaptlan bu sporlarda ata iyi binmek, 
atma h8.kim olmak ve istedigini yahra
bilmek laz.un olmakla beraber, i§i biraz 
da zaman ve tesadiiften beklemek za
ruri oluyor. Mesela italyan ekipi elinde 
(Nazello, Krispo, Entrepida, Saba), 
Rolanda ekipi elinde (Triks, Erinka), 
Alrnanlarm elinde en a§agr on tane at 
var ki bunlarm kudretleri itibarile her 
zaman kazanmalan muhakkak olmak 
icab ederken olarmyor, mesela bir met
ro altmt§hk hatta 1,80 bir manii atllyor
lar da bir metroluk bir manii deviri -
yorlar. Binaenaleyh; biz de ekipimiz 
i~in bu mes'ud gilnii beklemek mecbu
riyetindeyiz. 

Zabitlerimiz Ahenin en giizel otelle

rinden olan (Govelenhof) otelindedir -

Olimpiyadda 
gordiiklerim Ancak, merkezde mektebe elveri§il 

bi~bir bina y.oktur. Mulga muallim mek 
tebini i§gal eden 600 kiisur mevcudlii 

Arkada§trntz Ahmed lhsanm <<0- ortame~teb i~in dahi bir bina yaptlma-
limpiyadda Gordiiklerim» ba§ltg1 a!- ml§tlr. Halbuki. seneden seneye terak-
tmda hamlamakta oldugu makaleleri ki ve inki~af eden Elaziz her §eyden 
cuma giiniinden itibaren ne§re ba§h· evvel modern bir lise binaSina muh -
yacagtz. Arkada~tmtz, bu yaz1lann· tacdtr. 
da, Berlin Olimpiyadmda gordiigii Merkezde altt ilkmekteb ve bunlara 
aktl ve hayale gelmiyen yenilikleri, miidavim bin be§ ytiz talebe vardtr. Her 
di.inya milletlerinin beynelmilel mii • ilc;e kuragmda tam te~kilath hirer ilk 
sabakalara nastl hamlanmt§ olduk • ve 26 koyde muhtelif dershaneli koy 
larmt, Almanlann bu muazzam or • mektebleri mevcuddur. Buralara 369 u 

· k1z olmak iizere 1889 talebe devam e-
gamzasyonu nastl muvaffakiyetle ba-

d kl der. Vilayet dahilinde 38 mektcb, 88 
§ar 1 arm1, Tiirk sporcularmm bu muallim ve 3389 talebe vardtr. 
er meydanmda rakiblerile ne giba bir 

. Bu sene istasyon caddest"nde Atatlirk 
§eratt i~inde kar§tla~llklanm anlata -
caktn. ad1 vertlen on dershaneli bilyiik bir 

mekteb binas1 yaptmlrnaktad1r. Bu se-
Bu yaztlarm bir hedefi de, okuyu- ne talebeye a~tlacak olan bu mekteb 

culanmtza Olimpiyadlarm ic; ve dt§ miiteaddid salon ve atelyeleri, teneffiis 
manzaralanm ve S!.at gibi i§liyen rek- yerlerini ve kiitiibhaneyi muhtcvi bu · 
lam ve propaganda cihazlannt gi:is • lunmaktadtr. Sivrice kazasmda da bir 
termek ve bunlardan edinecegimiz is- mekteb binas1 kurulma.ktadtr. Gc~(m 
tifade yollanm ara§hrmak olacakttr. sane Maarif Vekaletinin plamna uygun 
Arkada&lmtzm bu yaztlan ~imdiye olarak sekiz koyde mekteb binast ya -
kadar bilmedigimiz bir~ok hakikat ptlmt:~hr. . 
Jeri de meydana ~tkaracakhr Muallimlcr meslek! toplanblar yap · 

\.. ____________ · --~) makta ve bu esnada direktarlfk tara -

duk. Saat on olunca (sporcularm ahbab
hgi yoktur, yann i§ var. Yatmak lazun) 
diye beni selametlediler. Ben de muvaf
fak olmalan temennilerile bu mecbur 
edildigim ayrl11ga, onlann feragatlerini 
ta]{dir ederek itaat ettim. ¥ • 

Kurek yart,Iartnm 
ac1kb hali 

Galatasaray kulilbii Susporlart ba§
kaptaru Emin Etemden diin §U mek • 
tubu aldtk: 

~30 agustos pazar giinii Yenikap1da 
yapllan, istanbul mmtakas1 ikinci kii -
rek te§vik mi.isabakalarmda, mi.isaba • 
ka hakemi olarak bulundum ve yap1lan 
biitiin yan§lan, ba~tan sonuna kadar, 
gerek alm1~ oldugum vazifemin icabr 
olarak, gerekse eski bir kfuek~i s1fatile 
her kiirek yan§Imn bana verdigi merak 
ve alakanm tesirile, dikkat ve itina ile 
takib ettim. 

Maalesef itiraf etmek mecburiyetin
deyim ki gordiigiim vaziyetler ve edin
digim intiba, beni oldugu kadar, bu 
memlekettc kiirek sporunun tekamillii
nii ozliyen ve amator sporculuga kty -
met vcren her ferdi ye'se dii~iirecek bir 
§Ckildedir. Beynelmilel nizamlar, ba -
hkc;1, kay1k~1, gemici, dcniz amclesi ve 
saire gibi mai§etini denizden ve deniz 
vas1talarile temin eden veya etmi§ bu
lunan veya ~cktigi kiirege mukabil pa
ra alan her §ahst profesyonel addcder. 
Bu gibilerin amatorlerle yarl§tmlma • 
Sim meneder. Memleketimizde de res
men bu nizamlar caridir. Buna ragmen 
maalesef her sene bazt kuliibler tara -
fmdan bu §ekilde blr iki ki~inin ka~a -
mak olarak amator yan§larma sokul • 
mast, bu i§i onlemekle vazifedar rna -
kamlarm elindcki tahkik imkanlarmm 
azhg1 sayesinde miimkiin olurdu. Fa -
kat bunlar nihayet miinferid vaziyette 
kahr ve umumi vaziyet iizerinde tesir -
leri mahdud olurdu. Fakat bu sene ya
rt~ adedlerinin artmast iizerine fazla 
ki.irek~iye goriilen ihtiyac, baz1 kuli.ib -
leri. §iiphesiz daha gii~ olan ve emek 
sarftm icab ettiren amatOr yeti§tirme 
usuliinii tamamen terkederek a~1ktan 
a~1ga, kendilerine ~ok daha kolay gelen 
profesyonel dev§irrne usuliinii ihtiya • 
ra sevketrni§tir. 

Bu suretle bu sene kiirek yan§l sa -
ha1armm bir profesyonel dampingile ie
tilaya ugrad1grna §ahid olduk. Dersle • 
rindcn, imtihanlarmdan milli vazife o
lan askeri kamplanndan, iktlsad ede -
-bildikleri mahdud zamanlanndan ki.i -
rek sporu yapmak i~in istifade ederek 
miiptedi yan~larma giren 18 ya§larmda 
bakiki mtiptedi ve amator talebelerin, 
alamanadan veya iskele sandalmdan 
~1kanlarak yan§ teknelerine oturtul -
mu§ olan ve ilk defa bu yarl§a girdik -
leri ic;in, onlar da miiptedi addedilen 
27,28 ya§tlarmda profesyonellerle ya -
n§mastm gordiik. 

Beynelmilel usul mi.itcharrik olan o
turaklan, alamanada veya iskele san • 
dahnda ah§hklari gibi kiirek c;ekebil • 
mek i<;in baghyarak yan§a girmek is -
tiyen bu zevatm bu hareketlerine mani 

fmdan okunmak iizere kendilerine da
glhlan ·ilmi kitablarm miinaka§as1m 
yapmaktad1rlar. 935 yth i~inde alt1 mes
leki konferans verilrni§tir. 

§irme usuli.inu ka<;amak olarak tatbik 
etmek §Oyle dursun, alenen ve resmen 
mtidfaaya bile ciir'et ettiklerine bizzat 
§ahid olmasaydtk, bu vaziyeti basit ted· 
birlerle ve idarecilerin hiisni.i niyetine 
miiracaatle onlenebilecek g~ici ve mii
essif bir hadise olarak telakki eder ve 
si.ikutii tercih ederdik. 

Fakat soyledigim vaziyet, bu husus
ta si.ikutu, i.i~ bw;uk kupa veya madal
ya kazanmak h;in kiirek sporunun ve 
alelumum amator sporunun atisine ya
pllan suikasde i§tirak ~eklinc sokmakta 
ve buti.in kiirek sporunu sevenlerin ve 
onun inkii~af ve terakkisine gali§anlarm 
ve bunun ancak amatorliikle miimkiin 
olduguna inananlann bu halle mi.icade
lesini icab ettirmektedir. 

Bu memlekette amator kiirek sporu
nun inki§af ve terakkisinde ve bu spo· 
run modern ve beynelmilel esaslara in
tikal ettirilmesinde herkesten fazla ve 
berkestan onde emek ve gayret sarfet
mi§ olan ve daha da edebilecek olduk· 
Ian hakh olarak iddia edebilecek 
vaziyette olan istanbul ve Ti.irkiye §am
piyonu Galatasaray kiirek~ileri bu mii
cadelede ilk adtm olarak, miiptedilik 
ve amatorliik vas1flanm kaybetmi§ o
lan miiptedi ve k1demsiz yart§larma bu 
vaziyet hSlah edilinciye kadar, i§tirak 
etmemege, ve ancak ktdemli yan§lan
nm hepsini kazanmaga c;ah~arak dala
lete dii§rnii~ baz1 te§ekkiillere klirek 
yam~ma profesyonel sokmarun ancak 
hakiki miiptedi ve amatiirlerin heve -
sini klrmaga ve bu suretle kiirek spo -
runun atisini baltalamaga yaradtgmi, 
k1demli yan~larma gore taayyiin edecek 
§ampiyonluga eri~mek i~in ise bu usu
liin nekadar beyhude oldugunu ispata 
karar verrni§lerdir.> 

lzmirde §ild ma~lar1 ha§ladi 
izmir (Hususi) - 9ild ma~lan ba~ -

lad1. Bu ma!rlar, izmirde a~ag1 yukan 
lik mac;lan kadar alaka goriir. Alsancak 
sahasmda tamirat oldugu i~in, ma<r 
Halk sahasmda yap1lrn1§ ve K. S. K., 
Bornova tak1m1na yenilmi§tir. 

K. S. K m yegane golii penaltmdan -
dir. Buna mukabil Bornova da bir go
liinii penalhdan ~lkarmt§hr. Anla~1h -
yor ki, bu ytl Bornova taklm1 izmirin 
be§ maruf taktmma kar111 kuvvctli ve 
yeni bir rakib halinde c;tkacaktlr. 

1atanbul atletizm . 
§ampiyonaal 

036 senesi istanbul atletizm §ampiyo • 
nas1 mlisabakalan yedinci Balkan o -
yunlarmdan bir hafta evvel yapllacak
hr. istanbul atletizm §arnpiyonasi tari
hi 19 ve 20 eylul cumartesi ve pazar 
giinleri olarak kabul edilrni§tir. 

Yedinci Balkan oyunlarma i~tirak e
decek atletlerimizin hakiki formlanm 
l:1yikile gostermi§ olacak bu miisabaka
larm biiytik bir alaka uyandtracagma 
hi~ §iiphe yoktur. 

olmak ic;in hakemlere alenen talimat Atletizm §arnpiyonasmda 100, 200, 
verildigini soylersem, kiirek sporundan 400, 800 1500, 5000, 10,000, 110, 400 ma
biraz anhyan ve sevcnlcr bu zavalh te-

ler. Diger biitiin ekipler de buradadrr • nia, uzun atlama, lie; adtm atlama, yi.ik-
miz sporun nerelcre dii§iiriilmek iizere set atlama, stnkla yiiksek atlama, gu"lle lar. Bir ak§am beni de yemeklerine da-
oldugunu kolayhkla takdir ederler. t d' k t · "d t 4 100 

vet ettiler. Senelerdenberi muhtelif a rna, 15 a rna, Clrt a rna, X , 
Eger baz1 kuliib idarecilerinin, ken • 4X400 bayrak yan§lan yaptlacaktir. 

sahalarda bir ~oklarile tant§tlklarmdan dilerinde deniz sporlan hakkmdaki ih - istanbul atletizm §arnpiyonasma An-

beni de bir~<lk ecnebi binici arkad.a§ • tisaslarmm nereden geldigi pek anla • kara, izmir, Bursa, Ballkesir atletleri 

\ara tant§tlrchlar. Ho§ vakit g~iri1or - §Ilamadt~l halde, bu profesyonel dev • de davet edilecektir. 

Madrid ve run ~iddetli 
bombardtman alttnda 
[Bell tara{l 1 fnct sah.ttedeJ 

listler bu dagt §afak sokerken ani bir siin
gii hiicumile zaptetmi§lerdir. Aralannda 
birkac; Franstz bulunan esirler kthcdan 
gec;irilmi§tir. N asyonalistlerin en ileri 
mevzileri ~imdi, bu muvaffakiyet sayesin
de Sen Sebastienin ancak 8 kilometre o
tesinde bulunmaktad1rlar. 

Bombardtman edilen fehirler 
Hendaye I (A.A.) - Royter Ajan

SI muhabirinden: Ogleden az evvel, asi 
bir bombardtman tayyaresi, 1runa taarruz 
ederek miiteaddid bombalar atmt§llr. 
Bombalardan biri bir dinamit deposuna 
isabet etmi~. infilak neticesinde c;ok fazla 
hasarat vuku bulmu§tur. Asi to~ulann 
biitiin giin devam eden endahttna ragmen 
hi~bir piyade taarruzu yapdmamt§ttr. Ge
rek hukumet kuvvetleri gerek asiler tara
fmdan elde edilen yeni muva ffakiyetler 
cephelerin ekserisinde faa)iyetin azalma
dtgmt gostermektedir. 

Si:iylendigine gore Burgos ilk de -
fa olarak bir hiikumet tayyaresi tara • 
fmdan bombardtman edilmi§ ve bir~ok 
kimseler i:ilmii&ti.ir. Blitiin lspanyada ha
va harekatt yaptlmt§, yedi mi.ihim §ehir 
bugiin bombardtman edilmi~tir. Bunlar, 
Madrid, !run, Burgos, Sevil, Gtrnata, 
Kordu, Kadikstir. 

T oled od a ihtilalcilerin 
muvafl ahiyeti 

Paris I (A.A.) - Seville radyosu, 
milliyet~i kuvvetlerin Toledo mmtaka • 
smda kazandtklan muzafferiyet hakkm
da tafsilat vermektedir. Bu muharebede, 
hukumet kuvvetleri ~imdiye kadar dU<;ar 
olduklan hezimetlerin en buyiigune ugra
mt~ ve 600 kadar oli.i buakml§lardtr. 

Hendaye I (A.A.) - Royler bildi
nyor: 

San • Marcial istihkamt, ihtilalcilerin 
tayyareleri tarafmdan §iddetle bombar
dtman edilmi&tir. istihkam i.izerine ktrk
tan fazla bomba dii§mii~se de 1runa hi~ 
bir bomba dii~medigi soyleniyor. 

/run bombardtman edildi 
Bayonne I (A.A.) - Asilerin be~ 

tayyaresi sabahm yedisindenberi irunu 
bombardtman etmektedir. Ogrenildi • 
gine gore asil~rin bu hareketi ultimatom
lanm tatbik ettikleri manasmt ifade et -
mektedir. 

Asilerin tayyareleri, Bilbao limamm 
da bombardtman etmi§ler ve bir~ok bina
lan tahrib eylemi§lerdir. 

Madrid Harbiye Nezareti, asilerin 
Estramadure cephesindeki biitun taarruz
lannm piiskiirtiildiigiinii ve hiikumet kuv
vetlerinin bir taarruz i~in haz1rlanmakta 
olduklanm teblig etmektedir. 

Madridin bombardrmanr 
Madrid I (A.A.) - Royter Ajanst 

muhabiri bildiriyor: 
Asi tayyareler bu sabah Madrid iize

rinde dola§mt~lar, birc;ok bombalar at -
mt~lard1r. 

Madrid I (A.A.) - Royter Ajanst 
muhabiri bildiriyor: 

Madrid bombardtmam neticesinde ha
saratm derecesi heniiz malum degildir. 
ilk infilakm akabinde, hava toplan der -
hal faaliyete ge~mi~ oldugu ic;in, hiicum 
eden tayyareler_in mevcud bombalanmn 
hepsini atmaga vakit bulamadan ~ekilip 
gittigi tahmin ediliyor. 

18 den 55 e hadar biitiin 
erhehler asher 

Hendaye 1 (A.A.) - Halkt;t cephe 
F ranstz • ispanya hududu iizerinde, 18 
den 55 ya§ma kadar biitiin erkeklerin si
lah altma almmasmt emretmi§tir. Bu em
re itaat etmiyenler ka~ak muamelesi go· 
receklerdir. 

Y eni hiicum hazrrlrhlan 
Saint-Jean-De Lutz 1 (A.A.) 

irun ~ehri sivil halkmm hududa muha • 
cereti devam etmektedir. Bu arada milli 
kuvvetler, ha.va, kara ve denizden hucu
ma hazulanmaktadtrlar. Muhasaraya 
ugrtyanlar mukabelei bilmisil olarak o • 
tuz kadar esiri kur§una dizmekle tehdid 
etmektedirler. 

Almodovai i§gal etmi§ olan nasyona· 
list kuvvetler T oledoya yakla§maga de
vam etmektedirler. 

Portekizde fa,izm 
Lisbonne I (A.A.) - Portekizde 

resmen fa§ist usulii selam kabul edilmi~
tir. 

Harbiye Naz~rlrgrmn tebligi 
Madrid 1 (A.A.) - Harbiye Ba -

kanltgt teblig ediyor: 
Sierra Guadarrama bolgelerinden bi -

rine asiler ~id~etli bir taarruza ge~mi§ler, 
fakat hukumet kuvvetleri tarafmdan pi.is
kurtulmi.i§ ve takib edilmi~lerdir. 

Asiler 165 nefer telefat vermislerdir. 
35 esir, on be~ mitralyoz almm1~hr: 

Diger ta_uftan asiler, Estramadure 
cephelerinden birinde hiikumet kuvvetleri 
tarafmdan hezimete ugral!lmt$11T. 

Cuipuzcoa cephesinde de asiler piis -
kiirtiilmii~tiir. Kltaatumz, Ovieda asile • 

rine yard1m etmek iizere Asturiede ilerle· 
mege ~lt§an bir asi kolunu pliskiirtmii~ -
tiir. 
On hiihumet tayyaresi dii1iiriilmii1 

Seville 1 (A.A.) - Havas Ajan • 
smm hususi muhabiri, on kadar hii • 
kumet tayyaresinin dii§iiruldiigiinu res -
men bildiriyor. Filhakika, hi.ikumet tay • 
yareleri tarafmdan bombardtman yaptldt
gt haberleri arttk i~itilmemektedir. Se· 
ville, Huelva ve Kadiks, geceleri, eskisi 
gibi aydmlat!lmaktadtr. 

Asi erkamharbiyesi Madridin born • 
bard1mam esnasmda, Cuatro • Caminos 
varo~unda kain kt~lamn, Dahiliye ve 
Harbiye Bakanhklanmn hasara ugra • 
dtgmt temin etmektedir. 

Y amesmt mahfiller, asi tayyarelerinin 
Toledo cephesindeki faaliyetlerini arttr
malanmn General Frankonun cephede 
kat'i bir harekete ge~ecegini tahmin ettir· 
digi mutaleasmdadular. Son bombardJ
manda, Madridin en miihim silah ve ce
pane fabrikasma isabet vaki olmu~tur. 
Flanjist mmtaka ~efleri, Flanjist mi • 
lisler §efi, M. Aznann ba§kanh -
gt altmda toplanmt~lard1r. ic;timadan 
maksad miintesibleri I 8 - 7 denberi u<; 
misline <;tkan Jose Primo de Riveranm 
partisini tevhid etmek ve birka<; giine ka
dar Y alladolidede toplanacak olan kon -
greyi ~mlamaktlr. 

/run bosalttldr 
Biriatu I (A.A.) -· - irunun tahliyesi 

nihayete ermi~ gibi goriini.iyor. Sokaklar
da kadmlara ve meydanlarda oyun oym· 
yan ~Qcuklara tesadiif edilmiyor. Evlerin 
ekserisi kapahdtr. 

Paris 1 (A.A.) - Petit Journal ga
zetesi, irundan F ransaya iltica eden Is
panyollan 650 ki§i tahmin etm'ektedir. 

Ayni gazetenin yazd1gma gore, Ha -
be~istandan donen iki Bel~ikah subay 
huna giderek Madrid hiikumeti kuvvet
lerinin emrine girmi~tir. 

Katalonya kuvvetlerinin 
bir muvaffahiyeti 

Barselon I (A.A.) - Katalonya 
kuvvetleri ~imdi tamamen muhasara al -
tmda bulunan Huescaya dogru ileri yii
riiyii§lerine devam etmektedirler. Bir~ok 
asi esir edilmi~tir. Hukumet kuvvetlerine 
mensub bir kol Saragosse ile T eruel ara
smdaki irtibatJ kesmege muvaffak olmu~
tur. 
Asiler bir denizaltr gemisini battr· 
dtlar bir zrrhltyt hasara ugrattrlar 

Burgos 1 (A.A.) - Millicilerin ka
rargahl, ihtilalci tayyare kuvvetlerinin T e
nerif yakmmda hiikumete mensub bir 
denizaltJ gemisini bat1rd1klanm bildiriyor. 
Hiikumet tayyareleri de, Burgos ve Avi 
layt bombard1man etmi§lerdir. Kuman -
dan Castejounun kumandast allmdaki kol 
T oledoya dogru ilerlemektedir. 

Majorka adasma <;tkanlan Katalon· 
ya kuvveti ihtilalciler tarafmdan hezime
t~ f.Jgratllml§ ve denize dokiilmii§tiir. 

Paris 1 (A.A.) - Teneriffa radyo 
istasyonunun haber verdigine gore bir 
marksist denizalh gemisi bombalarla e -
hemmiyetli bir §ekide tahrib edilmi§tir. 
Miguel Cervantes kruvazi:irii de ikinci 
defa olarak bombardtman edilrni§tir. Bir 
ka~ bombanm kumanda mevkiine isabel 
ettigi soylenmektedir. 

F asta vaziyet 
Paris I (A.A.) - Petit Parizienin 

T ancadaki hususi muhabiri bildiriyor: 
Butiin 1spanyo] F asmda umumi bir 

memnuniyetsizlik yaytlmaktadtr. Asker 
kaydi muamelesi terkedilmi~tir. General 
Franko F astaki vaziyetin vahameti dola
ytsile 29 agustosta Sevileden T atuvana 
gitmi§tir. 

General Franko Granada ve Cordoba 
mmtakalanndaki li~ generali son hafta 
i~inde ugradtklan maglubiyetlerden dola
YI azletmi§tir. 

General Mola miizaherelere mi 
giri1ti? 

Hendaye l (A.A.) - Arjantin el<;isi 
M. Garcia Mamillanm te§ebbusii i.izerine 
halihaztrda hudud civannda bulunan 
F ranstz, ingiltere, Bel<;ika, Birleeyik A -
merika, Holanda, Norvec;, <;::ekoslovak • 
ya elt;ilerile, Finlandiya ve isvec; masla
hatgiizarlan, en ktdemli el~iyi, lspanyol 
hi.ikumetine telgrafla miiracaat etmek hu
susunda tevkil etmi~lerdir. Bu telgrafta, 
harekatm mi.itekabil olarak durdurulmast 
hususundaki teklif tavzih edilecek ve ha· 
rekat1 durdurma isinin, bilhassa askeri 
bahri ve hava ataseleri vasttasile ve KJztl
ha~a miiracaat suretile ta hakkuk ettirile -
bilecegi si:iylenecektir. M. Mamilla, bu 
te~ebbusiin neticesinden c;ok iimidvardtr. 
Arjafltin el<;isi, asilerin de bu mi.iracaati 
kabul edecekleri kanaatindedir. Esasen, 
Madridle Burgos arasmda iisera listeleri 
teati edildigi soyleniyor. General Mola -
nm elyevm Bask sahilinde bulundugu ve 
muhlemel bir anla ma usulunii temin ic;in 
her iki tara£ miimessillerile bir miilakat 
yapttgt soylenmektedir. Bu miilakattn ne-

ticeleri malum degilse de, l:iu temas ife 
diin Guipuzcoa cephesinde hiikiim siire!l 
nisbi siikunet arasmda bir miinasebet 
mevcud oldugu tahmin ediliyor. 

Bir Fransrz gazetecisi de 
harbde oldii 

Paris l (A.A.) - intransijan gazete
sinin sureti mahsusada Majorkada Pal 4 

maya gonderdigi muhabiri Guy de Tra• 
verrahm vefat ettigi haber veriliyor. 

Paris I (A.A.)- Le Jurnal gazetesL 
fntransijan gazetesinin muhabiri M. Gu1 
de Traverraym fspanyada vuku bulall 
vefatJ hakkmda diyor ki: 

«Hiikumet kuvvetleri 16/8 pazar gii• 
nu Majorka hi.icum ettiler. Bedbaht rnes· 
lekta~tmtzm hiicum eden ve birkac; mu • 
vaffakiyetten sonra piiskiirtiilerek imh& 
edilen ktt' aya refakat etmi~ bulunma~l 
muhtemeldir. Arkada~tmtzm vah~i bir 
katliama kurban m1 gittigi, yoksa harekal 
esnasmda m1 oldugii malum degildir. Fa· 
kat Hendayeden gelen en son haberler. 
asilerin bu hususta ~u izahatt verdiklerini 
bildiriyor. Karaya c;tkar t;tkmaz M. Tra· 
verray, asiler tarafmdan, hlikumet kuv • 
vetlerine mensub bir grupla beraber ku§&' 
ttlmt hr. Ancak «Franstz gazetecisiyim» 
demege vakit bulabilmi~ ise de i~ iitell 
ge~miey bulunuyordu.» 

lspanyaya gelen lngiliz 
gazetecileri 

Londra I (A.A.) -Daily Expressin 
yazdtgma gore, be§ Ingiliz tayyuecisi 
Madrid hii~umet kuvvetleri emrine c;alt~· 
mak iizere pazartesi giinii Londradan ha' 
reket etmi~lerdir. 

Bu tayyareciler grupunun ~efi eski bir 
harb tayyarecisi olan Kennettin beyana • 
tma gore, Madrid hiikumetinin bir me • 
muru 40 bin ingiliz lirast ile Londraya 
gelmi~tir. Maksad1 ingiliz tayyarecileri 
tedarik etmektir. 

lspanyadan hat;an rical 
Paris 1 (A.A.) - ispanya Maarif 

Bakam M. Marcelin Domingo, Oviedo 
meb'usu momiinist madam Irrileuru ve es• 
ki Adliye ve Finans Bakam M. Aht( :o 
Lara dun ak&arn Orsay garma gelmi~ler• 
dir. Gezginleri orada bir<;ok bekliyenlet 
vardt. Fa kat, yolcuar her turlii beyanatt!l 
bulunmaktan imtina etmi~ler ve derhal 
ispanya el<;iligine gitmislerdir. 

Murahabe komitesine biz de 
girecegiz 

Londra I (A.A.) - Salahiyettar 
resmi fngiliz mehafilinden bildirildi~ine 
gore, fspanya i~lerine kan~1lmamas1 hak· 
kmdaki tedbirleri murakabe edecek ko• 
miteye aza gondermegi ~imdiye kadar 11 
devlet kabul etmistir. Bu komitenin top' 
!anti tarihi heniiz kat'i olarak tesbit e • 
dilmi$ degildir. Bilinen bir~ey vana o da 
bu toplantmm Londrada yap1lacagtd1r· 
ingiltere ve Fransadan ba ka italya, Ar• 
navudluk, Avusturya, Lehistan, Belc;ika• 
Bulgaristan, Tiirkiye ve Letonya bu ko' 
miteye i~tiraki kabul etmi&lerdir. 

Komite, ademi mi.idahale anla~mast ii' 
zerine iLtihaz edilen tedbirler hakkmd3 

malumat teati edecek ve dahill harbde!l 
tevelliid eden meseleler hakkmda ve et • 
ciimle bu dahili harbin daha insani bit 
~ekle konulmast hakkmda muharibler~ 
miiracaat edilip edilmernesi meselesi111 

letkik eyliyecektir. 
lngiliz Krzrlhat;t hazaya ugradt .. 
Paris 1 (A.A.) - Cumartesi ~i.iJ1tl 

Barcelona miiteveccihen Paristen hare· 
ket etmi~ olan ingi]iz K1Z1lha~ma mensLib 
iki kamyondan biri Carrier civarmda kla• 
zaya ugram1~hr. Biri Frans1z, i:iteki n· 
giliz olan iki ki§i ag1r yaralanmt~tlr. . 
Amerihalrlarrn lspanyada vaziyell 

Va&ington 1 (A.A.) - D1~ B~' 
· ur kam Hull bir suale cevabmda den'll~ 

ki: 
«- Haftalardanberi, fspanyada o. • 

turmakta olan Amerikahlara kendJietllld 
nakil ic;in emin vasttalar arttk mevcu h 
olmadtgmt bildiriyorum. Binaenale~ 
kendilerinden Amerikan hi.ikumetinin 1 " 
~ini gii<;le&tirmemelerini rica ederim ... Ac1 .. : 
merikanm Madrid ekisine liizum gor ~ 
gii takdirde mezkur ~ehri terketmek i~ 11 

tam salahiyet verilmi~tir. 

Y unanistanda doviz ve altll'l .. 
lar Devlet Bankasma 

yabr1byor d" 
Alina I (Hususi) - Hiikum~tin ~: 

viz ve altm hakktnda aldtgt tedbtrler 
01 

zerine diin Selanikteki Yunan Banka~ur 
geceyansma kadar c;ahstmnaga rnec l , 
eden biiyiik bir faaliyet ba~ladtgt bte , 
grafla bildirilmektedir. Sarraflartn a~ , 
kay a teslim ettikleri doviz ve kiike b:li~ 
tmm miktan pek biiyiik yekunlara . i.iy 
olmaktad1r. Birc;ok kimseler be~e~Jarl:t 
kilo agtrltgmda birc;ok altm <;U u 
doviz ler teslim etmi~lerdir. .., ptlk· 

Dun burada doviz ka<;a_k~th!l: 1lr c:dil· 
lanndan dolayt on dort kt~l tev 

mi~tir. 
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Rusyaya dair verilen 
haberler teeyyiid 

Ba,vekilin nutku 
[B~tara/f 1 fnd saht!ede] 

heyecanl1 
etmedi Bu sene, birkac; ay i~inde elde edilen 

~eticeler, ileride bu dola§tlgtmlz yerlerin 
Izmirin gi.izelligile ahenktar bir mecmua 

- te~kil edecegi ilmidini insanda kuvvetli 
bir surette uyandmyor. 

Bursaltlar namma 
hakb bir temenni 

Istanbul BorsasJ kapan1§ · q~ 1· t b 1 H .. A k " 
f. 1 • I s an u ar1c1 s er1 
tat er1 1 - .9 - 1936 _ KITAATI tLA.NLARI 

PARALAR -- Mardin Hudud Taburu i~in 
kapah zarfla 225 hin kilo ekmek· 
lik un ahnac:akbr. tlk teminab 
1857 liradtr. thale eylCiliin ye -
dinci pazartesi giinii saat 9 da· 
d1r. lsteklilerin teklif mektub -
larmt ihale aaa inden bir saat ev
vel Mardin Satmalma Komisyo • 
nuna vermeleri. «229» (656) 

dogru degil iMolotofun azli de 1 Bterl1D 
AJ~ Sat!§ ca .... 635. 

1 Dolar 123. 126. - -----
_ £Btlfta.ratt 1 tncn sahttedeJ I Molotof mezuniyetini bitirerek bugiin 

detle llareket etmiyecegi zannedilmekte • Moskovaya donmii§tiir. M. Molotof der- !zmir sergisi arsrulusal bir sergi oarak 
dii§iiniilmii§tiir. Senelerdenberi buraya 
dost memleketler i§tirak ediyor. Bu sene 
Sovyetlerin giizel pav1yonunu gordii.k. 
Dost memleketin her sene her sahadaki 
terakkilerini yerinde ve yakmdan gor -
mek bizim i~in §ayant memnuniyet bir 
mii§ahededir. Sovyetlere sergiye daima e
hemmiyetle i§tiraklerinden dolay1 bilhas-

istanbulla Bursa aras1nda 
ha va postalar1 i•letmek 

~ok faydab olur 

20 Fransll Fr. 
20 Ltret 
20 Belcik:a Fr. 

l63. 167, 
LM. 160, 

bO. M. 

clir.>> hal vazifesine ba~byacaktir. 
$ehrimizdeki Sovyet mehalilinin Bu haber de Sovyet Rusya hakkmda 

verdigi maliimat s:1kanlan §ayialann tahmin ettigimiz gibi 
D" h · · d k' S h f'l' tamarnile sas:ma ve hayal mahsulii oldugu 

d
. un ~e nmiZ e. I ovyet me a I m : hakikatini meydana koymaktadlr. 

e yaphgJmiZ tahk1kata nazaran, resmi T k' t 'J J'[J' 
«Tas» ajans1 tarafmdan verilmiyen ha- rof 1 ecrt e _1 1 

herler kamilen Sovyet aleyhtarlan tara - <?slo _1 <A_·f:·> - ~~hye Bakam 
fmdan hususl maksadlarla ortaya a til • a§agidak! tebhgl ne§retmJ§hr: .. 
maktad1rlar. Buna misal olarak Gupeu «Bakanlar kurulunun emn muc1bmce, 
rnemurlanmn Sovyet miimessilleri hak - Trok~i ve Ma?a~ Trok~i tecrid edile
kmda tahkikatta bulunmak iizere bazl cekler ve husus1 b1r .m.uhafaza al!ma ko
Avrupa merkezlerine gonderildigine dair n~~caklardJr._ !ro<;:kmm ba~kalanle ol~n 
veri! en haberin tamamile uydurma oldu- munase?etle~ml • ve . hare~a_tJm t~nz~m 
gl! gosterilmektedir. Ayni mehafile gore, I?aksadde husus1 tedb~.rl~r 1tt~haz edJlm!§
eski ~ekamn y,erin~ tutan ve siyasi idare hr. Her defasmda, hukumetm pasaport 
tesmiye edilen Gepeu te§kiaht iki sene ev- d~ires_i ta~.afmda~ hu~usl su.rette veril -
vel lagvedilmi§ ve Sovyet polisi, her mem· ~~~ b1r _musaade 1le z1yaret~1 kabul ede
lekette oldugu gibi dogrudan dogruya bJlecekt_1r. T elefonunu kullanmak hakk1· 
Dahiliye Komiserligine raptedilmi§tir. Bu na malik olmiyacakhr. ~amma g~~en 
§erait altmda mevcud olmiyan bir te§ek - mektu.blar ve telgraflar gozden ge<;:m • 
kii.l tarafmdan harice memur gonderilme- lecekhr .. v • • • • • 

sine maddeten imkan yoktur. ~~bhgde, T~ok~mm ner~de y~cnd edt-
Sovyetler birligi hiikumetinin Zinovi • lecegmden bah1s yoktur. S1md1bk, z~b1ta 

yef ile Tr()(_;ki taraftarlarma kar§I ~iddetli muhafazasmda olarak, Benefassda 1ka • 
tedbirler almakta oldugu resmi «T as» a- mete de~am ediyor. Bugiin, tanmml§ 
jans1 tarafmdan ilan edilmi§tir. Bunun Norvec;h avukat M. Puntervald1 kabul 
haricinde Sovyet Rusyaya aid yabanci edecektir. Mumail~yh, hiikfunet tarafm
menabiinden verilen haberler dogru de - dan hakkmda tedb1rler ahnan her §ah • 
gildir. Bu meyanda Zinoviyefle 15 arka- sm bir avukattan yard1m gormesi husu
da mm kur§una dizilmediklerine dair Ber sundaki team iii mucibince T rok~inin a
linden verilen haber de bir fanteziden vukathgm1 deruhde edecektir. 
ibarettir. Tro~kinin katibleri nereye gittile? 

Diin gece Moskova radyosu da ~u he- Kopenhag I (A.A.) - Nor~evten 
beri vermi§tir: hudud harici edilen ve pazar giinii bura-

Moskova 1 - Sovyet aleyhtan ecne- ya gelmi~ olan Tro~kinin iki katibi, 
bi ajanslar tarafmdan Sovyetler hakkmda Frankel ve Wolff. yeniden Danimarka
verilen haberler tekzib edilmektedir. Bu y1 terketmi§lerdir. Nereye gittikleri ma • 
meyanda azledildigi haber veri! en M. !urn degildir. 
-;- - -

lzmir sergisi diin a~ud1 
[Ba~tara.tt 1 tncn sah!Jede) 

-;ah§ttklanru, yiiksek direktiflerle devam 
eden bu ~ah§ma neticesinde bugiin o ha· 
rabelerin ortadan kaldmlarak mamure -
ler vii.cude getirildigini soylemi§, ve be 
Yangm harabesinde vii.cude getirilen Kiil
tii.rparkm ikmaline c;aii~IIdlgmJ izah ede
rek Altmc1 Beynelmilel fuar hakkmda 
izahat verdikten sonra a~1h~ toreninin 
hpilmasml Ba§vekilden rica ve Atattir
ke izmir halkmm tazimatmt arzetmi~tir. 

~ 

Yunanistanda yeni idare 
[Ba6tara{l 1 tnct sahtfede) 

bulunan devletlere miisavi olmas1 i~in 
~ah§acagim ve bilhassa hususi tayyareci
lik ve denizcilik mekteb ve kuli.ibleri ku
rulmast i~in ugra§acagim. Yunanistamn 
harici bor~lannm tanzimi ve dahili istik· 
razlann tevhidi gayesini takib edecegim. 
Diger meseleler arasmda i§sizlerin yer -
le§tirilmesi ve i§lerin muntazam surette 
devamlanmn teminine ugra§acagim. 

53. te§ekkiir etmek isterim. 

Mtsir paviyonunda pamuk i§leri saha· 
smdaki niimuneler MJSirm bu sahadaki 
terakkilerini gosteriyor. Bu. bende ~ok iyi 
inhbalar has1l etti. M1S1rhlara da alaka
larmdan dolay1 te§ekkiir ederim. 

Yunan paviyonu da giizel, Yunanista
mn istifade edilecek eserleri oldugunu 
gosteriyor. 

Arkada§lar! !zmir panaymna beynel
milel sahada biiyiik bir ehemmiyet ka • 
zandtrmayt dii§ii.niiyorum. En evvel de 
serginin m1lli bir toplantJ yeri olmasmt is
tiyorum. Eger biz biitiin mernleketin bir 
senelik ikhsadi hayatm1 sadakatle goste • 
ren bir sergi yapabilirsek o zaman va -
tanda§lar namma iyi ve beynelmilel saha
da da nazari dikkati cebedecek giizel bir 
eser vii.cude getirmi§ oluruz. 

Sergiye bir~ok vilayetlerimiz i§tirak 
etmi§ler, gii.zel ve muvaffakiyetli eserler 
te§hir etrni§lerdir. Toplu bir yerde mem
leketin eserleri goriildiigii zaman muh • 
tac oldugumuz bir~ok giizel §eyler mey
dana ~1k1yor. Bunlan di§anda da tant • 
hrsak memlekete ~ok servet getirecektir. 
F akat her§eyden evvel tammak ve tamt· 
mak laz•md1r. 

Burada mal te§hirinin bir faydast da 
dahill ticareti, mii.badeleyi arhrmas!d!r. 
Bundan dolay1 gelen faydalar pek bii
yiiktiir. 

Arkada§lar! Milletlerin hayahnda ha
rici ticaretleri kadar dahili ticaretleri de 
rol oynar. Harici miibadele az olunca 
dahili miibadelenin yiiksekligi bir~;ok Sl• 
kmhh zamanlarda ba§hca ~arei hal o • 
lur. 

Sergi, memleketin muhtelif klSlmlari 
arasmda kar§thkh tam§mayt temin ba • 
k1mmdan da gii.zel bir eserdir. Bu sergi 
gerek endiistri, gerek ziraat noktai na • 
zanndan Tiirkiyenin varhg1m tamamile 
aksettiremiyor. 

Bursa (Husust muhabirimfzden) -
istanbul - Bursa yolculugunu Yalova -
dan yapanlar pek iyi bilirler. 

Vapurun iskeleye yana§masile bera
ber otobiislere oyle bir hiicum ba~lar 
ki, buna hiicumdan ziyade panik demek 
daha dogru olur. <;iinkii, iskele boyun-
ca ytldmm siiratile ko§U§anlar, blrb!r
lerine ~arpanlar, birbirlerini devirenler 
gi:iriiliir. Bu ne kagl§tlr, ne de kovala -
YJ§!.. Sadece, yolun bozuklugundan o
tobiislerde rahatstz olmamak igin hal -
km on stralart kapmaya kO§U§UdUr. 

Otobiislerden birine biz de bindik. 
Yolun Yalovadan itibaren 15 kilomet • 
rosu iyi. Fakat, Re§adiye karakolu cl • 
van Orhangaziye kadar olduk~a bo -
zuk. Burada istanbul Vilayeti yeni ve 
kestirme bir yol a~tmyurmu§. Lakin i§i 
yanda btrakrnl§. Tahsisahm ba§ka ta -
rafa nakletmi§ ... Bir §ey de~il , eski yol 
da oldugu gibi yiizilstii b1rakllchgmdan 
ne yenisinden, ne de eskisinden hay1r 
var ... Otobiisler lodosa tutulnlu§ gemi
ler gibi yalpa vura vura insamn carom 
bogazma getiriyorlar. 

Orhangazi ile Gemlik aras1 k1smcn 
tamir gorrnii~. 

ffy-01 boyundaki koylerin !YOcuklan 
hatta s1~rtmaglart avaz avaz (gazetel) 
diye baW,rarak yolculardan gazete isti • 
yorlar. Bir de, gazete okmmyoruz! di
ye kendi kendimizi muahaze eder du -

20 DrahnU 21, 
20 isvtcre Fr. !:ilO. 
20 Leva 2il. 

1 Florin ll:l. 
20 Cek kronu I:S!, 
1 Avusturva SL 22. 
1 Peeeta 14. 
1 Mark 28. 
1 Zlot1 :.10. 
1 PensrO 22. 

20 Leva 13. 
20 Dinar 48. 

1 ten 82, 
20 svec kronu Bl. 
1 Tllrk altm1 ~•a. 
1 Banknot OS B loll, - c;EKLER 

Londra I A~llte saa.7b 
Nev Yok 0.79!1 
Parts 12.06 
Mill!. no 10.0863 
BriikseJ u~ 
A tina !14, 
Cenevre 2.4864 
Bo!va 68.1fllj:l 
Amsterdam 1.1694 

Prall' 19,2J32 
V1vana. 4.203~ 
Madrid 6,5080 
Berlin 1.11145 
Varsava U237 
Bud a oeste 4.2682 
Bilkree L01,c690 
Bellrra.d 34.6975 
Yokohama 2.6~9l! 
MMkova 2'.8775 
Stokbolm 3,06 

ESHAM 

I§ Bankast H. 
Aclll§ 

9.90 
Aslan Qimento 111.10 
Merkez Bankasi !:!tl,f>O 

23. 
1:120. 

2{1, 
8'. 
92. · 
24, 
16, 
so. 
~. 

2" 16. 
:>3. 
B4. 
88. 

950, 
24a. 

-K&p&n.lf 
63-!.~o 

0.7922o) 
12.06 
10.0863 
UV50 

8'. 
2.4361 

63,1681 
1.1694 
19.233~ 
!l2032 
6.50SO 
1.9740 
4.2:l37 
4.263:3 

l07.3690 
Bt.69 to 
2.€1:190 

:l4,877n 
3.06 

Kapa.tll§ 
10. 
12.10 
ll8,60 -

ruruz. Bizde gazete okunur amma, i§te Jl----....;;..:;;;.;....;;..:;,::.r;..:.:;,;..::..:::.::_ __ 
boyle; ya okunrnu§lart okutmak:la veya 1 ~~~ Kap~ 

1ST1KRAZLAR 

kahvelerde paras1z okumakla ... Mem - I TUrk borcu I pe~ln 23.4.u 
a ,. I va. 23 60 2B,l25 

teketimizde saYJlan pek ~k olan kah· ,. :. .n pe$1n 21:90 ll1.!:!25 
velerde bir gazete ak§am&. kadar elden ,. :. n vadelt 21.75 21.775 
ele dola§arak ve asgari yirmi ki~i tara- Erlla.ni 97.75 91,75 

fmdan okunarak fersude bir hale ge - % 5 Haztne 46• 46, 

lir. §lu hale gore, 20 bin basan bir ga - T A H V t LA T 
zetenin Tiirkiy,ede iic; dart yiiz bin karii I All~ Ka.pam.o 
Q}dugu muhakkaktlr. ~dolu I oeatn !5,61> 45.10 

Yolcular, ellerindeki gazeteleri bu o- :. I Vadell 45•6;, ~~·. 160° j 
:J) n ne. 45.65 •u 

kuma hasreti !Yeken koy ~ocuk:larma I :1> 0 vadell 45.65 45.60 
fleve seve atJyorlar. Yavrularm gazete- L--:==-:-~;o;;i;i~~=~==....;~d 
teri kap1~lar1 goriilecek bir §ey!.. Prof. K. Komiirciyan'tn 

Yalova yolu Mudanya yolundan u
;run oldugu i~in insamn cant stklllyor. 
ti'cr saat yerinizde lop1rdamadan otur -
mak, iistelik bir ayran yaYJ~ gibi gal -
kanmak tahammiil edilir §ey de gil .. . 
Bu yolu k1saltmak veya diizeltmek ic;in 
asfalt yapbrarak yiiz binlerce lira sar
f~tmektehse Bur!la Ue !startbul atas'l.n-

Modern ve harkese elzem kitablar1 
Ameli ve tatbiki kambiyo 35 Kr. 
Yeni muhasebe usulii 122,5 :. 

Ticart malCunat ve bankac1hk 105 :. 
Iktlsad ilmi 87,5 ~ 
ihhsas muhasebeleri 175 :. 

i smet !nonii, <<Bu hareketli gtinlerde 
lzmirlileri selamlamak ic;in geldik. lzmirin 
fuanmn, bi.iti.in memleket i~in sevilen, 

begenilen ve her sene miitekamil bir mii· 
essese haline gelmesine ehemmiyet vri • 
}'oruz. Vilaytin, Vekaletlerin ve giizel tz
tnir belediyesinin bu eserler iizerinde ~ok 
~ah§hklanm bilirim. F akat neler yap1ldt, 
neler yap1lmas1 temenni olunabilir; fuan 
gezdikten sonra soyliyebilecegim. Miisa· 
ade ederseniz hep beraber gezelim» diye
tek kordelayt kesti ve fuar gezilmege ha§
landi. 

Lisan meselesi tabii yolunu takib ede
cek mekteb kitablan hiikumetin inhisarma 
almacak, maarif komiinistlerle devlet 
memrlarmdan tasfiye edilecektir. 

En nihayet Yunan miletinin mill! mef
kuresine hizmet etmek i~in her tiirlii ~a
relere ba§ vuracagiz.» 

M. Stoyadinovi~ yeni Yunan 
el~ittini kabul etti 

Atina 1 (Hususi) - Belgraddan 
telgraf!a bildirildigine gore Y ugoslavya 
Ba~vekil Stoyadinovk Yunan Ba§vekili 
Metaksasm baz1 tebligatml Mmil bulu
nan yeni Yunan el~isi Kapsalisi kabul 
etmi§tir. 

Varhgimiz bu eserlerden fazla, ~ol 
fazlad1r. Her ~eyden evvel noksamm1z 
boyle bir sergiye her vilayetin liizumu ka
dar ehemmiyet vermemesi olmu§tur. Vi
]ayetlerimiz bu eksikliklerini tamamlar • 
lana serginin inki§afma hizmet etmi§ o
lurlar. 

da tayyare seferleri a~mak hem daha 
ucuza mal olacak, hem de halkt hava -
c11lga ah:;,;hracakttr. 

<;iinkii, Yalova yolundan !stanbula 
gelenler bir giinlerini kaybediyorlar. 
Asrtmtzin gok k1ymetli olan zaman mef 
humunu boyle bo~a sarfetmek bilhassa 
i§ adamlar1 i11in biiyiik bir zarar te§kil 
ediyor. Mesela, Bursa ile istanbul ara
smda mevcud ticari, ikbsadi ve diger 
her sahadaki s1k1 miinasebetlerden sarfl 
nazar, !stanbulda veya Bursada ticaret
haneleri olup ta hemen iki giinde bir ge
lip gitmeye mecbur bulunanlann giin
lerini yolda gegirmeleri be§ on lira ile 
telafi edilir ziyan degildir. Bu itibarla 
!stanbul • Bursa hava seferlerinin gok 
ragbet gorecegini zannediyorum. 

(l?irket, sanayi, ziraat ve banka) 
Ticari ve malt hesab 1 inci kls1m 70 :. 
Zihni hesab kaideleri 20 ,. 
Ltlgaritma cetvelleri (yeni 56 » 
rakam) 
Yeni hesab1 ticari 200 ~ 

Mali cebir (istikraz ve sigorta 100 » 
hesablan) 
Ba~?hca satl§ yeri: !KBAL KiTABEvt 

Metaksas Yunanistanda yeni 
bir parti kuracakmt§ 

Vilayetlerimiz paviyonlannda, bana 
burada tam§hktan sonra ald1klan sipari§
lerle kendilerine yap1lan miiracaatlerin 
faydasml gormii.§ olduklanm soylediler. 
Bi~ok mafia, daha giizel te§hir edilebi • 
lir. Serginin bir vasft da gozii de doyura· 
bilmesidir. 

Sergide bir eksik te 1zmir civannda 
turizm propagandasi ic;in faydah olan 

Dr. Zeki T ekta~ 
Niimune Hastanesi Nisaiye 
mi.itehassisl, Kad1koy Bahari -
ye caddesi, Cevizlik tramvay 

.__ durag1. Tel: 60177. 

ROMANYA SEYRiSEFAi.N !DARES! 
Hareket edecek vapurlar: 

*** 0~ milyon be~ yiiz bin kilo ku-
ru ~am odununa verilen fiat ga
li goriildiigiinden yeniden kapah 
zarfla ekailtmiye konulmu,tur. 
Eksiltmeai SankamJtta Satmal -
ma Korniayonu binaatnda 8/9/ 
936 sah giinii saat onda yaptla • 
cakbr. $artnameai parastz ola • 
rak Komisyondan verilir. Tah. 
min bedeli 35000 lirad1r. lstek • 
lilerin belli edilen ihale saatin • 
den bir aaat evveline kadar ka • 
nuni veaaikle birlikte teklif mek
tublartnt Komiayona vennit bu • 
lunac:aklardtr. Uk teminat1 2625 
lirad1r. «228» (599) 

*** 38000 kilo sade yagma talib 
~JkmadJgmdan pazarhkla ihale
ai 9/9/936 ~·rtamba riinii aaat 
ll de Sar1kam1f Satlnalma Ko
miayonu binasmda yap1lac:ak -
br. Tahmin bedeli 24700 lira, 
ilk teminah 1852 lira 50 kurU!; • 
tur. ~artnameler Komisyondan 
paras1z olarak verilir. lstekli -
ler belli giin ve saatinde kanu -
ni vesikalarile birlikte Komis • 
yona miiracaat edeceklerdir. 

<c262» (891) 

*** 
1 - Eksiltmiye konulan i\1: 

Vizenin 60000 kilo slgtr eli, 
AlpulJunun 960000 kilo odunu, 
Panarhisar1n I12000 kilo yulafl. 

2 - S1g1r etile odun pazar -
hk suretile, yulaf a~tk eksiltme 
olarak Vizede yaptlacakhr. 

3 - Stgtr etinin bedeli 
13200, odunun 9600, yulafm 
6496 liradtr. 

4 - lhaleleri eyluliin 24 i.in 
cii per,emhe giinii saat I5,I~ da 
yaptlacakbr. 

5 - Stglr etinin ilk temin 1 

990, odunun 720, yulafm 488 li
ra olup Tiimen Muhasebesine 
teslim edilecek makbuzla Ko -
mieyona miiracaat etmelidirler. 

6 - $artnameler hergiin Ko -
misyonda goriilebilir. 

«253» (850) 

inhisarlar Idaresi 
Uskiidar Depolar Grupu 

Miidiirliigiinden: 
1 - ~emsipa a Bak.lmevi mcmur oda-

Innnda yapiiacak tadilat i~i plan ·e ke-
: 

ifnamesi mucibince pazarhkla ihalc 1 

I 

I 
! 

Sergi, ktsa bir zamanda yap1lmJ§ olma
sma ragmen ~ok gii.zeldi. Miihendislerin 
bi.iyiik san' at ve zevki selimle viicude ge· 
tirdikleri paviyonlar goriilmege deger. 
Ortada biiyiik bir havuz yap1lm1§t1r. Bu
nun .ctrafm1 paviyonlar ve park siislemek
tedir. Sergiye 225 firma i§tirak etmi§tir. 
Sovyet, MISlr, Yunan firmalan i§tirak e· 
denier arasmdad1r. Diger firmalar ara • 
Stnda 90 Anadolu Ticaret Odas1 vardtr. 

r.;ondra 1 (Radyo ile) - Yunanistan
dan bildirildigine gore, Ba§vekil M. Me
taksas memlekette bir fa§ist partisi kur 
maya karar vermi§tir. Bu yeni f1rka ta
mamile !talyadaki fa§ist ve Almanya • 
daki Nazi f1rkalanna benziyecektir. 

baz~ ~eyl~rin t~§hir edilmemesidir. Hal • 
bukx Izm1r tunzm goziinden ~ok klymet
lidir. Gelecek sene sergide bu ~ube de 
a!;Ilacakhr. 

Banyolar igin, spor igin ve nihayet 
seyahat igin buraya gelip gidenlerden 
en a§agr yiizde be§i tayyare yolculugu
nu teroih edeceklerdir. 

Yalova yolundan giinde vasati on o
tobiis Bursaya yolcu ta~tyor. On oto -
bus te Yalovaya ... Gene vasati olarak 
her otobiisii yirmi~er ki§i hesab ederek 
giinde bu yolda seyahat edenlerin sa • 
ylSl dart yiizii buluyor. Mudanya yo • 
Iundan da a~ag1 yukar1 bu kadar yolcu 
gelip gidiyor. Yani asgari bir hesabla 
Bursa ile istanbul arasmda giinde BOO-
1000 yolcu gelip gittigine gore bunlar • 
dan §iiphes1z 10 ki§i olsun tayyare yol
cusu olabilir. 

DURASTOR vapuru 4 eylill. cuma 
saat 12 de (Kostence, Sulina ve Ka -
las) a. 

ROMANtA vapuru 4 eylUI cuma saat 
13 te (Kostence) ye. 

l'd il ecek tir. J; 

2- Ke if bedeli 170 lira 39 kuru!jtttr. ;'. 

3 - Muvakkat tentinat 12 lira 78 ; li 
Stimer Bank, inhisarlar idaresinin pa· 

viyonlan, M a a din idaresinin yer altmda 
bir madeni temsil eden paviyonu goriil * 

b!ege lay1ktu. Trakya paviyonu da nazan 
dikkati celbetmektedir. Kaz1m Dirik 
T rakya paviyonlan hakkmda Ba§vekil 
!smet !nonii.ne izahat vermi§tir. Paviyon· 
1ann hepsinin ayn hususiyetleri vardJT. 

lsmet fnonii biitiin paviyonlan dola§ -
b. Ak§am Belediye tarafmdan fuar ka
zinosunda verilen ziyafette bulunduktan 
sonra saat 11 de izmir vapurile istanbula 
hareket etti. 

Kiiltii.rparkm, Moskovada ~izilen 
t>rojesi dahilinde ikmaline ~ah§Ilmakta • 
dn. Yi.izlerce amele ~ab§lyor. 

F uar k1sm1 ikmal edildikten sonra di
Rer in§aata devam edilecektir. 

lsmet lnonii, Sa Majeste !ngiliz Krah 
E.dvardm memleketimizi ziyaretinden 
8onra lzmite giderek Kag1d fabrikasmm 
a!<Ilma merasimini yapacakhr. 

' Metaksas Atinaya dondii 
Atina 1 (A.A.) - Ba§bakan M. 

Metaksasla kabinenin yeni tayin olunan 
azalan bugiin ogled"n sonra Atinaya 
donmii§lerdir. 

Yeni Bakanlar diin Korfuda ve Krahn 
huzurunda yemin etmi~lerdir. 

FranslZ • Polonya 
yakJnla,masi 

[Ba1taratt 1 tncn sahtfede] 

!erin, General Ridz Smiglinin Paristeki 
konu§malarmm esas mevzuunu te§kil et
tigini Lehistanla Fransanm 1923 muahe
desini tekid etmi§ olduklanm soylemekte· 

dir. 
Bu muahedede Fransa Almanya tara-

lzmire panaytr ifin gelen 
seyyahlar 

lzmir I (A.A.) - Fuann a~th~ to • 
reninde bulunmak iizere gerek Karade • 
niz vapurile ve gerekse Band1rma yolile 
fstanbuldan ve Kuklarelinden §ehrimize 
birc;ok tiiccar, ogretmen ve doktor gel -
ll'li§tir. Ta§radan ~hrimize akm edenier 
c;oktur. Daha §imdiden otellerde bo~ yer 
~almamt§tlr. 

fmdan taarruza ugrad1g1 takdirde Lehis
tamn otomatik olarak Fransanm yard!mi
na ko§acag1 musarrah bulunmaktadu. Bu 
hafta spnunda Lehistana kredi verilmesi
ne miiteallik olan miizakerenin iyi bir ne
t1ceye varacag1 umulabilir. Baz1 siyasi 
t:evahn, bu silahlann, vaziyet ne olursa 

I QJsun, Fransantn miittefiklerinden her -
hangi birisine tevcih edilmiyecegine dair 
teminat almak istedikleri soylenmektedir. 

,_Dr. FAHRi CELAL-. 
Sinir hastabklan ve kekeleme J 

tedavisi 
HergUn U~ten sonra 

Cagaloglu, Halk F1rkas1 kar~IsJ, 
• Zorlu aparbman No. 2 Tel. 20785 

Bir gazete miitaleasr 
Paris I (A.A.) - Polonya ordulan 

ba~kumandam Ridz • Sl)liglinin Parisi 
ziyaretlerinden bahseden lmformation ga
zetesi diyor ki: 

«General F ransanm yalmz muslihane 
temayii.llerini degil ayni zamanda Avru· 
pa meseleleri hakkmda biiyiik bir anla -
yJ§ besledigini de gorecektir. Sonra na-
511 Lehistan Almanyaya veya diger her
hangi bir devlete dii~man degilse Fransa
nm da i:iylece dii§man olmadlgmJ keza 
mii§ahede edecektir. 

Arkada§lar! Serginin bi.itii.n memle • 
kete ~amil bir toplanh yeri ve beynelmi • 
lei ktymeti haiz, Tiirkiyeyi tamtacak bir 
hale gelmesi i!;in vilayetlerirnizin daha 
~ok ~a!J§masi lazJmdir, 

Bunu aram1zda htikumetin mes'ul a • 
dam! olarak soylerken, gelecek sene da~ 
ha iyi ~ali§acaglmizl size soz venni~ o· 
luyoruz. 

Tii.rkiye kiiltiirel ve ikhsadi faaliyet
lerile miitemadiyen ileri hamleler yapan 
bir memlekettir. Bi.iytik bir kiiltii.r faali
yeti olan Dil Kurultay1 kapamrken !zmir 
sergisi ac;1ldJ. 

Memleketimizi her sahada oldugu gibi 
kiiltiirel ve ekonomik sahada da ilerlet • 
mek i~in Atatiirkiin yakm alakalan he
pimizde hii.rmet uyand~rmaktadir. 

!zmire gelirken sergiye kar§l bi.iyiik 
bir alaka gosterdiler. Ve bana fzmirli • 
!ere selam ve muhabbetlerini gotiinnemi 
emrettiler. Huzurunuzda biitiin hmirli· 
!ere bunu bildirmek vazifesini ifa etmek 
benim i~in biiyiik bir §ereftir. 

lzmirde binlerce vata]:lda§m toplandtii 
ve gelecek seneler, btr,.ok seneler diye • 
rek uzatmak istemiyorum. Gelecek sPne 
sergiyi daha iyi gorecegime eminim. Siz
den gordi.Jgiim biiyii.k hiisli~ kaLolden 
dolayi te§ekkiirler ederim. Miisaadeniz
le size muhabbetle veda ediyorum. 

Ba§vekilin nutku alki§larla bitmi~ ve 
daha sonra Sovyet Rusya Ticaret Odas1 
ba~kanhgmdan gelen a§ag1daki tebrik tel
grafi okunmu~tur: 
Belu;ct Uuz 

lzmir F uarr komislesi ba§kani 
Beynelmilel 1zmir sergisinin a<;tlmasJ 

mii.nasebetile candan muvaffakiyet te -
mennilerimizi arzederiz. Memleketleri -

!nsan zaten yolda fi~, dart lira sar • 
fediyor. !§i acele, zamaru dar ve loy -
metli olanlar igin iiste verilecek iki, ii11 
lira ile mesela Bursaya kadar tayyare 
yolculugu be§, on liraya yap1labilir, sa-
mnm. 

Memlekette yolculuk §artlannt ko -
layla§tlran, halkta gezme hevesi ve yur
du tamma sevgisi uyandtran muhterem 
Nafta Vekilimiz Ali ~etinkayadan Bur
saya da tayyare postalan i§letmesini 
dilemek her halde yerinde bir i§ olacak. 

MUSA ATA$ 

mitin miitekabil mii.nasebatmm inki~afma 
hizrnet ettigi §iiphesiz bulunan paviyonu • 
muzun tanziminde vaki olan hizmetleri -
nizden dolayt sami171i te~ekkiirlerimin ka
buliinii rica ederim. 

Sovyet Sosyalist Cumhunyetlcri / 1tihadt 
Ticaret Odast Ba§kanr 

Bu telgraf ta §iddetli alk1§larla kar§l ~ 
lanml§hr. 

Bunu miiteakib iktisad Vekili Celal 
Sayar, T rakya Umumi Miifetti§i, eski 
lzmir Valisi Kaz1m Dirik te nutuklar soy
Iediler ve heyet saat tam 23 te lstanbula 
hareket eden vapura binerek izmire veda 
etti. Burada sadece Adliye Vekili $iik
rii Saracoglu kalml§hr, 

Berlin, Breslau, Dresden, Londra 
Briiksel, Lahey, Lwaw ve Warsz<iwa 
igin tenzilatll fiatlarla miittehid bilet -
ler verilir. Biitiin Romanya, Polonya 
ve Tuna limanlar1 i~in ve Tiirkiye -
Romanya hiikumetleri :ll'asmdaki itilaf 
mucibince merkezi ve §arki Avrupa 
ir;in tenzilath fiatlarla e:;;yayi ticariye 
sevk ve nak:ledilir. Fazla tafsilat i~in 

Galata Yolcu salonu kar§tsmda Ta -
hirbey hamnda istanbul umumi acen
tallgma miiracaat. Telefon 44827/8 

kuru§tur. : 1
1 

4 - Kat'i ihale 18/9/936 cuma giinii ·I' 
saat 14 te grup merkezinde mi.ite§ekkil , ::: 
komi yon ontindc yaptlacakttr. ': 

5 - isteklilerin plan, ke§ifnamc ve :: 
§a:tnameyi .. gormek tizere her giin ko- ! 1: 
m1syona muracaatleri vc miinakasa gii· 1 

nii saat 14 e kadar teminat ak~elcrini :; 
makbuz mukabilinde grup Vl'Zne inc 1 

:vatmnalart ilan olunur. (873) 

istanbul Beledivesi ilanlar1 

Belediye ve miiesseaabna ahnac:ak 12 ti.irlii kalem, kag1d veaaire 
pazarhga konulmuttur. .!?artnamesi ve listeai Levaztm Miidiirlii • 
gunde goriiliir. Bu k1rtasiyenin hepsine 482 lira 50 kurut bedel tah • 
min edilmi,tir. latekli olanlar 2490 numarah kanunda yaz1h vesika 
ve 36 lira SO kurutluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
3 eylul 936 pertembe gi.ini.i aaat 14 te Daimi Enciimende bulunma
hdtrlar. «B.» (899) 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden 

~artnameai mucibince 1150 ton Rekompoze komiir 9/IX/936 ta

rihine rashyan ~artamba giini.i saat 15 te pazarhkla satm altnacak -

br. lsteklilerin tartnamesini gormek i.izere hergiin ve pazarhk i~in de 

tayin olunan giin ve aaatte % 7,5 gi.ivenme paralarile birlikte Kaba

latta inhisarlar Levaztm ve Muhayaat ~ubesi Miidi.irliigiindeki Ahm 
Komisyonuna miiracaatleri. ( 483) 

~ 

.l~aremizin 1285 lira 88 kurut ketif bedelli Ahtrkaptdaki iskele ta· 
mm 7 /IX/1936 tarihine rashyan pazartesi giini! saat II de pa • 
zar~1kla ihale edilecektir. lsteklilerin ihale evraktn~ bedelsiz olarak 
lnhtsarlar lnfaat ~ubesinden almalart ve muayyen giinde % 15 mu- • 
vakkat teminat parasile birlikte Kabata,ta Levaztm ve Mubayaat 
&ubesindeki Komisyonda haztr bulunmalan. (779) 

I 

I 

' 

i 
' 
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Grip, nezle, ba~ ve di~ agnlartntn kat'i ilact KESKiN Ka~eleridir. • ASRi SAC BOY ASI kullammz. Leke yapmadaD 
sabit bir renk temin eder. 

irketi ay iyeden: 
Eyluliin 

Sirin 
2 inci carsamba aksamt •• •• gunu 

' 
BOGAZIN en 

Musiki -
$en 
Siir 

• geces1 
Mehtab -

~irketimiz ge~en ay yapbgl mehtab aleminden aldlgl hiiyiik tecrube ile bu (Jefa saym halkimtzm 
tam huzur ve istirahati, eglence programm1 gorebilip ifitebilmesi i~in laz1m gelen tertibah almlf, 
arzu edenlerin eglence nihayetine kadar kalmtyarak daha erken avdetlerini de temin etmi,tir. 

M U S I K f : Ba,ta ktymetli san'atkarlartmtz Bayan S A F l Y E ve yiiksek musiki iistadla
ramazdan Bay Kemal ve Sadeddin olmak iizere tanburi Salahaddin, kemani Cevdet, udi Fahri, o
kuyucu Ya,ar, Numan ve Celal, kemen!;eci Aleko, kanuni Ahmed ve klarnet ~ereften miirekkeb 
olacakt1r. 

Hoparlorler Bogazi~inin biitiin iki sahilini Iatif musiki nagmelerile c;:mlatacaklardn. 
Yeni neslimizin en kudretli ~airi Bay Faruk Nafizin Bogazi~i sevgisini soyliyen bir fiiri bu gece 

i~in bestelenerek notalar1 tabedi.lmistir. Bu nota tenezzuhe i,tirak buyuran zevata vapur ic;:inde tev
zi edilecektir: Bundan ha,ka iistad Bay Sadettinin yeni repertuvarma aid par~alart, Bahk~1 ve 
Dursun kaptan ve Goc;:men isimlerini ta,ayan c;:ok cazib ve milli eserleri okunacakhr. 

Musiki grupunu hamil olan araba vapurunun renk renk elektrik ziyalan bu musiki ve mehtab 
alemini bir kat daha canlandtracakhr. Saz heyetile hareket eden araba vapuru saat tam 21 de Be
bek kanalmdan gec;:erek Hatim Pafa yallSl oniinde kendisine iltihak edecek diger vapur kafilesini 
liekliyecektir. 

Biitun vapurlar musiki heyetini hamil araba vapurile birlikte hafif seyir ile Yenikoy iskelesi hi
zasmdan Beykoz parkt online $-!i.derek orada bir saat tevakkuf ettikten sonra. saat 23 te Beykoz -
dan kalkarak 23,30 da Biiyiikderede Beyaz Park oniine gelip bir buc;:uk saat kalacaklardtr. . 

Bilhassa bu iki tevakkuf hen$-!ammda musiki heyetimiz hatta Bayan S A F I Y E oldugu halde 
butiin varltklarmt gostereceklerdir. Biiyukdere oniindeki tevakkuf esnasmda Beyaz Park miiesse • 
aesi tarafmdan bazt siirprizler yaptlacakbr. 

Vapurlarm seyir ve hareketleri esnasmda bir kazaya mahal kalmamak ic;:in bu mehtaba sandal
larile ittirak edecek zevattn yalmz Beykoz ve Biiyiikdere koylarmda evvelden toplamp kalmalar1 
ve vapurlarm arkalanna sandallarmt baglamaktan i<:;tinap etmeleri sureti mahsusada rica olunur. 

lstanhulun muhtelif semtlerinde ve Bogazm iki tarafmda oturan muhterem halktmtzm bu meh
taba ittiraklerini temin ic;:in afag1da gosterilen seferler tertib edilmi,tir: 
1 - 74 nu~arah vapur saat 19,20 de Beykozdan hareketle stra ile tlskiidara kadar butun Ana • 

dolu iskelelerine ugr1yarak Oskudardan 
2 - 66 numarah vapur saat 20 de Y enimahalleden hareketle sxra ile Rumelihisarma kadar bii -

tun iskelelere ugrtyarak R. Hisarmdan 
3 - 68 numarah vapur 20,15 te Kopriiden hareketle Be,ikta,, Ortakoy, Arnavudkoyu 

ve Bebekten 
4 - 65 numarah vapur 20,30 da Kopruden hic;:bir iskeleye ugramaks1z1n doiru Bebege giderek 

Ciimlesi 27 numarah araba vapuruna iltihak edeceklerdir. 
ltbu vapurlarda gidip gelme vapur iicreti herkea i~in bilaistisna 37,5 kuru, olup pasolarla fotog

rafh ve hususi tenzilli karne ve kartlar muteber degildir. Ledelhace zuhurat postalar bu terait al
tmda kaldmlacaktu. 

Vapur biifelerinde mutat fiat dahilinde ihtiyaca ki.fi yiyecek ve i~ecek bulundurulacakttr. 
71 numarah vapur Kopriiniin tlskiidar iskeleainden saat 20,35 te kalkarak dogruca Bebekte kafi

leye ittirakle bahri alay1n tam ortasmda ahzimevki edecektir. 
Bu vapur i!rin ancak 500 bilet sablacak ve gidip gelme 37,5 kuruf bilet ucretinden ha,ka 20 ku

ru, munzam hir ucret ahnacakhr. 

Buyukderede eglenceler bittikten sonra saat birde 66 ve 74 No.h vapurlar geldikleri gibi Ru
meli ve Anadolu cihetlerindeki iskelelere ugr1yarak yolcularmt c;:tkaracaklardJr. 71, 68 ve 65 nu
marah vapurlar 27 numarah araba vapurile birlikte Beylerbeyine giderek Saray oniinde bir saat 
kadar festivale ittirak edecek ve sonra Kopriiye avdet eyliyecektir. 

Bu vapurlardaki yolculardan feativale i,tirak etmek istemiyerek donmek istiyenler ic;in Biiyiik
derede eglencenin hitammda hazar bulunan ayn bir vapur her iic; vapura yana,arak avdet yolcu -
Ianna alacak ve yolcusu olan Bogazic;:i iskelelerine ugnyarak Kopriiye gelecektir. 

Beylerbeyi Sarayt oniinde sureti mahsusada haztrlanan bir vapur festivale i~tirak edenlerden 
Bogazic;:inde oturanlart her iic;: vapurclan alarak yolcusu olduklan Bo~azici iskelelerine goturecektir. 

Di!J hekimi 

FERiD RAMiZ 
Viyana kongresinden avdetle has
talapm kabule ba~lamt§hr. Beyog· 
lu lstiklil ead. Ril§tii Pa~a apt. 

Tel. 43413 

Sartyer K. Yenikoy N. Niifus Me • 
murlugundan: 

Yenikoy, Koyba~1 cad. 127 sayili. evde 
kaytdll Osman oglu Bafidin ad1 Yusu£ 
Hafid olarak diizeltileceginden keyfiyet 
ilan olunur. 

Dh; Tabibi 

A. SARIM 
Avrupadan gelmi~ ve iljine ba~lam1~br 

Mi.isikrat Amilleri Cemiyetinden : 
Birinci ~ah§ma yllmt bitiren idare heyctimiz arasmdan uc; arkada§tmlzm 

yerine mevcud ycdek aznlarm istifa ctmi§ olmalan yi.iziinden u~ asli ve U~ 

yedek azahk ic;in yeniden intihab yapllmasma karar verilmi§tir. tntihaba 7/ 

!1/936 pazartesi gi.inii saat 10 da ccmiyetin Dordiindi Vaktf hanm a rna katm

daki merkezinde ba§lanacaktrr. Rey sandtjp saat ondan on ikiye kadar ce
miyet merkezinde bulundurulacak saat on iic;ten on bc~e kadar da §ehrin 
muhtciif semtlerindeki miiskirat. ve gazoz imalathanelerine gotiiriilerek 
reylerin toplanmas1 suretile azalarun1zm i§ierini kaybetmemelcrinin teminine 
c;ah~acakbr. Rey sand1g1 saat on be§ten on altxya kadar gene cemiyet mer
kezinde bulundurulacakhr. 

Cemiyetimize kayidli miiskirat amilleri ile mii tahdemlerinin, gazoz, §ira, 
~irke, boza ve tur§U imal edenlerin yukartda yaz1ll saatlerde reylerini kul • 
lanmak tizere hiiviyet ciizdanlart ile birlikte cemiyet merkezine gelmelcrini ve 
toplu olarak saat on ii~le on be§ arasmda herhangi bir imalathanede rey san
dtgmt bekliyeccklerse daha evvel cemi:vet merkczinc bildirmelerini dileriz. 

istanbul Gayrimubadiller Komisyonundan. 

lzmir Sat1~1 
D. No Semti ve 

\1ahallesi 
729 Buca A§agt 

mahalle 

898 Tepecik 

Soka~ 

E. Mecidiye 
Y. Belediye cad. 
ve ~&YJr sokak 
E. Hekimkoc;o 
Y. Koeatepe ve 
Ak~am sokak 

Emlak 
No. 

6H 
Notaj 

8 
E. 22 
No. taj 24 
l'\o taj 17 

Cinsi ve 
hissesi 

Duvarh arsa 

Bodurum uzerine bir 
oda bir hayat bir 
mutfak ve avh;u 
mii~temil ev 

Hisseye !fOre 
muhammen 

6814-

2JOO 

Yukar1da evsab yaz1l1 gayrimenkuller kapah zarf usulile satl§a <;Jkarllm•~t1r. lhaleleri 14-9 !l36 pazartesi giinfl 
saat 16 da L>.mir Mill! Eml!k dairesindP yapdacakt1r Sah<~ mlinha•nran gaynmiihadil bono<~liPclir 

Is t a n b u I Gay rim u b a d i II e r Komisyonundan: 
D. No. Semti ve 

mahallesi 

Eminonii Ahi(;elebi 

Heybeliada 
ttskudar Selams1z 
Kastmpa~a Siiruri 

Edirnekapt Kariyeiatik 
Alipa§a 
Kastmpa§a Siiruri 

1959/2 ~ 

U skiidar Ten bel 
Hc1 Mehmed 

542 tlskiidar 1mrahor 
1065 Arnavudkoy 

1067 Kadlkoy Osmanaga 

Kmallada 
Yenikoy 

Kurtulu~ 

Kad.lkoy 
Tuglactba§l 

8272 Kad1koy 
Tuglac1ba~1 

Edirnekapl 
Ke~ecipiri 

Pa§abah~e 

Ferikoy 

istinye Giizelce Alipii§a 
806 Yenikoy 

Samatya 
1mrahor 
Kasunpa§a 
Yeni(;e§me 

istinye Giizel~e Alipa§a 
Tophane 
Karaba§ 
Kiigiik Bebek 

Beyoglu Hiiseyinaga 
Uskiidar Yenimahalle 

Sokag1 Emlak 
No. 

Limoncular E. 37 
Y. 34 

Sed 20 ua. 30 
Dibek 43 
E. Gizlice Evliya(;IkmaZl E. 17 
Y. Keramet ~1kmaZ1 Y. 27 
<;ak1raga E. ve Y. 
yoku~u 3 
!nceka§ 29 

~ 33 
~ 31 

Selami Ali E. 29 
Y. 27 

Doganc1lar cad. E. ve Y. 157 
E. Yaghane E. 19-21 
Y. Ogul~lkmaz1 Y. 124-19-21 

E. Misk E. 2 Mii. 
Y. Misk Anber Y. 47 

mahallen 48 
Karanill 58 
E. Birinci E. 16 
Y. Kanber Y. 18 

mahallen 12 
Mumcu E. 4-6, Y. 4 
E. Bagdad cad. E. 49 Mii. 
Y. Fenerli Ahmedbey Y. 38 

• E. 49 Mu. 
Y. 40 

K~eoipiri ve E. 93 
LOkiinciiler Y. 177 
Kilise E. 23 
E. Ducu 10-12 
Y. ~eyhmerdan 

Ermeni Bostam E. 35 
E. Koyba§ Arkas1 E. 8 Mii. 
Y. Hekim Y. 1 
E. HaCI Manol 71 
Y. Hac1 Manav 
E. Kilise E. 4 
Y. Muhit Y. 51 

mahallen 23 
Ermeni Bostam E. 36 
Liileci ve E. 10 
yubukc;ular Y. 20-22 
E. Hamamc1 kuyu E. 1 Mii. 
Y. Yeni Y. 12 

harita 71 
Tekneci E. ve Y. 12-14 
Yenimahalle cad. E. ve Y. 78 

Yukanda evsan yaz1h gayrime-nkuller 11/9/936 tarihine tesadi.if eden 
detle pazarllkla sati~a qtkanlmi~tir. Pazarhk i~in talib olanlarm ihaleleri 
12 ye ve 14 ten 17 ye kadardtr. Bu iki glinden maada her giin sabahlan 

Satl~ miinhas1ran Gayrimiibadil bonosiledir. 

Cinsi ve 
hissesi 

Hisseye gore K. 
muhammen 

Ustiinde odalan olan kargir 
diikkamn 4800 de 900 his. 
Be§ ktt'a arsa 
154 metro ars. 
180 metro arsamn 5/6 his. 

140,50 metro arsa 

47 metro arsa 

57,50 metro arsa 

51,50 metro arsa 
53,50 metro arsa 

44,50 metro arsa 
i~inde yemi§ agaclan ve do
lablt kuyusu ve ahm olan 
bostanm 76/2400 his. 

Bah~eli ah§ab hanenin 
3/24 his. 

483 metro arsa 
Bahc;eli ah§ab hanenin 
15/96 his. 

54 metro arsa 
2073 metro arsa 

2088 metro arsa 

112 metro arsa 

1827 metro arsarun 1/4 his. 

Bah~eli ah~ab hanenin 
1/4 his. 

9187 metro arsa 
Arsanm 2/3 his. 

Ah§ab hanenin 
18/64 his. 
71,50 metro arsa 

440 .. 
155 ~ 

150 ~ 

150 " 

150 • 

180 • 

160 ~ 

160 • 

200 ~ 

100 " 

220 ~ 

200 • 
140 .. 

9187 metro arsa 400 • 
Ah§ab barakarun 29376/31104 100 • 
Hissesi. 
225 metro arsa 

120 metro arsanm 1/2 his. 
106 metro ar.sa 

150 I 

180 I 

160 I 

cuma giiniinden itibaren 10 giin mud
salt ve per§embe giinleri saat 10 dan 
saat 10 dan 12 ye kadardtr. 

Deni7.vollari --AMBASADOR-110 

Acen!a~r~ ~~a~yE i1pruba~~ LOKANTA ve BiRAHANESi A~ILDI 
TeL 42362 - Sirkeci Miihiirdarzade Geceleri fevkalade varyete, dans. Ak~amlar1 21 e kadar 

I!!!!!!!!!.._:H~a~n:_. ::T_:el:_._:2:27~4~0.::_==ll ________ Tabldot 75 kuru!tur. •••••••• .. 

3 eylul per,embe giinii Ka
radeniz postastna kalkacak o
lan CUMHURlYET vapuru 
yalmz bu sefere mahsus ol -
mak uzere P E R ~ E M B E 
SAAT 24 te kalkacak ve Ytl
KONU HAREKET GONU 
ALACAKTIR. 866) 

MUSEVi LiSESi 
Beyoglu, Kumbarac1 yoku!iu 

Tarn devrell llae • 12 ncl sanafan 
riyazi ve felseft tfUbeleri varder. 

Derslere 7 eylillde ba~lanacakttr. Bii
tiin smlflarm ikmal imtihanlar1 1 ila 5 
eyiUlde yapdacakhr. 

Yeni kayid muamelesi 15 agustostan 
itibaren cumartesi ve pazardan maada 
hergiin yap1hr. 

Getirilecek evrak: N oterden musad -
dak niifus iezkeresi sureti, sthhat ra · 
poru ve a~1 ~ehadetnamesi, 3 aded fo -
toj:Craf, evvelce bulundugu mekteb tas -
diknamesi. 

Ha.nhp: Vaki olan bUtUn !B• 
yialar hlllfana lise blnasana 
deftl~tlrmiyor. 

Beyoglu 4 ilncii sulh hukuk mahkeme • 
sinden: 

~i~lide Saman sokagmda 1 say1da 
mukim Lutfiye Tiitiin inhisart Cibali 
fabrikas1 di~ tabibi ve Galata Nordi§ -
tern handa No. 2 de Tevfik RIZa aley
hine a~bgx nafaka davasmda yapdan 
tcbligatta ikametgah1 me~hul oldugun
dan davetiye yerine kahn olmak iizere 
ilanen tcbligat icrasma karar verilmi§ 
'e yevmi muhakeme 23/9/936 saat 10 a 
bnakilmi~ oldug,.mdan mezkur giin ve 
· saatte bizzat veya bir vekil gonderme -
digi takdirdc g1yaben muhakemcye ba-
lulacagr iiim olunu.r, (25322) 

FESTIVAL KIR BALOSU 
5 Eylul Cumartesi ak~amt 

Bi.iYiiKDERE BEYAZ PARKTA 
En ~1k tuvaletli Bayana ~ok zarif bir hediye verilecektir. 

c;ol:' zengin programh fevkallde blr gece 
Btlhassa kuyruk oyunu kahkahalara vesHe olacakttr. 

Ankara Muzik Ogretmen 
Direktorliigiinden: Okulu 

Bu y1l okulumuza se~im yoklamasile ahnacak yeni talebelerin ya· 
ztlma i,lerine 10 eylul per,embe gunu haflanacak ve 19 eylul cumar· 
tesi gunune kadar surecektir. 

Se~iro yoklamalart 22 eyli'il sah guniinden 29 eylul sah giinOne 
kada"!' yaptlacakbr. 

Okula girme f&rtlarJ fUnlardu: 
1 Miizige istidad1 bulunmak, 
2 Uk okulu iyi derecede bitinnit olmak, 
3 Yafl 12 den ku~uk ve 14 ten buyiik olmamak, 

4 Okumasma engel bir sakathg1 olmamak (haataltk, aakathk, re~ 
kaket ve ilah. gibi». 

Okula ahnacaklardan 10 talebe Milli Mudafaa Vekaleti emrinde 
baudo ogretmeni olarak se~ilecektir. 

fsteklilerin, yukanda yazth giinlerde, ilk okul fehadetnamesi, nii· 
fus kagtdt, &fl kag1dt, s1hhat raporu ve 4 lane fotografile Okul Di " 
rektorliigune ba~vurmalan. «545» (623) 

~irketi Hayriyeden: 
Yalmz eyliiliin 2 nci ~AR~AMBA GONU 

Saat 17 de Oskiidardan Kabata' ve Sirkeciye ve 18 de Sirke • 
ciden Kabalaf ve Oskudara yap1lmakta olan araba vapuru sefer~ 
leri 2 saat evvel yaptlacak ve 

Saat 20 de tlskiidardan Kabata,a ve 20,30 da Kabatattan Os • 
ki.idara olan araba vapuru seferlerinin de yap1lmiyacagt ilan 
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il8clar1n1zl ~:;ictc:. S AlLJH NE c AlTJ• den al~mz: r~~e~e~eriniz biiyiik bir dik-
.C. ~ kat. ctddt btr tstikametJe hazJrlaDir. 

...... 
KESKiN Ka$eleri Gr~, Neala, bat ve dif aa-r•Iar.ni, muaollid 

saocalan bir anda keser, Klymettar bir ilicdar • 

Corum Vilayeti Naf1a 
Basmiihendisliginden: 

• 

Muzik Okulu Ogretmen 
DirektorliiQ-iinden: 

iSTiKLAL LiSESi 
DiREKTORL0G0NDEN: 

1 - Eksiltmiye konulan it: Corumun Park caddesi iizerinde yapt
laeak orta okul binastdtr. 

Okulun engel ve bitimleme smavlarma 21 eylul 936 pazartesi gu- 1 - tlk, Orta ve Lise klSlmlari i~in ktz ve erkek, yabh ve ya
hstz talebe kaydma batlanmttbr. 

Temel, bodrum, zemin kat kargir ve beton itidir. 
Bu isin kesif bedeli «24 283» lira «25» kuruttur. . . ' 
2 - Bu ite aid tartname ve evrak fUnlardtr: 
A - Eksiltme tartnamesi, 
B- Mukavele projesi, 
C- Baymdtrhk i,Ieri genel tartnamesi, 
D - F enni ve hususi sartname, 

nii batlanacaktJr. «680» (879) 

Akhisar Belediye Reisliginden: 
Fen tubesine aid i~leri gormek iizere Giizel San'atlar Akademisin

den diploma almtt bir mimara ihtiyactmtz vardtr. 180 lira iicret ve
rilecektir. Vesaiki kanuniyelerile birlikte isteklilerin Akhisar Ur -
bayhgtna bafvurmalan ilan olunur. Tayi~ ve tercih keyfiyetleri Ba
ymdtrhk Bakanhgma aiddir. (878) 

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

3 - . Bu y~) ancak ~ezun olan veya taadikname ile ayr1lan 
t~lebem~ !erme .az ~tktarda yeni talebe ahnacakttr. Okula 
gumek Jsby:~.lerm bu .an evve] miiracaatleri tavsiye olunur. 

4. - Eylulun on be,me kadar kaydini yeniletmiyen eski tale· 
benm miiracaatleri kabul editmiyecektir. 

E- Ketif ve silsilei fiat ve metraj cetvelleri, 
F- Proje. 
lstiyenler bu evrak1 Ankara Naf1a Vekaleti Y apt ltleri Umum Mii

~iirliigii Binalar Heyetinde, Corum Nafui' dairesinde gorebilirler. 1.__8•e•y1o•g•." )•u-V•a•k•I•fl•a•r-D.ir•e•k•t•or•]•iiglil" u.· _iJ.a'nJ_a.rt-•
1

1 
5 - 1stiyenlere kayid tartlanm bildiren tarifname gonderilir 

Sehzadebaft, Poli• karakolu arkasmda. Telefon: 22534 . 

3 - Eksiltme 1936 y1h eyluliiniin 15 nci sah giinii saat on bette 
~orum Vilayet Makammda toplanacak Komisyonu tarafmdan ya ~ 
PilacaktJr. 

il - Eksiltme kapah zarf usulile yaptlacaktir. 
. 5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklinin «1821» lira muvakkat 
teminat vermesi bundan batka atagtdaki vesikalar1 haiz olup gos • 
termesi laztmdtr. 

Ticaret Odasmda kayidli olduguna dair vesika ve bu itleri yapa • 
hilecegine dair Nafta Vekaletinin ehliyetnamesi. 

6 - Teklif mektublarJ yukartda ii~iincii maddede yazth saatten 
hir saat evveline kadar Vilayet Makammda toplanacak Eksiltme Ko • 
misyonu Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gon
C:lerilecek mektublarm nihayet ii~iincii maddede yaz1h saate kadar 
a-elmis olmasJ ve dlf zarfm miihiir mumile iyice kapatdm•t olmas1 
li.ztmdir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (777) 

Sthhi Miiesseseler Arttirllla ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

A.zt c;og-u Tahmini Gar,nti 
fiat 

fstilaiye, Niimune has· p 16500 22500 
t l "I H b I' V atates 5,50 264 90 
ane ert e ey e t e- Sogan 12100 15100 3,50 

rem sanatoryomu 
Yukar1da adlar1 yazth sthhi miiesseselerin kapah zarfla eksiltme

ye konulan 1936 mali y1h palates ve sogantna teklif edilen fiatlar mu
tedil goriilmediginden pazarhkla yeniden eksiltmeye konulmuttur. 
1- Pazarhk 16/9/936 giinii saat 15,30 da Sthhat ve l!rtimai Mua

venet Miidiirliigiinde kurulu Komisyonda yaptlacakttr. 
2 - lstekliler sartnameyi hergiin Komisyondan gorebilirler ve 

her miiessese ihti;act i~in ayrt ayrt pazarhga girebilirler. 
3 - lstekliler cari seneye aid Ticaret Odast vesikasile 2490 sayth 

kanunda yazth belgeler ve bu ite yeter muvakkat garanti makbuz 
'~eya banka mektublarile birlikte belli giin ve saatte Komisyona gel
Jneleri. (746} 

S1hhi Miiesseseler Artttrma ve 
Komisyonundan: Eksiltme 

Kiral1k Emlak 
Beyoglu kuloglu Agahamam 3 iincii Vaktf han 9 uncu daire. 

YukarJda yaz1h mahal 31/5/937 sonuna kadar kiraya verilmek ii
zere arbrmast uzattlmtthr. isteklilerin 3 eyliil 936 pertembe saat 14 
bu~ukta Beyoglu Vaktflar Direktorlugii Akarat Kalemine miira • 
caatleri. (877) 

KarakOse V aliliginden : 
1 - Eksiltmiye konan if: iran hudud Agr1 Vila yeti dahilinde 

101 X soot 135 X 580 kilometrolarmda yaptlacak fOSe intaab ve 
kopriilerdir. 

2 - Bu i,Ierin tahmin edilen kesif bedeli iki yiiz elli iki bin alb 
yiiz altmtt iki lira elli ii~ kuruflur. B~ itlere aid farlnameler ve evrak
lar ,unlardtr: 

A - Eksiltme tartnamesi, 
B - Mukavelename, 
C- Nafta ifleri teraiti umumiyesi, 
D - Hususi ve fenni fartname, 
F - T ahlili fiat ve ketif hulasa cetveli ve fOSe grafigi ve kum ve 

laf grafik ve mesafe cetvelleridir. 
fstenen bu tartname, evrak1 fenniyeyi on iki lira altmif ii~ kuru' 

mr.d!nbilinde Air• Vilayeti Nafta Miidiirliigiinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 15 eylul 9'36 per,embe giinU saat 16 da Ain Vi • 

liyeti Nafta Dairesinde yaptlacakhr. 
4 - Eksiltme kapah zarf usulile olacak, 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in on ii~ ~in sekiz yiiz elli altt lira 

elli lr.urut muvakkat teminat vermesi ve bundan batka Ticaret 0 -
dast vesikasile Nafla Vekaletinin 24/4/936 tarihli talimatnamesi 
mucibince Vekaletinden ahnacak fenni ehliyet vesikast goa -
termesi liztmdtr. Vesaiki ibraz edemiyenler eksiltmiye kabul edil
mezler. 

6 - Teklif mektublan yukartda ii~iincii maddede yazth saatten 
bir saat evveline kadar Agr1 Vilayeti Nafta Miidiirliigiine getirerek 
Eksiltme Komisyonuna makbuz mukabiJi verilecektir. Po•ta iJe gon
derilecek mektublarm nihayel ii~iincii maddede yaz1h saate kadar 
gelmit olmas1 ve dtf zarfm miihiir mumile iyice kapablmtf olmaa1 
lazimdtr. Postada olan gecikmeler ~I edilmez. «803) 

~ Muteahhidin kanuni miiddet i!rinde muvakkat garantisini kat'i f;orum Vali.II•gv I·nden ·. 
garanti miktanna ~Jkarmamasma ve mukaveleyi yapmama11tna bi • 
naen ihalesi feshedilen leyli Ttb Talebe Yurdunun 750 ~ift terligi 
Yeniden a~tk eksiltmeye konulmuttur. 1 - Eksiltmiye konulan it: {::orum Vilayeti dahilin'de Sungur • 

1 - Eksiltme 16/9/936 ~artamba giinii saat 15 te Cagaloglunda Iu - {::erikli yolu uzerinde' muhtelif ktstmlarda bulunan «39» koprii 
S1hhat ve l~timai Muavenet Miidiirliigii binasmda kurulu Komia - ve menfezdir. 
Yonda yaptlacakhr. Bu ifin ketif bedeli «23,426» lira «21» kuru,ttur. 

2 - Tahmini fiat bir ~ift terlik i~in 90 kuruttur. 2 - Bu ite aid tartname ve evrak tunlard,r: 
3 - Muvakkat garanti 50 lira 62 kututtur. A- Eksiltme tartnamesi, 
4 - lstekliler niimune ve tartnameyi Komisyonda gorebilirler. B - Mukavele projesi, 

lstekliler carl seneye aid Ticaret Odas1 vesikasile 2490 sayth ka • C- Baymdtrbk genel tartnamesi, 
nunda yazth belgeler ve bu ise yeter muvakkat garanti makbuz ve • D- Fenni ve hususi tartname, 
Ya 'banka mektubile birlikte belli giin ve saatte Komisyona gelme - E- Ketif ve silsilei fiat ve metraj cetvelleri, 
leri. (709) F- Proje. 

I I 
lstenilen bu evrakt Corum Vilayeti Daimi Enciimen dairesinde gO-

istanbul Vaktflar DirektorliiiHi ilanlan rebilirter. 
3 - Ekailtme 19'36 y1h eyluliin on betinci salt giinii aaat 14 te 

2 eylul 936 {::arfamba 1 den 100 ! 
3 » » Pertembe 101 » 200 Hademei hayrat 
4 » » Cuma 201 » 300 
5 » » Cumartesi Eytam, Eramil 
6 » » Pazartesi Miitekaidler 

Istanbul, Beyoglu ve Kadtkoy mtntakalart dahilinde bulunan ca
bli hademelerinin agustos 936 iicretlerile eytam ve eramil ve mii -
lekaidlerin ii!r ayhklart yukartda yazdt giinlerde verileceginden a • 
lalcadarlarm o giinlerde mensub olduklarl V ilktflar ldarelerine mii~ 
l'acaatleri. (888) 

Istanbul Giimriikleri 
Basmiidiirlii~iinden : 

26/7/934 tarihinden once Japonyadan yola ~·kartlan ve bu tarih
ten sonra giimriige gelmi, olan ve bedelleri odenmediginden dolayt 
19/9/935 tarih ve 2/3257 sayth karamame hiikiimlerinden istifade 
edemiyen Japon menfeli pamuk ipliklerinin beyannamesi verilmif 
olsun veyahud olmastn miktarmm, ktymetinin ve Japonyadan ~tklf 
"e giimriige geli{l tarihlerinin tesbiti liizumlu oldugundan giimruk -
lerde bu kabil mah bulunanlartn bugiinden itibaren en ~ok bef giin 
~llrftnda Istanbul lthalat Gumriigii Miidiirliigii Kontenjan Servisine 
llliiracaatle ihticaca salih evrakmm ibrazt, aksi takdirde ileride bah
•olunacak kontenjan miisaadahndan istifade edilemiyecegi ilan o
~~ ~~) 

Urfa Belediye Reisliginden: 
k ~evcud .plan ve ke~lif mucibince eski Belediye daire.sinin. tadilen 
~Ztno hahne ifragJ ve alttaki diikkanlartn ytk1hp yemden m,a e ~ 

dtlrnesi bugiinden itibaren yirmi giin miiddetle a~tk eksiltmiye ko -
ll~~ntuttur. Taliblerin ihale giinii olan 15/9/1936 giinii Belediyeye 
~Uracaatleri ilan olunur. (829) 

Corum Vilayeti Daimi Enciimen Riyaset odasmda yapilacakttr. 
4 - Eksiltme kapah zarf usulile yaptlacakbr. . 
5 - Ekailtmiye girebilmek i~in isteklinin «1757» lira muvakkat 

teminat vermesi ve bundan batka atagtdaki evraklar1 haiz olup gos
termesi lb•mdir: 

Ticaret Odasmda kayidli olduguna dair vesika ve bu iti yapa -
bilecegine dair Nafta Vekaletinin ehliyetnamesi. 

6 - Teklif mektublar1 yukanda ii~iincii maddede yazth saat ~ 
ten bir &Ctat evveline kadar Daimi Enciimen Riyaset odasmda top -
lanacak Daimi Enciimen Reisligine makbuz mukabilinde verilecek
tir. Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet ii~iincii maddede ya
z•h saate kadar gelmis olmast, verilen zarfm iyice miihiir mumile 
kapahlmtt olmast laz1~dtr. Postada olacak gecikmesi kabul edilmez. 

(827) 

Mug Ia Vilayetinden: 
Mugla Vilayeti merkezinde yaptmlacak olan ve miisabakasi 1 ey

lul 936 giinii yapdacag1 ilan olunan Atatiirk amh, antt kaide ve mey -
dan planmm taayyiin etmemesinden miisabakanm 30 eylul 1936 
~ar,amba giiniine talik edildigi ilan olunur. (838) 

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

gilizce ve Frans•zca, Almanca ogretmenliklerine Yuksek okullarda 
ogretmenlik yapmak salahiyetini ve vesaikini ve bilgilerini laftyan 
iki tngilizce, bir Almanca, ii~ FransiZCa ogretmeni ahnacakttr. 

2 - Bu ogretmenliklerin iicreti ders saati ba~ma 4 ila 5 liradtr. 
3 - Ehliyeti haiz olan istekiilerin diploma ve bonservis ve nii • 

fus kag1d1, askerlik vesikas1, u~er fotograft ve bulunduklar1 memu • 
riyetleri gosterir hal terciimesi ve bir istida ile Ankarada M. M. Ve
kiletine, lstanbulda PangaltJda Harbiye Okulu K. miiracaatleri ve 
sarih adres yazmalan lb1mdtr. Miiracaatler en ge~ 20 eyliil 936 ya 
kadar yaptlmahd1r. «232» (655) 

Gecel - Giinsel - Ktz - Erkek (Eski : lnktlab) 

YUCA ULKU LiSELERi 
Kuram ve Direktorii: Nebi oglu Hamdi Olkiimen 

Kayid muamelesine batlanmtfltr. Cumartesi ve pazardan 
ba,ka hergiin 10 - 17 arasmda okula miiracaat edilebilir. 

lstiyenlere tarifname gonderilir. 
Cagaloglu, Yamksaraylar- Telefon: 20019 

Kapah Zarf Usulile Eksiltme ilant 
T unceli Nafta Direktorliigiinden: 

1 - Eksiltmiye konulan it: «Dordiincii Umumi Miifettitlik mm
takasmda takriben 102 kilometro uzunlugundaki Eliziz - Pliir yo
lunun tesviyei turabiye, smai imalat ve makadam fOSe in,aah» d1r. 

Bu i!lerin tahmin edilen bedeli 500,000 liradtr. 
2 - Bu ite aid tartnameler ve evrak tunlardtr: 
A- Eksiltme tartnamesi, 
B- Mukavelename projesi, 
C- Baymduhk itleri genel tartnamesi, 
D - T esviyei turabiye, fOse ve kargir insaata dair fenni sartname 
E- Hususi tartname, · · 
F - Silsilei fiat cetveli, 
G - T af, kum, su grafigi. 
lstiyenler matbu Nafta itleri teraiti umumiyesi ve fenni tartna _ 

meyi dairede tetkik ve miitalea ve diger f&rtnameleri ve evrak1 on 
iki bu~uk lira bedel mukabilinde Ankara Naha Vekaleti ~oseler t
daresinden ve EJizizde TunceJi Nafla dairesinden alahilirJor. 

3 - 24/8/936 giiniinde yap1lacak ihaleye talib s:akmad1g1ndan 
eksiltme 18/9/9~6 tarihinde cuma gijnii saat 15 te Elazizde Tunceli 
Nafta Mii,diirliigii binasmda yap1lacakhr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yaptlacakbr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklinin 23,750 lira muvak ~ 

kat teminat vermesi ve bundan batka Ticaret Oda81 vesikasm1 ve 
Nafta Vekaletinden istihsal edilmit yol ve teferriiah miiteahhidJi. 
gi ehliyet vesikasmt haiz olup gostermesi laztmdtr. 

6 - Teklif mektublan yukanda ii!riincii maddede yaz1h saat • 
ten bir saat evveline kadar Elazizde Tunceli Vilayeti Nafta Dai
resine getirerek Eksiltme Komisyonu Reisligine makbuz mukabi • 
Iinde verilecektir. Posta ile gonderilen mektublarm nihay,et ii~iincii 
maddede yazth saate kadar gelmit olmasi ve dtf zarfin miihiir mu • 
mile iyice kapattlmtf olmas1 laztmdtr. Postada olacak gecikmelel"i 
kabul edilmez. (806) 

idrar yollar1 hastahklar1 mUtehass1s1 

Beyoglu, Istiklal cad. Mis sokak Gok~ek ap. Kat 2 

Emniyet u. isleri 
Miidiirliigiinden: 

1 - 936 seneainde zabita memurlart i~in diktirilecek az1 4270, 
~ogu 4696 taktm elbise maakasketin dikimi yirmi giin miiddetle ve 
kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu,tur. 

2 - Kasket dahil beher taktm elbisenin dikit muhammen bedeli 
411 kuruttur. 

3 - ihalesi 21/9/936 pazartesi giinii saat 15 te Emniyet !tleri 
Umum Miidiirliigiinde miite,ekkil Komisyon huzurunda yap.IacaktJr. 

4 - Eksiltmiye girecekler 1447 lira 54 kuru,luk muvakkat temi ~ 
nat mektub veya makbuzile ve 2490 say1h kanunun 2, 3 iincii madde· 
lerinde yazth belgelerle birlikte teklif mektublarmt ihale vaktin • 
den bir saat evve\ Komisyona vermeleri laztmdtr. 

5 - Bu bapta fazlaca izahat almak ve tartnamesini gormek ia
tiyenlerin Emniyet ltleri Umum Miidiirliigii O~iincii ~ube Miidiir· 
liigiine miiracaat eylemeleri. «682» (884) 

T ahlisiye Umum Miidiirliit!iindel1 
Anadolu ve Rumeli Tahlisiye mmtakalanndaki nakliye hayvan -

larmm ihtiyact i~in a~tk eksiltme usulile 28,000 kilo yerli malt arpa 
sahn ahnacakttr. Muhammen bedeli 1,400 lira ve muvakkat teminat 
rniktar1 105 liradtr. ihalesi 17/9/1936 tarihine rashyan per,embe 
giinii saat 15 te c;inili Rthhm lr'lmnda Tahlisiye Umum Miidiirliigii 
Sattnalma Komisyonunda yapdacakttr. ~artname sozii ge~en Ko -
misyondan parastz verilmektedir. (870) 

Odemis 
~ 

arbaylt~Indan: 
4320 lira 83 kuru, muhammen kJymetli ekin loncast (demir ortii) 

a~tk eksiltmiye konulmuttur. thale 14/9/1936 tarihine rashyan pa· 
zartesi giinii saat 15 te yaptlacakbr. Fazla malumat almak iatiyen -
lerin Uray Batkanhima miiracaat eylemeleri ilan olunur. (874) 



10 CUMHURiYET 

Paslanmaz 
YENi 

ASA:N 

Diinyada mevcud biiti.in bra~ bu;aklannm mut-
lak en miikemmelidir.100 defa tlr&lf eder 
Hasan ttra~ makinesile birlikte Hasan t1ra~ bt
c;agt senelerce su ic;inde kalsa kat'iyyen paslan
maz. Tna§ olunduktan sonra temizlemege hie; lii· 
zum yoktur. 

Aksini is pat edene: 

10 0 lira verilir 
1htar: Yumu~ak sakah olanlar paslanmaz Ha

san tlra§ btc;agmt birkac; dakika kaynar su ic;in
de buaktiktan sonra tlra§ olmahdu. ~ok keskin, 
c;ok hassas olup bir dakikada huzur ve rahatla 
insan1 bra~ . eder ve perdah olmaga hacet btrak
maz. Adedi 6, on adedi 50 kuru§a. 

Hasan deposu: istanbul 
Ankara, Beyoglu 

~ B r:;T ~ u ce rMI n Amerlkan Ktz Kolejl 
~ , 1!::1 ~ eJ lf"U : Arnavutklly, Tel. 36.160 

Mektep, lngilizceyi en iyi iigreten bir mflessesedir. Almanca veya franstzca ibtiyarl olarak mfltehass1s muallimler 
tarafmdan ogretilir. Milll terb•ye ve kfiltfire son derece ehemmiyet verilir. Aile hayah ya~at1hr. Kfitfiphaneleri 
mtlkemmeldir. K1z ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin bedent tekemmillilrtil temin eder. lise k1sm1 

derslerine munzam olarak ticaret dersleri giisterihr. 

.MUHEND lS KISMI A~ell ve nazarJ usullerle elek~rik, makine ve Nai1a mfihendisi yeti§tirir. 

, KAYIT.90NLERI: - C -b . C-- · 900-~d -1200--k-d ._fE. IDid • ' - .. -· ~ .:11· . 1 A~ustos'tan sonra ar~am a ve umartes1 gtlnlerl saat : an, : a ar. y en sonra uer 5 n. 
'1. F'a..zla nJalornat l~ln rnektupla veya blzzAt rnQracaat edllebHir. 

Saracbaneba~1 

•'-- Horbor caddesi HAYRiYE 
ANA • ILK - ORT A - LlSE - TAM DEVRE 

Okulumuz her zaman gordiigii tevecciih ve ragbet iizerine ilk stmflardan itibaren yabanc1 dil 
tedrisabn1 yeni bir te~kiJatla kuvvetlendirmi~tir. Ktzlar ktsmt ayn bir dairedir. Mektebin .hu~u~i 
otobiislerile nehari talebe hergiin evlerinden aldmhr. lstiyenlere tarifname gonderilir. Kaytd 1~1n 

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

FA RiKANIZI 
•• 

ATO YE iZi 
• 

ye 

kurdurunuz. 
En iyi randman al1rs1n1z. 

Tekmil tesisat 
12 ay vade ile yap1hr 

Paslanmaz 

HASAN 

l"IRA~ MAKINESI 
Adedi 100 kurut 

HASAN 

TIRA~ FIRCASI 

HASAN 

TIRA~ PUDRASI 
20 - 30 - 40 kuruf 

HASAN 

;l"Irat sabunu ve kremi . 

HASAN 

J'IRA~ KOLONY ASI 

Muzadt taaffiin ve deriyi 

takviye hassalanna malikiyeti 

.Krem Pertevin bugiinkii §Oh

ret ve §Umuliiniin bariz deli
Iidir. 

Sa~lann koklerini kuvvetlendi -
rir. Dokiilmesine mam olur. Ke -
pekleri izale eder. Ne§viinemasuu 
kolayla§tirarak hayat kabiliyetini 
arttmr. Uti£ rayihah bir sac; ek -
siridir. 

tNGtL!Z KANZUK ECZANESt 
BEYOGLU - iSTANBUL 

A.KATIEL 
(A. K U T i E L) 

Karak8y, Topr,;ular caddesi No. 33 

KA$E .--TiFOBiL • 

• 
I 

Grip • Nevralji • Baf ve Dif agrllar1 • Artritizm • Romatizma 

Dr. lhsan Saml 
Tifo ve paratifo hastallklarma tu
tulmamak ic;in agxzdan ahnan tifo 
haplanchr. Hie; rahats1zhk vermez.. 

• Herkes alabilir. Kutusu 55 Kr. 

Sahtb ve Ba~muharrtrt: Yunua Nadi 
Umumf ne$rlyatt tdare eden Yazt l§lert 

MudilriL: Hikmet Miinif 

Cv.mhurtyet matbaas1 

\ 
l 
' 

2 Eyhil1936 =-
llstanbul T apu Sicil 

\ Grupu Miidii·rliigtmden: 
istanbul Tapu Sicil muhaftzhklari i~in otuz sekiz aaea yaziJiane 

ye masa ile pankolarm yeni ve tamiri a~1k eksiltmiye konulmuftul'll 
Eksiltme Tapu dairesinde 936 senesi eyluliin 17 ii~iincii pertem • 

be,giinii aaat on be\lte a~tk eksiltme olacakhr. 
Muhammen bedel miktar1 749 liradtr. Teminat ak~esl yiiz lira • 

d1r. Jateklilerin hergiin Tapu dairesinde niimunelerini go~mek iize· 
re Levaz1m Memurluguna ve ihale giinii de Artttrma ve Eksilmu~ 
Komf.syonuna miiracaatleri. (862) 

Kontrolor altnacakttr 
ikbsad V ekaletinden~ 

Men'itagtit ve ihracabn murakabeai ve korunmast hakktiidaki 
1705 ve 3018 numarah kanunlara miisteniden meriyete girmit ve gi• 
recek olan nizamname ve karamame hiikiimlerinin tatbikmt mura • 
kabe etmek itile tavzif olunmak iizere 30 kadar kontrolor yetittirile-
cektir. Bu zevat iki ay kadar bir miiddetle devam etmek iizere Ve • 
kalet~e a~tlacak ihtlsas kurslarmdan ehliyetname aldtktan aonra 15 
birincikanun 1936 dan itibaren ehliyetlerine ve vazifelerinin ehem • 
miyetine gore 150- 250 lira ayhk iicretlerle memlek~ttin muhtelif ih~ 
rae mrekez ve limanlarmda istihdam olunacakbr. Kurs miiddetince 
kendilerine 100 lira kadar ayhk iicret verilecektir. 

Taliblerin haiz olmalar1 icab eden hathca va"'atf ve tartlar fUn " 
lardtr: 
1 - En az lise veya bu derecedeki Ticaret mektebi mezunu olmak; 
2 - Askerligini yapmif bulunmak; 
3 - 40 yatmdan yukar1 olmamak; 
4 - Hiisniihal ashabmdan oldugunu tevaik etmeiC. 

Yiiksek Ticaret veya Ziraat tahsili gormiit olanlar ve lisan bilen .. 
ler tercih olunur. 

Taliblerin, yukartdaki vas1f ve tartlari haiz olduklarm1 gosteren 
vesikalan raptetmek suretile hirer istida ile en ge~ 10 eylul 1936 ta
rihine kadar bizzat veya tahriren lkttsad V ekaleti I~ Ticaret Umum 
Miidiirliigiine miiracaat etmeleri liizumu ilan olunur. «608» (711 )' 

Tiirkiye 
Bankasi 

Cumhuriyet Merkez 
istanbul Subesinden: 

' Galatada Voyvoda caddesinde Bankamtz binastnm ~ahsmda yap -
tmlacak tamirat ile imal ettirilecek 13 aded demir artiv dolab1 ka -
pah zarf uaulile miinakaaaya konulmu,tur. 

Bu husustaki teklif mektublan 5 eylul 936 saat 10 a kadar $ube 
Miidiirliigiine verilmit bulunmahdtr. 

$eraiti ogrenmek istiyenlerin bankaya miiracaatle ihzar olunan 
f&rtnameleri almalar1. (554) 

Istanbul Telefon 
tO.r ··g ·· • Ire e • • 

250/350 ton Marinlave komiirile 35 ton yerli kok komiirii kapal1 
zarfla eksiltmiye konulmuttur. Marinlavenin tonunun muhammen 
bedeJi 14,50 ve kokun ise 19 liradu. Muvakkat teminat 431 lirad1r. 
$artname hergiin Malzeme dairemizden parastz ahnabilir. Eksilt .. 
me 14/9/1936 pazartesi saat on bette Direktorliik bin~amda yap1 • 
lacaktlr. Zarflar o giin saat 14 e kadar Mubayaat Komisyonuna mak
buz mukabili verilmif olmahdtr. (765). 

Maliye Vekiletinden : 
Ankara, Istanbul, Jzmir ve l~el Vilayetlerinde teslim edilmek iizere 

3, 4, 7, 8 eylul 936 tarihlerinde kapah zarfla eksiltmeleri yaptlacagt 
ilan olunan bet omekte yazthane vesairenin tartnameleri goriilen lii
zuma binaen deiittirileceginden eksiltmeleri tehir edilmittir. Tesbit 
edilecek giinleri hatkaca ilan olunacaktir. «676» (834~ 

Kapab Zarf Usulile Eksiltme ilant 
Birinci Umumi Miifetti~Iiginden: 

t - Eksiltmiye konulan it: 
Diyarbekirde aur haricinde imar planuia gore ayrtlmit olan 
yerde yap1lacak Birinci Umumi Miifettitlik ve Y edinci Kol " 
ordu Kumandanhgt konaklan intaabdu:. Bu intaatm ketif 
bedelleri mecmuu 95503 lira 36 kuru,tur. 

2 - Bu ite aid tartname ve evrak funlardu: 
A - Eksiltme tartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C- Baymdtrhk itleri genel tartnameai, 
D - Hususi tartname, 
E - F enni tartname, 
F- Ketif, 
G - Ketif hulasast, 
H - Projeler. . 
tstekliler bu evrak1 5 lira bedel mukabilinde Diyarbekirde 
Birinci Umumi Miifettitlikten alabilirler. Istanbul ve Anka • 
ra Nafla Miidiirliiklerine gonderilecek olan niiahalardan ° ,. 
kuyabilirler. .. 

3 - Eksiltme 28/9/936 pazartesi giinii aaat 11 ·de Birinci Urnurnl 
Miifettitlikte yapiiacaktir. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yapilacakllr. 
t: - Eksiltmiye girebilmek i~in: • y• 

A - Arthrma ve eksiltme kanununun 17 nci maddestne
1 
~ 

k 1. I k kk • rrne etl• gun olara 7163 tra 1 muva at temmat ve 'k ni 
B- Ticaret Odasmda kayidli bulunup buna aid yeat ast 

Bostermesi. rrnat• 
C- Resmi Gazetenin 3297 say1h niishasinda ~tkan t~.~ ah• 

nameye tevfikan Nafta Vekaletinden ahnrntf rnu e 
hidlik ehliyet vesikasmt haiz olmast lazimdit· atteti 

6 - T eklif mektublar1 yukar1da ii~iincii maddede yaztl~ Mufet • 
bir saat evveline kadar Diyarbekirde Birinci Umurnt rnuka• 
ti\llikteki Miinakasa Komisyonu Rejsligine makbu:z: niha• 
bilinde verilecektir. Posta ile gonderilecek mektublarnt 'Ve dtf 
yet ii~iincii maddede yazili aaate kadar gelmit olma;~ztrndtr~ 
zarfmm miihiir mumile iyice kapattlmtf bulunrnasi (87H 
Posta ile ~lacak gecikmeler: kabul edilmez. 


