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BUG ON 
2 nci sahifede: Siyasi 1cmal. 
3 iincU sahifede: Biiyiik Avrupa anketi 

5 inci sahifede: t~timai bahisler - Kazun 
Nami Duru, Dastlugu per~inliyen §en
lik • V. Birsan. 

• KEMALiZ 
Yazan: Tekin Alp 

Turk inkllib1 hakklnda 

6 net sahifede: Spar haberleri , D b. r • 1 4420 IsTANBUL • cAnALol'iLU 
n If DCI Yl Sayt: Telgraf ve mektub adres1: CUmhurtyet, istanbul - Posta kutu.su: istanbul, No 246 car~amba 2 EyiOI 1936 

kadar yazllmJ§ eserlerin en mu.K'=I~ 
melidi1·. Frans1z parlimeotosu re1151 
Herriot ve doktor Kopriilii Fuad eser 
i~in birer mukaddeme yazm1§lard1r. 
Her gencin elinde bir tane bulun· 
mahd1r. 

Telefon: Ba§muharr1r ve ev1: 22366 Tahrlr heyet1: 24298 tdare ve matbaa Josmlle Ma.tbaacilik ve Ne§l'lyat etrket1 24299. 24290 

I RuSyaya dair verilen heye- lzmir Sergisi diin ~u;tldt 
canh haberler teeyyiid etmed· Merasim 9ok parlak oldu, Ba$vekil 

azli de dogru degil hm;,l c~>ii~ .. ~~ .. bir nutuk s~yledi Molotofun 
h)' t ••••••••• llllll ... etlllel.llllll t t 1 t .. ltl ••• I II" I I I I ~r11 I I I 

ikmali lazlDl 
Miihim · bir noksantmiz: 

S h d k S 
!nonti gtizel bir deniz yolculugundan 

e r i m iz e i 0 v y e t sonra bugi.in saat ikide buraya vardl. 
Ba§vekil daha liman a~udannda Vali, 

h f. l d 
kumandanlar, meb'uslar ve Belediye 

Akuvariom 

V eni Tiirkiyenin her i~te ileri git

m e a l. l. n e z·y 0 r .? miimessilleri tarafmdan kar§llanml§tlr. 
Sahili, vapur ve kay1klan dolduran 

binlerce ki§inin alki§lan, candan tezahti
ratlan arasmda vapurdan ~1kan !smet 
!nonti yaya olarak Sehir kazinosuna gi· 
derek bir miiddet istirahat etmi§, sanra 
otomabille §ehri dola§arak yeni bulvar
lan gonni.i§, Belediye Reisinden muhte
lif meseleler hakkmda izahat almi§lar -

mek hususunda yalnlZ kom§ula- Norve~'te bulunan Tro~ki ve kariSI tecrid edildi, 
larile degil, di.inyanm biitiin r;a- ~ 

lJ~kan unsurlarile rekabet etmekte bulun- kimseyi miisaadesiz kabul edemiyecek, telefon 
lnast TUrk i~in iftihara lay1k olmakla be- · 
raber kendi tarihile mi.ispet irsi ve pek kuiJanam1yacak, mektub Ve teJgraflari a~Ilacak 
kadim bir meziyetidir de. Eski farzolu- Diin muhtelif membalardan Savyet 
nan nice kavimlerden daha 9ok eski bir Rusya hakkmda birc;ak miiheyyic; ve 
medeniyete sahib olan Tiirkiin Asya ve miiphem haberler gelmi§tir. Hakikatten 
Avrupada istila ettigi yerlerde 1rki diistu- ziyade hayal mahsulii oldugu hissini ve· 
runun hep «ileril» olmu§ aldugunu bu- ren bu haberler biitiin Balkan v_e Avru· 
giinkii ilill]. bize itiraz edilemiyecek bir su- pa hiikumetlerine yayilmi§tlr. Birc;ok Av
rette gosteriyor. rupa gazeteleri bu havadisleri vermek i • 

Bunun ic;in nazarlardan ka9abilmesi c;in ikinci tab1alar yapmi§lardir. 
ihtimali olan ufak i§leri ve hatta teferrua- Dun gece radyalarm verdikleri bu 
bm gordiik~e, dii§iindiik~e, hissettikc;e miiheyyic haberler arasmHa Ukraynada 
gordiiklerini, dii§iindtiklerini, hissettikle- ihtilal 91ktig1, ba§ta Leninin kariSI olmak 
rini duyunnak milll bir vazifedir. iizere bir9ok tamnmt§ ve biiyiik §ahsiyet-

Kiic;iik dii§iinceler biiyi.ik neticeler tev· lerin tevkif edildigi de vard1. 
lid eder. Kii9iikten bi.iyiik viicude gele- Gene boyle ash esas1 olmadtgt mu -
cegi tabiat kanunu iktJzasmdan oldugunu hakkak olan haberlerden birini de fran· 
kabul edince her kiic;iik ve muvaflk i§i stzca istanbul gazetesi venni§tir. 
tatbik etmenin biiyiik emellerin inki§afma Paris muhabirinden ald1g1 kaydile bu 
:Yard1m edecegini teslim etmi§ oluruz. gazete ~u havadisi ne~retmi§tir: M. Molotol 

Bu meyanda akuvariom {aquarium) Paris l - «Maten» gazetesinin va-
lstanbulda yap1lacak i§lerden biri, mi.i- stta!t bir membadan aldtgl haberlere go- Maverai Kafkasya Kamiinist fukas1 Ka
humni ve pek miinasib olamdtr. re, Sovyetlerin !era Komiserleri Heyeti tibi Umumisi M. Beriaya kar§l tertib e-

istanbullu olmak, lstanbulu bilmek, Reisi M. Malotof vazifesinden uzakla§- dilen bir suikasd meydana 91kanlm1~hr. 
dii§iinmek, sevmek degil; bir defa gar- tmlmt~tlr. Diger taraftan Turkmenistan «Maten>> gazetesine gore, Hariciye 
?'lek, ge9mek hatta yalmz cografi mevki· ve Ozbekistan cumhuriyetlerinde bir-;ak Vekili M. Litvinof, Radek, Sakolinkof, 
lni okumak bile bu deniz incisi memle· tevkifat yaptldtgl ve Gepeu ~efi y ag;da Piatakov ve bazt diger siyasi miimessiller 
kettt! cesim bir akuvariom olmasmln el- ile Kamdofilov. Tu~of ve Asabekofun ehine ta ·a suda bu unwu u . Bu a ~ • 
Zem oldujiunu gosterir. tahkikatta bulunmak iizere yukanda is - de yakmda Radekin «hasta» ilan edile-

Bir tarafta Karadeniz, Bogazlar, A- mi gec;en iki cumhuriyete. gonderildikleri cegi, bu suretle takibata maruz kalrruya-
dalar, lzmit korfezi, diger cephede · Mar- haber verilmektedir. cagt haber verilmektedir . 
lllaradenizi, fmrah ve Mannara adalan, <<Maten» gazetesi Kmmla Giircistan- Litvinofun tavsiyeleri iizeririe Stalinin 
:Yakmmda Cekmece, T erkas ve civann- da da hiikumete kar~1 bir hareket ke~fe- Buharinle baz1 diger erkana kar~1 §id -
da Abolyand, Sapanca, lznik golleri, dildigini ilave etmektedir. Giircistanda [Arkast sa. 7 sfltun 1 de] 
ke§i~in buzlu akarsulart, ~el3.leleri, denize ...... , ......................... ,.,,,, ................. , ............................ , •. , ................................. .. 
dokiilen innaklan ve dereleri hep ayn ay
l'l cins ve nevi bahk ve su hayvanatile 
d~lu, 1hgmdan buzlus{ma kadar ya~JYan 
Clnslerile me§hurdur. 

lstanbulun kap!SI su §ehri olan Y alo
Vada bile hamamlardan biraz otedeki 
buzlu ~elaleden akan sulann te§kil ettigi 
derede frenklerin pek sevdikleri alabahk 
(T ruite) vard1r. ' 

Deniz bahklanmn mi.ihim bir k1sm1 da 
her sene ilk ve sonbaharlarda ku§lar gibi 
akua ve hicrete tabi miihim bir ki.itle te§· 
til eder. 

Hi~bir yer bilmiyarum ki bu kadar 
~eb~ul bahk ~ev'ine, cinsine saha olsun: 
)li;bJr. yer, §eh1r tasavvur etmiyorum k1 
kezzetmden sarfmazar, bahklarda, ista· 
. 0Z, bocek, yenge~. pavurya, karides, 
lstridye, tarak, midye nevilerinde ve hele 
tanh deniz nebatatJ ~i9eklerinde istanbul 
:\'e civan kadar zengin olsun. 
. Y almz Maltepe ve 1zmit sahillerindeki 

~~ruh bu deniz ~i~eklerinin parlak renkle
~· giizel §ekilli emsalsiz nevileri en mii· 
ernmel bahc;elerdeki ~ic;eklere, azametli 

I: • 
esnn kas1mpatlarma rekabet edebilecek 

,\>e hayretle, sevincle, muhabbetle goriile-

lcek hilkat acibelerinden k1ymetli niimune· 
erdir. 

Denizden uzak, golden ve nehirden 
~ahrum yerlerde bile tabiatin bu fevka· 
~deliginden, giizelliginden hisselerini al
~ak i~in biiyiik kiilfetlerle miize
er vi.icude getirilmi§tir. Sarfolunacak pa

ba.dan ziyade varidat ve fayda temin eden 
b ~ miiesseseler fazla olarak o memleket 

lstikbal heyeti diin . <;a
nakkaleye hareket etti 

Biiyiik misafirimiz~ ingiltere Krah <;anakka· 
ledeki harb sahas1n1 ve mezarhklar1 gezdikten 

sonra cuma giinii ,ehrimizde bulunacak 
Biiyiik misafirimiz ingiliz Krah Sa 

Majeste Sekizinci Edvard1 karasulan -
m1zda kar§llamak iizere bir heyet do -
nanmam1zdan Kocatepe ve Adatepe tor
pitolarumzla di.in ak§am saat dokuzda 
limamm1zdan hareket etmi~tir • 

!stikbal heyeti arasmda muhterem mi
safirimizin harb sahasm1 ziyareti esna • 
smda mihmandarhk etmek iizere Or • 
general F ahreddin Altay ve maiyetleri 
erkam ve Hariciye memurlanmizdan 
Biilend U§akhgil, ingiliz sefareti ticaret 
ata§esi yarbay Woods, gazetemizin hu· 
susi fota muhabiri de bulunmaktad1r. 

Sa Majeste Sekizinci Edvardm <;;a
nakkaleyi ziyaretini ve harb sahasmdaki 
. tetkiklerini gazetemiz namma takib et -
mek iizere arkada~lanmtzdan Mekki Sa
id de dun ak§am <;anakkaleye hareket 
etmi§tir. Sa Matestenin seyahatte almml$ bir resmi 

Muhterem misafirimiz, per§embe sa • Bir lngiliz gazetesinin 
baht Canakkaleye muvasalat edecek ve verdigj malumat 
harb saha i!e eski ;serleri gordiikten so~- Londrada c;tkan Deyli T elgraf gaze· 
ra cuma sabah1 hmammtza gelecektiT. tesinin istanbul muhilbiri 27/8/936 ta· 
Kral, Dolmabah<;e sarayi nhtlmmda ka- rihile gazetesine •u rn"k t kte· 

k k B.. .. k c. f" . A .. l ~ ... Jrna 1 venne raya c;1 aca ve uyu ...,e 1m1z tatur- dir: 
ke miilaki olacaktu. [Arkast Sa. 'l 'lilt;" 1 de] 

allunm c;ocuklannm malumatlanm art!· 
ti~, tahsillerini kalayla~tmr, zevklerini te;ltl eder, meslek kabiliyetlerinin inki~afl· 
ll~ Yard1m eder. Bu sayede deniz ve de· """'""'"''"""'"'"'"""'''''''''"'""'""'"'''''""""'"''''""'""'"'""'''"'""'"'"""''''""""'""''''"""'''"''"'""""''"'"'"'""""'" 

1 t~cilik merakt artar, gii~liikle elde edi- maatteessiif ancak ehemrniyetsiz birka~J- Halbuki bahk ve bahkc;Ihk deti.zci o· 
ten faydalann istihsali kolayla§Ir, eglen- nm ismini bilir ve nevi ve cinsini de ya te- Ian halklmlz ve memleketimiz i<;in ~em· 
t e suretile gormekle yorulmadan ilim. sadi.if suretile bahk91 tablasmda ve ya- miyetli bir faaliyet, varidat, refah mem· 
tCJiibe ve gorgi.i artar. hud yemek tabagmda gi:iri.ir. Hic;bir mek· ba1, i§sizler i~in geni§ bir i§tigal vas1ta ve 

]' Karadenizin Trabzon ve Sinob kabi- tebliye, ki.i<;i.ik c;ocuklanmiza bunlar hak- sahas1 olabilir. 
hl~en yerlerinde, Bogazic;inin her iki sa· kmda iptidai malumat bile veremeyiz; T azesi, kurusu, ekmek, sovan ve pey
'tll knde, Modad~n izmite, !zmitten <;;a- nevilerine, mensub bulunduklan sm1flara nire nisbetle ucuz ve kuvvetli bir gtda, 
~~ kaley~, ."! emkap1, . Bak1rkoy, y e§il- dair bir§ey soyliyemez; canhlanm degil tuzlama, konserve, yagliSI ve islisi aynca 
ler~' Ku.~Y~k. ve Bti~iik <;;ekmece • iskeletlerini, dolmu§lanm bile gostereme· ihracat serisini arhnr. Eski Di.iyunu umu
~ 

1
en S1hvn ve T ekirdagma ve Bo- y1z. , miye i~latistiklerine gore birkac; kom§U· 

~a.~ ara kadar olan ve Rumelikava- Pek biiyiik ve nadiren tutulan eanavar muz bizden hatta yal~IZ Sinobdan yiiz 
~ndan Rumelifenerine, Karaburuna, Cliye tavsif ettigimiz birkac;mt kakune1ya elli . bin fu;t · tuzlu bahk almakta, Gelibo
b't[kos onlerine giden cesim sahada kadar pis yerlerde, kap1 aralannda te~hir ludan, istanbuldan aynca urdalye ve 
\~~ erce ~e§id baltktan ve deniz mahlu· ederiz. i§te bahk~1bk ve bahklarla olan HALJD LEBE 

ndan Istanbul vc memlekctimiz hallo aliikamtz budur, ve bui:ada biter. [Arlcast sa. 4 siitun 4 te] 

d1r. 
Bundan sonra Valiyi, ki§layi ziya -

·1935 aene1i eyluliinde a~tlan l:z:mir panaym. Ba,vekil 
lamet lnonii nutuk soylerlerken 

. ...-

ret etmi§, fahri reisi bulunduklan lzmir 
At•§ ath kuliibiiniin a~1lma merasimini - - - ~ --~ 

'''N:~:;;, "" bilyilk "'"''"'· .,,lm• !, lsmet lnoniiniin nutku ,~: 
merasimine geldi. ~ 

Saat be~ bu~ukta !smet !nonii, Ordu ' At •• k 1z• • • • · 

miifetti§i, erkam askeriye ve v ali ile bir- « atur ' mir sergtsme biiyiik bir alaka 
Iikte sergi mahalline geldi. Altmci Bey - gosterdiler. V e gelirken bana izmirJifere selam 
nelmilel Sergi !zmir yangm yerinde Kiil-
tiirpark ittihaz edilen mahalde yapllml§• ve muhabbetlerini gotiirmemi emrettiler» 
tt. Serginin kapiSina biiyiik bir tak yapil
ml§, sergiye i§tirak eden milletlerin bay -
raklan as1lml§tl. 

Merasime !stiklal mar§ile ba§landl. 
Sanra hmir Belediye reisi Salih Beh9et, 
nutkunu akudu, Salih Beh9et, Atati.ir
kiin kurtard1g1 lzmirin bu halas1 daima 
bi.iyiik ·minnetle andlglm, ona lay1k oldu· 

fzmir 1 (Husust) - Bu ak§am 
Ba§vekil lsmet !nonii panaym ac; • 
tlktan sonra bir~ok V ekillerin, meb
uslann ve tanmmt§ ~ahsiyetlerin ha· 
z1r bulunduklan ziyafette a§a&lda
ki dikkate deger nutku soylerni§tir: 

«- Arkada§lar I lzmir fuanmn 
her tarafm1 gordiikten sonra mu • 
vaffak bir eser kar§Ismda bulundu
gumuzu anhyorum. hitiyorum ki 

9ah§anlarm ba§mda !zmir Belediye 
reisile lkusad Vekili vard1r. 

Birka~ sene evvel buras! bizim 
bildigimiz bo§, hatta harab bir sa -
ha halinde idi. Bu yeri ikhsadi ha
reketlerin bir taplanh yeri ve mem
leket sanayii i~in bir niimune sergisi ' 
olarak di.i~Unmek ve burada bir 
Ki.iltiir Park yeti§tirmek fikri asil ve 
yiiksek bir di.i~Uncedir. 

r Arkast Sa '1 siltun 3 tt!l 

gu vazifeleri yapmak i9in Atatiirk hey -
kelinin a~1lma toreninde vadedilctigi ii
zere, fena bir talih eseri yanan ve harab \ 
olal\ fzmirin kJSa bir zamanda imarma · 

~-·.__.4-tk~blitttn 14111 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
boyle bir eser vlicude getirmek i9in 
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Bogazlar mukavelesi 
Yugoslav hiikumeti de 

tasdik etti 
Belgrad 31 (Husuai) - 20 

temmu:z: tarihinde Montrode 
im:z:alanan yeni Boga:z:lar mu • 
kavelesini Yugoslavya hiikume
ti de resmen tasdik etmi~tir. 

Frans1z- Polonya 

yakinlafmasi 

Lehistana para, silah ve 
miihimmat verilecek 
Paris 1 (Husu

si) - G e n e r a l 
Ridz - Smigli bu
giin Frans1z Hava 
Nazm M. Piyer 
Kotla beraber Rem
se giderek hava i.is -
siinii ziyaret etmi§· 
tir. General Gam -
len de beraberdir. 

Manevralar 
Reims 1 (A. Polonya BQ.§kuman. 

A.) General dant Ridz-Smiglt 

Ridz - Smigli ve General Gamelinle M. 
Cot bu sabah harb sahalan111 gezmek ve 
manevralarda ham bulunmak iizere bu
radan aynlmi§lardu. 

·Madrid ve Iron §iddetJi 
bombardiinari ·alt1nda 

Portekiz fa,ist usulii selann resmen kabul etti. 
~imal hududunda 18 den 55 yat•na kadar 

biitiin erkekler silah altina almd1 

Toledoda hiikiimet tayyarelerinin bombalarile me,hur Alkazar 
saray1 bir harabe haline gelmi,tir 

Londra I (A.A.) - Daily Teleg - gal 'ic;in son tabii en.geli te~kil eden Bu
raph gazetesinin verdigi bir habere gore, runta dagm1 i§gal etmi§lerdir. Nasyana • 
nasyonalist kuvvetler, Sen Sebastieni i§- [Arkast Sa. fl siltun 4 te] 
111111111111111111111HIIIIIIUIJIIIIIIIIIIItiiiU1111111111111JitiiUIIIIUI11111fiiiiUIIIII1111111111111111111UIIIIIIIIIIIIIIHIUI11111111111111tiiiiiii11111111111111111UIIIIIII 

Yunanistanda yeni idare 
Polonyaya yapzlacak yardtmlar 
Paris 1 (A.A.) - Madam r abouis, M. Metaksas dikkate ,ayan beyanatta bulu-

<<l'Oeuvre» gazetesinde yazd!&-• bir rna- narak biitiin memleket I. ~Iert.nt· tamamen 
hlede, Lehistantn F ransaya malzeme ve T 

~ilah sipari~ etmesine ve dahilde harb kendi eline a)acagiDI biJdirdi 
tndiistrisi ihdasma yanyacak alan kredi- Atina 1 (Hususi) _ Ba•vekil Gene-~ 

[Arkast Sa. '1 siitun 2 de J Y 

••••••••••••• .. • ral Menatkasas Katimerini gazetesine 
a§ag1daki beyanatla programmt §U suret· 1 

Ben Neyim? 

iistad Ahmed Agaoglunun 
psikoloji tetkikleri 

Bu miihim makale serisini 
cumartesi giinii ne1re · 
· ba,lryoru:z:. 

le anlatmt*br: 
«-.- ~iikumetin tatbik etmek istedigi 

tedb1~lerm heniiz bidayetinde bulunuyo -
ruz. ltalyada yalmz bir fa§ist partisi ol
dugu gibi buna benzer devletlerde de ay· 
md1r. Yunanistanda dahi bunlar gibi 
kuvvet ve viis' ati Yunan miletinden alan 
ralmz bir milli hiikumet cephesi buluna-
cakllr. , 

i.dari !§lerde tam bir merkeziyet usulii 
tak1b edderek kanun ve idare hakiki h:i
kiimlerini iktisab edecektir. 

A!kerlerimizin diinyamn en iyi askeri 
[Arkast sa. 7 sutun 2 de] Yuncrn BtZfVekili M. Metak•a• 
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T arih• tetrika: 142 M. TURHANTAN 

Bosnak Serdar1n Osek onlerinde yapbg1 
i~ti! 

. 
harb, ger~ekten utandacak bir 

oir~ok mahsuller ve matalar da -onlan 
yeli~tirenlerin, yaratanlann degil- satan -
!ann adm1 ta§lyor muL ~iirler dahi ara
sna boyle sahib degi§tirir. 

F etvacmm c;admnda toplananlar, Bu
din mersiyesi ic;in bu karar1 verdikten 
sonra konu~maya ba~lad1lar, orduyu a
yaklandJrmak ic;in ahnacak tedbirleri mii
zakereye giri§tiler. Ki.ic;iik Kara Meh
med, 1stanbul hocalanmn Padi~aha kar
st besledikleri kini bir kere daha anlat
b ve o kini koriikliyerek alevli bir ate~ 
haline koymak vazifesinin ocakhya dii~
ti.igunii soyledi. F etvac1 da Budin fela
ketini takib eden facialan arkada~lanna 
hat1rlattJ. Onun yaman bir talakati var
dt ve herkesin bildigi hakikatleri gene 
herkese yeni bir halet imi§ gibi dinlettiri
yordu. 

F etvac1, Bo§nak Sii!eymanm Osek o
ni.indeki beceriksiz hareketinden dogan 
haileyi §U ~ekilde anlaliyordu: 

- Dii§iiniin yolda§lar. Drava suyu 
i:iniinde onun dii~mana gec;id veri§i iha
net degil de nedirL. Koca su, boynunu 
bi.ikmi.i§tii, melul melul bize baktyordu. 
Sanki beni dii~mana c;ignetmeyin, diyor
du. Serdar gidisi ne o biikiik boyuna 
bakt1, ne o sJZiam~l duydu, di.i§manm 
suya kopri.i kurmasma meydan verdi. 
Kafir deriye gec;ince gayret bize dii§ii -
yordu. 0 giin nas1l c;arp1~t1g1mtz1 hep bi
liyoruz. Bir atJh~ta alt1 bin dii man tepe
lemi tik. Fa kat neye yarar? Serdan Ek
rem dedigimiz si.itii bozuk bu kanh sava
~m da sonunu getirrnedi, dii man kovah
yacagim diye koca orduyu ald1, bir or
mana soktu, hepimizi k1pudatmaz edip 
b1rakb. Biz, elikolu bagh bir durumda 
iken de cantmiZI di~imize ald1k, kafir or
dusunu pi.iskiirttiik. Lakin serdar gidisi. 
ad benim olsun diye gene ters, tiirs dav
randt, iistelik hie; sebeb yokken geri don
dii, orduvu dii~man elinde b1raktt. 0 giin 
bugiin i§te yan ac;, yan c;1plak buralarda 
dola~1yoruz. Eger bir hamle edip serda
n ba JmJzdan atmazsak yann bir felakete 
daHa u~ranz. Onun ic;in elimizi c;abuk tu
tal!m. ne edeceksek edelim, orduyu biis
bi.i'ti.in erimekten kurtarahm. OnC:Jan son
ra da Padi~ah ile kozumuzu payla~a
hm. 

F etvac1 hie; te mubalaga etmiyordu. 
Bo§nak Serdann Osek onlerinde yapttg1 
harb. gerc;ekten utarulacak bir i§ti. Za -
fer, biitiin sava~ miiddetince Tiirklerin 
elinde iken onun, sagda solda erlik gos -
teren vezirleri, beyleri k.tskanarak ters 
davranmas1 iizerine netice Nemselinin le
hine <;1kt1 ve kazanan ordu bozulup kay
beden ordu galib mevkiine gec;ti. ( 1) 

Cadudakiler bu faciayJ bi.itiin safhala
rile biliyorlardt. F etvacmm kuvvetli jest
lerle besliyerek yaptJg1 canh tahliller ise 
onlarm elemli habralarma yeniba§tan 
renk ve cesaret verdiginden hepsi heye
can kinde titre§iyordu. 

F etvac1, tasvirini bitirip «ne dersiniz» 
gibi yolda§lanna bakmca Deli Piri, soz 
istemek mevkiinde, ~oyle bir i:iksiirdii: 

- Sipahilere, Y enic;erilere, dedi, an
latllacak bir kaziyye daha var: Serdar 

gidisi, Budin oniinde yapll&i oyunu §im
di tazelemek istiyor. Diin gordiiniiz ya, 
Ekreye ic;imizden iic; be~ bin ki~i yolla
mayt ve yolda pusuya ugratlp kumay1 ta
sarhyor. Goriinii~te Ekre laf1 yok. Gilya 
Nemseliden bir alay Bac;ka ovasma in -
mi§, onlan kar~Ilamak gerekmi~!.. Hal
buki yalan. Herifin dii§iincesi, heniiz sag 
kalan Sipahin de diricelerini kafire ktr
chrmaktJr. Eger biz uysal davranusak en 

canhlanmlZI sec;ip Dravadan oteye a~1 -
racak. Suyu, ahkhk edip gec;ersek ter -
kilerimize iki~er kile yemlik at1p «buyu -
run Ekreye» diyecek. Eger iic; be~ bin 
ki~inin Ekreye ula§mast miimkiin olsa 
agzun1z1 ac;mayiZ. Lakin maksad, ylllar
danberi adt amlm1yan Ekre kalesine yar
dlm degil, bizi yolda pusuya dii~iirtiip 
brdnmakhr. Ciinkii Ekre tarafma akan 
dii$manm say1s1 yiiz bine yakm. Bir iki 
bin Sipahi bu kalabahg1 nas1l yarar da 
Ekreye girer. Bunu Budinde deneme
dik mi?.. 

Berikiler Serdann boyle bir diizen ku
racagma ihtimal verrniyorlardt. Gerc;i 
Budin meselesi onun Sipahileri yava~ ya
va~ ortadan kald1rrnak niyetinde oldu -
gunu ispat ediyordu. F akat ayni diizeni 
bir daha yapmak istemesini mii~ki.il bu
luyorlardJ. Deli Piri, bu itimadstzhgl gi
dermek ic;in deli) ve emare gi:isterrnek -
ten geri kalmad1: 

- Ekreden, dedi, feryadc;1 geldi. Za
hire istiyorlar. Serdar, gelen adamlan 
gi:iz hapsine aldt, dii$mamn Bac;ka ova

sma aktJgm1 uydurarak diizen kurrntya 
giri§ti. fc;imizden birkac; bin ki~iyi Dra
vanm otesine a$1TIT Ve terkiJere iki$ei ki)e 

zahire koyup Ekre yolunu gostebilirse 
diizen yerini bulacaktJr. Ci.inkii goriini.i§· 
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 yapttlar, diize
ne diizenle mukabele edilmesini karar -
la~hrdtlar. Oradaki ~airin idaresi altmda 
buti.in ordu oza.nlan ~adnlan dola~1p ne
ferleri heyecanlandmnaga c;al!~trken Ket
hiida yerleri de Sipahilerin ltulaklarml 
biikecekler ve ilk i~aretle Serdara kar~1 
ayaklanmayt temin edeceklerdi. Yeni -
cerileri bsk1rtmak vazifesini F etvac1 ile 
Hac1 Ahmed taahhiid etmi§lerdi. 

f Arkasl var) 

(1) cTiirkler yedl saat hi<; ara vermeden 
merdane ve deUrane cenkler ediip nice ba~ 
ve dll ald!lar. Lakin Vezlrla:~:a.m cnam be. 
nlm olsun, deyu blrc;ok asker! muharebe. 
den menediip her ve~hile tedblrde tek!siil 
etmekle dii~man fiirce buldu. Bir ~edld 

riizgar dahi esii.p top tiifek tiitiiniin ve 
sahra tozun Islam askeri iistiine siiriip a
lem! zuliimat eyled!, goz gtizii. gtirmez o _ 
lup bir azim ~~kml!k A.r1z oldu, herkes can 
ba~ kaydine diil!tii , baba o~ldan ve ogul 
babadan gec;iip ancak hirer kuru ba§lan ve 
gtizlerlnden aka.n ya~larla. Dravaya dogru 
gtic;iildii. (Jeceyans1 c;Irc;1plak, yalmayak, 
kababa~ Osek koprii.siine gellniip herkes 
bir ayak once gegmeke cehdedtip izdlham
dan ikl bin mlktar a.dem ayak altmda ka
lup heHik oldu, dii~man dahl zahmetsl:rce 
geliip ciimle ordugahl ve cepaneyi ve ha. 
zineyi zaptediip olmahalde kaldl.l> 
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istikbaJ heyeti diin <;anakkaleye hareket etti-
IBCZ$taratt l fnei 8ah.ttedel k I 'k" h 'b d I 

!ngiltere sef r t' t f d K l a eye I I mu n gon eri ecektir. Ordu 
a e 1 ara m an ra,m k d G . 

Ti.irkiyeyi ziyaret edece;:;i bugu" uman am eneral F ahreddm Sa Ma-" n re>men . . R . . h 
bildirilmi• bulunuyor B 1 'ht b' · · JesteYJ, ets1cum ur namma Canakka • 

~ · u, an e mnc1 I d . 'kb 
defa vukua gelen bir hadisedir. e e ISh al edecektir. 

Kral per~embe sabahJ vatile Canak· Krahn.' .Londraya !stanbul veya Kos-
kaleye muvasalat edecek ve o giinii o - tan~e tank.!~ karadan avdet edecegi zan-

d . k . C ]'b I . ned1lmekted1r. ra a ge<;1rece hr. e I 0 U harbmde olen 
a k 'd 35 851 'h Kral, Kamal Atatiirke miilaki olmak-

s ere a1 • mezar1 1 tiva etmekte .. 
1 31 I ~ . Ia Uc;iincii Ordu Kumandam olarak 21 

o an mezar 1g1 ZJYaret ettikten !onra 
t. ·. b h N hi' 1 sene evve) Canakkalede 1ngilizlere kar•I 

er es1 sa a a m yati e buraya $1;ele- • 
cek ve 2 gun kalarak pazar ak~amt av- harbeden Kumandanla 1923 te Devlet 
det edecektir. Reisi olarak memleketini modern bir dev-

1 h'hb 
1 

h let haline inblab ettirrneg~ e vakf1 viicud 
s ara tma nazaran er nekadar 

T .. kl K 1 eden Cumhurreisini yak.Jndan tammt• 0 • 
ur er ra m, ziyaretinin hususi ve " 

lacakhr. » 
gayriresmi mahiyette kalmasJ hususun -

daki arzulanm takdir etmekte iseler de 

§erefine bir bahri resmigec;id ve yelken 

yan$1 tertib etmektedirler. 

Bu esnada Reisicumhur Atatiirkiin 

Kral Edvarda refakat edecekleri zan -

nedilmektedir. Diger taraftan Kralla 

:Atattirkiin bundan evvel gorii~ecekleri de 
kuvvetli bir ihtimal olarak soylenmekte· 
dir. · 

Daha ~imdiden binlerce lngiliz ban -
dJTasl sipari~ edilmi~ bulunuyor. Bilhassa 
tt;nvirata da ehemmiyet verilmekt.·dit. 
Oyle gi:iriini.iyor ki Tiirkiye, Krala, ~im· 
diye kadar gezdigi memleketlerin fevkin

de heyecanh bir misafirperverlik goster -
mek emelindedir. Krala arzJ tazimat et

mek ve yatJru takib etmek iizere Caoak-

Kral Edipsoya geldi 
Atina I (Hususi) - 1ngiltere Krah

mn rakib oldugu Nahlin yatJ gec;:irdigi u· 

fak bir kazadan sonra Edipsoya gelmi§ 

ve orada demirli bulunan Yunan donan-

mas1 tarafmdan selamlanml$tiT. 

Memlekete gelecek 
yeni muhacirler 

Ankara I (Hususi) - Romanya ve 

Bulgaristandan bu y1l gelecek olan 

14,000 muhacirin ilk kafilesini te~kil e

den 4000 ki&i. oni.imiizdeki hafta ic;inde 

gelecektir. Bunlar hmirle S1vas havali

sine yerle§tirileceklerdir. 

CUMHURIYET 

(....____.;e;;._...e hi r v M mlek t H b rle.ri ) 
inhisarlar Vekili 

Bugiin ~ark vilayetlerin
de bir tetkik seyahatine 

~Ik1yor 
Bir miiddettenberi §ehrimizde bulu -

nan Giimriik ve !nhisarlar Vekili Ali 
Rana bugiin §ark vilayetlerinde uzun 
bir tetkik seyahatine c;1kacaktlr. Vekile 
bu seyahatinde inhisarlar Umum mi.i -
di.irii Mithatla Giimri.ik ve muhafaza 
erkam refakat edeceklerdir. 

Ali Rana, §ark vilayetlerinde, Veka
letini alakadar eden hususat iizerinde 
tetkikatta bulunduktan sonra Karade • 
niz sahilinden ba§hyarak §ark hududu
nu cenuba kadar tefti§ edecektir. Vekil 
bu tefti§lerinde bura hududlarmdaki 
ka~ak~thk ve ka(fak<;lltga kar§t kurulan 
te§kilat i§lerHe me§gul olacaktrr. 

inhisarlar Umum mi.idiirii de, Malat
ya, Diyarbekir, Elaziz, Gazi Anteb Vi
layetlerinde inhisalar te~kilattm teftii~ 
edecek, §ark vilayetlerinin ucuz ve yer
li halkm itiyadma uygun sigara istih -
lak vaziyetile buralarda tuz satu~ i§le -
ri ve alelumum Inhisar maddelerinin 
satJ~ te§kilatl i§lemesi iizerinde tetki -
katta bulunacakhr 

!nhisarlar vekilinin ~ark vilayetlerin
deki bu tetkik seyahati bir aydan fazla 
siirecek ve Vekil oradan do~ru Anka
raya donecektir. 

MOTEFERRIK 

Maliye V ekili vergilerden 
tenzilat yapdaca~m 

soyliiyor 
Evvelki giin lzmire gitmi§ olan Maliye 

Vekili Fuad Agrah Mali i ler hakkmda 
§U beyanatta bulunmu§tur: 

-' 
1~=- - - 'I ~ : Dogru degil 
I 

I 

I 

I · 

mi ? j --- I 

Klakson ~alan \ 

hususi otomobiller \ 
.\ 

istanbul Belediyesinin giiri.iltii - ~ 
ile miicadele ic;in ald1g1 tedbirlerin , 
en ba§mda klakson yasagt da var. 

1 

Bu yasak tatbik edilirken Belediye 
memurlan biitiin taksilerin klakson 

1 

tertibatmt bozmu§lar, buna mukabil 
hususl otomobillerin klakson terti
batlarma dokunmarru§lardJ. 

Bu vaziyet bir tabm §ikayetleri 
mucib olunca \'.ali ve Belediye Re
isi Muhiddin Ustiindag ~u beya-
natta bulunmu~tu: 1 

- ister taksi, ister hususi, ister 
1stanbul harici bir yere mensub ol
sun, hic;bir otomobil klakson c;ala
maz. Aksine hareket eden biitiin 
otomobillerin cezaya c;arptJnlmalan 
ic;in emir verilmi~tir. Halkm klakson 
c;:alan otomobillerin numaralanm ' 
bize bildirmelerini rica ederim. 

Buna ragmen Istanbul Belediye
sine kayidli bazt hususl otomobille
rin maalesef biitiin bu emirler hila
fma hala klakson c;aldtklan gori.il- ' 
mektedir. Demokrat bir milletin en 
biiyiik miimeyyiz vasf1, ferdlerinin 
kanun onunde tam bir ~ekilde mu- I 

savi olmalandu. •· 
T aksi otomobilleri bu kadar s1k1 

bir kontrol altmda bulundurulurken ' 
baz1 hususi otomobillere adeta im
tiyazh imi~ler gibi goz yummak 
bi.iyi.ik bir hakSJZllk ve gaflettir. Bu 
i§e kat'i surette bir son verilmeli, 

1 ve biiti.in yurdda~lara miisavi ~ekil
de muamele edilmelidir; 

«- VaridatJmiZin artacagmt umuyo- ~ 

ruz. Ciinkii iktJsadl mtinasebatJrruz gi.in 
gec;tikc;e inki§af etmektedir. Yeniden ver

DoP.ru de.R-il mi? t 

Oil muallimligi gi ihdas etmegi dii§i.inmiiyoruz. Prensi • 
pimiz vergi ihdas1 degil, mevcud vergi • 
leri imkan nisbetinde tenzil etmektir.J 
lktJsadl inki§aftan miitevellid fazla va • 
ridat mevcud vergilerde tenzilatt icab et
tirecektir .» 

Diin Edebiyat Fakiilte
sinde imtihan yapdd1 

Diin gelen seyyahlar Diin saat dokuz~ingilizce, franstz -
Diin, ingiliz band1rah S. S. Oruntes ca ve almancadan muallim muavinligi 

vapurile 500, Stretmor vapurile 600, i«;in ehliyet imtihanma giren yi.ize ya -
Bulgar bandtrah Car Ferdinand vapuri- km namzedden, eleme mahiyetinde o
le 150 seyyah ~ehrimize gelmi~tir. Sey :J lan tahrlri imtihanlarl Edebiyat Fakiil
yahlar, diin muhtelif gruplar halinde ca- tesmin Ze~neb Hamm konagmdaki 
mileri ve sair tarihi abidelerimizi gezmi§· cfersnanelermde yaptlmt§hr. 
lerdir. !mtihan sualleri, evvela yabanct li -
lhracat tacirlerimizin lspan- sanlardan ti.irk«;eye, tiirk~eden yabanc1 

lisanlara ve bir de psikolojik bir sual 
yadaki alacaklar1 olmak iizere ii<; maddeden te~ekkUI e-

!htilalden evvel sevkedilmi~ olan mal- diyordu. 
lardan dolay1 lspanyadan alacag1 olan Bu tahrirt imtihanlarda muvaffak o
ihracat<;tlanmJZm alacaklannrn bir an lanlar 3 ve 4 eylulde bu dillerin ede
evvel tediyesini temin ic;in 1khsad Ve • biyat ve edebiyat tarihlerinden §ifahi 
kaletince laz1m gelen te~ebbiislere devam bir imtihana tabi tutulacaklard1r. J3un-
olunmaktad1r. da da muvaff.ak olanlar 15 dakikallk bir 

S h 
. ameli: ders tecriibesini miiteakib mu -

e nmizdeki yumurta ihracatc;tlarile 
Karadeniz tacirlerinin 1spanyadaki aia - vaffak olmu§ addedileceklerdir. 

kl b 
Tahriri imtihanlarm neticeleri bugu"n 

ca anm mii eyyin vesaik Tiirkofisc;e 
I 1 saat 15 te veya azami yarm saat 9 da 

top anml& ve ktJsad V ekaletine gonde • Edebiyat Fakiiltesindeki yabanc1 diller 
rilmi~tir. Bu vesaike nazaran ihracat"tla- .. d 

t 
v mu iriyetinde ilan edilecektir. 

rm spanyadaki matlubu 7,000,000 
Frans1z frangrdtr. $EH/R ISLER/ 

T e~ebbiisler yakmda neticelenecek ve 1 
bu suretle ihracatc;:llar muhtelif banka _ Tramvaya takdan ~ocuk a· 
lardan alm1~ olduklan avans1 odemi* bu- rm babalari tecziye ediliyor 
lunacaklar ve faizden de kurtularak o - 1stanbul Emniyet miidiirli.igii tram -
niimiizdeki mevsim ic;in ihracata ham - vaylara tak11an c;ocuklan yakalamakta, 
lanacaklardtr. babalanm cezaya <rarptmnaktad1r. 
Muamele vergisinde yapda- Sehrimizde ilk defa olarak diin bir 

cak tadilat c;ocugun babast hakkmda . kanuni mu -

Mumele vergm kanununda yapJia • ameleye ba§lanml~hr. 
cak yeni degi§iklikler ic;in diin Ticaret Samatyada Errneni muhacirhanesinde 
Odasmda trikotajcJlar, c;orabdar ve fa- oturan Yuvanm 6 ya§mdaki oglu Pos
nilactlar ayn ayn toplanm1§lar ve kanu- ten, Samatyada tramvaya as1hrken ya
nun kendi sanayi ~ubeleri baktmmdan kalanml§tlr. Cocugun babast Yuvan 
tekikini yaparak noktai nazarlann1 tes· hakkmda t;ocugunu sokaga bnakarak 
bit etmi~lerdir. Bu ~ubede c;:ah§an fabri- haylazhga sebebiyet verdiginden do ~ 
katorlar muamele vergisinin ham madde lay1 takibata ba~lamJ§hT. 
gi.imriikten girerken almmasmda ittifak ADLIYEDE 
etmi~lerdir. 

Merkez Bankasi hisse 
senedleri 

Merkez Bankast hisse senedleri bir 
zamandanberi devam eden durgunluktan 
sonra diin tekrar yi.ikselmege ba lamt~ -
t1r. Evvelki ak§am 81 de kapanan se -
nedler diin sabah Borsada 80,5 ta a -
t;:1lm1~ ve ondan sonra yiikselmege ba§ -
hyarak 83,5 liraya kadar bu fiatta ka
panml§hr. 

Ziraat Bankasmm alacag1 
hug day 

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

700,000 kilo daha limon 
gelecek 

!ktJsad V ekaleti son zamanlarda diin
yanm hic;:bir yerinde goriilmemi~ derece
de yiikselmi& olan limon fiatlanm di.i~i.ir
mek ic;:in !talyadan 700,000 kilo daha 
limon getirilmesini tahtJ karara almt§tlr. 

17 lira ihtilas etmit 
Sandal Bedest•ni tellallarmdan Saibin 

on yedi lira ihtilas etmi~ oldugu iddia e
dildiginden di.in tevkif edilerek Mud -
deiumumilige verilmi~tir. Tahkikata de -
vam olunmaktad1r. 

Adliyede yeni tayinler 
Maliye Vekaleti hukuk mii~avirligine 

tayin edilen istanbul icra reisi Kemalin 
yerine Adliye miifetti~lerinden Arifin; 
T emyiz azahgma tayin olunan Agnceza 
mahkemesi reisi Suadm yerine de doku
zuncu ihtJsas hakimi Refigin getiribcegi 
soylenmektedir. _ ............. , ..... _ 

Araba devrildi, iki kiti 
yaraland1 

Davudpa§ada oturan arabac1 Hamid, 
dun yeni ald1g1 bir atJ tecriibe etmek ii
zere arabasma ko~mu~ ve yamna cambaz 
Mustafa ile seyyar sahel Cemali alarak 
at1 ko~turrnaga ba§lamt§tlr. 

Araba, Aksaraydan gec;erken birclen
bire devrilmi~ ve Mustafa ile Cemal a -
rabanm altmda kalarak yaralanrru~lar • 
du. 

Balkan festivali 

Bu gece Beylerbeyi 
Saray1nda biiyiik bir 

halo verilecek 
Balkan festivalleri mi.inasebetile bu 

ak§am Beylerbeyi saraymda verilecek 
miisamere ve biiyi.ik balo ic;in icab eden 
biitiin hamhklar ikmal edilmi~tir. F es • 
tival komitesi son defa olmak iizere diin 
Beylerbeyi sarayma giderek oradaki te -
sisat ve hazuhklan gozden gec;:irm1~hr. 
Miisamereye i§tirak edecek olan Balkan 
milll heyetleri bu ak~am yemeklerini, mi
safir bulunduklan Calatasaray lisesinde 
yedikten sonra, Bogazic;i iskelesinden ha
reket edecek ilk vapurla saraya gidecek
lerdir. Miisamere saat yirmi ikide ba§ -
hyacak ve heyetler milli danslanm oym
yacaklardJr. 

Davetlileri saraya gotiiri.ip getirrnek i
c;in de Sirketi Hayriyenin iki vapuru tah
sis edilmi§tir. 

flk vapur saat yirmiyi c;eyrek gec;e, i
kinci vapur yirrniyi kuk be~te hareket e
decektir. Y almz bu iki vapur Ki:ipri.ini.in 
Eminonii tarafmdaki ilk iskeleden kalka
cakttr. Bundan sonra her yanm saatte 
bir kalkacak olan vapurlar Eminonii ta
rafmdaki i.ic;:i.incii iskeleden hareket ede
cektir. Beylerbeyi saraymdan son vapur 
dordii ~eyrek gec;edir. 

KVLTOR l$LERI 

Miisabaka imtiham 
Liselerle ortamekteblere leyli ve 

meccani girmek iizere miiracaat eden 
bin be~yi.ize y~km talebenin miisabaka 
imtiham istanbul K1z ve Erkek lisele • 
rinde yapiimi§tJT. 
Kapanan azhk mektebleri 
Azhk mekteblerinden bir~ogu, bu se

ne talebesizlikten dolay1 tedrisata devam 
edemiyerek mekteblerini kapatacaklar -
d1r. Bunlardan Musevi Gold Smit mek -
tebi Maarif idaresine miiracaatle tatili 
tedrisat ettigini bildirrni§tir. Bu mekte -
bin tedris rtihsatnamesi geri almmt~tJT. 
I~as1mpa§a Musevi mektebi de bu sene 
tedrisat yapam1yacak bir vaziyete dii~
mii§tiir. Bu mektebin de kapanmas1 muh
temeldir. 
~ehrimizdeki Frans1z mek-
teblerinde tatbik edilecek 

program 
Sehrimizdeki F rans1z lise ve ilkmekteb

leri miidi.irleri toplanarak biitiin Frans1z 
mekteblerinde tatbik edilmek iizere mi.i§
terek bir miifredat programile bir tali -
matname hazJrlaml§lardlr. Mekteb mii -
diirleri, hazuladtklan talimatnameyi, tet
kik edilmek i.izere diin Maarif idaresine 
vermi~lerdir. -···-Afyon lnhisarmda diin bir 

toplanb yap1ld1 
Uyu~turucu Maddeler inhisarmda ! -

rana gidecek heyetimizin reisi Cerna! 
Hiisniiniin de i~tirakile diin bir toplantt 
yaptlmJ§tir. Bu ic;timada hanla yap1lacak 
miizakeratta bir afyon anla§masma da 
vanlabilmesi ihtimaline binaen baz1 esas
lar tesbit edilmi~tir. 

--··~-0~ ayhk e§ya fiatlar1 
Ticaret Odas1 bu senenin ikinci iic; a

yma aid toptan ewa endeksini ne&retmi~
tir. Endekse nazaran nisan, mayts ve ha
ziran aylannda toptan e§ya fiatlan pek 
az yiikselmi§tir. Yiikseli~ bilhassa gtda 
maddeleri, kahve, c;ay, tiiti.in, iptidai 
maddeler iizerindedir. Buna mukabil 
maden fiatlan di.i~mii§tiir. !thalat mad • 
delerinin toptan fiatlan ucuzlamakta ve 
ihracat e§yamizm fiatlan yiikselmekte 
devam etmi~tir. 

<;uval ihtiyac1 ha§ladt 
lhrac mevsimi c;ok yakla§ml~, hatta bir 

bs1m maddelerin ihracJ bile ba~lam•~ttr. 
Bu miinasebetle ~uval ihtiyact arum~t1r. 
Halbuki yeni ambalaj maddelerinin mu
vakkat ithali hakkmdaki talimatnamenin 
maddeleri degi~medigi 1<;m ihracatc;Ilar, 
bilhassa kiic;i.ik ihracatc;:tlar s1kmh c;ek • 
mektedirler. Bunun ic;in alakadarlar Ve
kalete tekrar mi.iracaate karar vermi~ -
lerdir. 

~·-·--Ceridei Havadis yeniden 
~1k1yor 

Memleketimizde T akvimi V akayiden 
~onra inti~ar eden ilk tiirkc;e gazete obn 
Ceridei Havadis inti§arl tarihinden tam 
bir am sonra yeniden c;tkmaga ba~lamt~
tlr. Gazeteyi <;1karrnaga ba hyan eski ve 
yeni Ceridei Havadis gazetesi sahibi Ah
med F ethi Uzkana muvaffakiyetler di
leriz. 

Esra.rengiz bir i§ 
Si~lide Bilezikc;i sokagmda Metanet 

aparlunamnda 6 numarah dairede otu -
ran Halil diin odasmda baygm bir halde 
bulunmu§tur. Y ap1lan muayener.le bir 
te§his konamaml§, hastaneye kaldmlmJ~
tu. Bunun bir soygunculuk eseri oldugu 
zannedilmektedir. 
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Siyasi icmal 
ispanyadaki harb 

ve devletler 

D
a spanyada dahili harb biitiin ~iddetile 

ve tarihte gori.ilmemi§ bir vah§etle 
devam ediyor. Bu barbarhk manza· 

rasl kar~ISJnda medeniyet alemi teessiir 

ve heyecan ic;indedir. F akat devletler 
ba§ta Fransa ve !ngiltere olarak her§eY· 

den evvel fspanyadaki dahili harbin yenl 
bir Avrupa harbine sebebiyet verrnemeSI 
ve tahribat dairesinin 1spanya hududlatt 

ic;:ine miinhastr kalmas1 i~in c;ah§tJlar. Ni· 
hayet biiyiik, kii<;i.ik devletler arasmda 
lspanyadaki muharib taraflara esliha ve 

miihimmat ve askeri ve sivil tayyareler 

verilmemesi hususunda mutabakat ha~1l 
oldu. 

Bu anla§mamn esaslanm §imdiden tat• 
bik i~in muhtelif devletler lspanyaya 
mezkur e~yanm kendi memleketlerinden 
ihrac ve sevkedilmesini menettiler. Dev· 

letler aralannda verilen karara sadakat ve 
istikametle riayet ederek herhangi suretle 
bitarafhklanm ihlal etmedikleri takdirde 
Avrupa sulhu §imdilik kurtanlm1~ ola· 

caktu. Aksi takdirde lspanya i§lert 
1870 te Fransa • Prusya harbine sebeb 

oldugu gibi ~imdi de iki yahud birkac; bii· 
yiik devlet arasmda yeni bir harbe sebeb 
olacaktlr. 

Zaten §imdiden devletler birbirlerinin 
hiisni.iniyetine pek inanm1yorlar. Alman· 
lar Frans1zlan Pirene hududundan ve 
denizden lspanyadaki sollara ve bunlann 

hiikumetine silah, miihimmat ve malumat 
vermek suretile yardtm etmekle itham e• 
diyorlar. Franstzlar ise Almanlann Por• 

tekiz iizerinden ve denizden yard1m et· 
tiklerini iddia ediyorlar. Avrupadaki sol 
partiler de bilhassa Portekizin bitarafh· 
gma inanam1yorlar. 

Portekizde §imdiki rejim fa~ist oldu • 
gundan bu memleket tabiatile lspanyada· 
ki milliyetperver denilen fa§istlere tevec• 

ciih gostermektedir. Zaten 1spanyada 
milliyetperverler ba§tanba§a Portekiz hu• 

dudlan boyunda yerle§mi§lerdir. Ba~hca 
merkez ve i.isleri hep Portekiz hududu 
yamba§mda bulunuyor. Portekizi hie; o 

mazsa resmen bitarafbgm1 ilan etmege 
ikna ve ihtirazi kayidlerden vazge~irmelc 
i~in btiyiik miittefiki ingiltere ahiref\ Liz 

banda biitiin niifuzunu kullanmak mec 
buriyetinde kalml§llr. 

1spanya i§lerinin Avrupayt da kan§IJT 
mamas! ic;:in arhk devletler kendi aralarm 
da mutab1k kalm1§lard1r. ~imdi de dahi 
li harbde gayet vah§iyane davramlmasm 

dan dolay1 cihan efkan umumiyesinin 
duydugu nefret ve heyecan kar§mnda 
bu harbi bir derece insani ~ekle sokmak 

liizumunu hissetmi§lerdir. Dahill harbin 
en biiyiik fecaati iki tarafm da esir al1111 

yarak muhas1m tarafm muhariblerinden 
ele di.i§enleri derhal oldiirrnesidir. Ahali 
den en ufak bir §i.iphe iizerine rasgelen i:il 
diiriilmektedir. 

Harb, dahili oldugundan beynelmilel 
ve ecnebi salibiahmerler iki tarafm mec• 

ruhlanna yard1m edemiyorlar. Tarihte 
bu kadar geni$ mikyasta emsali gori.ilme• 
mi~ alan bu imha harbi uzun mi.iddet de

vam ettigi takdirde lspanyol milletinin 
adeta kokii kaztlml§ olacakhr. 

Madridde ve 1spanyanm hic;bir ye ' 

rinde ecn ebiler ve hatta sefirler icrin hu• 
zur ve emniyet kalmad1gmdan §imdi se· 
firlerin ciimlesi ispanya hududundan 

c;Ikm1~lar ve hududun yamba§mda •e 
F rans1z topragmda Hendayede yerle§ ' 
mi$lerdir. 

ingiliz Hariciye N azm bur ada bulu• 
nan ingiliz elc;isine fspanyadaki dahili 

harbde kullamlan barbarhk usuliine 1irrt' 
di devletlerin bitaraf kalamJyacagmt v~ 
binaenaleyh bu hale bir nihayet veri!rnt51 

ic;in te*ebbiise giri~ilmesini bildirrni~tir; 
lngilterenin onayak olmasile harbi insanl 

§ekle sokmak i~in muharib taraflarla sii• 
fera heyeti arasmda ilk temaslar artlk 
ba~ladJ. Bu miinasebetle muharib tarafla• 
rm arasmda bir mi.itareke akdedilmesi iJn• 
kam olup olmad1g1 bile mevzuu bahsoJdu· 
Bu miizakereler iyi netice verirse !span ' 
yadaki dahili harbin ikinci bir safhast da' 
hi gec;mi§ olacak, bundan sonra uzla§' 
tJrmak safhas1 ba~hyacaktn. 

Muharrem Feyzi TogtJf _, 
--- -

Cumhuriyet 
NushuJ 5 Kuruttur 

Abone I Tiirkiye Hari' 
•eraiti ' i~o ~~ 

Senelik 1400 Kr. 1700 Kr· 
Alta ayhlc 750 t450 
o~ ayhk 400 800 
Bir aybk I SO yoktur 

_,J 
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SON I-IABERL.E~ ... 
TELEI'OM TI:LGJlAF ve TELSiZLE 

-~-

Romanyada askeri 
te~ekkiiller kalkh 

Titules onun tayin ettigi biitiin el~ilet 
istifa mi ediyorlar? 

Biikre~ 1 (Hususi} - Yeni kahine 
bu sabah M. T atareskonun riyaseti 11l -
linda ilk toplantJSim vapm1~tlr. Kabine 
askeri mahiyette bulunan biitiin te~ekkiil
lerin lagvma karar vermi&tir. Romanyada 
siyasi faaliyette bulunan biitiin te~ki 1 atlar 
~ilahtan tecrid edilecek. iiniversiteler Js -
lahla iiniversiteliler yeni ~artlara tabi tu
tulacaklard~r. 

18 den 21 ya~ma kadar i~siz genclnin 
naf1a i~lerinde <;al1~tmlmas1 ic;in Milli 
Mudafaa ve Nafia Nezaretleri tarafm -
dan bir proie hazirlanmaktadir. 

Ramen el~ilerinin istilalart 
Paris I (Hususi) - Eski Romanya 

1-Iariciye Nazm M. Titulesko taraf;n -
dan tayin edilen biitiin Rumen sefirleri 
istifalanm vermek hu usunda aralannda 
ll'tutab1k kalmJ&lardJr. 
. Bu takdirde yeni Hariciye Nazm M. 
Antoneskonun istifa etmek mecburivetin
de ve yeni Rumen kabinesinin de cok 
tnii~kiil bir vaziyet kar&mnda kalaca~ma 
tnuh,. kkak nazarile baktlmaktadJr. 

Ramanyamn Ankara el~iai de 
i~tifa edecek mi? 

M. T ata.N·!konun riyaseti altmda te -
~ekkiil eden !""'li Romanya kabinesinc 
M. Tituleskonun almmamasi iizerine 
lnumaileyhe taraftar ve dost olan baz1 se
firlerin istifa ettigi haber verilmektedir. 
Bu meyanda Romanyanm Ankara elc;isi 
M. Filotinin de istifa ettigi &ayi oldugnn
dan, bir arkada~Jmiz diin Romanya sefa
tetine miiracaat ederek bu hususta tahki-

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

mlza ~unlan soylemi~tir: 
<<- M. Tituleskonun kabine harici 

bJrakdmasJ iizerine bazl sefirlerin istifa 
ettiklerini j~;azetelerde okuduk. El<;imiz 
M. Filotiye gelince, bu dakikaya kadar 
istifa etmi& degildir.» 

El<;i M. Filoti eski Hari~i~e Nazm 
M. Titulesko zamanmda Hanciye Neza
reti matbuat miidiirii bulunuyordu ve bu 
sJfatla Ankarada toplanan Balkan an -
tant1 konseyine i~tirak etmi§tt. M. Titu -
lc~ko bu vesile ile miistakbel el<;iyi hiiku
metimiz erkanma takdim etmi~ti. lstifas1 
~ayiasmm M. Titulesko ile olan dostlu -
gundan galat oldugu anla~Jlmaktadlr. 

Sefarethaneden aldJgJmJz malumata 
gore. M. Titult"skonun hastahgma dair 
verilen haberler de mubalagahd1r. M. Ti
tuleskonun s1hhi vaziyetinin endi~e verici 
bir mahiyette olmadJiZI soylenilmektedir. 

Titulesko neden kabine dt¥tnda 
btrak1lm1~? 

Biikre§ I (A.A.) - Baz1 siyasal me· 
hafilde teyid edildigine gore T ataresko -
nun Tituleskoyu kabinenin d!§mda b1 -
rakmasmm sebeblerinden biri 1talyan -
Rumen yakmla§masma muanz olan a
damlardan birinden kurtulmak hususun· 
daki arzusudur. 

1talyanm §imdi Romanyanm zecri ted
birci sivasasmt unutm1ya ve iki memleket 
arasmda ekonomik miinasebetleri daha 
ziyade inki~af ettirmege miitemayil bu -
lunacaib timid edilmektedir. 
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Milletler Cemiyeti 
• • n1zarnnamesr 

is\Te~, yapdacak tadilat 
icin fikrini bildirdi 

Stokholm 1 (A.A.) - isvec;: hiikumcti 
bugiin Milletler Ccmiyeti Gene! sckre • 
terligine. nizamnamenin tatbikmda ya
Pllacak tad1lat teklifine cevab te11kil e
den notayi tevdi etmi~tir. !svec; hi.iku -
lneti, Milletler Cemiyetinden c;1kan hi.i
kfunetlcrin Cemiyete ~·eniden girmege 
davet edilmelerini temenni etmektcdir. 

1 
isvec; hiikumcti bundan ba§ka, Mil -

etler Cemiyeti konseyinin 12 nci mad
de mucibincc, umumi siyasa mahive -
~inde olan ehemmiyetli ihtilaflarm halli 
l . 
~In Cemiyet azasi olm1yan devletlerle 
~u~tazam bir i~ birligi yapmasm1 da 
t>klJf etmektedir. 

. Hiikfunctin kanaatine gore, mesela 
SJ]"h a larm azalhJmasma aid olan bazt 
~a~del~:in hi.ikilmsi.iz kalmasma mu • 
t ab1] d1~er ~add.elerm t~tbik edilmesi 
k~hammul edilemJyecek brr vazi~· -t te~-

J] etmektedir. 

tsve~ hukumeti, ileride, 16 nci mad
deyi tatbik etmcnin srras1 gelince. bu 
"aziyeti nazari itibara alacakhr. 

Askcri zecri tedbirlere kaqr emniyet 
garantilerine gclince. isvc~ hiikumeti, 

!l.1i1Ietler Ccmiyeti nizamnamesi tara -

frndan derpi:? edllen taahhiidler c;erc;e

\'esini a§an diger taahhi.idlere giri~me -

~e mi.itemayil bulunmadigm1 kaydet -
ll'lektedir. 

liabe§istanm Gore mmtaka
&tnda siikiinet teessiis etmi§ 

Gobel sin 

~ektigi 

Du~eye 

telgraf 

iki Propaganda Naztri 
arastnda fikir birligi 
Berlin I (A.A.) - M. Gobels, Ve

nedikten avdet eder etmez M. Musolini
ye <;ektigi telgrafta: 

«Meslekta~lm M. Alfieri ile fikirleri-
mizin ve hedeflerimizin ayni oldugunu 
gormekle bahtiyanm.» demi§tir. 

!talyan Propaganda BakanJ M. AI • 
fieri de M. Gobelse bir telgraf <;ekerek, 
duygulan ve fikirleri arasmda derin bir 
mutabakat bulundugunu ve bundan do
lay! kendisini $ayam tebrik gordiigunii 

soylemi~tir. 

Almanya ile klering anla~-
ma~n akim mi kald1? 

Paris 1 (Radyo ile) - Anadolu ~i
mendifer tabvillerinin kuponlarile yiizde 

di bu<;uk faizli Tiirk i~tikrazlanmn 
~e nci k1smmm klerin~<le halli i<;in TUrkiye 
Mcrkez BankasJ mi.idiirile Almanlar a~a
smda cereyan eden miizakereler nehce 
vermediginden, Merkez Bankasl miidiirii 
memleketine donmii~tiir. 

Alman iktJsadi mehafiline gore, kle
ring rejimine tabi tutlllduklan takdirde 
mevzuubahis eshamm ecnebi borsalarda 
muamele gormesi imkam bulunam1yaca 
gmdan Alman hiikumet~ .icabmda kupon 
tediyatmm 3-4 sene tehmne muvafaht 
ede~;:e~ini. fakat klering rejimini kabul e
demiyece~ini bildirmi~tir. 

Y ukar1da da kaydettigimi7. gibi bu 
havadisi radyo ile aldJ~Jmizdan ne dere
ceye kadar dogru oldu~unu tahkik ede-

meclik. '],.. h 
Fransa Lehistana s1 a m1 

verecek 
Paris 1 (A.A.) - General Rid1 -

CUMHURIYET 

Hldlseler aras1nda 

Tro9kinin $iiri 
Trofki bir fairdir. 

Kala3mm ifinde biiyiittUgii ihtiliil 
fekirdeklerinden her hangi birini kr
rrp afrmz; ifinde, idealizmin imkan • 
II% bir ileri haddini tem3il eden geri 
bir fiir ozii bulacak•rnrz. Bizim e•ki • 
ler buna chayali ham1> veya «hayali 
muhat. derlerdi. 

c::::::··c~·;·h··~·~~Y~ti~··:::::::J 
Biiyiik Avrupa Anketi 

Yazan : Peyaml Safa 
-10-

Fransadan japonyaya 
bir gOz at1~ 

3 

EV FiZiGi 
I 

Sogutucu dolablar 
Fizigin miihim tatbikahndan biri so

gutucu vasitalardir. Bir vakitler su ve
ya g:rdayt sogutmak veya dondurmak 
ic;in biricik vas1ta kar veya buzdu. Mi
haniki veya lSltma usullerile siihuneti 
di.i~ilrme, tabir caizse soguk istihsali 
nisbeten yenidir. Bu cihazlar evvel~ 
bi.iyUk i~lerde kullamhyordu. ~i.mdi ev-

Ham veya muhal, Trofkinin hayali 
fUdur: Burjuva, Avrupanrn adetten 
veya mermerden yaprlma biitiin i(fti
mai ve medenr miieuewelerini kundak. 
lryarah tulufturacagr komiinist cehen· 
neminin alevlerinden yeni bir diinya 
cenneti infa etmek. 

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

Japon zekas1 ve garb medeniyeti- An'ane ve teknik- Ja
ponlarda riyaziye kafas1 • Japon mankeni • $ark ve garb 

tezadl oniinde Japon ruhu 

lere kadar girdi. Filhakika, yazm bu 
s1cak gi.inlerinde bir bardak soguk su 
kadar aranan bir §ey olmasa gerek. 

Bir vakitler Londrada fakir halk ara
smda artan verem vefiyatlm azaltmak 
ic;in halka ucuz et ve si.it satmak yolu 
dti~iini.ildii. Soguk hava tertibatl vast -
t~~ile. Avu~tralyadan kesilmi§ etler ge
hrildi. 1ngilterede kesilen etlere na.za -
ran yan fiatla sahlan bu etler fakir 
halki beslerni§ ve hala da beslemekte -
dir. 

• Bu miilii.katzn b~tara/1 diinkil saytmtzdadtr . • Bu hadar ham olamazdr, fUnhii Ro
mayr atefe vermekten bekledigi ,ey 
bir cennet degil, bir goniil eglenti~tiy
di,· hiyaneti de bu hadar ileri gitmedi, 
funhii Avrupayr degil, tradece Roma -
yr tutuflurmakla kaldr. 

M. Georges Bonneau, bize ] apon al
fabesinin, izah edildikc;e muammasi ar
tan kargacik burgac1klanm <;izerek anla
t1rken, bu milletin bu kadar iptidai bir 
yazile nasi! ilerliyebilmi§ oldugunu ken
disine tefsir ettirebilmek ic;in sabuSIZlam· 
yordum. Dilimin ucundaki bu tabii te -
cessuse M. Pierre Qui!lt benden evvel 
terciiman oldu. Kyoto Umversitesinin sa
b1k profesorii, ] aponlann asia ilerlemi§ 
bir millet olmadJklanm soyleyince, hayre
timizm derecesini degil, sadece nev'ini de
gi~tirmi~ti. Bu sefer de ] aponyadaki tek· 
nik ve endiistri ilerleyi§ini inkar etmegc 
mecbur olmanm yeni hayreti ic;inde kah-

said olmami~tJr. Mii§ahhas aleme daha 
sJkl ve samimi tarzda baghdnlar. Belki 
de bu ampirik ve ameli kabiliyetleri onla
ra teknik bir geni§leme firsab veriyor. 

Trofki o krzrl fiirini yazabilmek i
~in yalnrz Avrupa degil, biitiin 
cliinya ufuklarmda alev arryor Ve mii
rekhebini hepimizin damarlarrmrz • 
dan tedarik etmek itrtiyor. Fakat, a· 
rada bir henditrini cehenneml riiya • 
nndan uyandrran realite diirtiikleme
leri, artrk ona •ezdirmege baflanuf 
oltra gerektir ki diinya ihtilcilinin vol
kan ,iiri, kii~iih bir indilaa muktedir 
ol•a bile diinyadan evvel, o tronmii1 
yanar dagrn deligi iitrtiinde uyuklrya11 
,airi havaya Ufuracaktrr. 

PEYAMI SAFA 

Turk paras1n1 

koruma kanunu 

Sigorta muamelelerine 
dair yeni ahkam kondu 

Ankara I ( Hususi) - Turk parasJ
nm k1ymetini koruma kanununa hagh 11 
ay1h ihtiyat listesi kararnamesinin dor

di.inci.i maddesinin 2 nci f1kras1 yerine 
hamlanan esaslar Y ekiller Heyeti tara· 
fmdan tetkik edilerek kabul edilmi~tir. 
Y eni maddeler ~unlard1r: 

1 - hletmekte olduklan sigorta 
bran~lan iizerinden (hayat k1sm1 haric) 
tediyeye mecbur olduklan miktard:m an
cak baric memleketlerden aldiklan sigor
ta rnuamelatmdan miitevellid serbest do
vizlerin sarfma mezuniyet Yerilir. Balci -
yesi memlelcet dahilinde plase edilir. Bu 
p)a~man gelirlerinin ihracma miisaade 
olunur. 

2 - f~letmekte olduklan aigorta 
bran~lan i.izerinden (hayat k1srnJ haric) 
tediyeye mecbur olduklarmdan ba~ka 
kalan bakiyelerden, baric memleketler -
den aldJklan sigorta muamelatmdan mii
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 
musaade olunur. Ancak miktar kanunu 
mahsusla te~ekkiil eylemi~ clan milli 
Reassiirans anonim ~irketi hissesi <;1kt1k· 
tan sonra ve her muamele i<;in laz1m clan 
miktar 2000 Turk liras1m tecaviiz eden 
meblag, miiemmen sigorta primlerine in
tikal eder. 

4 - Tiirkiye hududlan dahilinclc ~a
h~an ~irketlerde sigortah olup ta Tilrki
ye haricinde !lasara ugnyan mallara aid 
dovizler serbest odenir. 

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

nesine ihanet etmemek hususunda en ya
km giinii en uzak gliniinden farkh olmJ
yan japon zekas1 iistiinde garb medeni· 
yetinin hi<;bir degi~iklik yapml§ olmadigi
DI soyJedi; giz)emege c;a!J§l!glmJZ hayreti
mizin azalmadJgml gordiikc;e artan bir 
cerbeze ile JSTar ediyordu: 

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

- F akat bu teknik terakkiyi nas1l vii· 
cude getirdiler? 

- Avrupadan oldugu gibi ald1lar. 
- ~iiphe yok ki buhan ve elektrigi 

ke§fetmek ba§ka, onun makine veya am· 
pul gibi ham yemi§lerini sepete koyarak 
almak ba~kad1r. lkincisi birincisi kadar 
icad zekasma muhtac degildir. F akat Ja· 
ponlan an'anelerine ragmen Avrupa me· 

deniyetini benimsemege sevkeden ihtiya
Cl ne il izah ediyorsunuz? 

- Milli istiklal ve baka zarureti. 
Garb medeniyetine az~ok intlbak etme
den ya~Jyamiyacaklanm biliyorlard1. Bu 
kavrnin milli gururu iptidai bir iman de
recesinde kuvvetlidir ve an' an eye bagh· 
hklan, onlarda bu gururu Avrupa mede
niyetinin inkanna degil, bir baka vas1tas1 
olarak sii.ratle kabuliine sevketmi~tir. 

M. Bonneau bunlan soylerken, ben a
nun fikirlerine ragmen, J apon edebiyati
mn bilhassa <;eyrek amdanberi milli an
anesine aykm garb telakkilerine ve ifade 
~ekillerine kucak ac;ml§ oldugunu dii~iin
mekten kendimi alamJyordum. Bizde ol
dugu gibi Japon edebiyatmda da Avru
pahla~ma hareketinin en ondeki adamlan 
bugi.in altm1~ ya~lanndad,rJar ve mazile 
alakalarm1 kesmi§ bulunuyorlar. 

F akat M. Bonneau, J aponlann bugiin 
~ekil ve fikir i tibarile, bi.iyi.ik A v up a aile
si ic;ine kabul edilmi~ bir edebiyatlar1 ol
masma ragmen, an'anelerinden asia ay
nlmamJ& olduklanm, tefekkiirde kendile
rine has iptidailiib muhafaza ettiklerini 
soyledi. 

Sordum: 

5 - Sigorta muamelesinden rniitevel
lid d~viz miisaadesi ancak sigorta ~ir -
ketlenle Reassi.iransa verilir. 

- Japonlar, Yunan muc1zesmm ve 
Avrupa ruhunun temeli farzedilen riya
ziye kafasmdan mahrum mudurlar? 

6 - Doviz miisaadeleri yalmz Anka
ra, Istanbul, fzmir Kambiyo mildi.irliik· 
lerince her iic; ayda bir verilir. Ancak 
4 iinci.i maddedeki doviz miisaadesi bu 
miiddete tabi de~ildir. 

7 - hbu ahkam 1/7 ;936 tarihinden 
itibaren yapdan muamelata ~amildir. 

Kii~iik Antant • ltalyan 
yakmla~mas1 

- Tamamile. Oniversite talebeleri bi
lirim ki parmaklanmn yard1m1 olmadan 
birden ona kadar sayamazlar. 

- Peki, bu riyazi masumiyetin yerine 
ikame ettikleri ruh hassas1 nedir? E§ya· 
nm kemmi nisbetlerini nas1l anhyorlar? 

- T eknik ve pratik ihtiyaca kafi, <;ok 
bas it bir derecede: o bile biiyiik bir zor
]ukla. 

M. Bonneaunun bir yemek sohbetin
de <;izdigi bu Japonya, kiiltur ve mede
niyet nevilerile teknik ilerleyi in bir ayar
da ve bir hizada gittigi hakkmdaki telak
kilerimizi degi§tirebilecek bir portre ile 
kar~1m1za t;,Ikryordu. Goziimiin onune 
Avrupa elbisesi giymi§, fakat on, on ii<; 
asu evvelki Yorilomo agacJndan yontul
ma tahta bedenini, o gun bugiin, ol~ugu 
gibi siiriikliyen bir J apon mankeni geldi. 
Bu agac gogde, garbin i<;ine takllgi maki
nelerle klm!ld!yor ''e ko~uyor, fakat sa
mimi hayatm1 ya~amak icab ettigi anlar· 
da, uz.ak bir tarihin uzak~ark topragmm 
ic;inden a! d1g1 usareleri <;ekmege devam 
ederek, nebati bir karanhk tekevviiniin 
esran i<;inde boy allyor, geli§ip serpiliyor
du. 

Bir sofrada eksik anlatllm1~ ve yahud 
benim taraf1mdan yanh~ anla§Ilm1~ ol -
male ihtimali bulunan bu fikirlerde tam 
bir millet hayali edinmemize miisaid bir 

kompozisyon biitiinliigii aramak dogru 
degildi. Hususile M. Bonneau,· birc;ok 
Avrupa tabirlerinin japonyay1 izah et -
mek hususunda kifayetsiz olduklanm da 
soyliyerek mesela 1 apon idealizmi veya 
]aponyada mistik bir tefekkiir olup ol -

mad1g1 hakkmdaki meraklanmllln, ora
da, bu tabirlere verdigimiz manalardan 
pek ba§ka cevablar bularalc bizi yamlta
bilecegini de ilave etmi~ti. Fa kat, ne de 
olsa, M. Bonneaunun fikirlerinden bende 

dog an astl intiba ~u idi ki, J a pen an' a -
nesi iistiinden gec;en garb medemyeti seli 

altmda bir granit mukavemeti g(isteriyor
du. 0 !e), bu graniti a~md1rm1yor mu? 
A~mdJTrnJyacak m1? Her ikisi arasmda 
kalarak ilk terbiyesinden ald1gt ki.iltiir 
mirasile oniinde a<;Ilan yepyeni di.inya}'l 
bir tiirlii telif edemedi~i i<;in intihar eden 
]apon ~airleri de var: Yone Nogouchi 
gibi lei, ~iirleri, bu s1k1~manm verdigi ii -
midsizligin ~ark1land1r: 
timid ve iimidsizllk arastna astlm~. 
Hayat .denilen heyuUtya sanlan 
Ve titl'iyen 
Bir agac yapragmdan ba$ka blrsey de{jilim 

An'aneye ve ink1laba dogru kolan vu
rarak sail a nan ] apon ruhunun bu ba~ 
donmesi, teknik biiyiik hamlelerine rag: 
men, onu bu z1d iki kutubdan birinin trr
cihine veya ikisinin bir Asya hiimaRiz • 
mine ornek olabilecek yeni bir telifine 
heniiz gotiirmi.i~ dcgildir. 

PT::YAMf .~AFA 

Rifli Abdiilkerim 

Fasta ikametine 
miisaade edilecek 

l;iimdi tamamile otomatik olarak ~Jah
§an bir talrnn sogutma sistemleri var -
d1r. Bu sistemlerde §U esaslar goriiliir: 

Muayyen tazyikte kaynama derecesi 
suyun kaynarna derecesi olan (150) de
receden ~k ki.i~iik olan mayiler kulla
mhr. 

Mesela amonyak gazinin temeyyi.i' de
recesi (- 33") dir; yani mayi halinde -
ki amonyak bu derecede gaz haline in
lalab eder. Sulfur dioksid (S01) i~in 
bu si.ihunet derecesi (- 25") dir. Bu 

halde muhitinin siihunet derecesi bu 
kaynama derecesinin yukansmda olan 
bir kabdaki amonyak mayii he -
men gaze ink1lab eder ve bu esnada 
muhitten hararet ahr ve onu sogutur. 

Bu gaz bir suretle stkl§hnllp tekrar 
mayi haline getirilirse bu ameliye te • 
kerriir eder. Fakat gaz s!ln§hnlchgi za
man Istmr. Binaenaleyh bu harareti de 
bu suretle harice vermek laz101d1r. 

Sogutucu dolablar iki ti.irliidi.ir: 
1 - Motorle ~ab~an mihaniki cihaz • 

lar. 
2 - Moti:irsi.iz ~ah§an haruri cihaz -

lar. 

Brincisinde teb hhur eden mayi do· 
labdaki hava ve g1dalarm hararetini 
alarak onlan sogutur. Bu buhar bir mo· 
torle c;ah§tmlan bir kompressorle st • 
la~tmhp mayi haline g~irilir. Bu es
nada hastl olan hararet bu suretle izale 
edilir. Bi.iyiik cihazlarm bu sogutma a
meliyesi tuzlu su ile kiic;Uk cihazlarda 
vantilatorle icra edilir. Bii •iik cihazlar
da umumiyetle amonyak, kuc;iik cihaz· 
larda (SO ) , klor etil ve sair gibi kay
nama derece i di.i§lik mayiler 1rullaml1r: 

Motorsiiz ~all§an cihazlar E1ektro -
luks denilen sistemden olup isvegteki 
Upsola mi.i.hendis mektebinin iki tale -
besi tarafmdan ke§fedilmi§tir. 

Cihazda sulu ve koyu amonyak mah
lulile Hidrogen gazr var. 

Tekasiif ameliyesi de ~ehir su mus • 
lugundan alman su ile yap1hyor. Bu 
tipten cihazlarda sulu arnonyak mah • 
lulu ISitll1r. Bu itibarla bu cihaz elek • 
trikle c;ah§abildigi gibi havagazi, pet • 
rol §Ulesile de c;all§abilir. Fakat bu 
tipten cihazlar ktic;iik boyda yapilmak
tadrr. 

Cihazlarm i~letme masrafm1 bir mi
salle bildireyim. Bilfarz 6 numarah 
(yani 6 kadem mikabt hacmindeki) bir 
sogutma dolabmda 10 kilogram yeme
gi sogutmak ve 2 kilogram buz yapmak 
i~in yap1lan masraflan klyas edelim. 6 
kadem mikabt takriben 165 litredir. Ye
meklerle suyun ilk stihunet derecesi 20 
olsun ve hepsini vasati olarak siflr de
receye indirmek istenilsin. Yemeklerle 
suyun hususi harareti takriben 1 ve ba
vanmki 0.24 olduguna gore 165 litre 
(takriben 215 gram) havamn si.ihunet 
derecesini 20 derece indirmek i~in 
bunlardan 

Paris 31 (Hu -
susi) - iklimi sih 
hatine uygun gel • 
medigini ileri si.i -
rerek bulundugu 
Rei.inyon adasm 
dan ~imali Afri -
kaya nakledilme -
sm1 istiycn eski 
Fas miicahidi Ab
dillkerimin istidasi 
Mi.istemlekat Ne -
zaretinde tetkik e
dilmektedir. 

215 X 20 X 0.24 = 1032 
kalorilik hararet almak icab eder. On 
kilogram yemekleri slf1r derec~ye in _ 
dirmek i~in 

Abdiilkerim 

10000 X 20 X 1 = 200000 
kalori almak icab eder. 2 kilo suyu st.
fir derecede buza kalbetmek i~in 

2000 (20 + 80) = 200000 

Londra 1 (Hususi) - Habe~ impara
toru bugiin Londra,va donrnii§tiir. Go

~edeki Habe~ hi.ikumetinden gelen son 
aoerlere gore, ccnubu garbi Habe is • 

~an tamamile Gore hiikumetinin ~lin~.e 
~~lunmakta ve bu havalide tam bir su

U.net hi.iki.imfermad1r. 

Loyd Corcun Almanya 
seyahati 

londra I (A.A.) - Evening New 
~~etesinin yazd1gma gore, Loyd Core 
It ltnanyaya yapacagi seyahatin tarihim 

S · I' in Paris seyahatinden bahscden 
mig m .. F h"k• 

Ovr gazetesi, generalm ranslz u u -
etile olan miihim konu~malanmn an -

:k cumartesi veya pazar gi.inii daha 
miisbet bir sahaya intikal edecegini bil -

Paris I (A.A.)- F rans1z salahiyettar 
mahafilinin tehir!enne gore <:;ek _ halyan 
modus vivendisi ltalya ile Ki.ic;iik Antant 
arasmda yap1lacak bir yakla§manm ilk a· 
dJmJnl te~kil etmektecJ,r. 

- Bununla beraber, garb medeniye
Line girebilmeleri i<;in, zekalannm tecrid 
«abstraction>) kabiliyetinde ihmalkar ka
lan taraflanm telafi edecek ba~k bir 
ruhi hassalan olmak laz1m degil midir? 

- Zekalan tecride hicbir nman mii-

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

olan Fasta ikarnetine miisaade olunma
si c;ok muhtemeldir. 

kalori almak lanmdir. Bu halde dolab. 
daki hava ile muhteviyahm 20 derece 

s?gutmak ve iki kilo da buz yapmak i
<;m 40000 kalori hararet almahYJ.z. Bu 
h~lde 10 kilogram yemegi sogutmakla 2 
kllogram suyu buz yapmak ayni i§ olup 
bemen hemen ayni masrafla CJlkar. Sl
hr derecedeki bir gram suyu slfl.l' de
recede bir gram buz yapmak i<;in bu 
sudan 80 kalori kadar hararet almak i· 
cab ettigine gore buz yapmak epeyce 
masrafh olur. enuz kat'i olarak tesbit etmemi tir. Bi

~a I J' 

II) ena eyh c;ar~ambaya hareket edeceg1 
~ llhakkak degildir. Loyd Core Alman • 
~ seyahatinden donii~iinde Fransada da 
~kar., Riin kalacaktlr. 

\lnan Veliahdi de Korfuya 
gitti 

dirmektedir. 
Polonyaya, bundan sonra F ransadan 

mi.ihimmat ve silah alabilmek veya Po -
lonyada bir barb leva7lffil endiisti.risi. kur 
mak imkamm verecek baz1 krediienn a
~;dabilece~ini de bu gazete mevzuu bah

setmektedir. 
Paris' miizakerl'lerinde. gerek bu me· 

sele, gerek 1923 Polon.ya - .Fra~s~ ~ua
hedesine verilecek yem ~ek1l goru~ule ., 

cektir. 
Fransadaki siyasi mehafil, bunlara 

6 numarah sogutcu dolablardaki mo
toriin takati l/6 beygir kuvvetl oldu -
guna gore 8 saatte bir kilovat saatlik 
e]ektrik kudreti sarfeder. Bu halde do
lab gi.inde 16 saat •<;ah~Irsa kilovat saati 
10 kuru§tan 20 kuru~luk masraf kap1s1 
ac;ar dnmektir. A~ag1da soylenen §art • 
lara riayet edilirse sogutma dolabmm 
masrafr azalhlabilir: 

j ~tina I (Hususi) - Yunan Krah 
l 0j' eylul nihayetine kadar Korfuda 
It! a acaRI i<;in Y eliahd da beraber bul un-
1\: ak iizere bugiin bir deniz layyaresile 

orfuya hareket etmi~tir. 

kabil baZI taahhiidler. F ransa - Po
~~ya ~uahedesinde yaz1h bolan.I

1
:rhlgibi ,..,.._. 

olmJyacak, fakat en a~ag1, u ~~ a ann 
hi<;bir zaman F ransanm menfaatme kar I 

te~ebbii~lerde kullanllmJyacagml tasrih e· 

j ---- 1 - Dolabm kaptsmJ stk stk a~ -
:namak. 

2 - Dolabi rilzgarh, gi.ine§siz bir yere 
koymak. 

d Yeni naZir ve miiste~arlann Ba~vekil 
1\ haz1r bulundugu halde diin Korfuda 

rahn huzurunda tahlifleri yapilmi~tlr. decektir. 

3 - Motoril miimki.in oldugu kadar 
asgari hadde c;ah§tirmak. 

( - Fazla buz yapmamak. 



CUIUHURil'ET 

~ KU~Uk 
Hi kAye Siirpriz 

Tuz istihsalat1 
Havalar1n bozuk git
mesi baz1 memlehalarm 

faaliyetini durdurdu 

ikmali liz1m miihim bir 
noksanimiz: Akuvariom ~ 

Ne bitip tiikenmez yollarl Pencereden 
bak1p ta birbiri arkasmdan ylkJ!u gibi 
kaybolan telgraf direklerini, ve her sa· 
niye degi§en manzaray1 gormezse trenin 
yiiri.idiigi.ine inanm1yacak. 

Halbuki tren yiiriiyor ve o, bu yuru
yen !renin i~inde! Ne tuhaf! Eger on be~ 
giin evvel aldJgl tayyare biletine 1 000 
lira c;Jkmaml~ olsayd1 ~imdi - ~imdi sa

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

*** J ale, kompartiman kanapesinin karan· 
hk bir ko§esine ~ekilerek gozlerini ka • 
pad1. 

Gidiyordu. Fikretine gidiyordu I N e 
siirpriz I Fikret nas1l ~a~Jraca k, nasi! ina· 
nam1yacak. Sonra nekadar, nekadar se
vinecekti I 

Aynlah nekadar olmu~lu? Bi rsene. 
Upuzun bir sene! Yeni ni~anhlar ic;in bir 
sene ayr1hk kolay m1? Hem ~u tayyare 
piyangosu da <;1kmasayd1 belki birbirle
rini i.ic; sene goremiyeceklerdi. Oyle ya, 
Fikretin tahsili iic; senede bitiyordu. Bu 
iic; sene zarfmda da l stanbula gelmesine 
imkan yoktu. Ah ~u paranm gozi.i c;1ksm. 

Ay, gene bir istasyonda durdular. 
Kimbilir kac; saat kalacaklar. Vakit kay
betmenin mast mt? Sanki neye hic;bir 
yerde durmadan dogru Parise giden lren
ler yok. Dogru Parise gitmek ne ho~! 
!man kimbilir ne c;abuk giderdi. 

- Kondiiktor! 
- Matmazel? 
- Bu istasyonda nekadar kalacagJZ I 
- Bir saat matmazel. 
Bir saat ha! Of! Halbuki bir saatte 

nekadar yo! a)JrlardJ, Parise daha neb
dar yakla~mJ olurlard1. Acaba inse mi? 
Inmeyip te ne yapacak I Bir sa at trend<' 

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

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

¥- :to ¥ 

Y ann tren Pariste. Y arm ak~am Fik
retle beraber yemek yiyecek. Y ann ak
~am - ne olm1yacak ~ey - buna hala ken

di de inanam1yor. Hele Filcrete ne stir· 
priz olacak! Y a evde bulunmazsa? Y a 
onu bir iki saat evde beklemek lazun ge
lirse) Nekadar feci kolacak ... Yok yok 
amma daha ho . MeseJa Fikret evde 

Bir iranb gene 
diinyaYI dola,Jyor 

Diln matbaam1 • 
za iranll Yadullah 
Mubasser isminde 
bir gene geldi. 1932 
senesinde devri a -
lrm seyyahatine fJl· 
kan bu gene §im -
diye kadar bUti.in 
tram, Hindistam. 
Trak1, Suriyeyi, Fi
listini, Tiirkiyeyi, 

M 1 51 r 1' i!al~a)'1, iranll devrialem sey. 
Fransay1, IsvH;re- yah' Yaduliah. 
Yl, Belc;ika)'l, Al - Mubasser 
manyay1, !ngiltereyi ve $imali Ameri
kaj--, gezerek istanbula gelmill bulun -
maktadtr. 

!ranh gene gezdigi bu memleketler
de ayni zamanda kii ltiirel tetkiklerde 

de bulunm~tur. Devri alem seyyah1, 
<;in - Japon harbi dolayxsile scyahati
nin ~ark klsmma devam etmiyerck 
donmiis bulunmaktad1r. $imdi bu mu
harebe de siikfm buldugundan dolay1 
!ranh Yadullah Mubasser seyahatine 
devamla di.inyamn bu losm1m da gez
mek suretile devri alem seyahatin1 ik
mal edeeektir. 

yok. J ale onun odasma <;1k1yor. Pansiyon 
sahibi madama kat'iyyen bir~ey soyle -
memesini tenbih ediyor. 

Acaba odasl nas1ldu? Kimbilir J alenin 

kac; resmi vardu o odada. Fikreti gor · 
meden odasm1 gormek ne garib! Onun 
yattJgJ yatak, onun oturdugu koltuk, ken
disine sahifeler dolusu mektub yazd1ib 
masa. 

Ne giizel mektublar yazardd ]ale o 
rnektublan ne heyecanla okurdu! Hie; 
aklma gelir miydi ki bir giin ona gide · 
bilecek? 

Ne dii~liniiyordu) Daha dogrusu ne 
dii~iinmek istiyordu? Ha odaya <;1byor. 
Pansiyon sahibi madam tenbihli ... Bir • 
~ey soylemiyeeek. Biraz sonra merdiven

lerde bir ayak sesi. Fikret geliyor. ]ale 
tam kapmm kar~mnda m1 duracak? 
Yok, yok, koltugun arkasma saklanmah. 

Fikret oturunca yava~<;a kalhp gozlerini 
kapamah! 

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

mez. Hatlr ve hayaline getiremez. Son -
ra? ,Sonra ne siirpriz, ne siirpriz I 

*** 
- So for, daha c;ok ~ar m1? 
- Hayu rnatmazel. Simdi sa~a !a· 

pacagtz, sonra sola. 41 nurnara dediniz 
de~il mi? Evet, i~te o sokakta ... 

hte aga saptJ!ar. Soldaki sokak i~te 
goziikiiyor. Onu da dondiiler. 35, 37, 
39 . .. 41. 

Otomobille beraber J alenin de kalbi 
durur gibi oldu. Gelmi§ti. Fikretin pe~n
siyonuna gelmi~ti. Belki bir iki dakik- .. a 
kadar Fikretin kollarmda olacaktJ. Bir 
sene aynbktan sonra, upuzun bir sene ay
nhktan sonra ne siirpnz I 1ster misin ~u
rada daha Fikreti gormeden heyecandan 
ttkamp kalsm I 

Kap1y1 kirmlZI yanakh. onliikli.i, ~i~ • 
man bir madam ac;b. ]ale bogula, bogu
la sordu: 

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

turuyordu, fa kat iic; giin evvel. .. 
- Ba~ka yere mi ta~md1? 
- Hayu matmazel, lstanbula gitti. 

Ni~anliSina siirpriz yapacak. F akat mat· 
maze!, ne oldunuL?.. Matmazel, matma
zel ... 

BEYZA B/RSON 

Bu sene havalarm fazla yagi§h ve bo
zuk gitmcsi yi.iziinden orta Anadoluda
ki tuz mcmbalanndaki istihsalat pek 
az olmu~tur . Bu scbeble bu mcmleha -
lara civar olan vilayctlerle ~ ark vila -
yctlerinin tuz ihtiyacm1 buralann is -
tihsalatile temin etmek imkans1z bir 
hale gelmi~tir. 

$imdiki halde memleketin umumi ih
tiyacma cevab verecek surctte geni~ 

bir istihsal faaliyetine giri~mi~ olan 
memleha <;amalt1 memlehastdir. Bu -
rada CJikan tuzlar, yeni tuz fabrikasmda 
imal edilerek sofra ve mutfak tuzu ha -
linde memleketin her tarafma sevkedil
mektedir. Gene bu memlehadan ~tka -
r1lan ham tuzlar da ic; Anadoluda ihti • 
yact olan mahallere gonderilmektedir. 

Yalmz son kanunla tuzun memleke -
tin her tarafmda ayni fiatla ve ucuz o
!arak sahlmast esas1 kabul edilmi~ti. 
Memleketin her tarafmda deniz, gol ve 
kaya tuzlanna aid membalarm normal 
surette faaliyetle bulunmast ve her 
memlehanm kendi muhitinin ihtiyacl
m kar§J!amasJ suretile tahakkuku ka 
bil olan bu kararm son vaziyet dolayx
sile tatbik1 giic;le~mi§tir. <;i.inki.i <;amaltJ 
memlehasmdan orta ve !Jarki Anadolu 
vilayetlerine sevkedilecek olan tuzlan 
Ege mmtakasmdaki fiatlarla satmak 
k:abil olamtyacaktrr. Aradaki nakliye 
farkl fiatlar arasmda tabii bir degi§ik
lik husuli.ini.i mueib olmaktad1r. Bu -
nun ic;in <;amalh memlehasmdan §ark 
vilayetleri gibi uzak yerlere giinderi -
lecek tuzlann fiatma nakliye farkmm 
ilavesi zaruretini tammak ilzere aynca 
bir karar almmas1 mevzuubahstir. 

LBa~makateden devam) 

palamut elde etmekte ve bu bahklar1 
orak, harman gibi yorucu ve bedelini dli· 
~iiriicii ziraat i§leri amelelerine yedirmek 
sayesinde i~ verimini art1rmakla olduklan 
anla~thr. hte bu ve bu gibi sebebler ic;in 
evvela istanbulda, sonra diger sahil ve 
dahil ~ehirlerimizde miinasib akuvariom
lar viicude getirmek elzemdir. 

Akuvariom nedir ve nas1! yap1hr~ 

Akuvariom, elveri~li bir yerde k1~1n 
soguktan, yazm Slcaktan ve hava cere· 
yanlanndan muhafazah, miimkiinse be· 
ton ve herhalde kargir bir binamn altma 
yerle~tirilmi~ deniz hayvanlan kolleksi
yonlanm havi, zevki selimi ok§lyacak 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, gal, 
nehir hayvanah canh olarak beslenir, c;o· 
galtJ!tr, sun'i ziya ve hava ile hayatlan 
idame ettirilir. Bunu kolayca kurmak ve 
in§asml deruhde etmek ic;in ihttsas sahibi 
miihim miiesseseler, §ohret a!mJ§ §irketler 
vard1r. Akuvariom adeta deniz, go!, ne· 
hir ve dere su alemi me§heridir. y alntz 
muhteviyat1 alii degil canhd1r. Bunlar 
parlak renkleri, kmak ~ekilleri, c;alak 
tavtrlan, garib sabit nazarlarile hayret 
sac;arlar; muhabbet, zevk ve alaka uyan· 
dmrlar. Bu giizel parlak koleksiyonlan 
gormek, merak tevlid eder. Kendi mah· 
m1z olan sulanmiZin gizli servetini ortaya 
<;Ikanr, gozlerimizin oniine koyar. Bun
Ian muhafaza gayreti artar, tezyid hissi 
c;ogahr, istifade edebilmek fikri dogar ve 
tatbik sahasma gec;ilir. 

Napolide, Berlinde, Hamburgda, Pa· 
riste, Monakoda deniz miize ve akuva
riomlan oldugu gibi bugun F ransanm 

Artvin koyliilerinin hamiyet i Sen Serdan (Saint Serdan) gibi ufak 

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

kolay olur. Bu havuzlardan birkac;ma 
aynca sJcak memleketler, mesela Cin, 
Japon, Bahrimuhit adalan baltklannm, 
o sa<;akh, minimini, elvanh mahluklarm 
nevilerine gore muhtelif koleksiyonlan
nm bulundurulmast bize salonlanm1zda 
cam havuzlarda beslemege ba§ladlgtmlz 
bahk nevilerini tamttmr, dogru malumat 
elde ettirir, hastahklannm tedavisi, nevi
lerinin 1slah ve teksiri, g1dalarmm tayini 
ve imali hususunda da dogru fikirler ve
rir. 

Zevki selimi ok~tyacak olan bu miize
yi yalmz bahklanmJZa hasretmiyerek ba
hkc;tlanmtza, bahkc;thk alat ve edevah
nm eski ve yeni cinslerini nazarl ve ameli 
~ekillerde gosterecek usulde yapmak ta 
miimki.indiir. 

Sarayburnunda ve halkm kolayca ve 
masrafstzca gelebilecegi bir yerde in~a 
olunacak bu deniz evinde manken ~ek
linde memleketimizin miiteaddid ba!tkc;I 
1rk ve ktyafetlerini gostermek, bunlan 
elektrik ziyasmm modern tesisatmdan is
tifade ederek ya§atmak, giizel yerlerde 
kendi muhitlerine gore yerle~tirmek, ha· 
reketlerini tanzim etmek, mesela bir Laz 
kadmmm ag ordiigii mada, erkegin ag
zmda sigarasl, elinde btc;agt bahk takJm
larmt hazJrlamakta, ~ocuklarmm kum, 
c;akii iizerinde oynarnakta olmalan gibi 
tablolar husule getirmek, bizim Y enika
pmm me§hur ve bilinmesi laz1m olan sa
hilinde kadim ve tarihi gol insanlannm 
ya~ad1klan yerlere mii*abih olan babk~;1 
mahallesinden ufak bir niimune, bir ara
da birkac; toplu tip viicude getirmek, san· 
dallanmlZl, eski kaytklanmlZl, takalan· 
mlZI kiic;iik k1t' ada toplamak ve goster
mek, duvarlarda sahillerimizin ayn ayn 
tablolan, fotograflan, plajlanmiZln man· 

zaralan, ,Sile gibi emsalsiz yerlerimizin 

panoramalan bulunmak fena olmtyacagJ 

gibi bu suretle bilakis ~ok miihim bir nok

sanJmlz dortba~t mamur olarak ikmal e· 

dilmi~ olur. 

HALiD LEBE 

Artvin 1 (A.A.) - Bu hafta ic;eri- bir §ehrinde bile diinyanm en modern ve 
sinde iic; uc;agJmiZID koylerinin iizerinde en giizel bir akuvariomu mevcuddur. Bu 
uc;makta oldugunu goren ve c;ok sevmc ki.ic;iiciik §ehirdeki te§hir camekanlannda
duyan Yusufeli lcazas1m Ersis koyii ki su miktannm bazuarmda on altt bin 
halkmdan bir bayan bogazmda ta~JdtgJ litre oldugunu dii§iiniince bizde ne gibi 
ziynet altmmm ve bir c;iftc;i de o glin mucizeler husule gelebilecegini anlamak 
dogrnekte oldugu harman mahsuliini.i ~- _ _ ____ ....;;._~-;....--~~--~--""-:-~~~~----""'!!!! 

tamamile Hava Kurumuna teberrii etmi§· Giizel bir elis. i sergisi arddi 
ler ve biitiin koy halkt da o giin ak~ama ~ 
kadar Hava Kurvmuna para ve zahire 
teberrii etmi~lerdir. -···· lhtilal yapacak bir makine 

Stonoville «Misisipi» I (A.A.) 
Pamuk sanayiinde ih!ilal uyandmnas1 

Bebek sergisi kapand1 muhteme! bir pamuk toplama makinesi· 
Bebek serglsi kapanmllJ, serglyi ziyo~ret nin diin ilk lecriibesi yapi!ml~hr. 

edenlerln verm~ olduklan rey pusalalan ••••••••••••••••• 
ta.snlf edllmi§tlr. Tasnlt netleeslnde: 

200 rey alan bebeklerin numaralan ~un-
lardJr: 

1 - 198 numaralJ bebek 622 reyle blrln. 
c!ligl kazanm~tu. 

2 - Ncgiis 491 rey alrru~t1r. 

3 - Narglleli 172 numaral1 bebek 487 
rey almJ~tJr. 

4 - Ankarall Gelln 17 ve 18 numaralt 
454 rey almJ§tlr. 

5 - Hoca 176 numara.ll 449 rey aiiDl' -
t1r. 

6 - Arzuhalci 98, 99, 100 numarah 407 
rey almi.!Itll'. 

7 - Koylil 14 numa.ralt 404 rey alm1~ -
ttr. 

8 - Qerkes 184 numarall 377 rey almJ§
tJr. 

9 - Rus Prensl 183 numara 271 rey al
mJ~tll'. 

10 - GeliD 177 numara. 250 rey almi§ -
tll'. 

11 - sarho$ 202 numara 205 rey a! -
m1~t1r . 

Qekllen plyangoda a~?agJda yaz1ll nu -
maralar kaza .. m1~lard1r: 

6328. 8848, 3752. 8854, 3852, 8725,. 
MagJdaki numaralar birer karlkatiir ka

zanml~lardir: 
8862, 3352, 493~. 3041, 3747, 7526. 7373, 

8476, 8702. 8664, 5072, 2932 7606. 8859, 8743, 
3094, 8505, 8522, 7254, 7307. 

Kazanan numara.lar hediyelerlni almak 
!<;in ellerlndl'ki numaralarla K.lZila! Ce -
miyetl Eminonli kaza l)ubcsine muraca.at 
etmelerl la~amdtr. 

Vefat 
1326 senesinde agrr topc;u birincisi o

larak Topc;u Harbiyesinden zabit c;1kan 
ve <;anakkale muharebelerinde ag1r ha
van bataryasile biiyiik yararhklar gos
teren ve istiklal muharebesinde di.i§ -
man i~gali altmda bulunan istanbulda· 
ki cepaneliklerden 8000 to~u mermisi
ni Anadoluya kac;trarak !neboluda Milli 
orduya teslim suretile fedakarane c;ab§· 
m1~ olan Yenieei Vardarh agtr to~u 
yilzba~Ist Ibrahim Halil Aydemir bir 
giin siiren i.iremi hastahg1 neticesinde 
ebediyete intikal etmi~tir. Cenazesi Fe
l'ikoy kabristamna defnedileccktir. Ken 
disini seven ve tamyan arkada§larmm 

Kad1koy Altiyolagzmda bzel K1z San'at mektebinden bu sene mezun olan 
40 gene klz bir sene i~inde yapt1klan eserlerden milrekkeb giizel bir sergi 
haz1rlam1§lardtr. Yukandaki resim bu sergiden bir ko§eyi gostermektedir. 

3 eyliil per~embe giini.i saat 12 de Fe · 
rikoy camisinde toplanmalan rica olu- I Bu ak~amdan itibaren, yaln•z birka~ gece i~in 

Kad1koy S ii R E Y Y A Bah~esinde nur. 

Te§ekki.ir 
Uzun zamandanbcri c;ckmekte oldu -

gum bobrek hastahgmt lusa bir zaman
da tedavi ederek beni bu 1strrabdan 
kurtaran Beyoglu Belediye hastanesi 
dahiliye miitehasslSl doktor Bay Nee -
meddine alenen te§ekkiir ederim. 

Aksaray Muradpa§a $akirpa§a sokak 
No. 2 !smet 

Prof. Z AT i S U N G U R . temsilleri 
( illusyonist. Manyetizma ) 
T ekmil programile - Duhuliye 35 ve 50 

Matine ve suvarelerde S i N E M A kl~llk salonunda 
Oskiidar, Bostanc1 ve Fenerbaht;eye tramvay vard1r. 

endik eki beyaz ev 
yan apartlmanmda iki ihtiyan oldiiren, 
belki ba~kalanm da oldiirmege haznla
nan, yahud belki birc;ok mec;hul cinayet
lerin faili olan katil bunlan huSJZhk kas
dile yapmad1gma gore nastl bir kinle ha· 
reket ediyordu?.. Acaba kadm parmag1 
mt, k1skanchk m1?.. 

sma kadar refakat etti. Bu oda, Bulgar 
c;ar~1smdaki bi.iyiik evin orta kallnda, ar· 
ka tarafta, bahc;e iistiindeydi. 

Nuriye, iki ki§ilik geni~ yatagm ortii
si.inii kaldmp yorgamm a~mc1ya kadar 
N aciye ~ezlonga uzand1, gozlerini kapa· 
d1. F akat uykudan eser yoktu. Gozlerinin 
oniinden bJ<;aklar, riivolverler, kanh eller 
ve cenazeler gec;iyordu. 

K1z kap1dan dt§an ~1kh. 
N aciye Hammm odasJ, yanyana iki 

oda kapxsmm bakhg1 kiic;iik bir koridora 
c;Jkiyordu. Bu koridordan biiyiik bir so -
fay a ~lkthyor; kar§J taraftaki hizmetc;i 
odalanna ge<;iliyordu. Nuriye sofaya 
c;Ikhktan iki dakika sonra Naciye Hamm 
gozlerini ac;ll : 

Zab1la roman1m11: 1S 

Odadan c;tkacagt SJTada yerde bir ka· 
gtd par-rast buldu. Buru§turularak bir ko
§eye atllmt~ alan bu kag1d1 ald1, a~h. Bir 
telgraf ba hg1... Y almz Beyoglu ve 
Kumbaract yoku§u adresini ~1karabildi. 
Alt tarafl yutJlarak ahlmt tJ. Kag1d10 
diger parc;alanm bulmak iimidile arama· 
d1g1 yer kalmadJ. Nihayet sokak kapiSI· 
mn yanmda telgraf kagtdmm ba§hgmt ve 
telgrafm c;ekildigi yerin ilk harfini bul
du: P. Bu harfle ba~ltyan ~ehir, koy, ka
saba isimlerini akltm getirmege ugra~h. 
Akhna hie; bir yer gelmiyordu. Zihni hi~ 
hir miinasebeti olmtyan Parise tak1lmt~. 
Tiirk topJagmda, yahud lstanbul civa
nnda P harfile ba~hyan bir yer ismi bu
lamamJ~tJ ki pek yakla~an gazete miivez· 
ziinin sesi kulaibnda c;mlad1: 

Papazyan apart1manmm kaptctsi i; · 
mail: 

- Ben bu dediginiz adam1 iic; numa
raya girerken arada bir goriirdiim amma 
son defa ne zaman gordiigiimii ha!Jtla · 

m1yorum. Nail Efendiyi de bir geceya· 
nst birisile kolkola 6 numaraya c;1karken 
gordi.im. Ondan sonra hie; gormedim. 

Arhk Kutsi ic;in Nail Efendinin -daha 
dogrusu bu aparhmanda Nail Efendi i~
mini takman katilin- Orhan Naciyi nas1l 
kapana dii~iirdiigii apac;1k ortaya <;Ikmt§· 
h. Katil, Orham -heni.iz kahn bir esrar 
perdesi altmda bulunan· bir sebebden do
lay! kimbilir ne zamandanberi takib et· 
mi~. en sonunda onu oldiirebilmek ic;in 
metresinin oturdugu katm iistiinde bir oda 
kiralamJ~tl. Belki otedenberi tamd1g1 ic;in 
kolayhkla emniyetini kazandtgt zengin 
ihtiyan gizlice kendi odasma almr~. ya· 
bud belki bir c;aresini bulup onunla tam~
tJktan sonra bir sarho~luk alemi haznhya· 
rak ihtiyan metresinin evine sokuyor gibi 
yapmt§, kendi katma c;ekmi~ti. 

F akat as II mesele bu degildi. Nail E
feni::li ismini takman bu uydurma mevlevi 
seyh1 kimdi? 0 sabah Dicle otelinde, 
bundan on be§, on alt1 gun evvtl Papal· 

Mehmed Kutsi, sigarasmt kapJcJmn 
~igarasmdan yakarak ~tkh .. 

Bir geceyarisl bask1n1 
Orban Nacinin karJSJ Naciye Hamm, 

o gece saat ikiye kadar ihtiyar Miijgan 
kadm ve hizmetc;isi Nuriye ile oturdu; 
uykusu gelmiyordu. Bi.itiin sinirleri ger -

gindi. Yirmi be~ senelik kocasmm oliim 
haberini almi~tl. N as1! uyuyabilirdi! 

Vakta bu oliim, kocas1 iki hafta evvel 
evden c;tktJgt zaman Naciye Hamm ic;in 
arhk bir emrivaki olmu~tu. Fa kat bir mu
cize, yahud beklenmiyen bir tesadiifle 
kocasmm kurtulmasJ ihtimali de aklmdan 
<;IkmadigJ ic;in serkomiserin, Orhan Be· 
yin cesedinden bahsetmesi onun iizerinde 
gene bir ytldmm gibi tesir etti. 

1ki kadmm da arhk uyumak. istemeleri 
Naciye HammJ odasma c;ekilmege sev • 
ketti. Nuriye, hanunefendiyi soymak, ya
ta&tm haznlamak 'zere ona yatak oda-

- Nuriye, dedi, korkuyorum. Sen de 

yatagmt getir; benim odamda yat. 
T ecriibesiz, fakat zeki hizmetc;i bz: 

- Hammefendicigim, emredersiniz, 
geleyim amma sinirleriniz bu kadar ger· 
ginken yalmz yatsamz daha iyi edersi· 
niz, daha kolay uyursunuz. Korkacak ne 
var zaten. Siz evham getmyorsunuz. 
On, on be§ dakika yalmz kalsamz emi
nim ki hemen uyuyacaks1mz. 

K1zm miitaleast bo~ ta degildi. Uyu· 
yabilmesi i<;in mutlaka yalmz yatmasJ 
]bmdJ. Bir iki ak~am Mi.ijgam odasma 
alrru§, uyuyamamt~h. Sonra N uriye: 

- Yammzda zil var. Basmca hem 
Mustafa, hem Ferid bir dakikada ko§ar 
gelirler. Evvelki ak~am tecriibesini de 
yaptJk. 

Diyince biraz daha miisterih oldu ve 
hizmetc;i k1za gidip yalmaSJDI soyJedi. 

- Nuriye hala orada m1sm) 
Diye seslendi. Hi<; bir cevab yok. 
Naciye titredi; kap1ya ko§tu. Biiyi.ik. 

sofaya kadar c;tktJ. T ekrar: 

- N uriye, N uriye! 
Diye seslendi. Hizmetc;i k1z odasm ~ 

dan c;1karak: 
- Efendiml 

Diye cevab verdi. N aciye Hamm 
«Bir§ey yok l» diyere'k geri dondi.i. He

men odasmt kilidliyerek. soyunmaga ba~
ladJ. Bu beyaz sa<;h ve ya§h kadm, etine 
dolgundu. lyi muhafaza edilmi§ bir vii
cude malikti. Aynada sa~larm1 diizclt
mege c;ah~1rken heyecan, korku ve giin
lerce siiren Jsttrabdan art1k gozlerinin 
her§eyi bulutlu gormege ve buna in
Zlmam eden uykusuzlukla gordiikleri
ni de ay1rd edememege ba~lad1gmJ anla· 
d1. Hemen kendisini yataga attJ. Derhal 
uyuyacagm1 sandt. F akat bir tJkJrtJ i§itir 
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RADYO 
( Bu aksamki program) 

iSTANBUL: 
18 muhte11f orkestra. eserleri • 19 habe•; 

ler _ 19,15 muhtellf plil.klar - 20 Muhteli 
halk §arkJlan (plak) - 20,30 stiidyo orkc>' 
tralan • 21 ,30 son habcrler - 22 gazete. 

ViYANA: 
18,05 konu-\lma - 18,35 keman konserl ' 

19,05 karU?I'k yaym - 19,30 opera binasJn ' 
dan naklen Tristan ve isolde operasmJl'l 
nakll. lstirahat esnalarmda. 21,05 ve 22,4~ 
te haberler ve hava raporu - 24,15 konuj• 
ma • 24,35 gece musikisl. 

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

slid • 20,50 Miinihten nakil - 21 ,05 haber• 
ler - 21 ,20 Koionyadan nakil - 21 ,50 opera 
yaymt - 23,05 hava raporu, havadls, epor • 
23.35 gece muslkisi ve dans hava.lan. 

BUDAPEE;lTE: 
18,05 hikaye - 18,35 !tingene orkestra.s•• 

konferans • 20,05 §an konseri - 20,40 ko ' 
nu§ma • 21 ,15 gala konseri - 22,10 habet' 
ler - 23,35 salon orkestras1 - 1,05 haber 4 

ler. 
BUKRE~: 
19,05 konser, havadls- 20,05 konserln de• 

vam1, konferans, gramofon • 21,20 ntektuU 
kutusu • 21,40 keman konserl - 22,15 Jillll s 
konseri - 22,35 haberler, spor - 22 ,50 kli' 
~uk orkestra. konserl • 23,50 franstzca. 1tl 
almanca. haberler - 24 habcrler. 

LONDRA: 
17,50 musiki • 18,20 <;ocukiarm zamant ' 

19,05 havadis, National istasyonu • 21.oS 
kar1~1k yaym - 21,35 piyes • 22,45 Ap~ or· 
kestras1 - 23 ,25 havadls • 23 ,35 dans mu ' 
sikisi, havadis - 24,45 plyano konserl. 

PARiS [P. T. T.]: 
21,20 gramofon, piyano koru;ert • 21,SS 

eskl zamanlar: Radyo fantezisl - 22,20 
~anla b!rllkte oda mus!k!sl - 23 ,35 hava. • 
dis - 24,05 Amerika. haberlert. 

ROMA: 
18,20 eglenceli koru;er, yabanc1 dlllerdtl 

konu~ma - 20.10 almanca turizm. haber • sj 
lerl - 20,25 e~lencell konser • frans1zca hS." 
berler - 20,55 Yuna.nistan 1<;in yaym, ha• 
vadia. gramofon - 21.45 senfonlk k'onscr. 
konu~ma - 23,15 haklki blr hikaye, son~ 
dans musi'kisl, istlra.hat esnasmda hava • 
dis - 24.20 lngilizce haberler. 

Nobet~i Eczaneler 
Bu gece nobc~l olan eczaneler §Utllar • 

du: 
istanbul clhetlndekller: 
Aksarayda. (f;leref), Alemdarda (Abdiil 4 

kadirl , BakJrkoyde <istepan}, Beyaz1dda 
<Asador Vahraml, Emlnoniinde (Be~lr Ke• 
mal, Cevadl, Fenerde (HiisameddinJ, Ka
ragiimriikte (Kernan, Kii~tikpazarda <Ne• 
cat!), Samatyada <Erofllosl , f;lehremlnln • 
de CA. Hamdl) , f;lehzadeba~tnda (Halil). 

Beyoglu eihetindekiler : 
Galatada (Hidayetl, Haskoyde (Barbntl. 

Kasunpa~da (Vasif), Mer'kez nahlyede 
(Galatasaray), {Garih), l;li~llde <Ma~kal, 
Takstmde (Kurtulu~), (Kemal Rebill). 

Uskiidar, Kad1ki:iy ve Adalardakller: 
Biiyi.iltadada (Merkez) , He bellde {Yu .. 

sufl, Kad1koy Eskiiskele cad<leslnde CBil .. 
ytikl, Kad1koy Yelde~irmeninde {Uglerf, 
U~kiidar imrahorda <imra.horJ. 

lrtihal 
Giizide Tiirk kadmlarmdan ve Tepe· 

delenli ahfadmdan Yeni~ehirli Bayan 
E§ref diin geee Modadaki ko~ki.inde ve
fat etmi§tir. Merhum 85 ya§ma kadat 
ya~am1~, eski edebiyahmiZa vukufile ta• 
mnm1~tlr. Neslinin biiti.in edebi yukseJ; 
simalan onun dostu ve a§inaSl idi. To • 
runu ressam Melek Celale ve oglu mU' 
allim Bay Ka.z:tma ve damad1 avukat 
Celal Sofuya beyani taziyet ederiz. Ce· 
nazesi eylilliln ikinci crar§amba giinii 
saat on birde Moda c;aymndaki ko§kiiJ'l' 
den kaldmhp Kacllkoy iskele camisinde 
namaz1 ktlmd1ktan sonra Sahrayice • 
diddeki aile makberesine defnoluna • 
cakhr. 

T AKSiM BAH<;ESiNDt 

Bestekarx: 

HALK 
OPERETl 

Bu ak,am 
21.45 te 

Maline 17,30 d~' 
Tarla Kutu 

Biiyiik operet 

3 perde 
Firana Lehare 

~ 

gibi olarak stc;radJ: 
-Kim o) · 
Diye seslendi. 0 kadar hayktrmJ~tl kt 

kendi sesinden kendisi korktu ve bu sese 
~]Jil 

kar~tki odadan mutlaka cevab alacag 
umarken hic;bir mukabele gormeyi~ce t;: 
Ia~ ic;inde elini komodinin iistiindekt ele 

trik zilin~ uz.atu. . w. • • ~~~ 
Mi.ith1~ btr§ey. BilegJ dem1r bu kts d 

ic;ine sJkt§ml~ gibi biikuliiyor. eziliyor U• 

Evvela korkudan agztnl a<;amadJ. ~~~ 
karyolamn altmdan siyahlar giyinm1~ ~. 
adamm uzandigml, kendine d~gru. aYBII 
landiglnl goriince bagtrmak 1stedi. b'r 
defa ayni demir el agzm1 kapach ve ~ 
darbede komodin ustiindeki zili fulatt 
uzaga a ttl. tti 1 

Naciye bir dakika kendini kaybe • 
baytlru. Gozlerini acyttgt zaman kar~1510• 
da ortaboy!u, llknazca, elli, elli be$ Y~;. 
larmda, ke kin siyah gozlii bir adam .go h 
dii. Hafif sakah vard1 ve sag eli !IY' 
eeketinin cebindeydi. "e 

Hic;bir silaha, hic;bir mukavernet ~ 01 
imdad talebi imkamna malik olrnadi8

1 
t• 

bildigi Naciyeyi serbest biTa~J§, 0 y~ri 
ganmm altmda biiziili.irken ik1 adnn

1 
g Ia 

c;ekilerek kar~Jdan .miistehzi ba~~~ 3; 11• 

siizmege ba§lami§tJ. Iblis giiliimseY1 1 3 J 
smda 1 (Arkasa var 

l3e 
tal 
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Dostlugu per~inliyen 'enlik 

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

hepsi de Universite talebesi ... 
Bundan evvelki yaz1mda tesadi.ifen 

'r' ugoslav heyeti sofrasma di.i~ti.igi.imi.i ve 
' hoylece tesadi.ifen o gece ic;in terci.iman 

Ve mihmandar vazifesini gordiigiimi.i an
latnu~tJ.m. 

Muvaffakiyetli festival gecesinin her 
&afhast hakkmda, birkar; satlrla gazete 
SUtununda tafsi)at vermek imk.ins1Z of ' 
dugundan Misafirlerimizin misafiri ola • 

r • tak gordi.iklerimi, i§ittiklerimi size de an-
latmak isterim. 
Her~eyden evvel, bu heyet hakkmda, 

s~ teisleri profesor Pric;ten ogrendiklerimi 
IOyliyeyim: 

' Buraya gelen yirmi bir ki~ilik heyet 
hepsi heveskarlardan miirek.keb olmak 
Uzere 130 ki§i azas1 bulunan ve giizel 
sesine izafeten Obi!~ ismini ta§Iyan hu-

1 Sllsi bir cemiyetten geli~igi.izel almmt~ a
Zalardtr. Profesor bu kuliib ve cemiyetin 
teisidir. Ti.irkiyeyi gormek i<;in bu festi

' 'fa} fusatmdan istifade etmi~ ve heyeti 
hurada da ba kanhgt albna almt§tlr. 

Profesor sagmdaki ya§ltca madarm 
" lakdim etti: 

, Madam Maga Magazinovi«. Heyetin 
da~ §efidir. Belgrad birinci lise filozofi 
llrofesori.idiir. Aynca kendisinin yirmi 

• b~ senelik hususi Ritmik danslar mek
lebi vard1r. Y anmdaki da madamm kiZI· 

e d1r. Belgrad Oniversitesi filozofi talebe
sidir. 

• - F akat, dedi. Azaya ge«meden 
' 3iti diger ~eflerimizle tanr~tlraytm. Or -

kestramtz bizimle gelmedigi ic;in orkes
lra §efimiz de burada voktur. Bo~ diye 
sizj oturttugumuz iske~lede sizclen ev -
"el dans ~efimiz Gospodin Svetolik 
_f)a~c;an oturuyordu. 

l Ye milli Karadag elbisesini giymi~ o: 
an bu uzun boylu zati Bulgar heyeti 

80frasmda gosterdi. 
Sonra tekrar bizim sofraya donerek 

henim solumda oturan yiiksek boylu, ge
lli§ omuzlu, yab§Ikh delikanhy1 tamtt1. 
Cerniyetimizin ikinci reisi M. Mic;ic;. 
Belgrad Oniversitesi Fen F akiiltesi ta -
lebesindendir. 

Onun yamndaki kumral sar;li, kara 
~o~Jii, beyazh kmmzu1 H1rvat koyliisii 
~bisesi giymi~ gene giizel klZI gosterdi: 
<-agreb Dniversitesi giizel san'atlar ve 
l'nusiki talebesi. 

Daha ilerideki delikanh Bo~nak, 

Bel grad Oniversitesi Hukuk F akultesi 
1alebesi, onun yanmdaki platin sa~h. 
l'navi gozlU, ince yap1h giizel Sloven ki
~ gene Zagreb Oniversitesi farmakologl 
~~lebesi .. Dalmac;ya ,koyliisii ktyafetinde' 
d1 ge~c, Liubliana Oniversitesi talebesin
Bendir. Onun yanmdak!. esmer giizeli k11 
I elgradh ve Belgrad Universitesinde fj. 
0Zofl talebesi. Onun yanmdaki bilmem 
be .iiniversitesi, bilmem ne fakiiltesi tale-
est .. 

. Hep gene k1z ve erkek.. Hep iiniver ~ 
~~e .talebesi .. Ben bunlan dinlerken ken• 
b?lll .. dans ve miizik festivalinde degil, 
~~. iltm ve fen kongresinde zannettim. 
Q ulen, sevinen, eglenen i.iniversitelilerin 

1 ans ve musiki kongresi elbette boyle her 
tafa steak sarnimiyet, goni.ilden gelme 
tr in§irah sac;ar. 

r· Saym Vali ve Belediye reisimiz Os • 
~lldag nutkunu soylemege ba§lad1. So
l> Yorlar, ve ne diyor diye anlamak isti
l ~rlar. Dilini dondi.igi.i kadar terciiman· 
b ederken nutkun franstzcast okun;naga 
k a§! ad!. N utuk alkJ§lamrken o zamaca 
h afar Bulgar dostlanmJZin masasmda 
i 11 unan ve iskemlesi benim taraf1mdan 
, ea! edilrni~ olan rnusiki ve §an reisi ma
~za geldi. Ayaga kalkmak, sandal • 

~ 
Yugoslav dostlartmtZ heyett azasmdan ~· 
Karanovte tarajmdan yaptlan kartkatur. 
Soldan saga dogru, yukarula: Mtn. Maga -
zinovir;; Yugoslav heyeti dans ~eji - M. 
Zonev, Bulgar heyeti retsi • A~agtda: M. 
Prof. Prjiq; Yugoslav heyetf relsf. - M. 

Pll$Qan; Yugoslav heyeti qan ve 
musiki felt 

yastm kendisine vermek istedim. Kuvvetli 
eli beni oldugum yere m1hladt. Bir i~a • 
retle bi.itiin heyetin gozleri ona dikildi. 
Tam nutuk ve alk1~ biter bitmez biiti.in 
heyet ayaga kalku: 

Tiirkr;e: «Cok ya~a Atati.irk,~ok ya~a 
Atatiirk» sozlerini ii~ defa tekrarlarlar • 
ken biiti.in bahc;e halkmdan pek samiml 
gelen bir alkt~ tufam koptu. 

«Cumhuriyet>> in yorulmak bilmiyen, 
fJTSat ka~trmamak i~io, gece ile gi.indiiz 
arasmda fark gormiyen fotograf~tlan bo~ 
durur mu ya? N am1k bir i~aretle ne§' e 
kaymyan Yugoslav sofrasx halkm1 sus • 
turdu ve bir lahzada bu batJray1 fotograf 
~eridi iizerinde ebedile§tirdi. 
· 0 snada masa yakmmdan zeybek el· 
biseli bir Ti.irk genci ge~iyordu. N amtgtn 
gozleri sevin~le parladt. Sofratlaki bir kt
za elile i~aret ederek dikkatini keodi iize· 
rine c;ekti. Bir goz i§aretile Tiirk gencini 

Zagrebli gi.izel H1rvat lozm yanma yol
ladt. Zeki ktz oyunu anlad1. Sag kolunu 
Ti.irk gencinin omzuna atarak pek samiml 
pek gi.izel bir dostluk tablosu yarattt. 

Kadehler havaya kalkt!.. Alkt~lar 

koptu. Goriiyorsunuz a! Ben arbk ta • 
marnile terci.iman ve mihmandar olmu~ -
tum. Bu tath vazifeyi tesadiifen tayin et
mi~ olan Kemal Ragtba ~ok miite ekki· 
r1m. 

En giizel numarayr kat;rrJrk 
Pek masum, son derece samimi olan 

ne§'e ve eglence bu sofradan etrafa da 
sirayet ediyordu. Reisin yakmmdaki 
gender reislerine yalvarmaga ba~ladtlar: 

- Am an reis! Suractkta bir §arkJ 

soyliyelim. 
- Olmaz, sahnede soylersiniz. 
- Aman reis mi.isaade et.. lc;imizden, 

gonli.imiizden geldi. Su d~kikayi kac;umt· 

yahm.. . . 
- Olmaz, sahnede yanm saa.~Jmz 

var. ,5arkmtzl da, danslanmzt da goste-

rirsiniz .•• 
• _ Am an reis! Sahneye kadar bu ke· 

y" kalmaz. Sonra yanm saatte ne gos -
terebiliriz? Kendi orkestramtz da yok. 
Bize yabanct yeni bir orkestra ile ~!r ~ey· 
rek bile bir prova yapmad1k .... M~saade 
et.. Biz l!Urada orkestraSJZ soyhyehm ... 

Reis sert ve kat'i bir <<olmav> sozile 
u ic;:ten gelen heves ve arzu hislerine ni
~ayet verdi ve eminim ki c;ok ya~tk old~. 
Belki festivalin en gi.izel, en samimi btr 
antni ve bir numarasm kac;IrdJk. 

Bi.iti.in sofra halkt giili.ip eglenirken 
masanm ta obiir ucundaki gozliiklii bi1 
delikanli bir~eyler c;:izmekle ve yazmakla 
me~guldi.i. Ma~adan kalkmag~ ve s~hn;
ye gitmege gelmce bu gene elmde bu ka-

g1d bana dogru geldi: 
- hte, dedi, isimlerini unutabilirsiniz 
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1 Saniha, onun bu hareketinden hem! dola§JP dmuyordu. "h . _ 
tess\j h h'dd d k di Ortaltk aydmlamrken Su a geldt. A k r, em 1 et uymu§tu; en • k . · 5 'h 
~1\d" N h 1 dil damablh kafayi c;e m1~tt. em anm u-

h.l·s tne:. « e ta. amm._u, . e. · _mez §.ey - d"l' d 1 k 
·•t d d r B d - dd d yamk oldugunu goriince,v 1 1 o a§ara .= fak' e I. em sev Igmi I Ja e Jyor; - Sani, camm kanctgtm, affet, ddt. 
~ldat a§k onu degi§tirmiyor, bilakis beni 

e t 'k p 'lk .. d"' Seni yalmz btrakttm. 
~U e h ten sonra, ayasta 1 gor u - _ Gene ic;tin, degil mi? 
lq~ gi.inlerdeki htr~m ve kiistah tavnnt _ Ne 1.rmedik ki .. Fakat, kanahat 

llldr gene ... » ,. 
~~ ... ~aniha, tekrar tiksinmiye benzer bir his bende degil Erciimendde. 
•.rd H k - Erciimendde mi? 

~lily ~· ayattan, a§ktan, romanes - Evet, bizi o si.irukleyip <;;kurova ba-
fq I a anndan ve c;ok zavalh gonliiniin k 1 "k · A 1 ~ 

~ a f h · d 'k · d' rtna go"tiirdi.i. Vis i er t ram ettt. y Igt-sa assasyetm en b sm 1. 
1 - S'"h h d" b' d ·d 1· U yart•mt verdi bu gece ... 
<~ u. a, a~ 1 tz e g1 e 1m. Y - nm ' · -1 d" k d' 

S·· geld1; dedt. Saniha, «a§kimm mucrzesJ » 1~e en 1 

uha, erkenden yatmak istemiyordu. kendisi ile alay ediyord~ ... Y ata.ga. yatar 
~r- Seni otele btrakahm. Biz Fuadle yatmaz s1zan Si.ihanm tutun ve 1~kt ko -
S~ ~aha oturacagtz, dedi. kusundan igrenerelc yataktan fuladt. Ba-

l'll~k anthayt otele b1rakbktan sonra Siiha, vullartnl yerle§tirdi. ' 
~~~ teb arkada§ile beraber r;tktp gitti. Sa
tel" :Yath; bir ti.irlii uyuyamJyordu. Gii-

ha§ID!n i~inde karmakan§tk fikirler 

Ogl~ye dogru Saniha, harekete ham 
bir halde odasmdan c;:Ikti. Spor mantosu -

CUMHUrt.iYET 

Tuna· Akdeniz 
kanab fikri 

Bir Bulgar gazetesine go
re, kanal 150 milyon Tiirk 

liras1na yap1lacakmt•! 
Sofyada c;1kan Kambana gazetesinin 

yazdlldarma baklhrsa Tuna ile Akde -
nizi bir kanalla birbirine baglamak me
selesi art1k Romanyayt c;ok fazla aU\ -
kadar etmege ba§lamt§. Bu maksadla da 
Romanya Hariciye NaZin Titulesko 
beynelmilel Tuna komisyonunun lagvini 
istiyecekmi§. Bu kanahn projeleri de 
hazirlanmJ§ttr. Bu projeleri Rudolf 
Lustig ·nammda bir A vusturyalx mii -
hendis yapmt§. Kanal, Bulgaristanm 
Vidin §ehrinden ba~laytp Vimok nehri
:l·i takiben Ni§e varacak ve oradan da 
Ni§ava ve Morava nehirlerini takiben 
Uskiibe gidecek ve Usk\ibden de Var -
dar nehrini takiben Selanik yamnda 
Akdenize c;tkacakttr. Bu kanahn birc;ok 
teknik kolayhklan vannl§. <;iinki.i hep 
nehirleri takib edecek ve daha yi.iksek 
yerlerden daha a§aW. yerlere gidecek • 
mi§. Kanahn ikinci Joymeti de siyasi 
imi~. <;iinkii Bulgaristan, Romanya, 
Yugoslavya ve Yunanistam siyaseten 
birbirlerine baglxyacak ve aralarmda 
c;ok stkt siyasi miinasebat tesis edecek
mi~. Kanahn iic;i.incii ehemmiyeti tica
ret noktai nazarmdanchr. Kanal bu dev
letler arasmdaki ticari miibadeleyi ve 
miinasebatt fazlalaJlhracak ve bu 
devletlerin haricle olan miinasebetle • 
rini c;ok ileriye gotiirecektir. Bu kanal 
Tuna, Karadeniz, Bogazlar ve Akdeniz 
arasmdaki deniz yolunu bin kilometro 
Josaltacak, ayni zamanda Bogazlann 
bugiinkii askeri ehemmiyetini de azal
tacak ve Rornanya ile Bulgaristam Bo
gazlara bagh olmtyan rniistakil hirer 
Ka'radeniz devleti yapacaktlr. Kanal 10 
milyar levaya yani bizim para ile 150 
milyon Tiirk lirasma mal olacak, bu 
para on be§ senede i:idenecekmi§. <;iinkii 
kanalm kazllmas1 bu kadar bir miiddet 
siirecekmi~. 

Aynca Rumen miihendislerinden Le
onid nammda biri de, Romanyanm pa
yitahh Biikre~i de ayn bir kanalla Tu
naya baghyacakm1~. Bu suretle Biik -
re~te bir Tuna iskelesi olacak ve Ro -
manya ovasmm zengin mahsulleri Biik· 
re§ten §ileblere dolduruldugu gibi so • 
lugu dogru Akdenizde alacaklarml~. 

Rus alimleri 
Dil Kurultayma i~tirak eden ya -

bancl alimler iin heyet h linde da -
lara gitmi§lerdir. Sovyet sefareti mfis
te;1ar1 M. Zaltkin cuma giinii Biiyiik -
deredeki Sovyet sefaretinde Sovyet a
limleri ~erefine bir r;ay ziyafeti vere -
cektir. Matbuat erkfunnm da davetli 
bulundugu bu ziyafetten sonra Sovyet 
alimleri ilmi tetkiklerde bulunmak iize
re Ankara, Bogazkoy ve !zmiri ziyaret 
edeceklerdir. -···-lrlandanm niifusu 

Dublin 1 (A.A.) - Serbest lrlanda 
Cumhuriyetinin niifusu nisanda yap1lan 
say1ma nazaran 2,965,000 dir. 1926 se· 
nesine nisbetle 6 bin ki§ilik bir noksan 
vardir. 

diye, ben, reis ve ~eflerimizin resimlerini 
veri yo rum. 

Ve §Uraya koydugumuz karikatiiri.i 
gosterdi. Hepsi ilkevvela protesto ettiler. 
Fakat benzeti§ hususundaki muvaffakiye· 
tini de tasdik ettiler. R~smin gazetede 
C<Ikmasma miisaade ettiler. 

Strbca oldugu i~in resmin altmdaki 
imzayt okuyamadun. Onlar okudular: 
Karanovie. Y aki~Ikh bir Bo§nak. deli -
kanlts1. Belgrad Dari.ilfiinunu filozofi ve 
Edebiyat fakiiltesi talebesinden. Karika· 
tiirciiliikte C<Ok. muvaffakiyeti varm1~. 

Karikati.ir sergimizi gezmi§. Giilerle 
Ramizle -vakit miisaid olsa· tam§magt 
nehdar isterdim.» dedi. 

V. BIRSON 

nun di.igmeferini iliklemi§, eldi~enlerini 
giymi§ ve laciverd beresini ba§ma oturt • 
mu§tu, san - k1rmtzt fulan boynunu san -
yor ve altm sadanna pek iyi uyuyordu. 

A§agtda, otelin kaptsr oni.inde Siiha, 
otomobilinin otesini berisini muayene eder 
ken Erciimend de ba§l a~1k, elleri cebin· 
de, lakayd bir tav1rla Si.ihanm !rah§mastnt 
seyrediyordu. Sanihayt goriince, ellerini 
cebinden <;tk.armadan bir ad1m geri attt. 
0 yaramaz ve kiistah halile: 

- Odiimii pat)atttm:! dedi. 

Sonra, gayet teklifsizce bir hueketle 
Sanihamn kolundan c,. 1 Jt -otomobilin 
ic;indeki bir paketi gostcrdi: 

- Bunu sizin i<;in haznladtm. Yol he· 
diyesi! Att§tmrken beni hattrlamai,.amz 
bogazimzda kalsm! 

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

Son bir defa daha onunla goz goze 
gelmek ic;in Erci.imendin gozlerine bakb. 
Fakat kendisi ic;in o kadar aglami§ olan o 
gi.izel ye~il gozler, §U anda, onun sevgi do· 
lu iradesine ilaat etmiyordu. Erciimendin 
bakt§lan k.endi gozlerine kar§t lakayd, 
yabanct kahyor, onlardan ka~1yordu. Bu 
gozler, §imdi gozya~larmm tath J~tgmdan 
mahrum, t ~rsiz ve soniiktii. 

i~TiMAi BAHiSLER I 

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 ytl -

chz Dolores del Rio ba~ansmm sebeb -
lerini ~u dart noktada topluyor: Karak
terli olmak, beyhude olmak, inadc1 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 olrumyacagtm 
bir yana bJiakahm, zararh olmamast 
bir nimettir. Karaktersiz, kendi adma 
acmacak bir tiptir. Bundan otiirii ka • 
raktere birinci mevkii vermesi yllchzm 
pek te bo~ dii~unceli bir kadm olma -
dtgmt gosteriyor. 

(Beyhude olmak) tabiri bize tuhaf 
goriinebi1ir. (Beyhude) kelimesini, 
Vain kar§Ihgt olarak aldtk; dogru degil. 
Bu, daha ziyade siislenmegi ve giizelle~
megi anlatan bir tabirdir. Bir ytldt7.m 
bunu dii~iinmesini tabii bulur, gec;eriz. 

(inadct olmak) 1 (sebat) anlamma 
almak daha uygun olur. Ger~ek, (may
mun ~tihah) degil, sebath olmak her 
i§te ba§anh olmanm ikinci ~artl sayt -
labilir, eskilerin; 

Evvelce dii§iln, bir i§e ya ba§lama evvel, 
Ya ba§ladtgtn kdn pezirayi hitam et. 

Demeleri, sebata deger verdiklerini 
gosterir. Sebatstzhk kadar ba§ar_t~a za
rar veren bir §ey yoktur. Hang1 l§e el 
konursa, o i§in yap1lmas1 nekadar gi.ic;, 
nekadar yorgunluk istiyen bir i§ olursa 
olsun, yorulmadan, b1kmadan, onu sona 
erdirmek, karakterli olmanm zaruri bir 
neticesidir. Artlk bu, herkescre bilinen 
bir hakikattir. 

(Egoist olmak) a gelince, yrlchzla bu 
noktada an18§amtyacagtz. Egoistlik, he
le bizim gibi, el ve goniil birligile yur
dun ya~ama ve yiikselmesine c;ah§mak 
mevkiinde bulunan bir millet iiin, an • 
cak ulusal bir anlamda almmak §artile 
bir dereceye kadar kabul edilebilecek 
bir vasrltlr. 

Tevfik Fikret: 

Hak belledigin bir yola yalntz gidecek
sin. 

Dem~ti galiba. Hak mefhumu, teHik
kiye gore degi§en bir §eydir. Hak, bir 
rahib ic;in ba§ka, bir dinsiz: ic;in biisbi.i
tiin ba~ka bir anlamdadu. Bir irticac1, 
i · fjlf ,ha sayar ve hak olarak onun 
galebe c;almasmi ister. Halbuki 1rtica -
m ulusal bir hayat i~in, korkunc; bir a
fet oldugunu biz ~ok -iyi biliriz. 

Hakkln ne oldugu iyice tetkik edil -
medikc;e (hak ugruna yiiriiyorum) de
mege miisamahah bir gozle bakmak her 
halde iyi -sonuclar vermez. 

Sonra (yalmz gitmek) ne demektir? 
Ben hak belledigim her hangi bir i§ i
c;in, yalmz ba§tma ~ah§acaw.m. Boyle 
c;ah§trsam, didinirsem, ytpranlrsam ne· 
reye varaca~m? Hakka mt? Hangi hak
ka? 

Hakktn yalntz ulusal bir manast ola
bilir. Tek ya§ayan bir insanm, neye ve 
kime kaqt ne gibi hakkt olabilir? Ro • 
benson, adasmda, tek ba§ma ya§ad1g1 
miiddetc;e nastl bir hakkm sahibi idi? 

Hak adma ortaya ~tkan bir adamm 
o yolda yalmz ba§tna yiirdiigii nerede 
gorlilmii~tiir? Eger hak Galilenin (diin
ya doner) demesi ise, onda bile kendi -
sinin hic;bir vakit yalrnz kalmadtgma 
inanmahytz. Galilenin davast er gee; 
inamlmas1 ger<;ekle§mi§ bir davadtr. 0-
na belki Galileden evvel de inananlar 
vardt, kendisile birlikte de. 

Tarihten boyle yiizlerce degil, binler
ce rnisaller gosterilebilir. Dogru, ancak 
bir halkm vicdanmda taayyiin eder. Bir 
dahinin onu temsil etmesi, muhasimla
rma kar§l onu yalmz ba§ma kuruyor -
mu§ goriinmcsi, hir;bir vakit yalmzhgi
nm ifadesi degildir. 

Bundan dolayt, hence, egoistlik, ferdi 

0 zaman Saniha gozlerini Erciimendin 
gozlerinden c;:evirdi, hiddetinden benzi attt. 
Sonra, dik ve magrur yi.iri.iyiip gitti. Ote -
in methalinde bir sandalyaya oturdu. Sim_ 
di, kanayan hulyasile ba§ba~a kalmi§ ve 
a~tlmaz bir duvarm arkasma ~ekilmi~ gibi, 
her §eyi unutmu§tu. Pnlanta, gozlerini 
hammmm goziine dikmi~. sanki onun ke
derini anlamaga ~ah§tyordu. 

Kocasmm i§ini bitirdigini goriince ftr • 
lad!, otomobilin kaplSim sinirli'\,ir hareket
le a~lp yerine oturdu. P1rlanta da stc;raylp 
dizlerinin iistiine c;tktt. Siiha da yerine yer
le~erek kaptyl kapad1. Aksi tarafta duran 

Erci.imend, bir stc;rayt~ta otomobilin onun
den dola arak Sanihanm tarafma gec;ti. 
Gee; kalm1 bir pi~manhkla eller ni ceb • 

lerinden c;1kardi. Her zaman yapttgt gi
bi hamol vaziyeti aldt. Bir gUn Payasta, 

sevgi ve minnet ta§kmltgi ic;inde, optiigu 
bej mantonun kahn kuma§tm elile ok~a
di. Birdenbire biiti.in varltgmi kaphyan 
bir htizi.in ve tsttrabla hem Sanihaya hem 
Si.ihaya hi tab ederek: 

- Bana mektub yazacakslntZ, beni 
unutmtyacaksmtz degil mi? diye mml -
dand1. 

Otomobilin motori.i takudamaga ba~ • 
ladt, Hammmm kucagma kurulmu§ alan 

anlamda, her vakit bir ahlak eksikligi 
gibi goriilmelidir. Hi<;bir ferd, kendini 
yaratan sosyeteden ayn degildir. Be -
deni gibi, biitiin ruh kapasiteleri bakl
mmdan da sosyetenin mabsuliidiir. Sir 
adamm kendi benligine giivenme -
si, benligini oteki benliklerin us -
tiine <;Ikarrnast, kendisini herkesten 
yiiksek bulrnast degildir. Unutmamah 
ki eel elden iistiindiir, ar~a varmca •. 
~u halde ne tiirlii bir egoistlige in -

sanhk i<;inde yer verebiliriz? Hi<;bir 
vakit a~arll1ga varm1yan ulusal bir ego
istlige. 

Tiirk milletini, bi.iyi.ik, yiiksek gor -
mek; Tiirk milletinin hayahna, refa -
hma, terakkisine can verinciye kadar 
<;ah§mak, ulusal bir egoistlik yapmak -
hr. Fakat bu egoistlik, insanbk alamn
da ba§ka uluslan a§agt ve baya&'J gor -
mege miisaid degildir. 

Bu yirminci astrda bile ulusal ego -
istliklerini, ferdi egoistlik gibi a§m de
receye vardtranlan goriiyoruz. Bu, en 
son, yalmz kalmaga ve dagtlmaga ka -
dar varabilecek inhisarc1 egoistliktir. 
Biz Tiirkler, bu tiirlii bir egoistlige dii§
medik ve dii§miyecegiz. 

!nsanhk bir bi.itiindiir; her millet, 
bu biitiin ic;inde kendine ayrtlmt§ olan 
yerde, insani odevlerini yerine getir -
mege c;alx~acakhr. Bir ailenin ferdleri 
ne i~e. insanhkta milletler de odur. E
ger ferdlerin birbirlerine baghlx~, mad
di ve manevi yarchm1, sevgisi yoksa, 
onlarm bir aile ferdleri olduklanm ka
bul edebilir rniyiz? Bunun gibi bir mil-
letin ic;indeki sosyal zi.imreler de, birbi
rile stkl bir surette bagh ve dayamkh 
bulunmalxdtrlar ki biitiinlligi.i kayadan 
bir dag gibi, en kuvvetli flrtmalar o -
niinde sarstlmaz bir halde bultmsun. 

Ayni dii§iinti§, bizi. insanlxk ir;inde 
milletlerin de tesaniidii dii~uncesine go
tiiriir. Bu bakundan biz, ulusal egoist • 
ligi, ancak insanhk i<;inde miitesanid 
sosyetelerin kendi i:izel varlxklarlDl ko· 
rumaga ve yiikseltmege <;ah§mak an • 

1ammda ahyoruz. Ve buna (kutsal ben
lik) diyoruz. Bu benligin en ate§li ta -
raftanyu:. Ulusc;ulugumuzu, yeryUziin· 
de insanlar ic;in bir ban§ ve her i§te el 
birligi amili olara kuvvet1endiriyoruz. 
Bu, inHisartl bir ulust;uluktan t;ok daha 
iyidir ve ~ok daha yiiksektir. 

Ktizrm Nami DURU 

Vesaiti nakliye kazalar1 
~ogalmaga ba,Iadl 

1195 numarah hususi otomobil Oni • 
versitenin d1~ kaptsmdan ge~erken Mus • 
tafa admda bir adama C<arpmt§ ve za • 
valhyt yaralamt~hr. Sofor ka~tlgmdan 
aranmak.tadtr. 

*** Fmdtkhda Sahpazan apartJmamnda 
oturan dokuz ya~lannda Necati, Koprii· 
niin Galata tarafmdan gec;erken 321 nu
marah hususi otomobil r;arpm1~ ve ag1r 
surette yaralami§tir. Sofor kazay1 yapuk
tan sonra kac;;ml§ttr. 

,. "" :Ito 

Osmantn idaresindeki su arabast, diin 
sabah Dolmabahc;e camii oniinden ge • 
c;erken Be~ikta§tan gelmekte olan 2322 
numarah otomobilin sadmesine maruz 

kalmt§ ve hasara ugramJ~tlr. Arabanm 
atlan da yaralanmr~tlr. Arabac1 0 man 
mucize nev'inden bu kazadan kurtulmu§

tur. 
Sofor otomobilinin hasara ugramasma 

ragmen sliratle kaza mahallinden uzak -
la~mt~hr. 

P1rlanta havlad!. Otomobil ileri ftrlarken 
Erciimend, Sanihanm o gi.izel yliziiniin 
sapsan kesilmi~ oldugunu gordii. 0 va
kit gene miilazimin yaramaz c;ocuk ruhu 
feci bir i.imidsizlikle burkuldu. Otelin du
vanna dogru sendeledi. Saniha, a 1kmm 
aglay1p aglamadtgmt gormek ic;in ba§tnt 
~evirmege vakit bulamadan otomobil 
htzlandi. Mersinin sokaklarmdan ge~e -
rek iskeleye dogru giderlerken, gene ka
dmm yiiregi bi.iyi.ik bir ac1 ile yandt. 

Erciimendden ve Erciimende kendisi
ni verdigi ic;in hayahmn en biiyiik batt -

ras1m ta~tyan bu ~ehirden uzakla tyordu. 
Birdenbire o mahzn ye§il gozhi ~ocugu 
nekadar sevdigini anladt. Kocasma sor -

du: 
- Erciimend, bizi te§yi ic;in vapura 

neden gelmiyor? 
- Mezuniyeti bitmek Uzere, Payasa 

zor yeti§ecek te onun ic;in ... Kumandan -
hkta yap1lacak bazt muameleleri de var
IDI§. Oraya c;aglrmt§lar, hemen gitmege 
mecbur oldugunu soyledi. 

-13-
Kankocanm otomobilleri de vmc;le gi.i

verteye c;ekildikten sonra, vapur kalk -
mak \.izere idi. Otelde hizmet eden c;ocuk 
gemiye gelerek Sanihamn yanma ko~tu. 

5 

$ 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 hattr!Jyahm ve ha
ttrlatahm: Cem§idin gozbebeginden i.is
tiin .tultugu ve sihirli bir bebek kadar gii
zel bulup sevdigi bir halayJgt varm1~. hte 
bu kadm miiz'ic, muannid bir ha§agnsma 
tutulur, kivrandmCJ bir 1sttrab ic;inde 0-
miir g~irmek tstuannda kahr. Ne hekim 
ilac1, ne sihirbaz efsunu zavalhmn ba~m
daki agny1 gideremez. Y an di.inyaya 
hi.ikmeden Cem~id hayrette, k1zcagiz; da 
feryad ve figan ic;inde. 

Aylar boyle gec;erken basta halaytk 
bir gi.in yatagmdan fular, ~ektigi agnnm 
zorile biitiin saray1 deli gibi dola§miya 
ba§lar. Biitiin canh mahlukata kar§t bir 
nefret, bir tiksinti ta§IdtgJ ic;in yanma 
kimseyi almaz, tekba§ma damlara hrma
nir, dehlizlere girer, kovuklara sokulur, 
durmadan dinlenmeden gezmege koyu
lur. 0 Strada yolu kilere ugrar, bakar ki 
bir ko~ede koca bir tekne iiziirn. Saray
lann hali malum. Her§ey bol oldugu kin 
birc;ok §ey unutulur, heder olur. Bu i.i
ziim de oyle yi.iziistii btrak!lmt~. ek§imi§, 
kopiiklii bir su halini almaga ba§lamt§. 
0 fosur fosur kopiirii§ hastanm dikkatini 
c;eler ve tekneden bir pannak su altp ag
zma goti.iriir. Tahammiir eden her nesne 
gibi bu iiziim suyu da ac1. Halaytk bu se
fer ba~ka bir fikre kapthr, zehir sandtgt 
sudan kana kana ic;er ve odasma <;ekilir. 
Ertesi gi.in kalkmca ba~tntn agnmadtgtnl 
gormesin mi?.. Arhk Cem§id mes'ud ve 
biitiio saray memnun. Y ap1lan inceleme. 
umulmryan ifanm iiziim suyundan geldi
gini meydana c;;Ikanr ve Cem§idin emrile 
iiziimden §arab c;tkarmak usulii nizam 
altma altmr. 

Biiyi.ik sark sairi Sirazlt Hafiz bu ef~ 
saneyi i.iphe yok. ki biliyordu. Lakin §Do• 

rabt metederken Cem§idi dile alm1yor. 
«Sofulann kotiili.ik anas1 dedikleri o act 
su bize gi.izel bir yi.izii opmekten daha 
tatlt gelir>> demekle iktifa ediyor. 

*** 
Dun bir kazinoda yabanct memleket· 

~er halkmdan iri boylu bir adam gordiim. 
Iki bi.iyiik rak1 §i§esinin arasma ba§JQJ 
dayamlih, uyuyordu. lriboy bir kopek te 
bazan onun yuziinii yahyor, bazan da 
yansi yenmi~. yans1 yenmemi~ mezelere 
dil uzahyordu. Carsona sordum: 

- Bu ada.m kim? 
- Bir alkolik. Parast boldur. S1k tk 

buraya gelir, bir kiloya yakm rak1 ic;er ve 
stzar. Kopegi de a!t~kmdtr. 0 stzmca me
zelere yana§tr, son pan;aya kadar yer ve 
arastra da efendisini yahyarak oyalamr. 

Stzgm sarho§un yi.iziinii gormek mera
kma kap!ld1m ve bekledim. Neden sonra 
adamcagtz ba.'itnt kaldtrdi, fersiz gozleri
ni dort yana gezdirdi, ktpktrmiZI olmu§ 
burnunu kirli ve siyahtmhrak elile uzun 
uzun ugu~turdu ve hular gibi bagudt: 

- Di.iziko! .. 
lc;im actya actya ona bakarken Cern i

din sihirli bir bebek kadar giizel olan ha
laytgml dii~i.indi.im. Acaba o bebek te 
ke~fettigi zehiri i~e ic;e bir gi.in su ~ekli 
almt§ mtydJ? .. 

M. TURHAN TAN 

lz~irde tetkikat yapan heyet 
Izmir I (A.A.) - Ankara Ziraat, 

Baytar ve Orman Enstitiileri talebelerin
den 66 ki~ilik bir kafile ba lannda profe
sorleri oldugu halde ehrimize gelmi~ler 
ve Atatiirk. heykeline c;:elenk koym~lar
dJr. Kafile koylerde tetkikata ~tk.acak • 
tJr. 

Siiha, otomobilin iyi baglamp baglanma
d!gtm tetkikle me~guldu. <;;ocuk: 

- Size bir mektub var hammefendi. 
Diye Sanihaya bir mektuh uzath. Son· 

ra ilave etti: 

- Zabit bey, bunu size yolladt ve 
motosikletine atlaytp gitti. 

Gene kadm, ktzararak mektubu el 
c;antasmm i~ine soku§turdu. Zarfm lis • 

tiinde, Erciimendin yaztsmt tanum~tl. 
$imdi, sank.i Erci.imendi ok§uyormu§ gibi, 
~antasmt ok§uyordu. lc;inde ne yaz1h ol· 
dugunu bilmedigi bu sevgilinin mektubu, 
ona aynhgm Jstlrabmt biraz olsun unut -
turan bir teselli idi. 

Malum giiriilti.ilerden sonra, vapur ha· 
reket etmi ti. Mersin yava~ yava§ uzak • 
la§tyor, binalan, bahc;eleri, e ki kalesi sis
leniyor, siliniyordu. 

Saniha, ki.ipe tenin korkuluguna da -
yanmi§, hayatmm en miihim hadisesinin 
gec;tigi bu §ehre derin bir hiiziinle bak1· 
yordu. Erciimende, o mahzun ye§il goz
lere kendini burada vermi§ti. Kadrini bil
medigi biiyiik gi.in, saadet gi.inii pek ktsa 
iirmi.i~tii. Bir gi.in ic;inde Erciimendin ol

mu§, gene bir gun i~inde o mahzun a§ktn· 
dan aynlmt~tt. 

[Arkast 1lar] 
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Siivarilerimizin Ahende 
yapbklar1 miisabakalar 

Elazizde maarif 

hareketleri 

Talebe ~ok oldugu halde 
miisaid bina yok 

Madrid ve lrun ~iddetlt 
bombardtman alttnda 

Kahrarnan zabitlerimiz girdikleri miisabakalarda 
~ok iyi dereceler alddar ve ~iddetle alki,landtlar 

Elaziz (Hususi) - Elazizde maarif 
hareketleri diine nazaran ~ok ilerile -
mi§tir. §ehirli ve ki:iylu butiin halkl -
m1zda okumaga kar:;a sonsuz bir arzu 
uyanml§tlr. Bilhassa ki:iyliilerimiz bi -

tBa~ tarat1 1 tnca saltttecle J 
listler bu dagl §afak sokerken ani bir si.in
gii hiicumile zaptetmi§lerdir. Aralannda 
birkac; F ranstz bulunan esirler ktltcdan 
gec;irilmi~tir. N asyonalistlerin en ileri 
mevzileri &imdi, bu muvaffakiyet sayesin
de Sen Sebastienin ancak 8 kilometro o
tesinde bulunmaktadtrlar. 

Ahen (Hususi) - Berlin Olimpiya
dmdan sonra Ahene giden Tiirk si.i.vari 
ekipini Ahende de seyretmek, ki)'llletli 
zabitlerimizle gorii~mek i"in bir§ey 
kaybetmedim. Artlk bir yol degi§ikligi 
buna imkan verdi. Maamafih §unU da 
ilave E-.delim ki; bu mi.i.sabakalan ve bu
radaki Tiirk gayret ve enerjisini sey -
retmek maddi ve manevi birqok fe -
dakarhklara dahi deger. 

Bu sene Berlinde yalruz iiqer atla i§
tirak edilen iki miisabakada hevesini 
alam1yan biiti.i.n diinya ath sporculan 
burada, Ahen mi.i.sabakalarma ekipimiz
den ba§ka Alman, 1ngiliz, Frans1z, <;e
koslovak, Rumen, ~imali ve Cenubi 
Amerika, Brezilya, isve~ Rolanda, 
Finlandiya, 1talya, Danimarka, Avus -
turya, Macaristan ekipleri i§tirak et -
mektedirler. 

Olimpiyadda 
gordiiklerim 

' rer mazbata ile muracaat ederek kadro 
verildigi takdirde plana uygun mekteb 
binas1 yapacaklanm bildirmektedir. 

Ancak, merkezde mektebe elveri§il 
hic;:bir bina yoktur. Miilga muallim mek 
tebmi i~gal eden 600 kiisur mevcudlii 
ortamekteb i~in dahi bir bina yapilma
mi§tlr. Halbuki, seneden seneye terak
ki ve inki§af eden Elaziz her §eyden 
evvel modern bir lise binasma muh -
tacd1r. 

Merkezde alh ilkmekteb ve bunlara 
miidavim bin be§ yiiz talebe vard1r. Her 
il~e kuragmda tam te§kilath hirer tlk 
ve 26 ki:iyde muhteli£ dershaneli koy 
mektebleri mevcuddur. Buralara 369 u 
k1z olmak Uzere · 1889 tale be devam e
der. Vilayet dahilinde 38 mekteb, 88 
muallim ve 3389 talebe vard1r. 

Arkada§tmtz Ahmed lhsamn «0-
)impiyadda Gordiiklerim» ba§hgt al
tmda hazulamakta oldugu makaleleri 
cuma gi.ini.inden itibaren ne§re ba§lt· 
yacagtz. Arkada§tmtz, bu yaztlann
da, Berlin Olimpiyadmda gordiigii 
akl] ve hayale gelmiyen yenilikleri, 
diinya milletlerinin beynelmilel mii -
sabakalara nastl hamlanmt§ olduk -
lanm, Almanlann bu muazzam or -
ganizasyonu nasi[ muvaffakiyetle ba
§ardtklanm, Turk sporculannm bu 
er meydamnda rakiblerile ne gibt bir 
§erait ir;inde kar§Jia§tlklanm anlata _ Bu sene istasyon caddesinde Atatiirk 

Bombardrman edilen fehirler 
Hendaye 1 (A.A.) - Royler Ajan

SI muhabirinden: Ogleden az evvel, asi 
bir bombardtman tayyaresi. iruna taarruz 
ederek miiteaddid bombalar atmt§hr. 
Bombalardan biri bir dinamit deposuna 
isabet etmi~. infilak neticesinde c;ok fazla 
hastrat vuku bulmu§tur. Asi topt;ulann 
biiti.in gun devam eden endahtma ragmen 
hic;bir piyade taarruzu yap!lmaml§tlr. Ce
rek hi.ikumet kuvvetleri gerek asiler tara
fmdan elde edilen yeni muvaffakiyetler 
cephelerin ekserisinde faaliyetin azalma
dtgmi gostermektedir. 

cakttr. ad1 ver!len on dershaneli biiyuk bir 
Bu ekiplerin zabit adedi vasatl ola - mekteb binast yaptmlmaktad1r. Bu se-

rak 12 ve at adedi ise yirmiden a§agi Bu yaziiann bir hedefi de, okuyu- ne talebeyc a~1lacak olan bu mekteb 

Soylendigine gore Burgos ilk de -
fa olarak bir hiikumet tayyaresi tara -
fmdan bombardtman edilmi§ ve bir<;ok 
kimseler olmi.i~tiir. Biitiin lspanyada ha
va harekah yapilmJ§, yedi miihim §ehir 
bugiin bombardtman edilmi~tir. Bunlar, 
Madrid, lrun, Burgos, Sevil, Gunata, 
Kordu, Kadikstir. 

degildir. Bilhassa Amerika, !ngiliz, A- culanmna Olimpiyadlann ic; ve dt~ miiteaddid salon ve atelyeleri, teneffiis 
vusturya ve Rolanda ekipleri ~ok kuv- manzaralanm ve S'!_at gibi i~]iyen rek- :verlerini ve kiitiibhaneyi muhtevi bu . 
vetli. Almanlar iqin ekip demek dogru lam ve propaganda cihazlarmt gos - lunmaktarur. Sivrice kazasmda da bir 
olam1yacak. Yaln1z Hanuver binicilik termek ve bunlardan edinecegimiz is- mekteb binas1 kurulmalctadlr. Ge~en T oleJoda ihtilalcilerin 

muvaflakiyeti mektebinden 46 at ve 14 zabitle gelmi§- tifade yollanm ara§ttrmak olacakhr. sene Maarif Vekaletinin plamna uygun 
ler, bundan gayri birqok ta sivil bini _ Arkada&tmtzm bu yaz1lan ~imdiye olarak sekiz ki:iyde mekteb binas1 ya -
cileri var. Atlarm hepsi fevkalade at - kadar bilmedit;\imiz birc;ok hakikat - ptlmt§hr. . 
lar degilse de, muhtelif milletlerin 0 -

1 1 Jeri de meydana c;tkaracakhr. Muallimler mesleki ~opla~h~~r yap · 

Paris 1 (A.A.) - Seville radyosu, 
milliyct<;i kuvvetlerin Toledo mmtaka • 
smda kazandtklan muzafferiyet hakkm
da tafsilat vermektedir. Bu mubarebede, 
hiikumet kuvvetleri &imdiye kadar dut;.ar 
olduklan hezimetlerin en bi.iyiigiine ugra
mt& ve 600 kadar olii btrakmt§lardn. 

limpiyad i~in se~ip gi:inderdikleri atlar I \.. .J makta ve bu esna.?a dtrekto~luk. tara -
muhakkak ki fevkalade giizel ve fev - duk. Saat on olunca (sporcnlarm ahbab- fmdan okunmak uzere kendtlerme da
kalade kllvvetlidir. hgi yoktur, yann i§ var. Yatmak lazim) gihlan ilmi: kitablarm. _miinaka§aslm 

Bu arada Tiirk ekipi de faa! olarak 5 diye beni selametlediler. Ben de muvaf- ya~maktadtrlar. 93~ YJ:h ~<;mde alh mes-
. 1 1 · t' B'tt b ' b f k 1m 1 t .1 .1 b leki konferans venlmtfitlr. zab1t ve 12 at a ge nn§ 1r. 1 a 1 u a o a an emenm en e u mecbur Hendaye I (A.A.) - Royter bildi

riyor: atlarmm da hepsini, her miisabakaya edildigim aynhga, onlarm feragatlerini 
§irme usuliinii ka~amak olarak tatbik 
etmek §i:iyle dursun, alenen ve resmt-n 
miidfaaya bile cur'et ettiklerine bizzat 
§ahid olmasayd1k, bu vaziyeti basit ted
birlerle ve idarecilerin hilsnii niyetin~ 

miiracaatle i:inlenebilecek g~ici ve mii
essif bir hadise olarak telakki eder ve 
siikutii tercih ederdik. 

sokmuyor, miisabakalarm vaziyetine takdir ederek itaat ettim. ~ ~ San - Marcial istihkamt, ihtilalcilerin 
tayyareleri tarafmdan ~iddetle bombar
dtman edilmi~tir. lstihkam iizerine ktrk
tan fazla bomba di.i§mii§se de lruna hie; 
bir bomba dii~medigi soyleniyor. 

gore, atlar1 faideli olan milsabakalara 
sokuyorlar. 

Ahen musabakalan 22 agustosta ba§
ladJ.. Bugline kadar 4 miisabaka yap!l
dl, bu musabakalara Cevad Kula, Saim 
Polatkan, Eyiib Oncii, Cevad Giirkan, 
Fahri !!han, Sadi Erukay muhtelif at
larla girdiler. Hepsi de qok iyi bindiler 
ve iyi dereceler ald1lar. Bu i§ten anh -
yan ve muhtelif milletlerden bir~ok za
bitlerle gorii§tiim. Suvarilerimizi fev -
kalade takdir ediyorlar. Esasen benim 
gibi bu i§teki bilgisi mahdud olan kim
selerin dahi anhyacag1 bir surette ve 
bariz bir §ekilde gi:iriiliiyor. 

24 agustosta yaptlan miisabakada Ce
vad Kula Bekar ismindeki ah ile, Ce -
vad Gurkan (Giidiik) ile, Saim Polat -
kan (Yalqm) ile 19 atlay1§h olan par -
kurlarm1 hatasiZ bitirdiler ve qok alkl§
landtlar. 

Fakat ih;i.i. Alm~lardan, ikisi Holan
dablardan olmak i.i.zere 8 at hatasiZ yap
h. Baraj dedikleri manileri daha zi -
yade yiikselterek tekrar atladuar. Bu
rada subaylanm1z hirer mania ~arptl -
lar, Onuncuya kadar olan dereceye gi -
remediler. 

Dun de tuhaf bir miisa baka yapildi. 
14 mani vard1. Bitiren bir defa daha tek-
rar ediyordu ve ilk manii' deviren mii
sabakadan q1klyordu. Bu miisabakaya 
giren atlan programdan saydrm, tam 
182 at girdi. 14 at parkorunu hatastz ba
§ardi. Saim Polatkan da Y al~m ile 
birinci parkurunu hatasiZ yaph. Fakat 
zaman itibarile kaybetti. 

Zabitlerimizle slk slk gi:irii§iiyorum. 
Miisabakalarda, kendilerinin istedikleri 
gibi birinci, ikinci, ii~Unciiliik gibi dere
celer alamamalan kendilerinin hatala -
nndan degil, nefislerine mutlak itimad
lan vard1. Mutlak kazanacaklarma emin
dirler. Bu emniyet ve qok iyi bir zaph 
rab1tla ~all~malarile mutlak muvaffak 
olacaklarma ben de kanaat getirdim. 
Her giin gi:izliiyoruz. 

Sporda ve bilhassa at gibi bir vas1ta 
ile yap1lan bu sporlarda ata iyi binmek, 
atJna hakim olmak ve istedigini yabra
bilmek lazrm olmakla beraber, i§i biraz 
da zaman ve tesadiiften beklemek za
ruri oluyor. Mesela Italyan t-kipi elinde 
(Nazello, Krispo, Entrepida, Saba), 
Holanda ekipi elinde (Triks, Erinka), 
Almanlarm elinde en a§ag1 on tane at 
var ki bunlarm kudretleri itibarile her 
zaman kazanmalan muhakkak olmak 
icab ederken olam1yor, mesela bir met
ro altml~hk hatta 1,80 bir manii athyor
lar da bir metroluk bir manii deviri -
yorlar. Binaenaleyh; biz de ekipimiz 
t~in bu mes'ud giinii beklemek mecbu
riyetindeyiz. 

Zabitlerimiz Ahenin en giizel otelle

t inden olan (Govelenhof) otelindedir -

Kiirek yari,Iarinm 
acikb hali 

Galatasaray kulubu Susporlan ba~
kaptam Emin Etemden diin §U mek -
tubu ald1k: 

•30 ag_ustos pazar glinii Yenikap1da 
yapilan, Istanbul mmtakas1 ikinci kii -
rek te§vik miisabakalannda, miisaba . 
ka hakemi olarak bulundum ve yap1lan 
biitiin •art§lan, ba~tan sonuna kadar, 
gerek almif oldugum vaztfemin icabt 
olarak, gerekse eski bir kiirek~i s1fatile 
her kiirek yan§mm bana verdigi merak 
ve alakanm tesirile, dikkat ve itina ile 
takib ettim. 

Fakat soylcdigim vaziyct, bu husus
ta siikutu, ii" buc;uk kupa veya madal
ya kazanmak i~in kiirek sporunun ve 
alelumum amati:ir sporunun atisine ya
ptlan suikasde i~tirak ekline sokmakta 
ve biitun kiirek sporunu sevenletm ve 
onun inki§af ve terakkisine ~ah§anlarm 
ve bunun aneak amati:irliikle mi.i.mkiin 
olduguna inananlann bu halle miicade
lesini icab ettirmektedir. 

Maalesef itiraf etmek mecburiyetin- Bu memlekette amati:ir kiirek sporu-

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

tayyaresi sabahtn yedisindenberi 1runu 
bombardtman etmektedir. Ogrenildi -
gine gore asilerin bu hareketi iiltimatom
lartm tatbik ettikleri manasm1 ifade et -
mektedir. 

Asilerin tayyareleri, Bilbao limamm 
da bombardiman etmi§ler ve birt;ok bina· 
Ian tahrib eylemi§lerdir. 

Madrid Harbiye Nezareti, asilerin 
Estramadure cephesindeki bi.itiin taarruz
lanmn piiskiirtiildiigi.inii ve hi.ikumet kuv
vetlerinin bir taarruz ic;in haztrlanmakta 
olduklanm teblig etmektedir. 

Mad rid in bombardtmana 
Madrid 1 (A.A.) - Royter Ajans1 

muhabiri bildiriyor: 
Asi tayyareler bu sabah Madrid iize

rinde dola~mt&lar, birc;ok bombalar at -
mi&Iardtr. 

Madrid I (A.A.) - Royter Ajan t 
muhabiri bildiriyor: 

Madrid bombardunant neticesinde ha
saratm derecesi henuz malum degildir. 
ilk infilakm akabinde, hava toplan der -
hal faaliyete gec;mi& oldugu ic;in, hiicum 
eden tayyareler.in mevcud bombalannm 
hepsini atmaga vakit bulamadan c;ekilip 
gittigi tahmin ediliyor. 

18 den 55 e kadar biitiin 

deyim ki gi:irdiigiim vaziyetler ve edin- nun inki§af ve terakkisinde ve bu spo
digim intiba, beni oldugu kadar, bu run modern ve beynelmilel esaslara in
memlekette kiirek sporunun tekamiilii- tikal ettirilmesinde herkesten fazla ve 
nil i:izliyen ve amat~r sporculuga kly _ herkestan onde emek ve gayret sarfet
met veren her ferdi ye'se dil§iirecek bir mi§ olan ve daha da edebilecek olduk
§ekildedir. Beynelmilel n izamlar, ba _ Ian haklt olarak iddia edebilecek 
hk<;1, kaytk"I, gemici, deniz amelesi vc vaziyette olan istanbul ve Tiirkiye §am
saire gibi mai§etini denizden ve deniz piyonu Galatasaray ki.i.rek~ileri bu mii
vasttalarile temin eden veya etmi~ bu- cadelede ilk ad1m olarak, miiptedilik 
lunan veya "ektigi kiirege mukabil pa- ve amatorliik vas1flanm kaybetmi§ o
ra alan her §ahst profesyonel addeder. lan miiptedi ve k1demsiz yan§larma bu 
Bu gibilerin amati:irlerle yan§tmlma • vaziyet lSlah edilinciye kadar, i!?tirak 
s1ru meneder. Memleketimizde de res- etmemege, ve ancak k1demli yan~larl
men bu nizamlar caridir. Buna ragmen nm hepsini kazanmaga qah§arak dala
maalesef her sene bazt kuliibler tara _ lete dii~mii§ bau te§ekkiillere kurek 
findan bu ~ekilde bir iki ki§inin ka~a . yart§ma profesyonel sokmanm ancak 
mak olarak amati:ir yan~larma sokul _ hakiki: miiptedi ve amati:irlerin heve -
mas1, bu i§i i:inlemekle vazifedar rna _ sini k1rmaga ve bu suretle kiirek spo • 
kamlarm elindeki tahkik imkanlanmn runun atisini baltalamaga yarad1gm1, 
azhgt sayesinde miimkiin olurdu. Fa _ k1demli yan§larma gi:ire taayyiln edecek 
kat bunlar nihayet miinferid vaziyette s;ampiyonluga eri§mek i~in ise bu usu-
kal • lu"n nekadar beyhude oldug"unu 1'spata erkekler asker 1r ve umum1 vaziyet iizcrinde tesir -
leri mahdud olurdu. Fakat bu sene ya- karar vermi§lerdir.. Hendaye I (A.A.) - Halk<;I c:ephe 
1'1§ adedlerinin artmasi uzerine fazla lzmirde §ild ma~larl ba,Iadl F ranSIZ - lspanya hududu iizerinde, 18 
kiirek~iyc gi:iriilen ihtiyac, bau kuliib - izmtr (Hususl) _ ~ild ma~lan ba§ _ den 55 ya§ma kadar buliin erkeklerin si
leri, §iiphesiz daha giic;: olan ve emek ladl. Bu mar;lar, tzmirde a1iagt yukart lah altma almmasmt emretmi~tir. Bu em
sarfml icab ettiren amati:ir yeti~tirme lik mac;lan kadar alaka gi:iriir. Alsancak re itaat etmiyenler kac;ak muamelesi go-
usuliinu tamamen terkederek a~'Iktan kl d' " sahasmda tamirat oldugu i~in, maq rece er tr. 
ary1ga, kendilerine ~'ok daha kolay gelen y · h h l kl ~ Halk sahasmda yap1lmi~ ve K. S. K., em iicum azrr 1 art 
profesyonel dcv§irme usuliinu ihtiya -

Bornova tak1mma yenilmi§tir. Saint-Jean-De Lutz I (A.A.) ra sevketmi&tir. 
B I b K. S . K m yegane golii penaltmdan - irun ~ehri sivil halkmm hududa muha -

u suret e u sene kiirek yart§t sa -
h 1 dir. Buna mukabil Bornova da bir go- cereti devam etmektedir. Bu arada milli a armm bir profesyonel dampingile ;e-
tilaya ugradlgma §ahid olduk. Dersle - liinii penaltldan qtkarml§tlr. Anla§tlt ~ kuvvetler, hava kara ve denizden hiicu-
rinden, imtihanlanndan milli vazife o- yor ki, bu ytl Bornova takirni !z~irin rna haztrlanm~ktadtrlar. Muhasaraya 

be§ maruf taktmma kar§I kuvveth ve - 1 k . · · · 
lan askeri kamplanndan, iktlsad ede - . b . k 'b h l' d k kt ugnyan ar mu abelet btlmtstl olarak o -
bildikleri mahdud zamanlarmdan kii - yem Irlra 1 ba 1ln e c;Jt a~a tr. tuz kadar esiri kur§una dizmekle tehdid 
rek sporu yapmak i~in istifade ederek stan U at ehzm etmektedirler. 
miiptedi yan§larma girc:m 18 ya§larmda §ampiyonasl Almodovai i~gal etmi~ olan nasyona-
hakiki miiptedi vc amati:ir talebelerin J' k ] T 1 d kl d ' 936 senesi istanbul atletizm §ampiyo - 1st uvvet er o e oya ya a~maga e-
alamanadan veya iskele sandalmdan k d 1 

nas1 miisabakalan yedinci Balkan o vam etme te ir er. 
<;tkanlarak yan§ teknelerine oturtul - p 

1 ilk "unlanndan bir hafta evvel yapuacak- ortekizde fm:izm mu§ o an ve defa bu yar1§a girdik - J -; 

leri i~;tin, onlar da miiptedi addedilen hr. istanbul atletizm §ampiyonasl tari- Lisbonne I (A.A.) - Portekizde 
27,28 ya§Ilannda profesyonellerle ya _ hi 19 ve 20 eylul cumartesi ve pazar resmen fa§ist usulu selam kabul edilmi~-
n§masmi gi:irduk. glinleri olarak kabul edilmi§tir. tir. 

Beynelmilel usul muteharrik olan 0 _ Yedinci Balkan oyunlarma i§tirak e- Harbiye Naz1rlrgmm tebligi 
turaklan, alamanada veya iskele san - decek atletlerimizin hakiki formlanm Madrid I (A.A.) - Harbiye Ba • 
dalmda ah§bklan gibi kiirek qekebil - layikile gostermi§ olacak bu miisabaka- kanltgt teblig ediyor: 
mek iqin baghyarak yan§a girmek is - !arm biiyiik bir alaka uyandlracagma Sierra Guadarrama bolgelerinden bi -
tiyen bu zevatm bu hareketlerine mani hi~ §iiphe yoktur. rine asiler ~iddetli bir taarruza geC<mi~ler, 
olmak i"in hakemlere alenen talimat Atletizm §ampiyonasmda 100, 200, fakat hiikumet kuvvetleri tarafmdan pus
verildigini si:iylersem, kurek sporundan 400, 800 1500, 5000, 10,000, 110, 400 ma- kiirtiilmii~ ve takib edilmi~lerdir. 
biraz anhyan ve sevenler bu zavalh te- • 

ler. Diger biitiin ekipler de buradadrr - nia, uzun atlama, ii" adtm atlama, yiik- Asiler 165 nefer telefat vermi&lerdir. 
miz sporun nerelcre dii§\.irU!mek uzere set atlama, s1r1kla yiiksck atlama, glille 35 esir, on be~ mitralyoz almmt~ttr. 

Jar. Bir ak§arn beni de yemeklerine da- oldugunu kolayhkla takdir ederler. 
vet ettiler. Senelerdenberi muhtelif atma, disk atma, cirid atma, 4 X 100, Diger ta.r..aftan asiler, Estramadure 

Eger baZI kulilb idarecilerinin, ken - 4 X 400 bayrak yan§lan yapuacaktir. cephelerinden birinde hi.ikUmet kuvvetleri 
sahalarda bir c;oklarile tani§tiklarmdan dt' leri'nde dent'z sporlart hakktndak1' 1·h - I' t b 1 tl t' · A f d h · ~ I - s an u a e 1zm fiamp1yonasma n- tara m an ez1mete ugratt ml&ttr. 
beni de birc;ok ecnebi binici arkada§ - tisaslannm nereden geldigi pek anla - kara, izmir, Bursa, Ballkcsir atletleri Cuipuzcoa cephesinde de asiler pus -
lara tam§tirdllar. Ho~ vakit ge4;irl:ror • ~llamad1g1 halde, bu profesyonel dev - de davet edilecektir. kiirtiilmi.i§tiir. Kttaattmiz, Ovieda asile • 

rine yardtm etmek iizere Asturiede ilerle· ticeleri malum degilse de, bu temas ile 
mege t;ah§an bir asi kolunu piiskiirtmii~ - di.in Guipuzcoa cephesinde hiiki.im siiren 
ti.ir. nisbt si.ikunet arasmda bir miinasebet 
On hukiimet tayyaresi dii,iiriilmii¥ mevcud oldugu tahmin ediliyor. 

Seville I (A.A.) - Havas Ajan • Bir Frans1z gazetecisi de 
smm hususi muhabiri, on kadar hii - harbde oldii 
kumet tayyaresinin di.i~uri.ildugiinii res - Paris I (A.A.) - intransijan gazete• 
men bildiriyor. Filhakika, hukumet tay - sinin sureti mahsusada Majorkada Pal • 
yareleri laiafmdan bombard1man yaptldt- maya gonderdigi muhabirj Guy de Tra• 
gt haberleri arllk i§itilmemektedir. Se- verrahm vefat ettigi haber veriliyor. 
ville, Huelva ve Kadiks, geceleri, eskisi Paris I (A.A.)- Le Jumal gazetesi. 
gibi aydmlattlmaktadJT. intransijan gazetesinin muhabiri M. Guy 

Asi erkamharbiyesi Madridin born • de T raverraym ispanyada vuku bulall 
bardtmam esnasmda, Cuatro - Caminos vefatt hakkmda diyor ki: 
varo~unda kain kt~lanm, Dahiliye ve «Hi.ikumet kuvvetleri 16/ 8 pazar gii• 
Harbiye Bakanltklanmn hasara ugra - nii Majorka hucum ettiler. Bedbaht roes· 
dtgmt lemin etmektedir. lektastmt7m hiicum eden ve birkat; mu • 

Y anresmi mahfiller, asi tayyarelerinin vaffakiyelten sonra pi.i ki.irtiilerek imha 
Toledo cephesindeki faaliyetlerini arttr- edilen ktt' aya refakat etmi~ bulunmasl 
malanmn General Frankonun cephede muhtemeldir. Arkada~tmtzm vah§i bir 
kat'i bir harekete ge~ecegini tahmin ettir- katliama kurban m1 gittigi, yoksa harekat 
di!i;i miitaleasmdadtrlar. Son bombardt- esnasmda m1 oldiigu malum degildir. F a• 
manda, Madridin en mi.ihim silah ve ce· kat Hendayeden gelen en son haberler, 
pane fabrikasma isabel vaki olmu tur. asilrrin bu hususta u izahatt verdiklerini 
Flanjist mmtaka §efleri, Flanjist mi - bildiriyor. Karaya <;tkar t;tkmaz M. T ra· 
lisler §efi, M. Aznann ba~kanh - verray, a iler tarafmdan, hi.ikumet kuv · • 
gt altmda toplanmt§lardtr. ic;timadan vetlerine mensub bir grupla beraber ku~a· 
maksad mi.intesibleri 18 - 7 denberi i.i<; tdmi&ltr. Ancak «FranSIZ gazetecisiyim>> 
misline <;tkan Jose Primo de Riveranm demege vakit bulabilmi~ ise de i~ i§ten 
partisini tevhid etmek ve birka<; giine ka- get;mi~ bulunuyordu.» 
dar Valladolidede toplanacak olan kon - lspanyaya gelen lngiliz 
greyi ~mlamakttr. gazetecileri 

lrun bo1altrldr Londra 1 (A.A.) - Daily Expressin 
Biriatu I (A.A.) - irunun tahliye-i yazdtgma gore, be§ ingiliz tayyarecisi 

nihayete ermi§ gibi goriini.iyor. Sokaklar- Madrid hi.ikumet kuvvetleri emrine c;ahr 
da kadmlara ve meydanlarda oyun oym· mak iizere pazartesi giinii Londradan ha· 
yan <;Qcuklara tesadiif edilmiyor. Evlerin reket etmi§lerdir. 
ekseri i kapahdtr. Bu tayyareciler gr.upunun ~efi eski bir 

Paris 1 (A.A.) - Petit Journal ga- harb tayyarecisi olan Kennettin beyana • 
zetesi, irundan Fransaya iltica eden is- tma gore, Madrid hi.ikumetinin bir me • 
panyollan 650 ki§i tahmin etmektedir. muru 40 bin Ingiliz lirast ile Londraya 

Ayni gazetenin yazdtgma gore, Ha - gelmi§tir. Maksadt ingiliz tayyarecileri 
be~istandan donen iki Bel<;ikah subay tedarik etmektir. 
huna giderek Madrid hi.ikumeti kuvvet- lspanyadan ka~an rical 
lerinin emrine girmi lir. Paris I (A.A.) - ispanya Maarif 

Katalonya kuvvetlerinin Bakam M. Marcelin Domingo, Oviedo 
bir muvallakiyeti meb'usu momiinist madam irrileuru ve es· 

Barselon I (A.A.) - Katalonya ki Adliye ve Finans Bakam M. AhtC' :o 
kuvvetleri ~imdi tamamen muhasara al • Lara dun ak~am Orsay ganna gelmi~ler· 
tmda bulunan Huescaya dogru ileri yii- dir. Gezginleri orada bir<;ok bekliyenler 
ri.iyii~lerine devam etmektedirler. Bin;ok vardt. F akat, yolcuar her tiirli.i beyanatta 
asi esir edilmi~tir. Hiikumet kuvvellerine bulunmaktan imtina etmi§ler ve derhal 
mensub bir kol Saragosse ile Teruel ara- i ·pan a el<;iligin itmiJ r ir. 
~mdaki irtibatt kesmege muvaffak olmu~- Murahabe homitesine biz de 
tur. 
Asiler bir denizaltr gemisini batrr
dzlar bir zrrhlry1 hasara ugrattdar 

Burgos l (A.A.) - Millicilerin ka
rargahr, ihtilalci tayyare kuvvetlerinin T e
nerif yakmmda hiikumete mensub bir 
dcnizaltt gcmisini battrdrklanm bildiriyor. 
Hiikilmet tayyareleri de. Burgos ve Avi 
layt bombardunan etmi~lerdir. Kuman -
dan Castejounun kumandasi altmdaki kol 
T oledoya dogru ilerlemektedir. 

Majorka adasma 91kanlan Katalon
ya kuvveti ihtilalciler tarafmdan hezime· 
t:: ugrattlmt~ ve denize dokulmii~tiir. 

Paris I (A.A.) - Teneriffa radyo 
istasyonunun haber verdigine gore bir 
marksist denizaltt gemisi bombalarla e -
hemmiyetli bir ~ekide tahrib edilmi~tir. 
Miguel Cervantes kruvazorii de ikinci 
defa olarak bombardtman edilmi§tir. Bir 
kat; bombanm kumanda mevkiine isabel 
ettigi soylenmektedir. 

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

T ancadaki hususi muhabiri bildiriyor: 
Bi.itiin ispanyo] F asmda umumi bir 

memnuniyetsizlik yaytlmaktadiT. Asker 
kaydi muamelesi terkedilmi~tir. General 
Franko F astaki va1iyetin vahameti dola
ytsile 29 agustosta Sevileden T atuvana 
gitmi§tir. 

General Franko Granada ve Cordoba 
mmtakalarmdaki ii9 generali son hafta 
ic;inde ugradtklan maglubiyetlerdcn dola
YJ azletmi~tir. 

General Mola miizakerelere mi 
giri~ti? 

Hendaye 1 (A.A.) - Arjantin el9isi 
M. Garcia Mamillanm le§ebbiisi.i iizerine 
halihamda hudud civannda bulunan 
F ranstz. ingiltere, Bel~ika, Birle~ik A -
merika, Holanda, Norvec;, Cekoslovak -
ya elt;ilerile, Finlandiya ve isvec masla
hatgiizarlan, en ktdemli elr;iyi, ispanyol 
hiikumetine telgrafla miiracaat etmek hu
susunda tevkil etmi~lerdir. Bu telgrafta, 
harekatm miitekabil olarak durdurulmasJ 
hususundaki teklif tavzih edilecek ve ha· 
rekatt durdurma i~inin, bilhassa asker! 
bahrl ve hava ala~eleri vasttasile ve KIZII
hac;a miiracaat suretile tahakkuk eltirile -
bilecegi soylenecektir. M. Mamilla, bu 
te ebbiisiin nelicesinden r;ok iimidvardtr. 
Arjantin elt;isi, asilerin de bu miiracaatt 
kabul edecekleri kanaatindedir. Esasen, 
Madridle Burgos arasmda iisera listeleri 
teati edildigi soyleniyor. General Mola -
mn elyevm Bask sa-hilinde bulundugu ve 

muhtemel bir anla~ma usuliinii temin ic:in 
her iki taraf miimessillerile bir miilakat 
yaptlgt si:iylenmektedir. Bu miilakatm ne-

girecegi:z. 
Londra 1 (A.A.) - Salahiyettar 

resmi ingiliz mehafilinden bildirildigine 
gore, ispanya i§lerine kan§tlmamast hak• 
kmdaki tedbirleri murakabe edecek ko• 
miteye aza gondermegi §imdiye kadar II 
devlet kabul etmi~tir. Bu komitenin top• 
!anti tarihi heniiz kat'i olarak tesbit e • 
dilmi~ degildir. Bilinen bir~ey varsa o da 
bu toplantmm Londrada yaptlacagJdtr• 
lngiltere ve Fransadan ba§ka 1talya, Ar• 
navudluk, Avusturya, Lehistan, Bekikt~• 
Bulgaristan, Tiirkiye ve Letonya bu ko• 
mileye i~tiraki kabul etmi~lerdir. .. 

Komite, ademi mi.idahale anla§mast ll' 
zerine ittihaz edilen tedbirler hakkmd3 

malumat teati edecek ve dahili harbdell 
tevelliid eden meseleler hakkmda ve e'L ' 
ciimle bu dahili harbin daha insani bif 
~ekle konulmas1 hakkmda muhariblere 
miiracaat edilip edilmemesi meselesil11 

tetkik eyliyecektir. 
lngiliz Krzrlha~r kazaya ugrad'. 
Paris 1 (A.A.) - Cumartesi ~iill~ 

Barcelona mii!eveccihen Paristen hartb 
ket etmi~ olan lngiliz K1Z1lhac;ma men~ll 
iki kamyondan biri Carrier civarmda k3' 

zaya ugramt~hr. Biri F ranSIZ, oteki fll' 
giliz olan iki ki~i aibr yaralanmt~tlr. • 
Amerikalrlann lspanyada vaziyel' 

V a~ington 1 (A.A.) - Dt~ 13~' 
· ur kam Hull bir suale cevabmda demt~ 

ki: 
«- Haftalardanberi, ispanyada 0• : 

turmakta olan Amerikaltlara kendtlend 
nakil ic;in emin vasttalar arttk me,·cll h 
olmadtgmt bildiriyorum. Bina~n.alet, 
kendilerinden Amerikan hiikumetmtn 1 

~ini szii<;le~tirmemelerini rica ederim ... ~· ·: 
merikanm Madrid ekisine liizum gor ~ 
gii takdirde mezkur sehri terketmek i~lfl 
tam salahiyet verilmi~tir. 

Yunanistanda doviz ve altiJl

lar Devlet Bankastna 

yabnhyor . do· 
Atina I (Hususi) - Hiikumettfl .. 

db' fer u• 
viz ve altm hakkmda aldtgi te tr k tnl 
zerine dUn Selanikteki Yunan Ban abs ur 

k d l ~ mec 
geceyansma a ar <;a t~tmnaga • tel • 
eden biiyiik bir faaliyet basladtll;l b n • 
grafla bildirilmektedir. Sarraflarm a I • 
kaya teslim ettikleri doYiz v~ kiike b:lis 
tmm miktan pek bi.iyiik yekunlara . i.iv 
olmakladJr. Birc;ok kimseler be~e~~arlll 
kilo agtrhgmda bir<;ok altm c;u u 

di:ivizler teslim etmi~lerdir. • apttk• 
Di.in bur ada di:iviz kac;akc;thgtt Yf .Jjl· 

k . . t y,.J " 
lanndan dolayJ on dart 1~1 e 

mittir. 
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Rusyaya dair verilen 
haberler teeyyiid 

heyecanl1 
etmedi 

Batvekilin nutku 
[Bagtaratt 1 fnef sahttetfe] 

Bu aene. birka~ ay i~;inde elde edilen 
neticeler, ileride bu dola§hgtmtz yerlerin 

Bursaldar nam1na 

hakh bir temenni 
Istanbul BorsaSJ- kapani§ 11· 

fiatleri 1 - 9 - 1936 Istanbul Harici Askeri 
KIT AA Tl tL..\NLARI -....-----·--= 

lzmirin giizelligile ahenktar bir mecmua • b Jl B d 
Molotofun azli de dogru degil te~kil edecegi iimidini insanda kuvvetli lstan u a ursa ara&In a 

I f . . . b' . k b . bir surette uyandmyor. h t J • ) t k . - [B~taratt 1 fnef sahttedel Moloto mezumyehm ttlrere ugun t . . . . . ava poa a arJ lf e me 
~~tie liareket etmiyecegi zannedilmekte - Moskovaya donmii§tiir. M. Molotof der- .. . ~~.11 ~~r~151 arsmlusal hiT serg1 oarak k f d J I 
dtr.» hal vazifesine ba§hyacakhr. du§unulmu§tur. Senelerdenberi buraya ~0 ay a I 0 ur 
$ehrimiz:.deki Sovyet mehalilinin Bu haber de Sovyet Rusya hakkmda dost memleketler i§tirak ediyor. Bu sene Bursa (Hususi muhabirimizden) 

vertligi malUmat c;tkanlan §ayialann tahmin ettigimiz gibi Sovyetlerin giizel paviyonunu gordiik. istanbul • Bursa yolculu~unu Yalova -
tamamile sa~"ma ve hayal mahsulii oldugvu Dost memleketin her sene her sahadaki 1 k . . bil' I 

. Diin §ehrimizdeki Sovyet mehafilin - ,.. t kk'l · . . d k d dan yapan ar pe 1y1 U' er. 
-.l hakikatini meydana koymaktad1r. era· 1 ermx yenn e ve ya In an gor -
'le yaptlgtmtz tahkikata nazaran, resmi m k b' · · · . b Vapurun iskeleye yana~masile bera-
T Tro,.k; tecrid edildi e tztm term §ayant mernnumyet ir 1 .. I b' h" b l « as» ajanst tarafmdan verilmiyen ha· ~ • .. h d d ' S I ber otobiis ere oy e ll' ucum R§ ar 

b I Oslo I (A.A.) - Adliye Bakam mu§a e e tr. ovyet ere sergiye daima e· ki, buna hiicumdan ziyade panik demek 
er er kamilen Sovyet a1eyhtarlan tara - hem · tl · t' kl · d d 1 b'lh 

f a •a;;xdaki tebligv i ne•retmi•tir: mtye e I§ ua erm en ° ayt I as· daha do~ru olur. <;iinkii, iskele boyun-
Indan husu i maksadlarla ortaya att! - ' "' ' ' s:~ te§ekki.ir etmek isterim. 

rnaktadtrlar. Buna misal olarak Gupeu «Bakanlar kurulunun emri mucibince, ca ylldmm siiratile ko§U§anlar, birbir-

1 k Trok,..1· ve Madam T rok,..i tee rid edt'le- MIS!r paviyonunda pamuk i§leri saha· lerine ~arpanlar, birbirlerini devirenler 
rnemur anmn Sovyet miimessilleri ha - v ,.. d k' 
t_ d b cekler ve hususi bir muhafaza altma ko- sm a I niimuneler Mtsmn bu sahadaki goriiliir. Bu ne kac;1§hr, ne de kovala • 
Jttn a tahkikatta bulunmak i.izere azt t kk'l · · · B b , s d 1 b ukl • d 
A · d · nuacaklardtr. Trorkinin ba~kalarile olan .era 1 enm gostenyor. u, ende ~ok iyi YI~... a ece. yo un oz ugun an °" 

vrupa merkezlerine gonderildigme au ,.. h I h tobiislerde rahatSJz olmamak idn hal -

PARALAR 

1 SterllD 
1 Dolar 

20 Fr&llSlZ rr. 
20 Ltret 
20 Belclka Fr. 
20 Pralunl 
20 I.svicre Fr. 
20 Leu 

1 Florin 
20 Cek kronu 

1 A vusturva Sl. 
1 Peceta 
1 Mark 
1 Zlot1 
I Pend 

20 Leva 
20 Dinar 

l ¥en 
20 lsvec kronu 
1 TUrk altuu 
1 Banknot Os B 

~ 
63.>, 
123. 
163. 
l ~ 
so. 
21, 

;w. 
il;l 
t!;l 
1:!4., 
22. 
14. 
28 
~. 
22. 
13. 
t8. 
52. • 
81. 

~'8. 
Ul. 

I <;EKLER 

Satlf 
63b. 
126. 
167, 
160. 
84. 
23. 

!!20. 
25. 
64. 
9ll. 
24. 
16, 
so. 
22, 
24., 
16, 
53. 
84. 
83, 

960, 
24il. 

Mardin Hudud Taburu i~in 
kapah zarfla 225 bin kilo ekmek
lik un ahnacakbr. Ilk teminah 
1857 liradu. thale eyluliin ye -
dinci pazartesi giinii saat 9 da· 
d1r. fsteklilerin teklif mektub ~ 
larini ihale aaatinden bir aaat ev· 
vel Mardin Sabnalma Komisyo
nuna vermeleri. «229» (656) 

*** 0~ milyon be~ yiiz bin kilo ku-

·1 h b ld miinasebetlerini ve harekatmt tanzim mh a ar as1l etti. Mxml1lara da alaka- ,. 'Vert en a erin tamamile uydurma o u· 1 d d 1 k •-·n on stralart kapmaya ko§U§Udur. 
" maksadile hususi tedbirler ittihaz edilmi•- arm an ° ay1 te§ek iir ederim. AJ 8"t• gosterilmektedir. Ayni mehafile gore, ~ Otobiislerden birine biz de bindik. 
es.ki c;e~amn y.erini tutan ve siyasi idare tir. Her defasmda, hiikumetio pasaport Yunan paviyonu da giizel, Yunanista- Yolun Yalovadan itibaren 15 kilomet -
tesmiye edilen Gepeu te§ki.iltt iki sene ev· dairesi tarafmdan hususi surette veri) • nm istifade edilecek eserleri oldugunu rosu iyi. Fakat, Re§adiye karakolu ci -
vel lagvedilmi§ ve Sovyet polisi, her mem· mi~ bir miisaade ile ziyaretc;i kabul ede- gosteriyor. van Orhangaziye kadar oldukc;a bo -
lekette oldugu gibi dogrudan dogruya bilecektir. Telefonunu kullanmak hakkt- Arkada§larl lzmir panaymna heynel- zuk. Burada istanbul Vilayetl yeni ve 
Dahiliye Komiserligine raptedilmi~tir. Bu na malik olmtyacakttr. N amma gel en mile! sahada biiyiik bir ehemmiyet ka • kestirme bir yol at;tmyormu§. Lakin i~i 
!erait altmda mevcud olmlyan bir te§ek - mektublar ve telgraflar gozden ge~;iri • zand1rmay1 dii§iiniiyorum. En evvel de yanda b1rakm1~. Tahsisatlm ba§ka ta -
kiil tarafmdan harice memur gonderilme- lecektir. serginin milli bir toplanh yeri olmasmt is- rafa nakletmi§ ... Bir §ey degil, eski yol 
sine maddeten imkan yoktur. T ebligde, T rokc;inin nerede tecrid edi- tiyorum. Eger biz biitiin memleketin hir da oldu~u gibi yuziistli bU"alulchgmdan 

Lomira 
Ne-v Yok 
Parts 
Milftno 
Briiksel 
Attna -
Oenevre 
SOfTa 
Amsterdam 

Prasz 
V1va.na 

I 
A~ll14 
68~.76 

O.'l9U 
12.06 
10.0863 

Kapan14 
634-oO 

0.7922~ 
12.06 
10,0863 

r:u ~am odununa verilen fiat ga
la goriildiigiinden yeniden kapah 
zarfla ekailtmiye konulmutlur. 
Ekailtmeai Sankam1tta Satmal • 
ma Komiayonu binas.tnda 8/9/ 
936 sah giinii aaat onda yaptla -
cakttr. ~artnamesi paras1z ola -
rak Komisyondan verilir. Tab. 
min bedeli 35000 liradtr. fatek • 
lilerin belli edilen ihale saatin -
den bir saat evve1ine kadar ka • 
nuni vesaikle birlikte teklif mek
tublarmt Komisyona vermit bu • 
lunacaklardtr. tlk teminab 2625 
lirad1r. «228» (599) Sovyetler birligi hiikumetinin Zinovi - Jeceginden bahis yoktur. ,Simdilik, zabtta senelik ikttsadi hayatm1 sadakatle goste • ne yenisinden, ne de eskisinden hayrr 

uooo 
~4. 
:U864 

63.15~11 
1,1694, 

19.ll33il 
4.203& 
6,b080 
l..U7io 
4.2237 
'.263!1 

U v50 
64.. 
2.486' 

63.108J 
1.1694 

19.333.1 
4.2032 
6.b0tl0 
1.9UO 
4.2J37 
4.2632 

h f d 1 k B f d 'k b' · b'l' 1. "ar ... Otobiisler lodosa tutulmu" gemi-yef ile Tr~ki taraftarlanna kar§J §iddetli mu a azasm a o ara , ene ass a I a - ren Ir sergt yapa 1 me~ o zaman va - y ,. 

d d. B .. d 1 ler <ribi yalpa vura vura insanm cantnt 
tedbirler almakta oldugv u resmi « T as» a· mete evam e tyor. ugun, tanmrnt§ tan a~ ar namma iyi ve beynelmilel saha- t>· 

N 1. k M p ld 1 d d · d kk bag·azt.na getiriyorlar. ja051 tarafmdan ilan edilmi§tir. Bunun orvec; 1 avu at . unterva 1 kabu a a nazan i ati cebedecek giizel bir 
h d k · M ·1 h h k f .. d · · 1 Orhangazi ile Gemlik arasx klsmen aricinde Sovyet Rusyaya aid yabanc1 e ece tu. uma1 ey , ii umet tara m- eser vucu e gehrmt~ o uruz. 

Madrid 
Berlin 
Varsova 
Bndaneste 
Btlkres 
Belizra.d 
Yokohama 
Mask ova 
Stokholm 

L07.06 0 
S4.697b 

:?,6, 9J 
J4.8775 
8,06 

107.3690 
34.6915 
2.€ 90 

24.87'16 ' 
8.06 

*** 
38000 kilo sade yagtna talib 

~1kmadrgmdan pazarhkla ihale· 
si 9/9/936 ~ar,amba giinii saat 
11 de Sar1kamts Sattnalma Ko
miayonu binast~da yaptlacak -
hr. Tahmin bedeli 24700 lira 
ilk teminath 1852 lira 50 kurus : 
tur. ~artnameler Komisyond~n 
paraatz olarak verilir. istekli -
ler belli giin ve saatinde kanu -
ni vesikalarile birlikte Komis .. 
yona miiracaat edeceklerdir. 

ESHAM d h kk d db I tamir gormii§. 
tnenabiinden verilen haberler dogru de - an a In a te ir er ahnan her §ah • Sergiye birc;ok vilayetlerimiz i§tt'ral_ 

b. k ~: Yol boyundaki koylerin ~ocuklar1 
iildir. Bu meyanda Zinoviyefle 15 arka- sm 1r avu attan yardtm gormesi husu- etmi§ler, giizel ve muvaffakiyetli eserler A"llt• Kapa.,.,, .. r.~ 1 hatta s1grrtmac;larx avaz avaz (gazete!) · v .. .._. 
da~mm kur§una dizilmediklerine dair Ber sundaKi teamii mucibince T rokc;inin a- te~hir etmi~lerdir. T oplu bir yerde mem- 1 u1 d · · I§ Bankam H. 9,90 10. 
I. d k I . d hd d k . I k . diye bag"lrarak yo c ar an gazete ISh - Aslan ~ento l:UO lll.tO 
lh en verilen haber de bir fanteziden vu at 1gtm eru e e ece hr. e etm eserleri goriildiigii zaman muh • yorlar. Bir de, gazete okunuyoruz! di- Merkez Bankas1 &•,50 :Ja,oo 

ibarettir. Tro~kinin kiitibleri nereye gittile? tac oldugumuz bir~ok giize1 §eyler mey- ye kendi kendimizi muahaze eder du - t S T t K R A Z LA R --
Dun gece Moskova radyosu da §U he· Kopenhag 1 (A.A.) - Norcrevten dana <;tbyor. Bunlan dx~anda da tan1 • ruruz. Bizde gazete okunur amma, i§te lr----.;;....;....;..;.;,;;~~..;::.::...:;.. __ 

beri vermi~tir: hudud harici edilen ve pazar gunii bura- hrsak memlekete e<ok servet getirecektir. boyle; ya okunmu§lan okutmakla veya ~~~ Kapa.Illf 

Moskova 1 - Sovyet aleyhtan ecne· ya gelmi~ olan T roc;kinin iki katibi, F akat her§eyden evvel tammak ve tamt• kahvelerde parastz okumakla ... Mem - Tilr: bore~ I r~: ~3.5() :::!~5 ' 
hi ajanslar tarafmdan Sovyetler hakkmda Frankel ve Wolff, yeniden Danimarka- mak laz1mdtr. leketimizde saytlart pek t;ek olan kah- , :. .n pe~ln 21.90 21.825 
'Veri len haberler tekzib edilmektedir. Bu yt terlcetmi~lerdir. N ereye gittikleri rna • Burada mal te§hirinin bir faydast da velerde bir gazete ak§am& kadar elden ~ , n vadell 2l75 21.776 
rn d I d'ld'· · h b ·1 M lA d •'Jd' ele dolac:arak ve asgarl yirmi ki§l tara- Ena.nl 9'1.75 9'l,7o 

eyan a az e 1 1g1 a er ven en . urn egi 1r. dahili ticareti, miibadeley1· arbrmasldtr. ~ % 5 Hazine 46 46 

izmir sergisi diin a~dd1 
[Ba~taran 1 tnct sahttedel 

~alt§tiklanm, yiiksek direktiflerle devam 
eden bu ~ah~ma neticesinde bugiin o ha
rabelerin ortadan kaldmlarak mamure -
ler viicude getirildigini soylemi~. ve be 
Yangm harabesinde viicude getirilen Kiil
ti.irparkm ikmaline C<alt~tld1gtnt izah ede
rel: Altmc1 Beynelmilel fuar hakktnda 
izahat verdikten sonra a.;;1h~ toreninin 

hptlmasmt Ba§vekilden rica ve Atatijr
ke fzmir halkmm tazimatmr arzetmi~tir. 

l met ni:inii. «Bu hareketli giinlerde 
hmirlileri selamlamak ic;in geldik. 1zmirin 
fuannm, hiitiin memleket icrin sevilen, 

hegenilen ve her sene miitekamil bir rnii· 
essese haline gelmesine ehemmiyet vr! -
>'oruz. Vilaytin, V ekaletlerin ve giizel Iz· 
tnir belediyesinin bu eserler uzerinde c;ok 
~ah§tiklanm bilirim. F akat neler yapt!dJ, 
neler yaptlmast temenni olunabilir; fuan 
gezdikten sonra siiyliyebilecegim. Mi.isa· 
ade ederseniz hep beraber gezelim» diye
tek kordelayt kesti ve fuar gezilmege ba§
landr. 

Sergi, ktsa bir zamanda yaptlmt§ alma· 
bna ragmen ~;ole giizeldi. Miihendislerin 
iiyiik san' at ve zevki selimle viicude ge-

tirdikleri paviyonlar goriilmege deger. 
Ortada biiyiik bir havuz yaptlml§hr. Bu
nun etrafm1 paviyonlar ve park siislemek
ledir. Sergiye 225 firma i§tirak etmi§tir. 
Savyet, Mmr, Yunan firmalan i§tirak e· 
denier arasmdadtr. Diger firmalar ara -
8Inda 90 Anadolu Ticaret Odas1 vardu. 
. Si.imer Bank, lnhisarlar idaresinin pa· 
~Yonlan, Maadin idaresinin yer altmda 
tr madeni temsil eden paviyonu gori.il -

l'nege lay1ktu. Trakya paviyonu da nazan 
dikkati celbetmektedir. Kaztm Dirik 

[rakya paviyonlan hakkmda Ba§vckil 
5tnet lnoniine izahat vermi§tir. Paviyon· 

lann hepsinin ayn hususiyetleri vardtr. 

Yunanistanda yeni idare 
[Ba~tarata 1 tnct sahttede] 

bulunan devletlere miisavi olmast t~,;m 
~ah~acag1m ve bi]hassa hususi tayyareci· 
lik ve denizcilik mekteb ve kuliihleri ku
rulmasJ i~in ugra§acag1m. Yunanistanm 
harici bor~1armm 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§acagtm. 

Lisan mesel~si tabii yolunu talcih ede
cek mekteb kitablan hiikumetin inhisarma 
almacak, maarif komiinistlerle devlet 
memrlarmdan tasfiye edilecektir. 

En nihayet Y unan miletinin mii!i mef
kuresine hizmet etmek ic;:in her tiirlii c;:a· 
relere ba~ vuracagxz.» 

M. Stoyadinovir yeni Yunan 
elrisini kabul etti 

Atina 1 (Hususi) - Belgraddan 
telgrafla bildirildigine gore Y ugoslavya 
Ba§vekil Stoyadinovi~,; Yunan BaJvekili 
Metaksasm baz1 tebligatmi hamil bulu
nan yeni Yunan el~isi Kapsalisi kabul 
etmi§tir. 
Metaksas Yunanistanda yeni 

bir parti kuracakm1§ 
Londra 1 (Radyo ile) - Yunanistan

dan bildirildigine gore, Ba~vekil M. Me
taksas memlekette bir fa§ist partisi kur 
maya karar vermi~tir. Bu yeni ftrka ta
mamile italyadaki fa§ist ve Almanya -
daki Nazi firkalanna benziyecektir. 
' Metaksas Atinaya dondii 

Atina J (A.A.) - Ba~bakan M. 
Metaksasla kabinenin yeni tayin olunan 
azalan bugiin ogleden sonra Atinaya 
donmii§lerdir. 

y eni Bakanlar dun Korfuda ve }(ralm 
huzurunda yemin etmi~lerdir. 

••• 
FranslZ • Polonya 

yakmla~mas1 

TABVtLAT 
fmdan okunarak fersude bir hale ge - · • 

Bundan dolay1 gelen faydalar pek hii- lir. $u hale gore, 20 bin basan bir ga • 
yiiktiir. zetenin Tiirkiyede iic; dort yiiz bin karii 

Arkada~lar! Milletlerin hayahnda ha- oldugu muhakkaktrr. Alna.dolu I Des!n 
~ I vadeU , n De. 

At;~ 
15,6:» 
iS G.> 
45:65 
J5.65 

Ka.p~ 
~.10 
4o,so 
411.70 
4o.60 

rid ticaretleri kadar dahili ticaretleri de Yolcular, ellerindeki gazeteleri bu O· 

rol oynar. Harici miibadele az olunca kuma hasreti c;eken koy c;ocuklarma 
dahili miibadelenin yiiksekligi birc;ok 11• ~eve seve atlyorlar. Yavrularm gazete
kmhh zamanlarda ba~ltca c;arei hal 0 • leri kapl§lan gorillecek bir §ey!.. 
I Yalova yolu Mudanya yolundan u-

, n vade]! 

Prof. K. Komiirciyan'm 
Modern ve harkese elzem kitablan ur. 

Sergi, memleketin muhtelif kiSimlan 
arasmda kar§thkh tam~ma}'l temin ba -
k1mmdan da giizel bir eserdir. Bu sergi 
gerek endiistri, gerek ziraat noktai na -
zarmdan Turkiyenin varhg1n1 tamamile 
aksettiremiyor. 

Var!Iglmtz bu eserlerden fazla, ~olt 
fazlad1r. Her §eyden evvel noksammtz 
boyle bir sergiye her vilayetin liizumu ka
dar ehemmiyet vermemesi olmu§tur. Vi· 
layetlerimiz bu elcsikliklerini tamamlar • 
larsa serginin inki~aftna hizmet etmi§ o
lurlar. 

Vilayetlerimiz paviyonlannda. bana 
burada tant§hktan sonra aldJklan sipari~
lerle kendilerine yaptlan miiracaatlerin 
faydasmJ gonnii§ alduklanm soylediler. 
Bir~ok mallar daha giizel te§hir edilebi • 
lir. Serginin bir vasft da gozii de doyura· 
bilmesidir. 

Sergide bir eksik te lzmir civannda 
turizm propagandas1 ic;in faydalt olan 
baz! ~eyl~rin t~§hir edilmemesidir. Hal • 
buki Izmtr tunzm goziinden c;ok ktymet
lidir. Gelecek sene sergide bu §Ube de 
ac;llacakttr. 

Arkada§lar I Serginin biiti.in memle -
kete §ami! bir toplanb yeri ve beynelmi -
lel ktymeti haiz, Tiirkiyeyi tamtacak bir 
hale gelmesi ic;in vilayetlerimizin daha 
c;:ok ~ah§mas1 laztmdtr. 

Bunu aramtzda hiikfunetin mes'ul a -
damt olarak soylerken, gelecek sene da
ha iyi c;alt§acaglmiZI size soz venni~ o
luyoruz. 

zun oldugu ic;in insanm cant stklhyor. Ameli ve tatbiki kambiyo 35 Kr. 
Yeni muhasebe usulii. 122 5 :. 

' 
Ticari malfunat ve bankac1hk 105 • 
tktlsad ilmi 87,5 , 

'175 • 

u~ saat yerinizde kiptrdamadan otur -
mak, ustelik bir ayran yaytg"l gibi ~al -
kanmak tahammill edilir §ey degil .•. 
Bu yolu kisaltmak veya dlizeltmek i!;in 
asfalt aptlrarak yii.z binlerce lira sar- ihhsas ·muhasebeleri 
fetmektense Bursa ile !stanbul arasm- (~irke • sanayi, ziraat ve hanka) 
da tayyare seferleri a!rmak hem daha Ticari ve mali hesab 1 inci kts1m 70 • 
ucuza mal olacak, hem de halln hava - Zihni hesab kaideleri 20 • 
cthga ah§ttracaktlr. Lugaritma cetvelleri (yeni 56 • 

t rakam) 
~""iinkii, Yalova yolundan stanbula 
'-" Yeni hesab1 ticari 200 • gelenler bir giinlerini kaybediyorlar. 

J\sri.D'llztn c;ok ktymetli olan zaman mef Mali cebir (istikraz ve sigorta 100 • 
humunu boyle bo§a sarfetmek bilhassa hesablart) 
i§ adamlan ic;in buyiik bir zarar te§kil Ba§hca sab§ yeri: iKBAL KiTABEvi 
ediyor. Mesela, Bursa ile istanbul ara
smda mevcud ticari, iktisadi ve di~er 
her sahadaki s1k1 miinasebetlerden sarft 

Dr. Zeki Tekta~ 
nazar, !stanbulda veya Bursada ticaret- Niimune Hastanesi Nisaiye 
haneleri olup ta hemen iki giinde bir ge- miitehaaatal, Kadlkoy Bahari • 
lip gitmeye mecbur bulunanlann gun- ye cadde.i, Cevizlik tramvay 
lerini yolda gegirmeleri be§ on lira ile d T 
telafi edilir ziyan degildir. Bu itibarla ~~~~u~r~a~it:·~~e~l :~6~0:17~7~.~~~ 
lstanbul - Bursa hava sefel'lerinin ~ok ROMANYA SEYR!SEFA!N !DARES! 
ragbet giirece~ini zannediyorum. 

Banyolar ic;in, spor it;in ve nihayet 
seyahat it;in buraya gelip gidenlerden 
en a§a~ yiizde be~i tayyare yolculugu
nu tercih edeceklerdir. 

Yalova yolundan giinde vasati on o
tobii.s Bursaya yolcu ta§tyor. On oto -
bus te Yalovaya ... Gene vasati olarak 
her otobiisli yirmi§er ki§i hesab ederek 
giinde bu yolda seyahat edenlerin sa -
ylSl dort yiizii. buluyor. Mudanya yo • 
lundan da a§agt yukan bu kadar yolcu 
gelip gidiyor. Yani asgari bir hesabla 
Bursa ile istanbul arasmda giinde 800-
1000 yolcu gelip gitti~ine gore bunlar -
dan §iiphesiz 10 ki§i olsun tayyare yol
cusu olabilir. 

Hareket edecek vapurlar: 
DURASTOR vapuru 4 eyl111 cuma 

saat 12 de (Kostence, Sulina ve Ka -
las) a. 

ROMAN!A vapuru 4 eylw cuma saat 
13 te (Kostence) ye. 

Berlin, Breslau, Dresden, Londra 
Brliksel, Lahey, Lwaw ve Warszawa 
ic;in tenzila.th fiatlarla mlittehid bilet -
ler verilir. Biitiin Romanya, Polonya 
ve Tuna limanlan ic;in ve Tiirkiye -
Romanya hukfunetleri arasmdaki itilaf 
mucibince merkezi ve §Brki Avrupa 
ic;in tenzilatlt fiatlarla e§yayi tkariye 
sevk ve nakledilir. Fazla tafsilat i~in 
Galata Yolcu salonu kar§tsmda Ta -
hirbey hanmda Istanbul umumi acen
tahgma miiracaat. Telefon 44827/8 

«262» (891) 

*** 
1 - Eksiltmiye konulan is: 

Vizenin 80000 kilo atgtr eti, 
Alpullunun 960000 kilo odunu, 
Ptnarniaann 112000 kilo yulaft. 

2 - Stitr etile odun pazar -
hk auretile, yulaf a~tk ekailtme 
olarak Vizede yap1lacakttr. 

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

4 - ihaleleri eyluliin 24 iin 
eii rtemhe giinii saat 15,16 da 
yapdacalchr. 

5 - Stglr etinin ilk teminah 
990, odunun 720, yulafm 488 li
ra olup Tiimen Muhasebesine 
teslim edilecek makbuzla Ko -
misyona miiraeaat etmelidirler. 

6 - ~artnameler hergiin Ko • 
misyonda goriilebilir. 

«253» (850) 

inhisarlar idaresi 
•• 
Uskiidar Depolar Grupu 

Miidiirliigiinden. 
1 - §em!iipasa Bakunevi memur oda

Jnnnda ap1lacak taclilat i i pl8n ve ke· 
§ifnamesi mucibince pazarhkla ihale 
editecektlr. 

2 - K~if bedeli 170 lira 39 kuru tur. 
3 - Muvakkat teminat 12 lira 78 

kuru!itur. 

4 - Kat'i ihale 18/9/936 cuma giinii 
saat 14 te grup merkerinde miite ekkil 

komisyon oniinde yapllacakhr. 
5 - isteklilerin plan, ke§ifname e 

,artnameyi gormek iizere her giin ko
misyona miiracaatleri ve miinaka a gii
nti saat 14 e kadar terninat ak~elcrini 
makbuz mukabilinde grup vcznesine 
yatmnalar1 Han olunur. (873) 

Tiirkiye kiiltiirel Ve ikttsadi faaliyet
lerile miitemadiyen ileri hamleler yapan 
bir memlekettir. Buyiik bir kiilti.ir faali
yeti olan Oil KurultaYl kapamrken izmir 
sergisi ac;tldt. istanbul Beledivesi ilanlar1 

1smet lnonii biitiin paviyonlan dolalf • 
!:i: Ak~am Belediye tarafmdan fuar ka· 
~Inosunda verilen ziyafette bulunduktan 
honra saat II de izmir vapurile lstanbula 
areket etti. 

Kiiltiirparkm, Moskovada ~izilen 
Ptojesi dahilinde ikmaline ~ah~tlmakta -
dtr. Yiizlerce amele c;ah~tyor. 

LB~tara/t 1 tn~ aahf!edel 
)erin, General Ridz Smiglinin Paristeki 
konu~malarmm esas mevzuunu te~kil et
tigini Lehistanla Fransamn 1923 muahe
desini tekid etmi§ olduklanm soylemekte

dir. 

Memleketimizi her sahada aldugu eibi 
kiiltiirel ve ekonomik sahada da ilerlet • 
mek ic;in Atatiirki.in yaktn alakalan he
pimizde hiinnet uyandtrmaktadlr. 

!nsan zaten yolda ii~. dort lira sar -
fediyor. i§i acele, zamaru dar ve kxy -
metli olanlar i9in uste verilecek iki, ii~ 
lira ile mesela Bursaya kadar tayyare 

yolculugu be§, on liraya yap1labilir, sa- ·~~~~---~--~-~~-~~~~~~-~~·-•••••••• 
nmm. Belediye ve miieueaabna ahnacak 12 tiirlii kalem, kag1d vesaire 

.. F uar ktsmt ikmal edildikten sonra di
~er. in§aata devam edilecektir. 

Ismet lnonii, Sa Majeste ingiliz Krall 
E:dvardm memleketimizi ziyaretinden 
800ta izmite giderek Kagtd fabrikasmm 
ilt;tlma merasimini yapacakttr. 

lz:.mire panaytr i~in gelen 
seyyahlar 

~zmir 1 (A.A.) - Fuann a.;;1h§ to • 
t~nmde bulunmak iizere gerek Karade • 
rlz Vapurile ve gerekse Bandtrma yolile 
b~tanbuldan ve K1rklarelinden ~ehrimize 
ltc;ok tiiccar, ogretmen ve doktor gel -

llli§tir. Ta~radan ~ehrimize akm edenler 
toktur. Daha §imdiden otellerde bo§ yer 
alrnarm~ttr. 

Bu muahedede Fransa Almanya tara· 
fmdan taarruza ugradtgl takdirde Lehis
tanm otomatik olarak Fransanm yardum
na ko§acaft musarrah bulunm ktad1r. Bu 
hafta s_pnunda Lehistana kredi verilmesi
ne miiteallik olan mi.izakerenin iyi bir ne
ticeye varacagx umulabilir. Ban siyasi 
r.evatm, bu silahlann, vaziyet ne olursa 
.,Jsun, Fransamn miittefiklerinden her • 
hangi birisine tevcih edilmiyecegine dair 
teminat almak istedikleri soylenmektedir. 

Bir gaz:.ete miitaleast 
Paris I (A.A.) - Polonya ordulan 

baskumandam Ridz - Smiglinin Parisi 
ziy.aretlerinden bahseden 1mformation ga
zetesi diyor ki: 

«General Fransanm yalmz muslihane 
temayiillerini degil ayni zamanda A vru-

Dr. F AHRI CELAL pa meselel.C:~i .hakkm~a biiy.uk bir anla -
Sinir hastahklan ve kekeleme J yt~ besledlgtnt de gorecektu. S?_?ra na· 

tedavisi - 51) Lehistan Almanyaya veya dtger her-
HergUn U~ten sonra hangi bir devlete dii§man degilse Fransa-

Cagaloglu, Halk F1rkas1 kar~tsr, nm da oylece di.i§r.nan olmadxibnt keza 
Zortu aparb.man No. 2 Tel. 20785 mii§ahede edecekttr. 

fzmire gelirken sergiye kar§t bliyi.ik 
hir alaka gosterdiler. Ve bana izQlirli • 
lere selam ve muhabbetlerini goti.irmemi 
emrettiler. Huzurunuzda biitiin !zmirli
lere bunu bildirmek vazifesini ifa etmek 
benim ic;in biiyiik bir §ereftir. 

fzmird binlerce tt JtJa§m toplandtgi 
ve gelecek seneler, bir~ok sen<!ler diye -
rek uzatmak istemiyorum. Gelecek st>ne 
sergiyi daha iyi gorecegime eminiltl. Siz
den gordi.igiim biiyiik hiisnii kabulden 
dolay1 te§ekkiirler ederim. Miisaad'eniz
le size muhabbetle veda ediyorum. 

Ba§vekilin nutku a1kt~larla bitmi§ ve 
daha sonra Sovyet Rusya Ticaret Odast 
ba kanltgmdan gelen a§agtdaki tebrik tel
graft okunmu§tur: 
Belu;et U uz 

J zmir F uan komistesi ba§kani 
Beynelmilel 1zrnir sergisinin ar;tlmast 

mi.inasebetile candan muvaffakiyet te • 
mennilerimizi anederiz. Memleketleri • 

Memlekette yolculuk §artlarml ko - pazarhga konulmu,tur. ~artnameai ve listesi Levaztm Miidiirli.i • 
Iayla§trran, halkta gezme hevesi ve yur- giinde goriiliir. Bu ktrtasiyenin hepaine 482 lira 50 kurut bedel t h • 
du tanuna sevgisi uyand1ran muhterem min ed~lmi,tir. Jatekli olanlar 2490 numarab kanunda yazth ve~ka 
Nafra Vekilimiz Ali <;etinkayadan Bur- ve 36 hra 50 kurufluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
saya da tayyare postalan i§letmesini 3 eylul 936 pertemhe giini.i aaat 14 te Daimi Enciimende bulunma _ 
d'hlemek her halde yerinde bir i§ olacak. hdtrlar. cB.» (899) 

MUSA ATA$ .------~-~-----------~· 
mizin mi.itekabil mi.inasebatmm ink~afma 
hizmet ettigi *iiphesiz bulunan paviyonu -
muzun tanziminde vaki olan hizmetleri • 
nizden dolay1 samimi te§ekkiirlerimin ka
buliinii rica ederim. 
Sovyel Sosyalist Cumhuriyetleri fttihaJ1 

Ticaret Odasi Ba§kam 
Bu telgraf ta ~iddetli alkt§larla kar§t -

lanmt§hr. 
Bunu miiteakib lkhsad Vekili Celal 

Bayar, Trakya Umumi Miifetti~i. eski 
izmir Valisi Kaztm Dirik te nutuklar sov
lediler ve heyet saat tam 23 te 1stanbula 
hareket eden vapura binerek lzmire veda 
etti. Burada sadece Adliye Vekili Siik
rii Saracoglu kalrnt§ttr. 

inhisarlar Umum Miidiirlii!iiinden 
~artnamesi mucibince 1150 ton Rekompoze komiir 9/IX/936 ta

rihine rashyan ~rartamba giinii saat 15 te pazarhkla satin ahnacak -

hr. tsteklilerin farinamesini gormek uzere hergiin ve pazarhk i~in de 

tayin olunan giin ve saatte % 7,5 giivenme paralarile birlikte Kaba

ta,ta inhisarlar Levaz1m ve Mubayaat $ubesi Miidiirliigiindeki Ahm 
Komisyonuna miiracaatleri. ( 483) --.. ~a~emizin 1285 lira 88 kuru' ketif bedelli Ahtrkapldaki iskele ta-
mm 7/l~/1936 .tarihine rashyan pazartesi giinii saat 11 de pa -
zar~1kla thale d1lecektir. lsteklilerin ihale evrakmt bedelsiz olarak 
lnhtsarlar tn,a t ,ubesinden almaJan ve muayyen giinde % 15 mu
vakkat teminat parasile birlikte Kabata~ta Levaz1m ve Mubayaat 
fubesindeki Komisyonda haztr bulunmalar1. (779) 
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Grip, nezle, ba~ ve di~ agrilartnin kat'i ilac1 KESKiN Ka§eleridir. • ASRi SAC BOY ASI kullammz. Leke yapmadan 
sabit bir renk temin eder. 

$irketi Hayriyeden : 
2 inci carsamba Eyluliin aksam1 •• •• gunu 

' 
~· . 
~~-nn BOGAZIN en 

Musiki • 
$en 
Siir 

• geces1 
Mehtab -

~irketimiz ge~en ay yaphgt mehtab aleminden aldtgl biiyiik tecriibe ile bu Clefa saym halktmtzm 
tam huzur ve istirahati, eglence programm1 gorebilip i,itebilmesi i~in laztm gelen tertibab almtf, 
arzu edenlerin eglence nihayetine kadar kalmtyarak daha erken avdetlerini de temin etmi,tir. 

M U S l K t : Ba,ta k1ymetli san'atkarlarimiz Bayan S A F I Y E ve yiiksek musiki iistadla
rtmizdan Bay Kemal ve Sadeddin olmak iizere tanburi Salahaddin, kemani Cevdet, udi Fahri, o

kuyucu Ya,ar, Numan ve Celal, kemen!reci Aleko, kanuni Ahmed ve klarnet ~ereften miirekkeb 
olacakbr. 

Hoparlorler Bogazi!rinin biitiin iki sahilini Iatif musiki nagmelerile ~mlatacaklardtr. 
Yeni neslimizin en kudretli fairi Bay F aruk Nafizin Bogazi~i sevgisini soyliyen bir ,iiri bu gece 

i!rin bestelenerek notalar1 tabedilmilllir. Bu nota tenezziihe i,tirak buyuran zevata vapur i!rinde tev
zi edilecektir. Bundan ba,ka iistad Bay Sadettinin yeni repertuvarma aid parcralart, Bahkcr1 ve 
Dursun kaptan ve Go!rmen isimlerini ta,Iyan crok cazib ve milli eserleri okunacakbr. 

Musiki grupunu hamil olan araba vaourunun renk renk elektrik ziyalar1 bu musiki ve mehtab 
alemini bir kat daha canland~racakbr. Saz heyetile hareket eden araba vaouru saat tam 21 de Be
bek kanalmdan ge!rerek Ha,im Pa,a yahs1 oniinde kendisine iltihak edecek diger vapur kafilesini 
bekliyecektir. 

Biitiin vapurlar musiki heyetini hamil arab a vapurile birlikte hafif seyir ile Y enikoy iskelesi hi
zasmdan Bevkoz parkt oniine p:iderek orada bir saat tevakkuf ettikten sonra saat 23 te Beykoz • 
dan kalkarak 23,30 da Biiyiikderede Beyaz Park oniine gelip bir hucuk 11aat kalacaldardtr. 

Bilhassa bu iki tevakkuf henR"ammda musiki heyetimiz ba,ta B'\yan S A F 1 Y E oldugu halde 
biitiin varhklanm gostereceklerdir. Biiyiikdere oniindeki tevakkuf esnasmda Beyaz Park mi.iesse • 
sesi tarafmdan baz1 siirprizler yap1lacaktu. 

Vapurlartn seyir ve hareketleri esnastnda bir kazaya mahal kalmamak ic;in bu mehtaba sandal
larile i,tirak edecek zevalln yalmz Beykoz ve Biiyiikdere koylarmda evvelden toplantp kalmalart 
ve vapurlarm arkalartna sandallarmt ba~lamaktan ic;tinap etmeleri sureti mahsusada rica olunur. 

lstanbulun muhtelif semtlerinde ve Bogazm iki tarafmda oturan muhterem halktmtzm bu meh
taba istiraklerini temin i~in &f&gtda gosterilen seferler tertib edilmi,tir: 
1 74 numarah vapur saat 19.20 de Beykozdan hareketle sua ile Oskiidara kadar biitiin Ana • 

dolu iskelelerine ugrtyarak Oskiidardan 
2 66 numaralt vapur saat 20 de Y enimahalleden hareketle 11 ra ile Rumelihisarma kadar bii -

tiin iakelelere ugrtyarak R. Hisartndan 
3 - 68 numarah vapur 20,15 te Kopriiden hareketle Be~ikta,, OrtakoyJ Arnavudkoyii 

ve Bebekten 
4 - 65 numarah vapur 20J30 da Kopriiden hi~bir iskeleye ugramaks1zm dogru Bebege giderek 

Ciimlesi 27 num'l.rah araba vapuruna iltihak edeceklerdir. 
l~bu vapurlarda gidip gelme Vapur iicreti herkes i~in bilaistisna 37,5 kuru, olup pasolarla fotog-

1 rafh ve hususi tenzilli karne ve kartlar muteber degildir. Ledelhace zuhurat poatalar })u ferait af-
hnda kaldmlacakhr. · 

Vapur biifelerinde mutat fiat dahilinde ihtiyaca kafi yiyecek ve i!recek bulundurulacakttr. 
71 numarall vapur Kopriiniin Vskiidar iakelesinden saat 20,35 te kalkarak dogruca Bebekte kafi

leye ittirakle bahri alaym tam ortaamda ahzimevki edecektir. 
Bu vapur ic;in ancak 500 bilet sahlacak ve gidip gelme 37,5 kurut bilet iicretinden batka 20 ku

ru, munzam bir iicret ahnacakbr. 

Biiyiikderede eglenceler bittikten sonra saat birde 66 ve 74 No.h vapurlar geldikleri gibi Ru
meli ve Anadolu cihetlerindeki iskelelere ugrtyarak yolculartm !rlkaracaklardtr. 71, 68 ve 65 nu -
marah vapurlar 27 numarah araba vapurile birlikte Beylerbeyine giderek Saray oniinde bir saat 
kadar festivale i~tirak edecek ve sonra Kopriiye avdet eyliyecektir. 

Bu vapurlardaki yolculardan festivale lflirak etmek istemiyerek donmek istiyenler i~in Bi.iyiik
derede eglencenin hitammda haztr bulunan ayn bir vapur her iicr vapura yanasarak avdet yolcu -
larmt alacak ve yolcusu olan Bogazi~i iskelelerine ugrtyarak Kopriiye gelecektir. 

Beylerbeyi Sarayt oniinde sureti mahsuaada hazulanan bir vapur festivale istirak edenlerden 
Bogazicrinde oturanlar1 her ii~ vapurdan alarak yolcusu olduklan Bo<lazici iskelele,rine gotiirecektir. 

Di' hekimi 

FERiD RAMiZ 
Viyana kongresinden avdetle has
tale_rmi kabule ba!;lamJ~hr. Beyog
lu lstiklil cad. Rii~tii Pa!Ja apt. 

Tel. 43413 

Sar1yer K. Yenikoy N. NUfus Me -
murlugundan: 

Yenikoy, Koyba§t cad. 127 say:th evde 
kay:tdh Osman oglu Hafidin ad1 Yusuf 
Hafid olarak diizeltileceginden keyfiyet 
ilan olunur. 

Die Tabibl 

A. SARIM 
Avrupadan gelmi~ ve i~ine ba,IamJ~iht 

MUsikrat Amilleri Cemiyetinden : 
Birinci c;alu~ma ydmt bitiren idare heyctimiz arasmdan ii~ arkad&§IIDtzm 

yerine mevcud yedek azalarm istifa etnti§ olmalar1 yUziindcn Uc; asli ve Uc; 

yedek azahk ic;in yeniden intihab yapdmasma karar verilmi§tir. intihaba 7/ 

!J/936 pazartesi giinii saat 10 da cemiyetin Dordiincii Vak1f hanm asma kahn

daki merkezinde ba!ilanacakhr. Rey sand1g1 saat ondan on ikiye kadar ce
miyet merkezinde bulundurulacak saat on Uc;ten on be~e kadar da §Chrin 
muhtelif semtlerindeki mtiskirat ve gazoz imalathanelerine gotiiriilerek 
reylerin toplanmas1 suretile azalartmiZm i§lerini kaybetmemelerinin feminine 
~;ali§xlacakhr. Rey sanchg, saat on bc§ten on alhya kadar gene cemiyct mer
kezinde bulundurulacakhr. 

Cemiyetimize kayidli miiskirat amillcri ilc miistahdemlerinin, ga~oz, §ira, 
sirke, boza ve tur§U imal edenlerin yukanda yazil1 saatlerde reylerini kul -
lanmak iizere htiviyet ciizdanlan ile birlikte cemiyet merkezine gelmelerini ve 
toplu olarak saat on iic;le on be§ arasmda herhangi bir imalathanede rey san
digmi bekli;veccklerse daha evvel cemiyct merkezine bildirmelcrini dileriz. 

istanbul Gayrimubadiller Komisyonundan. 

lzmir Sat1~1 
D. No Semti ve 

' lahallesi 
729 Buca A~ag:t 

maha1le 

898 Tepecik 

E. Mecidiye 
Y. Belediye cad. 
ve <;aYJr sokak 
E Hekimko~o 
Y. Kocatepe ve 
Ak~am sokak 

Emlik 
No. 

6\l 
Notaj 

8 
E. 22 
No taj 24 

'o taj 17 

Cinsi ve · 
bissesi 

Duvarh arsa 

Bodurum ll.zerine bir 
oda bir hayat bir 
mutfak ve a vi ;·;-u 
mfi~temil ev 

Hisseye ll 

muhammen 
6814 

2000 

YukarJda evsah yaz1h gayrimenkullcr kapah zarf usulite sat•~a <;tkardm,.~tlr. lhaleleri 14-9 !l36 pazartesi giinii 
~Iillt ~=mlAk daire-inde yapolacakt1r ~atJ-, miinhal'mm gayrtmiihadil bOIIO<:oiPI'Iir 

Is t a n b u I G a y r im u b a d i II e r K o m·i s yo n u n d 
D. No. Semti ve 

mahallesi 

Eminonii Ahi~elebi 

Heybeliada 
tJ ~iidar SelamSiz 
Kas1mpa~a Siiruri 

Edirnekap1 Kariyeiatik 
Alipa§a 
Kasimpa§a ~ruri 

1959/2 • 
U skiidar Ten bel 
Hc1 Mehmed 

542 U skiidar imrahor 
Arnavudkoy 

1067 Kadtkoy Osmanaga 

Kmaltada 
Yenikoy 

Kurtulu~ 

Kad1koy 
Tuglactba~I 

Kad1koy 
Tuglaciba§J 
Edirnekapl 
Ke~ecipiri 

Pa§abah~e 

Ferikoy 

7599 istinye Giizelce Alip<i§a 
806 Yenikoy 

Samatya 
!mrahor 
Kas1mpa§a 
Yeni~e~me 

istinye Giizelce Alip<i§a 
Tophane 
Karaba~ 

KU~Uk Bebek 

Beyoglu Hiiseyinaga 
'U:skiidar Yenimahalle 

Sokar1 Emt.ik 
No. 

Limoncular E. 37 
Y. 34 

Sed 20 na. 30 
Dibek 43 
E. Gizlice Ev liya~1kmaz1 E. 17 
Y. Keramet ~1kmazt Y. 27 
<;ak1raga E. ve Y. 
yoku§U 3 
inceka§ 29 

• 33 

• 31 
Seiami Ali E. 29 

Y. 27 

Dogancllar cad. E. ve Y. 157 
E. Yaghane E. 19-21 
Y. Ogulc;IkmazJ Y. 124-19-21 

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

mahallen 48 
Karanfil 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 Mii. 
Y. 40 

Ke~ecipiri ve E. 93 
Lokiinciiler Y. 177 
Kilise E. 23 

E. Ducu 10-12 
Y. ~eyhmerdan 

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

mahallen 23 
Ermeni Bostan1 E. 36 
Luleci ve E. 10 
<;ubuk~ular Y. 20-22 
E. Hamamc1 kuyu E. 1 Mii. 

Y. Yeni Y. l2 
harita 71 

Tekneci E. ve Y. 12-14 
Yenimahalle cad. '€. ve Y. 78 

Yukanda evsaf1 yaz1h gayrimenkuller 11/9/936 tarihine tesadiii eden 
detle pazarhkla satl~:~a t;Ikanlml§hr. Pazarhk ic;in talib olanlar1q ihaleleri 
12 ye ve 14 ten 7 ye kadardtr. Bu iki giinden maada her gtin sabahlan 

Sat!§ miinhasu an Gayrimlibadil bonosiledir. 

Cinsi ve 
hissesi 

Hineye gore K. 
muhammen .. 

Ustiinde odalan alan kargir 
diikkanm 4800 de 900 his. 

Be§ k1t'a arsa 
154 metro arsa 
180 metro arsanm 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 
iginde yemi§ agaclar1 ve do
abh kuyusu ve ahln olan 
bostanm 76/2400 his. 

Bahc;eli ah§ab hanenin 
3/24 his. 

483 metro arsa 
Bah~eli ah§ab hanenin 
15/96 his. 

54 metro arsa 
2073 metro arsa 

2088 metro arsa 

112 metro arsa 

440 ~ 

155 • 
150 • 

150 • 

150 • 

180 • 

160 • 
160 • 

200 • 
100 ~ 

220 • 

200 • 
140 • 

100 • 
5200 • 

5250 • 

170 " 

1827 metro arsamn 1/4 his. 150 • 

Bahc;eli ah§ab hanenin 300 ., 
1/4 his. 

9187 metro arsa 
Arsamn 2/3 his. 

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

280 • 
80 • 

350 , 

110 • 

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

120 metro arsarun 1/2 his. 
106 metro arsa 

180 • , 
160 • 

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

Den17.vollarl ..-AMBASADOR-1) 
Acen!a~; i!!YE i.a1priiba§l LOKANTA ve BiRAHANESi A~ILDI 

Tel. 42362 - Sirkeci Miihiirdarzade Geceleri fevkala.de varyete, dans. Ak,amlart 21 e kadar 

I!!!!!!!!!!..._:H~a~n.:2Te~l.:_. _:22~7~40~===~--------- Tabldot 75 kuru,tur. 

3 eylul per,embe giinii Ka
radeniz poatasma kalkacak o
lan CUMHURIYET vapuru 
yalmz bu aefere mahsus ol -
mak iizere P E R ~ E M B E 
SAA T 24 te kalkacak ve YO
KONO HAREKET GONO 
ALACAKTIR. (866) 

MUSEVi LiSESi 
Beyoglu, Kumbarac1 yolnt§U 

Tam devrell lise • 12 ncl s•n•f•n 
riyazi ve felseft 'ubelerl varder. 

Derslere 7 eylulde bm:lanacaktu. Bii
tiin smlflarm ilcmal imtihanlan 1 ila 5 
eyHllde yapllacakhr. 

Yeni kayid muamelesi J!i agustostan 
itibaren cumartesi ve pazardan maada 
hergiin yapllu. 

Getirilecek evrak: Not.erden musad -
dak niifus tezkeresi sureti, sthhat ra • 

. poru ve a~• §ehadetnamesi, 3 aded fo · 
tograf, evvelce bulundugu mekteb tas -
diknamesi. 

Haml!: Vakl olan bUtUn tfa· 
yialar hlllf1na lise blnasen• 
deftltftlrmiyor. 

Beyoglu 4. UncU. sulh hukuk mahkeme • 

sind en: 
~i§lide Saman sokagmda 1 say1da 

mukim Liitfiye Tiitiin inhisan Cibali 
fabrikas1 di§ tabibi ve Galata Nordi§ -
tern banda No. 2 de Tevfik R1za aley
hine ac;ttg1 na(aka davasmda yaptlan 

tcbligatta ikametgah1 me~hul oldugun
dan davetiye yerine kaim olmak iizere 
ilfmcn tebligat icras1.,a karar verilmi~ 

'e yevmi muhakeme 23/9/936 sa at 10 a 
bnalolmx~ oldugundan mezkur giin ve 
saatte bizzal veya bir vekil gonderme -
digi takdirde g•yaben muhakcmcye ba-
ktlacag, ilan olnnur. (25322) 

FESTIVAL KIR BALOSU 
5 Eylul Cumartesi ak,am• 

BUYUKDERE BEYAZ PARKTA 
En ~tk tuvaletli Bayana ~ok zarif bir hediye verilecektir. 

Cfol:' zengin programh fevkaiAde blr gece 
Bilhassa kuyruk oyunu kahkahalara vesile olacakbr. 

Ankara Muzik Ogretmen 
DireJ<torliigiinden: Okulu 

Bu y1l okulumuza se!rim yoklamasile ahnacak yeni talebelerin ya' 
ztlma i,Ierine 10 eyli'il per,embe giinii ba,Ianacak ve 19 eylul cutJULr· 
tesi giiniine- kadar siirecektir. 

Se~im yoklamalart 22 eyiul sah giiniinden 29 eyli'i] salt giinune 
kadar yapilacakbr. 

Okula girme f&rtlart ,unlardtr: 
1 Miizige istidad1 bulunmak, 
2 tlk okulu iyi derecede bitirmit olmak, 
3 Y a,t 12 den kii«;iik ve 14 ten biiyiik olmamak, 

4 - Okumasma engel bir sakathgt olmamak (hut•hk. ~ka.thk, re• 
kaket ve ilah. gibi». 

Okula ahnacaklardan 10 tale be Milli Miidafaa Veki.leti emrinde 
bando Ogretmenj olarak Se!riJecektir, 

fsteklilerin, yukanda yazth giinlerde, ilk okul fehadetnamesi, nii• 
fus kai•dt, &fi kagtdt, athhat raporu ve 4 lane fotografile Okul Vi • 
rektorliiiHine ba,vunnalart. «545» (623) 

~irketi Hayriyeden: 
Yalmz eyli'iliin 2 nci ~AR~AMBA GONO 

Saat 17 de Oskiidardan Kabata~ ve Sirkeciye ve 18 de Sirke • 
ciden Kabataf ve Oskiidara yaptlmakta olan araba vapuru sefer· 
leri 2 saat evvel yaptlacak ve 

Saat 20 de Oski.idardan Kabata~a ve 20,30 da Kabata,tan ~~ • 
kiidara olan araba vapuru seferlerinin de yaptlmiyacagi JlsJ1 



2 Eylil1 1936 CUMHURiYET 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~--~~~~.·.~~~~~~~~~ 

1.1 A I B h s •LiD ~ECATI den al~DIZ~ r~~e~el.eriniz biiyilk bir dik· KESKI. Kaceler·· 8C 8rlniZI k!p~8a a kat. ctddi btr •stikamette ha:nrtamr. y Grip, Ne:de, ba4 ve diJ agrtlar.m1 maannid 

;anc1lan bir anda ke er1 K!ym~ttar bir illcdu. 

Corum Vilayeti Nafia .MUzik Ogretmen· Okulu iSTiKLAL LiSES · 
Basmiihendisliginden: Direktorlii9iinden: DiR~KTORLOGONDEN: 

k dd · .: · d 1 - llk, Orta ve Lise kaatmlart i~in loz ve erkek, yabh ve ya-
1 - Eksiltmiye konulan it: (;orumun Par ca es1 uzerm e yapt- Okulun engel ve bitimleme smavlarma 21 eylul 936 pazartesi gii- hstz talebe kaydtna batlanmathr. 

lacak orta okul binasadtr. nii batlanacakbr. «680» (879) 2 - Kayid i~in hergiin saat 10 dan 16 ya kadar okula mii . 
Temel, bodrum, zemin kat kargir ve beton i,idir. racaat edilebilir. 
Bu i,in ke,if bedeli «24,283» lira «25» kuru,tur. . A. khi·sar Beledi.Ve Re.sii• ;yl·nden.· 3 B ' k 

I d ~ ~ -. u YI. anca m. ezun olan veya tasdikname ile aynlan 
2 - Bu i,e aid fartname ve evrak fUn ar 1r: t I b kt d 
A Ek 'I Fen s,ubesine aid is.leri gormek u''zere Gu .. zel San'atlar Akademisin- ~ e em~ ;erme .•z ':"1 ar a yeni talebe ahnaeakttr. Okula 

- s1 tme tartnamesi, ~1rmek 1shyenlerm btr an evvel miiracaatleri tavsiye olunur. 
B M k I · • den diploma almtf bir mimara t'ht1'yactmtz vardtr. 180 lira iicret ve- 4 E 1 1 - u ave e pro)esl, . - y u iin on be~ine kadar kaydini yeniletmiyen eski tale· 
C _ Baymdirhk itleri genel ~artnamesi, rilecektir. Vesaiki kanuniyelerile birlikte isteklilerin Akhiaar Ur - bemn miiracaatleri kabul edilmiyecektir. 
D F A h A tname bayhgma bas,vurmalarl ilan olunur. Tayin ve tercih keyfiyetleri Ba· 5 1 - enm ve usust f&r • - stiyenlere kayid f&rllartm bildiren tarifname go .. ndert'lt'r 
E K 'f 'I 'I · f' t metra}· cetvelleri ymdtrhk Bakanhgvtna aiddir. (878) ~;;: h · - eft ve si stet 1a ve ' .ye zadebaft, Polis karakolu arkasmda. Telefon: 22534 
F- Proje. I 
lstiyenler bu evrakl Ankara Nafla Vekaleti Yapti,Ieri Umum Mii· Beyoglu Vakiflar Oirektorlu2'u iia'nlarJ Beyoglu - TUnelba I • Yenlyol 

diirliigii Binalar Heyetinde, Corum Nafta dairesinde gorebilirler. KEtrzkevke A L M A L I• $ E S I• 
3 - Eksiltme 1936 yth eyluliiniin 15 nci sah giinii saat on bette Kiraiik Emla" k 

~orum Vilayet Makammda toplanacak Komisyonu tarafmdan ya • 
pllacakbr. 
· 4 - Eksiltme kapah zarf usulile yap1lacaktu, 

5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklinin «1821» lira muvakkat 
teminat vermesi bundan batka ataitdaki vesikalar1 haiz olup goa • 
termesi lazamdtr. 

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

6 - Teklif mektublar1 yukartda ii~iincii maddede yazll1 aaatten 
bir saat evveline kadar Vila yet Makammda toplanacak Eksiltme Ko • 
rnisyonu Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gon
derilecek mektublarm nihayet ii~iincii maddede yaz1h aaate kadar 
gelmi11 olmas1 ve dts zarfm miihiir mumile iyice kapattlmlf olmast 
laz1mdtr. Postada ol~cak gecikmeler kabul edilmez. (777} 

S1hhi Miiesseseler ArttJrnla ve 
Eksiltme Komisuonundan: ., 

Tahmini Garanti 
fiat 

fstilaiye, Niimune has· p t 16500 22500 5,50 
tanelerile Heybeli Ve. s:~:=• 12100 15100 3,50 264 90 
rem sanatoryomu 
. Yukar1da adlar1 yazth s1hhi miiesseselerin kapah zarfla eksiltme
ye konulan 1936 mali ytlt palates ve soganma teklif edilen fiatlar mu
tedil goriilmediginden pazarhkla yeniden eksiltmeye konulmuttur. 

1 - Pazarltk 16/9/936 giinii saat 15,30 da Sthhat ve l~timai Mua
venet Miidiirliigiinde kurulu Komisyonda yaptlacakttr. 

2 - lstekliler tartnameyi hergiin Komisyondan gorebilirler ve 
· her miiessese ihtiyacl i~in ayr1 ayr1 pazarhga girebilirler. 

3 - lstekliler cari seneye aid Ticaret Odas1 vesikasile 2490 sayth 
kanunda yazth belgeler ve bu ife yeter muvakkat garanti makbuz 
Yeya banka mektublarile birlikte belli gun ve saatte Komisyona gel
.llleleri. (746) 

S1hhi Miiesseseler Artt1rma ve 
Komisyonundan: Eksiltme 

• Miiteahhidin kanuni miiddet i~inde muvakkat garantiaini kat'i 
garanti miktarma ~tkarmamasma ve mukateleyi yapmama2oma bi • 
naen ihalesi feshedilen leyli T1b Talebe Yurdunun 750 ~ift terligi 
Yeniden a~tk ekailtmeye konulmustur. 

1 - Eksiltme 16/9/936 ~arsamba giinii saat 15 te Cagaloglu~da 
S1hhat ve t~timai Muavenet Miidiirliigii binasmda kurulu Komts -
Yonda yapdacakbr. 
2- Tahmini fiat bir ~ift terlik ic;in 90 kuru,tur. 
3- Muvakkat garanti 50 lira 62 kup~ftur. 
4 - lstekliler niimune ve tartnameyi Komiayonda gorebilirler. 

latekliler cari aeneye aid Ticaret Odast vesikasile 2490.sayth ka • 
nunda yazth belgeler ve bu i,e yeter muvakkat garanti makbuz ve -
Ya banka mektubile birlikte belli gun ve saatte J(omisyona gelme -
leri. (709) 

Beyoglu Kuloglu Agahamam 3 iincii Vaktf han 9 uncu daire. 
Yukartda yazth mahal 31/5/937 sonuna kadar kiraya verilmek ii

zere arttrmast uzahlmttbr. lsteklilerin 3 eylul 936 perfembe saat 14 
bu~ukta Beyoglu Vaktflar Direktorliigii Akarat Kalemine miira -
caatleri. (877) 

KarakOse V aliliginden : 
1 - Eksiltmiye konan i,: Iran hudud Airt Vila yeti dahilinde 

101 X 500, 135 X 580 kilornetrolarmda yaptlacak tose intaah ve 
kop'riilerdir. 

2 - Bu i,Ierin tahmin edilen ketif bedeli iki yiiz elli iki bin alb 
yiiz altmt' iki lira elli ii~ kuruttur. Bu itlere aid tartnameler ve evrak
lar 'unlardtr: 

A - Eksiltme tartnameai, 
B- Mukavelename, 
C- Nafaa i,leri teraiti umumiyeai, 
D - Huausi ve fenni fartname, 
F- Tahlili fiat ve ketif hulasa cetveli ve fOSe grafigi ve kum ve 

tat grafik ve mesafe cetvelleridir. 
lstenen bu tartname, evraka fenniyeyi on iki lira altmtf ii~ kurut 

ml:drnhilinde Agrt Vilayeti Naf1a Miidiirliigiinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 15 eylul 936 pertembe giinii saat 16 da Air• Vi -

li.yeti Nafta Dairesinde yap1lacakhr. 
4 - Eksiltme kapah zarf usulile olacak, 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in on ii~ b_in sekiz yiiz elli alb lira 

elli kurut muvakkat teminat vermesi ve bundan batka Ticaret 0 -
das1 vesikasile Nafta Vekaletinin 24/4/936 tarihli talimatnamesi 
mucibince Vekiletinden ahnacak fenni ehliyel vesikaa1 gos -
termesi laztmdu. Vesaiki ibraz edemiyenler eksiltmiye kabul edil
mezler. 

6 - T eklif mektublart yukar d ii~iincii maddede yaz1h saatten 
bir saat evveline kadar Air• ti Naf,~ Mijp:Jiirliiiiine a-etirerek 
EksiJtme Komisyonuna makbuz mukabili verilecektir. Posta ile gon· 
derilecek mektublarm nihayet ii~iincii maddede yazth saate kadar 
gelmit olmasi -ve dtt zarfm miihiir mumile iyice kapahlmtf olmasi 
lazimd1r. Postada olau. gecikmeler ~l edilmez. «803) 

<;orum Valiliginden : 
1 - Eksiltmiye konulan it: ~orum Vila yeti dahilinde Sungur -

lu - Cerikli yolu iizerinde muhtelif kiSlmlarda bulunan «39» koprii 
ve menfezdir. 

Bu i'in ketif bed eli «23,426» lira «21 » kuru!lur. 
2 - Bu ite aid f&rlname ve evrak tunlard,r: 
A- Ekailtme tartnamesi, 
8- Mukavele projesi, 
C - Baymdtrhk genel tartnamesl, 
D - F enni ve huausi tartname, 
E - Ke,if ve silsilei fiat ve metraj cetvelleri, 
F- Proje. 
lstenilen bu evrak1 (;orum Vilayeti Daimi Enciimen dairesinde go· 

I. k .. ]•• ... •• I' lanA Ian I rebilirler. stanbu) Vak1flar Dire tor UQ'U b • • 1 11•••••••••••.;;•-----~~~------- 3 - Ekailtme 1936 Ylh eyluliin on e~mc1 sa 1 giinii saal 14 te 
Corum Vilayeti Daimi Enciimen Riyaset odasmda yaptlacaktJr. 

2 eylul 936 rartamba 1 den 100 ! 1 1 k ~ H d • h 4 - Eksiltme kapah zarf usuli e yapt aca br. 3 » » Pertembe 101 » 200 a eme1 ayrat 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklinin «1757» lira muvakkat 

4 » » Cuma 201 » 300 .1 teminat vermesi ve bundan ba,ka atag1daki evraklart haiz olup gos· 
5 » » Cumarteaa' Eytam, Eramt . I d termeat azlm lr: 
6 » » Pazarteai Miitekaidler T' Od d · lk b .. 

Istanbul, Beyog~lu ve Kadtkoy mmtakalari dahilinde bulunan ca- tcaret asmda kayidli olduguna atr ves• a ve u lfi yapa • 
'1 .. bilecegine dair Nafta Vekaletinin ehliyetnamesi. 

tni hademelerinin agustos 936 iicretlerile eytam ve ~ram~. ve mu -
tekaidlerin ii~ ayhklart yukarada yazah giinlerde veralecegmden a - 6 - Teklif mektublari yukanda ii~iincii maddede yaz1h saat • 
lakadarlarm 

0 
giinlerde mensub olduklari Vak•flar !darelerine mii- ten bir saat evveline kadar Daimi Enciimen Riyaset odasmda top • 

(888) lana<.ak Daimi Enciimen Reisligine makbuz mukabilinde verilecek-l"acaatleri. 

Istanbul Giimriikleri 
Basmiidiirliit?iinclen : 

26/7/934 tarihinden once Japonyadan y6fa ~IkarJlan ve hu tarih. 
ten sonra giimriige gelmit olan ve bedelleri ode~.medi~inden. d~lay1 
19/9/935 tarih 1re 2/3257 say1h kararname hiikumlermden tsllfade 
~demiyen Japon men,eli pamuk ipliklerinin beyannameai verilmit 
C)laun veyahud olmasm miktarmm, ktymetinin ve Japonyadan !rlklf 
'\>e giimriige gelis tarihlerinin tesbiti liizumlu oldugundan giimriik • 
lerde bu kabil m~h bulunanlarm bugiinden itibaren en ~ok bet gun 
~arftnda Istanbul lthalat Giimriigii Miidiirliigii Kontenjan Servisine 
b\iiracaatle ihticaca salih evrakmm ibrazt, aksi takdirde ileride bah
'C)Iunacak kontenjan miisaadahndan istifade edilemiyecegi ilan o.. 
l'llttu.r. (895) 

Urfa Belediye Reisliginden: 
It ~evcud plan ve ketif mucibince eski Belediye daire.sinin .tadilen 
~Ztno haline ifragt ve alttaki diikkanlarm ytkihp yemden Infa e • 

thlltlesi bugiinden itibaren yirmi giin miiddetle a~1k ekailtmiye ko -
ll~Jl~nu,tur. Taliblerin ihale giinii olan 15/9/1936 iiinii Belediyeye 
~tiracaatleri ila!l. olunur. (829) 

tir. Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet ii~iincii maddede ya· 
zth saate kadar gelmi, olmasi, verilen zarfm iyice miihiir mumile 
kapahlmtf olmaSI laztmdtr. Poatada olacak gecikmesi kabul edilmez. 

(827) 

Mug Ia Vilayetinden: 
Mugla Vilayeti merkezinde yaptlnlacak olan ve miisabakast 1 ey· 

lui 936 giinii yaptlacag1 ilan 0 )unan Atatiirk amll, a~1t kaide ve mey • 
dan planmm taayyiin eln:9mesinden miisabakanm 30 eylul 1936 
~arta)J!~a giiniinP 3 edildigi ilan olunur. (838) 

1 - Bu sene Ankaraya nakli mukarrer olan Harbiye Okulu In -
gilizce ve Franstzca, Almanca ogretmenliklerine Yiiksek okullarda 
ogretmenlik yapmak salahiyetini ve vesaikini ve bilgilerini laftyan 
iki lngilizce, bir Almanca, ii~ Frans1zca oiretmeni ahnacakttr. 

2 - Bu ogretmenliklerin iicreti ders aaati ba,ma 4 ila 5 liradtr. 
3 - Ehliyeti haiz olan isteklilerin diploma ve bonservis ve nii • 

fus kagtdt, askerlik vesikas1, ii~er fotograft ve bulunduklart memu • 
riyetleri gosterir hal terciimesi ve bir istida ile Ankarada M. M. Ve· ' 
kiletine, tstanbulda Pangalt1da Harbiye Okulu K. miiracaatleri ve 
aarih adres yazmalart laz•mdtr. Miiracaatler en gee 20 eylul 936 ya 
kadar yapilmahd1r. «232» (655) 

ve Ticaret 
Mektebi 

Tam devreli Lise· Tic:aret Mektebi · Almanea oatrenmek i~in ihzari~tntf 

Derslere 9 EyiOI Gar~amba ba~lanacakttr. 
kayid muamelesi 1 eylulden itibaren hergiin aaat 8 den 12 ye 

kadar niifus tezkeresi, aft kag1dt, ailihat raporu, 4 fotograf ve 
mekteb tasdikname veya diplomasile yapthr. Fazla tafailat i~in 

mektebe miiracaat veya 44941 - 44942 ye telefon edilme i. 

Gece) • Giinsel - K1z · Erkek ( Eski : lnkali.b) 

YUCA ULKU iSELERi 
Kuram ve Direktorii: Nebi oglu Hamdi Olkiirnen 

Kayid muamelesine batlanm•tllr. Cumarteai ve pazardan 
ba~ka hergiin 10 - 17 arasmda okula miiracaat edilebilir. 

lstiyenlere tarifname gonderilir. 
Cagaloglu, Y amksaraylar - T elefon: 20019 

Kapab Zarf Usulile Eksiltme ilant 

T unceli Naf1a Direktorliitrunden: 
1 - Eksiltmiye konulan if: «Dordiincii Umumi Miifettitlik min

takasmda takriben 102 kilometro uzunlugundaki El&.ziz - Pliir yo
lunun. tesviyei turabiye, smai imalat ve makadam tose in,aab» dtr. 

Bu lflerin tahmin edilen bedeli 500,000 liradtr. 
2 - Bu ife aid farlnameler ve evrak funlardtr: 
A - Eksiltme fartnamesi, 
B- Mukavelename projesi, 
C- Baymdtrhk itleri genel tartnamest, 
D- Tesviyei turabiye, fO&e ve kargir intaata dair fenni sartname 
E- Hususi fartname, · 
F - Silsilei fiat cetveli, 
G- Taf, kum, su grafigi. 
lstiyenler matbu Naf1a itleri teraiti umumiyeai ve fenni f&rlna -

meyi dairede tetkik ve mi:italea ve diger fartnameleri ve evrak1 on 
iki bu~uk lira bedel mukabilinde Ankara Naf1a Vekaleti $oseler 1-

. daresinden ve ElizizC:fe Tuneefi Nafta dairesinden alabilirler. 
3 - 24/8/936 giiniinde yapalaeak ihaleye talib cr•kmadtgrndan 

eksiltme 18/9/9~6 tarihinde cuma giinii aaat 15 te Elazizde Tunceli 
Nafta Mii,diirliigii binasanda yaptlacakhr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yap1lacakhr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklinin 23~750 lira muvak • 

kat teminat vermesi ve bundan ba~ka Ticaret Odast vesikasm1 ve 
Nafta Vekaletinden istihsal edilmif yol ve teferriiatl miiteahhidli
gi ehliyet vesikasmt haiz olup gostermesi laztmdtr. 

6 - Teklif mektublan yukanda ii~iincii maddede yazth saat • 
ten bir saat evveline kadar Elazizde Tunceli Vilayeti Nafta Dai· 
resine getirerek Eksiltme Komisyonu Reialigine makbuz mukabi • 
Iinde verilecektir. Posta ile gonderilen mektublartn nihay.et ii~iincii 
maddede yazth saate kadar gelmit olmaa1 ve dtt zarfm miihiir mu · 
mile iyice kapahlmtf olmast laztmdar. Postada olacak gecikmeler. 
kabul edilmez. (806} 

idrar yollar1 hastahklar1 mUtehass•s• 

Beyoglu, lstiklal cad. Mis sokak Gok~ek ap. Kat 2 

Emniyet isleri • u. 
Miidiirliie:iinden: 

1 - 936 seneainde zabita memurlan i~in diktirilecek azt 4270 
' ~ogu 4696 taktm elbise maakasketin dikimi yirmi giin miiddetle ve 

kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 
2 - Kasket dahil beher taktm elbiaenin dikit muhammen bedeli 

411 kuru~tur. 
3 - Jhalesi 21/9/936 pazartesi giinii saat 15 te Emniyet ltleri 

Umum Miidiirliigiinde miiletekkil Komisyon huzurunda yaptlacakhr. 
4 - Ekailtmiye girecekler 1447 lira 54 kuru,Iuk muvakkat temi. 

nat mektub veya makbuzile ve 2490 sayth kanunun 2, 3 iincii madde· 
lerinde yazth belgelerle birlikte teklif mektublartnl ihale vaktin • 
den bir saat evvel Komisyona vermeleri lazimdtr. 

5 - Bu bapta fazlaca izahat almak ve •artnamesini gormek j 1 • 

tiyenlerin Emniyet l~leri Umum Miidiirliigii O~iincii ~ube Miidiir
liigiine miiracaat eylemeleri. «682» (884) 

Tahlisiye Umum MiidiirliiP.iinden 
Anad.ol~ ve ~~meli Tahli~iye mmtakalarmdaki nakliye hayvan -

larmm thbyac• t~m apk ekstltme usulile 28,000 kilo yerli mah arpa 
satm ahnacakhr. Muhammen bedeli 1,400 lira ve muvakkat teminat 
rniktart 105 liradtr. thalesi 17/9/1936 tarihine rashyan per,embe 
giinii saat 15 te Cinili Rthbm hamnda Tahlisiye Umum Miidiirliigii 
S~tmalml! Komisyonunda yaptlacakhr. ~artname sozii g~en Ko -
masyondan parastz verilmektedir. (870) 

Odemi arbavi1P" . da • • 
4320 lira 83 kuru~ muhammen ktymetli ekin loncasl (demir ortii) 

a~tk eksiltmiye konulmu,tur. fhale 14/9/1936 tarihine raahyan pa
zartesi giinii saat 15 te yaptlacakttr. Fazla malumat almak istiyen -
lerin Uray Batkanhgma miiracaat eylemeleri ilan olunur. (874) 



10 CUMHURiYET 

Paslanmaz 
YENi 

ASA 
Dunyada mevcud bi.itun bra§ bi!;aklannm mut-

lak en mi.ikemmelidir.100 defa tlr&f eder 
Hasan bra§ makinesile birlikte Hasan bra§ bt
~,;agt senelerce su i~,;inde kalsa kat'iyyen paslan· 
maz. Ttra§ olunduktan sonra temizlemege hi!; lii
zum yoktur. 

Aksini ispat edene: 

100 lira verilir 
lhtar: Yumu§ak sakah olanlar paslanmaz Ha

san ttra~ bt!;agmt birkac; dakika kaynar su ic;in· 
de b1raktJktan sonra tlra§ olmahdiT. <;ok keskin, 
c;ok hassas olup bir dakikada huzur ve rahatla 
insan1 ttra§ eder ve perdah olmaga hacet btrak· 
maz. Adedi 6, on adedi 50 kuru§a. 

Hasan deposu: istanbul 
Ankara, Beyoglu 

~ n r:;r II? fi ca fM1 fi • Amerlhn Ktz Kolejl 
~ & ~ & UYU • ArnavntkOy. Tel. 36.160 

Mektep, lngilizceyi en iyi ogreten bir mUessesedir. Almanca veya franstzca ibtiyarl olarak mlitehassts muallimler 
taraf~ndan llgretilir. Milli terbiye ve kiiltiire son derece ehemmiyet verilir. Aile hayat1 ya~auhr. KfltOphanelerl 
miikemmeldir. Ktz ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin bedenl tekemmOIOnfl temin eder. lise k1sm1 

derslerine munzam olarak ticaret dersleri g6sterihr. 

MUHENDlS KISMI Ameli ve nazarl usullerle elektrik, makine ve Naha mOheodisl yeti~tirir. 

KAVIT GONLERI: 
1 Ajtustos'tan sonra Car~ambave Cumartesl g0nlerisaaf9:00dan f2:00kadar':""fEy1Qiden sonratier gQu. 

F'azla tna.Jnrna~ lc;:ln rnelct:upla. veya blzzat: rnoracaat: edllebilil". 

Sarachaneba!lt 

-~-- Horhor caddesi HA YRiYE LiSESi G~:~nz 
ANA· ILK- ORTA- LISE- TAM DEVRE 

Okulumuz her zaman gordiigii tevecciih ve ragbet iizerine iJk smtflardan itibaren yabanct dil 
tedrisahna yeni bir te§kilatla kuvvetlendirmi~tir. Kazlar kasma ayn bir dairedir. Mektebin hususi 
otobiislerile nehari talebe hergiin evlerinden aldarthr. lstiyenlere tarifname gonderilir. Kayid i~in 

hergiin saat 10 dan 16 ya kadar Oirektorliige mUracaat edilmelidir. - Telefon: 20530 

ye 

kurdurunuz. 
En iyi randman al1rs1n1z. 

Tekmil. tesisat 
2 ay vade ile yapthr 

Paslanmaz 

HASAN 

JIRA~ MAKlNESl 
A dedi 100 kurut 

HASAN 

:riRA~ FIRc;ASI 

HASAN 

TIRA~ PUDRASI 
20 - 30 - 40 kurut 

HASAN 

J"1ra§ sabunu ve kremi 

HASAN 

;I"IRA~ KOLONY ASI 

Muzach taaffiin ve deriyi 

takviye hassalanna malikiyeti 
Krem Pertevin bugiinkii §Oh· 

ret ve §iimuliiniin bariz deli
lidir. 

Sa!;larm koklerini kuvvetlendi • 
ri.r. Dokiilmesine mfurl olur. Ke • 
pekleri izale eder. Ne§ViinemaSim 
kolayla§tlrarak hayat kabiliyetinl 
arttmr. Latif rayihah bir sa~ ek • 
siridir. 

!NG1Ltz KANZUK ECZANESt 
BEYOGLU • !STANBUL 

(, 
I 

A.KATIEL 
(A. K U T I E L) 

Karakoy, Top~ular caddesi No. 33 

KA$E ---TiFOBiL • 
Dr. lhsan Saml 

Tifo ve paratifo hastaltklarma tu· 
tulmamak i~in ag.zdan alman tifo 
haplarHilr. Hie; rahatstzltk vermez. 

• Herkes alabilir. Kutusu 55 Kr. 

Sahib ve Ba$mttharrtrt: Yunw Nadi 
Umumf ne$rtyatz tdare eden Yazt l§lert 

Mildilril: Hikmet Miinil 

Cumh.urt1Jet matbaa.s~ 

2 E~Iill 193'1f 

'istanbul T apu Sicil 
Grupu Mii~iirliigilnden: 

Istanbul Tapu Sicil muhaf1zhklari t~in otuz sekiz a'delf yaz11iane 
ve masa ile pankolarm yeni ve tamiri a~1k eksiltmiye konulmuttur. 

Eksiltme Tapu dairesinde 936 aenesi eyluliin 17 ii~iincii pertem • 
he giinii saat on bette a~1k eksiltme olacakhr. ! 

Muhammen bedel miktar1 749 lirad1r. Teminat ak~eal yiiz fire " 
d1r. lateklilerin hergiin Tapu dairesinde niimunelerini gormek iize• 
re Levaztni Memurh.iguna ve ihale giinii de Artttrma ve Eksilmu:; 
Komisyonuna miiracaatleri. (862) 

Kontrolor aiinacaktir 
ikt1sad Veka~etinden: 

Men'itaitit ve ihracabn murakabeai ve korunmaat hakkmdaki 
1705 ve 3018 numarah kanunlara miiateniden 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 iht1saa kurslarmdan ehliyetname aldtktan sonra 15 
birincikanun 1936 dan itibaren ehliyetlerine ve vazifelerinin ehem • 
miyetine gore 150 - 250 lira ayhk iicretlerle memlekqtin muhtelif ih
rac mrekez ve limanlartnda istihdam olunacakhr. Kura miiddetince 
kendilerine 100 lira kadar ayhk iicret verilecektir. 

Taliblerin haiz olmalart icab eden hathca v~1f ve tartlar fUn • 
lardtr: 
1 - En az lise veya bu derecedeki Ticaret mektebi mezunu olmak; 
2 - Askerligini yapmtf bulunmak; 
3 - 40 ya,tndan yukan olmamak; 
4 - Hiianiihal ashabmdan oldugunu tevsik etmeiC. 

Yiiksek Ticaret veya Ziraat tahsili gormiit olanlar ve lisan bilen ~ 
ler tercih olunur. 

Taliblerin, yukartdaki vastf ve f&rtlart haiz olduklartnt gosteren 
vesikalan raptetmek suretile hirer istida ile en ge~ 10 eylul1936 ta
rihine kadar bizzat veya tahriren lkttsad Vekaleti I~ Ticaret Umum 
Miidiirliigiine miiracaat etmeleri liizumu ilan olunur. «608» (7t 1) 

Cumhuriyet Merkez Tiirkiye 
Bankas1 istanbul Subesinden: 

' Galatada Voyvoda caddesinde Bankamtz binasmm !j:&hatnda yap -
tmlacak tamirat ile imal ettirilecek 13 aded demir artiv dolabt ka • 
pah zarf U!.ulile miinakasaya konulmuftur. 

Bu husustaki teklif mektublar1 5 eylul 9'36 saat 10 a kadar ~ube 
Miidiirliigiine verilmit bulunmahdtr. 

~eraiti ogrenmek istiyenlerin bankaya miiracaatle ihzar olunan 
tartnameleri almalai't. (554) 

Istanbul T elefon 
tOrliigiinden : 

250/350 ton Marinlave komiirile 35 ton yerli kok komiirii kapah 
zarfla eksiltmiye konulmuttur. Marinlavenin tonunun muhammen 
bedeli 14,50 ve kokun ise 19 liradtr. Muvakkat teminat 431 liradtr. 
~artname hergiin Malzeme dairemizden parastz ahnabilir. Eksilt .. 
me 14/9/1936 pazarteai aaat on bette Direktorliik bin.f!.stnda yap1 • 
lacakttr. Zarflar o giin saat 14 e kadar Mubayaat Komisyonuna mak
buz mukabili verilmit olmahd1r. (765) 

Maliye V ekiletinden : 
Ankara, Istanbul, lzmir ve l~el Vilayetlerinde teslim edilmek iizere 

3, 4, 7, 8 eylul 936 tarihlerinde kapah zarfla eksiltmeleri yapdacagl 
ili.n olunan bet ornekte yaz1hane veaairenin tartnameleri goriilen Iii· 
zuma binaen deiittirileceginden ekailtmeleri tehir edilmittir. Tesbit 
edilecek giinleri ba~kaca ilan olunacaktar. «676» (83~ 

Kapab Zarf Usulile Eksiltme ilan1 

Birinci Umumi Miifetti~liginden: 
1 - Eksiltmiye konulan it: 

Diyarbekirde sur haricinde imar plamna gore ayt"tlmtf ola11 
yerde yaptlacak Birinci Umumi Miifettitlik ve Y edinci Kol • 
ordu Kumandanhgl konaklan intaattdu:. Bu intaatln ketif 
bedelleri mecmuu 95503 lira 36 kuruttur. 

2 - Bu ite ai~ liartname ve evrak t'JE:lardtr: 
A - Eka1ltme tartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Baymdtrhk itleri genel tartnamesi, 
D - Hususi tartname, 
E - F enni tartname, 
F- Ketif, 
G - Ketif hulasast, 
H - Projeler. d 
1stekliler bu evrakt 5 lira bedel mukabilinde Diyarbekir e 
Bit-inci Umumi Miifettitlikten alabilirler. Istanbul ve Anka -
ra Nafta Miidiirliiklerine gonderilecek qlan niishalardan ° " 
kuyabilirler. 

3 - Eksiltme 28/9/936 pazartesi giinii saat 11 de Birinci Umutni 
Miifettitlikte yap1lacakhr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yaptlacakttr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in: 1 .. 

A- Arthrma ve eksiltme kanununun 17 nci maddesine
1 
~ 

I k I. I k akk . rrne er•· gun o ara 7163 tra 1 muv at temmat ve 'k 1rtf 
B - Ticaret Odasmda kayidli bulunup buna aid vesl as 

goatermesi. rrnal"' 
C - Resmi Gazetenin '3297 say1h niishasmda ~tkan t~. 1 e,h

nameye tevfikan Nafta Vekaletinden ahnmtf rnute 
hidlik ehliyet vesikastnt haiz olmast laz•mdJr. tteJ1 

6 - Teklif mektublar1 yukartda ii~iincii maddede yazii~ ;;~fet -
bir saat evveline kadar Diyarbekirde Birinci Urnunu ;uk~'"' 
titlikteki Miinakasa Komisyonu Re~sligine makbu:z: nih&"' 
bilinde verilecektir. Posta ile gonderilecek mektublartn ve dlf 
yet ii~iincii maddede yazth saate kadar gelmit olrna;~ z•rnd•t• 
zarfmm miihiir mumile iyice kapablm•t bulunmdl a (S11 ), 
Posta ile olacak gecikmeler kabul edilmez. 

l 
h 
d 
.( 


