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Ankarada kurulacak 
EI ve E v itleri sergisine 
Hazirlaniyor muyuz? 
('E» u bir si.is degildir, en yi.iksek de
lg} recesinde ulusal bir ekonomi i§i-

dir. Hem de ulusal adet ve ka
biliyetlerden alamet oldugu i~in giizel 
san'atlann kalbe en yakm hislerle ~ic;ek
lenen ulusal tezahi.irlerinden mi.ite§ekkil 
bir ekonomi. Hem·hayata faydah, hem 
goniillere ~enlik. 

Sergide yer alacak birc;ok eli~i ulusal 
matahlanmizdan mesela biiriimciik gom· 
legin ne oldugunu bilir mtsiniz? Bu satJr· 
lan okuy .. nlar arasmda bi.iri.imciigi.in ne 
oldugunu bilenler vardn: Hususile biraz 
Ya§hca Tiirkler. Gene onlar ic;inde bunun 
ne oldugunu bilmiyenlerin de az olmiya· 
ca~hm tahmin ederiz: Hususile gene ne
siller arasmda. c;unku Turk hayatmm bu 
san' at bedias! ortadan kalkah epeyce za
man oldu. Belki Anadolunun ~u veya bu 
ucra ko~esinde hala biiriimciik dokuyan 
tektiik aile ka!mJ§tlr. Fa kat garb sanayi· 
inin seri mamulah ortahg1 kaphyarak in
sanlanmlll §a§Jrtah birc;ok kendi ulusal 
i§lerimiz arasmda bu glizel dokutna, met
ruk, miihmel ve hatta muattal. evlerimiz· 
den irakla§tl. 

Bilmiyenlere haber verelim ki biiriim· 
ciik ipek ipliginden dokunan bir bezdir, 
ve ondan diinyanm en giizel ic; gomlek
leri yap1hr. Bezin kendisi bir §iir kadar 
gi.izeldir. 1ki tic; metrolugunu avucunuzun 
ic;inde tophyabilirsiniz. Boyle olmasma 
ragmen inceligi hic;lige inmi~ bir bez de
gildir. Serbest bJraktJglniz zaman iki lie; 
metrolugu kabank ve biiyiicek bir cisim 
arzeder. V e zaten ham ipekten c;•kanlan 
ipliginin hususiyeti hasebile elle tuttugu· 
nuzda elinize adamak1lh dokunur, tok 
ve insana ag1r oldugu hissini veren c;ok 
hafif bir bezdir. Zarif mi zariftir, giizel 
1ni giizel: Alabildigine zarif ve alabildi
gine giizel. 

bugiin Sa Majeste Edvard 
Viyanaya var1yorlar 

Bulgar Krah Boris Sa Majesteyi yolda 
kar~Iladi. Kral Sofyada 5 saat kald1 
lngiliz biiyiik el~isi Sir Persi Loren de lngiltere Kra

beraber seyahat ediyor. Atina gazetelerinin lngiliz lile 
krahn1n memleketimizi ziyareti hakk1nda miitalealar1 

Sofya 7 (Hususl) - Tiirkiye Cum-, 
hurreisi Atatiirkiin hususi trenlerile seya
hat eden Sa Majeste lngiltere Krab Se
kizinci Edvard bu sabah saat 8 de Svi
lengra-dda Bulgar hududuna dahil olmu~
tur. Sa Majesteyi burada Bulgar Krah
mn karde~i Prens Kiril kar§tlami~hr. ls
tasyonda toplanan kalababk bir halk 
kiitlesi Krah ~iddetle alkJ§lami~hr. 

Sofyaya 50 mil uzakl1kta bulunan 
Kralr;evo istasyonunda bizzat Bulgar 
Krah Boris lngiltere Krahm istikbal et
mi~ ve iki Kral trenden inerek otomobille 
Vramaya gitmi§ler, ogle yemegini Vra
ma ko§kiinde Kralic;e ]uannamn da i§tira
kile beraberce yemi~lerdir. 

Yemekten sonra Sofyaya giden fngi-
liz Krahna, Bulgaristan Ba~vekili ve Ha- Kral Edvard Ayasolyadan ~lkarken re.sam Ali Sami Boyara 
riciye Vekili Kose 1 van of ve diger vekil- te,ekkiir ederek elini 8lkr.yor 
ler takdim edilmi~tir. Bundan sonra Bul- • - · · 
gar Kralile birlikte Sent Aleksandr kili- hi yerlerini gezmi§ler ve ogleden sonra I devam etmi~lerdir. Bulgarista~m her is-
sesile Sofyanin dikkate deger diger tari- da saat 5 te Viyanaya dogru yollanna [Arkast Sa. 6 sutun 4 te] 
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irunu zaptettikten sonra 

Asiler Sen Sebastiyen 
iizerine · yiiriiyorlar 

Ba,vekilimiz 

Pek yakmda Londraya 
hareket ediyor 

Fransan1n Almanyaya mukabelesi 

Polonya ile yeni bir 
ittifak yap1ldi 

Fransa bu seneki barb tahsisatma 4 bu~uk mllya .. 
ilave etti. Polonya; ~k 
yapm1yacak. M. Hitlerin 

hududunda 
bir nutku 

tahkimat 
bekleniyor 

Leh ordulcm Umumi Mii/etti§i General R!dz Smigli £X t~aretlisl] 

Framada hava. manevralartm sevrediyor 

Paris 7 (Hususi) - Kabine bugi.in tir. Bundan ba~ka Bahriye Neza.reli de 
Cumhurreisi M. Alber Lobroniin riya • donanmaya ve iissiibahrilerin takviyetine 
setinde miihim bir toplanb yaparaka ye- I 00 mil yon frank tahsis edecektir. 
ni teslihat program1m tasdik etmi§tir. Bu Siyasi mehafilde, Fransamn bu karan 
programa gore bu sene yeni teslihata 4 Almanyanm son asker! tedbirlerine fiJi 
milyar 200 milyon frank tahsis edilecek- IArkast sa. 4 siltun 4 tel 

~ .. raksh~·······k·a:b"ur··· .. e"fhity·~~ 
bir tek Yunanista1~ var.» 
M. Metaksas, Seli.nik aergisinde miihim bir nutuk 
irad ederek 4 .agustostanberi memleketin 
men ba, a ve te r • s z bir 

tama· 
oyledi 

1§te Tiirk kadm1 kendi elinin emegi o-
1arak m~Y.dana gelen bu iir ipekliden er
ke ic;in ve kadm ic;in guzel c;ama~ular ve 
ezciimle ~ok giizel gornlekler yapard1. 
Bu bez hi~ epre gormedigi i~in ipek ip
liklerinin klvnlmasmdan miitevellid plir· 
tiiklerle klVIr kJVIr olur, ve bu hal bir nok
san olacak yerde bilakis yeni bir giizel· 
lik sebebi te~kil ederdi. Kadm gomlek
lerinde parc;alann birle~me yerlerinde
ki ajurlar ba§bba§Jna bir san' at eseri olur
du. Her iki cinse aid gomleklerde ve 
fakat bilhassa erkeklerinkinde kol yenle· 
rile yakalara i§lenen ipek oyalar ortaya 
harikulade gi.izel mecmualar koyard1. 
Hic;bir Avrupa fabrikasmm hala mislini 
Yaratamiyacagmdan emin oldugumuz bu 
bezle onun mamulah Tiirk ailesinin. 
,Turk kadm ve kiz1mn gi.izellikte kabma 
ula§Ilmaz i§leriydi. Ve unutmamahd1r ki 
bunli!r hergi.inun ~ama§ulan degildi. KJZ
lann c;eyizlerinde bunlarm yeri hiirmetli 
idi, ve nihayet bunlar evin ic;inde bayram
lik seyranl1k agu matahlard1. 

M. Blum ispanyadan bahsederken: « Milhyetper· 
verlik hissiyabn1n me,'um addedilen bir ihtilaf 
i~in tahrikine asia miisamaha etmiyecegim» dedi 

Maje te Kral Edvardm ~ehrimiz
den aynhrken Biiyiik Onderimizi 
Londraya davet ettigini, Ulu $efin 
buna «Biiyiik arzumdur>> cevabm1 
verdikten sonra Majestenin Ba§ve
kil fsmet fnoniinii daveti iizerine de 
<<0, hemen gelecektir» cevabm1 ver
digini yazm1~t1k. Londra radyosu, 
diin gece ayni havadisi v~rdikten 
sonra Ba~vekilimizin lngiltereyi zi
yaretinin tahakkuk etmek iizere ol
dujlunu bildirmistir. Radyonun ha

Atina 7 (A.A.) - Selanik panay1 -
nmn a~Jh§ toreninde panay1r ba~kam ile 
panay1r gene! direktorii ve Selanik miis
te§an M. Nikolidis. Yunanlmm te§eb • 
bUs ruhunu ve Selanigin imtiyazh vazi
yetini kaydetmi tir. M. Nikolidis, bu se
ne baz1 dost memleketlerin panay1ra i§ -
tirak etmemelerinden miitevellid teessii -
rli soyliyerek bu i§tlrake mani olan se -
bebler ortadan kalkar kalkmaz gelecek 
sene bunlann da i§tirak edecekleri i.imi
dini izhar etmi§ ve buna mukabil AI -
manya, Danimarka ve Norvec; gibi baz1 
memleketlerin yeniden i§tirak etmi§ ol -
mas1m sevin<;le kaydetmi§tir. 

Bak1mz bu biiriimciik nasil yap1hrd1: 

r'7-
! 

beri gudur: 
Londra 7- S.M. Kral Edvard 

!ngiltereye donmek iizere diin gece 
Istanbuldan Viyanava hareket et- M. Nikolidis, ;limdiye kadar takib 
mistir. S. M. Kral F:dvard istasyon- edilen siyasal sistemin Yunan ulusunu 
da bizzat Tiirkiye Cumhurreisi A- ikiye ayirdiglnl halbuki ~imdi bir tek par· 
tatiirkle, Vekiller tarafmdan te~yi e- ti mevcud olup bunun da Elen yurdu oi-

l · 1 d M K dugunu soyledikten sonra: di m1s er ir. S. . ral Tiirkiyede 
kendilerine kar~1 gosterdikleri sami- «- Bu mes'ud hadiseyi mutlak Yu-
mi hiisni.ikabulden dolay1 Ti.irkiye nanh mahiyeti ve biitiinliigli diine kadar 

Serr Sebastiyenin bombardlmamndan bir gorunuf: Asilerin Cumhurreisine te$ekkiirlerini bevan baz1 kor Yunanhlar tarafmdan par~a -
attlgt giilleler Jenize Jii,iiyor ederek kenr1ilerini ve Ba~vekil Ge- lanml§ olan Makedonyanm merkezinde 

Evvela ipek istihsali. Tiirk evinde kadm 
\'e k1z mevsiminde hie; olmazsa kendi ih
tiyaclan ic;in bir iki yiiksiik ipekbocegi 
a~arlard1. Kurdlar o Turk kadm ve kizla
l"!mn kendi ellerile verdikleri dut yaprak· 
larile tegaddi ederek biiytirler ve kozala
l"!m orerek kendilerini onlann ic;ine hap
sederlerdi. Kozalann oriilmesi tam ol
duktan sonra ayni Tiirk kadm ve klZI 
bunlann ic;inden tohumluk olacak bir mik~ 
tanm sec;ip ayudiktan sonra iist tarafm
dan ipek ipligi c;eker veya c;ektirirdi. 

Hendaye 7 (A.A.) - Havas mu·J hamda San Sebastien yolunu ate§ al · neral 1smt !ni:iniinii Londraya dave! kaydetmekle bilhassa bahtiyanm» de -
h biri bildiriyor: hnda bulundunnakta ve §ehri pek yakm· etmislerdir. , mi§tir.» 

a Asilerin San Sebastiene kar§J yap • da i§gal edeceklerini iimid etmektedirler. Bu ak$am fstanbuldan ald1gim1z [Arkasz Sa.. 6 sii~urt 4 tel M. Metaksas 

lpekbocegi kozasm1 hie; ink1taa ugrat
tnadan kustugu c;ok ince bir iplikle or
rnii~ oldugundan hususi tertibatla miina· 
sib ucundan yakalanan bu orgii c;i:iziilerek 
size ipek ipligi verir. 

Turk kad1m bu suretle elde edilen ipek 
ipligini tek, ~ift ve hatta uc;lii, dortlii ola
rak i§lenmesi daha kolay bir iplik haline 
koyar ve bunu yaparken onu kabaran da· 
Rimk par~alarmdan ay1rarak tertemiz bir 
hale getirmi§ olurdu. Arhk ~imdi bu ipek 
ipligini beze kalbetmek ic;in yap!lacak 
arneliyelere ma gelmi§tir. Tiirk kadmmm 
bu hususta da pek c;ok marifeti vard1r. 
T ezgaha konacak olan c;ozgii ve atk1 
diipedi.iz ipekten kurulabilir, natUre! 
l'enkleri kan§Jk ipeklerden kurulabilir, 
Yahud ipekle pamukipligi kan§Jk olarak 
kurulabilir. F akat uluorta degil. Her c;i:iz· 
gi.iniin filan renkleri falan §ekillerde ter· 
kib edecek surette tertibleri vard1r, ki bu 
ince hesabh i§i Turk kadm ve k1z1 c;o
cuk oyuncag1 gibi halloderdi. 

Ondan sonra dokumaya gec;ilerek or
taya i§te yukanda tarifine c;ah~t!guniz 
huikulade bez c;1kardi: Top top. Ve i~te 
bu toplardan ~yin j~inde kulla~uac_!lk 

kta olduk]an taarruz en ~iddelli dev· Saat 13,30 da yollar, asilerin nakliye bir habere gOre, S. M. Kraltn bu 111 '"'''" 11;·:~·!~'!'.'!~'!~'!'.'!~'!~'!~'!~'!~'!~'!~'!~'!~'!~'!~'!~'!~'!~'!~'!'~!'.'!~'!~'!~'!~'!~'!~'!'!!~·!~'!~'!'!!~'!~'!~'!~'!~'!~'!'.'!~'!~'!~1!'.'!'.'!'.'!'.'!'.'::~·~~~~~~~~nhuu 
ma. dedir Ciddl bir mukavemet gosteren vasJtalan, top bataryalan ve oto mitral- daveti memnuniyetle kabul edilm;~- i c 1 
resi~ne no.kta, Trincherpe istihkanudu. yozlerle ortiilmii• bulunuyordu. Asiler, t' T·· k' B k'I· G I 1 - u m h u rl•yetl• n . 
yBeg~ tJ.hka"mm hiikumet kuvvetleri tara • Guadeloupe kalesini i•gal etmi'•Ierdir. Ir. ur Jye a§ve 1 1 enera s- \........ • ..... ,.! 

u 1s ' • met fnonii pek yakmda Londraya 
f d n son derece tahkim edilmi§ olan Bombardunana1 fas1lah surette devam e· hareket edecektir. 
f," :jes Sanjuana hakimdir ve hiikiunet diyorlar. ,__.._.. ............... ._._._._ .... _., B •• •• k A A k ti• 
k as tleri. General Mola kJtaatJmn ileri lhtilalcilerin diger bir M L Bl I. uyu vrupa n e 
h~;;~etini fecir. vaktindenberi §iddetli bir muvallakiyeti • 800 Um ge 1y0r Yazan : Peyami Safa 
bombardJman tie. kar~Ilama~tadir. Bu ~ Seville 7 (A.A.) -General Queipo - 13 -
nunla beraber asJier, mahsus derecede de llano, bildiriyor: F B k•J• b• p I 
ilerlemege muvaffak olmu~lardir. Hali- [Arkast Sa. 6 siltun 5 tel ransa asve I I Ir a· ri·s 1. meslekt I I "' ........................... , .. , ................................................... "' ......... ,, .. ,,,,,,,,,,,, .... ,,,, .......... , .... ,,,,,, ................. ,, , a§ ar a 
diinyanm en nefis bezi husule gelirdi. ondan en giizel e§ya)1 viicude getirmekte ay sonra ~ehrimizde .. .... .... 
Som ipek iplig~~en .. Y~.p!lm!§ v bezle~in Turk kadm ve ktzi~Jn kendi eseri ~!ml· y ~arabcJ dukkaninda . Efkarl umumiye denilen 
f·rkc;ede adi burumcuktur. Dag tepesm- yarak muhtac oldugu yegane alet 1gne· J k ah h J S "' S 1 ? I' 
due bir aganm evindeki bir gecelik misafi- den i.barettir. Bu mis:~l evlerirnizde yeni· 0 aca • Sl me~ U • ag m1, 0 mu. • spanya ihtilaJi • 
retimizi hatJrhyoru:: Yorgamn. 5ar~~t. den Ihya olunacak bazJ i§lerin nekadar Sola rey veren sag • Bir fin k h 
biiromciikten, yatagm c;ar~afi burumcuk- ileri kJYmetli ekonamik maddeler aldugu· 0 giinlerde «Normandi» can a ve ... 
ten, yastlgm yiiz~ b~ri.imciiktendi. D~~- nu gostermege kifayet eder. Halbuki ev· Biitiin duvarlan boydanboya ~arab §i- sac;lar, iitiisiiz pantolonlar, bu grupun 
yada bu ka~ar as1! bu yatak tak1m1 gor- lerimizde yapJlabilen gi.izel san'at eli§leri vapuru da gelecek §elerile dolu, karanhk ve tenha bir diik- meslegini uzaktan tahmin etmege kafi i-
diigiimiizii htc; hatulamiyo~uz.. v• • • yalmz biirumciige rniinham degildir. Biz Mevsuk bir mem kanm. konu§maktan ziyade SIZimya te§- ~aretlerdi. MasamlZ!n etranm kahkaha-

Tiirk kadm ve kill bu J§te. lpegmm IS· size alelade kec;enin c;ok zarif ~ekillerde badan haber veril- vik eden kuytu ve ISSIZ bir ko§esindeyiz. larile c;evirdiler. M. Philipon, gazeteci; 
tihsalin~en bdhy~ak ~ut~ehf ku~an;~ imal olunanlanm da tipkl bu biiriimciik digine gore, Fran - Alkolii, dii§maru olan siikunetle mezce ~ M. Lebedeff, ressam; M. Bordier, res-
~ekillenne ka ar er§eYI Izzat en lSI hikayesi gibi anlatabil'r' SJZ Ba~vekili M. derek rehavet ve mesti veren bu §arab ko- sam; M. Goujon, gazeteci ve biz ti~ ga· 
yapJyordu. Biiriimciik i§lerin dikme ipli- . I IZ. • Leon Blum te§ri- kulu hava i~Vinde, bir gazeteci, iistiinde zet.eci, yanyana iki masayl doldurmu~ • 
~. d h' l·pekten olur. Gomleklerin kollarJ- EkonomJ Bakanumz Celal Bayann nievvelin on be"i - para ve har bul d v . . k'l' I k ~ 1'- ' 
gl a l rok l·s btl' b' .. "I f I h J·yet d v h.". y un ugu I«;m l!seere tu. -. ~'1'· 
na ve yakalarma i§lenen rengarenk oya· .,. d a Ee 1 Ir g!oru~ e az a e emm ne ogru §e rum - doldurularak yakilan ispanyollari Fran- k · .\ 
I . k malzemesl·n1· de Tu"rk kadin ve ver igi I ve Ev §leri Sergisi goziimiiziin ze gelecektir. M. d h"l" d • Be~im bir vTi.irk . mes.Ie ta) o{d~~u 
arm 1pe .. .. · AI ml k · b k d L Bl t · sa a :a evam eden grevleri, dama - ogremnce dogan b1r d1kkatm ortahga 
kill bizzat kendisi hazulardl. Heyhat ki o~une yem a e. er. aes;ac.a. I§te .. ~ a ar eon urn e§n- dm! hogan kaynanamn izdivac mi.iesse - empoze ettigi kisa bir sessizlils.t~··sonra 
Anadolunun bl'rrok yerlen'nde •un' di bu yuksek ehemmiye:h bu J§tJr. B~ttin mem· nievvelin bidaye - . k d 

.,. Y 1 k ... 1 J-k d 1 - h 1 tinde Paristen ha- sesl a ar eski ofkesini ve giini.in biitiin hemen eslci nC§' elerini hulmu~ar 1. Bir 
tabii ve bilhassa ne~ti boyalar unutul- eletc;e onuwa a a a ar 0 maga aZJr a· reket ederek Bel~ vak'alanm kolayca unutabilir. NC§eli Avrupa anketi yaphgimi ve bu m'sa ba-

na liDo b. . ·v 

m~tur. grada gidecek ve M. Leon Blum IT gazeteci grupu ic;eri girdi. Coziik diig· §mda kulagtma r;almacak sozlerin gi.iniin 
l§te ~ize gayet nefis bir ey !an'atl ki YUNUS NADI [Arkasi Sa., 3 silt1in 3 tel meler, gev§etilmi~ boyunbaglar, dag1mk [Arkas& sa. 8 siltun.l de] 
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VIYANA 00_ .. U$U 

T arihi tetrika: 148 M. T URHAN TAN 

Avc1 Mehmed, Styavii~ Pa~ya gonderdigi son 
mektubda ~erefini ayaklar altma alarak 

sJzlantyor, on dan merhamet dileniyordu 
Onu bu fUtura dii~iiren ordunun is

tanbula dogru yiiriimesidir. Ahk adam, 
haftalardanberi takmd1g1 riyah uysalh
gm, el altmdan harcadtgl paralarm ken
disile ocakh arasmda bir uyu§ma zemini 
haztrhyacagma giiven besliyordu. F akat 
isyanc1larm 1stanbula gelmek karanndan 
donmediklerini ve hele Y egen Osman 
Pa~amn Edirnede biraz kafa tutmak is
teyip te sonunda ocakhya boyun egdigini 
duyunca s1hn tiiketrni~ti. Ciinkii o du· 
rurnda yapacak bir ~ey yoktu. (~] 

Siyavii§ Pa~a da onunla apac;1k egleni
yordu, Y egen Osmamn kafa tutu~u ha· 
disesini bir yazJ§l vard1 ki gerc;ekten istih
zanm ~aheserlerindendi. Kendiliginden 
Sadtrazam olan bu iinlii vezir, giivenilen 
daglara nas1l kar yagdtgtm Hiinkara 
anlatmak ic;in ~u mektubu yollamt~h: 

<<Emriniz iizerine Edirnede k1§lana· 
caktl, konaklar da haztrlanmt§b. Lakin 
kul tayfast yekdil otag1 basttlar, bunda 
kt§lanamaz, ilia 1stanbula gideriz, ulufe
mizi de orada almz. Sen bize uymazsan 
otagml ba~ma y1kanz» dediler, cebren 
tuglan kaldtrdtlar. Y egen Pa~a kulunuz 
her ne denlii kar~J koyrnaya r;ah~tJ ise 
de c;are edemedi, sonunda ocakh ile bir· 

le§ti f ••• » 
Siyavii~ Pa§a bu mektubu Hiinkara 

yollamakla beraber Kaymakam F aztl 
Mustafaya da iki adam gondennh, or
dunun Silivriye geldigi giin Padisahm 
tahttan indirilmesini emretmi§ti. Bu iki 
adama Kiic;iik Kara Mehmed de refakat 
ederek fstanbula gelmi~ bulunuyordu. 
Vazifesi Hiinkarm hal'i i&ini idare et
mekti. 

Avct Mehmedin bu safhadan, Siya· 
viisle F az1l Mustafa arasmdaki muhabe
reden haberi yoktu. Y almz yalvanynr
du, 1erefini ayak altma ahp Siyavii~ 
Pa~adan merhamet dileniyordu, onun 
agltya aghya vaz1p orduya gonderdigi 
son mektub ~udur: 

<<Sen ki Veziriazam Siyavii§ Pa§asm. 
Ciimle ocak agalanna, ihtiyar kullanma 
selam ve dua ederim. Oc;: defa bath ~erif 
gonderdim. Belgrad ile Edime arasmr 
Jo,Ia tayin ettim. MuradmiZ her ne yiiz
den ise yerine getirecegimi, ulUfelerinizi 
verecegimi, gonderdiginiz defterdeki dev
let hainlerini tutup teslim edecegimi va
deyledim. Asia iltifat etmeyip hath ~e· 
riflerime itaat ve inkiyad gostennediniz. 
Conltiniizde ne sakh oldugu ~imdi belli 
oldu. Muradm1z beni tahttan indinnek 
ise oglum Mustafa size Allah emaneti 
olsun. Y erime onu gec;irip beni kendi ha
lime koyasm1z. Ktic;iik Ahmedi dahi size 
Allah emaneti eyledim. Y ok, bana zarar 
kasdinde iseniz ~errinizden Allaha SJgm
dun. Hak. Celleveala Hazretlerinin bir 
ismi ~erifi dahi kahhard1r. Dilerim Al
lahtan ki eiimleniz kahrolastz.» 

A11aha uzanan el. aczin ve fiiturun 
bo§lukta c;trpmmastm temsil eder. Allah, 
insanlarm cehillerinden, hatalanndan. 
einayetlerinden dogan ak1betleri tashih 
ile miikellef degildir. Diinyada ne ekilirse 
o bic;ilir. T ann bugday tohumu sac;tlan 
tarladan inci yeti~tinnez ve istiridyeden 
bugday ba~agt c;1karmaz. 

Avct Mehmed, bu hakikatten de ga
fildi, koca bir orduvu Allahm gazabma 
havale ediyordu. Fakat bunu yaparken 
sinsi bir entrika c;evinnekten de geri kal
mtyordu, kendi verine oglunun gec;iril
mesini istiyordu f ••• 

*** 
C1km1yan canda timid vardtr, derler. 

Avct Mehmed de ellerini goke kaldmp 
valvai'TYlaktan ba~ka vanacak bir sey bu-

VILAYETTE 
Ehli hayvan sergisi a~dtyor 

!stanbul Baytar miidiirliigii tarahndan 
Edirnekap1daki asri ahtrlarda 15 eylul
de bir ehli hayvan sergisi ac;tlacakhr. Bu 
aeneki serginin gec;en vtllara nazaran da
ha iyi olmast i~in biitiin haztrltklar ikmal 
edilmi$ ve serp;iye altnaeak hayvanlarm 
kaydine baslanmt§hr. Kayid muamelesi 

f 4 eylul ak~amma kadar devam edecek· 

tir. 

Sergide te$hir edilecek hayvanlar ara
Sinda miisabaka yap1lacak ve derece ka
zanan hayvan sahiblerine nakdi miika -

fat verileeektir. 

GOMROKLERDE 

Giimriikler umum miidiirii 
. gitti 

Bir aydanberi §ehrimizde 

Ciimriikler Umum Miidiirii 

Nedim diin ak§am Ankaraya 

etmi~tir. 

bulunan 

Mahmud 

hareket 

lamachgt halde gozlerini dortyana c;:evir
mekten gene geri kalamtyordu. Herkes 
kendisinden kac;tyor gibiydi. Minimim 
bir i~aretile uc;urumlara ko~maktan geri 
kalmtyacaklannt sand1g1 saray halk1 ~im
di mtlarmt ~evirmi~lerdi, selam bile ver
miyeeek kadar hoyratlamt~ardt. Bir 
bardak suyu naz ile p;etiriyorlardt, sofra
smt, ba$a c;alar gibi, kuruyorlard1. T e-k 
bir dostu yoktu. Dii$manlan ise saytla
mJyacak kadar c;oktu. 

Bu durumdan dolayt o, kelimenin bii
tiin manasile fiitur ic;indeydi. Sersem bir 
i~tiha ile boyuna yemi$ yiyordu ve altk 
bir iltica ile boyuna e1 kaldmp gokten 
yardtm dileniyordu. Bununla beraber yii· 
reginde karanltk bir timid de ktmildan
mtyor degildi. Donanmanm zaferi, Mo
ra ordusunun $anh bir galebesi. onun 
zu'miince vaziyeti degi$tirebilirdi, Siya
vii~ Pa$a talomm1 insaflt davranmaya 
mecbur ederdi. 

Hadiseler onun bu renksiz ve sessiz 
iimidlerini de boia c;1kardJ, Mora ordu
su son bir inhizam ile biitiin eyaleti V e
nediklilere bJrakJp Atinaya c;ekildi. Do
nanma boealtya bocahya bir bilinmez li
mana c;ekilip saklanmak mecburiyetine 
dti~tii. Halk ve ayaklanan ocakh, bu ye
ni musibetlerden de Htinkan mes'ul tut
tugundan herifin vaziyeti dennan ve ti
mar kabul etmez bir bic;:ime girdi. 

Moranm elden c;tkttgl haberi geldigi 
giin Avc1 Mehmed Tersane saraymday
di, denize bakan kafesli bir ko§kte yemi~ 
yeyip sakal fah ac;makla oyalamyordu. 
Derdine derman aradtgt illerden #a ye
rine zehir geldigini goriince yirmi dorl 
saat o ko~kten ~;tkmad1, boyuna aglad1 
ve inledi. Ko~kiin kaptsmdan gec;en sa
rayhlar onun tesbih c;eker gibi hep bu 
sozleri geveledigini duyuyorlardJ: 

- Nolaydt oleydim, bu giinleri gor
miyeydim. 

Fakat dostluktan dti~manl1ga gec;en 
bir bahtm darbeleri daima stkla~tr. Onun 
talihi de kotii i~lerin ardtm arasmt kes
miyordu, hergtin yeni bir tat tzhk dogu
ruyordu. Mora ve donanma haberlerin
den sonra lstanbulda c;1kan bir yangmm 
hikayesi dillere dii§tii. $imdiki Oniversi
tenin yanmda ba§hyan bu yangm Uzun· 
r;ar~tya dogru yiiriiyerek be§ yiiz evi ve 
bin diikkam kiile <;evirmi~ti. Halk, fela
ketin mes'uliyetini gene Hunkara yiiklet
tt ve onun bir ayak once tahttan attl
mastnl dilemege koyuldu. 

Be~ giin sonra Eskisaray da tutu~tu ve 
harem dairesi yandt. Orada olmti~ padi
§ahlann dul kartlan ve gozdeleri oturur
lardJ. AvcJ Mehmedin ovey analarmdan 
olup kocas1 Deli 1brahimin oldiiriildiiii;ii 
YJ]danberi orada mahpus bulundurulan 
Muazzez Sultanm bu yanRm s1rasmda 
odii koparak olmesi de l'tene Padi~ab he
sabtna bir cinayet saytldJ f 

f Arkasz var I 

[•] cYegen Osman, Siyavii§ Pa§anm 
ocakll tarafmdan istanbula yiirtitiilmesinl 
ho§ gtirmedl, atlamp tier! glt ti, tu~lara ye
tl§tl ve onlan ahp gerl getlrdl. Kol e~klya. 
s1 bunun tizerine co§tu, Veziriazam otagi
na ti~?ti$tildti, cBu gece tuglara gltmek ge
rektlr. Sabaha kah.rsa ne sen, ne Ye~en 
Osman kaltr dlye bagtri~Jyorlardt. Yegen 
Osman bu gtirtilttiyti giirtince levendlni 
s!Hlblandirdt, kavgaya hazulandl. Slpah 
lle Yenlo;:erl de alay baglaytp cenk te-<!blrl 
aldl, fa.kat Sipah ihtlyarlan biraz sonra 
araya gird!, cBu kadar zamandtr karde§ 
~ibl geclndik, ~lmdl aslt yok yere aramtza 
ktho;: dii~Up kan diiktilmesl aytbdtu dedi. 
ler. Osman Pa~amn zaten canma mlnnet
tl, ocaklldan korkup selamet kenarma er
m:k !<;In f1r~t anyordu. Hemen inktyad 
gosterdl ve Istanbula Sipah lie , Yenl~erl 
lle bile gltmej!e soz verdi. maslahat hltama 
erdb 

ADLIY~="DE 

Adliye saray1 haztrhgJ 
Y eni Adliye saray1 in~aatt etrafmda

ki hamltklar ilerlemektedir. SarayJn } a· 
ptlacak oldu&_u saha dahilindeki emlnkin 
istimlak i~ini bitinnek iizere bir komis -
yon te$ekkul etmi ti. Bu komisyon em -
lak sahiblerini davet ederek kendilerile 
temas etmi~; istimlak bedellerini karar
la~tJrmJ~hr. lstimlak dilecek binalarm bir 
listesi tanzim edilerek istimlak bedelleri 
de vanlarmda gosterilmi& ve bu iiste 
Anhraya gonderilmi~tir. T akdir eoilen 
fiatlar muvaf1k goriilduRii takdirde he -
men istimlak~ baslanacaktJr. 

Tatil yapan mahkemeler 
i§e ba§ladtlar 

Bir bu~;uk aydu tatil yapmakta olan 
ceza, hukuk, ticaret ve sulh mahkeme • 
leri dun den itibaren ac;tlmt~; veni fM -
liyet devresine girmi$1erdir. Nobet~i 
mahkemeler tatil devresine mahsus ola
rak iizerlerine aldtklan i~leri aid olduk
lan mahkeme1ere devretmi~lerdir. 

CUMHURiYET 

( eehir Memlek t Haberleri J 
Bir sabtkah bir 
ameleyi oldiirdii 

Katil Sar1 Hiiseyin 
diin yakalandt 

Dlin Zeyrekte __ ,...,. 

bir kira mesele -
sinden dolay1 "t -
kan kavgada 23 
ya~larmda bir gene 
tabanca ile oldli 1-

rlilmii§tiir. 
Zeyrekte San 

Hliseynin kahve -
sinin iistiindeki be
kar odalarmdan bi 
rinde marangoz 
Haydar oturmak - Katil San Hii.seyin 
tadu. 

Evvelki giin kahveei San Hliseyin 
kiraerlarmdan aylt k toplama~a "rkmt§, 
hepsinden ayhklan alml§, marangoz 
Haydardan da para isteyince, gene ma
rangoz: 

c- Aga .. Bugiinlcrdc i§lerim fena gi
diyor. Bana birkac; giin miisaade ver:o 
demi§tir. 

San Hi.iseyin bu cevab iizerine bir 
kiifiir savurduktan sonra: 

c- Sana bir giin miisaade. Ayhgt ver 
mezsen hem e~yam sokaga atanm, hem 
de kafam klranm• demi§tir. 

San Hliseyin dun sabah maragoz 
Haydarm yolunu kesmi§ ve ayhg1 iste
mi§tir. Gene adam kahveeiye: 

c- Diin sana soyledim. Pantalonu • 
mu mu satay1m da sana para vereyim?• 
deyince sab1kah San Hliseyin Hayda -
rm yakasma sanlm1~ ve: 

c- Ulan .. Bana kim derler daha bil -
miyor musun?. Ben insanm cigerini 
satanm da param1 h1rakmam• demi§tir. 

Marangoz Haydar bu tehdid b>r§tsm
da kendini korumak ic;in sabtkahnm bi
lcklerine sartlrnt§br. 

Fakat San Hiiseyin ku§agr i"inde 
duran tabaneasmt c;tkartml§ ve Hay -
dann iizerine ate§ etmege ha§laml§hr. 
<;1kan kur§unlar marangozun bogriine, 
cigerlerine isabet etmi§ ve zavalh gene 
kanlar i"inde yere yuvarlanml§hr. 

Sah1kah San Hliseyin bundan yedi 
sene evvel gene bir cinayet i§lemi§ ve 
on sene hapse mahkum olmu§tu. Yedi 
sene hapiste yatttktan sonra aftan isti
fade ederek serbest btrakllml§ttr. Bu 
yiizden kan gormege V!f adam oldiirme• 
ge ah§km oldugundan marangozu alUm 
halinde b1rakm1§ ve tabancasmt da alai 
rak ka~mi§hr. 

Hadisey i haber alan Emniyet ikinci 
§Ube cinayet masast memurlan Zeyre
ge gitmi§ler, yarahyt hastaneye kaldtr
mt§lardtr. 

Sabrkah bu i§i yapttktan sonra evine 
gitmi§, yeni elbiselerile ktrmiZl renk -
teki bayramltk ayakkablanm giymi§ 
ve Anadoluya ka~mak iizere yola c;:1k -
mt§hr. Zavallt marangoz da bu Strada 
hastanede olmi.i§tilr. 

San Hiiseyin, Unkapamnda yaka -
lanmrshr. 

$EHIR ISLER( 

Ekmek fia tlar1 ucuzladt 
Nark komisyonu diin toplanarak bug· 

day ve un fiatlannt yeniden gozden ge· 
c;irmi~tir. Un fiatlan bir miktar indigin -
den birinci nevi ekmege, on para nok • 
sanile on kuru~ otuz para, ikinci nevi ek
mege, on para noksanile on kuru~ on pa· 
ra, francelaya da yirmi para noksanile 
on bes bur;uk kuru~ fiat koymu§tur. 

~ehrimizde yap1lacak 
yeralb tramvaylarl 

Belediye imar biirosu, lstanbulun 
miistakbel planmt hawlarken ileride §eh· 
rin hangi semtleri arasmda tune! yaplla
cagtnt ve bunlann ba§langtc.. ve miinteha 
noktalannm nerelerde olacagmt gosteren 
bir plan haztrlamaktadtr. lmar biirosu 
yeralt1 tramvaylan ic;in iki noktai?azar 
derpi§ etmektedir. Bunlardan biri Istan· 
bul ile Beyoglu arasmda yaptlaeak, di -
geri ise lstanbulda ve Beyoglunda ayn 
ayn in~a edilecektir. Y ap1laeak metro -
Jar, ya mali gruplar~ verilecek, yahud 
dogrudan dogruya Belediye tarafmdan 
yaptmlacakttr. 

Bir tayin 
Arazi ve bina vergilerinin Belediyeye 

devri iizenne Belediye merkez tahsil mii· 
durliigiine tayin edilen eski Oskudar tah· 
sil miidiiri.i Husnii, Maliye Vekaleti ta
tafmdan istanbul maliye merkez tabsil 
miidiirliigi.ine tayin edilmi~tir. 

• C. H. PARTISINDE 

Parti u~ak kongreleri 
Parti ocak kongreleri bu sene eyluliin 

15 inde ba§hyacak, 30 eylulde nihayet 
bulacakttr. Ocak kongrelerinden sonra 
da nahiye kongreleri toplanacakttr. Ka
za ve vilayet kongreleri ise her iki senede 
bir toplanacakttr. Gec;en sene kaza ve 
vilayet kongreleri toplanmad1gtna gore 
bu sene nahiye kongrelerinin arkas1 ah
mr almmaz bunlar da toplanacaklard1r. 
Bunun ic;in Partide §imdiden hazuhklara 
ba~lanmt~tJr. 

Diikkan tabelalar1nda 
sahtekarbk 

$ehrimizin muhtelif semtlerinde 
ve bilhassa Beyoglu cihetinde her~ 
giin yiiziimiize smtan, bizimle adeta ' 
alay ed~r gibi oni.imiize dikilen, go· 
ziimiize taktlan baz1 manzara.larla 
kar§tla§tyoruz. Bir miiddet evveline 
kadar diikkanlanna, magazalanna, 
otellerine takttklart yabanc1 lisan
lardan isimlerle iftihar eden bir"ok 
vatanda§lar, yapttklan bu mtinase
betsiz i§in farkma vararak -ve ya
hud vardmlarak- miiesseselerinin 
tabelalanndaki isimleri miimkiin 1 

mertebe giizelle§tinnege gayret etti-
1 

ler. F akat, bu i~te pek az miiessese 1 

samimiyet gostererek tabelalarma 
sadece tiirkc;e isimler koydular. 

Coklan, igreti ve cali bir memnu
niyet uyand1rmak diisi.incesile vakta 
tiirkc;e isimler takmdtlar. Fa kat, ta· 
oelalannm bir ken anna da ( eski) 
kelimesini ilavl" ederek eski isimleri
ni yeni unvanl11nmn hemen yamba
sma kondurmakta tereddiid etmedi
ler. 

Coz boyamaktan ve bir nevi sah- 1 

tekarltktan baska bir~ey olmtyan, 1 

tabel~larmdan !!"avri her tarafta ha
la eski i~imlerini krtllanan bu roues
sese sahibleri acaba neden tiirkce 
unvanlarmt tabelalarmda valmz bl
rakmaktan korkuvorlar~ Eger her-
hanqj hir kan<~kh~a mahal verme
rn.-k ~ii~iinc:e•ile har~ket edivorlarsa 1 

tabel~lanna ilave ettikleri eski isim-
1 lerini hirbr ay rnuhaf11za ettikten 
~onr~ •=tbelalanndan silmeleri laztm 
o-f'l;rdi. 

Bu miiesseseler her11iin bizi i~ne
liven, o-i-irl~rimizi pl'rdl'liyen, ~on
liimii-.ii h"l"nrt•ran, J.,:7,.Jen olmJyan 
hu ,.;J.,; k .. J;..., .. JI'ri, Ml~ rn:i-:ssl"•ele

rinde bir siis, J..ir 7ivnet Pihi claha 
nf' ZCIIYlana k~riar ~~~tyar•kJ,.r? 
DuvcrHl~,,.., ... ., hiirmet l'tmeoi oP,
•enmi~ J..ir Tiirk vat;~n,.t, .. , ~·fattm 

J..11J,J, nl.-~~ "I' zaman kazanmt~ o
li!caklarch c1iyl': t _ ~ ~~::.:;;n ... n-f (~~ 

ihracat . tacir eri 
r I 

islerini diizelttiler 
' 

ispanyaya gonderilen 
mallartn bedeli veriliyor 

fspanyaya ihrac edilip ihtilalden son
ra hesablan k1smen almamJYan Tiirk 
mallarma ve bunlara mukabil alman a· 
vanslann faizlerine dair te~ebbiisatta bu
lunmak iizere Ankaraya gitmi§ olan ih
racat tacirleri heyeti diin ~ehrimize don· 
mii~tiir. fspanyaya ihracat yapm1~ olan 
yumurta tacirl~ri de Tiirkofiste son bir 
toplanh yaparak vaziy~ti gozden gec;ir -
mi~lerdir. 

!hracat tacirlerimizin Ankarada lktt
sad, Maliye, Hariciye ve Merkez Ban
kast nezdinde yapttklan te§ebbiisler mu· 
vaffakiyetle neticelenmi~tir. lhracatc;Jla -
nmtzm stkt§lk vaziyetlerini nazan dikka
te alan hiikumet, derhal harekete gec;mi§ 
ve Hariciye Yeka.Ietinde te§kil edilen bir 
komisyon, bu stkt§tk vaziyetin izalesi im
kanlannt bulmu§tur. Neticede her ihra -
eatc;tnm hususl bankalardan aldtgt 
avansm • ki bu miktar ekseriya ihrae e· 
dilen maim yiizde 70 i kadardtr • Mer 
kez Bankasmdaki bloke !spanyol para· 
sile kar§tlanmasma karar verilmi§tir. Bu 
suretle ihracatc;tlar borc;tan ve dolaytsile 
faizden kurtulmu~ olacaklardtr. lhracat· 
r;1lar ic<in Merkez Bankasmda faizsiz ay
rt bir hesab ar;Jlmaktadtr. 

lspanyadaki mallarm bedeli ve avans· 
Lan geri kalan k1smm da paras1 lspan
yadan hesablar geldikr;e o vakitki 0,82 
normal kur iizerinden verilecektir. 

Bu husustaki kararname projesi haztr 
lanml§ Vekiller Heyetine sevkedilmi§tir. 

lhracat"Jlanm1z bu vaziyetten ve hii
kumetin seri tedbirlerinden fevkalade 
memnundurlar. 

KULTOR ISLER/ 

S1hhi koy mektebleri 
yap1lacak 

Koy kanunu ahkamma gore, her ko
yiin, btitiin sthhi evsafJ haiz birer ilkmek· 
tebi olmasJ laztm gelmektedir. Halbuki 
koylerdeki mekteblerin birc;ogu bu evsaf
tan mahrumdur. Maarif Vekal~tinin ala
kadarlara gonderdigi bir emre gore Ma· 
arif, Belediye ve koyliiniin yard1mile, 
koylerde, kanunun tarif ettigi vec;hile 
birer mekteb yaptlacakhr. Niifusu az ve 
btit~eleri dar olan koylerden birkac;,~ 
birle§erek mii§terek mektebler yapacak -
lardtr. Bu mekteblerin projelerini Beledi
ye fen heyetleri haz1rhyacakttr. 

Londra El~imiz 
fethi Okyar . 

Diin Kostence yolile 
Londraya hareket etti 
Bir miiddetten -

beri mezunen mem 
leketimizde bulun
makta olan Lon -
dra biiyi.ik el,.imiz 
Fethi dun ogle ii
zeri Romanya va -
purile ve Kosten
c:e yolile 1ngiltere
ye hareket etmi§ -
tir. 

Londra biiyiik 
elc;imiz, hareke - Bii.yiik elqimiz 
tinden evvel Bii - Fethi 
yiik $ef Atatlirke hlirmetlerini arz ve 
veda etmi§tir. Kendisi Galata nhhmm
da Vali Muhiddin trstiindag ve birr;ok 
arkada§lan tarafmdan ugurlanmt§br. 

Biiyiik el~i Paris yolile dogru,.a Lon
draya gitmektedir. 

MOTEFERRIK 
Dadyo §irketinde haz1rhklar 

Istanbul radyosunun hukumet~e devir 
almdtgt yazllml§tl. Y akmda yeni bir 
programla radyoyu i§letmege ba§hyacak 
olan Posta ve T elgra f Ba§miidtirlugu 
hazuhklarda bulunmaktadtr. Bu haztr
ltklar miimkiin olan en ktsa bir zamanda 
ikmal edilerek nihayet birkac; giin sonra 
i$e ba~lanacaktu. 

Y eni i§letme §eklile Istanbul radyosu 
daha miitenevvi ve muntazam bir prog
ramla r;alt§acakhr. 

Y ol miikellefiyetini bedenen 
yapacaklar 

Y ol miikellefiyetini bedenen yapacak 
olanlar, eylultin 15 inden itibaren c;:a ~ 
lt§bnlmak iizere muhtelif yollara sevke· 
dileceklerdir. 

Festival heyetleri gidiyorlar 
Balkan festivali miinasebetile §ehrimi

ze gelen milli heyetler hirer hirer mem
leketlerine donmege ba§lamJ§lardJr. Ru
men heyeti, dtin sabah Romanya vapu
rile Kostenceye hareket etmi§tir. Bahke
sir Pamukc;u koyii zeybekleri de diin 
ak~am hareket etmi~lerdir. 

Dun ' al:~ain Belediye tarafmdan 
Parkotelde bir veda ziyafeti verilmi§lir. 
Diger heyetlerden bir kum1 bugiin, bir 
ktsmt da yann gideceklerdir. 

Eaki bir sarmc bulundu 
Lalelide Mesihpa§a camiinin bulundu

gu yerde bir ev in~as1 i~in yaptlan temel 
hafriyattnda baz1 eski duvarlar bulun ~ 
mu~. Miize idaresi tarafmdan yaptlan 
tetkikatta bu duvarlann eski Mirleon ki
lisesinin yamndaki biiyiik sarmcm duva
n oldugu anla§Jlml§hr. 

Fabrikatorlarm toplantun 
lpeklikuma~ fabrikatorlan da diin Ti

caret Odasmda toplanarak muam~le ver 
gisinde yaptlacak tadilata gore kendi 
muamele vergilerinin nereden ahnmast 
laz1m geldigi hakkmda gorii§mii§lerdir. 

Ayni mevzu ic;in konservecilerin yapa· 
cag1 i~tima geri kalmJ§hr. Bugiin rna -
lcarnacilar ve biskiiviciler toplanacakttr. 

Merkez Bankas1 hisse 
tenedleri 

Merkez BankasJ hisse senedleri iize • 
rinde borsada diin ogleye kadar hic;:bir 
muamele olmamt§ ogleden sonra 81 lira 
iizerinden birka" muamele kaydedilmi§
tir. 

Giimriik kumusyoncularmm 
defterleri tetkik ediliyor 
Cumriik kumusyonculanmn muayyen 

zamanlarda defterlerinin yoklanmasJ ve 
hesablannm tetkiki usulii ihdas edilmi§ti. 
Ilk defa olarak diinden itibaren Giim -
riik Ba§miidiirliigii, defterlerin yoklama· 
sma ba§lamJ§hr. Defterlerin yoklamas1 
bu aym on be$ine kadar yaptlacak, bu 
miiddet zarfmda hesabmt letkik ettinni
yenler ceza gorecektir. ,., .. ~ 
Ecnebi ve ekalliyet mekteb· 

leri a~1ldi 
~ehrimizdeki ekalliyet mekteblerinden 

bir~ogu tatil devresini ikmal ederek dun
den itibaren tedrisata ba§lamJ§IardJr. Ec
nebi mektebleri de yarmdan itibaren 
a~JlacaktJr. F akat havalar heniiz s1cak 
devam ettiginden talebeler mekteblerine 
gidememektedirler. 

Resmi mektebler ise 1 te§rinievvelde 
ar;JlacaktJr. 

Maarifin bir tamimi 
Maarif mudurlugu ecnebi ve ekalli • 

yet mekteblerine g()nderdigi bir tamimde 
aleyhimizde yaZt!mt~ kitab dergi, risale, 
harita ve saire gibi matbualann hir;bir su· 
retle ne mektebde talebe elinde, ne mek
teb kiitubhanesinde ve ne de rnekteb de
polarmda bulundurulmamasmJ ve bun • 
!ann imha edilmesini bildirmi§tir, 

Siyasi icmal 
Suriye ve Fransa 
~ cnebi devletlerin mandast ya• 
~ hud himayesi altmda bulunan 

Y akm~ark iilkelerinden lrak 
ve MISirdan sonra Suriye de 1stiklaline 
kavu§uyor. Franstz mandasmm kaldml• 
mas1 ve bir ittifak muahedesi akdedil ~ 

mesi ir;in Pariste Blum kabinesi i$ ba~ma 
gelmeden Suriye heyetile F rans1z me ~ 
murlan arasmda ba§ltyan miizakereler 
§imdi neticelendi. 

lki taraf ittifak muahedesi iizerinde 
mutabtk kalmt§lardir. F ransa ile Suriye 
arasmdaki mustakbel miinasebat iki mtis~ 
takil devletin ittifakt esas1 iizerine kuru~ 
lacakt1r. F akat Suriyenin kendi ba§ma 
idare edebilmesi i<;in tic; senelik bir inti· 
kal devresi tayin edilmi§tir. Bu miiddet 
zarfmda mandater hiikumet Fransaya a• 
id olan hak ve salahiyetler tedricen Su· 
riye hiikumetine buakuacakttr. 

$imdiye kadar mtizakerenin' ilerlebe~ 
sine en biiyiik mani Suriyeli Vatanilerin 
her$eyden ziyade Suriyenin miilki birli~ 
gine son derecede ehemmiyet vermekte 
olamalan idi. Fransanm devlet adamlan 
ise Suriyeyi ayn ayn dort iilke ve hti • 
kumet olarak tammakta 1srar ediyorlar~ 
dJ. 

F ransa Suriyeyi mandast altma ald1k· 
tan sonra burasmt Levant hiikumetleri · 
diye dort mmtakaya ayJTml§lardt. Suriye 
olarak Samdan Halebe kadar uzanan 
dahili St_!:h tantmt§lardi. Sahilde Alevi ~ 
ler ve Liibnan diye iki hiikumet viicude 
getinni$lerdi. Coldeki Horan daglanm 
da Cebelidiiriiz nam1 altmda ayn bir 
hiikumet saymJ~Iard1. 

Eskidenberi Liibnan, muhtariyeti ha~ 
iz bir yerdir. A.halisinin c;:ogu h1ristiyan 
Arab olan bu mmtakayt 1866 isyamn• 
danberi Fransa himaye ve iltizam ede • 
rek miimtaz bir saneak haline koydur • 
mu tu. f akat b4 imtiyazh mmtaka o~ 
manh idaresi zamnnmda kuc;iiciik bir 
yerdi. Mandayi ald1ktan sonra F ranstz~ 
lar biiyuk Liibnan hiikumeti yaratmak 
i~in as1l Suriyeye aid ve miisliimanlarla 
meskun birc;:ok yerleri yeni Liibnan hii· 
kumetine ilhak ettiler. Bu suretle eski 
Liibnan niifusunun ekseriyeti huistiyan 
Arab olan bir sancakken F ranstzlar nti
fusunun kahir ekseriyeti miisltiman olan 
bir hiikumet viic4de getinni§lerdi. 6te~ 
denberi Suriye milliyetperverleri kiic;iik 
Ltibnamn bile .ayn olmasma taharnmiil 
edemiyorlard1. Franstzlann ii iik Luh • 
nan yaratmak i~in Suriyeyi biisbiittin par· 
<;alamasma c;ok ktzmJ§IardJ. Dahildeki 
Suriyeyi denize biisbiittin mahrecden 
mahrum etmek ic;in Liibnamn §imalinde~ 
ki sevahili Alevl hiikumeti nam1 altmda 
te§kil ettikleri bir idareye buakmt' ol • 
malan Suriye Vatanilerini busbiitiin t;i• 
!eden c;Ikarmt§h. 

Cebelidiiriiziin ayn bir hiikumet sayll• 
mast Suriyenin dahilini de parc;alam!.Jh. 
Parise giden Suriye heyeti temsil ettigi 
milliyetperver halkm efkar ve hissiyabna 
tercuman olarak Suriyenin birligini iade 
ve muhafaza hususunda sonuna kadar IS· 

rar etmi$tir. Y eni F rans1z kabinesi Su· 
riye meselesinin iyilikle halledilmeeine 
taraftar bulundugundan Suriyelilerin ileri 
siirdiikleri dileklerin biiyiik bir klimHll 
ka~':'I etmi~tir. 

U<; senelik intikal devresinde hem A· 
levi, hem de Diirzi hiikurnetleri tedricen 
ilga edilerek as1! Suriye ile birle§tirile • 
cektir. Bu suretle mevcud kii~iik Suriye 
hem denizde mahrec bulacak, h~m de 
dahilde geni§lerni§ olacakttr. Liibnan Su· 
riyeye ilhak edilmemi~tir. F akat niifllfll• 
nun ekseriyeti dinen ve tamamt trkan 
Suriyeliler bir olduklanndan ve ikttsaden 
Liibnanm yalmz ba§ma ya~amastna im• 
Hn bulunrnadJgmdan ileride burast da 
Suriye ile birle~ecek.tir. 

Muharrem Feyzi Togll)l 
- ___ ===:::;1! 

ECNEBI MEHAFILDE 

Japon el~isi memleketine 
gidiyor 

] aponya biiyiik el<;isi M. Tokugawa 
bugiin mezunen memleketine gidecek.tir. 
Elc;inin gaybubetinde Miiste§ar M. Kat· 
sutaro Miyazaki maslahatgiizar !lfatile 
elcilik i~lerini tedvir edecektir. 

~ehrimize gelecek ltalyan 
talebeleri 

BugUn ~ehrimize 30 kjljilik ttalyan 
mekteb talebesi geleeek ve Turk tale " 
beleri tarafmdan kar~uanacakhr. 

Aym on be~inde de ikinci bir part! 
italyan talebesi geleeektir. 

Cumhuriyet 
Nutha•• 5 Kuruttur 

A bone f TGrkiy• 
,eraiti i~io 

Se'Jlelik 1400 Kt. 
Alb aylak 7SO 
0~ ayhk 400 
Bir ayhk ISO 

t700 Kr. 
t 
100 

yokhr 
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SON J..IABERL.E~ ••• 
TELEFON TELGilAF ve 'I'ELSiZLE 

riik el sulh kongres · nd 
Biiyiik bir toplantl yapdd1 ve 15,000 

ki,i sulh kin yemin etti 
Briiksel 7 (A.A.) - Cihan sulhu Yeminin sureti $Udur: 

lt9ngresinin bUyUk senligi Heyel stadyo· Bi.iti.in milletler, trklan ve muhtelif si-
tnunda yaptlmt~ ve bunda takriben on be§ yasi te~ekkiilleri temsil eden bizler, cihan 
bin ki§i haztr bulunmu$lur. Haztr bulu- sulhuna hizmet toplanttsma iltihak ediyo
hanlar arasmda kongre azalarmdan bas- ruz. Bu toplantmm fikirlerini ~ehirlerde, 
a komUnist 1spanyol meb'uslarmdan M. ki:iylerde yani cihanm her tarafmda ne~

Pasionaris ile eski lspanyol naztrlann • retmek suretile Milletler Cemiyeti vast
i:l9n M. Marcelino Domingo da bulun • tasile sulbu muhafaza ic;in her~eyi yap -
tnakta idi. ma~l taahhiid ediyoruz. 

~enlik, milletler gec;id resmile ba~la- 'in heyetinin kenJi memleketine 
ln!§ltr. Bu gec;id resmi kongreye i~tirak miiracaati 
eden otuz dort milletin bayraklannt IMI· Briiksel 7 (A.A.) - Cihan sulhu 
flln atletler taraftndan yaptlmJ$ ve bun· konp;resindeki Cin heyeti, Cankay$ek ile 
lart sendikalar, eski muharibler ve barb diger p;enerallere bir telgraf c;ekerek da
tnalulleri, murahhaslan takib etmi~lerdir. hili harbe bir nib a yet vermelerini ve J a-

Birc;ok hatibler, nutuk si:iylemi$\erdir. ponyaya mukavemet ic;in birle~melerini 
Bunlann arasmda eski Tekaiid Naztrt istemi$tir. 
M Rivollet ile ikinci enternasyonal reisi On dokuzuncu ordunun banisi olan ve 
M. Debrouckere ve umumi mesai konfe· kongredeki Cin heyetine riyaset eden 
derasyonu mumessili M. Racomond ve Changminsku, siyasi rakibi Cankay*eke 
M. Cachin zikre ~ayandtrlar. hususi bir telgrafname gondermis ve da-

Merasime, sulh davast ic;in yaptlan bir hili harbe nihayel verdigi takdirde kendi 
~eminle hitam verilmi~ ve bu yemin okun· btaatile Kwangsinir kttaaiJ arasmda mu· 
dugu zaman bi.itiin hamun cevab vermek tavasstthk vazifesini ifa edecegi hakbn-
&uretile buna i~tirak etmi tir. J~ mnm~ilevhe teminat vermi~tir. 

-----.............................. ,"''~ill!fllfllllllilllllllllllllfllllllllllllnlllllllllllllllllllllllll""'"""'"'""""""""""'"""~ 

Atlantik hava 

· seferle i 

Bir t yyare de 
Fran~ad~~ ucuyor 

Halifax 7 (A.A.) - Kadm tayya
reci Beryl Markham. saat 14.35 te 
Nevyorka miiteveccihen havalanmt~ltr. 

Nevyorkta 
Nevyork 7 (A.A.) - Kadm tay · 

yareci Beryl Markham. saat 16,20 de 
(mahalli ~aat) Lloyd Bounet ll\yyare 
meydanmda vere inmi~tir. Louisburgda 
mecburi surctte vere indigi zaman bur -
nundan ve alnmdan berelenmis olan tav
yarecinin vUziinde pans1man sargtlart bu
lunuyordu. fakat buna ragmen kendisi 
p;iilerviizlii idi. 
Fransadan ihi tayyareci gidiyor 
Pari~ 7 (A.A.) - Paris Soir ilaze· 

tesinin davetine icabct «!den tayyareci 
Rechman ile Merill saat 13,50 de Bour
getde karaya inmi~lerdir. T ayyareciler, 
Parise gelerek o~le yemegini orada ye
mi~ler, •ehri gezmi~ler ve kendilerinin A
merikaya gitmelerine havanm miisaid ol
madt~IDI i:i~renerek yanna kadar Pariste 
kalmaga karar vermi~lerdir. T ayyareci
ler, sa!J giinu do~rudan dogruya Bour
getden N evyorka ~idebileceklerini tah • 
min etmektedirler. 

Kitab sab,ma dair bir teblig 
Istanbul 7 (A.A.) - Kultiir Ba • 

kanb~tndan: 
Okul kitablanntn sab~ i~leri hakkmda 

tesbit olunan talimat hiikiimleri dt~mda 
kitab sa h•t ic;in bazJ tesebbi.islere ba~vur· 
tnak istenildi~i haber almmt~hr. 

T a lim at hiikiimleri dairesinde Kultiir 
Bilkanltgt yaymlan sahs i~lerinin lama
men serbest oldu~unun ve bunun dt$mda 
i• yaptlmasma meydan verilmiyece~inin 
al.ikadarlarca malum olmak tizere tek· 
tar bildirmesini favdah gormii~tiir. 

Tiirk gazetecilerinin 
Belgrad ziyaretleri 

Bel~rad 7 (Hususi) - Yugoslavya· 
da bulunan Turk gazetecileri erefine 
Matbuat Umum mudiir\i.igu tarafmdan 
bir c;ay ziyafeti Yerilmi~tir. Bu ziyafette 
Ti.irkiye elc;isi Ali Haydarla, sandalyesiz 
naztr ~evki Behmen de haztr bulunmu~
lardn. Ti.irk gazetecileri di.in Ba&vekil 
M. Stoyadinovic; tarafmdan kabul edil
dikten sonra Prens Pol miizesini gez • 
mi$lerdir. 

Turk gazetccileri bugiin mi.iteveffa 
Kral Aleksandnn mezartna ve mec;hul 
a_•ker kabrine birer celenk koymu~lardtr. 
Bu ak~am Matbuat miidiirii tarafmdan 
Turk gazetecileri $erefine bir ziyafet ve· 
rilmi~tir. Yann ak$am da Meclisi Meb
u~an reisi taraftndan bir ziyafet verilecek
tir. Bu ziyafetten sonra, Tiirkiye elc;isi 
Ali Haydar misafir Tiirk g3letecileri $e· 
tefine bir suvare tertib edecektir. Tiirk 

Miithis 
' 

kaza 

Bir otomohil 8 ki, · yi 
oldiirdii, 20 ki~iyl de 

yaralad1 
Londra 7 (A.A.) - Otomobil ta

rihinde kaydedilen en mi.1him ka
zalardan biri dun ~?imal tzlanda -
smda be melmilel bir turizm ku -
past ko~ularmda vuku bulrnu~tur. 

tngiliz Cembcrsin otomobili 160 
kilometro suratle giderken ahali -
nin arllsll'!a girmill. 6 ki~?i derhal ve 
iki ki~i de hasbmede olrnu~tur. 20 
""ralt vard1r. 

Marn zaferi • 

hattra.~"'Ol taziz 

Fr ns da ~ok miihim 
nutuklar soylendi 

Maux 7 (A.A.) - Marn~ muhare • 
besi mu1.afferiyetinin hattrasmt tes'id 
ic;in veri len ziyafette T ekaiid N azm M. 
Riviere bir nutuk soylemi~ ve bu nutuk 
radyo ile ne~redilmi~tir. Mm_naileyh bu 
nutkunda ~zciimle demi~tir kl: 

«- Eger, bir parolam olsaydt.' pek 
ktsa olurdu: «Sogukkanlthb> derdtm. 

Milletler arasmda mesai birligini temi
ne u~rasmak kanunumuz olmaltd 1 ~· Dun
)'ada azim ve iradeden mahrum msanltk 
yok de~ildir. F akat Umidsi~lige kapt!.mt· 
yaltm. Cihamn vicdantna httab ve mura-
caat edelim.» . . 

N az1r. netice olarak, &oyle dem1~ttr: 
«- Binlerce insanlar, hayatlan paha

ma 5ulhu istediler. Onlann hahrasmt 
:ebcil edelim ve bunun ic;in onlann feda
karhklanna sadtk kalahm.» 

M. Pierre Cot, h•mdan sonra soz ala-
rak ~i:iyle demi$tir: 

«- Marne muzafferiyetini, ]offreun 
b'dayette ricate karar vermi~ olmastna mt 
~edyunuz? Evet. Alman harb cihazmtn 

ek 0 kadar elastiki olmamasma ve bazt 
~ mandanlann ihtiyatmhgma m1 med -
~nuz? Evet. General Gallianinin iyi 

y"ru"~u··ne ve Joffreun ac;tk gorup ona gore go .. . . E 
k ar veri~ me m1 medyunuz? vet. Fa-
ar . . d F 

kat bu muzafferiyelt a~m zaman a ran-
trkmm bi.inye ve mtzacma ve onun 

SIZ , d Jd w h mle kabiliyehne me yun o ugumuzu 
d a ~oylememiz icab eder.» 
aM. Franc;ois Tessanda bir nutuk si:iy-

1 i~tir. Ziyafetten sonra harb maktulle
r~~n hat1rastnt t~bcil merasimi yaptlmt~ • 

hltalyanlar Habe~istanda 
genifleme harekahna 

ba,ladtlar 
Roma 7 (Hususi) - !talyan idarcsi 

altmdaki Habe$ topraklanm geni~letm~k 
ameliyesine ba~1anml~llr. ~u .. mabadla 
d"n Adis Ababadan motorlu kuvvetler 

~azetecileri c;ar~amba ak~am1 Yugoslav- unuba ve cenubu ~arbiye hareket etmi&
Ya gez1ntisine <;tkacaklar ve Zagreb, Ni~. f:rdir. Adis Ababa civanm temizlemek 
Dubrovnik, Liyubliyana. ~ehirlerini ve va

7
ifesile mukellef olan bu kuvvetler !

di~er ba11 verleri ziyaret ederck Ti.irkiye· talyan zabitleri kumandas1 altmda Erit-
Ye doneccklerdir. reli ·askerlerden miirekkebdir. Bunlara 

Leh Generali Ridz Smigli aynca Ra~ Hailunun kuman~as1 altmda 
ltalyada hulunan Habe~ ceteleri refakat etmekte· 

Londra 7 (Hususi) - Pariste yeni dir. 
F L h · 'IAf L h S1'r Samuel Hoare Ktbr1sta ranstz • e th a m· imzahvan e or· 
dularl Ba kumandant General Rid1 Londra 7 (A.A.) - Deniz B akam 
Smigli bugUn ltalyaya muvasalat etmi§· Sir Samuel Hoare dun Ktbma varmts-
ti~ b~ 

CUMHURiYET 

Hldl alar aras1nda 

Kitab sefaleti 
Degerli ikt11adcJ Muhli• Ete, ikitlir, 

Cumhuriyette kitab bah•ini a~tr. 
Onun gene bir ilim adamr •rfatile a. 
grr agrr tahlil ederek anlatmayl he • 
def edindigi ,eyi, bizim birka~ kelime 
ile fUracrkta toparlaywermemize mii
taade etme•ini i•teriz: «Tiirk kitabr 
ttJm bir ifla• halindedir.:. 

Emin olunuz hi burada c Tiirk ~ , «ki. 
tclb , dtJm » ve «illau kelimelerinde 
hit;bir yanlt~lrk, ek•iklik, yer3izlik ve 
~i~irme yoktur: cTiirk» ckitabn «tam» 
cbin ciflan chalindedir. t~ 

Trrnah it;indeki her kelimenin her 
me•'uliyetini iistiime alarak bu cum • 
leyi noter huzurunda imza etmege 
hazrr1m. 

Tiirkiyede e•ki kitab, aokaklarda, 
taban hiza•mdad~r; Tiirkiyede yeni 
kitab ya t;rkmaz, yahud t;rkana cam 
t;tkar: Satrlmaz;, okunmaz, aleyhine 
soviilUr, tozlu vitrinde •olar, depoya 
ahlrr, okkaya verilir, ke•ekagrdr, ya
ni namu•suz olur. 

Tiirk kitabc1•r, kollarrm kavu~tu • 
rarak, diikkanrmn kapt81 oniinde yo· 
lun manzaralannr •eyre dalan bir a
damdrr. Biiyiik bir Tiirk edibinin e· 
rerini basalt 21 gii~ olmu~, fakat diik
kanrnda 6 taneden lazla •atamamlf • 
hr. ( Dogrudur, yakmdan biliyorum.) 

Tiirk kitabcr.st kaprsrnm oniinde t;O· 
rabbagt satan gezginciye imrenir; 
Turk kitabcrsr kitabdan daha fazla 
•attlan ka,agrya, misvaka, enliyeye 
ve kakuleye grpta eder: Tiirk kitab· 
erst kosebaslarrnr tutan i~kembecile • 
rin i11k~mb~ler iistiintleki •altanahnt 
kr•kamr. 

Det k ilflerim ki bugiin ticaretle
rin en selili kitabcrlrktlr. Sefil heli • 
mesinde de edebiycrt yapmryorum. 
Sizi en biiyiik Turk 11airinin kiilliya • 
trru ba3an bir kitnbcile kar~rla,ttra • 
yrm, beni a"cak kullandtihm kelime• 
nin aczile itham eder•iniz, ,iddetile 
de gil. 

Ve bu '"falctten en az mes'ul olan· 
lar kitabt yazanlarla bcuanlardtr. Da· 
ha fazla me11'ul olanlar kimlerdir? 

Kimler miJir? 
Ah onlarr bir efimf' ~recirsem ! .. 

PEYAMl SAFA 

Fran s ·lahlantyor -
Suriy isHklaline dogru 

ilk ad1m abld1 
Paris 7 (A.A.) - Bu ahah i ba -

kanlar ic;tlmamda, M. Blum. Pans mm
takastnln tezyini, ~ehirlerin imarJ hakkm
daki yiiksek komisyonun yeniden organi
ze edilmesini, kollektif i~ler ic;in yaptla
cak yardtm ~eraitinin tesbitini, vilayetler 
ve nahiyeler kredi sandtklannm te&kilat· 
landmlmastnt ve i~sizlikle mucadcle mcn
faati ic;in yaptlacak istimlaklcnn tayinini 
istihdaf eden kararnameleri Reisicum • 
hurun imzasma arz:eylemi~tir. 

Bakanlar heyeti, Bahriye Bakanma, 
deniz toplan ineya~1 ve harb limanlarmtn 
inki~aft ic;in yiiz milyon frank sarft hak· 
kmda mezuniyet vermi~tir. Bakanlar he
yeti M. Bastiali V ar~ova sergisinde bu • 
lunmaRa memur etrni~tir. 
Miistemlekeler Bakammn hadiselere sah

ne olan Franstz miistemlekelcri ic;in teklif 
ettigi tedbirler kabul olunmu~tur. Bakan
lar Heyeti Harbiye Bakam M. Dala • 
diyenin kara, deniz ve hava barb leva • 
ztmtnln fazlala tmlmast ve iyile~tirilmesi. 
miitehasstslar i~in kurslar a<;1lmas1 ve 
mesick a~kerlerinin fazlala~tmlmasl sure· 
tile memleketin milli mudafaasmm tak • 
viyesini istihdaf eden tekliflerini kabul 
etmi~tir. M. Delbos siyasi vaziyeti i1ah 
etmi~ ve M. Vienof, Suriye istiklaline 
dogru ilk ad1m1 te~kil eden Fransa • Su
riye anla~mas1 hakkmda izahat vermi~tir. 
M. Vienofa bu anla&mayJ imza i<;in sala
hiyet verilmi~tir. 

M. Leon Blum y·~liyor 
I Ba11taratt 1 tnc1 sahttede I 

birka9 gun Yugoslav~'ada kaldtktan 
~onra dogruca is anbula ,gelccektir. 

Frans1z Ba§vekiline Hariciye Naztrl 
M. Delbosun da refakat edecegi soylcn
rnektcdir. • 

Franstz ricalinin memlekctimizi zi • 
yarctleri munascbclile Franstzlartn me§ 
hur Normandi trans<~tlantigi de lima -
mrntza Rclecektir. Franstz el<;isi M. 
Ponso. Normandi vapurunda misafir • 
INle bUyuklerimiz §erefine buyiik bir 
zi~·afet vereccktir. 

........_. .... _ 
•zmirde ~iddetli yagmur 

" ~ sagnag1 
lzmir 7 (Hususi) - Bugiin saat 21 

de hava birdenbire bozuldu. ~im~ckler 
ve gok gi.iriiltulerinden sonra ~iddrth 
yagmur yagmtya ba§ladt. Sellerden 
birc;ok yerlerden gec;mek kabil olamad1. 
Fuan ziyarete gelen binlerce ki~i pavi
yonlara stgmd1 ve bir ktstm halk da oy
namakta olan operetin sahnesine ko*u~
tular. Paviyonlara hucum eden balk bir 
kazaya meydan verilmemek ic;in da.R-1· 
ttlmt~ltr. 

Fran ada bir asra yak1n 
i-ol oyn1yan bUyiik kad1n 
Ge~enlerde olen Mm. Jorjet Pol Adam, 

ha.yatmda nafiz 
I .o, 

edebi Fransan1n 
olan 

ve 
me.hur 

s1yas1 

RahatSJZhgtm dolaytsile Biiyukadaya 
<;ekilip tedavile me~gul oldugumdan bir 
miiddettenberi gaz.ete okumuyorum. 
F akat diin arkada~lanmdan birisi bana 
Madam ]. P. Adamm vefat ettigini 
soyledi. Bu haber beni derinden mUtees
sir etli ve hayalimi elli sene evvelki za
mana ~;evirdi: 0 zaman Pari~te talebe 
idim ve bu biiyiik Franstz kadmmt tant
mak ~ercfine nail oldum. Hayattm iize· 
rinde tesir yapm1~ olan bu hadiseyi kay· 
detmekten ve minnettar bir Turk muhar· 
ririnin merhumenin ismi etraftnda muha
faza etmis oldugu ~iikran hislerini bir 
Tiirk gazetesinde b~yan etmckten kendi
mi alamadrm. 

F ranstzlar kadmhk alamnda daima 
muhafazaHr olmu~lardtr. Onlar, kadmt 
oca!!Jn nuru addede_rler ve d1~anya yaytl
mastm istemezler. l~te bunun i~indir ki 
bu sahada hemen biitiin Avrupa milletle
rinden geri kalmt~lardtr. Ben Pariste tah
sil ederken, F rans11. kmnt his:bir yiiksek 
mektebe btrakmazlardt ve hatta ecnebi 
kJZlannt bile sami s1fatile kabul ederler· 
di. Y alntz son zamanlardadtr ki bu ka
ptlar F ranstz kadmltgt i<;in de a<;tldt. 
Maamafih o gene siyasi hukukunun en 
miihimlerinden mahrumdur. Mesela in
tihab etmek ve edilmek hakkmt haiz de
gildir. Bu hususa dair kanun layih'!sl 
Meb'usan Meclisinden gec;tiyse de A
yanda kaldt. Y almz bugiinku sosyalist 
hiikumetidir ki i<;ine iki kadtn mU§avir ai
d,, fakat bu dahi birc;ok dedikodulan mu· 
cib oldu. 

BUti.in bunlara ragmen hic;bir devirde 
Paris ~ehri bir veya birkac; biiyiik kadtn 
simastz kalmamt~tlr. 

Benim takriben yanm astr evvel 
(1887-1894) Pariste talebe bulundu
gum zaman iki bUyuk kadtn simast hemen 
bergiin kendilerinden bahsettirmekte idi
ler. Bunlardan birisi bugUnlerde vefat 
eden merhum Madam Adam, ikincisi de 
]iii Mi~el (Jule Michel) di. 

Bu iki ~ahsiyet birbirine orijinaliteleri, 
seciyeleri, ihtiraslarmm kuvvetile pek ben· 
zedikleri halde biribirinin tamamen ztddt 
olan iki yol takib ederlerd,i. 

J iil M i~el, sosy alis tti, Paris am el e smr
fmm krali<;esi idi, man•ardlarda (tavan· 
aralannda) ya~ardt, mitinglerini amele 
kahvelerinin ter, tutiin ve bira tebahhu
ratile dolu kahvelerinde verirdi ve huku· 
meti az me~gul etmezdi. Onunla beni 
merhum Ahmed Rtz.a Bey tam~tudt. Ne 
garibdir; merhumu F ransada bu sosyalist 
kadmlarla nasyonalist Klemanso himaye 
ederlerdi. 

Madam Pol Adam yi.isek burjua stnt· 
fma mensub, Parisin muhte~em yerlerin
de otururdu. 0 zamanki Paris nasyona· 
listlerinin muhte~em bir kralic;esi idi. Ona 
takdim edilmekligim mf bir talih eseriy
di. 
Me~hur E. Renan «fslam ve ilim» ad!t 

risalesini ne~retmi§ti. Bir giin College de 
F ranee muallim lerinden, Zend Avesla· 
YI franstzcaya terciime eden l. Dormes· 
teter benden bu risaleyi okuyup okumadt
~lml ve okudumsa ne gibi inttba yapt1g1· 
nt ~ordu. T abii i.istadm eserini metettim 
ve fakat i~;inde bazt ili§ilebilecek yerler 
oldugunu zikreyledim. <<Ne gibi yerler?» 
diye sordu. Cevab verdim. Sonra benden 
bu cevablartmt toplaytp yaztlt bir ~ekilde 
kendisine takdim etm kligimi arzu etti. 

Diyebilirim ki ilk kaleme ald1gtm yazt 
buydu. 

Takriben nir hafta sonra College de 
F rancem miiderrisi ve mudiiri.i olan Re
nan beni yamna <;aguttt; bu buyi.ik ada
mm ismi o vakit, bir zamane peygamberi
nin i~mi kadar yuhek ve mukaddes tant
hyordu. Yanma titriyerek girdim. Adi 
tahtalardan yaptlt ve uzun odamn bo • 
yunca devam edrn i.istu ac;1k vc fakat 
binbir karmakart$tk kagtdlar, kitablar ve 
ris'\lclcrlc dolu bir masanm bir tarafmda 
ham bir Mndalyenin i.izerine oturmu§ 
olan ii<tad1n cesim vi.icudiini.i ve vddtz gi
bi parhyan gozlerini gordum. Bana Jut
fen elini U7.atlt ve diger bir hastr sandal
yeyi gosterdi. Oturdum. Birdenbire iista· 
dm elini yan cebine atarak benim profe
sor Darmestetere verdi~tim kagtd toman· 
m <;tkardtgmt gordiim, biiti.in kamm bey
nime su;rad1 ve her taraf1mdan ter akma
ga ba~lad1 . Kagtd tornarile beraber iistad 
bir mektub da hamlamt~. Bana dedi ki: 

<<- Y azmtzl okudum, c;ok begendim, 
mektubu M~dam Adama gotiiriirsiiniiz, 
o ne~rettigi Nouvelle Revue mecmuasm
da ya7.mtzt ne~reder .» 

Y erin dibine girseydim daha iyidi. 
Biiyi.ik ve herkesin ve benim lakdis etti
Rim iistad1 ten kid! Ve benim gibi henuz 
kendini bile bilmiyen bir c;ocuk tarafm
dan! Bu ne ki.istahhk? 

«- Ostad dedim. benim gibi bir ~;o
cu~un size kar~t yazt yazmasmt nastl re· 

idi bir I s1ma 

Madam Jorjet Pol Adamm gencli/c t'e 
ihtiyarltlc rcsimleri 

\'a goriirsi.iniiz ( Ben kimim ki boyle bir 
cesarette· bulunaytm ( Bunlar M. Dar· 
mesteterin arzusu iizerine yaztlml~ bazt 
kekelemelerdir 1» 

Ostad gUldii ve yuziimii ok~tyarak: 
«- y ok, yok, bu sozlere liizum yok

tur. Siz miinevver ~ark c;ocuklan bilmeli
•iniz ki biz Avrupahlar nekadar sizi tel· 
kik edersek edelim, gene eksik ve hulul 
edemedigimiz, anhyamadtgtmlz birc;ok 
cihetler kahyor. Bizim hatalartmtzt du
zeltmek, bilmediklerimizi biv: ogretmek 
sizin borcunuzdur. Bu borcu odemelisi· 
niz I Haydi, ~imdi bulvar Dezitalyene 
dogru! » dedi ve ayaga kalktt. 

T abii itaat ettim .. 
Bu ne biiyi.ikliik, ne tevazu? Ruhun 

ne azamet ve ha§metiydi? 
Mektubun ac;tk olmasma ragmen ac;tp 

okumadtm. 
Nouvelle Revue mecmuastntn bulvar· 

daki bu biirosuna geldim. 1ntizar odastna 
girdim. Ba$1anba~a tutulmu~ ve birc;ok 
mosyo stra bekliyorlardt. 

U~ak mektubumu ic;eri gotiirdu, hemen 
dt~an <;tkarak beni ~agtrdt. Biitiin haztr 
olanlar hayretle beni seyrettiler. 

1c;eri girdim, kendimi elli, elli be~ ya~
larmda, fakat gi.izelliginin biitiin asannt 
muhafaza etmi~ uzunboylu, iri gozlu, de
rio bakt~h ilk kere tesadiif ettigim moo
den bir madamm i:iniinde gi:irdum. 1ki eli 
de ta dirsegine kadar eldivenli idi. Elbi
sesinin etekleri arkastnda yerlerde siirii
niiyordu. 

Bu azametli varhk hemen bana dogru I 
geldi ve elimi stkarak: 

«- Gene adam I Ostadm iltifatma 
mazhar oldugundan dolayt sizi tebrik e
derim.» dedi ve benden miisveddeyi isle· 
di, verdim. Ote~ineberesine baktt, ve elini 
omzumun iizerine koyarak: 

«- Gelecek hafta provalan altp tas
hih etmek ic;in gene buraya gelirsiniz. 
V e i.imid ederim ki arhk bun dan sonra 
biz~. ~ark hakkmda yaZilar yaz.arstntz.» 

Omriimde ii~; mes'ud giiniim olmu tur: 
Birisi o sti.indii, digeri ilk yaztm c;tkbgt 
Riin, Uc;Unci.isii de Dumlupmar zaferi gii· 
n iidiir! 

0 gUn hakikaten yerde miydim, gok· 
te miydim, ben de bilmiyordum. Pariste 
o zaman iki en buyiik mecmua ~;tktyor· 
du: Revue des deux Mondes ve Madam 
Adamm Nouvelle Revue i.i. Bunlara ya· 
zt kabul ettirmek, ne~rettirmek degil, be
nim gibi bir hie; ic;in, pek tantnmt~ muhar· 
rirler ic;in bile bir m.esele idi. Y anm ~;tk· 
ttg1 gun ise, bana oyle geliyordu ki Pa
risin buti.in sokaklan beni seyrediyor ve 
hcrkes bana gtpta eyliyordu. Ah gencli
gin bu temiz imanh ve hulya gibi giinleri. 

hte Madam Adamla bu suretle ba~lt
yan alakamtz ta avdetime kadar devam 
etti ve mecmuasmda Societes Orientales 
($ark heyeti ic;timaiyesi) namt altmda 
ve her ay bir makale ne~rederek mukabi
linde 160 frank al1yordum ki ge~inmem 
i<;in de biiyuk bir miktard1. 

Gene Madam Adamm salonunda za· 
mantn en biiyiik ve namdar muharrirleri· 
ni, artistlerini ve siyasilerini gordiim; bu 
salonda verilen suvar ler me~hurdu ve o· 
raya girebilmek te bir mesele idi. 

Madam Adam Gambettamn dostuy· 
du Ye Kleman o gibi o da Gambetta ile 
ve bazt diger nasyonalistlerle beraber 
1871 sulhuna kar~l itiraz ettiler ve onu 
tammtyacaklannt ilan eylediler. Madam 
Adam maksadtna nail olunctya kadar 
int1kam fikrini ve Alzas Lorenin geri alm
masmt kendisi ic;in bir emel ittihaz etmi~
ti. Onun ve salonunun yiiksek Paris mah
fillerinde nufuzlart pek buyuktii. Rus • 
F ranstz ittifakmtn en har taraftanydt ve 
maliimdur ki o zaman Pariste Rus sefiri 
olan Baron Mohvenheim aslen Alman 
oldu~u ic;in bu ittifak ic;in engel oluyordu. 
Onu yerindcn oynatarak ba~ka daha mii
said birisinin tayinini temin eden amiller
den birisi de bu buyiik kadmdt. Y amlm1-

yorsa~, bu hum ta Rus 1mparatoruna 
ac;tk btr mektub bile yazdt! 

Merhumu 1917 senesine kadar takib 
edebildim. Umumi Harb onu mak adma 
erdirrni~, Alzas Loren geri almmt~ll. 
Arttk o, malik oldugu $alosuna c;ekilebi· 
lirdi. 

Bilahare F ranstz Ba~vektli olan Al-
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«I panyanm beste 
' 

dordii biztmdirb) 

Milliyet~i gruplar Ba,. 
kumandan1 General 

Franko boyle soyliiyor 
Mill~t9i gruplartn Ba§kumandaro 

General Franko, intransigeant gazete -
sinin hususi muhabirine, ispanya dahl· 
li harbinin umurni vaziveti haklonda 
Verdigi be •anatta ezcumi e §U sozleri 
soylemi§tir: 

- Butiin ccphelerde vazi ·et mukem
~eldir. ispanyamn be§te dordiine ha
ktm bulunuyoruz. Bunu tesbit etmek te 
kolaydtr. Saflanmtz bo •unca ilerliye
c:,k olursamz, kiztllann , bir ada gibi, 
dort taraftan sanlmt§ oldugunu gi:iriir
siiniiz. 

U9 gtinden beri Toledoda muharebe
lcr cereyan etti. Dti§man kltaahm dar~ 
madagm etmi§tik, bi.itiin bir pi ·ade ta
burunu, it;lerinde sekiz de kadm bulun
dugu halde tamamile esir aldtk. Tek
mil malzemesini igtinam ettik. 

tic; giin zarfmda. dii§rnana binden 
fazla zayiat verdiren bu harekati zik
retmekten maksad1m, dti§rnanm kuvvei 
maneviyesinin nastl zaafa ugrad1gml 
anlatrnakt1r. Kml kuvvetlerin siiratle 
inhilale dogru gittigini gosteren emare
lere hergun tesadiif edi.:oruz. 

Buna ba§ka bir misal daha soyliye • 
yim. Madrid yolu i.izennde, taarruz hat~ 
ttmlZdan ~0 kilornetro mesafede •Tal? , 

General Franko 

bera tayyare ista~~·onu vardtr. $imdi 
ye kadar. birka~ defa bu istasyon efradJ. 
arasmda itaatsizlik ernareleri giirillrnii§· 
tii. Bugiin, orada mevcud kttaata kar 1 

kazand1g1miz galebe iizerine bu itaat
sizlikler a~tktan a~tga is~·an ~ekline 
girmi§tir. Zabitler ve kil~i.ik zabitler 
i:ildiiriilrnu§tur. Kurnandan da Madride 
ka<;mt~hr. Oviedoya gelince, oras1 Ionl
lann cline ge<;miveceklir. ~chir muka
vemctte devam ediyor. Hayat normal· 
dir,' erzak k1tfi miktarda mevcuddur. 

Bizirn tayyarelerimizin fazla taarruz. 
da bulunmasma mukabil dii§man tay
yarelerinin faali •et gi:istermemelerinin 
sebebi, onlann tay,·arecilerinin bizim
kiler gibi bir ideal ugrunda ~arpl§ma
malandtr.OniH, buyuk bir fikrin ilham 
ettigi fedakarllk duygusundan mahrum 
insanlardtr. 

Giizel Bahkesirin 
kurtulm~ bayram1 

Baltkesir 7 (A.A.) - Bahkesir kur
tulu~unun 14 iincti ytlmt di.in bi.iyUk bir 
co~kunluk ic;erisinde kutluladt. Butiin -e
hir bayraklarla donanmt~, saat 11 de a
ttlan topla ~ehre dortnal, yaltnktltc giren 
si.ivarilerin gene subayt atmdan atltyarak 
gene ktz timsalinin cllerini c;ozdii. Oze -
rindeki siyah tiilu kaldtrdt. Bayragtm!ZI 
Cumhuriyet alanmt dolduran binlerce 
halkm .ra~a sesleri ve alkt~lan ara!tnd~ 
direge c;ekli. Hatibler heyecanlt nutuk -
!aria bu sevincli Riinii ya~attJlar. Baltke
sirliler BuyUk Onder Atatiirke olan can• 
dan baghl1klanm bir daha tekrarladtlar. 
Kadm, erkek ytizlerce halktn c;ok ya a tn 

Biiyiik Atamll diye bagn~lan goklere 
yiik•eliyordu. A~kerimizin, mekteblile -
rin, Partililerin, idmanctlann ve esnafm 
yaptt~l gec;id resmi ~;ok parlak oldu. Ge· 
ce halk tarafmdan yap1lan fener a]ayt 
biitiin ~ehri dola~tJ. 

bert Sarrautdan bizde sefir bulundugu 
Zaman bir miinasebetle Madam Adami 
sordum. GUldii: 

- Demek tamrsm1z? dedi. 
- Evet. 
- lkiniz de i:iteki astrdansmtzl 
- Evet, 
- F akat o hala ~atosunda suvareler, 

temsiller terlib eder ve kendisi de rol altr 
ve oynar, dedi. 

Evet! Tam yiiz . ene ya§adt ve bu yiiz 
senenin yuzunii de Fransaya va fetti. 
Biitun F ransa tabiatile kendisine rahmet 
dilemektedir. 

T annm em alini bi1.de de c;ok etsin. 

AHMED ACAOCLU 
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Avukat Necdet Mahiri, 1zmirde ta -
mm1yan azdu. Kuk be ya ma mcrdiven 
dayad1i;\I gun, mesleginin hakiki ve tcmiz 
~ohretini kunnu~tu. Para~• da vard1, iti
ban da .. Yeni evlenmi!)ti Kans1 Cevza, 
Menemenli bir ailcnin luz1 idi. Kolejde 
okumu<tu. Yirmi ya~m1 ycni bitirmi~ti. 

* * * 
Necdet Mahir, ( ... ) hamndaki ya-

z1hanesinin kapisml ac;mca, daktilosu Sii
kufeyi, masasmm iistiinde yanlama o -
turmu~. arkas101 kapiya vermi~. telefon
da heyecanlt heyecanb konu~urken gor
di.i. SiikUfe; telefondaki me~hul muha -
taba: 

- Zavalh diyordu, Nahidciqim, bc
nim elimden ne p;elir, ben ne yapabili -
rim~. Kocamdan korkmasam, ve ltocam 
tehlikeli, gozii kanh bir insan olmasa 
nevse ne!.. Y oksa ben de, kollarmm a
ra!ma atJimak .. 

Necdet Mahir daha fazla dinliyeme
di, sessizce <;ekildi. Mermer koridorlar
dan ilerlcrken: 

- Tub alc;ak, diye, mmldantyordu. 
Kocasm1 aldal!yor. Sense onu akpak, 
masum, tcmiz bir~ey samyordum .. Onun 
~amurdan yarattlm1~ bir mahluk oldu -
gunu ne bilirdim!. 

ic;ine miith~ bir s1kmti p;irmi~ti. Kafa
smm ic;inde, ~imdiye kadar ayak basma
dtgl bir ~iipheler alemi doguyordu. Dur
madan soyleniyordu: 

- Rezil mahluk 1 .. Kocasm1, zavalh 
erkeRi na~tl da c;eki~tiriyor. 

*** 
Kemeralh kuaathanelerinden birine 

girdi. Cebinden gazetesinj_c;tkardt. llk sa
hifede bir re~im vard1. Ustiinde eu ser-
levha goziikiiyordu: , 

«Ktrk be~ ya~tnda bir erkek, kendi • 
sine ihanet eden yirmi ya~mdaki kamm1 
oldiirdii.» 

Ktrk be~ ve yirmil.. Ruhundan soguk 
bir riizgar esti. Gazeteyi birka~ parc;aya 
boldii ve ftrlatti. Heniiz elile dokunma
digi kahvenin parastnl verdi ve <;I kit: 

- Sefil mahluk 1.. Kocastm aldat -
mt~ .. Ve zavalh erkek, katil olmu~ .. A
man Allahtm! .. 

*** 
1kincibeyler sokagmda bir dostunu go

rccekti. Tam bu mada omzuna bir el 
dokundl!. Ba~mi ~evirince eski bir dos
tunu gordii. Zihni o kadar peri~and1 ki. 
hird!'nbire arkada~ma i~tedigi gibi alaka 
gosteremedi. Dostu, yorgun ve mustarib 
goriiniivord;;: 

- Seni arayordum, dedi, bereket 
kar~t!a bk .. 

- Hayrola! .. 
- Bir davam var, bunu sen al.. Ba-

~tmdan ge.;en fela ketin ic;yiiziinii ba&ka
lannm duymasmi istemiyorum .. 

- Nasi] bir dava bu? .. 
Dostu ic;ini !;ekti ve boynunu bi.ikti.l: 
- Kanm ihanet etti ... 
Necd~t Mahir . endeledi. Dostuna u

zun uzun bakh .. Titrek bir sesle: 
- Beni affet, dedi, ben bu davay1 

alamam .. 
- Nic;in? .. 
- Nic;in mi? .. ~ey ... eve!, ~unun tc;m 

ki, ben hukukc;u de~ilim, cezactytm .. 
Ve ba~mt egerek ilerledi .. 
- U~ursuzluk, diyordu, sefil mahluk 

kocast>:t aldatm1~ ve o da benim kar•tma 
c;tkb.. lhanet, ihanet, hep ihanet!.. De
mek ki. ... 

Devam edemedi .. Fa kat susamad1 da: 
- Demek ki, her evli erkegin pe~in

de, ihanetin simsiyah golgesi yiiriiyor .. 
V e, diinyad.a ihanetin ba~m1 sokmadtgi 
<;ahlar o karlar azalm1~ ki .... Nereye git
sem bilmem L Bak oncagiZ!n da ba~ma 
gelenlere.. 0 da benim va&Imda.. Co -
cuklugumuzu beraber gec;irmi&tik.. Ka
nsi, dur bakaytm, o da kanm ya~larmda 
bir~ey .. 

ikte 
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siiriikliiyordu.. Goz.leri kizarmi ll. ,Sa -
kaklan atlyordu. Gelip gc«enler, ara -
balar, otobiisler. otomobiller yekdigerine 
<;arpip giden karmakan 1k hayaletler ha
linde idt. Kansm1 dii~iini.iyordu. Ucu a
te~te )marmi~ bir igne, stk s1k, ka f asmm 
bir nokta. ma dokunuyor ve orasm1. act 
act yaklyordu. 

Buhran baslami~h. 
- Her k~dmdan korkmahdu 1.. 
Diye homurdamyordu. Kadm hal... 

Kadtn ha!... Ve durmadan, dinlenme
den. bir odadan, obiir odaya giriyordu. 
Evin havas1 da ruhunu stktyordu arhk .. 
Caktini, boyunbagmt ftrlath, yakasm1 
a<;tl. Boguluyor, nefes alamtyordu. Bir 
arahk hizmetc;i yukanya c;Ikti. Bu hiz -
met<;i, yirmi ya~larmda bir~cydi. Belki 
ba~ka bir evde, ayaga gelmi~ nimet gibi 
sayalud1. Fakat Necdet Mahir, namuslu 
bir adamd1. Hizmel<;i gii]erek yakla~I • 
yordu. Kollan, ayaklan c;Iplakli. Gog
si.i yan yanya ac;tkti. Necdet Mahir, ka~
lartnt c;attl ve uzaktan bag1rd1: 

- Defol.... Dcfol diyorum sana! .. 
Buhran arttyordu. Ba~ladt, sandaklari, 

dolablarJ, e~yay1 karJ~tlrmaga .. Bir ara
hk pencercnin oniine geldi. T erini kuru
lamak istedi. Gozii sokaga gitti. A~a~I
dan ge<;en bir gene, pencereye bakryor
du. Ti.iylerinin dikildigini hissetti: 

0 gene ... Am an Allah1m, o gene, ge
ne bir gun oradan gec;erken kendi pen -
cerelerine bakmt~tl. Oyle ya; kamt Cev
za pencere oni.inde idi. Ger~i sokaga bak
m•yordu amma, ne de olsa, kadm der(il 
mi, kurnazhk ediyordu .. Lam! cimi yok
tu. Kendisi de ihanet gormii~ bedbahtb 
arasmda idi. F akat bun a tahammiil r -

demezdi. Serefi, haysiyeti vard1. En Ja 
delilleri tesbit etmek laztmdt.. Nihayet 
ma konsolun c;ckmecelerine geldi. Bir 
tanesi ac;tlmtyordu. Cekti, ac;amad1. Bir 
daha, bir daha <;ekti, fakat nafile; r;ek
mece kilidliydi. 

- H1mmm, diye homurdand1, yaka
ladim nihayet! Onun bi.itiin kepazelik -
lerinin vesaib burada olacak .. 

Cekmecenin mukavemeti, kansmm i
haneti hakkmdaki ~iiphesini durmadan 
artmyordu. Her~ey mahvolmu§tu arttk .. 
Hayat1, saadeti, ~erefi, hepsi hepsi, ar -
ttk bir mana ifade edemezlerdi. Bir \;e -
kic;le bir z1mba buldu. Bu c;ekmeceyi mu· 
hakkak a<;acakti. 1Ik darbeyi yerle tirdi. 
Ac;amad1. Bir daha; bir daha vurdu. 

- T as olsan a~acagtm. 
Diye bagirdi. Tam bu mada bir ses 

i~itti, ba~m1 c;evirdi. 0 gun lstanbuldan 
<;1k1p gelen kans1 kaptda durmu~. giili.i
yor, kendisini seyrediyordu. Cevza, sac;
lan kansm1 , aim ter ic;inde bulunan ko
casma dcrin bir muhabbetle babyordu. 
Elindc ki.ic;iik bir anahtar vard1. Yak -
la~t1, c;ckmeceye uz.andt. Necdet Mahir, 
ba~Jnl igmi~ti. Cevza, anahtan c;evirdi ve 
<;ekmeceyi ac;tt: 

Orada yeni dogacak bir bebegin ta -
bmlan vardr .. 

Necdet Mahirin gozleri, heyccandan, 
tahassiisten, ncdametten ya~armt~tt. Ka -
ns1, onun ba~Im go~siine dayadt: 

- Sana bir siirpriz yapacaktim, de
di, c;ocugumuzun dogacagm1, daha son· 
ra haber verecektim. Kapah bir <;ekme· 
cenin seni bu kadar i.izcceilini dii~iineme
mi~tim Nf'I'N("t Afftt beni! 

ORHAN RAHMI GiJKCE 

Ortakoy ,Sifa yurdunun 
ytldoniimii 

Ortakoy Sifa Yurdunun tes!Slnm 
I I inci y1h pazar gunu kutlulanmt~, bu 
miinasebetle hastanenin bahc;csinde bir 
c;ay ziyafeti verilmi~tir. 

Ziyafette ~chrimizdc bulunan mcb • 
uslardan ve doktorlardan baz1lan haztr 
hulunmu~tur. 

• 
I bey a ev 

Bu hacmi kii<;ilk fakat dcgcri biiyiik 
kitab Ktiltilr Bakanhgmm felsefe mev
zulanna dair ne~rcttigi escrlerin en son 
<;tkamdtr. Bundan evvel Emin Eri~irgt· 
lm yazd1g1 Filozofiye ba~Iangt<; ile ter· 
dime ettigi Kanttan pan;alar, K1va -
miiddinin' biiyiik Turk filozofu Farabi
nin escrlerinden Sc<;me parlar, Suud 
Kemaleddin Yetkinin terclimesi olarak 
Lcibnitzin Mouadolojisi ve Yusuf ~eri
fin Bertrand Russelden terclime ettigi 
Mistiklik ve Manttk adh kitablan <;Jk
ffii§ti. 

Kilinatm Muammalan Ernest Haeke
lin bu isimdeki kitabmm birinci babmm 
tcrclimcsidir. Haeckelin, okumas1 yaz
mast olan geni~ bir halk tabakasma hi
tab eden bu kitabt Cihan Harbinden 
evvel tabedilmh;ti ve derhal lehinde ve 
aleyhinde birc;ok sozler soylenmi~, §id
detle tenkid edilmi~ti. Buna regmen, 
belki de bu sebebden eser biiyiik bir 
sliratle otuz kiisur yabanc1 dile terci.ime 
cdilerek blitlin di.inyaya yaytldL Her 
smtf balk onu okudu. Bu de!a Ali Hay
dar Danerin kalemile k1smcn olsun 
ti.irk!;eye ~evriliyor. Buna mlitc§ekki-
riz. 

Biraz evvcl soyledigimiz gibi bu kita
bm inti;;an birc;ok milnaka~ay1 mucib 
olmu§tU. Ciinkii bazt alimler burada 
tahlil edilen bir taklm meselelerjn, esa
st halledilmedigi i<;in, avam arasmda 
yay1lmastm dogru bulmuyorlardt. Bu
nun i<;in de burada mlidafaa edilen fi
kirleri <;iiriitmege c;ab~Iyorlardl. 

Fakat Haeckelin fikirlerine galebe 
~aldtrmak i~in, taraftarlar1 bir birlik 
kurdular. Hlicumdan geri kalm1yan 
muan7.larla ugra~ttlar. 

Bliglin Haeekel olmii§ ise de eseri 
canluhr. Ya§tyor, lisammlZa terclime 
ediliyor. Biz de bu nimetten istifade 

etmeliyiz. 
Bu kitab serisinin, filhakika, asll mu

hatablan liseli genclerdir. Fakat bu ki
tablar daha geni§ bir kitleye hitab 
edebilirler. Felsefe hakkmda eski bilgi
leri ogrenmek bugiinkii gotii§lere na
zaran umumi bir fikir edinmek istiyen
ler bu kitablardan, bilhassa Emin Eri
§irgtltn Filozofiye Ba§langt~ adh ese
rinden c;ok istifade ederler. 

Bu sebebden Kiiltlir Bakanhgmm bu 
glizel te§ebbiisi.i de ayrtea al~lanm1ya 

deger. 

YUCEL 
EylUl ni.ishas1 ile 4 iincii cildine ba§· 

ladt. t<;inde: Tagore, Blake, <;ekov, 

Will Duranttan c;evirmeler... Kuvvetli 

maddeler ... Giizel §iitler ... <;ok entere-

san bir anket... Folklor ... En giizel hi· 

kaye rni.isabakas1 ... Edebi hatualar ... 

Mcrakh yaZlla.t. .. Gi.izel sozler v. a. v. s. 

52 sahife 15 kuru~ 
Eylul say1st cild ba§tdtr. Abone olu

nuz. Posta . kutu 576, istanbul. 

Vefat 
Sab1k Tophane muhasebccisi mer -

hum Ethemin haremi, tlniversite kitab 
saray1 direktorli Fehmi ve demit ima
l<itl mliteahhidi Nef'inin valideleri e-
mekli yarbay doktor Ziya ve ernekli 
albay Zekinin kaymvalideleri Fatma 
Hayriye di.in gece irtihali danbaka ey -
Jenti~tir. Cenazesi buglin Sultanahmed
deki hanesinden saat 11 de kaldmlarak 
namaz1 Beyaz1d camisindc kllmacak ve 
Edirnckap1daki medfeni mahsusuna 
defnolunacaktlr. 

Allah rahmet eylesin 

adam. Hem sakin, haluk, hem merha • 
metli, iyi kalbli, hem korkunc, hain, 
yirhci bir tip ... 

Zab1ta roman1m1z: 21 

«Kimbilir, belki de katil b.ir gene bz
dir!» sozil Kenamn kalbine i§lemi§ti. 0-
nu bu kadar mi.iteessir eden §ey bu ~ozde 
kendisinin de bir hakikat kokusu bulmasi 
idi. 0 da, bu gene ktz hakkmda ayn( 
~i.ipheyi ta~1yordu. Evet, kimbilir! ... 

Amma biraz sonra 1.. ~ndisini Mt -
!fit bir prens olarak takdim etti. Hatta 

Ti.irklerle Mtmhlar arasmdaki muhare • 
belerde kumandanhk ettigini ve Tiirklere 
galebe c;aldtgmt anlath. hte b'Oyle bir a
adam her cinayeti yapmaga muktcdirdir. 
Anladmtz, degil mi? 

Gozleri yere di.i~en gazetesine dikildi. 
Gazeteyi hem en tophyarak aldt ve: 

- Eger, dedi.,cinayet hakikaten boy
le bir adam tarafmdan yapthyorsa iki ii<; 
giindenberi gazetelerde eksik olmtyan 
bu kara haberlerin daha be~ onunu bek
lemek lazimdir. 

Sonra ba~tnl salhyarak ilave etli: 
- Bununla beraber, benimki bir tab

minden ibarettir. Kimbilir. bclki de katil 
bir ~enc hdtr. 

Ahmed Kenan bu soz iizerine titredi 
ve bu soz aralanndakt muhaverenin sonu 
oldu. Ciinkii Ahmed Kenan kar~Ismdaki 
adamtn kendisini alakadar eden m~sele 
ile me~?ul oldu~una, balta bunun izi \ize-

rinde bulunduguna kat'iyycn emindi. 
Pendik yolunda, onun seyahatine sebeb 
olan hadiseye bu kadar yakmdan ve sv
bebsiz, bahanesiz tcmas eden adamdan 
biran ~iiphelenmi~ti Fa kat arllk ~iiphesi 
kalmad1. 

Bu adam haydudlardan biri miydi? 
Eger oyleyse bu ·adar ciir'etkar bir ada
min ne derece tehlikeli olacagmt kcstir -
mek te giic; degildi. 

Demek, adeta kendisini takib ediyor. 
konu~mak istiyor, tam~arak vc onu bahis
le alakadar ederek bir tuzak hamhyor -
du. T ehar gazetesini okumaga dalan a
damm yiiziinii bir kere daha dikkatle 
gozden p;ec;irdi. Siyah gozliik. ka~lara 
dogru uzanm1~ peri~an, aylardanberi ta
ranmamt ve y1kanmamt~ sac;lar... T ra~
stz bir yiiz, kirli, ynhk bir gomlek ... Yi.i
zii bir karanltk i<;inde oldugu ic;in bi.itiin 
c;izgileri gormek miimki.in olmadigi gibi 
siyah gozliigi.ini.in arkasmdan g~zlerini 
gormek hi<; kabil degildi. Esrar i~inde bir 

Pendige geldikleri zaman Kenan ls -
tasyon caddesi iistiindeki kahvelerden bi
rinde yanm saat kadar oturdu. Tren yol
cusunun cadde boyunca yi.iriiyiip gittigi
ni, bir daha donmedigini gorerek miis -
terih oldu. Sonra kahveciye para verir
ken a~7.1m arad1: 

- Hat boyunda cesedi bulunan lea -
dmm kim oldugu anla~tldi m1? 

- Bir iki esnaf arada bir goriirdiik, 
diyorlar amma kim oldugunu, nerede o
turdugunu bilen yok. 

-E katiller? Oldiiren kimmi~ ~ 
- Daha belli degil. 
Kenan 'pek hayret ic;inde imi~ gibi: 
- Allah, Allah. dedi. Bir zamanlar 

bi1im koyde boyle ~eyler hie; i~itilmez -
di. Ne tarafta oldu bu cinayet Allaha~
kma ~ 

Kahveci elile hattm sag tarafm1 gos-

Fransantn Almanyaya mukabele i 

Polonya ile yeni hir 
yap1ldi ittifak 

IB~taratt 1 (net aahttede) 

bir cevab te~kil ettigi kanaati vard1r. 

Polonya ile imzalanan 
yeni mrtahed e 

Paris 7 (Hususi) - Leh ordulan 
Ba*kumandant General Rydz Smigli9in 
ziyareti mi.inasebetile haz1rlanan yeni 
F ranstz - Leh itila f1 diln imzalanmt§tlr. 

Salahiyettar mehafilden alman malu -
mata gore, ittifak mahiyetinde bulunan 
F rans1z - Leh anla§masi askeri ve mali 
yard1m1 da derpi§ etmektedir. 

Var§ova 7 (A.A.) -Pat ajans1 res
men bildiriyor: 

Dun Fransa Cumhur Ba~kant Lebrun 
tarafmdan Rambuyye ~atosunda Gene
ral Rydz-Smigly ~erefine verilen ogle zi
yafetinde, Fransa - Lehistan ittifakmt 
canland1rmak maksadile teknik ve finan
sa! te~riki mesainin ~eklin,i tesbit eden bir 
anla§ma imza edilmi~tir. 

General Parisien ayrtldl 
Paris 7 (A.A.) - Leh ordusu U -

mumi Miifetti§i General Rydz-Smigly, 
saat 21,15 te Paristen aynlm1~hr. 

Lehistan, ~ek hududunda 
i•tihkttm yapm1yacak 

Paris 7 (A.A.) - Bu sabah saat 
12,30 da hi tam a eren N aztrlar i\;timamm 
sonunda ogrenildigine gore M. Delbos, 
harici vaziyet hakkmda vermi~ oldugu 
izahat esnastnda General Rydz-Smigli
nin Leh - Celc hududunda istihkamat in
~a etmek plamm terketmi~ olduguna dair 

M. Viondta F ransanm ~arktaki dev
letler iizerindeki mandastna nihayet veren 
muahedenameyi parafe etmek salahiyti 
verilmi$tir. 

N amlar medi~inin bundan sonraki i<;

timamt 15 eylulde akdetmesi muhtemel
dir. 

Hitlere, Berlin •eliri 
izahat verecele 

Paris 7 (A.A.) - Almanyan1n Pa
ris sefiri Kont V elczek, beraberinde ata
~emiliter General von Kehlental oldugu 
halde M. Hitleri gormek iizere Berch -
tesganede gitmi,tir. 

Bu iki zahn M. Hitlere iki senelik as· 
keri hizmet kanunile lspanya vakayii ve 
General Rydz Smiglynin Parisi ziyareti 
hakkmda ~ifahi rapor verecekleri tahmin 
edilmektedir. 

M. Hitler, Fransanm Franstz - Sov
yet misakma ne derecede ehemmiyet at -
fetmekte oldugunu ogrenmk arzusunda 
bulundugu da zanndilmektedir. 

Yakmda Nurembergde akdedilecek 

kongrede umumi siyaset ha~kmda ve bil

hassa Rusyaya ve di.inya komiinizm aley

hine yapi!an miieadeleye dair soz sayler
ken bu malumat kendisine pelc ziyade 
faydal1 olacakltr. 

M. Hitler miihim bir nuluk 
•oyliyecek 

Berlin 7 (Hususi) - Niirembergde 

loplanacak olan Nazi f1rkasmm senelik 

olan beyanab iizerine iki mem!eket ara· kongresi i<;in biiyiilc hamhklar yap!l -

smd':ki ger.~inlig~n. tamamen zail olmuf I ~aktadtr. Kongrede M. Hitlerin mi.ihim 
oldugunu soylemi§hr. hlr nutuk irad edecegi soylenmektedir. 

Belediyenin ve S1hhiye mii • Avcdar ve Abcdar Birliginin 
diirliiguniin ehemmiyetle toplanbat 

nazar1 dikkatine istanbul Avctlar ve Atlctlar birligin • 

Beyaz1dda Eminbey mahallesinde den: 
Biiyi.ik Haydar sokagmda 30 numarah istanbul AvCllar ve Ahellar BirliiF 
evde oturan okuyuculanmizdan Zeki umumi heyeti 31/8/936 pazartesi giinii 

toplanrm§hr. Kongre reisligine se<;ilel;l 
imzasile aldigtmiz bir mektubda denili • operator Murad fbrahim Cankat mii _ 
yor ki: zakereleri idare etmi§tir. 1dare heyeti 

«Bayaz1dda TiirbekaplSlnda Mi.ize - ve hesab raporlan okunmu11 ve heyeti 
ler ldaresinin ve -5ehidlikleri lmar Cemi- umumiyece tasvib edilmi§tir. Bundan 
yeti merkez binasmm ve oradaki k1raat· sonra yeni idare heyeti Se)imine ge~il -

mi§tir. 
hanenin yamba§mda bir <;op sand1g1 var 

·RADYO 
( Bu ak$amki program) 

ViYANA: 
18,05 konu17malar - 18,30 plyano kon -

serl - 19 kon~alar - 20,05 haberler, ha.
va. raporu, konW!malar - 21.05 ulusal rou
...Ikl - 22,40 haftantn makalesl • 23,05 ha..
berler ve salre - 23,15 clfte plyap.o kon .. 
sert - 24,10 dans orkestrast. 

BERLiN: 
18,35 Alman san'at eserlert • :t8,~5 Mil • 

nlhten nakll, manevra. haberlert • 19,35 
gramofon, giiniin aklslerl, haberler • 21,15 
kiiciik orkestra. ile ~an - 23,05 hava rapo -
ru, havadls, spor • 23,25 gece rouslkl& " 
23,35 e~lcncell havalar ve halk mu.siklld. 

BUDAPEI;ITE: 
18,05 ~an konserl, konu.<pna - 19,05 kon.. 

ser - 20,25 e~lencell :hkralar ve mustld .. 
22,25 haberler, eazband taknru - 23,511 01-
ke.stra kon.serl • 1,10 son haberler. 

BUKREI]: 
21,35 kon.ser - 22,35 haberler, apor - %2,50 

konserln deva.mt - 23,25 gramofonla kon. 
ser - 23,50 fra.nSJzca, alroanca ha.berler ., 
24 rumence haberler. 

Parts [P. T. T.J 
Orkestra konserl, hava.dto; - 20,40 orkes. 

tra. konseri, konu~roa. - 21,35 opera. komlkl 
Matmazel Angot. 

ROMA: 
18,05 havadl& - 18,20 konser - 19,25 :va • 

banm dlllerde konui7TD& - 20,06 e~lencell 
musik!, turlzm haberler! - 20,25 e~lencell 
konser, frarunzca. ha.berler - 20,55 Yuna. -
nlsta.n lc;ln yaym, ha.vadls, konu~ - 21,4~ 
komedl • 23.20 o zaroan kararla~ttnlaeak 
numara., havadls • 24,20 dans mu.~lkls1. in
gll!zce haberlE'r. 

Nobet~i Eczaneler 
Bu geee nobeW! olan eczaneler fQilla.r. 

d!r: 
istanbul cihetindekil~ 
A.ksarayda CEtem Pertev), Alemdarda 

(SJrn Rasim). Balnrkoyde (istepan), 8&
yazJdda (Be lids), Eminoniinde CBe!ilr Ke
mal, Cevad), Fenerde (Emilyadl), Ka.ra • 
giimriikte <Suadl, Kiic;iikpazarda (Hasan 
HulusD, Samatyada. (Erof1los), Jilehremt • 
ninde (A. Hamdl), !?ehzadeba:?mda <is .. 
mall Hakkl). 

Beyoglu cihetindekller: 
Ga.latada (Hi.iseyln Hiisnti>, Ha.ol'kllyde 

CBarbutJ, Kas1mpa.~a <Vasifl, Merkez 
nal1iyede (DellMuda), f;IL$llde (Narg:Uecl .. 
yanl, Takslrnde (Limonciyan). 

Uskiidar, Kad1'koy ve Ada.larda.ldler. 
Biiyiikadada. •cemasi), Heybellde <Ta • 

nal}), Ka.dl.koy Alt1yolda <Merkez), Moda
dR IModa), Uskiidar irora.horda ctmra. ., 
hor). 

Vefat 
Merhum doktor Saluzll Ri:fat Pll§a

mn oglu ve merhum sertabib Hayri 
PCU~anm biraderi Feshane miidiri sa.blln 
emekli albay Hiiseyin Muhsin vefat et
mh;;tir. 

Bugiin cenaze namaZl ogleyin Balar· 
koy camisinde badeleda aile kabrista
nma defnedilecektir. 

Allah rahmet ey1esin 
d1r. Bu \;OP sand1gma giiniin her saatin

d~ oradaki lokanta tarafmdan her tiirli.i 
\;Op, kavun, karpuz kabuklan ve saire 
atiimaktadtr. Halbuki burast, Univer -

N eticede eski reis As1m Turgudun 
s1hhi vaziyetinin mlisaadesizlijti sebe - P•••••••••••••••ll 

site talebesinin, profesorlerinin ve mem
leket miinevverlerinin, hatta eenebi mi -
safirlerin istirahat edecegi, temiz bir ha· 

va alacagt, oturup dinlenecegi bir yerdir. 
Bu ~op sandtgJ, giiniin saatinde, bilhassa 
bu s1cak havalarda tefessiih etmekte ve 

ortahgt pis bir koku kaplamakta, herkesi 
hem rahats1z etmekte, hem de sthhati u· 
mumiyeyi bozmaktad1r. Bir mikrop yu

vast olan bu <;op sandtgmm buradan kal
dmlarak bu civar halkmm bu pis kokuyu 
koklamaktan ve bir mikrop yuvasmda 
oturmaktan kurtanlmasi i!fin aid oldugu 

makamm nazan dikkatini celbetmenizi 
rica ederim.)> 

bile ve kendi arzusile reislikten c;ekil -
mesi iizerine heyeti umumiyece ken -
disinden hit; olmazsa !ahri reisliiF ka
bul etmesi rica edilmi§ ve neticede mu
maileyh tarafmdan birligin fahri reis
ligi kabul edilmi§tir. 

Birinci reislige Ali, ikinci reislige E
tnin Kahyagilin istifast iizerine Sami 
!srnail Ozan, umumi katiblige Ali Tur
ban Tamerler, muhasebecilige Cemal 
Deniz, azahga Hultisi Giir, yedek aza
ltga Sabri, Emin, haysiyet divanma 
operatOr Murad 1brahim Cankat, Ah -
med $evki <;iloglu, Mu~ saylaVl Said 
Salahaddin Cihanoglu sec;ilmi§lerdir. 

Heyeti urnumiye ba§ardtgi i~lerden do 
lay1 idare heyetine te§ekkiir etmi§ ve 
yeni idare heyetinden de verimli c;ah§
malar temenni ederek toplanttya ni -
hayet vermi§tir. 

KADIKHY SuREYYA , SiNEMASINDA 
Bu ak~amdan itibaren 

ZATi SUNGUR'un 
2 nci ve yeni program• 

Her akljam bah~ede ve matine salonda sinema 

tererek arkasmt dondii ve giderken: 
- Altt yedi dakika ileride. 

Demekle iktifa etti. 
Kenan kalktt, hat boyunda bir hayli 

yi.iriidii. Sag tarafta bir bostan ve bir 
tarla gec;ti. 1c;eride bir adam bulmak ii
AJidile bakmdt; ne yolda, ne bah<;elerde 
kimseye tesadiif etmeyince hattm soluna 
ge<;ti. T~pede eski bir ah~ab ev gormii~
lii. Kapismda kiic;iik bir c;ocuk oynuyor
du: On, on iki ya~mda bir erkek c;ocuk: 

- Y avrum, dedi, ~u bahc;enin bah<;l
vant yok mudur/ 

Cocuk ztpziplanm brrakarak: 
- Var, uzaktaki kuliibede oturuyor. 

Amma diin onu jandarmalar gotiirdii. 
- N eden~ Hani ~u kadm oli.isi.i ic;in 

mi? 
- Evet. 
- N erede buldular oliiyii? Sen bili-

yor musun? 
Cocuk elile kJTk elli metro ilerisini gos

terdi: 
- Oradaki c;ukurda. 
Kenan yoluna devam eder gibi yapa

ralc c;ocugun elile gosterdigi hendege 
yakla~tl ve burada bah<;tvanm kuliibe
sine ~ok vakm gelmi~ oldu. 

Hendege inmeden evvel a~ag1 yukan 

hat boyunu bir iyi tetkik etti. Kimseler 
yoktu. Hendek, hattm sagmda ve bah
c;elerin c;iti dibinde otuz metro kadar de
vam ediyordu. Cesed tam nerede bu -
lunmu~tu? 

Bunu ancak bazt izlerden, belki kan 
lekelerinden, ayak yerlerinden anhya -
bilirdi: Fa kat anhyamadt. Y alntz bir 
noktada sekiz on metro kadar bir kisrm
da c;imenlerin, yabani otlann ~ignenmi§ 
olmast burada pek yakmda birc;ok ayak· 
lann dola§ml§ oldugunu gosteriyordu. 1§
te o kadar ... 

Acaba bah<;Ivan odasmda 1!11 ~ Y ok
sa <;ocugun dedigi gibi jandarmalar ahp 
gotiirdiiler ve bir daha getirmediler mi~ 

Kenan ic;in burada ~u bah~Ivandan 
ba~ka kendisine iyi kotii malumat vere
cek kimse XJJktu. Kenanm bekledigi ma
lumat cinayetin gene 0 tarafrndan ya -
ptl!p yapilmadigmdan ba~ka bir~ey ~e -
gildi. Bunu resmi makamlardan anla -
mak kolay· degildi; soylemezlerdi. Belki 
bilmezlerdi de. Fa kat ,cesedi ilk gori.ip 
haber verenlerden malumat alrnabilirdi. 
Hele eger cesedin yamba~mda bir de ay
ni marka bulunmu~sa. 

Kenan, tam adammi bulmu§ oldu: 
Hendegin oniinde bir de geriye do 

<<Arian>> 1 okuyor musunuz? 
ArlkadatlanmlZ Feridun Oe.

MatB ve Fethi Varahn tercii:me 
ettikleri •Gene Rus K1n Arian• 
muan1'1 Fran31z edebiyat1n1n en 

zarif ve muvaffak niimunelerin • 
den hili ve at~in bir a,k ..-e iMi
ras romant<h ... Mutlaka okuyqnuz. 

Son Mektub 
Feridun Osmanm Yurd hM

yeleri ~akta. Anadolumuzdan renk 
ve koku getil'lel\1 kO!y aosyoloj' 
ve pisikolojisini tefit'ih eden boa 
hikayeleri tavaiye ederiz. 

,. 11 eyiQI 6nUmUzdekl 

CUMA AK~AMI 

iPEK SiNE ASI 
Yeni k1~ mevsiminin kD~ad resminl 

MARTHA EGGERT 
ile icra edecektir. 

niince uzaktan, kuliibesinin kapm onun• 
de Arnavud bah<;1vam gordi.i. Arnavud 
da ona bak1yordu. 

Uzaktan seslendi: 

- Bir~ey mi anyorsun efendi' 

Kenan elile i~aret ederek cag1rd1. 'Ar· 
navud yakla~mca: 

- Buralarda bir kahve vannt§ da ., 
yd 

Dedi. Bah<;tvan elile ilerisini i§aret e
derek: 

- Madalya bah<;esini soracaksm. 
Daha ileridedir amma ~imdi i~inde kQ.o 
peklerden ba§ka kimse yoktur. 

Kenan ba~rnt salbyarak: 

- Hay Allah lcahretsin, dedi. Bir 
saattir bir ev anyorum. Hem bulama .. 
dtm, hem de deh~etli susadtm. Bah~eye 
gidip bir bardak su i~;ecektim. 

Arnavud: 

- lstedigin su olsun I diye kuliibe " 

sine firladt, ma~rapa ile su getirdi. Ke " 

nan kana kana i<;tikten sonra Amavuda 

on kuru§ uzattJ. Sonra giilerek: 

- Y anm lira desen gene. veririrdinll 

0 kadar makbule ge~ti l 
[Arkast var1 
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Almanyan1n askeri haztrhgt izmir iiziimleri Hab sergisi miinasebetile 

1,5 milyonluk ordu dOrt 
senede nas1l hazirlandi· 

Mahsul az, fakat ihrac 
vaziyeti ~ok iyi 

izmir i.izi.im kurumu miidi.iri.i ismail 
Hakk1 dlin !zmirden §ehrimize gelerek 
Tiirkofis istanbul merkezile ve Mi.iste
§ar vekili Hiisni.i Yamanla temaslarda 
bulunmu§tur. Ismail Hakki yarm izmi
re donecektir. 

Haiiciiik Tiirklere has 
yiiksek bir san' atbr 

Hitler ~u soziinii teyid edecek vaziyete geliyor 
<<icab ederse bir gecede hazrrlan1p ~afak vakti 

biitiin Alman ordusile taarruza ge~ebilirim!» Bu seneki iiziim rekoltesi ge~en sene
ki rekolteden bir miktar azdtr. Gec;en 
sene rekoltenin 80.000 klisur ton olma
sma mukabil bu sene 75,000 kiisur ton
dur. Bu sene Koliforniya, Avustralya 
ve Yunanistanda iizi.im mahsulii hava
larm tesirile 90k zarar giirdiigiinden 
mcmlekeiimiz, ·ihracat ic;in fevkalade 
mi.isait vaziyctte bulunmaktadtr. Gerek 
ali \rre, gerek dogrudan dogruya sah§lar 
t;ok iyi §erait is-inde olmu§tur. Uziim 
kurumu geqen seneki ilk tecriibelerden 
sonra bu sene §iddetli tedbirler almi~
tir. ilk zamanlarda piyasada fiatlan 
k1rmak istiyen iki firmaya kaq1 i.izi.im 
kurumu derhal mubayaat yaparak pi
yasaYJ. tutmu§ ve bu firmalar zarara 
girerek cezalanm gormii§lerdir. 

Bu ~ok ince ve giizel san'at Tiirkiin kafas1nda dog
muf ve onun elinde en miikemmel feklini bulmuflur 

Hah sergisi at;Ihrken artlk soylemek I En me~hur Ti.irk hahcilarmdan Am _ 
zamam gelmi§tir ki, yeryi.izi.ini.in dort mi ogullanmn iranda ilk defa dokut _ 
bir tarafmda i§lenen ve muhtelif isim- tuklan bu hahlar, nakl§lan, §ekilleri • 
lerle amlan hahlarm hepsi, ba§tan ba - nin ahenk 've imtizaci, renklcrinin gli • 
§a Tiirk san'atmm, Tiirk zevkinin, Tiirk zelligi, dokunmasmm inceligi itibarile 
goz nurunun mahs~liidiir. Tiirk gi.izel san'atmm bir §aheseridir. 

fE)} ilgiler de zaman zaman degi~i
lg) yor, gerc;i kure durdukc;a de· 

~. gi§miyecek olan bilgiler yok 
deg•L Mesela akla ve tabiat kanunlanna 
sigmiyan bir zelzele, umumi bir sarsmh 
olu~. ta .. denizler yerlerini degi§tirmedik11e 
bugunku cografya kolay kolay anahatla
n.m kay?edemez. Riyaziye diisturlart, 
birc;~k fizik kanunlan da oyledir. Lakin 
cemJyet h~;y-atmda si.is te§kil eden bilgiler 
stk 51 ~~ ~egt§mekte ve diin bir ktymet if a· 
~e ettig·I·ne §iiphe olm1yan o c;e§id bilgile
rm ?ugun. a?'~m1a§t.Jgr gorulmektedir. Bu 
hak1kate Ilgdt olarak ayni zamanda din
ledigim iki muhavere 0 kadar ho§uma 
gitti ki dayanamad1m, ~u f1kraYJ. yazdJm. 
Muhaverenin biri iki ya It bay arasmda 
cereyan ediyordu ve §U bit;imdeydi: 

~ )I~. 'Ji' 

Hal!sile mc§hur Iranda, Efganistanda Bu hahlarm beher rubu metro murab
ve Ti.irkistanda hangi hall ima1athane - bamda 700,000 di.igiim bulunm.aktad1r. 
sine girdimse, ilk kar§Ila§hgim ses, u- Bunlardan evvel yap1lan en klymetli 
zaklardan, ta uzaklardan gelir gibi, !iii- hahlarm ise bir rubu metro murabba • 
zi.ile si.izi.ile akan, yayrk, hazin bir tiirk- mda 240,000 diigi.im bulunmakta ve 
c;e ti.irkii oldu. .metro niurabbalan bizim para ile altl 

Ve ogrendim ki, hal! denen bu giizel yiiz liraya satJlmakta idi. Bu hahlarm 
san'at1 doguran da, ya~atan da, yapan her on santim murabba.Im bir usta i§c;i 
da Tiirktiir. Bugiin hala her yerde ser- bir ayda dokuyabiliyordu. Asker gibi haztrlanan gencler bir gec;id resminde ... 

Pariste inti~ar eden Vu mecmuasJ, Jar viicude getirmege kadirdir. Fa kat, 
1\Imanyanm, bir senelik askerlik mi.idde- efrad yeti~tirmek, malzeme viicude ge -
tini iki sen eye <;Jkarmasr miinasebetile §U tirmekten daha zordur. F akat bunda da 
Yaziyi ne~rediyor: Almanlar bir program yapmaga ve bunu 

Hitler, Almanyada askerlik mi.idde • takib etmege muvaffak olmu~lardir. Y eni Valilerimiz 

mayedan da, ona c;izgilerinin, ~ekille - Bilmem, i§in inceligini gozoniine ae-
rinin, renklerinin bin bir giizelligini ve- tirebiliyor musunuz? ., 
ren kafas1 da, ustas1 da, i§c;isi de Ti.irk- Orta derecedeki hahlarm bir ar§mim 
tiir. . iic; c;ocuk on giinde dokuyabilmektedir. 

Halmm be~igi say1lan Iranda bu ince Hatta daha siiratli c;al!§lp, daha c;abuk 
san'ata ne zaman ba§landigmi dogru i§ <;Ikaranlar da yok degildir. 

- Piyasada iyi yakut kalmad1• Ner
de o behremaniler, mehtabiler, usfuriler?. 
Bunlardan ne Bedestende, ne evlerde 
eser kalmachgma degil, yakutun kadrini 
bilenlerin gi:ic;i.ip gittigine ac1yorum. Bi
zim gencli~imizde yakut, salt bir kry-

tini, 16 agustosta, bir seneden iki seneye 1932 de Von Seeckt, eri~ilmesi mat
c;lkardi. Bi.iti.in diinyada biiyiik bir hay- lub olan gayeyi, silah altmda 500,000 
ret uyand1ran ve matbuatta birc;ok gii • neferlik b~r faa!. o.rdu bulundu~ak §ek
riiltiilere sebebiyet veren bu karar, Al • Iinde tesb1t et~J§h. 1935 senesme ka -
ltlanyanm, birc;ok senelerdenberi daima dar, mahdud bJT o~du hazuland1. Fa kat 
ltluvaffakiyetle neticelenen ~aya~1 takdir 19~5 ~.e ... ~~ni .ordu, yeni efra~la. tak~-
sebatmm tabii ve manhkt bir neticesidir. yes1 du~unulebJlecek kadar tahmh, mu-

Parti reisliklerinin valiJ.ere get;mesi ii
zerine bulunduklan mmtakalarda ken -
dilerini halka sevdirmi~ ve idari cephe -
den muvaffak olacaklanna kanaat has1l 
olmu~ olan iki Parti reisinin de mi.inhal 
valiliklere tayinlerine karar verilmi~ti. 
Bunlardan lzmir Parti reisi Avni Do -
gan Kastamonu, Bahkesir Parti reisi 
doktor Lutfi de miinhal Manisa valilik
lerine tayin edilmi ler ve tayinleri milli 
iradeye iktiran etmi§tir. 

diiriist bilen yoktur. . Yukanda bahsettigim pahah hahla -
Ancak en eski ?la~ak Iran tarihle • rm da, en ucuzlarmm belli ba§h mt..i§ -

rinde (Hiisrev PeZir) m hahsmdan bah- terileri Amerikalllard1r. 
sedilir. .. .. .. . Size !ran ticaretinde hahcihgm yeri-

Medayinde Omerulfarukun mucah1d- ni anlatabilmek ic;in elime gec;en bir 
leri eline gec;en ganimetler arasmdaki giimri.ik istatistiginden iki kiic;iik ra _ 
bu me~hur ve tarihin kaydettigi en eski kam vereyim: 

metli ta§ olarak ta~mmazd1, onun has~a
lanndan ruhi faydalar elde edildigi de 
~ilinirdi. Ben bile o hassalan ogrenmi§
tJm, yakutun ta§Jyanlara mehabet ve va
lcar verdigini, agza konunca tath bir su
lam§ yarahp harareti giderdigini, sar'aYl 
kestigini, buyi.iyu karsdad•gmi, kalbi fe
rahlandmp kuvvetlendirdigini biliyor
dum. 

V ersay muahedesile nazari olarak or- tecanis ve mi.iltehid bir hal almJstl. 
tadan kaldmlan Alman ordusunu, bu • Martta, bir senelik mecburl hizmet, 1935 
g\jn, 1914 teki Alman !mparatorlugu • kur'a efradmdan .160,000 ki~i temin et
nun askeri kudretinden daha korkunc bir ti. 1936 bidayetmde 500,000 ki~i!ik 

1 harb aleti haline getiren bu tedbiri, ile • kuvvet toplanmt~ bulunuyordu. Bugi.in 
riyi azc;ok goren her musahid tahmin e • bu miktar 800,000 den a~ag1 degildir. 
debiliyordu. · Fa kat, hiikumetin ba~ka bir hedefi 

Bu hadisenin, ne gibi muhakeme sil - daha vardt ki, o da, 25 le 35 ya§ ara -
sileleri neticesinde vi.icude geldigini, AI- smdaki ihtiy.at efradm talim gormesi idi. 
lllanyamn 1918 denberi gec;irdigi askeri Bunlar: hal~h?mda 40,0<J? ki~ilik s~ri
tekamuli.i tetkik ederek gorebiliriz. ler hahnde 1b~er ayhk tahm ve terb1ye 

Versay muahedesinin kabul ettigi AI- gormek suretile askerligin iptidai terbi -
ltlan ordusu basil bir zabita kuvvetinden yesini gormektedirler. 1935 sen~sinde, 
ibaretti. Hizmet muddeti 12 sene, ih • bu ~ekilde talim ve terbiyeye tabi tutu -
tiyat efrad1 yok, asker toplama ve sefer· lanlann sayisi 250,000 dir. 
berlik keza miilga idi. Malzeme ise ar• Almanyanm, bir senelik askerlik hiz-
bk mevcud bile degildi. metini iki seneye c;1karmasmdaki amilin 

Bu kuvvetin mecmuu, 7 piyade f1rka- en biiyi.igu, 1915, 1916, 1917 ve I 918 
si ve 3 suvari fukasmdan miirekkeb stmflannm, orduya normal say1dan pek 
96,000 nefer olup, agntop ve miihim - daha az kur'a efrad1 temin edebilme in
~attan eser yoktu. Yani ordu bir hi~ten dedir. Bir senelik mi.iddet muhafaza 
lbaretti. dilmi§ olsayd1, Alman ordusu, 1938 5e-

A1manya, bu kadar fakir bir kuvvetle nesinde ancak 500,000 neferle kalacak 
arhk askeri devletler arasmda yer tut - ve askeri iisti.inliik hulyasmi ebediyen 
Jnuyordu. J 932 ye .kadar iktidar mev - kaybedecekti. Halbuki, askeri hizmet 
kiine gelip giden Alman hiikumetlerinin miiddeti 2 seneye c;Jkanlmca, ordu, bu 
Marksist temayiilleri, hertiirlii askeri en- seneden itibaren 750,000 ki~ilik bir kad
di~eden azade bu1undugu ic;in, Alman- roya sahib olmu~ bulunuyor. 
Yamn bu silinisi biisbi.itiin muhakkak bir Askerlik miiddetinin artmlmasmda a-
hal alm1~t1 • • mil olan diger bir nokta da, bugiinkii pi-

• Almanya, 12 sene, Versay muahede- yade efrad~nm, ~az hiicumuna kar~r ko
BIDin tesbit ettigi ordu ile idare etti. Fa _ runmak, m1tralyoz kullanmak, bomba 
kat 1932 den itibaren yeni bir ruh dog- atmak ilh. gibi birc;ok §eyleri og:e~mek 
du. Memleketin biiyiikliigi.i bu haysiyet ic;in bir seneden fazla zamana 1hhyact 

k1nct tazyiklerle kabili telif degildi. 0 olmasidir. 
Zaman, milletin isyanma terciiman olan Ekonomik miilahazalarm da, bu ka • 
~en era] F on Scleicher ve F on Seeckt or· rarda miiessir oldugunu, hatta hepsinden 
duyu tekrar tensike ve orada yeni bir ileride oldugunu unutmamahyiz. 
disiplin ruhu ya§atmaga ba§ladiiar. Ver· Alman endiistrisinin, mevcud ordunun 
3ay muahedesinin asker) hi.ikiimleri giz • teghizi it;in sarfettigi mesainin _Yakmda ni
lice ihlal edildi, ordu, esrar ic;inde yeni- hayete ermesi beki:n.iyordu. hc;i say~sm1 
den vi.icud bulmaga ba~lad1 . 1934 te AI- dort senede be§ m1slme c;1~ar~n fabnka
ltlanya, 21 fukaya sahib bulunuyordu. Jar yakmda bo .almak tehl1kesme maruz

l<endini kafi derecede kuvvetli hissetti; du. 
I 6 mart 1935 te muahedenin ihlali, bir fki senelik askerlik mi.iddetinin tatbikJ, 
~enelik mecburl hizmeti askeriyenin ih • ekonomik bakimdan, faydah. netice ve -
das1 suretile resmiyet kesbetti. Almanya, recektir. Yakla~an k1~m, fabnkalarm aza
artik herti.irlu tazyikten azade, Hitlerin Jan faaliyetine inzimam ederek memle -
fesbit ettigi program mucibince 12 kol • kette i§sizligi arttraca€bndan korkulmak
o~du ve 36 f1rkanm te~kiline, miitezayid ta idi. Te~rinievvelde terhis edilecek ef
blr siiratle devam ediyordu. radm silah altmda muhafazast milletm 

F akat bu i birkac; ay ic;inde ba~anla- gerek manevi kuvveti, gerek ekonomisi 
cak bir~ey degildi. Almanyanm sahib bak1mmdan kotii olan boyle bir ihtimali 
bulundugu kudrette bir endiistri bir ham- bertaraf etmi~tir. Bu tedbirin, hiikumet 
~de toplar, hiicum arabalan, istihkam _ icin fazla masrafa mal · olmadigi da mu-
-= 

hah, rivayetlere gore, k1ymetli ta§larla Meseta, i§lerin hie; iyi gitmedigi 1916 
i§lemeli, dort mevsimi gosterir bir tab- senesfude yalruz Horasandan, harice, 
lo halinde imi§.. 960,888 kranhk, yani bizim para ile 

Bugiin ise, en kiymetli hahlar, Safe- 8§ag1 yukar1 200,000 lirahk bah ihrac e· 
viler devrinde fsfahanda gene Tiirkler dilmi§tir. 

Kastamonu valisi T evfik T alat ta 
miilkiye miifetti~ heyeti reisligine tayin 
edilmi§tir. 

tarafmdan dokunmu§ ve artlk antika 0 zamanki karmakari§Ik iran giim -
say1larak miizelere kapanmi§ bahlard1r. ri.iklerinde kac;akt;rhgm da hududsuz 

Nerede Turk varsa, orada bah vard1r. oldugunu hesaba koyarsamz bu rakam1 
Bilhassa tranda, mesela, Ka§kailer bir hayli kabartarak kar§!DlZa alabilir -

gibi, yalmz hahc1llkla gec;inen Tiirk siniz. Y eni Aguceza reisi 
Mahkemei T emyiz azal1gma nakle -

dilen Suaddan ac;IIan Ag1rceza mah • 
kemesi reisligine dokuzuncu ihhsas ha -
kimi Refigin getirilmesi tahakkuk et -
mi~. keyfiyeti tayin T asdikt Aliye arze
dilmi§tir. Suad yeni vazifesine ba§lamak 
i.izere birka<; giine kadar Ankaraya gi • 
decektir. · -···--Bulgar Krah Du~e ile 

gorii§mii§ 
Belgradda 91kan 4 eylul tarihli Vre

me gazetesinde okudugumuza gore, 
Bulgar Krah Boris, Almanyadan diiner
ken Vencdikte M. Musolini lie goru~ -
mii~ti.ir. 

Gorii!ime 3 eylfil per§embe giinu ogle 
vakti Venedik saraymda vukua gelmi§
tir. 

hakkaktJr. 
ancak bir 
mektedir. 

Ciinku bir asker, hiikiimele, 
i§siz nisbetinde yiik te§kil et-

Simdi Alman ordusu, goniilli.iler, 
1914 ve 1915 sJmfi, ihtiyat efrad, i~ bii
li.ikleri ve S. S. lerle beraber, I milyon 
440,000 ki~i1ik bir kadro tophyacakttr. 
Ger«;i bu tedricen olacaksa da, son se -
nelerin tarihi, bize, bu i§in de tesadiife 
Yer birak.mtyan ve iradelerde gev~eklige 
yer verm1yen Alman metodile yap.Iaca· 
g1m kafi derecede ispat etmektedir. 

Malzeme ile tJkhm tJklJm dolu en • 
dustriyel babmdan haz1r bulunan' AI -
manya, planlarmm son safhasm1 tahak· 
kuk ettirmektedir. Toplarmm ve garbde· 
ki yeni istihkamlannm arkasmda, yakm
da, dart senelik sebat ve himmetin vii , 
cude getirdigi ordular yigilacaktu. 

kabileleri c;oktu~. iranm birc;ok yerlerinde, Avrupa ve 
Irakt~, Efgamstanda, .~afkas~ada .ve Amerikamn muhtelif §ehirlerinde §U -

daha blrt;ok yerlerde Turk kab1lelerm- beler at;ml§, yiizlerce memur ve bin _ 
den ba§ka bah dokuyana rugeline - lerle i§t;i kullanan oyle milyonerler gos
mez. terdiler ki, bunlann, omuzlarmda sec -

Fars kabilelerinin en biiyi.iklerinden cadeler ve kilimlerle, daha yirmi be§, 
biri olan Bahtiyariler bile bah dokuma- otuz sene evvel, sokaklarda, c;ar§t ve 
smt bilmezler, ke-;e ve cicim yaparlar. pazarlarda yahn ayak dola§arak mi.i~ -

Ahalisi kamilen Fars olan Kinnan teri arad1klarmt bilenler vard1. 
ve Ka§anda hah dokuyanlar, oralara gi- Bunlardan Tebrizin me§hur halt ta -
den Azerbaycan Tiirkleridir. cirlerinden olan birine, bir gi.in nas1l 

Yunanistanda hal1ctll~ canlandtran - muvaffak oldugunu sormu§tum. Mazi -
lar da bizden giden muhacirler degil sile iftiflar eden bu kmah sakalh ihti -
midir? 

Bizim Buhara liallSl diye sevdigimlz 
lial1lan Asterabaddan Merveye kadar, 
o geni§ .sahaya yayilml§ Tiirkmenler 
dokumuyorlar mt? 

Hangi birini saymah '! 
Hall o kadar Tiirk 'i§idir ki, zengin 

Fars dilinde onu ifade edecek bir keli
me bile yoktur. 

Orad a, eskidenberi tiirk~e (hall), 
(kali) ve kilimden kalmcalari ic;in ka
lin isimleri kuUamlmaktadrr. 

Hall imalatbaneleri bir nevi mekteb 
halindedir. Oyle bir mekteb ki big tiirk
ge bilmiyen bir c;ocuk, orada, birkac; 
hafta ic;inde ti.irkt;e ogrenmek mecbu -
riyetinde kahr. 

Birc;ok yerlerde gezdigim hall ima -
lathanelerinde Tiirkten gayri ustaba§l
ya rasgelmadim. Bunlar, nerede olur -
larsa olsunlar, kagrd iizerine c;izdikleri 
hah modellerini i§~ilere daima tiirk<;e 
anlatlrlar. Ve i~ arastnda konu§ulan dil, 
sade ti.irk<;edir. 

1tiraf etmek Iaztmdu ki hahc1hk fran 
Tiirklerinin elinde en miikemmel §ek -
lini bulmu§tur. Diinyamn her ko§esine 
dagtlml~, yerle§mi~ olan bu Tiirkler, 
gayretleri, i§ becermeleri, a<;tkgozliiliik
leri sayesinde (hab) ya (mii~teri) bul
duklan it;indir ki, Harbi Umumiden 
sonra bile 1randa hahcthk gittik<;e ar -
tan bir kuvvetle ya§amakta devam et -
mi~tir. 

yar, bana, k1saca: 
- Hall., Allahm en bi.iyiik nimetidir, 

demi§ ve izah etmi~ti: 
c- Hall alttndir. Onu da altm gibi 

kullanmas1m bilmek laZimd!r ve alb -
run ayanm, degerini anhyan bir adam 
gibi elini daha siirmeden, §Oyle bir goz 
atarak kaqlSlndaki halmm kxymetini 
bilen adam, eger bir de, onun nerede, 
nas1l satllabilecegini ogrenmi§Se, vur -
gunu vurmu~ demektir. Ben bilhassa 
eski, antika hahlar sayesinde servet 
yaphm. !ran evlerinde dede yadigar1 
oyle hahlar vardt ki, sahibleri bunlarl 
yenilerile degi§tirmek i~in dort gozle 
yolumu beklerlerc;H ... Zavalblar bilmez
lerdi ki sekiz, on tiimenlik bir ycni ha
ltya degi§tikleri o ecdad yadigfm, bana 
bir hamlede on, yirmi. bazan yi.iz, iki 
yi.iz misli kar getirecektir. 
Hi~ unutmam bir gi.in, Mc§hedde, t

mam Rtzanm altm kubbcsi altmda, 
bana, dort yi.iz kiisur sene evvel dokun
mu~ bir ~ahesE>ri gosteren hazinedar, 
gozleri oniindeki gi.izelligin, ince ~izgi
lerinde ve birbirinden ferah rcnklerin • 
de, giiliimsiyerek, ayni hakikati itiraf 
etmi§ti: 

- Bu da bir Ti.irk eseridir!. 

Ben, Horasan tezgahlarmda, on sene 
evvel, metromurabbat bizim para ile iki 

Y azan: Miralay *** bin liraya dokunan hahlar gorqiim. 

0 zaman, Alman Ba~vekili, son za -
manlarda s.oyledigi §U sozi.i teyid etmi~ 
olacaktir: I cab ederse, hi~ gece ic;inde 
hamlamp §afakla beraber biitun Alman 
o:dusile taarruza ge~ebilecek vaziyetle· 
yun! 

- - -- - - ---- - - . 
Evet, gidin, diyar diyar dola~m, bu -

cak bucak gezin, ara§tirm, sorun, go -
ri.in; anhyacaksm1z ki, bu ~ok ince vc 
gi.izel san'at ta Ti.irkiin kafasmda dog
mu . ruhunda pi§mi§ ve en mi.ikemmel 
~eklini gene onun elinde bulmu§tur. 

KANDEMJR 

Ia Bursaya gidecegim. Mustacelen Bur- yoksa gene benim anhyamadigim bir vaktin1, ke me ve a§kma hasredebi-
lirdi. 

. Bu sozleri ~,inliyen bay, esner gibi ic;i
nt ~ekerek: «Oyleydi, oyleydi» clerk en 
kulaibma on tarafta oturan iki gencin 
muhavere i c;arpb.. Onlardan biri son 0-
limpiyaddaki futbol ma9larm1 anlattyor· 
du: 

- Gori.ilecek §eydi mon§er, forvetler, 
gi.ille gibi atJhyorlardJ, onlerine geleni 
devirip gec;iyorlard1 Y a, hafbekler. On· 
lar da forvetlerin bir ba§ka 11e§idi idi. 0-
tekiler dumanh, berikiler dumans1z barut· 
Ia doldurulmu§a benziyorlardi. Bekler, 
icabmda yiiriiyen hirer kaleydi. Top, 
forvetlerin ayagma di.i miyegorsiin. Ne 
korner, ne tac olmak var dogruca aga ya· 
PI§Iyordu, her §Ut bir gol oluyordu. Fa
vulsiiz, ofsaydsrz bir oyun ki ben omriim
de e ini gormedim 

Y akuttan ve yakutun cinslerinden, 
hassalarmdan bahseden ya l1 baym par
magmda 0 gevherin en giizel bir ornegi 
vardt, nar tanesine benziyen bu §effaf 
ta~. parmaga sanlml~ sonmez bir klrmtzl 
tebessiimii ~n~myordu. F utbol ma~m1 
heyecanla htkaye eden gencin parmaklan 
bo~ru, yalmz yakasmda spor kuliiblerin· 
den birinin rozeti goriiniiyordu. 

Ben, bilgi degi~ikligini bir k1sa konu§
ma suasmda tebariiz ettiren bu iki yurt• 
ta~tan hangisinin daha faydah bir bilgi
ye bel bagladiglDl olt;mek i~in 0 yakutla 
rozeti mikyas tutmak jstiyordum. F akat 
bir yJgm hassalarmdan bahsolunan ta m 

gi.izelligine ve kolayhkla bir koca demet 
banknota tahvil olunabilecegi de mey
danda bulunmasma ragmen bu mikyas1 
b1rakmak zorunda kald1m. (:i.inkii yakut 
sahibi acmac~k kadar olgiindii, maziye 
benziyordu. Obiirii bir futbo] topu gibi 
J<;ramaga, atilmaga, aglar par~alamaga 

ha11r goriiniiyordu, timid dolu yannlar 
kadar giirbi.izdi.i. 

M. TURHAN TAN 
H: 
:i:neboludan C. C. remzile mektub yollt

yan okuyucuma: 
Rum kelimesi Roma. kelimesinden gel • 

medir. Eski Roma bir yandan MIStr ve 
Yemen y~llle Hicaz Arablarma, bir yan • 
dan da Iran hududlarma dayanarak 0 

"Cumhuriyet, in tel'rikasa 60 Abidin Daver DAV'ER 

Arhk Saniha da sabnSIZlanmaga ba§-1 ti. Sinemada~ g~rdi.i.gii ~ilim, Buyiik 
lami~tJ. Gelmesine on be~ gun kala, Er- Harbe aid ?Jr ~~hmdt. Sevi§me:. ~ynlma, 
Ci.imendden hic; mektub almam1§ olmas1 bogu~ma, es~~ ~~~:r'e, so~un~a ?!urn sah
bu sab!rS!Zhgt artmyor, onu endi~elen - neleri onu busbutun asabJle§hrdi. 
diriyordu. Hemen hergi.in Beyoglu pos _ Ak§amiistii. saat. dokuza do~ru Bey -
tanesine ugnyarak kendisine mektub 0 _ oglu postanesme gtrerken kalb1 gathya • 
lup olmadJgmJ soruyordu. Memur, post- cak gibi ~arpi~ordu. 

saya gidi~imin sebebi, hay1rh bir j~ ic;in- klskanc;hk buhramna mt ugrad1?>> 
dir. B.izimkiler, bana orada, saf ve ma- Sonra, mahzun a~kma i.imid ve cesa -
sum b1r bz bulmu§lar. Gen:;i, bu Bursah ret vermek ic;in oturup ona uzun bir mek
kJZ:agt~, .Si~lili hammefendilerin sihirli tub yazd1. Bu mektub, §efkatle dolu idi. 
cazJbesmden, ve yi.iksek meziyetlerinden «Erciimend gel artJk, benim de seni hek
mahrummu§ amma sade, afif ve temiz lemege tahammi.iliim kalmadJ. Aramtz -
yiirekli imi§. Bilirsiniz ki bu meziyetler daki bu uzun mesafelerin iistiinden ba • 
de, ;;i§li hammefendilerinde <;okluk bu- §Iffil uzatarak o gi.izel ye§il gozle -
lunmaz. Bulunsa da makbul sayJimaz.» rinden hasretle iiperim» diye bitiriyordu. 

Erciimend, o sabah !stanbula gelmi§• 
ti. 0 uzun aynhk aylanndan, zahmet -
lerden, sikmtilardan, tehlikelerden ve 
manialardan sonra, nihayet gelebilmi§ti. 
Geldigini de sabahleyin, Siiha gittikten 
sonra telefonla Sanihaya bildirmi ti. 

~imdi, §U ·anda, tayin ettigi yerde, 
Galatasaray lisesinin biiyi.ik kap!SI oniin· 
de onu beklemekte idi. 

oldan Orta Asyaya admt tamtm1~ti. Hi • 
cazlllar da, Orta Asyahlar da RomaYI ken. 
dl selikalarma gore telM!uz ecterek. rum 
~kli?e sokmu~lardi . Anndolu, Romanm ve 
§arkt Roma Imparatorlugu a.dile ondan 
ayrilm•.~ olan Blzansm idaresl altmda kal. 
d1g1 mudde~e Orta A ya Tlirklerl ve A • 
rablar tarafmcian R~m memlekcti ctiye a
m.ld~. Selc;uklularm Iranda ve Surlyede 
hukilm suren ~ttbeleri 0 memleketlerin a 
dlle amldiklan gibi Konyay1 payitaht ya: 
pan §Ubeye de Rum Sel«;ukileri denild!. 
O~manlt ct.evletl kurulurken biitiin Anadolu 
Turk hak1miyeti altn'lda ldi, Bu bebl 
yal!:l2l Bogazlll ote tarafma, Tra~ada: 
MOl aya kadar olan topraklara Rumeli de
nil cU. 

l'estant gozi.ine bakip: _ Sabahki telgraf1ma cevab var m1? 
- Hayu hammefendi, yokl Diye sordu. Me~ur: ~elgraf kagidmJ 

. Diyince, iimidsizlige kapJhyordu. uzattigt z.aman ell.~n htnyere~ par~alar 
Once, mektublarm postada kayboldu _ gibi a<;tJ. 1mzaya goz ath: Ercumend ke
~una hukmetti. Sonra, hepsinin kaybol . ]imesini g~ri.ir gorme; d~r~n bir n.~fes a!
lll!yacagmJ dii§iinerek Erci.imendin bir d1. Miilaz1m, mezumyetmm 20 gun tehu 
felakete ugranl!§ olmast ihtimali aklma edildigini bildiriyordu. 
ge]di. Hastalanabilir, yahud son gun • Birkac; gi.in sonra, Erci.imendden. a.ca
lerde kat;akc;uarla c;.arpi§Jrken yaralanmt§ yib bir mektub alar~k fen a h~.lde si.mr.
hatta olmi.i§ olabilirdi. Bu feci dii§iince Iendi. Bu, k1sa, soguk ve mustehz1 b1r 
ak!ma gelince, liemen cevabh bir ytld1· mektubdu. 
l'Iltl telgraf1 c;ekti, cevab1, bizzat gelip a- <<Annemden bir. mektub ald1m. Beni, 
lacagmt soyledi. alelacele Bursaya <;agmyor. Onun i<;in, 

Yakit gec;innek i~in bir sinemaya git· !stanbulda pek az kalacag1m. flk vapur1 

Bu mektubu okuyunca Saniha §a~mp - 4 -
kald1. <;:ok miitee sir oldu amma deli - ~imdi, Saniha, ic;i i~ine s1gm1yan bir 
kanlmm bir sinir buhram ic;inde bu sac;- tela~ ic;inde ve sabtmzlikla, hummah bir 
rna mektubu yazd1gma hiikmederek hid- sevinc i<;inde, ne yaphgm1 bilmez halde 
detini yah§tJtdi. «Benim zaval!. mahzun giyiniyordu. Bildigi yalmz bir§ey vard1; 
a§kim; bazan boyle delilikler yapar>> di· giizel, c;ok giizel, siislii ve zarif olmak, 
ye di.isi.indii. hicranm ve gi.ine~in beraberce yak1p 

Nitekim, be~ gi.in sonra, ald1g1 bir kuruttuklan o yan koylii haline gelmi§ 
mektubda, Erci.imend, yaptJg1 manasiZ - sevgilisine yuksek tabakadan bir istanbul 
hga pi!iman olmu~, teessiir ve nedamet hammefendisinin bi.itiin ihti§amile goriin
dolu bir mektubla, Sanihadan oziir ve af mek istiyordu. 
diliyor, «sizi meraka dii§iiren siikutumun - 0, beni Payasla, adcta miitevazi 
da, sonraki delice mektubumun da se - bir Amerikah seyyah kadm ktyafetinde 
bebini, size izah edemiyecegim. Bunu, gormi.i~tii. !sterim ki §imdi, tam lstan -
geldigim zaman kulagm1za fJsJldJYarak bullu olarak gorsun. 

itiraf ederim.» diyordu. Kocast, sabahleyin erkenden i§ine git-
Saniha, mektubu okuyunca: «Zaval- mi~ ve ak§am gee; gelecegini de soylemi~

h yavrucuk, dedi; kimbilir, gene ne yap- ti. Demek ki ogleden sonra, en az, se -
tJ, ayhg1m harcay1p paras1ru m1 bitirdi; kize, dokuza kadar vakti vard1. Ve bu 

Allah versede bu seyahat onu yormu§ 
olmasayd1. Son giinlerde, §iddetli bir lo-

M. T. T. 

des Akdenizi, Adalardenizini degil; Mevsimt"n 
hatta Marmaray1 bile altiist etmi§, dal- son ktr balosu 
ga ve kopi.ik ic;inde h•rakm1~, Kad1koy Sagir, Dilsiz ve Korleri Koruma Ce· 
ve Ada vapurlan i§liyememi§ti. miyeti tarafmdan 12 eylul cumartesi ge· 

Sonra bu lodosun arkasmdan hava, cesi Suadiye plaj kazinosunda guzel bir 
diin ak~am!dC!]lberi birdenbire poyraz.a kn balosu hawlanmi~tir. Mevsimin 
donmi.i tu. stanbul adamakilh sogumu§- k b 1 1 k 1 b b 1 

A b k I f I ~ son 1r a osu o aca o an u a onun 
tu. ca a, am ant ~sr var m1yd1? Sa- .. • . . . .. .. 
km, o steak iklimden Istanbu1a gelir gei-J <;ok. guzel ve eglenceh olmas1 1c;m butun 
mez i.i§i.iyiip hasta olmasm, diye di.i§ii _ tertJbat ahnmi~tlr. Balo hastlah, muave
niiyordu. nete muhtac olan malUI vatanda§lara 

Mektublannda yazchib gibi hakika • verilecektir. _, •, _ 
ten pek c;.irkinle§mi§ miydi? N e ehem • 
miyeti varl 0, mahzun a§kmt, §imdi, 

Eden iyile§iyor 
daha ~ok sevecekti. Son yazd1g1 mektub- Londra 5 (A.A.) - M. Edenin s1hht 
da Ercumend, ona: vaziyetinde hafif bir salah hasll olmu§

1Arkast varl tur. 



Memlek timize getirile
cek lngiliz antrenOrleri 

Londradan gelen 
oradaki temaslar1 

F utbol F ederasyonu Reisi 
hakkmda iz hat veriyor 

Berlin Olimpiyadlanndan sonra Ber -
linden Londraya giden F utbol F ederas
vonu reisi Hamdi Emin §ehrimize don
~ii•tiir. Hamdi Emin, Londradaki mo -
dem futbol kursu ve ~ehrimize getirilecc:k 
antrenorler meselesi hakkmda bize ~u 
malumatl vermi§tir: 

«- Londrada ar;1lan ve be§ gun de
Yam eden Modern F utbol kursu ~;ok en
teresan olmu~tur. Bu kursa birc;ok fede
rasyon reislerile, ingilterenin en maruf 
antrenorleri i~tirak etmi~ler ve modern 
futl?,ol hakkmda konu~mu~lard1r. Biz de 
§imdilik istanbul, Ankara ve 1zmirde bir 
kuliib antrc\orleri kursu a<_;acagiz. Bu 
kursta, ingiltereden getirecegimiz antre -
norler ders vereceklerdir. Bu dersler na
zari ve ameli olarak yerilecektir. Nazari 
dersler ic;in, Londradan getirecegimiz ve 
futbolun nasi! oynandJgmJ gosteren fj -
limden istifade edilecektir. Bu filim, c;ok 
~ayaru dikkattir ve sureti mahsusada 1n
giliz antrenorleri tarafmdan yap!lml§hr 
ve futbolun nas1l oynand1g1m gostermek
tedir. Bu filmi, seyyar sesli makinesile 
beraber satm alacag1z. ve memleketin her 
tarafmda gosterecegiz.. 

Filim, vuru~lar1, kafa vuru§lanru, top 
stoyunu. ~ahm metodlanm, takun an -
trenmanlarml ve takrm taktigini ogrete -
celgir. 

ingiltereden iic; antrenor getirecegiz. 
B.u antrenorler sahada bilfiil futbol tat
bikatJ yapacak kudrette kimselerdir. 
Memleketimize gelecek antrenorlerden 
bi.ri ba~antrenor olacaktu. Bunun ismi C. 
Boothdur. Kendisile kunturat imz.alan -
ml~hr. Ba~antrenor birkac; gune kadar 
1stanbula gelecek, Ankara ve fzmirde 

Bursada yapdan biiyiik 
atletizm miisabakalar1 

Atletiz.mi memleketin dart ko~esme 
"aymak arzusile tertib edilen §ehirler ara
- daki miisabakalarm birincisi pazar ii
nu Bursa stadyomunda yapJid1. 

En ktsa bir z.amanda memleketin her 
ko esini saracak olan bu hareketin mana-
51 o;ok buyi.iktur. Atletizmin arzu edilen 
alakay1 kolayhkla bulacagmt gorebilmek 
demektir. Yalntz 1stanbula ve biraz da 
Ankara ve izmire inhisar eden atlctizm 
hareketinin bugune kadar bu ~ekilde ya
yJiamamJ~ olmas1 biz.de hakh endi~eler u· 
yandirmJ~I.!. Iki gi.in ewe! Bursada gor
diigiirni).z buyi.ik har ket ufak bir himme
tin neler yapabilecegini gostermi~tir. 

Bugiin ic;in ruyada gorsek kolay kolay 
inanamJyacagJmJz yenilikler herkesten 
fazla bana iimid ·verdi. Edremidden ve 
Ayvahktan kalkan on be§er ki~ilik kafile
lerin muntaz.am bir k1hkta Bursa pistine 
r;ic;ek gibi <;1k1vermi olmalan ve atletiz
mi Anadoluda her taraftan evvel ic;ine 
alml§ bulunan Balikesrin bir Amerika ta
klml gibi tertemiz manzara~m1 ve biitiin 
~ehirlere ta c;1kartacak kadar muntazam 
halile Bursahlan, candan alkJ~lamamak 
bi.iyi.ik hakSIZlik olur. 

Pazar gunii Bursada goriilen manza
ra yarm hiitiln memlekette o ~ekli aldigl 
giin sporumuzun en selametli yolu bul -
duguna hic; ~iiphe etmemek lazimdJr. 

Burs ada yapJlan mi.isabakalarda I 00 
metro 11.2, 800 metro 2,11, 3000 met
ro 10.26 daktkada ko~uldu. Ankarada 
yaptlan birkac;: Ti.irkiye ~ampiyonasmm, 
sampiyonluk derecelerine hemayar olan 
bu derecelerin Bursa, Balikesir, Edremid 
ve Ayvahk gencleri tarafmdan elde edil
mesi buyi.ik bir be§aret ha beridir. 

Yiiz mtroluk ko~unun hareket hattm
da bile giic;: duranlann, bugun ufak bir 
hata yapmadan yan~malan, atlama ha
vuzunda yaptlan musabakalarda kuc;uk 
bir hataya bile di.i~iilmeden 6 metroya 
vakla§anlarm bulunmas1 bu i~in a~inala -
nna biiyi.ik ~eyler ifade eder. 

Futbol Federa:syonu Rei•i 
Hamdi Emin 

bir seyahat yapacaktu. Bu antrenoriin 
merkezi Ankara olacakhr. 

ingilterede futbol mekteblerden b~ • 
lamaktadJr. Viicudleri heniiz korpe bir 
halde iken futbolun bi.iti.in inceliklerini 
kavnyan c;e>cuklar bir muddet sonra ku· 
lublerde ver almaktadular. F utbol Fe -
derasyonu, alakadarlan, bu metod uze
rinde hamlamak suretile futbol teknigi -
nin yerle§mesine ami! olmaga c;ah~acak • 
hr.» 

F utbol F ederasyonu reisi, Sovyet Rus
yaya gidecek futbolcular hakbnda da 
~unlan si:iylemi~tir: 

«- Sovyet Rusyaya gidecek futbol 
tak1mmm Turkiye Futbol F ederasyonile 
hi~bir alaka ve miinasebeti yoktur. Bu o
yuncular Halkevleri taktmtntn mahd1r -
lar .» 

Galatasaraydan tenkid 
degil ~ah,mak bekliyoruz 

Evvelki giin Modada yaptlan.kiirek 
miisabakalan neticesinde Beykoz 11 pu
vanla birinci, F enerbahc;e ile Giine§ alta
§al puvanla 1kinci ve Galata aray da 4 
puvanla ii<;iincil o!dular. Hakikatte iic; 
kuliib Galatasaraydan daha iyi netice al· 
d1~mdan Galatasaray dordiincii olmu§ 
demektir. 

Halbuk1 Galatasaray kuliibiinun de -
nizcilik §Ubesi, 1stanbulda mevcud biitiin 
kulublerin denizcilik §Ubelerinden daha 
zen'!indir. Azas1 diger kuli.iblerin azasm· 
dan daha c;:oktur. Ve Galatasaray deniz.· 
cilerinin bu vesait ve sporcu bolluguna 
1nz1mam eden muntazam c;ah§malan, ga· 
yet tabii olarak Galatasaray1 su sporla • 
nnda yenilmez bir kuvvet haline getirmi§· 
ti. 

F akat maalesef bir iki senedenberi Ga
latasaray kulubuniin susporlarmda bir te
denni gaze c;arpmaga hMlad1. Rokorlar 
mutemadiyen dii§i.iyor, §ampiyonalarda 
a!dtklarJ puvanlar azaliyordu. Bu azah§ 
nihayet dun feci ~ekilde kendini goster -
di. 1stanbulun iio; kuliibii de Galatasarayt 
gec;tiler. Bir zamanlar Galatasaray1n iki 
misli puvanla maglub etmekte oldugu bir 
kuhib diinkii yan~larda Galatasaraydan 
iir; defa daha fazla puvan kaz.and1. 

Galatasaraym denizcilik §ubesi kapta
nt, tevali eden maglubiyetler iizerine ba
Zl gaz.etelere, bu meyanda bize de mek
tublar gondermi§ ve k1demsizler arasmda 
ugradtklarJ maglubiyetleri tevil etmek 
i~in diger kuliiblerin profesyonel kiirek -
c;:ileri k1demsiz diye yan§lara soktuklarl-
01, bundan dolay1 miisabakal kaybet -
tiklerini, Calatasaray k1demsiz. kiirek~i -
lerinin bu yiizden bir daha k1demsiz ya
n~lara ~irmiyeceklerini bildirmi§ti. 

Fa kat Calatasaray ktdemli kurekt;:ile
rinin de evvelki gi.in alm1~ olduklan fena 
netice, denizcilik ~ubesi kaptammn bu 
sozlerinin ne derece yanh~ oldugunu is
pat etmi~tir. 

~unu da ilave edclim ki, ne de olsa 
spordur bu.. F alan kuli.ibu iic; kuliib de 

Duymad1kl r1m1z ve 
bllmediklerlmlz 

Amerikan garabetleri 
Amerika, gari -

belerle dolu yir -
minci astrda bile 
• tabir caizse - vur 
dukc;:a tozuvan bas 
kab.klar kolleksi -
yonudur. 

ilite size iir; mJ· 
sal daha: 

Minnesota eya 
letinde, ispirtolu 
i~ilerin kontrolu · 
na dair olan ka · 
nunun ~i:iyle bir 
maddesi varchr: ispirtolu ir;kiler ve li
ki:irler i~in yap!lacak ila11lar diiriist o· 
laeak ve ic;:inde kadtn, gene;: k1z ve r;o · 
euk resmi bulunmtvacakttr. Bira ilan
laril ... yilzdt> 25 te; az nisb tte alkolii 
ha •i olan ~arab ilanlarmda kadm, gene 
kl:r. ve c;ocuk resmi bulunabilirse de bu 
resimlerin .-daba uygun ~ekilde olma -
St lanmd1r .• 

Bu da ba~ka bir garibe: N evyorkla 
bir dilenci vard1r ki. ikt ayagm1 da kul
lanamJvacak dereeede ki:itiiriirn olrlugu 
ic;in. motorle mi.iteharnk, tekerleklen 
lastikli bir koltuk i<;inde sokaklan ~e
zer durur. Koltugun bir t::trafma bir 
ke§kiil yerle:;tirmt tir. G 1 n p;er;en, bu 
ke~kiiliin deligmden ir;eri sadakalanm 
i'\tarlar. 

¥ -¥ ... 

Zenci mahallesi Harlemde. _((az kum
pan, ·a~t tahsildarlan, saat 11 den son
ra hic;bir eve ugra 1p para istememegi 
u ul ittihaz etrni!:!lerdir. <;iinkii zenei -
ler. o,gleden evvel on hire kadar ya uy
kudadtr. ya u~rku er emidir, tahsilda -
rm i~tedi~i parayJ kuzu kuzu verirler. 
Fakat. saat on biri geGip te uyku ser • 
semligi da~tldtmtydJ, hie; bir zenci, ta h
sildara, birkac; biidai yumruk indirme -
d1kc;e kesenin 11g~mt c;i:izrnez! 

<;ar ve Liazt 
Musiki iistadli'lrt arasmda dehasmm 

hususiyetile tanman Liszt, Rusyaya git
tigi zaman, Rus Carmm huzurunda bir 
konser verdi~i s1rada. <;arm, yanmdaki 
mai~·eti erkanile konu~a~a ba~ladigt
nl gi:iriince birdenbire durmu~tu. Piya
no sesinin ani olarak kesildigini goren 
c;ar, bunun sebebini sormu~ ve Li;;;zt 
§U istihza dolu zarif ve zeki eevab1 ver
mi§ti: 

- Majeste, biitiin Rusyalarm Carl 
soz soyledH~i zaman, alelade bir faniye 
susmak diiser! 

Dahi san'atkarm bu telmihi, <;an fe
M halde kw:hrnu~h. Fakat o anda sa
dece dudaklarm1 1str1p ka~lannt r;at • 
makla iktifa etti, konserden sonra, pi -
yanist haklunda Uhkikat yaptlmasam 
emretti. 

<;arm o me hur ~ab1tas1 tarafmdi'ln 
yaptlan tahkikatm neticesi, ~imdiye ka
dar gizli kalmt~b. Son giinlerde, Le -
ningradda, Car Rus~·ast zamanmdan 
kalma ba7.1 vrak kam~ttrthrken, Liszt 
hakklndaki tahkikat evraln. da tesadii -
fen me dana ~lkartlmi§hr. 

Zab1ta rapnrunda aynen ;0yle deni • 
liyor: 

cLiszt admt ta~tyan c;algiet aslen Ma
aer olup ebeve.vni me~huldiir. Tehlikeli, 
serbest fikirli, zmdaklarla dost, uc;an 
ve sarho§ bir adamdtr. Kiistahhgmdan 
dolaYJ., c;ar Hz. nin emrile memleket 
harieine kovulmasa ieab eder.~ 

ONIVERSITEDE 

Oniveraitede bir biiro 
kuruluyor 

Oniversiteyi ziyaret maksadile gelen 
yabanci Oniversiteler profesor ve tale • 
belerini agtrla.mak, memleket ic;:inde se· 
yahat ve ikametlerini kolayla~hrmak, 
bunlara Oniversite ve ~ehrin muessese ve 
abidelerini gezdirmek ve Oniversite pro
fesor ve talebelerinin memleketin d1~ ve 
il;inde yapacaklan tetkik seyahatlerini 
tanzim etmek ve profesor ve talebe mu· 
badelesi, konferans verme ve verdirme 
carelerini ara~tmp bunlan Rektore tek
lif etmek i lerile ugra~mak iizere Oni -
versitede bir biiro kurulmasJ takarriir et
mi$, bu hu~u~ta bir raper hamlanarak 
Rektorliige verilmi~tir. 

~ ...... 
~ehrimize gelen aeyyahlar 
Dun bir lngiliz vapurile ehrimize 

450, bir F rans1z vapurile de 90 seyyah 
gelmi$tir. Atletizm F ederasyonunun be~ ~ehir 

arasmda hamlad1g1 bu miisabakalar her 
baklmdan tetkike deger ciddi bir alaka 
ile takib edilecek belliba~h biiyiik bir ha
reket saytlmahdir. 

gecer. uc; yiiz. kuliib de. Eger Galata - ~~-~~~-"'!!!!!~~-~~-

il B. 
Atletizm F ederasyonu reisi

nin te§ekkiirii 
Y,k ani bir vak' ada e§imi bilgili ve 

derin gorii§lu mi.idahalesile hayata bagi~
hrarak §efkat ve alaka ile ted~_vi eden 
profesor Operator M. Kemal Okeye ve 
dikkatli ihtimamlarile saran ~i§li S1hhat 
Yurdu hem~irelerine ~iikran ve minnet -

rhklanmiZI ac;:lk«;a arzederim. 

Atletizm F edera ·yonu reisi ve Gazi 
T erbiye Enstiti.isti muallimlerinden 

Vildan A;ir 

sarayl geride buakan kuliibler, Galata -
oaray ki.irek~ilerinin miikemmel kurek 
c;ekmelerine ragmen daha fevkalade bir 
stil ve p;ayret ~ostermek suretile p;alib gel
ID!~ olsalardi, bu sahrlan kat'iyyen yaz -
mazd1k. Fa kat evvelki gunkii yan~1 sey
rtdenler, bu ~ohretli bdemli kiirekcilerin 
nekadar kotii kurek cektiklerini, ki.irek 
.;ekerken nas!l $a~JTdJklanm. nekadar 
falsolu ve fena bir ~ekilde dondiiklerini 
l(ozlerile ~ormi.i~J .. rdir. Binaenaleyh Ga
latasaraym ma~lub olmasmm yegane se
bebi cah$mamJ olmastdtr. 

Fikrim yanl1~ anla~1lmasm! Ortada bir 
Galatasaray, Beykoz veya Anadolu ku • 
li.ibii davas1 yoktur. Ortada bir genclik 
davas1 \'ardn. Bir kuli.ib kaptamnm, mag-

lubiyetlerini ba~ka kuliiblere bir tak1m 
tarizlerde bulunmak suretile !evil etmege 
c;ah~acagma, kendi idaresi altmda bulu
nan ~encleri c;ah~tJrmasJ, eger bunu bece
remi orsa vazifesini ba§ka bir arkada~I
na btrakarak istifa etmesi lazund1r. De -
nizcilige pek fazla e~emmiyet vermek 
mecburiyetinde bulundugumuz bir de -
virde binlerce lirahk vesaiti ve tahsisatJ 
alan ve bir c;.ok hevesli ve kabiliyetli p;enc
leri sinesinde topltyan me~hur bir kulii -
bun bu feci v?tziyete dii~mesi, biitiin spor 
~evenleri miite~$~ir etmi~tir. Galatasaray
hlardan, maglubiyetler ir;in bahane ve te
viller de~il, muvaffak olmak il;in c;ah& -
mak bekliyoruz. 

M. S. 

l Sa Majeste Edvard 
bugi.tn Viyanaya 

var1yor 
I Ba:;tarG/1 1 tnC1 <antreae r 

ta.;yonunda Krala kar§l buyi.ik tezahi.irat 
yapllml~hr. . 

y ann {bugun) ogleden sonra VIya
naya muvasalat edecek olan S. M. 1n -
giltere Krah orada iic; dart gi.in tevakkuf 
edeceklerdir. 
Muhterem misafirimiz Y e§il-

koyden ge~erlerken halkm 
gosterdigi muhabbet 

Evvelki gece ~ehrimizden aynlan in-
giltere Krah S. M. Sek.i~inci Edv~rdla 
beraber fngiliz biiyiik elc;ISI S1r Pem. Lo
ren de Londraya hareket etmi§tir. lngi
liz buyiik elc;isi ktsa bir miiddet ingilte
rede kalarak memleketimize donecektir. 

Biiyiik misafirimizi ta~1yan hususi tren 
evvelki ak§am y e$ilkoy istasyonuna va
sii olunca, civar koylerden de gelen bin
lerce balk ha~metlu Kral Edvardt §iddet
le alki§laml§ ve hararetli tezahuratta bu
lunmu~tur. 

Halkm bu co~kun ve candan lezahi.ira
tmdan fevkalade miitehassis olan biiyiik 
mi•afiri""'z. trenin durdurulmasm1 emir 
buyurmu lar ve pencereye t;:Ikarak halk1 
muhabbetle selamlami~Iardir. T renin ha· 
reketi esna~mda da halk yeniden tezahu
ratta bulunmu~ ve fngihz usulile «Hip 
Hip Hurra, ya§a !» diye bag1rarak bii
yuk mi~afirimizi uzun muddet alki§la -
m1 lardtr. 

Atina gaz;':telerinin ne~riyat1 
Atinada r;1kan Proia gazetesinden: 
dngiltcre Krah hernekadar miitenek· 

kiren seyahat etmekte ise de lstanbulda 
miistesna §ekilde kar~Jiand!. Cumhurre· 
i5i Kamal Atatiirkle Ba§vekil General 
lsmet lnonu T ophane nhhmmda kendi -
sini k?tr§liadtlar. 

Kral Edvard istanbula gelmeden on· 
ce, Umumi Harbde Bogazlan zorlamak 
io;in cereyan eden §edid ve fakat seme -
re~iz kal?tn ~arpl~malarda olen tngiliz 
vt F ranstz askerlerinin mezarlanna, la
z.Im gelen ~erefi verdi. 

Tiirlciyede lngil tere hiikumdanna gos
terilen muslesna hurract ve ~eref son za
manlarda 1ngiliz - Turk miinasebetlerin
de kaydedilen yakmhktan da ileri gel -
mektedir. 

Turk gazetelcri lngiltere Krahmn 
muvasalahm selamlarken Montro kon -
ftransmda ingilterenin Tiirkiye noktai 
nal.anm miidafaa ettigini soy]iiyorlar. 

Kral Edvarda lstanbulda gosterilen 
geni, sevgi ve hiirmet ve bunun Zlmnm
da tezahiir eden 1ngiltcre - Turkiye mii
nasebahndaki hararetli yakmhgm u -
mumi sulh, Akdeniz sulhu ve §eref sul
hu taraftarlanm memnun etmcmesi kabil 
degildir.» -------
« T ksim kabul etmiyen 
bir tek Yunanistan var >> 

I Ra~taraft 1 tnct sahttedel 

M. Metaksastn nutku 
Muste~ardan sonra soz alan Ba§ba • 

kan M. Metaksas ezciimle demi§tir ki: 
«- Selanik, yurdda~lanmJZI, kom -

~ulanmm ve nihayet mahsullerini ve e
meklerini te~hir i~in uzak memleketlerden 
gelmi~ olanlan kabul i~in bize kaptlanm 
a.cm•~ bulunuyor. Beynelmilel Selanik 
panaym ban~a hizmet eden bir eserdir. 
Aramnda Veliahdin bulunu~u Krahn 
panay1ra olan alakas1m gostermektedir. 
4 agustosla vaki olan siyasal degi§iklik 
netice~inde istikrarh ve devamh bir du -
rumu temsil eden hiikumetimin yalmz 
beynelmilel bak1mdan degil, ayni za -
manda tamamen Yunanh bak1mmdan da 
c;ok miihim olan bu esere muzaheret e -
decektir. 

T aksim kabul etmiyen bir tek Yuna • 
nistan vard1r. Bu Y unanistanm r;ocuklan 
da, 4. agustostanberi, tefrikas1z ve ihti -
lafstz siyasal bir camia olan ve memle
kete lay1k oldugu refah1 temin it;:in <;a
h§an milli bir bi.itun tc~kil etmektedir. 

Selanik sergisindeki paviyonu
muzun birinciliii kazanmast 

muhkmel 
Atina 7 (Hususi) - Veliahd Prens 

Pol ile Ba vekil sergideki Turk paviyo
nunu ziyaret etmi~lerdir. Paviyonda Tiil'
kiyenin Selanik konsolosu Re§id ile pa
viyon §efi Baha ve Selanikteki Tiirk 
kolonisi taraflarmdan hiirmetle kar§tla -
nan Veliahd ile Ba§vekil Ti.irk paviyo
nunun her tarafrm ge7.mi§ler ve te~hir e
dilen e~yay1 tetkik etmi~lerdir. · Veliahd 
bilhassa Tiirk mamulat ve masnuatma 
fevkalade alaka gostermi§, sord11gu mu
teaddid suallere aldigi cevablardan dt? -
lay1 paviyon ~efi Bahaya te~ekkiir ve 
memnuniyetini bildirerek paviyondan ay
riimi~hr. 
. Sergideki Turk paviyonu bu sene pek 

miikemmeldir. Paviyonlar arasmda ya
p!lacak miisabakada birinciligi kazana -
ca~r muhakkak say1hyor. 

Sergi miinasebetile Selanik limamna 
gelen donanma gece projektorlerile ~eh-
ri tenvir etmi§tir. 

s Eylui 1936 

lrunu zaptett.kten sonra 

A iler Sen Sebastiyen 
•• • •• •• uzer1ne yuruyor ar 

I Ba~tara/1 1 tncn 6aht/ed.e I 

AI bay Y aguenun kumandasl altmda 
bulunan ihtilalci kuvvetlcri, T alevera 
mmtakasmda I 0 kamyon, iki mhh oto
mobil. 30 erz.ak. ve muhimmat arabasi, 
2 tayyare zaptetmi~ ve I 00 ki§i esir et
mi§lerdir. 

General Valera, Malaganm ~imalin -
dt' hiikumet kuvvetlerini dag1tmr§, 120 
milis esir almJ§ ve bir~ok harb malzemesi 
ele ge<;irmi§tir. 

Madrid hiikri.metinin tebligi 

Madrid 7 (A.A.) - Harbiye Ne
lareti, bildiriyor: 

Pastic cephesi ile Huesca cephesinde 
miihim muvaffakiyetler elde edilmi§tir. 
Huescanm bir klsm1 hukumet kuvvetleri
nin i~gali altmda bulunmaktadJT. 

Bir hiikumet kuvveti, Cordoba etra -
fmda asilerin bir<;ok miifrezelerini dagJt
mi~trr. Hiikumet kuvvetleri, Oviedo -
nun bombardtmamna devam etmekte As
turiesli goniilliilcr ise Galiciaya taarruz 
eylemektedirler. Havas muhabirinin T a
levera cephesinden bildirdigine gore hu
kumet kuvvetleri 25 kilometre ilerlemi~ -
ler ve mevzilerini tahkim etmislerdir. 

Hukumet kuvveterinin pi~d;rlan, T a
leveranm varo~lanna girmi§lerdir. ~imdi 
taarruz te~ebbiisiine malik ve bunu yap
maga muktedir olan kuvvet, hiikumet 
kuvvetidir. 

T oledodan bildirildigine gore asilerin 
tayyareleri Alcazardaki mahsurlann ia
~elerini temin etes.ebbiisi.inde bulunmu~ -
lar ve erzak atmJ~IardJr. 

Guipuzcoadan alman bir habere gore 
Guadeloupe kalesi diin ak§am saat 19 
da asilerin eline dii~mii~tiir. 

Oviedo 1iddetle bombardtman 
ediliyor 

Madrid 7 (A.A.) - Harbiye Na -
zm bildiriyor: 

Huescanm ileri evleri ve bilhassa akli 
hastahklar s1hhat yurdu hiikumet kuv -
vetlerinin eline gec;mi~tir. 

Oviedo ~ehri, fas1lasJz bombardtman 
edilmekte olup asilerin teslim olmalan 
yakmd1r. 

Asturieste maden amelesinden mi.ite -
~ekkil kuvvetli bir miifreze San Sebasti -
en yakininde toplanm1~ olup bir taarruz 
hareketi hamlamaktadir. 

Madride erzak gonderiliyor 

Madrid 7 (A.A.) - Dahiliye Na -
zm bilidiriyor: 

Hi.ikumet kuvvetlerinin elinde bulunan 
buti.in vilayetler pay1tahtm ia§esini temine 
devam etmektedirler. Cordoue vilayeti 
mi.ihim miktarda zeytinyagl, M urcie vi
I a yeti de patates, un, o;ikolata ve milis -
!ere verilmek iizere bin;ok ayakkab1lar 
getiren miihim bir kafile gondermis.tir. 

Nam, bu yard1mlara bir mi a! olmak 
i.izere Madride 15 kilometre mesafede 
bulunan Cicnpozuflas kasabasmm 1900 
kavun, iki ton palates, tav~an, tavuk, do· 
mates, taze sebze ve KIZilhac; i<;in 1240 
peceta gondermi§ oldugunu beyan et -
mektedir. 

/ngiliz komiinistlerinin yapttklart 
biiyiik miting 

Londra 7 (AA) - T rafargal Squa
rede lspanya hiikumeti lehine komiinist
ler tarafmdan tertib edilmi§ olan niima
yiste takriben on be~ bin ki~i ham bulun
mu~tur. Arkalarmdan gene t;:ocuklar gel
mekte olan eski muhariblerden murekkeb 
bir grup, meydamn etrafmda bir ge<;id 
resmi yaphktan sonra, yumruklanm ha -
vaya kald1rmak suretile selam vermi§ler 
ve niimayis. miinasebetile klzJ] lspanyol 
bayraklarile donanm1~ bulunan Nelson 
abidesinin etrafmda yer almt~lardJr. 

Numayis.l;iler, lspanyada olenlerin ha
tJTasm' tebcilen iki dakika si.ikut etmi~ -
lerdir. Bu ic;timam gayelerinden biri de 
lspanyaya yard1m komitesi hesabma be§ 
yiiz lngiliz liras1 toplamakt1. 

Bir c;:eyrek saatten k1sa bir z.aman ir;in
de bu meblagdan fazlas1 toplanmiS.hr. 

Niimayis.in sonunda bir karar sureti 
kabul edilmi*tir. Bu karar suretinde bil
hassa fas.ist devletlerin lspanya is.lerine 
miidahalede bulunmalanmn demokrasiyi 
ve Avrupa sulhunu tehlikeye atmakta ol
dugu beyan edilmektedir. 

ispanyol hiikumetine yard1m i<;in bti
ti.in dem~krat amele te~kilatlan miicade
leye girismelidirler. Bu toplant1 ile ce -
nubi Calles federasyonunun vermi& oldu
gu karar da teyid edilmi~ oluyor. F ede
rasyonun karannda milli mesai komite -
sinden 1spanya hi.ikumetine gonderile -
cek silahlara, tayyarelere ve muhimmata 
konulmakta olan ambargonun kaldmlma
~ml hiikumetten taleb eylemesi istenilmek
te idi. 

T oplanlldan sonra numayiii<;iler, so -
kaklarda ge~;id resmi yapm1~lar ve kapt
lan polis kuvvetleri taraf1ndan muhafaza 

edilmekte olan italyan sefarethanesine 
giJmi~lerdir. 

Ni..imayi§r;ilerden bir heyetin sefaret -
haneye girerek bir mektub b1rakmastna 
miisaade edilmi~tir. Bu mektubda ltalya 
hiikumetinin lspanyol asilerinin lehinde 
vaki olan miidahalelerinin uyand1rmakta 
oldugu endiselerden bahsedilmektedir. 

Madrid tehlikede mi? 
Londra 7 (Hususi) - Madriddek.i 

ingiliz ma~Iahatgi.izan M. Forbs !span • 
yo! payitahtmdaki biiti.in 1ngiliz tebaa • 
sm1 derhal ~ehri terke davet etmi hr. 
Maslahatguzar Madriddeki ingiliz kon• 
soloshanesinin de ba~ka bir $ehre naklini 
emretmi~tir. 

Bu karar Madridin haricle irtibattan 
kesilmek tehlikesi kar$1Smda bulundugu• 
na bir deli! addedilmektedir. 

lspanya moratoryom iUin ediyor 
Madrid 7 (A.A.) - Di.in toplanan 

Bakanlar Heyetinin bor~lar i.izerine mo· 
raloryom konulmasma karar vermi~ ol • 
dugu ogrenilmi~tir. 

Bakanlar Heyeti, ayni z.amanda, re • 
jimi mi.idafaa yolunda olenlerin yetim 
r;ocuklan ic;in biiyiik bir yetimhane vii -
cude getirmek iizere 300 bin pezatahk 
bir kredi de kabul etmi~tir. 

M. Blumun tniihim nutku 
Paris 7 (A.A.) - M. Blum, Luna

parkta yap1lan ~osyalisl toplantlsmda, 
hpanya i~lerine miidahale etmemenin en 
iyi yol oldugunu soledikten sonra demi~· 
tir ki: 
«- Biz bu teklifi, yakmhg1 ve va.him· 

ligi gozumuzden kar;m1yacak olan bey • 
nelmilel ihtilatlarm online ge<;mek i~in 
yapttk. Arzumuzun hilafma olarak ge -
<;en miiddet zarfmda ba~kalan asileri 
beslemiye devam ederken, biz elleri bag· 
h bulunuyorduk. 

hte sizleri de bizim gibi elemlendiren 
§ey budur. ~imdi vaziyet nedir) Kanaa• 
time gore, beynelmilel mukavelenin kabu· 
liindenberi, sozunii bozan bir tek hiiku· 
met mevcud degildir. V aziyetimizi ve 
imzamiZI bozmakhgimlz isteniyorsa, diin 
oldugu gibi bugun de verecegim cevab 
~udur: Hayu .. 1mzamlZI, geri almak 
cesaretini gostermeden bozma iste i o· 

ruz. Halen, Avrupada neticelerini tah • 
min etmek zor olan bir buhran tevlid et· 
meden, ba ka tiirlii hareket imkans1zdu.» 

M. Blum, bir sosyalist ve yahud pro• 
letarya hiikumetinin degil, bir kovalisyo· 
nun ~efi oldugunu kaydediyor ve diyor 
ki: 

«- Halk cephesi kontra tosile her~e
yi halletmi~ degiliz. Fa kat lspanya a • 
demi mudahale mukavelesi Sovyetler 
Birliginin de imz.asm1 ta~ImJyor mu? 
Halk cephesi partilerinden biri, mii~te • 
rek taahhiide aykm hareket ettigimize 
hiikmederse, mukaveleden rucu neticesini 
r;JkaracagJz.» 

M. Blum, dostlanmn, hiikumtin hath 
hareketinin zayif oldugunu soylemelerine 
raz1 olmtyacagml bildiriyor ve: 

«- Zira, diyorum cumhuriyetc;i 
Fransamn ~erefini bozabilecek hi<;bir te• 
ye muvafakat etmiyecegim ve onun mii
dafaasml temin ir;in hic;bir ~ey1 ihmal et• 
miyecegim. F akat, mill! ~ere fin yap1CI 
unsuru, onun mi.isalemet azmidir. Memle• 
ketim. emniyetini ancak yard1m ve silah• 
sazlanmada bulacaktu .. 

T esadiif hissini hi<;bir zaman unutm1• 
yacag1m. F akat yurdseverlik hissiyah • 
nm me~'um addedilen bir anla§maz.hk 
icin tahrikini asia musameha ile kar~1la • 
miyacagJm. 

iktidar mevkiimin son dakikasma ka• 
dar harbin sakm!lmasi imkans1z bir e, ol· 
masm1 asia kabul etmiyecegim ve onu 
bertaraf etmck icin her$eyi yapacagJm.» 

KIRK Yll 
Ustad Halid · Ziya 
Usakh~iUn hahralar1 

' 

Dordiincii cildi ~tktt. Fiah 50 
kuru#ur. Be~inci ve •onun.• 

cu cild ba•rlmaktadt1'. 

Halid Ziya U~akligilin c;ocuk • 
lugundan ba~hyarak lark sene· 
lik hatJralarmdan te~ekki.il 
eden bu eser memleketin siya• 
si, ic;timai. likri hayahmn o za
mana aid canb bir levhastdll'· 
Ba~tan ba!ia eazib bir hakikt 
roman hiikmi.inde olan bu kita• 
bm birc;ok pan;alan mi.istakil 
birer hikaye mesabesindedir. 
EdcbiYati Ccdideve ve o devrill 
~ahsi~;ctlerinc dalr klSlmlar pek 
ziyade dikkat ve merakla okU· 

nacak sahifelE'rdir. 
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CUl\:IHURiYET 7 

umhuriyetin biiyiik 
Aarupa anketi 

1
1stanbul Borsas1 kapam~ 1 

I fiatleri 7 - 9 - 1936 1 

---=-------
[B~arclft 1 fnct salttfed.e] 

birin~ bir Turk gazetesinde c;tkrnast ih
timali oldugunu haber verdirn; anketimin 
mevzuunu soyledikten sonra dedim ki: 
· - Okuyueq. yahud efkan umumiye 

denilen bir «~ahst m~hul» vardtr. Ben 
Fr;Jnsada yalntz onunla konu~maga gel
dim. Fakat diinya kuruldu kurulah yii
ziinii hi~Y kimsenin gonnedigi bu tahsl 
m~hul namma en <;ok soz soyliyenler 
gazeteeilerdir. Herbirinizin fikirlerini og· 
renrnek istiyorurn. Ortaya bir mesele koy
mama Ye hepinizin ayn ayn dii~iindlilde
rinizi sonnama miisaade eder misiniz? 

Cole memnun goriindiiler. 

- T e§ekkiir ederirn, dedim, bir me • 
sele etrafmda birbirine bagh birkac; sua! 
soracagtm. F akat eevablannm ktsa ol • 
mast istenen suallerin zaruri bir basitligi 
ve kabahgt olur. Mesela: «Sag mtsmJz, 
sol mu ?» gibi bir sua] ; yahud «F rans1z 
ekseiiyeti sag mtdtr, sol mu ?» tarzmda 
bir sua!, muhataba bir<;ok ince ve mi.ihim 
farklan feda ederek konu~mayr teklif ~
mektir. Ben bu fedakarltgJ da istiyorum. 

llkonee bir tanesine dondiim: 
- Mosyo, rica ederirn ilkonee siz ee

vab veriniz. ispanya ihtilalinin bugiinkii 
Avrupa tarihine bir ve,.he vereeek ma
hiyette olduguna kani misiniz? F ransiZ 
ekseriyeti hangi tarafa meyyaldir? Sizin 
Jahsi ineyliniz nedir ve nihayet, mahud 
basit sual: Sag rntstmz? Sol musunuz? 

- Politika oyunu ve demagoji yapan· 
Ian istisna ederseniz Fransada hie kimse 
ne sagd1r, ne de soldur. Siyasi ma<;lara 
alaka gosteren Frans1zlarm c;ogu, mii • 
eadelenin neticesine kadar tahmin guru
ru iistiine rniitenid, bir at yar1~1 heyecanJ 
icindedirler. F azla degil. Her iki tarafm 
da fazil~lerini ve reziletlerini mi.ikem ~ 
mel bilirler. Nutuklara kulak asan pek 
azdtr. Fa kat §UDaran tara fa paym1 ver· 
mek hususunda biitlin F rans1zlar miit • 
tefiktirler. Oteki taraf §trnanrsa vaziyet 
aynidir. lspanya ihtiiali, Fransada, neti
eesine gore taraftar bulaeaktu. Galebe 
eden taraftn evvela Fransada, sonra bli
ttin Avrupada birc;ok tereddiidleri kendi 
lehine ,.ekecegine ~i.iphe edilemz. Bu iti
barla Avrupa tarihine vec;he verecek 
harb sonu ihtilallerinden biri saytlabilir. 
Bana gelince, ben biitiin bu soyl~dikle
rjmin icindeyim. 

hul bir kadma lakayd kalmamiza imkan 
olmadJgl ic;in, odama ~tkttm ve u.zandtm. 

Yanm saat sonra oda hizmetc;isi biti~ik 
odadan davet edildigimi bana haber ver
di. 

Hepsi a<;tlmt~ havullar, ~apka kutula
n, yatagm ve undalyelerin iistiine attl~ 
m10 esvablar, masamn iistiinii dolduran 
lavanta ~i~eleri ve bir slirii tuvalet eihaz~ 
Ian, yerde ~ifter ~ifter iskarpinler ara • 
smda bana dogru adtm atmak i,.in aya
gmm sJgabileeegi kii<;.iik bir bo~luk an
yan. filhakika gene, filhakika esrnerce, 
filhak.ika Tiirk, <;iinkii iri gozlii, filha • 
kika hi<; tammadtgJm bir kadm, munta • 
zam bir tlir~,.e ile: 

- Affedersiniz. dedi, ben Parise ilk 
defa geliyorum. Y almztm. Otelde bir 
vatanda~ aradtm. Sizi bulunea pek ziya
de memnun oldum. Montroden, konfe • 
ranstan geliyorum. 

- Oyle mi? N e miinasebet? Ben de 
oradan geliyorum. 

- Harieiye Vekaleti memurlannda
ntm. Sizi or ada gordiim. Fa kat burada 
bulaeag1mt hi<; ummuyordum. Sizin gibi 
bir vatandafa tesadiif etmenin hududsuz 
sevincini tasavvur edemezsiniz. 

- Benden de aim o lcadar. Ne maz
but bir tiirkc;eniz var. Tiirk«;e duymak ve 
soylemek ic;in oliiyorum. Odamda kendi 
kendime yiiksek sesle tlirk«;e tiirler oku
yorum. Bana bol bol laktrdt soyleyiniz. 
Adm1z nedir? 

- Naciye. 

- T ~erriif ettim. Fa kat siz me~gul-
siiniiz degil mi? 

- Haytr hayu... Siz ~u pencerenin 
online oturunuz, ben size kendi elimle 
burada bir Turk kahvesi pi~ireyim. Cez· 
vern, fincantm, ate§im, her§eyim var. 

Kar§Jrnda Bulonya ormam. On be§ 
giindiir hasretini c;ektigim Tiirk kahvesi
nin kokusu icinde belki biitiin omriimiin 
eksik kalm1~ lezzetlerini tamamltyan bir 
tad mueizesi buluyorum; bir mucize ki 
biitlin yol yorgunluklanmt ve diinya en
di~elerimi benden al1yor: Gazete, anket, 
sag, sol, ihtilal, 1spanyamn, Fransanm, 
yahud yedi kat ar§lalamn, Hinatm si • 
yasi, i~timai, ruhi, ilmi, edebi ve sairevi 
bali, vaziyeti, filam, falam, her§ey, dilim
le damagtm arasmda yaytlarak. steak bu-

k • ' -. Sol bir hiikumete ragmen Fransa
mn tereddi.id icinde oldugunu soyliyebi
lir misiniz ~ 

- $uphesiz; fa kat karanm vermege 
haZir bir tereddiid, yahud her zatnan 
muvazene unsuru olmu§ bir tereddiid ..• 

Y amndaki Rus ressamma donerek sor· 
dum: 

ru ve kekremsJ, fakat nefis bir tadm bey-
nimin biitiin stkt~mt~ hiiceyrelerini acan, 
ttkah yerlerine nefes aldtran ve biitiin si
nirlerimin iisti.inde sijki'in mi.ijdeleri ko~ -
turan, vatan hulasast, lezzetlerin lezzeti 
kahve damlasmtn ic;inde, ne endi§e kah
yor, ne de yorgunluk. 

- Siz? 
Bir tavzih 

-PARALAR 
----------------~~--------All$ 

1 Bterl.ln 629. 
Bat~ .. 

63b. 
126 
165, 
170. 

1 Dolar L23,o 
20 FrallBIZ Fr. L63, 
20 L1ret 165, 
20 Belcika Fr. :!0. 
20 Drahlni 21, 

84. 
23, 

I 20 L.-vicre Fr. )16. 
20 Leva aa. 

82(). 
25. 
85. 
92 
24: 
16. 
so. 

1 Florin ::12, 
20 Cek kronu :l4. 

1 Avusturva Sl. 22. 
1 Peeeta l4. 
1 Mark 28, 
1 Zlot1 .ll 23. 

24. 
16. 
oa. 
84. 
33, 

1 Pen~il 22. 
20 Leva 13. 
20 Dinar 49. 

1 Yen sa 
20 isvee kronu 31. 
1 Tiirk aitm1 ~60. 961. 

242. 1 Banknot 08 B 241. 

----------------------------~EKLE.R 
----------~~~~~--------
Londra 
Nev Yok 
Par!.q 
Milan() 
Brilksel 
A tina 
Cenevre 
Sofva 
Amsterdam 
Prall 
Vtvana 
Madrid 
Berlin 
Varsova 
Budaneste 
Btikres 
Belna.d 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

A~il:IO Kapa.lllO 
o3L50 63:~. 

o. 793934 0. 7925 
12.06 12.06 
10.0975 lO. 0936 
4.6996 4.6985 

~8.8v75 83, 016 
~.4357 2.435G 

63,8388 63 8388 
1.1695 ll1 

L9.2l 19,21 
4.1960 4.1960 
6. 6597 s. 7 do9 : 
Ul743 l9H3 
Ul65 4.2165 
4. 256 4..2o6J 

107.1~ 6.? 107.1862 
S4.aos7 suos1 

1 

2.6:!5 2.685 
JU75 24.875 
3,061l 8.0671 

ESHAM 
---------------~-----------------' 
Anadolu t;;m. I Mll1.3 KapanJ§ 

% 60 vadeli 24 80 24.,80 
Asian ctmento 12:40 12,60 
Merkez Bankast bl, St. 

lSTiKBAZLA.R --' I Allll~ 
Tiirk borcu t vadel1 :13.70 

• ~ II vadell 21.10 

Kapa.mo 
l!3.6i> 

21.10 

GONON BULMACASI 

'I-T 1 Tl ,., nn 
2 I I 1•1 I I I 1•1 . 
3 I I I 
4 I 1•1 

1•1 j•l I I 
I I I 1•1• 

5 1•1 I I l•l I I I 
a •1 I I I I 1•1•1 I 

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

Soldan saga: 
1 - Son giinlerde t.arifesi ucuzlatilan 

muhabere vastta81, kapall deA"il. 2 - Yan 
cti~lerln :Ism!, tran~azca chap>. 3 - Alkol
Iii bir l!;kl, bo§ Jakt.rd!. • - Aymm Jo.sm 
sakland1g1 yer, yumu~ak ~eker. 5 - Zarlf, 
lllet. 6 - Ini~in aksi. e~egin ctkardlgl ses. 
7 - Tokatm Ctkardt(p ses, denlzde gezme 
Va.sitalanndan birl, oz tiirkge giizel san 'at. 
8 - Evin taksimatmdan biri, be~ klt'adan 
biri. 9 - Fransada blr ~hlr. !nee ve uzun 
sandal. 10 - M€zopotamyadaki eski Tiirk 
devletl€rlnden birl, bir c!ns ~kerl1 hamur. 

Yukandan B.§ag1ya: lki kelime ile cevab verdi: 
- Ben anar4istim. 
Y amndaki tekrar etti: 
-Ben de. 
Bardagtma ~arab koyan gazeteci: 
- Ben sagun, dedi, halis sag ... Fa

kat intihabatta sollara rey verdim. Ciinkii 
sagm biraz. sarstlarak unyanmasmt isti~ 
yo rum. 

Beyoglunda Sak1zagacmda Ermeni 
katolik mektebinde tiirk~e muallimi 
bulunan Ahmed Ademden dun de §U 
mektubu ald1k; hakikatin anla§llrnast 
i~in bunu da ne§rediyoruz: 

cBeyoglu Salozagae1 Ermeni katolik 
okulu idaresinden uc; aydanberi maa§l
ml alamad1~ml gazeteniz vasltaslle §i
kayet etmi~tim. 

Bu §ikayetime, gazetenizin 3 eylul 

1 - Fransamn merkezi, istanbula tapi 
kaymakamhklardan blrl. 2 - §air, hayret 
edat1, vlHlyet. 3 - c:Seyrek, in aksl, kakao 
lie yapJ..!an tath madde. 4 _ Ne steak ne 
sotuk. 5 - Beyaz, ak iistiinde karaYl .se~:
mek. 6 - KuvvetU sevgl, !.~aret €dati, sl -
elm. 7 - Yemek, alaturka blr musikl aletl, 
hlt!fe. 8 - Blrlnl dii§tirmek l~!n ayal!'ml a
yabna takma. 9 - Hurm€t. 10 _ Masal
la.rdak! mel)hur da~. blr§ey tarttllrken !ci
ne konaeag1 kaba kar.s1hk tutulan dir -
hem. - Y a sol un zaferi iizerine bir daha 

kalkr.uyacak bir uykuya dalarsa? 
- Haytr! .. F ransada komiinizme ka• 

dar gideeek bir sol zaferine kat'iyyen im· 
kan yoktur. Halk eephesi fa~izm korku
sundan dogdu; F ransanm komiinizme te
mayiillinden degil. !spanya ihtilaline ge
lince orapa saglar galebe ederek hiiku· 
meti ele altr{arsa Fransanm sol olmadtgt 
derhal anla~tlacaktir: 

tarihli niishasmda, mezkur okul,idare- Evvelki bulmacamn halledilmif ~elzli 
sinden: cOkulumuzun 100 senelik bir 
maziye sahib oldugu, muallimlerine da
ima muntazaman maa~ verdigi, §ikayet 
eden muallimin el.e, iic; ayhk degil, an -
cak bir ayllk alacagmm bulundugu .... 
yolunda giinderilmi~ bir tavzih oku • 
dum. 

- Simdilik ben Frnsada sizi tekid e· 
den bir manzara goremiyorum. 

- 0 zaman goreceksiniz I 

Sonunda Tiirk kahvesi olmadtgt u;m, 
nefis lezzeti icine derin bir hiiziin kan -
~an ogle yemeginden sonra otele dondii
giim zaman orada beni bir Tiirk kadt -
nmm .a.radtgmt soylediler. Bir giin ev -
vel Nadir Nadi beni btrakarak Salz -
bourgda Mozartm ruhuna verdigi ran -
devuya gittigi ic;in Pariste vatanda~ kty
meti birdenbire gene yiikselmi§ti. Fa kat 
bu kadm kim? Ben hi<; bu neviden bir 
ziyaret beklemiyordum. fsrnini sordum. 

- Soylemedi, dediler, biti~iginizdeki 
odayt tutrnak istedi, yanm saate kadar 
geleeek. 

- Beni tantyor muymu~? Benirn bu
rada oldugumu nereden biliyor? 

4 

5 

II 

7 

8 
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v IIZIIIRI•IviAIZIO 
AIMIIIKI• SIAT<;I•I• 
~I•I•I•IK UI~I•ID A 
•IPiiiLiil<;I•IKIAIN 
PIAl PI EILI•I.~IEIMIA 
AIPIEIRI t ITI i IFI•I• 

Vaziyet ~udur: Bendeniz Berlin olim
piyadma 24 .. temmuzda giderk~n okul 
idaresine muracaat ederek haz1ran maa 
~1mm verilmesini istedim. Mekteb ida
resi: c$imdilik param1z toktur. Siz o-
limpiyada gidin. Yerinize tevkil ede - 9 TIAIKI•ISIAILIAITIA 

AI zl•lvlru §J_tJLJ•tr_ ceginiz birisine biz. ha~iran m~a~m1 ve- 10 
ririz~ dedi. Ben ohmp1yada g1ttJm. Ye- ~~'!!""'"~ ---~~--~~~~---'!!! --
rime tevkil ettigim arkada§, okul ida -
resine 28 temmuzda miiracaat ederek 
haziran maa§ltnl istiyor. Ona, haziran 
maa~1mm tamamm1 degil, ancak 30 li
rasm1 veriyorlar. 

Bendeniz olimpiyaddan 25 agustosta 
diindiim. Mekteb idaresine iic; defa mii
racaat ettim. Agust'Os ay1 da bitmi§ ol
dugu halde - bugiin eylfrl 5 tir - hala 
hazirandan miitebaki paramla, temmuz, 
agustos ayllklanmt alamamr§ bulunu _ 
·orum. $u vaziyette bulunan bir ogret-
~ene: cBir ayhk alacag1 vardrr. diye 
kestirme cevab veren okul idaresi, bu 
ac;tk siizlerime ne buyurur acaba? 

Ahmed Adem 

Oniveraitede ikmal 
imtihanlar1 

Oniversite Y abane1 Diller mektebi ik· 
mal imtihanlannm tahriri olanlart diin 
yaptlml~ttr. Hukuk Fa Wltesinin ikmal 
elerne imtihanlan da bitmi§tir. Diin son 
smtfm imtihan netieeleri ilan edilmi~tir. 
1mtihana giren 34 talebeden 33 ii mu -
vaffak olmu~tur. Bu talebeler 12 eylul
de icra ve iflas dersinden tahrirl imtihan
Iara girecek, I 4 ey]ulde de &ifahi imti -
hanlara ba~hyacaklardtr. Diger stntflarm 

eleme netieeleri bir iki giine kadar ilan 
edilecektir. 

1 - Istanbul Ktz ~iretmen Okulunun yukartda miktan, muhamen hedellerile, ilk teminat ve ek
siltme gun ve aaatleri hizalar1nda yazdt yiyeeekleri ekailtmeye konmuttur. 

2 - Eksiltme Istanbul Kiiltur Direktorlugu hinastnda Liseler Muhaseheeiliiinde toplanan Komia • 
yonda yapilacakbr. hteklilerin tartnamelerde yazth kanuni vesikalardan batka Tiearet Odua-

m yeni yal vesikasa ve teminat makbuzlarile heraber teklif mektu'blann1 ihale i~in tayin edi~ 
len saatlerden bir aaat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Batkanhilna nrmeleri. tlk temi • 
natlartna belli giin ve saatten .evvel veya bir giin evvel Okul fdaresinden alaeaklan yazt ile Li-
seler Muhasebeciligi veznesine yahrmalar1. 

3 - bteklilerin tartnameleri Okul ldaresinden goriip okuyabilecekleri ilin olunur. (887) 

Konya Vila yeti Daimi, 
· En~~e~ , RiY.asetinden: ' 

Meml ket Haetaeai ·ke.lorifer tesiaahna aid projenin tanzimi iti 
a~tk eksiltntiye konulmuttar. 

Eksiltme 24/9/93~ tarihinde Viliyet Daimi Eneiimeninde yap1 • 
lacakl1r. Bu husustaki fenni tartname, izahname ve pli.nlar Anka -
rave Istanbul S1hhat ve t~timai Muavenet Mudurliiklerinde mevcud 
oldugundan bu itle ali.kadar firmalartn 'bu evraklart gormek uzere 
mezkiir Miidiirliiklere ve eksiltmiye girmek i~in de Konya Viliyeti 
Daimi Enciimen Riyaaetine muraeaatleri ilin o]unur. (1056) 

1111Dr. FAHRI CELAL~ 
Sinir bastahklan ve k.ekeleme 

tedaviai 
HergUn U~ten aonra 

Cagaloglu, Halk F~rkaat kartlll, 
II Zorlu aparbman No. 2 Tel. 20785 il 

BAYAN DAKTiLO ARANIYOR 
Yanhane i~Jerinde ~ali§mak iize

re iyi franstzca ve daktilo bllir gene 
Turk lnz1 aramyor. 

ReferanslarlD.l: Posta lrutusu 51 
istanbul, adresine bildirmeleri. 

istan ul· K1z Ogretmen Okulu Sat1nalma 
Komisyo~undan: 

Erz ktn ein,;i 

Daihcr eti 
Beyaz karaman eti 
Kuzueti 
S1i1reti 

Ekmek 

Tavuketi 
Hindieti 

Sadeyag 

Zeytinyaj ekstra ekatra 
Sabun 
Zeytin 

Un ekstra ekstra 
Makama irmikli 
Sehriye 
trmik 
Pirin~unu 
Nisula 

Miktar1 

5000 Ki. 
6000 
1800 
800 

GOOOO 

650 
400 

5000 

1800 
2804 
1000 

3000 
1300 
300 
200 
150 
60 

Ku~u ~ah fasulyasl 2200 
Kuru barbunya fasulyasa 800 
Mercimek yeti! 350 
Mercimek karmiZI 350 
Nohud · bi~inci nevi 700 ' 
Kuru bamya Ama~ya 100 

Muhammen 
bed eli 

5310 

6600 

473,50 

4150 

2200 

917,20 

llk teminati 
Lira K. 

398,25 
485 

35,51 

311,25 

165 

68,71 

• 

Eksiltme tekli. sriin ve aaati 

18/9/936 
Saat 10,30 da 
Cuma giinii 

Kapah zarfla 

18/9/936 saat 11 de 
Cum a 

Kapah zarfla 

18/9/936 aaat 11,10 da 
Cum a 

A~tk eksiltme 

18/9/936 saat 11,30 da 
Aetk ekailtme 

18/9/936 
Saat 13,30 da 
A~tk eksiltme 

18/9/936 
Saat 14 te 

Aftk eksiltme 

- Sizi ~ahsan tammtyor. 1sminizi bi
liyor. Bu otelde Tiirk olup olmadtgmJ 
sordu, sizi biz soyledik. Cok memnun ol· 
du ve derhal oday1 tutmaga karar ver· 
di. 

C ) &~~ 100 
_ YENi ESF.RLER Bulgur 350 
--------~==~-

679,75 50,98 

18/9/936 
Saat 14,30 da 
As:•k ekailtme 

Otel rniidiresinin yiiziine bakllm. 
- Gene ve esrner bir kadm I dedi. 
Gene, esmer, bize g1yaben bag!t, mec-

Norasteni, 

zafiyet Te 

Chlorose 

benizsizlik .icin. yegflne deva ka~ ih-y:a -:d':n SIROP DESCHIENS PARIS 
.Enmuntahipetibba tarahndan tertiped1lnu~tir. f 

Nigde Ktlavuzu 
Sab1k Mtizeler Miidtirii k1ymetll alimlm!z 

Halll Etem tarafmdan Nigclc hakkmda 
Qok giizel bir br~ur hazulanml~ ve Maa
rif Vekft.leti Antikiteler ve Miizeler Direk
tOrliigti Amtlar1 Koruma ' Kurulu adma 
ne~redilmi~tir. Eserde 17 tane de gtizel re
sim vard1r. Nigdenin tarih!ni aydmlatan 
ve abideleri hakkmda etrafl1 mahimat ye
ren )a!avuzu herkese tavsiye ederiz. 

1 - Istanbul Kaz tlgretmen Okulunun yukartda miktart, muhammen hedellerile ilk teminat ve ek • 
siltme gun ve saatleri hizalaranda yazth yieeekleri eksiltmeye konmustur. 

2 - Eksiltme Istanbul Kiiltiir Direktorliigii binastnda Liseler Muhasebeclliginde top]anan Ko • 
misyonda yaptlacakttr. :ateklilerin farlnamelerde yazth kanuni vesikalardan ba,ka Ticaret Q. 

daaman yeni yal vesikas1 ve teminat makbuzlarile 'beraber teklif mektublartnt ihale i~in tayin e
dilen saatlerden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Batkanhi•na vermeleri. llk te • 
minatlartm belli giin ve saatten evvel veya hir giin evvel Okul tdareainden alacaklan yazt ile 
Liseler Muhasebeciligi veznesine yabrmalara. 

3 - lsteklilerin fartnameleri Okul tdaresinden goriip okuyabilecekleri ilin olunur . (885)' 
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fnhisarlar Umum Miidiirlii~i.inden I 
·------~--1 - ldaremizin Bitliste yapttracag1 35022 lira 37 kuruf kefif be • 

delli atolye in~aatt kapah zarfla eksiltmiye konmu~tur. 
2 - Eksiltme 16/IX/936 ~ar~amba giini.i saat 15 te Kabata-tta 

Levaztm $ubesindeki Altm, Sahm Komisyonunda yaptlacakttr. 
3 - Muvakkat teminat 2626 lira 67 kuru,tur. 
4 - lstekliler ihaleden en az iic;: giin evvel lnhisarlar lntaat fU -

besine gelerek bu gibi i,leri muvaffakiyetle yapttklarma dair resmi 
vesaik gosterdikten sonra ehliyet vesikasJ almahdtrlar. 

• 5 - lhale evrakt 175 kuru, mukabilinde lstanbulda tnhisarlar 
ln-taat $ubesinden ve Ankara ve Bitlis Ba,miidiirliiklerinden ah • 
nabilir. 

6 - Teklif kapah zarflart en gee;: ihale gi.inii tam saat 14 e ka -
dar adt gec;:en Komisyol) Reisligine makbuz mukabilinde verilmi~ 
olmahdu. (804) -Jdaremiz ihtiyact ic;:in fartnamesi mucibince 24 ton mazot 14/IX/ 
9'36 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 15 te pazarhkla sabn ah
nacakttr. lateklilerin ,artnamesini gormek iizere hergiin ve pazarhk 
ic;:in de tayin olunan giin ve saatte % 7,5 giivenme paralarile birlik
te Kabata~ta tnhisarlar Levaz1m ve Mubayaat Subesi Miidiirliigiin· 
deki Ahm Komisyonuna miiracaatleri. (918) -250<.' kilo demir tel 

33000 » Siklop c;:emberi 
Y ukanda cins ve miktarlan yazth, malzeme niimune ve tartname

si mucibince 17 /IX/1 !i)36 tarihine rashyan perfembe giinii saat 15 
te pazarhkla sahn altnacakttr. lsteklilerin niimune ve tartnameleri
ni gormek iizere hergiin ve pazarhk ic;:in de tayin olunan giin ve sa
atte % 7,5 giivenme parasite birlikte Kabata,ta lnhisarlar Levaztm 
ve Mubayaat $ubesi Miidiirliigiindeki Ahm Komisyonuna miiraca
atleri. (781) 

Ankara Muzik Ogretmen 
Direktorlut'liinden: Okult 

Bu ytl okulumuza sec;:im yoklamasile ahnacak yeni talebelerin ya
ztlma itlerine 10 eylul perfembe giinii ba,lanacak ve 19 eylul cumar
tesi giiniinC!' kadar siirecektir. 

Sec;:im yoklamalan 22 eylul sah giiniinden 29 eylul salt giiniine 
kadar yaptlacaktll'. 

Okula girme fartlart tunlardu: 
1 - Miizige istidad1 bulunmak, 
2 - tlk okulu iyi derecede bitirmit olmak, 
3 - Ya-tt 12 den kii~iik ve 14 ten biiyiik olmamak, 
4 - Okumasma engel bir sakatltgt olmamak (hastahk, sakathk, re

kaket ve ilah. gibi». 
Okula ahnacaklardan 10 talebe Milli Miidafaa Veki.leti emrinde 

baudo ogretmeni olarak se~ilecektir. 
Jsteklilerin, yukartda yazth giinlerde, ilk okul feliadetnamesi, nii

fus kagtdt, &fl kagtdt, sthhat raporu ve 4 tane fotoirafile Okul Di · 
rektorliigiine ba,vurmalan. «545» (623) 

Erzincan Ja darma 
~~f1n3lma Knln;'lvonundan. 

1 - Erahn birinc.ite,rin 936 dan 30 eylul 937 sonuna kadar ih
tiyact olan iki yiiz otuz bin kilo ekmeklik unun heber kilosu on dort 
kuru~tan otuz iki bin iki yiiz lira bedeli muhammenli ve iki bin iki 
yiiz yetmit lira on kuruf temnatla kapah zarf usulile 6/9/936 dan 
21/9/936 giiniine kadar eksiltmiye konulmu,tur. 

2 - Eksiltmiye aid zarflar 21/9/936 gi.inii saat 15 te ac;:tlacakhr. 
3 - 2490 sayth kanunun buna aid maddelerine gore eksiltme 

yaptlacakttr. Taliblerin mektublartm hazuhyarak istenilen giin ve 
saatte ve fekilde Erzincandaki $arbayhk binasmda Komisyonda bu
lunmalart. 

4 - lstekli olanlarm f&rlnamesini gormek iizere Istanbul Jan · 
darma Komutanhitna miiracaatleri ili.n olunur. (1055) 

B 
Bu ak,am: HARBIYE'de 

:-
- Ill 

Bahc;esinde 
v u 

Kemani N CA Ti TOKY A Y'm 
19 ncu sana't yrldoniimii gecesidir. 
Bu geceye biitun musiki san'atkarlart i~tirak edecektir. 

P AZARLIK iLANI 

Edirne Vilayeti 
Daimi Enciimeninden: 

Pazarl1ga konan it: Uzunkoprii-Ke,an yolunun O+ OOO ile 34+ 000 
kHometrolart arasmda bir ktstm tose tamiratt esasiyesi. 

1 - Yaptlacak if: 4780 metro tuliindeki fOse tamiratt esasiyesi
nin bir ktstm malzemesi i, ba,tnda ve ocaklarda miiteahhide teslim 
edilmek fartile geri kalanlarile esash tamiratm tamamlanmastdtr ve 
bedeli ke,if yekunu 8722 lira 51 kuru~tur. 

2 - Bu i,e aid sartname ve evrak sunlardtr: 
A - Eksiltme f~rtnameai, . 
B - Mukavele projesi, 
C - Nafta itleri feraiti umumiyesi, 
D - F enni -tartname, 
E - Ke,if evrakt. 
Bu 'erait Edirne Vili.yet Enciimen kaleminde veya Nafta Miidiir

liiiiinde goriiliir ve istiyenlere parastz gonderilir. 
3- Pazarhk 15/9/936 tarihinde salt giinii saat 15 te Edirne Vi-ta

yet Enciimeninde yaptlacakttr. 
4- Pazarhga girmek icin miiteahhidlerin 654 lira 19 kuru11 temi -

nat vermeleri ve cari sene~e aid ticaret odasma kayidli bulu~malart 
ve aynca Naf1a Vekaletince ilan edilen talimatname mucibince ek . 
siltmiye girebilecegine dair ehliyet vesikaamt haiz bulunmalan Ia · 
zundtr. (973) 

. CUMHUR1YE'l 
· - . -

Deni7,,o11ari ' 
t~LETMESl 

Acentalan : Karakoy Koprliba~J 

f'C'l 42362 - S irkeci Miihlirdarzade 
Han. Tel. 22740 

Bu haftaki Mersin 
hatt1 postalan 

Y almz bu haftaya mahsus 
olmak iizere istanbuldan 8 
eylul sah ve 10 eylul per,em
be giinleri kalkmatH laz1m ge
len Mersin hath postalart hi
rer giin teahhurla kalkacak -
lardtr. 

Buna nazaran 9 eylul ~ar
,amba saat onda kalkacak 
postayt ERZURUM vapuru, 
11 eylul cuma saat onda kal • 
kacak postay1 da GONEYSU 
vaouru yaoacakhr. (1075) 

~ C. H. P. AlEMOAR KAMUNILE 111 

Ktzllay ve Havakurumu 
~ubelerinin tertib ettigi 

E3YA PiYANGOSU 
Gayet zengin ve k1ymetli olup 

hi~ bo~ voktur, 
BiLETLER 1 LiRADIR 
18-9-936 cuma giinii ak~am1 :saat 

19 dan 21 bu~uga kadar 

TEPEBA~I BAHCESiNDE 
Bir heyeti mahsusa muvacehesin

de c;:ekilecektir. Piyang<lJ>iletini ha
mil olanlar, o gece T~EBASI 
bahc;:esinde paras1z ve biletin kon -
siimasyon fi§ile bahc;:enin biitiin var
yete ve sair zengin eglencelerinden 
istifade edeceklerdir. 

Biletler: Y erli Mallar Pazarlan 
!stanbul ve Beyoglu magazalan, 
Taksimde Milyon, Galatada Kop· 
rii ba~mda Ugur ve Deniz, Emino -
niinde Gungor, Divanyolunda Esad 
Muhlis ve F eyzi gi§elerinde ve Ha
~an ec7a deposunda 15 /9/936 ta -

rihine kadar sattlacaktir. 

istanbttl . Vila yeti 
Nafta Miidiirliii!iinden: 

11/9/936 tarih cuma giinii saat on bette Istanbul Viliyeti Naf1a 
Miidiirliigii odasmda «10.000» lira ke,if bedelli Yiiksek lkt11ad ve 
Ticaret mektebi asash tamiratt ac;:tk eksiltmiye konulmuttur. 

Mukavele, eksiltme, Baymduhk ifleri genel ve hususi ve fenni 
~artnameleri, proje, ke,if hulasasile buna miiteferri diie~ evrak «50» 
kuru!f mukabilinde verilecektir. 

Muvakkat teminat «750» liradtr. 
lsteklilerin teklif mektublarmt «5000» lirahk bu ite benzer i-t yap· 

hgma dair Nafta Miidiirliigiinden almtt oldugu miiteahhidlik ve Ti
caret Odast vesikalarile 11/9/1936 cuma giinii saat on bette Vilayet 
Nafta Miidiirliigiine gelmele-d. (586) 

istanbul Harici Askeri ilanlart 

Tekirdag ve Malkaranm a,agtda yazth iki kalem arpa ve ii~ ka
lem yulaf yeniden kaplh zarfla miinakasaya konulmu,tur. ~artna
meleri hergiin Tekirdagmda Askeri Satmalma Komisyonunda gorii
lebilir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayth kanunun 2 ve 3 iincii 
maddelerindeki vesikalarla birlikte kapah zarflartnt ihale saatin -
den bir saat evvel Komisyon Batkanhgma vermeleri. «265» (927) 

Cinsi Mikdan Tes. Yeri M. Bedeli ilk teminah ihale tarih giin ve saati 
Kilo Kr. San. Lira 

Arpa 
Arpa 
Yulaf 
Yulaf 
Yulaf 

240000 T ekirdag 5 50 990 15 eylul 936 sah 15 
180000 Malkara 6 00 810 15 eylul 936 salt 16,30 

16 eyhil936 e<tt.r,amba 15 490000 T ekirdag 
165000 Tekirdag 
360000 Malkara 

5 50 
5 50 
6 50 

Manisa merkezindcki tiimenin 
hayvanlart i~in kapah zarfla 590 
ton arpaya istekli ~tkmadtgm· 
dan pazarhkla almmak iizere 
miinakasa11 uzahlmtfhr. ~artna· 
mesi Manisada Askeri Sahnal • 
rna Komisyonunda hergiin gorii • 
lebilir. lhalesi 21 eylul 936 pa • 
zartesi giinii saat 16 da Manisa .. 
da Askeri Sattnalma Komisyo • 
nunda yaptlacakhr. ilk teminab 
1770 lira ve beher kilosunun mu· 
hammen bedeli 4 kuru,tur. lstek
liler Ticaret Odasmda mukay -
yed olduklanna dair vesika ve 
ilk teminatlarile birlikte belli 
giin ve saatte Komisyona miira · 
caat edeceklerdir. «267» (929) 

~,. ~ 

Edremid i~in 100 lon stgueti 
ahnacakbr. Tahmin edilen bede
li 25,000 liradtr. Evsaf ve fart • 
namesi hergiin Komisyonda gi:i
riilebilir. Eksiltme kapah zarfla 

2021 
680 

1005 -
I 6 eylul 936 ~ar,amba 16 

16 eylul936 ~artamba 16,30 

olup 21 eylul 936 pazartesi gii • 
nii saat 11 de Edremid Askeri 
Sattnalma Komisyonunda yap1 • 
lacaktlr. Ilk teminatJ 1875 lira · 
dtr. Teklif mektublan ihale gii · 
nii saat 10 a kadar ahmr. 

«240» (736) 

*** · Erzincan kttaat1n1n 22200 ki
lo sade yagt 14/9/936 pazartesi 
giinii saat 10 da yeniden kapah 
zarfla eksiltmiye l,tc-nmuftur. Mu
hammen bedeli 15540 liradtr. tlk 
teminah 1165 lira 50 kuru,tur. 
$artnamesini gormek istiyenler 
hergiin Erzincanda Tiimen Sahn
alma Komisyonunda gorebilirler. 
~artnamenin dordiincii maddesi 
mucibince istekliler teklif mek • 
tublartnt 2490 sayth kanuna 
tevfikan tanzim ederek ihale sa • 
atinden bir saat evveline kadar 
Tiimen Sattnalma Kcmisyonuna 
makbuz karl!th{:mda vermi, bu • 
]unacaklardtr. «24» (791) 

• Beledive Reislif1inden: tsar 
Fen ~ubesine aid i~leri gormek iizere Giizel S~J.n'atlar Akademisin

den diploma almu~ bir mimara ihtiyactmtz vard1r. 180 lira iicret ve
rilecektir. Vesaiki kanuniyelerile birlikte isteklilerin Akhisar Ur • 
bayhgma ba~vurmalan ilan olunur. Tayin ve tercih keyfiyetleri Ba
ymdtrhk Bakanltgma aiddir. (868) 

S Eylttl 1938 

' 

Devlet De~iryollar1 ve limanlar1 i$1elma U. idaresi llinlar1 

Devlet Demiryollar1 Hesabtna Cer Miihendisi 
Yeti~mek Uzere Avrupaya Hoh,ule Tahsiline 
Gonderilecek 5 Talebeye Aid Miisabaka ~artlan: 
1 - Tiirk olmak, 
2 - Yatt 18 den kii~iik ve 25 ten biiyiik olmamak. 
3 - Sagltk durumu tahsile engel olacak derecede olmadtitnJ\, mimi· 
- leketin her hangi bir tarafmda ~ah,maga ~iisaid bulunduguna 

dair Devlet Demiryollartntn (Ankara), (Haydarp'ta), (Eski· 
fehir), (lzmir), (Adana) daki sthhi heyetinden veya Devlet 
Demiryollarmm kabul olunacak memurlarda buhcnme1.1 li.ztm 
gelen sthhi tartlan gosterir matbu nhhi rapor muht~viyatma 
uygun olarak (tam te,kili.th bir hastaneden) ahnmif sthhat 
raporile anlaftlmak. 

4 - Devlet hesabma tahsil ettiren mekteblerden miisabakaya gir • 
mek istiyenler mekteblerinden bir giina ilitikleri olmadtgtn& 
dair vesika gostermek. 

5 - Askerlik vazifesinin Avrupaya tahsile gitmesine mi.ni olma -
dtgma dair alakadar askerlik tubesinden vesikayt haiz olmak 
li.ztmdtr. 

6 - Talibler 19/9/936 tarihine kadar istida ile lstanltul Miihendis 
Mektebi Miidiirliigiine miiracaat edeceklerdir. ~ 

7 - lstidaya baglanmast liztm gelen vesaik: 
A ) Niifus kigtdi veya musaddak bir sureti, 
B ) Gordiigii tahsili tevsik ettirecek evrakt miisbite, 
C ) Hiisniihal varaka11 (en son mektebin vereceii hiisniihal 

varakasile o tarihten sonra ~ahfhit yerlerden ve ayni za • 
manda mahalli polis dairesinden hirer hiisniihal varakast 
ahnacakttr.) 

D ) 4 X 6,5 biiyiikliigiinde alh fotograf, 
E ) Aft fehadetnamesi, 
F ) 3, 4 ve 5 nci maddelerdeki vesaik, 
H) Babasmtn adt nedir? Nerede oldugu? Sag ise timdiki, ol

miit ise olmeden evvelki meslek ve memuriyeti nedir? Ve 
nerede ~ah,mttttr? ~imdiki ve olmeden evvelki meslek 
veya memuriyetinden once daha nerelerde ne eibi i,Ier -
de ve ne vakitler bulundu? Bunlart gosterir bir terciimei 
hal varakast. 

8 - Miisabaka imtihant 21/9/936 tarihinde saat «9» da Istanbul 
Miihendis Mektebinde yaptlacakttr. 

9 - Miisabaka imtihant tersimi hendese, tahlili riyaziye, tahliU 
makine, resim hattt, fizik, kimya ve tiirk(:eden olacakttr. Bu 
derslerin tiimulii Miihendis Mektebi iic;:iincii lltnlftna kadar o~ 
Ian programlara goJ:~!dir. 

10 - tmtihanda ayni derecede not alanlardan lisan bilenler tercih 
edilir. 

11- Miisabaka imtihanmda kazanan talihler; Avrupadaki tahsil • 
lerinin neticesinden sonraki mecburi hizmetleri hakktnda 
Devlet Demiryollan tdareainin iatiyeceii tekilde taahhiitname 
vereceklerdir. 

12- Tah•il plam: Avrupada idarenin gosterecegi fabrikalarda bir 
sene staj ve bu miiddet zarfmda (a lisan ogrenilmesi, idare. 
nin tayin edecegi Hohtulenin makine ,ubesinden sekiz ao • 
mestrlik tahsili ikmal ve altt ay zarfmda imtihan ve · ~ 

lorna almakbr. 
13- Avrupadaki tahsil teraiti veya diger hususat hakkmda Devlet 

Demiryollan Umum Miidiirliigunden ve ltletme Mudurliikle • 
rinden ve Miihendis Mektebi MiidiirliiiUnc!en istiyenler taf1i • 
lab lizime alabilirler. (825) 

istanbul Belediyesi ilanlan 

Muhammen 
he deli 

Kopriiniin ac;:tlan kismi altmdaki dubaya yapl
lacak dort li.mbahk, elektrik tesisatt. 
~ehir Tiyatrosu ic;:in 936 letrinievvelinden 
nisana kadar on bet giinde bir 115 X 160 
boyunda 250 'erden niimuneaine gore 3500 
tane afit• 
Haseki hastanesinin hastabaktcl dairesine li· 
ztm olan dart tane 63 X 36 boyunda ayna 
konmast. 
Haseki hastanesi ameli~thane ve liboratuar 
i~in 1 5 tane muhtelif boyda ayna. 
133 numarah temizlik kamyonuna 3 tane 

37,72 

35 

18,16 

70 

tlk 
temirtat 

4,60 

3 

2 

5,25 

30 X 5 boyunda jant. 63 5,25 
Yukartda tamir bedelleri yazth malzeme ayrt ayrt pazarhia ko

nulmu~tur. ~artnameleri Enciimen kaleminde goriiliir. 1atekli olan~ 
Jar hizalarmda gosterilen ilk teminat makbuz veya mektubile be -
raber 10/9/936 per,embe gunii saat 14 te Daimi Enciimende bulun· 
mahdular. «.B.:t (1084) -
Konservatuar Direktorliigiinden: 

Y eni tale be ahnmast ve kaydi yenileme ifleri ay1n on birinci giinii 
ba~hyacak ve yirmi altmc1 giinii bitecektir. Derslere 1 birincite,rin 
936 giinii ba,Ianacakttr. Y enid en girmek ve kaydini yenilemek i ti • 
yenlerin pazartesi, ~ar,amba ve cuma giinleri saat 13 ten 18 e ka· 

ivasal Bilgiler Okulu Sattnalma dar miiracaatleri bildirilir. (1037) 

K · B 1 1 ~ d Bahkesir Vilayeti Daimi 
. onusvnn ~~.e-Rn lo-Jn .. an: - Enciimeninden: 

Okulumuz ic;:in ac;:tk eksiltme ile ahnacak olan efyanm cins ve 
miktar1 a,agtda gosterilmi,tir. 17/9/1936 per•embe giinii saat 15 
te Fmdtkhda Giizel San'atlar Akademisinde Yiiksek Mektebler Mu
hasebeciliginde te,ekkiil eden Komisyon tarafmdan ihale edile -
c:ektir: lsteklilerin 11artnamelerini gormek ic;:in Ytld1zda Okul ldare· 
sine ve eksiltmiye ittirak i'rin Komisyona miiracaatleri liizumu ilan 
?lunur. (767) 

Nevi Miktart Muhammen fiah Teminah 

· l<.aryola 
Batt"'niye 
Pati!!ka c;:ar, afhk 
Yatak 
Pike ortii 

Az (:ok 
150 - 200 
250 - 350 
800 - 1500 
150 - 250 
17S - 300 

M. 

11 .50 
8.50 
1.40 

11.00 
3.00 

172 lira 
224 )) 

158 )) 

207 » 
68 • 

1 - A~tk eksiltmeye konulan i,: Memleket hastanesi ihtiyact i~in 
sahn almacak 91 kalem ilitt cerrahiyedir. 

2 - Mezkur alahn muhammen bedeli «955» lira «26» kuruf• 
muvakkat teminat bedeli 71 lira 64 kurustur. 

3 - lhale 10 eylul 936 tarihine rashy~n per,embe giinii saat 15 
te Bahkesir Vilayeti Daimi Enciimeninde yaptlacakttr. 

4 - tsteklilerin yukanda yazth giin ve saatte muvakkat teminat ~ 
larm1 Malsandtgma yahrdtklarma dair makbuz veya banka mek• 
tublarilc Encumeni Daimiye miiracaatleri laztmdtr. 

5 - Muvakkat teminat Malsand1gma yahrthr, Enciimende para 
ve tahvilat kabul edilmez. 

6 - Buna aid ,erait ve malzemenin cinsini ogrenmek istiyenlerin 
Bahkesir Vilayeti Daimi Enciimen Kalemine veya Istanbul Sthhat 
Miidiil'lugiine miiracaatleri ili.n olunur. (753) 



s Eyiui 1936 

BASURA ~ARE ADEMi iKTiDAR 

HEDENSA FORTES TiN 
dll'. AmeliyatsiZ memelerl kurutu.r. 
Kan1, agnYJ keser. Me~hur ila~tJr. 

ile derhal ge!;er. Erkeo ihtiyarbyao • 
lara, yorgun viicudlere din!;lik verir. 

Kapah Zarf Usulile Eksiltme ilan1 

T unceli Naf1a Direktorliigiinden: 
1 - Eksiltmiye konulan it: «Dordiincu Umumi Miifettitlik mm

takastnda takriben 102 kilometro uzunlugundaki Elaziz - Pliir yo
lunun tesviyei turabiye, smai imalat ve makadam fOSe intaah» dtr. 

Bu itlerin tahmin edilen bedeli 500,000 lirad1r. 
2 - Bu ite aid tartnameler ve evrak tunlard•r: 
A - Eksiltme tartnamesi, 
B - Mukavelename projesi, 
C- Baymduhk itleri genel tartnamesi, 
D - T esviyei turabiye, fOSe ve kargir intaata dair fenni tartname 
E- Hususi tartname, 
F - Silsilei fiat cetveli, 
G - T af, kum, su grafigi. 
lstiyenler matbu Naf1a itleri teraiti umumiyesi ve fenni tartna -

meyi dairede tetkik ve miitalea ve diger tartnameleri ve evrak1 on 
iki bu~uk lira bedel mukabilinde Ankara Nafta Vekaleti ~oseler 1-
daresinden ve Eli.zizde Tunceli Naf1a dairesinden alabilirler. 

3 - 24/8/936 giiniinde yaptlacak ihaleye talib ~tkmadtgmdan 
eksiltme 18/9/9:}6 tarihinde cuma giinii saat 15 te Elazizde Tunceli 
Nafta Miidiirliigii binasmda yaptlacakttr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yaptlacakttr. . 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklinin 23.750 lira muvak • 

kat teminat vermesi ve bundan ba,ka Ticaret Odaat vesikastnt ve 
Naf1a Vekiletinden istihsal edilmit yol ve teferriiatt miiteahhidli· 
ii ehliyet vesikastnl haiz olup gostermesi laztmdtr. 

6 - Teklif mektublari yukartda ii!fiincii maddede yazth saat • 
1 ten bir saat evveline kadar Elazizde Tunceli Vilayeti Nafta Dai

resine getirerek Eksiltme Komisyonu Reisligine makbuz mukabi -
Iinde verilecektir. Posta ile gonderilen mektublarm nihayet ii~iincii 
maddede yazth saate kadar gelmif olmas1 ve dt~ zarftn miihiir mu -
mile iyice kapalllmtf olmast laz1mdtr. Postada olacak gecikmeler-. 
kabul edilmez. · · (806) 

Malatya Onuncu Daire Su 
i,Ieri Miidiirliigiinden: 

27/8/1936 lriinii ihalesi yaptlacagt evvelce ilan edilen Siirgu suyu 
kanab ameliyahna talib zuhur etmediginden miinakasa 15 gun daha 
temdid edilerek kapah zarf usulile tekrar miinakasaya !ftkanlmtthr. 
Bedeli ketfi 28700 lira olan Siirgii suyu kanab 18/9/936 tarihine ras
hyan cum a gii.nii saat 15,30 da Malatya 10 uncu Daire Su itleri Miidiir
liigii binastnda artbrma, eksiltme ve ihale Komisyonunda ihaleai ya. 
ptlacaktJr. Mukavele, fenni tartname ve intaat projeleri Baytndtr • 
hk t,Ie~. glnel tartnamesi ve bun~ miiteferri diger evrak 144 kuruf 
mukabthnde Malatya 10 uncu Dane Su l,leri Miidiirliigiinden veri. 
lece~tir. Muvakkat teminat (2152) lira (SO) kurtlftur. lateklilerin 
tekhf mektublarmt 2490 aayll1 kanunda yazth veaikalarla beraber 
Nafta Vekiletinden ihale giiniinden en az aekiz a-iin evvel ald•klart 
20000 lira derecesinde it yapbgtnr gosterir miiteahhidlik vesikas•n• 
18/9/1936 cuma gunii saat 14,30 a kadar 10 uncu Daire Su t,Ieri Art
hrma, Eksiltme ve thale Komisyonu Reisligine yermeleri laztmdlr. 

(831) 

Edirne Vila yeti 
Daimi Enciimeninden: 

Cinal 
Muhammeri 

Aded bedeli 
Lira 

Mahruti amele ~adm 45 
~ift aatrhh fen memuru ~adm 5 

54 
85 

Tutart 
Lira 
2430 
425 

2855 

Teminat 

183 
32 

215 50 
Edirne Nafta dairesine Iiizumu olan yukanda cins ve miktart ya-

zth 50 tane ~dtr Bak1rkoy bez fabrikasmm 701 numarah birind 
cins ~adtrhk bezinden yaptlmak tartile a!ftk eksiltmiye konulmuflur. 
!steklilerin niimune ve fartnameyi gormek iizere 18/9/936 cuma 
gii.nii saat 15 te hizalarmda yazth teminat makbu7larile birlikte Vi .. 
liyet Daimi Enciimenine gelmeleri. (972) 

Yiiksek Ogretmen Okulu 
Direktorliit!iinden : 

1 - Yiiksek Oiretmen Okulu edebiyat, tarih, cografya, fizik -
kimya, riyaziye ve tabiiye boliimlerine bu ytl dahi yattlt ve parastz 
talebe ahnacakttr. 

2 - Okula girmek istiyenlerin yafl yirmi betten yukan olma • 
ma1tdtr. 

3 - Talib olanlar girecekleri bolihnii gosterir hir dilek kigtd1, 
saghk ve ~i!rek &fill r~porlart, alt1 tane 4 X 6 biiyiikliigiinde fotog • 
raf, hiiviyet ciizdan1 ve lise olgunluk diplomalarmtn astllart veya li
seyi bitirdikleri~i gosteren bir tasdikname ile Okul ldaresine ba, • 
vurmahdtrlar. 

4 - Pazartesi, sah ve pertembe giinleri saat 14 ten 18 e kadar 
kayid yaptlrr. 

5 - Kayid aiireai 29 eylul 936 sah giinii ak,amma kadardtr. 
6 - Biitiin talibler talib olduklar1 boliim derslerinden, lise de -

recesinde yaptlacak se~me lnnavlar1na gireceklerdir. 

1 
7 - Se!fme smavlar1 atai1daki giinlerde yaptlacakttr. 

YAZILI SINAVLAR 
30 Eylul 936 ~ar,amba Riyaziye, Fizik • Kimya Saat 9 

1 B.Tetrin 936 Per"embe Edebiyat, Tabiiye » 9 
2 » » Cuma Tarih, Cografya » 9 

SHZLO SINA VLAR 
3 rJ » Cumartesi Riyaziye, Fizik · Kimya >> 14 
5 lt » Pazartesi Tarih, Cografya » 9 
5 lt lt Pazartesi Edebiyat, Tabiiye » 14 

8 - Smavlara gireceklerin, smavlardan yartm saat evvel Okal • 
ila oulunmalar1 ve amavlara ~rirme litlerini idareden almalarr Ia • 
llundu. (1085) 

CUMHURiYE'l 

~ARPINTIYA 

NEVROL 
birebirdir. Biitiin sinir nobetlerine, 
teessiirle baydanlara bayat verir. 

TERiKOKUYU 

HiDROL 
derhal keser. Viicuda zarar vermez. 
Her eczanede bulunur. 40 kuru~tur. 

Yiiksek 
Mektebi 

iktisad ve Ticaret 
Direktorlii2\inden: 

1 - Okulun her ii~ ktsmma yaztlma 1 eylul 1936 sah giinii bath
yacak ve 25 eylul cuma giiniine kadar aiirecektir. 

Y aztlma itleri pazartesi, ~artamba ve cuma giinleri saat ondan 
on alllya kadar yapthr. Yaztlmak iatiyenler bir dilek!fe ve belli belge
lerle Okul Direktorliigiine batvurmahdular. 

2 - Yiiksek lkt11ad ve Ticaret k15mt ii!f, Ticaret Lisesi bir, ihzari 
ve ii~ asli olmak iizere dort, Orta Ticaret mektebi dort stntfhdtr. 

3 - Yiiksek lkttsad ve Ticaret ktsmile Ticaret Lisesine yaztla -
caklarm en az lise veya orta mekteb derecesinde frans•zca bilmeleri 
a-erektir. 

4 - Yiiksek lkhsad ve Ticaret mektebine lise mezunlarmdan ba· 
kalorya veya olgunluk imtihanlarlnt pek iyi veya iyi derecede ver • 
mi, olanlar almtr. 

5 - Orta · Ticaret mektebile Ticaret lisesine yaztlmak i!rin bat • 
vuranlartn saytst her k111m i!rin ayn ayrt tesbit olunan kadroyu a~ · 
tigi takdirde i~lerinden miiracaat tarihi strasile pek iyi veya iyi dere· 
cede mezun olanlar ve bunlar arasmdan da tahsillerine ara verme • 
mit bulunanlar ayrtlarak kabul olunur. 

6 - Her U!f k1stmda kayidli bulunan eski okurlartn 25 eylull936 
tarihine kadar Okul Direktorliiiiine batvurarak Yiiksek ve Lise tale· 
besi harclanni vermek, orta talebesi de hiiviyet varakalarma ifaret 
ettirmek suretile kayidlartm yenilemeleri ve bu kayid yenileme iti ya
pthrken talebenin tescil dilmit aoy adlartnt talebe kiitiik defterine 

_ kaydettirmeleri. (591) 

iSTiKLAL LiSESi 
DiREKTORLUGUNDEN: 

1 - Ilk, Orta ve Lise ktatmlart i~in krz ve erkek, yabh ve ya
hstz talebe kaydma batlanmttbr. 

2 - Kayid i!rin hergiin saat 10 dan 16 ya kadar okula mii • 
racaat edilebilir. 

3 - • Bu Y1.1 ancak mezun olan veya tasdikname ile aynlan 
t~lebenr~ !erme .az ~iktarda yeni talebe ahnacakttr. Okula 
gtrmek tsbyenlertn btr an evvel miiracaatleri tavsiye olunur 

4.- ~yluliin o~ betine kadar kaydini yeniletmiyen eski t~le
bentn muracaatler1 kabul edilmiyecektir. 

S - latiyenlere kayid f&rllannr bildiren tar1·f .. d •t• c: h . name gon en u. 
.,.e zadebatt, Pohs karakolu arkasmda. Telefon: 22534 

TOR OS 

K1z Talebe Yurdu 
~EHZADEB~I CADDESi 

istanbul Univenitesine ve yiiksek mektehlerine, ba~ka vilayetlerdeo de· 

vam edec:ek tale e bayanlann: Tahail, iaJe, ikamet ihtiyadarJDI tam kon-
forla en miisaid iicretlerle temin eder. Resmi ruhsah haiz talim tn d' , a ame t· 

siplinle idare edilir, en eski bir miiessesedir. Tafsilat almak i!;in yurd mii
diirliigune yutlabilir. Tabldot i!;in yap~ olan tenzilat bu sene kalch _ 

r.tlnu§tu. Eski talebeleriinizin eyllllii1 on be~ine kadar kayidlerini yenlle • 
meleri lamnchr. 

Merzifon Amerikan Okulu 
KIZ HAY AT OKULU 

Tedrisat 28 Eylulde b~lar. 

Tam devre~i. orta derece oldutu Kultiir Bakanhgmca taadik edilmittir. 
Tilrk~e, Jng•lizce, Fraoauca okunur. Ev idaresi, Tiearet deraleri vardtr. 

Leyli Ucret 200 lira, Nehari iicret 25 liradtr. 

Kocaeli inhisarlar 
Ba~miidiirliig"' iinden: ;,===~G~ec=el~-~G~an:.:e~l-~K~az~-~E=rk=e~k~(~E.~k~i ~: :ln~k~tla~b~)-:::;! 

· Y U C A U L K • • LiSE L E·R i 

F azla malumat i~in Direktorliige miiracaat 

1 - lnhisar ldareainin lzmitte Cedid mahallesinde Devebai•r -
tan mevkiindeki arsasma yaptmlacak tecrid, kaba barut, dina
mit, kapsol depolarile bek~i evinden miitetekkil rrupun inta· 
ah 2490 sayda kanuna tevfikan a~1k eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Muhammen bedel 8546 lira 77 kuruttur. ' 
3 - Eksiltme 11/9/936 tarihine musadif cuma aiinii aaat 14 to 

tnhiaarlar Kocaeli Batmiidiirliigii merkezinde tetekkiil ede
cek Komisyonda yaptlacakttr. 

4 - Bu intaata aid projeler ve fenni ve bususi f&rtnameler 43 ku
ruf mukabilinde lnhiaarlar Umum ve Kocaeli Batmiidiirliik • 
leri lntaat $uhelerinden· abnabilir. 

5 - Eksiltmeye iftirak etmek istiyenlerin muvakkat teminat ak • 
~esi olan 641 lirayt veya hiikUmet~e muteber bir bankan1n o 
miktan ihtiva eden teminat mektubunu ve bu itlerle uiratb· 
g1n1 bildiren resmi vesaiki hamilen mezkur aiin ve saatte Ko· 
misyona miiracaatleri. __ . (896) 

Maliye V ekaletinden: 
2466 numarah bugday koruma kartthi• kanununun 2643 numara

h kanunla deiiten 9 uncu maddesinin B ftkrasl mucibince vergiye 
tabi degirmen ve fabrikalardan bugday ve ~avdar unlanntn kurtun 
miihiirsiiz ve nakliye tezkeresiz olarak ihract ve nakli Te her nerede 
ogiitiilmiit olursa olsun bu unlarin miihiiraiiz ve tezkereaiz sallta ~1-
kartlmasJ yasak olmasma ragmen baz1 kimselerin kanunun hu hiik -
miinc riayet etmedikleri ve kurtun miihiirlii unlart nakliye tezkereaiz 
nakleyledjkleri goriilmektedir. 

Nakledilecek unlar1n hem kurtun miihiirlii olmas1 ve hem de nakil 
sabctstnm elinde usuliine gore verilmit nakliye tezkeresi bulunmast 
tartbr. Bunlardan biri bulunmadtgt takdirde sahib ve nakillerinin 
unlart musadere edilip vergileri ii~ kat olarak ahnacai• a-ibi hakla
rmda aynca da Tiirk ceza kanununa gore takibat yaptlaeagt alika • 
dadarca malilm olmak iizere ilan olunur. «740» (954) 

Urfa Vila yeti 
Daimi Enciimeninden: 

(14,970) lira (70) kurut bedeli ketifli Urfa ldarei Hususiyeaine 
aid yantk yah mektebinin tamir ve tadilatt 14/8/1936 giiniinden iti
baren bir ay miiddetle ve kapah zarf usulile ve &fagtdaki tartlar da
hilinde eksiltmiye ~·kartlmttbr. 

1 - Ketifname, tartname, plan vesairesini gormek istiyenler 
Vilayet Daimi Enciimen kalemine miiracaat edecektir. 

2 - Eksiltme Yilayet Daimi Enciimeninde yaptlacak ve miiddet 
14 eylui 1936 pazarteai giinii aaat on ikide aona erecektir. 

3 - Bedeli muhammenin yiizde yedi bu~ugu muvakkat teminat 
olarak Hususi Muhaaebe namtna Urfa Ziraat Bankastna nakten ya
tmlacakttr. 2490 aay1h artttrma ve eksiltme kanununun bildirdiii 
banka mektubu ve tahvilat ta kabul olunur. 

4 - Talibler intaat ve tamirat itlerinde ehliyeti olduguna dair 
vesika gosterecektir. 

5 - T eklif mektublan 936 ytb eyluliiniin on dordiincii pazartesi 
a-iinii saat on bire kadar Vilayet Daimi Enciimeni Reisligine veril • 
mit olacaktar. 

6 - Bu tamirat ve tadilat i!fin eVTe1~e getirilmit olup ldarei Hu
sasiye ambarmda mevcud bulunan bet bin kiisiir lira ktymetindeki 
demir, ahtab, kereate ve !rimentolar ma.H:r•:t fiatt iizerinden bedeli 
ihaleyf' mahsuben nakid makammda miiteabbide devredilecektir. 

7 - Her on be~ .giinde bir ahnacak iatihlak raporuna gore bedeli 
ihaleden tediyat yapthr. (762) 

T apu ve Kad~str( 
Mektebi Mudi1.,..1i.iP.iind.en: 

Mektebin kayid ve kabul zamam 1/9/936 tarihinden 15/9/936 
tarihine kadard1r. 

Mektebe lise mezunlart tercihan ahntyor. Kabul teraitini ogrenmek 
ietiyenlerin Mekteb Miidiirliigiine miiracaat eylemeleri ilin olunur • 

«743» (1019) 

Kurant ve Direktorii: Nebi oglu Hamdi Olkiimen 
Kayid muameleaine batlanmttbr. Cumartesi ve pazardan 
batka hergun 10 - 17 araamda okula miiracaat edilebilir. 

lstiyenlere tarifname gonderilir. 
Caialoilu, Yantksaraylar • Telefon: 20019 

iNGiliZ ERKEK MEKTEBi 
ENGLiSH HIGH SCHOOL 

MifB.ntat • Istanbul, Telefon: 4-1078 
Mekteb 23 EYL0L'de a~dacakbr. Kay1d muameleai cumartesi ve 

pazardan maada hergfin aaat 10 dan 12 ye kadar. 

Ankara V aliliginden : 
24 eylOI 936 perfembe ~iinii saat on birde Ankara Vilayeti bina

stnda Nafta Miidiirliigii od-smda toplanan Ekailtme Komiayonu ta· 
rafmdan 19611 lira 32 kurut muhammen bedelli Etlik Merkez Bay -
tara laboratuarmda yaptlacak bina ve tadtli.t ifleri kapah zarf usu
lile eksiltmiye konmuttur. 

Eksiltme tartnameai, fenni tartname ve ke'if varakalart 125 ku
rut mukabilinde Vili.yet Naf1a Miidiirliiiiinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 1470 lira 85 kuruttur. 
Jstekl!lerin ~eklif mektublarm1, Ticaret Odasi vesikas1 ve en atag1 

15000 hrahk tntaah muvaffakiyetle bitirmit ve Nafta Vekiletin • 
den ahnmtt yapt miiteahhidliii ehliyet vesikau ve teminat mektub 
veya makbuzile birlikte yukartda yazth giinde saat ona kadar Ek -
siltme Komisyonu Reisligine vermeleri laztmdtr. «749» (1054) 

Mensucat 
ANONiM ~iRKETiNDEN: 

Merkezi Jstanbulda Yenipostane arkasmda Atirefendi soka • 
gmda Basiret hanmda dordiincii katta 33 numarada buluann Al
hn Ytld1z Mensucat Tiirk Anonim ~irketinin 11/5/9'36 tarihinde 
toplanan umumi heyetince tasfiyesine ve tasfiye memurluklarma 
Siimer Bank Istanbul ~ubesi Hukuk Mii,aviri Halil Fevzi Saym ile 
hiuedarlardan Mazhar Payzmm tayinlerine karar verilmit ve tas
fiye memurlart bu kere Galatada Voyvoda caddesinde Siimer Bank 
Istanbul ~ubesinde kain dairede ifay1 vazifeye batlamt' oldugun
dan Ticaret kanununun 445 nci maddesi mucibince 'irket dain -
lerinin tirketteki hukukunu nihayet bir sene zarfmda bilmiiracaa ~ 

ispat etmeleri liizumu ilan olunur. 

Canakkale Vilayeti Daimi 
~ "~ ··J'n-~ in den: 

Y aptlacak it 

Gelibolu - Eceabat yolunun 0.000 12,440 
kilometreleri arasmdaki fOSa tamiratt 

Ke,if 
bed eli 

Lira Kr. 

Muvakkat 
teminah 
Lira Kr. 

eaaaiyesi. 18210 60 1365 80 
1 - htekliler bu itin ketif, tartname ve diger evraklarmt An • 

kara, lstanb~l, lzmir, Canakkale Nafta Mudiirliiklerinde gorebilirler. 
2 - Ek,tltme 14/9/936 pazartesi giinii saat 15 te kapab zarf u

sulile Daimi Enciimende yaptlacakbr. 
3 - tsteklilerin miiracaatleri 2490 say1h kanuna uygun olmakla 

beraber ,ose intaab yapmtt olduklanna dair Naf1a Veki.letinden 
verilmit ehliyeti fenniye vesikasmt teklif mektublarma koymalarJ 
laz•mdtr. (534) 

"A M B A S A D o R 
VARYET r. Li lokanta, kibarlaun eg 'ence yeri a~tl:~hr. Her ak,am 

AVRUPII\NIN tamlmt' artistleri ta1ahndan biiyiik 

V A R Y E T E 
Herg6n saat 18 d~o 21 e kadar MATiNE ~avh danslarda ~ay, kahve, 

gazoz 30 kurus. Tabldot 75 kuru1J. 
CUMARTESi • PAZAR gUnleri saat 17 de 

._ __ vARYETELI MAT1NE--• 

'• 

., 
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Paslanmaz Ttra~ Bt~agtntn ihtira Beratt 
ile alameti farikast vardtr. Yiiz defa tra, eder. Biitiin dunya ayn1n1 yapamaz. Ne tngilizler, ne Franstzlar, ne de Amerikahlar, ne de biitiin dunya aynmt yapamaz. HASAN TRA~ Makinesile, 
HASAN TRA~ Sabunu ve Trat Krem, Trat Kolonyaat,,IJ'ra, Pudraat hirer taheserdir. Mutlaka HASAN markastnl araymtz. hrar edi niz. Hasan deposu: ANKARA, ISTANBUL, BEYOOLU. 

r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~--~~~============ 
UVANTiN KANZUK / :' • 

En iikemmel ve Em alsiz 

0 
•• 

E 
' 

En iatla 

• 
SALIP AZARINDA 

$i ETi s • 
I 

Merllezine veya $ubelerine 

·· racaat edilebilir 

·.stanbul Ktz Ogretmen Olrulu Sattnalma 

Erzak1n cinsi 
Tahin helvas1 
Tahin 
Pekmez 
Odun mete ve 
giirgen. 

Mangal komiirii 

Blok maden 
komiirii. 
Tiivenan maden 
komiirii. 
Arpa 
Sam an 
Kepek 
Ot 
Y a, aebze 34 kalem 
kilo, 22000 aded ve 
2900 demet. 

Miktart 
250 
250 
350 
800 ~eki 

4500 Ki. 

75 ton 

250 ton 

2200 
2000 
350 
400 

31210 

MuhammeD 
bed eli 

215 

1920 

135 

3575 

136,50 

2449,20 

Komisyonundan: 
lll( teminatt 

Lira K. 

16,12 

144 

10,12 

268,12 

183,69 

Eksiltme ,ekli giin ve aaati 
21/9/1936 
aaat 15 te 

A~ak eksiltme 

21/9/1936 
saat 15,30 da 
A~tk eksiltme 

21/9/1936 
saat 15,45 te 
A~tk eksiltme 

21/9/1936 
Saat 16 da 
Pazarteai 

A~tk eksiltme 

21/9/19'36 
Saat 16,30 da 
A~tk eksiltme 

21/9/1936 
Saat 16,45 te 

Pazartesi 
A~tk eksiltme 

1 - Istanbul K1z tlgretmen Okulunun yukartda miktart, muhammen, bedellerile ilk teminat ve ek
siltme giin ve saatleri hizalarmda yaztla yiyecek ve yakacaklar ekailtmeye konmuttur. 

2 Eksiltme istanbul Kiilti.ir Direktorliigii binasmda Liseler Muha sebeciliginde toplanan Komia • 
yonda yap1lacakbr. lsteklilerin tartnamelerde yazth ka~auni vesikalardan batka Ticaret Oda
sJntn yeni yal vesikast ve teminat makbuzlarile beraber teklif mektublarmt ihale i~in tayin edi· 
len saatlerden bir aaat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Batkanhgma vermeleri. tlk temi
natlarmt belli gun ve saatten evvel veya bir giin evvel okul idaresinden alacaklan yazt ile Li
seler Muhasebeciligi veznesine yabrmalan. 

3 - tsteklilerin tartnameleri okul idare11inden goriip okuyabilecekleri ilan olunur. (886) 

' Eski F E Y Z i A T i 

Yatoll BOGAZiCi LiSELERi Yatoaoz 

K1zlar ve erkekler iqin ayr1 boiUklerde: Ana, ilk Orta ve Lise s1n1flar• 
Kaytdlar b<14lamqbr. Ka}'ld ve tafsilat i~in bergun mektebe ve yalnu tafsilat almak i~in Yenipostane arka· 

11nda Basiret han1nda Ozyol idarehanesine miiracut edilebilir. I tiyenlere mekteb tarifnamesi gonderilir. 
Arnavudkoy, tramvay c:addesl c;iftesaraylar. Telefon: 36.210 

~ ESKU~EHiR 
. I 

ELEKTRiK SOSYETESi 
· Direktorliigiinden : 
Elektrik makinelerimizio yakhgt 

Linit komiirlerinden istihsal olu· 
nan katran istasyonda teslim e. 
dilmek ~artile ve ucuz ve acele 
sabhkbr. istekliJetin direktoliiaii
tiimiize milracaat etmeleri ilan o • 
luour. 

Zayi - Fatih Askerlik §Ubesinden 
ald1gun terhis tezkeremle ni.ifus kai'J· 
dlDU kaybetfun. Yenisini alacagundan 
hillonii yoktur. 

327 dogumlu Yusuf oglu Nedim 

1 - Bu sene Ankaraya nakli mukarrer olan Harbiye Okulu In · 
gilizce ve Franstzca, Almanca ogretmenliklerine Yiiksek okullarda 
ogretmenlik yapmak salahiyetini ve vesaikini ve bilgilerini ta,tyan 
iki tngilizce, bir Almanca, u~ Franstzca ogretmeni ahnacakttr. 

2 - Bu ogretmenliklerin ucreti ders saati ba,tna 4 ila 5 liradtr. 
3 - Ehliyeti haiz olan isteklilerin diploma ve bonservia ve nu -

fus kagtdJ, askerlik veaikast, u~er fotograft ve bulunduklar1 memu • 
riyetleri gosterir hal tercumesi ve bir iatida ile Ankarada M. M. Ve· 
kaletine, lstanbulda Pangalttda Harbiye Okulu K. muracaatleri ve 
sarih adres yazmalar1 laztmdtr. Miiracaatler en ge~ 20 eylul 936 ya 
kadar yaptlmahdtr. ((232» (655) 

HE 0 
Ameliyats1z basurlan tedavi eder, tesiri kat'idir. 

Sa~ boyalar1 ftPK fO/l \ 
~/R ~~~If! ) -<' 

Kumral ve siyah olarak sabit 
ve tabu renk verir. Ter ve ytkan· 

makla ~tkmaz. Yegine zararslZ ve 
t&D.lllDll§ silihi sa~ boyasuhr. 
:INGt:Ltz KANZUK ECZANESI 

Beyoglu • Istanbul 

ahmz 

KABIZLIGI 
defeder. Yemeklerden hirer saat 

sonra a.lmtrsa: 
BAZIMSIZLI{H, MinE EK§iLlK 

ve yanmalarnu giderir. Agu;daki tat • 
stZb!t ve kokuyu izale eder. ~i§esi 75 

ve 120 kuru~ 
BOROS markah etiketimize dikkat 

Deposu: Yenipostane arkaSJ, 
A!lirefendi sokak No. 47. 

Muzad! taaffiin ve deriyi . 
takviye hassalanna malikiyeti 
Krem Pertevin bugiinkii §Oh· 

ret ve §iimuliiniin bariz deli· 
Jidir. 

BE~iR t<EM.A.L 

BESIR KEMAL· MAHMUT CEVAT 
~ ECZANESi 

SiRt<ECi 

SEN BENUA 
Frans1z Lisesi (Galata) 
Talebeler lise program1111 tek -

mil goriip resmi smavlara hazu·la • 
mrlar. 

FranSlZCB lisamm ogrenmek i-
9in ihzari smrflar vardrr. 

Leyli ve nehari ve yemekli ne
bar1 talebeler kabul edilir. 

Lise 21 eylUl tarihinde tekrar a
!;llacaktir. 

Sahib ve Ba~muharrtn: Yuna• Nodi 

Umumi n~nyatt tdare eden Yazt l~lerz 

11-rilduril: Hikmet Milnif 

Cumhurt11et matbaaS1 

/ 'f .. "~: /~n•~ ;;,. 
~ 1 ·' Jl/11~- . 

~ 

Sevgili zevclm ve iki ~o • ' 
cugumun babast Nihad, 
bir miiddettenberi ben • . 
den sogumaga ve geceleri m§anda ge-
~irmege ba§ladJ. Evde kald!iJ geceler 
bile, bana kar§I bigine ve adeta dargm 
gibi duruyor. Nihayet, bir ak§am, di • 
ger bir zevcesi oldugundan bahsedin..:e 
kalbim biisbiitiin lanlacak sand!m. Er· cildin unsuru pembe rengtndeki Toka• 
tesi sabah hem~irem bana ziyarete geldi Ion kreminde Biocel tilbir edilen cildi 
ve ona biitiin olan1, ~ektigim. lStlrablan besliyen ve gen~e§tiren klymettar bir 
anlatttm. 0, bana pek muhik bir nasihat· cevher vardlr. Her be§erede bulunan bu 
te bulundu: cAnnelik hayatt ve ev i~t!e· Biocel cevheri kayboldugu vakit cild· 
ri, yiiziinii ~irkinle§tirdi. Hi~bir erkek., de buru~ukluklar zuhur edcr. Fakat tek• 
evde yorgtm ve buru§uk yiizlii bir kadm rar verilince buru§ukluklar zail olur. 
gormek sevmez. Saktn cesaretini klrma· Gene hayvanlardan i tihsal edilen bu 
yasm, ~iinkii ben, yiiziindeki buru~tu.'lc· Biocel cevheri Viyana ti'niversitesi pro
luklan seri ve emin bir surette izale ve fesorii Doktor K. Stejskal usulii daire• 
faze, yumu§ak ve genele§mi§ bir cild teo sinde pembe rengindeki Tokalon kremi· 
min edecek bir usul bilirim, dedi ve nin terkibinde mevcud
her ak§am yatmazdan evvel pembe ren- dur. Her ak§am yatmaz
gindeki Tokalon kremini kullanmanu dan evvel kullantldtkta 
tavsiye etti ... Hemen tecriibe ettim. Der· az zaman zarhnda bii· 
hal cildimin iizerindeld miis;mir tesire .tUn buru§ukluklardan 
~a§b.m. Birka~ hafta zarhnda biitiin bu- kurtulur. Solmu!l, ih · 
ru§Ukluklanm zail oldu. Ve bir gene loz tiyarlanu§ bir cil • 
yiiziiniin manzaraslDl ald!m. ~imdi, zev- di gen~le§tirir. Ve Hia
cim, beni evvelkinden daha fazla se • kal 10, 20 ya!l daha kii· 
viyor ve arttk evden ~tlmuyor. ~imdi ~iik gosterir. 

Giimriik Muhafaza Genel Komutanhgt 
istanbul Sattnalma Komisyonundan: 

1 - Kadro harici edilen 35, 36, 37 aayth mutlann 14/9/1936 
pazartesi giinu saat 14 te ayrt ayrt a~tk artttrmal~n yaptlacakttr. 

2 - Tasmlanan tutarlan 35 sayth i~in 3500, 36 sa th icin 2800 
ve 37 saytla i~in 3200 liradtr. 

3 - ~arlnameleri Komiayoi:idacbr. Goriilebilir. 
4 - latekliler ilk teminat olarak 35 aay1h i!rin 263, 36 aayih i~in 

210 ve 37 aay1b i~in de 240 lirahk teminatlari e omisyona ge me
leri. (692) 

KA$E 

K 

Tiirkiye Ziraat Bankastndan: 
BankamJzca abnacak seksen bet aded portatif yaz1 makinesi ka . , 

pah zarfla eksiltmiye konulmu,tur. Eksiltmiye ittirak tartlan s 
1 - Teklif mektubu «teslim miiddeti tasrih edilmelidir» 
2 - Goruliip tecriibe edilmek iizere teklif edilecek makinelerden 

bir aded. 
3 - Miiteharrik aksamm analiz raporu, 
4 - % 7,5 teminat ak~eai, 
5 - Yedek aksamtn ayrt ayrl fiat liatesi. 

Ankarada Banka Levaztm Mudiirliigune verilmelidir. 
Eksiltme muddeti 15 eylul 936 aktamt saat on dorde kaCiarifir. 
Ban~a tereih hakkmt muhafaza eder. (1035)' 

Kad1kOy · Vak1flar DirektOrliigii itanlan _J 
Ktymeti 

muhammenesi 
Lira K. 

78 73 

652 79 

118 54 

177 84 

313 40 

683 41 

Teminatt 
muvakkatesi 
Lira K. 

Mevkii ve cinsi 

6 91 

~ 96 

8 89 

13 34 

23 50 

Oskiidar Atikvalde Cavutderesi So. eski 
73 yeni 79 aaytb i~inde havuzu ve e,~an 
muamireai bulunan bostamn 45/480 hisseai. 
Anadoluhisannda yeni Korfez eski Hisar 
C. eski 36 yeni 21/1, 23/1, 23/2 aayth i~in· 
de suyu bulunan Murad Bey yahst denmek
le belli yahntn ve dag mahallinin 3/30 
hissesi. 
Oskiidarda Tembel Hacthemde'd mahalle • 
sinde Selamiali E. caddesinde 10 milker
rer say1h diikk~m 7/18 hissesi. 
Oskudarda Selamiali caddesinde 60, 85, 56 
sa)'lh bostan ve barakanm 1/3 hissesi. 

Cengelkoyunde ve caddesinde eaki 159, 157 
yeni 53, 55_sayth evvelce bane timdi araa • 
ntn 1/2 hissesi. 

51 26 Kadtkoyiinde Osmanaga mahallesinde Ya • 
ztctoglu sokagmda 31 sayth arsarhn ta· 
mamt. 

Yukarida mevkii ve cinsi ve ktymetlen yazth mahlUI yerlerin a~tk 
arthrmalart «10» giin uzablmttbr. thaleleri 10/9/936 pazartesi gii• 
nu saat 15 tedir. lst~klilerin Kadtkoy .Vaktflar Mudiirlugune mii ·, 
racaatleri. (1063) 


