
Bugiin 12 sahife 
2 nci sahifede: Siyasi lcmal. 
5 inci sahifede: Miihim bir mesele-Dr. 
Muhlis Ete. 

6 net sahifede: !ngiliz Kralh~m gi:iz 
kama§trran serveti, Spor haberleri, 
duymadlklarumz ve bilmediklerimiz. 
'l nci sahifede: c;:ocuk sahifesi. 

• 

ISTANBUL • CAOALOGLU 
Te!grat ve mektub adreat: Clllnhurtyet, istanbUl • P06ta kUtusu: istanbUl, No :l.S Onblrlncl y11 say):· 4424 Pazar 6 EyiOI 1936 

Kral Edvard 

Ve ingiliz lmparat:or.w_... 
Hakkmda maliimat sahibi 
i.t:eneniz «Hayat Ansildopediti» nin 

lngiltere kelimesine balmnz., 
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f?:!! azi kopriisiiniin temellerini atma 
\\:;0 toreninde 1~ hleri Bakant ve 

Parti Gene! Sekreteri ,Siikrii 
Kaya giizel bir aoylev verdi. Ara· 
Ya kan§an daha miistacel diger ha· 
diseler dolaytsile giizel ve Tiirk !s· 
tanbulu terenniim eden bu i~ten gel• 
me ~ok gi.izel aozler iizerinde dunnak 
ic;in bir par~a geciktik. Ancak ilk fmatta 
hiikumet dilile 1stanbula gosterilen bu 
~ok derin alakamn bilhassa tebariiz etti
rilmesi itimizde koklii olarak yer tutmu~
tu. Siikrii Kaya lstanbulun Ttirkler elin
de mil!J Tiirk hiiviyetini alacak kadar 
imar edilmi§ oldugunu ve bundan aonra 
da bu yolda modem anlayt§lara mutabtk 
\nnramn son mertebelerine ~tkanlmak 
i~in daima imar edilmek yolunda bulun· 
du~unu kuvvetli bir manbga dayallan 
kanaatli sozlerle uzunuzad1ya izah et
nti§tir. !stanbulun miistaid ve miistahak 
oldugu umrana mazhar olmas1 hususunda 
hiikumet bazt aceleci tenkidcilerden daha 
aerin gorii§ ve anlayl~ ~ekillerile tam ve 
kamil bir kanaat sahibidir. 0 kadar ki 
bir vesile ile Ba§bakan lsmet lnoniiniin 
demi§ oldugu bir soz tekrar olunarak ls
tanbulun b!§hba§ma bir iilke saytlacak 
kadar biiyiik ehemmiyeti haiz bulundugu 
bir daha soylenebilir. istanbul i~in im
kanla mukayyed olarak her§ey yapthyor 
'>'e hergiin daha fazla olmak iizere her§eY 
l'aptlmakta devam edecektir. 

I~ hleri Bakammtz esasen imarc1 bir 
Zihniyet sahibidir. Bugiin yalmz !stanbu
lun degil, biitiin Ti.irkiyF kasaba ve §ehir
lerinin iman i§ini, biraz da kendisinin o 
~ihniyeti sevkile, kendi vekaletinde ve 
kendi emir ve kumandasmda toplamJ§tlr. 
Belediyecllik onun bilhassa etiid ve bil
fiil tatbik ettigi ve hala Ti.irkiyede her
&iin biraz daha fazla mikyasla teessiisii· 
l'le itina ettigi c;ok ehemmiyetli bir idare 
~ubesidir. 1~ 1§leri Bakantmtz, bilhassa 
1t iizerinde filen ~ah§tldJgl zaman, hayal
le hakikatin sogukkanhhkla biribirinden 
iYird edilmesi laztm gelecegine kanidir. 
lllar i§inde mes'ul, yani filen imar i§lerile 
~e§gul olmtyanlar ~ok §ey istiyebilirler . 
l:'layallerini haki_kat ktlmak i~in bizzat 
bu tenkidciler i~ba§ma getirilseler i§in san
thklan kadar kolay olmadtgmt kendileri 
rorUr_lerdi, ve teslim etmege mecbur olur· 
ardt ki ancak imkan elveren i§ler ve im
~an elverdig! kadar yaptlabilir. 1stanbul 
1~in de boyledir. Burada .imkan hududu 
d"ahilinde olarak her§ey ve ~tok §ey yaptl
l'llt§tzr ve yaptlmaktadtr. f§te koca yangtn 
~etleri yava§ yava§ hirer mamurezara 
~on~ekt~dir: ve i§te lstanbulda bu umran 
~lenne §undt de yepyeni bir koprii ilave 

Cllunuyor. 

~ lc; t§leri Bakanumzm giizel soylevini 
ndi gorii§ ve duyu~larumzla teyid ede

t:k elbirligile miispet neticelere dogru 
~llnegi bugi.in i~in o nutka hakim olan 
;:ni zihniyete daha mutabtk buluyoruz. 
ltlhakika bir §ehrin, hele 1stanbul gibi 
,Oca.tnan bir §ehrin imannda tafsilat iize
f~t~e fazla tevakkuf eden ek~i dii~iince
l tttn act tenkidleri tok kere am ell neticet Vermekten mahrum kalabilir, ve en 
~llas1 gi.iniin birinde o tenkidler 1~.; hleri 
l!k~kanuntz gibi bilgin bir imarcmtn man
b.! tenkidlerini hakketmi~ olabilir. 0 
~Ide hakikate gelerek diyelim ki lstan
t l gibi biiyiik bir ~ehrin iman imkan ve 
~an meselesidir. !mar i§i her§eyden ev-

YUNUS NADI 
IArka.n Sa. " su.tun 3 tel 

Majestenin diinkii gezintilerinden intrbalarz Refakatlerindeki :evattan birisile goriifiiyprlar, motorlerine binerlerksn, Ayasofyadan donii!Jte ... 

Biiyiik misa/iri!=niz diin sabah camz1eri hikim tepeleri alddar 
ve far~zyz gezdiler, ogleden sonra 

deniz gezinfisi. yaptzlar 

Sa Majeste, diin Sultanahmed camisinden. ~rkarlarken 

Sa Majeste Edvard · ak,am yemegini 
Otelde halk arasJnda yediler. Bugiin 

deniz yarJflarJna ,eref verecekler 

Park 
Moda 

Muhterem misafirimiz Majeste !ngiliz lerden muhterem misafiri.Jrliz Sa Majeste 
Krah Sekirinci Ed ard, 1s!an~ulda~i de dahil olduk!art halde iic;ii kadm, be§i 
ikinci giinleri~i ta~~mile. h~sust ?tr ~ekil- erkek olmak iizere sekiz ki§i indiler. Bun
d ve bir tumt gtbt ge~trmt§lerdtr. Iarin arasmda gerek ~ehre, gerek viicud 

e Ogled en evvel saat 11.45 te N ahlin itibarile muhterem Krala ~ok benziyen 

bndan harekel eden iki kii<;iik ve seri yegenleri Lord Montbotonla refikalan 
ya · d k "b' k d otor, sulann iizerm en u~ g1 1 u<;ara a goze ~arptyordu: 
Tophane nhttmma yana§tllar. Motor - [Arkast Sa. B siltun 1 del ...... K~'ti~ ......... b'i'; ........ Y.~Idii·~·ii·;·if. 

S1vasta tarihi kongrenin toplanJfmJn ylldo· 
bir hava i~inde tes'id edildi 

'" ' 

T arihi kongrenin toplandrgr Lise bin.a11 
Stvas 5 (A.A.) - Tiirk kurtulu§U· Cumhuriyet alanmda birc;ok 

nun ilk adtmJ olan 4 eylul Stvas kongre- rulmu§tur. 
sinin toplindtgt gliniin ytldoniimii, di.in Bu kutsal giinde bulunmak i~in kom· 
SJvasta fevkalade parlak merasimle kut- §U il ve il~telerden de bir<;ok kimseler gel· 
Iulandt. ,Sehir ba§tan ha§a donanrnl§ ve mi§ti. [Arkast Sa. 4 sutun 3 te] 
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Majeste Piyerin 

yddoniimii 

Bugiin dost Yugoslav· 
yada biiyiik merasim 

yaptlacak 

Maie•te lkinci Piyer milli elbise ile 
Bugii.n dost ve mi.ittefik Yugoslavya

nm muhterem Krah Majeste ikinci Pi
yerin dogum giini.idlir. Kral bu sene 13 
ya~ma girmektedir. Yugoslavyamn bii
yuk banisi muteveffa Kral Aleksandra 
kaq;1 milletin duydugu biitiin baghhk 
ve sevgi hisleri bugii.n gene Kral ikinci 
Piyere ~eVTilmi~ bulunuyor. Halkm bu 
muhabbetini bilen hlikiimdar da mem -
leketin tam ve muktedir bir §efi olmak 

r Arkast sa. 3 satun. s tt'l 

Habe' maslahatgiizanm1zla 
marakh bir konutma 

(Vfiincii aahilemizde okuyun.uz) 

ihtilalciler diin iki fehir daha zaptettiler. irundan 
ka~nlar Katalonyaya gittiler. ihtilalciler Fransa-

ntn Madride yardun ettigini 
lrun cephesi 5 (A.A.) - Beynel -~ 

mile! kopriiniin 1spanya tarafmdaki giim
riik muhaf1zlarile Cumhuriyetc;i hudud 
muhanzlan da diin gece Frans1z arazi
sine ge~mi~lerdir. 

Bizzat hun dahilinde, yangmlann ver
digi ttcakhk do]aytsile, her tiirlii irtibat 
kesilmi§tir. KoprU baric biitUn ~ehir nas
yonalistler elindedir. 

Bel~ikalr goniilliilerin aozleri 
Hent:la:re 5 (A.:A.) - Bels:ikalaw•• 

niilliiler diin . ak§am !run kopriisiinii 
ellerinde tutuyorlard1. Bunlar son kur§U" 
na kadar mukavemete devam edecekle
rini soyliiyorlar. Havas Ajans1mn mu • 
habiri gidip bunlarla gorii§mti~tiir. De -
mi§lerdir ki: 

«- Bizim Harbiye Komiserimiz 
Margarida bizi terkeden ilk adam olmu§· 
tur. Ve bundan iic; gun evvel ailesine re
fakat etmek bahanesile Fransaya gitmi§· 

<.Jurgosta bulunan ih.tUalci kumandun 
lartiULan General Kabanellas 

tir. Bir daha da donmemi§tir. Diger ta
raftan ileri karakollarda bozguncular as-

(Arka.s~ Sa. 3 !iltun. 3 te 1 
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Y eni deniz subaylarimiz 
Deniz lisesini bitiren 40 gence diin 

merasimle diplomalan tevzi edildi 

L 
Diin diploma alan gene bahriye :abitlerimiz 

Diin, Heybeliadada bu sene Deniz 
Harb mektebini bitiren yarsubaylara dip
loma tevzii merasimi yaptldt. 

Merasime tam saat iic;te yeni <;tkan 

yarsubaylartn hep bir agtzdan soyledik -
Jeri 1stiklal Jl!ar§ile ba§landt. Bundan 
sonr.a and i<;me merasimi yaptldt. Her za

[Arkast Sa. 5 siitun. 3 tel 
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l... ...... Cumhuriyetin .: .... J 
Biiyiik Avrupa Anketi 

Yazan : Peyaml Sata 
-12-

Bir gazeteyi ziyaret 
Profilile konu,an gazeteci • Y az1 i,Ieri miidii
riiniin odast - Miirettibhane - T evzi disiplini -

Konferans veren gazete miivezzileri 
On be§ seneden fazla var ki, hemen 

hergiin, belliba§h Paris gazetelerini goz
den ge~innek benim ic;:in vazifeden ve 
hususi bir~ok tecessiislerden dogma bii-

yiik bir ihtiyac olmu§tur: Bu gazdelerin 
ba~ltklarma, sahife tertiblerine, kl~rine 
bakmak, bazt makalelerini ve !th l~m 

[ArkaM Sa. 3 lftun 4 tf_l 
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I II II 
VIYANA OO_N.U$U 

T arih• tefrika: 146 M.TURHANJAN 

bir tela~ i~inde hiingiir 
Faz1l Mustafa 

Avc1 Mehmed, sersem 
hiingiir aghyarak 

Pa~an1n ellerine sardtyordu! 
Receb Pa~a belinledi. «Siileyman 

Pa§a burada yok, Hiinkarunm fermam
na can feda. Ben kendim i§te geliyorum» 
diyerek binek ta~ma bindi. Lakin ata bin
medi. «Siz bunda biraz durun. 1c;eride 
birkac; gerekli hatt:J §erif var. Onlan ala
)'lrn, koynuma biraz da akc;e koyay1m» 
dedi. Bostanc1ba§J gaflet gosterdiginden 
herif hareme girdi, k1hgm1 degi§tirdi, 
dogruca kap1dan c;1k1p kac;b. Can havlile 
ko§UP giderken online gelen ~ehir)iye 
«Kan govdeyi gotiirecek. Durmaym, 
diikkanlan kapa)'ln» diye ogud veriyor
du. T opkap1ya kadar boyle halk1 kl~b
tarak yiiriidu, orada kayboldu. Bostan
cJba§I neden sonra akhm ba§ma alabildi. 
Etrafmdaii kafl§Jkhktan ve diikkanla
nn kapanmasmdan i§i anlad1. Gamh gam
It saraya geldi, Padi~aha maceray1 an -
latt1, Hunkar gazaba geldi: 

- Sana on gun mehil. 0 vakte kadar 
Recebi bulmazsan onun yerine seni ol
diiriiriim. 

Dedi ve yemin ic;ti. 
Bo§nak Siileyman da ele gec;miyordu, 

Padi§ah, ocakhya kar§l tohmet altmda 
kalmamak ic;in te1!allar ba~rtlyordu, her 
iki vezirin ba§tna miikafatlar vadediyor· 
du. Simdi Istanbul halk1 bin altm miijde 
hakh ve aynca giinde kirk akc;e dirlik 
almak iimidile dortyana dagtlmJ~lardJ, 
han! han) kac;ak pa~alan anyorlard1. 

Nihayet Siileyman Pa§a Kuruc;e~me· 
de bir evde baskma ugrad1, herif, kelle
sinin pazara kondugunu bile bile zevk 
ic;inde omiir gec;iriyordu. Bastldigi giin de 
yosma bir Rum kizmi kaT§ISlna alrnJ§tl, 
dudak mezesile ~arab ic;iyordu, bu tath 
5ohbet onun hayattan aldtgl son kam ol
du ve metresinin koynundan mezara goc;
tii. 

Padi§ah, Varadinde ayaklanan aske
rin en c;ok Suleyman Pa§aya lozgm oldu
gunu tahmin ediyordu ve onu oldiirtmek
le ocakhyt ho§nud edecegini umuyordu. 
Bu sebeble herifin kellesini hemen Si • 
yavii§ Pa§aya yollad1, ve ocakhlann is
temedigi kimseleri hirer hirer tepeliyece· 
gini, ~u azmine kar§I ordunun arhk yii • 
riimeyip hulundugu yerde kalmasJ lazlffi 
gelecegini bildiren bir de mektub gon -
derdi. Daha diin felege hir pu) 'vermiyen 
Osman oglu o mektubunda: <<Ba~du~ -
mammz Suleyman Pa§anm hakkmdan 
gelinip kesik ba§t gonderilmi~tir. Ciger
ko~em oglum Mustafa dahi taleb olunur
sa miisaade olunur» ciimlesini kullanarak 
Deli Pirilere, F etvaciiara, Kuc;iik Meh
medlere dalkavukluk ediyordu. 

Siyavu~ Pa~a ile yolda~lan bu §ahane 
yaltaklanmaya da ehemmiyet vermemi§· 

lerdi. Hatta, Filibede onun mektubu o • 
kununca Kiic;iik Kara Mehmed ortaya a· 
tlllp ~u sozleri haykirml~tl: 

- Bize kullanm diyen kimdir, biz 
onun neden kulu oluyoruz. Diine kadar 
devlet kaydinde degildi. Gece gundiiz 
kopeklerle bagda$Iyordu, daglarda dola
§lyordu. $imdi Padi$ah oldugunu hatn
ladl. Ynt:Jn bu kagtdl, atm getirenin yii
zune !. .. 

Hiinkar, doktiigu yiizsuyuna da deger 
verilmedigini i~itince iki tedbire daha ba~ 
vurdu. II kin Kopriilii F az1! Mustafa Pa
ayt kaymakam yap1p 1stanbula getirtti. 

Koca Kopriiliiniin oglu ve Faz1l Ah -
med Pa~anm karde$i olan bu vezir, ger-

~ekten degerli bir adamdr. Hiinkar, Kop· 
riilulerin Atabey vaziyetinde devlet 
idaresini ellerinde tutmalanndan huy • 
landigi ic;in onu miihim i~lerde kullan -
m1yordu. T ahtmm ve hayatmm tehlikeye 
du§tiigunu sezince onu hatulami§tl, sada
ret kaymakamJ s1fatile lstanbula getirterek 
zekasmdan ve halk arasmdaki niifuzun • 
dan istifade etmek istemi§ti. Bu isabetli 

hir hareketti, fakat gee; dii§uniilrnii§ bir 
tedbir oldugu ic;in fayda veremezdi. 

Bununla heraber Hiinkar, sersem bir 
tela§ ic;inde F aztl Mustafa Pa~anm elle
rine sanlmaktan geri kalmad1, hiinglir 
hiingiir aghyarak §U yalvan~ta bulundu: 

- Sana ~:ok eziyet ettim. Kalhini k1r· 
d1m, incittim. Oyleyken sadakatten ay • 
nlmadm, nereye gonderdisem canla, ba$· 
Ia c;:ah§tm. Senden kemligime iyilik bek
lerim. Babanm, karde~inin sadaretinde 
nas1l rahat ettisem $imdi de sayende sela
mete ennek dilerim. Bir alevlenmi§ ate~
tir, kapima geldi. Ocagimi sondurecek -
tir. Kerem et, bu yanglDI sondur!.. 

Faz1! Mustafa Pa§a bu gee; kalmt§ 
yalvao§a kar§I kayidsiz kald1, kayma ~ 
kamhk makamma oturur oturmaz Siya
vii~ Pa§a ile muhabereye giri~ti, bir yan· 
dan da Himmet oglunu ve Hac1evhad 
Seyhini ele ald1, Padi§ahm tahttan indi -
rilmesi meselesini kan doktilmeden hallet· 
mek ~:arelerini aramaya koyuldu. 

Hiinkar, glivendigi vezirin saman al
tmdan su yiiruttiiglinii sezememekle be~ 
raber ihtiyath davranarak ikinci bir ted· 
hire daha ba~vurdu, Y egen Osman Pa~ 
§aya gizlice bir mektub yolladi, kam ve 
sutii bozulmu~ olan Osman ogullannm 
kuru hir can i~in nelere, ne rezaletlere 
katlandrklanm bu mektub kadar canlan
dJran bu vesika nadir bulunur. 

Bir zamanlar kom~u lmparatorlann, 
Krallarm, Prenslerin k1zlanm • blikul
mez bilek hakb olarak - kendilerine p~
ke§ c;ektiren Muradlann, YIIdmmlann, 
Fatihlerin sozde torunu olan Avc1 Meh
med, dagkesenlikten pa§ahkla sancak 
mutasamfhgma getirdigi Y egen Osmana 
§oyle yaz1yordu: 

<<Anadoluda isyan bayragml kaldmp 
memleketi harab ettigin ic;in katline fet
va verilmi§ti. Su<;lanm bagJ§Iayip sana 
tug ve sancak ihsan eyledim, iltifatJma 
laytk gordiim. $imdi sen de kulluk edip 
bu e§kiyantn tedarikini gormelisin. Onla~ 
n Edirnede kt§latarak beri gec;irtmemek 
i~in ne yap1lmak laz1msa yapmahstn. 
Umdugum gibi c;ah§Ir da muvaffak o• 
lursan seni vezir edinirim, kiZlrn Hatice 
Sultam da veririm.» 

Herhangi bir adamm ogluna veya kt
zma e§ sec;mesinde gayritabiilik yoktur, 
her memlekette boyle i§ler olagelmi~tir, 
hatta k1zlanm vermek ic;in damad yeti§· 
tiren babalar da vard1r. F akat bznu, 
bir i~ kar§1hg1 olarak, herhangi bir erke· 
ge vadeden baha, rii§vetin en c;irkinini 
sunrnU§ saytlabilir. 

Avct Mehmed i§te bu kotii ve c;ok 
kotii i§i de i§ledi, yurdun ociinii almak 
istiyenleri «e§kiya» diye tavsif ederek, 
Y egen Osmam onlann iizerine ~ullandir· 
may1 ve karde~i karde~e bogazlatmay1 
dii§iinerek bayag1hktan sec;kinle~irken 
ortaya klZlnt da ondiil koymaktan c;ekin
medi. 

£ Arkasz varl 

lzmir panayu1nda T rakya 
Serginin muvaffak eserlerinden Trakya pavi .. 

yonunun tertib ve ~e~idleri ~ok giizeldir 

lzmir panayrrrna umumi bir bakrs 
izmir arsJulusal panaymnda Tiirkofis siyetleri goziikmek,tedir. Paviyon Trak· 

namrna bulunan Ofis !stanbul §ubesi yamn mamulat ve masnuatile toprak 
raportorlerinden F aruk diin §ehrimize mahasullerinin zengin c;e§idlerinl ihtiva 
donmii§tiir lstanbul paviyonunun tanzi· 

t elmektedir. 
mi i~in zmirde bulunan Galib Bahtiyar 
da bugiin §ehrimize gelecektir. Bu paviyonun gezdiricileri kamilen 

lzmir panaymnda bilhassa T rakya T rakya Ticaret Odalan umumi katib -
paviyonu pek gozahc1 bir haldedir. Bu leridir ve hepsi beyaz gomlekler giyerek 
sergide yalmz iktJSadi bak1mdan degil ziyaret~ileri gezdirmekte ve izahat ver
turistik baktmdan da T rakyamn huau - mektedirler. 

CUMHURlYET 

[..__e.;;._e_h_i_r_v_a_M_e_m_le_k~_e_t_H_a_b_e~rl_e_r_i ____ ) 
Oniversitede 

yapdan toplanti 

Tedrisatta yapdacak ta
dilat ve hukukta program 

Diin, saat 11 de Maarif Vekili Saf· 
fet Ankanm riyasetinde R~ktor Cemil 
Bilselle F akiilte dekanlarmm i§tirakile 
Oniversitede bir toplantJ yaptlrnJ~ttr. 
T oplanllda Oniversitede yeni y1l tedri -
satmda yap1lacak tadilat ve degi§iklik -
ler gorii§iilmii§ ve dort seneye <;1kanl -
mas1 takarriir eden Hukuk fakultesinin 
programr son ve hakiki ~eklini alml§t!T. 

Mulkiye mektebinin de 4 seneye c;1 • 
kanlmas1 §ayialanmn dogru olmad1g1 an
la§Ilmi§Ilr. 

MOTEFERRIK 

Vapurda §iipheli bir oliim 
Dun sa bah Y alovadan gelen ve on 

yirmide Kopriiye yana§an vapurda bir 
cesed bulundugu Eminonu emniyet me· 
murluguna haber verilmi§tir. 

Y aptian tahkikatta bu adamm 8\1 -
tac1 c;iftliginde ekmekc;i Rizeli lbrahim 
oldugu anla§Jimi§Ilr. Belediye doktoru 
cesedin Morga kaldmlmasma liizum 
gostenni§tir. lbrahimin ne suretle oldugii 
tahkik edilmektedir. 

Muhtelis tahsildar yakalandt 
Sermayesinde milli bir bankanm da 

hissesi olan kiirek ve vine; ~irketi hesab
lannda 842 lirahk bir ac;1k bulunrnu§tur. 

Y ap1lan tahkikatta hu paray1 §irketin 
tahsidar Alaeddinin zimmetine gec;irdigi 
anla§IImi§ ve palise miiracaat edilerek 
tahsildar hakkmda kanuni muamelenin 
yap1lmasi istenmi§tir. 

Alaeddin dun yakalanrnt§hr. Hak • 
kmda tahkikata ba§lanrnl§tlr. 

GUMROKLERDE 

Sor.uyoruzl 
- .,- ·-·-

Beyoglu tarafmda da bir 
okuma odasi a~tlamaz rni? __ ___._,_ \ 

Y eni posta tarifesi 

bugiin ba~hy~r 

Halk lehine yapdan 
tenzilat ve kolaybklar 

Beyoglu cihetinde oturan baz1 
Tiirk vatanda~lartmJzdan ald1~miz 
mektublarda, !stanbul tarafmda bol 
bol buh,.man kiitubhane ve okuma 
odalanmn Beyoglu cihetinde hi~ ol- Posta iicret tarifesinde degi§iklik ve 

tenzilat yapdd1gmt yazml§hk. Bugunden 
mamas1 yiizunden okuma ihtiyac1m 

itibaren tatbikma ba§lanan bu tarifeye 
§iddetle hisseden bu tarafh vatan· l gore yeni iicretler §unlardJr: 
da§lanm1zm Beyoglundan Istanbul 

1 
l 

cihetine inmege mecbur kald,klann- . I - ;5ehir i~i mektub ar: 20 grama 
· kadar 3 kuru~. 

dan, bazan da yolun uzakltgmtn bu , 2 - Kartpostallar: Sehir ic;i ve d!§l 
ihtiye.ca bir mani te~kil ettiginden §i- 3 kuru~. 
kayet edilmektedir. 3 - Bas1lmt§ kag1dlar, halledilmi§ 

Bu gibi vatanda§lanmizm Turk bilmece ki.gialan, tebrik ve taziyeye dair 
harsi, Turk kulturu ile yakmdan a- 5 kelimeye kadar olan kartlar: 5 gram 
lakalanmalan bilhassa menfaatimiz veya kesrinden 30 para. 
icabtd!r. Ba§ardigimiz inktlablan, 4 _ h kag1dlan: 50 gram veya kes-
ilerlel]l.eleri hiila musaid frrsatlar bu- rinden 1,50, en az iicret 4,50. 
I up ta tetkik edemiyen, Turk tari- 5 - Ticaret e§yasJ ornekleri: 50 gr. 
bini, Tiirk edehiyattm, hir kelime ile 1 veya kesrinden I ,50, en az iicret 4,50. 
yeni Tiirkiyenin kiiltiir ve kalkmma Dahili tayyare muraselat1 i~in 4,5 ku· 
hareketlerini lay1h vec;hile kavnya- ru§ munzam iicret ahmr. 
m1yan birc;ok Tiirk vatanda§t • bu Havaleler: Posta havalesi 3 liraya ka-
biiyiik i~lerden bihaber • i~imizde dar 3 kuru§, bun dan yukan her 1 00 ku-
yasay!p durmaktadir. ru§ ic;in 20 parad1r. 

Kiiltur Direktorliigiinun Beyog - Tel havalesi, telgraf iicretinden maa-
lunda ac;acag1 bir okuma odas1 bu da, 5 liraya kadar 5 kuru§, bundan yu -
gibi samimi, okuma ve ogrenme he- karm her l 00 kuru$ ic;in 30 paradu. 
vesile yanan Turk vatanda~larimiZ Abone kutulan: Seneligi 6 lira, ayhg1 
ic;in ve Tiirkluk ic;in huyuk bir ka- 60 kuru§tur. 
zancd1r. Beyoglunda bir ecnebi o- 6 - Kendini tamtma kartlan: 5 ku • 
kuma odas1 hrp ay azalanndan al~ ru§tur. Dahili. 
d1g1 otuz kuru~ gibi az bir ucretle Paket nakliyatr iicretlerinde de mu -
okuyucularma azami istifadeyi te - him tenzilat yap!lrni§tlr. Bu tenzilat tab-
min etmege c;ah~maktadu. Bilhas - minen yiizde 30 kadard1r. 

1 sa, mezkur muessese. bir lira depozi- Bundan ba~ka. evvelce ardiye licretle-
to mukabilinde azalannm begendik- I ri ihbarnamenin tebligi tarihinin ertesi gii
leri kitablan bir hafta muddetle ev- ' nii ba§lamakta idi. Y eni tarifeye gore ar· 
lerine aho gotiinnelerine de miisa- 1 diye iicretleri ihbarnamenin tebligi tari -
ade etmektedir. ' hinden ii~ giin sonra ba§hyacakhr. 

En yakm bir zamanda boyle ha- K1ymetli e§Yamn her yiiz kuru§ ve ku-
ynh hir miiessesenin kurulmasr ic;in surundan bir kuru§ almmakta idi. Y eni 

\ Istanbul Kiiltiir Direktorlugii bir te- tarife mucibince bu kabil e§yamn ilk iir 
Giimriikler Umum miidiirii 1 .,. \. ~ebbiiste bulunamaz ve hu miihim irasmdan hirer kuru§ ve mutebakisinden 
;5ehrimizde hulunan Giimrukler U - 1 vatan borcunu azami rand1mam te- 30 para almacakhr. 

mum Miidiirli Mahmud Nedim pazar· ~ UJine yanvacak bir ~ekilde hallede- Tayyarelerle sevkedilecek paket iic ~ 
tesi giinii Ankaraya donecektir. ~ mez mi diye; retlerinde de on kuru~ tenzilat yapiim1~-

Giimriik Ba§mudiirii Mustafa Nuri de , Sol:"uvoruz'. hr. 
dun ak§am lzmire gitmi§tir. Mustafa ---·------------
Nuri !zmirden Ankaraya gidecektir. ~~~~~$::~~""""""·~~ ADLIYEDE 
Giimriik imtihamnda muvaf- Kirk giin, Kt~k gecAe 

fak olanlar 
C~en ay giimriiklerde yap1lan imti -

hana girenlerden dordli komisyonculuk, 
'enlikleri bitiyor 

dokuzu maiyet memurlugu ve yedisi de • • , 
tuccar mustahdemi olmak hakkm1 ka - F esbval heyetler1 bugun 
zanmi§Iard1r. · J k •k• •• 

CEMIYETLERDE son o ara 1 1 musamere 

K b L• 1.1 . . · verecekler 
a atat Ise 1 er cemiyeti 

Takas suiistimalinin 
muhakemeai 

,Surayi Devletten gelen takas tahkika
h evrak1 bugunlercfe Muddeiumumilige 
verilecektir. Miiddeiumumiligin bu hu • 
susta ne karar verecegi bilinmemekle be
raber takas suiistimalini yapanlann du • 
ru~malanmn lhhsas mahkemesinde ya
p!lmasrna pek ihtimal verilmemekte -
dir. 

Kabata§ lisesi mezunlan dun saat 14 
te Eminonii Halkevi salonunda topla -
narak kuracaklan cemiyetin nizamna ~ 
mesi iizerinde tekrar muzakerelerde bu· 
lunmu§lar ve muvakkat bir idare heyeti 
s~mi§lerdir. Cemiyet eylul nihayetinde 
faaliyetine ba§lami§ bulunacaktrr. 

29 agustostanberi §ehrimizde bulunan Su~lular meyanmda 6 tane de giim-

POLISTE 

dost Balkan devletlerine mensub festival riik memuru bulunmaktad1r. Esasen hak~ 
gruplan son olarak bugiin, biri saat 15 te larmda Devlet Surasmca men'i muhake
T aksim stadyomunda, digeri de saat me karan veri! en 60 ki§i ekseriyetle suc;-
21 de T aksim bahc;esinde olmak iizere lu gorlilmekle beraber af kanunundan is
iki miisamere vereceklerdir. Bu ak§am ve- tifadeleri veya miiruru zaman dolay1sile 
rilecek musamereden sonra bu seneki kuk muhakemelerine imkan goriilememi§ • 
giin kirk gece ~enlikleri bitmektedir. F es· tir. 

1NCii't AC.ACINDAN DU~EN ~0 -
CUK - Topkap1da oturan komiser ~e
rifin on dort ya~mdaki oglu Hasan diin 
agaca ~lkarak incir toplamakta iken mu
vazenesinl kaybederek yere dll§mii§tiir. 
Viicudiiniin muhtelif yerlerinden ya -
ralanan Hasan Haseki hastanesinde te
davi altma almmi§; tabibi adl.i Enver 
tarafmdan da hastanede muayenesi ya
pllarak raporu Miiddeiumumilige ve -
rilmi§tir. 

tival komitesi, henuz milli heyetlerin §ark1 Muhtelis hir memur Adliye-
ve danslanm gormiyenlerin gelip gorebil- ye verildi 
meleri ic;in bu son iki musamereye gayet Tel ve (:ivi Limited Sirketi memurla-
ucuz fiatlar koymu~tur. rmdan Alaeddin; §irkete aid I 044 lira· 

Heyetler yarm da aram1zda kald1k - y1 ihtilas etmekten suc;lu olarak yakalan
tan, Belediye tarabndan ak§am saat ye- mi§ ve Adliyeye gonderilrni§tir. Miiddei
dide Parkotelinde verilecek veda ziyafe • umumilik suc;lunun tevkifini taleb ederek 
tinde bulunduktan sonra memleketlerine evrahm istintak hakimligine verrr.i§tir. 
doneceklerdir. Takibata devam olu..nmaktad1r. 
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iPTEN DU~EN CAMBAZ - Ana
doluhisarmda Kiigiiksu ~ay1rmda ip 
cambazhg1 yapan Adanah Raif, dUn 
ak!iam numaralarm1 yaparken diregin 
km.lmas1 iizerine sekiz metro yiiksek
likten yere dll!ierek tehlikeli surette 
yaralanmil1hr. 

<;ar~mbada hay1rh 

Yarab ifade veremiyecek bir halde 
Nilinune hastanesine kaldmlffil§tlr. 
~OCUC.UN YANMASINDA KU • 

SURLARI V ARMI~ - Pangaltida 
Turk sokajil.nda oturan Nesibe bundan 
be§ gi.in evvel yemek pi§irirken alt1 
ayhk c;ocugunu mangalm yanmda bl
rakmi§ c;ocuk ta mangah devirerek teh
likeli surette yanmi§b. 

Beyoglu emniyet memurlugu yapt1g1 <;:aqamba (Hususi) - Kaymakamt • 
tahkikatta Nesibe ile eczac1 Necdetin m1zm devamlJ bir surette c;ah§mast ne· 
bu i§te hatalan oldugunu anlam~ ve ticesinde bugiin gerek kasabadaki imar 
haklarmda kanuni muameleye giri§ - i§leri, gerekse koy yollanmn dllzgi.in -
mi§tir. li.igii goze c;arpacak bir dereceye gelmi§-
~ENGELKOYVNDE BOliULAN tir. Bu imar faaliyeti bOyle devam e-

GENC - <;:engelkoyi.inde oturan kun - derse, <;:ar§ambayi birkac; sene sonra 
durac1 Niyazi, $azi, Osman isimlerin - ~ok degi§mi§ ve sevimli bir halde bu -
de iig gene, evvelki gcce saat yirmi bir lacagJz. 
bu~ukta sandal ile denizde gezerler - Yeni yapll~akta olan Halkevi bina -
ken <;:engelki:iy iskelesinden kalkan 67 Slm ve Cumhuriy~t meydanma dikile • 

cek Gazi heykelini bir misal olarak zik· 
nu.marah vapurun akmbsma kap1lmu~- d b.1. . B 1 k'' d · C • re e 1 1nz. un arm U§a resmt um-
lar ve vapura ~arpm1§lard1r. Bu ~ar - h . t b d .. 1 kt unye ayramm a yapl aca 1r. 
pl§;r>.a neticesinde sandal devrilmi§ ve Halkevim· heyetleri, iizerlerine 
tic; arkada§ denize dokiilmii§tiir. l'lii§en vazifet:ri ba§armak ic;in ~ok faz. 

Sahilden sandalm devrildigini goren Ia bir gayretle gah§maKtadJrlar. Bil _ 
sandalci Ahmed, hemen kazazedelerin hassa ki:iylllleri tenvir etmek cihetine 
imdadma gitmi~ $azi ile Niyaziyi kur- fazla ehemmiyet verilmekte ve s1k s1k 
tarml:jhr. Osman bogulmu:jtur. koy gezintileri tertib edilmektedir. 

Bataklrklar kurutuluyor 
Kazarmzdaki batakhklarm kurutul -

mas1 i~in 300 bin liramn sarfma miisa
ade edilmi§ oldugundan yakmda kurut
ma ameliyatma da ba~lanacakhr. Bu 
batakl1klar kurutulduktan sonra <;:ar -
llamba tamamen sitmadan kurtulmu~ 
olacakt1r. 

935 rekoltesi tiitllnlerinin degerli fi
atlarla sablmasi, ~oktanberi ·tiitiin ek -
tnege ehemmiyet vermiyen <;ar~aml:ta 
ti.itlln ahcllanm canlandirml§ ve bu se
ne zeriyat geGen seneye nisbeten iki 
misli yapiimi§tlr. 

Yeni rekoltenin bir milyon kilo ola
cagi tahmin edilmektedir. Eger tiittin 
ktrmak mevsimi yagmurlu ge~mezse 
ve kmJ.an tiiti.inler iyi kurutulursa 936 
rekoltesinin ~ok nefis olaca~a §iiphe 
yoktur. 
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Siyasi icmal 
Sovyetlerle Japonya 
arasmdaki gerginlik 

{e:! on giinlerde Japonya lmpara• 
;;;;;;J} torlugu ile Sovyetler Birligi ara-

smdaki munasebatta ~ddetli bir 
gerginlik peyda oldu. Man~uri ile SibeT" 
ya arasmdaki hudud uzerinde Kizll 0T" 
dun1,1n miifrezelerile J apon ordusu bt' a~ 
Ian arasmda vuku bulan musademelerden 
bu tehlikeli yeni gerginlik c;Ikrni§hr. lki 
devlet piplomasi yollarile birbirini pro • 
testo etti. Eger bu hadiselerin mahiyeti 
binlerce kilometro uzunlugundaki hudud 
uzerinde Rus ve J apon muhafaza kuvvet• 
lerinin tesadiifi c;arpi§IIJasmdan ibaret ol~ 
sayd1 vahim neticeler doguracagtDdan 
korkulmazd1. 

Fa kat iki tara£ birbirinden ziyadesile 
§uphelenmekte ve bu hadiselerin kasden 
c;Ikanldigml ve bunlann diger biiyiik 
hareketlere ba§langic olacagmi zannet • 
mektedirler. Mesela son hudud hadisele~ 
rind en ve bundan dolayt J aponyamn 
Sovyetler Birligi nezdinde yaphgi pro • 
testol ardan maksad, J apon ordusu ku • 
mandanhgmm Manc;uri hududlanndan 
biiyuk bir taarruz hareketi yapmak ve 
bunun mes'uliyetini de daha evvel Sov· 
yetlere yiikletmek ic;in bir manevra ol • 
duguna Moskovada hakmedilmektedir. 
Bunun ic;in son hadiselere Moskova me· 
hafili c;ok biiyiik ehemmiyet atfetmekte~ 
dir. 

Manc;uri ile Siberya arasmdaki hudud 
iizerinde §imdiye kadar ~1kan hadiselerin 
cumlesinde daima iki taraf birbirini top· 
raklanna tecaviiz etmekle itham o.tmi§~ 
tir. Hi~bir hadisenin hangi tarafm topra· 
gmda cereyan eyledigi §imdiye kadar 
kat'! olarak tesbit edilmemi§tir. <;unki.i 
hudud tesbit edilmi§ degildir. 

Zaten hududlann ilk tahdidi esnasm· 
da yapllan haritalar da c;ok noksand1r. 
ve hudud sonradan busbiitiin kan§mi§I!r. 
J aponlar bugiinku hudud i§aretlerinin ye~ 
rinde olmadJgtm ve haritalara uygun bu~ 
lunmadig!DI ileriye siiriiyorlar. 

Sovyetler ise §i.mdiki i§aretlerin hakiki 
hudud hattt oldugunu ve degi§tirilemiye~ 
cegini kat'! olarak ifade ediyorlar. Hu~ 
dud hath ve i§aretleri iizerinde munazaa 
ve ihtilaf olduktan sonra hadiselerin ma~ 
halli hangi tarafm topragrnda oldugu ve 
tecaviiziin hangi taraftan yap!ldigl bir tur• 
lii anla~Ilamtyacag• gayet tabiidir. 

Sovyetlerin rniittefiki bulunan D1~ Mo~ 
golistanin ]aponyanm muttefiki Manc;u· 
rile olan hududu biisbiitiin kan§rkhr. Yak 
tile ikisi de Cin lmparatorlugunun hirer 
eyaleti oldugundan aradaki hudud hattt 
ne ka.t'iyet ifade eden bir vesika ile tesbit 
edilmi§, ne de haritalar iizerinde gosteril~ 
mi§tir. Bunun ic;in hudud hadiselerinin 
hangi tarafm arazisi iizerinde yap1ld1gi 
hie; te anla~rlam1yor. 

Sovyetlerle J aponya hududlanm muhte· 
lit komisyonlarla kat'! surette tesbit et • 
medik~e hudud hadiseleri her zaman ara
ralarmda gerginlik peyda etmekten bali 
kalmJyacaktJr. Hududlann tahdidi ise u· 
zun i§tir. Yaziyetin en tehlikeli noktasl 
J apon ordu kumandanhgmm Manc;uride 
Uzak:;.rktaki Kml Ordu kuvvetlerine 
muadil bir biiyiik kuvvet bulundunnak 
liizumunu J aponya hukumetine kabul 
ettinni~ olmas1d1r. Bu suretle Manc;uride 
yiiz binlerce J apon kuvveti tah§id edilmi~ 
bulunuyor. 

Muharrem Feyzi TogaY 

BORSALARDA 

Merkez Bankas1 hisseleri 
Merkez Bankasi hisse senedleri f1at!a• 

nnda birkac; gundenberi bariz bir temeY• 
vue; gorulmemi§tir. Dun de senedler 80,5 
lirada ac;J]ml§ ve 81 ,5 lirada kapanmW 
hr. -···--Sanayicilerin toplanblari 

$imdiye kadar muamele vergisi ka • 
nununda yap!lacak degi§iklikler iizerin• 
de gorii§melerde bulunmak uzere sana • 
yiciler toplanhlarma devam etrnektedir • 
ler. Pazartesi giinii konserve, sah giini.i 
makarna ve hiskiivi, per§embe giinii de 
lastik fahrikatorlan toplanacaklardll. 

Sanayi miifetti,i Bursaya 
gitti 

Sanayi mufetti§i Dani§ 29 te§riniev: 
velde Ankarada ac;tlacak eli~leri sei1J1• 
sine Bursadan gonderilecek niimunelet 
1c;m dun Bursaya gitrni§tir. 

Niishatl 5 Kuruttar 

Abone I Tilrkiye Ham 
teraiti ' i~io ~io 

Senelik 1400 Kr. t:100 Kr. 
Alb ayhk 750 1450 
0~ ayhk 400 800 
Bir aylak l SO yot.lur 

Po 
hac 
rni 
te 
te 
re 
tee 

Sly 

ler 

dil 
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CU!\JHURi1 .:.T 

SON I-IABERLEJ:l ••• 
TELEFON 'I'EI.GIIlAI' ve TELSiZLE 

irun sehri hft.la yan1yor 

Ihtilil~iler Madride 
hikim tepeleri alddar 

ihtilalciler dun iki ,ehir daha z!lp~e .... tti~er · irundan 
ka~anlar Katalonyaya gittiler. !~td~lctler .Fransa

nm Madride yardim ettigini Iddia ediyorlar 
[Ba~tarat~ 1 !net sahttede I I Sa at 19:15 te .tren, Perpignan ~e. Ka

kerlerimiz arasina girerek arhk nic; bir talonya isbka~etm?e. hare~et etmt~ttr. 
iimid kalmadtgmt soyliyerek firara te~ - lhtilalctler rkr fehrr daha 
vik etmi~lerdir. Sekiz ki~ilik bir manga• zaptett.ler 
mtz. alum~ saat miiddetle San Marcial Burgos 5 (A.A.) - Nasyonalist 
burcunu miidafaa etmi~tir. Yerimize otuz kuvvetler Cadix vilayetinde Medina ve 
dort ki~i getirildi ve bunlar iki saat son- Sideniayi i~gal etmi§ler ve Bilbaodan 
ra teslim oldular. Bize ihanet edilmi~ ~ Sen Sebastiyene gitmekte olan bir milis 
tir.>> lrunun son mi.idafileri miitemadiyen kolunu hezimete u~rAatm~~lard1r. ~yni 
hiyanetten bahsetmektedirler. kuvvetler Toledo VIIayetmde AleJosda 

Hatta halk~1 cephe arasmda bile a~ Madrid hiikumetine aid miifrezeleri 
nar~istlerden iyi bir tarzda bahsedilmi- maglub etmi~ler ve Majork adasma ~1kan 
yor. Ve bunlar §ehri ve bilhassa hali vak- Katalanya milislerini tekrar vapurlara 
ti yerindc olanlara aid evleri kasden yak- binip kac;maga mecbur etmi~lerdir. N a~ -
mt~ olmakla itham ediliyorlar. yonali~t kuvvetler !a~evar~ muharebesm-

Diin gece saat 23,15 te asi kuvvetler de 15 top ele gec;trm•~lerdir. 
heni.iz beynclmilel kopri.iyii i~gal etme - Madride hakim tepeler de 
mi~tiler. ihtilalcilerin elinde 
Fransa, milislerin obiir tara/a gef· Seville 5 (A.A.) - Toledo vilaye -

melerine miisaade ediyormu~ tinde ilerilemekte alan albay Y ague kolu 
Bordeaux 5 (A.A.) - 1runun su • hi.ikumet kuvvetlerini ag1r bir maglubiye

kutundan biraz evvel ~afakla beraber te u~ratm1~ttr. General Molamn k1taah 
F ransaya iltica eden hiikumet taraftan da Mad ride hakim ol an tepeleri ele ge-
800 milis diin ak§am buraya gelmi§tir. ~irmi~tir. 

Bunlan hamil alan tren agtr ag•r is • Hiikumet halkrn elindeki 
tasyona girmi§tir. Askeri furgonlann ka- altrnlarr topluyor 
p1larmda askerler halk cephesine mensub Barselon 5 (A.A.) - Hi.ikumet her 
sivillerle yanyana duruyorlard1. T ren -
dekiler hep bir agizdan ya§asm Fransa ne ~ekilde olursa olsun halkm ellerinde 

altm bulundurmastm menetmi~tir. Herkes diye bagtrmi~lar ve bir emir lizerine sii • 
ratle trenden inmi§lerdir. <;:ok yorgun 0 ]- ellerindeki altmlan Katalanya hi.ikume -

b. tine teslime mecburdur. malarma ragmen bunlar haz1r diger IT 

trene binmi§lerdir. !stasyonda duran ba· I htilalcilerin F ransayr protesto1u 
71 kadmlann tamd1k simalar kar§Ismda Lizbon 5 (A.A.) - Royter Ajansi-
bagm~lan i§itiliyordu. nm hususi muhabiri bildiriyor: 

Milislerden birisi demi§tir ki: Burgos hiikumeti, F ranSIZ hiikumetine 
«- 1runu bu sa bah kaybettik. F akat bir protesto gondermi~tir. Seville radyo -

tekrar Barselona gidiyoruz. Behobiadan su bu protestonun sebebleri hakkmda 
bu sabah aynld1k. Saat yedi raddelerin - General de Llanonun bir tebligini ne§ret
de idi. Kar~Imizdakiler hakikaten pek mektedir. 
!;okrular ve arhk mukavemet edemezdik.» I - irun muharebesi esnasmda bir ~ 

Diger bir mil is te isyanctlarm irunda- <;ok · F ranstz zabiti a siler tarafmdan esir 
ki ilk evlere giri§ini gordiigi.ini.i soylemi~. edilmi~tir. 
bunlann adt"dini 3000 kadat tahmin et- 2 - Bu muharebe e~na~mda hi.ikii. -
mi tir. Bu adam bilhs a isyanCJiann top- metc;iler Frans1z mamulatmdan dum dum 
I;U kuvvetinin <;ok iyi idare ediJdigini soy· kur5UDU kul!anmi~lardJr. 
lemistir. 3 - Madrirl hiikumetine aid tayyare 

T renin bir komparttmanmda kuca - kuvvetlerinin F rans1z topraklanna ine
gmda I I ayhk bir c;ocuk buhinan ve ko- rek oradan benzin ve bomba tedarik et -
ca~mdan aynlmak istemiyen bir kadm melerine Frans1z makamatmca miisaade 
goze c;arptyordu. edilmi~tir. 

_ ............................ ,,,,,,111111111111111111111111111111111111111111111111111111/11111111111111111!1111111""""""'""""""""""""'""'"""-

Avusturyada af 
Siyasi mahkumlar 
serbest hirak1hyor 

Nazi kongresi 

Nurenbergde muazzam 
tezahiirat yapdacak . -

Berlin 5 (A.A.) - 7 ila 14 eylulde 
Nurenbergde toplanacak olan Alman 
nasyonal - sosyalist partisinin ytlhk kon -
gresinin programma gore, 

8 eylulde, Alman matbuat §efi Dr. 

tUldiseler aras1nda 
• 

lngiliz hiirriyeti 
Fafi•t olmryan memleketlerde hiir· 

riyet gene ba, ko~ededir. Dune ka· 
dar Fran~rada ona i.ti3kallerin tiirlii
tiinii yapan komiini~rtler ve •o•yali•t
ler, ufukta Fa,izmin yumrugu belirin· 
ce, tizden ve benden fazla hi.irriyet 
goniillii•ii olup t;rktrlar. Zaruretlerin 
doktrinlerle ittihzasma her giin i~a
ret edip dururken fUnu da bir daha 
kaydedip get;elim. Hem de bu komii
ni.tlerin ve tosyalistlerin alkr~ladrk • 
larr hiirriyet, Leninin anladrgr mana
do, miistah1il srnrfrn isti,mar boyun
durugundan iktl~radca kurtulufu de
gil, basbayagr parlmantarizmin ver • 
digi .Oz, Fikir, yazr, vicdan, toplanma 
hiirriyetidir. Yolda~lar •eksen dokuzu 
benim~remege bafladrlar. Haydi ha • 
yrrlr~rr. 

Fransadaki hiirriyet nev'i, lngilte
rede oldugu gibi, Ferdin nefsine ha • 
kimiyetinden dogma bir tercih irade
rine degil, biliikir, it; leveranlarrnrn 
her tiirlii irade mukavemetini yrkarak 
drfarr ta,ma•r ihtiyacrna benziyor: 
Ira de (volant e) hiirriyeti degil, ilea 
(impul~rion) hiirriyeti. Bu biiyiik Far -
lun az t;ok sarih olarak :Jezili,i, Fran
•ada Emile Boutmy, Gu~rtave le Bon, 
Edmontl De~rmolin• gibi muharrirlere 
Anglo~rakson rrkrnm iistiinliigii hak -
lunda epey kitab yazdrrmr~trr. 

H iirriyetin yerine gore zararr ve 
yerine gore ulvi co,kunluguna en bii
yiik Ve t!flliz ornek, hit; fUphe yok, ge
ne Fran~radrr; Fakat nefsimize, ihti • 
ra&la,.rmtza, i~imizin l&l anlama.z 
tugyanlarrna esir olmamakla baflr • 
yan hakiki ferd hiirriyetinin topragr 
lngilteredir ve lngiliz, yalnl% devle -
tine karfr degil, kenai Ferdi hrr• ve 
heveslerine karfr da ruhunun i~rtiklii
lini kurtararak, ~rrcak bir it; mavera -
srndan ~roguk ve temkinli bir irade -
nin gene kendi•i taralrndan tesi• edil
mif disiplinine yiikselmi,tir. 

lngiliz hiirriyeti, co,kunlugun a
nar,iye veya ~rokak famata11na giden 
tehlike~rinden uzak, temkinin ve 10 • 

gukkanlrlrgm verdigi kudretli tercih 
irade~rinden dngma, in~ranrn tabiat ve 
nelsi iistiindeki hiikiimranlrk ferefi· 
ne layrk, tela,srz ve yaygara1rrz bir 
hareket ~rerbe~rtligine yalnndrr. Boyle 
bir hiirriyet, rejimlerin di~riplin t;em
berini ~rrkan veya gev,eten •o•yal te
lakkileri ne olur•a ol~run ebedidir ve 
Fa,izm tarzrnda bir diktatorliik, bir 
tarih zarureti olarak /ngiltereye fOY• 
le bir ayak atmak i~rte~re bile, ikamet 
miiddetini bildirerek, her lngilizclen 
tcker teker mii•aade almaya mecbur 
kalrr! 

PEYAMJ SAFA 

Muallimlerimiz Mosko· 
vada dostane kar~dand1 

Moskova 4 (Hususi muhabirimiz.
den) - Sovyet Rusyay1 ziyaret eden 
muallimler heyeti burada <;ok iyi kar
~Ilandl. Maarif Komiseri Bouniff mu
allimlerimiz ~erefine bi.iylik bir ziyafet 
verdi. Bu ziyafette <;ok dostane nutuk -
lar soylendi. Dtin gece aynca Voksta 
~ereflerine bir ziyafet vcrildi. Voks re
isi ve kaiilemize riyaset eden Rii§tii sa
mimi nutuklar soylediler. Turk - Sov
yet san'atkiirlan bir konser vererek 
<;ok alki§landilar. 

Bugi.in Turk el<;iliginde maslahatgli -
zanm1z Ferruh bir c;ay ziyafeti verdi. 
Ziyafette Maarif Komiseri, Ankara se
firi Karahan. Hariciye §ark ~ubesi er -
kam, matbuat mi.idtirliigii §efleri haz1r 
bulundular. Bu zi:vafet te dostane te -
zahiirata vesile oldu. 

Viyana 5 (A.A.) - Resmi Korres
pondans yaz1yor: 29 temmuz miiessif 
hadiseleri iizerine tehir olunan idarl umu
rni af, agustos ay1 zarfmda dahili vaziyet
te siikun oldugundan, I eylulden itiba -
ten tedricen tatbik olunacakhr. Bir sene
Ye kadar iddri cezalara c;arptmlanlarla 
tecrid kamplannda bulundurulan · biitiin 
siyasl mahpuslar aften istifade edecek -
lerdir. Bunlann saylSI be~ bin tahmin e· 
dilmektedir. 

Detrich, yabanct matbuat miimessillerini 
kabul edecek ve FUhrer de Al_man hiiku
meti miimessillerile goriieyecekt!r. Muallimlerimiz gece operaya gitti -

kiilturel ler, opcradan sonra da Leningrada ha
rcket ettiler. 

9 ey::lde kongre ac;tlacak ve 
meseleler mevzuu bahsolacaktu. 

Turk gazetecileri Yugos· 
lavya yolunda 

Dexnis 5 (Hususi) - Yugoslavyaya 
giden TUrk gazetecileri S.Ofyada Bulgar 
lllatbuat miidiirile gazeteciler ve TUrk se· 
fareti erkam tarafmdan kar~IIandl. Istas
Yonda dostane konu~malar oldu. Yugos
lav hududunda Yugoslavya matbuat mU
durliigU miimessili Turk gazetecilerini 
kar§Iladi. Tren hududu gec;tikten sonra 
Sofyaya donmekte olan Bulgar Krah 
Bori~in trenine tesadiif etmi~tir. 

ltalya ve Lokarnocular 
toplanhsi 

Roma 5 (A.A.) - Stefani Ajans1 bil
diriyor: italyamn, Rusyamn yeni Lo -
karno konfcransma i§tirakine taraftar 
oldugu hakkmda ecnebi memleketlerde 
Yaptlan §ayialar tamamile asilstzdir. 

Konferansm toplanmas1 lazimdir. Fa
kat davetlilerin ~galtllmasi meselesi 
\'arid degildir. ital:va. Belc;ika, Fransa, 
~Imanya ve Bi.iyiik Britanyamn i~tira

e yap1lacak: be§ tarafh bir konferan -
n mevzuu bahsoldugunu hatlrlamak 

gerektir. 

liitler ·Loyd Core miilakah 
Berlin 5 (Hususi) - Eski ingiliz Ba~-

ekili M. Loyd Corcla M. Hitlerin dtin
.. miilakatl tam ti~ saat siirmii§tiir. 

~iilakatta birgok siyasi meseleler gorii
. ~lmii§tiir. Almanyanm Lomira elc;ili -
tne tayin edilen Fan Ribbentrop ta go-

rnede haztr bulunmu~tur. 

10 ey!Uide Alman d1~ te~kilatm1 tefti§ 
decek ve bir ge~id resmi olacakhr. 

e 11 eylulde matbuat i~leri gorii§iilecek 
ve FUhrer siyasi ~eflerle miizakerede bu
lunacakttr. 

12 eylulde, stadyomda Hitlerci genc-
lik te~kilatt toplanhsl olacak ve ~lman i§ 
cephesi te~kilatmm y:tlltk kongres1 ac;ila -

caktu. , 
13 eylulde, hiicum k1t alan_. muhafaza 

ktt'alan ve nasyonal • sosyal_tst motoriU 
ktt'alan Hitlerin oni.inde gec;•d resmi ya-

pacaklardtr. . 
14 eylulde kara. den1z, hava ordulan 

t h""rleri olacak. Fuhrer orduya bir hi
eza u "d . I k t b irad edecek. gec;1 resm1 yap1 aca 
a ek am saat 19,30 da kongreye niha -ve a ~ 

yet verilecektir. 

__ ......,..., __ 
Majeste Piyerin 

yildoniimu 
I B a~tarat1 1 tnct !ahtf ede 1 

I!;In bi.iti.in gayretile ~ah§maktadir. Sa 
Majeste ~k ciddi bir tahsil gormekte 
ve vaktinin diger zamanlanm spora ve 
muhtelif me§galelere hasretmektedir. 
Bu mes'ud tarih, bugiin biiti.in Yugos -
Iavyada bliyiik tezahiiratla tes'id edi -
lecektir. 

Bu kutlu giiniinde dost ve miittefik 
Yugoslavyayt bi.itiin kalbimizle tebrik 
ederken gene Krala da saadetler dileriz. 

Yugoslav kuliibiinde balo 
Sa Majeste Piyerin yildonlimii mii -

nasebetile bugiin ~ehrimizdeki Yugoslav 
kuliiblinde bir toplantl yap1lacak ve bu
nu bir balo takib edecekiir. 

--~ -

Cumhuriyetin biiyii 
Avrupa anketi 

t Ba~tara/1 1 tnCI saltt/ed.e I 

okumak. bask1sma ve kag1dma kadar tek
nik hi~bir degi~ikligini gozden kac;Irma -
mak, birc;ok meslekta$lanm gibi irfammn 
k•blesi garba donmiis muharrirlerin gi.in
delik me§k egzersizine, dahil i$lerden sa
y1hr. Bu gazetelerin ba~mda gelenlerden 
biri de L'intransigeantttr, k1sacas1: L'ln
tran. Onun idarehanesini, c;ah§ma tarzm1 
ve F ransi7lann tabirile mutfagmt gormek, 
on be& senedir a<; kalmt& birc;ok meraklan
mm online bazl gtdalar serpebilirdi. y al
mz muharrir odalannl, miirettibhanesini, 
makinesini ve adamlannl degil, merdive
nini, duvanm, penceresini, kap1 tokma -
gmt bile merak ediyordum. ~Unkii her eser 
gibi bir gazete de, i~inde en ummadigt
m1z, kii<;iik, ehemmiyetsiz ve ~erden c;op
ten maddelerin bile bir yaptc1hk rolii al
d1klarl say1stz teferruatm yekunudur. 

L'lntramn kaplsmdan i<;eri girince sag 
tarahmzda ~toziiniizU alan §ey biiylik bir 
okuma salonudur. Buraya herkes gelerek 
L'1ntranm o giinkii saytsmi ba§hgmdan 
mes'ul miidiiriiniin imzasma kadar, saat
lerce, hi~ kimse tarafmdan rahats1z edil
meksizin ve i.icretsiz okuyabilir; g"azetede 
gordiigii resimlerin biiyUk as11lanm came
kanlar ic;inde seyredebilir. 

Salonun hizasmt gecrtikten sonra kar
§Jma ~tkan asansore bindim ve yazl i~leri 
mi.idiiriiniin ismini verdim. <;Jktiglmiz 
katta asansorlin oniinde ve koridorun Us
lund~, ortalama konmu& bir masa ve ba
$tnda bir biiro garsonu oturuyordu. Ba
kt§larile, asansorden her <;Ikan adamm 
volunu kesiyor. Durdum: 

- M. Rene Pernoudyu gorrnek isti
vorum, dedim. 

Frans•z bana yakmda, uzun koridorun 
ba$ tarafmda bir kap1 gosterdi: 

- Lutfen orada biraz bekleyiniz, de
di. 

Bu, icrinde benden ba§ka kimse ohm -
van bir bekleme odas1yd1. Orada kaybe
decegim zamaoa kar§t duydugum §efkat 
ve merhamet, beni hemen oda kap1smm 
e§igine kadar gotUrdi.i. Vakit ogleye ya -
km. Bir iki saat sonra c;•kacak L.1ntramn 
en siki~tk c;ah~ma anlannda bir faaliyet 
manzaras1 anyorum. F azla bir§ey yok. 
Asansorden, ellerinde kagidlarla, uzun
boylu ve gii:ul bir lm ~1kh ve miiesseseye 
mensub oldugunu zannettiren ag1r, ah§
.km ve emin adimlarla oniimden ge~ti. 
Karlitmda bir merdiven. Sagaa uzanan 
koridorun dibinde ve uzaktaki bir kap1 
s1k s1k ac;thp kapantyor, yanmdaki odaya 
girerek elinde kagidlarla c;Ikan gomlekli 
bir adam hep orada goriinUyor: Sermii
rettib olacak. 

Durmadan i§liyen asansorler bizim ka
ta pek az yo leu btrakiyorlar. Fa kat i§te 
dostumdur. Carteret ve yazl miidUriinlin 
dun gece Montparnasse kaldmmlannda 
tantdigtm karde§i goriindiiler. M. Per
noud: 

- Mazur gorUniiz, diyor, karde~im 
biraz gecikebilir. lspanyol generallerin ~ 
den birinin beyanatile me~gul. Biliyorsu· 
nuz ki bu SITalarda ... 

- Ben de gazeteciyim, bilmez mi-
ytm .. 

Fakat M. Rene Pcrnoud daha fazla 
bekletmedi. beni goriince takdim edil -
memi beklemeden elimi sikh: 

- Simdi, liimdi, bir dakika ... 
Dedi ve arkasmda duran asansore bi

nerek gozden kayboldu. T ekrar geldigi 
zaman, muhtelif parc;alara ayt'llmi~ bir 
dikkatin bir k1smtm da bana tahsis etme
ge mecbur kalm1$ insan c;evikligile ve hep 
profilile konu$arak: 

- T ahmin edersiniz ki ... dedi. 
- Biliyorum, biliyorum, dedim, i§inizi 

bitiriniz. 
- 1sterseniz benimle beraber geliniz. 
Onu takib ettim. hinin yiikiinii bir 

meslek ne$esi haline getirmek istiyenlerin 
serbest ve geni$ tavtrlan i~ine girrnege, 
beni i~ tela~ma feda etmemege ,.ah tyor
du. Koridorun sonunda, biraz evvel i<;in
den sermiiretibe benzer bir adamm ~tkh
gml gordiigiim odaya girdik: Ancak i.ic; 
masa alacak kadar kiic;iik bir oda. M. 
Pernoud masasmm ba~ma gec;ti ve he
men serlevha atm1ya ba lad1. Kar§ISmda 

bir muavin. Odaya yazt getirmek ic;in gi
ren muhbirler ve yaz1 almak ic;in giren ay
ni adam: Sermiirettib. 

Biraz dikkat edince, gazete sekreterli
gi i~lerinin burada da bizimkinden farkh 
olmadtgmi gordUm. Biitiin yaztlar bir el
den ge~iyor ve sekretcr onlan okuyarak 
serlevhalanm koyduktan sonra hemen 
sermlirettibe veya <;Iragma veriyor. Y er
lere kag•dlar dokiiliip sac;dmt~. Bo~ duran 
bir masamn iistii dag1mk. 

M. Pernoud, iistiine birkac; tel sac; dii~
mii~ dar alnmt kag1dlarm i.istiine gittikc;e 
biraz daha egerek pembe, kuru ve ener
jik yiiziinde, dikkati nisbetinde ic;eri ka
c;an ufarak ve parlak gozlerini kag1dlara 
batmp ~tkanyor. s.kt dudaklannm ve 
ktsa boyunun if~a ettigi inad, yiiziiniin c;a
h~tik<;a artan kirmizthgmda rengini bulu
yordu. Son kag1d par<;asmt da sermiiret
tibin eline tutusturduktan sonra kalkh ve 
koluma girerek beni yamba~mdaki miiret
tibhaneye soktu, sag taraftaki dizme ma
kinelerine dogru gotiirdii: 

- Bunlara fntertype derler, baktmz, 
yaz1lan nas1! diziyor, dedi. 

Y akla&hm ve: 
- Biliyorum, dedim, bizde de aynt

dir. 
Biraz hayret etti: 
- Sahi mi ~ dedi, siz de bunlarla m1 

<;alt~ITSlniZ ~ 
- Evet, Siz bana lntertype makinele-

rinizin saymru soyleyiniz. 
- Otuz be~ tane. 
-i§te biraz bunda fark var. 
Y az1 i~leri mUdiirii bana miirettibha

nenin ba~ka bir ltJsmmt uzaktan elile i~a
ret ederek: 

- Biz d•§andan da i~ almz, dedi, me
sela Je suis partoutyu biz basanz. 

Uzun bir tezgahm oniinde durduk. 
hte L'lntransigeanhn birinci sahifesi. 
ba§hgi, kli§eleri... Biraz evve) streotipisi 
almm1~, §imdi dag1lmak i.izere. Heyecam
rni farkeden M. Pernoud giilerek yliziime 
bakh. Diinyanm biitiin gazetecileri, tez
gah iistiinde duran bir sahife kar~mnda 
ayni neviden bir duygunun adamtdlT!ar. 
Serrniirettible de bak1~bk ve hi~ bir~ey 
konu~mad1lc. Oc;umiiz de bu sahifenin 
meydana gelmesi ic;in sarfedilen gayretin 
hesabtm biliyordulc. 

Giiliimsiyerek ba~1m1 salladtm ve yii
riidiik. Diger bir tezgah. 1§te kii~iik ilan
lar. Ufactk harflerle t.Jkhm hkhm dolu 
bir sahife oniinde, bir miirettib, elinde 
ince bir ma§a ile ~ah§Iyor. M. Pernoud 
bu sahifenin biiyUk bir dikkat istedigini 
soyledi. Goriiyorum. Bir rakam hatast, 
kii~iik ilanlarla evlenmek istiyen bir ka
dmm ya§tnl 24 ten 54 e kadar ~tkarabi
lir. Miirettib kiic;iik ma§asile biiti.in bu 
mukadderat iistiinde oynuyor: 1§ arayan
lar, i~~i arayanlar, oda kirahyanlar, pi
yanosunu satanlar, yi.iziiniin yumurta bi
<;imi, b~trnunun yassl ve c;enesinin r;ukur 
oldugunu bile ilave etmeyi unutm1yarak 
bir koca, zevce, serbest hayat arkada~
~~ arayanlar, hep ~u ki.ic;iik ma~anm emri 
albndad!rlar. • 

- Sizde sekreter ve sahife tertib edi
cisi ayni adam m1dtr? 

- Evet, ikisini de ben yapanm. 
- Yaz1lan zihninizdeki bir plana go-

re mi miirettibhaneye yollarsmtz? 
- Siiphesiz. 
- Sahife baglamrken ~ermiirettibin 

ba~mda bulunmamz ~art m1d1r? 
- Her zaman degil. Bazan tarif ve 

plan kafi gelir. 
- TirajmiZI sorabilir miyim? 
-500,000. 
Miirettibhanenin arka tarafmdaki mer

divenden rna kine dairesine iniyoruz. Fa
kat, bizim ak~am gazetelerinde oldugu 
gibi, makine c;ah~mtya hamlamrken is<;i
lerin arasmda dola~mak yasak oldugu 
ic;in oraya girmedim. Binamn arkasmdaki 
bir meydanda, hep ayni tipte, Ustiinde 
biiyiik L'!ntran kelimeleri yaz1h bir ok 
kamyon var. Bunlar yanm saat sonra ga
zeteyi memleketin bir~ok taraflanna ko~
turacaklar. Bizde oldugu ~bi, makine 
dairelerinin oniinde, pencerelere ve par
makltklara astlmt§, ayaklan ~tplak zaval
h bir mi.ivezzi ~ocugu si.iriisii, vakit gec;ir~ 
mek ic;in operalar soyliyerek. haykm§arak 
beklemiyor. T evzi disiplini, dagba~larma 
mahsus bir sessizlikle bu meydana hakim
dir. 

Pariste c;ah~an c;ocuk ve t;Iplak ayakh 
miivezzi yoktur. Gazete satanlar, bir me
mur gibi giyinmi~. ktrkm1 ge~kin, dolgun 
adamlard1r. Bulvarlarda havadis degil, 
konferans verir gibi hayk!Tlrlar: 

- Emancipation nationale !.. Dikkat 
ediniz !.. Doriot cevab veriyor. Doriot 
ihanet etmemi~tir, efendiler!.. 0<; ha fta
da 32.0?0 ki~i onun hrkasr::Ja girdi! Aim 
sonra btrc;ok guetecilerin toplanacaklan 
da okuyun: Emancipation nationale! 

M. Pernoudla, matbaadan <;Ikarak biraz 
bir ~arabct diikkamna girdik. Ben Parisli 
me.lekta~larla, i~ muhiti haricinde daha 
rahat konu§maga haztrlaniyorum. 
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Adi .. Ababada 
vaz·yet karisiktir , 
Maslahatgiiazrimizin 

verdigi merakh izahat 
A dis-Ababadaki 

maslahatgiizanmJZ 
Nizameddin me -
zunen memleketimi
ze donmii~tUr. Ma -
lum oldugu Uzere, 
Adis-Ababamn 1 -
talyanlar tarafmdan 
i~galine tekaddiim 
eden giinlerde Ha -
be~ payttahh <;ok 
kan~1k ve korkulu 
hadiselere sahne ol- Maslahatgiizar 

mu~. §ehre sald1ra~ Ntzamcddin 

<;apulcular bir<rak fecayi ve yagmalar 
ika etmi§lerdir. Bugiinlerde oradaki se -
faret binam1z da hiicuma ugramt~ ve mU· 
dafaa edilmi~tir. Bu itibarla maslahatgU· 
zanmiZla gorU~erek bu vak' alar hakkm
da izahat almak istedik. DUn kendisile 
konu~an muharrir arkada§lmlZ muJakatt• 
nJ ~oyle anlatmaktad•r: 

1stila dolayisile birc;ok mecara ge!;iren 
maslahatgiizanmtzi diin Parkotelde zi • 
yaret ettim. <<Cumhuriyet» namma iste • 
digim miilakatJ biiyUk nezake~ ve sami· 
miyetle kabul etti ve ilk suaTi o sordu. 

- Benimle konu~mak nereden aklt -
mza geldi? Sizi alakadar edecek ne soy· 
liyebilirim ~ 

Ba~ka bir sualle cevab verdim: 
- 1stila e5nasmda sefarethanemiz te

caviize ugrad1g1 zaman ne yaptlmd 
MaslahatgiizanmiZ giiliimsedi ve an· 

latm1ya ba~ladt: 
- Bu hadise diinya gazetelerinde 

fazla izam edildi. Maamafih ~ok korku
lar ve heyecanh zamanlar ya~ad1k. 0 gUn 
20 kadar \apulcu saat iic; buc;ukta bu· 
lundugumuz binaya tecaviiz etti .. Fa -
kat hukiimetimiz bize daha evvelden si
lah ve gaz maskeleri gonderrni§ti. Bir 
miktar silah ta Habe§ hiikumetinden te • 
darik ettim. Sefarethanede 7 Tiirkti.ik. 
Bir miktar da Habe§ u aklanmtz vard1. 
.$ehirdeki c;apulculuk hadiseleri dolay1 -
sile baz1 Habe~ biiyUklerinin aileleri de 
bize iltica etmi§lerdi. 

~apulcular evvela binanm bahc;e ka· 
ptsma hi.icum ettiler. Biz hepimiz silah -
lanmizla §iddetli bir mukavemet gos -
terdik. Onlardan 7 ki~i oldii. Aradan bir 
kac; saat gec;tikten sonra crapulcular da
ha kuvvetli hg,Jde. ~cnc saldird•lar. Mu • 
kavemete ba•lad1k. Daha harb ba~lad1~ 
malarda biz Adis-Ababada bulunar 
sefirler, s1k s1k toplanarak gorii§mli§ vc 
tecavi.ize maruz kadlglmlz zaman fngiliz. 
Frans1z ve Alman sefarethanelerine s1 · 
gmmay1 kararla~tHml§lik. F akat bize ya 
p1lan tecaviiz c;ok ani oldu. Bu karar 
tatbika vakit bulamadan mukavemetr 
mecbur olduk. F akat saat alt1da ingiliz 
sefareti bize bir miilazimin kumandasm 
da iki kamyon asker gonderdi. Bunla1 
miitecaviz c;apulculan arkadan sararak 
ale§ ettiler. iki ate§ arasmda kalan Ha -
be§ capulculan kac;maga mecbur oldu -
lar. Biz de gelcn kamyonlarla 1ngiltere 
sefarethancsine gittik. Bir iki giin sonra 
da italyanlar §ehre girdikleri ic;in asayi§ 
k•~men temin edildi. Adi~ ~ Ababada, ec
nebi ~azetecilerin izam ettikleri kadar 
fazla kan.1khk olmadt. 

V aziyet kanstk 
Adis-Ababaya italya~lar girmeden 

evvel bugiinkiinden daha c;ok siikun var
d •. Halk kimseye zarar yapm1yordu. Fa
kat §imdi vaziyet crok kart§lktlr. 

Ben tam bir sene sekiz giin Adis-A -
babada kaldtm. Bu miiddet icindc Ha· 
be&istan hakkmda bir hayli malumat top· 
lad1m. Habe~ler c;ok muharib insanlar -
d1r. 1talyanlan bir hayli ugra~hracaklar
d•r. Hahe§ler arasmda milliyet fikri he
niiz teessi.is etmi. degildir. 

Adis Ababada 24 ki~iden ibaret olan 
bir ~ubemiz vard1. Bunlardan iic;i.i hicret 
istediler. Orada §imdi Latif admda bir 
Turk eczac1, Ibrahim Rasih admda da 
bir kitabc1 ve bir de Bekir isimli bir m -
mac1 vard1r. 

Adi1 - Ababada krtltk 
$imdi Adis Ababada hissed1lir dere -

cede ktthk vard1r. Koylii mal getirip sat· 
mak istemiyor. Biz orada iken Uc; giin 
~algam yapragmdan ba~ka yiyecek bir 
~ey bulamad1k. 
. Bugiin Adis Ababadaki k1thga sebeb 
Italyanlarm para olarak kag1d liretin kul
lamlmasi mecburiyetini koymalan olmu§· 
tur. Koylii bu parayt tammad1gt i~;in ma
hm satmamaktadtr. 

ltalyanlann te,kilah 
!talyanlar Adi Ababada biiyiik te§

kilat yap1yorlar. Biitiin mekteb c;ocukla· 
nna fa~ist terbiyesi veriyorlar. On b~ 
yirmi sene sonra Habe istanda bir fa~ist 
ordusu meydana gelecektir. 

Maslahatgi.izarimiz Gorrede yeni bir 
Habe~ hukumeti te§ekkiil ettigi hakkmda· 
ki rivayetler i<;in de dedi ki: 

«- Biz, orada iken boyle bir§ey i!it· 
tik. Fa kat esash malumat almak imkam 
bulunamadi.» 

Rtl$TIJ SEZGINOOLfl. 



KU~Uk 
HI kAye Riizgir kasr1 

"=================== Jean Rameaudan =.fl 
Yaylanm tepesinde, 

garib bir bina vard1. 
de§ik bir bina. 
Arkada~1ma sordum: 
- Bu nedir? 

hi'S gormedig1m I gazetelerden birini okumu~ olacakt1 ~i, 
Her tarafl deliK gen~ k1z, nikahtan bir gi.in evvel ganb 

bir paket ald1. Bu, beyaz tahtall bir ku
tu idi ve i~inde bir avuc; sararml~ yap

- Bu mu? Riizgar kasn. 
- Sahi, bu binada riizgar ba§ka tiirlii 

esse gerek. 
- Vallahi tasavvur edemezsin .. Yak

la§ahm da goriirsiin. Hele bir ri.izgar 
essin de bak. 

Riizgar ba~Iad1. Ben de o zaman gor
di.im ve i§ittim. Bu, blr musiki idi, blr 
c;ok aletlerin hep bir arada ~almmasm-
dan dogan bir musiki. , 

Hayk1rdlm: 
- Demek ic;inde dclilcrden milte§ek

kil bir orkestra var. 
- Hay1r, azizim. Orada, virtilozlann 

§ah1 olan rilzgardan ba§ka bir §ey yok. 
Yalruz bi.itiin fevkalade aletleri onun 
emrine amade tutm~lar. F1rtma gi.in -
leri koca bina ba§tan ba~a btiyiik bir 
musiki kutusu kesilir. 

- ic;inde kimler oturuyor? 
- Bir ihtiyar . c;ift. 
- Sag1r m1? 
- Haytr. 
- Ka~1rm1§ o ha!de? 
- Belki de. Fakat onlarm hastahg1 

gayet merakh bir c;Ilgmhk. Memleket· 
te onlara herkes budala gozile bakar, 
halbuki halleri bana pek dokunur .. Bak 
anlataytm: 

1870 senelerinde bu bina daha yapll
marm§tl. Fakat biraz a~a~da gordiigiin 
kerpi!; ev gene orada idi. Bu ev bir bak
kahn idi, yazm kiraya verirdi. Giintin 
birinde oranm manzaras1 bir Parisli a
ilenin pek ho~una giderek evi tuttular. 
Bunlar, Kont J ... ile kanst idi. Dokuz, 
On vaslarmda da bir k1z !rOCuklan var-. ~ 

dt. Yavru, sabahtan ak~ama kadar bah. 
c;ede §arkt soyler, dans ederdi. Bakka -
lm da o ya~ta bir erkek ~ocugu vard1. 
<;ok g~meden iki yavru bahr;ede bir -
birlerine rasgeldiler. Bahr;ede ya§h bir 
!;lnar agact vardt .. !~te bak, hala orada. 
Giiniin birinde IJOcuklar ne oyunu oy -
nasmlar begenirsin? Rtizgar ne zaman 
agacdan bir yaprak dii§iiriirse opii~e -
ceklerdi! 

- Vay bacaks1zlar vay! in~allah son
bahar mevsiminde dE'gildi. 

- Ger~i o zamanlar daha yazd1 am
rna arkasmdan hemen sonbahar geldi. 
Yaprak yagmuru ba~laymca yavrularm 
h~i de r;o~ald1. Ri.izgarla r;1nar bu oyun
da onlan yeni ·ordu. Bunun ir;in yav -
rular ncfes alamadan opi.i§iiyorlardl. 
Fakat bazan dudaklar yollann1 ~·a§trl -
yorlar ve sade yanaklara konmuyor -
lard!. Buranm kiZlanm bilirsin • sade 
buranm degil ya elbette •, daha on ya • 
§tnda, §eytamn penc;esi onlarm melek 
kanadlartm buru§turmaga ba§lar. Vel-
hast!... 

- Bir B§k maceras1 m1? 
- Bir a§k maceras1 ve bir dram. 
Kontes J... bir giin k1zile oglam bu 

oyunu ate§li ate§li oynarlarken yaka -
ladt ve bir skandal oldu. N as1l? Vikon
tes Maril bakkal c;ocugu Francillotyu 
opsiin ha! KlZI fena halde ha§ladtlar, 
belki de dovdiiler. Kontla Kontes bu 
pislik memleketinden hemen aynldtlar. 
Arttk o giizel o un bitmi!lti ve Marie 
bir daha Francillotyu gormiyecekti. A
eaba c;tnarm bir daha yapnklanmaga 
yiizti tutacak mtyd1? 

Yavrulann birbirlerine veda etme • 
lerine bile miisaade etmediler. Fakat 
sene ba§mda, hizmetr;iler sayesinde, 
birbirlerine bir kuru c,;tnar yapragt gon
derebildiler. Her ikisi de bu yapragt 
muska gibi kalblerinin iizerinde sakla -
dtlar. Bilsen seneler ger;ince orada bu 
yaprak ne gi.iller ar;h! Sene seneyl ta -
kib etti. Marie manashra girdi. Fran -
cillot da liseye. On be~ ya§ma, sonra da 
yirmi ya§ma geldiler. Birbirlerini u -
nutmu§lar mtydt? Kimbilir? Btr gun 
Paris gazeteleri, Vikontes Marie de J ... 
ile Baron Louis de K ... m ni§anlandtk -
lanm haber veriyordu. 

Miihendis Franc;ois olan Francillot bu 

rak vard1, crmar yaprag1... Marie bu -
nu gorlince benzi attl. Bu yapraklarm 
neredcn geldiklerini anlarni§ti. Agl! -
yarak her yapraga bir buse kondurdu. 
Annesi bu anda kap1y1 ac;mJ§, i~eri gi-
riyordu. 

Kutuyu, 
derildigini 
da anlad1. 

yapraklan ve neredcn gon
gosteren etiketi gori.ince o 

K1zma: 
- At bunlan bakaytm! dedi. 
- Aman annecigim! 
- Hemen c;opliige! .. istemiyor mu-

sun? .. PekalL. 
Kontes kutuyu alarak balkondan a

~agi att1. ieyte o zaman alelade bir ha -
dise oldu. Fakat Marie buna bir fev -
kaladelik. bir mucize mahiyeti verdi. 

Riizgann savurdugu kuru bir yaprak 
pencereden ir;eri girerek genfS ktzm 
sac;lanna kondu. Bu olrnii!) ~eyin isyam, 
rlizgarm mi.idahalesi ne biiyiik bir ha
rika idi! .. 

Marie, ba~mdan yerc dii§en yaprag1 
almak ic;in diz c;okerek: 

- Ah benim Francillotcugum! .. diye 
hlr;k1rmaga baeylad1. 

Annesi gene: 
-At onu! diye emretti. 
Gene k1z: 
- i§te bak ne atiyorum! dedi. Pen -

cereden attJg1 §ey ni~an yliziigti idi. 
Marie, Baronla evlenmedi, re~id ol -

dugu zaman da mtihendis Franr;oisya 
vardt. 

Ve, saadetlerini ri.izgara medyun ol -
duklan i~in bu rtizgar kasnm yapttr -
dilar, orada oturuyorlar. Riizgar onla -
rm Allah1d1r; ona tapmtrlar. Kasra bir 
c;ok delik ~·aparak, helezoni tiipler ko
yarak riizgara bin;ok saz hazulad1lar 
ve riizgar esince bu alctler de bin bir 
senfoni r;alar. 

Onlar, riizgimn, ba§lan ucunda, et -
ra!lannda ~ark! soylemesini istediler. 
Ona giizel kokular vermek i~in ocak -
larda k1ymetli odunlar yakarlar ve 
bunlann dumam ri.izgan tttrlar. 

Riizgara ~i.ikranlanm gostermek i

~in, bir gi.in vticudlanmn tozlanm 
da ona vereceklermi§. vasiyetnamele -
rinde, ccsedlerinin yak1lmasm1 iste ~ 

mi§ler. Kiilleri ne olacak biliyor mu -
sun? Bir ftrtma giiniinde rlizgara sa -
vurulacak. Evet riizgara, a klanm ya -
pan ve hayatta oldugu gibi oli.imde de 
ebedi minnetlerini gostermek istedik • 
leri riizgara. 

Arkada§Im birdcnbire kolumdan tu
tarak: 

- Bak, bak! dedi. 
Yukanda, tarasada iki ihtiyar gor -

diim! 
~arkl soyliyen riizgara, gi.iller, de -

met demet; renk renk; gi.iller serpiyor-

lardt. 
F. VARAL 

1 talya ile ticaretimiz 
hakktnda 

hmir (Hu~usi) - lkttsad Vekaleti 
miidiranmdan ve Tiirkiye - ltalya ticaret 
islerine memur Suphi Ziya §ehrimizde -
dir. Diin, hmir ihracat ve ithalatfitla -
nm bir toplanttya davet ederek iki mem· 
leketin ittlsadi miinuebetleri etrafmda 
kendilerine malumat vermi~. onlann mu
kabil fikir ve dileklerini dinlem i ~tir. 

Ege tiitiin piyasast 
fzmir (Hususi) - Bu sene tiitiin pi

yasasmm biraz daha erken a~tlacagl ve 
mahsuliin iyi bir varidat temin edecegi 
anla~tlmaktadtr. Kumpanya ebperleri 
muhtelif mmtakalarda faaliyettedirler. 
Mahsul, her senekinden daha nefistir. 
lnhisarlar ldaresi de bu sene fazla mu
bayaat yapacakhr. 

endik eki beyaz ev 
Zabtta roman1m1z: t9 

Yukartda doktor Naciye Hammla ha
la me,guldU. Pans1m • enjeksiyon ve 
hntn tevkifi, durdugu san1lan kalbi ar
ttk i~itilecek kadar faaliyete getirmi~ti. 
Doktor ertesi ak~ama kada.r kadtnm tarn 
bir i,5tirahat halinde bulunmastm tavsiye 
ederek gitti. Onun arkastndan Mehmed 
Kutsi i~in bu evde yap1lacak pek az •ey 
kalmt~ oldugundan komi~er de maiyetile 
birlikte Orhan Nacinin evinden aynldt 
ve ancak iki giin sonra bu eve bir kere 
daha ugnyarak goziinii ac;m1~ agtr ve al
~ak aesle konu~maga ba~lam1' olan Na • 
ciyeyi gordi.i. 

Y aralt kadm, hadisenin sabah1 kendi
sile gi:irii~mii~ oldugu polis memurunu ta· 
myamadt. Bir miiddet ~eldndi, korktu. 
Yiiziine bile bakmak istemedi. Kutsi de 
onu yormaktan, fena bir hale dii~urmek· 
ten ~;elciniyordu. Neden sonra: 

- Naciye Hamm, dedi. Ben SIZI 
~rdiH~iim ve kocamztn katli hakkmda 
eizden maldmat almak istedigim zaman 

beni biraz ihz etseydiniz belki sizi daha 
iyi muhafaza ederdik. <;ok ugrattlk, hat
ta lcatilin size kar,l daha feci bir hareke
tine biz mani olduk. Amma biisbiiti.in, 
size hic;bir zaran olamlyacak ,ekilde ma· 
ni olmam1z da miimkiindii. Siz istemedi
nJz. 

0 zaman Naciye ba~m1 c;evirdi. Kut -
sinin yiiziine daha biiyiik bir dikkatle 
balch. T amr gibi oldu; c;ok, ancak, i•i -
tilm~si ~iic; bir sesle: 

- Na~tl mani oldunuz~ diye sordu. 
Kutsi onun neyi anlamak istedigini 

hem en sezerek: 

- Caninin size taarruz ettigi gece ben 
ve arkada&lanm bir te~adiifle bu taar -
ruzu ogrenerek sizi muhafazaya gelmi~ -
tik. Biraz gee; kalmt~tz. hte bu gee; kalma 
hem sizia yaralanmamza, hem bizim 
tam tedbirler alamtyarak lcatili ka«;trma· 
nuza mal oldu. 

N aciye, ba~ucunda. ayakta duran 
Miijgana istifsarkar ba.k1yordu. Miijgan 

CUMHURlYET 6 Eyltil 1936 

Gazi kopriisii 
V esilesile istanbulun 
imar1 meselesi 

tBa~makaleden devam1 

vel para meselesi olduguna ve 1stanbulun 
biih;esi de meydanda bulunduguna gore 
!stanbulun imarmda her§ey bu imkana 
gore ma takib ederek zamanla tahakkuk 
ede ede tekemmiil edip gidecektir. 

Devletin gosterdigi yiiksek alaka Istan
bul icin <;ok biiyi.ik bir mazhariyettir. Biz
zat Biiyiik Sef Atatiirkiin istanbul ima
rma filen atfetmekte oldugu ileri ehem
miyeti ~iikran gozlerimizle goruyoruz. 
Bu biiyiik alakay1 !stanbullularm takdir 
etmesi ve binnefis Istanbul ~ehrinin imar 
i~inde azami ve bilhassa bilgili bir faali
yet gostermesi lazJmdJr, Bu bahiste biz
zat kendimizi tenkidle i~e ba~lamamak 
elde degildir. Maatteessiif ~ehirlinin §C· 

hirle alakas1, ortada ba$artlmast rnevzuu
bahs imar i§inin biiyiikliigile mi.itenasib 
olmaktan uzakttr. Az alakamn daha c;ok 
ip izsapstz tenkidlere miinham kalmast 
hakb surette tenkide lay1k ve dibsiz kile, 
bo~ ambar tabirine mutab1k bir hareket 
tarztd1r. Ondan sonra da hala !stanbul 
imanmn bir plam, bir programt yaptlma
mt~tlr. Eger 1stanbulun bir imar plam 
yaptlm1~ olsayd1 ihtimal ki Gazi kopriisii
niin demir duvar bir duba koprii yerine 
bir asma kopri.i olmast tercih edilirdi, 
i« hleri Bakanumztn: Biz de tetkik et
tik, bugiin i<;in yap1labilecek budur de
mesine ragmen. Kabul ve itiraf etmek la
Zimdu ki lstanbulun devam eden iman 
i~i biraz geli~igiizel ve rasgele yaptlmak
tadtr. 

Eger elimizde !stanbulun toplu bir 
plant olsa yap1lacak i§leri maya koymak, 
zaman mefhumu ic;inde §ehrin alacagt 
miistakbel §ekilleri §imdiden bilmek miim
kiin ol urdu. Bilgili faaliyet sozi.i ic;inde 
!stanbulun hangi ekonomik sahalarda na
stl inki~af edecegini de gozoni.ine almak 
icab ettigini unutmamahdtr. Adeta dene
bilir ki !stanbul ~ehri meselenin bu tara
fmJ tamamen ihmal etmi~ gibi bir vaziyet
tedir. 

!stanbulun imanna devlet te i§tirak e
diyor ve daha ziyade i§tirak edebilir de. 
Evkafln. lktJsad ve N aftamn ve hem en 
bi.iti.in Vekaletlerin !stanbul imarma ila
ve etmekte olduklan ve daha fazlasile 
katabilecekleri miihim hisseler vardtr. 
Sehir bunlardan hakki le istifade edemi· 
yor. <;iinkii heniiz kendisinin takarriir et
mi~ geni~ miky asta bilgili bir program! 
yoktur . .Sehir i~te varidahm ve masrafla-

nm bunlar, ben bu dairede bir~eyler ya;
pabilirim diyip gitmektedir. Eger elde 
program olsa bu varidahn arbmyacag1 
ve hele eldeki para ile daha semereli i§ler 
yaptlmtyacagJ iddia olunamaz. 0 halde 
hulasa ederek !stanbul iizerinde §arbay
dan devlet merkezine kadar herkesin 
hii~niiniyetle «;alJ~hgmt ve beyhude ten

kidcilere kadar herkesin hiisniiniyetle ko
nu~tugunu kabul edelim. Eksik olan ye
~ane $ey geni$ olc;iide bilgiye miistenid 
programdu. Bir de bu olsa ortada mese
le kalmJyacakbr 

YUNUS NADI 

Alhn dolu bir kad1n 
~antasJ bulundu 

Diin sabah Sirkecide tramvaydan 
inen Arnavudluk jandarma miifetti§lerin· 
den kaymakam Kopis sokakta bir kadm 
~an last bul arak polise teslim etmJ§hr. 

~antanm ~inde iki be§ibirlik, on bir al
ttn lira, iic; cumhuriyet lirast ve bir mik· 
tar boz..lduk ile bir tarak ve bir ipekli 
mendil bulunmu~tur. 

Polis yaphgt tahkikatta c;antanm Fa -
tihte H 1rkai~erifde oturan fen memuru 
Ahmed Hamdinin kamma aid oldugu 
meydana c;1kmt§ ve c;anta sahibine teslim 
edilmi~tir. 

ba~m1 salhyarak: 
- Evet, gee; kaldtlar .. 
Demekle iktifa etti. Fakat Naciye ar

uk kar,Jdakinin bir zab1ta memuru ol -
duguna kanaat getirmi~ti. Bu kanaati 
Naciyenin yiiziinde okuyan ve kadmtn 
tshrablanndan yava yava~ kurtularak 
haftzasmt tophyabildigini goren Kutsi: 

- Bir iki ki~i yakaladtk. Tabii sizi 
vuran adamt tamrsmtz. Onlan size goste
recegizl 

Dedi. N aciye ba§IDI c;evirdi. U~uk 
benzinin ic;inde fersiz gozleri birden par
lad! ve birden act bir tshrabla k1vranm1ya 
ba~lad1 . 

- Ah, beni btrakimz, oleyim. Kimse 
ile.... Beni kar§tla§tlrmayiDIZ: iatemiyo -
rum. 

Diye inledi. Kuhi kenardaki §ezlon -
gun kenarma ili§etek yarah kadtm birkar; 
dakika kendi haline btrakh. Odada bu 
birka~ dakika derin bir siikut hiikiim 
siirdii. Kutsi nefes bile almadt. Naciye 
ba~~ duvar taraf1na «;evrilmi~. gozleri lea
pall yahyordu. Miijgan kadtn boynunu 
biikmi.i~. hammmm teessiiriinden miitees
sir. ktmtldamJyordu. 

Kendini ~ok mustarib gosteren N aciye 
birdenbire ba~tnl c;evirdi. $ezlongda otu-

l§~iler in toplanbs1 
Diin Ticaret Odas1nda toplanan i~J~ilere, 

izaha t verildi 

• 
1~ 

kanunu iizerinde 
Uzun y1llardanberi ilk defa muhtelif I yattan misaller alnuJ ve uzunboylu iza -

fabrikalarm i§c;ileri diin ogleden sonra hat vermi§tir. ,., 
Ticaret Odasmda bir toplantt yapmt§lar- Enis Behic bilhassa i~ saati iizerinde 
dtr. Bu toplant1da fabrikalardaki i~~ileri durarak haftada 48 saat mesainin nas1l 
temsilen yi.ize yakm l§<;i murahhasJ bulu- taksim edilecegini ve bu i§in neden tic; se· 
nuyordu. h dairesi reisi Enis Behicden nelik. bir tatbik devresine btrakJldtgtm 
ba~ka i~ dairesinin ~ehrimizde bulunan 
memurlan ve Ticaret Odast namma da 
sanayi raporlorii Nebil Alut bu toplantl
da haztr bulunmu§tur. 

T oplantlyt i§ dairesi reisi Enis Behic 
a~arak i~c;ilere bu davetin, i1 kanununun 
hususiyetlerini ve umurnl vaziyetlerini 
kendilerine anlatmak ve yakmdan te -
masta buJunmak iizere yap!)dlg!DI soy • 
ledikten sonra kanun iizerinde konu§ma
lara ge«;ilmeden evvel hi.iki'imetin ve mem
leketin nas1l bir i§~i istedigini ktsaca izah 
etti. 

Bundan sonra. kanunun hususiyetlerini 
anlatmaga ba§hyan Enis Behic hemen 
bi.itiin maddeler iizerine temas ederek ha· 

Fransa Polonyaya 
• para ver1yor 

Londra 5 (Hususi) - Moskovadan 
gelen bir habere gore, Lehistan ordusu 
Ba§kumandam General Rydz Smiglinin 
Parisi ziyareti mi.inasebetile Fransa, 
Lehistana uzun vadeli bir istikrazda 
bulunmu~tur. Bu para ile Lehistanm 
teslihatl modern bir hale getirilecektir. -··· Kutlu bir yddoniimii 

[Ba~tarat• 1 tnct aahl/edel 
Toren, varhgtmlz tarihinin ba§langlfS 

yeri olan lise binas1 oniinde yaptldt. Ha
tiblerin, bugiiniin Tiirkiin hayatmdaki 
miiste5na ehemmiyetini tebariiz ettiren nu· 
tuklarmdan ~onra asker ktt'alan halk ve 
esnaf te§ekkiilerinin i§tiraki ile biiyiik. bir 
ge~id re~mi yaptldt. 

Miiteaktben bu varhk giiniiniin yara • 
bciSI Atatiirkiin §eref verdilderi tarihsel 
salon binlerce yurdda~ tarafmdan Co§kun 
bir heyecanla ziyaret edildi. Gece bii -
yuk bir fener alayt yaptldt, 600 davet· 
liye miisamere verildi. 

Bugiin ve bu geceyi ayakta ve ne~·e 
i~inde g~iren S1vas Ataturlce baghhk 
sevinci ve heyecanl ile ba,tan ba~a CO§· 

kun bir tezahiir alam oldu. G ece bu 
mutlu gun terefine buyuk bir halo Te -
rildi. ····-

misallerle anlatmJJI!r. Kadtnlarm gece i§
lerini dort senede terkedeceklerini ve yer 

altmda ~ab§amJyacaklannl soyliyen Enis 
Behic ~ocuklar ic;in konulan 12 ya~ had

dinin on dorde c;Jkafllmast ihtimalinden 
bahsettikten sonra i~c;ilerin sthhatine ge
~erek: 

«- Senin camn, yalmz sen in degil; 
benim de cammdu. Seni istedi~in gibi 
«;ah~maga btrakamaytz .. » 

Demi~tir. 
1§ dairesi reisi kanunun biitiin madde • 

lerini anlatttktan sonra ilc.i saat siiren bu 
toplantJ i~ilerin te~elkiirleri ve memnu • 
niyetleri arasmda bitmi~tir. 

Y unanistanda komii· 
nizmle miicadele ba,hyor 

Atina 5 (Hususi)- Komiinistlerin ta
kibi i~in hiikumet ~ok §iddetli hi.iki.im
ler ihtiva eden bir kanun haztrlamt§tlr. 
Bu kanuna gore, komiinistlerin her tiir
lii ic;timalan menedilecek ve komii -
nistlik zlhniyeti ta~tyan htikfunet me -
murlarile askerlerden bir defa komti -
nistlikten mahkfun olanlar bir daha 
devlet hizmetlerinde kullanmty&cak -
lard1r. Talebeden de komiinistlige ta -
raftar olanlar mekteblerden tardedile
cekleri gibi ebediyyen tahsil hakkmdan 
mahrum edilcceklerdir. 

Amerikada Reiaicumhurla 
Reiaicumhur namzedinin 

miili.katl 
Nevyork 5 (A.A.) - Amerika Birle • 

§ik devlet1eri riyasetine cumhuriyet~i 
parti namzedi Kansas valisi Landonla 
Ruzvelt arasmda diin Java eyaletinde 
Desmainesde bir miilakat vukua gel -
mi~tir. Kurakhktan milteessir olan e • 
yaletler valileri de bu miilakatta haz1r 
bulunmu§lard1r. 

Landon, Ruzvelte kurakhktan miite
vellid gii~liiklerin halli hakktnda baZI 
tekliflerde bulunmu§tur. 

Gazeteler, bu miilakata biiyilk blr e
hemmiyet atfetmektedirler. 

Honduraata isyan 

~ADYO 
( Bu aksamki program) 

lS'l'ANBUL: 
12,30 muhtellt plak ve halk muslklst • 

18 Tepeb~t bahyeslnden nakll - 19 ha
berler _ 19,15 muhtellf plaklar • 20 mUh
teli! salalar (plak) - 20,30 studyo orkes • 
trast - 21,30 son haberler - .22 gazetelere 
mal'illus servls. 

ViYANA: 
18,50 eglenceli kanser - 20,05 saat - 20,15 

konserln devam1 • 21 edeb1 yaym - 21,05 
halk muslklsi ve halk piyesi - 23,05 haber
ler, spar - 23,25 \latkllar ~ 24 05 kanul)ma -
24,20 gramafanla dans muslk1sl • 1,05 Qin
gene mus1k1sl. 

BERLiN: 
111,05 eglenceli musiki yayml - 19,05 gra. ... 

mafonla dans havalan • 20,05 devlet yayt. 
m - 20,50 MUnlhten nakl! ·. 21,05 aperako
mlk yaymt • 23,05 hava raporu, havadls, 
spor - 23,35 gece musiklsi • 1,05 kar~lk 
yaym, t 

BUDAP~TE: 
18,05 .salon orkestrasr - 18,35 Arablstan 

hatlra.lan • 19,35 konu~?rna - 20,05 Macar 
o~eretlerinden parcalar - 21,40 gramofon. 
22,40 haberler, spor - 23,05 Qlngene orkes
trast - 24,05 cazband tak1m1 • 1,05 son ha
berler. 

BUKR.E§: 
19,05 havadls - 19,20 dans orkestras1 _, 

20,05 konferans • 20,25 dans orkestras1 ., 
21,10 konferans • 21,25 orkcstra kanserl • 
22,35 haberler, spar - 22,45 spor ~ 2~ gece 
konserl • 24 haberler. 

LONDR.A: 
18,20 ~ark1Iar - 18,50 orkestra. konsert • 

19,50 konser • 21 dint yaym • 21,50 hab ., 
ralar • 21,55 havadls - 22,05 so~ ve sa.~ • 
22,05 orkestra kanserl - 23,35 son. 

PARiS (P. T. T.J: 
18,05 gramafonla dans havalan - 18,35 

plyes, lstirahat esnasmda haberler • 20.50 
radyo fantezisl: Blr ev hikayest. 21,20 spor-
21,35 opera yaym1. 

ROMA: 
18,05 l}imalt ±talyadan nakll • 19.35 gra

mo!on - 20.35 spor, gra.mofon • 21,10 hava
dls - 21,45 opera yaytnt - 22,45 slnema ko. 
nu$mas1 - 22,55 opera yaym1, sonra dans 
muslklsl. 1st! rahat esnasmda ha vBJdls. 

Nobet~i Eczaneler 
Bu gece nobef-.1;1 olan eczaneler ounlar~ 

dlr: 
ista.nbul c1hetindekller: 
Aksarayda. C§eref), Alemda.rda (Esact), 

Bakttkoyde CHilB.l), BeyaZldda !Asador 
Vahram), Eminoniinde <Sa.llh Necatl), Fe. 
nerde !Hiisameddin), Ka.ragUmrUk~ (Ke
mal), Kuytikpazarda (Necati), Sama.tyada 
(Teo1'1losl, §ehremlninde CA. HamdU, §eh
zadeba\lmda. (Hamdl). 

Beyojtlu cihetlndekller: 
Oalatada <Sporidls), Hasko)'lde CBarbutl. 

R'a,sJmpa§ada. CVas1!>, Merkez tna.hlyede 
<Kanzukl, <GUne~J. §~llde CHalk), Tak • 
Bimde (Takslm), (it!ma-dl. 

tlskiidar, Kad1koy ve Adalardakller: 
Biiyilkadada. <Merkezl, Heybelide !Yu

suf), Kadtkoy, eskl iskele cadde$Jde tBU... 
yUle), Kadlklly, Yelde!l;irmenlncle (tj ler 
U.skildar, Qar§lboyunda <ittlhad). 

Diin F atihte yap1lan 
meraaim Meksiko 5 (A.A.) - Buraya gelen ha-

b · b Kongreye davet Tayyare haftasmm sonu dolaVlsile bere gore, Hondurasta ir tsyan a§ 
J • .. • ti M B b har ' Deniz Kulub\inden: 5-9-936 cumartest' ou"nu" saat 15 te T. H. gosterml§ r. arco arcanm u e • 3 .. ketin ba .. mda oldu"'u soylenmektedlr. 1181936 da. mukarrer olan heyeti umu-

K F tt.h b · taraftndan Fatt'h parlctn ';t 
6 miye lctlmar ekserlyetln oimamu1 dola... a ~u esi - Batt Hondurasmda ibtilalin daha "id • 

d h h. 1 · A d .. .. d k ';t ytslle nlzamname muciblnce 7/9/936 pa.-
a ava ~e It en nt 1 onun e pe par· detli oldugu, yalmz liberal muhalifle • zartesl g\inti saat 18 de Deniz KuliibUnde 

lak bir merasim yaptlmt~ltr. rin degil, muhafazak§.rlarm da isyana yaptlaca~mdan azalarm meaki\r giin v& 
Merasime aralannda F atih Kaymaka- i§tirak ettikleri haber verilmektedir. saa.tte Kuliibil te:;;rifleri rica. olunur. 

m1 Bay Rauf ile Parti, Hava Kurumu • '\ 
ve Klztlay erkammn da bulundugu binler- ( YENI ESERLER J 
ce vatanda~m huzurunda itfaiye bandosu 
tarafmdan ~alman !stiklal martile ba,lan
mt$• Tiirk ·-lava Kurumu namtna Kenan 
Akter ve Rii§tii Diktiirk tarafmdan heye
canh hirer nutuk soylendikten sonra hep 
bir agtzdan soylenilen Cumhuriyet rnar
~ile lorene son verilmi~tir. 

Siyaaal Bilgiler cMiilkiye» 
Her a.y muntazaman intl~ar etmekte o

Ian S!ya.sal B!ll(iler cMUlklye• mecmuasl
mn altm1:;; be~lnc1 say1s1 da ~1kml~t1r. 

Sosyal, s!yasal ve ekonomik mevzularda 
klymetll etildlerle aytn slyasa.sl Ye krono
lojl,l bu.J.unan bu de~rli mecmuayt oku
yucutarmuza tavalye e<l.erlz. 

SARA Y Sinemas1 
1936 • 1937 k1' mev imini 

9 EylOl onUmilzdeki Per,embe ak,amt 

I RENNE DUNN ve RiCHARD DiX'in oynadtklart 

Kahraman Haydud 
filmile a~acakb.r. 

Bu yeni mevsim i~in iyi iimidler veren bir 
A t k • LUks ve MUzik tllmldlr. 

ran Kutsiyi goremeyince Miijgana: 
- Gitti mi? 
Diye sordu. Miijgan elile Kutsiyi gi:is

terince Naciye yatakta biraz dogruldu 
ve Kutsiyi gordii. Ba§l tekrar yashga 
dii~tii. 

0 zaman Kutsinin, bu lcadmda birc;ok 
esrann gizli kaldtgina hi'S ~iiphe5i leal -
madt. 

Ba§ma bu lcaza gelmeden evvel etra
fmda donen tehlikeden haberdar oldugu 
halde bunu gizlemi~. nas1l tehdid edildi
gini bile soylememi§ti. $imdi' yarah idi, 
oJiimden gu~ kurtuJmu§tU. l>lmedigine 
gore a..rni suretle tekrar tehdid olunabi
lirdi. Oyle iken kendisine yap1lan taar
ruz hakkmda hic;bir mali'imat vermek ts· 
temiyordu. Kuhi son bir iimidle: 

- Peki; yakaladtklanmtzt size getir
miyelim. Fakat bari size hiicum eden a
daml bana tarif ediniz. Ktsa boylu mu, 
ttknazca m1ydJ jl 

- Evet. .. 
- Sakah yoktu degil miil 
- Hayu ... Bilmem: gormedim. 
- Gormediniz mi? Halbuki burada, 

yanmnda on be~. yinni dakika kadar 
kald1; dcgil mi? Biz onun girdigini gor
di.ik. 0 zaman lambalar yan1yordu. Hal-

buk.i sonra sondii; demek ki ... 
N aciye sab1mzhk. ve endi§e ile bt§lni 

gene !;evirdi Hic;bir suale cevab vermiye
cegini her halile anlathg1 i«;in Kutsi faz· 
Ia kalmanm manas1z oldugunu diiaiindii, 
veda etti. 

lhtiyar bir kadm1n katli 
Ahmed Kenan, tiinelden inerelt kop· 

riiye geldiii zaman ak~am gazeteleri sa -
tan bir miivezzie raslad1 ve merak ettigi 
Laberi ancak vapura yerle§tikten sonra 
okuyabildi. Bu cinayet bir giin evvel ve 
Pendikte yap1lmt~. Bununla b markah 
caninin alakast var m1, yok mu? Burast 
malum olmadJgt gibi Nerminin alaltadar 
oldugu da belli degildi. 0 yalruz Ner • 
minin evinde bir telgraf bulmu~, telgrafm 
Istanbul civanndan geldigini kesik, ya
rlmyamalalc kagtd par<;astmn bir ucundan 
anlamt§. Telgraftn P harfile baohyan bir 
yerden gonderildigini gormii§tu. Bu P 
Pendik mi, Pendik olsa bile cinayetle a
lakasJ ne? 

Bununla beu.ber bir hissikablelvuku, 
ona Haydarpa§a yolunda biiyiik bir me
rakla cina.yet haberini okuttu: Serlevha 

<<!htiyar bir kadmtn katli>> idi ve altmda 

~u havadis vardt: 

lLAN 
%5 faizli, 1909 tarihli istanbul, ~ehre

maneti !stikraz tahvillerine aid 
52 saytlt, 15 eylul 1936 vade!i kupo • 

nun 15 eylO.l 1936 tarihinden itibaren 
Osmanll Bankasmm istanbul ve Lon • 
dra merkezleri gi§elerinde, beher birllk 
kupon - L.0.7.0. - hesabile tediye edile· 
cegi, mezkur tahvilat hamillerinin rna· 
lumu olmak tizere ilan olunur. 

......... rr..~,;....,.:~.;. tiyatroaunda 

KADIK()Y 

HALK 

OPERETI 

Bu aktam 

21.45 te 

HALt ME 

Yann aktam 
SOREYYA'da 

Rahmet Efendi 

«Diin Pendikte, hat boyunda bir ka• 
dm cesedi bulunmu~ ve kanlar i~indeki bu 
cesedi gorenler evvela bunu bir tren ka• 
za ma atfetmi§lerdir. Halbuki yeti~el'l 
jandarmalar, cesedi tetkik edince kad1 .. 
nm dort yerinden vurularak oldiiriildUiii• 
nii anlamt§lardtr. Yaralar1n dordii do 
kur§un yarastdtr. 

<<Cinayet Pendik istasyonundan be§, al' 
t1 dakika kadar ileride yaptldtgl i!rin bll 
civarda birbirinden c;ok uzak iki iic; 
ko~k sakinleri isticvah edilmi~lerdir. Fa • 

kat hkbir netice elde edilememi~, kirn'e 

ne rnaktul kadtnt tamyabilmi§, ne de bit 

tek silah sesi i~ittigini soylemi§tir. Cesecl 

sabah saat on bu~ukta goriildiigii ic;in d• 
nayetin sabah karanlt~mda yaptldtgt ss .. 

mlmaktadtr. Maktul kadm elli, · elli be~ 
ya~larmdad1r, temizce ktyafetli, faJcat el• 

lerinden bir ahc;1 veya hizmet~i olduitl 

istidlal olunmaktad1r. 

«Cesed morga gonderilecektir. Pendik 
jandanntsJ bir taraftan maktuliin hu'lire· 
tini tesbite, diger tara ftan katilin veya js• 

hllerin kim oldugunu tahkika c;ah§makt' .. 

dtr.» 
[ArkC13t oarl 
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6 Eyliil 1936 CUMHUR1YET 

Dostlugu per~inliyen fenlik Yeni deniz Muhim bir mesele 
Balkan festivalinde subaylarimiZ • • • 

.. ,. 130 k" .. 40 gence diin merasimle KIT AB TJ CARE TJ 
Profesor Przi~ «Eger imkan bulunursa 1~1hk d" I · · . • • "' k ··1 ·· • 
heyeti.miZ· Ie k d 1m .., h d" lp omalari tevzi edddi Bir mdh u tur meselesi olan bu i«:J. J!lin a ge ege aziriZ» 1yor - ~ 

Y lBa3tara/1 1 tnct saht/edeJ • d h •• k"' . d J 
kmTa~simbde 1 nihayet thlkeyetler

1 
B 

1 
bit diplomasmt almadan evvel a§agtdaki tanzim e U UmefiD yar Iml azimdJr 

Sl aga a§ amt~ti. evve u gar yemini ediyordu : N a~reddin Hocanm ete taalluk 
eden ftkrasmJ herkes bilir: 0, 
evcegizinde bir ko§eye c;ekilip dostlammz, onlardan sonra Rumen dost- «Hazarda, seferde, karada, denizde, 

lanmtz ~tkular. Hepsinin muvaffakiyeti havada, her zaman ve her yerde milleti-
Yazan: Dr. Muhlis Ete 

- 2 - (*J 
hulya kuruyormu$ ve herhangi bir tesa
diifiin lutfile eline bir c;il ak~e gec;erse bi
raz et alarak kaynatmayt, bir kiic;iik ka
s~. ~-ol.~uracak kadar etsuyu ~tkarmayt 
du~u~uyor.~u~. Zavalh adam, muhayyel 
e~s~ytle pmrmek istedigi c;orbamn pirin
ClnJ hayalhanesinde heniiz yikamaya baf
~amadan ~apt ~ahntr ve kom§unun c;ocu
g~ koca btr ~anagt hocamn burnuna dog· 
ru uzatJr: 

ayn ayn ve ~ok biiyiiktii. mize, memleketimize ve cumhuriyetimize 
Sahneye ~tkmak suas1 Yugoslav dost- dogruluk ve namuskarltkla hizmet, lea - Son ne§ir §ekli olan Da§irin miiellif - lan, bilhassa kiic;i.ik bas1m evleri bas:t 

le ortakla§a kitab bastmp satmast usu- fakat ~ok uygun ve ucuz §artlarla ~a _ 
lline bizde daha nadir tesadiif olun • !t~an milessesel rdir. Binaenaleyh bu 
maktad1r. sahada vaziyetleri qok mi.i§kiil degildir. 

lanmtza gelmi§ti. Tam son dakikada or- [ 
nun ara, amirlere, itaat edecegime, askerkestradan bir gene geldi. Notalarda an-

)Jyamadtgl bir§eyler soruyordu. Zagreb- ligin namusu Ti.irk sancagmtn §amm ca-
li fettan ktz heyetin nota miitehasslSI mmdan aziz bilip icabmda vatan, cum -
imi~. Bu gence almanca anlatmaga ba~- huriyet ve vazife ugrunda seve seve ca-

Kitab sahibi ic;in zahiren daha karl! 0 halde astl mii~ki.ilatt tevzi sahasmda 
goziiken bu usul, ger~i mi.iellif aramak icab ediyor. 

ladt. Pek iyi anhyamad1gmt goriince mmt feda edecegime namusum iizerine 
hangi dilden istiane edecegini ~asnd1 • soz veririm.» 

lehine bir i§tir. Fakat miiellif i~in .. ~~t~.b ticaretinde na~irin vazifesini 
kitab tab'I ve satl§I - Bilhassa ta~ra sa- gorudukten sonra dogrudan dogruya 

Tiirk~e bile konu~tu: «Allegro «c;ok» Miistakbel denizci genclerin tam bir 
~llegro» dedi. emniyet ve gururla and i!;meleri t;ok he-

1 k ·· 1 b' 1 halka kitab satan kitabcmm vaziyetini h§l _ kontro u c;o guc; o an Ir mese e- k k d 
dir. Kitab gibi tedricen sahlan ve ge - tct i e elim: Maamafih Avrupada na· 

§irle kitabc1 arasmda kitab ticaretne ni§ bir sah§ te§kilah istilzam ettiren 

- Annem, der, selam soyledi. Biraz 
elsuyu istiyor. 

Lakin vakit yoktu. Orkestra adamile yecanh oldu. 
yart anla~arak yan anla~amtyarak sah - Diploma tevzii merasimi bittikten son· 

i~tigal eden bir zi.imrc daha vad1r. 
bir metam hakiki siiri.imi.ini.i tayin et- Bunlar kitab kumusyoncular1dtr. Bil -
mek kolay degildir. Mesela ne~ir ve ki-

Rah~etl~. N a~raddinin cevabt a§ktn 
~a~km btr soylem~len ibarettir ve udur: 

- Zamane adamlan hulyadan da ko
ku ahyorlar, T ann kern nazardan sakla
stn!. 

heye c;tkmaga mecbur oldular. ra yeni yikan yarsl!baylardan Oguz bir 
$an ve ~ark! giizeldi. F akat geni§ nutuk soyliyerek komutanlara ve davetli-

tabevinin ta§ra bayilerine gonderdigi hassa Almanyada ~ok inki§af etmi§ o-

bahc;ede az duyuluyordu. Bununla be - 1. · d lere te~~kkiir etti ve vazifelerinin bu an-Kzymet r prrma onna 
taber ~ok alh~landt. Milli danslar hal- dan itibaren daha agtr oldug-unu idrak 

kitablardan ne miktarmm sahhp sahl - Jan bu 51111! ayn ayn ~ehir ve memle -
mad1gm1 bil:t?ek degil, kitab sahibi i- kette bulunan kitabctlar]a na~ir arastn
~in, bunlari sevkeden ne~ir ve kitabeyi da cereyan eden ticarete tavassut eder
i'>in c;ok mi.i§kiil bir keyfiyettir . ler. Kitabctlarm ayn ayn ne~ir cvlerin-

Bi1de de et, para darhgt ba~hyaltdanbe-
k Bahriye Ha~i~ "kl In ~ok ho~una gitti. Bunlar da candan ettt erini kaydederek soziinii bitirdi. ri dilde dola~an bir kelime olmu§tu. S!ra

st. geldikc;e «i.nsanm eti yenmez, derisi gi
yllmez» derdtk, «etle hmak arasma giril
mez» me elini darbederdik. «Et kanh 
yi~it canh gerek>> tabirini kullamrdtk: 

alkl§landt. Orkestranm bu notalara a - biiyiik artisti azas1 arasmda gormekle ay- Bu nutka mukabele eden mekteb ko-
c:emi olmast, danslar arasmda ~ok uzun nca iftihar eder, dedi. ~utam Albay Ertugrul, yeni c;tkan za _ 

Kitab ticaretinin sah§ cephcsinden den kitab tedarik etmeleri ve tediyede 
daha sonra bahsedecegim ic;;in gene na- bulunmalan mi.i§kill oldugundan sipa
~irlerimizin basbracaklan kitab mev - ri~ edecekleri kitablan bu kitab ku • 
zulan ve yaziCilarmi intihablarmda pek musyonculan vas•tasile gori.il'ler. 

pozlar ve durmalar yapmast degil, yal- Bizi nasrl goriiyorlar? bttlere biiyiik iimidler baglad1gmt ve bu 
ntz dan!edenlerin fakat halbn da key - Stra Tiirk festival heyetlerine gelmi§· iimidlerin tahakkuku ic;in sarfedecekleri 
fini bozuyordu. Bununla beraber c;ok ti. Bulgarlar, Rumenler, Yugoslavlar, enerjiyi, Buyiik $ef Atatiirlciin genclige 
muvaffak oldular, uzun uzad1ya alk1~- biitiin misafirler sahneyi daha iyi gor - hitabesinde soyledigi gibi, asil lcanlannda 
landtlar. mek i~in halk arasma dagtld1lar. Yam- bulacakla•mt soyledi. 

bi.iyiik zahmet c;ekmediklerini tekrar Ti.irkiyede s1rf kitab ticaretine tavas-
edecegim. sut eden ve miinhasrran bu i§i kendile-

Esasen mahdud olan okuyucu ki.itle - rine meslek ittihaz eden bir ziimre ol -
sinin ekseriyetini bizde mektebliler ve dugunu zannetmiyorum. Bizde ta~rn 
talebeler te~kil eder. Bunlan da alaka- bayileri sipari!flerini miinasebctte bu -
dar resmi mi.iesseseler tayin eder. Bun- lunduklan kitabcllara vcrirler. 

Etme dolgun, et kafah gibi sozler sarfe
derdik ve eli ekseriyetle bu bic;imde ta
d~rdJk !.. Munevverlerimiz, §iiphe yok ki, 
btr «;t pan;asmda ne nisbette su veya al
bomm, yahud jelatin bulundugunu bilir
Jer?i. Lakin bunu kitablarda okumak su
retde ogrenirlerdi. Kaba et, beyaz et, ka
ra et_, ktrmtzl et, bizim ic;in biraz vehmi 
aynlt~lardJ. ~iinkii Parislinin ytlda yet
mi~ be kilo et yeme~ine kar§t bizim ytl
hk et hissemiz be§ kiloyu bile bulam1yor~ 
du. 

Be/grad operast primadonnasr 
Bahriye Hayiy 

miZdaki masada oturan bir Bulgar k1 -

Yugoslav heyetinde, ~ark1 ve ~anda 
~ok kuvvetli olduklanm i§itligim muslii
lnan Bo~naklardan kimsenin bulunma • 
masJ hie; §iiphe etmem ki bir tesadi.if e • 
seridir. F akat bir ki§inin olsun bulun -
mast Tiirkiyede c;ok iyi tesir yapardt .. Bu 
miilahazalan serbestc;e profesor Prjic;e 
soyledim. T ereddiidsiiz cevab verdi: 

zile bir Tiirk genci .. Daha ileride c;ocuk- Bundan sonra merasime nihayet verile
lu bir Tiirk ailesi arasma kan~mt~ Ru _ rek, davetliler biiyiik bir nezaketle ha -
men, Yugoslav, muhtelif misafirler .. Za- Zirlanan biifede izaz edildi. 
ten biitiin lokanta salonu bir aile halk1 Bu sene giiverteden mektebi bitirert 25 
halini alm1~t1. zabit $Unlard1r: 

Ben, tesadiifen mihmandan bulundu- Sabri, Cahid, Kemal. Celal, Lem'i, 
gum Yugoslavlar arasmdaytm. Hayri, Tevfik, Kenan, Nuri, !smail. 

Zeybekler oynuyordu. Misafirler be- T ahsin, Haydar, ibrahim, Sacid, Cerna!, 
nim mevcudiyetimi bile unutarak biitiin Sermet, F aruk, Behzad, Oguz, Cerna! 
dikkatlerini sahneye dikmi§ler, hayran (ii<;iinciiliikle), Cenab (ikincililde), Ad
hayran baktyorlar ve arada bir birbirle- nan (birincilikle), Miinir, Ahmed, Mu

lardan sonra gelen umumi kitablann Kitab ticaretinin en mi.ihim k1smm1 
nev'i hakkmda na~irlerimizin bir fikri kitab sah!)I te~kil edeor. Maim mi.isteh ·
yok degildir. Fakat bu malumatlan like ula~tmlmas1 burada husus! bir va
maalesef mahduddur. Okuma ihtiya - ziyet arzeder. <;unkii kitab metal bir 
ctm arhrmak, tenevviie dogru sevket ·- ~ok mallar gibi istihlake degil, istimale 
mek hususunda ne~ir miiesseselerimiz- yaram1}ktadtr. 
de pek fazla bir faaliyet goremiyoruz. 

Sahlan kitab c;ok defa kulland1ktan Gerc;i maarif seviyesi, okuma ihtiyact, 
altm kabiliyeti, kitab siiriimii, kitab sonra tekrar geriye gelerek satJ~a arze
tab'I, ne§riyatm inki§a:ll hep elele yii - dilmektedir. Diger taraftan zamam ve
riiyen faaliyetlerdir. Fakat her istihsal- ya modast g~mi§ kitablar daha ucuz 
de oldugu gibi burada da miite~ebbis fiatlarla tekrar piyasaya ~1lonakta ve 
miistahsil ve tliccar, mevcud vas1talar - bazan ilk di.ikkan fiatlarile rekabct et
la kendi metama olan ihtiyaci azami mektedir. Hatta bundan dolayt kitab 
dereceye arbrmaga gayret edecektir. ticaretinde kullamlmi§ veya zamam 
Kitab gibi nazik bir meta da ~oyle dur- ge<;mi~ kitablarm sab~ile me§gul olmak 
sun, bugi.in harcJ alem dedigimiz bir uzerinde hususi bir kitabcihk ti.iremi~
c;ok emtiada istihlak kendiliginden t;o- tir. (Antiquariat) ... 

Bunu, bu durumu insanlann ilk yarah
h itibarile ot ve meyva yiyici olmalanm 
bildigimize atfedenler belki buhmur. Fa
kat eli pek az yemekligimizin bir sebebi 
de pahahligJdtr. Kilosu altmt~a. yetmite 
sahlan bir nesneyi bo] bol kullanmak her 
!igiti~ kan degildir. Hele s1hhi k1ymetine 
1mremp te b~giin et peltesi yaptlrmak, 
zann~tmem kt. zengin gec;inenlerimizin de 
kesestne uygun di.i~si.in. Malum oldugu ii
zere et peltesi on be~ kilo slgtr etile on 
be~ tavugun birle~tirilip kaynatJlmastndan 
~Ikar. F ranmlar bu pelt eye Glace de vi
:~de diyorlar ki pek nefis bir~eymi~. La-

- T amamile bir tesadiif eseri. Ayni 
irk arastnda din fark1 bir aynltk te~kil 
etmez. Slovenya ve Huvatistan halkt 
lea to I ik tir. 

rine: «Am an ne intizam, ne c;eviklik, ne zaffer. 
suples» diyorlardt. 

Lazlann b1c;ak oyununda dayanama
di!ar. Ayaga kalktJlar. Daha uzakta 
kalm1~ olanlar da yakla~hlar. Herbirin
den ayn bir takdir sayhast c;1ktyor.. Bir 

Makine bsmmdan a§agidaki 15 zabit 
mezun olmu~tur: 

Bosnamn ekseriyeti mi.isliimandtr. 
Strblar ortodokstur. F aht hepimiz ayni 
Slav trktytz ve Yugoslav, yani cenub 
Slavlan devletinin tebeast ve ahalisiyiz. 
Bizim cemiyet azamtz arasmda otuza 

Basri, Orhan, Necded,Saffet, Ziya, 
Mustafa, Sabri, Baki, Hayri, N ecdet, 
Kadri ( i.ic;iinciiliikle), Ahmed, !brahim, 
Muzaffer (birincilikle), Fikret (ikinci
likle). 

alcm miisliiman Yugoslav genci vardtr. 
~kat dedigim gibi biz alelacele gddik. 

Ktmi ~abuk bulabildikse oruan getiiJi\:. 
Tam biz bunlan konu~urken, birka~ 

haftadanberi 1stanbulda bulunan Yu -
goslavyanm biiyiik artisti Bayan Bahriye 
Hacic; geldi. Profesoriin sozlerini tekid e
decek bundan iyi bir hadise olamazd1. 

Profe5orden ba§hyarak biitiin hem -
•erileri; bu artist, guzel, san~m Bo§nak 
IClztmn etraftm sardtlar. 0 da herbirine 
•i:iy]iyecek tath sozler arasmda anlah -
Yordu: 

, Y agmurlu bir havada ta Ye§ilkoy • 
l:len otomobille gelmek mecburiyetinden 
dolayl ~ok gee; kaldtgtm, onlan sahnede 
~~remedigine miiteessir oldugunu soy -
luyordu. F akat gelir gelmez yiizlerinde 
«muvaffakiyet>> okudugunu ve bundan 
bekadar sevindigini izah ediyordu. 

Buyiik artistlerinin gosterdigi muhab
bet ve alakaya mukabil onlann duyduk
lan aevgi ve hiirmet hisleri yiizlerind, 
okunuyordu. 

Ben bir aralik gene profesor doktor 
Prjic;e yakla~hm: 

- Matmazel Haci~i yalmz bir lcere 
Be]grad operasmda dinliyebildim. Cok 
llluktedir artist, degi] mi ~ dedim. 

Profesor ayaga kalktt. Gogsiinii ifti -
haria kabartarak: 

- Bizim eq buyiik, en sevgili, en 
:uhterem artisimiz. Bizim cemiyet bu 
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Bir, lcendi bah~esindeki ~ardaklarJ, ye
~il bir gok gibi, kaphyan asmalartn, sal -
ktmlann, sarma§tklann golgesi altmda, 
ftnl §lTil akan havuzun serinligini dii§iin -
dij; sonra bir de, onun belki de tek agac;-
tan mahrum, ~ol gibi ktrlarda, stcaktan 
hndtgml, terden pi~tigini, riizgarstzltk· 
~~n boguldugunu dii§iindu. Kendi ken -
dme: · 

<~:Kahraman zabitim, vazife uirunda 
lie zahmetler ~ekiyor» dedi. 0 zaman 
tendi evinin lconforundan kendi raha • 
hndan utanaral!::: 

«Ah, ona ~u ye§il ve serin bah~enin ha
'tastndan ve rahatmdan biraz gonderebil-
8~ i gozlerimi ve genzimi ok~1yan §U ~i
~~kli muhitin bir parc;asmt ona yolhya • 
d em» diye dii~iindii. 

Bugiin, bu ~ok s1cak hava, bu c;ok gii
lel kokan ~ic;ekler, onu adeta iizi.iyordu. 

kadm: 
- Y almz bunu gormek ic;in buraya 

gelmege deger. Avrupamn ~arktan og -
renecegi ne c;ok ~eyler varrnl$. diyardu ... Mektebi bitiren ve muvaffakiyetle dip-

lomalanor al:ln ~~;•n.f!" cJ.n;.~a.r;,.......,;..-;" :ot~ • 

balde Ti.irk denizciligine ferefli hizmet
lerde bulunmalanm temenni ederiz. 

gahp istlhsale gelmemi§tir. Kitab ticarctinden aynlan diger bir 
Gene bizlm nB_§irlerimizin sair mem- kol kira ile kitab vericiliktir. 

Bizim biiti.in heyetleri candan alk1~ -
ltyorlar. Onlar sahneden oondillc~e ken
dilerile gorii~mek i~in benim tavassutumu 
istiyorlard1. 

TUrk, Yugoslav birkac; erkek ve kadm 
bir masa ba~mda toplanmt~ bulunuyo -
ruz. Kar~tmdaki dalgm Slav delikanh -
sma «ihtisasahm» sordum: · 

- Kara sa~h. kara gozlii esmer TUrk 
kadmlan ~ok gi.izel, dedi. 

Onun yamnda tamamile platin sac;h, 
mavi gozlii §irin Sloven bzt oturuyordu. 
Sualimi on a da sordum: 

- Tiirkler c;ok centilmen, ~ok sami
ml. c;ok gi.izel insanlar. Geldigime neh • 
dar bahtiyanm. cevabm1 verdi. 

Solumdaki Turk arkada~a sordum: 
- Arkada~tm, dedi. Bunlar yabanct 

degil ki .. Candan, goniilden dost. Hic;
bir yapmactk .yok. Butiin kalb ve ruhlan 
ac;tk .. Bu kadar candan samimiyet gor
medim. Birbirimizin dillerimi1i anlama
d1g1mlz ha}de anla~tyoruz. Cok yiibek 
millet, c;ok giizel k1zlar .. 

Bu kar~thkh dostlu ve samimiyet ha
vast ic;inde festival bitmi~. halkm yanst 
dagtlmt~, bizim haberimiz bile olmamt§. 
Profesor Prijic vedala~~rken dedi ki: 

_ Bize biiyiik Tiirk milletini yakm
dan gormek ve tammak ~e;ef ve fmatmt 
vermi~ olan fstanbul ehri Belediyesine 
biit:i.in kalbimizle rniite$ekkir ve minnet -

Abfdfn Daver DA V'l:R 

Hemen yennden ft~~ad1.' _c;ok se:digi ka
ym giillerinin en guzehm kesh. Sonra, 
j~eri ko§tU. y all masasmm ustiinden bir 
kagtd aldt. Osti.ine §U satJrlan yazd1: 

«Size bahc;emin en gi.izel giiliinii gon
deriyorum. On~. a.~zim~ .!apt§hrd~m ve 
sizi dii~iinerek optum, oplum ... » 

Giilu mekubun ara5ma koydu, zarfm 
iistiinii yazdt ve hizmet~isi ile hemen pos
taneye yolladt. 

On giin sonra, cevab aldt. Erciimend, 
sevincinden deliye donmii§tii. Mektubu 
a~k hicran, arzu ve ,iikran dolu idi. Bun
d~~ sonra, Saniha, stk s1k ona bahc;esin
den c;;ic;ek giindermege ba~lad1. Erciimend, 
her c;;ic;ekli mektuba cevab yaz1yor. Bu 
c;i~ekli mektublan . ~ldtk~a duydugu sa a· 
deti anlatmakla btttremiyordu. 

Saniha, daha ihtiyatb olmak ic;in, ona 
mektublanm Beyoglu postanesine, post-

tarJZ. Bizi hayran eden ~ok yiikselc san
at kabiliyetli Turk gencleri heyetlerini 
bir giin evvel memleketimizde gormek, 
biitiin milletimize tamtmak en biiyiik e
melimizdir. 

Hiikumet~e. §ehirce ve belediyece 
imkam bulundugu takdirde biz de k1,lft 
130 ki~ililc biitiin heyetimizle gelmege 
hazmz. 

Muhterem profesori.in Tiirkiye ve 
~iirkler haklcmdaki samimi yiilcsek his -
s1yatmJ gosteren uzun ve c;ok lcJYmetli 
beyanahnl ~ yerin azltgmdan dolay1 ~ 
ga~e.teye ge~iremedigime ~ole, c;ok miite
essmm. 

Balkan festivallerini dii iinmekle ve 
yapmakla lstanbul halkma c;ok nezih. 
giizel, eglenceli vakit ge~irmek fmatmi 
vermi, olan !stanbul Belediyesine te -
§ekkiir. ederlc.en saytn profesoriin biitiin 
cemiyet azasile fstanbula gelmek husu
sundaki ~u teklifinden istifade etmek su· 
retile bize ki$tn da giizel konserler din
lemek, muhterem dostlannuzm yiiksek 
san'ahm daha yakmdan gormek ve sev· 
mek ve takdir etmelc. imHmn1 ara~tlrrna· 
SJDI rica etmemelc elimden gelmiyor. 

V. BIRSON 

restant olarak gondermesini yazmt§tl. 
Gene; lcadm, her postaneye gidi~inde san· 
k; bir a§k telakisine gidiyormu, gibi kalbi 
heyecanla c;;arpard1. Halbuki Ercumen • 
din mektublan, ekseriyetle at~li bir a~lc 
mektubu olmaktan ziyade, karde~c;;e bir 
sevgi ile yaztlm•§ bulunuyordu. 

Sanki kiic;iik bir bzkarde e yaz1yor -
mu§ gibi, Erciimend, ona biitiin hayatmt 
anlalJyordu. Askeri vazifesinin teferriia
tmi, kac;akc;;tlarla musademelerini, agtr ve 
steak iklimin sinirleri iizerindeki tesirleri
ni, ak§am iizerleri duydugu melal ve hie· 
ram, gurubda, pek hsa siiren bir alaca 
karanhktan sonra, birdenbire 1iyah bir 
ortii gibi, kirlann goz ahcJ aydm]tgml 
bashran yaz gecelerinde, yt!dJZ!ara veya 
mehtaba bakarak Sanihayl hattr!adtgml 
yaztyordu. 

Son bir mektubunda boliigiiniin karar· 
gaht olan Kilisteki barakasm1 da tasvir 
ediyordu. Beyaz c;am tahtasmdan yaptl
ml§ olan bu barakamn tepesinde, ogleyin 
gi.ine~ oyle bir kaymyordu ki i<;indekilerin 
beyni eriyordu. E~yalan, en son moda 
kiibik mobi)yelerden farkmdt. <;iinkii 
gaz veya cepane sandtklarmdan yaptl • 
m1~, iizerlerine koyu kirmiZI bez ge~irH -

ttt-KeuerJnKluc ud./.dtcu• l.U~lJcu.J. ""JHcuc4 _,...;.:.· J ! .... __ !l 

haklo telif meselelerinden fazla mesgt.ll ·nasak bir i;>l t.me arzeden kitab ticare
olmamalaridlr. Bazt na~irlerimiz ya - tinin, ayni mah muhtelif fiatla satan, 
banct dillerden bir kitab se~ip bunu muhtelif i~;>letme tiplcri, ~ubeleri vard1r. 
muayyen bir para mukabilinde tercli • Fakat bunlan bir kenara btrakarak ve 
me ettirip bastmyor. yalmz yeni kitab sah§ile mc,gul olan 

Turkiye, Bern konvensiyonuna dahil kitabc1hk h1letmesi ve kitnbcmm vnzi
olmad1g1 ic;in kitabt tlirk~eye terci.ime fcsi lizerinde durahm: 
edilen yabanct rni.iellifin veya bu kita- Kitabc1h k birc;ok vas1flan istilzam et
bm ne§rini iizerine alm1§ olan ne~ir liren bir an'atbr. 1yi bir kitabc1 umu
evinin bizim ne~ir evinden bir ucret mi ve mcsleki ki.illi.ir gormi.i~ bir adam 
veya tazminat istemege hakkt yoktur. olacak, ayni zamanda ticarcltcn, piya
Bu konvensiyona dahil olmamamtz sadan anhyacaktJr. Kitab alan mil~teri
Tlirk kitab ticareti i9in buylik bir men- lerin ki.iltiirii umumiyetle diger ya 
faattir, bir aktiftir. <;i.inkii garb mem _ satm alan mii~terilerin kiiltUrUnuc'1 
leketleri kitablanm pahahla§hran rnas- yi.iksek oldugu il;in. bunlar11 hitab, bun
raf unsurlan meyanmda bu •hakki t~- lan ikna bunlarla muamele bir hayli 
lif• ler onemli bir yckun te~kil eder. nazik bir meseledir. 

yuz ~IIi R~;·m·;~~~· ah~d;~;~:-;~re :·~:: 
fa~ett tatmak Tanrmm her kuluna miiyes
~er olamaz 

.Simd duyuyoruz. ki et, fstanbulda da 
ucuzlamt~- imi .. Bu rivayet ne dereceye 
kad~r dogr~dur ?:. Ben heniiz inceliye • 
mt-dtm ve btr nettce elde edemedim. Fa
kat karikatiirciilerimiz, c;ala ftrc;a, bu u
cuzlugu canlandtrmaga c;alt~Iyorlar. On
!a~m nefis ~e niikteli. mimlerini gordiikr;e 
Ic;Jme bir ittmad geltyor amma zamane 
san' atkarlarmm dedikodudan da ilham 
aldtklanm bildigim ir;in kendilerinin Nas
raddin Hocadan elsuyu istiyen kom1u 
c;ocuguna benzemelerinden korkuyorum I 

M. TURHAN TAN 
H: 

Garbde na~irlerin bu hakk1 telif mesele- Mii~teriye bir kitab tavsiyc eden ve
lerinden dolay1 mi.ielliflerle kendi ara- ya muayyen bir kitab hususunda fikri 

b. k. b b"l · · · 1 Salahaddi11 Tan im-alt mek•ub sa_ larmda "lkan ihtilaflar Avrupa mahke- sorulan 1r tta cmm 1 gtsl gem~ o - • 
" hibine: melerinin davalarmt c;ogaltan i~lerden- mahdu·. Ayni zamanda na§irlik yapan 

dir. Bizim mahkemelere hakk1 teliften muesseselerde bu mcsele daha muhim- 1 - Ben 1'aldile mual7irndim. Alim o-
d I k lamzyaca(jwu kendiligimden seza1·-dolayl gel en davalar ender vukuattati- dir. Yalmz ne -re i ece mevzuu ve mu- ... , 

ct1r. harririni aramak hususunda degil, ayni talim l•iirsiisiirtii. blrakttm, yeniden mri· 

Tilrk na~irlerinin kitablarm istih:>al 
yani tab'l ugrunda ugradtklart mi.i~i<i.i
lat ve yaptlklan masraf garb memle -
ketlerine nazaran t;ok azd1r. Aynca bir 
bahis olarak tetkik edebilecegimiz ki -
tab tab1 i§lemesi iizerinde biraz 
durursak gorqri.iz ki Ti.irk matbaa -

[•] Birincl yaz1 3 eylul tarlhli aa.ytmtz
dadtr. 

mi§ti. Yeni arlcada~larile. heniiz Payas -
dakilerle oldugu gibi dost olamamt~tJ. 
Harbiyeden yeni c;tkmi§ gene bir zabit 
vekili ile bir de sert tci>iatli, hie; yuzii giil
mez, hic;;bir ~eyden ho§lanrpaz, h1rc;m bir 
yiizba~lSI vardt. 

Saniha. onun mektublanndaki bu taf
silah ok.umaktan zevlc duyardt. Onun dar 
ve mahdud bir ~er~eve ic;;inde gec;;en me· 
deni ve monde~ hayatma, bu mektublar 
uzak ve geni~ sahalann s1cak ruzgannt 

getiriyordu. Bu macera ve mec;hul ~eyler 

dolu riizgar, kendisile Erciimend arasm
da sihirli ve esrarh bir ~iir havast yara -
tJyordu. 

Erciimend, ona, adeta ~olden farkstz 
olan Suriye hududu boylanndaki ~orak 
yerlerde stlt stk yapttklan uzun yiiri.iyii§
leri anlahrdt. Keskin giine§ ve bol tozun 
gozleri berbad ederek dimaglan uyu~ -
lurdugu yiiruyii~lerde, kendisini dii$iine
rek biitiin me§akkatlere tahammul etti -
gini yazardt. Gene miilazimi, en qok si
nirlendiren. giinlerin bitip tiikenmek bil
mez bir agtrhkla gec;mekte olmas1 idi. 
Bu yuzden mezuniyet zamam, ona bir 
tiirlu gelmiyor ve hie; te gelmiyecekmi§ 
lc.adar uzak goriiniiyordu. Her mektubun-

zamanda ne redilen kitab1 halka ve a- te~llim s-zra.~ma ge<;tirn. HalO. taalliim 
lakadarlara tamtmak hususunda genis edz~? 1~1m. ~lme ve cilime saygt gaster • 
bir gorli~ laztmdtr. Hangi kitab ne za'- mcm o{jremyorum. Benden <ilimane da-

1'alar 1;1kama;:. 
man sattllr ve kime arzedilir, bunu idC'- 2 - Ne ii!llii tilimler. ne kendim ,..1·b• al kitabct bilmelidir. ·· 11 1 " ' 

mntea im er ara mda adtmnn a"tld• • Bir vitrin tanzimindc, bir kata1og - 1 ·• • 
fJ!nt zeni~z duymadtm. Siz me~hu.l alim· 

tertib ve tevziinde kitabcmm kabili - ~~~·den bzr zat olacaksmzz. Eserlerimzi 
yelini gormek miimki.indi.ir. gormemrkle berabcr admt:-t ogrendigi-

Dr. MUHLIS ETE me memmm oldum. 

da, asabml kmp gec;iren bu intizarm u
zun.Jugundan ~ikayetc;i idi. 

Mektublanmn sonunda, mutlaka, Pa
yastaki hayatlarmdan bir i\d giizel hatt· 
ray1 kaydeder, Menindeki hadiseden hie,: 
bahsetmez, hatta imada bile bulunmaz 
v~ Sanihaya asia sen diye hitab etmek 
cesaretm1 gostermezdi. Bu mektublar, 
arzu ve ihtiras buselerile degil mii§fik ve 
mahcub niivazi~lerle biterdi. 

Onun bu ihtiyatkar ve utangan li am 
onceleri Sanihanm ho§Una gitmi ti; fa
kat kendisini kollannm arasma almt~. 

kendisine malik olmu~ g~nc ve ate~li bir 
erkegin gosterdigi bu fazla nezaket ona 
biraz sun'i ve soguk gelmege ba§ladt. Ni
hayet, giiniin birinde, Saniha, kendisi 
CO§kun)uJc ederek bu t;ok afif a~1kma jh
tirash bir mektub yazdt ve delikanhya; 

«Seni biitiin kadmhg1mla, doymamt~ 
bir arzu ile seviyor ve istiyomm; kollan

mt boynuna dolamak, giizel ba~tm sine
min iisti.ine stmsJkt basttrmak, !ac;lanm 
biitiin kuvvetimle koklama.k istiyorum; 
anltyor musun ~» diye bagtrd•. 

lArkast t:ar·J 

3 - E.~ki Yunan. Roma klchiklerini 
ve .t1lman. Fra11.~z~. lngiliz, Rtts ~ahcse1•• 
lerini ohtll~ak: ici,l'l mutlal·a 0 dilleri ag
renmel· nlt Z11.tmdii' ki Bezmii rezmin 
dilimize c;e1 rilmP..~i dilegini cilimane da
t•n. ~iye te~~.if ediyorstmuz. Sizin gibi 
du~zmrmedzy1mi. sbn ayanmzda tilim 
olmad1fj111a ha{iz.~laymt::. 

- .~ - A. l!~n bamlmadan once gordil • 
gum. ~ezmit .:e-m in yeni yaptlan tercii
mesl~ll de ~ord iim 1'e gozden get;irdim. 
B';1~1 tenbha, l>elhi ta. hihe muhtacdtr. 
Labll bast!mast l<i:undtr. (:ilnkii a:;hrz
dan aln1amzyan faydayt o t•ereC'elctir. 

M. T. T. 

Selanik aergisSne giden 
e,yalar 

Y arm ac;1lacak ve 16 eylule kadar 
devam edecek olan bcynelmilel Selanik 
sergisinin Tiirk paviyonunda te~hir edi
lecek e~yadan bir k1sm1 daha diin sabah 
~ergiye gonderilmistir. 

~·-·---Oakiidarda siinnet diigiinii 
Uskiidar KizJ!ay ~ube. l 10 eylul 1936 per. 

·emb gimii aksnmi Salllcak K1zkule•l par~ 
km,la snbahn kadar devam etmek i.izere blr 
mii. amf're U>rtib etmi~tir. 0 ak am U kU
dann fakir .,;ocuklan Ktzllay ta.raflnd n 
stmnet ettlrilecektlr. 



Kuleli Askeri Lisesinin 
biiyiik deniz bayram1 

Kendi ko!felerinde miitevaZiane ~b,an bu 
~elik vucudlii gender, diin seyircilere yiiksek 

bir spor zevki tatbrddar 

100 metro yartf ba~larken serbest yii:zme 
Diin saat 14 te c;elik viicudlti sporcu- mesailerinden dolay1 tekrar 

larm giizel bir gec;id resmile ba§hy~n su nz. 
tebrik ede-

sporu musabakalan c;ok bi.iyiik bir alaka Diinkii atletiZill 
ile takib edildi. Karada ytizme talimleri-
nde yiizden fazla sporcunun muallimleri 

kumandasmdaki teknik hareketleri c;ok 
enteresan oldu. 

miisabakalart 

CUMHURiYET 

1zmir Tapurunda miilakatlar 

Maliye V ekilile 

bir miilakat 

Tahsili emval kanunu de· 
gi,tirilecek, vergilerde 
esasb 1slahat yapdacak 

Duymad•klar1m1z ve 
bilmediklerimiz 

Siivey!f kanabn1n imtiyaz1 
nasd ahnd1? 

S1hhatin, haya • 

G~ !Imtz ve mukadde -
f. ~\ ratlmiz i.izerinde ~ok 
~ &~~~~ ~iiyiik - ~esirleri oldu-

~'h.._ ' ~ -1!l gunu soylemek «ma-
Ba§bakanla bir - ,t, J Jumu ilam» kabi -

likte izmir seya - ~~,_ linden saytlabilir. 
hatini yapanlar a- ""' F akat bu tesirin, 
rasmda Maliye Ve- ......_ 1 
kili Fuad Agrah ~ miinasebette bulun -
da vardJ.. Fuad Ag- dugumuz insanlann 
rah bu sene mii • mukadderatma da §ami! oldugunu soy -
him bir iki kanun lersek yeni degilse bile, belki degi§ik bir • 
ve te§kilat layiha - ~ey soylemi§ oluruz. 
sm1 Meclisten ge - Me!'ela, iddia ederler ki, Birinci $arl, 
t;irrnenin verdigi Cromwelli idam sehpasma gonderdigi za-
yorgunlugu izale man, sekiz giindenberi barsaklarmdan 
ve gliriiltiisiiz asu - M aliye Vekili Fuad 
de bir hayat arzu- Agrah mustarib bulunuyormu§. 
sile Rurnelifenerinde Yon burnunda Saint-Barthelemy katliammm da, Do-
Tahlisiye idaresine aid bir binada isti- kuzuncu $arlin barsaklarmdan basta bu
rahate gekilrni§ti. lundugu mada verdigi emre atfedildigi 

izmir panayJ.nmn at;dl§mda bulun - malumdur. 
mak iizere Ba§bakana refakat eden Fu- Barsaklanndan mustarib bir kimsenin, 
ad Agrah sordugum suallere §U cevab- ba§kasmm mukadderal! iizerinde ne ya· 
lan verdi: 

man tesirler yapabilecegini gosteren en 
- ~imdiki halde istirahatteyiz. Ban parlak misal, Siivey~ kanahm ac;an Fer-

vergilere aid ufak, tefek tahakkuk ve dinand de Lessepsin maceras1du. 
tahsil §ekillerinin degi§tirilmesi gibi • 

Lesseps, Siivey~ kanah 1mtiyazm1 albir, iki i§ istisna edilirse Mecliste tet -
mak te§ebbiisile ugra~tlgl suada mutemakik edilecek yeni kanunlanm1z yak. 

Maamafih tetkik biiromuz tetkikatma diyen mii§kiillerle kar§lla§Jyor, Hidivden 
devam etmektedir. Li.izum goriildiik~e bir turlu bu imtiyazt koparamtyordu. Ni
yeni kanunlar da yapacag1z. Her halde hayet, imtiyazt almaga <;ah§tlgi giinden
vergilerin artmlmas1 meselesini habra beri Hidivin muannid bir barsak tazyikile 
getirmedik. Bilakis, lSlahat yaparak mustarib bulundugunu ogrendi. 

Bunu yiiz metro serbest, kurbagalama, 
s1rtiistii ve iki ytiz metro serbest yiizme 
miisabakalan takib etti. Her gruptan fi
nale kalan sekizer yiizi.icii yan§arak neti
cede birincilikleri I 00 metro serbestte 

Adnan (Smlf 9), I 00 metro sutiistii Mu
zaffer ( Sm1f 1 0), 200 metro serbestte 
Fethi (Sm1f II) kazand1lar. 

Rlza Maksud 1500 metro
yu 4,11,8 de kop.rak yeni 
bir Tiirkiye rekoru yapb 

vergi §ekline aid i§lerin daha az mas • Zeki adam, Hividin rahatsiZhgmt ha
rafla ve daha kolay bir tarzda yaptlma- her ahr almaz i§i oldugu gibi hiTakml§, 
sma gah§lyoruz. mardan vazge~mi§, yalmz hergiin mun-

Vergilerin tevhidi meselesine gelin - tazaman saraya ugray1p, Hidivin 51hhl 
ce, bu yanh§ anla§dlyor. Mesele, bi.itiin vaziyeti hakkmda malumat almakla ik -
vergilerin birle§tirilerek tahsilatm top tifa etmege ba§larnl§ll. 

Akmlllara kar§l yiizmek mecburiyetin

de kalan sporcular daha biiyiik bir enerji 
sarf~derek tabiatle miicadele zevkini da
ha yiiksek hissediyorlardt. 

T alebenin ken eli elile yapnklart be§ 
metrouk kuleden ve tramplenden atlayt~-

lan ~ok. giizel oldu. Gene sporculann tek
nik bilgilerile !;Ogalan heves ve kabiliyet

leri bize ~ok buytik umidler verdi. 
Neticede be~ metroluk kuleden ve 
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Ian Biirhan (5,1 0 iki birinciligi de aldt. 
Miisabakalarm en faydah ve alakah 

ktsmt kurtarrna yi.izmesi idi. Su albndan 
yiizme ile ba~lad1. Bu kiSlmda finale kal

ml' olanlar biiyiik bir nefes kabiliyeti ve 
su altmdan gidi§ meharetile hemen hemen 
ayni mesafeyi katettiler. Smtf I 0 dan 

Sadri takriben 12 metro farkla birinci ol
du. 

Atlama kulesi iizerinde biiyi.ik harfler
le yaz1lml§ olan (Her Tiirk bir yiizucii, 
her yiizii<:u bir kurtanc1 olmahd1r) lev -
has1 her tarafta nazan dikkati celbet -
mekle beraber mi.isabakalara aynca bir 

heyecan veriyordu. Resmi elbiselerile 5 
metroluk kuleden ha§iistii athyarak su 
ic;inde elbiselerini c;1kanp su sathma · c;1 -

kanlar ~ok alk!§landi. Vazifesini en iyi 
yapan 11 den ~eref takdir edildi. 

Bu .S!Tada seyirci sandallan arasmdan 
biri devrildi. kindeki bir kadm ve bir 

erkek su i<;inde kayboldular. Herkeste 
bir heyecan ba§ladi. Bagm§malar oldu. 
Bunlan kurtarmaga ko§an sporcular bii
yiik bir meharetle vazifelerini yaphlar. 
Baygm bir vaziyette sahile c;1kanlan ka

zazedelere yaptan ilk yard1m canlandJr· 
rna talimleri de dikkat ve heyecanla ta
kib edildi. Bunu mi.iteak1b ta§Jma yiiz -
meleri ba§ladl. 

Su sathmdan dalarak 3 - 4 metro de
rinlikten ta§ ~1kartan ve birc;ok tabak
lan aray1p toplamaga en c;ok muvaffak 
olan II den Muzaffer birinci oldu. Bu
nu elhise ile yiizme miisabakas1 takib et· 
ti. Elbise ve ayakkab1 ile 300 metroyu 
en !;abuk yiizen I I den Kemal birinci 
oldu. 

Padelbot yan§l ~ift ve tek olmak iize
re ayn ayn yap!ldt. 

C::ifte patelbotta I I den Salahaddin 
ve Fuad birinci geldiler. 

T ekde II den F uad birinci gel eli. 
Vaterpolo; mekteb taktmlan arasm -

da yap1lan su topu miisabakast da c;ok 
heyecanh ve zevkli oldu. Sahanm akm
tJh olmasma ragmen c;ocuklar biiyii.k bir 
gayretle ~ok canh oynad1lar ve biiyiik 
takdinle kar§llandtlar. 

Bu miisabakayl II inci S. taktmJ 5-0 
sayt 1 kazanarak c;ok alkl§landi. Mii
sabakalann nihayetinde spor muallimi 
Hi.isameddin Gi.irelinin kiitiibhanesinden 
talebeleri te§vik ic;in aytrdtgi istifadeli 
spor kitab ve mecmualan Askeri Liseler 
Miifetti~i Kurmay Albay Osman Saym 
tarafmdan birinci gelenlere tebrik edile
rek tevzi edildi. 

Yedinci Balkan Olimpiyadma haZir
lanmakta alan milll atletlerimiz diin bi
rinci tecri.ibe ko§ulanm Kad1koy F ener
bahc;e stadyomunda yapm1~lardir. 

yekfut yap1lrnas1 degildir. Vergilerin 
tahsil tarzmda, temyizinde, icra sure • Bir mi.iddet boyle devam ettikten son-

ra, nihayet bir gun, hastahgm tamamen tile almmasmda ayn ayn usuller tat -
bik ediliyor. 1§te, biz bunlari tevhide ge~tigini ogrenince hemen miilakat rica 

Bir haftadanberi kampta !;ah§an at • 
letlerimiz diin yapt1klan miisabakalarda 
gi.izel ve muvaffakiyetli dereceler el
de etmi§lerdir. 

crah§lyoruz. Mesela kazanc vergisini ver etmi~. umid ettigi gibi, giileryiizle kar§I• 
miyen haklunda naSJl muamele yap1 - !anarak uzun zamandanberi bekledigi 
hyorsa, muvazene vergisini vermiyen imtiyazt istihsal etmi§. 
hakkmda da ayni muameleyi tatbik et- Hayvanlar konu§ur mu?. 

I 00 metroluk .tecri.ibe ko§usunda Raif 
ve Vedad giizel bir yan§tan sonra Raif 
11.3 gibi bir derece yapml§br. 

400 metro iki seri iizerinden ko§ulmu~ 
birinci seride Miinci 54.4, ikinci seride 

meyi, bunlarm itiraz ve temyizlerinde 
de birlik tesis eylemeyi istiyoruz. Ne -
tice itibarile her hangi bir kimse vergi
sini nas1l verecektir, nas1l itiraz edecek· 
tir, itiraz karann1 ne suretle ternyiz e
debilecektir? Bu, bilinecek ve her ver
gl 19m ayn ayn §eK1.11er tatblk ed1lmi • 
yecektir. 
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ml§IJT. 
Mufahham bu ko§uyu 54.6 ko§mu~

tur. 
800 metro tecriibe iki ko§ucu arasm

da yap1ld!. Ankaradan ge]en Galib !;ok 
giizel bir yart§tan sonra bu mesafeyi 
2. 1.6 da yaph. 

Giintin en giizel derecesini 1500 ro
korunu k1ran R1za Maksud yaptt. 

<;ok hesabh bir ko§u yapan Rtza 
Maksud bir ka~ ay evvel Receb tarafm
dan 4.12.3 dakikada yap1lan dereceyi 
4.11.8 dakikada ko§arak yeniledi. 

5000 metroluk yan~ta 1brahim son 
turda mi.isabakay1 terkettiginden arkasm
dan ikinci gelen Remzi 17.24.3 dakikada 
ko§tu. 

II 0 metro maniah ko§uda F aik yal
mz ba~ma yapttg1 ko§uda bu mesafeyi 
16. I de ko§maga muvaffak oldu. 

Milli atletlerimiz iki!'..:;.i tecriibeyi ge -
lecek cumartesi giil')ii yapacaklard1r. 

Be, fehir mii•abakalarr 
Atletizm Federasyonu tarafmdan ter

tib edilen be~ §ehir arasmdaki miisabaka
lar bugiin Bursa stadyomunda yaptla -
caktlr. 

Atletizm F ederasyonu tarafmdan bii
yiik bir ehemmiyet verilen bu miisabaka
lar i<;in F ederasyon Reisi Vildan A~irl(:, 
1stanbul Atletizm Ajam Orner Besim bu
giin Bursaya gideceklerdir. 

Yiizme §ampiyonasJ 
Istanbul susporlan ajanhg1 tarafmdan 

tertib edilen 1stanbul yiizme §ampiyona -
sma diin Moda deniz hamalannda ba§ -
lanml§, mi.isabakalarda I 00 metro ser -
best yiizmede Galatasaraydan Orhan 
1,3,3 te yiizerek yeni bir Tiirkiye roko
ru yapmt§llr. 

1 00 metro mtiistii Beykozdan Agah, 
1,25,3 te yiizerek birinci ve Beykozdan 
Fikret ikinci, olmu§lardtr. 

400 metro serbestte Galatasaraydan 
Halil 5,25 dakikada birinci gelmi§tir. 

4X200 bayrak yart§IDI I 0,47 ile 
Bevkoz taktm1 rokor yaparak kazandt. 

ikinciligi Galatasaray takiml aldt. 

Bursada yap1lacak atletizm 
§ampiyonas1 

Bursa (Hususi) - Tilrk spor kurumu 
Atletizm Federasyonu tarafmdan ter -
tib edilen §ehirler aras1 atletizm §am ~ 
piyonasmdan biri de Bursada 6 eylUl 
pazar glinli Atatiirk stadyomunda ya ~ 
p1lacaktir. Bu §arnpiyonaya Bursa, Ba
likesir, Ayvahk, Edremid atletleri i§tt
rak edeceklerdir. 

Bundan maksad §iiphesizdir ki halka 
kolayhk gostermektir. 

Bundan maada vergi i§lerinde en mii
him bir rolii alan tahsili emval kanunu 
gok eskidir. Bu kanunu §imdiki §eraite 
Ve vergilere uygun bir §ekilde tadil ve 
Islah edecegiz. 

Maliye Vekaletinin me§gul oldugu en 
miihim i§, yeni te§kilat kanununun tat
bikidir. Bu te§k.ilatla Maliye ve vergi 
i§lerinde daha iyi neticeler istihsal ve 
daha seri hareket edilecegini, bazine 
hukukunun da daha iyi muhafaza olu
nacagtm, vergilerin tahsilinde daha 
fazla muvaffakiyet gosterilecegini ii
mid ediyoruz .• 

Maliye Vekilimiz, kag1d paralarm 
degi§tirilerek yerine yenilerinin tabe -
dilecegi haklondaki suallere: 

c- Bu i§i Devlet Bankasma verdik. 
Banka bununla me§gul olmakta, bir 1n
giliz matbaa miidirile temas etmekte
dir .. demi§tir. .g?ylelao oi 
dir:o cevabm1 vermi§tir. 

Fuad Agrali, hisse senedlerinden ver
gi almacag1 hakkmdaki ne§riyab mev
zuu bahsettigim zaman da §Unlan soy
ledi: 

c- Boyle bir §ey dii§iinrnedik. Esa -
sen bunlardan ahnacak vergi hiikurne
te biiyiik bir menfaat temin etmez. El
verir ki bircrogu da hususi mukavele -
lerle istisna edilrni§lerdir .• 

FuaJ Duyar 

Be§ lira rii§vet alan memur 
yakaland1 

fzmir (Hususi) - Evkaf miidiirliigii 
icra tahakkuk ve teblig memuru Servet, 
be§ lira rii§vet aldtgi iddiasile tevkif edil
mi§tir. 

fzmirde matbaa i§leten Safa, zablta
ya mi.iracaatle. Evkafa aid olan binasmm 
kirasmt indirmek iizere memur Servetin 
kendisinden rii§vet istedigini haber ver
mi~tir. T aharri memurlan mi.irettib ktya· 

fetine girerek matbaaya gelmi~ler ve ve
rilecek paramn numarasm1 tesbit etmi§ • 

lerdir. F akat Servet, matbaaya gelip te 

etrafa bakmca §iiphelenmi§ paray1 al -
mami§, tekrar gelecegini soylemi§tir. Bu 
geli§te memurlar gizlenmi§ler ve Serveti 

be§ liray1 ahp c;1karken yakalaml§lardJr. 
Servet bu iddialan reddederek: 

Bu suali, di.inya 
diinya olahberi bii
yiik ve kiic;iik, her
kes kendi kendine ve ~~iii 
birbirine sorrau~tur 
ve surmakt1l.du. 3on .lamanlarda, alimler 
bu · i ele· -almt§lar, bu sualin cevabmt 
bulmagt merak etmi§ler ve uzunboylu tet
kikattan sonra bulmu§lard1r. Arhk, hay

vanlar konu§ur mu? sualine, tereddiid • 
siiz: 

- Evet! cevabtm verebiliriz. 

Alimlerin bu kadar kestirme bir ne • 
ticeye varmak ic;in tatbik ettikleri usul. 
ilmi denemiyecek kadar basit olmakla be
raber herhalde en dogru usuldiir. 

Mademki hayvanlarm da, t1pk1 insan
lar gibi sesi vardtr ve ses ifadei merama 
yanyan vas1tad!r. $u halde • tabiatin lii

zumsuz bir§ey ayratmad1g1 esast da ka • 
bul edilmi§ olduguna gore - hayvanlar, 
kendi dillerinde konu§uyorlat demektir. 

Civcivlerini etrafma toplaml§ bir ta • 
vuk tasavvur edelim. Gokytizi.inde, bir • 
denbire bir atmaca peyda oldugunu go -
riince, bu tavugun ilk i~i. daima ayni a
henkte olan bir feryad koparmaktlr. Bu 
feryad1 i§iten civcivler, derhal analarmm 
kanadlan altma s!gtnlrlar, hi~birisi bu 
feryadm manasm1 ~a§Irrnaz. 

Cokyiiziinde dola§an bir yabankaZJ 
siiriisii farzedelim. Bu siiriintin hareket -
lerine dikkat ederseniz. miitemadiyen o
tii§tiiklerini i§itirsiniz. 0 arahk, i~lerinden 
birisi si.iriiden aynhr, civarda gordiigii 
sulak bir yere dogru uc;ar, otekiler dola§· 
maga devam ederler. 

Bu giden yabankazt ke§fe ~<•krnl§hr. 
Avdetinde siiriide bir miinaka§adn ba§
lar. Bu, ke~fe gonderilen kazm getirdigi 
haber etrafmda !;arp!§an fikirl erdir. Ni
hayet, miinaka~anm bir karara baglan • 
d1gm1 ve biitiin kanadlann, o sulak yere 
dogru ac;IldJglm goriirsiintiz. 

!§te alimJerin, hayvanJarm konu§IUgu 
neticesine varmak ic;in tuttuklan noktai 
harekt! 

iddia dogru gibi goriini.iyor. 

F evkalade bir pun~! •• 
1694 senesinde, ingiliz ordulan ba§· 

kurnandam (Edvar Rosel) ytlba§J mii
nasebetile verdigi bir ziyafette §imdiye 
kadar emsali gori.ilmemi§ derecede biiyiik 
bir punc yapttrmt§tlr. 

Bize iyi bir deniz sporu giinii ya§a
tan Kulelinin saym direktorile mektebin 
degerli spor ogretmenlerini bu klymetli 

Mi.isabakalar it;in burada haz1rhklar 
yaptlmaktad1r. Bursa atletizm ajanhg1 
faaliyetle gah~maga ba§lamt§hr. 

«- Safa, kira borcunu odemi§, an • 
cak 3.5 lira icra harct kalm.t§h. Ben de 
onu almi§tlm. icraya gotiiri.ip makbuzu
nu alacak, kendisine verecektim.» de -
mektedir. 

Ziyafetten bir gun evvel maliHnesinin 
bah~esindeki biiytik mermer havuzu te -
mizletmi~ ve ic;erisine dart bi.iyiik ftc;t is -
pirto, sekiz fl!;I madensuyu, 80 pent li -
mon usaresi, 5 libre moskav, 300 libre 
~eker, bir f1c;t Malaga §arabi koydurmu§· 
tur. Yagmur'dan muhafaza ic;in havuzun 
iizerine bir c;ardak kurulmu§. Giil aga -
cmdan kiic;iik bir sandal yaphnlml§, bu 
sandalm ic;inde, gayet §lk giyinmi~ bir 
mic;o puncun i.izerinde dola~arak 6000 
den fazla olan misafirlere punc ikram et
mi§tir. 

6 Eyh1l 1936 

lngiliz Kralh~n1n gOz 
kama~hran serveti 

Varidatm miihim bir kasnu hiikiimete terk 
olunmaktad~r. Bir bankada miistakbel Krali~e 

ile Prens do Gal nam1na hesab a~dd1 

. 
Majestenin •araylarrndan Bukingam 

Biiyiik Britanyada, Kral hanedam, tiin cenub tara& Krahn emlakile doludur. 
faaliyeti ve inki§afile milletin faaliyet ve Bunlardan ba§ka 6 tane §atosu vard1r• 
inki§annt temsil eden biiyiik ailelerin Bunlar, Balmoral, Castle, Buckingham 
birincisi ve en popiileridir. Kanadanm en Palace, Fort Belvedere, Saint ]arne~ 
uzak orrnanlarmda, Hindistanda, Rode- Palace, Sandringham Palace ve Wins· 

ziada, Afrikamn en ucra yerinde ya~Iyan 
en vazi fngiliz tebaast bile, Kral hanedan 
azasmdan her birinin en kuc;iik hareket
lerini muhabbet ve alaka ile takib eder. 

$ayed Sa Majeste, ekseriya oldugu gi· 
bi, tamnm1~ ~ampiyonlan bir golf oyu
nunda yenecek olsa, bi.itiin fmparatorluk 
ahalisi bununla iftihar eder. Gazeteler, 
Dtik ve Di.i§es do Kentin kiic;iik oglunun 
ilk di§ini !;lkarmaga ba§ladJgml yazsalar, 
biitiin ingiliz anneleri, kendi c;ocuklanna 
bakarlar ve: «hitiyor musun? Ki.ic;iik 

Prens ilk di§ini !;IkanyormU§ !» derler. 
Kral ailesile say1s1z tebaas1 arasmda

ki bu s1k1 rab1tamn sebebi, bu ailenin her 
~eyden evvel, amhk bir an'ane arkasma 
gizlenmeyip serbest~e ve hic;bir gizli fi

kir beslemiyerek halka goriinmek taraf
tan olan modern, faa! ve anlayl§h kadm
lardan ve erkeklerden miite§ekkil bulun
mas!dir. BLl insanlar, alelade fanilerin 
tabi olduklan ayni kanunlara ve ayni 
orflere son derece ba&hdular. Vazifele

kendilerine tahmil ettigi jstisnai 

yiikl~ri, en .geni~ demokratik telakki ile 

telif etmege muvaffak olmaktadirlar. 

Y akmda evlenecegini hepimizin i.imid et

~igimiz bekar Krahm1z, diinyamn en 

kalabahk bir ailesinin ba~mda bulunmak
tadtr. Bu ailenin, filhakika, 450 milyo
na yakm c;ocugu vard1r. 

Herkese a~zk bir hesab detleri 
Krahn hayabmn biitiin halkm gozi.i o

niinde a~1k bir defter gibi durdugunu ve 
hepimizin, istedigimiz zaman, onun her 
safhasml son dereceye kadar takib ede
bilecegimizi isbat ic;in, bu hayatm her te· 
ferriiatmm malum oldugunu, tahsisahnm 
miktarma ve sarfiyat imkanlanna vann• 

CJya kadar en ufak hususiyetinin ne~redil
digini mii§ahede etmek kafidir. Biiyiik 

bangerlerin, yahud bi.iyi.ik endiistriyelle

rin, ~ahsi iradlanm ortmegi tercih ettik

Ieri §U devirde, hu nokta olduk~a mani
dardJr. 

Mesela bizim memlekette, Kral ha
nedamna aid emvalden has1l olan iradm, 
senede 1,200,000 !ngiliz lirasma balig 
oldugu hi!; kimseye me!;hul degildir. Fa
kat, Krahn, bu biiyiik meblagm iic;te bi
rini, yani 8001000 1ngiliz lirastm, otoma
tik olarak devlete terkettigi de ayr1ca 
malumdur. C::iinkii, Bi.iyiik Britanyada
YIZ. AldanmJYorsam, bizim devletimiz, 
htiki.imdanna maa~ verecegi yerde, on
dan, her sene boyle nefis bir hediye alan 
yegane devlettir I 

Go:z kamafllran servet 
Kralm §ahs1 serveti, aynca, ormanlar

dan, !;iftliklerden, nehirlerden miirek -
kebdir. Baz1 1rmaklann bahklart, Wales 
madenlerinden c;1kanlan komiir, Corna
uailles me§eleri .QM. aiddir. lki biiyuk em
laki vard1r. Cornouailles ve Lancaster. 

Bunlann senelik iradt 180,000 lngiliz 
lirasidtr. Bu meblagm, tamamen §ahsi 
bir kasaya, Sa Majestenin hakiki ihtiyat 
akc;esini te§kil eden meblaglar meyamna 
konuldugunu da kaydedelim. Bu kasa
mn idaresine, Kral sarayma yakm Buc
kinghan Gatede kain hususi bir bi.iro ta
rafmdan baktlmaktadtr. Krahn, emlaki • 
nin mi.idiri umuru alan Amiral Halseyle 
dostca gori.i§mek iizere, yaya olarak bu 
bi.iroya gittigi s1k stk goriiliir. 

Bilhassa Londrada, Krahn mah ola
rak New-Callery ile His Majesty tiyat
rosu vard1r. Holborn ve Critorion lokan
talan da Krahn mahdn. Regent Treet, 
ba~tana§agt onundur. Dalston, Finchley, 
Hampstead ve Kensingtondaki evlerin 
kiractlan, kiralanm, ev sahibi stfatile ona 
verirJer. Londranm en biiytik meydanla
nndan biri olan Piccadilly Circusun bii-

dor Cartledir. 
Bunlann luymeti be~ milyon lngiliz 

lirasi tahmin edilmektedir. Buckinghalll 
Palacedaki kasalardan birinde, me§hur. 
bin ki§ilik altm sofra tak1m1 muha~l:a e .. 
dilmektedir. Bu sofra taktml, biiyiik zio! 
yafetlerde binlerce mum t§lgile aydmla .. 
nan muhte§em yemek sofralarmda kullaoj 
mlmaktad1r. 

K1ymeti 2 milyon lngiliz lirasidu~ 
Krahn §ahsma aid mi.icevherat ve dige~ 
luymetli ta§lann k1ymeti yedi yiiz bin. 
antika kitablan dart yiiz elli bin lngili2: 
lirastdJr. Yi.izlerce iiniforma ve sivil kos• 
tiimlerden mi.irekkeb gardrobu, k1rk be~ 
bin fngiliz lirasma sigortahd1r. Beygirle-< 
rinin, av hayvanlarmm, otomobillerinin 
ve tayyarelerinin k1ymeti iki yiiz yirmf 
bin ingiliz lirast tahmin ediliyor. V e niha .. 
yet, mtiteveffa Kral Be§inci Corcun diin• 
yanm en birinci koleksiyonu olan me§hut! 
pu) koleksiyonuna, dort yi.iz elli bin ln" 
giliz lirast ktymet konulmu§tur. 

Krahn hususi servetinin idaresini:Ie ~o'l2 
miihim rol oymyan ikinci bir ahsiyet te. 

Warr Kontu Dundonald Brassey~Sac"• 
villedir. Riitbesinin biiyiikliigune ve elin• 

deki muazzam salahiyete ragmen, bu zat. 

otuz be§ ya§mda sevimli bir gencdir. 

Kral, milletle bir arada iken 
F aka t, ye.banctlar, ortahalli !ngilizin, 

miitenevvi oldugu kadar biiyiik olan bu 

servetin mevcudiyetini bildigi ve _kendisl 

de hayatln maddi zorluklarile miicadele .. 
de bulundugu halde, nastl olup ta Krala 
kaqt based duygusu i>eslemedigini ken .. 
di kendine soracaldard1r. 

Bunu ~oyle izah edebiliriz: Hepimiz 
biliyoruz ki, bu servet, her §eyden evvel 

milletin emrine tahsis edilmi§tir. Hiikiim· 
darm sarfiyatt, milli ekonominin, milli ti~ 
caretin ve endiistrinin en kuvvetli muhar .. 
riklerinden birini te§kil eder. Elyevm 
Fransada bi.iyiik bir tsrarla tahakkuk et" 

tirilmek istenilen biriktirilmi§ serrnayele• 
rin harekete getirilmesi bizde, bilhassa 
hi.ikiimdann enerjik te§ebbiisile viicud 
bulmu~ bir realitedir. Krahn serveti, ken• 
disile devlet arasmda daimi bir miibade• 
le sistemi idame eder, parast, tediye edil~ 
mi§ vergi, miistahdem ikreti, mal bede• 
li §eklinde her sahada tedavi.il eder, yiit 
binlerce ingilizi ya§at1r. 193 I senesinde• 

ki en son mi.ithi§ buhranda, Kralla Kral 
hanedamnm, bir yandan sarfettikleri me" 
sai, bir yandan verdikleri yi.iksek meba~ 
ligle, umumi kalkmmay1 nastl kolayla~ .. 
hrd1klan malumdur. ]iibile bayramlaw 
nm da Londrahlarm !;oktanberi gorrne .. 
dikleri bir i~ bollugu yarathgm1 ve yakin" 

da yap!lacak olan tac giyme §enlikleri " 
nin, Iicari sahada, daha §imdiden bir ka~ 
milyon ingiliz liras1 tahmin edilen bit 
kar temin edecegini de unutmamahyiz. 

Binaenaleyh, Krahn muamelatl nak " 
diyesine aid haberleri, her fngilizin. 
memnuniyetle okumas1 pek tabii goriil '" 
melidir. Kral Be§inci Corcun eski dosi\J 
Lord Wigram, bugiinlerde, Krahn nii "' 
kudunu muhafaza eden, ve pek miiteva" 
zi bir banka olan Coutts bankasma gide: 
rek •. biri mi.istakbe! ingiltere Kral~~es~ 
namma k1rk bin lngiliz lirahk. d1ger 
miistakbel Altes, Wales Prensi nan11na 
otuz bin fngiliz lirahk iki yeni hesabt ca• 
rl a!;hgm1 haber alan fngilizlerin bundar:t 
pek memnun olmas1 tabii degil midir~. • 

!Ieriyi dii~iinmenin en miikemmel nil ] 
munesi olan bu iki hesab, her sene aY.0 

mik.tarda artacakllr. Biz lngilizlerin h~s~ 
siyatla hareket eden insanlar oJduf 
soylenir. Buna ~i.iphe yok. Fakat, ~is:; 
rimizi realiteye uydurmag1 da sevenz 
bunu da gizlemeyiz.'> .r 

P. A. BURT01' 
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1 
Koyden 1ehre ka~rlrr, 

·• Eyliildiir yazrn sonu! .. ____ ..::; _____ ,__________________ Mektebimiz aftlrr, 

Bundan severiz onu!,, 

TiMSAHLARA YEM 
Bay Necib bir zamanlar Hindistanda 

konsolostu. On dokuz, yirmi ya~lannda
ki oglu T urgudu da birlikte gotiirmii~
tii. Y az tatilinden istifade ederek baba 
ogul Ganj nehri kenannda Patna kasa• 
basmda yerle~mi~lerdi. Buras! mavi gokii 
:Ye§il ~imenlerile ~ok giizel bir yerdi. 
Ak§am i.izerleri Bay Necible Turgud ge
Zintiye ~tkarlar, a
talannda hemen da
irna ayni mevzu 
hakkmda miinaka~a 
cereyan ederdi. 
'f urgud Hindlile -
tin ball! itikadla • 
tile alay eder, ba • 
bast ise bunlarm 
:Yanlt§ oldugunu bil
tnekle beraber og • 
luna bu gibi i~Iere 
kan§mamastm tavsi
:'fe eder, mutaasstb 
liindlilerin ba~ma 
bir felaket getir -
tneleri ihtimalinden 
be.hseylerdi. 

-2-
Giinden giine azalrr 
Krzgrn giine,in hart! .• 
Ku1lar yuvada kalrr, 
Seyreder sonbaharr! .. 

-3-
l;ift~imizdir bu ayda 
En ~ok hazrrlrk yapan! .. 
Ondan var bize fayda: 
Siirer tarlada sapan! .• 

-4-
H ele goklere bakrn: 
Leylekler go~ ediyor ! .• 
Hepsi de akrn, akrn 
Steak yere gidiyor! .. 

-5-
Ba,lar gittik~e yagmur, 
Gokler bazr giin aglar! .. 
Eyliil ayrnda olur 
Vziim .. Bozulur baglar ! .. 

-6-
Daha dogrusu derim 
Ben buna: Bag bozumu!., 
0 zaman hallederim 
Oziimlerle koz.umu: 

-7-
Ben yerim ak,am, aabah 
Kos koca salktmlarr: 
Kiminin rengi •iyah, 
Kiminin rengi sarr! .. 

Deniz. •afasrnrn son giinleri: Miilid Dura karde,leri 
$elik ve Refikle birlikte 

····H·e··a·t·y··e·····k··a·z·a··ii··a··ii·t·a··r···· 
Ge<;en defaki bilmecemizin halli csag- liha, Kad1ki:iy Moda caddesi 15 Kadri, 
malamamall~ idL Dogru cevab gi:inde- Tekirdagt <;ektirme baymnda 36 Mu -
renler arasmda birinci miikafat 5 lirayt ruvvet, Sakarya Akhisan ilk okul stmf 
istanbul Erkek Iisesi F-2 den 284 A. Oz- 3 Nihad Goksay, <;orum hukfunet dok
han ikinci miikafat 2 liray1 ·Ktrklareli toru Tahir ogl~ Y1lmaz, istanbul K1z li
Postane caddesi 28 numarada Sadiye sesi 488 Halime Ekrem, Bitlis ikinci o
Vural, uc;iincii mukafat giize!' bir mu • kul 281 Turgud Yiiksel, Be~ikta~ Aka -
rekkebli kalemi Beyoglu 10 uncu ilk retler Dibek sokagt 22 Fahamet, Develi 
mekteb 140 Neriman kazandtlar. baytar Vehbi <;in- Tan klzt Nihal, Kum 

Birer yaldtzlr fiir defteri kap1 orta okul 60 Cahid, Bursa Manhc1 
kazananlar caddesi Narh sokak 4 Sevinc; Akal, Bey-

Fatih Eskialipa~a Mauhzir sokag1 14 koz Yabki:iy KIS1kb Yah sokag1 8 Safa, 
k v 6 E · Samatya Arabkuyusu Nuriefendi soka

Sabahat, Be§ikta~ Kalfa so _agt . mm li'I 34 HalUk Once. 
GOksu, Nev~ehirde avukat Ismail De • " 

Bir ak§am T ur • 
gud Ganj kiyJlann
da yalmz ba§ma 
&ezmege -;tkmt§h, 
Yava§ yava~ kasabayt terketmi§. uzakla
ta dogru yol ahyordu. Nehrin biitiin gii
Zelligi iistiinde idi. Parlak giine§in altm
da atlas bir ~ar§af gibi pml pml yamyor
du. Gori.iniirde ne bir sandal, ne bir ge
ll'ii yoktu. Het: tara£ sukunet ve tenhahk 
i~inde idi. T ek ins and an bile eser yoktu. 

giilmekten katthyor: 
mirta§oglu Cahid, Nuruosmaniye cad • Birer otomatik kerrat cetveli 

1 desi 68 Mehmed, Cagaloglu 19 Huriye, kaz.ananlar -8-

Birden T urgud: 
-A.. A!. .. 
Diyerek hayretler ic;inde kaldt. Sayt

Siz timsah yavrulan kumun iizerine uzan
lllt§lar giine§ banyasu yaptyorlardt. Za
tnan zaman kocaman agtzlanm a~arak 
~i.irultiilii sesler ~tkanyorlardi. 

Turgud: 
- Pis hayvanlar, diye mmldandt, ba

Zl Hindliler bunlara taptyorlar, ne sac;ma 
§ey! 

- i~te ihtiyar delinin biri, diyordu, 
mukaddes timsahlan ta§ladtgtm i~in ba
na kiZiyor! 

Ger~i bu ayrn vartlrr 
N e yapragr, ne giilii ! .. 
Bu mevsim sonbahardrr, 
Ben severim Eyliilii! .. 

N. R. 

Almanyada garib cemiyetler 
Almanlar cemiyet yapmayt gok se • 

verier. Bunun i~in orada gaye nekadar 
tuhaf olursa olsun ayni umid ve ayni 

Aksaray Kafesc;i Yusufpa§a sokagt 9 Kartal Soganh kqyiinde bakkal Sa • 
Fatma ,Tav§anta~t Ali Bey apartlmam limin oglu Nuri Celeb, Be~ikta§ Akdo-
3 L. Tamur, Etmeydam Havltc1 sokag1 gan sokagt 70 Giinay'dm Ozyurd, Bursa 
16 Huseyin Kaztm, igr-ikap1 Mumhane Nasuhpa§a caddesi 17 Gi.iner Kostem, 
caddesi 24 Saime, Mersin Belediye dis- Gemlik Atatiirk okulunda 16 Kerim Ta
panser memuru Rifat oglu Kenan, Ye· ran, Ktrklareli Tiim ikinci §Ube miidurii 
nibahc;e Ke<;eciler 39 Nesrin, Sirkeci oglu Turhan, Aksaray Harbor cadde3i 
Marifet matbaasmda Suad, Eyub orta 122 H:isan Mahmud, Gebze Sultan 0:-
mektebi Mi.inime Ahmed, Ukiidar ih • han okulunda Mehmed Ertan, $ehza -
saniye <;it sokagt 72 Selma Be§tepe, deba§I Harikzedeler sokagt 39 S. Aml, 
Ni§anta§l loz orta okulu 989 Melahat Ortakoy Giirci.iklZl sokagt 6 Nevin En
Albayrak, Denizli askeri emekli yarbay gin, Kumkapt Esirkemal sokagt 38 Su-
Osman klZl Nezihe Ural, Ankara 1nonii n ktzt Serna, Beyoglu 29 uncu ilk okul 
mahallesi Goztepe soka&'I 15 Feyzi, E- 441 Hamid Aktok, Erenkoy - ktz lisesi 
mirgan orta mekteb Dahi Hikmet, ls • 210 Samime Tiirkoglu, Laleli Cumhuri
tanbul 44 uncii ilk okul 164 Hikmet, yet caddesi 192 Nevzad Gozeten, Bey • 
Bor telgraf memuru Kaz1m oglu Ruhi , oglu ikinci ilkmekteb 15 Nedred Ozt§lk, 
<;amhca doktor Tevfik kizt Necla, Fa- Be§ikta§ Tiirkali Sel sokagt 5 Selma 
tih Kubilay sokagt 1 Umran Aresen. Demren, Cihangir Vefikbey apartlmam 

) 
Faydah ve eglenceli 

hareketler 
. _Viicud hareketlerinin insanm sthhat 
Ic;m nekadar l~m ve faydab ld ~ 
h . . • o ugunu 

epm!z pekala biliyorsunuz. Mekt bd 
11 . 1 . . e e 

mua nn enmz bundan st'ze . uzun uzun 
bahsedtyorlar, Cigerlerin bii .. k . . f 1 yuyere 
tyx n~. es a ab~mesi, bunun neticesi ka-
run vucudde 1yi donmesi kemikl . . , ertn, 
adalel~rm kuvvetlenmesi hep bu sa _ 
yededll'. 1§te size kolayca yapllabile • 
cek birkac; hareket.. Bunlar, sizi hem 
kuvvetlendirecek, hem de eglendire • 
cektir. 

<;ift~i sapan1 
B~riniz ~ift~i olacak, i:iteki sapan. Bei 

daktka sonra vazifeler degi§ecek. Eger 
o anda yammzda karde§iniz veya ar • 
kada§m~z yoksa anneniz veya babamz
dan c;ift~i olmasmt rica edebilirsimz. 
Resimde gordiigliniiz gibi ayaklanmzt 

c;iftgiye tutturacak ve siz yuzukoyun 
ellerinizle yerde yiiriiyeceksiniz. Bu 
hareket gogsiinuzii, kollarmxzt kuvvet • 
lendirir. Birinci giin iki, ikinci gii.n ii~, 
iic;iincil giin dort, dordiincii gi.in be~ da
kika yapm1z. Sonra her gi.in be§ daki • 
ka olarak devam ediniz. 

Atlama oyunu 
Resimdeki gibi ( .. 

bacaklarmtzt bir ) _", ~~ 
le§tirip ayaklan \ ~ ~ 
mzm ucuna basa \ \.-
rak durunuz. Di1 ) ' 
seklerinizi tama - . 1 
men germek §arti- \__ I 
le ellerinizi ense - ) 
mzin arkasmda bir ( 
le!ltiriniz. Sonra o-
ne, arkaya, saga, ~ 
sola s1c;raymrz. ilk 
gi.inii bir dakika -
dan ba~ltyarak, her ) 
gi.in bir dakika faz. ,/. 
lala§ttnmz. Be§inci \.~ 
giinden itibaren 
her gi.in be§ dakika olarak devam edi • 
niz. 0 anda aklma tuhaf bir oyun Te eg· 

lence ile gi:inliinii eglendirmek fikri gel· 
di. Y erde bir~ok -;ak1l ta§lan serpilmi§ 
cluruyordu. Bunlardan bir tanesini ka
Pip hayvanlarm lizerine aUt. flk ta§ hay· 
Vanlardan birinin goziine rasgeldi. Tim· 
Sah nehirdeki yatagma dogru siiziiliip 
ka~tt. T urgud eglencesine devam ettik
~e timsahlar hiddetli bakl§lar ftrlat1p fi· 
tar yolunu tutuyorlard1. 

Ishkla §en bir hava tutturarak nehrin 
boyunca yuriimekte devarn etti. Y anm 

saat kadar yol almca ~yet dar ve ~ah
larla ortiilii bir ge~ide gelmi§ti. Burada 
s1k bir ormanhk ha§hyordu. Arkasmda 
bir t;:JL1rdt hisseder gibi oldu. Lakin dO
niip bakmca bir §eyler goremedi. Her ih
timale kar§I rovelverine el attt. On adtm 
ilerlemi§ti ki dart tane iriyan Hindi! bir· 
den tizerine ~ullandi!ar ve hi~bir mtida
faa hareketi yapmasma imkan buakmak

stzm ellerini, ayaklanm bagladilar. 
Bttnlann arkasmdan ihtiyar Hindli sert 
bir ~ehre ile goriindii ve e§kiya sur[\tlt 

heriflere baz1 emirler verdi. 

Bunun lizerine haydud tavtrll adam· 
Jar T urgudu mtladtklan gibi ormanm 
ortasma kadar getirdiler, oradaki kii~iik 
bir kuli.ibeye ttkttlar, kapisml i.izerinden 
stktca kilidlediler. Gece vukuats1Z ge~ti. 
F akat zavalh T urgud her an gelecek 
oliimii bekliyor, en ki.i!(i.ik bir golgeden 
§iipheleniyor, en hafif ~Ittrdtdan i.irki.i ~ 
yordu. 

Birer album hazananlar Tiirkan <;elen, 1zmir Damlactk Ktltc • 
Kadikoy Yogurdhane 35 Fehmi Di- mescid mahallesi igneci sokagt 25 ib - ( EyiOI bulmacaSI ) 

mici, istanbul Erkek lisesi 814 Vedad rahim, Bursa Sedba§t ~aban bah~,;esi so- ____ ..:;, ________ ,_... 

T urgud yerden yeni bir ~aktl ta§t al
tnak icin egilmi~ bir vaziyette iken nere· 
den geldigini farkedemedigi kocaman sa· 
)1kh bir ihtiyar onu omuzlarmdan yaka
arnak istemi~. fakat T urgud atik davra· 
~lp ileriye fulaymac hain nazarlarla o· 
~ll siizmekten ba~ka bir §CY yapamadt. 
] Ayni zamanda bag1ra bag1ra bir §CY· 

1er soyliiyor, fakat T urgud tabiatile bun· 
ann hi~bir kelimesini anlam1yordu. Bak· 
~ ki gene adam aldumtyor, ihtiyar mml· 
b~na mml4ana kalktp gitmekten ba§ka 
lt <;are goremedi. 

,, 'f urgud lakaydane omuzlanm silkerek 
1111 
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Miisamereler 

lo Gali Anteb Halkevinde bir c;ocuk ba· 
l\ s~ verilmi§ ve pek giizel olmu~tur. 
tJ ~Unde gi:irdiigiiniiz iki sevimli yavru 

aloda dans eden <;iftlerden biridir. 

Simdi babasmm kendisine verdigi na
sihatlerin ne kadar haklt oldugunu pek 
iyi anhyordu. Heyhat ki, i§i§ten ge~mi§-

ti. 
Nihayet giine§ dogdu ve parlak t§tk-

lar kuliibenin otesinden berisinden i~eri 
·rmege ba§ladtlar. Kapl birden a~!ld1. 

gt . b . d" 1' Di.in kendisim uraya getiren ort yer 1 
T urgudu kaldmp nehrin kenarma go
tiirdiiier. Orada daragacma benzer ter
t'bat yap!lmi§h- Omuzlanndan kalm bir 
i~le baglanan delikanh agaca taktlmt§ 
makara 5ayesinde a§agt yukan hareket 
ettirilebiliniyordu. Bundan da gaye 
T urguda i§kence etm~k ~~ ~~u bu. suret-
1 eziyyet ~ektire ~ekttre oldurmekh. Y a
~ vvela ayaklarmdan ba§hyarak btitlin 
me · hi d' vi.icudiinii yava§ yava§ ttmsa ara ye t• 

receklerdi. 
T urgudun viicudiinden mlithi§ bir lir-

perme ge~ti. <;ii~k~ ihtiyan~ 
1
verddigil'kemir 

iizerine yerliler IPI ge~§etmi§ er, e 1 an
hyt a§agiYa indirmeg~ ha§lamt§lardt. 
G nc adam kendi kendme: 

e_ Eyvah, dedi, bir saniye sonra iki 

ayagtm bird en yok olacak I 
F akat bu korkusu o seferlik ho§una 

c;Iktl. <;unkii yerUI_er ipi _tekrahrl !(ekderhek 
Turgudu yiiksel_tmt§ler, tu~sa. art . a a 
· de i•tihah b1r hale gehrmt§lerdt. Bu ztya ' . 

hareket birkac; defa tekrarland1. Deh • 

k h heyecandan bay!lmt~h. Arttk ola
an d d ~·ld' bitenin farkm a egt I. 

om *** 
Akh ba§ma geldigi vakit kendisini 

Patnadaki evde buldu. Butlin bir giin 
~]unun kaybolmasmdan meraka dii§en 

og I d · babast polise ba§vurmu§, on ar a gttme-
si muhtemel yerlerde ara§hrmalar yapma· 
ya koyulmu§lar, i kence yerine de tam 
zamamnda yeli§iP T urgudu sonu muhak
kak i:iliim olacak olan miithi§ bir i§ken· 

ceden kurtarmt§lardt. 

Ozman, Sultanahmed Uc;ler mahallesi kagt 6 Turgud, Be§ikta§ Serencebey 
8 Mehmed Ali, istanbul K1z lisesi 101 yokU§U Sel~uk. 
Pakize Evren, Baktrkoy Zeytinlik Oda· Birer kitab kaz.ananlar 
ba§l sokag1 28 ibrahim Akil, Baklrkoy Ni~anta§t ikbalpalas aparttmam ts -
Hatham sokagt 54 Ayten Uluta§, Hayri- mail Ka~er, Heybeli ada Yah . cadde!:i 
ye lisesi mezunlarmdan Nezahet Hie; - 127 Nilllfer Aksoy, <;anakkale topc;u a-

l . d si)nmez, Tekirdag1 Eski Hamam sokagt layt levaz1m mi.idiiri.i Naz1m oglu Do -
~e pe§m e ko§anlar bir cemiyet te§· 4 Ferdane, Eyiib 36 nc1 ilkmekteb 751 gan Eke, tl'skiidar Yahboyu ihsaniye 39 
ktl etmekte geri kalmazlar. i§te size bu Ulvi, Kad1koy Kumluk 12 Adalet Giir- Nerma Ozdoganct, Kad1koy 8 inci ilk 
ce~iyetlerden birka~mm isimleri: Kur- su, istanbul to~u Gedikli erba§ okuJu okul 183 Gultekin. Baltkesir eski Kuyu
b_aga avcllan cemiyeti, beyaz fare yeti§- ikinci boliik 167 Nac-i Tufan, Fatih Ni- cular mahallesi <;.antay sokagt 5 1lhan, 
tll'enler cemiyeti, ekmek ufag1 toph • §anca cadde!i 44 Ziya Akbay, Ktnkkale Eski§ehir Sivrihisar Karaba§ mahallc:;.i 
y~nlar cemiyeti, ciice kalmt§ kogvular1 , · Ziver torunu Hayri A"tkalm, Tekirdall-1 
htma · t· d'k' Askeri San at Erba§ okulu 62 dzbek, " " 

. ye cemtye I, I I§ makinesini ta • istanbul Kumkapt Kantarct sokagi Bah- hukumet yamnda jandarma karakolu 
mim etme cemiyeti, dans merakhs1 to- kar"ts1nda 31 Necdet o"nal Pertek ilk 

U · ri Ytlmaz, Edirne ceza hakimi Ali Rt - " 
pa ar cemtyeti ve buna benzer bir~ok okulu ismet Unlii, Samsun bakim Lutfi 
kurumlar ve kurullar. za Ki:iknar ktzl Niimide, istanbul Un • 

T kapam Salihpa§a caddesi 16 !brahim, oglu Mete, istanbul Erkek lisesi 412 Bii-
ayyare ile tohu mahhr m1? lend, istanbul Erkek lisesi 111 Ahmed 
K Bursa <;ekirge Yeni apartlman 5 Fit -

OID§Umuz Sovyet Rusyada bir za • nat, Kabata§ Erkek lisesi 870 Rasim, Us Berker, Ni§anta§I Gayret aparttman1 
mandtr buyuk arazi tayyareler vastta- . . .1 Al' F h Esin Kocal, istanbul Erkek lisesi 209 kiidar DtVJtc;t er caddesi 16 1 er an, 
sile ekilmege ba~lanmHjh. Tarlalanna d C 2 s· At Mehmed Giirbay, istanbul 36 net ilk o-
t h 

Biiyiika a ami sokag1 man am· 
o urn atacak c;Iftc;iler tayyarelere bin· kul 172 Melahat, Vefa Erkek lisesi Ali. 

mekte ve tayyareler gayet alc;aktan u- say. Laleli 9air Fitnat sokagt 20 Oguz, ts -
c;arak onlarm i§lerini yapmalanm ko _ tJ~er kalem sapr kazananlar tanbul Divanyolu 112 Behic Kerim, iz-
layla§ttrmakta idi. Bu suretle saatte 15 Heybeliada Sanatoryomu ik:inci bina mir Bornova Kiird Orner sokag1 50 • 52 
hektar araziye tohum atmak kabil olu • Sabri Salim, Emirgan ilk mektebi Mu- $iikriye klZl Huriye. Elaziz marangoz 
yordu. Bu kadar zaman ic;inde yuzlerce nif, Kumkapt Ni§ancast Cami ~1kmaz1 Hilmi oglu Halis Erdogan. 
insan o yerleri ekmege ~alt§sa gene mu- 28 $evket <;uhadar, Kadikoy orta okulu Hediyeler per§embe gi.inunden itiba -
vaffak olamazdt. Fakat i§teki bu luzllh· Ibrahim, Kadtkoy orta okulu Hidayet, ren da&'Ittlm1ya ba~lanacakhr. istan • 
ga mukabil mahsul pek iimid edildigi Babkesir kolordu eczac1 yarbay Hulu • buldakilerin hiiviyetlerini bildirir birer 
gibi hast! olmadt. Sovyet Rusya ~iftgi- si ktZl Hazin Duyan, Liileburgaz bin • vesika ile gelip matbaaimzdan almala
leri de tayyare meselesinden vazgec;e • dirilrni§ birinci tabur binba§t Fahri og· nm dileriz. Ba~ka yerdekiler taranmtz-
rek tekrar eski usule dondiiler. lu Feridun, N ev§ehir Ktrptk torunu Me- dan gonderilecektir. 
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... • • . . . ., . . 
Kaplamn huyrugunu yrlan zannedince .• 

10 

Bu yavrular, ne gibi spar yapma, o
yun oynama veya i§ gorme hareketleri 
yaptyorlar. Bu parc;ayt kesip bir kagtda 
ili§tirerek numaralarma gore cevabla -
nnlZl o kag1dm iizerine yazxp bize gon
deriniz! 

Cevablarm eylilli.in sonuncu giinune 
kadar cCumhuriyet <;ocuk Sahifesi:. 
adresine gelmesi §arthr. Bu §artlara ri
ayet etmiyenler hediye kazanamazlar • 
Bilmeceyi d-ogru r;ozenlerden bize fo
tograf gonderenlerin resimleri de ga • 
zeteye bas11Ir. 
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Muhterem misafirirnizin uzerlerinde 
a~tk gri renkte beyaz ~izgili bir kostiim, 
mavi bir gomlek vardt. Gomlegine daha 
koyu renkte bir papiyon ktravat takmt§· 
lar, ha§lanna bir haSIT ~pka, ayaklanna 
hafif beyaz spor ayakkabtlan giymi§ler
di. F otograf makineleri gene ellerinde idi. 

Rthtunda kendilerini sefarethane tica
ret ata§esi kolonel Woods ve diger birka!r 
ki§i kar~tladt. Muhterem misafirimiz dt
§anda bekliyen otomobile ingiliz Harbi
ye Nazmmn kanst Leydi Duf Cooper, 
kolonel Woods ile birlikte bindiler. Ma -
iyetlerindeki diger zevat arkadaki otomo
billerde yer aldtlar ve hareket edildi. 

Sultanahmed camisinde 
D~ otomobil ve bunu tak.ib eden lie; 

motosikletten miirekkeb olan heyet, evve
la Karakoy yolile ha§tanba~a bayraklar
la siislenmi§ olan Kopriiye vardt. Kop -
riiyii gec;ti.kten sonra Y enicami, h Ban
kast, Sirkeci tarikile Salktmsoglidden Sa
rayburnu parkmm methaline girdi ve asa
ri atika mlizesine, oradan Darbhaneye 
varan yoldan <;lkh. Askeri mlizenin o -
nlinden ve Adliye saraymm yanmt§ en -
kazmm yanmdan gec;erek dogruca Sul
tanahmed camisinin oniinde durdu. 

Muhterem misafirlerimiz burada oto -
mobillerinden indiler ve maiyetlerile bir -
likte saat tam 12 de camiye dahil oldu
lar. Kolonel Woods Sa Majeste Sekizin
ci EdvardJn yamnda yliriiyor ve Krala 
rehberlik ediyordu. 

Biiylik masifirimiz bilhassa caminin 
ic;indeki .;ini ve yaztlarla <;ok alakadar 
olmu§lardtr. Sagdan itibaren camniin her 
taraf1n1 gezerlerken yiiksek ktymetteki 
mozaiklar ve !riniler onlinde mi.iteaddid 
defalar tevakkuf etmi§ler, .mahfil yerinin 
altmda tezhible yap!lmt§ i~lemelerin ve 
mozaiklann online vardtklan zaman ise 
uzun miiddet durup mozaiklan muayene 
ederek uzun izahat almJ§lardJr. 

Bundan sonra mihrab k1smma gelerek 
burasmt tetkik etmege ba§lamt§lardu. 
Mihrab1n iki yamndaki muvazene siitun 
direkleri biiylik misafirimizi fevkalade 
alakadar etmi§tir. Bu ince siitunlar, cami 
yerinden bir miktar kayacak, muvazene -
sini bozacak olursa derhal ktnlmak sure
tile hadiseyi belli ederler. Ve binanm 
hangi tarafa dogru ~okmekte oldugu ko
layltkla anla tbr 

Yiiksek misafirimize bu mesele izah e
dildigi zaman fevk.alade miitehassis ol -
mu~lar, bu mimari dii§lince ve bulu§u ~ok 
takdir ederek caminin kimin tarafmdan 
in§a edildigini sormu§lardtr. Bundan 325 
sene evve] in~a edili'Ili§ oldugu soylenmi§
tir. 

Sa Majeste Kra] bu izahata te~ekkiir 
etmi§ler ve caminin oymah genit mermer 
siitunlannt da tetkik ettikten sonra avluya 
t;Ikmt§lardir. 

Biiylik misafirimiz burada ezanm ne 
~ekilde okundugunu merak ederek sor
mu§lardtr. Bu esnada esasen ogle vakti 
de gelmi§ oldugundan caminin meyzinleri 
minarelere S:lkmt~lar ve ~ift olarak ogle 
ezamm okumu§lar ve sala vermi§lerdir. 

Sa Majeste ~apkalan ellerinde oldugu 
halde okunan ezam biiyiik bir dikkat ve 
alaka ile sonuna kadar ayakta dinlemi~ -
lerdir. Ezam miiteakrb caminin i!r ve dt~ 
kaptlanm tetkik etmi§ler, yapth§larmt 
c;ok takdir etmi§lerdir. 

En sonra kendilerini caminin i!rerisinde 
gezdiren, arzu ettikleri izahab veren ca
minin imam1 Bahaya iltifat ederek: 

- Camiyi gezmekten ve sizden ~ok 
memnun kaldtk. T e§ekkiir ederim, de -
mi~lerdir. Bu sozleri .;ok giizel tiirks:e hi
len kolonel Woods terctime etmi§tir. 

Bundan sonra biiyiik misafirimiz ba~
ta lmam Baha olmak iizere ba§meyzin 
Esad ve diger sekiz cami memurunun ay
n ayn ellerini sikmt§lardir. 

AyatJolyayl ziyaret 
Sa Majeste ve maiyetleri bundan son

ra otomobillerile Ayasofya miizesmm 
online gelmi§lerdir. Biiylik misafirimizin 
Sultanahmed camisine gelmi§ olmalan 
halk. arasmda !rok .;abuk yaytlrni§ ve i<;e
ride kaldtklan 20 dakika zarfmda di~a
nsmt kalabahk bir hallc kiitlesi kaplaml§
b. Krah goren halk kendisini hararetle 
alkl§hyor ve «Ya,al» diye hagmyordu. 
Otomobil kesif halkt gtic;liikle yararak 
Ayasofyanm online varabildi. 

Sa Majesteyi Ayasofya miizesinin o
niinde Ayasofyadaki mozaiklan meyda
na ~1karmakla me~gu] olan Amerikan 
Bizans Enstitiisii Direktorii Vitmur, res
sam Ali Sami Boyar, Ayasofya Miizesi 
Miidiirli ·Sabri kar tlamt,lard!r. 

Kral biiyiik kaptdan i~eri girdikten 
sonra mlizeyi tetkik etmege koyulmu~lar
dtr. lc kap1nm iistiinde meydana ~Jkan
lan mozaiklar Sa Majesteyi bilhassa ya
kmdan alakadar etmi~tir. Kral bu moza
iklar oniinde dakikalarca tevakkuf etmi~
lerdir. Bunu miiteaktb Ayasofyanm 
yliksek siitunlanm tetkik etmi~ler ve pro
fesor Vitmurla birlikte caminin ic taraf
lannda galeri tesmiye edilen yliksek kat
lanna ~lkml~llr. Profesor burada Sa Ma-l 
· ••teye meydana cJkardigJ lleniiz halka f 
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-- h. Y aver fstanbul halkmm sa at ka!rta f ~ d I k k 
yemek yedigini SOTmU§ ve 9,5 ta cevabmt za er I or u ar azanaca 
almt~ttr. 

Biiyiik misafirimiz Park otelini ~eref
lendirdikleri zaman iizerlerinde laciverd 
bir elbise ve beyaz gomlek vardt. Otelin 
tara~asmt dolduran halk kendilerini al -
kt§lamt~ ve Sa Majeste refakatlerindeki 
zevatla beraber denize naz1r kistmda o
turmu~lardtr. 

Majeste ak§am yemeginde tamamen 
Turk yemeklerini, ve Ti.irk i<;kilerini ter
cih etmi§ler, bilhassa Karahisar maden
suyile alaturka kahveyi pek begenmi§ler
dir 

Kral. sofrada, Tiirkiyede bulundugu 
i<;in Turk yemek ve ic;kilerini alacaklanm 
soylemek suretile bir cemile ibraz buyur
mu~lar, yemek arasmda §i§kebabt ve pi
lavla raki emretmi§lerdir. 

Majeste tamamen halk arasmda yer 
alml§ bulunuyorlar, ve ne§eli goriiniiyor -
lard1. Biiylik misafirin §ere£ verdikleri bu 
mecliste haz1r bulunanlar ya§adtklan 
k1ymetli anlann heyecam ic;indeydiler. 
Bu §iddetli tahassiise ragmen salonda sii
kunetin muhafazasma c;ah§Ihyor, arama 
dansediliyordu. Sa Majestenin masala -
nnda oturan Lord ve Leydilerden bazt
lan da dansa i§tirak etmekte idiler. 

Sa Majeste Edvarda Matbuat Umum Miidiirliigiin~n takdim ~ttigi 
Tiirkiye fotogral koleksiyonile La Tiirquie Kamalaste. kole~sryonu 

safirimize kar~1 harareth tezahuratta bu
lunmu~lar, ve kendisini §iddetle alb§la
mi~lardtr. 

Necib misafirimiz yemekten sonra, pek 
ho§landiklart Turk kahvesinden miitead
did defalar emir buyurmu§lar ve saat ya
nmda gene umumi alb~lar arasmda otel
den aynlrtu~lardir. 

Sa Majeste otel oniinde otomobillerine 
hinmi~ler ve dogruca T ophaneye inerek 
motorle yatlanna gec;mi~lerdir. Majestenin Tiirkiyeye I 

dair inbbalart 
Salahiyetli mahfillerden aldr • 

grmu: malumata gore Sa Maje1te 
Tiirkiye 1eyahatlerinclen mem • 
nun kalmr,lar, memleketimiz: 
hakkmcla t;ok giiz:el intrbalar e -
clinmi,lerclir. 

Muhterem mi•afirimiz: bilhaua 
evvelki gece l}ereflerine yaprlan 
deniz; tez:ahii.ratrndan laz;la mii -
tehani• olmul}lardrr. lttanbulun 
el}lliz; mehtabr alttnda gece man -
z;ara•ile kartJan giiz:el tenvirat, 
Fevkalade tesir brrakmrl}hr Gece 
get; vakte kadar bu I!IJnz; manza
ralarr 1eyreden Majelfte yanrn -
dakilere: 

«-Ben hayatrmda bu kadar 
giiz:el bir geccyi pek a% hatrrlryo
rum.• demi,lerdir. 

te§hir edilmiyen mozaiklan yakmdan 
gostermi§tir. Kral her mozaik onunde 
durarak alakadar olmu~tur. 

Bundan sonra galerilerden ilerliyerek 
Profesor Vitmurun assl c;alt~makta oldu
gu mihrab tarafma gitmi§lerdir. Mihra
bm iizerine a.§agtdan 50 metro irtifamda 
kurulan iskelelere biiyiik bir c;;eviklik ve 
c;alaklikle <;tkan Kral, burada profesor 
Vitmurun nast] o:;ah~makta oldugunu ya
kmdan gormli§ler ve mozaiklann ac;Il -
masa etraftnda teknik izahat almt§lar -
dtr. 

Sa Majeste gene ayni <;eviklikle, ade
ta ko~ar gibi iskele merdivenlerinden ga
leriye, oradan da a§agiya inmi~lerdir. 
Muhterem misafirimize kapmm k tara· 
fmda tabut ~eklinde korni~ hakkmdaki 
riYayet te soylenmi~tir . . Bu rivayete go
re burada bir y1lan tarafmdan zehirlen
mek suretile olen Kral Konstantinin gii
zel kiZI yatmaktad1r. 

Biiyiik misafirimiz Sultanahmed ca -
misinde gostermi~ olduklarJ nezaketi ay
nen burada da izhar etmi~ler ve gerek 
Profesor Vitl!!urun, gerek ressam Ali 
Sami Boyann, ve gerekse Sabrinin ayn 
ayn ellerini stkarak t~§ekkiir etmi~ler -
dir. 

Sa Majeste Sekizinci Edvard miize
den c;Ikarlarken ziyaretlerinden !rok mem
nun kald1klanm ve Ayasofyamn camilik
ten c;tkanlarak bir miize haline getirilmc
sinin ~ok isabetli bir hareket oldugunu 
soyliyerek bu karan takdir buyurmu~lar
dir. 

Sa Majeate rar,rda 

Kral Edvard Kuyumcular caddesin
den ge~erek evvela Bedesteni ziyaret et· 
mi~ ve hi!<bir yerde durmadan C::ar§mtn 
Mahmudpa~a kaptsma ctkan Aynactlar 
caddesinde kain Bitar ve Akaui antika
ct magazasma girmi§lerdir. 

Antikaca magazasmm sahibi biiylik 
misafirin ziyaretinden once haberdar e
dildigi cihetle, magazada Krala tarihi 
ve k1ymetli bir koltuk hamlaml§hr. Bun
dan ba§ka yliksek misafire gosterilmek 
iizere piyasada mevcud kJymetli tatlar· 
dan ~ok giizel bir koleksiyon hazarlamw 
ttr. 

Kral Edvard antikac1 magazasma gi· 
rer girmez evvela k1ymetli ve nadide ha
hlan tetkik etmi~lerdir. Bunlann arasm
da bilhassa TUrk, 1ran ve ipek haitian 
biiyuk: bir dikkatle tetkik eylemi§lerdir. 

Bu esnada, magaza sahibi bliyiik mi
safire Car§! kahvecilerinden usta Kara
betten alaturka kahve getirtmi§ ve biiytik 
misafirle maiyetindeki sekiz zevata ikram 

Sa Majestenin T opkapi 
_saray1n1 ziyareti 

Diin bir gazete Sa Majeste Sekizinci 
Edvardm 1500 numarah taksi ile gezdi
gini ve T opkapi saraym1 ziyareti tafsi • 
lahm hayali bir ~ekilde yazmJ§tlr. Her 
hangi bir yanh§hga meydan vermemek 
i~in diin k1saca bildirdigimiz bu haberle
rin tafsilatm1 veriyoruz: 

Bir defa !stanbulda 1500 numarah 
taksi arabas1 yoktur. <;unkii lstanbulda 
taksi arabalanmn numaralan 1751 den 
itibaren ba~lar. Sa Majeste I 932 modeli 
kapah Do!< marka bir taksi otomobilile 
gezmi§lerdir. T qpkapt saray1 miizesini 
ziyareti de ~u ~ekilde vukua gelmi§tir: 

Miizeler Umum Miidi.irii Aziz ve sa
ray daireleri 1efleri biiyi.ik mi afirimizin 
deniz tarikile geleceklerini umduklann • 
dan o cihete a~Ilan kap1larda kendlierine 
intizar ederlerken Kral kara tarafmdan 
ani olarak te§rif etmi§lerdir. 

Sa Majeste Sekizinci Edvard kaptdan 
etmi§tir. girer girmez evvela orta paviyonlart hirer 

Sa Majeste alaturka kahveyi c;ok. sev· hirer gezmi§ler, sonra Hazine dairesini, 
diklerini soyliyerek tarihi koltuga yerle§· c;ini ktsmmt dola§mt§lardtr. Buralarda do
mi~Ier ve altm tabakalarmdan sureti la§nlarken her koleksiyon oniinde ayni 
mahsusada hawlanml§ ince bir lngiliz si· derecede derin ve anlayJ§lt bir alaka gos
garast ~1kararak kahve ile beraber ic;mi~ - termi§lerdir. 
ler ve magazadaki ktymetli ta~larla anti- Muhterem misafirimizin bir dereceye 
ka e§yayt gozden ge~irmi~lerdir. kadar daha fazla alakalanm c;eken yer, 

Kral Edvard bilhassa antika bir !ngi- ecnebi ni§an ve madalyalarmm le§hir e -
liz saatine alaka gostermi~ler ve zlimriid dildigi 2 numarah salon olmu§tur. Ha
ta§lan buyi.ik bir dikkatle tetkik etmit - zine dairesindeki i§lemeli eski kuma§lar 
lerdir. Yanm saat zarfmda 50 parc;adan da Sa Majesteyi ~ok enterese etmi~tir. 
fazla muhtelif e§yaya tetkik eden bliyiik Kral bundan sonra dogruca Mecidi
misafirimiz magaza sahibine ve memurla- ye kasnna gitmi§ler, kam gezdikten son
nna memnuniyetlerini izhar ederek, dt - ra tara~asmda tevakkuf ederek Saray
§anda bekliyen halkm candan ve samimi burnunun bu hakim noktasmdan Bogaz
tezahurah arasmda dlikkandan o:;tkmt§lar i~ini, Anadolu sahilini, Adalan ve 
ve halkt selamhyarak !(ar~mm Mahmud- Marmaray1 uzunuzad1ya seyretmi~lerdir. 
pa~a ha~mdaki kapasmdan o:;tkarak Nu • Sa Majeste bu mevkiden bir~ok fotogra
ruosmct'niye camisi kaplSinda beklemekte filer de !rekmi~lerdir. 
olan otomobillerine binmisler, Ankara Bundan sonra asil misafirimiz Bagdad 
caddesi, Sirkeci, Koprii, Karakoy yolile ko§kiinli gezerek harem dairesine girmi§· 
Tophane nhttmma donmii~lerdir. ler, ma ile haremin her ktsmma gormii§-

Biiyiik misafirimiz orada kendilerini ler ve bilhassa duvarlardaki Tiirk ma
beklemekte olan motore atlamJ§Iar, refa- mulah c;ini panolan uz;unuzadtya letkik 
katlerindeki misafirlerini beraber alarak etmi~lerdir. 
saat 13,30 da yatlanna donmii~lerdir. Bu ziyaret esnasmda bir~ok sualler 
Bogazda ve Barmarada gezinti sormu~lar ve Miizeler Umum Miidlirii 

Kral Edvard ogle yemeklerini Nahlin Aziz Sa Majestenin suallerine kendile
yatrnda yediktcn sonra saat 14,30 da rini tatmin eden cevablar vermi~tir. 
yatlarile Bogazda bir gezinti yapmi§lar Bundan sonra Sultanahmeddeki Ye
ve Kilyosa kadar giderek, hic;bir1 yerde rebalan saray1 namile antlan Bizans sar
karaya <;Jkmaksmn geri donmiitler, yat· niCJnl gezmi~lerdir. Sa Majeste burada 
larm1 gene Dolmabahc;enin oniinde b1rak- sandala binmemi§ler, sadece platform ii
ttktan sonra saat 6 da Lord Dundeenin zerinde durarak elektrik ziyalarile ay -
yatile Marmarada bir gezinti yapml§lar- dmlattlan etrafJ seyretmi~lerdir. 

Halkm co~kun tezahiiratJ arasmda sa- d1r. Bu gezintide sefir de sefaret motorile Matbuat miidiriyetimizin 
at 1 de Ayasofyadan aynlan muhterem kendisine rafakat etmi§tir. 
misafirimiz Divanyolu, Nuruosman.iye Majeateye takdimleri 

Park otelde t yolile Biiyiik!rar~IYl ziyaret etmi~Ierdir. Matbuat Umum Miidiirliigii, ngiliz 
Majeste Edvardla maiyeti, Car~! - Majeste saat 9 da N ahlin yatma don- biiyiik el.;iligi vasatasile yiiksek misafiri -

nm Nuruosmaniye kaplSinda otomobille- mii§ler ve saat tam 10 da Park oteline gel- miz S. M. Kral Sekizinci Edvarda lstan
rinden inerek yaya clara~ Car§Iya gir • mi~lerdir. bul manzaralanna havi bir albiimle La 
mi~lerdir. C::ar§I esnaf1 ve halk bliyiik mi· Ak§amiistli saat 6 da Sa Majestenin T urquie Kamalist mecmuasmm bir ko • 

---~~~~ leksiyonunu takdim etmi§tir. lstanbul 

Sarayburnunda tenvirat «Hof geldiniz Maje&te1t 

manzaralanm havi bulunan albiimiin ka
pagi ceylan derisinden ve etrafi giimii§ 
.;er~eve ile san'atkarane bir ~ekilde yapll
rnl~hr. Gerek albiimun, gerek mecmua 
koleksiyonunun icr kapagma ingilizce ola
rak «Dahiliye Vekaleti Matbuat Umum 
Mi.idiirliigii taraf1ndan S. M. Kral Ed
varda !stanbul, eylul 936>> ibareleri ya
zdidtr. 
~ehrimize gelen diger yatlar 

Sehrimize Nahlin yatmdan so11ra gene 
biiytik misafirimizin hususi arkada~lanna 

Alman ordusunun sabtk Erkan1harbiye Reisinin 
«istikbal Harbi» adb kitabt biitiin diinyada 

biiyiik bir alaka uyand1rdi 
Umumi Harbde butiin Alman ordula- " 

n erkamharbiye reisi olan General Lu
dendorf (istikbal harbi) ismile bir eser 
yazmt~tlr. Bu eser biitiin dlinyada ve bil
hassa askeri ve siyasi mehafilde fevkala-
de nazan dikkati celbetmi§tir. 

Simdi blitiin dlinya askeri miitehassts
lan bu eser iizerine miitalealartm yaz1 -
yorlar. i~ ba~mda bulunan devlet adam
Ian gelecek biiylik harbin nasi! olacagi
hakkmda bir fikir edinerek hamhk yap
mak ic;in bu eseri en miihim esran aske
riye gibi dikkat ve ehemmiyetle tetkik e
diyorlar. 

Biitiin diinyay1 dii~iindiiren bu eser 
hakkmda Alman, ingiliz -ve F rans1z as
keri miitehasstslan yaz1lar yazd1lar. Bu 
miitalealardan en bitaraf ve dikkate §a
yan olam me~hur ingiliz askeri mlinek • 
kidi liva Generali T emperleyin yazdtgl 
miitaleadtr. M umaileyh diyor ki: 

«General Ludendorf istikbal harbine 
dair yazd1g1 eserde yeni harblerin eskile
rine hie; benzemiyecegini miikemmel su
rette anlatmt~llr. Gelecek harblerin eskile
rine benzememesi birc;ok memleketlerin 
rejimleri totalitar olmasmdan yani ltalya 
ve Almanyada oldugu gibi bi.itiin halkm 
ve milli servetin devletin gayesinde lama
mile kullamlmasmdan ne~ct etmektedir. 
General Ludendorf barb lehinde propa
ganda yapm1yor. Milletlerin hayatmda 
harbin o:;aresiz ve gayrikabili i!rtinab bu • 
lundugu kanaatinde bulunuyor. 

Mumaileyhe gore ileride bir devlet 
yahud ziimre harbetmek zarureti kar§t· 
smda kalacak olursa zaferi kazanmak 
i~in biitiin milletin tek bir ferdi mtistesna 
olmamak §artile biitiin efrad1 ve umum 
serveti hep birden seferber etmeli ve teh
likeye atmahdJT. 

Mumaileyh Umumi Harbde Alman
yamn bu kadar uzun mukavemet etmesine 
ragmen nihat zaferi kazanamamastm yu
kandaki esasa riayet edilmemesinden ne
~et eyledigi· kanaatindedir. 

Umumi Harbde Alman ordulanm i
dare ve kumanda eden General Luden -
dorf, eserinde miihim bi'r strn if§a etmi§
tir . .)imdiye kadar bizim bildigimize gore 
sabtk erkamharbiye re.W vezaifinin ~;ok • 
lugundan ve agtrhgmdan mustarib olmu§· 
tur. Halbuki hakikatte General Luden -
dorf kendisine Hfi derecede salahiyet ve 
vezaif verilmemesinden istedigi gibi har
bi idare edememi~tir. 

Umumi Harb ba§layip ta seferbe~ik 
yapJ!d1ktan sonra askerlige kabiliyeti da
ha be~ bu~uk milyon talimsiz ve 600,000 
talimli efrad kalmt§ltr. General Luden -
dorf. bunlann derhal talim ve sevklerin • 
de Jsrar eylemi~se de sozlinii dinleteme -
mi~tir. Eger bu altt milyon efrad harbin 
ilk safhalarmda cephelere yigtlml~ olsay
d1 Almanya harbin daha bidayetinde za
feri kazanm1~ olacaktt. 

Yunanistanda bankalar hak
kmda bir yasak 

Atina 5 (Hususi) - Yunan Devlet 
Bankas1 diin biltiin diger bankalara gon 
derdigi bir tezkerede ~imdiden sonra 
bankalarm doviz ahm ve sahmt mua -
melesinde bulunamtyacaklartm bildir
mi~ ve bu yasak dolaytsile bankalarm 
mahrum kalacag1 ehemmiyetli karlarm 
telafisi ic;in kendilerine yard1ma haztr 
bulundugunu teblig etmi§tir. 

Fran& a • Suriye muahedesi 
geri kald1 

Kudiis 5 (A.A.) - Suriye gazctelcri, 
son zamanlarda imza edilcn Fransa : 
Suriye muahedesinin tasdikt keyfiyeh
nin kom§u Filistindeki kan~tkhklar do
layisile tehir olundugunu bildirmekte
dir. 
Filiatine giden lngiliz; kuvvetleri 
Londra 5 (A.A.) - Deyli Telgraf ga

~ete inin bildirdigine gore, !ngiliz hii • 
kfuneti Filistine yeniden 10 bin asker 
gonderecektir. Bu suretle Filisti~de~i 
!ngiliz kuvvetlerinin miktan 17 bm ki
~iye <;1kanlacakttr. 

aid iki yat daha gelmi~tir. . 
Bunlardan birisinin ad! Anna Manya, 

digeriDin Viktoryadtr. 
Y atlardan blri muhterem Krahn en 

samimi arkada~lanndan Lord Darlyye 
aiddir. • • 

Kral bugiin lngiliz kolonismt~ 
kabul edecek 

Buglinkii deniz yan~lannda haZir bu
lunacalc olan muhterem misafirimiz Sa 
Majeste Kral Sekizinci Edvard ogleden 
sonra Modadaki Deniz kullibiinde Istan· 
buldaki !ngiliz kolonisini kabul edecek
tir lngiliz biiylik el<;isi Sir Persy Loren 
!ngiliz kolonisinin azalanm Krala talc -
dim edecektir, 

Geneml Ludendorj 

General Ludendorf, Umumi Harbin 
bidayetinde umumi asker! miikellefiyetin 
derhal tatbik edilmemi~ olmasmt Alman 
milletine kar§I en bi.iyi.ik cinayet saymak· 
tadtr. Mumaileyhe gore, Umuml Harbde 
memleketin yalmz efrad menabii degil, 
biitiin siyasi, iktJsadi ve mali menabii da• 
hi lamamile kullanilmami~ttr. Bilhassa 
ikttsadl tedabirde Almanya biiylik hata 
ve kusurlar yapmt~tlr. General Luden • 
dorfun ikttsadl tedbirlerin noksam hak • 
kmda Verdigj malumat !(Ok vaktfanedir, 
Mumaileyhm verdigi malumattan anla • 
§Ildtgma gore Almanya Umumi Harbe 
mali noktadan oldukc;a iyi haztrlanmJ~ttr. 

General Ludendorfun gelecek harbde 
hangi amillerin kat'! zaferi ve neticeyi 
elde edecegine clair verdigi hliklimlcr zi· 
yadesile dikkate §ayandlr. Alman ordu• 
lannm sabtk erkamharbiyei umumiye rei• 
sine gore, gelecek harbde dahi z.aferin 
ba§hca amili ordu olacaktu. Filvaki ha· 
va kuvvetlerinin ke~if hidematmdan ayl1 
olarak zaferin istihsali i~in de dogrudan 
dogruya harbetmelerine m~aileyh lu • 
zum gostermektedir. 

Fakat hava kuvvetlerinin ate~ ve tah· 
rib kuvveti ordunun kudretine nazarail 
tali derecede miihim olacakhr. 

Mumaileyhe gore gelecek harblerde 
hic;bir ba§kumandan yalmz dii§man mem· 
leket ahalisini havadan bombalamak su• 
retile zaferi kazanacagt kanaatinde bulu• 
namtyacakhr. Tayyarelerin istimaline ne 

kadar ehemmiyet verilirse verilsin bunun· 
Ia sahih hesab yap1lamaz. C::iinkii tayya• 
lerin hav~mn miisaadesizligi ve dafi te• 
dabiri kar~1smda hedeflerine eri§ip eri~e· 

miyecegi bile evvelden ba§kumandan ta• 
rafmdan kestirilemiyecektir. 

General Ludendorf eserinde, gelecek 
harbde ba~kumandanhgtn nas1l olma61 
hakkmda fikrini soylemi~tir. Mumaileyh" 
gore, ba,kumandanlar blitiin manasile ve 
mutlak olarak bir diktator olmahdirlar. 

Polonya, <;ekoslovakyayt 
protesto etti 

Prag 5 (A.A.) - Gaz;etelerin bildir • 
digine gore, Polonya maslahatgiizarl 
dun Dt§ i§leri Bakanhgma, Teschetl 
mmtakasmdaki <;ek mekteblerinde k8' 

ri§tkhk c;1karanlar alcyhine ac;tlan da: 
vaya Maehrisch - Astrm, Polonya koll 
soloslugunun da kart§bnlmasim prates· 
to eden bir nota vermi§tir. 

Buldanda kurtulut bayraJ:1ll 
Buldan 5 (Hususi) - Ye§il Buldantrt 

kurtulu~ Yildoniimii miinasebetile btl: 
giin bayram yerine taplanan halk ha , 
rarctli tezahiiratta bulunmu~ ve bU 
giinii yaratan ulu §eflerine sonsuz sa)'· 
gllarmt sunmu§tur. 

Y eni Atlantik seferleri l 
T . M rril Londra 5 (A.A.) - ayyarec1 e , 

ve Richman diin saat 16,30 da buraY. 
gelmi~lerdir. Tayyareleri miitehasslS 
Jar tarafmdan muayene cdilmi§tir. • 

Tayyareciler hava milsaid olur ol 
d" e • maz ayni tayyare ile Nevyorka uP 

ceklerini soylemi§lerdir. cl 
Londra 5 (A.A.) - Kadln tayyarC

50 
Beryl Markham. ~ii~ ak§an: saat 18•09 
de Atlantik denlZlm get;mege te§eb~8, 
etmek iizere Adington tayyare meY 
nmdan havalanmt~hr. 4 

Herkes Bayan Markhamm bu ce7a i 

retine bayret ctmcktedir. Tayyarestnd• 
de telsiz cihaZl olmad1g1 ve havallln ](• 
fena gittigi ehemmiyetle kaydedi]Jrle 
tedir. ka.; 
Y akalanan ka~ak~Ilar ve 

~ak e§ya . h~ft~ 
Ankara 5 (A.A.) - Ge~~n .. b~~ birlsi 

icindc gi.imriik muhafaza orgutu. 'p 04 . • 3 bl 
olii, U<;ii agtr yara~ 83 ka~akc;t, . ar It~'' 
kilo gi.imriik kac;ag1, 12 ktlo tnh1•5 301 
c;~g1. 9?0 siga~a .~agidt. 9 alhn 1; 3'rn r• 
Turk hi·asl, 1k1 tufck, 3 tabanca, l,t11l!Jtit 
mil! 34 kaiJRk'fl hayvaru ele ge~ 
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Istanbul Borsas1 kapan1~ · GONON BULMACASI 
fiatleri 5 • 9 • 1936 1 2 6 4 D 8 1 11 I! l l 

'rfl l 1•1 I I 1 -I 
PARALAR 

1 Bterl!n I ~~~. 
1 Dolar ea. 

20 FranslZ Fr. ' L6!. 
20 Llret · U>a. 
20 Belcika Fr. ·o. 
20 DrahmJ ~1, 
20 isvtcre Fr. ~to. 
W~va ~~ 

1 Florin ;a: 
20 Cek kronu ~4. 

1 A vusturva 61. :l2 
1 Peceta 1.( 
1 Mark 2e. 
1 Zloti .JO, 
1 PensrQ 22. 

20 Leva 12. 
20 Dlna.r 49. 

1 Yen 82 
20 tsvee k:ronu si 
1 T iirk altml 949. 
1 Banknot os B 241. 

f;EKLER 

Londra 
A!(tlt~ 

61H .5o 
Nev Yok 0. 7941 
Par:l..q L2,0G 
MUft.no w.o97a 
Briiksel 4.70 
A tina 8,8J75 
Cenevre 2.4357 
So tva. 63. 8~::!7 
Amsterdam 1.1 695 
Pru t9.21 
Vlvana. 4.1960 
Madrid 6.66 
Berlin l. \1143 
Varsova ua 
Budaneste 1.25~ 9 
Bilkres 101.1~ 
Behn-ad 34,7567 
Yokohama. 2.6·44 
Moskova :lU7o8 
Stokholm 3,057b - ESHAM 

Merkez Bankast 
1 Aclll~ 

so.~o 

Sat14 
63a. 
126 
167, 
160. 

84. 
23 

820. 
25. 
so. 
92, 
24, 
16. 
so. 
2'2 
2~ 
16. 
o3. 
84, 
ss. 

950, 
24~. 

Kap~ 
tiiSo. 

0. 7921 
12.06 
10.097o 
4.7•> 

83.86 15 
:!,4357 

63 83!!7 
1.16Jo 

19.<11 
4,1960 
6.66 
1.9713 
4,23 
4.2559 

107.18 
84,7567 

2,€1l4l 
24,87h8 

3.057.1 

Kapanlll 
M .50 -

I 

I I 1•1 I I I 
1•1 I I 1•1 I I I• 
I I 1 r 1•1•1 I I 
I I I I 1•1 I 1•1 

•I 1•1 I I I 1•1 I 
I I 1•1 I 1•1 I I 
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Soldan saga: 
1 _ ispanyol mllliyetc;llerlnln son defa 

aldtklari §ehlr, saldtrl~. 2 • Vaklt, ya~mak. 
tan emir, 3 • Bir Alman slnema. ~lrke tl, 
bir goz rengi. 4 - Arabca cdokunmakt , bir 
sayt. 5 • B~ olrruyan t arla, dilmamn yap· 
t1g1 klr. 6 • Laytk, nota. 7 • Beraberlik e
dat1, ooya?., ba~tana~~ su dokiinme. 8 • 

§aka. 9 - Sakat, subay. 10 • Ate§ olm1yan 
yerden !(tkmaz, cesed 

yukarJdan a§ai?;Iyll. 
1 _ Arabca cvUcudiinii kaldtrma., yok

tan viicude getirme. 2 • ESki Mlslrlllarm 
en biiyiik Haht, egilmekten emlr, blr slfat 
edati. 3 • Q€nel, avct. 4 - Bo§una, mUkem
mel. 5 - 6~iid . 6 - Blrlikte do~an llti ~oeuk. 
7 • Aza, vllayet, kaytbdan haoor verme u
sullerinden b irl. 8 • Arabca coturmu§-., 
Franslzlarm melihur gaZietelerlnden biri. 
9 • Erkek hlzmetc;l , her zaman i~tl~imiz 
§ey, me§gullyet . 10 - Arabca csu:., yokutjun 
aksl, alfabede bir har!ln okunu§u. 

ts 4 1> 6 7 ti II tn 

NlAfH Ll J INI•TYIA Til 
•Is E VI•INIE 

lSTiKRAZLAR 
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~I ..... Y AIT M AIKI•IM 
VIEI•IPIEIRI I Ac;llts Ka.pa.ru~ 1 L A 

~k borcu I pe~ln 23.475 2 3.47 N A Nl•t•IK UIDIU z .. J> I va 2J.oo 23.o06 

• :t n oestn 21.05 21,90 
J> J> n vadell 21.90 2L~O 

» In oe. 2~. 22. 
• DE •IPIAIRI i lSI• 
s EIT •IAIY•I•I• H -- Alsi•IAITIAI•IAID A TABVtLAT - 8 

9 FI•IEILIEIKI•IsiAIVI Mlll§ Kapaillf I Atnadolu I oesln I 
, mil. va. 45. 46, 

.............. 
10 AISJ.1JAINI•Isl i_L~ 

-
Dinar Merkez il~esinin Eksiltme ~artnamesi 

Dinar Sarbayhg1ndan: 
Merkez Dinar tl~esi haritasmm ahnmaar ataitda yazth tartlar 

daireainde ekailtmiye !rtkartlmtfhr. 
1 - lymar dahiline girecek sahanm miktart tahminen 140 hek -

tar meskun arazi ve 60 hektar aga~ltk arazidir ki Baymdtrhk Bakan
hgtnea tanzim kthnan tartnamenin ii~uneu maddesine tevfikan 
'ehrin gelecek zamanda alaeagt genitliie gore takribi iymar hu • 
dudu afagtda yaztlmt~ltr. 

A - Giindogruau: Su ~tkan, gun bahst: fstaayon arkaamdaki 
Cerid yo lunda ittufus memuru Salihin evi atnlrl dahilinde, timalen: 
Ihea mektebinin a.rkasmda.ki evlerin son noktast ve yeni a.~tlan A
li~etinkaya caddesinin sonundaki Ibrahim Bay oglu Ahmedin ktzt
na aid bahc;:enin stmrt ve gene yeni a~:tlan Haydar~er~el caddesi • 
nin miintehaamdaki mezbaha yaptlacak yer ve Kavas bait namile 
andan bah!reai ve eenuben Karabaytr mezarhgt atntrt e Ka.dir og
lu Haaanm bah~esi ve Ktm1lh oglu vereseleri bah!resi ve yeni ac;:Jlan 
Rasihkaplan caddesinin miintehasmdaki au kanah ve muha.cir si • 
yam1 ve o civardaki evlerin smtrlart ve iataayon bartthanesi, ~ev • 
resi i~inde ola.cakhr. 

2 - Y aptlacak haritamn mezkur a.razinin hektar1 yirmi lira ve 
agachk arazinin hektar1 .on bet Hrada.n butiin tutar1 3700 lira m1;1· 
hammen keljiflidir. 

3 - Harita Baymthrhk Bakanhitnca. hazulanan tartnameye 
uygun olacakllr. 

4 - Eksiltme kapalt zarf usulile ihale edilecektir. 
5 - ihaleden on bet giin aonra miiteahhid faaliyete rec;:ecek • 

tir ve ihaleden itibaren en c;:ok bir senede ikmali tartttr. 
6 - Eksiltme 1 eylul 936 ta.rihinden itibaren 21 run miiddetle 

22 eylul 936 sah giinu aaat 14 te Belediye Encumeninde yap1la -
cakllr. 

7 - Eksiltmiye girebilmek i~in 22 eylul 936 sah giinU saat 14 e 
kadar muvakkat teminat olarak 277,5 lira veya ban~a mektubunu 
\'e ehliyetnamesini Dinar ~arbayhgtna tevdi etmelerl ,artttr. 

8 - Haritanm ikmali azami bir sene tensib e"dilmitse de talibler 
arasmda daha ktsa bir zamanda bitirilmesini taahhiid eden mu • 
teahhid tercih olunur. 
. 9 - tlan husuaunda yapllan bilumum m.as~rif.at. miiteahhide a
lddir ve · kefif bed eli vesair mukavele tanz1m1 11b1 umum manaf 
l'lliiteahhide aiddir. (967) 

TURK HAVA KURUMU 

BOYOK PiYANGOSU 
:;;imdiye kadar binlerce kitiyi zenrin etmittir. 

5 inci ke,ide 11 Eylul 936 dad1r 

Biiviik lkramiye 3 5. 0 0 0 lirad1r 
· Ayrtca: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle 

(20.000) lirahk bir miikafat vardlr .•• 

Miitehassts Su Miihendisi Aran1yor 

Mer sin Belediye Reisliginden: 
Teaiaat ve in,aatl miiteahhide ihale edilmi' olan Adana, Tarsus, 

l\1&rain au itlerinin murakabeai i'tin ehliyeti Nafta Vekaletince mu • 
•a.ddak miitehassts bir su miihendisi ar1yoruz. Ayhk iicret 600 lira 
lta.dar verilecektir. lsteklilerin vesikalarile birlikte Mersin Belediye 
~eisligine miiracaat etmesi ilart olunur. (945) 

CUl\ffiURIYET 

6 - 21 Eylui 1936 " 

11 inci Beynelmilel Selanik Sergisi 
11 inei Selanik Beynelmilel Sergisine iljtirak etmek isteyenlerle ser

giyi ziyaret edeceklue gerek vapur ve demiryolu azimet ve avdet 
biletlerine verek ise mallarm nakliye ucretlerine tenzilat yapllacagl bu 
hususta fazla malilmat almak isteyenlerin Istanbul Yunan Ba~konsolos
luguna sabahlart saat 10-12,30 arasmda miiracaat edebilecekleri Han 
olunur. 

Kapab zarf usulile eksiltme ilan1 

Mardin Vilayeti Daimi 
Enciimeninden: 

Mardinde Huausi tdare namma yaptmlacak 36494 lira 98 kuru, 
bedeli ke,ifli konferans salonu insaab kapah zarf usulile eksiltme
ye ~tkarilmifhr. Bu ke,if muhtevi;ahndan 935 mali y1h i~inde aim
mit bulunan 5000 lirahk malzeme ile ktsmen yaptlmif olan 2532 
lira 20 kurutluk hafriyat ve sair ameliyat masrah ki cem'an 7532 
lira 20 kuru, c;:Ikartld1ktan sonra geri kalan 38962 lira 78 kurutluk 
ke,if bedelinden de Nafta Vekaletince yaptlacak her tiirlii tadilatt 
miiteahhid kabul etmege mecburdur. lhale 26/9/936 cumartesi gii· 
nii aaat 12 de Mardin Daimi Enciimeninde yapiiacakhr. istekliler 
mezkur saate kadar teklif zarflar1m Mardin Daimi Enciimen Riya
setine gonderecektir. Bu saatten sonra gelen teklif zarflara kabul 
edilmiyecegi gibi postada vaki olacak gecikmeler de kabul edilmi -
yecektir. 

Muvakkat teminat miktart 2737 lira 50 kuru,tur. Bu ife aid tart· 
nameler ve evrak funlard1r: 

Ekailtme tartnameai, mukavele projeai, Nafta i,Ieri teraiti umu • 
miyesi, fenni fartname, ketif cetveli, metraj cetveli. 

1stiyenler bu tartnameleri ve evrakt fenniyeyi ketif bedelinin 
yiizbinde beti nisbetinde bir bedelle Mardin Daimi Enciimeninden 
alabilirler. 

iateklilerin Nafaa Vekaletinden ahnmt olan ehliyet vesikan ve
ya bizzat mimar veya muhendia olmalart ve yahud bunlardan biri
le ortak olarak ~ahtacaklartnt bildirir Noterlik~e muaaddak veai • 
ka ibraz etmeleri tarthr. «691» (883) 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden: 
4281 saytb tiitiin eksperligi nizamnamesi daireainde ehliyetname 

almak iatiyenlerin 11 te,rinievvel 936 tarihine kadar lnhiaarlar U A 

mum Mudiirliigiine miiracaat etmeleri li.z1mdtr. Bu miiddetten son -
ra miira aatta bulunacaklartn ehliyetname alamJyacaklart ili.n o
lunur. (1026) 

Be$iltta$ Dikit Yurdu 
Tahsili en yUksek bl ki diki§ mektcbidir. Yeni sene i~in talebe kaydine 

ba~lamnt§br. §apka, t;i ~ek ve tezyinat dersleri de vardtr. Ta~radan releeck

lcre az •amanda husust ders verilir. Talimat ve program isteyiniz. Akaret· 
Ier numara 87 Telefon 43687. 

Orman 
Komisyonu 

Sat1m 
Ba,kaniigindan: 

1 - Belrrad Devlet Orman1ndan tahminen 300 metro mikibt it • 
lenmemit ve farhnadan devrilmit kereatelik ve direklik mete aga.c· 
lart 15/9/1936 aah giinii aaat «14» te ihale edilmek uzere pazarh • 
ga konulmuttur. 

2 - Agaclar1 gormek istiyenler hergiin Bah~ekoyiinde Belgrai:l 
Ormant ltletme Direktorliigune miiracaat edebilirler. 

3 - ~artnameyi gormek i!rin Istanbul Orman ltleri Direktorlii· 
iune ve Biiyiikdere Bah~ekoyunde Belgrad Ormant t,Ietme Direk· 
torliigiine mura.caat edebilirler. 

4 - Beher metr~ mikab101n muhammen fiah 11 lira olmax uze
re muvakkat teminat 248 lirad1r. 

5 - lhale Istanbul Vilayeti binasmda Orman Direktorliiiii daire • 
ainde olacakhr. 

6 - lsteklilerin 2490 aay1h kanunda yaz1h evaaft haiz olmaat ve 
rerekeh evrak ve veaaiki birlikte getirmeleri ilan olunur. (988) 

istanbul Vak1flar Direktorliigu ilanlan I 
Camiler ic;:in liizumti olan 5800 ampul a~tk eksiltme ile mubayaa 

edilec~ktir. Vermek arzu edenler ,artnameyi gormek iizere hergiin 
oileden sonra latanbul Vak1flar Direktorliigii heyeti fenniyeaine ve 
eksiltmiye girmek ic;:in de 120 liraltk muvakkat teminatlarile bera· 
her latanbul Vak1flar Direktorliiiii thale Komiayonunda 21 eylQI 936 
pazarteai riinu aaat 14 te bulunmalarl. (1039) 

Malatya tlbaybg1ndan: 
1 - Aah 102977 lira 27 kurut ketif bedelinden ibaret olup Vila· 

yet merkezinde yaphrtlacak ha11tane binastntn 50000 lirahk tahai· 
aa.t1 daireaindeki bir ktatm intaatt 28/8/1936 tarihinden itibaren 
yirm; gun miiddetle ve ka.pah zarf uaulile eksiltmeye konulmuttur. 

2 - 17/9/1936 ta.rihine rultyan pertembe gunu aaat 15 te ihale
ai yapdacaktar. lsteklilerin Nafta Vekaletinden alacaklart ehliy~t 
vesikalarile 3750 lira muvakkat teminatlarmt muhtevi teklif mektub· 
lar1n1 ihale aaatinden bir saat evveline kadar Vilayet Daimi Encii• 
meni Reisliiine tevdi eylemeleri tartttr. 
3- Bu yoldaki evrakla ke,ifname ve tartnameleri gormek isti -

yenler Vilayet Nafta. Miidiirliigiine muracaat edebilirler. 
4 - Tellaliye, pul, Han ve •air maaraflar kamilen iateldiye aid • 

di~ (907) 

ist. Posta T. T. Ba,miidiirliigiinden: 
Y eni iicret tarifesi mucibince 6 eylul 936 tarihinden itibaren, te • 

hir i~inde olan mektublarla tehir dtttna olan kartlar, dahili hava • 
lename, degerli mektub teminiyelerile; degerli, degersiz paket te • 
miniye ve nakliye, u~ak miirselatJ, posta abone kutulart ve diger ba
zt murselat iicretleri tenzil edilmistir. Arzu edenler tekmil subeleri-. . 
mizden icab eden her nevi malumab alabilirler. (981) 

9 

Kapab Zarf Usulile Eksiltme ilam 

Birinci Umumi Miifetti,liginden: 
1 - Eksiltmiye konulan it: 

Diyarbekirde sur haricinde imar planma gore ayr1lmtf olan 
yerde yaptlacak Birinci Umumi Miifettitlik ve Y edinci Kol . 
ordu Kumandanhg1 konaklar1 int aahdtr. Bu infaabn ketif 
bed~ller~ mecmuu 95503 lira 36 kuru,tur. 

2 - Bu Ife a1d fartname ve evrak fUnlard1r: 
A - Eksiltme fartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Baymd1rlak itleri genel tartnamesi 
D - Hususi t artname, ' 
E - F enni ,artname, 
F- Ke,if, 
G - Ke~lif hulisaa1, 
H - Projeler. 
lstekliler bu evrakt 5 lira bedel mukabilinde o· b k' d 
B. · · U tyar e 1r e 

mnct mumi Miifetti,likten alabilirler. Istanbul ve Anka -
ra Nafta Miidurluklerine gonderilecek olan niishalardan 0 • 

kuyabilirler. 
3 - Ekailtme 28/9/936 pazarteai gunii aaat 11 de Birinci Umumi 

Miifettitlikte yaptlacaktar. 
4 - Ekailtme kapah zarf usulile yaptlacakttr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in: 

A - Arthrma ve eksiltme kanununun 17 nci maddeaine uy
gun olarak 7163 lirahk muvakkat teminat vermeleri. 

B- Ticaret Odasmda kayidli bulunup buna aid vesika11n1 
goatermesi. 

C - Resmi Cazetenin 3297 sayth niiahasmda ~tkan talimat
nameye tevfikan Nafta Vekaletinden ahnmtt miiteah
hidlik ehliyet vesikastnt haiz olmaa1 lizamdn·. 

6 - Teklif mektublar1 yukartda ii~iincu maddede yazth saatten 
bir aaat evveline kadar Diyarbekirde Birinci Umuml Miifet • 
titlikteki Miinakasa Komisyonu Re~sliiine makbuz muka
bilinde verilecektir. Posta ile gi:inderilecek mektublartn niha
yet ii~uncu maddede yaz1h saate kadar gelmi, olmaat ve d1, 
zarfmm miihiir mumile iyice kapattlmtf bulunmaa1 lizamd1r. 
Posta ile olaeak recikmeler kabul edilmez. (871) 

Tiirkiye. Ziraat Bankas1ndan: 
Bankamtzca almacak aek&en bet aded portatif yazt makineai ka • 

pah zarfla eksiltmiye konulmu,tur. Eksiltmiye i,tirak f&rtlart: 
1 - Teklif mektubu «tealim miiddeti tasrih edilmelidir» 
2 - Gi:iriiliip tecriibe edilmek iizere teklif edilecek makinelerden 

bir aded. 
3 - Miiteharrik aksaman analiz raporu, 
4 - % 7,'5 teminat ak!fesi, 
S - Y edek aksamtn ayrt ayrt fiat liatesi. 

Ankarada Banka Levaztm MiidiirliigUne verilmelidir. 
Ekailtme miiddeti 15 eylul 936 aktamt saat on dorde kadardtr. 
Ban~a tercih hakkam muhafaza eder. (1035) 

lst. Posta T. T. Bafmiidiirliigiinden: 
fstanbul Radyoauna fdarece vaz1yed edilmittir. Yeniden abone 

kaydolmak iatiyenlerle miiddeti biten Radyo abonelerinin vesair a· 
lakadarlarm bundan sonra dogrudan dogruya en yakm Posta Tel· 
rraf Merkezlerine ve hari9ten ~relecek veya dahilde imal edilecek 
radyo makinelerinin damga muameleai i~in de mahallin Posta Tel -
araf Batmiidiirluiiine bir iatida ile mu~acaatleri laz1mdtr. ~u vazi • 
yete gore ,irket tahsildarlarmm abonelerden artak h~bir nam ve su
retle para tahsil etmelerine haklart kalmamtf oldugundan bunlara 
yaptlacak tediyat kabul edilmiyecektir. 

Radyo netriyat programlarma. timdilik eskisi gibi devam oluna
cak v~ yeniden haztrlanmakta. olan programlarm tatbikma da ya
kanda batlanacakhr. 

Saym halka. malumaten bildirilir. (1040) 

Be,inci icra Memurlugundan: 
Fikriyenin taaarrufunda olup Emniyet Sandtj1na birinci dere • 

cede ipotekli olan ve paraya 9evrilmeaine karar verilip tamamtna 
ii~ ehli vukuf tarafmdan 996,50 lira ktymet takdir edilen Alhmer
merde Katibmuslahaddin mahalle&inde Silivrikapt caddesinde es
ki 127 yeni 169 numarah sag taraft 10 metrelik tarik, aol taraft 
6251 harita numarala mahal, arka taraft 6267 harita. numarah rna
hal, cephesi 9 metroluk tarik ile mahdud zemin kat: Bet mo:z:ayik 
baaamakla zemini renkli ~ini bir aahanhia girildikte zemini ahtab 
bir sofa iizerinde iki oda bir sand1k odasa, alaturka ta~h musluklu 
bir hala ve zemini c;:imentolu romiilii iki kiipu havi ktrmtzl ~ini do
teli malhz ocakh ve kuyuau olan mutfak on cephedeki odalarm al
tt kaamen b«?drum ve ki:imiirliiktiir. Bina bah~e ic;:indedir. Etraft mo
loz l&fl duvarla muhathr. Bah~ede incir, erik, badem, ayva gibi bir 
ka~ agact ve bir kuyusu vardtr. Bodrum ve zemin kah pencere demir 
parmakhkhdtr. Beden duvarlar1 kargir dahili akaama ahtab olan ve 
umum mesahast 166,5 m2 olup bundan 83,5 m2 bina zemini 13,5 m2 
bahc;:e olan bir evin tamam1 ac;:tk artbrm1ya vazedilmi' oldugundan 
20/10/936 tarihine musadif sah giinu saat 14 ten 16 ya kadar dai
rede birinci artttrmast icra edilecektir. Arttarma bedeli ktymeti mu
hammenenin % 75 ini buldugu takdirde miitlerisi iizerinde barakt • 
lacaktar. Akai takdirde en son arthranm taahhiidii baki kalmak uze· 
re arthrma 15 l{iin miiddetle temdid edilerek 4/11/936 tarihine 
musadif -;arljamba giinii saa.t 14 ten 16 ya iadar keza dairemizde 
yap1lacak ikind a.~tk arttnmasmda arttirma bedeli ktymeti muham
menenin yiizde yetmit betini bulmadlit takdirde sabf 2280 numa· 
rah kanun ahkamma tevfikan geri btrakthr. Sahf pefindir artbr ~ 
m1~a ittirak etlTle~ iatiye~le~in. ktymeti muham~enenin % '7,5 nis • 
bebnde pey akc;:esa veya mtlh btr banka.ntn teminat mektubunu hamil 
bulunmalart ~~-z~md~r. Haklart tap~ sicillile sabit olmtyan ipotekli a
lacakhlarla d1ger ala.kadara.nm ve 1rtifak hakk1 sahiblerinin bu hak· 
larmt ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarm1 evrak1 mus • 
~iteleril~ bir~ikte i!a~ trihinden itibaren nihayet 20 giin zarflnda bir· 
hkte da.•rem1ze btldumeleri liztmd1r. Aksi takdirde haklar1 Tapu 
sicillile sabit olmtyanlar saht bedelinin paylatmasindan haric ka -
hrlar. Miiterakim vergi, tenviriye tanzifiyeden miitevellid Beledi· " v , ye rusumu ve ak1f icaresi bedeli miizayededen tenzil olunur. Ve 
yirmi senelik Vaktf icaresi tavizi de miitteriye aiddir. Daha fazla 
malumat almak iatiyenler 2/10/936 tarihinden itibaren herkeain r8· 
rebilmesi i~in dairede a~tk bulundurulacak artttrma f&.rtnamesll& 
934/6789 numarah dosyaya miiracaatle mezkur dosyada mevcud 
'feaaiki gorebilecekleri ilan o)...,. (1802) 
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Ankara Miizik Ogretmen 
Direktorlii~iinden: Okulu 

Bu y1l okulumuza se!rim yoklamasile ahnacak yeni talebelerin ya
Zllma itlerine 10 eyl(il per,embe gunu ba,lanacak ve 19 eyliil cumar
teai giiniine kadal' siirecektir. 

Se~irn yoklamalar1 22 eyliil 1ah gununden 29 eyliil sal1 giinune 
kada-r yap1lacakhr. 

Okula girme ,artlarJ funlard1r: 
1 - Miizige iatidadJ bulunmak, 
2 - tlk okulu iyi derecede bitinnif olmak, 
3 - Yat• 12 den kii~iik ve 14 ten buyiik olmamak, 
4 - Okumasma engel bir aakathgt olmamak (haatahk, sakathk, re

kaket ve ilah. gibi». 
Okula ahnacaklardan 10 talebe Milli Mudafaa Vekaleti emrinde 

bando ogretmeni olarak se~ilecektir. 
lsteklilerin, yukar~da yaztlt giinlerde, ilk okul 'ehadetnamesi, nii

fus kngtdJ, &fl kagtdt, sthhat raporu ve 4 lane fotografile Okul Di • 
rektorliigiine ba,vunnalart. «545» (623) 

I istanbul Belediyesi iianlan I 
Konservatuar Direktorliigiinden: 

Yeni talebe ahnmas1 ve kaydi yenileme i,I.eri aym on birinci giinii 
ba,hyacak ve yirmi altmct gunii bitecektir. Derslere 1 birincite,rin 
936 giinii ba,lanacakhr. Y eniden girmek ve kaydini yenilemek isti· 
yenlerin pazartesi, ~ar,amba ve cuma giinleri saat 13 ten 18 e ka
dar miiracaatleri bildirilir. (1037) -Muteahhide ihale edilip mukaveleye riayetsizligi yiiziinden iha -
lesi feshedilen ve ke,if bedeli 749 lira 98 kuru, olan Vilayet Aygtr 
~eposu tamiri pazarhga konulmu,tur. Ke,if evrakt ve farlnamesi Le
vaztm Mudiirlugiinde goriiliir. tstekli olanlar baymdtrhk Direktor -
lugiinden tasdik ettirilmi' fen ehliyet vesika ve kanunda yazth ve • 
sikalarla 57 lirahk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 17/ 
9/936 per.embe giinii saat 14 te Daimi Enciimende bulunmahdtrlar. 

«1.» (934) 

1\J(uzik O!lretmen Okulu . 
Direkto~liiQ-iinden: 

Okulun engel ve bitimleme smavlarma 21 eylul 936 pazartesi gii-
nii ba,Ianacakbr. «680» (879) 

Kocaeli inhi$arlar 
Ba~miidiirlugiinden: 

1 inhisar tdaresinin izmitte Cedid mahallesinde Devebagtr -
tan mevkiindeki araasma yaphr1lacak tecrid, kaba barut, dina
mit, kapsol depolarile bek~i evinden mute,ekkil grupun in,a
ah 2490 sayth kanuna tevfikan a!r1k eksiltmeye konulmu,tur. 

2 Muhammen bedel 8546 lira 77 kuruttur. 
3 £ksiltme 11/9/936 tarihine musadif cuma giinii saat 14 te 

inhiaarlar Kocaeli Ba,miidiirliigii merkezinde te,ekkiil ede· 
cek Komisyonda yap1lacakhr. 

4 - Bu in,aata aid projeler ve fenni ve hususi ,artnameler 43 ku· 
ru, mukabilinde lnhisarlar Umum ve Kocaeli Ba,miidiirluk 
leri fn,aat ~ubelerinden almabilir. 

5 - Eksiltmeye i~tirak etmek istiyenlerin muvakkat teminat ak -
~eai olan 641 liray1 veya hiikiimetc;e muteber bir bankanm o 
miktar1 ihtiva eden teminat mektubunu ve bu i~lerle ugra\lh
gmt bildiren resmi vesaiki himilen mezkiir giin ve saatte Ko· 
misyona muracaatleri. (896) 

-··- · 
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SATILIK ViLLA-. 
Ye§ilkoyde modern ve ka!fei 

konfoni havi bir villa ile mUkellef 
bir bah!;e, gayet giizel bir bag vc 
!;Bmhk sablacakbr. 

42529 No. ya telefon edilmesi. 

Baho;esinde 

Fatsa Belediyesinden: 
Fatsamn Mustafakemalpa§a mahal -

lesinde Katib ogullarmdan Sabri oglu 

Ah.f ve hissedarlarma aid bir bab hane 

ve Medrese mahallesinde Boyact oglu 

Karabet ve hissedarlarma aid bir bah 

hane maili inhidam olup hissedarlan -

nm bulunduklan yerlerinin belli olma· 

mast yiiziinden tebligat yaptlamamt~ 

i§bu ilanat tebligat makamma kaim ol

mak ii~ere yapt yollar kanununun 44 

iincii maddesi tatbik edilecegi ilan o· 
lunur. «1034• 

Fatsa Belediyesinden: 
1 - Fatsada yaphrtlacak olan be -

deli ke§fi 190~ lira 18 kuru§tan ibaret 

bulunan be§ yii~ metro murabbat arsa 

iizerinde ve on sekiz aded betonarme 

direk Uzerinde Taku pa~art bir ay 

mUddetle a~tk ~ksiltmiye konulmu§tur. 

2 - Muvakkat teminat 142 lira 81 

kuru~tur. 

3 - ihalesi 936 birincite§rin birinci 

per§embe giinii saat on dortte yaptla • 

cakhr. 

4 - Ke§if ve §Brtname ornckleri pa
rastz olarak Belediyemizden almu. 

5 - Eksiltmiye girmek istiyenler 

buna benzer i§ yapbklarma dair ehli· 

Goz Hekimi· yet vesikast ibraz edeceklerdir. 

Dr. Su• • KRU" • ERTAN 6 - isteklilerin 2~90 numarah arthr· 
rna ve eksiltme kanununda yazth diger 

Ca~alogll! Nuruosmaniye cad. No. vesikalart ile birlikte belli giin ve :sa • 
30 (Cagaloglu eczanesi yanmda) Tel. 22566 ntte Fatsa Belediye Enciimeninde bu-·------------.1 lunmalan ilan olunur. •1034• 

istanbul 7 nci icr~ Memurlugundan: 
Saniyenin Emniyet Sand1gma birinci derecede ipotek bulunan ve 

tamamma 4465 lira ktymet takdir edilen Beyoglunda Kamerhatun 
mahallesinde «Tapu kaydmda Karnavola» ehli vukuf raporunda 
Karnavola yeni Karakurum sokagmda eski 18, 18 miikerrer yeni 
20, 22 «mahallen 20» numarah sag taraft Siiryani kiliaesi malt, sol 
taraft Marika hanesi, arkas1 Katina hanesi ve cephesi Karnavola so
kagile mahdud ve evsaf1 &fagJda yazth kayden diikkinli bir ev el • 
yevm bah~eli bir evin sablmasma karar verilmi,tir. 

Zemin katmda: Karosimen bir ta,hk mozayik merdivenlel' ini -
len karosimen bir ta,hk bir kaptdan girilen bir sofa iizerine u~ oda 
bir mutfak bir hala bir merdiven alb ve arkada bah!reye ~tktlan bir 
kap1 vard1r. A!ma katmda mozayik merdivenle ~1k1hr karosimen 
bir ta,hk mevcud olup buras• zemin kabn aynidir. tkinci kahnda 
mozayik merdivenle ~·k•lan camekanla bolunmiit bir sofa iizerinde 
ii~ pda bir kiler bir hala karosimen ktrm1z1 ~ini malhz ocakh sabit 
rafh bir mutfak arkada karosimen etraft aga!r korkuluklu taras kii
~uk aydmhk. t~inde elektrik, terkos, havagazi teaisatJ mevcuddur. 
Dahill aksamt yagh boyahdtr. Zemin kat pencereleri demir parmak -
hkhdtr ve cephesi ktsmen yagh boyahd1r. Birinci kahnda ortada bir 
~tkma vardu. Do,emelerin bazt aksam1 ah,abd~r. Bina kargirdir. 
Umum mesahast 119 metro murabbat olup bunun 89 metro murab
bat bina zemini kalam bah!re olan bir evin tamamt a~1k arttJrmtya 
vazedilmittir. 

ArttJrma pe~indir, artt•rmtya iflirak edecek mu,terilerin kiyme
ti muhammenenin % 7,5 nisbetinde pey ak~esi veya milli bir ban -
kamn teminat mektubunu hamil olmalart icab eder. 

Miiterakim vergi, tanzifat, tenviriye ve Vak1f bordart borcluya a
iddir. Arthrma ~artnamesi 2/10/936 tarihine musadif cuma giinii 
dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arthrmast 26/ 
10/936 tarihine musadif pazartesi giinu dairemizde saat 14 ten 16 ya 
kadar icra edilecek birinci arthrmada bedel, ktymeti muhamme . 
nenin % 75 ini buldugu takdirde iistte btrak1hr. Aksi takdirde son 
artllramn taahhiidii baki kalmak iizere artbrma on bet giin daha 
temdid edilerek 10/11/936 tarihine musadif sah giinii saat 14 ten 
16 ya kadar dairede yaptlacak ikinci arthrma neticesinde en !;Ok 
arthranm iistiinde btralulacakt~r. 2004 numarah icra ve iflas kanu -
nunun 126 nc1 maddesine tevfikan haklart tapu sicillerile sabit ol
mtyan ipotekli alacakhlarla diger alakadaramn ve irtifak hakkt sa
hiblerinin bu haklarmt ve hususile faiz ve masarife dair olan iddia
h•,nm ilan tarihinden itibaren yirmi giin zarfmda evrak1 miisbitele -
rile birlikte dairemize bildirmeleri laz1md•r. Aksi takdirde haklar1 
tapu sicillerile sabit olm1yanlar sahf bedelinin paylatmasmdan ha
ric kahrlar. Miiterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan 
Belediye riisumu ve Vaktf icaresi bedeli miizayededen tenzil olu • 
nur. 20 senelik Vak1f icaresi taviz bedeli miifleriye aiddir. Daha faz
ia malftmat almak istiyenlerin 35/4041 numarah dosyada mevcud 
evrak ve mahallen haciz ve takdiri k1ymet raporunu gorup anh -
yacaklan ilan olunur. (1001) 

• 

Maltepe Asker! Lisesinden: 
MaltepE: Askeri Lisesi i~in bir daktilo ahnacaktJr. Ortamekteb 

tahrilini bitirmi!l ve askerlik miiddetini ikmal etmis olanlar tercih 
edilecektir Eyliiliin 15 inci giiniine kadar taliblerin hergun mekte
be miiracaat etmeleri. «269» (931) 

8 Eyl~ 1938 

Devlet Demiryollan ve limanlar1 isletme U. idaresi ilinlar• . 
Devlet Demiryollan Taraftndan Cer 

mtnda c;ah~brdmak Uzere Avrupaya 
nikum T ahsili i~in Gonderilecek «20» 
beye Aid Miisabaka ~eraiti: 
1 - Turk olmak, 
2 - Ya,t 18 den kii~iik ve 25 ten bi.iyiik olmamak. 

Kts· 
Tek· 
Tale· 

3 - Saghk durumu tahsile engel olacak derecede olmadtgtna ve mem 
leketin her hangi bir tarafmda ~ahtmaga miisaid bulunduguna 
dair Devlet Demiryollarmm (Ankara,) (Haydarpa,a), (Eski
tehir), (tzmir) ve (Adana) daki s1hhi heyetinden veya Devlet
Demiryollarma kabul olunacak memurlarda bulunmast li.ztm 
gelen sthhi tartlart gosterir matbu sthhi rapor muhteviyatma 
uygun olarak (tam te,kilath bir hastaneden) ahnmt' sthhat 
raporile anla,tlmak. 

4 - Devlet hesabma tahsil ettiren mekteblerden miisabakaya gir~ 
mek istiyenler mekteblerinden bir giina ilitikleri olmadtgma 
dair vesika goslereceklerdir. 

5 - Askerlik vazifesinin Avrupaya tahsile gitmesine mani olma -
dtgma dair alakadar askerlik fubesinden vesikayJ haiz olmak· 

6 - Talibler 19/9/936 tarihine kadar istida ile Istanbul Muhendis 
Mektebi Miidurlugiine miiracaat edeceklerdir. 

7 - 1stidaya baglanmast laztm gelen vesaik: 
A ) Niifus kag1d1 veya musaddak bir sureti, 
B ) Gordiigii tahsili tevsik ettirecek evral.P musbite, 
C ) Hiisniihal varakast (en son mektebinin verecegi hiisniihal 

varakaaile o tarihten sonra ~ahthit yerlerden ve ayni za· 
manda mahalli polis dairesinden ahnacakhr.) 
D ) 4 X 6,5 buyiikliigiinde alb fotograf. 
E ) Att ,ehadetnamesi, 
F ) 3, 4 ve 5 nci maddelerdeki vesaik, 
H) Babasmm adt? Nerede dogdugu? Sag ise 'imdiki, ol • 

miit ise olmeden evvelki meslek ve memuriyeti nedir? Ve 
nerelerde !rahtmlfhr? ~imdiki ve olmeden evvelki mea ~ 
lek ve memuriyetinden once daha nerelerde, ne gibi i,Ier~ 
de ne vakitler bulund.u? Bunlart gosterir bir ebeveyn ter -
ciimeihal varakast. 

8 - Miisabaka imtiham 22/9/936 larihinde saat 9 da lstanbulda 
Miihendis mektebinde yaptlacakbr. 

9 - Miisabaka imtiham liselerde tamamen okunan hesab, hendese, 
cebir, miisellesat, kimya, fizik ve turk!;eden yaptlacakttr. 

10- imtihanda ayni derecede not alanlardan lisan bilenler tercih 
edilir. 

11- imtihanda muvaffak olanlar Avrupada teknikun tahsili gor -
meden evvel Devlet Demiryollart Eski,ehir atolyesinde alb 
ay staj goreceklerdir. 

12 - Esk~ehir atolyesindeki staj muddeti zarfmda stajiyerlere iki 
bu~uk lira yevmiye verilecektir. 

13- Miisabaka imtihamnda kazanan talibler: Avrupadaki tahail
lerinin neticesinden sonraki mecburi hizmetleri hakkmda 
Devlet Demiryollan idaresinin istiyecegi ,ekilde taahhiitname 
vereceklerdir. 

14 -- Tah1il plcim: Alb ay Eski,ehir atolyesinde staj, bir bu~uk se
ne Avrupada idarenin gosterecegi fabrikalarda staj ve lisan 
ogrenilmesi. lki bu!ruk sene de idarenin gosterecegi teknikum• 
larda bet aomeatrlik makine tubesini ikmal ve diploma alm -
mas1d1r. 

15- Avrupadaki tahsil 'eraiti veya diger hususat hakkmda Devlet 
Demiryollan Umum Miidiirliigiinden ve t,Ietme Miidurluk -
lerinden ve Miihendis Mektebi Miidurliigiinden istiyenler taf -
silah lazime alabilirler. 

c;anakkale'de Kumkale muharebesi 
ve : 1ntepe T op~ulan 

Ogretmcn 1;)ukrii Fuad Guci1 yener'in Harbi gorerek ya7.dJgJ bu iki kitab 
tekrar tekrar okunacak kadar heyecanhd1r. lki si : 35 kuru§ 

( Anadolu Turk Kitab depol'lunda ) 

EKSiL TME iLANI 

Bursa Naf1a Miidiirliigiinden: 
1 - Altt tanesi memurini fenniyeye ve 42 tanesi de yol miikellef• 

lerine mahsus olmak iizere ceman 48 par!ra ~adtnn &folln ahnma&t 
2400 lira muhammen bedelile eksiltmiye konmu,tur. 

2 - Eksiltme &!;lk eksiltme usulile yaptlacakhr. 
3 - Bu ite aid tartname ve evrak 'unlard1r: 
A - Eksiltme tartname&i, 
B - Mukavele projesi, 
C - Hususi ,artname, 
D- Fenni tart\'lame, 
E- Resim. 

lstiyenler bu tartname ve evrak1 Istanbul ve Bursa Nafta Daire· 
lerinde gorebilirler. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i!rin isteklilerin ISO lira muvakkat te· 
minat vermesi ve yukartda yazd1 evrakt imza eylemesi ve resmi JllU' 

enesata 2400 lirahk ~adtr yaptp teslim ettigine dair vesika goater • 
mcsi lazJmd1r. 

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

6 ·- lsteklilerin teminatile beraber yukartda he,inci maddede gos• 
terilen saatte Vilayet Daimi Enciimeninde bulunmalart ilan olunut• 

- --in•h•i:r•l•a•r -U·m-um-·M-ii•d•ii•r•lu•. g•ii•n•d•e•n-•<
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1 - - 282,90 lira ke~if bedelli Galata Bak1mevi bir numarah kiJ1111 

oluk ve dereleri tamirab. 
2 - 222,41 lira ke,if bedelli Cibali Kutu fabrikasJ yemekhatte 

kahndn yap1lacak in11aat. 
3 - 208,45 lira ke,if bedelli Kabata,ta Levaz1m ve Mubayaat 

fUbesi binasmm yagmurdan akan boru ve derelerin tamirile ketifte 
gosterilen diger aksam pazarhkla eksiltmiye konulmu~tur. 

Eksiltme 15/IX/936 tarihine rashyan sah giinii saat 14 te Kaba .. 
tatta inhisarlar Levaztm ve Mubayaat tubesi Miidurliigiindeki ,A.brtl 
Komisyonunda yaptlacakttr. • ·n 

tsteklilerin kesifnamelerini gormek iizere hergiin ve pazarhk •~t• 
de ' ~ 7,5 giive~me paralarile birlikte tayin olunan giin ve salltt; 

yukanda &ozu ge!;en Komisyona muracaatleri. (¢ 
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BOGAZ•Ir•l L•1SELER•1 YatiSIZ Sirkecide 2347, 2369 numarah c;ift 
Orta Orman mektebi 

DirektOrliigiinden: 
V yiik arabasile c;ah!imakta olan kiic;iik 

f Ayasofyah 199 No. h Ahmed oglu Meh-
Yatllr 

Kizlar ve erkekler itrin ayrl boli.iklerde: Ana, ilk o~~a ve L!~e Sl~l larl med Hasana aid iki yayh araba hay -

K dl b I K d f 'l"t ·.-in herl!un mektebe ve yalmz tafstlat almak t~tn Yentpostane arka· vanlart'le beraber 9191936 rar«amba gu··-
ayt ar a~ amt~br. ayt ve ta st a 1v · •1 bil' 1 · I k b 'f · ·· d T ' " 

atnda Basiret hanmda Ozyol idarehanesine miiracaat edt e. lr. stlyen ere rnt> te tan namest ~n er• u. nii saat 10 da Fatihte Atpazarmda ma · Okulumuza bu sene miisabaka imtibanile 25 talebe ahnacaktir. 

Arnavudkoy, tramvay eaddesi C•ftesaraylar. Telefon: 36.21 halli mahsusunda Sultanahmed be~inci 
sulh hukuk mahkemesi marifetile ac;tk 
arthrma ile ayn ayn sattlacakhr. lsti
yenlerin mezkur giin ve saaite memu • 
runa miiracaatleri ilan olunur. 

Mekteb, parastz, yatth, tahsil miiddeti ii!r aenedir. lsteklilerden ata
gida yaz1h ,artlar aramr: 

Ni~anta§tnda - Tramvay ve ~akaytk caddelerinde 

jvAn $i$1i Terakki Li~esi IL---___. 
A N A • i L K • 0. ~- ~ A • L 1 S E . 

ERKEK TALEBE iC'N anyana ve geni11 bahr;eh 1k1 bmada AYRI YATI TE~K1LATI vardtr. 
.,. ve • .1

1
• y k rslarma dokuz yqmdan itibaren her talebe i~tirak eder. Mekteb ht-rgiin 

rrans1zca, Almanca, 1ng1 1zce u 
7 d k K t · 1 rine Cuma, Pazartesi, Car!f&mba gunleri bakthr. Telefon: 42517 

saat 10 - 1 arasm a a~1 tn. ay1 1~ e 

0 0 0 

D~f AN~lUJib AMIERD~AN ~(Q)IbJEJJD 
========- A lkan KlZ Kolejl R 0 bert K 0 I e j fi:l IE) II? fi:lll? II? n ce IM1 D 
~ n 7l ~ B ~ IMI B: A~::utkiiy, Tel. 36.160 ~--==Be=b=ek.=T=e=l.=36= .. =·3=:=as=fi=~=IS=~==~==i;j)=U=~u 
M kt I .1. . .• "" t ·0 bt'r rnOessesedir. Alrnanca veya FranSJZca ihtiyarl olarak mfitebassts muallimler 

e ep, ngt tzceyt en tyt u 15 re e d h · t ·1· A'l h 1 Klit.n h 1 1 t f d il" tT ~\'IIi t b' e ve kllltOre son erece e emmtye vert tr. 1 e ayat1 ya~at1 tr. up ane er 
a~ak In 

80
1d.15 re K1 u. 1 k ekr b•Yeden terbiyesi ve sporlar talebenin bedeni tekemmiildnii tern in eder. lise ktsmt 

mu emme tr. tz ve er e 1 k t' t d 1 · " t ·1 derslerine rnunzarn o ara tcare ers en gus en tr. 

MUHEND lS KISMI A~ell_ve nazari usullerle . el:ktrik, makine ve Nafta mfibendisi yeti~tirir. 

Denit levaztm Sallnalma I 
Komisyonu tlanlarJ 

Tahmin edilen bedeli «19250» 
lira olan «25000» kilo sadeyagt 
7 eylul 936 tarihine rashyan pa
zartesi giinii saat 14 te kapah 
zarf usulile almacakhr. 

Muvakkat teminah «1443» li· 
ra «75» kuru' olup ~artnamesi 
Komisyondan hergiin parastz ve· 

rilir. 
lsteklilerin, 2490 sayth kanun· 

da yazth vesikalarla teklifi muh
tevi kapah zarft belli giin ve sa· 
atten bir saat evveline kadar 
Kastmpa~ada bulunan Komisyon 

1 - Tiirkiye Cumhuriyeti tebaasmdan olmak. 
2 - Y 8fl yirmiden yukan olmamak. 
3 - Saghk durumu normal derecede, yani, dil, goz, kulak ve 

viicudiinde ar!Za ve noksanhk bulunmamak. Anzah ve dag
hk yerlerde yiiriiyiip gezmege, hayvana binmeye biinye te
tekkiilab mii1aid ve dayamkh olmak. 

4 - · lyi ahli.kh, hiisniihal sabibi ve ge!rmit mahki'imiyeti olma· 
mak. 

5 
6 

Ortamektebi bitirmit bulunmak. 
Bu ,artlan haiz olanlar, Mekteb Direktorliigiine hitaben ya
za.caklart dilek!reye: 

A: Niifus ciizdant astl veya taadikli suretini. 
B; O~iincii maddede yaz1h saghk durumlart.nt bildirir tam tetek

kiillii hastanelerden veya bu hastanelerin bulunmadtklan ver· 
Jerde hiikumet doktorlarmdan alaca.klart tasdilki rapor. (Tam 
tetekkiillii hastane olmtyan yerlerden kabul edilecek isteklile
rin kayidleri mektebe girdikten sonra yaptmlacak muayene 
netioesine kadar esaslandirtlmaz. Ve bu muayenede yazth ev· 
saf kendisinde bulunmiyanlar mektebe ahnmaz.) 

C: ~i!rek &fiSt vesikast. 
D: Dordiincii maddedeki yaz1ya gore Belediye veya polis merkez

leri tarafmdan tanzim ve tasdik edilecek hiisniihal mazbataat. 

KAYIT G0NL~R1~uslos'tan sonra c;ar~amba ve Cumartesl gDnleri saat 9:00 dan 12:00 kadar. 7 EylOiden sonra her gQn. Ra~tkanl,P.ma vermeleri. (468) · 

~Q~Q~E~f~:~a;¥;z;;;,~;~:~·;:~~~-~t3iQ~iCn~~~eXI='t~u?p~la~~v~e~y~a~~b~iz~z~a~t~m~O~r~a~c~a~a~t~e~d~fl~e~b~i~l~lr~.~~~~~~~~H~~~ - ~ 

E: Ortamekteb ,ehadetnamesinin as1l veya tasdikli ornegi. 
F: 6X9 eb'admda alb fotograf ve alb kurutluk posta pulu bag

lamah ve evraklarmt (Istanbul, Biiyiikdere, Bah~ekoyiinde 
Orman Mektebi Direktorlugii) adr~sine gondermelidirler. 

~L.:=====-=~=--------------------------- KITAATI IL.:\NLARI 

Y U 
GceceJA. Giin~uel.- KLIZK· Er~ue,!t (EsLki •• : slnkEtlabL)E ··R-· •. •tt• ·-M·a-rd.in-H·u·d·u·diiiiiiiJT .. ab~u·ru·-i·!ri·n· 

7 Miisabaka. imtihamna gireceklerin namzedlik kayidleri 21/ 
8/936 tilrihinden ba,Iamak iizere 1 ay devam edecek ve 
21/9/1936 ak,amt kapanacakttr. Tatrada olanlarla, lstan • 
bulda bulunup ta yazt ile miiracaat edeceklerin kayidleri 
gonderecekleri evrak iizerine yapthr; ve evraka ekliyecek • 
Jeri alh lruru,luk posta pulu ile kendilerine mekteb miihiirii 
ile miibiirlenmif fotografh bir imtiban vesikast gonderilir. 
Bu vesikay1 gosteremiyenler imtibana kabul edilmez. 

SU GE~MEZ 

« Guzellik » pudrasm1 
Tecriibe ediniz 

Bu basit tecriibeyi 
yapmtz. 

Tokalon pudras1, terkibindeki imti • 
yazh yeni (~ifte kopi.ik)"cevhen rsaye' 
sinde cildin parlakh~na nihayet veri -
~·or. Bu basit prova ile bizzat tecriibe· 

sini yapm1z. 
Parmaklarmtzdan birini •Fini Mat• 

yeni Tokalon pudrasma bula§brunz da 
su bardaj1na babrmiZ. Parmajp.DJZJ bar· 
daktan ~ekince ne tslanmt~ ne de par

lamt~ olmaytp kuru ve •mat• oldu • 
iunu goreceksiniz. Pudrada ( ~te ko· 
piik) oldugu i'rin rutubete mukavemet 
eder. Bunun i~<indir ki Tokalon pudrast 

8 saat sabit kahr ve boylece biitiin su· 
varede steak salonda dans edebilirsiniz. 
Teniniz, ilk girdigiltiz taze ve nermin 
~eklini mubafaza eder. Yeni •Fini Mat• 
Tokalon pudrast ne yagmurdan ve riiz· 

, 
Kurant ve Direktorii: Nebi oglu Hamdi Olkiimen 

Kayid muamelesine ba,lanmilbr. Cumartesi ve pazardan 
batka hergiin 10 - 17 arasmda okula miiracaat edilebilir. 

lstiyenlere tarifname gonderilir. 
Cagaloglu, Yamksaraylu - Telefon: 20019 

iSTiKLAL LiSESi 
DiREKTORLUGUNDEN: 

1 - Ilk, Orta ve Lise kiSimlarl i!rin ktz ve erkek, yalth ve ya· 
bsJz talebe kaydma ba~lanmi,tJr. 

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

3 - Bu ytl ancak mezun olan veya tasdikname ile ayrtlan 
talebenin yerine az miktarda yeni talebe ahnacaktu. Okula 
girmek istiyenlerin bir an evvel miiracaatleri tavsiye olunur. 

4 - Eyluliin on befin~ kadar kaydini•yeniletmiyen eski tale· 
benin miiracaatleri kabul edilmiyecektir. r ' ' ' 

5 - lstiyentere kayid ,artlarJDJ bifdiren tarifname gonderilir. 
$ehzadeba~t, Polis karakolu arkasmda. Telefon: 22534 • 

T iirk Maarif Cemiyeti 

MEKTEB • 
I 

ilk, Orta, Lise «Birinci s1n1f» 
Ankara • Havuzba,I - Necatibey caddesi 

Kayid muamelesine ba,Ianmutbr. Ahnacak talebe 
mahdud oldugundan bir an evvel miiracaat edilmesi 

T elefon: 2877 

gardan ne de terlemeden miiteessir o- •••••••••• 
lur. Burnun parlakhgma nihayet ve • f TOROS 
rildigi garanti edilmektedir. 

Mubalagah sozler ve rakamlar 
ho§ goriilebilir, ancak 

Mukayese terazisini elden 
bU'akmamahdu 

KREM PERTEV 
i!;in buna liizum yoktur. 0 §Oh· 
retine daima sadtk kalm1~ ve 
iyi bir kremden beklenen fe • 
vaide daima miispet cevab ver• 
mi~tir. 

' BAYAN DAKTiLO ARANIYOR 
Yazthane i~lerinde ~ah~mak iize· 

re iyi frans1zea ve daktilo bilir gene 
Tiirk ktn aramyor. 

Referanslarm1: Posta kutusu 51 
istanbul, adresine bildirmeleri. ................. _. 

Ogretmen Aran1yor 
§ehrimizin ozel ilk okullanndan bi -

tinde, yeniden a,.dacak smtflarda ~a • 

l.t~rnak istiyen, muallim mektebi me • 

~annm diJek ve §artlarmx, terciimei· 

b.ai ve adreslerile birlikte (Istanbul 

629) posta kutusuna yazmalan. 

b,. A. KATIEL 
( A. K U T i E L) 

ka.rakay, Top~ular caddesi No. !5 

K1z Talebe Yurdu 
~EHZADEBA~I CADDESi 

istanbul tl'niversitesine ve yiiksek mekteblerine, ba~ka vilayeilerden de-

decek talebe bayanlann: Tahsil, ia~e, ikamet ihtiyaclannt tam kon· vam e 

f I n rniisaid iicretlerle temin eder. Resmi ruhsah haiz, talimatname di-
or a -e · 

si Jinle idare edilir, en eski bir miiessesedir. Tafsilat almak ic;in yurd rnii· 

d~ l"gu~"ne yaz1labilir. Tabldot i'rin yaptlm•!l olan tenzilat bu sene kaldi • ur u , 

I ..... ~ Eski talebelerimizin eyliUii ·l on be§ine kadar kayidlerini yentle -
II JllJ~u.o.• I meleri laZJmdlf. 

Merzifon Amerikan Okulu 
KIZ HAY AT OKULU 

Tedrisat 28 Eylulde b~lar. 

Tam devreli orta derece oldugu Kiiltilr Bakanh~nca tasdik edilmi~tir. 
Turk e, ing•lizce, Franstzca okunur. Ev idaresi, Ticaret dersleri vardtr. 

Y Leyli iicret 200 lira, Nehari iicret 25 lirad1r, 

Fazla malii.mat isin Direktorliige miiracaat 

Direktorliigiinden: 
ilk lhalo edilecek 

Galatasaray Lisesi 
Mubammen 

bedeli teminah giin ve saati 
Lira Lira K. 

Ekm~k ve yemek 280 20 90 9/9/936 ~ar,amba 14,30 

arttklarl L' · · kh I · d 1 t · · I 6 .. Galatasaray tsesimn yeme ane erm e etnmevve 193 gu • 
.. den mayJs 937 giinii ak,amma kadar toplanacak ekmek ve ye

nu~ arttklarmm muhammen bedeli ve ilk teminatile pazarhgt ya -
~lacak giin ve saati yukar1da gosterilmi~tir. 
p PazarhgJ istanbul Kiiltiir Direktorliigii binasmda Liseler Muha· 

beciliginde toplanan Komisyonda yapdacakbr. 
~ . 

tstekliler ~artnameyi gormek iizere Okul ldaresine ve pazarhga Jf· 
tirak etmek i~in de tartnamede yaz1h beige ve teminat !Jlakbuzla • 
rile 0 ,Un ve aaatte Komiayona gelmeleri. (917} 

kapah zarfla 225 bin kilo ekmek
lik un ahnacak~u. Ilk teminah 
1857 liradtr. lhale eyluliin ye -
dinci pazartesi giinii saat 9 da
d~r. lsteklilerin teklif mektub · 
lartm ibale saatinden bir saat ev
vel Mardin Satmalma Komisyo • 
nuna vermeleri. «229» (656) 

KiRALIK \a 
~i~lide (Yeni istasyon taram du

raj1) Kii~Ukbahc;e sokagmda 8 nu· 
marada, koket 10 odah bir ev (Vil
la), bah~e, kalorifer ve her kon • 
foru havi. istiyene garaj verilir. 
Gormek i~in yanmdaki 10 No. ap. 
kaplClsma miiracaat. Tel. 42529. 

Ayni sokagmda 10 numarah a • 
parbmarunda 6 ve 8 odabk daire
ler, kalorifer, asansor ve her kon
foru havi. Gii.zel mnnzara, fiab el
veri~Ji. Telefon: 42529 

Kurt, av ve salon 
kopekleri terbiye 
eder ve yavru ve 
biiyiik cins kopek 
satanm. 

Heybeliada Rum 
Ktz Eytamhanesi 

Vladimir 

rr.. 
vnemli Bir Tavsiye 

Yunanistanda emliiki ve hukuku 
olan yurdda~lardan bunlann ida· 
relerini saA"lam bir esasa ba{lla
mak veya satmak ve milbadele• 
etmek istiyenlerin Galatada Bii
yilk Tiinel hantnda 4 numarah 
yaz1haneye miiracaat etmeleri tav

siye olunur. Tel. 40194 

Dr. F AHRl CELAL • 
Sinir hastahklan ve kekeleme 

tedavisi 
Hergiin U~ten sonra 

Cagaloglu, Halk F1rkas1 karlllSJ, 
Zorlu aparhman No. 2 Tel. 20785 -

Noksan evrak gonderenlere miiracaat etmemit nazarile baktln·. 
lstanbulda bulunup ta bizzat batvuracaklarm kayidleri Bah~eko -

yiindeki mekteb binasmda yap1hr. 
Miiracaat giinleri pazartesi, !r&rfamba ve cuma giinleri aaat 14-17 

ye kadardu Bu giin ve saatler haricinde miiracaat kabul edilmez ve 
noksan ~vrakla gelenlerin kayidleri yaptlmaz. 

8 - fmtihan, iki grup dersten, Biiyiikderede Bab~ekoyiindeki 
me,kteb binasmda afagtda yazth giin ve aaatlerde yaptla -
cakhr. 

A: 22/9/1936 salt giinii riyaziye. 
B: 23/9/1936 !rar,amba giinii biyoloji. 

lmtibanlara sa.at 13 te batlantr. Muayyen giin ve aaatte mektebde 
bulunm1yanlar miisabaka harici b1rakthr. 

9 - Yukartda yazth fartlarJ baiz olanlar, miisabaka imtihanJ ne
ticeainde muvaffak olarak mektebe ahndtkJan takdirde tah
sil esnaamda mektebi terkettilderi veya bitirdikten aonra ta
yin olunduklari vazifeye gitmedikJeri halde mektebin yap . 
mit oldugu masraflarJ odiyeceklerine dair kendilerine veri -
lecek niimuneye gore Noterlikten tasdikli bir taabhiid sene· 
di vereceklerdir. Bu senedi getirmiyenlerin mektebe devam
lartna musaade edilmez. (529) 

istanbul 3 iincii icra Memurlugundan: 
Galatad.a Loit hanmda 9 numarah dairede mukim iken halen ika

metgaln me!rhul bulunan 1smete: 
Emniyet Sandtgmtn Beyoglu Birinci Sulb Hukuk mahkemesine 

ikame ve istihsal ettigi 13 mart 935 tarihli ve 934/1533 numarah 
ilamile i,g·al etmekte bulunduiunuz balada mahalden tahliyenizle 
bin kiisur kuruf masarifi muhakemenin tahsiline karar verilmif, ta • 
rafmtza tebligi muktezi tahliye enu-i halen ikametgalumzm me!rhul 
bulunmas• hasebile teblig edilemediginden otuz giin miiddetle tab
liye emrini11 ilanen tebligine karar verilmit oldugunda.n bu miiddet 
i!rinde razamzla tahliye etmedijjiniz ve i!rinde bulunan emvali alma
dlgmtz takdirde cebri icra ile tahliyeniz icra edilmekle beraber ma
sarifi birriza vermediginiz takdirde emvalinizin haczi cibetine gi -
dilerek paraya ~evrilecegi tahliye emri makamma kaim olmak iize
re ilanen teblig olunur. (1000) 

ADEM • 
I iKTiDAR 

ve B E L G E V fii E K L i G i N E 

HORM 
~AR~I 

• 
I 

Tabletleri Her eczanede aray1n1z. 

K1rklareli Vihiyeti Daimi Enciimeninden: 
Yolun ismi Kilometro mevkii Metrosu 

Ktrklareli - Vize 33 + 920 - 69 + 222 2919 

Kuklareli-Babaeski 20 + 225 - 26 + 340 900 

Pmarbisar . Burgaz 24 + 450 - 29 + 383 800 

Babaeski - Burgaz 71 + 640- 72 + 240 600 

Ketif 
bed eli 

Lira K. 
6228 78 

2348 18 

1918 96 

3537 66 

llk 
teminatt 
Lira K. 
467 17 

176 17 

143 92 

1halesi 

16/9/936 ~artamba 
saat on bette 
16/9/936 !rartamba 
saat 15 i 15 ge!re 
16/9/g'j6 !rar,amba 
saat 15 bu!rukta 

265 35 16/9/936 ~ar,amba 
saat 15 i 45 ge~e 

1 - Ktrklareli Vilayeti dabilinde yukartda yaz1h mubtelif yollardda yap1lacak fOse eaas tamirleri 
ayrt ayr1 a~Ik eksiltmiye konmu~tur. 

2 - tsteklilerin 1 baziran 1936 tarihinden sonra Nafta Vekaletinden veya Nafia Mwdurliiklerin
den verilmif miiteahhidlik ebliyet vesikastm hamil bulunmalan 

3 - 1steklilerin bu ife aid $artname ve ke,ifleri gormek ve eksiltmiye girmek iizere ilk teminAt 
makbuz veya mektublarile birlikte belli giin ve saatte Ktrklareli Daimi Enciimenine miiracaat
leri ilan olunur. (828) 
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Bank, Emlik ve Eytam Bankas1n1n kurumu 

Sermayesi tamamen Tiirk, en giivenilen sigorta 'irketidir. Tiirkiyenin en biiyiik sigortalar1 
(GUVEN) dedir. Sigortalar•n•z• en miisaid ,artlarla ve tediye kolayl1klarile 

Galata Voyvada caddesi Siimer Bank binas1ndaki dairesine miiracaat ediniz. Tel. 44966 

1st. Posta T. T. Ba,miidiirliigiinden: 
Ktrtlan imroz • Kumkale arasmdaki telgraf kablosunun tamirinde 

kullamlmak iizere on giin mecburi ve yirmi giin ihtiyari olmak iize· 
re otuz giin miiddetle tartnamesindeki evsaf dairesinde bir vapur 
veya romorkor pazarhkla kiralanacakbr. Pazarhk 7/9/936 pazar -
tesi giinii saat 15 te Galatasarayda Istanbul Posta Telgraf Batmii -
diirliigii Ahm Sahm Komisyonunda yapdacakbr. 30 giinliik mu -
hammen bedeli 2400 lira, muvakkat teminah 180 liradtr. lstekli • 
lerin f&rtnamesini gormek ve muvakkat teminatlarmt yabrmak ii -
zere ~ahtma gunlerinde Batmiidiirliik Y azt ltleri Kalemine miira -
caatleri. (1010) 

---AL TINKUM-.. 
Plaj ve Gazino Miistecirinden : 

Mevslmln bu en gUzel ve sacak havalar1nda Alttn· 
kum plijtnda muhterem mUtterllerimln her tUriU is· 
tlrahatini temln etmlt oldugumu arzederlm. 

Zonguldak Amele Birligi 
Baskanlts!tndan: ' . 

31/8/936 da ihalesi yaptlmak iizere eksiltmiye ~tkariimif olan 
Zonguldaktaki Amele Birligi hastaneainin alb bin lira muhammen 
bedelli «Hasta, yemek ve !ramattr» asansorleri teaisabna talib !rtk • 
mad1gmdan 14/9/936 pazartesi giinii aaat on albda ihaleai yaptl • 
mak iizere 4/9/936 tarihinden itibaren on giin miiddetle temdid e • 
dildiii ilan olunur. (1011) 

Ki ve Di i$ YURDU 
Tesis MUdUrU ELENi f;ORBACIOGLU 
En son metodla ve ~ok kolay bir usulle diki~ bi

leolere ve bier bilmiyenlere Fransaz liiks metodla 
tayyor, tuvalet, roblar, reklam beyaz ~ama~IJ' ders
leri kad1olara verilir. 

Yiik11ek Kiilt\ir Direktorlii~iiodeo musaddak teha
detoame verilir. 
Kaytd ba~lam1~hr. Hergiin saat 2 den 5 e kadar. 

.. ------• Adres • Kumkapa Kadarga caddesl No. 93 

M. M. V ekaletinden: 
1 - Bu sene Ankaraya nakli mukarrer olan Harbiye Okulu ln -

gilizce ve Frans1zca, Almanca oiretmenliklerine Yiiksek okullarda 
ogretmenlik yapmak salahiyetini ve vesaikini ve bilgilerini tattyan 
iki tngilizce, bir Almanca, ii!r Frans1zca ogretmeni ahnacakhr. 

2 - Bu ogretmenliklerin iicreti ders saati batma 4 ila S liradtr. 
3 - Ehliyeti haiz olan isteklilerin diploma ve bonservis ve nii • 

fus kagtdt, askerlik vesikau, ii!rer fotoirah ve bulunduklart memu • 
riyetleri gosterir hal terciimesi ve bir istida ile Ankarada M. M. Ve
kaletine, fatanbulda PangaltJda Harbiye Okulu K. miiracaatleri ve 
sarih adres yazmalan laz~mdtr. Miiracaatler en g~ 20 eyliil 936 ya 
kadar yapdmahd1r. «232» (655) 

E.!!;~f~.k~!· ~~!~~!!~k~ .. ~~~~~! ••k·~··] 
]ilna aparbman No. 4 e nakletmi~tir. TelefoD: 40169 

EKSiL TME iLANI 

Denizyollart i$Ietmesi 
Direktorliigiinden: 

1 - Eksiltmiye konan it: 
Ortakoy komiir deposu r1hbmi intaah ve tamirah. 

2 - Muhammen ketif bedeli 6199 lirad1r. 
3 - Bu ite aid evrak tunlardtr: 

A - Ekailtme tartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Fenni f&rlname, 
D - Ketif hulasast, 
E - Projeler ve termin plant. 
lstekliler bu evrakt 2 lira mukabilinde Denizyollar1 veznesin
den alabilirler. 

4 - Eksiltme 21/9/936 pazartesi giinii saat 15 te Tophanede De • 
nizyollan ltletmesi Direktorliigiinde toplanacak Komisyon ta
rafmdan yap1lacakhr. 

S - Eksiltme kapah zarf usulile yap1lacakbr. 
6 - Eksiltmiye girebilmek i~in 465 lirahk muvakkat teminat ver -

mesi ve evrak ve projeleri imzalamas1 ve bu gibi in,aat yap -
bgtna dair vesaik gostermesi laz1mdu. 

7 - Teklif mektublart yukartda dordiincii maddede yazth giin ve 
saatten bir saat evveline kadar Komisyon Reisligine makbuz 
mukabilinde verilecektir. Postada gecikmeler nazar1 itibare 
abnmaz. (1023) 

Mugla Vilayetinden: 
Mugla Vilayeti merkezinde yaptmlacak olan ve miisabakast 1 ey

lul 936 giinii yaptlacagt ilan olunan Atatiirk amh, amt kaide ve mey • 
dan plantn•n taayyiin etmemesinden miisabakamn 30 eylul 1936 
~artamba giiniine talik edildiii ilan olunur. (838) 

Tapu ve Kadastro 
Mektebi Miidiirlii$liinden : 

Mektebin kayid ve kabul zamam 1/9/936 tarihinden 15/9/936 
tarihine kadardu. 

Mektebe lise mezunlart tercihan ahn1yor. Kabul teraitini ogrenmek 
istiyenlerin Mekteb Miidiirliigiine miiracaat eylemeleri ilan olunur. 

«743» (1019) 

KATRANLI (:ELlK BORULAR, c;ELtK KAZAN 
BORULARI, GAZ BORULARI. 

MUsaid ;eraitle teklifler. Satt~ acentahgt: ist. iklnci Vaktf han 10 No. da 
M. SADI 

Kontrolor altnacakttr 
ikttsad V ekaletinden: 

Men'itaitit ve ihracatm murakabesi ve korunmast hakkmdaki 
1705 ve 3018 numarah kanunlara miisteniden meriyete girmit ve gi· 
recek olan nizamname ve karamame hiikiimlerinin tatbiktnt 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 ihtisas kurslarmdan ehliyetname aldtktan aonra 15 
birincikanun 1936 dan itibaren ehliyetlerine ve vazifelerinin ehem • 
miyetine gore ISO. 250 lira ayhk iicretlerle merlllekcttin muhtelif ih
rac mrekez ve limanlarmda istibdam olunacakhr. Kurs miiddetince 
kendilerine 100 lira kadar ayhk iicret verilecektir. 

Taliblerin haiz olmalan icab eden batbca vas1f ve f&rllar fUn • 
lardtr: 
1 - En az lise veya bu derecedeki Ticaret mektebi mezunu olmak; 
2 - Askerligini yapmlf bulunmak; 
3 - 40 yatmdan yukan olmamak; 
4 - Hiisniihal ashabmdan olduiunu tevsik etmek. 

Yiiksek Ticaret veya Ziraat tahsili gormiit olanlar ve lisan bilen • 
ler tercih olunur. 

Talihlerin, yukartdaki vastf ve tartlart haiz olduklarmt gosteren 
vesikalart raptetmek suretile hirer istida ile en ge~ 10 eyliil 1936 ta
rihine kadar bizzat veya tahriren lkttsad Vekaleti I!; Ticaret Umum 
MiidiirliigUne miiracaat etmeleri Jiizumu ilan olunur. «608» (711) 

istanbul Vilayeti 
Nafta Miidiirliigiinden: 

7/9/1936 pazartesi giinii saat 16 da lstanbulda Nafta Miidiirliigu 
Eksiltme Komisyonu odaamda «2538.97» lira ketif bedelli Oniver • 
site Hayvanat ve Nebatat Enstitiisii bah!re duvarlar1 tamir ve tah • 
kimi pazarhkla eksiltmiye konulmuttur, 

Mukavele, eksiltme, baymdtrbk itleri genel, hususi ve fenni tart· 
nameleri, proje ve ketif hulasasile buna miiteferri diger evrak dai
resinde goriilecektir. 

Muvakkat teminat «191» liradtr. lsteklilerin en az bu ite benzer 
«2000» lirahk it yapbgtna dair Nafta Miidiirliigiinden almtt oldu • 
iu miiteahhidlik ve Ticaret Odas1 vesikalarile 7/9/1936 pazartesi 
giinii aaat 16 da Nafta Miidiirliigiine gelmeleri. (1022) 

.--- Aylardanberl pek bDyOk fedakarltklarla haztrlanan • 

iMREN 
Saygth mUtterllerlne 

EN SON MODA YONLU ve iPEKLI KUMA~LARLA ~APKALARINI 
7 Eylul 936 yarmki pazartesi giinti saat 10 da 

Te,hir edecektir. 
IMREN bu vesile ile saygt deger mU,terilerini a~th, 

giintine davet eder. 
Galatasaray, Eaki Sahibioio Sesi magazasa No. 210 

Orhangazi Malmiidiirliigiinden: 
lznik golii ve tevabii derelerin ii~ senelik rii'!lmu saydiye ve av • 

lanmak hakk1 yeniden artt1rm1ya konulmuttur. Bedeli muhammene~ 
ai seneligi 500 ve ii~ seneligi 1500 lira ve teminatl muvakkate 112 
lira. 50 kuruf olup artbrma 25/9/936 cuma giinii saat 16 da Maliye 
dairesinde Satit Komiayonunca yap1lacaimdan tartlan ogrenmek 
istiyenler hergiin Orhangazi Maliye dairesine ve artbrmtya gire .. 
ceklerin de teminat makbuzu veya banka i:nektubunu hamilen artllr· 
ma giin ve saatinde Komisyona miiracaatleri. (974) 

Sllo-IHATINIZI 

KORUYUNUZ 

---------~M~EK~TE~BL~ER~iN~A~GI~Ima~Z~am_a_m~Ya~kl~a3-m13~tn~. 

KANZUK MEYVA TUZU 
Kanzuk meyva tuzu en ho§ 

meyva usarelerile hazulanmi§ -

tlr. Hazmt kolaylai!jbru. :lokt • 
baZI izale eder. Kam temizliyerek 

viicuda tazelik ve canbhk bah§e
der. 

tNG!L!Z KANZUK ECZANESt 
Beyoglu • tstanbuJ 

Erkek ve kadmlara 

"KURTULUS, 
Bil;ki ve diki§ dersanesi 
Miidiresi: Mm. Papazyan 

Haftarun 4 giinii kadmlara, 2 giinii 
diki§ bileo erkeklere, giinde ii!;er saat 
FransiZ usulile bi~ki ve diki§ dersi ted
ris edilir ve 3 ayda Maarif~e musaddak 
diploma verir. Ferikoy Tepeiistti 116 
No. Papazyan apartunaru. 

Dr. IHSAN SAMi 

BAKTERiYOLOJi 
LABORATUARI 

Umum kan tahlilab, freng 
noktai nazarmdan (Vasserman ve 
Kahn teamiilleril kan kiireyvab 
sayllmasJ. Tifo ve I&Jtma hastahk~ 
lan telihisi, idrar, balgam, cerahat, 
kazurat ve su tahlilab, Ultra mik· 
roskopi, hususi a~Jia1 istihzan 
Kanda iire, ~eker , Kloriir, Kolles

terin miktarlarmm tayini. Divanvolu 
No. 113 Tel: 20981. 

Sahib ve Baqmuharrtn: Yunu3 Nadi 
Umuml neqrtvatt tdare eden Yazt l§leri 

Miidiiril: Hikmet Munil 

Cumhurtyet matbaast 

Talebenin ihtiyaCJ olan karyola, yatak, yorgan, battanaye, crar~af, ~;ama-
11r, pijama, bavlu vesaire ma~azalartmJzda haz1r ve ehven fiyatlarla sabl· 
maktadu. 

Sipahi oglu Hasan Hiisnii Bursa Pazan 
Sultanhamam 4·24, Beyoftlu lstlkiAI caddesl 376 
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