
Bugiin 12 sahife 
Kral Edvard 

3 iincii sahifemizde: Denemt!ler • ~
med Agaoglu. 

5 incl sahifemizile: Terbiye tiah!slerl • 
Selim Strn Tarcan. 
0 net sahifemizde: Biiilin fngilterenln 
hazrrlandlgt h8.dise. Olimpiyadda glSr • 
diiklerim • Ahmed :thsan. I I -- 4425 iSTANBUL • CA0.AL00.LU Onblrinc Yl sayr: 'I'eliraf ve mektub adresl: Oumhurtyet, istanbUl • Posta kUtusu: istanbul. No 246 Pazartesi 7 EyiOI 1936 

Telefon: Ba!lmuharrtr ve ev1: 22soe Tahr1r heyet1: 24298 !dare ve matbaa .lc8m11e Matbaacilik ve Ne§I'iyat $lrket1 24299 • 24290 

Ve ingiliz imparatorlugu 
Haklanda maliimat nhibi olmak 
isterseniz «Hayat Ansiklopedisi» nin 

lngiltere kelimesine bakmtz. 

\.. .J 

Kral Edvard ve Biiyiik ~efimiz Atatiirk yart,Iara 
,eref verdiler ve alaka ile takib ettiler 

iki biiyiik ~f, diin ak,am Floryada bir saat kadar tekrar goriiftiiler. 
Aziz misafirimiz Viyanaya · kadar · Cumhur Reisimizin hususi trenile seyahat 

edecek. Kral Edvard, Biiyiik $efimizi Londraya Javet etti 
o~ gi.ini:Ienberi ~emleketimizin mi : 1 

safiri bulunan lng1ltere Krah ha~metlu 
Kral Edvard diin gece saat 23.45 te 
§ehrimizden aynlmt§lar ve Reisicumhu· 
rumuzun hususi trenlerile Sirkeci istas • 
yonundan Viyanaya hareket etmi~ler • 
dir. 

Denizko,kun'd e verilen 
kokteyl parti.i 

Giindiiz Modadaki deniz yan§larini 
takib eden yiiksek misafirimiz, saat 17,30 
da Ertugrul yatile Floryaya gitmi~ ve 
orada Cumhurreisimiz Atatiirk tarafm· 
dan §ereflerine tertib edi!en Kokteyl pw 
tisinde bulunmu§tur. Floryadaki Deniz 
ko§kiindeki bu toplanbda, Ba§vekil h· 
met lnonii ile Hariciye Vekili doktor 
T evfik Rii tii Aras, lngiliz sefiri Sir Per· 
si Loren de bulunmu~lardir. Bir saatten 
fazla siiren Kokteyl partisinden sonra, 
S. M. Kral Edvard saat 19,30 da bir 
taksi ile Floryadan T ophane nhbmma 
hareket etmi§ ve orad an N ahlin yabna 
ge~mi§tir. 

Cumhurreisimiz Dolmabah~eyi 
tepil ediyorlar Bayuk $efimiz, muhterem misalirimizle beraber Ertugrul yatanda 

S. M. Kral Edvard1n 
diinkii gezintileri 

Sofya gazetele

rinin tefsiratJ 

General Ali Said, birinci yelen Grafton torpitosu 
llikasrna birincilik mukafatzm veriyor 

Muhterem misafirimiz ha§metlu lngi· 
liz Krah 8 inci Edvard §erefine diin Mo· 
da koyunda biiyiik kay1k yan§lan yapll· 
IDI§hr. Bu yan§lara muhterem misafiri • 
mizle beraber Bliyiik ~efimiz Atatiirk te 
§ere£ bah§etmi§lerdir. Yan§lar ~ok mun· 
tazam ve o nisbette heyecanh olmu~ • 

Y an§larda alman derece ve neticeleri 
yaz1yoruz: 

Tek c;ifte ktdemliler arasmda klasik 
teknelerle yaptlan miisabakada F ener· 
bahc;e 6.45 te birinci, Beykoz 6,47 de 
ikinci, Giine§ ii~iincii, Anadolu dordiin
cii, Galatasaray be§inci olmu§lardtr. 

LArkast Ea. 7 siitun 5 tel 
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lki tarafl1 zaferler 
ispanyada hem hiikumet, 

ihtilalciler . kazantyoruz, 
hem de 

diyorlar 
Alkazara kapanan . 1000 . ihtilalci teslim 

· olmuyorlar. Bir kisJm milisler Fransaya ka~b 
Saat 9 da da Cumhurreisimiz Ata· 

tiirk, ba§tanba§a elektrikle tenvir edilmi§ 
olan Ertugrul yatile Dolmabah!;e sara· 
Yina donmii§lerdir. Saat 9 buc;ukta, S. 
M. Kral Edvardm e§yasi Kartal romor· 
korile Nahlin yatJndan Sirkeciye c;tkartl· 
m1~ ve oradan treni mahsusa nakledil • 
rni§tir. 

Sirkeci garrndaki hazrrlrklar 
Yiiksek misafirimizin §ehrimizedn ay· 

TilacaginJ haber alan halk, bu suada 
Sirkeci istasyonunun civanm doldlll'JllU§· 
tu. Sirkeci istasyonunun di§I ve ic;i lngiliz 
Ve Turk bayraklarile siislenmi§, Krahn 
ge~ecegi yerlere hal1lar serilmi§ti. 

Aziz misafirimiz, diin Marmarada iki bu~uk saat 
kadar bir cevelan yaph, Biiyiikadada banyo ald1 

Bulgar Krait, Sa Ma
jesteyi Kiri~inde 

kar,Jhyacak 

Semplon ekspresi hareket ettikten son
ra, 6 vagondan miirkkeb Riyaseticumhur 
treni mahsusu birinci hatta almmJ§h· 
~ reni mahsus lngiliz ve Tiirk bayrakla
rile siislenmi§ti. Saat 21 de Dahiliye 
Yekili Siikrii Kay a, lkt1sad V ekili Ce· 
lai Bayar, Hariciye Vekaleti Katibi U
rnumisi ~man Rifatla istanbul Valisi 
Muhiddin Ostiindag istasyona girmi§ • 
lerdir. 

Ataturk geliyor 
Saat 11,20 ae Cumhurreisimiz Ata· 

li.irk, beraberinde Ba~vekil lsmet lonUnii, 
Hariciye Vekili T evfik Rii§tii Aras ile 
9rgeneral F ahreddin oldugu hal de gan 
le§rif etmi§lerdir. Atatiirk gann kabul 
•alonunda S. M. Kral Edvardt bekle· 
--- [Ar!ca.H sa. a Biltun 1 de) 

Sofya 6 (Hususi) - Bu]gar 
gazeteleri ingiliz Kralmm Tiirki -
yeyi ziyaretlerine hususi bir ehem -
m1yet atfetmektedirler. Hemen bii· 
tiin gazeteler bu ziyaretten ilk sa -
hifelerinde bahs~tmektedirler. Sof
ya Oniversitesi huku diivel profe • 
sorii Keno£, Otro gazetesinde yaz
d'K' bir ba§makalede !ngiiz - Tiirk 
miinasebahnm bir amhk tarihc;e • 
sini yaphktan, son fngiliz - ltalyan 
miinasebatmdan ve Montro kon - lrundan Fransaya utica eden halk 
feransmm parlak neticelerinden ve M d 'd 6 (A A) H 

a n · · - avas Ajans1 zana diin sabah cepheye gelmi~ ve asker 
bu konferansta tebariiz eden !ngi · muhabirinden: 

d tarafmdan co~kun alk1 !aria kar§Ilanmi§· 
liz - Tiirk mii§terek mesaisin en Hiikumet kuvvetleri, buyiik ve mi.ihim tlr. 
bahsettikten sonra •unlan yazmak- muvaff k' tl Id • a Iye er e e etmi§ olduklanm En miikemmel kuvvetlerini tah~id et-

Muhterem misafirimiz, Buyiik f:.efimiz, Bas·•ek;lr'mi• ve tad1r: bt'ld,·rm kt d' 1 B k 1 
'1' "' • "' e e 1r er. u uvvet er Tala vera mi~ olan asiler, dun fecir vakti tMrroza. 

lngiliz sefiri Ertug~ rul yatrnda yan,yana «Bugiin art!k yakm bir lngiliz • Del T · h · d k b aJa cep esm e mu a il taarruza germi§lerse de Alto de Leonda!l .,.eJ....;. 
· · f' · · h tl" 1 'I' I k d k M d H - · d Rus ihtila£1 ufuklarda mevcud ol • k '1 "' c ... .,. Aziz m1sa JTJmiZ a§me u ng1 JZ et e ere armara a ve ayus1za a g~ere as1 eri yirmi kilometro ricat et • olan takviye k1taab tayyarelerin de yar• 

Krah Sek~zinci .Ervard diin sabah saat ac;tklannda iki bu~uk saat hdar devam rArkast Sa. 3 satun 8 dal mege mecbur etmi~ler, bin;ok esir ve mii- dimile. bunlan pi.iskiirtmii§lerdir. Bll kt· 
9 da Nahlm yatJle Rolmabah~eden hare· [Arkas& Sa. 8 sii.tun 5 te] ................ _._._.._.. ___ ..._ himmat almt§lardir. Reisicumhur • 0· [Arkast Ea. 7 siltun 1 de] 
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Y egen Osman, bin albnltk ~Ikini koynuna ve 
Padi,ahtn 
Pa~aya 

mektubunu ~opliige atarak Siyavii' 
yolda, goriinmekten ~ekinmedi 

U.kin Y egen Osman, ondan c;ok ze
ki idi. Bin altmhk c;1k1D1 koynuna ve 
Padi~ahm mektubunu c;opliige att1, Si
yavii$ Pa~aya yolda, goriinmekten geri 
kalmadt. 

Bu arada. saraydaki ahlak dii~iikliigii
nii tebariiz ettiren bir hadise daha vukua 
geldi: Siileyman Pa~amn kellesini ordu
ya bir Haseki gotiirmii~tii. Herif, Siya
vU$ Pa~a ile ocaklmm sade yetmi~ kelle 
kestirmek ic;in de~il. Padi$aht da devir
mek azmile harekete gec;tiklerini gozile 
goriince kiilah kapmak arzusuna dii~tii. 
Sad1ra7ama yana~h: 

- Devletlu. dedi. Hiinkar sizi ku
d•rmak ic;in eli fitilli on binden fazla 
Bostanc1 toplad1. Hasbahc;eye doldur
du. !stanbula yana~m1amz iizerinize sal

drracaklardlr, haberiniz olsun. 
t~tanbuldaki boca tak1mmm halkt Pa

di~ah aleyhine avaklanmaya haZ!Tladlk

lan, kaymakamh~a getirilen F az1l Mus· 
tafa Pa~anm da bu maksada hizmct et

mekte oldu~u isyan eleba$1lannca bilin
mekle beraber Hiinkarm muharebeye 
karar vermi$ olmast ho~a gitmedi, hatta 
tela~ uyandrrd1. lsta"nbulda sarayla ordu· 

nun c;arpi~mast halinde birc;ok kan~Ikllk
lar c;tkmast ve hattra gelmez felaketlerin 

yiiz goslermesi miimkiindii. Bundan otii

rii Siyavii~ Pa$a, saray!t Hasekiye sor
du: 

-Care) 
- Beni ocakh tstiyor diye Boslancl· 

ba~t yapm, elime beratimi verin. Siz da

ha yanyolda iken o kalabahg1 dagJttnm, 

saray kap1lanm nobet~isiz buakmm I 
Padi~ahtn giivendigi adamlann rna· 

hiyeli bu hadiseden anla~1hr. U.kin 

Hiinkar, kendi has kolelerinin ba~bugluk 
emrini gene kendi dii~manlanndan alarak 

saraya donen Hasekiye bir $CY yapama· 
dt, «emrivakla» boyun egip herifin Bos

lanc!ba~tltgJnl tamd1. 
Bu Haseki, bir yandan ocakhya bel 

baglay1p isyamn candan laraftan kesil
mi~ken obiir yandan Padi§aha da sad1k 
goriinmek yoJunu tutmU§IU, boyuna ogiid 
veriyordu. Hi.inkar, ayaklanan ocakh ile 

temas ettigi ve onlar tarafmdan Bostan
CJba§l yap1ldigi i~in herifin sozlerini can· 
kulagile dinliyordu. 

Haseki, ayaklanmanm saray israfma 
ve av iptilasma kar~I beslenen ho~nudsuz
luklan ileri geldigini soyliyerek ordu ls
lanbula gelmeden once bir ~eyler yapll
maemt tavsiye ettiginden altk Hiinkar, 
birkac; hoca ve birkar; ~eyh ~agtrdi, on
lann oniinde abdesl ald1, avc1hga tovbe 
etti. Ah~km, kuduzdan beterdir, derler. 
Bu tovbe torenine r;agmlanlar da Hiin
karm yeminine inanmay1p btylk altmdan 
gii[iiyorlardi. 0, i<;tigi andda samimi ol
dugunu isbat etmek kaygusile biitiin La· 
ztlanm, kopoylanm, §ahinlerini, dogan
lanm «siiriiyorum» sozile ~uraya buraya 
daglth, bannd1klan yerleri yikhrd1. Av 
hayvanlan i~in yapi!mt~ olan .$aduvan 
ahmm da kapath. seyisleri ve u~aklan 
saraydan siiriip c;1kardt. 

Hocalardan biri biitiin bu . yap1lan i~
leri goriip dinledikten sonra - Hiinkar 
ile eglenmek ic;in - ~oyle bir soru yapt1: 

Erzurumda 

- Ya Haremi Hiimayun '?.. Orast· 
nm da Saduvan ahmndan fark1 yok I 

Ocaklmm Bostanctba§t yapbgx Hase
ki de evvelce haremin bic;imsiz durumunu 
ileri siirrnii$ oldugundan Hiinkar. her 
hiikme boyun egen bir su~lu uysalhgile, 
mukaddes ( ! ) daireyi dahi temizlemege 
nza gosterdi, bir giinde be~ yiiz halayigl 
kap1d1~an etti. !stabliamire denilen Has
ahuda ~u zaruri tensikattan istisna edil
medi. Padi~ah ic;in yiiz at ahkonulup i.y
oglan atlarmdan, hizmelkar bineklerin
den bin kadar'l ucuz pahah denilmiyerek 
Atpazannda satiid1, be~ yiiz cins at Ia 
-goniil avlamak ic;in· Siyavii, Pa~a ya
nmdaki Sipahilere gonderildi. 

Bunlar c;ok gee; kalm1~ tedbirlerdi ve 
ancak giiliinr; oluyordu. Lakin Hiinkar 
can korkusuna dii~mi.i~tii, isyanc1lann ls
tanbula gelmelerinin oni.ine gec;mek ic;in 
halayikstz, ats1z ve ilsiz degil, donsuz 

ve ~tomleksiz bile kalmaya razt idi. 
Herifin bali gerc;ekten acmacak bir 

bic;imdeydi. Avt buakt1g1 ic;in uyuyamt· 
yordu, yedi yiiz halay1gm pembe agtz· 
larmdan c;tkan thk havayt erne erne sar· 

ho~lamava ah~tk oldugu ic;in de ~imdi ka
fasmda, ic;ki bulamtyan alkolikler gibi, 

ac1 bir bo&luk duyuyordu. En hazini 
«doslsuz» kah~t idi. Yusufunu feda edip 

MISlra siirrni.i~tii. Giilnu~ Sultan, ~ehza

delerinin hayatmt isyan ate~inden koru
mak kaygusile <;1rp1myordu, kendine yiiz 

vermiyordu, hatta husumet gosteriyordu. 

Giilnar ile Afif, mahud tipi gecesinden
beri takmd1kJan hak a~1khgt maskesini 

muhafaza ederek ona mt r;evirmekte Js

rar ediyorlard1. 

Bu bikeslik i~inde o, isyanc1lara ho§ 

goriinmekten ba~ka bir 'ey dii§iinmiiyor
du ve Siyavii, Pa~amn -Edirne sarayi· 
na· hie; hakk1 olmadJgi halde Bostanc!ba
~~ ta:yin etmek gibi- hareketle;ini onay

lamaktan geri kalm1yarak -istenilmedigi 

halde- tasdik fermanlan yo11uyordu. 0-
cakhnm evvelce yolladtgl defterde adlan 

yazth olanlan hirer hirer buldurup kes

tirmegi ise muhim bir vazife tamml§tl, on
lardan heniiz ele ge~miyenleri sikmk1ya 
arattmp duruyordu. 0 meyanda Kay
makam Receb Pa~ayt da buldurltu, o
cakhya verilmek iizere hapsettirdi. hba
§mda iken kii~iik daglann halib olmak 
iddiasm1 giiden, halka yiikseklen bakan 
ve altlarmdaki post altmr al.tnmaz tiiyii 
dokiilen uyuz kopege donen her klymet
si:z; adam gibi bu Receb Pa~a da ba~mda 
eski bir bork, sutmda yamah bir kapama. 
ayagmda siyah lag1mci c;izmesi oldugu 
halde Catalca koylerinden birinde ve bir 
fakir koylii kadmmm samanhgmda yaka
YI ele vermi§li. 

Lakin ismen Siyavi.t§ Pa~anm, haki
katte ise Kiic;iik Kara Mehmedle Deli 
Pirilerin, F etvactlarm idare ettigi isyan 
ordusu karanndan donmii~ degildi, Hiin· 
kar bir §amar ogl am hiiviyetine biiriiniip 
her sill eye ensesini at;J k tulsa bile tah
tmda kalamiyacakb. Bu hakikati Hiinkar 
da biraz sonra anlad1 ve birden fiitura 
diisiip hadiselerin doguracag1 neticeyi 
miskin bir tevekkiil ic;inde beklemege ko
yuldu. 

rArkaSI var1 

bir mahalle 

Yeni Erz.urum mahallesinde Cumhuriyet meydanile 
bir lu•rm resmi daireler 

D~iincii Umumi Miifetti~ T ahsin U zerin §arkta yeni bir hay at uyand1rmak 
kin nas1l biiyilk bir gayretle ~ah,makta oldugu mah1mdur. Umumi Miifetti§ 
bu defa da Erzurumda yeni bir mahalle kurmagr kararla~hrmt§ bulunuyor. Bu
rada Umumi Miifetti§lilc, kumandantJlc binalan, resmi dairelerle otel ve ika • 
metgahlar vudtr. i:{esmimi'f; mah.alle 111ahtinin bir k1sm1nt gosterrnektedir. 

( ~ehir ve 
Arazi tahriri i~in 

yeni talimat 

K1ymetler yeni rayice 
gore konulacak 

Arazi tahrir heyellerinin, tetkik ve 
tesbil ettikleri sahalarm viis' atini ekseriya 
e~ki kayidlere gore tayin etmeleri §ika • 
yeti mucib olmu§tur. $ikayetc;iler, elde 
bulunan tapu senedlerindeki arazi mik • 
tarlannm evvelce esash bir surette tesbit 
edilmemi§ oldugunu ve tapu kaydinden 
haric kalmt~ birc;ok arazi bulunduguntJ 
ileri siirrnekledirler. 

Bu sebeble arazi tahrirlerinin gayet 
sahih ve dikkalli bir surette yap1lmast za
ruri goriilerek bir talimat hamlanml§hr. 

Bu talimata gore, komisyonlar elden 
gec;irecekleri araziyi yeniden ve dikkat· 
le olc;ecekler, k1ymetlerini de bugiinkii 
rayice gore tayin edeceklerdir. 

SOSYETELERDE 
Tramvay tirketinin . 

aermaye11 
T ramvay §irketinin N aft a Vekaletile 

yaptlan miizakereler iizerine esas muka· 
vdesini" altmci maddesinde yaptlan ta· 
dilal hiikumetc;e tasdik olunmu§tur. 

Bu degi§ikige gore. §irketin 1 ,450.027 
Tiirk liras1 olan §imdiki sermayesi yeni 
hisse senedleri c;1karrnak suretile 2 mil -
yon 25 7.4 79 liraya c;Ikanlabilecektir. 

Liman tirketi ta§miyor 
Liman hletme idaresi, Galaladaki 

Merkez Rihhm hanma ta§mmaga bat -
lamt~hr. Bu handaki kiract!ardan bir kw 
mt i§gal eltikleri daireleri bo§altmt§lar • 
dtr. Diger kirac1lar da bugiinlerde c;1ka· 
caklardtr. 

Galaladaki c;inili Rthttm hanmm bir 
k1smma T ahlisiye ve Gemi Kurtarma 
§irketleri yerle§eceklerdir. Bu suretle ik
hsad V ekaletine men sub miiesseselerden 
b1r ktsml bir araya toplanmi§ olacaktlr. 

POLISTE 
BiR <;OCUK BOCiULDU - DUn og

leyin, Fmduchda Sahpazarmda denize 
giren Mehmed isminde 12 ya§mda bir 
c;ocuk iyi yiizme bilmedi~i halde ac;d-
011§ ve kesilerek imdad istemege ba§la

IDl§br. Etraftan yeti§ilinciye kadaT 

Mehmed batm~ ve bi.iti.in ara§tlrma -
lara ragmen bulunamami§tlr. 

BU YA~TA ADAM YARALIYOR
~ehremininde Millet caddesinde oturan 

i2 ya~mda $uayible gene ayni ya§ta 
Bahaeddin yiiz para yiiziinden kavga 

etmi§ler. ~uayib c;ak1 ile arkadaiitnl ya

ralarru§tir. Yarah c;ocuk Gureba hasta
nesine kaldmlrru§, su~lu ~ocuk ta ya • 

kalanm1~ttr. 

MUVAZENESiNt KAYBEDEREK 

DU~MU~ VE YARALANMI~- Niko 
isminde bir boyac1 dun 1stiklal cadde
sinde tlyanm diikkamm boyarken mu

vazenesini kaybederek be§ metro yiik
seklikten yere dii§mi.i§tiir. 

Niko 0 Sll'ada di.ikkamn oniinden 

get;!mekte olan ressam Sami isminde 
birisinin Uzerine dii§mii§, her ikisi de 

yaralanmi§tlr. Nikonun yaralan ag1r -

d1r. Sami ise yalmz sag omzundan ha
fifc;e yaralanmi§tir. Niko hastaneye 

kaldtnlmt§tlr. -···-Uludagm zirvesinde de bir 
a1gmak yap1hyor 

Bursa (Huwsi) - Vilayet Hususi 
Muhasebe 1daresi Uludagm tam zir
vesine sporcular ic;in bir s1gmak yaptlrma
ya ba§laml§ltr. Bu bina, Tiirkiyede 
2500 metro irtifada yap1lan ilk binad1r. 
Geceleri zaid bire kadar dii§en hararete 
ragmen ~imdi zirvede 40 amele c;ah~mak
ladJr. Belonarme in§aalm bu irtifada na· 
s!l yapilabjldigini anlatmak ic;in 20 es
terle malzeme ve tenekelerle su ta§mdtgl· 
01 soylemek kifayet eder. 

Sporcu genclikle c;ok yakmdan alaka· 
dar olan ve bilhassa da~ sporculugunun 
inkisafma biiyiik ehemmiyel atfeden 
Valimiz Sefik Soyer, sporculann zirveye 
<;Ikt!ktan sonra orada kt~ yaz esen ~id
detli riiz~arlardan dolay1 bir iki dakika
dan fazla kalamadiklarmt dii~i.inmii~ ve 
bu irtifada herhalde bir s1gmak yaptl
masmi liizumlu gormii§tiir. fn§aat bir ay 
i~inde biteceklir. 

N akliye tezkeresi almiYan 
degirmenciler 

Bir kls1m degirmencilerin un ~,;uvalla· 
nm kur~un miihiirle miihiirledikten son
ra vergiden kurtulmak ic;in bazt tiiccar -
larla anla§arak nakliye tezkeresi almadan 
sevkettikleri anla$1lmt§l!r. Maliye mi.i • 
fetti§leri bu mesele hakkmda tahkikata 
ba§laml§lardir. 

Memleket Haberleri J 
izmir panaYJ.ri 

beynelmilel olacak 

Ya, meyva ve sebze
lerimizin satlfl i~in bir 

'irket kuruluyor 
izmir (Husu • 

si) - Panaytr mii
nasebetile §ehri -
mize gelmi~ bulu -
nan Tiirkofis reisi 
doktor Mecdet Al
kinle konu~tum. 

Dedi ki: 
c- Fuarm bey -

nelmilel mahiyet 
almast i~in t;!all~t -
ltyor. Veka.let ge -
lecek sene biit~eye Tii.rkofis reisi 
daha fazla tahsisat Mecdet 
koyacaktlr. Bu sene i~tirak eden mem
leketlerden ba§ka diger memleketlerin 
de i~tiraki i~in te§ebbiislerde bulunu -
lacakhr. Daha ~imdiden Yunanistan ve 
l"ilistin paviyon tesisine karar verdik -
lerini bildirdiler. Belki, Fransa da i§ti
rak edecektir. Tel • Aviv panaymnda 
bulundugum strada panayrr komitesi 
erkant bana, 937 fuartmiZa i§tirak ede
ceklerini soylediler. Belki Mtslr hiikO
meti de paviyonu daha geni§ ve daimt 
§ekle sokacakt1r. Miistahsillerimizin ta
mamen i§tirakleri i~in tedbir almacak
hr. Bir fuar nizamnamesi hazulana -
caktlr. Beynelmilel fuar mevzuatlm 
La.ypzig, Viyana, Prag, Paris, Briiksel 
ve Bari fuarlan nizamname ve talimat
namelerini tetkik edecegiz. Bunlan 
kendi ikhsadi ve i~tima1 biinyemize uy
gun §ekle koyarak Vekiller Heyetine 
verecegiz. 

lncir ve iiz.iim piya•a•a 
'thiim piyasas1 normaldir. Rekol -

te 90 bin ton tahmin edilmi§ti. 
$imdi ancak 60 bin ton tuta -
ca~ anla~llmi§tlr. Piyasa bunun te
siri altmdad1r. Kaliforniya ve A -
vustralya rekolteleri de tahminin du -
nunda ~1ktlklarmdan fiatlanm1zm' yiik
selmesi tabii gorillmektedir. 

incire gelince, rekolte derecesi heniiz 
lay1kile tesbit edilememi~tir. Bununla 
beraber fiatlarm ge~en flldan yiiksek 
olaca~ tahmin ediHyor. c;unkii beynel
milel umumi konjoktor her iki mahsul 
i~in miisaiqcJ.ir , 

Halt satLfl durgun 
AllCl memleketlerin doviz tedbirleri 

yiizi.inden bah ihracabm1z maalesef 
durmu~tur. Bunu tekrar canland1rmak 
it;!in habyt, · ihrac ve te§vik etmek ·iste
digimiz mallarm listesine aldtk ve hu
susi takas mevzuu olmasm1 dii~iindi.ik. 
Bu ve bu gibi tedbirlerle ihracatm ge
lecek ylllarda daha fazla inki§af ede -
cegi iimidindeyiz. 

Y a, •ebze ve meyva taltflart 
Egenin nefis ve rakibsiz ya§ meyva 

ve sebzelerini bilhassa Suriye, Filistin 
ve M1s1ra ihrac imkanlanm ara§tmyo
ruz. Miistahsile ambalaj §ekillerini og
retmek iizere mi.itehass1s arkada§lan -
m1z1 gonderdik. Ziraat ve t§ Bankalart
mn i§tirakile 100 bin lirahk sermayeli 
blr limited §irket kurulmas1 kararla~ -
hrllch. $irket, §ark ve Karadeniz mm
takasmda yeti§en elmalanmizm mani
piilasyonu ve ihracile i§e ba§hyacaktlr. 
Faaliyet merkezi Pazar (Karadenizde 
Atina) kazast olacaktlr. Burada ko -
runma ve arnbalaj tesisatl viicude geti· 
rilecektir. 

tzmirde ~ube meselesi, §irketin kat'i 
te§ekki.iliinden sonra karara baglana -
cakttr. Bozulmaga miisaid istihsal mad
delerimizin mebzulen ihtiyac olan yer
lere bozulmadan sevki i~in soguk hava 
depolart ve hususi tertibatt haiz vagon
lar temin ve i§letilmesini tetkik ediyo
ruz. 

Bu mevzu i.izerinde ba~ka memleket
lerin faaliyetleri i.izerinde tetkikat ya -
p1yoruz. Neticeye gore, memleketin 
muhtelif mahallerinde et, bahk, si.it, 
yumurta, peynir, yag, ya§ meyva ve 
sebzelerin muhafazas1, diger §ehirlere 
bozulmadan nakli, Devlet Demiryolla -
rmda ona gore tertibat ve tesisat vii -
cude getirilmesi, liman ve istasyonlar
da da ayni ~eyin yap1lmas1 imkanlanm 
ara~tmyoruz. Tetkikat bitmedigi i~in 

simdiden kat'i bir lieY soylenemez.~ 

MOTEFERRIK 
Londra aefirimiz gidiyor 
Bir miiddettenberi mezunen §ehrimiz

de bulunan Londra biiyi.ik el~imiz F ethi 
bugiin Ko31ence yolile Londraya hare -
ket edecektir. 

Deniz fabrikalarimiz 1slah 
ediliyor 

1kllsad Vekaleli Deniz fabrikalann -
da 1slahat i~ine devam edilmektedir. Bu 
miies5ese i~in getirilmi§ olan miitehass1s 
Hans Kravzenin verdigi rapor ve gos -
terdigi liizum iizerine Avrupaya yeni 
havai vinc;lerle bir~ok makineler Jsmar -
lanmi§hr. Bu yeni makineler geldikten 
sonra hav.uzlanmtzda tamir ve in§aat i§
leri daha kolay, seri ve miikemmel bir 
halde yap1lmaga ba§lanacaktu. 

Bursa kapbcalar1 

ragbet azaldt 

Halk deniz banyolarini 
tercih ediyor 

Bursa (Hususi muhabirimizden) 
Son senelerde Bursa kapllcalarma kar
§I gittik~e artan bir ragbet goriiyorduk. 
Buna sebeb, §i.iphesiz kapllcalarm ve 
kaphcah otellerin yava~ yava§ ta olsa 
temiz ve s1hhi bir §ekle sokulmakta ol
mast, Bursanm diger §ehirlere nisbetle 
ucuzlugu, ve buraya gidip gelme §art -
larmm olduk~a kolayla~ml§ ve ucuzla
hlmt§ bulunmast idi. 

Bilhassa birka~ senedenberi Yalova
dan giinde iir; postamn gidip gelmesi 
bu ragbete kuvve£le amil olmu§tU. Fa
kat, Mudanya hattma dahi her giin va
pur i~letilmege ba§land1~ halde neden
se bu sene Bursamn ziyaret~ilerini ge
~en seneye gore ~ok azalrru;~ buluyoruz. 
Bunu yalmz biz bulmuyoruz. Biitiin 
Bursa otelcileri ve kaphcac!lan da si:iy
liiyorlar. Mevsim sonunun yakla§rnt~ 
olmas1n.a ragmen bize, daha otellerinin 
tamamen doldugu bir gi.inii goremedik· 
lerini yana yaklla anlahyorlar. 

Hakikaten son birka~ flldanberi bu 
aylarda c;ekirge otellerinde ve kaph -
calarmda bir ki§ilik bo§ yer bulmak i
~in adeta ni:ibet beklendigi vak.i iken 
bu fieneki vaziyet ~,tcaba neden bOyle ol
mu§tur? diye herkesin kafasmda bir is
tifham ~oreklenmi§ bulunuyor. Ger~i, 
mevsimsiz yagmurlarm, havalardaki 
tthradstzhgm buna az ~ok tesir etmi§ 
bulundugu ilk akla gelen §ey ise de 
bittabi astl sebebin bundan ibaret ol -
madtgt meydanda olan bir hakikattir. 

Vaziyeti tahlil ettim, ilk sebebi, hal -
km, romatizma ve buna benzer bazt 
hastahklar i~in kaphca ve banyo tedavi
sinden ziyade, daha az masraflt ve kiil
fetli olan deniz banyolarma ragbet et • 
mesinde buldum. 

Daha sonra, Bursaya gelip gitme, bu
rada yatlp kalkma ve banyo §artlanm 
bro~iirlerle, a~tk ve canll reklamlarla 
her tarafta halka tamamen anlatacak 
bir te§kilatm heniiz viicude getirilme -
m~ olmas1 da bu hale ami! olmaktadtr 
sarunm. 

t.l'~iincii bir tesirden bahsedeyim: 
Tam banyo mevsiminde Belediyemizin 
c;ekirge • Bursa yolunu asfalt yaptlr -
maya 'ba§lamast <;ek!rge :Ue J;3ursa ,a -
rasindaki otobiis yolculugunun ~a~ a 

bir yoldm ' yaptOO,.asm1 zaruri kllmt~, 
binnetice hem yol uzaml§, hem de yol
culuk zahmetli olmu§tur. Bu itibarla 
c;ekirgeye gelip yerle§en banyocular 
bile bu vaziyetten §ikayete ba~lamt§lar
dlr ki, asfalt yolun ancak bugiinlerde 
bitmi§ olmasile §iiphesiz banyo mevsi -
minin g~meye ba§lamast da bir olmu§ 
demektir. 

Stk s1k, !stanbula veya Bursaya sey
yah celbi! gibi cazib mevzulara doku -
nur dururuz. 

Evet, seyyah celbetJmek fikri giizel 
bir ~ey! Fakat seyyahm istirahatini te
min etmeden onu buralara getirmek te 
dogru bir §ey degildir. Binaenaleyh biz; 
seyyahtan once memleketliyi seyahate 
ah§tlrsak, bugiinliik onu da kafi gore -
cegiz. Yeter ki ona her yerde kolayhk, 
rahathk, ucuzluk gi:isterilsin. 

MUSA ATA$ 

$EHIR ISLER/ 

Hayvan aergiai haz1rlamyor 
Edirnekap1da temizlik cl\urlannda 

haz1rlanmakta olan hayvan seTgiSI on 
be, eylude a~t!acaktu. 

Sergi ii~ gun ac;tk bulunacak ve boga, 
lay, k1srak, inek, koyun gibi hayvanlar 
te~hir olunacakhr. 

Bu seneki sergide 1500 lira miikafal 
dag1hlacakhr. --···---Aydm incir miiatahsillerinin 

bir §ikayeti 
lzmir (Hususi) - Aydm mmtaka

smda incir mahsulii gittikc;e iyile~mekte
dir. Bu yil incir daha iri ve temizdir. 
Fa kat son esen lodos, rekolteyi biraz dii-
4iirmii~tiir. Piyasa, ~ehirde oldugu gibi 
istihsal mmtakasmda da yiikselmekte • 
dir. 

Aydmhlann hakh bir ~ikayel noktalan 
vard1r, o da §Udur: 

Kumiisyoncu masraflanl 
Bu kumiisyoncular 1zmirde otururlar 

ve miistahsilin mahm bir mutavass1t ~ek
linde ihracalc;1ya satarlar. Bunlann gos
terdikleri kumiisyonculuk, simsarhk, nak· 
liye, c;uval masraft gibi ~eylerin fazla ol
du~u iddia edilmektedir. 

Bursada vaodan siinnet 
diigunii 

Bursa (Hususi) - Tayyare Cemi
yeti Bursa ~ubesi burada 120 c;ocuk ic;in 
bir siinnet diigiinii yapt1rmt~tt. T ophane 
bahcesinde yap!lan bu diigiine Valimiz 
Sefik Soyer de gelmi§ ve GOcuklarm hirer 
hirer hallrlarmJ sormu~tur. Cocuklardan 
bir ktsml iicretle. bir k1sm1 da ticretsiz 
olarak sunnet edilmi~lerdir. Gece Top
hane bahcesinde bin;ok eglenceler yapll
mt§; ~ocuklar ve aileleri eglenmi§lerdir. 

Siyasi icmal 
• 
lspanyadaki dahili harb 
a
0 

spanyadaki dahili barb komiinistlerin 
hiikmii altmda bulunan hiikUm.et 
kuvvellerile fa§isllerin niifuzu altm• 

da bulunan milliyetperverlerin kuvvetleri 
arasmda bir bu~uk ay devam eden teva· 
ziinden dolayt sonu gelmiyecek surettc 
uzaytp gidecek gibi gori.iniiyordu. Dahili 
harbin hi~bir taraf kat'i surette ilstiin 
gelmiyerek si.iriincemede kalmas1 ise ls
panyol mjlletini harab edecek ve devlet
ler arasmdaki mevkiini s1fua indirecekti. 

Son giinlerde vaziyet birdenbire de
gi§ti. Milliyetperverlerin ba~mda !span• 
yo! ordusunun en miimtaz ve mukledir ge
neralleri ve beynelmilel §ohreti haiz hava 
kahramanlan bu!undugundan harbi daha 
iyi idare etmi§lerdir. Milliyetperverlerin 
kuvvetleri ~imali F asta ve cenubi !span· 
yadaki Endiiliiste ve Orta 1spanyadaki 
Kastilde olmak ii.zere ilc; grupa aynlmt§ 
bulunuyordu. En miihim kuvvetleri Fas· 
ta toplanmi§ti. Evvela bu kuvvetleri En
diiliise naklettiler. Daha sonra Endiiliis 
ve Kastil gruplan arasmda muvasala ve 
irlibat temin ettiler. Hi.ikumet kuvvetleri 
dahi lspanyanm ~imalinde Atlantik sa· 
hilindeki miihim limanlan ve maden hav· 
zalanm ihtiva eden saha ile Katalonya ve 
Akdeniz sevahilindeki diger yerler ol· 
mak iizere ii~ grupa aynlm1~ bulunuyor· 
du. Devletin merkezi Madrid giitiin me• 
nabii ile hii.kumet kuvvetleri elinde kal
mt§h. 

Milliyetperver kuvvetler Allantik se· 
vahilinde maden amelesinin takviye et -
tigi hiikumet kuvvellerini arkada btra • 
karak Madridin ve Akdenizin ve Kata • 
lonyamn iizerine yi.iriimegi ihtiyala mu -
vaf1k bulmadtklanndan son giinlerde bii· 
tiin miihim kuvvetlerini ve hatta Fash 
muharibleri §imall tspanya cephesine 
nakletmi§lerdir. Milliyetperverlerin bii • 
tiin kuvvetlerini y1garak yapt!klart bu 
miitemerkiz hiicumlar hiikumel kuvvet -
lerinin gayet sarp ve saglam olan mev -
kimi sarstl. 

Fransa ile irtibah temin eden !run 
mevkii miistahkemi milliyetperverlerin e• 

line dii~tii. B uras1 dii~tukten sonra §ima • 

It fspanyanm en miihim merkez ve limant 
San Sebastianm tutunmasma imkan yok· 
lur. Maden amelesi tarafmdan sanlmi§ 

alan Oviedonun dahi kurtanlmasJ gun 
meselesidir. 

Mlliyetperverler §imali lspanyadaki 

hiikumet kuvvelleri ve mevkileri iizerine 

biitiin agnhgile hiicum ederken diger sa· 
balarda hiikumet kuvvetlerine nefes aldir• 

mamak ic;in hem Madridin hem de Ak

deniz sahilindeki yerlerin iizerine de yi.ik
lenmi~lerdir. Bu hareketler dahi ilerlemi§• 
tir. Milliytperverlerin bu muvaffakiyelli 

hareketleri kar§ISJnda 1spanyol komi.i " 
nistleri kabineyi de dogrudan dogruya 

ellerine almak mecburiyeti_nde kalml§lar· 
d!t. 

Giral hiikUmeti iskat edilmi§ ve yerine 
Cabelloro komiinisllerden ve diger mtif· 
rit unsurlardan yeni kabineyi kurmu§tur. 
Arablar :z;amanmda (Belediilvelid) ismini 
la~Jdlgmdan ispanyollar tarafmdan tah· 
rif edilerek V alladolid denilen ~ehre 
son harekat iizerine merkezini nakleden 
milliyelperverlerin hiikumeti dahi arttk 
fa§ist rengini tamamile goslerrni§lir. 

Birbirine muhastm olan iki lspanyol 
hiikumeti ~imdi koyu komiinist ve fa1ist 
oldugundan bundan sonraki harbler da• 
ha kanh ve ~iddelli olacakttr. Bu vaziyet 
kar§tsmda barb esirlerini oldiirmemek ve 
yarahlara bakmak gibi insani usullerle i· 
dare ic;in ba~ta !ngiltere oldugu halde 
devletlerin yapt1klan te~ebbiis ve temas• 
lardan belliba§h bir fayda gelecegi mel• 
huz de&iLdir. 

Muharrem Feyz.i Togat 

Halicde 120 tonluk 
bir vapur yand1 

Evvelki ak§am Rizeli Mehmed ve 
.$evkiye aid 120 tonluk Siirat vapuru 
F enerdeki atolyede tamir edilirken mo • 
tordeki mazutlar birdenbire tutu§mU§ v& 
vapur yanmaga ba~laml§llr. 

ftfaiye biraz sonra yeti§mi¥e de s1k• 
hg1 sular parlamt§ olan mazutlann biis. " 
biitiin yanmasmt mucib oldugundan btr• 
§~Y yapamaml§ ve vapurun makine k1 " 
stmlarile giiverle ve kamaralan tama '" 
men yanmi§tlr. 

Cumhuriyet 
Nii1haa1 S Kunattur 

Abona f Tiirkiye Hari~ 
teraiti i~a ~~ 

Senelik t 400 Kr. 
Alb ayltk 750 
o~ ayhk 400 
Bir aybk 150 

f100 Kr. 
t450 
800 

yoktur 



SON ~ABERLEI:l ••• 
TEI.EFON TELGJlAI' ve TEI.SiZLE 

F r ansa ile Suriye aras1n& 
da muahede yap1hyor 
9 eylulde imzalanacak olan muahede 

biitiin ihtilafh meseleler hallediliyor 

ile 

Paris 6 (A.A.}-Havasa gore Fransa- senelik bir devre derpi~ edilmektedir. Bu 

S . .. k I . d b' he mu'" ddet zarfmda, Liibnan ve Cebeliidii -unye muza ere en sonun a 1r mua -
d . b' d"l . . M h d 9 ey ru'"z arazisinin de birle~mesi suretile Su -
~ metnt tes 1t e 1 IDJ§tlr. ua e e -

1 M h d riyenin birligi tahakkuk ettirileeektir. 
Hilde resmen imza edi eeektir. ua e e d 1 1 k S 
ile butiin meseleler halledilmektedir. FransJz asker meveu u aza tJ aea hr. u-

. · · .. .. F _ · de yerlesmi& olan F ransJZiarla Fran -Sunymn yem stat\lsunde, rans1z man nye .. . : . . b' .. 'd _ 
d k lk . . . b d ht l"f sJz mulklen 1c;m yem 1r tuze ve 1 are te~ as1nm a mas1 1c;m 1ea e en mu e 1 · . d'l k d" 
• d . "f tuf l k u"r kilah derpl~ e I me te tr. 1craatm te neen 1 as1na ma o ara .. 
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Yugoslavyan1n 

milli bayram1 

Diin Belgradda biiyiik 
bir ge~id resmi yapdd1 
Belgrad 6 (Hususl) - Yug~sla.vy~

mn k1ymetli Krah Sa Majeste 1kmel Pl-

yerin dogum yJ!doni.imi.i miinasebetile Yu· 
goslavya bugiin milli bir bayram yaptl. 
Bu mi.inasebetle Belgradda bi.iyi.ik bir 
g~id resmi yap1ld1. Yugoslavya Ba~ve-

kili tarafmdan sureti mahsusada buraya 
davet edilen Ti.irk matbuat heyeti de bu 
g~id resminde bulundular. 

Gec;id resmine ba~lanmadan evvel: 
Kral Naibi Prens Pol askeri tefti~ ettJ 
ve at iisti.inde oldugu halde tribiinlerin 
oni.inde durdu. Gec;id resmine ik defa O• 

larak motorli.i kuvvetler de i§tirak edi -
yorlard1. Biitiin askeri k1t' alar, herkesi 
hayret ic;inde buakan bir intizamla gee;· 
tiler. 

Halk, sevgili Krallarmm Ylldoniimii 
i~in biiyiik tezahiirat yap1yor ve askerleri
ni ~icidetle alki§\Iyordu. Gec;id resmine 
91 tayyare de i~tirak etmi~ti. 

Gec;id resminden sonra Ti.irk Matmu
at heyeti mi.izeleri ziyaret etmi~ ve ~eref
lerine verilen ziyafette haz1r bulunmu~ -
tur. Bu ziyafette devlet erkanmdan bir
c;oklan da bulunm~tur. 

Tiirk matbuat heyetine burada biiyi.ik 
ir ~amimiyet gosterilmektedir. Cazeteci-

]er bi.iti.in Yugoslavyay1 ziyaret edecek
lerdir. Seyahatleri eyluliin yirmisine lea
dar devam edeeektir. 

$ehrimizde yaprlan merasim 
Y ugoslavy a Krall lkinci Piyerin do

gumlannm yiidoniimii miinasebetile Is
tanbul Yugoslav kolonisi tarafmdan diin 
merasim yap!lmJ~tiT. 

Sabahleyin kiliselerde dini ayin ve se· 
farethanede seremoni yapllmt§tlr. Geee 
Tepeba~mdaki Yugoslav Kuliibtinde bir 
balo tertib edilmi~tir. Baloda konsolos 
M. Marinkovi~;, konsolosluk erkanile 1s
tanbuldaki Yugoslavlar bulunmu$lur. 

Kuli.ib reisi bir nutuk soyliyerek milli 
bayram hakkmda izahat veftlli~tir. 

Bundan sonra kuliibiin ikinei reisi ve 
gazeteei M. ]orj, Kralm hayatmdan 
bahseden bir konferans vermi~tir. 

Bilahare Yugoslav ve Festival heyeh 
de kuliibe gelerek bir c;ok milli oyunlar 
oynam1~lar ve dans etmi~lerdir. 

Balo sabaha kadar biiyiik bir ne~'e 
i~inde gec;mi~tir. 

Bel~ika Krah Avusturyada 3 
hafta oturdu 

Viyana 6 (A.A.) - Milli turizm ofisi, 
Bel~ika Krah Uc;iincii Leopold, isvi<; • 
rede kfnn Kussnachte gitmeden evvel 
Avusturya Tiroliinde ii<; hafta mute • 
nekkiren ikamet etmi§ oldugunu bil -
dirmektedir. 

Buraada yap1lan atletizm 
miisabakalar1 

Bursa 6 (Tclefonla) - Atletizm fe
derasyonu tarafmdan ' haz1rlanan be§ 
§ehir arasmdaki atletizm mlisabakalan 
hugtin Bursada c;ok btiyilk bir kalabahk 
oniinde yaptlmt::jbr. Miisabakalan Bur
sa Valisi Nevzadla Belediye reisi ve da
ha tanmmi§ birc;ok zevat takib etmi~tir. 

Miisabakalara saat iir;te btiylik bir ge
<;id resmilc ba§lanmt§ ve sporcularm 
te§kil ettigi bir bandonun refakatile 
hep bir agtzdan istiklal mar§! si:iylen -
tni§tir. 

Yaptlan miisabakalarda Bursa 49 pu· 
vapla birinci, Bahkesir 28 puvanla ikin
ci, Edremid 11 puvanla iic;iincli olmu§ • 
lard1r. 

Miisabakalardan sonra atletizm fede
rasyonu reisi Vildan A~ir bu mac;lann 
biiyiik olan ehemmiyetinden bahsede -
rek Bursahlara te~ekklir etmi~tir. Vali 
N evzad Soyer de bu hayuh te~ebblis -
ten dolay1 Federasyon reisi Vildan A-
§iri tebrik etmi§ ve birincilik mlikafa -
t1n1 Bursalllara vermi§tir. 

Be§ §ehir miisabakalan gelccck sene 
6 eylill.de Edremidde yaptlacaktir. 

Yunanistanda doviz 

ka.;.ak~1hg1 

~iddetli takibat devam 
etmektedir 

Atina 6 (Hususi) - Hiikumet do
viz ka~akc;Jhgtnm online gec;mek ic;in al
dlgl tedbirleri tatbika devam etmekte• 
dir. 

Doviz kanununa muhalif hareket e
denleri takib eden heyet tarafmdan diin 
yiizden fazla e$has aleyhine davalar a
c;1]m~hr. Haklarmda dava ac;Jianlar tev· 
kif edildikten sonra mahkemeye veril
mektedirler. Bankalarda bulunan hususi 
e~hasa aid kasalarda tetkikata devam e· 
dilmektedir. 

Selanik tiie~arlarmdan ta~rada bulu
nan Beveniste tid bankadaki kasa me· 
murlar huzurunda ac;1larak ic;inde 400 
bin frankhk doviz bulunmu~ ve haezedil· 
mi~tir. 

Ba,vekile te,ekkiir 
Atina 6 (A.A.) - Gazeteler, arazi 

iizerine ikrazlann faizlerini indirdiginden 
dolay1 Ba~bakan Metaksasl tebrik etmi~· 
lerdir. Ziirra kurakhktan ~ok ziyade tnii· 
teessir olmu~lard!r. Mmtakal ara gore, 

Ziraat BankasJ faizlerinde yi.izde yanm
dan yi.izde bir buc;uga kadar bir tenzilat 1 
yaptlml~tlr. 

Tiirk terbiyecilerinin Rusya
daki ziyaretleri 

Moskova 6 (A.A.) - Turk terbiye
cilerinden miite~ekkil heyet 4 eylulde 
Moskova kiiltiir miiesseselerile Lenin 
miizesini ziyaret etmi:ttir. 

Tiirkiye Biiy~k El~iliginde yap1lan 
resmi kabulde elc;ilik erkanile Karahan, 
Arosief ve diger zatlar haz1r bulunmu~
lardir. 

Misafirler aham iizeri 3 giin kalmak 
iizere Leningrad'a hareket etmi$lerdir. 0-
radan dondiikten sonra Kmma gidecek
lerdir. 
Kudiiste yeni kari§Ikhklar 
Kudiis 6 (A.A.) - Royter Me~h~r 

tllhrikatc;I F avzi Baym buraya gelmesi
nin, kan~1khklann artmasmm .ba~hea se
bebi olarak telakki edilmektedJr. 

T akviye k1taat1 gonderilmesinin ger
ginligi artud1g1 bildirilmektedir. 

Londra 6 (A.A.) - Si.iel mehafiller, 
Filistine gideeek on kuvvetin I 1 eylul· 
de ve kiilli kuvv tlerin de 22 eylulde 
ingiltereden hareket edeeegini bildiri 
yorlar. 

Habetistanda 1 talyan 
faaliyeti 

Roma 6 (A.A.) - Adis - Ababa
dan buraya gelen bi_r .habere. gore, h~n.iiz 
· 1 edimiyen arazmm temizlenmesi 1 -
l§ga . b I 
c;in sistemli btr harekete a~ anm1~hr. Bu 

ksadla, ba§lannda Ras Hailu ve bir 
:~ ltalyan rabiti bulunan eritreli ve Ha-

~ ~istanh askerlerden miirekkeb motorlii 
il~ kol bu sabah Adis - Ababadan ha -
rl'ket etmistir. 
Yunanistanda muhtelit ted

risat kalk1yor 
Atina 6 (Hususi) - Maarif Nazm 

Yorgakopulos erkek ve ktz c;ocuklarmm 
birlikte tedris usullinli kald1rmaga ka· 
rar vcrmi§tir. Maarif Nazmmn fikrine 

.. c bu usul Yunanistanda vahim nc· gor . . 
ticeler dogurmu~tur. Maartf N azm ay-
ni zamanda tedrisatm hiikumetin nok· 
tai nazanna muvaflk §ekilde yapllmasi
m da murakabe edeccktir. 

Selanik sergisi a~lld1 
Atina 6 (Husu~!) - Be~:nelmilel Se· I 

lanik sergisi bugun meras1mle a<;Iimi§
tJr. A~Jh§ merasimindc Veliahd Prens 
Polla Ba~vekil Metaksas. Ekonomi ve 
Sosyal Yard1mlar Naz1rlan hazn bu 

lunmu§lardlr. 
Yunan donanmasl da a<;1h~ merasi -

mint> i~tirak etmek :i"<?re Sclanik lima
nm ~elmi§lir. 

CUMHUR1YE'l 

HAdiaeler arasanda 

TeLi/siz terciime 
Bir tanrd•i•m 1imdiy~ hadar tiirk • 

t;~d~ t~k bir giiz~l terciime oku 
madzgmr soyledi. B~n onun bu •oziini.i 
miinaka,a ~d~c~k degilim. Bi:zd~ gii
z;el terciime var veya yoktur, bir ta
n~dr veya pek t;oktur, bu ayrr me•ele. 

Fakat bu tamd1grm haklr i&e, yani 
bi:zde tek bir gii:z~l terciime yo1ua, 
yahut bu tamd1gzm bir dereceye ha
dar haklr ise, yani bizde giizel tercii
meler a:zsa, bunun biiyiik sebeblerin
d~n birini, tashiha t;ok muhtac yanlr, 
bir likrimizd~ bulur 'gibi oluyorum. 

Bi:z, mesela ilim hayahmr:zda, te -
liften evvel bir t~rciime devresi get;ir
diiimi:ze inanntlfiZ. Bu likre gore ter
ciime bir t;rraklrk v~ telil bir ulfalrk -
trr, birinde pi,meden otekine get;ile -
m~:z. 

Boyle bir likre gore, terciime, bir 
e&erin aslr iizerin~ ayna tutmak hadar 
kolay bir i,tir ve telilten evvel tercii
m~ devresi get;irmemi:zin seb~bi de bu 
kolaylrktrr. 

Boyle :zannederken t~rci.im~nin de 
telil gibi bir :zeha ;,; oldugunu ne t;a
buk unutuyoruz! Hatta miit~rcim, 

mi.i~llil gibi diifiinm~d~n terciim~ ya
pam•yacagr it;in seviyece ona t;Ok ya
krn olmaya mecburdur. 

T erc:iimenin tel if hi:za&nda bir ya • 
ratma v~ya :zihin kalit~•ine muhtac 
olduiunu &oylemek istemiyorum; bi
liyorum ki telif teliftir, terciime d~ 
terciime, yani telilin bafha bir dilde 
tehran. Fakat bir meml~kette telif 
ve terciim~nin b~rab~r tekamiil ed~ -
cegini soylemek istiyorum. l;i.inhi.i h~r 
ik"isi d~ :zeka gibi t~k bir kaynaktan 
dogar ve telife yana~mzyarak yalnrz 
terciimed~ rsrar edildiii takdird~ ya
palan t;evirmelerin bozuk diizen, ek • 
sik ve yanl•f olmalarrna fOfmama • 
lrdtr. 

Bunun it;in diinya 1aheserl~r ki.illi
yattntn en iyi terc:iime d~rnekleri, o 
kiilliyata fahe&er vermif milletlerde 
goriilcliigii gibi en biiyi.ik edebi eserl~r
cle en bi.iyiik kalem sahibleri tarafm· 
dan yaprlmrftlr. T ~[if~ mukteclir ol -
madan terciimede ilerlemenin bir 
hayal olcluiunu anlaraak, il~m ~e. ede
biyat ~serlerincle miitercrmlzgrn en 
biiyiik sarhnr da tayin etmif oluru:z. 
Bu fart 1udur: Miiellif olmak. 

PEYAMI SAFA 

sulh Briiksel 
konferansi · 

Milletlere bir beyanname 
ne~rederek dag1ldi 

Briik.sel 6 (A.A.) - Diinya su~.h 
kongresi, di.in biitiin milletleri sulhun mu
dafaasma davet eden bir beyanname 
kabul ettikten sonra mesai~ne hitam ver· 
mi~tir. Mis Vera Vimeent isminde bir 
lngiliz kadm1 kendi.Win diinya annele1i 
birligi murahhas1 oldugunu soyliyerek ve 
kendisinin icad etmi~ oldugu bir <<En!et
nasyonal hayragn> salltyarak birdenbire 
salonun ic;ine girmesi gibi tuhaf bir ha· 
dise olmu$1ur. ingiliz kadm1, diinyamn 
en iyi di.i~iineesini bulmu~ oldugunu $ny
lemisse de odaCJiar kendisini yakaladtk
lan gibi kaptdt$aTI atml~lard1r. 

Siivey~ kanah M 1s1rm mah 
oluyor 

Londra 6 (A.A.) - Sunday Dispac; 
gazetesine gore, yeni 1 ngiliz - M1s1r mu
ahedesi iizerine ~imdi istikbalde Siivey~ 

kanalmm kiralanmas1 meselesi miizakere 
edilmektedir. 

Muahedeye gore kana!, 1968 de MJ
smn malt olaeaktlr. M1s1r 15 milyon fn
giliz lirahk bir istikraz akdini istemek
tedir. Bu bore, M1s1r hiikumeti ~imdiki 
Siivey~ ,Sirketinin mukavelesini yi.iz sene 
uzatmaya muvafakat ettigi takdirde, 
Frans1z ve !ngiliz hiikumetleri tarafmdan 
verileeektir. 1:' 

Atina Beled1vesine verilecek 
bor~ 

Atina 6 (Hususi) - Naz1rlar meclisi 
di.inkti toplanl1smda Atma Belediye~ine 
12:} milyon drahmi bore; verilmesini ka
bul etmi:;;tir. Belediye bu para ile ~ehir 
i<;in hazulam1~ oldugu pUmm ikinci 
k1sm1m yapmaga ba!?hyacakl!r. 

!' 
...................................... , ............... , 

DENEMELER 

Ben neyim? 
vatanda,Ina yard1m Hem 

milliyetperverlik 
etmezsin, hem de 

iddias1nda nasd bulunursun? 
Ya.zan : Ahmed Agaoglu 

-2-
Dikkat ettim, gordi.im ki dt~tmla ic;im 

arasmdaki bi.itiin tezadlarn bir tek kay -
nagt vard1r: Egoizm! D1~1.mln e~ .canh 
seciyesi hotHmhktu, kend1 nefsm1 ve 
faydasmt her~eyin fevkine koymakt1r! 
Ana illet budur, biitiin diger tezadlar 
bundan dogar. 

Hakikatte benim ic;im c;ok yiiksek, a
sil. necib, insani duygularla doludur: 1n
saniyet, hak, vatan ve vatanda~ ugur -
lannda mal ve nefs fedakarltg1 onun en 
c;ok sevdigi emellerdir. Mazlumun imda
dma yeti§mek, zalimi yerlere ermek, ~
nun peresti~ etligi kahramanhklard1r! H1c; 
bu hususlara dair onun yazd1g1 yazJ!an, 
soyledigi nutuklan okudunuz mu? 0 ne 
heyecan ve hararet, o ne talakat, o ne 
bulunmaz te~bihler; o ne eanlt ve iinlii 
istiareler! 

Rica ederim l A§ks1z, sevgisiz bu ka· 
dar heyeean duymak imkam var mtd1ri 
Hie; ~iiphe yoktur ki benim ic;im kuvvetli 
bir altruizm (gayrendi§lik) a§kt la§tmak
tadtr ve yiiksek emeller ugrunda her tiir
li.i fedakarhk ihtiyar edeeek kabiliyetin
dedir. Fa kat ne ~are ki kar§tsmda dimdik 
duran dl§lm tam bunun aksinedir. h ya
z1dan ve hitabetten filiyata dokiildiigii 
dakikada -ic;im- siimiikliibi:icek gibi kmma 
~ekilip kayboluyor ve yerin! hesahh, ame
li di.i§iinen di§Ima veriyor. l§te benim ha
yatJmm trajedileri ve daha dogrusu ko
medileri o zaman ba§ltyorl Ah bu te
zadlar! Bu tezadlar! Mesela gec;en gi.in 
bir yerde vatanda§hk ve hem~erilik vazi
felerinden bahsediyordum. Lisammm an
la~thyor ki talakatine uyaralc fazla ileri 
gitmi~im ve «muhtae bir vatanda§IID!n ih
tiyacmJ gidermek, onun halinin diizelme -
sine c;ab~mak, en iptidal bir borcdur ve 
bu boreu da odemiyenler kendilerine na
s!l insan diyebilirler I» demi§im. ~ok al
kt~landJm ve memnun memnun evime git
mekte idim. Y old a birisi bana yakla§tl ve 
elime bir kagtd parc;as1 verip c;ekildi. 

Kag1d1 okudum, ic;ime Janet ettim. Ka
gtdda ~u yazt vard1: «Saym bay l <;ok 
iyi soylediniz, talakat ancak bu kadar o• 
lur. Allah raz1 olsun. Fa kat neden ba~

kalanna tavsiye ettiginizi kendiniz yap -
mtyorsunuz? Y apmtyorsunuz degil tam 
aksini yap1yorsunuz! Daha iki gi.in evvel 
zavalh dul kadmm oglunu mahrum ettir
diniz ve yerine kendi oglunuzu mektebe 
leyli meeeanl kabul ettirdiniz I» it ham 
dogruydu, teessi.iriimiin derecesini anlata
mam. Fakat kabahat bende degil, o mel
un dJ~Jmdad1r! Ben dul kadmm oglunu 
i~itir i§itmez kendi oglumun namzedligini 
kal'dumak istedim, fak.at o mel'un dt 1m 
yok. mu, hemen bir melanet heykeli gibi 
kaT§Ima dikilerek «hurasJ ~iir ve nazari
yat sahas1 degildir. Ameli i~ alamd1r, c;e
kil oradan !» dedi, beni kovdu ve za
valh yetim ~oeugu mahrum b1rakll! 

Gun ge~mez ki ba~1mdan boyle bir 
trajedi ve komedi maeeras1 ge~.;mesin! 
Benim c;ektigim 1sbrab yantnda tantal 
utansm l Ban a «Siyam ikizleri» ad1 ver
mi~lerdir ve hakikaten oyledirl Benim iki 
yi.iziim vard1r: Birisi Egoizm, oteki de 
Altruizm. Fa kat eyvah ki ben yalntz is
tekte, arzu meylinde, lafl giizafta Al
truistim! Simdiye kadar ben den a! tru
izme delalet edeeek bir tek hareket c;Ik
mamt~hr. Egoizm ise biiti.in hareketlerim l 
D1~1m fayda ve menfaat olm1yan yere 
bir tek ad1m att1rmaz. 

Mesela .izi temin ederim ki ben ic;im
den c;ok samimi Ye c;ok hararetli milliyet
perverim; Tiirkiin yiikselme. i i~in ~alt§
ma~J, onun izzetinefsini, erefini, hakkm1, 
hiirriyetini miidafaa ic;in kendimi tehlike
ye atmaib seve seve kabul ederim. Hele 
fakir ve ac; Tiirk gordiim mii hie; dayana
mam. isterim ki vanm1 yogumu vereyim! 
Fa kat bu pis d!~lm yok mu? Ban a mey
dan vermiyor, her daima oniime c;lkl
yor. engel oluyor. Mesela ge~en ~iin evi
mizin balkonundan baktvordum. Sokakta 
bir;•;ni rliiviivorlard1. Hi\lk toplanmi~. u-

zaktan seyrediyor, meydanda polis te 
yok I Hem en d1~anya flrlamak istedim. 
Fa kat d1~1m gene oni.ime dikildi: 

- Nereye? 
- Doviileni kurlarmaga ... 
- Kavga edenleri tamdm mi) 
- N e olursa olsun! Gitmek. boreum-

dur. 
- Haydi oradan! Boreu imi~! Don 

Ki~ot I Kendisine bore bulmu~. N eden se
nin boreun da ba~kalanmn degildir? 

- Efendim! Benim, sen in, ba~kalan
nm ve herkesin boreudur! 

- Hay1r! Benim hie; te bore urn degil
dir! Benim birinei boreum kendimi dov
diirmemektir! Herkes te benim gibi yap
sm. Kimsenin kimseye boreu kalmaz! 

Ben ktzdtm, hiddetli bir Ia v1rla: 
- Efendim doviilenini kurtarmazsm, 

ac;m1 doyurmazsm, hastasma bakmazsm, 
mazlumu himaye etmezsin, hulasa yap -
mazsm, etmezsin, ve sonra da milliyetper
verlik iddiasmda bulunursun, degil mi? 

- Evel, etmezsin, yapmazsm ve peka
la milliyetperver olursun! (:iinkii as1l 
milliyetperverlik bunlann hic;birisine 
muhtae olmamakhkt1r I Y oksa her dovii
len, her ac;, muhtae, eahil, hakkma teca· 
viiz edilen Ti.irkiin yard1mma sen mi k.o
~acabm? Hangi birisine yeti~irsin? Son· 
ra babalardan kalma bu darbtmeseli 
hie; unutma: <<Eller ic;in agltyan gozler 
kor olur!» 

Fakat dJ§Imm bu kadar egoist ve hot
kam olmas1 nereden geliyor? hte as1l 
tetkik edilecek nokta ... 

AHMED ACAOCLU 

Fransa .. Polonya 

miizakerelerinin 

gayeleri 

M. Delbos diin elcilere 
izahat verdi 

Paris 6 (A.A.) - Delbosuo, lngiliz, 
Cekoslovakya ve Romanya ekilerile 
yaptJg1 gorii~melerde, elc;ileri General 
Rydz-Smiglinin ziyareti miinasebetile 
yap1lan F rans1z - Leh mi.izakerelerind~n 
haberdar etmi§ oldugu anla§IImaktadiT. 
Bu miizakereler, milli miidafaas1m tak
viye ic;in Lehistana yap1lacak mali yar
dJm hakkmda bir pren ip anla~masma 
miincer olmu~tur. Ancak anla§mamn te
ferri.iah hakkmda tabii olarak siikut mu
hafaza edilmektedir. 

Lebron Leh hcyeti ~erefine Ram
buyye saraymda .bir ogle ziyafeti ver • 
mi§tir. Ziyafette Lehistan Biiyuk El
~isi ve kara, deniz ve hava ata~elerile 
Ba~bakan Blum, bakanlardan Daladye, 
Del bus, Gasniye, F ransamn Lehistan 
Biiyiik Elc;isi, General Carnien ve diger 
baz1 general ve mare~aller haz1r bulun
muslardu. 

Fransa, Lehistana 500 milyon 
/rank istikraz verecek 

Var§ova 6 (A.A.) - Czas gazetesi, 
donen $ayialara gore, General Rydz • 
Smiglinin Paris gorii~melerinde hal.im o
lan en bij,xiik noktalardan birinin Lehis • 
lana yapllaeak istikraz meselesi oldugu
nu bildiriyor. Bu gazeteye gore, miiza
kereler c;ok miisaid bir surette ilerlemi&
tir. 

t~tikraz be§ yiiz milyon frank, yani 
I 80 mil von zlotilik olaeak ve bunun i.ic;
te ikisi Fransa tarafmdan silah, tayya
re ve motor olarak verilecektir. 

General Rydz ferefine ziyalet 
Paris 6 (A.A.) - General Rydz • 

Smigli ~erefine Lehistan Bi.iyi.ik Elci~i 
Lukasievicz tarafmdan verilen dine ve 
bu dineyi takib eden ~iivareye bir c;ok 
Frans1z ve Leh ~ahsiyetleri istirak etmi~
lerdir. 
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Sofay gazetele

rinin tefsirat1 

Bulgar Krah, Sa Ma· 
jesteyi Kiri~inde 

kar,•hyacak 
(Bastaraft 1 tnct sahtfcde) 

mad1ktan sonra Tiirkiye ~imdi hem 
Moskova ve hem de Londra ile 
dost olabilir. Ti.irkiye Harieiye 
Vekili T evfik Rihti.ini.in oyledigi 
gibi Tiirkiye simdi Akdenizde !n -
giltere ile ve Karadeni7de de Rus
ya ile beraberdir. Zorluk bu dost -
I uklardan birisini tercih etmek ieab 
ettigi zaman ba~gosterecektir. Ve 
bu intihab Ti.irkiye ic;in o kadar 
kolay olm1yaeakhr. F akat: bugiin 
buna o kadar ihtiyac yoktur. ;;u -
rasmt §imdi hi<; kimse inkar edemez 
ki 1ngiltere bugiin Ti.irkiyenin dost
lu~unu aramaktadtr. lnp:iliz siyaseti 
~ulheudur. Akdenizde bugiin cere
yan eden hadisat Avrupa sulhunu 
tehlikeye koymaktad1r. V e lngil -
tere i~te ~imdi bu Anupa sulhunu 
korumaga c;ah~maktadtr. 1ngiliz 
Krahnm bu seyahati siyasi degil 
hususi bir mahiyette olmakla be -
raber Krahn Ti.irkiyeyi z1ya -
reti hususi bir ehemmiyeti haiz -
dir. Bugi.inkii Krahn biiyiik pederi 
Y edinci Edvard da boyle c;ok se -
yahatler yapmay1 severd i. Ve 1904 
~rnesinde Kralm hususi bir Paris 
ziyaretinden 1 ngiliz - F rans1z ittifa
kl dogdu. Her devlet re1slmn 7Jya
retlerinin her zaman bir manas1 
varda. 

Muhakkak fngiliz Krah Sekizin
ci Edvardm da bu ziyare\lerinin bir 
manas1 vardn. V ondan muhak -
kak hir•eyler do~11C<~kttr .>> 

Bugaristanda istikbal 
haztrltklarr 

Sofya 6 (Hususi) - lngiliz 
Krah Sekizinci Edvardm yann hu
~usi trenle Bulgaristandan gec;erken 
mi.imkiin oldufi;u kadar iyi kar,tlan
masJ i~in biiyiik ha7.Irbklar yaptld1. 
Silvin~raddan Dragoman ista ~yo • 
nuna kadar hususi trenin ge~ecegi 

biitiin istasyonlar lngiliz ve Bulgar 
bayraklarile donahlmJ~hr. Hususi 
tren yarm sabah erkenden Silvin ~ 
gradda Bulgar topraklarma dahil 
olacakt1r. 

lngiliz Kraltm hududda Kral 
Bori~in biraderleri Prens Kiril, 
Te§rifat Umum Miidi.iri.i ve Kra -
lm yaverleri kar§thyacaklardJr. 
Kral Boris, !ngiliz Kralm1 Filibe -
den beride Kiric;in istasyonunda kar
thyaeak ve Kralla birlikte Sofya -

ya kadar seyahat edeceklerdir. 
Sofya istasyonunda Krah Bulgar 
Ba~vekili ba§ta olmak iizere bi.itiin 
Heyeti Vekile azas1, ecnebi sefir -
ler, generaller, Belediye reis ve a -
zalan ve yi.iksek memurlar kar§Jh • 
yaeaklard1r. 

Hususi tren burada ancak yanm 
saat kalacakhr. Kral Boris, aglebi 
ihtimal lngiliz Krahn! Yugoslav 
hududuna kadar te yi edeceklerdir. 

Bugiin bUtiin Bulgar gazeteleri 
lngiliz Kralmm bu ziyaretinden 
bahsetmekte ve ilk defa olarak bir 
fngiliz hiiki.imdanmn Bulgari tam 
1iyaret ettigini yazmakta ve c;ok k1· 
sa olan bu ziyarete buyiik bir e -
hemmiyet atfetmektedir. 

Milletler Cemiyeti divan 
intihab1 

Cenevre 6 (A.A.) - Milletler Cemi • 
veti ekonomi komitesi, pazartesi giinti 
toplanacakt1r. Komite, 1936 - 37 senesi 
divamm tayin edecek ir. Divan, §imdi· 
ki beynelmilcl iktlsadi mi.inasebetlerin 
va7.i,·eti, en zi ·ade mazhan mi.isaade 
mill~tlcr maddesi, klering itilaflar1 ve 
di:iyizlerin kontrolu me eleleri hakkm· 
da tetkikatta bulunaeakhr. 

Bir tayyare kazaamda 8 kiti 
oldii 

Pittsburg 6 (A.A.) - Dokuz ki~iyi 
goti.irmekte olan lie; motorlii bir tayya
re hareketinden bir ka<; dakika sonra 
bir hendege dii§erek parc;alanm1~t1r. 
Tayyare, ate~ almi§, sekiz kil;n ki:imtir 
haline 'clPrPk olmti§ti.ir. 

Bir FranslZ §airi oldii 
Paris 6 (A.A.) - S mbotist §air Gus

tave Kahn 83 ya§mda oldugu halde ve· 
fat etmistir. 
Y eni Macar Ba,kumandam 

Budapc te 6 (A.A.) - Gazetelerin 
verdiklcri habere gore, General Son -
yiyi Ma('ar ordusu Ba kumandanbgm,. 
ta •in olunacakhr. 
Du<;e, Ra Guksa ile gorii§tii 

Roma 6 (A.A.) - Guksa dtin Muso -
lini taraftndan kabul edilmi§tir. GuksA, 
1·aktile Negiislin kendisine ,·erdigi bli· 
ti.in ni~anlan ve bu aracla asian rcJcili 
galamantosunu, Musoliniye tevdi .,-Ie -
ml ttf. 
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1~ Y eni mevsimde 
Saray sinemast 

Saray sinemas1 1936 - 1937 mcvsimin
de gostereeegi filimlerin bir listesini 

Londrab me§hur polis hafiyesi Bor- gonill i!Jile alakadar bir sebeble oldlir -
nay anlath: :nii§ti.i. K1z1 oldUrdi.ikten sonra, cesedi-

Artlir Harrisin rnaceras1, bu kadar ni lokma lokma dogray1p yakhg1 ve ci· 
senelik meslegimde gordiigiim vak'a - nayctinin izlerini bu suretle ortadan 
lann en garibidir. Harris aktOrdi.i . Fa - kaldnmaga <;ah!/hg1 anla~Iltyordu. So -
kat ne talihi \'ardt. ne de iktidan. Ti - kaktan almao alkol, ccsedin bir ktsmm1 
·atro aktorlilgii. miizik hoi aktorliigii. yakm1~. katil, geri kalan parr;alar1, mey 

sPy ·ar kumpnn •alarda oyunculuk, hu- danda bulunmtyan bavuluna doldurup 
lasa, yapmadtgt i§ kalmadt; hi!;birinde me~hul bir semte a~trm1~t1. 
muvaffak olamtyordu. Parr;a par<;a dogranan muallimin kat-

Sefalct canma tak demi!iti. Ustelik, ll facias! biiti.in memlekette derln bir 
bu yaziyet Edit ismindeki gene ktzla heyeean uyand1rd1. Cinayetin vah§iya
tesis ettigi goniil bagmt da sarsmaga ne ~ekli. cinayete kurban giden gene 
ba~lamt~tl. Harrisle Edit cidden sevi§i· k1zm sempatik simas1 ve bo~u bo~una 
yorlar, fakat parastzhk yiiziinden ':v - arand1~ halde bir tiirlli ele gec;irilemi -
lenme;:e vakit bulamtyorlardt . Bu gi yen katilin, bu suretle ortaya attlgJ 
di§ile hayatlarmm sonuna kadar ni - muamma biitiin Londrayt ve biitlin in
~anh a~amaga mahkum gibi idiler. giltereyi alftkalandJran esrarh bir ha · 

Bir giin, Harris. gazetede, Amerikab dise haline geldi. Harrisin ismi, ve ga
b~r sinema rejisoriini.in, me~hur bir ka- zetclerin ilk sahifelcrinde ne~redil!'!n 
tile. beraet ettigi takdirde haftada 2500 resimleri, hi~ kimsenin tammad1g1 bu 
frank iicretle aktorli.ik teklif ettigini mec;hul aktori.i derhal biiyiik bir §Ohret 
okudu \'e zihninde, !?im§ek gibi bir fi - ~ahibi yapiVerdi. 
k k N . I *** ·ir ~a ·tt. 1~an 1sma: 

- Editc;igim. dedi. Para kazanmanm Bir sabah, Harrisin tevkif edildigi ha
caresini buldum. Ayni zamanda, tali - bcr abnd1. Delikanb, herkesin tahmin 
hin benden miitemadiyen esirgedigi ettigi gibi, uzaklara kac;acagt yerde, 
§i:ihreti de ele gec;irmi§ olacag1m. insan, Taymis kenanndaki • koylerden birine 
hayatta muvaffak olmak ic;in. ismini gitrni§. ismini degi§tirmi§, orada rah"t 
her hangi bir §Ckilde tamtmahdtr. A - rahat bahk avlamakla vakit ge<;iri:v JL' 

sJrlartmlZ rck1am asn; o olmad1 m1 de- du. Orada tamd1g1 kom§ulardan btri, 
hamn k1ymcti yok. Besbcdava muaz - Harrisin agzmdan kac;trd1gt baz1 soz -
zam bir rekli1m ~ekli buldum. Anlata - Jerden !?iipheye dii~mii§, zab1tay1 ha -
'liD da bak dinle... berdar etmi§ti. Zab1ta, yaptlgt ufak tah-

Bir hafta sonra, tekmil Londra ga kikat neticesinde bu adamm, Londra 
ze eleri, heyecanh bir vak'anm tafsi - zab1tas1 tarafmdan giinlerdenberi ara -
latile dolmaga ba§larnl§tl. Mis Edit E- mlan katil oldugunu anlaymca, derhal 
\'ens isminde, yirmi i.i~ ya~?lannda gene Harrisi tevkif etti. 
bir kadm muallim, esrarengiz bir tarz- Gene aktOr, tevkifi srrasmda hcyeca
da ortadan kaybolmulltu. Nezdinde c;a- na dii§en halktan bir miktar sopa ye -
hsh~ ailenin ders verdigi ~ocuklan lie; dikten sonra, harab bir halde trene bin
gUn ic;ln gezmege gitmi~?lerdi.. 0 da, ev- dirildi ve Londraya getirildi; f?amna la
deki hizmetc;i kadma, ni§anhsile bulu!i- ytk s1kl bir isticvabdan gec;irildi. Fa -
maga gittlgini so:·Iiyerek evden c;tkrnl§, kat. bu isticvab sonunda, Londra hal .. -
bir daha goriinrnemi~ti. kmt gi.inlerce heyecana ve halecana du-

E t · g·· abita malfunatma rnu _ ~i.iren esrarh cinayet te blr sabun ko -
rac:a;s;tm~~· ~~ere bu ni~anltyl aram 1 ~. piigii g~bi sondii, biitiin ehemmiyetini 
bulamarnJitl. !sminin Artiir Harris ol - kaybettJ. 1 

' 

dugu malUmdu. Fakat, ne evinde, ne Harris, hakkmdaki ithamt ogrendigi 
her zaman devam ettigi lokantada, ne zaman :;;a§aladt. !Ik hamlede ahaliden 
de son zamanlarda c;all~tlg1 t;algth ka - yedigi sopalarm tesirile yer yer c;iirtik 
zinoda lie; giindenberi gorlinmemi~ti. ve morartl ile dolu yi.iziini.i hayret bii-

bize gondermi§tir. Bu filimler arasmda 
Marelene Dietriehle Charles Boycrnin 
oynadtgt cAilahm bah<;elerh, Maurice 
Chevalierle Elvire Popesconun Giiniin 
adam1, Frederich Marchla Merlen Obe
ronun temsil ettikleri Oli.im perisi, Har
ry Baurla Marcelle Chantalm Nic;e -
vosu, Karyoka miimessilleri Ginger Ro
gers ve Fred Astairein Top - Het; Ri -
chard Tauberin Viyana seni seviyorum: 
Bir a~k geeesi filmini temsil eden Gra
ce Mooreun Viyana 91lgmhklan filmi 
ile Danielle Darrieuxniin Kadmlar ku
liibi.i: Claudette Colbertle Ronald Col -
mamn eanland1rdtklan iki bayrak al -
tmda; Kaptan Blud Maskarad ve Yarah 
ku~ filimlerinin artisti Paula Wesselynin 
Gen<; k1z kalbi filmi; Anna Stenin harb
den cvvelki Rusya hakkmda bir filmi; 
Fredric March vc Katharine Hepbur -
nun ya~athklan Mari Stuard, $irlcy 
Templin iic; son filmi, Charlie Chapli
nin son escri: Asrl zamanlan vardtr. 

Isim bulundu 

SAKARYA 
1 - Saym Istanbul halkmm gon

dermif oldugu yiizlerce isim 
ih:erinde giinlerdenberi c;a
hfan hakem heyeti birc;ok 
miinaka~alardan sonra ni
hayet sinemamtzm ytni is
mini kararla!Jbrdt ; 

SAKARYA .. 
2 - SAKARYA karanhk giinleri· 

mizde parltyan ilk zafer ve 

kurtutu, l.$1gtdtr. SAKARYA 
Tiirk tarihine albn harf.er
le gec;en bir kahraman•tk 

sahifesidir. SAKARYA nas1l 
roninlerimize ebedile,en bir 
gurur getirdiyse, sinemam1~ 
da bu !Jerefli ismi tafimak
la, lstanbullulartn hahrast
na sinema diinyasmda ebe
dile~ecek bir san'at zevki 
bagJf·Jyacakhr. 

3 - SAKARYA adm• tekuf etmi!J 
olanlar mektupla sinemamt 
za davet edilecektir. 

Beyoglunda eski t::lhamra binasmda 

SAKARYA 
S inemast miidiirliigii -

Gazcteler. bu heyecanlt cinayeti bi - riidii. Boyle bir cinayetten kat'iyyen 
rinci sahifelerinde. iri ba:?hklarla ha - haberi yoktu. Ni§anhsl Edit, ollim ha -
ber verivorlardl. Harrisin evinde ya - Iinde bulunan halasm1 gi:irmek iizere 
ptlan ara~?hrmalar neticesinde miithi§ dlayetlerden birine gitrni§, kendisi de 
emareler bulunmu§tU. Kom§ularm ifa- strna§Ik bir iki alacaklmm elinden, ya
deleri birbirini tamamile tutuyordu. kasm1 muvakkaten olsun kurtarmak 
Gene aktor, 0 cuma giinii, saat dorde maksadile, kimseye bir §ey soylemeden 
do~ru, e~kali Editin e§kaline tamam1 bir koye c;ekilmi§, ba§ml dinliyordu. !;Oziildi.i. . ... 
tamamma u.vgun bir kadmla birlikte e- Orada bulundugu miiddetc;e gazete o-

.r k d " · · b .. th' · tt h Harris, her §eyi miikemmel sulette 
\·e "~>.lmis, bir miiddet beraber oturmU§· uma 1g1 lt;m u mu 1§ cmaye en a-

" • b · d 1 t hesab etrni§ ve umdugu §Ohreti hakika-
lard1. Bir miiddct sonra. odadan bir ta- en e o marntlj 1. 

Od d b 1 · t ar a e ten kazanmt§h. Fakat, hakiki katil ol -
kim rcryadlar. iniltiler duyulmu!jsa da. asm a •· unan cmaye as m n 

ld K 1 · 'tt'kl ri madrgt ic;in, miiracaat ettigi sinema re-
kom,.ular. aktoriin. roliinli ezberlerken diyecegi soru u. om§U arm 1§1 1 e 

~ · 1 d'g"' bir in jisorlcrinin hir;birisi zavalhy1 angaje 
~'aptt"'l gu··rultiilerc ahstk olduklan i~'in. feryadlarm , m~an 1sma ver 1 1 -- " " .. 1 d' Ed.t gece etmek istemedi. Rejisorler, efkfm umu-
ald]Tl~- etrnf'mislerdi. Delikanh, saat 7 ~ad dersi oldugunu soy e l, I • • 

~ 1 b' l'kt kag" a miyenin, kendisini inkisan hayale dii -
·e do.~ru f'okag" a ,.1kml"', bir ten eke al - tren saatinde onun a tr J e so 

"' '' " " d ;:, '}' t ha §iiren bu cganahslZ miierimi> asla af • 
kol allp donmii.,ti.i, 0 gece, sabaha kar- ~tkrnl§, halasmm otur u5 u Vl aye e, - . 

" d k · d fetmtyecegini biliyorlardl. 
"'· v. aln1z bas.ma tekrar "tklp gitmi ... bir reket etmi~ti. Tavan a i 1p, a am as -" " " k k · · Harris, §Ohret ve para kazanmak ii-
daha da C"e avdet etmemi.,ti. mak i<;in degil. jimnasti yapma Ir;m-

v " k . · t midile kurdugu plan neticesinde, bir a-
" tu·· ddoiumumi, akti:iri.in oda kaprsmt di. Alkoli.i yemek pi§irme 1<;m sa m 
•• ~ 'kl t k raba dayak yemekle kalmt§, nihayet, 

a,.tlnp iccride ara~hrmalar yapttg1 51 _ almt§h; sobadaki kem1 er av§an e - b 
" " h d k. k 1 ni§anhsile eraber, olen halanm vila -

rada ,.0 k korkun" delillcr buldu. Do . migi idi. Do~eme ta tasm a 1 an e -
"' " - k ·" · d yetteki evine s1gmm1§h. 

erne tahtaslndal Yeni y1kand1g"1 anla"l· kesinin, kendi parmagmm es1gm en 
" Bu vak'anm tahkikahna memur olan-

lan kan lekeleri, tavanda aSlh bir ip aktigJm soyledi. 
d " ·1· t k b Jar arasmda ben de bulunuyordum. 

\·ardt. Odamn bir ko.,esinde bir Jig" en. Edit te, bulun ugu v1 aye asa a-
" k k hh t· · Harrisle en son gori.i~?tiigiim zaman, bir bt,.ak, bir testere duruyordu. Bi1 - smdan bir telgraf c;e ere s1 a mm 

~ ld k d d t de •§Ohretin afet oldugunu nefsimde tee -hassa, sobamn i~"inde val'l yanmt~ ke - yerinde o ugunu, ya m a av e e · 
" J k'k b" b··t" ri.ibe ettim, artlk me~hur olmak iste -miklE'r gorii1mu10tii. Cinayet apa~?ikar cegini bildirince. ha 1 at us u un mey 
. , k · · t muam miyorum. diyordu <;:'eviren: 

mevdanda idi. Harris gene k1z1 eve ge- dana r;1 t1 ve csrarcngtz cmaye · 
tin;-,is. h£>nuz mechul. fakat her halde mam. hie tahmin edilmiyen bir li.ekilde, HAMD/ VAROCLV 

endi teki beyaz ev 
Zab1la roman1m11: 20 

Ahmed Kenan, vapurun salonunda 
gazeteyi buru$lurarak bir tarafa att1. 
Kendi kendine sinirlendi: 

- Bunu~l ... benim ne alakam varl 
Arhk her cinayette Nerminin etrafmda 
dola$an haydudun parmagm1 goriiyorum. 
Budalal!k! 

Dedi, ba$Ini pencerenir. kenanna da
yadt, Sarayb.ununu seyre daldt. F akat .. 
1ihni doni.ip dola~1p Nerminin hayaline 
takthyor, onu nas1l bulaca~m1 dii~iiniiyor
t'u. Oradan N erminir firan sebeblerin1 
a,amaga k .lk1vor, bu gene kadmm katil 
ulmasi, katillerle beraber hareketi ihti · 
malleri aklmdan p;e<;iyor; serkomiserin 
«Giizellik v~ cinayet>> hakkmdaki naza 
riyesini di.isiiniiyor, o zaman: 

- Adam sende. Boyle $iipheli bir i~e 
~imdiye kadar bulasmakla kaybettigim 
vakit ve ~mek yeter. Zarann neresinden 
doniilse k.lrd1r. 

Diyordu, .. mma ... buna ic;i bir ti.irlii 
raz1 olmuyordu. N ermin katil veya k• til 

&eriki olabilir mi? Zahir, insam bu kadar 
aldatabilir mi? lmkam yok. 

Evet, bkat i~te artlk Nerminden eser 
yok. Onu bir daha nerede bulacak? Bel
lc.i bir gun p;clzetelerde onun oldiiri.ildi.igii 
nii okuyarak ... 

t~te bu ihtimal p;oziiniin oniine gelince 
Kenan di~lerini gJCirdattJ. Su dakikada 
bu gene ktZln kendisine kimbilir nekadar 
ihtiyacJ'vardt. Oii~iiniileeek ~ey onun izi
ni bulmaKian ibaretti. 

Aroma nas1l?. 
Arttk Kumbarac1 voku~una ugramtya

cagl muhakkak olduguna gore kendisini 
aramasml bekl~mekten ba&ka ~are var 
mtydt? 0, Ken am nas1l anyacak? T ele
fonla m1? Cok kolay ve c;ok basit, fa kat 
bu p;ene kmn, Kenam bzkarde&inin evin
de bulaea~ma, orada bir telefon bulundu
'!una dair maliimah var mtydJ ki?.. 

Kenan hala, o sabah knkarde~ine te
lefon eden kadmm Nermin oldu~unda 
~iiphesi vardt. Bununla beraber ... Bir de 

karde~inin Erenkoyiinde oturmast, N er
minin evinde buldugu telgrafm Pendik
ten gelmesi aklma geldi. Bu iki koyiin 
birbirine yakmhgt, Nerminin Pendige 
\agmlmast ihtimali ... Birdenbire: 

- Neden bir kere de Pendige gidip 
ara~hrma yapmtyaytm? 

Dedi. Pendikte baz1 izler bulmas1, 
bunlan polislerden gizlemesi pek mi.im -
kiindii. Orada Nermini Mehmed Kutsi 
ile muavininin tehdidlerinden de uzak bu
lacaktl. Fakat eger Nermin orada ise!.. 

- Herhalde Pendi~e i:,.i,!."'\eliyim. Bir 

kere Pendige ayak bas1p e1ranm, ~u ci
nayetin yaptld1gi yeri, sakinlerini bir iyice 
gozden ge<;irmelij~~.i. • 

Dedi. Evvela ktzkard~i:-~ u~ramaga 
meeburdu. Erenkoyiinde trendeil ::;,b. 

Art1k vakit ge~i§ti. 0 geeeyi kt~kar
de~inde get;irmege mecbur oldu. Kendi
sine telefon eden kadm hakbnda bir kere 
daha ayni malumah alarak yeni bir tele
fon beklerken vakitler ge<;iyordu. 

Ertesi sabah onda Irene bindi 
ikinci mevki bilet almt~h. Vagonda 

dort ki~i vardt. Ahmed Kenanm bulun -
dugu yere yakas1z, fakat temizpak ktya
fetli ortaya~h ve gozli.ildii bir adam gelip 
oturdu. Bir g;zete at;lp okumaga ba~la-

Bu i~i tetkik eden bir komisyon, diinyada 
bir gJdas1zhk afeti bulundugunu tesbit etti 

Dii.nya yiLzii.nde tagaddi meselesini 
tetkik iqin Milletler Cemiyeti taraftn -
dan te~kil olunan muhtelit komisyon 
tetkikatmt bitirerek raporunu verrni~
tir. Bu raporun kitab §eklinde ~1kan bir 
ingilizce nilshast elimize ge~ti. Oku -
dulc, hayrette kald1k. Bu raporun bir 
hulasasmt naklediyoruz: 

cic;timai tezebzi.ible g1da noksam ve 
g1da maddelerinin elveri§li olmay1~1 a
rasmdaki miinasebat fena tesbit edilmi§ 
bir hususiyet haline girdikten sonra i<;
timai bi.inyenin iktlsadi terfihi, be~?ere 

huzur temini tedbirlerinin birinci dere
ce §artlan arasma girmi§ bulunuyor. 

Beynelmilel i§ blirosu, bilaistisna her 
memlekette ya§aYl§ seviyesinin yiiksel
tilmesini ic;timai adalet ve mlisalemet 
baktmmdan kat'i bir ihtiyac; telakki et
mektedir. Nasll ki her memleketin ali 
mlidafaa komiteleri, ali ikt,lsad komis -
yonlan varsa, her memlekette aynca 
hirer ali g~da komisyonu olmahdtr. 

i§c;ilerin iyi beslenememelerine, al -
d1klan yevmiyelerin az olmas1 sebebdir. 

Gelirleri az olan i~c;i gruplanmn al -
dtklan g1da ne kemiyet, ne de keyfj.Yet 
itibarile s1hhat temin edecek seviye -
nin dunundadtr. Yevmiyelerin yiiksel -
tilmesi, daha dogrusu alc;altllmast hu
susunda vazolunan kanuni hiikiimler 
~imdiki ya§aY1§ seviyesine gore ahnmt§ 
derme c;atma tedbirlerdir. ideal demi
yelim de normal hayat seviyesi bile tet
kik edilmeden vazolunmm~lardtr. Bu 
baktmdan da elbette ki gayrikafidirler. 

cSuitagaddi> den bir~ok hiikfunetle -
rin arkasmda siper almak istedikleri 
depresyon mes'ul degildir. c;:unkii dep -
resyonu ortadan kalkml§ farzetsek dahi 
i~timai bir derd olan csuitagaddh nin 
onune get;mi§ olamaylZ. Sadece depres
yona kar~ alman tedbirler kafi degildlr. 

"· cSuitagaddi. nin ba§hca ve en esash 
sebebi fakirdir. Fakri.i zaruretin oniine 
gec;ilmedikc;e gayrikafi gtda alma me -
selesi halledilemiyecektir. 

Afltktan olenler 
<;;ocukken az gtda aldlgl ic;in olen, ge

ne az g1da ald1gt ic;in kemikleri c;ocuk 
dogurmtya mi.isaid §ekilde tekemmiil 
etmiyen ve nihayet gebelik devresinde 
ald1g1 gtdayl karnmda ta§tdt&'J. yavruya 
vererek kcndisi gtdas1z kalan annelerin 
adedi parmakla gosterilecek kadar az 
degildir. 

Amerikada 576 anneden 316 51 karm
larmdaki ta§Idtgl yavrulara ald1klar1 
gtdada mevcud kalsiyumdan fazlasm1 
verdikleri ic;in adale tutukluguna ugra
rnt§lardtr. 

N orvec;te de gebe kadmlarm dortte 
ih;ii aldtklan g1dada kalsiyum noksa -
mndan zaylf dii§mektedirler. 

<;;ocuk vefiyatmm ba§hca sebebleri 
fakrii zaruret ve c;ocuk bak1rn1 hakkm
da bilgisizliktir. 

c;:ocuklarda kemik hastahklanm tes -
bit ic;in be§ ya§mdakiler arasmda ya -
pllan tetkiklerde kemikleri gayritabii 
surette biiylimii~lerin yiizde 67 ile yiiz
de 88 arasmda oldugu gori.ilmii§tiir. 

Yiizde 67 ile yiizde 82 raddesinde bez
li ve bademcikli c;ocuk bulunrnu§tur. 

Di§leri fena bi.iyi.irni.i§ veya c;iiriikle -
rin nisbcti yiizde 88 ile 93 arasmdadtr. 

Yalmz bir Amcrika §ehrinde oturan-

dt. T ren kalktJg1 zaman Kenan sigarasm1 
heniiz yakmt~h ki kar~ISlndaki adam ga
zeteyi buru§turdu, dizine t;arptl, ba§Inl 
salhyarak: 

- Allah kahretsin, dedi ve gozlerini 
Kenan a dikerek: 

- Pendik cinayetini okudunuz mu? .. 
Kenan hayretle bu lai.ibali yo! arkada-

~mm yiiziine baktJ: 
- Evet, diin okumu§tum! 
Diye cevab verdi. Beriki adam: 
- Dun ben de okudum. Fa kat bu -

gi.inkli haberlerle sinirlendim I Ciinkii 
diin heniiz hit;bir ~ey anla§tlmlyordu. Bu-

larm yi.izde doksammn gayrikifl gtda 
aldlklart tesbit olunmU§tur. 

Parisin fakir mahallelerlnde c;ocuk -
lar arasmda yaptlan muayenelerde yliz
de 20 ile 30 arasmda noksan gtda ve fe
na gtda almdt~ anla§tlmt§hr. Yugos -
lavya ve Lehistanda da vaziyet aynidir. 
Hatta bunlardan yiizde yedisi de verem 
tehdidine maruzdurlar. 

Amerikada noksan gtda alan yedi bu
c;uk milyon c;ocuk vardtr. Nevyorkun 
Zenci mahallelerindeki ~ocuklarm he
men hepsi de zay1ftlrlar. 

V erem ilerliyor mu? 
Biiyi.ikler arasmda verem ilerilemek

te oldugu gibi bilhassa gene klzlar bu 
tehlikeye daha yakmda,n maruzdurlar. 
Asri zay1flama usullerinin bunda rol 
oynad1~ muhakkak olmakla beraber 
gtdadan kesmek suretile modaya uy -
gun gitmek hevesi her halde daha esash 
bir sebeb te§kil etmektedir. 

Bilhassa smai memleketlerde sebeb 
ne olursa olsun halkln eksel'isi gayri -
kafi gtda almaktadtrlar. 14, 15 ya§tnda 
giirbi.iz olarak fabrikalara giren bir ta
Jam gender 18 ya§ma kadar basta ve 
alil bir hale gelmektedirler. 

Belc;ikada muayene olunan 49,000 es
nan efradmm hepsi de 1914 senesindcn 
evvelki vaziyete nazaran viicudce dii§
kiin bir halde bulunmu§lardlr. 

Danimarkada gene esnan efradmm 
iic;te birinde di.i~aban hastabgt, vari
kosel, romatizma hastahklan goriil -
rnii§tiir. 

Lehistanda esnan efradmm 
yirmi biri suitagaddi yiiziinden 
ce askerlige yaramadlklar1 h,;in 
olunmu§lard1r. 

yiizde 
viicud

ihrac; 

Avrupanm biiyiik devlellcrinden bi

rinde 1923 Ie 1932 i n eri arasmda as

kerlige yaramaz diye ihra~ olunanlarm 

nisbet·i binde klrk be§ten binde altmt~ 
sekize c;1km1§tlr. 

Rapor, chakiki vaziyet korkutucudur. 
Bu vaziyet kar§tsmda endi§eye dii§me
mek kabil midir?. sualini sorarak tav
siyelere g~mektedir. 

1 - Kazanclan dun olanlarm yete -
cek kadar g~da alabilmelerini temin i
c;in hiikfunetler aoil tedbirlere ba§ vur
mahdlrlar 

2 - Az gtda alan halkt Iay1kt vec;hlle 
besliyebilmek ic;in ikhsadi ve ticari sa
halarda degi§ikliklere ihtiyac; varsa 
bunlan acilen tatbik ve bilhassa halka 
gtda maddelerini ucuzca temin i~in 
zirai siyasette zecri tedbirler abnma ~ 
hd1r. 

3 - Gtda maddelerini her smlf hal -
km milbayaa kudreti dahiline irea hu
susunda ucuzlatmak ic;in bi.itiin tedbir
lerin ahnmas1 §artttr. 

4 - G1da maddelerinin piyasalara u
cuzca vaz't ve daha ucuza tevzii ic;in 
mlistahsillerle miistehlikler arasmda bu 
i§i kolayla§tlracak tedbirler behemehal 
almmahd1r.• 

Bu kitab1 okuduktan sonra insana 
dch~et gcliyor. insan yitminci as1rda 
ve toprak mahsullerinin fazlahgmdan 
dogan ikhsadi buhran devresinde ya -
§adtgma bir ti.irli.i inanam1yor . 

NiJZHET ABBAS 

cinayetmi~ bu!.. 
Kenan, gazetesini elinden buakmak 

niyetinde olmtyan yolcuya: 
- Nasd olmu§, maktul kimmi~?. 
Diye sordu. Fa kat oteki bu suali i~it~ 

memi~ gibi omuzlanm silkerek: 
- Maamafih, dedi, insamn bugi.in pek 

vah~iyane, pek milthi~ dedigi ~eyler bir
kat; gi.in sonra unutulur, gider. Bunun en 

biiyi.ik misali Cihan Harbi degil midir? 

O ndan daha mi.ithi$, ondan daha tiiyler 
iirpertici ne olabilir ~ .. Halbuki i~te hepi
miz onun deh~etini unuttuk gibi, degil 
mi?. 

giin ise. - Dogru, amma unutmak miithi§ bir 
Kenan bir gazete almadtgma pek mli- hadisenin hakikatte miithi~ olmamas1 de

teessifti. Maamafih bu geveze yolcunun mek degi ldir ki ... 
agzmdan ve gazetesinden bir~eyler og - Kenamn bu cevabt i.izerine yakahksiZ 
,~ ... -nek maksadile: adam gozlugiinli kaldtrdt, gozlerini Ke~ 

- ~atil bulunmu~ mu? diye sordu. nana dikti. Sanki buyiik bir maglubiyete 
- Haytr. ugnyan adamm kini bu gozlerin i<;inde 
0 zamana kacia.· !)ek geveze goriinen parhyordu. Kenan it;inden : 

yolcu bu «haym> Ia iktire: Att.i ve gazete- - T uhaf &ey, dedi. Ne garib adam .. 
sinin ba~ka bir ueunu gozdeh ~rmege - Elli, ahmt~ ya~mda fakir bir ka-
ba ladt. dma kar~1 ins an nastl bir kin besliyebilir, 

Kenan bir~ey sonnaga cesare! edern.. ~ ~iniz? Y ani bu cinayetin amili hak~ 
mekle beraber meraktan t;athyordu. Ne-'~ fikriniz?. 
den sonra yo leu: - ~it;bir fikrim yok; zaten galiba 

- Deh§et, dedi. Tuyler i.irpertici bir jandarma J. ne bir iz bulabilmi§, ne de 

RADVO ·· 
( Bu aksamki program) 

ISTANBUL: 
18 dans muslklsl (pUI.k) - 19 haberler -

111,15 ttirkc;e opera ve flllm parc;a!ar1 
(pl~k) - 20 Dr. Fahri Celal tara!mdan 
(Kekelemek hakkmda) • 20,30 stiidyo or
kestralar1 - 21,30 son haberler. (22 den 
sonra gazetelere ma.hsus servis), · 

viYANA: 
18,45 konser - 19,15 halk muslklsl ve ~ar

kllart - 19,45 konu~ma, haberler, hava ra
poru, saat • 20,25 gramofon • 21,05 Graz
dan naklen mu.slkl - 22,05 musikl, haber -
ler ~ 23,15 eglenceU muslk! - 23,50 kitab
lara dalr • 24,05 konser - 24,50 kon114ma. -
1,05 dans muslklsi. 

BERLIN: 
18,05 gramofon • 18,35 kitablara. datr -

19,05 gramofon - 20,05 manevra haberlerl-
20,35 gramofonla. mar~lar - 20,50 MU.nlh. 
ten nakil - 21,05 haberler • 21,15 Breslli.v. 
dan nakll - 23,05 ha.va raporu, havadls, 
spor - 23,35 gece yaytm. 
BUDAP~TE: 

18,05 Paris modast - 18,35 Qlngene or. 
kestras1, konferans • 20,05 piyano konserl• 
20,45 hlkayeler - 21,10 salon orkestras1 • 
22,25 haberler • 22,45 opera orkestrMt -
24,05 ingllizce konferans - 24,25 gramofon-
1,10 son haberler. 

BUKRE$: 
· 19,05 orkestra konserl, konferans • 20,30 
gramofon, konferans - 21,35 Viola. konse
ri - 22,05 havadis, l;lan kon.seri • 22,35 ha.
berler, spor - 22,50 orkestra konseri - 23,50 
fraruuzca. ha.berler - 24 rumence ha.berler. 

LONDRA: 
17,50 §arkllar - 18,20 c;ocuklann zama.. 

m - 19,05 havadls, National lsta.syonu -
21,05 a<;Ik hava konseri • 22,20 Qingene or
kestrast • 22.40 kar1~1k yaym, havadis -
23,35 dans musiklsl - 24,35 havadl.s - 24 46 
hlkaye. ' 

ROMA: 
18,20 eglencell konser, in~ad - 19,25 ya. 

banm dillerde yaym - 20,05 eglencell mu
slkl, gramo!on - 20,10 turlzm haberleri • 
20,25 eglencell musiki, frans1zca haberler. 
20,55 Yunanistan l<;in yaym - 21,10 hava
dls, gramofon - 21,45 orkestra. konser1, tu. 
rizm haberlerl - 23,05 eglencel! muslki is
tlrahat esnasmda konu~m.a - 24,05 h~va
dl~ - 24.20 dnns mus!klsl. 

Nobet~i Eczaneler 
Bu gece nobe~l olan eczaneler IJUD}ar. 

dlr: 
istanbul clhetindekiler · 
Aksarayda (Sartm), Aiemdarda (AbdUl. 

kadir), Bak1rkoyde (Merkez), BeyaZidda 
(Cern !I), Emlniiniinde (Hil.snii Ha.ydar), 
Fenerde (Vitali), Karagiimriikte (M. Fu
ad), Kii<;iikpazarda (Yorgtl, Samatya., Ko. 
ca~usta!apa~ada. (RtdvanJ, ~hremin!nde 
(NazJm), §ehzadeba~mda (Halll). 
Beyo~lu cihetindekiler: 
Gala tad a (Yic;opulo), Haskoyde (Neslm 

AseoJ, Kasrmpa~ada (Miieyyed), Merkez 
nahiyede (Matkovi<;), (Vinlkopulo), §1~11 -
de .. (Pertev), Ta'ksimde (Kemal Rebiil). 

Uskiidar, Kad1koy ve Adalardakller: 
Biiyiikadooa (Merkez), Heybellde (Yu • 

sun, Kad1koy, Pazaryolunda (Rifat) Mo.. 
dada (SihhatJ. Uskiidar, Ahmediyede' (Ah. 
medlye). 

Oskiidar H " L E Sinemas1 
YO NDER BAR 

Dolores Del Rio 

Kadtkoy Siireyya Bah~esinde 
HAL K 

OPERETf 
Bu ak,am 
21.45 te 

Rahmet Elendi 
Yarm aktam 
Beylerbeyi 

tSKELE 
tiyal. -.sund a ~tRtN TEYZE 

cinayetin faili, amili hakkmda henliz bir 
fikir sahibi olmu~. degil mi? 

Bu sozle cinayet i.izerinde alakas!nl 
gosteren Kenan siyah gozliiklu garib a
damm hafift;e glitiimsemesini goremedi. 
Beriki adam dev.am ediyordu: 

- Bilir misiniz ki boyle kalabahk bir 
&ehirde sebebsiz, manas1z cinayet i~leme
ge muktedir binlerce insan vardtr. Bun .. 
lar delilerdir. 

-Deli mi? 

- Evet; amma tutup zincire vurul .. 
mast laztm gelen deliler degil. Sozii, 

sohbeti yerinde muvazeneli deliler. Kim· 
bilir bu kadmcag1z da belki boyle bir de· 
liye raslam1~. Sebebsiz giiriiltiiye gitrni~· 
tir. Ben boyle yan deli tipler c;ok gordiint• 

lik bak1~ta insan bunlan yalmz akt!h de· 

gil, hatta miikemmel bir insan sanJr. Ze· 
ki, basiretli, her~eyi dii~iinmege ve hallet· 

mege muktedir kamil bir insan. Bunlar " 

dan birile c;ay ic;tim; adam benim fioca• 

mma yalmz bir ~eker koyduguma bile 

dikkat edeeek kadar haf1za ve dikkat sa· 

hibiydi. 
[Arkast varJ 
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[ TERBiYE BAHiSLERi ) 
Kulak terhiyesi 

Yazan: Selim S1rr1 Tarcan 

Yavru hayatmm daha ilk on be~ giin· 
lerinde en ufak bir giiriiltiiden irkilir. Ka
pmm ~iddetle kapanmas1, sert bir §ey1n 
yere dii~mesi, gok giirlemesi veya kah • 
kaha, aksmk gibi bir anda c;tkan ses 
viicudiinden bir elektrik cereyam ge~mi~ 
gibi onu sarsar, titretir. lki. u~. dort ay· 
l!k iken apanslZin vuku bulan herhangi 
bir giiriiltiiden c;ocuk iirker, SJctrar, sura -
tmt ek§itir. Bu hal kulak aletini korumak 
i~in sevki tabiinin tezahiiriidiir. 

fki, iict ayhk yavruya anasmm sesi bil
hassa tiirkii si:iylerse ho§ gelir ve onu ke· 
yiflendirir. Aghyor, haykmyorsa o tath 
&es onu ~abucak susturur. Be§ ayhk iken 
uzaktan gelen bir filiit. bir keman veya 
mandolin sesi onu memnun eder. Sert ve 
~ok giiriiltiilii sesler ise bilakis korkutur 
ve aglahr. 

<;ocuga en ho§ gelen ·insan sesi oldugu 
muhakkaktu. Yumu§ak, tath, hafif ses
lerden c;ocuk bir haz duyar. Sesle kulak 
arasmda bir sempati vardtr. 

Be~ altt ayhk c;ocuklar - pek yakmda 
olmamak §artile - saz seslerinden ho~lan· 
d,klan halde bunlar yakmmda c;ahmrsa 
hemen suratlan ek~ir ve aglarlar. Be§ alh 
ayllk bir yavruyu musikinin eglendirdigini 
gi:irliyoruz ve mesela piyano c;ahmrken 
yavrunun ellerini ayaklannl oynattlgl ve 
kucaglrnJZda musikinin ritmile Sl<;ramak 
istedigini hissederiz. Buna musikiden zi • 
yade giiriiltiiden ho§lamr dersek daha 
'dogru soylemi~ oluruz. Birc;ok hayvan -
larda da gi:iriildi.igli gibi c;ocuk giiri.iltiiyii 
giiriiltii ic;in sever. Nitekim iki ya~mda 
ii~ ya~mda hatta be~ ya§mda yavrular el
lerine gec;irdikleri bir degnekle bir da;u· 
Ia, bir trampete hatta bir gaz tenekesme 
vurarak 'Sikardiklan sesten ho~lamrlar. 
Hele bir de seyreden olursa i§i biisbiitiin 
azttJrlar. <;ocuk dogdugu zaman nas1l 
gozleri bakt1g1 halde gi:irmiiyorsa kulak -
Ian da sesin nerden geldiginin ve ne ol
dugunun farkma varmaz. 

Kulak seslerle istinas peyda ettik~e 
hassasiyeti art1yor. Birka~t ayhk ~ocu~ 
uyurken en ufak bir giiriilti.i ile gozlerim 
ac;ar. Hafif bir ayak sesi onu uyandmr. 
Fa kat yava§ yava~ t;ocugu bu seslerle 
lilfet ettirmek miimki.indi.ir. Nitekim bir 
!;ok evlerde t;ocgun odasmda yiiksek ses
le konusuldugu halde uyanrnadigl gorii· 
liir. Yaln~z dikkat olunacak bi.r ey ,varsa 
o da t;cicuklann kulagmtn dib[nde fena, 
~irkin sert giiriiltiilii sesler ~Ikarm.aktan 
!;ekinmeli. Kulagm yiirege gtde~ btr yol 
oldugunu unutmay1p oraya datma tath 
ahenkli seslerle hitab etmelidir. 

lki ya§mda, i.i~ ya§mda bir yavrunun 
gozlerini nas1l terbiye ediyorsak. kulakla
nm da terbiye edebiliriz. <;ocuk sesleri 
aynd etmegi ogrendikten sonra ne yandan 
geldigini, o sesi kimin veya neyin c;1kar -
dtgmt, nekadar uzakhkta oldugunu ona 
anasJ veya miirebbisi ogretir. 

Kulagm i§itme kudreti vah§ilerde me • 
denilerden daha yiiksektir. Onlar en kii
c;i.ik bir giiriiltiiniin nerden geldigini ve ne 
mahiyette oldugunu yamlmadan bir an· 
da ke§federler. Hatta koyiU ~ocuklanmn 
§ehirli !;Ocuklara nisbetle kulaklan daha 
uyamktu. Sebebi ctiinkli onlarm kulak • 
lan bizimkilerden daha t;ok i~liyor. !?u 
hususata analar ve miirebbiler c;ok dikkat 
etmelidirler: 

1 - Sert ve ani gi.iriiltiilerden sakm • 
mah. 2 - Y avrulan k1rda ac;tk hava ge· 
zintilerinde muhtelif sesleri dinlemege ve 
onlann mahiyetini ke§fetmege ah§hrmab. 
Ku§ sesleri dinletmeli. 3 - Sesin geldigi 
i tikameti ve nekadar uzaktan geldigini 
ogretmeli. 4 - Konu§tuklan vakit ses
lerine verecekleri ahengi ogretmeli. 5 -
De; ya~mdan itibaren §arktlar, ne$ideler 
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Saniha ile Si.iha, agustosu, Beykozda 

yakm akrabalanndan birinin ko§ki.inde 
gec,:irdiler. Hemen hergiin Abrahampa~a 
lorusuna gidiyorlardt Burada, Saniha 
biiyiik bir azab ve i§kence i~inde ya§l -
Yordu. Korunun lo§ yollarmda, goke dog
ru dimdik yiikselen agaclann, sarma§Jk
larm, daima rutubetli c;imenle~in, fujer -
lerin arasmda san bir dere gibi uzanan 
olii yapraklan c,:igniyerek yapyalmz do -
la§trken ictinden haytflana haylflana dii· 
ttiniiyordu: 

«Nic;in yalnlZim, nictin benim mahzun 
a lorn, giizel zabitim burada yok, bu ne· 
fis ve serin koruda onun beline sanlarak, 
koluna dayanarak dola§acagJma neden 
tek ba~1ma geziyorum ?» 

Erciimendin ~ocuklugunu boyle koru
fuklarda gec;irdigini, yaramazhk ederek 
agaclara ttrmand1gmt, ham yemi§leri ko· 

belletmeli ve bunlarl ogretirken ciyak. ci
yak bag1rtmaktan sakmmah. Sesi terbiye 
ederken kulagm terbiye gordiiglinii unut
mamalt. 

Kulak terbiyesi bir taraftan herhangi 
bir sesin nerden geldigini, ne ifade ettigi· 
rti, t;ocugun kendi sesine verecegi ahengi 
ogretirken diger tar~ftan o~u ~ok mi.ihim 
olan musiki ve estehk terbtyesrne haz1r -
Iad1gmJ daima gozoniinde tutmah. 

Gerek goz ve gerek kulaklarm terbi
y~sine dikkat edilirken, onlarm temizli -
gine ve s1hhatine de itina etmek lazJmd1r. 
<;iin~ii bir aletin iyi i§ gorebilmesi ic;in 
ilk ~art onun miikemmel i§liyebilmesidir. 

Goz ve kulak terbiyesinin liizum ve 
ehemmiyetml ilk takdir eden (]. ]. 
Rousseau) dur. Bakm1z iistad ne diyor: 
«Bir ~ocuk biiyi.ik adama nisbetle c;ok 
kiic;iiktiir. Onun kadar ne kuvveti, ne de 
a kit vardn. F akat gozleri ve kulak! an 
biiyiik adammkilerden hie; farkh degil
dir. Onun gibi goriir ve onun gibi de i§i· 
tir. ilk te~ekkiil eden ve c;abuk tekemmiil 
eden bu goz ve kulaga ne yaztk ki lii
zumu kadar ehemmiyet vermiyoruz ve on
Jan adeta ihmal ediyoruz.» 

!ster goz, ister kulagm terbiyesi liizu
munu ilk takdir etmek ve terbiyecilere 
tavsiye etmek ~erefi Rousseau'ya aid ise 
bu iki k1ymetli uzvu ameli bir tarzda ter
biye etmek §erefi de Pestalozzi ile T roe
belindir. 

Pestalozziye gore biitiin fikir terbiye
sinin hareket noktas1 hislerdedir. 0 ~o -
cuklann zekas1m e§ya ile temasa getire· 
rek terbiye etmek istemi§ti. <;~cuga her 
~eyi gosteriyor, tutturuyor, elinde evi
rip c;evirtiyor ve dinletiyordu. (Froe -
bel) de me§hur alb hibesini ~ocugun go
ziiniin online koyuyor. Her §eyden ev -
vel c;ocugu gormege, tetkik etmege, i§it -
mege, anlamaya ah§hnyor. 

Filhakika ruhumuz en biiyiik g1dasm1 
goz ve kulak gibi iki miihim uzuvdan a
hyor. 0 itibarla bu iki melekenin teka -
miiliine dogu§tan itibaren itina etmek la
ztmdlr. 

Selim Strrt T arcan 

Bergamada bu y1l mahsul 
iyi degil 

Bergama (Hususi) - Bu y1l· "Ser
gama tiitiinleri hastahkstzdJr. Havalann 
son zamanlardaki miisaid vaziyetile tii
tiinlerin nefaseti artm1~hr. 

F akat zahire ve hububat az~hr. lhra
cattan sarfmazar, Adana ve Konyadan 
bugday getirilmektedir. K1~bk mahsuli.in 
de bereketsiz olacag1 anla~tlmaktadJr. 
Bu~day mahsuliiniin bereketsizlikten 
ba~ka. rengi de bozuktur. T ohum!uga 
ihtiva!,; vardu. Halk ta bunu Ztraat 
Ba~kasmdan beklemektedir. 

Bu ytlm yagmuru, Bergamada baz1 
batakhklar dogurmu$, bu yiizden de s•t
ma ba~gostermi~tir. S1tma bilhassa bag, 
bahc;e ve tarlalardaki halk arasmda go
riilmektedir. Ziraat Banh~mm kinini 
kalmamJ~hr, bekl eniyor. Bergama, stt· 
rna mmtakast degildir. Fakat bu sene 
maalesef vaziyeti degi~mi~tir. T edbir 

ahnmast laz1mdtr. 

lngilterede maden grevi 
Londra 6 (A.A.) - Madenler Baka -

nmm uzla~brma teklifi iizerine, Kal 
eyaleti komiir havzasmda evvelce te -
karri.ir ettigi ves;hile pazartesi gi.ini.i 
greve ba§lanm1yarak yeni miizakerat 
ic;in qar§amba gi.ini.i Londraya gelmesi 
tekarriir etmi§tir. 

Abidtn Daver DAV'lrB 

pardtgml dii§i.i~liyordu. . 
Bazan bir agaca dayamr ve sank1 Er-

.. nd orada imi~ te kar§tstndaki agaca cume . . y 
t myormu§ g1b1: « aramaz c;ocuk, 
trma . d d' 0 
k a agv aca diisersrn SOnra» eT I. , c1 m • • . . 

·. d' bu giizel. ye§ll ve ku~ clVll tJlanle 
~lffi I d I k E .. d' dolu koruda o a§lr en, rcume~ !.n ~o-

k ve agac;s1z ynlere, oralardak1 olgun, 

kra ak ve sart tabiate kar§l duydugu kin 
ur . . I d 

ve nefreti gayet IYI an tyor u. 
fa kat, Saniha ic;in bu, ne biiyiik azab, 

ne ctekilrnez i§kence idi. Kendisi, ye§il, 
rin ve canh golgelerde dola~trken, Er 

5~mendi, mahzun a§kl. Suriye hudu -
dunda, termometreleri patlatacak bir st· 
cakta yamp tutu§uyordu. Zavalh t;ocuk, 
hem Jc1zgm gline§ten, hem bunaltict hava· 
dan, hem de mezuniyet giiniinli sabmiZ· 
J1kla beklemenin verdigi hummadan ya • 

myordu. 
Filvaki son mektubunda sinirli, huc;m 

CU1\ tHUR!YET 

•• 
go~men 15,000 

daha geliyor 

S1hhiye Vekili Trakyada 
tetkikatta bulunacak 
S1hhiye Vekili 

Refik kamarasm • 
da saylavlarla ko • 
nu§uyor, Afyon Ka
rahisar madensuyu
n u n ehemmiyetli 
hassalarmdan bah • 
sediyor: 

<<- On iki sene
dir muntazaman bu 
suyu ic;iyorum.» di -
yor. Sthhiye Vekili Dr. 

Baz1 doktorlar • Refik Saydam 
dan bahsediliyor. Bu arada Celal Muh
tarm Hilaliahmer merkezinde mi.idiir, 
doktor ve memurlara Harbi Umumide 
yedirdigi e§ek etinin senas1 ge~iyor. <;a
nakkalenin i§gali esnasmda k1sa bir za
manda lstanbulda yap1lan hastane te§ki
labm, bu hastanelerde 300 kiisur bin ki
~inin tedavi edildigini anlatJyordu. S1h -
hiye Vekili, Ankarada lise ile Niimune 
hastanesi arasmdaki arsada ikinci T1b fa
kiiltesinin kurulmasmm karargir oldugu -
nu. bu fakiiltenin tesisi i~in liizumu olan 
8,5 milyon lirahk tahsisatl Meclis verir 
vermez i~e ba~hyacagmt soyledi. 

S~hiye V ekilimiz go~men i~lerini 
tetkik ic;in bir iki giine kadar T rakyaya 
gidecektir T rakyada dort bin goc;men e
vinin in~aah ikmal edilmek iizeredir. Ro
manya ve Bulgaristandaki biitiin ukta~ -
lanmiZln bir muhacir istikrazt yap1larak 
memleketimize nakledilmesini dii§iinenler 
vard1r. 

«- Bu g(X;menler tamamen geldikten 
sonra niifusumuz 17 buc;uk milyondan on 
dokuz milyona ~1kacaktu.» demektedir
ler. 

- Muhacirlerin hep birden nakli ka
bil degil midir? suali iizerine birdenbire 
oturdugu yerden fuhyan Sthhiye Vekili
rnJz: 

«- Beni ~tldutmak rot istiyorsunuz ?» 
diye sordu ve sonra sozlerine §oyle devam 
etti: 

- Bu sene on be~ bin muhacir getirt
tik, §imdi de hamhk yaphk. On be§ bin 
muhacir daha gelmek iizeredir. 

Muh~cir getirtmek ne demektir biliyor 
musunuz? Bu i~ ic;in istanbul limanmda 
ancak iic;. ~ilep bulabiliyoruz. B~ ~i)eple~ 
geldib;e T uzlaya gidiyorlar M uhacirler 
beraberlerinde e§ya ve hayvanlannt ve 
alah ziraiyelerini de getirdikleri i<;in bun
larrn vapurdan <;1kmalan, orada temizlen
meleri icin giinler ge~iyor. Sonra Demir
yollan idaresi gO<;menlerin Jlakilleri ic;in 
ancak 300 vagon tahsis ediyor. Go~men
ler, her aileye bir ev tahsis edilmekte ol
dugunu duymuslar, Kostence limanma 
gelir gelmez kizlarla erkekleri hemen ev
lendiriyor, oyle geliyorlar ve her bireri 
ayn ayn ev ve toprak istiyorlar. Bu §erait 
ve bu te§kilatla muhacirleri hep birden 
getirmek imkansJZdir. M aamafih elden 
gelen her~ey yap1lacakttr.» 

FUAD DUYAR 

Oziim cemiyeti mubayaata 
ba§ladt 

lzmir (Hususi) - Dziim Cemiyeti 
epeyce sipari~ alm1~ ve piyasadan muba· 
yaata ba~laml§llr. inhisarlar !daresi. hur· 
da incir mubayaas1 ic,:in Aydm ve N azilli 
mmtakasmda tertibat alm!§, tesisat kur
mustur. -···--Bir Yunan vapuru karaya 

otvrdu ve kurtar1ldt 
Yunan band1rah Marina vapuru Pi • 

reden Kostcnceye giderken <;anakkale
de Belgas mevkiinde karaya oturmu~
tur. Gemi, Alemdar tahsiliye gemisi ta
rafmdan kurtanlm1~hr. 

-
ve adeta inliyen bir lisanla hayatmdan 
§ikayet ediyordu: 

<<Arttk geceleri uyuyamtyorum, diyor· 
du. Doktorun verdigi uyku ila~lannt faz
la fazla aldtglm halde, gozlime uyku gir· 
miyor, Bazt baz1 yorgun ve bitkin k1sa 
bir uykuya dalsam da korkunc ka.buslar· 
Ia kan ter ic;inde kahyor, uyamyorum. Uy
kumu kactJran bu kabuslu riiyalar hep ay· 
~i: Mersinden bindigim vapur, tam beni 
Istanbula ve sevgili Sanihaya getirirken 
Marmarada bat1yor. 

$imdi beni gomheniz tamyamazsmtz. 
<;ok zayJflad1m, igne iplige dondiim. Gi.i~ 
ne§ten oyle yandJm ki beyaz degil zencl 
samrsm1z. 0 kadar c;irkinle§tim. o kad~r 
c;irkinle~tim ki arhk talihin harikulade b1r 
liitfile. bu hicran beni oldi.irmez de, 1s -
tanbula gelirsem, pek hakh olarak beni 
begenmiyeceksiniz ve sevmiyeceksiniz.» 

Erclimendin bu §ikayetleri SanihayJ 
oyle miiteessir etmi~ti ki ki§Jn. thk hava
sma bayJldJgJ cenub vilayetlerini, o vila· 
yetlerin zavalh Erciimendini bu kadar 
sarart1p solduran, bu kadar hnpalay1p 
ytpratan sJcaklanm arttk hie; sevmiyordu. 
Agustosun bu s1cak giinlerinde dostlan, 
ahbablan: 

- Saniha Hamm, ~imdi Payasta, 
Mersinde, Adanada stcaklar ne alemde-

Posta vapurlarimiz 
Y olcu vapurlar1nda insan, hayvan ve e•ya 
. farkl gozetilmemesinin oniine ge~ilmelidir 

V a pur) aTlmiZ deyince gozlimi.in oni.in• 
de bir ~ocukluk hahras1 canland1: llk de
fa olarak Bursaya gidiyordum, Karakoy 
nht1mmm Kopriiye yakm k1smrna yakla
~~r yakla maz tiirk~eyi rumca ~ivesile 
konu~an bir tabm adamlar etrafJmJzt al
dtlar. Her biri kendi vapurunu methedi
yor ve bize bilet satmaga ~alt~Jyordu. 

*** 
Ben ~a hid olmadrm, gormedim; fa kat 

i~ittim: Istanbul • Mudanya arasrndaki 
vapur rekabeti bazan «miinakasa» ~ek
lini alrrm1~. Vapurlarm hareket zaman
lan yakla~tlk~a kar~thklr fiat krrma mii
sabakasr o nisbette ~iddetlenirmi~. Ve bu 
rekabet, «bedava gliverte bileti>> derece
sine dii~tiikten sonra bile durdurulamaz
m1~. Kar~t taraf «Bedava giiverte brlcti, 
iiste de bir okka ekmek» diye bagtrmaga 

ba~larmt~. 
Bu i&ittiklerimde «miibalaga» bulun

mast ctok muhtemeldir. Bununla beraber 
miibalagasrz, dogru bir ktsmt da olsa ge
rek. Bu da bize o zamanki vapurculann 
«haleti ruhiyesini» gostermege kafidir: 
<;uval. kiife, tavuk. koy~n, i:ikiiz .':e in
san nakliyalt arasrnda b1r fark gormez-

lermi~! 
Bi.iyiik General lsmet inoni.i bize ~a

botaj hakkm1 kazandJrd1ktan sonra da 
insan ve hayvan nakli arasrnda fark go
zetmemek ah~kanhg1 devam etti. 

Tiirkiye limanlan ihtiyaclanna gore 
yapt!m1~ Tiirk vapuru yoktu. Ba~ka 
memleketlerde. kendi hususi ihtiyaclanna 
gore yap1lmJ~ ve senelerce i~letildikten 
~onra eskimi~. }'1pranmJ~ vapurlar almd1. 
lsimleri degi~tirildi. Direklerine Tiirk 
bayrag1 ~ekildi. Yiik vapuru diye yap1!~ 
ml& vapurlar eskidikten ve bize ge~tik
ten sonra yolcu ve yiik vapuru oldu. 

Hususi tenezzi.ih vapuru ve yahud 
yat ~eklinde yapllmr$ olanlar bize «yiik 
ve yolcu nakline mahsus vapur» olarak 
geldi. 

Biiyi.ik ve genis. Tiirk sularmda, bir
birinden ~ok uzak limanlar arasmda i1-
liyen «hususi vapurlar» yolcu ile yiik, 
yiik ile yolcu arasmda fark gozetmeden. 
ne bulurlarsa nakletmek mecburiyetinde 
idiler. Bu sahada hususi te ebbiislerin 
me~ru rekabetle ve ziyan etmeden halk 
ehine <delc.amiil ve terakki» gosterrnesi 

ifnkam yoktu. 
F erdlerin yapamJYacaklanm devletin 

yapmas1 karar ve prensipinin dogrulugu· 
na en iyi misallerden biri de ~iiphesiz lei 
vapurlanm17d1r. <<Denizyollan» nam1 
altmda biitiin bu eski vapurlar devlet e· 
line ge~;tikten sonra bunlan 1slah ic;in 
gece giindi.iz ~ah~,Jdr ve ~ah~1hyor. Fa

kat insan. hay¥an ve e~ya yerleri ayud 
edilmedikcte insan ile hayvan arasmda 
fark gozetmemek zihniyeti ortadan kal
kamtyacakttr. 

Buna bir misal: Yirmi a~ustos ak~aml 
Marmara iskelelerimizden birisinden 1s

tanbula gitmek iizere bilet ahyordum. 
M~amele biraz uzunca siirdiigii ic;in a· 
centa beni yazthaneye almak ve bir san· 
dalye gostererek oturtmak lutfunda bu

lundu. Ben bilet muamelesini beklerken 
d1~andaki muhtelif miiracaat pencerele

rinden birine gemi tayfasmdan biri geldi 
ve ~i:iyle bir miikaleme ba~ladt: 

T ayfa - lkinci kaplan ~imdi gel en 
koyunlan alamJyacagmJ soyliiyor. 

Acenta - Nas1l olur? Yirmi koyun 
i~in yer bulunmaz mt? 

Tayfa - Evvelden haber vermedi
giniz i~in yer aytrmad1k. Simdi her taraf1 

dir diye sorduklan zaman, hpkt. Ercli -
mend in mektublanndaki lisanla: 

- Aman bana bu s1cak yerlerden 
bahsetmeyiniz. i~ime fenaltk geliyor, di
ye cevab veriyordu. 

Diinyada hic;bir yer ~u Bogazic;ine 
benzemez. Bu limonata gibi esen riiz • 
gan hic;bir ~eye degi mem. Portakal 
bahc;eleri filan hepsi kendilerinin olsun, 
gi.ile giile otursunlar... Korudaki agac
lann ~rin ve ye~il fi§trliSl insana hayat 
verir, hay at. .. 

Bir gun, kocasJ, onu Floryaya go -
tiirdii. Orada bir gece kald!lar. Ertesi 
sabah, tayyare ile Avrupaya giden bir 
dostlanm te~yi ic;in Y e~ilki:iy tayyare is· 
lasyonuna gittiler. Saniha, tayyarecilere 
ve onlann bulutlar arasmda uc,:urduklan 
r;elik ku~lara kar~1, daima bir biiyiik he
yecan duyardt. $air tabiatli ve macera 
meclubu olan gene kadm, tayyareciligi 
bir §iir ve kahramanhk meslegi telakki 
ederdi. Bilhassa askeri tayyarecilere da
ha ehemmiyet verir, onlarla daha 
fazla alakadar olurdu. 0 giin hangar· 
larm oniinde mavi iiniformah tayyare 
zabitlerini gordiigii zaman, yi.iregi titre
di. <<Kimbilir. bdki bir giin Ye~ilkoy, 
mavi hava yolile o c;orak Suriye hudu-

yolcu doldurdu. Bu yolculan c;1kanp 
koyunlan m1 alal1m? 

Acenta idarehanesindeki bir memur
Ne yapahm) Evvelden haberimiz yok
tu. Koyunlar ~imdi geldi. Bir yer bulmak 
laztm. 

T ayfa - -tsrarla- biitiin giiverteyi 
yolcular kaplad1. Koyunlara yer yok. 

Buraya kadar hie; miikalemeye kan~
mJyan ve idarehanenin bir ko~esinde rna· 
sa ba~mda yazJ yazmakla me§gul bir 
zat: 

- Git ikinci kaptana soyle: Baytar 
selam soyliiyor, de. tdarei maslahat ede
rek ~u koyunlan alsm diye rica ediyor, 
dersin. 

Vapura girince dikkat ettim: Giiver
tenin sol tarafmdaki yolcular kaldmlm1~, 
yerlerine koyunlar yerle~tirilmi~. Y olcu
larm nereye kaldmldtgmt goziimle gor
medim. Fakat l'lpurd\n d1~an c;tkanla
mJyacaklarma gore ya ambara hkllnu~
lar veya giivertedeki zaten s1kt~1k olan 
diger yolcular bi.isbiitiin sJkt$tJ(J!arak a
ralarma bunlar da kahlmJ~tlr. Boylece 
insanlar ve koyunlar kucak kucaga 1s
tanbula geldik. 

Vak1a - ve bilhassa Marmarada i~li
yen - vapurlanm1zm glivertelerini insan, 
hayvan ve yiik ile karmakan~1k bir ~e
kilde dolu gormek ah~llgJmlz manzara
lardan ise de boyle son dakikada yirmi 
koyun almak ic;in yiiz yolcunun rahats1z 
edilmesini Denizyollan ldaresi erka
mnm ho$ gormiyeceginde kimsenin ~i.ip
hesi yoktur. 

Y eni vapurlartmtz 
Aldanmtyorsam - harb gemileri miis

tesna olmak iizere • memleketimizde 
~imdiye hdar bir tek yeni posta vapuru· 
tsmarlanmamJ~ ve satm almmam•~hr. 

Denizyollan ldaresinin eskicilikten 
vazgec;erek kendi denizlerimize, kendi 
ihtiyaclanmJZa gore yeni gemi Jsmar!a
maga karar vermesi memleket lehine 
kaydedilecek bir muvaffakiyettir. Bu 
giizel fikir ve te~ebbi.isten dolay1 Deniz
yollan fdaresine ve bu te~ebbiisi.i hakikat 
haline getiren hi.ikumetimize kar~1 ~iihan 
ve minnet duymamak kabil degildir. 

Uzun tetkik ve tecriibeler neticesinde 
1smarlanan yeni gemilerimizin biitiin ma
na ile kendi ihtiyacJmt7a uygun dlifime~i 
kadar tabii bir keyfiyet olama7. Yuk, 
hayvan ve insanlar1 bir tutmalc ah~kanh
gmm kolci.inden kaldmlacagma, gemt 
hamulesinin her s1mfma gore ayn ayn 
yerler bulunacagma hie; ~iiphe yoktur. 

Yiizlerce giiverte yolcusuna yalacak 
yer temini kabil de~ilse hi~ olmana 
bunlan koyun, tavulc, kavun ve karpu7.
dan farkh tutarak kendilerine ~imendifer
lerdeki u<;iincii mevki ~eklinde oturacak 
bir yer Roslermek imkam bulunacaklir. 

En kalabahk zamanlarda ancak knk 
elli ki~iye balig olan birinci ve ikinri 
mevki kamara yolculan arasmda da 
mevkilerine gore bir yer gostererek ye 
hakiki bir fark yapmak imkam bulun
mazsa bu mevkilerden birini tamamile 
hezfetmek djiha uygun bir hareket ola
cakhr. 

Dogrusunu soylemek laz1m gelir~e ben 
gerek guvertede ve gerek mevkilerde 
bu tasnif ve tefrik i~inin daha ~imdiden 
bir~ok vapurlanm1zda yaptlabilecegi ka
naatindeyim. Hatta Denizyollan fdaresi 

halktmJzm i~timai terbiyesine hizmet ba· 
ktmmdan memleketimizde biiyiik bir rol 
oymyabilir. Vakit bulunca bu mevzu::t 
bir daha donmek fikrindeyim. 

V. BiRSON 

duna baglanacakhr. Belki Erciimend de 
hava stmfma ge~erek goklerde hiiki.im -
ran ola.cakhr. 0 zaman, Erciimend, kar
talmm kanadlan iistiinde sonsuz, esrarh 
ve me~hul ufuklara dogru u~up gider -
ken benim dii~lincem de, bir ku§ gibi ka
natlanarak onun pe§ima uc;acak ... » di
ye hayale dalmt~h. 

T e~ri,ievvel ba~rnda, Beykozdan Bo
montideki evlerine dondiiler. Hazanla 
beraber yapraklar hirer birer dokiilmege 
ba~laymca Sanihanm yuregmJ yakan 
hicran biisbiitiin artmt~h. Onun ic;in Bey· 
kozda ve koruda daha fazla kalama -
ffil~h. 

1stanbula iner inmez, lcocast gene ar· 
kada~larile ak~am safalarma dald1 ve 
geceleri gec; gelmege ba lad1. Fa kat, ar
ttk Saniha. kocasma pek aldm~ etmiyor
du. 0. ~imdi kendi hulyasma dalm1 ~. 
kendi iimidile ya§lyordu. <;unkii, arhk. 
Erclimendin gelmesine bir ay bile kal -
mamJ~tJ. 0, bir miiddet sonra, Mersine 
inecek, oradan vapura atlaymca !stan -
hula gelecekti. Son mektubunda: 

«Ah ne vakit yola c;lkacagJm, diyor· 
du. Mersine dogru ilk adtmJml alar at· 
maz, hic;bir eyim kalmryacagma emi • 
nim. Hasret. hicran, uykusuzluk, yorgun-
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Ne hoi, ne bol? 

~ ek bol, gerc;ekten bol, ard1a • 
IF' rast kesilmiyecek kadar bol. 

Fa kat bu bolluk nerede ve ne
de?.. t;;:o·cuk dogumunda m1?.. ln~allah 
bir giin oy]e olur. her evde bir be~ik bol· 
lugu viicud bulur!... 0 halde bolluk 
mecmualarda veya asri divanc,:elerde 
olacak!.. Bu .tahmin yabana attlamazsa 
da bizim kasdettigimiz bollugun yanm -
da mecmua ve divanc:;e bollugu k1thk sa· 
ythr. 

Merak ettiniz, degil mi?.. Ger~ekten 
i:iyledir, meraka deger bir mevzudur. 
(i.inki.i lagarlikten kendilerini t;ekemiyen 
s1pavari e~ek~ikler agl1ya mhya ta§Jdtk· 
Ian koca koca arabalara doldurularak 
tanesi elli paraya sahlan karpuzlann i -
tiha kapay1ct bollugunu dile alacak de
gilim. Hele caddelerde toz bollugu, ke
nar sokaklarda t;op ve pislik bollugu, ya
taklan tamamile i~gal edilmi~ hastane 
kapllarmda basta bollugu. ah~veri~ ale -
minde ihtikar bollugu, sinemalarda ba -
yat filim bollugu, sahnelerde soguk niik
te bollugu, plajlarda kuru et bollugu. 
kaldmmlarda a k bollugu, mekteblerde 
donek bollug~. mahkemelerde alacak 
davas1 bollugu, kahvehanelerde esneme 
bollugu, ~ocuklar arasmda futbola ip -
tila bollugu - hirer ic:;timai tahsil mevzuu 
da olsa • bana bu ftkrayl yazduan bii • 
yiik bolluk kadar ~a~1lacak §eyler degil
lerdir. 

Evet. Ne bol, ne bol diye §a~kmhk 
gosterilecek kadar engin olan bu bolluk. 
istanbuldaki dilenci bollugudur. Son 
modaya uygun zarif kostiimlere biiriine· 
rak hahada en az on defa kapm1z1 c;a • 
lan ve parmaklanm makineye kaphrmt§ 
i~iler. analan olmii~ si.it emer ii~iizler, 
evlerinin dam1 ba~lanna <;okmii§ c;ocuk· 
lar, tifoya tutulmu~ dullar i~in para is • 
tiyen ~1k bayanlan, rahmetli §air Nef'i
ye parmak lSlrtacak kadar belig yaz1 • 
larla merhametinizi ~ahland1rmaga c;a ~ 
h§an san'atkarlan ve bunlara benzerleri 
bir yana btrakmak ~artile her sokakta 
«resmen ve alenen» kesenize el uzatan 
dilenciler, miibalaga olmasm aroma, ser
gilerdeki karpUllarla say1 yan§ma ~tka -
cak hdar c:;oktur. 

Su bolluk nereden geliyor ve neden 
5uri.ip gidiyor? Bunu tahmin veya tayin 
etmek salahiyetine malik degilim. Y a! • 
mz ~unu biliyorum ki fenerle giipeglin -
diiz sokalclarda adam araytp ta bulam1· 
yan Diyojen 1stanbula gelse ve en ka • 
ranhk gecelerde gozii bagh olarak di -
lenci aramaga koyulsa her sokakta el 
yordamile sekiz on tanesini yakalar. E§· 
yanm kiymeti azhgmdad1r, derler. Di • 
lenciler bu hiikmiin dogru olmadtglnt 
kendi aralanndaki bollukla ispat ediyor-

lar. Fakat adtm ba~ma c;olak bir kol, ke
sik bir ayak, burunsuz bir yiiz gormekten 
ve gene adrm ba~ma tiksindirici bir yal· 

\'aT!~ dinlemekten btbp usanan bizler, §U 

bollugun kaybolup gittigini g()rdi.igi.imiiz 
gun gerc,:ekten sevinecegiz. 

Hani o giinler, bani o giinler'? .. 

M. TURHAN TAN 

1zmir - Afyon • Ankara pol• 

talar1 i~lemege batladt 
fLmir (Hususi) - Aydm hath iize

rinden hmir - Afyon - Ankara po ta • 
Ian i~lemege ba~lamJ~tJr. Dun bu hattan 
ilk Ankara treni gelmi~ ve epeyce yolcu 
getirmi~tir. Yeni sefer biitiin hat giizer
gahmda biiyiik sevincler uyandJrrnl§llr. 
Aydmhlar ilk tren gelirken tezahiirat 
yapmt~lard1r. 

luk hepsi hepsi ger;ecek. Boylece, hu : 
duddan fsta~bula kadar yayan yiirii • 
mege bile hannm. Bilir:.iniz ki sizi di.i -
,unerek yol yiiriimek bana VIZ gelir.» 

F akat, Sanihaya kavu§acag1 giinler 
yakla~hkc;a Erciimend, bu defa da se -
vincinden yemek yemez, uyku uyumaz 
o~mu~tu. Aynaya bak•Jkc:;a sinirleniyor, 
aglamalt oluyordu. Kafasma sabit bir fi
kir girmi ti: 

. «Oyle c:;irkinle§tim, oyle ~irkinle§tim 
b aynaya bakmaga cesaret edemiyorum. 
ArtJk, Saniham, beni sevmiyecek, beni 
begenmiyecek diye korkuyorum. Beni 
gordi.igu zaman, ylizlime ~oyle bir ba -
kacak, sonra, aman Erci.imend ne ~irkin 
olmu~sun haydi git, istemem seni diye -
cekh> 

Bu sabit fikrin bir ikincisi daha, kurt 
gibi beynini yiyordu: 

«Bana oyle geliyor ki, son dakikada 
bir mani ctkacak ve mezuniyetimden is -
tifade edemiyecegim. Y ahud da oraya 
gelir gelmez ha:talamp yataga dii~ece • 
gim ve omriimii Bursadaki annemin ya· 
mnda ge<:irmege mecbur olacagJm, sizi 
ioteJigim gibi, doya doya goremiyece ~ 
gim .. Sanihac!gJm arhk tahammiil ede -
m1yorum. M utlaka sabtrS!Zhktan olece -
gim.» [A.rkast var] 
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Almanya kazand1g1 
birinciligi haketmi§tir! 

ve Olimpiyad organizasyonu, Olimpiyad koyii 
~tf:ldi gibi muazzam eserler yaratan sporcu 

goriileme2; bir millete bu netice ~ok 

Biiyii._k stadyomun haricden 
On birinci Olimpiyadm en hararetli 

musabakalanna sahne olan biiyiik stad
yom, Alman mimarisinin en giizide nii -
munelerinden biri olarak tavsif edilmek- I 
tedir. 1 00 bin seyirciyi rahatc;a ic;ine a -
lan, icabmda 150 bin ki§iye miisabaka 
seyretmek imkamru veren bu azametli 
yap1; bir stadyom degil, etrafmdaki di -
ger sahalarla, salon ve binalarla beraber 
bir spor memleketidir. Polo, hokey, bas· 
ketbol, tenis sahalan, eskrim salonlan ve 
yiizme havuzlan, biiyiik stad1n dart ta· 
rafmt kaplaml§tlr. Polo oymyan ve ath 

miisabakalar yap1lan sahalar, mesaha 
itibarile biiyi.ik staddan daha geni§tir, 
miiteaddid tribWnleri seyircilerin, miisa
bakalan rahatc;a seyretmelerini temin et

mektedir. Hokey sahalan, elli bin se -

yirciyi ferah ferah ~ine almaktad1r. T e

n is ve basketbol sahalarmm sayiS!m ben 

kat't olarak ogrenemedim; c;i.inkii 0 ka
dar c;oktu. Yiizme yan§lannm yaptld1g1 

havuz, intizam1 ve bilhassa temizligi iti

barile herkesin g1ptasm1 celbediyordu. 

Hergiin 250 bin kip 
miisabakalard a 

Biz. hergiin bi.iyiik stadyoma topla -
nan ve 1 00 binle 150 bin arasmda te -

haliif eden seyirci kalabahgml gozoniin

de tutarak miisabakalann bu kadar in
san tarafmdan takib edildigini goriiyor
duk. Halbuki bu 1 00 bin ki~i. biiyiik 
stada civar olan sahalardaki muhtelif 
miisabakalan takib ediyordu. Bunlann 
haricinde kalan miiteaddid futbol saha -
larmda, Doyclandhalde toplanan halk 
ta ayn idi. Bu suretle hergiin vasati bir 
?esabla 250 bin ki§inin Olimpiyad mii· 
sabakalanm takib ettigi muliakkaktu. 

Biiyiik staJyomJa halka 
gosterilen kolayltk 

Bi.iyi.ik stadyomda halkm girip .;1k -
masmt kolayla~brmak ic;in o kadar gii -
zel tertibat ahnml§h ki, bu 1 00 bin in • 
san, iti§ip kakl§madan. ko§UP terlemeden 
rahat rahat yerini buluyor ve oturuyor
du. Stadm dort tarafmda bir siirii kap1s1 
vard1, bu kap1lardan gec;ildikten sonra 
bi.iyiik bir avluya giriliyor, buradan a -
s1l stadm i~ine ba§ka hpdardan ge~ili
yordu. Stadm tribiinleri muhtelif blok • 
lara aynlml§, her blok ic;in ayn kap1lar 
yap1lm1§h. Herkes elindelti bilete baka
rak hangi blokun hangi Sirasmda otura· 
cagm1 anhyor ve o bloka giden kap1dan 
ge~iyordu. 

Stadm i~ ve d1~ hpllannda, tribiin • 
Jerde, koridorlarda yiizlerce intizam me
muru bulunuyordu. Bunlar, halka yo! 
gosteriyor, oturacaklan yerleri tarif edi· 
yorlard1. Y anh§hkla. ba§ka bir yere otu
ran olur a, hemen bir i§aretle yenm 
terkediyordu. 1 00 bin insamn toplandJgi 
bu yerde en ufak bir intizams1zhk gore· 
medim. 

Gazetecilere gosterilen kolayltk 
Diinyamn dort tarafmdan gelen ga -

zeteciler ic;in stadm iltinci katmda ayn 
yerler yap!lmJ§I!, rahat~a yaz1 yazmak i
\;in hususi te§kilat kurulmu§tu. Sahadaki 
biitiin miisabakalan buradan takib etmek 
~ok kolayd1. Stadm her tarafma bin 
lerce oparlor konmu§, spiker, her ya -
n§tan evvel ve soma miitemadiyen al -
manca izahat veriyordu. Bizler burada· 

Olimpiyadlarm yaplldtgt Biiyuk Stadm 
mer111tlr iiiltun&znna §ampiyonlantn 

isimlert hd.kkedtliyor 

mi.isabakalann neticelerine dair haberler 
de muntazaman ayaguniZa kadar geli • 
yordu. Alman organizasyon komitesi, 
bunun i~in ayn bir te§kilat kurmu§, bu i§e 
yiizerce adam memur etmi~i. Bi.iti.in mi.i· 
sabakalann neticelerini gosterir matbu 
ka~dlar, mi.isabakanm hitammdan on 

be§ yirmi dakika sonra gazetecilere da

giuhyordu. 

T elelon ve telgral servisleri 
Biiyiik taddaki telefon ve telgraf ser· 

vislerinin intizarm gori.ilecek bir§Cydi. 
Diger bii.tiin stad, salon ve sahalarda ol· 

dugu gibi burada da husus1 telefon ser
visleri kurulmu§tU, be§ dakika ic;inde diin· 
yamn herhangi bir yerile gori.i§mek im • 

kan1 bulunuyordu. 

Biiyiik staJJaki 1ahanrn maru:mas1 
Biiyiik staddaki sahamn manzaras1 

tarif edilemiyecek kadar giizeldi. Saha

mn ortas1 yemye§il c;ayJr, kenarlar kire • 
mid renginde pist, bunlann tistiinde mii· 

teaddid beyaz c;izgiler. Sahaya uzaktan 

bakildigl zaman nadide bir hah do§en

mi§ sammmz. Miisabakalar esnasmda 

sahada, miisabik ve hakemlerden ba§ka 
kimseyi gormek kabil degildir. Y an§mi 

bitiren atlet burada bir dakika fazla ka· 

lam1yor. 
Stadm ic;inde miiteaddid di.ikkanlar 

var. Sanki burada biiyiik bir c;ar • 
§I kurulmu§; yiyecek, ic;ecege dair 
hertiirlii §ey satilryor. F akat bizde ol • 

dugu gibi halk1 rahats1z eden ayak sa • 
hc1lanna hili'bir yerde tesadi.if edilmi • 
yor. 

Ecnebilere goaterilen nezaket 
Hergiin I 00 bin insanm topand1g1 bu 

yerde, ecnebilere ve bilhassa gazetecilere 
kar~I gosterilen nezaket, hepimizi adeta 
minnet altmda bmkh. Stada girmek i -
\;in miiteaddid kontrollardan gec;mek, hi· 
leti birkac yerde gostermelc lazJmdu. 
Fa kat gogsiimiizdeki gazeteci rozetlerini 
goren memurlar bizden bilet sormak §oy· 
le dursun, cok defa bizi ta yerimize ka· 
dar gotiiri.iyorlard1. Almanlann bu ne • 
zaketine biz, yalmz bi.iyiik stadyomda 
degil, her yerde rashyorduk. Almanlar, 
memleketlerine gelen misafirlerin AI • 
manya hakkmda en iyi intibalarla aynl
malanm temin etmek ic;in ellerinden ge· 
leni yaphlar ve bunda da muvaffak ol
du ar. Y abanct bir memlekette insanm 
gordiigii bu kolay!Jk ve nezaketin k1y -
meti hicbir §eyle olc;iilemiyor. 

Basketbol takimlmiZ!a ~iii arasmda 
ki miisabakalan takib ederken, diger sa- yap1lacak rna~ sahasmJ ve eskrim tak1m1· 
halarda, ve salonlarda yap1lan muhtelif m1zm oynad1g1 salonu bulmak, bu binb1 
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Duymad1klar•m•z ve 
bilmedlklerimlz 

Domuz ~oban1 olan 
Okyanus Veniisii 

G~en asrm me~ 
hur ressam1, Fran
SlZ Gauguin, re -
sim amatorlerinin 
pek iyi tamd1g1 bir 
san'atkArd1r. Bu ar 
tistin .onun por -
t~sh isimli bir tab 
losuna, son giinler
de, 2 milyon frank 
klymet takdir edil
mi§tir. 

G~en astrda 
Gauguin isminde 
bir ressamm ya§amas1 tabii bir ha.dise
dir. Bu ressam1n buaktlgt nadir bir 
tabloya 2 milyon frank ktymet takdir 
edilmesi, ayni derecede tabil bir hadise 
sayilabilir. Bunlarda hayret edilecek 
bir ~ey yok. Yalruz, bu ktymetli tablo -
nun hem hazin, hem merakh bir mace
rasl vardtr ki biz onu anlatmak isti • 
yoruz. 

Gauguin, Pasifik denizindeki kiic;iik 
adalardan birinde uzun zaman ya§ami§ 
ve 1903 te orada olmii§tii. Eserlerinde, 
daima bir giine§ diyanrun kendine mah 
sus I§lkh manzaralarmt canland1ran, o 
manzaralara en yabanc1 mevzulan bile 
c;izerken, o diyarm renginden, ziyasm
dan, ruhundan ilham alan san'atkar, 
adamn yerlilerinden bir gene ktza a§Ik 
olmu§tu. .Onun portresi. ismindeki 
tablo, §imdi 2 milyon frank paha bic;i -
len bu §aheser, i§te o ktzm portresidir. 

Gauguine, kalbine sundugu a§k dere
cesinde yiiksek bir eser ilham eden bu 
Okyanus giizeli, §imdi, Papeete §ehrin
de bir r;;inlinin domuzlarma c;obanltk 
ediyor! 

Eser 2 milyon frank ktymet altrken, 
onu c;izen ellerin topraga kart§tp gitti
gini gormek, bir san'atkarm gozi.inde 
o ebedt eseri ilham edecek kadar yUk • 
selen gene; ktzm domuz c;obanhW.na ka
dar indigini ve eserle beraber, bir za -
manlar kendisini deUce seven ressam1 
bile belki unuttugunu dii§iirunek in • 
sana zincirleme bir hiiziin vermiyor 

mu? 

saha ve salon arasrnda pek zordu. Yu -
kanda da i~aret ettigimi iizere vak1a bi.i
tlin bu stad ve salonlar birbirine ekli idi, 
ve her tara¥ giden yollara muteadditl 
levhalar asilmi§, i§aretler konmu§tU am
rna, saha bir iki degildi ki. Burada da 
imdadmuza memurlar yeti§t~ bizleri, 
miisab1klanmtzm bulundugu yerlere ka· 
dar gotiirdiier. 

N akil vasttalartmn bollugu 
Bi.iti.in nakil vas1talannm biiyi.ik stad

yom etrafmda teksif edilmi§ ·olmast bu
raya gelip gitmegi fevkalade kolayla§hr 
Jnl§tlr. Otobiis, tramvay, metro, elek • 
trikli lien ve hertiirlii nakil vasJtalan 
stadyoma durmadan adam ta§ldJlar. Bu 
vesaiti nakliye bollugunda, ge~ kalmak, 
miisabakaya yeti§ememek ihtimali olma
digl gibi miisabakalar bittigi vakit te gi
dilecek yere gee; kalmak endi§esi de va· 
rid degildi. Bu bol vas1talar, 100 bin in
sam bir satte §ehrin her tarafma dagih -
yordu. Bunun en giizel misalini Olim -
piyadm kapam§ glinii gordiim. 0 giin 
stadyomda belki 150 bin ki~i toplanml§" 
tJ; merasim sa at dokuz buc;uktan sonra 
bitmi~ti. Bu 150 bin ki§inin gecenin bu 
saatinde §ehrin muhtelif yerlerine nastl 
dagilacaguu merak ediyordum. Her~eyi 
hesab eden Alman te,kilah bunun da dii· 
§i.inmi.i§tii, bu muazzam kalabahk ta bir 
saat ic;inde muhteif nakil vas1talarile yer
li yerine gitti. 

Bu intizam ve siirati §imdi dii§iiniiyor, 
bir de T aksim stadyomundan veya Fe· 
nerbah~e stadmdan c;1kan dort be§ bin 
ki§ilik bir balk kiitlesinin §ehre donerken 
~ektigi sikmbyi gozoniine getiriyorurn ve 
organizasyon i§lerinde nekadar geri ol
dugumuzun ac1ltgm1 bir daha duyuyo • 
rum. Biz, he§ bin ki§iyi be§ saatte ta§l • 
yam~yoruz, onlar 150 bin ki§iyi bir sa -
atte koca Berlin §ehrinin her tarafma 
dagthyorlar ... 

laimleri ebeJile,en amatorler 
Buyiik, stadm garb kaptsmm yamnda 

biiyiik mermer siitw~lar yapml§lar. Bu 
mermer siituna 11 inci Olimpiyadda 
altm madalya alan sporcuarm isimleri 
hakkediliyor. Diinyamn dort bir tara -
fmdan bayragtnln §erefi ic;in merdce 
miicadele etrnege gelmit olan yigit spor· 
cularm nam1 burada ebedile§tiriliyor. 
Bu, bir amatOr i.;in paha bic;ilmez bir w 
reftir. 
Almanya birinciliii hak etmi,tir 

Olimpiyad koyiinden sonra Olimpi • 
yad stadyomu, bir memleketin spora 
verdigi ktymet ve ehemmiyetin canh bir 
niirnunesidir. Alman sporculugunu an -
lamak ve onun kudretini bilmek ic;in sa· 
dece bunlan gormek bile kafidir. Boyle 
bir memleket sporculugu 11 inci Olim -
piyadda birinci oldu ise, bu, onun hak
ktdtr. 

AHMEDIHSAN 

Biitiin lngilterenin hazzrlandzgz hadise 

Ma.jeste Edvard 12 may1sta 
merasimle tac giyecek 

bir t arafa b1rakdarak tarih1 Bir giin i~in devlet ve p arlamento usulleri 
an'ane ya,ab.lacak ve Kral merasimle taCIDI giyecek 

Londrada Bukingam saraytnda lngiltere tahfl Hiikiimdarrn babasma minnet ve hiir'!leti: 1911, 
[$imdiki Kral bekar olJuiu ifin merasimde Je miitevella Kral Core tac giyJigi :zaman Prena 

kpltuklardan birisi kaldtrllacakflr] Do Gal [Majeate EJvard] babaatnt opiiyor 
Sehrimizde misafir bulunan ve dun- sullen de kullamlacaktn. Ci.inkii hem Krahn k1yafeti tarihi olacaknr. Bu JOya .. 

yanm mesaha itibarile dortte birine ve c;ok an'anepereat, hem de fevkala • fetler arasmda vaktile Ehlis'alibe i§tira1i 
niifus cihetinden be§te birine hiikiimdar de terakki ve teceddi.id taraftan bulunan eden lngiliz ~valyelerinin zuhh k1yafet• 
olan Kral Sekizinci Edvard, babast Be· ingilizler tabantabana . z1d olan i§leri leri bile bulunacaktir. ingiliz milletinin 
§inci Corcun vefatmdan dolay1 resmen birlikte yiiriitmege fevkalade ehemmiyet hiirriyet vesikast olan Magna Corta fer .. 
matemde bulundugundan bi.ikiimdarhk veriyorlar. Mesela 1937 senesinde Kral manmm verildigi devrin loyafetleri dah. 
mevkiine gec;er gec;mez tacm1 giymemi§· Sekizinci Edvard diinyanm dortte birine ya~at!lacaktJr. Garibdir ki diinyamn ell 
ti. lmparatorlugun eczas1 arasmdaki ye- halcim bir hiikiimdar olarak tac giyerkeit parlmantarizm ve demokrat memleketi 
gane rah1ta Hiikiimdarm §ahsl ve hiikiim- Kantrbiiri Ba§piskoposu tarafmdan oku- olan !ngilterede tac giyme merasimi g\i .. 
darltgm remzi bulunan tac ve tahh bu- nacak takdis sozleri ve Krahn beyanna- nii parlamento ve hiikumet bir giin kin• 
lundugundan ve hatta tac giyme mera- mesi 766 tarihinde lngilterede ii<; buc;uk de sahnenin oniinden c;ekilecek ve gerf 
simi lmparatorlugun dahilen kuvvetlen• kontlugun Prensi Pol ile 1kinci Ethelre- plal\,da kalacaktlr. 
dirilmesini temin eden ender fJrSatlardan din tac giyme merasiminde ne§rolunan e- Derebeylik zamanlarinda de e 
biri bulundugundan lay1kile haztrhk mirnameden farlcl1 olmtncakhr. hn §ahsile saray erkamndan ibaretti. B 
yapmak i.;in bu muhte§em merasim gele- Bir farln Kantrbiiri Ba§piskoposunun kohne usul ingilterede bir giin i~in tek• 
cek may1sm on ikisine hirakild1. Simdi takdis sozleri ve Krahn beyannamesi in- rar ya§tyacaktu. Sayle ki tac giyme me~ 
biitiin lngiltere bu biiyiik hadise i<;Jn gilizce olmas!dlr. 766 senesinde York rasiminde en miihim vazifeler ve te§rifd 
haZJTlanmaktadu. Ba§peskoposunun okudugu takdis du- derebeylik zamamndaki Krahn maiye • 

Tac giyme merasimile alakadar daire- as1 ve o zamanki hiikiimdarm be- tini te~kil edenlerin unvanlarm1 haiz rical 
ler son derecede me§gul bulunuyorlar. yannamesi latince idi. Kral rabbani tarafmdan ifa edilecektir. Saray ba kah• 
HaZJThgl tertib ic;in ba§hca iki heyet himayeye ve samadani: ir§ada muhtac ve yas1, ha§te§rifatc;l, saray mareJa]J, vazi• 
te§kil edilmi§tir. Bunlardan biri Krahn bagh oldugunu soyliyecek, adalet ve fesi Krahn saltanatmt mi.idafaaya silalr 
MeclisihaSSI tarafmdan te§kil edilen k1rk merhamet esaslan iizere hi.ikumet icra Ia haz1r bulundugunu ilan etmek olait 
iki azah tac giyme komitesidir. edecegine yemin edecektir. saray §ampiyonu gibi garib unvanlari 

Bu heyet tac giyme i§lerinin miitlehid Derebeylik zamamnda lngiliz Kra] .. haiz rical merasimin ha§mda bulunacak• 
lngiltere Kralhgma aid i§lerine bakacak· Ian nas1l yemin ederse demokrasinin ve hr. Ba§vekil ve nawlar bu merasimdCI 
hr. Bu komitenin bir de icra heyeti var- parlmantarizmin en yi.iksek derecesin; ikinci ve ii~iincii derecede kalacakhrt 
d1r. varan bu devirde de Kral ayni suretle <;unkii o giin vaziyete saray ve derebe~ 

Diger he yet Krahn muvafakatile te§- yemin edecektir. Su kadar var ki fngiliz lik hakimdir. Y almz bu arada moder~ 
kil edilen tetevviic; i§leri komisyonudur lmparatorlug1.111un amk bir merkeze ve lmparatorlugun remizleri ihmal edilmi ~ 
ve reisi York DiikasJdJr. Bu heyet tac hiikumete tabi iilkelerden miirekkeb bir yecektir. 
giyme merasiminin biiti.in imparatorluk camia olmad1gma i§aret edilerek, dere- Onbe§ amhk an'anelerle en modem ID 

eczasile al&kadar i§lerile me§gul olacak beylik zamanma mahsus ayin ve sozlere sullerin birle§tirilecegi ve en eski tarihi 
ve heyette imparatorlugun her parcas1- en modern idare usulii kan~tJnlml§ ola- zamanlarla en yeni fmparatorluk devirle• 
nm aynca mi.imessilleri bulunacakl!r. cakhr. rinin uzla§tmlacagJ bu dikkate §ayan me• 
Miittehid i~giltere Kralhgile, Kanada, Bu yepi usul Kral Y edinci Edvardm rasimin biiti.in gayesi diinyanm dortte hi• 
Avustralya lttihad1, Yeni Zeland ve ce- tac giyme merasiminde ilk defa tatbik e- rine hakim olan !ngiliz !mp~ratorlugq 
nub! Afrika birligi dominyonlarmm mii- dilmi§ti. 1688 ihtilalindenberi ilk degi • camiasm1 samlmaz bir kiil halinde tut• 
messilleri buraya dahildir. §iklik burada gi:iriilmii§ti.ir. lngiliz !m • mak ve oyle gostermektir. 

Biri J!liittehid Kralhga ve digeri bi.itiin paratorlugunu te§kil eden dominyonlar- Bu manevi: gayelerin istihsali ic;in 
!ngiliz Imparatorluguna ~amil bu iki bii- dan her biri kendi ba§ma hirer millet maddi noktadan hic;bir fedakarhk esir· 
yiik heyetten ba§ka gene tac giyme j Jeri- ve devlettir. Bunlarm Krala tabiiyetleri genmiyecektir. Mesela tac giyme merasi• 
le alakadar diger umura bakmak iizere anayurd olan lngilter: hi.ikumeti vas1ta- mi miinasebetile 300,000,000 hususl 
muhtelif heyetler te§kil edilmi§tir. Bun- sile degil, dogrudan dogruya Krahn §ah- pul, milyonlarca madalya yap1lacakbr, 
lardan biri metalib heyeti ve digeri umu- smad1r. MayiSln on ikisine kadar kiireiamn iki 
ru nafia k9misyonudur. Mesela Avustralya lttihad1 devleti §ef milyar ni.ifusundan be§ yiiz milyonunu!! 

Tac giyme merasimi ve i§lerile alaka- olarak Kral Sekizinci Edvard1 tamr ve ba~l1ca me§guliyeti !mparatorluk merke• 
dar biitiin davalar birinci heyet tarafm- lngiltere miittehid Kralhgmm hiikume - zi Londrada yap1lacak merasim olacak • 
dan tetkik edildikten sonra Lord Hails- tini tammaz. Bu itibarla Kral Sekizinci t1r. 
ham, Mister Ramzey Makdonald, Nor- Edvardm Londrada miittehid lngiltere Ingilterede demokrasi yalmz efrada 
folk Diikas1, Lord Krome ve diger bazt Kralltgmm tacm1 giydikten sonra Delhi- aid degil, fmparatorlugu te~kil eden mil· 
lordlardan miirekkeb bir mahkemeye ha~ ye giderek Hindistan !mparatorlugunun letler arasmda da caridir. Kral Sekizind 
vale edilecektir. tacm1 ve Kanberraya giderek Avustral- Edvard fngiltere milttehid Kralhgi hii ~ 

lkinci heyet tetevviic alaymm ge~ece- ya miittehid devletleri dominyonu Kralhk kiimdan olarak degil, her milletin kendi 
g~~· yollarda ve meyd nl rd h Jk d tacm1 giymesi icab etmekted1'r. K ] a a a a m ur- ta 1 olarak §eflik yap1yor. Ayni zaman-
masma ve oturmasma mahsus yerleri ta- Lakin bu usu] tatbik edildigi zaman da hi~bir i.ilkede hiikumet siirmiiyor. Kral 
yin edecek ve tac giyme merasiminin ya- fmp~ratorlugun bir manast kalmiyacak - yalmz her iilkede parlamentosuna kar~i 
pllacagl Westminister kilisesinde yerler hr. Imparatorlugun eczast arasmda Kra· mes'ul hiikumetin tavsiyesfni icra ecler. 
hamltyacakhr. lm §ahsi vasJtasile bir rab1ta bulundugv u· K 1 b 

B b h oca mparatorlugun kudretinin Sirtl u· 
u gi i amltklarda hep Imparator- nu ve ayni zamanda bu camianm bir kiil radadtr. 

lugun menfaatleri gozetilecektir. Mesela te~kil eyledigini isbat icin Kral Sekizinci 
oturulacak yerlerin in~as 1 i~;in kullamla- ~dvard Londrada tac giyerken biiti.in 
cak keres ten in ecnebi memleketlerden 'ge· Ingiliz !mparatorlugunun tacm1 giymi§ 
l.enlerden olmamasma ve Kanada gibi sayilacaktlr. Bu i§tirak ve ittihadt anlat
Jngiliz lmparatorlugunun iilkelerinde ye- mak ic;in miittehid Kralhk ile dominyon 
ti§en mallardan bulunmasma son derece- miimessillerinden miirekkeb olmak iizere 
de dikkat edilecektir. yukanda soyledigimiz vec;hile York Dii-

ingiliz imparatorluguna mahsus me - kasmm riyaseti alundaki tac giyme' ko
rasimde yalmz h.nparatorluk mah kulia- misyonu te~kil edilmi§tir. 
mlmas1 kat'i bir diistur sayllmaktadtr. Ehli salib kryaletleri 

1200 •enelik ayin ve emirname Kral Sekizinci· Edvardm tac giyme 
T ac giyme merasimi bin;ok garabet merasimi, yalmz emirnamelerin ve dual a

ye tezadlan ihtiva edecektir. On iki am- rm soz ve manalarile degil; k1yafet ve 
hk ayinler ve adetler bu merasimde ihya lakablan i!ibarile de tarihi ya§atacak~n. 
edilecek, ayni zamanda en asr1 idare u· Merasime l§tirak edenlerin ve hatta 

M. F. T. 

Yunanistamn yeni 
ata§emiliteri 

Atina 6 (Hususi) - Yunanistanm An: 
kara el~ili"i ata§emiliterligine suvarl 
miralayt Zumbulakis tayin edilmi~ti.r. 

T ayyare ile Yunanistani 
dola§ma miiaabakasi 

Atina 6 (Hususi) - Atina havacJlt~ 
kulubii tayyare ile Yunanistanm etra : 
fmda dola~mak ic;in bir miisabaka 3~. 
m1~tu. Miisabakada kazanana ehcmrnt· 
yetli hediye verilecektir. 
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[Battara.h 1 fnct ICJhftecJel 
faet, asi1ere Toledo yolunu kapatnl§lar ~ 
dH'. 

Yiiksek kumandanhlc, biiyiilc mikyasta 
hareHt ~in hazrrhklarda bulunmakta • 
d1r 

Asilerin Toledo cephesi~deki ileri ha· 
reketlerine kat'i surette tevkif edilmi§ na· 
zarile bakllmaktadtr. 

Bir kalenin •on alefleri 
Hendaye 6 (AA) - Havas Ajans1 

llluhabiri diindenberi hiikfunet kuvvetleri 
tarafmdan terkedilmi§ oldugu zannedilen 
Guadelupe istihltirrumn saat 8 de !run 
iizerine ate§ etmege ha§lamt' oldugunu 
bifdinnektedir. Asilerin bu istihHma sii· 
ratle taarruz edecekleri tahmin olunmak
tadtr. F onlarah~ !run ve Behobiada tam 
bir siikun hiikiim siirmektedir. 

Zaptedilmi, olan ~ehirleri i,gal etmek 
iizere bu mmtakada alh bin ihtilalciden 

ancak alh yiiz kiti kalmt§llr. Diinden iti

baren Sen Sebastiyene asilerin kuvvei 

kulliyesi sevkedilmi~tir. Buraya pek ya· 

ktnda taarruz edilecegi tahmin olunmak· 
tadtr. Zira Pasazes ve Senteriada ciddi 

bir mukavemete maruz kalmacagt zanno
] unmaktadu. 

Kaleyi mudalaa edenler ka~tt 
Hendaye 6 (A.A.) - Havas Ajan· 

s muhabiri, halk~tlar cephesi milisle• 

rin clii nak~am Guada Lope kalesini ter

kederek kii~iik bir gemi ile F ransaya il· 

tica. etmi§ olduklanm bildirmektedir • 
littilalciler, hi~bir rouka.vemete maruz 

kalmadan sa at 22 de F uentarrabiayi iJ· 
gal etmi,Ierdir. 

Di:in gece Sen Sebastiyen kap1lannda 

tou~u muharebesi ha,IamJ§tlr. 

Ogrenildigine gore marksistler son on 

b~ giin zarfmda ellerinde rehin olarak 

bulunan 300 ki~iyi idam etmi~lerdir. 

Alkazar sarayrndahi harb 
Hendaye 6 (A.A.) -Havas muha~ 

birinin saat 12 de bildirdigine gore Gua· 

delUpe kalesi atet etmekten feragat et • 
mi tir. Kaleoin ihtili.lcilerin elindc bu • 

lundugu artlk ~iiphesizdir. 

F uentarabiada karakollar gezmekte ~ 

dir. Orada hi~bir ev harab olm\11 degil· 

dir. Hiikumet kuvvetlerinin denize atml§ 
olduklan kamyonlarm ~1kanlmasma gay
ret edilmektedir. 

Havas Ajansmm Burgosdaki muhabiri 
Alcazar Toledo mahsurlannm nasyona· 
listler tarafmdan kazamlan muzafferiyel 
iizerine tertib etmit olduklan tentiklerin 
radyo ile dinlenmi~ oldugunu bildirmekte· 
dir. 

Mahsurlann bir ahize, bir de mur • 
sileleri vard1r Alcazar kumandam hergiin 
bir gazete ne§rettirmektedir. Zabit nam
zedleri !spanyamn §crefi icin olmege ha· 
~lr olduldanm soylemi§lerdir. 

Bir Madrid gazetesine gore ... 
Madrid 6 (A.A.) -Mundo Abero 

gazetesi, Alcazar de T oledoda mahsur 
hulunan asilerin, hi.ikumet kuvvetlerinin 
Tala vera Del Tazada kazanml§ oldugu 
ll'IUvaffakiyetler iizerine, bugiin teslim ol· 
ll'lalanmn muhtemel bulundugunu yaz ~ 
lllaktad1r. Asilerin Alcazar muhasarasml 
kaldtrmalan iimidi kalmam14hr. 

T arihi •aray bir harabe 
haline geldi 

Paris 6 (A.A.) -Havas Ajanst mu· 
habiri, Alcazara kart• yap1lan son taar· 
ruzda T oledoda ham bulunmuttur. Al
tazann bugiin teslim olunacag1 muhalc· 
kale addedilmektedir. 1htilalciler tarafm· 
dan i~al edilmi§ olan askeri valinin sara· 
Y1, geceleyin tahrib edilmi§ ve i~indekiler 
bir yeraltt yo)undan Alcazara iltica et • 

tni~lerdir. Hi.ikumet bataryalan Alca ~ 
zan tahribe devam etmektedir. Alcaza· 
rtn aol kulesi yokolmu~. sag kulesi de ha
rab olmu tur. Kumbara atmakta ihttsaa· 
lan alan hiicum miifrezeleri, Alcazann 
i<;inde ufaktefek yangmlar ~1karmt§lard1r. 
Bu yangmlar i~erideki asileri adeta bog· 
lllaktad1r. Bunlar dort gtindenberi aleti 
kesmi,lerdir. Miihimmatlarmm tiikenmit 
())clugu zannolunuyor. 

Malagadan bildirildigine gore on do· 
ktrz ya§mda ve Willbros Gracia isminde 
bir delikanh, asilerin takviye lutaattnm 
Grenadaya gitmesini menetmek icin bit 
koprtiyii berhava etmi§tir. fnfilak bir tren 
~ec;erken vukua gelmit ve tren yuvarlaniP 
Parc;alanmt§hr. Milisler, sag kalanlara el 
bombalarile hiicum etmi§lerdir. Milisler· 
den yalmz bir kiti olmii~tiir. Karnmdan 
"faralanmt§ olan ,efleri hastanede olmiit· 
r· ur. 

lhtilalcilerin z:aptettiii fehirler 
Valladolid 6 (A.A) - Nasyonalist 

kuvvetler, Avila eyaleltinde Uin Puer· 

to del Picoyu i~gal etmitlerdir. 
Bu kuvvetler, hiikumet kuvvetlerinin 

taarrnunu T alave ra del Pojoya dogru 
tardetmi~lerdir. 

lrunun feci vaziyeti 
Pont d'lrun 6 (A.A.) - lrunun ta

mamile ihata edilmesini takib eden ilk 
dakikalan tasvir eden Havas Ajans1 
muhabiri, ihtilalcilerin sevinc sahnelerini 
nakletmektedir. 

Heniiz dumam tiitmekte olan frunda 

kararm1~ duvarlara ufak ktrmtzt • san 

bayraklar astlrnl§IIT. Birkac; fa§ist milis, 

devriye gezmekte ve pusulan ara§hrmak

tadtr. Frans1z gazetecilerile diger ecnebi 

gazetecilerindn fotograf ve sinema mu • 

habirlerinden §ehrin i§galinde ham bu • 

lunmu~ olanlara F ranstz memurlan tara

fmdan Frama hududunu ge~mek mi.isa

adesi verilmittir. 1spanyo1 karakolunda 

General Molantn askerleri silah oynat • 
makta, Romalivari selam vermekte, mu

zaffer c;tkml§ olduklarmdan dolayt gii • 

riiltiilii numayi§lerle sevinclerini izhar et· 

mektedirler. Sinemactlar filim c;eviriyor

lar, askerler sinema objektifinin sahasma 

girmeie ~ah§tyorlar. Kendilerinde kat ~ 

jyyen yorgunluk alaimi goriinmemekte ~ 

dir. 
Askerlerle hmcahmc dolu olan Ane -

mid a de F ranciada ktrmlzt bereli kra • 
)istlerle oto mitralyozler ve tanklara te • 

1adiif edilmektedir. Sokakl;rda insanlar 

ahval hakkmda goriitiiyorlar. Biribirleri· 

nin omzuna vuruyorlar, kucakla~lyorlar. 

Caddenin iki tarafmda bulunan ve yan ~ 

gmdan kurtulmu§ olan evler, yagma ve 

tahrib edilmi§tir. Her§ey kmlml§, ne var 

ne yok yagma edilmi§, pencerelerde cam 

kalmamJ§, kapllar sokiiliip Yiktlmt~hr. 

Duvarlarda kur§un izlerine tesadiif edil-

mektedir. 

Paseo Colon mahallesi, korkunc bir 

rnaunzara arzetmektedir. Hemen hepsi 

de yangm felaketine ugramt§ olan evler· 
den duman ~1kmakta ve etraftan aras1ra 

tiifek sesleri gelmektedir. Ba,lanmiZin u
zerinden obiisler Jsilk c,:alarak gec,:iyor ve 
F uentrabia ile Cuadelupe kalesi iizerine 

dii~i.iyor. Behobiada bataryalar, Guade

lupe kalesine giille isabel ettirmege ugra • 

§lyor. 
lrun bombof 

Hendaye 6 (A.A.) - Havas bil • 

diriyor: Asiler !run a girdikleri zaman, 

F ransJzlann stgtndlklan F ransiZ konso

loshanesi mi.istesna olmak iizere, §ehirdc 
kalan tek sakin bir doktor olmu~tur. 

frun 12000 niifuslu bir 1ehir oldugu 

ve F ransaya yalmz 5000 ki§i s1gmd1g1 

· 'n geri kalan niifusun Sen Sebastiyene 1((1 ' . . 
dogru ~ekildigi tahmin edtlmekted1r. 

Milislere ihanet edilmif 
Bordeaux 6 (A.A.) - France, Bor

deaux et Sud • Ouest gazetesi, 1runda 
ralanml~ olan ve halihaz1rda Bordoda 

yb~ hastanede buh.nan bir F ranslZJn 
IT k d' 

beyanatml netre.~e t~ lr. 
F ransiZ, demt§hr k1: «Her tarafta ha

inler vardt. T ayyarelere kar§t harbeden 
b. ktt' aslna kumanda etmekte oldugum 

11 
hur Ja Puncha mevzii, ele ge~irilmesi 

me~ · 'd' B k ' k 'kabil bir mevzt 1 1. u 1t anm u-gayn . . . I 
dant asilere tltihak etll ve on ara her~ 

man , M . I . d . 
leyden evvel San b~r1 ctokyll ~a.n ~.~ rn1~-

I ··z ate•ine tuta 1 ece erm1 ogreth. 
ra yo • M · I b b 
Asilerin tanklan San .. arc~a 1 om .~rdl-

ttl'kleri zaman mudaftler, yol uze -mane . 
. d maden ocaklanm berhava etmelc u-

rm e · d I k 'k tediler. Fa kat temas temtn e en e e tn 

telleri kopartlrntth· • 
Majorha ada~tnda vazryet 

Banelon 6 (A.A.) - Katalonya 

B k'li Majork adasma yaptlan ihrac 
asve I , ff k' I . I . '1· sinin muva a tyet e nehce enrol§ arne 1ye .. 

oldugunu bildirmt§tlr.
1 

• 
/talyan gazete err memn~n 

R rna 6 (A.A.) -Havas AJansm· 
d n .

0 
ftalyan gazeteleri, 1spanyo) asile • 

.a· · lrunda kazanml~ olduklar 1muvaf· nntn 
fakiyetten memnundurlar. 

Diger taraftan bu gazeteler, Fran • 
stzlann !spanyol halk cephesi mensubla-

yapmt§ olduklan yardtm hakkmda 
rma h I . . . F nslz sag cena gazete ennm verml§ 

lrda k)1an haberlerin Hffesini biitiin te· 
0 u k d' ferruatile nakletm~ te IT. • 

Stampa gazetest <<Sahte Franstz. b1ta· 

fl y I» mdan bahsetmekte, T nbuna, 
ra lg b' f) y h '1 • «Mevhum FransiZ tiara 1gmm a1 cv1 
kuvveti» ni mevzuu .b~hseyleme~te, .. La· 

Faseista gazetest 1se <<Ademl muda· 
vero y 'h!Al d'l ba]e prensipinin ar;tktan afflga. I a e I • 

mi§>> oldugunu ileri siirmektedu. 

CUMHURIYET 

Cenevrenin bir talebi 
Cenevre 6 (A.A.) - «Cenevre mm

takalan» Cenevre komitesi, Madrid ve 

Burgosa bir telgrag gondererek taarruza 

ugnyan ~ehirlerin civannda «Cenevre 

mmtakalan» viicude getirmelerini taleb 
etmi~tir. 

Kadmlar ve cocuklar bu mmtakalara 

yerle§tirilecek ve bunlram ia§eleri bitaraf 

komiserler tarafmdan temin edilecektir. 

Bu komiserler, ayni zamanda mevzu usul 

hilafma vaki olacak hareketleri de bildi· 
receklerdir. 

F as Sultammn beyanalt 
Paris 6 (A.A.) - Rabattan bildiri· 

liyor: 

F as Sultlnt, !spanya hakkmda M. 
Poyroutona bir beyanname gondermi§ ~ 
tir. Sultan bunda ezciimle §oyle demek
tedir: 

Niifuzu, muahedenameler ahkam1 
mucibince, imparatorlugumuzun bir k1s· 

mma §amil olan doat bir memleketin ni

fak i~inde bulundugunu biiyiik hir hiiziin

le goriiyoruz. T ebaam1zdan bir k1smmm 

kendil!tle miinasehette bulunmakta oldu -

gumuz bir hiikumeti devirmege ugra~anla

nn le§ebbiislerine' hizmet etmelerine te • 

essiif ederiz F ransa hiikumetinin muahe· 

delerin zaman altma almm11 oldugu hii· 

kiimranl haklanmiZln ciimlesinin maauni

yetini temin edecegine itimadumz vardtr. 

F ran•rz habine•i vaziyeli 
tethik etti 

Paris 6 (A.A.) - Kabine Meclisi, 

!spanya hadiselerile iki saat me§gul ol· 

mu§tur. 

Hiikumet, bundan evvelki vazi}•eti 

muhafazaya ve 8 agustosta yap!lm11 ola.n 

diplomatik te~ebbiisu teyide ittifakla ka

rar vermi§tir. 

Kabine, salt giinu a~tlacak olan Lon~ 
dra konferansmda alacagt vaziyeti tet~ 
kik etmi~tir. Konferanstaki Frans1z he
yetine Buyi.ilc El~ Korhen batbabnhk 
edecektir. 

Blum, lspanya i§leri hakkmdaki mii· 
zakereyi tamamen takib edememi§tir. 
Ci.inkii bu mada Paris bolgesi sendika ~ 
larmm bir heyetini kabul etmi~tir. 

Heyetin Blum ile gorii~mesi 40 da • 
kika si.irmii§tiir. Delegeler !spanya cum
huriyetinin miidafaast icin laz1m addet· 
tikleri silahlarm gonderilmesine miisaa
de edilmesini tsrarla istemi~lerdir. 

Blum ise yalmz hukumetin vaziyetini 
leyid edebilmi,tir, 

Blum hundan sonra sendikalarm de~ 
mar~1 hakkmda arhdatlanna izahat ver· 
mi~tir. 

Bakanlar, ri'liiteak1ben Almanyada i~ 
ki sene askerlik hizmetinin neticelerini 
tetkik etmi~lerdir. Daladye ve Kot milli 
miidafaanm kuvvetlendirilmesi i~in ala· 
caklan tedbirleri sayml§lardtr. 

Bakanlar teslihatm ve hudud miida
faasmm miikemmel§tirilmesine prensip i
tibarile karar vermi,lerdir. 

Bakanlar, askerlik hizmetinin uzattl ~ 
masmr bertaraf etmi~lerdir. 

Hiikumet, miidafaay1 takviyeye karar 
vermi~ olmakla beraber, biitiin uluslara 
silahlanma yan~mm durdurulmasl i~in 
miiracaatte bulunacaktu. 

Fran•u; ameleleri lapanyaya 
yardrm edilme•ini i•tiyorlar 

Paris 6 (A.A.) - Paris bolgesi 
demir fabrikalarmtn delegeleri, 230,000 
sendike amele adma Ba§bakana gotiir~ 
diikleri bir mektubda hiikfunetten, pat • 
ronlar tarafmdan baltalanan sosyal ka· 
nunlann uw.llak surette tatbikini ve spe
k.ulasyon yapanlar hakkmda ~iddetli bir 
s1yasa kullamlmasml istemekte ve <<Hii· 
kumetin ispanya hiikumetine yard1m1 is
tihdaf eden her tiirli.i hl'lreketinde ken • 
dilerine giivenebilecegin~ ispat i~in 1 
eylul saat 16 da i§i bir sa-'l~ tatil etmeye 
karar verdiklerini bildirmektedirler. 

Asiler bir hukumet Jenizaltr 
gemisini batrrdrlar 

Burgos 6 (A.A.) - Vila she torpi • 
tosu, Lakroynda bir hiikumet denizaltJ 
gemisini bahrml~tlr. 

ls~ifa eden lspanyol el~ileri 
Va~mgton 6(A.A.) - 1spanya bii -

yiik el~isi, kanaatlerinin yeni Madrid 
hi.ikumeti kanaatlerile telifine imkan ol
madtgmdan dolay1 istifa etmi§tir. 

Va~ington 6 (A.A.) - !spanya ata· 
~emiliteri istifa etmi§tir. 

Atina 6 (Hususi) - Buradaki !span
ya elc;isile maslahatgi.izan Madrid hiiku· 
metine istifalanm gondermi~ler ve asilere 
iltihak etmi~lerdir. 

lspanya harbinin 

ac1 hakikatleri 

«Bu miicadele bir can 
~eki,medir. ispanya 

art1k dirilemezh> 
Pariste inti§ar eden Le Journal ga -

zetesinin ispanyada hususi muhabiri 
Edouard Heisey, tspanyol asilerinin ·i§· 
gali altmda bulunan Burgasta bir is • 
panyolla yapbg1 miilakab naklediyor. 
Muhabirin, hliviyetini ii~a etmedigi bu 
§ahsiyet, tspanyol ihtilalinin as1l sebeb
lerini hakikate c;ok uygun olarak §U §e
kilde izah etmi§tir: 

cTamir kabul etmez bir ziyan kar -
§tsmdaytz. Neticede, ~arpt§an taraf -
lardan birinin galebe ~almas1, galebe 
~ald1g1 veh~ne dii§mesi muhtemeldir. 
Fakat ne saglann, ne de sollarm kazana 
cagx her hangi bir zafer, bundan boyie 
milli vahdeti temin edemiyecektir. ts
panyollar, badema, birbirlerini iildiire
rek ya§amaga mahkfundurlar ve bu -
nun sonunu tahmin etmek te imkan • 

stzdtr. 
Zahirde, dahili barb ba§hyah ancak 

bir ay oldu. Hakikatte, cumhuriyetin 
teessiisiindenberi filen mevcuddu; ale
vi heni.iz §ehirlere, vilayetlere sirayet 
etmemi§, fakat kalbleri tut~turmu~tu. 

ilk kabahat te diktatiirli.ik zamamn
dadlr. Bizde, siyasi sarsmtllar daima 
geni§ ve ha§in olmU§tur. Maamafih, 
muvazene, §Oyle boyle temin ediliyor
du. Saglar ve sellar stra ile i§tihalanm 
ve gururlannt, ihtiraslarm.J. ve kinlerini 
tatmin edecek saba buluyorlardt. 

Eski parlamento sistemi yerine akide 
den mahrum bir diktatiirliik tesis edil
di. Ortaya ~tkan laf ebeleri millette, u

YU§IDU§ gibi duran ~iddetli ihtiraslan 
uyand1racak ~ekilde harekete ba§ladt -
lar. Her 1spanyol, bazan uyukbyan bir 
volkand1r. Bu volkan uyandmldt. Halk
~i cephe bu suretle do~du; daha isim 
verilmeden evvel de faaliyete ge~ti. 

Arhk krall1gxn devrilmesi i~in fazla 
beklemege Iiizum kalmamJ§h. Kralllk
la beraber, ispanyayt vahdet halinde 
bulunduran yegane kuvvet ytkllrnl§ bu

lunuyordu. GOziimiiziin onundeki kanlt 
cbugiin., 0 cdiin· un ba§ka ttirlii olma
Slna ihtimal bulunmtyan neticesidir. 

Rakib partiler, kabahati istedilderi 
kadar birbir1erine yliklesinler. Haki • 
katte, asiler, ayni hareketi hazrrlamak
ta bulunan rakiblerinden evvel hare -
kete g~mekten ba~ka bir §ey yapm1~ 
degillerdir. Belakonun, ilkbaharda ts -
panyaya yaphgi seyahat inkir edildi. 
Bu inkar ciir'etkarane bir yalandrr. 

As1l felaket, tspanyarun bu ihtilalle 
yaralanmast degil, ezilmesidir. Taro blr 
inhllal ve korkarun kat'i bir inhilal 
kar§lSmdayiz. Her ispanyol, her tspan
yolun dii§mam olmu§tur. Yabanctlar, 
kaqtltkh iki kiitlenin ~arpt§hkJm go -
rliyorlar. Bu iki ki.itlenin insicam1 go,>· 
teri§ten ibarettir. Kulis arasma §Oyle 
bir goz ahlacak olursa hakikat biitiin 
1;Iplakhg1le meydana !;Jkar. Ben ne asi
lerin, ne de halk~1 cephesinin tam bir 
muvaffakiyet kazanacagma ihtimal ve
remiyorum. Bu muvaffakiyet tahakkuk 
etse bile, ftrtma sadece yerini degi§tir
mi§ olacakhr. Galibler, rakiblerini is • 
timan vaziyetine dii§iirur d~iirmez 
birbirlerini yemege ba§hyacaklard1r. 
Clinkii, cumhuriyet~iler arasmdaki re
kabet aynen nasyonalistler arasmda da 
mevcuddur. 

Partileri tuz haline getirinciye kadar 
tak.si.me ugra§samz, 1spanyanm en son 
kalan tek tanesi bile kendi aleyhine kt· 
yam edecektir. Katliam, bir tek insan 
kalmc1ya kadar devam etse, bu bir tek 
insan, kar§Ismda ~arpl§acak kimse bu· 
1amaymca, rnutlaka kendi sag yumru -
gile kendi sol bOgriinii diivmege kal -
kar. 

Bu miicadele bir can ~eki§medir, is -
panya art1k dirilemez.:> 

Uludaga kar yagdt 
Bursa {Hususi) - Burada havalar 

yavaf yava§ sogumaga ba§laml§ltr. Ulu
dagm zirvesine ilk hr diitmii~tiir. F akat 
bu kar yerde tutmamJ~hr. Uiudag oteli 
ve havalisinde gece hararet stfmn alttnda 
ilc.iye kadar dii§mektedir. Dereler, akar 
sular buz tutmaktadtr. 

Atlar1n ayagma laatik nal 
takdd1 

B sa (Hususi) - Bursa Belediye
si; binek arabalarmm atlanna lastik nal 
taktmlmas1 haklctnda bir karar vermi§ti. 
Bu karar tatbih ba§lanml§ ve §ehirdeki 
binek arabaetlan atlanna lastik nal tak
lirml~lardtr. Bu lastik nallar: hem gii -
riilti.i ile miicadele, hem de yeni yap1lan 
~ekirge • Bursa asfalt yolunun vaktinden 
evvel harab edilmemesini temin mahiye
ttndedir. Maamafih gi.iriiltii ile miicade
le i~in bu hareket kafi goriilmemekte; 
yiik arabalannm demir telc.erleklerine de 
bir ~are bulunmas1 temenni olunmakta ~ 
~IT, 

Muhterem misafirimizin serefine 
' 

Modada diin biiyiik 
kay1k yari§lari yap1ldi 

Kral Edvard ve Biiyiik ~efimiz Atatiirk yarJ~lara 
'eref verdiler ve alaka ile takib ettiler 

Deniz harb mektebi llihalarr YtJrlftndan bir gorunuf 
LBa§tara/1 1 tnc1 saltttedc I Krahn arzusu i.izerine !ngiliz torpito~ 

Deniz Harb mektebi kikleri arasmda Ianna mensub efrad arasmda 800 metro 
yap1lan yan~larda, Deniz Harb mekte~ mesafe dahilinde bir flika yan~1 yapd -
binin 3 numarah kiki birinci, 4 numarah mt hr. Bu yan§l ye§il forma giymi~ olan 
kiki u~iincii olmu§tur. Bu yan lara 2 nu- Krofton torpitosunun bahriyelileri ka -
marah kik birinci oldugu halde yanh§ ~a- zanm1 hr. 
mand1ra dondiigi.inden diskahfye edil • Bu yan§m birinci ve ikincilerine Ali 
mittir. Said tarafmdan hirer kupa ve bayrak he· 

Kuliibler arasmda iki ~ifte klasik tek- diye edilmi~tir. 
nelerle ~p1lan yan~larda Giine§ birinci, T ahlisiyeler arasmda. yap1lan yan~ 

General Ali Said ikinci gelen Klorov torpito1u 
llika•tna miikiifattnt veriyor 

Beyko.z ikinci, Galatasaray ii~iincu ol - larda da Rumeliyi temsil eden ye§il renk· 
mu§tur. 

Donanma efradt arasmda 6 ~ifte flika 
yarl§l A ve B serisi i.izerinden yaptldt. A 
serisinde Mecidiye flikast birinci, B se
risinde Deniz lisesi flikast birinci oldular. 

Kadmlar arasmda dort c;ifte klasik 
teknelerle yap1lan mi.isabakada F ener
bah~e birinci, Giine§ ikinci oldular. 

Be~ c;ifte donanma flikalan miisaba • 

liler birinci gelmi,tir. 
Bu miisabakalarda puvan itibarile 11 

puvanla Beykoz birinc:i, 6 puvanla Fe ~ 
nerbah~e ve Giine§ ikinci, 4 puvanla Ga· 
latasaray ii!;iincii olmu~lardJr. 

Y art§larda derece alanlara General 
Ali Said, F ahreddin, ikttsad Vekili 
Celal Bayar ve Maliye Vekili Fuad Ag
rah tarafmdan kupalar verilmi~tir. 

Kadrnlar arastnda dort ~lite ytutflardan bir goriiniif 
lcasmda Mecidiye birinci, Hamidiye i ~I Yiizme Ytlrtflart 
kind oldular. Evvelki giin ba~lanan yiizme yan§la • 

iskampavyalar arasmda yapJlan mi.isa- nna diin sabah ta devam edilmittir. Di.in 
bakada Yavuzun 1 numaralts1 birinci, 2 ahnan dereceler ~unlardnr: 
numarahsJ ikinci olmu§tur. 200 metro serbest: Birinci Galatasa· 

Yedi cifte flika yan§tnda gene Ya - raydan Halil 2,27,3 ikinci lstanbulspor .. 
vuzun I numarah flikast birinci, 2 numa· dan Mahmud, i.iciincii Galatasaraydan 
rah flikas1 ikinci oldu. Orhan, dordiincii Beylcozdan F uad, be~ 

Profesyoneller arasmda yap1lan altt ~inci Rauf, alttnct Vedad. 
r;ifte alamana yart§mda Adah Dursun 200 metro kurbagalama: Birinci Bey· 
birinci, Karadenizli Hiiseyin ikinci ol ~ kozdan Mekin 2,20,30 ikinci Toma, ii· 
mu§lard1r. ~iincii Adnan, dordiincii Galatasaraydan 

Dort <;ifte yan§larda Beykoz birinci, Semih. 
Galatasaray ikinci, F enerbahr;e ii~iincii 1500 metro: Birinci Galatasaraydan 
olmu§lardtr. Altmordu diskalifye edil ~ Halil 22,25,2, iki11.ci Beykozdan Fuad, 
mi~tir. iic;iinci.i Biilend, dordiincii Fikret. 

Yelhen yarrflarrndan bir toriiniif 



' cmmURn'ET 

hte em mi.safirimiz dUn 
gee 

I Baftaratt 1 tnet sahttede I 

mekte olan lngiliz sefareti erkanile ln -
giliz konsolosunu selamlaml§ ve kendile
rine iltifatta bulunmu§lardtr. Cumhurre
isimiz bir miiddet sonra salondan c;tkarak 
hususi trenlerine gitmi~ler ve vagonu biz
zat gozden ge<;irmek suretile yi.iksek mi
safirlerine kar§J ~ahsi bi.iyiik bir alaka 
gostermi~l erdir. 

Kral geliyor 
Saat 11 ,25 te S. M. Kral j.dvard 

refakatindeki lordlar ve ledilerle hera
her istasyona gelmi§ler ve biiyiik salonun I 
kap1smda Cumhurreisimiz Atatiirkle 
Ba§vekil ismet fnonii ve diger Vekiller ' 
~~ra~mdan kal'§tlanmi§larcLr. Cumhurre- J 
JSJmJz Atati.irk, muhterem misafirile be
raber salondan c;Jkarak hususi trenin o
nline gelmi§lerdir. 

Cumhurreisimizin hediyeleri 
Bu s1rada, Hariciye Vekaleti Kale

mi Mahsus Miidiirii, S. M. Kral Edvar
da refakat etmekte olan ii<; lediye Cum
hurreisi tarafmdan hediye edilen birer 
buket takdim etmi§tir. 

Trene binmezden evvel, muhterem mi
safirimiz kendilerini te§yie gelen yiiksek 
zevatJn ayn ayn ellerini stkrm~lar ve il
tifatta bulunmu§lardir. 
Muhterem miaalirimiz, Atatiirkii 

Londraya davet ettiler 
S. M. Kral Edvard, Atati.irke de de

rin te§ekkiirlerini bildirmi§ ve fstanbulda 
kendisine kar§l gosterilen fevkalade hiis
nii kabulii unutmJyacagmt soyliyerek 
Curnhurreisimize hitaben frans1zca ola
rak: 
~ Sizin de bir giin Londray1. ~eref

lendireceginizi Umid ederim, demi~lerdir. 

$ehrim·zden ayrlld1 
--

Ertuirul yatrnda ~ok nef' eli bir ha•bihal 

Biiyiik mi•afirimiz, , tebaalarma iltifat ediyorlar 
misafirlerine Ba~vekilimizi gostererek ve I Slmizin oniinde hi.irmetle igilmi§lerdir. I Hu•u•i tren 23,45 te hareket etti 
frans1zca olarak: · L;;dlar ve Lediler Cumhur Reisimi- Biiyiik J!lisafirimiz, bu samimi dost
«- 0, hemen Londraya gelecektir» zin elini stkarlarken Ti.irkiyede ge<;irdik- luk tezahi.iratt ve istasyonda bulunan -

Sa Maie•te Kral halkr aelamltyor demi§lerdir. Jeri giinlerin hahrasm1 unutmiyacaklan - !arm alkt§lan arasmda saat tam 23,45 
Cumhurreisimiz yijksek misafirlerinin S. M. Kral Edvard giilerek: m, fevkalade memnun kaldtklanm soy - te Sirkeciden aynlmt§tlr. 

bu dostane davetlerine cevaben: «- Kendilerini Londrada bekliye • lemi§ler ve derin saygtlanm sunmu~lar - Muhterem misafirimiz dogru Viya • 
- !ngiltereyi ziyaret etmek daima cegim.» cevabm1 vermi§ler ve kendisini d1r. Bu mada !ngiliz Biiyi.ik El<;isi, naya gidecek ve oradan Parise ugnya -

benim arzumu te§kil etmektedir, demi§ler- te§yie gelenlerle bir defa daha vedala§a· Kraldan mezuniyet istemi§tir. S. M. Kral rak Londraya avdet buyuracaklardtr. 
dir. • rak Cumhur Reisimizle beraber hususi Edvard sefirin bu ricasmdan Cumhur * * * 
Ba,r. kilimiz Londraya gidecek trenlerine 'c;1km1~lard1r. T renin salonunda Reisimizi haberdar ettiginden Atatiirk Devlet Demiryolla.n Umumi Mi.idiir 

S. M. Kral Edvard: iki Biiyiik -5ef bir miiddet daha gorii~ - gi.ilerek ~u cevab1 vermi§tir: muavini Cemal Hidayet, yiiksek misafi-
«- Cok giizel, <;ok giizeh> diyerek mii§lerdir. <;ok samimi ve dostane olan «- Kendi~ine izin veriniz, fakat der- rimizi Viyanaya kadar te§yi elmek i.i -

bu cevabdan fevkalade memnun kalcLk- bu mi.ilakattan sonra Cumhur Reisimiz 'hal buraya di:inmek ~artile ... » zere hususi trenle gitmi§tir. 
lanm bildirmi§ler ve Curnhurreisimize yi.iksek misafirini selamhyarak trenden 
yaphklan daveti bu sefer de ingilizce ola- inmi§lerdir. Atlantik kahraman1 bir kadtn -daha 
rak Ba§vekil 1smet lni:ini.ine tekrarlam1~- S. M. Kral Edvarda refakat etmek -
lardu. Cumhurreisimiz Atatiirk, yiiksek te olan Lediler ve Lordlar Cumhur Rei-

Biiyiik misafirimiz tebaalarrna iltifat ediyorlar 

Biiyuk ~elimiz, ktymetli mi•afirlerini Ertugrul yatana altyorlar 

Madam Marthamm Okyanusu geftigi tayyare, madalyon i~inJe •agda 
Mm. Martham ve me,hur tayyareci karr koca Molisonlar 

Nevyork 6 (A.A.) Madam kendisinin sag ve salim bulundugunu, 
Beryl Markham Y eni iskoc;yada (-5i • yalmz yiiziiniin baz1 yerlerinden here 
mali ~merikada) ~ain. . Baienecovede Jendigini bildirmi§tir. 
mecbun sur~tte yere mmi§tlr. CUMHURlYET _ M d B r· 

Tayyarect madam, Cap - Berton tay- a am e 
yare kuliibiine bir telgraf c;ekerek tay - ly Markham Nevyork i<;in Londradan 
yarenin harab olmu§ oldugunu, ancak havalanmJ~tJ. 
It~ ttl tit II I II II It I I lilt I I I Ill I II t Itt I tot t ttl 1 tttt Itt• 1 ttttttt IIIII I ttl I It I I ttl ltfltlf lftt I Itt lftlltll Itt .. I ttl I ttl II II I Ill 

Bandtrmada heyecanh bir rna~ 

Band1rma (Hususl) - Karacabey spor kuli.ibii birinci taktmile Banduma 
Doganspor birinci taktmt arasmda idman yurdu saha~mda futbol ma~1 yapiimi§, 
Band1rma Doganspor tak1mJ ma<;J 4-2 kazanmi§tJr, Resmimiz iki taktm oyuncu· 
lanm bu arada gostermektedir, · 
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S. M. Kral Edvard1n 
diinkii gezin-tileri 

Aziz misafirimiz, diin Marmarada iki bu~uk saat 
kadar bir cevelan yapb, Biiyiikadada banyo aldt 

Aziz misafirimiz tebaalanmn ellerini srkryorlar 
I Ba~tara/1 l t1lCt !ahtfede I j]konce ki.i<;i.ik <;ocuklarm onJerinden ge<;• 

eden bir cevelan yapmt~lardtr. Bu ceve- mi§ler, <;ocuklara iltifat ederek ball su· 
Ian esnasmda lngiliz ve Ti.irk torpitolan aller sorduktan sonra yaya olarak kuliih 
da Nahlin yatma refakat etmi§lerdlr. binasma gitmi§lerdir. 

Bu cevelandan sonra, Sa Majcste Burada kendilerini Moda Deniz ku· 
Krait hamil olan N ahlin yah, hafif bir liibi.iniin fahri reisi lklisad Vekili Celal 
seyirle Adalann arkasmdan Bi.iyi.ikada- Bayar kar§tlamt§tlr. 
nm arka tarafma gelmi§, ve saat II ,30 Muhterem misafirimiz yukanya <;I • 
da Yori.ikali koyunda demirlemi~tir. kmca evvelce hamlanmt§ olan bi.iyi.ik bir 

Muhterem misafirimiz saat 1 ,30 da hir fotografilerini imzalamast rica edilmi§tir. 
molorle yattan aynlm1ey ve refakatinde Bu resim Sa Majesteyi agtzlannda si • 
iki dostu oldugu halde Oksi.izbag civan- gara ile bahriyeli ktyafetinde gostermek· 
na ~1kmt~tJr. Sa Majeste burada banyo te idi. · 
yapm1~lar ve 1 saat kadar dinlendikten Sa Majeste birka<; bin lira k1ymetin • 
sonra yata avdet buyurmu~lardtr. de bir halt ile orti.ilmi.i§ bir masanm i.ize• 

Yat ve torpitolar saat i.i~e dogru Yo· rinde duran fotografilerini Sabur Sami• 
riikaliden Modaya hareket etmi§tir. nin takdim ettikleri bir altm kalemle im· 

M oqa kuliibiinde zalaml§lardtr. 
Moda kuli.ibi.inde sabahtan itibaren Bundan sonra !ngiliz sefiri Sir Persi 

fevkalade bir hamltk goze !;arpmakta i- Loren Sa Majesteye sefarethane erka • 
di. Bir yanda Anafarta, Aksu vapurlan, nlnt, ba*konsolos Sir Hov da konsolos • 
obi.ir yanda Erenkoy, Coztepe, diger hane erkamm ve diger ingiliz kolonisi 
yanda Hali<; vapurlan ve saytslz miktar· mi.imessillerini takdim etmi§lerdir. 
da motor, istimbot, yat, kotra ve kaytk Sa Majesteye takdim edilen kadmlar 
yan~ yerinin iki taraf101 kaplami~tl. usul i.izerine dizlerini brarak Krah se • 

Buyi.ik misafirimizin Nahlin yatlarile lii.mlami~lardtr. 
Atatiirkii getirecek olan Ertugru) yat- Bu SITada muhterem misafirimiz: 
ian i<;in de hususi yer aynlmt~tl. - <;ok gi.izel bir yer buras1l diyerek 

Nahlin yah geliyor kuli.ibii takdir etmi§ler ve kendilerine 
Yan~lar heyecanla devam ederken takdim edilen on on be§ ki§i ile konu~a

tam sa at 3,45 te N ahlin yah uzaktan go- rak iltifatta bulunmu§lardu. 
riindu. Moda a<;~klannda demirlemi~ 0 • Kral kulubde ayni zamanda temas et· 
Jan donanmall}IZID oniinden ge~tj Ve sa- tigi kimselere memuriyetJerini, ne j 

tiklanm, nekadar zamandanberi burada at tam 4, I 5 te yerine gelerek demirledi. 
olduklartm sormu§lard1r. 

Y attn yan~ yerine gelmesi iizeri111e bU-
S a Majeste kuliibden <;tkarlarken ko· 

ti.in vapurlar dudi.ik c;alarak ve halk alkJ~-
Ioni lie; defa: 

lay1p « Y a§a! » diye bag1Ti1rak Krah se- _ Hip hip 1 Hurra 1 
lamladtlar. 

Diye bag1rmak suretile kendilerini se· 
Sa Majeste Kral bu strada ikinci gi.i- lamlamt§lardtr. 

vertede bulum ...... orlardJ. Ozerlerinde ma-
Muhterem mi11afirimizin iltifatlan 

vi kolsuz bir gomlek ve ba~larmda beyaz Bu mada muhterem Kralla Celal Ba· 
bahriye kasketi vardt. Halkm kendileri-
ne kar~1 gpstermi~ oldugu bi;:;~ :.....ahii-
rat kar~tsmda ~apka~arile halkt selamla
dtlar. V e diirbunle etraf1 seyretmege 
ba§ladtlar. 

Atatiirk te lefrif ediyorlar 
On dakika sonra da Atati.irkii hamil 

olan Ertugrul yah Kad1koy istikamelin
den geldi. 0 da dlidi.ik sesleri ve alkl§lar 
arasmda aynJ.an yerde demirledi. 

Moda kuliibiinde toplanan 
/ngiliz koloni•i 

Biiyi.ik misafirimizin Moda Deniz 
Kuli.ibiinde !ngiliz Kolonisinin mi.imes • 
sillerini kabul etmeleri mukarrer oldugun
dan saat 2 den itibaren kuliiblin salonla
nnda toplanmi§lardt. Bunlar yiiz ki~i 
kadar idiler. 

Kral saat 4,25 te Grafton harb ge
misinin motorile ve yanmda lngiliz el -
c;isi Sir Persi Loren oldugu halde Moda 
iskelesinden karay !;Ikmi~lardtr. 

Kral beyaz pantolon, laciverd san 
parlak diiimeli ceket ve bahriye §apkasi 
giymi§ler, boyunlanna da siyah bir pap
yon takmJ§lardt. 

Program mucibince Krahn Moda De
niz kuli.ibiiniin iskelesinde karaya c;1k -
malan mukarrerdi. Bunun wm heyet 
miimessilleri burada iki sua iizerine di -
zilmi§lerdi. lskelenin rJhtlmi i.izerinde de 
50 kadar kiic;i.ik fngiliz <;ocugu yer al -
ffil§h. 

Sa Majeste, vapur iskelesine c;1kmca 

yar arasmda §U §ekilde bir konu§ma ce• 
reyan etmi§tir: 

- Bu kuliib muhtelit midir) 
- Evet. Hem Turk, hem de !ngiliz 

azalan vard1r. 
- Tiirklerle lngilizlerin mii§terek c;a· 

h§malan beni pek mi.itehassis etti. Sizi de 
1ngiltereye gelerek deniz kuliiblerini 
gormege davet ederim. 

Celal Bayar bu sozler uzerine Sa Ma
jesteye te~ekklir etmi~tir. Ve Kral gene 
1ngiliz elc;isi Sir Persi Lorenle birlikte 
motore binmi~lerdir. 

S. M. Kral Edvard iskelede Istanbul 
Emniyet Direktorii Salih K1hc1 gori.ince. 
ba§larile selamlamJ~lar ve elini s1karak: 

- Mersi, size bilhassa te~ekkiir ede• 
rim. Turk polisinde gordi.igi.im inz1bat ve 
asayi§ten dolay1 son derecede memnun 
kald1m, bundan dolayt Turk polisini ve 
sizi tebrik ederim» diye iltifatta bulun .. 
mu~tur. 

Bundan sonra yi.iksek misafirimiz ken· 
dilerini Moda iskelesine getirmi§ olan 
Crafton motori.ine binerek dogruca Er~ 
tugrul yatma gitmi~ler ve Cumhurreisimiz. 
Atatiirke miilaki olmu§lar ve deniz yan§~ 
lanm Ertugruldan takib etmi lerdir. 

Motor bu sefer dogruca Ertugrul ya· 
tma yana~ml§hr. 

Reisicumhur Ataliirk Sa Majesteyi 
merdivenleri inerek kar§tlamt§ ve Ertug· 
rul yatJ 17,15 te Floryaya mi.iteveccihen 
hareket etmi§tir. 

Muhterem misafirimiz, refakatinde lngiliz sefiri olJugu 
halde Moda kuliibune eidiyorlar 
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(.iUN0N BULMACASI Doktor - Operator .-- . 

lHa~~~!~~! ~~!~:: h!s~~=e~~~~e-I 

2 

3 

4 
5 

6 

7 
8 

9 

10 

t 11 s 4: C> e 1 e " 1\J 

I I I I 1•1 1117 
I I I 1•1 I I I I 
I I I I 1•1 I I I 
I I I 1•1 I I 1•1• 
1•1•1•1 I I 1•1 I 

• I I I I I 1•1 I I 
I I I I I 1•1 I I I 

I· I I I I I 1•1.! 
I I 1•1 I I I I I I 

-~-, l•L I I I lli!L 
Soldan sa~a: 

ratorii Beyoglu, Istiklaleaddeai No . 
'284 Karlman yanmda Tel. 44551 

Istanbul Kadastro Birinci 
Mmtaka Miidiirliiiiinden: 

Heybeliadanm eski Han, yeni Orban 
Yahbiilbiilii sokapnda eski 19 nu • 

ve 11 ve 12-21 niimerotajh ~ehzade mara 
1\lchmed vakfmdan ve 9 hazira~ 1285 

1 - Miisabaka, alan. :l • Ayni ismi ta~t
yan !ki adam, !nsanlarm a<;hgt bogaz. S -
Bu 'kel!menln bir kere daha tekrarl siirc~t 
ifade e<ier, biiyiik <;i<;ekllk. 4 - Arabca ¢de
rin~. ba:;;tmtzt orten ktllar. 5 _ Kanadll 
hayvan, rus<;a ceveb. ii - Tavuk yavr~u. 
Vi.lcudiimiizde dola~an klrmtzl su. 7 • Kll.
tld lira, makta. 8 - Franstzca d9tiha a<;an 
1~kilen. 9 - Takmaktan emir, yemegin Yll
nmda. yenen slrkel1, zeytlnyaf;lt §CY. lQ -

tarihli ve 13 srra numarah kaydt bu -
lunamtyan vaktf scnedile Yanko kw 
Anikanm uzerinde iken 16/12/933 ta • 
rihinde olmesile verascti ktzlan Elenl, 
A ")iii e, Olombiya, ve Marikaya kat -
clJ~ Uskiidar hukuk hiikimliginin 22/ 

61934 giin ve 40/934 sayth veraset se • 

nedinden ve 933 tarihine kadar Anika 
vc bu tarihten sonra da veresesi tara • 

ftndan bilheza tasarruf eyledigi ver -

diklerl beyannameden anla tlmt~ ve bu 

mUik 58 inci adan1n 9, parselinde ve 

29/6/936 tarihinde Olombiya, Eleni, 

Marik&{ ve A~laiya adlarma miisavi 
hisselerle tesbiti yaptlml§br. Bu yer • 
len aid pliin surcti Sultanahmed miil· 
ga Defterhane binastntn diirdiincii ka
tmda birinci mmtaka Kadastro miidi -
riyeti divanhanesine iki ay miiddetle 
talik edilmi§ olduguftdan bu miilk tl. -
zcrinde iddiayt tasarruf edenler varsa 
bu yerc aid vesaikt tasarrufiyelerile 

birlikte bu miiddet zarhnda Kadastro 

Birinci Mtntaka miidiriyetine miiraca· 

atleri liZim geldigi takdimen illn olu· 

nur. •98(,. 

9ok degil, bir renk. 
Yukandan ~agtya : 

1 - Htzlmm aksl, fit. 2 _ AyaS'ln attll ~l. 

rahib. 3 • Muvafakat gi:isteren, bir bO<:d in 
yapttgt lplik. 4 - Ziya, tern! edatt, 5 - Hi
r !stiyanlarm mabedl. Ill - Kabahat, katt 
toprak. 7 - Harb, cennbl Amerikada blr 
h iiktl.met. 8 • Ya~ll. blr baltk. 9 - zevk, evln 
iistiinii orten §ey. 10 • Telefonda ilk soyle· 
nen soz, bizi dogur an, b!r blnek hayvam. 

:s , o 11 7 ~ 11 tn 

lllfRIUINI•IHIOICIUIM~ 
2 ZIAIMlAINI•IYIAI~IA 
3 
4 

5 

. e 
7 

8 

9 

10 

Al•lu FIAI•IEIL AIM 
LIEIMiliSI• •I t K t 
EIKii Llil• tlsi•IN 
•I i I• EIHiliL •lsi i 
tiLIEI•IAIKI• D U ~ 
CI•ILIAITI I IF E • • AIL I I ILI•IZIA Bl I Tl 
QI.YiM~llil•l L L AISlE -

Dr. Zeki T ekta~ 
Niimune Hastanesi Nisaiye 
miitehass1s1, Kad1koy Bahari -
ye caddesi, Cevizlik tramvay 

durag1. Tel: 60177. 

iMREN 
Bugiin saat 10 da a~llmu;t1r. 

1 M R E N'in en son moda 

Yiinlii ipekli kuma~ ve §apkalanm 
goren ~·k Bayanlar bu magazanm ebedi mii1terileri olac:akbr. 

Adres: Galatasaray, eski ~ahibinin Sesi matazast No. 210 

istanbul Belediyesi ilanlarl 
Senelik 

muhammen Muvakkat 
kira11 teminatl 

Silivride Fatih mahallesinde Yarbatt Havra 
sokag1nda 3 numarah iki odah ahtab ev. 12 
Betiktat Sinanpaf& medresesinin 4 numarah 

0,90 

odas1. 30 2,25 

Yuk d t• l"k m' uhammen kiralart ve teminatlar1 ya::rah an a sem 1, sene 1 k d k" 
l · una a ar 1 • · olan mahaller 937 veya 938- 939 aene_er1 maytst aon 

raya verilmek iizere ayr1 ayr1 a~1k arthrm1ya konulmuttu~. ~artna • 
I · L M'"d'· l"w .. d go"ru'"liir lstekli olanlar h1zalarmda me erJ evaz1m u ur ugun e · 

gosterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 8 ey • 
liil936 sah giinii saat 14 te Daimi Enciimende bulunmahdir. «l.» (610) 

' . ' 
Deniz · Nakil 

Nakliyeci ve 

Vas1talarl Kum ve ~ktl 
Sabel Esnaft Cemiyetinden: 

:Madde 1 - Kum ve t;aktl nakle· 
den bilfunum deniz nakil vastta • 
Ian kaptan ve mal sahiblerinin 
gerek kendilerinin ve gerekse 
tayfalarmm dorder k1t'a fotoW"af· 
larile birlikte bir haftaya kadar 
cemiyete miiracaatle hiiviyet va • 
rakas1 almalan. 

Madde 2 - Esnaftn hukuklart· · 
nm korunmas1 g;cyesile sab§lartn 
intizam daircsinde ve sua usulile 
yaptlmasmm temini i~in kum ve 
t;aktl hamulesile gelecek olan 
bilfunum merakibin Haydarpa§a • 
ya yana§arak evraklarm1 orada 
bulunacak cemiyetin memuruna 
teslimle hamule tonlarm1 iilt;ti.ir • 
meleri. 

Madde 3 - Gcrek kum ve s:a • 
ktl resminden ve gerekse manifes· 

to harcmdan ka~mmak i~<in ha • 

mulesini noksan gostermek sure • 
tile ta~ ocaklart makbuzu alanlar
la limana ugramadan ~ah§anlar 
kazanc ve yol vergisi vermemek 
i!iin mektum tayfa !iRh~uan kap· 
tanlar hakkmda da takibatl ka • 
uniyeye tevessiil edilecektir. 

n h. . . 
Madde ( - Cins ve rna tyet tti-

barilc hcrhangi bir in§aat i§ine el· 
veri§li ohntyan fena kum ve jiB -

kthn da halkm zararma olarak sa· 
tt]nuyaca~ bildirilir. 

fn§aat i§leri yapanlarla in§aat 
sahiblerine kum ve ~aku mubaya· 

351 hususunda cemiyete mUracaat 
etmeniz menfaatiniz iktizastndan· 

dtr. · 
Merkezi idare Sirkeei Meyme-

net han numara 12 

Telefon iki ~{line kadar kon· 
mak iizeredir 

istanbul Defterdarbg1ndan: 
Muhammen senelik 

icar bedeli 
tira 

Hac1kii~iik Mahallesi Kiirk~ii han ikinci kat yeni 
60 

10 aayJh diikkan. 1 r k w • 11 13 say1 1 !lJ'Sa 
'Ye~fme so ag1 yen1 ' ~engelkoy 

60 
ve baraka. k" 13 . 

Balat : Karaba, Kopriibat1 iokag1 ~~ 1 yent 
60 

31 say1h ev. • 
Yukar1da yazth mallar 15/9/936 sah giinii saat 14 te h1zalarmda 

1 l'k b d 11 · .. • d rttmna ile ve icar bedeli dort mii-yazt 1 sene 1 e e er1 uzerm en a . . . . 
• t k "tt h t k •t • tediye edilmek farble btr sene I!;ID aavr a at e ve er a s1 pe,men 

k. "I kl d. T l'bl · .. de yedi bu~uk pey ak!;elerini uaya verr ece er u. a 1 erm yuz . 
k • · 1 k D fterdarhk Milli Emlak Mii -va h muayyemnden evve yabrara e 

durliijunde mutetekkil Sahf, lear Komisyonuna muracaatleri. 
«f.» (1031) 

CUMHURIY E'r 

istanbul Defterdarbg1ndan: 
Muhammen kaymeti 

Lira K. 
DA YEHATUN: Bi.iyi.ikyeni han alt kat eski 37 • 38 ye

ni 36 - 38 say1h iki odanm 1/2 ter 
paylar1. 

Arnavudkoy Kire!fhane aokag1 eski 12 mukerrer 
yeni 20 sa)'lh evin tamamJ. 

KADIKtiY Tuglactba•• mahalleai Bagdad cad • 
deai eaki 59, 61 maklub aayah harab 
bagm 16/80 pay1. 

KADIK()Y : Caferaga mahallesi Bah~e aokait 
eski 10 yeni 8 say1h diikkanm hava • 
11n1 miittemil eski 8 yeni 6 numarah 
diikkanm yar1 hissesi. 

KINALIADA : Aziziye mahalleai Karanfil aokag1 es 
ki 10 yeni 7 say1h arsanm 1/5 pay1 
215 metre 47 desimetre murabba1. 

KlNALIADA : Aziziye mahalleai Tetrifiye sokagJ ea· 
ki 1 say1h 956 metre ve 1~ deaimetre 
murabba1 arsanm 1/5 pa)?. 

KINALIADA Aziziye mahallesi Y aZ1~1oglu sokagl 
eaki 4 say1h 1241 metre ve 13 desimet• 
re murabba1 arsamn 1/5 payr. 

KINALIADA -: Aziziye mahallesi Livadyayicedid so
kagt eski 1 say1h 424 metre 62 deai
metre murabba1 arsanm 1/5 pay1. 

KINALIADA Aziziye mahallesi Karanfil aokai1 es• 
ki 8 say1h 1273 m\ tre .ve 88 desimetre 
murabba1 arsamn 5/5 pay1. 

KINALIADA •: Aziziye mahallesi Se~kiye sokait ea .. 
ki 5 aay1h 1269 metre ve 86 desimetre 
murabbat arsamn 1/5 payt. 

KINALIADA Aziziye mahallesi Agasi sokagt eski 
4 say1h 485 metre ve 53 desimetre 
murabba1 ar.,anm 1 L5 pay1. 

KINALIADA Aziziye mahalleai Agasi aokag1 eski 
1 aayah 798 metre 96 deaimetre mu • 
rabbat arsan1n 1/5 pay1. 

KINALIADA : Aziziye mahallesi Z~ytinlik sokagl 
eski 72 say1h 222 metre ve 37 desi • 
metre murabbat arsanm 1/5 pay1. 

KINALIADA Muradiye mahalleai Liman sokagl 173 
metre 52 desimetre murabbat &l'l& • 

nm 1/5 pay1. 
KINALIADA : Muradiye mahallesi Liman sokag1 121 

metre ve 24 desimetre murabba1 arsa • 
n1n 1/5 payt. 

KINALIADA Muradiye mahallesi ~&rf1 sokag1 eski 
64 say1h 823 metre 40 deaimetre mu· 
rabbat arsamn 1/5 pay1. 

KlNALIADA Muradiye mahallesi Altmct sokak es • 
ki 3 say1h 399 metre 34 desimetre mu
rabbar arsamn 1/5 payt. 

Muradiye mahallesi Muradiye sokagt 
eski 6 sayth 382 metre ve 10 Clesimetre 
murabbat arsanm 1/5 pay1. 

KINALIADA : Muradiye sokag1 eaki 4 say1lt 1353 
metre ve 75 desimetre mur!-bbat arsa
ntn 1/5 payt. 

KINALIADA Muradiye sokagJ 12 say1lt 1068 met
re 75 desimetre murabba1 arsanm 
1/5 pay1. 

KINALIADA : Muradiye sokag1 11 sayal1 397 metre 
50 desimetre murabba1 arsanm 1/5 
pay1. 

KINALIADA Muradiye sokag1 eski 7 say1h 369 met
re 46 desimetre murabba1 arsamn 
1/5 payt. 

KINALIADA Muradiye sokag1 eski 4 say1h 270 
metre murabba1 arsamn 1/5 pay1. 

KINALIADA Muradiye sokag1 3 aay1h 574 metre 60 
desimetre murabba1 arsanm 1/5 payt. 

KINALIADA ~arfl sokagt eski 66 sayii1 545 metre 
87 desimetre murabba1 araamn 1/5 
pay1. 

KINALIADA Cedidiye sokag1 eski 1 say1h 1379 
metre murabba1 arsanm 1/5 pay1. 

KINALIADA Cedidiye mahalleai Sultaniye sokait 
eski 5 1ay1h 344 metre ve 76 desimetre 
murabbat arsanm 1/5 payt. 

KINALIADA Cedidiye mahallesi Kthn~~1 caddesi 
eskl 33 1ay1h 574 metre 60 desimetre 
murabbat araanm 1/5 pay1. 

KINALIADA Cedidiye caddesi eski 1 say1h 2558 
!Delre 11 desimetre murabba1 arsan1n 
1/5 pay1. 

KINALIADA Cedidiye mahallesi K1hn~~~ caddesi es· 
ki 1 say1h 574 metre 60 desimetre mu· 
rabba1 arsantn 1/5 paf1· 

KINALIADA Aziziye mahallesi Zeytinlik caddesi es· 
ki 56 say1h 279 metre 54 deaimetre 
murabba1 arsanm 3/16 pay1. 

KINALIADA Aziziye mahallesi Livadya caddesi 57 
aay1h 244 metre 77 desimetre murab
bat araanm '3/16 paf1• 

KINALIADA Aziziye mahallesi Karanfil caddeai es· 
ki 58 say1h 265 metre 17 deaimetre mu
rabbat arsanm 3/16 pay1. 

KINALIADA Aziziye mahallesi ~~vkiye cad_desi es
ki 59 1ay1h 326 metre 37 desimetre mu·, 
rabbat arsanm 3/16 pay1. 

KINALIADA Y az1c1 caddesi eski 60 say1h 230 metre 

KINALIADA 

KINALIADA 

KINALIADA 

41 desimetre murabbat arsanm 3/16 
pay1. 
Aziziye mahallesi Te,rifiye caddesi 
eski 61 say1h 321 metre 77 desimetre 
murabba1 arsanm 3/16 payt. 
Aziziye mahallesi Agasi caddesi eski 5 
say1h 297 metre 64 desimetre murab • 
bat arsanm 1/5 payt. 

• Sultaniye caddesi eski 3 say1h 528 met· • I . 
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Birt;ok muhtelif marka bra§ bJ~aklar1 vardtr, fakat 

MO .ND-EXTRA 
bir tanedir ve (ROTBART) mamulibndandtr. Her yerde ubiJr. 

istanbul Ziraat Bankas1ndan: 
Bankanm Malt Olan: 

1 - Kocaelinde Kozlukta Kabristan caddesinde sagt bakkal Zer • 
rec~n vereseleri hanesi, solu yo) arkast Had Kiyok bah~si, onii yol 
ile mahdud Marmara Ossiibahri Kocaeli Miistahkem Mevki Kuman
danhgmtn tahb ~sticarmda bulunan maabah!re bir bab magaza • 

2 - Kouelinde Kozlukta Moskofoglu bostant, tark1 tariki has, 
timalen yukartda hududu yaz1h magaza bah~eai, garben miibadil -
lerden Hiiseyin ~avu,un hane bah~esi, cenuben tarik ile ~evrilmit 
araa. 

3 - Uskiidarda iskele Arabameydantnda tahan fabrikas1. 
4 - Tahan fabrikast yan1nda iki diikkan. 
5 - Oakiidarda Hayreddin!raVUf mahallesinde Selimpafa Tat 

sokag1 10 numarah hane. 
Yukar1da dna ve hududu yaz1h gayrimenkuller petin veya bet 

taksitte aattlmas1na karar verilmittir. 
~artnameleri gormek ve fazla malumat almak istiyenlerin Ban • 

kanm Kocaeli ve istanbul fUbelerine miiracaatleri. 
A!rtk artbrm1ya ittirak edeceklerin birinci gayrimenkul i~in mak

tuan «500», diger gayrimenkullerin her biri i~in «200» er lira nakid 
veya bu k1ymette milli bankalardan birinin teminat mektubunu ve -
yahud Bankaca ,ayant kabul olan tahvili.t ve hisse senedab vermeie 
mecburdur. 

A~1k arthrma 15/9/936 sah giinii saat 2 de istanbul Ziraat Ban· 
kasmda yapdacakttr. ' (707) 

Elektrik Miinakasas1 ilam 
F ethiye Belediyesinden: 
1 - Naha Vekaletinden tasdikli proje, ketifname ve tartnamesi 

mucibince Fethiye kasabasmda elektrik teaisat~ yap1lmast 22/8/936 
tarihinden 6/10/936 tarihine kadar 45 giin muddetle ve kapah zarf 
usulile eksiltmiye konmuttur. 

2 - Ekailtme 6/10/936 sah gi.inii saa.t 16 da Fethiye Belediye 
dairesinde miitetekkil Belediye Enciimenince yapdacakbr. 

3 - Tahmin edilen bedel 4520 lirahk santral binas1 intast ve ;o. 

gac direkler haric olmak iizere 16301.05 lirad1r. 
4 - Muvakkat teminat miktart 1222.58 liradtr. 
5 - Proje ve teferruall, fenni ve hususi f&rlname ve mukave • 

lename proejsi suretleri tstanbul Sirkeci Yahkotkii caddesinde F et
hiye Nakliyat v_e Ticaret evinde ve F ethiye Belediyesinde parasJZ 
goriilebilir. 

6 - Teklif mektublan fU vesikalan ihtiva edecektir: 
A- lstekli bir tirket oldugu takdirde sicilde kayidli oldugu ve 

halen faaliyette bulunduguna dair bu eksiltmenin ilan tarihinden 
sonra ahnm1f resmi bir vesika, tirket sirkiileri veya noterlikten mu
saddak vekaletnamesi. 

B - Muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubu. 
C - Bugiine kadar en atag1 16,500 lirahk bir elektrik tesisallm 

muvaffakiyetle bitirdigine dair kabul raporu veya musaddak sureti. 
lsteklilerin eksiltme f&rtnamesi mucibince tanzim edecekleri tek

lif mektublartnl eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Beledi
ye Riyasetine vermeleri veya bu saate yetittirmek uzere gonderme
leri ilan olunur. ( 986) 

M. M. V ekaletinden: 
1 - Bu sene Ankaraya nakli mukarrer olan Harbiye Okulu ln -

giHzce ve Frannzca, Almanca ogretmenliklerine Yiiksek okullarda 
i:igretmenlik yapmak salahiyetini ve vesaikini ve bilgilerini t&flyan 
iki ingilizce, bir Almanca, U!; Fran&1ZCa ogretmeni ahnacakbr. 

2 - Bu ogretmenliklerin iicreti dera saati battna 4 ila 5 lirad1r. 
3 - Ehliyeti haiz olan isteklilerin diploma Ve bonservis ve nu -

fus kagtdi, askerlik vesikast, u!fer fotograf1 ve bulunduklart memu -
riyetleri gosterir hal terciimesi ve bir istida ile Ankarada M. M. V e· 
kaletine, htanbulda Pangalhda Harbiye Okulu K. miiracaatleri ve 
sarih adres yazmalar1 laz1md1r. Miiracaatler en ge!r 20 eyliil 936 ya 
kadar yapdmahd1r. «232» (655) 

re ve 63 desimetre murabba1 arsan1n 
1/5 pay1. 21 14 

KINALIADA Cedidiye mahallesi Sultaniye cadde • 
si eski 4 say1h 410 metre 26 desimetre 
murabbat a.rsanm 1/5 pay:J. 16 41 

Yukar1da yazth mallar 22/9/936 sah gunii saat 14 te petin para 
ve &!rtk artbrma ile sablacakbr. Sahf bedeline istikrazt dahili ve 
yiizde bet faizli hazine tahvili de kabul olunur. lsteklilerin yiizde 
yedi bu~uk pey akc;elerini vakti muayyeninden evvel yabrarak Istan
bul Defterdarhg1 Milli Emlak Miidiirliigiinde mutetekkil Sabt Ko· 
misyonuna miiracaatleri. «M,,. (!~2) 



]() 

K rklar.eli Belediyesinden: 
Her sene a'rtlmast mutad olan Kuklareli Sonbahar Panaytrt bu ytl 

Trakya Umumi Mi.ifettitliiinin yiiksek tensibleri iizerine 16 eylul 

1936 da ac;tlacakhr. 
16, 17 ve 18 eylul giinleri olmak iizere iic;: giin devam edecek olan 

bu panaytra biiyiik ve kii~iik olmak iizere her nevi damtzhk ve ka
sabhk hayvanatl!l sebze ve !retid emtea sattlacakbr. Hayvan sata 
cak olanlarm satacaklart hayvanm sahibi bulunduguna dair vesika 
ile saghk tehadetnamesinin bulundurulmast mecburidir. 

Hayvan ahmt i~in iilkemizin her tarafmdan ahctlar bulunacakttr. 
Panayua gelecek olanlarm her tiirlii esbabr istirahatleri temin edil
mi, oldugu ilan olunur. (673) 

Sinirli ve cigerleri zaylf olanlar 
Bunalbc1 stcaklarda rahat netes almak ve sinirleri teskin etmek i~in 

A M l Losyonunu 
ku1Janm1z. 

Cigerleri temizler. <;am agacmm biitiin ~ifai tesirlerini haizdir. 
<;am losyanile banyo yapmtz, cilde giizellik verir, Kokulart tzale 

eder. Asabi zatiyetleri ge~irir. F erahhk ve ne§'e uyandmr. 

$i,esl 60 kuru,tur. BUyUk eczanelerde bulunur. 

Harbiye Okulu Komutanhgtndan: 
1 - Ankarada yeni yap1lan Harb Okulu i!;in imtihanla 84 : 126 

11rn iicretli bir elektrik ustab&fl&J, 75 : 98 lira i.icretli bir elektrik~i, 
52 : 75 lira iicretli bir santral ve telefoncu, 98 : 165 lira iicretli bir 
kalorifer ve su i,Ieri ustabaft&J, iki 84 : 126 lira i.icretli kalorifer ve 
su i,leri ustast ahnacakbr. lmtihanlar nazari ve ameli olarak elek • 
trik ve makineden 24 eylul 936 tarihinde Ankaradaki Hr. Okulunda 
yaptlacakhr. 

2 - Asagtda yazth ferait ve evsaft haiz olan istekli vesikalarile 
14 eylul 936 tarihine kadar tstanbulda ve 17eylul 936 dan 23 eylul 
936 tarihine kadar Ankarada Hr. Okuluna mi.iracaat edeceklerdir. 

A - Tiirk olmak ve ecnebi kadmlarla evli olmamak, 

B - A~:kerlik miikellefiyetini ifa etmit olmak, 58 yaftndan yu • 
kart olmamak, 

C - Hukuku medeniyeden mahrumiyet cezasile mahkum veya 
devlet ir;in muz1r te~killere mensub olmamak, 

D - lyi ahlak eshabmdan olmak, haysiyet ve namusu muhil fi
illerle ve alelitlak ag1r hapis veya o derecede cezayt miistelzim bir 
fiille mahki'im olmamak, 

H - Sari hastahklara miiptela olmamak ve vazifesini munta -
zaman ifaya mani olabilecek beden1 ve akli artza ve hastahklarla rna
lui bulunmamak. 

V - lki sene hizmet edecegine, kadro icab veya ihtiyacm zevalile 
hizmetine nihayet verilmesi halinde hir;bir hak talebinde bulunm1 -
yacagma dair noterlik're musaddak bir taahhiid senedi vermek. 

Z - Okuduklart okullarm diploma suretleri ve daha evvel bulun
duklan vazifelerden aldtklart bonservis ve niifus tezkere aullan ve-
ya noterden musaddak suretleri. «257» 

istanbul 
Muhammen ktymet 

Lira K. 
KADIKtlY Caferaga mahallesi Moda caddesi es

ki 127 - 127 miikerrer yeni 175 - 177 
say1h iki diikkamn 24,75/576 hiasesi. 116 r 

FERtKtlY Birinci ktstm Etrefefendi sokagt es • 
ki 24/5 sayth arsamn tamam1. 600 25 

KADIKtlY Caferaga mahallesi Moda caddesi es-
ki 39 yeni 23 say1h arsanm 7/36 pay1. 1500 00 

SAMA TY A Sancaktarhayreddin mahallesi Demir
cioskiyan sokagt eski 52. yeni 40 sa-
yth evin tamam1. 1000 00 

USKODAR Pazarbatl Karamanh sokagJ eski 72 
yeni 74 sayth evin 4/18 payt. 161 00 

ORTAKtlY Kabalak sokagi eski 16 sayth arsantn 
tamam1. 442 00 

BEYOG.LU Hiiseyinaga mahallesi Feridiye so • 
kag1 eski 63- 63 miikerrer yeni 81 - 83 
sayth iki evin 3/8 er paylar1. 1875 00 

BEYOGLU Hiiseyinaga mahalleai Cambaz soka -
ib eski 5 yeni 9 sayth evin 3/8 pa)'l. 356 25 

FERtKtlY Rum kilisesi arka sokagt eski 39 ana-
mn tamamt. 310 00 

'<ASIMPASA Siiruru Mehmedefendi mahallesinin 
Mevlevihane caddesi eski 54 M. sayth 
44 metro ve 81 desimetre murabbaJ 

arsamn tamamt. 44 81 
KADIK.oY Caferaga mahallesi Duvardibi sokagt 

eski 44 yeni 11 sayth 46 metro murab-
bat arsanm tamamr. 230 00 

FERIKoY : Birinci kts1m Feri caddesi eski 74 yeni 
120 u,yth 103 metro ve 50 desimetre 
murabbat arsanm tamam1. 155 25 

USKODAR Selamiali mahallesi Kabristan sokag1 
eski 20 yeni 14 say1h ev ve diikkimn 
1/6 payt. 140 00 

FENER B~lat Karabaf mahalle•i 1tkembeci ve 
Mahkemealb sokaklari eski 38-40 yeni 
7-26 sayth diikkan ve ev ile yiizii olmt-
yan bir k1t'a arsanm yart pay1. 800 00 

Yukartda yazth mallar 15/9/936 sah giinii saat 14 te pefin para 
ve ar;tk artttrma ile sattlacaktJ,r. Sabf bedeline istikra2t1 dahili ve 
yiizde bet faizli hazine tahvilleri de kabul olunur. lateklilerin yiiz<i,e 
yedi bur;uk pey akr;elerini vakti mua3-~eninden evvel yahrarak ls -
tanbul Defterdarhgt Milli Emlak Miidiirliigiinde miitetekkil Sabf 
Komisyonuna miiracaatleri. «M.» (1029) 

Haydarpa'a Lisesi Direktorliigiinden: 
Okulunmza bagh olup bu kere kaldmlan Tatbikat mektebinin 

resmi miihiirii kaybolmufitur. Bundan boyle bu miihi.iriin hi.ikmi.i ol
madtgt ilan olunur. (902) 

Sahib ve Ba~muharrzn: Yunu11 Nadt 
Umumt ne$rtyatt tdare eden Yazt l$/en 

Miidilril: Hikmet Miinil 

oumhurtvet matbaast 

CUMHURiYET 

Yiiksek Ziraat Ensti
tiisii RektOrliigiinden: 

Bu ytl Ankara Yiiksek Ziraat Enstitiisiiniin Ziraat, Baytar Fakiil
tele~ine k1z ve erkek ve Orman Fakiiltesine yalmz erkek paras1z ya· 
hh, paralt yahh ve yahstz talebe almacakhr. Enstitiiye yaztlabil 
mek kin a~agtdaki ~?artlara uymak gereklidir. 

1 -· Lise mezuniyet imtihamm vererek bakaloryasmt yapmlf ve· 
ya lise olgunluk diplomasm1 almtf1 olmak «bakaloryasmt yapmam1' 
veya olgunluk diplomasm1 almamt, olanlar Enstitiiye ahnamaz» ve 
Tiirk tabiiyetinde bulunmak laztmdtr. 

2 - Istanbul Oniversitesinin Fen Fakiiltesinden naklen gelecek 
olanlar orada okuduklan somestrelerden, muvaffak olmu,larsa, iki
si kabul edilerek Baytar, Ziraat ve Orman Fakiiltesinin ii~iincii so · 
mestrelerine ahmrlar. Ancak Baytar Fakiiltesine girenlerin·bu Fa -
kiiltenin birinci ve ikinci somestrelerinde okunan anatomi dersine 
de aynca devam etmeleri ve Ziraat Fakiiltesine girenlerin ziraat sta
imt yapmalan gereklidir. 

3 - Enstitiiye girecek talebenin ya,t 17 den a,agt ve 25 ten yu -

kan olmaz. Nihari talebe yiiksek ya, kaydine bagh degildir. 
4 - Parastz yahh talebeden ertiklerinin liizum gosterdigi beden 

kabiliyeti ve saglamhk1art hakkmda tam tefekkiillii bir hasta evi ku -
rulunun raporu laztmdtr. 

5 - Enstitiiye yaztlan talebe iki ay ir;inde, yeniden saghk ve sag· 
lamhk muayenesinden ge'ririlerek ertiklerinin liizum gosterdigi be -
den kabiliyetini gostermiyenlerin Enstitiiden ili,igi kesilir. 

f - - Ziraat Fakiiltesine girecek talebe Ankarada Orman ~iftli · 
ginde 10 ay staj gormege mecburdurlar. Bu staj miiddetince talebe
ye 30 lira ayhk verilir. Yatacak yer <;iftlikte parastz saglamr. «Staji
yer talebenin yemesi, i~mesi de Enstitiice saglandtgt takdirde kendi
lerine bu 30 lira verilmez.» 

7 - Parastz yah talebesinden staj veya okuma devresi ic;:inde. 
sonradan meydana gelen miicbir hailer dt,mda olmak iizere, kendi
liginden stajmt veya okumasmt btrakanlardan veya cezel olarak r;t · 
ktmlanlardan hiiki'imetc;:e yaptlan masraflart odiyecekleri hakkmda 
verilecek ni.imuneye gore Noterlikten tasdikli bir kefaletname ahntr. 

8 - Enstitiiye girmek istiyenler yukartda yazth rapordan ba,ka 
niifu~ kagtdmt, a'1 kagtdrm, polis veya Uraylarda~ alacaklart uz -
gidin kagtdmt, ortamekteb ve liselerde gormii, olduklarJ si.iel dersler 
hakkmdaki ehliyetnameleri ili,tirilerek el yaztlarile yazacaklart pul
lu bir dilek're ile ve altt tane fotografile birlikte dogruca Ankarada 
Yi.iksek Enstitii Rektorliigiine ba,vururlar. Talibler dilekr;elerinde 
hangi fakiilteye kaydolunmak istediklerini bildirmelidirler. Aksi 
takdirde dilek~eleri hakkmda bir muamele yaptlamaz. 

9 - Pulsuz veya usulii dairesinde pullanmamtf olan ve 8 inci mad· 
dede yazth kagtdlarm ili~ik olmadtgt dilek~eler gelmemi' saythr ve 
bunlar hakkmda hi!;bir muamele yaptlmaz. 

10- Vaktinde tam kag1dlarile ba,vuranlar arasmdan pek iyi ve
ya iyi dereceli olanlar tercih edilir. Kabul edilecek talebe diploma 
derecesine ve ba,vurma tarihlerine gore se'rilirler. Kadro dolmadtgl 
takdh·de orta dereceliler de ba,vurma strasma gore almabilirler. 

11 - · Cevab istiyenler aynca pul gondermelidirler. 
12 - Ba,vurma zamam agustosun birinci giiniinden eyluliin otu -

zuncu giinii ak,amma kadardrr. Bundan sonraki ba,vurmalar kabul 
edilmez. (15) 

Zarf Kapal1 
Eksiltme 

Usulile 
ilani 

SUMERBANK 
Umumi Miidiirliigiinden: 

1 - Malatyada kurulacak Bez fabrikast idare binalarile' 
memur evleri in,aah kapah zarf usulile eksiltmiye 'rtkanlmtf
ttr. ln,aatm tahmin olunan bedeli, vahidi fiat esasile yaptlacak 
ktsmt 20637,36 ve gotiirii esasile yaptlacak ktsmt da 130566,92 
olmak iizere ceman 151,204.28 liradtr. . 

2 - Bu i,e aid eksiltme evrakt fUnlardtr: 
A - Eksiltme tartnamesi, 
B- Mukavele projesi, 
C- Fenni !J&rtname ve zeyli 
D- Umumi ,artlar ve ol!rii usulleri, 
E- Vahidi ktyasi fiat ve kefif cetveleri, 
F- Projeler. 
istekliler bu evrakt 10 lira mukabilinde Ankarada Siimer 

Bank Muamelat ~ubesi Miidiirliigiinden sabn alabilirler. 
3 - Eksiltme 17 eylul 1936 pertembe giinii saat 16 da An

karada Ziraat Bankast binasmda Siimer Bank merkezindeki 
Komisyonda yaptlacakhr. 

4 - fsteklilerin «8811 » lirahk muvakkat teminat vermeleri 
liiztmdtr. 

Bundan bal}ka eksiltmiye girecekler ihale giiniinden en az ii<; 
giin evveline kadar bu i~i ba,arabileceklerine dair qlan vesaiki 
25 kuru~ pulla birlikte Bankaya tevdi edip ehliyeti fenniye ve
sikast alm1• olmalan ve bu vesikaya teklif mektublarma leffet· 
meleri laztmdtr. 

5 - Teklif mektublan yukanda yazth gun ve saatten bir 
saat evveline kadar Siimer Bank Umumi Miidi.irliigi.ine mak -
bqz mukabilinde verilecektir. 

6 - Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet ihaleden 
bir saat evveline kadar gelmit ve zarfm kanuni ,ekilde kapa · 
ttlmt• olmast IB.ztmdu. (842) 

Defterdarbg1ndan: 
Ke,if bedeli 3734 ii!r bin yedi yiiz otuz dort lira 49 kuruttan iba -

ret bulunan Istanbul Bahkhane binast oni.indeki miizayede yeri iis
tiine <;att in~asile zeminin tslaht a'rtk eksiltmiye konulmu,tur. ls • 
teklilerin ke,if, l(lartname ve projelerini gormek istiyenlerin hergiin 
ve eksiltmiye gireceklerin de 281 liradan ibaret muvakkat teminat 
ak~elerile en az iic bin lirahk bu i~e benzer i, yapttklarma dair Nafta 
Miidiirliigiil :-len almtl) olduklart miiteahhidlik ve Ticaret Odas1 ve -

sika larile 10/9/936 per~embe giinii saat on dortte Eksiltme Ko -
misyonuna miiracaatleri. :M.,. (700) 

· 7 EyhU 1936 

iSTiKLAL LiSESl 
DiREKTORLUGUNDEN: 

1 - Ilk, Orta ve Lise klllmlart ir;in ktz ve erkek, yabh ve ya· 
hstz talebe kaydma ba,lanmtshr. 

2 - Kayid ic;:in hergi.in saat 10 dan 16 ya kadar okula mii · 
racaat edilebilir. 

3 - Bu yd ancak mezun olan veya tasdikname ile ayrtlan 
talebenin yerine az miktarda yeni talebe ahnacakttr. Okula 
~irmek istiyenlerin bir an evvel miiracaatleri tavsiye olunur. 

4 - Eyluliin on be,ine kadar kaydini yeniletmiyen eski tale· 
benin miiracaatleri kabul edilmiyecektir. 

5 - lstiyenlere kayid fartlartnl bildiren tarifname gonderilir. 
Sehzadeba,t, Polis karakolu arkasmda. Telefon: 22534 

-

Italyan Lisesi ve Ticaret Mektebi 
TOMTOM SOKAK BEYOGLU 

Kayxt muameiesi eyliiliin birinci giiniinden itibaren 
Saat 10 - 12 de yapJlmalc,tadJr. 

Gecel- Giinsel • Ktz- Erkek (Eski : Jnktlab) 

VUCA ULKU LiSELERi 
Kurant ve Direktorii: Nebi oglu Hamdi Ulkiimen 

Kayid muamelesine ba,lanmtfbr. Cumartesi ve pazardan 
ba,ka hergiin 10 · 17 arasmda okula miiracaat edilebilir. 

lstiyenlere tarifname gonderilir. 
Cagaloglu, Yamksaraylar . Telefon: 20019 

Kad1koy Sen Jozef Lisesi 
Direktorliigii, yeni ders senesi 10/9/936 tarihinde ba,hyacagmi 

ve kayid ve kabul muamelesi pazartesiden batka, hergiin r.cat 
9 dan 12 ve 14 ten 18 e kadar yapdacagmt ihbar eder. Ilk tahsili 

bitirmit alan talebeyi ihzari smtfma kabul edecektir 
-------

Merzifon Amerikan Okulu 
KIZ HA YA T OKULU 

Tedrisat 28 Eylulde ba~~lar. 

Tam devreli orta derece oldug-u Kultiir Bakanhg..- ca tasdik edilmi~tir 
Tiirk~e, ing lizce, Franstzca okunur. Ev idaresi, Tic a• et dersleri vard1r 

Leyli iicret 200 lira, Nehari ucret 25 liradtr. 

Fazla malumat i~in Direktorliige muracaat 

inhisariM" Umum Miidiirliigiinden: 
12 - 14/8/936 'rar,amba ve cuma giinlerinde yaptlan imtihanda 

muvaffak olanlartn imtihana girme numaralarile adlan a,agtda ya
zthdtr. Bunlartn tayin olduklarr mahal ve vazifeleri ogrenmek ve 
haklarmda iktiza eden muamele yap1lmak iizere evrak1 mi.isbitele~ 
rile hemen ldaremiz Memurin $ubesine miiracaatleri ili.n olunur. 
lmtihana girme lmtihana girme (840) 
numara&l Ad• numara11t Adt 

6 
8 

14 
16 
18 
19 
20 
25 
26 
27 
37 
38 
39 
10 
F3 
S4 
C:!) 

55 
62 
63 
66 
67 
68 
70 
72 

Adnan Htztroglu 73 Ramis Aktiire 
Zati Tekhan 78 M. Fikret Atadeniz 
M. Nedim Giiney 83 Hiiseyin Avni 
Hiiseyin Asutay 98 Ruhi ~ahf 
Biirhan Biirsan 99 Niizhet ~aglar 
Mahir Yetik 101 0. Nevzat Nemli 
Hilmi Htz 103 Nuri Erten 

Rn. Suad Ali Eren 109 S. Strrt tlzyurdan 
Zeki Berkkan 113 M. $evki Aslay 
H. Ki.mil BuJak 119 Rtza Oral 
Sami Pektiirk 120 Mehmed Tiilbek 
F ethi Saygm 123 Faik Erkmen 
Hilmi Oral 129 Ali Basri Vural 
Vedad Y alman 130 M. Cavid Giimriikr;U 
Nazmi tlzel 145 Mehmed Balkandt 
M. Emin Akdeniz 149 H. Cahid Taranct 
Kemal Se~meer 155 Oaman Mora'r 
Cemal Kii~iikkaya 160 Salahaddin Aktubunay 
Tahir Sarucan 174 Biilend Ergi] 
Ibrahim Ertunc 176 Sezai Y 1lmaz 
Ibrahim Ayka~ 177 Mehmed Tevfik 
Cemil Tiirkeri 178 Feridun 
M. Nureddin TansukalR 179 Kemal Kocabey 
Osman Dogan 184 F ehmi Yaztc:. 
Hamdi Bayrak~I 186 Nedim Okyay 

Istanbul T elefon 
DirektOrliigiinden : 

250/350 ton Marinlave komiirile 35 ton yerli kok komiirii kapah 
zarfla eksiltmiye konulmu,tur. Marinlavenin tonunun muhammen 
bedeli 14,50 ve kokun ise 19 liradu. Muvakkat teminat 431 liradtr. 
$artname hergiin Malzeme dairemizden parastz almabilir. Eksilt -
me 14/9/1936 pazartesi saat on be,te Direktorliik binasmda yapl • 
lacakhr. Zarflar o giin saat 14 e kadar Mubayaat Komisyonuna mak· 
buz mukab~li verilmi, olmahdtr. (765) 

Ankara Merkez Hifzissihha 
Miiessesesi Sat1nalma 

Komisvonu Reisli<linden: 
1 -- Miiessesece satm almacak 200 aded dana, 8 aded manda 

yavrusu, 30 aded merkeb ic;:in 24/8/936 tarihinde kapah zarf usuli • 
le yaptlan eksiltme taliblerin ,art · muallak teklifinde bulunntUt 
olmalart cihetile eksiltmenin bir ay zarfmda pazarhkla yaptlmattna 
karar verilmistir. 

2 - Pazaritk 14 eylul 936 pazartesi giinii saat 11 de Ankarada 
Merkez Htfztssthha Miiessesesinde yaptlacakhr. 

3 - l&teklilerin ,artnamesini almak iizere Ankara Merkez Htf• 
z1ssthha Muhasib Mutemetligine veya htanbul Sahil S1hhiye Mer .. 
kezine miiracaa tleri. 

4 - K•ymeti muhammenesi 8030 liradtr. 
5 - Muvakkat teminat 602 lira 25 kurut olup hudud ve sahitle~ 

S1hhat Umum Miidiirliigii veznesine ratmlacakttr. (837 

.I 



CUMHURtYET 11 

ilaclar1n1ZI ::;~aa SAJ .. iH NECA T den ahmz, re~etelerini% biiyiik bir dik· KESKI.N Kacelerl· 
kat ciddi bir istikametle hazJrlantr. y 

Grip, Nede, ll.at n di' aA'J'•lar.n•, • muanaid 

ranct lan b:r anda keser, K1vmettar bir ilacdu. 

VENUS GiBi GUZEL KALMAK 
iSTiYORSANIZ· DAiMA: 

A<; karnma bir k.ahve ka~1g-I almd1ktal 

KABIZLIGI DEPEDER ,~---- FENA HA V ALAR Y AKLASIYOR 

Veniis Kremi 
.Hunun.i~in: elbise ihtiyacnuzt EKSELSYOR 

§Imdtden Galata'da 
' Veniis Pudras1 BUyU·k Elbls Tlcarethaneslnden Temin Ediniz. 

Veniis Ruiu 
En mahir makastarlar taraftndan bi~ilmi., ve en mu"ke 1 k 1 1 k 
I. t· ·t d'k·l · k dt k k or mme uma§ ar a e-

m~ 1 1 ana 1 e 1 1 m1~ a n, er e ve ~ocukJara mahsus ELBiSE, PARDE-
SU, MU~AMBA ve PALTOLARIN en :tengin ~e~idlerini bulacaksantz. 

\ 1 en Us A lhgt 
VenUs Rimeli 
VenUs Esans1 
Veniis K olonvast 

Mu§ambalar 11 1m2 liradan itib•r•• 

~~~!~ l Pardesiiler 13 1-2 
KULLA NI N I Z. 
Veniis miistahzarah en saf ve 

en temiz ve sravri muzir madde -
Jerden yapiid.~mdan size ebedi 
~endik temin eder. 

Emperme-~ 
abilize 

Gabardin 
Pardesiileri 17 1-2 

Pal tolar 13 1-2 
Deoosu: 

NUREDDJN EVLtY AZADE 
TtCARETHANESt 

l•tanbul 

c;ocuklar i~in zengin ~e§id1erde P ARDESU ve MUSAMBALAR da vardu. ----

Giizel San' atlar Akade
misi DirektOrliigiinden: 

Yerneklerden birer saat sonra ahrur 
sa HAZIMSIZLlCH, mide ek~ilik ve 
yanrnalan m giderir. A~zdaki tats1zllk 
ve kokuyu izale eder. HOROS markall 
ambalajma dikkat. 

l~iman 
i$letme idaresinden: 

Deposu: Mazon ve Botton ecza 'depo. 
su, Yenipostane arkas1 A§ir Ef. Sok. 
No. 47 

tdaremize aid ve biitiin konforu tamam bir halde olan i, mu,u, 
idari bir mahzur olmadtk~a ataiida gosterilen fiatlarla kiraya ve-

1 - Akademi: Mimari, resim ve heykel, tezyini san'atlar, tark 
tezyini san'atlar tuhesinden miirekkebdir. · 

A - Mimari tuhesi: Tahsil miiddeti ikisi ihzari, u~ii atolye ol • 
mak iizere bet ytld1r. Lise olgunluk imtihantnl vermit bulunanlardan 
desene istidad1 goriilenler bu tuheye kabul olunur. 

SIHHi KANZUK BAL
SAMiN KREMLERi 

rilecektir. 
Saat 8 den 24 e kadar 
» 14 )) 24 » » 
)) 18 )) 24 )) • 

Giindiiz asgari kira miiddeti 
4 saat hesabile 
Muayyen miiddetlerden sonra 
ge~ecek heber uat i~in 

istanbul Defterdarbgmdan: 

40 lira 
30 » 
25 • 

15 » 

3 » B- Resim heykel tuhesi: Tahsil miiddeti muayyen degildir. Is • 
tidada baghd1r. Bu tubeye devam edenler 30 Y&flna kadar talebe
lik hukukundan iatifade edebilirler. Re.sim ve heykel tubesine gi -
rebilmek i~in en az orta mekteb mezunu olmak laztmdtr. 

C - Tezyini .san'atlar tuhesi: Tahsil miiddeti dort senedir. 
Umumi tezyinat, afit ve grafik, ~inicilik, dahili tezyinat, mobil

ya klSimlarmt havidir. Bu ,uheye orta mekteb mezunlarile butiin 

Senelik mubam· 
Cins ve mevkii 

' 
men kiraat 

Lira 

mmtaka San'at mektebleri mezunlan ahnu. Sultanahmedde Divanyolu caddeainde S1hhiye 
D - ~ark tezyini san'atlar tuhesi: Tahsil miiddeti muayyen de- Miizesi altmda eski 136/138 yeni 124 numarah 

gildir. San'at istidad1 gosterenler ahmr. Tezhib, tezyini arab yazJsi, diikkan. 
Tiirk cildciligi, Tiirk cild kahblar1 imali ebri ve ahar Turk minya _ Ayni yerde eaki 138/140 yeni 126 numarah 
tiirii, Tiirk tezyinah ve ~ini nakitlarJ, ktymetli ta,Iar iizerine hi.k, diikkan. 
altm varak imali, hah nakitlarJ, sedef kakmacthg• kiSimlarmt ha· SuJtanahmedde O~ler mahallesinin Atmey • 
vidir. daDJ caddesinde Istanbul Tapu Mudiirliigii bi-

2- Biitiin tubeler i!rin kayid ve kabul muamelesi 16 eylul 936 ~ar- nasmm alt kahndaki aoguk yiyecek ve i~ecek 
tamba giinii batlar, 30 eylul 936 ~artamba giinu biter. Miiracaatler saht yeri. 

132 

120 

120 

Muddeti 

2 yii 

2 

2 » 
hergiin 9 ile 12 araamda yaptlmahdu. Esmer, sarl§m, kumral her tene Betiklatta Serencebey yokutunda iki oda, bir 

3 - Taliblerin Akademi Direktorliigiine hitaben bir istida ile tevafuk eden giizellik kremleridir. hala vesair miittemilah havi 67 No.b ev. 60 1 » 
llliiracaatleri ve bu istidada '·girecekleri tubeyi tasrih etmeleri Ia'.. Sihhi usullerle ham landtgmdan Yukarula cins ve mevkileri gosterilc;n emlak hizalarmdaki bedel 
zundar. · cildi besler ve bozmaz. ~il. lekn. ve miiddetler iizerinden a~1k arbnna uaulile kiraya verilecektir. fa-

htidaya baglanmasa icab eden veaikalar fUnJardar: sfviJce ve buru§uklukJan kiirnilen tekliJerin Ve feraiti ogrenmek fstiyenferin 14/9/936 pazartsi giinii 
A - Niifus ve hiiviyet ciizdant. giderir. d b k 4 ~ekilde takdim edilir: saat on ortte :yiizde yedi u~u pey ak~elerile miiraeaatleri. 

Y~CEL 
kQTta~,.~ 

Yald1zh bir kapak i~inde 

en k1ymetli yazllarla 

yann !;lkiyor. 

Hafiflik- Rahathk 

B- S1hhat ve Bfl raporu. 1 K 8 1 -1 eM.» (818) - rem a sarnin yag • gece r- Operator • Urolog -

~-- ~e~=~~:~·~ai:~itk:s~ekteblerinden bu sene mezun olan • 2-1i~!e;;,:a:~nk1~agstz gUn- HayraboJu UrayJndan.• Dr. Mehmef Ali 
lardan istenmez.» diiz it;in beyaz renkli , 

E- 6 tane kartonsuz vesikahk fotograf. 3- Krem Balsamin ac•badem Her sene sonbaharda yaptlmakta olan Hayrabolu Hayvan ve Etya idrar YOII&rl 
4 - Ecnebi olanlar yukar1daki vesikalarl mensub olduklar1 1Con- geee i~in panay1n bu sene dahi 15 eylul 936 salt giinii a~1larak ii!; giin devam hastal.klan miitehasstsi. Kopruba~ 

so1osluklardan tevsik ettirmit bulunmahdJrlar. (- Krem Balsamin acibadem edecegi ilan olunur. (807) Emlniin(i han Tel: 21915 

5 - Mimari ve tezyini san'atlar tubelerine talib olanlarm yok • giindiiz i~in 
lanmasJ birincite,rin 936 per,embe giinii saat 9 da Akademide ya - Kibar mahfillerin takdir ile kul o· .. k .. I KATRAN HAKKI EKREM 

.. 1NGILtz KANZUK ECZANESI 
plhr. Tedrisat 15 birinct'te•rt'nde ba,Iar. land•k_lan yegane Sthhi kremlerd~r I suren ere: 
6-~~~WW~~~~~iMan~~~uu~edi~~d~ Bey~u - ~~~1 -------------------------------------
7 - Akademinin resim ve heykel tubesine bu sene de misafir 

talebe ahnacaktu. Misafir talebe i~in orta mekteb mezunu olmak r Operator ;. 
kaydi yoktur. Yalmz niifus eiizdant, biisniihal ki.gJdi, st.hhat ve 8 f 1 RIZA UNVER 
raporu gosterilecektir. Misafir •talehenin misafirliii Akademi Di -

I k . (987) Dofium ve kadtn ha~Stallklarl 
rektorliigiince her iki ayda bir vize edi eee br. mQteh .. •••• 
• CagaJoglu, Nuruosrnaniye caddes 

Istanbul U .. nt·verst·tesi Rektorliig>J linden: No. 
22• Mavi yapx 

·L~~~T~e~le~fo~n~-=2~26~8~3~ -~~~~· 
30 eyluJ ~artamba giinii imtibanlarl yap1laeak Do~entlikler tun - -

lardtr. Ona gore, isteklilerin Oniversite Rektorliigii e miiracaatleri. 
(913) 

Birinci hariciye Do~entligi 
Kadm ve dogum » 
Birinci dahiliye » 
Goz » 
Marazi te~rih » 
Bakteriyoloji » 
Te,rih » 
Nebatat » 
Riyaziye » 
Jeoloji • 
Roma bukuku )) 

Ceza hukuku )) 

lkbsad » 
Tarib » 

isleri U. 
• 

Emniyet 
Mudiirliii!iinden: 

1 - 936 senesinde zabita memurlarJ i~in diktirilecek azt 4270, 
~ogu 4696 tak1m elbise maakasketin dikimi yirmi giin miiddetle ve 
kapah zarf usulile eksiltmiye konulmuflur. 

2 - Kasket dahil heber takim elbisenin diki, muhammen bedeli 
411 kuruttur. 

3 - lhalesi 21/9/936 pazartesi giinii saat 15 te Emniyet ltleri 
Umum Miidiirliigiinde miite,ekkil Komisyon huzurunda yap1lacakhr. 

4 - Eksiltmiye girecekler 1447 lira 54 kurufluk muvakkat temi -
nat mektub veya makhuzile ve 2490 sayth kanunun 2, 3 iincii madde· 
lerinde yazd1 helgelerle birlikte teklif mektublarmi ihale vaktin · 
den bir saat evvel Komisyona vermeleri lazJmdir. 

5 - Bu bapta fazlaca izahat almak ve sartnamesini gormek is· 
tiyenlerin Emniyet ltleri Umum MiidiirliiiU O~iincii ~ube Miidiir
IUi\lne muracaat eylemeleri. «682» (884) 

ri-TiFOBiL 
Dr. lhsan Sami 

rifo ve paratifo hastahklarma tu· 
tulmamak iqin a!nzc:lan alman tifo 
hapland1r Hiq rahats1zhk vermez 

•HPrkP~ Rl:thil ir Kutusu 55 Kr 

' 

MUhim bir tavsiye I' 
Yashk, vorgan ve !Jiltelerinizi ku~ 

tiiyiinden vap1mz. Yatman rahat, 
k1~m s1cak, vaz1n serindir. (Kilo
su 75 kuru!jtan batlar). F abrika ve 
sab~ deposu Istanbul, <;:akmak~• 
larda K u~tuyu fa brikas1 

---• Telefon : 23027 ---

KUMBARA 
0 

BIRE 
1000 
VEREN 

TARLADlR 

.. - .. _ .. 

'---
til -• 'ilf'ln-



ollar1m1z n hususiyetine gOre yapllml$ 
YE A E SAGLAM LiSTiKLER 

Satt$ yerlefi • • 

• 
YERL MAL 

TURKiYE 
Turing ve Otomobil 

Kliibii taraf1ndan 

1935 
Senesinde tertip edilen 

Istanbul yart~lartnda 
biitiin rekorlan k1ran 

Otomobil Lastikleridtr 

ANKARA 
ISTANBUL 
iZMiR 

: ~ank1r1 yolu No.15 
: A'ir efendi sokak No. 34·1 
: Yeni manifaturacllar 3 No. h sokak No. 12 

ve BA!JLICA BiiYiiK !lEHiRLERDE 

lzmi F u a r I n d a 86 ve 89 No. Paviyonumuzu Ziyaret Ediniz. 
Boziiyiik Uraymdan: 
Kasabam1zda her y1l &!rilmakta olan «Ticari etya ve hayvan pa • 

naym» bu ytl da 23 eylul 936 ~artamba giiniinden bathyarak bet gun 
devam edeeektir. Geleeeklerin her tiirlii istirabatleri temin edilmit· 
tir. Panayna getirilecek her cins hayvanahn saghk vesikalarl bulun
Ul&SI meeburidir. (947) 

Tapti ve Kadastro 
Mektebi M ·· diiri·· Q-iinden : 

Mektebin kayid ve kabul zamant 1/9/936 tarihinden 15/9/936 
tarihine kadard1r. 

Mektebe lise mezunlar1 tercihan ahmyor. Kabulleraitini ogrenmek 
istiyenlerin Mekteb Mudurlugune muracaat eylemeleri ilan olunur. 

«743» (10 

Beyoglu, Kumbarac1 yoku§U 
Tam devreli lise • 12 ncl s1n1f1n 
riyezi ve felsefi 'ubelerl vard1r. 

Derslere 7 eyiUlde ba§lanacakhr. Bti· 
tiin smtflarm ikmal imtihanlar1 1 ila 5 
eyhilde yapllacakttr. 

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

Getirilecek evrak: Noterden musad • 
dak niifus tezkeresi sureti, slhhat ra • 
poru ve 8§1 §ehadetnamesi, 3 aded fo • 
tograf, evvelce bulundugu mekteb tas -
diknamesi. 

Hami': Vaki olan bUtUn !f&• 
ylalar hilaf•na lise blnas•n• 
de§h;tlrmlyor. 

A iKANIZI 
•• 

ATOLY NiZi 
ye 

kurdurunuz. 
En iyi randman al1rs1n1z. 

Tekmil tesisat 
12 ay vade ile yapthr 

Biitiin Jcremlerin i~inde birinci 
olan ve daima birinci kalan 
Krem Pertev oldu. Bu Krem 
Pertevin her zaman pek biiyiik 
bir itina ile ihzarmdan ha§ka 
bir §CY degildir. Krem Pertevin 
tertibine (gayrisaf) hi~bir 

madde giremcz. 

BAYLARA LA'I.IM OLAN 

TEKSAYT 
HER ECIA NEDE SATILIR 

Istanbul S1hhi Miiesseseler Arttn-ma 
ve Eksiltme Komisyoundan: 

Kapah zarfla eksiltmeye konulan Haydarpata Niimune hastane -
sinin 1936 mali y1h ihtiyaet olan 244 kalem bbbi alat ve edevata tek
lif edilen fiatlar fazla goriildugiinden yeniden kapah zarf usulile 
eksiltmeye konulmuttur. 
1- Eksiltme 18/9/936 gijnu saat 15 te Cagaloglunda S1hhat Te 

t~timai Muavenet Mudurliigu binas1nda kurulu Komisyonda yapila
cakbr. 
2- Tahmini fiat 6358 lira 50 kuruttur. 
3- Muvakkat garanti 476lira 69 kuruttur. 
4 - lstekliler ~artnameyi parastz olarak Komisyondan alabilirler. 
5 - lstekliler cari seneye aid Tiearet Odast vesikasile 2490 sayih 

kanunda yaz1h belgeler ve bu i~ yeter muvakkat teminat, makbuz 
vey~ banka mektubile ihale saatinden bir saat evvel teklif mektub • 
larm1 Komisyona vermeleri. (949) 

Her pakette bir kupon, her 50, 100, 150, 200 kupona tnhisar mamulatmdan 
LtKtiR, ~ARAP, KANYAK, LOKS StGARA, AV MALZEMESt verilir. 

ikramiyeli 

·cE 
Ayr1ca: Hediyelerle beraber alacagtntz kur' a numaralarile yllbaunda ~ekilecek BOYOK 
VENICE PlYANGOSUNDA Fordor Turing 1936 modeli zarif bir Ford otomobili veya bunun 
yerine bir Ford kamyonu veya Ford traktoru, 230 lirahk BLAVPUNKT RADYOLARI, REVUE 

SAATLERI, lCKt SERVlSLERt, SOFRA TAKIMLARI v.s ..• 

.---------- Ni,antaftnnda -----------
eski cc Feyziye ,, LiSESi I$1K 

Memleketimizin en eski hususi lisesidir. 
Ana, ilk, Orta, ve Lise ktslmlan vard1r. Yattlt ve yahs1z talebe kayd1 i~in hergUn mUracaat 

edilebilir. lstiyenlere mektep larifnamesi gonderilir. Telefon: 44039 


