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• Radyosunun 1937 modeli geldikten sonra 
piyasada radyo mUnaka$&SJna son verildi 

1937 modeli 

• • 
Radyosunu goriip din· 
ledikten sonra ba,ka 
Radyo almaga raz• 

olam•yacaks1n1z. ___________ .. __________ _ 
Bugiin belki ba§ka Radyo
ya sahipsiniz fakat yar1n 

muhakkak surette bir 

\i:.'ii!I:P • 

ile tebdil etmege mecbur 
kalacaksiniz. 

O.T. 1:. 
CiLDiNiZi BESLEYiNiZ 
ve ona, taze, nermin ve gene blr manzara veriniz. 
ViYANA UNiVERSiTESiNiN ME$HUR BIR TIB 

PROFESoRU 
Gene hayvalardan ist ifade ettigi yen I bir cild 

unsuru kef}fetmif}tir. 

BU YENI TEDBiRt TEC 
ROBE EDlNlZ. SIZi 
GENCLE~TIRECEK VE 
GOZELLE~TIRECEKTIR. 
t§te, gene hayvanlardan istihsal l 
edilmi$ bu yeni cild unsuru, cildi· 
nizin derinligine niifuz ederek bu· bu rutubete kari§ll' ve sert cisim· 
ru§ukluklarm te§ekkiil ettigi ye • ler . te§ekkiil eder ki mesam~ta 
ri ilk yumu§amaga ba§hyan nesc· dahd olunca a,.:Umalarma ve bm· 
Je~i veya zaYifhyan yilz adaleleri· netice teni berbad eden gayrisaf 
ni besler. Binlerce kadmlar, bu u- maddelerin massetmesine sebeb 
sulii bilyiik muvaffakiyetle tatbik olur. Su ge,.mez yeni Tokalon pud
etmi§lerdir. Bu miistahzar biitiln rasmi tecriibe etmek i'rin parmak!· 
diinyada emsali arasmda yegane· mzm ucuna biraz pudra koyunuz 
dir. Bu cevher, §imdi, cildinizi vc suy~ bahr1Dlz, sudan_ cikmca 
beslemek i'rin mathip nisbet da • :a:magmtzm kuru ol • 
iresinde Tokalon kremi terkibine ugunu 
kari§tl.l'dnu§tll'. Ak§amlan yat • 
mazdan evvel pembe rengindeki 
ve sabahlar1 beyaz rengindeki To· 
kalon kremini kullammz. Tokalon 
kremi ile beraber su ge,.mez yeni 
Tokalon pudrasm1 da kullanm1z. 
Daimi bir rutubet, cildin mesa • 
melerini tere§§Uh ettirir ve pudra· 
ruz su ge,.mez cinsinden degilse 

HER SABAH DAHA GENC GoRiiNUNiiZ 

S1vas Naf1a Miidiirliigiinden: 
$arkifla ile Ak!rakifla yolunun 15 nci kilometresinde ve Bozkurt 

mevkiinde Ktzihrmak iistiine yap1lacak olan 15990 lira 41 kuruf 
ke9if bedelli ah,ab kopru kapah zarf usulile 25/11/936 !rar,amba gu
nu saat 15 te Srvas Naf1a Miidiirliigii odasmda ihale edilmek iizere 
eksUtmiye konulmuttur. Muvakkat teminat 1199 lira 28 kurut;tur. 
latekl.H:erin iha1e 2iinu saat 14 e kadar teklif mektublarm1 Komis -
YM:t vermeh .. ·ri iil:nmdu. 

t.tPk!H4llTin Ticaret Oda1nnda kayidli olmalarl ve bu i'i yapabile
c~ii~e dair ~h];ye!. veaika~1 ibraz eylemeleri 'artbr. Ke,if, proje vesair --------·-t.,. k.. -nuo_n_ .S~_v af iidiirliiiiinde goriilebilir. (2783) 

istiklil c 

iON 
~IK BAY ANLAR 

magazas1 

MEVSJMlN BOTON 
YENlLlKLERI : 

Kuma,lar 
~antalar 
~orap ve 
Eldivenler 
Mu,ambalar 
Garnitiirler 
orme e,yalar 
~eyizlikler 

ve 

ULLSTEiN 
PATRONLARININ 

En son modelleri 

masrafs1z ve zahmetsiz 
bUtUn elbiseler diktlren 
yegane patronlard1r. 

Dr. A. KATJEL 
( A. K U T i E L) 

Karakoy, Top~ular caddesi No. 33 

Sahtb ve Ba$muharrtrt: Yunua Nadi 
Umuml ne$rtyatt tdare eden Yan lflert 

Mildilril: Hikmet MiiniF 

Cumhurtvet matbaast 

JUVANTiN KANZUK 

Sa~ boyalar1 

Kum.ral ve siyah olarak sabit 

ve tabii renk verir. Ter ve ytkan· 

makla t;Ikmaz. Yegane zararsiZ ve 

tanmmi§ slhhi sa'r boyastdn. 

1NG1Ltz KANZUK ECZANESi 

Beyoglu • istanbul 

Eri buyfik sergnerde 18 
diploma 48 madalya 

kazanmi§br. 
Boyle giizel di~ler yalntz 

RADYOLiN 
Kullananlann di§leridir. 

Dlf} tablplerl diyor kl: 
"Di~lerin ve agzm s1hhati 

sabah ve ak~am giinde 2 defa di§leri temizlemekle 
kahildir., Radyolin, hilkimya saf kalayh tiiplerdedir. 

Naf1a V ekaletinden: 
16 birincikanun 936 !rar~amha giinii saat 15 te Ankarada Naf1a 

V ekaleti Malzeme Eksiltme Komisyonu odasmda 60,000 lira mu • 
ltammen bedelli 35 basit ve 1 lngiliz makasmm kapah zarf usulile 
eksiltmesi yapilacaktlr. Eksiltme \lartnamesi ve teferruatl ii!r lira 
mukabilinde Ankarada Vekalet Malzeme mudiirliigiinden alma • 
bilir. 

Muvakkat teminat 4250 lirad1r. 
fsteklilerin teklif mektublartm Naf1a Vekaletinden ahnmlf mii -

teahhidlik vesikasile birlikte 16 birincikanun 936 ~ar,amba giinii 
saat 14 e kadar Malzeme Miidurlugune vermeleri laz1mdu. (2567) 

0 DE 0 N 
Yeni ~1kan plaklar 

BAYAN MUZAFFER KANDUR 

2 

Suzinak ~arkt - lnlesin kalbim 

Nr.l70108 .. Beste: Mustafa l~afiz 
Huzzam ~ark1 - Kumral sa~m1n 

Beste: Mustafa Nafiz 
Sayan Ukran Denizer 

N r. 2 7 0 112 F antazi - Bir halo .gecesi 
» - 36 modeh 

Sayan Semahat ozdenses 
N r. 2 7 0 I 09 Hicaz ,arkl - A,kl hiisranla 

Uft;ak ~ark1 - Pencereden bakma 

, 

Bay Halil Soyler 
Nr 2 7 0115 Zara f&rklSl - Gelin Giivey 

• Emrah - Eridi kalmad1 daglarin kar1 

Satlfa ~Ikanlmiftlr. --------•• 
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BugUn 12 Sahife 
2 ncl sahifede: Siyasi icmal. iranda tra.ti• 

sit yollart - M, Aslan. 3 iincii .sahlfede: 
Du~enin nutku - L. Markovi~. 5 inci .sah1· 
fede: Ruzveltin tekrar se~imi miinasebe • 
tile - M. Turhan. Demiryollarma 13 senede 
ii~ yiiz mil yon lira verdik. 6 nc1 .sahitede: 
A.skerlik bahisleri. Nicin kitab okunmuyor
Kandemir. 7 nc! sahlfede: Beyaz Evde A-

merika Reisicumhurlan nastl ya~ar? ..) 

Onbirinci yJI sayl: 4490 Telgraf ve mektub adresi~s~~:!e;:-ts~!~:.o!:~ kutusu: istanbul, No l 246 car~amba 11 ikincite~rln 1936 
Telefon: Ba~muharrlr ve evl: 22366. Tahrtr heyetl: 24298. idare ve matbaa ktsmt 24l299 • 24290 

IW _ 
Y apt!itk karde~ler sigara t,.iyorlar. 

Biikrefte toplanan 
Askeri konferans 

SANCAKT A T AZYiK 
Dort Tiirkii dip~ikle yaraladiiar, 

Danzig Al~anyay~~fsPa~ya dahili harbi en kanh safhada 

ilhak edilecek Madride3 koldan yapdan 
~~::a'hi;o:!'~~ son hiicum piiskiirtiildii 9'F iirk • Yunan anla§masile ba§ • 

U hyan Balkan Antant1, Orta iki de tevkif ettiler Avrupaya kadar §iimul ve viis
at peyda etmekte gecikmedi. Gen;i Bal
kan Antanh esasen Balkanlarda sulhu 
korumak i~in kurulmu§ bir miiessesedir. 
F akat ona dahil alan Balkanh devlet -
Jerden ikisi daha evvel Kii~iik Antant 
grupuna dahil bulunuyorlardt. Bu iki 
devletin hem Balkan Antantmda, hem 
Ku~;uk Antant zumresinde aza b~lun -
malan iki ziimre arasmda ister istemez 
bareket ve fikir mii~areketi yaratmahydt. 
Her memlekete gore kendi hududlann -
dan uzak ve kendi mmtakast haricindeki 
sahalar i<;in mes'uliyet almak kolay ve 
ameli bir§ey olmamakla beraber Balkan 
Antantile Kii<ruk Antantm esasen sulhu 
korumaktan baska bir maksad takib et -
memeleri ve h~dudlarmmsa yekdigerine 
muttastl bir teselsiil halinde bulunmasJ 
her iki manzumeye dahil devletleri sulh 
lehinde kolayhkla birle§tirmege hizmet 
etmi§tir. Sulh lehinde birle§me fikri esa· 
sen ehemmiyeti <;ok biiyiik kuvvetli bir 
hadisedir. T atbikahn icabma gore ta -
hakkuku ittifakm biiyiikliigiinii ve biiyiik 
kudrelini asia azaltmaz. Akid devletler 
arasmda ~;ok saglam bir tesani.id bulun • 
dugunun bilinmesi kendi ba§ma muaz -
zam bir kudrettir zaten. Harb yapmaga 
mecbur olmaks1ztn sulhu ayakta tutma • 
mn en mi.iessir snn i§te buradadtr. 

Danzig 10 (A.A.) - Bll1ranm 
nasyonal sosyalist reisi Forster bir 
miting esnasmda soyledigi nutukta 
Danzigin 1937 de Almanyaya ilhak 
0 lunacagm1 ve muhalefetinse i1 ka -
nunusani 1937 ye kadar kokunden 
sokiiliip atJiacagim bildirmi§tin. 

Guatamala, General Franko hiikilmetini resmen 
tantdi. Fastan yeni askerler naklediliyor 

Antakya Turk miinevverlerinilen bir grup 

Antakya 10 (Hususl)- Cumhuriyet Bayraminin 
ikinci giinii devriyeler dart Tiirkii dip~ikle yaralamz§
lardtr. Aleviler arasznda ~zkan bir kavga neticesinde 
iki Tiirk tevkif edilmi§tir, ii~ Turk te Sancak zabztasr 
tarafzndan aranmaktadzr. 

Suriye intihabatzna Tiirkler kat'{ §ekilde i§tirak et-
• miyeceklerdir. 
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Sefer halinde 
Askeri miikellefiy;ete 
tabi olmiyanlara ve· 

rilecek vazifeler 

lspanyfl hiikiimetine mensub bir kadtn asker, bir ecnebinin 
pasaportunu tetkik ediyor M·. Baldvinin nutku 

muvaffakiyeti 
etmektedir)) 

c<Montro konferanstntn 
mes'ud bir misal te,kil 

Ankara · 10 (Telefonla) - Askeri 
miikellefiyete tabi olmtyanlara sefer ha
linde verilecek vazifeler hakkmdaki ka
nun layihasmm esaslanm bildirmi§tim. 
Bu layiha askeri hizmete ~;agmlanlarm 
yerine miikellefiyete tabi olmtyan va -
tanda§lann ikamesini, bu surede devlet 
mekanizmast intizammm muhafazas1m 
istihdaf etmektedir. Bu kanunla hem or
du ka..drosunun tam mevcudlu olmas1, 
hem de devlet dairelerinin ve umumi 
hizmetlerin kadrolarmda i§leri sekteye 
ugratacak noksanlar bulunmamast temin 
edilecektir. 

ispanya harbine dair dun gelen tel - niiz §ehre giremedikleri ve biitiin hiicum• 
graflardan ihtilalcilerin biitiin gayretle- lannm milisler tarafmdan piiskiirtiildiigu 
rine ve §iddetli hi.icumlanna ragmen he- [Arkast Sa. 8 sii.tun 1 del 
I Ill I I I )IIIII I II II II II 1111111 I Ill IIIII II 1 lllllllllll Ill 111 llllllllllllll IIIII Ill II tllllllllllllll It 1 Ill IIIII Ill Ill llllllll 

·Ant ant devletlerinin Bi.ikre~te topla -
nan erkamharbiyeleri sulhu daha kuv -
vetli bir surette muhafaza etmek i<;in 
mu~terek askeri planlar iizerinde konu -
~uyor ve anla~tyorlar. Be§ devletin ica • 
bmda ortaya <;tkararak cephelere sevke
decegi asker miktan on milyondan az de
gildir. Yaktn§arkm ve Merkezi Avrupa-

/talya ile miinase
batta yenilik 

mn sulhu bu kadar siingiiye istinad ede· Brt"tanya Bat.vekili «Ak-
rek dimdik ayakta durabilir. Biz Bal - Y 

- tlar arasmdaki anl~§mamn ~arleta .deft • menfaatlerimiz 
ortaya yepyeni biiyiik btr devlet c;1kar - .., "J 
IDI§ oJacagml soylemekte hakSIZ ~egiJ " birbirinin ZJddi deg1 ' 
dik. Balkan Antantl. i§tC kii5i.ik mt!letle- ••temmimidir>> diyor 
rin bir araya gelmesmden vucud bulmu§ mu 
boyle bir biiyi.ik devlettir ki bu halile ica- Londra 10 (A.A.) _ R,oyter bildi-
bmda herhangi biiyiik devletle olursa ol
sun boy ol~ii~mege ham ve muktedir. bir 
vaziyet kazanmt~ bulunuyor. Bulgans • 
tan dahi Antanttaki mevkiini aldtgl za -
man bir sulh konfederasyonu mahiyetin
deki bu yeni §ekil biiyiik devletin hi~bir 
tarafmda hi~bir piiriizii kalmaml~ ola : 
cakttr. Bulgaristanm heniiz ona dai~:t 
bulunmamasile sulh konfederasyonu bu
Yiik devlette herhangi bir zaytfhk bu • 
lunmadlgml da soylemi~ olahm. 

Milletler Cemiyeti son zamanlarda 
hakh haks1z bir si.irii taarruzlara ugrad1 
ve hala da ugramaktad1r. ltiraf etmek la
ztmdlr ki Cemiyetin zay1f goriindiigii 
yerlerde kabahat onun degildi, belki onu 
te§kil eden devletlerindi, ve bu devletler
de ise te§kilatSJZhk zay1fhg1 vard1. Son 
Alman - italyan anla~mast da dahil ol
dugu halde ha.Ia biiti.in Avrupada §ark 
antantlan kadar ciddi ve miiessir bir mil
letlerarasJ te§kilah yoktur. Avrupada sa
mimi olarak sulhu tutmak istiyen biiyiik 
devletler §ark antantlannda kendilerine 
kuvvetli bir muzaheret bulabilirler. Mil
letler Cemiyetini sulh mesnedi kuvvetli 
bir heyet olarak ayaga kald1rma.nm yo • 
lu da bundan ibaret olsa gerekttr. 

Filhakika Polonya da kat'i olarak 
tulh hesabma kazamld1g1 zaman Avru • 
J>ada sulhu korumak ve Milletler Cemi· 
:Vetini en kuvvetli bir te~ekkiil olarak ye
niden kurmak §Uphesiz bir surette miim
kiin olur, diyebiliriz. Sovyetler Rusyas1m 
sulhu styanet edecek kuvvetler say1 ve 
51rasmda gormemege hi~bir sebeb yok -
tur, bilakis. 0 hal de geriye ne kahyor? 
Avrupa hartasm1 a<;m da bakm, goriirsii
ni.iz .. 

Eger sulh kuvvetle ve kuvvetli olarak 
:rnahfuz tutuluyorsa Almanya ne diye 
harbci fikirler beslesin ve italya ni~in o
nu ihlal etmek te§ebbi.isunde bulunsun? 
Milletler Cemiyetinin - ve milletlerin 
hertiirlu karga§ahklan te§vik eden za -
:Vtfltklan kendi aralarmdaki te§ettiitten 
ileri gelmekte idi. Zaytfhk sebebi orta • 
dan kalkmca onun yerine kuvvet ve sulh 
kaim olur. 

riyor: . . . l'k . 
Londra Belediye Retsmm sene I Zl-

yafetinde, M. Eden, kadehini ~~<;iler he
yetinin ~erefine ka~~trarak ezc~mle Al-

anya Biiyiik El<;tst M. Von Rtbbentro· M. Baldvin 

m «ho• geldiniz» demi§ ve Polonya Dt$ zevkini tatml§ olanlar, kendisinin mem-
pa ' k' · f h hleri Bakam M. Bee m z1ya ette .. azu ~eke~ine ~e Avrupa sulhu es~rine yaptl-
bulunu§una i§aret ederek §unlan soyle - g1 htzmetm ne derece k1ymeth ve ne de· 
mi§tir: rece ivaZSIZ oJdugunu ogrenrr..i§\er VC 

«- Aramtz~~~~:. ~~~~~ .. ii~. ~~.l.t.~r;:~~ ................ ,,, ....... ~~:~~.~~.f.~: .. :.~.~;.~?'; .. ~ .. ~~} .. 

... ~~·~ktaki 1syan hareketi 
nas1l hazulanmi§? 

Bekir S1tki Pa,a, milli k1taab manevra i~in 
,ehirden uzakla~brmi~ ve kendisine sad1k ola~ 

iki alayla hiikumeti devirmi~ 
P . t · ti•ar eden Temps gazetesi, 

ans e m , d . K h' 
lraktaki darbei hiikumete air a ue 

h b. · d n aldtg~ 1 bir mektubu ne§retmu a mn e 
mektedir. f .1,.. • 

Muhabir, bu hususta §U ta st aiJ ven· 

yor: 'I b' k 
«Bekir S!tkl Pa§a 1 e IT ta lm 

Kurd zabitanmm lrakta yapttklan 
darbei hiikiimet, gerek Mlslrda, ~e -
rek biitiin diger Arab memleketlennde 
son derece §iddetli bir tesir yapml~ttr. 
Hadise, bir senedenberi, M!Slrda, Suri -
yede ve Filistinde devam eden ~arga~a -
hklann arifesinde patlak v~~ml§ o~~~k 
itibarile, biitiin Arab mehafllmde buy~k 
bir i.iziintii tevlid etmi§ bulunuyor .. Cogu 
Irak istiklalinin yarat1cts1 alan §ahs1yet -

l d miite§ekkil bir hi.ikiimeti Iraktan 
er en . K h' d 

tardeden bu isyan harekett, a 1re e, 
[Arkast Sa. 2 siltun 1 del Irak Ba~vekili Beki,r Sttk! Pa$a 
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olmak gayesini takib ediyor, ve onlar bu biitiin ~ekillerinde ve ~artlarmda <;ok te • 
maksadlarmda hic;bir nokta~l tesadiife kayyiidlii hareket ediyorlar. Bu sayede
terketmiyerek icabmda ~i?d~yet~e kulla- dir ki Yakt.n§ark, Orta Avr~pa~a ~ad~r 

1 calc askeri hareketlenm ~lmdtden ten- uzanan gem~ sahasmda emmyeth b1r su.
:j~a ve tanzime ehemmiyet vermi~ bulu - ha sahib olmak ~eref ve meziyetile t~~~

uyorlar. Boyle bir heyete ancak hi.irmet yiiz eylemektedir. Bunun nekadar buyuk 
nl r ehemmiyeti oldugunu herkes takdir eder. 

Yiiksek asker! bir makamdan aldtglm 
[Arkast Sa. 7 siitun 4 tel ......................................................... , .. 

Hava tehlikesine 
karst korunma 

' 
gaz maskeleri 
~1kardacak 

Ankara 10 (T elefonla) - Halkm 
hava tehlikesinden korunmas1 yolundaki 
c;ah~malar ktsa bir zamanda hayli ilerle
mi§ bulunuyor. Bunun i<;in kurslar ve 
konferanslar tertib olunmakta, tenvirat 
tecriibeleri yaptlmakta, yer yer sivil hal
ka vesayada bulunulmaktadtr. Ayni za • 
manda halka zehirli gazlerin tahribattm 
canh bir §ekilde gosteren sergiler de ku
rulmakta ve ne§riyat yaptlmaktadlr. 

KJZtlay tarafmdan kurulmu§ olan 
maske fabrikas1 da imalata devam et -
mektedir. Y akmda maske satt§ma da 
ba§lanacakttr. 

Diger taraftan maskeli yiiriiyii§ler ter
tibi de dii§iiniilmektedir. Dahiliye Veka
leti bu <;ah§malarla birlikte halkm hava 
tehlikesinden korunmas1 yolunda baz1 
miihim esaslan ihtiva eden bir kanun 
projesi hamlaml§hr. Bu projede yapJla· 
cak Slgtnaklar ve saire hakkmda da hii
kiimler vard1r. 

Bu aym 12 sinde Dahiliye Miiste§an 
Sabri <;ttagln reisligj altmda Vekaletler 
Seferberlik mi.idi.irlerinden miite§ekkil 
bir komisyon toplanarak proje i.izerinde 
tetkiklerde bulunacakttr. 

···························································· 
Bulgar Ba,vekili 

beyanatta bulundu 

«Bulgaristanin gayesi 
hududlar1nda bar1slir» 

' 
Bclgrad 10 (Hususi) - Bulgaristan 

Ba§vekili M. Kose ivanof, cAvala• a
jansmm Sofya muharibine §U beyanat
ta bulunmu§tur: 

c- Yugoslavya ilc Bulgaristan ara • 
smda bir yakla§ma temini i~in sarfe -
dilen mesai mucibi memnuniyet netice
ler vermektedir. Bu takarriib siyasetine 
taraftar olmryan bir tek Bulgar dahi 
yoktur. Bu yakla§ma hi~bir devletin a
leyhine degildir. Yegfme gayemiz ara
mrzdaki miinasebatm rslahr ve Balkan 
sulhunun takviyesidir. 

~imdiye kadar oldugu gibi bu tiirlii 
hareketlere eski §eklile ittifak manast ve
rerek onlara o gozle bakanlann tenkid 
'Ve istihzalanna bile yer kalmtyabilir. 
Maksadlan yalmz sulhu muhafaza et -
J:nekten ibaret alan anla§malann eski za

J:nan asker! ittifaklarile hic;bir benzer ta
raflan yoktur. Sark antantlan birligi 

o unu. . . 
Antant devletlerinin Bi.ikre§te akdet Aralanndak1 anlailJla kombmezon~nu 

mekte bulunduklan askeri i<;:timalar yeni bir sulh silaht olarak tekemmi.il etttren 
zamanlann en ileri hadiselerinden birini Antant devletleri bilhassa son Biikre§ 
ve belki birincisini te§kil ettigini ac;1k soy- askeri ic;timalan dolaytsile bi.itiin diinya
liyelim. Kendi aralannda yekdigerlerine mn takdir ve hiirm~tin~. hak kazan~l§ 
ancak sevgi ve sayg1 hislerile miitehassis bulunuyorlar. Kendtlenm candan tebnk 

M. Stoyadinovic;in ge<renlerde Kral 
Borislc gorii§mesi miinasebetile baz1 ec
nebi gazeteler Tiirkiye, Bulgaristan ve 
Yugoslavya arasmda bir misak akde -
dilecegini yazrnr§lardr. Bu §ayialarm 
tamamen as1lsrz oldugunu temin edebi
lirim. Boyle bir misak akdi ic;in hicrbir 
sebeb yoktur. Esasen Tiirkiye ile ara -
mrzda dostluk misak1 mevcuddur. Ro -
manya ve Yunanistanla baZl ihtilaflan
mlz vard1r. Fakat bunlar da kolayhkla 
hallcdilebilecektir. 

yalmz sulhu korumak, yani harbe mani 
bulunan Antant devletleri harice kar§l il- ederiz. 
mi ve ameli mi.ittehid bir cephe almanm YUNUS NADI 

Yegane emelimiz, hududlanmtzda 
ban§hr. Bu ban§ ta temin edilmi§tir.:. 

Viyana Kongresi yeni 
tahtlar haztrhyor 

Ar,idiik Ottonun, italyan Prensesi Maria ile 
evlenerek A wsturya veya . Macaristan tahbna 

g~mesi kuvvetle mevzuu bahsoluyor 

Pren~es Maria Ar.~idiik Otto 

Roma 10 (A.A.) - Resmi mehafil. 
Avusturyada Kralhgm iadesi ve Ar§i • 
diik Ottonun Prenses Mari ile evlene • 
cegi hakkmdaki haberlere dair tefsiratta 
bulunmaktan kat'iyyen i<;:tinab ediyorlar. 

«gii~iin meselesi» olmad1gm1 birka<r kere 
beyan etmi§, izdivae< meselesine gelince 
bunu tekzib eylemi~ti. 

Hahrlarda oldugu iizere §imdiye ka· 
dar resml mehafil, Kralhgm iadesinin 

Ar~idiik Otto Macar Kralt oluyor. 
Roma 10 (A.A.) - Royter ajansi 

muhabirinden: 
[Arkast sa. 7 sii.tun 5 te} ............. ; ... rfi·;k ......... ~;d~·;~ ......... d;i;; .......... . 

tekimiil edi yor » 
General Eydemanzn beganafz 

Dost Sovyet Generali Tiirk ordusu ve 
havacdigi haklanda inbbalartnt anlatiyor 

Moskova 10 (A.A.) - Ass~avia "\ . ~ 
kim kurulu ba§kam General . Eldeman 
Moskovaya donmii§ ve T as a)ansma a-
§agtdaki beyanatta bulunmu§tu~: 

«- Turk topraklanna vard1guniZ da- { 
kikadan itibaren, kendimizi, yalmz 1 
« Tiirkku§u» tarafmdan degil, fakat ay
ni zamanda hiikumet ve ordu tarafmdan 
da viicude getirilen hassaten dostane bir 
hava i<;inde hissettik. Tiirkiyeyi ziyareti
miz, Turk - Sovyet dostlugunun canh bir 
tezahiiri.i halini almt~IJr, 

• Bu ziyaretimi'z esnasmda Tiirkiyede 
havac1hk sporunun inki~ah yolundaki 
biiyiik muvaffakiyetleri de gormek fma
tmt bulduk. 29 te§rinievvelde «Tiirkku -
~u» ba§anlanm tam sarette gostermi§tir. 

On binlerce ki§iden mi.irekkeb bir halk 
ki.itlesi, tayyareci Sayan Sabihamn yiik- 1 

sek ve miikemmel hava hareketlerini bii- j 
[Arkast Sa. 7 autun 6 tel General Eydeman 
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lran•n transit yollar1 

Iranla Mersin limanini 
baghyacak demiryolu 

Bu yol, iran 
Orta Asyaya 

Efganistan tarikile Tiirkiyeyi 
ve Hindistana baghyabilir 

-2-
Tiirkiye ile iran arasmda a<;Ilmasll yay1 i~gal eden bu mesele hakkmda 

son zamanlarda mevzuu babsedilen ve bir siirii yaz1 yazllmi§, etrafmda tiir • 
mevkii file konmak iizere olan Kotur - lti. tiirlii entrikalar c;evrilmi~ olan bu 
Mersin yolu iki memleketin miinasebet- meselenin ehemmiyeti inkar edilemez. 
lerini kuvvetlendirerek, ticari sabalarda Anadoluyu ba§tanba§a katetmek su -
istifadeli neticeler tevlid edecektir. retile Afrika, Asya ve Avrupay1 birbi -
Bu demiryolunun, iran arazisinde Teb- rine baghyan Bagdad yolu uzunlugu 
rize baglanmas1 meselesi derpi~ edilmi~ ve gec;tigi yerlerin avarlZl bakrmmdan 
oldugunu kuvvetle zannettigimiz Teb- birc;ok ktilfetleri ve sermayeleri ken -
;rizi Efgan hududuna birle~tirecek olan dinde toplam1~ bulunuyor. Sarfedilen 
ikinci bir (Trans iraniyen) sayesinde sermaye ve sayi korumak ve memle -
Avrupa, Anadolu vas1tasile Orta As - kete daha fazla menfaatler temin et -
yaya ve Hindistana baglanmi§ olacak - mek ic;in bu yol tizerinde nakliyatm in
tir ki bu vaziyetin Tiirkiye, iran v~ sa- ki§af ettirilmesi hususuna lay1kile e -
ir' memleketlerin ic;tima1 ve ikhsadi hemmiyet vermek laz1md1r. 
kalkmmalarmda c;ok faydah neticeler Bu yolu Irak - Suriye, Irak - Filis -
doguracag1 tabiidir. tin yollarmm rekabetinden kurtarmak 

Bundan maada Mersin - Kotur • Tab- mecburiyetindeyiz. Bir an evvel Irak 
demiryollarile demiryollanmizm bir -
le§mesi gayesini tabakkuk ettirmeliyiz. 
Bundan sonra Musul - Hemedan - Tab
ran nakliyatmm Bagdad bathm bes -
liyecegi §i.ipbesizdir. Demiryollanmiz -
da seyabatin siiratini ve kolayhklanm 
bissedilecek derecede c;ogaltmahyiz. 
Bu suretle Suriye, M1s1r, Irak, Hind 
yolcularmm, memleketimizden gec;e -
rek maliyemize biiyiik yard1mlan do -
kunacag1 §i.ipbesizdir. 

ran - Bender§ab yolu vas1tasile Mersin 
limam Hazar denizine ve dolayisile 
Rusya ve Tiirkistana baglanmi§ ala -
caktir. Bu bakundan Mersin - Kotur 
mtibim bir transit yoludur. Bu noktai 
nazardan Batum - Tebriz ve Tebriz • 
Trabzon yoluna nisbetle daha uzun ol
masi bir mahzur te~kil ederse de Mer -
sin limanmm Akdeniz limanlarma olan 
yakmllg1 bu ciheti telafi edecektir. 
Kotur - Mersin ~iiphesiz Tebriz - Trab
zon ve Tebriz - Batum yollarma zarar 
iras ederse de nakliyatm men§e ve is -
tikametine gore her yolun ayn bir ro· 
lti olacaktlr. Ticari ve smai faaliyetle
rin c;ogalmasma yard1m edeceginden 
bu yol umumiyetle nakliyatm c;ogal -
masm1 intac ettirecektir. 

Bundan ba§ka Kotur - Mersin §ark 
hududlanm1zda asayi§ ve stikunun te
minine, §ark vilayetlerimizin niifusu -
nun c;ogalmasma, tabii servet memba· 
larimmn i§letilmesine c;ok yanyacak • 
tir. Dag silsileleri arasmda kalan gol -
lerimiz ve ovalanm1zdan bu hat saye
sinde azami derecede fayda temin e -
dilecegi §iiphesizdir. Bilhassa seyriise -
fere miisaid olan Van ve Urmiye gol -
leri demiryollanm1zm tagdiyesinde bii
yiik rol oymyacaklard1r. 

Bagdad- Musul- Hemedan • 
T ahran yollart 

I 

Bu yollann siyasi ve ikhsadi saba -
larda haiz olduklan ehemmiyeti tekra
ra liizum gormiiyoruz. As1rlarca dun -

H ava yollarr 
Biraz da bava yollanndan bahset -

mek mevzuumuzun §ilmuliinii takviye 
eder kanaatindeyiz. iranda mevcud ba
va yollarile te§riki mesai edecek vec;
hile memleketimizde mevcud bava 
yollarmm adedini c;ogaltmak gerektir. 
Ti.irkiye - iran • Efganistan, Tiirkiye -
Kafkasya, Tiirkiye - Suriye - Kabire ve 
Tiirkiye - Bagdad - Hind yollan bcf§h· 
ca beynelmilel miinasebat1 geni§letecek 
vasitalardir. 

Miinakalatm gene Tiirkiye Cumhu -
riyetinin inkilab ve itila alanmda oy
myacagi roliin biiyilkliigilnii ve ehem
miyetini takdir eden ba§ta Yiice On -
derimiz olmak iizere biiyiiklerimiz bu 
sahadaki faaliyetlerini hic;bir zaman e
sirgememi~lerdir. Bu suretle yakm bir 
zamanda Tiirkiyenin en asri munakale 
vas1talarma malik olacagma ve mii -
nakale i§inin en yeni fikir ve metod -
lara gore i§liyecegine asla §iiphemiz 
yo~ur. 

M. Asian 

lraktaki isyan nasd haztrlanmt,? 
[BtL$taratt 1 tnci sah.ttede] 

Mmrda ve Kudi.iste, lehtar duygular u
yandmm~ degildir. Musul petrollanmn 
ihrac1 sayesinde biit<;eye giren miihim 
miktarda varidatla ekonomik bak1mdan 
kazanan lrak harbden onceki Ti.irk mek
tebi siyasisinde yeti§mi~ baz1 devlet a -
damlanna, baz1 guzide zabitlere sahib 
olmak bahtiyarhgma ermi~ ve bunlar sa· 
yesinde ve Ingiltere ile cereyan eden 
rni.ihim mi.izakereler neticesinde istiklali -
ne, hakimiyetine ve hududlanna siiratl~ 
sahib olmu~tu.» 

Muharrir bundan sonra Bekir Sitkl 
Pa§anm §U lma terciimeihalini yazJYor: 

«lrak ordusu umumiyet itibarile lngi
liz hava kuvvetlerinin yard1mile hudud · 
larda tenkil hareketleri yaptJg1 mada bu 
kanh harekan idare edenler ~inde asile
ri imha hususunda teferriid eden bir za
bit vard1. Bu zabit, Dohakm §imalinde 
ayaklanan Siiryanileri tenkil etmek iize
re gi:inderilen Irak kuvvetleri kumandam 
Bekir S1tk1 Bey isminde bir Kurd zabi
ti idi. Bu tenkil hareketinin ferdasmda 
Bekir S1tki Bey general payesine yiiksel
tilmi~ ve kendisine Pa~a unvam veri! -
mi§tir.» 

Muhabir, Irak darbei hiikumetinin se· 
beblerini de i:iyle hulasa etmektedir: 

«hte bu Bekir S!~lti Pa§a baz1 Av • 
rupa diktatorlerinin tuttuklan usu] da -
iresinde son gi.inlerde Bagdad askeri is -
yamru hazirlamJ§ ve bunda ba~hca rolii 
oynam1~ bulunmaktadu. S1tki Pa§a, Er
kamharbiye reisinin Avrupaya seyahati 
fmatmdan istifade etmi~. biiyiik manev
ralar dolayisile milli k1taatm kism1 kiil -
lisini Bagdaddan iic; giinliik yola gi:in • 
denni~. Kendisine sad1k iki alaym efra -
dmt toplami§, ve hiikumet merkezile ma
nevraya gi:inderdigi k1taahn irtibat yo! -
lanm keserek bir iki asker! tayyareyi be
yanname atmak iizere uc;urmu~ ve bun -
lara aynca bomba atmak emri de ver -
mi§tir. Kahireye dun getirilen bu beyan
nameler, siyasi mehafili hayrete dii§iit 
mii§tiir. Bu beyannamelerde Yasin Pa -
~a ka~inesinin milletin menfaatlerini 1h -
mal ettigi, Kral Gaziyii.levvelin kabine -
nin istifas1m istemek ve iktidar mevkiini 
isyan zimamdarlarma tevdi eylemek hu
susunda askeri parti ile mutab1k oldugu 
beyan edilmektedir. 

fsyan muharriklerinin 

selesidir, Mecburi askerlik hizmeti Irak
ta c;oktanberi ihdas edilmi§ bulunmakla 
beraber g&;ebe bedevilerin oniine gec;i -
lem1yen muanz vaziyetleri kar~Ismda ve 
c;iftc;i tak1mmm da bu duruma iltihaki li
zerine hi.ikumet, mezkur kararm tatbikm1 
tehir etmi~ bulunuyordu. Bundan ba~ka 
hiikumet orduyu herti.irlii siyasi faaliyet
ten uzak tutmak yolunda azimli bir ka
rar almt§ bulunuyor; bir yandan da mec
buri hizmet usuliine muanz kabileleri 
tathhkla yola getirmege c;ah~Iyordu. Sit
kt Pa§a ve Kiird zabitler Krahn z1mni 

veya zahiri muvafakatile memleketi as -
keri bir diktati:irliik altma koymak ve her 
&tmf halk1 hizmeti askeriyeye mecbur kii
mak fikrinde idiler. 

Bu darbei hi.ikumetin verecegi yakm 
neticel~ri tamamen bitaraf bir gi:iri.i§le 
muhakeme ve tahmin etmenin heni.iz SI· 

rasi degildir. Ortada birc;ok meseleler 
mevzuubahshr. Evvela memleketten tar· 
dedilen kabine azasma ordunun sadakat· 

le_ bagh kismi kiillisi isyan amillerile te§· 

riki mesaiye yana§acak m1d1r? Yoksa 
bunun z1dd! bir yo! tutarak gayriarab -
lardan yani Ki.irdlerden miite§ekkil dik
tati:irliik hii.kumetinin c;ekilmesini mi isti
yecektir? Bedevi kabileler askeri hizmet 
usuliini.i kabul etmemek ic;in ne zaman -
danberi silahla ve kuvvetle kar§I geldik
leri halde yann bu usuli.i kabul edecek -
ler midir? Arab diinyasmm katetmekte 
bulundugu bu igti~a§ dolu devrede henii.z 
pek gene bir krahn eline tevdi edilmi§ o· 

Ian Irakin istikbali bu igti a§larla c;ok 
alakadard!r. Ha§imi hanedammn kendi
ne c;izdigi yolu takib edebilmesi ic;in Ira
km istikrar ve siikuna muhtac oldugu bir 
devirde biitiin bu meselelerin c;ok biiyiik 
ehemmiyeti vardu. Kahire efkan umu -
miyesi baz1 ingiliz ve Frans1z organlan

nm bu i§te bir FransJZ veya !talyan mii
dahalesi bulundugu yolundaki iddiasml 
kabul etmemektedir. Burada yiirii.tiilen 

mi.italea, isyan hareketinin' mahalli ve 
dahili oldugu merkezindedir. Ancak, 
bOyle bir darbenin Arablarm vaziyetini 
zafa ugrathktan ba~ka lrak - Sudan 
paktile F rans1z - Suriye anla§masmm 
ferdasmda vukua gelmesi Arabistan ya -
nmadosmm heyeti umumiyesinde kor -
kunc ak1betler tevlid edecek ma!hiyette 

CUMHURiYET 1!)36 

( __ ~ _e.;;...._e_h_i_r _v_a_M_e_m_l_ek_e_t_Ha berleri ) Siyasi- icmal 
Hukuk talebesi 

T edrisat 4 seneye ~Jkb
gJndan yeniden imtihan 

olacaklar 
Huk.J,Ik F aki.iltesinde tedrisatm di:irt 

seneye c;Ikanlmasi iizerine birinci Sinifm 
di:irt senelik bir tahsile tabi tutulmas1 
kat'iyet kesbetmi§tir. Bunun ic;in bu aym 
20 sinde veya 24 ii.nde birinci s1mfta ka
lan talebeler arasmda bir imtihan ac;Ila
cakl!r. Bu imtihana girecek 451 talebe 
vard1r. Bunlardan iki yilzi.i gec;en devre
de hie; imtihana girmemi§, 251 i de muh
telif sebeblerle kalmi§IIr. Kalan talebe
lerin bir dersten veya eleme imtihanm -
dan ve yahud da iissi.i mizandan kalmi§ 
olmalan nazara ahnm1yarak 451 talebe
nin hepsi de birinci s1mfm biitiin dersle
rinden imtihana tabi tutulacaklardir. Ev
vela iki dersten eleme yapilacak, ele im
tihanmm neticesi beklenmeden ~ifahi im
tihanlara ba§lanacaktir. Elemede her iki 
d~n be§er numara alan talebeler mu
vaffak olmu~ sayiiacak, ancak biitii.n im
tihanlarm not mecmuunun vasatisi 7 ola
caktlr. Bu suretle bu imtihan nisbeten 
daha iyi ~erait altmda cereyan etmi§ o -
lacakhr. 

ikinci s1mfta kalan talebelerin imtiha
na tabi tutularak iic;i.incii s1mfa terfi etti
rilmeleri Ankaradan gelecek emre bagh
dir. Sayed di:irt senelik rejim ikinci s1mfa 
te§mil edilmezse bu talebeler imtihana ta
bi olmiyacaklardir. 

MOTEFERRIK 

Filomuzdan bir ktsmt 
Heybeliye geldi 

Maltay1 ziyarete gidecegini yazd1g1 • 
m1z donanmam1zdan bir k1s1m gemiler 
Heybeliada oniine gelerek demirlemi~
lerdir. Diger gemiler de bugiinlerde 
Heybeli online geleceklerdir. 

Denizaltl gemileri digerlerinden da
ha evvel hareket edecekler ve donan -
rna ile Malta ac;1klarmda birle§ecek -
lerdir. 

Bogazlar komisyonunun 
evrakt 

Bogazlar komisyonundaki tasfiye mu
amelesi bitmek iizeredir. Komis ana 
aid birc;ok evrak ve dosyalar Hariciye 
Vekaletinde yeni Bogazlar rejiminin 
tatbiki ic;in te§:ekkiil etmi~ olan yeni 
biiroya devredilmi~ ve Ankaraya gon -
derilmi§tir. 

Seyyar satlcilarm bir §ikayeti 
Galata seyyar sahc1larmdan Bekir 

Sltki imzasile aldigimi:~"; bir mektubda 
§Oyle deniyor: 

c Yiizlerce seyyar sahel vatanda~ big 
bir kabahatimiz olmad1g1 halde ve bize 
ihtar yap1lmadan polis merkezine dol
durulduk. Sermayemiz alan tablalan -
m1z almd1ktan sonra bizden ayriCa iig 
yiiz iki kuru~ ceza isteniyor. Param1z 
olmadigmt soyliyerek ikametgaba rap-
hmiZl istedik, kabul etmediler. Mah -
m1z1 da vermediklerinden hayatlmlZI 
nas1l kazanacag1z? N azari dikkati cel
betmenizi rica ederiz.~ 

lkbsad V ekaleti miiste§ari 
§ehrimizde 

Ikhsad Vekaleti mtiste§ari Hiisnii Ya
man diin Ankaradan §ehrimize gelmi§· 
tir. Bir iki gun burada kald1ktan sonra 
Ankaraya donecektir. 

Emden diin gitti 
Birkac; gi.indenberi limamm1zda mi -

safir bulunan Emden kruvazorii di.in 
sabah Akdenize gitmi§tir. Alman kru
vazori.i limammizdan ayrihrken ~ehri 
top atarak selamlami§, kendisine Seli
miyeden atilan toplarla mukabele edil
mi§tir. 

KOLTOR ISLER/ 
T efti§ heyeti reisi gitti 

Evvelki gun §ehrimize gelen Maarif 
Vekaleti Yiiksek Tedrisat miidiir vekili 
ve tefti~ beyeti reisi Cevad dun ak~am 
tekrar Ankaraya donmil~ti.ir. 

Cevad, istanbulda kaldigi iki gun i
c;inde Giizel San'atlar Akademisile tr
niversitede me§gul olmu§ ve yeni getir
tilen profesorlerle temas ederek ihti -
yaclanm tesbit eylemi§tir. 

Tefti§ heyeti reisi birkac; gi.in sonra 
tekrar istanbula gelecektir. 

Avrupaya gonderilecek 
talebeler 

Olgunluk imtihamnda kazanan tale -
belerden 13 ki~inin muhtelif Avrupa 
mernleketler·inde tahsile gonderilmesi -
ne karar verilmi§tir. Bunlar Ziraat Ve
kaleti, Maliye Vekalcti, Harita umum 
miidiirli.igi.i namma olmak iizere ziraat, 
iktisad maliye ve haritac1hk tahsil e
deceklerdir. 

Bu gender arasmda yap!lacak miisa
baka imtiham !stanbulda Vefa ve is -
tanbul Erkek Iisesinde, Ankarada da 
Erkek lisesinde olacakt1r. Bu husustaki 
miiracaatler aym 19 una kadar kabul 
edilecektir. Miisabaka imtiham 25 bi -

llacakhr 

Bizde seyriisefer 

Dahiliye Vekaleti yeni 
bir layiha haz1rladJ 

Son senelerde Istanbul, Izmir ve An • 
kara gibi bi.iyi.ik §ehirlerde ni.ifus <tOga! • 
mi§ ve iktJsadl inki§afm sebebleri degi§ -
mi§ bulundugundan §imdiye kadar tat -
bik edilmekte alan seyri.isefer talimatna
melerinin de degi§tirilmesi zarureti has!! 
olmu§tur. 

Son senelerde gerek belediyeler, ge -
rekse devlet tarafmdan haz1rlanan ista
tistikler ve mii~ahedelere gore altJ yedi 
senedenberi devam}I bir surette ki:iyler 
bo§anmakta ve ki:iylerden aynlanlar, sa
nayiin yerle§mekte oldugu ve yahud pa
zarlarm ehemmiyet kazandigi, . motorli.i 
vas1talann !;Ogaldigi ~ehirlere dolmakta
du. 

Bu sebeble ~ehirlerin c;ogalan ni.itusu, 
seyri.isefer talimatnamelerinin yeniden 
tanzimini icab ettirmektedir. Ancak yeni 
talimatnamelerin miinhaman mahall! 
belediyeler tarafmdan hazirlanmasma 
imkan gorii.lmediginden bu i~in devlet<;e 
halledilmesi liizumlu addedilmi§tir. 

Dahiliye V ekaleti «seyrilsefer ve yol
lan koruma» kanunu namile bir kanun 
PTOJesi haZITlamaktadir. Vekalet, bu 
projeyi hamlarken istanbul, lzmir ve 
Ankara :Belediyelerinin de fikirlerini 
sormu§tur. Evvelce seyriisefer i§lerinin 
tanzimi hakkmda Avrupada yaptmlan 
tetkikata clair verilen rapor da gozoniin
de tutulmu~tur. 

Kanun projesinde yayalann cadde ~ 
lerin nerelerinden yi.iriimeleri icab ettigi, 
kar§Jdan kar§lya g~me tarzile bilumum 
moti:irlii vas1talann §ehir dahilindeki se -
yirleri ve vaziyetleri hakkmda kayidler 
mevcuddur. 

Dahiliye Yekaleti, yeni kanun projesi 
hakkmda N aha Vekaletile temas ede -
rek yollarm korunmasma dair baz1 ka -
yidler ilave edecektir. T etkikat bittikten 
sonra proje Meclise sevkedilecek ve 
Meclisten gec;tikten sonra elyevm §ehir
lerde tatbik edilmekte olan seyriisefer ta
limatnamesi kaldmlacaktir. 

Korunma sandtgt 
inhisar memurlar1ndan 

ahnan fazla paralar 
ne olacak? 

!nhisarlar idaresi memurlarmdan ko
ruma sand1g1 aidatl olarak kesilen yiiz
de be§lerin tevkifatmda maa§m vergi -
lerle birlikte umumi tutan esas tutul -
mu§tu. Halbuki kanunen vergi tevki -
fatmdan haric kalan kisim iizerinde 
yiizde be§ aidat kesilmesi laz1md1. Bu 
yanh~ tevkifat yiiziinden Inbisar me
murlarmdan aylarca fazla para kesil -
mi§tir. Bu sebeble memurlara bu faz -
la kesilen paralarm hazinece iadesi ik
tlza etmektedir. 

Evvelce Demiryollan memurlarmm 
tekaiidliik aidatlarmm kesilmesinde 
boyle bir yanh§hk yapllm1:;;, sonradan 
bu farklar memurlara iade edilmi§tir. 

inhisar idaresi memurlarma aid alan 
bu fazla paralann iadesi ic;in Maliye Ve
kaletine miiracaat edilmi§tir. Vekaletin 
bugiinlerde bu hususu miisbet bir §e -
kilde neticelendirmesi beklenmektedir. 

ADLIYEDE 
Sahtekarhk su~undan Agu

cezaya verilenler 
Bak1rkoy Noteri Ahmed Ayhan im -

zasile §U mektubu ald1k: 
cB/11/936 gi.inkii gazetenizin ikinci 

sahifesinde Ag1rceza mahkemesine ve
rilenler ba§hkh yaZI altmda (Eak1r -
koy N oter katibi $efikle avukat Mele
tinin sahtekarhk suc;undan Ag1rceza 
mahkemesinde yakmda muhakemesine 
ba§lanacag1 yaz1hyor.) 

Halbuki dairemde bu isimde bir ka -
tib olmad1g1 gibi Meleti nammda bir 
avukatla da yapllmi§ bir muamele yok
tur. Lutfen ayni sahifenin ayni si.itu -
nunda tashihini sayg1lanmla dilerim.~ 

Bizim yaphgimtz miltemmim tahki -
kata gore, mevzuu bahsolan noter ka -
tibi $efik Baklrkoyiinde mukim ve 
Beyoglu Altmc1 Noter sab1k katiblerin-
den $efiktir. $efik; avukat Meleti, iz -
zet oglu Nazmi, Mehmed oglu Rifat, 
Ali Haydar ve Mabmud Lutfi ile bir -
likte sahte evrak tanzimi suc;undan bu
giin saat 10 da Agrrcezada muhakeme 

· edileceklerdir. 
I• 

Viyana konferans1 
a talya, Macaristan ve Avusturya Ha· 0 nCiye Naz1rlannm i§tirak edecegi 

iic;ler konferansi yann Viyanada top· 
lanmaga ba~hyacakhr. !talya DI§ Bakani 
Kant Ciano, Avusturya Ba§vekili ve dik
tatorii Dr. .;lu§nig ile Hariciye N ami 
Dr. Smitin Romayi ziyaretlerini iade et· 
mek iizere konferanstan iki giin evvel 
Viyanaya gitti. Italy a Hariciye N azm 

konferanstan sonra Pe~teye de giderek 
Macar DI§ Bakamnm Roma ziyaretini 

iade edecektir. Daha sonra Avusturya 
miittehid hiikumetleri Cumhurreisi M. 
Miklas Pe§teye giderek Macaristan dev· 
let reisi Am ira! Hortinin A vusturyaya 
yapml§ oldugu ziyareti iade edecektir. 

Daha sonra Amiral Horti Romaya 
giderek italya Krahm ziyaret edecek ve 

kisa bir miiddet sonra 1talya Krah Pe§· 
teye gelerek bu ziyareti iade edecektir. 
Viyana konferansmdan sonra Avustury:t 
DI§ Bakam Berline giderek Almanya 
D1§ Bakanile gorii§ecektir. Almanya, 
italya, Avusturya ve Macaristamn mu
kadderahm ve d1§ politikalanm ellerinde 

bulunduran zevahn k1sa bir mi.iddet zar· 
fmda birbirlerini zivaret etmelerinden ba§
hca maksad, dort • milleti birbirlerine ya· 

kmla§tirmak ve ayni zamanda bu di:irt 
devletin arasmda s1kl birlik ve tesaniid 
bulundugunu yakm ve uzak bi.itiin kom· 
§U devletlere anlatmakt1r. 

Viyana konfeansmm akdinden ba§ -
hca maksad da bundan ba§ka bir§ey de
gildir. Nitekim Berlinde italya ve AI -
manya DI§ Bakanlan arasmda yap1lan 
konferans dahi ayni gayeyi giitmii§tii. 
Almanya ve italya devletleri mii§terek 
politikalanm daha evvel sefirleri vas1ta· 
sile miizakere edip kat'i surette kararla§" 
tmm§ olduklarmdan resmi konferans, iki 
bi.iyi.ik devletin birbirine s1k1 surette ya· 
kmla§ml§ ve d!§ politika aleminde cephe 

birligi yapmi§ bulunduklanm di.inyaya 
ilan eden bir tezahiir mahiyetinde kal • 
mJ§tir. 

Bunun gibi italya, Avusturya ve Ma· 
caristan devletlerinin §ef!eri dahi iie< dev
letin evvelce sefirleri vas1tasile politika 
aleminde birlikte takib edecekleri hath 
ha1eketi kararla§tirmill olduklanndan ~-

ralarmdaki vifak ve bir igi i.iti.in vr 

Diin sabahki sis 

Kalam1' vapuru bi~ 
motorii babrd1 

Dun sabah Marmaray1, BogaZI ve li
mam kesif bir sis kaplam1~hr. Son giin
lerde mevsim icab1 olarak s1k s1k tesa
diif edilen sisin diinkii kesafeti c;ok faz
la idi. Bu yiizden Bogaz ve Kad1koy 
vapurlan ilk seferlerini teahhurlarla 
yapabilmi§lerdir. Sis ancak saat dokuz
da dagilmi§ ve hava tamamen ac;Ildik -
tan sonra vapurlar muntazam seferle -
rine ba§hyabilmi§lerdir. 

Mahmud Saim gene 
'mahkelnede 

Mahmud Saim, 19 kadm1 doland1r -
mak suc;undan dolay1 ii~¥iinci.i ceza mah
kemesine verilmi§ ve dun muhakeme 
olunmu§tur. 

• paya jlan ic;in tantanah bir konfe!ans 
akdediyorlar. Bu konferanstan evvel Ita!· 
ya Hariciye N azmnm Berlini ziY.areti 
ve konferanstan sonra da Avusturya Ha· 
riciye N azmnm Berline gitmesinin mu. • 
karrer bulunmas1 iic;ler konferansmda ve 
buna tekaddiim eden diplomasi mUzake
relerde Almanyanm aleyhinde bir§ey 
yapilmadigmi ve bilakis dort devletin bi-· 
ribirlerinin yapt1klanndan haberdar bu· 
lunduklanm gi:istermek gayesini gi.itmek
tedir. 

iddia edildigine gore, Mahmud Saim, 
kendilerine diki§ diktirmek ve i§ ver -
me\ vadile 19 kadm1 aldatarak kendi -
lerinden on be§er lira depozito almi§ 
ve neticede kadmlan bir hafta c;ali§hr
digi halde hem para vermemi~, hem de 
depozitolanm iade etmemi§tir. 

Sis yiizi.inden dun sabah limanda u
:fak bir kaza olmu§tur. ilk postasm1 yap
makta alan Kalarni§l vapuru saat yedi 
buc;ukta Kopri.iye gelirken yolda online 
crikan bir bahk<;l motori.ine c;arpml§tlr. 
Musademe c;ok §iddetli olmu§, bahkc;1 
motorii derhal parc;alanarak batmi§, 
ic;indeki iic; bahkp denize dii§mil§tiir. 
Kazay1 mi.iteakib vapur durdurulmu§ 
ve denize di.i§enler kurtanlml§tlr. 

Siste Kad1koy iskelesinde dola§mak
ta alan bir tayfa da oniinii goremiyerek 
denize yuvarlanml§Sa da civardaki ka
yikc;Ilar tarafmdan denizden <;Ikanl -
mi§tir. 

Bir otomobil de sisten 
hendege diiflii 

Beyoglunda oturan Bulgar tebaasm -
dan Dimitro ve iki arkada§l evvelki ge
ce saat ikiden sonra bir otomobille Ki -
rec;burnuna gitmi§lerdir. Doni.i§te orta
hgi kesif bir sis kaplad1gmdan §Ofor, o
ni.inii gorememi§ ve otomobili bir hen
dege yuvarlanmi§br. Otornobilde bulu
nanlar yaralanmi§lar, otomobilin de 
carnian klr!lmi~hr. 

Muhakeme, kadmlarm hepsinin birden 
celbi i<;in ba§ka bir giine birakilml§tlr. 

ONIVERSITEDE 

Oniversitedeki konferans 
Di.in saat 18,10 da trniversite konfe -

rans salonunda profesor doktor Crozat 
tarafmdan muas1r doktrinde devlet 
fikri mevzulu ilmi bir konferans veril -
mi~tir. Konferansta trniversite talebesi, 
kalaballk bir halk kiitlesi bulunmu§tur. -···---Tayyare piyangosu ,bugiin 

~ekiliyor 
Tayyare piyangosunun yirmi ikinci 

tertib birinci ke~idesi bugi.in Bey{)glun
da Asri Sinemada c;ekilmege ba§Iana -
cakt1r. Geqen tertibde bilet numaralan 
30 bine kadar oldugu halde bu tertibde 
40 bine crlkanlmi§ ve bilet fiatlan da 
bir buc;uk liradan bir liraya indirilmi§· 
tir. ikramiyelerin tarz1 taksimi de bu 
tertibde isabet ihtimalini daha fazla te
min etmektedir. 

Tiitiin deposundan ~Ikartlan 
SEHIR ISLER! ameleler 

Elektrik ve Havagazi §irket
leri hakkmda bir temenni 
istanbul Elektrik ve Gaz §irketleri, 

her ay ga:yrimuayyen zamanlarda abo
nelerine gaz ve elektrik sarfiyah hak -
Janda fatura gondermekte ve derhal 
para tahsiline te~ebbiis etmektedir. Bu 
vaziyetten . mti§teki bulunan baz1 abo
neler, Belediye :;iirketler komiserligine 
ve N af1a Ba~miibendisligine ba§vura -
rak, Ankarada oldugu gil\i her aym so
nunda faturalann gonderilmesi imka -
mnm teminini rica etmi§lerdir. 

._ .. ,~ 
Dagc1hk kuliibiinde kt§ 

istanbul Emniyet miidi.irlilgii Ah1r -
kap1da N eml-izade tiitiin deposundan 
<;Ikanlan 800 den fazla amele hakkmda 
tahkikat yapmakta ve Emniyet miidiiril 
amelelerin tekrar i~e ba§lamalarile 
me§gul olmaktad1r. __ ,...,,....,..., .... __ 

Tiirk - Yugoslav ticaret 
muahedesi 

1 te§r.inisaniden itibaren mer'iyete 
giren yeni Ti.irkiye - Yugoslavya ticaret 
anla§masi diin iktlsad Vekaleti tarafm
dan alakadar miiesseselere teblig edil -
mi§tir . 

Yeni mukavele mucibince her iki ta-
programl raf yekdigerine en ziyade mtisaadeye 

Dagc1hk kuliibii bu sene ki§ ic;in ga- mazbar memleket rnuamelesi tatbik e
yet zengin bir spar ve faaliyct progra - decektir. 
mi haz1rlami§br. 21 te§rinisani cumar- Bu meyanda biitiin mallanm1z kle -
tesi gi.inii ak§am1 saat 21 de kulilbde, ring esasma milsteniden Yugoslavyaya 
Berlin ve Harkof konservatuarlarmdan §artsiz olarak girecektir. 
mezun Sofuya Vekellinin riyasetinde Yugoslavya da ayni §ekilde bize ih -
olmak iizere bi.iyiik bir konser tertib e- racat yapabilecektir. 
dilmi§tir. Yeni mukavelenin iki memleket ti -

San'atkar, konserinde bilhassa $o - caretini c;ok geni§letecegi anla~1lmak -
enden bir~ok pars;alar c;alacaktir. tad1r. 

ihtimal, dort devlet arasmda kararla§
tmlan fevkalade tedb1r ve hareketlerin 
izhanna Viyana konferansi vesile tutu • 
lacaktJr. Bu fevkalade tedbirlerden biri 
Macaristamn Almanya ve Avusturya gi· 
bi sulh muahedesinin askeri ahkamm1 ta· 
mm1yarak silahlanmasi ve askeri mi.ikel· 
lefiyet esasma dayanan milli bir ordu 
te§kil etmesi olacakhr. Habsburglann A

vusturya tahtma getirilmesi kararla§h • 
nlmi§ ise bu karar da, Viyanada, ilan e· 
dilecektir. 

Habsburglarm tekrar tahta getirilme· 
sine Almanyanm itiraz etmemesi ic;in 
bunlann son varisi Ottoya imparator ya· 
bud Kral denilmeyip sadece bir Alman 

prensi unvam verilecegi rivayet olunuyor. 
Bu takdirde Avusturya Alman camia • 
smdan aynlmi§ olmiyacaktir. Diger ta " 

raftan bir Alman prensi mahiyetinde ka· 
lacak alan Avusturyanm ba~mdaki Ha· 
bsburg hanedam varisi eski imparatorlu• 
gun ihya edilmesinden endi§e eden Ki.i
ciik itilaf devletlerinin ve bahusus Yu • 
~oslavyanm §iddetli itiraz ve muhalefe • 
tini celbetmiyecektir. 

Bugi.in Almanya ve italya ve Avus " 
lurya arasmda hallolunacak belli ba§h 
bir mesele yoktur. F akat Macaristanm 
bu devletlerle birlikte yi.iriimesi, yahud 

Macaristanm dortler birliginde kuvvetli 
bir ami! olmasJ bazi mi.ihim §artlara bag
!JdJr. Bunlardan biri mevcud hududlarm 
degi§tirilip di:irt milyon Macann kesif bir 
surette sakin bulunduklan yerlerle bir· 
likte §imdiki Macaristana ilhaki mesele<i 
vard1r. M. Musolini son nutkunda Ma " 
car milletinin bu davasmi benimsedi ve 
bunun tahakkukunu taahhiid etti. 

Bu ;uzden <;ekoslovakyanm, Romn 
protokoluna hie; olmazsa, iktJsadi bak1m· 
dan i§tirak icrin hamladigi tasavvur suya 
dii§mU§ gibidir. italyanm bir taraftan 
Macarlarm milli davasmt tutarken diger 
taraftan Yugoslavyaya uzla§ma ve dost-

luk elini uzatmi~ olmas1, Pragda, Kii. • 
~Uk itilah, <;ekoslovakyayi ac;1kta ve 
yalmz buakacak surette inhilal ettirec~k 
bir manevra olarak telakki edilmektedir. 
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SON J.IABERLEJ:l ••. 
TELEFON TELGJlAI' ve TEI.SiZLE 

M. Baldvinin nutku 
«Montro 

mes'ud 

konferansinin muvaffakiyeti 
bir n1isal teskil etmektedir)) 

' 
[Ba$tarat1 1 lnct saht!eciel I mes'ud neticeler vermesi hakkmdaki ar-

takdir etmi§lerdir.» zumuza i§tirak eylemekte oldugundan 
Bundan sonra Ba~bakan M. Baldvin emimm. 

soz alarak· biiyiik bir nutuk soylemi§ ve Miittefik Mtsrra selam! 
ezci.imle demi~tir ki: M. Baldvin, !ngiltere - MlSlr muahe-

«- Bugi.in italya ile vi.icude getiril- desi hakkmda ~oyle demi~tir: 
mi§ olan ticaret anla§masmm, lngiliz - «- Bu muahede, Akdenizin ~ar • 
!talyan ticaretinin, yava§ yava§ normal kmdaki bevnelmilel vaziyette devamh bi• 
§eraite diinmesini kolayla~hracak bir e- istikrar u~surudur. MISln, mi.ittefikimiz 
sas i.izerinde §ayam memnuniyet bir tarz- 51fatile selamlanm.» 
da yeniden tesis eyliyecegini iimid eylt> · Montroniin yiiksek senast 
rim. ingilterenin Akdenizde italya ile Ba§bakan, Montrode irnzalanan Bo-
olan miinasebetleri birbirinin z1ddt degtl, gazlar mukavelesinden de bahsetmi~ ve 
fa kat birbirinin miitemmimidir. Bu btr demi~tir ki: 
hakikattir ve bu hakikatin, gerek burada «- ingiltere hi.ikumeti, Montro kc>n
gerek italyada bilinmesinden c;ok ~ey feransmm muvaffakiyetle neticelenme • 
kazamlacakhr. sine mi.ihim surette y~rdtm edebilmi~ ol-

!spanya i§lerine gelince, Ingiliz hi.i • dugundan dolay1 bi.ivi.ik bir memnuniyct 
kumeti, ispanya anla§mazhgmm bu mem- duymaktadtr. Montri:i konferans1 bey • 
leket hududlan haricine sirayet etmesi- nelmilel meselelerin, tetkik ve mi.inaka~a 
nin oni.ine gec;mek ic;in, ademi mi.idahale yolile halli hususunda mes'ud bir misal 
i.izerindeki mi.isbet mi.izaheretile elinden te§kil eylemektedir.>> 
gelen hic;bir ~eyi derig etmemi~tir.» M. Baldvin, nihayet, bi.itiin Avrupa· 

M. Baldvin, bundan sonra .1\1. Beckin nm silahlanmasma i~aret ederek ve bu 
burada bulunu§una i§aret ederek demi~tir keyfiyetin akla 51gmaz bir delilik oldu-

ki: gunu bildirerek demi~tir ki: 
«- Diinva sulhu eserme kalbden «- Eger bu silahlanma devam eder

bagh bulun;n Biiyiik Britanya ile Po- se muhakkak harb olur demiyorum; fa
lonya arasmdaki s1k1 i§birliginin inki~af1 kat bu silahlanmalar harbi herhalde da
kar~ISlnda, ingiltere hi.ikumeti §imdiden ha miimki.in kilmaktadir.» 
tnemnuniyet hissetmektedir.» M. Baldvin, nutkunun sonunda, har-

Lokarno gorii¥meleri bin. nihayet anar§iye ve diinya ihtilaline 
M. Baldvin, bilahare, M. Edenin !n- mi.incer olacagm1 bildirmi§ ve herke.>i 

giliz dt§ siyasasm1 pek yakmda uzunuza- beynelmilel anla§malarla silahlann azal
diya anlatmi§ oldugunu habrlattiktan ttlmasi ve tahdidi i§ine davet eylemi§ • 
sonra §unlan ilave eylemi§tir: tir. 

«- Benim de birkac; siiz soylemek lngiltere • ltalya arasrndaki 
istedigim bir mesele vard1r ve bu mese- gerginligi izale irin 
le, ingiliz hi.ikumetinin bilhassa nazan Londra 10 (A.A.) - Morning Post 
dikkate aldigi bir i~e aiddir. Bu, Lokar- gazetesinin bildirdigine gore, lngiltere 
no anla~malannm, yerini tutacak olan ile !talya arasmdaki kar§Ibklt gerginJ:gi 
yeni bir muahedenin viicude getirilmesi izale ic;in iki memleket arasmda bir an
ic;in be§ garb devleti arasmda bir ic;tima la~ma viicude getirilecektir. !ki hi.ikumet, 
yapilmasim istrhdaf ey]iyen ve halen Akdenizdeki kar~1hkb menfaatleri tam
devam etmekte olan ihzari faaliyetin ii- yacak olan notalar teati edeceklerclir. 
mid edelim ki bu yeni muahede, Avru - Her iki hi.ikumet, belki de, ba~ka dev
pa meselelerinin tanz1mme dogru ilk letlerle, Bi.iyiik Britanyamn vaktile zec
merhaleyi te~kil eylesin. Ben, burada bu- ri tedbirler zamanmda yaptiklanna mii
lunan herkesin, halen yap1lmakta ola.a ~abih iki tarafh deniz anla~malan yap
noktai nazar teatilerinin mlisbet ve mamal:b da taahhiid eyliyecektir. 

- ........................ ,..,,,,111111111111111111111111111111111111111111111111/llllllllll llfllllllllllllllllllllllllluuuuouuu ................... . 

Yeni meb'uslar IM. Bekin temaslar1 

Be, 
namzedler 

daireye 
gosterilecek 

miinhal 

Ankara 10 (Telefonla) - Biiyi.ik 
Millet Meclisinde be§ miinhalin ac;Ildigl
ni resmen bildirecek olan Ba~vekalet tez
kerelerinin Meclisin cuma giinkii toplan
hstnda okunulacag1 anla§Ihyor. Hie; §UP
he yok ki vefat eden saylavlann aziz ha
hralan bu vesile ile de sayg1 ile amla -
cakhr. Mi.inhaller ic;in de yakmda inti • 
habata gec;ilecegi haber almmaktadu. 
Costerilecek namzedler ic;in her mi.inhal 
Vukuunda ileri si.iri.ilen bir tak1m ~ayialar 
gene tazelenmi§tir. Fa kat bu mutad §a· 
:Yialardan ayn olarak Kadim diller pro -
fesori.i F az1! N azmi ile halk romancisJ 
Hi.iseyin Rahmi ve eski Dahiliye Mi.iste
~n ve §imdiki Parti Umumi Idare He -
:Yeti azas1 V ehbinin namzed gi:isterilme
leri c;ok kuvvetli bir ihtimal dahilindedir. 

Sovyet inkilabinin 
ytldoniimii 

Ankara 10 (A.A.) - Te§rinievvel in
kilabmm 19 uncu y1ld6ni.imii rniinase -
betile Dl§ i§leri Bakam doktor Te':fik 
Ru§tii Arasla Sovyetler Birligi Dl§ I§ -
leri Halk Komiseri Litvinof arasmda a
§agldaki telgraflar teati olunmu§tur: 

Te§rinievvel inkllabmm 19 uncu Yll
C:ionlimii miinasebetile en hararetli teb
tiklerimi ve dost birlik milletlerin saa
det ve refah1 hakkmda halis temenni • 
lerimi takdimi kendime 90k biiyiik bir 
2evk telakki ederim. 

Dr. R. Aras 
TebrikatmlZl muhtevi nazik telgrafl

lllZdan ziyadesile mi.itehassis olarak en 
samimi te§ekkiirlerimi ve ayni zaman
da dost Cumhuriyetin refah ve .~aadeti 
hakkmdaki kalbi temennilerimin ka -
buliinu rica ederim. 

Litvinof 

Pe§tede Y ahudi aleyhtarhg1 
Budape§te 10 (A.A.) - Budape§te 

talebesinin Y ahudiler aleyhindeki niima
Yi§leri bugiin de devam etmi§tir. Birkac; 
Yiiz talebe ogleye dogru felsefe fakiilte
sinin bir dersanesine gi_derek mevcud Y a
hudi talebenin derhal i.iniversiteyi ter -
ketmesini istemi§lerdir. iki yiiz talebelik 
tliger bir grup ta §ehir sokaklannda do
la§mi§ ve sonra ispanya elc;iligi binas1 o· 
ni.ine gelerek tezahiiratta bulunmaga ba~
lamt~hr. Polis miidahale ederek talebe -
Yi d_agitrnl§hr, 

ingiliz Krab 
bir ziyafet 

'ere fine 
verdi 

Londra 10 (Hususi) - Lehistan Ha
riciye Nazm M. Beck, Ba§vekil M. Bald 
vinle gori.i§ti.ikten sonra, Hariciye Na • 
zm Edenle uzun miiddet gi:iri.i~mii§ti.ir. 
Bu gi:iri.i§meler esnasmda §arki Avrupa 
emniyet meselesile, Lehistandaki Mu • 
sevilerin Filistine hicretleri i§i tetkik 
edilmi§tir. 

/ngiliz Kralr M. Bek ¥erefine bir 
ziyalet verdi 

Londra 10 (A.A.) - Kral Sekizinci 
Edvard di.in Buckingham saraymda M. 
Beck §erefinc bir ogle yemegi vermi§
tir. M. Eden ve Lord Halifaks davet -
liler arasmda bulunmakta idi. 

M. Bekin gazetecilere beyanatt 
Londra 10 (A.A.) - ingiliz ve ccnebi 

matbuah mi.imessillerini kabul eden M. 
Beck her iki memleket matbuah tara
fmd;n da tebariiz ettirildigi ve9hile, in
giltere ile Polonyanm bir9ok baglarla 
birle§ffii§ bulunduklanm soylemi§tir. 

M. Beck, Londraya yaptJg1 seyahatle
rin uzun miiddettenberi tasarlamakta 
oldugunu soylemi§ ve §imdi ingiltere 
hi.ikfunet adamlarile beynelmilel mese
leleri gorii§mek f1rsatm1 elde etmi§ ol
dugundan ziyadesile memnun oldugunu 
kaydetmi§tir. Polonya, miizakere edil -
mekte olan muglak meselel_£rin halli 
i9in ingiliz hiikumeti tarafuidan takib 
edilen tarz1 hareketi takdir etmektedir. 

Gazetecilerin bir9ok suallerine cevab 
veren M. Beck, konu§malar esnasmda 
Danzig meselesinin de mavzuubahs e
dildigini si:iylemi§tir. Polonya - <;ekos
lovakya meselesi, beynelmilel bir gi:i -
rii§meye miisaid olmamas1 dolay1sile, 
mevzuubahs edilmemi§tir. 

Efganistan Harbiye Naz1r1 
Tahran 10 (A.A.) - Efgan Harbiye 

N azm Mahmud Han, Mazenderan -
Me§hed yolu ile Kabile hareket etmi§ -
tir. 

pARiS BORSASI 
Paris 10 (Hususi) - Paris borsasmm 

bugiinkii kapam§ fiatlan ~unlard1r 
Londra 105,15, Nevyork 21,57 1/4, 

Berlin 869, Briiksel 364,75, Madrid -, 
Amsterdam 1160, Roma 113,55, Lizbon 
95,55, Cenevre 495,75, bak1r 48 3/4 -

49 1/2, kalay 244,12,6, altm 142,7 1/2, 
giimi.i§ 22,15,16. 

CUMHL ~T 

Hldiaeler aras1nda 

Szvas habsz 
Ankara Elivleri &ergi&inde memle-

ket halrlar1 ba§llba§lna bir §ahe· 
&erler grupu te§kil eder. Bunlarrn a
ra&rnda Srva&lrnrn parmaklarrndan ~~
kanlarl bilhassa yadetmek Uizrmd1r. 
l§<;i&inin hiineri ve kulland1g1 malze
menin miikemmeliyetile Swa& haluu
nrn, iistiine basmrya kryamzyacag1m1z 
hu&u&1 bir dokuma ~iiri var. l;izgiler 
ve renkler, saglaml1klarrnr ilk bak1~a 
arzeden •1k1 bir hende&e di&iplini i<;in
de, &leak bir ahenge dogru giderek 
seVifiyorlar. 

Koyu renklerile bizi muntazam bir 
bah<;ede bir yaz gece.i hayaline <;ag1· 
ran bu faheserler kar§unnda sabit ka
laballklar toplanryor. 

Fakat Srvas halr&rnrn biiyiik bir IS· 

trrab1 vard1r. Gihelligi ve &aglamlzgl 
kendisine pahal1ya oturuyor. Ehliyet
siz, .;iinkii ucuz i§.;i elinden <;1kan, fe· 
na, .;iinkii ucuz malzeme ile yap1lan 
biitiin oteki §ark halrlarlnln Q§ail fi
atlarile rekabet edeme:z; bir hale gel
digi i~in Swa&rn bir<;ok tezgahlarr ka
panml§hr. S1vas hal1crlrgrnr korumaya 
ahdeden Swas Muhasebei Hu&u&iyesi 
olmasaymt§, bu yerli san'at orada 
<;oktan son nefe.ini verecekmi~. Mu
haubei Hu&u&iye, kendi biit~e&ile a<;
ttgr San' atevinde bir halrc1lrk fubesi 
tesis etmif, orada halz yaptrrryor ve 
Swa&ln en biiyiik san'at gururunu 
himaye ediyor. (Jlmez halrlar ya • 
pan S1va• hallcllzglnt oliimden kur -
taran bu himayeyi alk1§lar1z ve 
memleketin korunmaya muhtoc diger 
yerli ~ran'atlar1nr himaye etmesi la -
z1m gelen biitiin Muhasebei Hususi -
yelere ornek olma&lnl dileriz. 

PEYAMI SAFA 

Sam Tiirkleri 
' 

Bir yard1m cemiyeti 
teskil ettiler 

' 
,Sam Ti.irklerinin, bu seneki Cumhuri

yet bayramimizda, Turk hava §ehidleri
nin kabirlerine c;elenk koyduklanm ve bu 
vesile ile merasim yapttklanm yazmi~ -
t1k. Mahallinden verilen malumata gore 
,Sam mmtakasmda aslen Turk olup Bii -
yi.ik Harbden sonra Suriyede kalmak 
mecburiyetinde olanlarla bilahare Turk 
tabiiyetine giren Arablar ve Ti.irk tabii
yetile Suriyeye gelen Turklerin say!Sl 
on binlerce ki~iyi g~tigi halde §imdiye 
kadar bunlar tarafmdan bir hay1r cemi -
yeti te~kil olunmaJ1ll~ ve baz1 zevatm 
vaktile yaphklan te§ebbiisler gi.i<;liiklerle 
kar§lla~mi~hr. 

Fa kat bu vak'a, bu fikir tekrar uyan -
m1~ ve T ayyare cemiyeti piyangosu, ~a
rahisar madensuyu ajam .$ani Di.irri 0 -
terin daveti i.izerine birkac; toplantl ra
pJlmi§, (Ti.irk F1karasever kuruinu) a -
dile bir te~ekkiil viicude getirilmesine ka
rar verilerek, nizamnamesinin ana hat • 
Ian tesbit edilmi~tir. 

Bu kurum; dul kadmlara, ihtiyarlara, 
oksiizlere ve garib di.i§enlere yardim e -
decek ve (KlZ!lay, <;ocuk Esirgeme, Fa
kir c;ocuklan okutma) gibi ~ubelere ay -
nlacaktir. Kurumun meydana gelmesi i -
<;in gorii~melere ve konu~malara devam 
qlunmaktadir. Strf insani yard1m gaye • 
sile kurulmak istenen kurumda, ne Ara
bistan ve ne de diger memleketlerin siya· 
setile ugra&tlmamak ic;in kuvvetli mad -
deler konulmu~tur. 

Kurum te~kilah tamamlanmca, Suriye 
hi.ikumetinden resmi ruhsat almacak ve 
bilahare bu hususta daha tafsilath rna -
lumat verilecektir. 

.. 

DV<;ENIN NUTKU 
c<O halde hakk1n himayesinde bir sulh 
yok ta fili kuvvetin cebren tahmil 

ettigi miisellah bir sulh vardir)) 
M. Musolininin, 
zikretmege bile 

Kiiciik 
~ 

tenezziil 

• • • ISmlni Antanhn 
etmedigi goriiliiyor 

Yazan: L. Markoviff 
M. Musolininin Milanoda soyledigi mesai esnasmda, ne Almanyayi, ne ital

nutuk gerc;ekten beynelmilel mahiyette yayi, birer ami! olmak itibarile ihmal et
herhangi siyasi elbirligi i<;:in biiyiik teh - mi§lerdir. F akat Berlin - Roma mihve • 
likleri arzetmektedir. Filhakika, Du<;:e. rine, Duc;enin mi.inhaman atfetmek iste • 
Milletler Cemiyetinin sadece lasavvuru digi ehemmiyeti vermeleri, ancak istiklal
kars1smda bile bu derece aleyhatr fikirler lerinden vazgec;mekle mi.imkiin olabilir. 
ve bu derece istikrah besledigini bundan BOyle bir inhisann ise, bizzat M. Muso·· 
evveJ asJa bu derece a<;Ik soyJememi~ti. lininin ileri surdi..igi.i kuvvet nisbetJerile 
intizam ve sulh i<;:inde bir beynelmilel olc;iildiigii takdirde, hakikat sahasma gi
hayat i<;:in zaruri esas saytlan her~ey bu remiyecegi a~ikardtr. M. Musolini, Mi
suretle altiist olmu§ bulunuyor. Hukuki, lano nutkunda sayd1g1 prensipleri tatbi • 
kanuni hakkm himayesinde bir sulh yok kat sahasma koymaga te§ebbi.is ettigi tak· 
ta, fiJi kuvvetin cebren tahmil ettigi miisel- dirde, bu ikinci nokta, orta Avrupadaki 
lah sulh var. Eger kuvvetli kimse sulha 0 vaziyeti daha mi.i~ki.ille§tirecektir. 
sahib olacak. Y ani, silahtan tecerriid yok, Ki.i<;i.ik Antanh, daha dogrudan dog· 
sistematik ve iyice tesbit edilmi§ bir pro· ruya alakadar eden iki nokta vard1r. Bi-

'b 1 M rincisi, Tuna hududlarmm Macaristan gram muc1 ince silah anma var. a -
demki beynelmilel miinasebetler kuvvet· lehine olarak tadili talebine daird1r. Ki.i
lerin nisbetine bagh kalacakttr, devletler c;iik Antantm bu husustaki noktai nazan 

malumdur; Milletler Cemiyeti paktmm arasmda herhangi miisavat ve mii§abehet 
19 uncu maddesi haricinde, hi9bir sulh 

fikrini terketmek icab ediyor . .$u halde muahedesinin tadilini kabul etmemekte· 
Milletler Cemiyeti beyhude ve fazladtr. dir. Fazla olarak, Macaristanm vaziye • 
<;unkii beynelmilel hayat Cenevre pak - tinin, mezkur 19 uncu maddede tasrih e· 
ti prensiplerine gore tertib edilmege mi.i· dilmi§ ve bir tadil talebini hakh gostere· 
said degildir. T aksim kabul etmez sulh bilecek olan ihtimaller kategorilerinden 
te yoktur, zira, harb, zayiflan kavilerin hie; birisine dahil bulunmadigi kanaatin • 
arzusuna rametmek ic;in zaruri bir §eydir. dedir. Filhakika, Trianon muahedesi 

Beynelmilel siyaset kaideleri diye Mi- gayrikabili tatbik degildir ve sulh ic;in 
lanoda jlan edilen bu prensipler ve dah'l hic;bir tehlike arzetmemektedir. 
ba~kalan, Kiic;i.ik !tilaf memleketlerinde ikinci nokta, Yugoslavyaya yapilan 
c;ok elim tesirler yapmi§hr. M. Musolini· avanshr; fakat bunun manas1 kolayca an
nin abes ve manhksiz diye red ve ilan la~1hyor. lie; Ki.ic;i.ik ltilaf memleketinden 
ettigi esaslann ta kendisi iizerin~e sul~.u yalmz Yugoslavya italya ile hemhudud
tanzim ve muhafaza etmek gayesile, Ku· dur. Yugoslavya Fransanm bir miittefi
c;i.ik Antantm, 19~0 denberi o kadar fa~- kidir ve Adriyatikte sahib oldugu mii • 
]iyetle takib ettigi siyasi ve diplomati.k kemmel sahil dolaytsile de !ngiltereyi a· 
mesai bu suretle tamamen koti.iriimle§mi~ lakadar etmektedir. M. Musolininin bu 
bulunmaktadtr. fazla diplomatik jesti kar§Ismda Y ugos • 

,Su halde, M. Musolininin nutkunun lavyanm yapacag1 mukabeleyi tahmin et
birinci kismi, Kiic;iik Antantm takib et - mek biraz mevsimsiz olur. Maamafih, 
tigi gayeye dogrudan dogruya aykm o· italyanm, Yugoslavya ile olan mi.inase -
!up, en hiinerli formiil bile, biribirinden betlerini normal hale getirmegi miiteaddid 
bu kadar derin surette ayn iki siyaseti defalar bilhassa ihmal ettigini de hatirla
pratik surette uzla§hrmak ve biribirine mak laZimdtr. Roma ile Belgrad arasm· 
uygunla§tlrmak hususunda kafi derecede daki miinasebetlerin miisbet ve devamh 
bvrak olamaz. Bununla beraber, orta bir tarzl halle baglanmasi temenni edil • 
Avrupa ve Balkanlarda sulh, Tuna mem- mekle beraber, bunun husulii imkam, 
leketlerile, onlarm bi.iyiik, kiic;iik kom - Yugoslavyanm siyasi, milli ve miilki ta· 
§Ulan arasmda yap1lacak esash bir an • mamiyetlerinin mutlak surette tamnmas1 
la~mtya baghd1r. italya ile Ki.ic;i.ik !tila- esasma istinad edebilir. 
fm noktai nazarlanm, Milletler Cemiyeti Yugoslavyanm, bir ami! s1fatile Bal • 
pakh ~er~evesi i<;:inde, mi.isavat esas1 i.ize- kanlarda ve orta Avrupada hakiki ve 
rine ve bi.itiin alakadar devletlerin ser • kat'i surette tanmmas1, aynca, ltalyan 
best~e muzahereti ile tel if etmek esasen siyasetinin Tuna mmtakasmda ve Bal • 
tahakkuku gi.i~ bir keyfiyetti. Duc;enin kanlarda yeni bir istikamet almasm1 in· 
nutkundan sonra, bu yolda bir anla§ma, tac eder. Halbuki, M. Musolininin nut· 
daha §iipheli bir hale gelmi§tir. kunda, boyle bir degi§iklik yapmak ar -

Nutkun, miisbet problemlerden bah • zusuna dair hic;.bir emare yoktur. Bila -
seden ikinci ktsmmda, M. Musolininin, kis, Di.ic;enin, italya ile Yugoslavya ara· 
Kiic;;i.ik Antantla bu stfatla gori.i§mekten, smdaki «dostluk miinasebetleri ic;in yeni 
prensip itibarile imtina ettigi, hatta onun esaslar» dan bahsederken, daha ziyade, 
ismini zikretmege bile tenezzi.il etmedigi Yugoslavya siyasetinin degi§mesini, onun 
mii§ahede olunmaktadJr. Diger taraftan, an' anevi dostluklan ve ittifaklan terket
Duc;e, Berlin - Roma mihveri i.izerinde mesini ve Berlin - Roma mihverine ilti· 
mar etmekte ve milletleri, onun etrafmda hak etmesini di.i~iindiigii anla§thyor. E
elbirligi yapmaga davet eylemektedir. ger Di.ic;enin teklifi boyle ise, bu, Yugos· 

Tuna meselesine tatbik edilince, boy • lavya ic;in de, bi.iti.in Yugoslav milleti 
le bir vaziyetin, Ki.ic;i.ik Antant i<;:in ka- i<;:in de kabuli.i imkans1z bir tekliftir. 
bulii imkans1z oldugu goriiliiyor. Ki.ic;iik •istanbul. 

Antant memleketleri, Tuna havzasmm Sab1k Yugoslav Adliye Na:..tn 

kalkmmast ve tanzimi yolunda yaphklan L. MARKOVIC 

Amerikadaki grevin tesirleri Leh generali Ridz • Smigli 
Mare§al oldu 

Var§ova 10 (A.A.) - General Ridz -

3 . 

HEM NALINA 
MIHINA 

Bir herzeye cevab 
~ ariste <;Ikan, «L'Ordre» ga· 
IF' zetesi donanmamlZ!n Malta 

seyahatinden bahsederken ~y
le bir herze yumurtlami~. 

«Bu miinasebetle dedikoducular, ~u 
hadiseyi hattrlattyorlar: Elli sene ev,;el, 
Osmanlt donanmasma mensub bir filo, 
I ngiliz donanmasmm ziyaretini iade i~in 
M allay a gidiyordu. I 877 de /ngiliz do
nanmast, (:arm ordularmt istanbul o -
niinde durdurmu§tu. lngilizlerin tehdidi 
olmasaydt, Ruslar J stanbulu zaptede • 
ceklerdi. J§te Osmanlt donanmast /ngi • 
lizlerin bu ziyaretini iade etmek istiyor· 
du. F akat bu le§ekkiir ziyareti tahakkuk 
edemedi. Bunun sebebei, hiisnii niyet ol
mamast degil, fakat Maltamn bulunmaz 
oimastdtr. Osmanlt donanmast kuman -
dam olan amiral, haritalarz beyhude ye· 
re ara§imp durdu; fakat Malta bir tiirlii 
uf ukta goriinmek istemiyordu. 0 kadar 
ki Akdenizde alit hafta miiddet devam 
eden seferden sonra Tiirk filosu kuman• 
dam ugradtgt ilk limandan lstanbula, 
miisliimanlarm H alifesine ~u tel graft 
r;ekti: «Malta yokf» 

{Malta yok sozii gazetenin yaz!Slnda 
ti.irkc;e yaztlmt§ ve yanma fransizcas1 ila
ve edilmi~tir.) 

Amiral, mahcub bir halde lstattbula 
dondii. 

Fakal, Kemalistler biitiin bunlan de .. 
gi§tirmi§lerdir.» 

.$imdiki Ti.irklerin artik Maltay1 bu • 
lamtyacak vaziyette olmadtklanm Jut • 
fen ilave ettigi i<;in L'Ordre gazetesine te· 
sekki.ir ettikten sonra, hemen ~unu soy -
liyeyim ki Turk denizcileri, F ransiZ de· 
dikoduculannm tahayyiil ettikleri gibi 
hic;bir zaman Maltay1 bulamtyacak ka • 
dar zavalh bir vaziyete di.i§memi~lerdir. 

F ranSIZ gazetesinin bahsettigi 1877 ta• 
rihinde Ti.irk donanmasi, F rans1z bahri
yesi kadar kuvvetli ve diinyamn ikinci de· 
recede donanmas1 idi. Mes'udiye aya ' 
nnda kuvvetli bir zuhh, o zaman yalmz 
lngiliz donanmasmda vard1; F rans1zlarda 
yoktu. 

Gene 1877 harbinde Turk donanmas1 
Karadenizde Ruslara kar§l tam ve kat'i 
bir hakimiyet tesis etmi§ti. Tiirk bahri -
yesi, bundan sonra, Sultan Hamid dev
rinde Halice hapsedilerek uzun bir ata• 
let devresi ge<;irmi§ olmasma ragmen, 
Turk denizcileri Ertugrul gibi kohne bir 
tekneyi 1890 da ta J apon sui anna kadar 
gi:itiirmi.i~lerdir. FranSIZ gemicileri. oyle 
c;iiri.ik ve peri§an bir gemi ile ] aponyaya 
gitmek §oyle dursun, denize ~1kmak ce· · 
saretini bile gosteremezlerdi. 

Ti.irk denizcileri, 30 seneden fazla Ha
licde yatmaga mahkum olduklan halde, 
damarlanndaki yiiksek denizci kam ve 
Idarei Mahsusamn c;iiri.ik teknelerile yap· 
ttklan son derece tehlikeli seferler saye· 
sinde daima denizcilik kabi!iyetlerini 
muhafaza etmi§lerdir. 

Miitareke ytllarmda merhum Lutfi 
kaptan ihtiyar Gi.ilcemali evvelce asia 
gitmedigi Amerikaya goti.irmii§, sisli bir 
havaya ragmen, birc;ok meslekda§larml 
hayrette btrakan bir meharetle elile ko)
mu§ gibi New-York limamm bulmu~tu. 
Ayni seferde, evvelce bir9ok defalar bu 
limana gidip gelmi~ olan ecnebi gemile -
rinden baztlan yollanm §a§ITIDI§lardi. 

Franstz gazetesi, 59 ytl evvel Ti.irki
yenin F ransa ile boy olc;ii§ecek bir do · · 
nanmas1 ve miikemmel denizcileri oldu· 
gunu bilseydi, TUrk bahriyelileri hakkm· 
da boyle sa~ma bir yaz1y1 si.itunlanna 
gec;irmezdi. V e B arbaroslann torunlan· 
na boyle bi.ihtan etmezdi. 

Frans1z muhalifleri 
hiicum ediyorlar 
F rans1z - Sovyet pakb 
derhal feshedilmeli imi' 

Nevyork 10 (A.A.) - Grevler yiiziin
den seyriisefainin inkitaa ugramas1, 
Havai ve Alaskada hayat pahahhgm1 
son derece arthrmi§hr. Havai valisi, 

Mesai N az1n M. Mac Gradyye, Havaide 
kalm1§ olan 1729 yolcu ile yedi gemi 
mi.irettcbatmm karada yemek yemekte 
ve bu suretle mahalli ihtiyacah tatmine 
tahsis cdilmi~ olan zahireleri tiiket -
mekte olduklanm bildirmi§tir. M. Mac 
Grady, bugun seyriisefain kumpanya -
lanmn bir toplantl yapmalanm iste -
mi§tir. 

Smigliye bugiin i:igleden sonra biiyiik !!!!!!!'===,....~~~~~~~==== 

Saint - Denis I 0 (A.A.) - M. 
Doriot, di.in ogleden sonra Fran -
stz Halkc;Ilar f1rkasmm kongresinde ez • 
ciimle demi§tir ki: 

«- Franstz - Sovyet misak1, Alman 
tehlikesini memleketimizin ta gobegine 
nakletmekte ve bizi garbi Avrupada 
Bol~evizmin ajanlan mevkiine sokmakta
dir.» 

Son aylarda Sovyet Rusya tarafmdan 
yapilmi§ olan diplomasi akidlerini hula -
sa eden hatib, §oyle demi§tir: 

«- Bu akidlerin bir tek gayesi var • 
dtr: F rans1z - Alman miinasebetlerini 
biisbi.itiin vahimle§tirmek.» 

M. Doriot, F rans1z - Sovyet misakmi 
feshetmek, komiinist hrkasm1 haric ezka
nun addeylemek, General F rankoyu ta· 
mmak, Almanya ile dogrudan dogruya 
miizakeratta bulunmak istemi§tir. 

F ranstz Halkc;Ilar partisinin bu ic;ti • 
mamda inz1bah temin ic;in ic;.tima mahal
linin etrafmda kuvvetli polis kordonlan 
vi.icude getirilmi~tir. 

Bu kordonlar, Halkc;IIar cephesi 
mensublarmm ic;tima mahalline yana~ -
malarma mani olmu§lardir. 

Sokaklarda halk §oyle bagmyordu: 
«Doriotu hapisaneye ttkmah.» 

President Harding vapuru, evvelce 
ingiltereye yann yapmas1 takarriir et
mi§ olan seferine <;1km1yacakt1r. Cu -
martcsi glinii Biiyiik Okyanus sahille -
rine hareketi mukarrer olan seyahati 
de icra edilmiyecektir. 

Metaksas Atinaya doniiyor 
Atina 10 (Hususi) - Ba§vekil Me -

taksas diin ak§am Hidra torpitosile Ati
naya di:inmek iizere Giridden hareket 
etmi§tir. Hareketinden evvel gazeteci -
lere verdigi beyanatta ahalinin kendisi

ne kar§l gosterdigi 9ok hararetli istik -
hal ve hiisnii kabuliin §ahsma aid olma
YlP yeni kurulan devlet rejimine kar§l 
oldugunu ve bugiin biitiin Giridlilerin 

milli mefkfue ugruna her §eylerini fe

daya haztr bulunduklarml tesbit ettigi
ni si:iylemi§tir. 

§atoda merasimle mare§alhk asasmm 
tevcihi merasimi dolay1sile zengin su • 
rette donanmi§ olan Var§ova biiyiik bir 
bayram havas1 ya§amaktad1r. 

Gazeteler, Polonya i9in biiyiik bir e
hemmiyeti olan bu M.disenin sembolik 
manasm1 tebariiz ettirmektedir. 

Gazeta Polska ezciimle diyor ki: 
cPolonya milleti General Ridz-Smig

liye mare§alhk riitbesini tevcih etmekle 
onun omuzlarma ag1r bir yiik koymak
ta ve bugiinden itiban n Polonyamn 
mes'ud. mukadderatmdan kendisini mes 
ul tutmaktadir.• 

Express Poranny §6yle diyor 
cMare~al Pilsudskinin mirasmm, Po

lonya rnilletini biiyiik selefinin 9izdigi 
yolda yliriiten Ridz • Smigli tarafmdan 
almrnl§ olmas1 90k mes'ud bir hadise • 
dir." 

Ag1r endi.istri orgam clan Kuryer 
Polski de §6yle diyor: 

cRidz-Smiglinin rolii, ordu ba§kuman 
danhg1 rolii <;erc;evesinden 90k daha 

biiyiiktiir. Mumaileyhin mare§alhga 
terfi edilmesi, biitiin Polonya milletinin 
kendisine kar§l duydugu sevgi ve TllU

habbetin ac;1k bir ifadesidir .• 

lngilterede grev 
Londra 10 (A.A.) - Brodworth ko -

miir havzasmda 9ah§an ii<; bin i~<;i grev 
ilim etmi§tir. 

Bir kaYJp 
istanbul H1fzts • 

Slhha Mi.izesi mu
diirii doktor Ziya 
Hiisnii di.i.n vefat 
etmi§tir. 

Merhum istik -
lal Harbi esnasm _ 
da muhtelif vazi -
felerde hizmet et • 
mi~, son defa S1h -
hiye Vekaleti Ne~· 
riyat miidiirli.igiin
de bulunmu§, An
kara S1hhat miizesini de o tesis etmi§tir. 

Memleket i<;in 90k k1ymetli vazifeler 
gi:irrni.i§ olan merhum Ziya Hiisniiniin 
cenazesi bugiin 6gleyin, Belediye kar· 
~1smda Sinanaga dairelerinden kaldl· 
nlarak aile makberesine defnedilecek • 
tir. Merhuma rahmet diler, kederli ai· 
lesine taziyetlerimizi sunanz. -···-Habetistanda Alman • ltal· 

yan i§birligi 
Berlin 10 (Hususi) - Habe~istanda 

te§riki mesai etmek meselesini gorii~ • 
mek lizere Almanya ile !talya arasmda 
miizakerelere ba§lanrni§hr. 



4 CUMHURIYET 11 ikincitc§rin 

t; k kl ll Malatyantn giizel 
Ill ~::.\~ Cam lri ari bir kazasi: POtiirge 
"~~=========================== Cahid U~uk ~ 

r 
5ARAY Sinemas1 

Harpten evvelki Rusyada son «;ar devrinde cereyan 
eden hakiki ve muhte,em bir f&heser ( Bu ak$amki program ) 

isTANBUL: 
- Seninle. c;ocugumun hahn ic;in otu·j d:, gozleri ayt§Igmm birer damlas! gibi Potiirgenin en biiyiik 

ruyorum. · parhyordu. 
Kadm, ba§Inl salladl: - KorkmadJm, yalmz §a§Irdtm. ihtiyacl yol ve bir 
_ Hie; te degil. . . Beni severek, isti • - Gecenin bu saatinde, duvar liz·~- Sihha t dispanseridir VOLGA ATE~LER iCiNDE 

12,30 plakla Ttirk musikisi - 12,50 hava
dis - 13,05 plakla hafif mtizik - 13,25 muh
telif plak ne~riyat1 - 18,30 plakla daM 
musikisl - 19,30 Dyalog: Bedia, Vasfi R1za 
tarafmdan • 20,00 Sine Kernan: Nuri ve 
ark<l!da~Jan tarafmdan - 20,30 Cerna! Ka
mil ve arkada~lan tarafmdan Tiirk mu.si
kisi ve halk §arkJ.lan - 21,00 orkestra -
22,00 plakla sololar • 22,30 Ajans ve Borsa 
haberleri - 23,00 son. 

yerek, aldm... ;limdi, kim bilir neden, rinde oturan bu gene k1z bir deli olma-
c;ocugu ortaya siiri.iyorsun... sm diye korkabilirdiniz de.·· 

- Seni severek almadtm. Evlendigi- - Hay1r korkmad1m. Y almz, §U bir 
miz zaman, karmnda c;oeugumu ta§Iyor • kac; dakikada, kafamm ic;i saatleree du-
dun. §iinmi.i§ gibi yoruldu. 

- Sen beni sevmesen bile, ben sana - Neier dii§iindi.iniiz? 
a§lkim. ister c;ocugun, ister ba§ka §eyin - Birdenbire, sizi dii§iindiim. Sizi 
hahn ic;in de olsa bile memnunum... gordiigiime c;ok sevindim. 

Kiicriik gozleri bir kazane gururile par- - Beni mi dii§iindi.ini.iz? 
hyordu: - Evet. 0 da benim gibi evinden dl" 

- Hem benden ho§lanmasan, benim- §an firlamJ§, insan nic;in evinden kac;ar? 
le konu§maz, alakadar olmazdm. Gene bz, ba§ml hafifc;e kaldirarak, 

- Seninle evlenmek ic;in konu§rnU • 
yordum. Nas1l ki §imdi de c;ocugumun 
hahn ic;in de elsa gene memnunum ... 

- Hep oturaeag1rn da. <;oeuk beni 
c;ok seviyor. 

Kadmm sesi, konu§urken giilmesi, 
gozlerinin panltiSI, erkegin sinirlerini bo
zuyor, ortada duran e§yalardan birini 
kavray1p, onun ba§ma f1rlatmak I<;m 
di§lerini stkiYordu. 

Kadm, oturdugu koltuktan kalkrnt§, 
ayna oniinde, permenanth, koyun postu
na benziyen sac;lanm ok§ar gibi tanyor, 
diizeltiyordu. 

- Sac;lanm giizel oldu degil mi Or· 
han? 

Erkek odanm bir ba§mdan obiir ba§ma 
dola§Iyor, arama, minder iizerinde uyu· 
yan kiic;iik klZlna bakmak ic;in duruyor -
du. 

- Cevab versene ayol. Dilini kediler 
mi yedi? 

Erkek, durdu. Minder iizerinde uyu· 
yan c;oeuguna, bir de ayna oniinde sac;· 
Ianna bakan kansma bakti. Birdenbire 
donerek oda kapismi ac;h. Kap1y1 c;ar -
parak <;Ikti, gitti. 

Kadm, hala aynaya bak1yordu. Sac;· 
lanm diizeltti, tarad1, uc;lanm klVlrdi. 
Sonra donerek klZlnm yanma yakla§h. 
Yiiziinde kaygusuz, §en, bir giiliimseme 
dol a§ h. Omuzlanm silkti: 

- Gene doner gelir ..• 

* * * 
DI§anda aYI§Ikh bir geee vardi. Deni

zin yiiziine, elmash, bir mavi tiil ortii or
tiilmii§tii. Y ol boyunca suah akasyalann, 
beyaz salk1m c;ic;ekleri hirer buhurdan gi· 
bi tiiterek, 1hk havamn ic;ini, ba§dondii -
riieii bir kokuyla doldurmu§tU. 

Gene adam, biiyiik bir soluk ald1. 
Ayi§Igi, deniz, kokulu hava, gozlerinden 
kammm hayalini, kulaklanndan c;atlak 
sesini ahyordu. N ereye gideeegini, nic;in 
yiiriidiigiinii bilmeden ilerliyordu. K1y1 • 
dan aynld1. Ayaklanm kaldmm ta§la • 
rmdan uzakla§rni§, asfaltta yiiriir hisse
dinee §a§tl. 

Y olun kenarmda havagazi lambala • 
n I§Iktan bir gerdanhk gibi goriiniiyor, 
uzaklarda Adalarm benek benek lam • 
balan gi:iz kirpiyor, denizde giimii§ bir 
yo! uzay1p gidiyordu. 

Bir kO§kiin bahc;esi oniinden gec;iyor • 
du. Parmakhklardan sarkan sarma§Ik 
giillerinin, inee dikenli kollarmdan sa • 
kmmak istiyerek igildi. Heniiz bir adtm 
atrni§h. Birdenbire durdu. Alc;ak bahc;e 
duvannm iizerinde beyaz elbiseli, bir 
gene ktz oturuyordu. 

- Korktunuz galiba? 
Erkek, dikkatle ona bak1yordu. Beyaz 

elbisenin omuzlarma sarkan bukleleri var· 

T AKSIMDE - M A K S l M 
tiyatrosunda 

H A L K 
OPERETl 

16 ikincite,rin

den itibaren 

? • • istirakile 
P l p' I c; A 
biiyiik operet 

Y eni Kadro - Y eni Bale 

Tino Rossi 
MARiN ELLA 

filminde 

YARIN AK~AM 

MELEK 
SinemasJDda 

gozlerini yan kapamJ§ soy liiyordu: 
- Benim gibi, insan koea evde, gece· 

Jeri c;ok horhyan bir arab dad1 ile yap • 
yalmz kahrsa; odalarm geni§ligi, e§ya • 
!arm golgeleri, dadmm horultusu insam 
korkutursa, evden kac;:ar. Hicr olmazsa 
sokaktan kolkola gec;en sevgilileri, I§Iklan 
goriir, korkusu diner. 

- Annenle baban nic;in seni yapyal· 
mz buakt1lar? 

- istiyerek degil ki. Zehirlenerek ol· 
diiler. 

- Oldiiler mi? 
- Oc; sene evvel. .. Ben ~imdilik mek· 

tebdeyim. KI§m gi.inler iyi g~iyor, fa
kat yaz gelinee c;ok kotii .. ,, 

- Sana gelmek, korkulanm dindir • 
mek, yalmzhgmi doldurmak isterdim, 
fakat ... 

Gene k1z, one dogru igilmi~ti: 
- Fakat? 
- Bir c;ocugum var. 
Gene k1z, duvarm i.istiinden yere at· 

lamJ~tl. Kollanm uzatarak gene adam! 
omuzlanndan yakalad1: 

- Daha iyi. AnaSIZ!tgm aclSlni ona 
hie; duyurmam. Onunla oynanm, ona 
yi.inden patikler, ba§hklar, elbiseler ore· 
rim. Zaten geceleri, ic;i saman dolu bir 
bebekle koyun koyuna, ona sanlarak ya· 
tiyorum. 

Gene klZin gozleri ya§ ic;indeydi. Kol· 
lanm erkegin boynuna dolarni§h: 

- Haydi g]dip yavruyu alahm. Ga
rajda otomobilim var. Geceleri arhk can· 
h bir bebekle yatanm. Ne olur haydi gi
delim. 

Birkac; dakika sonra asfalt iizerinde 
u~ar gibi gidiyorlard1. Evin online ge • 
Iince otomobil durdu. Erkek yere atlad1: 

- Beni bekle ~imdi geliyorum. 
Bahc;e kaptsmdan, evin kapiSindan, 

odanm kapmndan ic;eri girdi. K1Z1 kii· 
c;iik karyolada yattyor, annesi, kendi ya· 
tagmda horhyarak uyuyordu. 

Erkek, c;oeugunu kucagma ald1. 0 -
dadan <;Ikti. Kap1y1 yava§ kapamak is • 
terken tokmak elinden fulad1, kapmm 
kanad1 biiyiik bir giiriil tiiyle c;arph ve 
carnian parc;a parc;a kmlarak yerlere se· 
rildi. 

Erkek, arkasma doniip bakmad1 bile. 
Merdivenleri indi, kap1lardan <;Ikh. 0-
tomobilde bekliyen, kiic;iik kadmm kol • 
Ian arasma c;oeugunu bnakh. 

I{. 'foil(. 

Kadm gi.iriiltiiyle uyanarak gozlerini 
ac;ti. Y atagmdan fuladi, 

Ayi§Igl odanm ic;:ine, yerdeki cam k1· 
nklarma vuruyor, tahtalarm iistii 1slan • 
m1~ gibi parhyordu. Kadm, tekrar ya • 
tagma dondii, yattJ: , 

- Riizgarla, kapmm cam! kmlm1~ ... 
CAHID UCUK 

Bu ak~am TURAN 

Na~id, Halide, Fahri i 

Bestekar iistad 
Muhlis Sabahaddin 

birlikde biiyiik 
roviisii 

ALi ASGARIN 
SPOR KUL0B0 

3 tablo AyriCa: HA<;iK ile SOPRiK 
Biiyiik orkestra 

Bugun T 0 R K sinemasmda 
Istanbul halkmm begendigi 

Frans1zca biiyiik operet 

HA!?METLi VALS 
HENRY GARAT • RENE ST. GYR 
Siz de goriiniiz, begeneceksiniz. 

tlaveten: Diinya havadisleri , 
ZEVK • MUSiKi .. EGLENCE 
ve iNCELiK DOLU BiR FiLM 
ZEN GiN ve MUH fE$EM SAHNELER 

9apkzn MUID.zim 
Ba~ rollerde : 

GUSTAV FRtiHLICH 
LIDA BAROVA 
GEORGES ALEK&ANDER 

Yerlerinizi bugiinden aytrbnaz. Telefon: 40868 

• KORKUSUZ KAPT ANI 

Pi:itiirge (Husust) - Potiirge Ma • 
latyaya bagh bir kaza merkezidir. Ke -
ferdiz, T araksu, Gerger, Sin an adh dort 
nahiyesi, 154 kOyii ve 46 bin niifusu 
vardtr. Ufak ve az ni.ifuslu koyleri bir -
le§tirmek suretile yeniden muhtarhklar 
te~kil edilm~ ve yiiz muhtarhkta kay ka
nununun tatbikma ba~lanmJ~I:Ir. Kazamn 
saghk vaziyeti iyidir. Pek az olarak sit
rna goriilmektedir. S1hhi miiessese nami
na maalesef kazada hi~ bir§ey yoktur. 
Bir dispanser ac;JlmasJ ic;in miiracaatte 
bulunulmu§tur. 

Son zamanlarda kazada bir mezbaha, 
iki su deposu, halalar ve belediyenin ha
rab diikkanlan yeni ba§tan yapJ!mJ~hr. 
Y edi kilometre uzakhkta bulunan ic;me 
suyunun da getirilmesi ic;in te§ebbiisatta 
bulunulmu§tur. Malatya ile Poti.irge ara
smda 90 kilometroluk bir yo] vard1r. Y a· 
gan karlar yiiziinden alt1 ay kapah kalan 

bu yol, h~ yaz vesatin i§liyebilmesi ic;in 
~ose haline getirilecektir. Kaza merkezin
de tam devreli bir ilk ve gene Keferdiz 
nahiyesinde be§ s1mfh ve be§ koyde de 
iic;er smdh mektebler vard1r. 

Belediye biitc;esi 4200 lirad1r. Bu 
pek dar olan biitc;e ile kasabamn bir yi
gm ihtiyac1 kar~Ismda ancak gerekli i§le
rin ha§anlmasma c;ah~IlmaktadJr. 

!Ikmektebin kar§Ismdaki Cumhuriyet 
meydam bir park haline getirileeek ve 

r 

Buyiik Frans1z filmini takdim ediyor. Ba~ rollerde : 

DANIELLE DARRIEUX - ALBERT PREJEAN 
NATHALiE KOVANKO • 

iNKiJiNOFF ve DON Kazaklar1. 

Bugiin matineler den itibaren 

ALKAZAR Sinemas1 
t srar ve heyecan filimleri kahramam 

BORIS KARLOF'un 
~imdiye kadar yaptig1 en l?iizel filmi 

olan ve lstanbulda Ilk defa olarak 
gosteriJecek clan 

KARA ODANIN ESRARI 

ViYANA: 
17,10 gramofon, konu§ma • 18,15 musi -

ki - 19 san'at hayati, konu~malar • 20,05 
saat, haberler, hava raporu, gelecek haf
tamn program1 • 20,40 koMer - 22,50 mu .. 
siki - 24,20 haberler - 24,30 musikl ve dii· 
eto. 

BERLiN: 
17,50 kti~tik konser - 18,35 muslki - 19,C5 

san - 20,05 ~ark1lar • 20,50 gtintin aklsleri-
21,05 haberler - 21,20 devlet yaym1 • 21,50 
§arkllar - 23,05 hava raporu, haberler, 
spor - 23,35 gece m usikisi ve daM ha val an. 
BUDAPE~TE: 
18,05 gramofonla operet par~alan-18,45 

eglenceli konu§ma • 19,15 <;:ingene orkes • 
tras1 - 20,05 konferaM - 20,35 opera yayl
m - 23,35 Qingene musikisi - 24,05 fran -
s1zca ve italyanca haberler • 24,35 dans 

b 
plaklan - 1,10 haberler. 

muazzam tilmine a~hyor. BUKRE~: 
Heyecan ••• Korku ••• Esrar ... filimleri seven amatorlere bu 18,05 orkestra konseri • 19,05 saat, ha .. 

filmi gormelerini tavsiye ederiz. runki = I berler. hava raporu _ 19.15 kon.ser. konie-
k 

Y rans - 20,10 gramofonla §arkJ.lar ve mar~ 
T ekrar te rar goriilmege deger bir ~aheserdir. tar • 20,50 konferans - 21 ,10 orkestra kon-

••••••••••••••••••••••••••••••••• seri ve §an - 22,35 sa~.t. hava raporu, ha -IIA•••••••••••••••••••••••••••••IIIa berler, spor • 22,50 dans musikisi - 23,50 
frans1zca ve almanca haberler - 24 son ha-

Parlak bir muvaffakiyet ••• Emsalsiz bir film ... 
Haftan1n muzafferiyeti olan 

MARGARiTA 
tnminin Y I L D I Z sinemas•nda 

berler. 
LONDRA: 
18,05 musikl - 18,50 gramofon ve var -

yete numaralan - 19,20 <;ocuklarm zama .. 
m • 20,05 dans musikisi - 21,05 hava ra • 
poru, saat, haberler - 21,25 ekonomik ha• 
berler - 21,35 konu~ma - 22,05 National is• 
tasyonu. 

PARiS [P. T, T.]: 
aynca bir de pazar yeri yapilacaktu. Bir gordiigii fevkalade ragbet hasebiJe birka~ gun daha 
y1l ic;inde belediye bir lokanta, kasaba I cektir. Gormek hrsabm ka~•rmaym1z. 

gosterile- 16,05 eglenceli konser - 19,35 piyes.20,35 
havadis - 20,40 piyesin mabadi - 21,35 ha
va raporu - 21,43 orkestra konseri - 22,05 
§iirler ve §arkllar • 22,35 Strasburgdan na· 
kil, haberler - 24,50 dans musikisi - 1,05 A
merika haberleri. 

yollan ve zahire sah~ma aid bir pazar •-:::::::·:~U:m:u~m:i.:d~u~h::U;I~iy~e:.:3:0~k~u:r;U~!?~·~======~ 
yeri yaphrml§ ve fenerlerle sokaklan .411 

tenvir etmi~tir. Evvelce hayvanla bile 
giic;li.ikle g]dilebilen koylere son iki Yil 
ic;ind otomobil yollan yaptmlmi§hr. 

Potiirge tabii manzaras1 itibarile c;ok 
giizel bir yerdir. Y azm Malatyadan bir 
c;ok aileler buraya gelmekte ve yaz1 ge
c;irmektedirler. 

?lazin bir oliim 
Dagistan muca • 

hidi merhum $eyh 
~amil torunlarm -
dan ve eski Me -
dine muhaf1z ve 
kumandam Gene -
raJ Osmamn oglu, 
1~ Bankas1 Kur§un 
Sanayii Tiirk Li
mited §irketi mii -
diir muavini ~a -
mil ve Uyu§turueu 
Maddeler inhisan Merhum Bereket 
Umum miidiirii Erkan 
Hamza Osman Erkanm ve Paris muha
birimiz Ziibeyde :;iaplmm karde§i eski 
Galatasaraym yeti§tirdigi genclerden 
Berket Erkan, tutuldugu hastahktan 
kurtulamtyarak, tahti tedavide bulun
dugu Amerikan hastanesinde irtihal et
mi§tir. 

Merhumun cenazesi diin mezkur has· 
taneden kaldmlarak Eyiibsultandaki a
ile kabristamna defnedilmi§tir. 

<;ok necib ve tarih1 bir ailenin ~oeu -
gu olan merhum, hayatmda yiiksek du
riistliigii ile arkada§lan arasmda tamn
ffil§ bir §ahsiyetti. Kederli ailesine ve 
arkada§lanm1z Hamza Osmanla Zii -
beyde ~aphya taziyetlerimizi beyan e
deriz. -···-Beruta gelen eski §ehzadeler 

Berut gazetelerinin verdikleri malft -
mata gore sak1t Osmanh hanedamndan 
baZilari, bu meyanda Abdiilhamidin 
damad1 Ahmed Fuad, Muradm k1zmm 
koeas1 Nihad ve Re§adm oglu Ziyaed -
din Beruta yerle~mi§lerdir. 

-···~ 

Bu akfam 21 de 5 A R A Y Sinemas1nda 

MONiR NUREDDiN 
VE ARKADA~LARI 

Mevsimin ilk bi.iyiik KONSERi 
Nefis ve zengin program, yeni kadro 
Fiatlar : 150 - 100 - 70 - nO Kuru~ 

SAKARY A (Eski Elhamra) sinemasmda 
Y ann ak~amdan itibaren BOYOK GALA olarak 

Sab1rsizhkla beklenen film ..• Bir sinema ~aheseri .• 
Bu senenin "KARiOKA, ve "KUKARA(:A, s1 ••• 

MA Vi V ALSLAR 
Oymyanlar : 

«KUKAR!;A" filminin dilber yddm 5 T E F F i D U N A 
Nev· Yorkun en giizel dansorii CHARLES COLLiNS 

ve birbirinden giizel 300 dansoz ••• 
Tamamen renkli; Biisbiitiin yeni bir tarz; 
Muzik ... Danslar ••. ve giizel bir mevzu; 

Bugiin, bu ak~am ve yarm son matinesine kadar 

A S R i Z A M A N L A R : (~ARLO) 

.... Yar1n ak,am 5 U EM R Sinemas1nda • 

MARiE BELL I VE 
HENRi ROLLAN ve 

ilk defa olarak beraber oynad1klar1 

O!diiren GOzler 

ROMA: 
20,05 gramofon ve almanca turizm h:J. .. 

berleri - 20,25 yabanc1 dillerde haberler • 
21,10 saat, haberler • 21,35 fa§izm habcr -
leri - 21,45 komedi - 22,35 konser - 22.55 
~ark1lar ve daM havalan - 23,35 haberler-
23,45 daM musikisi. 

NOBET~iECZANELER 
Bu gece nobet,.i clan eczaneler §Unlar· 

drr: 
Istanbul cihetindekiler: 
Aksarayda (Etem Pertevl, Alemdarda 

(Alj>di,i.lka,dlr)~ Baktrki:iyde (Hila!), Beyazid· 
da (Belkls), Emlni:iniinde CSal!h NecatD, 
Fenerde (Emllyadil, Karagiimriikte (Su .. 
adl, Kiigiikp~J.zarda (Hasan Hulilsil, sa
matyada (Teofilosl, ~ehremininde CA. 
HamdiJ, ~ehzadeba§mda (HaUl). 

Beyoglu cihetindekiler: 
Galatada (Hidayetl, Haskoyde (Nesim 

Aseo), Kas1mpa~ada (Mtieyyedl, Merkcz 
nahiyede (Galatasaray), (Garihl, ~~lide 

(Ma((ka), Taksimde (Kemal • Reb till, (Kur
tulu~l . 

Usktidar, Kad1koy ve Adalardakiler: 
Btiytikadada (Merkezl, Heybelide (Yu -

sufl, Kad1koy, Pazaryolunda (Rifat Muh· 
tar), Modada (Alaeddin), Uskiidar, Qar§l• 
boyunda (Ittihad). 

Beylerbeyi kuliibiiniin kongresi 
Beylerbeyi Spor Kultibtinden: 
Kultibtimtiztin senelik kongresi 15/11/936 

pazar gtinii saat 11 de Beylerbeyi kultib bi
nasmda yapllacagmdan alakadar iiyeleri
mizin bulunmalanm dileriz. 

Te§ekkiir 
i~i:tnizden ebcdi aynh§ile bize kapan, 

maz bir yara b1rakan koeam ve baba -
m1z miitekaid malul binba§l Huseyin 
Hiisniiniin eenaze toreninde bulunmak 
zahmetine katlanan ve ae1m1za ortak o
lan kiymetli ve kadir§inas aile dostlan• 
m1za, saym mesai biiyiiklerime, Be§ik
ta§ jimnastik kuliibii azalarma, Elek • 
trik ve Tramvay §irketleri magazalar 

filminde gorUneceklerdir. muhasebesi ve butun arkada§lmma 
Dramatik bir mevzuda olmakla beraber nefis musiki nagmeleri ve latif 

1 
bizzar ayn ayn te§ekkiire bugiinku bii· 

e{(lenceler aras1nda cereyan eden emzalsiz bir film. yiik teessiiriimiiz mani oldugundan ga-h••••••••• I.aveten: FOX JURNAL ••••••1•••1 zetenizin bu hususta tavassutunu dile-
...... ~ ........................ ~~~............... rim. 

Acikh bir cHum Sureti mahsusada gonderdigimiz sinema Kansi: Enver GUier, oglu: Elektrik te· 
~ark Demiryollar1 mutereimi Asafm operatorii taraflnd&ll ~ekilen... sisat1 T .A. sosyetesi tesisat burosu §efi 

klZl Bayan GU.zin pek gene ya§mda ol - lskenderun ve Antakya Turklerinin istiklalleri ve ana vatana Kemal Guier, KIZlan: Zebra Ti.ikenmez 
mii§tiir. Cenazesi bugiin Galatadaki Sen olan merbutiyetlerini gosteren tiirk~e izabath tilm. F esleri ~1kar1p ve $adi.iman. 
Jorj hastanesinden saat on birde kal -
dmlacaktir. ~apka giyme merasimi. Her tiirlii tazyika ragmen Suriye intihaba· Vefat 

Giizel San'atlara intisab1 olan mer • bna i~tirak etmemek i~in yapbklan mitiniler vesaire... Usklidar • Kad1koy tramvaylan mu • 
humenin hakiki klymet ve meziyetle - y . 5 u· • M E R amelat amiri Adil Sevilin karde§i ve 

1 d b d . k b 1 arm akQamdan itibaren sinemasmm ri e gene ya§m a e e 1yen ay o rna- -r istanbul Giimrukleri Ba§ stamotorlii • 
smdan dolay1 ailesine samimi taziyet- 1 filmine ilaveten gosterilecektir. 1 gi.inden miitekaid Faz1l Sevil evvelki 

~~~~i~L~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~e~~~~~ - sinden Uskudarda aile kabristamna def-
nedilmi§tir. Cenab1 Hak rahmet ve aile
sine sab1r ve tesliyet ihsan eylesin. T iirk tarihinden bir yaprak ! ... Sultan 

" (SELAHADDlN EYYUBI) nin diinyayt tutan §ohreti!.. 

EHLi SALiB 
Muharebeleri 

Tamamen Tiirk~e sozlii muhte§em film. 

Bugiin matinelerden itibaren 

MiLLi SiNEMADA 

Frans1zca dersleri 
KI§ mevsimi yabane1 dillere bol bol 

c;ah§mak ic;in en miisaid devredir. Pra • 
tik bir metoda malik diplomah bir Fran
SIZ bayam, mlisaid §artlarla, ders ver • 
mektedir. Gazetede (F) riimuzuna tah· 
riren muraeaat edilebilir. 

-·-TERZI 

Cemal Biiriin 
Cuma giinii Ankarada Anka· 

rapalasta mii~terilerini kabul 

edecektir ve yeni ~apka mo· 

delleri gosterecektir • ..................... 
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11 ikincite~rin 1936 cmmURIYET 

Ruzveltin tekrar intihabt munasebetile 
Amerikadaki siyasi par· 

tilerin oynad1g1 roller 

Konservatuarm bu Demiryollarina 13 sene"' 
ki• programi de 300 mil yon lira verdik 
ilk konser sab 
ak~amt verilecek 

Cumhuriyet~iler, merkeziyet 
~istemi, demokratlar ise 

kanunlar yapdmasini 
-3-

usulii 
trost 

ve himaye 
aleyhine 

istiyorlar 

!stanbul Kon -
servatuan bu k1s 
mevsimi i<;in de ge
ni~ bir konser pro . 
gram! hazulam1~ . 
tlr. 

Konservatuar ta . 
rafmdan bu sene ve
rilecek alti orkestra 
konserinden birin · 
cisi i:iniimiizdeki sah 

Anayasada 1808 den sonra birle§ik 
hiikumetler iilkesine zenci esir sokulma • 
s1mn menedildigi tasrih edilmi~ti Cenub 
hiikiimetleri bu sarahate ragmen kac;ak 
suretile esir getiriyorlard1 ve bun!an hay
van siiriileri gibi iiretiyorlard1. l~te bu 
yiizden biiyiik bir ihtilaf <;Ikh ve Abra
ham Lincolnin cumhurreisligine secilme-
sile bu ihtilaf harbe miincer oldu. Ciin
kii Lincoln esaret aleyhtarlarmm nam
zediydi. Onun reislige sec;ilmesi cenub 
hiikumetlerini sinirlendirdi ve ilkin Ka
rolin hiikumeti kongredeki meb'uslanm 
geri <;agiTdi. Biraz sonra on dart cenub 
htikumeti daha bu i~i yaph ve Montgo
rneryde toplanan bir kongre yeni bir bir
le§ik cumhuriyet teessiis ettigini ilan ede
rek Jefferson Davisi de reis intihab etti. 
Va§ingtondan 120 kilometro uzakta bu
lunan Ri~mond ~ehri yeni curnhuriyetin 
rnerkeziydi. 

Bunun iizerine §imali hiikumetler ta
rafmdan cenub hiikumetler aleyhine harb 
a<;:Ild1 ( 1861). Cenublular, a<;Jk havada 
ve daglarda ya~ad1klan ic;in askerlikte il
kin ~imallilerden daha kabiliyetli go
runmii~ler, bir hayli muvaffakiyet ka • 
zanm1~lar ve hatta Va~ingtonu zaptetmek 
derecelerine gelmi~lerdi. Lakin ~imalliler, 
maglub olduk<;:a kuvvetleniyorlardi, ye· 
niden ordular diiziiyorlardi. Onlarm dart 
harb y1h ic;inde 2, 760,000 ki~iyi silah al
bna ald1klan ve 1863 ten sonra harb 
sahalarmda daimi surette dokuz yiiz bin 
ki§i bulundurduklan gozoniine getirilirse 
i§e ne kadar ehemmiyet verdikleri anla
§lhr. 

Sima! ve cenub hiikumetleri - yiiz on 
ikisi biiyiik muharebe olmak tizere -
iki bin miisademe yaphktan sonra galebe 
~imallilerde kald1, Ri~mond zaptolundu 
( 1865) ve esaret ilga, eski birle~iklik iade 
edildi. Bu siirekli harblerde ~imal hiiku· 
rnetleri 300 bin alii vermi~ler ve on be~ 
milyar frank sarfetmis.lerdi. 

Amerikanm iftirak harbinden sonra 
glri§tigi sava~. fspanya aleyhinedir. Kii
bahlarm istiklal davalanm iltizam vesi
lesile ( 1898) de ac;1lan bu harb, Arne· 
rika Birle~ik Cumhuriyetinin galebesile 
bitti, Kiibanm istiklali ilan ve Portoriko 
adas1 da birle~ik hiikumetler arazisine 
ilhak olundu. Bu cumhuriyet daha once 
Sandovic; adalanm i~gal ettigi gibi ls
panyamn maglub olmasmdan istifade e
derek Filipin adalanm da ele gec;irdi. 

Simali Amerika Birle~ik Cumhuriyeti 
1900 de Boxers harbine i~tirak etti, Av
rupa devletler ile birlikte Cine kuvvetli bir 
fuka yolladilar. Nihayet Biiytik Harbe 
hn~tJ, Almanya ile miittefiklerinin ye
nilmesini kolayla~t!Tdi. 0 mada Cum
hurreisi bulunan Vilsonun oynad1g1 rol
le me§hurdur ve ~imdiki Milletler Mec
lisini - fakat kabataslak olarak • ilk dii
§iinen de odur. 

Birle~ik cumhuriyet, hiZI1 bir inki~af
la yiikselirken Avrupa ile rekabet utira
rmda kald1. Bu rekabet hem ticari, hem 
siyasi idi. Ticari rekabet, Amerika sa
nayiini ve Amerika sermayesini biitiin ye
ni diinyada ve eski diinyanm muhtelif 
rnmtakalannda hakim k1lmak esasma 
rniisteniddir. Siyasi rekabet ise ~imali ve 
cenubi Amerikada herhangi bir Avrupa 
devletinin niifuz sahibi olmasmJ imkan 
haricine <;1karmak iilkiisiine istinad etmek-

Ruzveltten evvel Cttmhuriyet<;i partinin 
Reisicumhuru olan Hover 

tedir. Besinci Cumhurreisi olan Man
rue bu iilkiiyii: «Am erika, Amerikahla
nndm> diisturile ifade etmi~ ve onun Bir
le~ik Cumhuriyeti idare ettigi giinlerden 
( 1817-1825) tenberi o hiikum~t ~u. dii~
tura sad1k kalmi~br.Monrue ka1desmm fi
len tatbik edilmesine vesile olan ilk ha
dise, 1863 te Fran sa ile Meksika arasm
da <;Ikan harbdir. F ransiZiar, bu harbd.e 
Meksika cumhuriyetini ilga ve orada b1r 
imparatorluk ihdas etmi~lerdi. Amerika 
Birle~ik Cumhuriyeti - iftirak harbile 
me~gul olmasma ragmen - Fransay1 <<A
merika, Amerikahlanndm> diyerek ~id
detle protesto etti ve 1866 da F ranSIZ1 

ordusunu c;ekilmege icbar ederek Mek
sikayi kurtard1. ( 1903) te de Panama 
kanah i~ine miidahale ederek hafriyatl 
yapan ~irketin biitiin haklanm satm ald1 
ve o biiyiik gec;idi ele gec;irmi~ oldu. 

Birle~ik cumhuriyette - istiklalin te
karriirile beraber - iki siyast f1rka teessiis 
etmi~ti: Cumhuriyetc;iler, F ederalistler. 
Bunlar arasmdaki program farki sadece 
anayasanm tefsirine inhisar ediyordu. 
Cumhuriyetc;iler miittehid hiikumetlerden 
her birinio hiikmiiranhk hakkma malik 
olmalanm istiyorlard1. Berikiler ise fede
ral hiikumet hukukunun geni§letilmesini 
taleb ediyorlardi. Cumhuriyett;iler biraz 
sonra rakiblerinin fikirlerini kabul ve hat
ta daha vasi mikyasta tatbik ettiklerinden 
iki f1rka arasmda hic;bir fark kalmad1. 

Fa kat 1830 y1lma dogru iki yeni fir
ka meydana <;:Ikti: Vigler, Demokratlar, 
Bunlar giimriik i§leri iizerinde miicadele 
ediyorlard1. Demokratlar serbest miiba
dele, Vigler himaye taraftan idi. E • 
saret meselesinde sakit kalmag1 ihtiyar e
den bu iki f1rkaya kar~I o meseleyi hal
letmek davasile ~ski Cumhuriyetc;iler or
taya ahld1klanndan ve liberal fuka 
namm1 alan Viglerle birle~tiklerinden 
1874 y1lma kadar iktidar mevkii onlann 
elinde kald1. 

tftirak harbi bittikten sonra ~~r~a v.a· 
ziyeti seri ve cezri bir. istlfa. ~e~!rd!, .. B.I.r
le~ik Cumhuriyetin nyaseh 1~1 buyuk 
firka tarafmdan idare olunmaga ba&ladJ. 
Cumhuriyetciler ve Demokratlar adm1 
ta§Iyan bu firkalar bugiin de rollerini oy; 
namaktadiTiar. Onlar ilkin ikhsadi me
selelerde fikir aynhg1 gi:isterirken 1900 
tarihinden sonra harici siyaset i~lerinde 
de birbirlerinden aynlmi~lard!r. 

Cumhuriyetc;iler merkeziy~.t .. u~~~ne, 
Federal hiikumetin mutlak ustunlugune, 
himaye usuliiniin ~iddetle tatbikma, d1~ 

giinii ak~ami saat San•atkar Liko 

2 I de F rans1z ti • 
yatrosunda verile -

A mar 

cektir. Bu birinci konser Seyfeddin Asa1 
tarafmdan idare edilecek, Konservatuar 
muallimlerinden Liko Amar da orkestra 
refakatile Bethovenin me~hur keman 
konsertosunu c;alacaktir. 

Birinci konserde <;almacak biitiin cser
ler Bethovenin eserleri oldugu i<;in ilk 
orkestra konserile de bir <<Bethoven ge
cesi» yapilmi~ olacaktir. 

Programda: Egmond Uvertiir, kern an 
konsertosu ve senfoniler ic;inde bir ~ahe
ser oldugunda biitiin musiki alimleri ta -
rafmdan ittifak edilen «Be~inci Senfoni» 
c;almacaktir. 

Tiirkiyenin pamuk istihaalah 
Bu sene Tiirkiyenin pamuk istihsa • 

lati 240,000 balyad1r. Y cni fabrikalan
miz dolay1sile istihHik te siiratle art -
maktad1r. Bunun i~in hukumetin prog
rammda pamuk istihsali i~in ilk hedef 
yanm milyon balya olarak konulmu§
tur. 

Yap1lan bir istatistige gore bu sene 
cihan pamuk istihsalah 26,800,000 bal
ya tahmin edilmektedir. 

siyasette de emperyalizme taraftard1r. 
Denizlerde hakimiyet tesis ve miistem
leke tedarik etmek politikasmJ giiderler. 
Demokratlar ise birle§ik hiikumetlerden 
her birinin hiikiimranhk hakkmda saygi 
gi:isterilmesini, ikhsad siyasetine ehem
miyet verilerek umumi masraflann ten -
zilini, idare suiistimallerinin men'ini, mu
tedil bir giimriik tarifesinin kabuliinii is
terler. lnhisarlara, spekiilasyonlara dii~
mandlrlar, trostler aleyhine kanunlar ya
pllmasJm taleb ederler. Demokratlar 
1885, 1892, 1913 ve 1933 y1!lannda ik
tidar mevkiine gec;mi~lerdir ve son se<;:i
mi de kazanmi~lardir. Bugiine kadar otuz 
alh intihab yap1lmi~ olduguna gore Cum· 
huriyetc;iler 31 kere iktidar mevkiine g~
mi~ler demektir. Bununla beraber De
mokrat f1rkas1 gittih;e halkm muhabbe
tini kazanmaktadJr. Cumhuriyett;iler teh
likeyi sezerek 1912 de ve eski Cumhur
reisi Roosveltin idaresi altmda T erakki
perverler adile bir fuka te~kil etmi~ler -
dir. Bunlar i~c;ilere ve miinevver fikirli
lere istinad ederek memurlann halk tara
fmdan azillerini, kadmlara intihab hak
ki verilmesini ve Federal hiikumet hakla
rmm son derece geni~letilmesini istiyor· 
lard1. Bu yeni te~ekkiil devam etmemi~ 
ve Birle§ik Cumhuriyetin ic; ve d1~ siya
seti gene iki biiyi.ik eski f1rka elinde kal
ml~hr. Y almz milli i~ fnkas1 adm1 ta~I
yan bir kiic;iik sosyalist fiTkasi mevcud
dur ve bg f1rkaya mensub meb'uslann 
ban hi.ikumetlerin tesrii meclislerine gir
mege ba~lad1g1 goriil~ektedir. F akat u
mumi siyasette sosyalistlerin niifuzu he
niiz mahsiis degildir. Nitekim son sec;im
de Cumhurreisligi ic;in gosterdikleri nam· 
zed, Mi:isyo Ruzvelt lehine feragat et
mek _zarur~tinde kalmi~hr. 

M. TURHAN TAN 
BtTTi 

mek istedigi ~eyi pek iyi bildiginden e· 
mindi. «Fa kat yalmz kelimelerim eksik I» 
diye dii§iindii. Bununla beraber, Magri
binin riiyasma giren vahalar gibi dalgm· 
hk i~inde onu istila eden bu giizel fikir

Cumhuriyetln l~timai romann 29 Yazan: Hilmi Ziya ler, kalemi ahp ta i§ba~ma gec;tigi zaman 

1 kelime halinde kagtda di:ikiilecek yerde 
Bunlan soyliyen diikkanc1, buraya e· 

pey zamandanberi yerle§mi§, i1ini diizelt· 
tni§ bir adam gibi emniyetle konu~uyordu. 
Sokaklan dolduran bu insan artJklanna 
acimaktan ziyade kizdigi gobegini §i§ire· 
rek dola§mumdan, ve murdar bir kopek 
le§ini gosterir gibi adeta tiksinerek par -
tnag1mn ucile onlan i§aret etmesinden an· 
la§lhyordu. Demir, daha fazla konu~ • 
maya tahammiil edemedigi ic;in, bu ayak· 
h dola§an iskeletlerden birine elindeki -
leri vererek yiiriidii. Kendi kendisine 
~nic;in c;ah§mazlar, ni<;:in <;:ah§amazlar ?» 
diye tekrar ediyordu. Bir cehennem res -
mige<;:idi gibi goziiniin oniinden gec;en bu 
korkunc manzaray1, ki:iyden §ehre akan 
bu ate§ten nehri dii§iinerek, ve ba§mda 
gitgide bir kordiigiim halinde kan§an, ka· 
ranhkla§an bu suali tekrar ederek evin 
Yolunu tuttu: 

- Ni~in ~ah§mazlar, ni~in c;ah§a • 
rnazlar) * * * 

Eve geldigi zaman,- oday1 bombo§ bul· 

du. Cevab almadan, birkcu; kere ses en • d 1 h 
b uman o up avaya savruluyordu. di. Sonra semaveri yakarak masa a§I~a 

b k ld - Di.i~i.inme buhramna kendini kaptua-ge<;ti. <;oktanberi yanda 1ra m1~. o ug.u 
Vf' yeniden ba§lamak i<;in kendmde biT rak, birbiri iistiine birkac; fincan bitirmi§· 
tiirli.i kuvvet bulamadigi bir ya~I~a de - ti. Coktandlr bunu, konu§mak, yaz1 yaz
vam etmek fikrile eski defterlenm kan~- mak ve dii§unmek i<;in sinirleri iizerinde 
t d «Bu sefer onu mutlaka bitirece - kubal; gibi kullamyordu. Cemalle dostlu
v1!' ]. Her ne olursa olsun, mutlaka !» di· gunun ba§lad1&' zamandanberi - farkma 
~~7; kii<;iik bahaneleri kokten silip at~ - varmakslZln • kendini bu ah~1khga bnak-

d k d. · kuruntular1na ve gun· ml§h. F akat ~imdi bu saatte, birdenbire cagm an, en m1 v 
liik heveslerine kaptlrmiyacagmdan bu eski tomarlan a<;Ip bir ey yazmak, mut-
sefer hakikaten eminmi§ gibi goriiniiyor· !aka bir ~ey yapmak h!TSile kag1dlan ka
du. Hatta, §imdiye kadar nas1l olup ta rahyarak kendinden gec;erken, o haki
zaylf davrandlgma §a§lyor, ~<art1k kuv • katte bilmeksizin, burada mutlaka birini 

h k d d h bekliyor; kulag1 kiri•te, irindeki kudret vetli olacagim, er zaman m en a a ' " 
d k d. .. 1 · ve hayat arzulan pusuda, fakat kuvvetli !» diye ken i en me soy emyor-

biitiin bun! ardan habersiz oldugu hal de, 
du. 1 k' bu dakikada zaaflanm yenmek, kendi i§te, hemen yanm saat o mu~tu 1, 

h ld I kendini tamamlamak irin ~ikar olarak kalem elinde oldugu a e masa Ja~m- .,. 
da boyle, sabiTsiz bir avc1 gibi sinirlene- kullanacagl birini ara~tmyordu. 
rek, kag1dlan bir y1gm manas1z ve kan- Kac; kere kap1 c;almiT gibi olmu§, ve 
§Ik ~ekillerle doldurarak bekliyordu. He- hemen yerinden fulay1p birinde merdi -
ni.iz bir kelime bile yazmaml§h. ifade et- vene, otekinde a§agi kata kadar gitmi§ti. 

Bu miiddet zarf1nda Devlet DemiryollarJnin 
islettigi hatlar 1378 km. dan 6300 km. ya ~Jkmt,tJr 
' 

I 

Devlet Demiryollarmm trenlerinden biri 
Demiryollan Dergisinin diin idareha- hatlar her sene a§ag1daki §ekilde artmi§· 

nemize gonderilen sayiSlndaki grafikler- tlr: 
den <;lkardigimiz malumah okuyuculan
miZa memnuniyet ve iftiharla takdim e
diyoruz: 

I 924-25 1378 kilometro 
1925-26 1469 » 
1926-27 1630 » 

Devlet Demiryollarrnrn kart 
Devlet Demiryollannm son alh y1lda 

devlet kasasma verdigi karlan gosterit 
cetvel: 

1930-3 I 2,500,000 lira 
193 I -32 4,500,000 » 
1932-33 2.500,000 » 
1933-34 4.500,000 » 
1934-35 5,500,000 » 
1935-36 5,000,000 » 

Devlet Demiryollarmm 1930-31 se
nesi varidat1 14,230,000, masraf1 
11,700,000 lirad1r. 1935 - 36 senesi 
varidatJ ise, 21,800,000, masrafJ 
17,000,000 lirad1r. 

Demiryollartna harcanan para 
Hiikumetin 1926 senesindenberi demir

yollannm in~asma sarfettigi paralar, her 
sene §U suretle artml~tlr. 

1924 te 8,700,000 lira 
1925 te 24,000,000 » 
1926 da 43,900,000 >> 
1927 de 72,300,000 » 
1928 de I 21,500,000 » 
1929 da I 51.400,000 » 
1930 da 203.300,000 » 
1931 de 225.500,000 » 
1932 de 232,600,000 » 
1933 te 245,700.000 » 
1934 te 260,800,000 » 
1935 te 282,300,000 » 
1936da 301,300,000 » 

Yukanki cetvele gore 1924 ten 1936 
ya kadar ge<;en 13 sene zarfmda demir
yollanna 301 milyon 300 lira sarfedil
mi§tir. 

Demiryollarrnrn arllft 
Devlet Demiryollan idaresinin i~lettigi 

1927-28 2251 '» 
1928-29 2453 » 
1929-30 2766 » 
1930-31 3261 » 
1931-32 3436 » 
1932-33 3878 » 
1933-34 3941 » 
1934-35 5343 » 
1935-36 5824 » 
1936-37 6300 » 
Efya nakliyatrnrn arhfl 

1930 - 1936 senelerinde Devlet De
miryollarmda nakledilen e~ya ~u kadar
diT: 

1930-31 1,973,012 ton 
193 I -32 I .896,602 » 
1932-33 1,788,674 » 
1933-34 2.712,500 » 
I 934-35 3,129,000 » 
1935-36 2,801.000 » 

Satrn alrnan hatlara verilen para 
Sirketlerden satm ahnan hat ve liman

larm &1\tlnalma hr~Jhgl olarak yedi se
nede veri len paralarm miktan: 

1929-30 3,000,000 
1930-31 3,200,000 
1931-32 3,188,509 
1932-33 3,519,285 
1933-34 3,788,784 
19~4-35 5,666,843 
1935-36 6,091,755 

Vr aylrk yolcu nakliyatr 
Devlet Demiryollarmm 1936 senesi 

haziran, temmuz ve agustos aylanndaki 
ii<; ayhk yolcu nakliyah 4,357,549 ki · 
~idir. Bu miktar ge~ep senenin ayni ay -
lannda 2.982.530 idi. Has1lat ayni ar· 
larda 1,905,000 lirad1r. Gec;en senenin 
ayni aylarmda ise l ,580.436 lira idi. 

-

Atlantik denizinde bir vapur kavboldu 

. ' 

Atlantik denizindeki son ftrtrna e•naarnda ikiye~ 
boliinerek kayalara diifen bir gemi 

Lonclra - Quen Mary transat - malara ragmen ingiliz gem1s1 Alman 
lantik gemisi dun Hamburgdan ge - vapurunu heniiz bulamamt~hr. Wester
len ve ingiltercnin cenub sahili yak1- land adh bir Alman gemisi de kazaze -
~mda tehlikcli bir vaziyette bulunan de vapuru aramt~ fakat bulamami§hr. 
Isis adh Alman vapurundan gelen im- isisin batmi§ olmasmdan korkulmakta
dad i§aretlerini zaptetmi§tir. Ara§hr • d1r. 

«Bu Cerna! de hakikaten gecikti I Bura
da olsa, ne yap1p yap1p beni gayrete ge
tirirdi.» diye diisiindii. Bir arahk, e~ya
nm duru§unu .pek m~kemmel bul • 
dugu ic;in yerlerini degi~tirmege, ki
tablan yeniden sofanm eski hoceresine 
kovmaga kalkh. Mutlaka bir~ey yap
mak, yoktan bir i~ icad etmek istedigi 
meydandayd1. Hatta kendi kendine 
«Acaba birini mi bekliyorum ?» diye 
sormu~tu bile. Ne de olsa, bu dii~iince 
iizerinde durm1yarak, yeniden kag1dlan 
karalamaga koyuldu. 

Tam bu mada, bah<;:e kapm a<;tldJ; 
hatta bir ayak scsi i~itir gibi oldu. <<Hay 
Allah miistahm versin, bo~ yere yeni • 
den inemem !» diye dii~iiniiyor, ve bu se
fer arhk kulagm1 bile vermege ii enerek 
yerine yerle~iyordu. Fa kat ~imdi, ger -
<;ekten kap1 ac;Ilmi~ti. A~ag1dan gelen 
yeknasak bir tahta gicirhsmdan Ali Sa
birin gene buhran ic;inde dola~hgl anla
~Ihyordu. Nihayet toplandi, ister istemez 
a§ag1ya kulak verdi. «Mutlaka odUI>> 
diye si:iylenerek, di~leri arasmdan bir kii
fiir savurdu. A~ag1dan gelen miiz'i<; ve 
uyu§turucu gimhyi dinlerken gene bir 
tiirli.i goziinii kag1dlardan ayuam1yordu. 

Bir dakika kag1dlarla tahta glclrtlsl ara
smda miitereddid kald1. Nihayet elini ma
saya vurarak kalkh. Toman toplad1, 
hocereye koydu; ve sert adimlarla a~ag1 
indi. ,Siiphesiz onunla konu§mak, ona bir 
§eyler si:iylemek istiyordu. Bu ezici, u -
yu~turucu tahta glcntiS!ndan sikildlgl ka
dar, onun gittik~ eriyen, al~alan haya • 
tmdan da korkuyordu. fhtimal ki ona a
cimiyordu. Hatta biraz once gobegini ~i
§irerek, «tahtakurusu» halindeki insan -
Ian gosterdigi ic;in k1zmi~ oldugu o men
hus diikkanc1 gibi, ~imdi ona kiZtyordu. 
Dogrusu o da pek iyi bilmiyordu. Bu 
hzmak m1, ac1mak m1, can sJkmhst m1, 
yoksa korku muydu? Fa kat ne olursa 
olsun, ne zaman sokak kapiSI ac;thr, 0 

ic;eri girer, ve a~ag1dan degirmen iniltisi 
gibi yeknasak, onun bitmez tiikenmez do
la~masmdan gelen ugursuz tahta glCir
hst baslarsa, arhk yerinde duramaz, ya -
taktan veya kanapeden f1rlar, mutlaka bir 
~ey yapmak, konu~mak ister, yahud he -
men giyinip d1~an c;Ikard1. 

Bununla beraber, onunla cidden me~
gul oldugu, hatta sevdigini de pek iyi 
biliyordu. Evden defetmegi, veya ba~m1 
ahp kac;mag1 degil, hatta bu stk1c1 hal-
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$ ark efsaneleri alkoliin <;em 
§id tarafmdan kesfolundugu 
nu sayler. Hind mitolojisinde-

ki Cama~ida - Giine~ hiikiimdar, !randa 
Cem§id §eklini aldigma ve iiyle bir §ah • 
sm ya§amadigl muhakkak olduguna gore 
§arabi 1randan <;Ikmi§ olarak kabul et -
mek miimki.in degildir. Garb masallarm -
da da ilahlarm, ilahelerin ic;kisi olarak ta
mtllan nektar var. 0 hovarda ve a§ifte 
hiidalarm zilzurna sarho~ ya§ad1klanna 
§iiphe yoksa da nektann alkollii bir icki 
olup olmad!gJ kestirilemez. Onu frenk • 
ler boisson delicieuse diye tarif ettiklerin· 
den miisekker oldugu seziliyor. F akat 
miiskir midir, me<;:hul. 

Bununla beraber alkoliin A surlularca 
bilindigi muhakkaktJr. Son ara§hrmalar, 
Mezopotamyamn ilk sahibleri tarafmdan 
bira kullanlldigmi meydana c_;Ikarml§tlr. 
Demek ki dart bin be§ yi.iz yi! once alkol 
etilik denilen nesne biliniyordu ve hubu
battan alkol <;Ikanhp keyif <;atlhyordu. 
Asurlular gibi eski milletlerden bir<;:ogun
da da mabudlara §arab sunmak adeti go· 
riiliiyor. ~u halde alkolii, hayatla bera -
ber viicud bulmu§ bir nesne saymak ik -
tlza eder. 

SOziin klsas1: Alkoliin ka§ifi yoktur, 
halik1 vard1r ve bu halik bilhassa meyva
!ara tahammiir kabiliyeti veren tabiattir. 
lnsanlar odundan alkol SIZdirmak, mey· 
valardan ve hububattan <;Ikan alkolii de 
siizge<;:ten g~irip giizelle§tirmek suretile 
arada tali rolle; oynami§lardir. 

Hakikat boyle olunca ic;ki dii~manh -
gm1 biraz gayritabii gormek laz1~ gelir. 
0 dii§manhgm koca bir dinde yer alml§, 
Amerika gibi en mii§kiil i§lerde yilmaz
bkla iin kazanan bir devlet tarafmdan 
kanuna baglanm1~ oldugu halde miispet 
bir neticeye erememesi de gayritabiiligini 
ihsas edip durur. Lakin alkoliin tabil ha
yatta yeri ve mahlukahn ya~amak i<;:in 
alkole ihtiyac1 bulunmadigl dii§iiniiliince 
i§ degi~iyor ve ic;ki dii manhg1 tabiile~iyor! 

Yalmz §U var ki alkol almak, bi.itiin 
di.inyada su i\'mek gibi umumile mi§tir. 
Hatta iyi su bulam1yan memleketlerde 
alkol suyun yerine gecirilmi~tir. Bu va -
ziyette i<;ki dii~manhgm1 yiiriitmek ne 
dereceye kadar miimkiin olur?.. Mali. 
iktJ~adi, ltbbi cephelere temas etmege 
hacet yok. y almz umumi itiyadlann kuv
veti gi:iziiniine getirilerek denebilir ki bu, 
tasavvur olundugundan daha giic; bir i§
tir. 0 halde «gayrimiimkiin» !e ugra§ -
maga benziyen uluorta i~;ki dii~manhgt 
yerine sarho§lukla miicadeleyi ikame et
mek dogru olmaz m1? .. icki kalsm, fa -
kat sarho§luk kalksm. <;iinkii alkolii ze-
hir yapan sarho§luktur! .. ' 

:to~¥ 

k~i .. deyince Y enic;erilerin me§hur 
Beknstm hahrlamamak kabil midirL 
Alkol zevkini si:izlerinde ve hareketlerin· 
de onun kadar canland1ran adam nadir 
bulunur. Kendisini rahmetle anmaya ve
sile olmak iizere bir f1krasm1 i~te yazlyo
rum: Bir gun Bekri, mescidden c;ok mu
barek ve iistiin tuttugu meyhaneden c;a
kukeyif di:inerken ulemadan birine ras • 
lar ve omuzlay1p gec;er. Hoca, yedigi 
darbenin hmcm1 <;lkarmak ic;in §eriat ag
ZI tabmr, Bekrinin arkasmdan ko~up 
haykmr: 

- Bre aga, asian gibi adamsm. Bu 
zakkumu ne diye i<;ersin. Y ann ahirette 
biitiin ictiklerin bumundan j;(elecek. (I 

zaman ne yapacaksm? 
Bekri, ~en ~en giiler: 
- Ne mi yapacag1m, der, burnurn . 

dan gelenleri kadehlere doldurup gene 
ic;ecegim. Ha, bunu bileydin himb1l? ..• 

M. TURHAN TAN 

le~in~en dolay1 on a bir pare; a olsun- site· 
m1 bile aklmdan gec;irmiyordu. fhtimalki 
hakikaten ac1yor; fakat yalmz <;:ocukiu
g~nca onu agabey diye sayd1g1 ic;in, §im
dJ bunu kendi kendine bile si:iylemege 
sibhyordu. Y a o <;:Ildirhcl, o uykularm1 
mahvedici glcuh? .. <<Herhalde kabahat 
onda degil, bu kiihne evi tut diye bana 
kim si:iyledi? f§te kendi cezam1 r;:ekiyo
rum !» diye si:iyleniyor ve bu garib tedai 
ile yeniden onu bir uc;ururn gibi yutan ip
tilayt dii~iinerek iirperiyordu. 

N e diyecegini kestirmi§ bir tavula, 
dogru yamna , gitti. Fa kat nedense gene 
hic;bir §ey soylemeden, bir a§agi bir yu· 
kan onunla beraber dolasmaga koyul
du. Benzi kiil gibi san, gi:izlerinin I§Igl 
arllk gi:iriilmiyecek kadar karanhk ve de· 
rin bir haleyle c;evrili, omuzlan her za
mankinden daha r;okiik oldugu halde 
parmaklan arasmda san bir !eke eklini 
alan sigaray: cigerlerine c;ekerek agir, 
monoton ve ~uursuz ad1mlarla dola Iyor
du. 0 derec~de dermanSJZ ve bitkindi ki 
arhk yiiziinde keder veya ne~'eyi ifade 
edecek c;izgiler bile goriilmiiyordu. So· 
ze giri~ebilmek ir;:in: 

LArka.n varl 
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Dretnot mu, tayyare mi? 
ingilterede yapdan 

dretnotlar1n modas1 
tecriibeler 
ge~medigi 

neticesinde 
anlasild1 , 

Epeq zamandtr lngilterede bir dret • 
·1ot • ta.IJ.!Jare meselesi vardtr. Bahriqcli • 
ler ztrhltlarm ve bilhassa dretnotlann 
harbde tmmare hiicumuna kar~r ko!}abi · 
lecek kudrette oldugunu iddia etmekte, 
buna mukabil havacrlar da hakikatin bu 
merkezde olmadrgmt ileri siirmektedir • 
ler. 

Diin ~ehrimize gelen lngiliz gazeteleri 
bu mesele hakkmda miitehassrslann ver· 
mi§ olduklan rapora dair malumat ver • 
mektedirler. Bu raporun miihim krsrm • 
larmr alrqoruz. 

Biiyiik saf£1 harb gemilerinin hava hii
cumuna kar§I koyup koyamiyacaklan 
hakkmda Bahriye ve Hava Nezaretlen 
arasmda epey bir gorii§ fark1 vard1r. Me
seleyi tetkik etmek i.izere Miidafaa N a
zm Sir Thomes inskipin riyaseti altmda 
toplanan tali komisyon raporunu vermi§ 
bulunuyor. 

Yaptlan tecriibeler 
1921 senesindenberi yap1lan tecriibe • 

ler neticesinde, muhtelif yiiksekliklerden 
ve muhtelif cesametteki bombalarla tah • 
rib imkam olm1yan giiverte zirhlanmn 
kalmhg1 tesbit edilmi§ bulunmaktadir. 
Bundan maada ayni zamanda herhangi 
cesamette olursa olsun tayyareden at1lan 
bir bombanm gemiler iizerinde niifuz 
kudreti de olc;iilmii§ ve azami hasar hak· 
kmda Bahriye ve Hava Nezaretleri a • 
rasmda bu mesele iizerinde de mutaba -
kat has1l olmu§tur. 

Bahriye ve Hava N ezaretleri tecri.ibe
leri birlikte yapmi§lardir. Bu itibarla ah· 
nan neticeler hakkmda fikir ihtilaf1 yok· 
tur. 

1922 - 1925 senelerinde Amerikada 
' ~iiriige <;1kanlan baz1 gemiler iizerinde 

yap1lan tecriibeler noksan olarak yap1l • 
ml§tlr. Maamafih z1rhh in§aSI aleyhine 
Amerika hiikumeti de bir k,rar vermi§ 
olmay1p bu cins gemilerin in~asma orada 
da devam olunmaktad1r. 
Z1rhlr yapmaia devam edilecek 

!n§a edilecek biiyiik harb gemileri ic;in 
yapuan tecriibelerden istifade olunacag1 
gibi bundan boyle gene bu tecriibelerden 
almacak neticeler iizerine in§aata devam 
olunacakt1r. 

Raporda tayyare hiicumlarmm muh • 
telif §ekilleri de mevzuu bahsedilmekte· 
dir. Dalarak bomba atma, yiiksekten 
bomba atma ve gene alc;aktan torpido 
atma §ekilleri de miinaka~a edilmekte ise 
de bu tecriibeler hakkmda tafsilat veri!· 
memektedir. 

Diger taraftan hava miitehasSISlan §U 
iddiay1 ileri siirmektedirler: Biiyiik barb 
gemileri dii§man hava kuvvetleri tarafm· 
dan kabili tahrib olduguna gore deniz 
yollanm muhafaza ic;in kiic;iik harb ge· 
mileri kullanmak ve dii§man dretnotla • 
r:ni da tayyarelerle imha etmek. 

Halbuki komite, hava kuvvetlerinin 
beniiz bu derecede, yani dii§man dret -
notlanm imha veyahud onlara fmat ver· 
miyecek derecede inki§af etmi§ oldugu 
kanaatinde degildir. 

Dii§man tarafmdan limanlarda s1k1§ -
tmlacak harb gemilerine gelince, gemile· 
rin tayyare toplan miitekasif bir hava 
hiicumuna kar§l koyacak kudrettedirler. 
Ayni zamanda deniz iisleri de tayyare 
toplarile tec;hiz edilmi§ olacaklanna gore 
dii§man tayyareleri buralarda biiyiik i§ 
goremiyeceklerdir. 
T ayarelere kar~r en lazla muka

vemeti :zrrhlrlar gosterebilir 
Ayni zamanda §Urasi da §ayam dik -

kattir ki biiyiik harb gemileri elbette kii· 
c;iik gemilerden kat kat daha kuvvetli 
in§a olunmaktadular. Bu itibarla hava 

hiicumlanna mukavemet imkanlan c;ok 
daha fazladu. 

Biitiin bahrl kuvvetlerin liizumsuzlu -
guna ve bunlarm yerine mf tayyare in· 
§asma dair bir nazariye ileri siiriilemedi -
gine gore, her halde biiyiik harb gemile • 
rmin heniiz giinii gec;memi§tir. 

Diger taraftan bava miitehasSISmdan 
tlcaret ve yiyecek yollanmiZin harb ha • 
Iinde hava kuvvetlerile muhafazas1 IC>Jn 
laz1m olacak tayyarelerin tahmini bir tu-:_ 
tanm yapmas1 rica olunmu§tu. T ayyare 
hangarlan ve iisleri baric olmak iizere 
yalmz tayyare yekununun biiyiik harb 
gemisinin bedeline miisavi oldugu tahak
kuk etmi§tir. Bu itibarla masraf bakimm
dan da tayyare ucuz bir miidafaa vasJta
SI addolunamaz. Maamafih bu, mesele· 
nin tali bir k1smidir. Biiyiik barb gemi • 
Jeri laz1msa neye mal olacag1 dii§iiniil • 
meksizin in§a edilecektir. Ne bugiin ne 
de yakm bir istikbalde dretnotlann barb
de oynad1klan rolden miistagni kahna -
m1yacagl hakkmdaki kanaat kat'idir. 
Bunlardan sarfmazar etmek memleketi 
biiyiik bir tehlikeye maruz birakmaktan 
ba§ka bir§ey degildir. 

Hulas a olarak raporda deniliyor ki: 
Eger hava kuvvetleri taraftarlannm na
zariyeleri dogru c;1karsa biiyiik harb ge
mileri in§asile ancak memleketin paras1 
israf edilmi§ olunabilir. Halbuki aksinl 
miilahaza edecek olursak yani tayyare 
kuvvetleri kafi gelmezse !mparatorlugu 
kaybetmi§ oluruz. 

Rapordaki tavsiyeler 
Komitenin raporunda §U tavsiyeler go· 

ze c;arpmaktad1r: 
I - Biiyiik harb gemilerinin modasJ 

gec;memi§tir. Bunlan in§adan sarfma • 
zar memleketi biiyiik bir tehlikeye rna • 
ruz b1rakmakhr. Maamafih bunlar tay
yare bombard1mamna kal'§l gayrikabili 
tahrib bir kuvvette in§a edilemezler. 

I - Limanlardaki bahri kuvvetleri 
muhafaza ic;in buralardaki }aya born -
bard1manma kar~1 alman tedbirleri kuv
vetlendirmek lazimdir. 

3 - Ticaret yollanmiZI muhafaza 
ic;in dii§mana ka~1 miittefik bahri kuv· 
vetler <;Ikarmakla kar§l koyabiliriz. 

4 - Denizleri, iisleri kar~a bulunan 
hava kuvyef\ecimi:de serbest bulunclu -
ramay1z. 

5 - Y ap1lan tecriibeler, biiyiik harb 
gemilerini hava hiicumlanna kar§I en da
yamkh surette in~a edebilmek hususunda 
biiyiik faydala'r temin etmi~tir. 

6 - Bu vadide daha birc;ok tecrii -
belere liizum vard1r. Bahriye ve Hava 
N ezaretleri bu miistakbel tecriibeler es
nasmda miimkiin oldugu harb haline ya
km zeminler ve vaziyetler hazuhyarak 
tecriibelerine devam etmelidirler. 

Adapazarmdan gelen dokto
run muhakemesi 

Bir kac;akc;Il1k hadisesinden suc;lu o
larak Adapazarmdan §ehrimize getiri -
len doktor Hiiseyin Hiisniini.in muha -
kemesinc dun de giimriikteki ihtlsas 
mahkemesinde bakilrni§br. Kac;ak ola
rak ithal ettigi iddia olunan baz1 ilac;-
larm bundan 14 YJl once getirildigi, 
bunlann bugiln getirilrnesinin memnu 
olmasma binaen kullamhp kullamlrni
yacagmm tetkiki i~Sin duru§ma bu aym 
26 sma birakilmi§tir. 

Fevzi Kavak~1 lraka gitti 
Filistin ihtilalini idare eden Fevzi 

Kavak~I, Erdenden Iraka gec;rni§tir. 
Me~hur ihtilalci Bagdadda merasimle 
kar§Ilanacakbr. 

Pendikteki beyaz ev ........ ~ ........................................... ..... 
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Kadri ona kuvvet ve teselli vermek is-
tiyerek: • 

- Gec;mi§ olsun iistad1m: dedi . Bii • 
yiik bir tehlike atlattm. 

- Ne oldu? 
Kadri onu yormamak ic;in yanma egi

lerek tane tane anlath: 

- Beraber~e, Deli Omerin metresile 
birlikte ve kuyumcu Hapik adile ya~adi
gi eve gitmi§tik ya... Or ada merkezden 
kuvvet getirmek iizere kap1dan <;1karken 
kap1ya gerilen bir tele c;arphn. 

- Elektrik hattma ba!Zh bir tel oy-

gonderttim. 
-Sen? Ya sen ne yaptm? 
Kadri giildii. Kutsinin elini tutarak 

kulagma: 

- Merak etme, dedi. Senden c;ok iyi 
dersler aldigmn isbat ettim. Sahte kuyum· 
cuyu ve kariSim tevkif ettirdim. ikisi 
de ..• 

- Mukavemet etmediler mi) 
- Hay1r. Hatta Deli Orner pek na -

gihani bir baskma ugrami§ gibi bayild1; 
ancak merkezde kendine gelebildi. 

- Ne diyor? 

Duymad1klar•m•z ve 
bilmediklerimiz 

Me~hul kahramanlar 
Aylar danberi sii

r en kanh i span -
yol dovii~iiniin ke
narmdan ko§esin -
den i§ittigimiz kah 
ramanhk menk1 -
beler i arasmda, ga 
zete muhabirleri -
nin gosterdigi bil
yiik cesaret nilmunelerine de tesadiif 
ediliyor. Bu karde§ kavgasmm a~Siktan 
kurbam olan FranSIZ gazetecinin alii . 
mil harb muhabirlerinin bu fedakarh -
gm1 bir kere daha ispat etmi§ oldu. Son 
italy::.n . Habe§ harbinde, vukuatl ga -
zetelerine mutlaka yeti§tirmek azmile 
bir asker gibi her tehlikeye gogils ge -
rerek ~Sah§an gazete muhabirlerinin 
haddi hesab1 yoktu. 

Bu milnasebetle, bu gozil pek gazete
cilerin piri sayilabilecek olan Frans1z 
gazetecisi Mathieu Danzelotnun bir 
vak'asm1 zikrediyorlar. 

Bir giln, Pariste Pantheon meydanm
da bir hadise ~Sikiyor. Kanh bir c;arpi§
ma. Danzelot derhal oraya ko§uyor; pa
hrdmm ta ortasmda, elinde kag1d ka • 
lem, c;ar pi§manm biltiln safahatlm not 
edip yanmdaki arkada§larma veriyor 
ve matbaaya ko§turuyor. Yamnda 
bulunanlar, biraz uzakla§masml, musa
demecilerin bulundugu noktaya bu ka
dar sokulmamasm1 soyliiyorlar. Fakat 
o dinlemiyor. Biiyiik bir ate§le c;all§I -
yor ; musademenin safahatlm en ince 
teferruatma kadar, oldugu gibi g.azete
sine yeti§tirecek. 

Bir arahk, birdenbire yere yikihyor. 
Serseri bir kur§un kimbilir neresine i
sabet etmi§tir. Alelacele bir cerrah bu
lunuyor. Danzelot, cerrahm muayene • 
sine vakit b1ralamyor, kag1dla kalemi 
onun eline tutu§turuyor ve emrediyor: 

- YaZiya devam edelim. cMusademe 
esnasmda ill$ ki§i yaralanrnl§, bir ki§i 
de 1ilmil§tiir .. 

-Olen kim? 
-Ben! 
Ve Danzelot son nefesini veriyor. 

Marifetli kopek 
Hayvanlarm boy 

larmdan ve zekala
rmdan beklenmi - _ 
yen pek c;ok i§ler gar ~ . . 
dilkleri malfundur. ~/}_~===~ 
Bu i§leri bilerek, G ."V ~ 
anhyarak m1, yoksa muayyen bir vazi
feyi g1irmek ilzere tertib edilmi§ bir 
makine gibi mi yaptlklan belli degilse 
de, baz1 hareketleri birinci §Ikkm ha • 
kikat e daha yakm oldugu hilkmilnil ve
riyor. ~rans1z §ehirlerint;len )Jirinde ge
c;en kuc;iik bir vak'a buna bir misal o
labilir. Ecnebi memleketlerin c;ogunda, 
aparhman kirac1lan, ic;ecekleri siltil sa
bahleyin sokak kapilarmm, daha dog
rusu kendi dairelerinin koridora a'.<Ilan 
·kapilanmn online ~i§e ile bJrakJlml~ 
bulurlar. Dedigimiz §ehirdeki bir apar
trmanm kirac1lan, son zamanlarda, bi
naya bir rnuZir kimsenin musallat oldu
ve herkesi siltsi.iz b1rak.Iyormu~. Bu hal 
z1r mahluk her kimse, apartlman kapl
larmdaki silt §i§elerini devirip kmyor 
ve herkesi siltsiiz birakiyormu. Bu hal 
bir milddet devam etmi§, nihayet i§ za
bitaya aksetmh~ ve yap1lan tarassud ne
ticesinde hakikat anla§Ilml~ . Silt §i§e -
lerini, hem de etraf1 kollad1ktan sonra 
agzma ahp havaya kald1rmak ve kuv -
vetle yere vurmak suretile k1np yere 
dokiilen siitii kemali afiyetle mideye in
diren, ufac1k bir fino imi§! 

Fino evvela bir miikemmel sopa zi -
yafeti yemi~ ve sonra, polis merkezin
de, sahibile • tabir caizse - milvacehe 
edilrni§. Alelade hlrSIZ degil, ckesrii 
§ikeste ve sirkah SU~Sunun faili olan bu 
mendebur hayvana sahib bulunmak u
tancile yerin dibine ge'<en adamcag1z: 
cAman efendim, ben buna ~i.§e k1rmak 
degil , e§ya ta~1mak 1igrettirn• demi§Se 
de dinliyen olmam1~hr. 

Hayvanlara insan gibi i§ yapmag1 ta
lime kalk1~mamn bazan boyle zararlan 
da oluyor i~te. 

--·- --

- Biraz evvel telefonla sordum. lki-
si de ayni iddiay1 tekrar ediyor, hatta 
aghyorlarmi§ ... 

- Ya b markas1? 

Kadri giildii. Elini salhyarak: 
- Camm, dedi. Minareyi c;alan el -

bet k1hfmi da hamlar. Bizim Hay1k us· 
ta, bu markanm o ak§am bir adam tara
fmdan kansma getirildigini, bu adamm 
markamn kac; kuru~ edecegini anlamak 
istedigini ve ertesi sabah erkenden gelip 
mallimat illacagmi soyliiyor. 

Kutsi, derin bir nefes alarak ba§Inl 
yashga iyice dayad1 ve gozlerini kapa
di. iki saniye sonra: 

- Sen bu sozlcre inanmadm m1 Kad
ri? 

Diye sorunca Kadri hayret etti: 

le mi? 
- Evet. 

- T abii inkar edip duruyor ve hal a 
- N as1l inamnm us tad? Kim inamr? 

nanu? 

-Kapmm ic;inde m1, di§mda m1? 
- D1~mda idi. 
Kutsi bir saniye gozlerini kapad1. Son

ra duvarda bir noktaya dikerek: 
- Sonra? diye sordu. 

- Sonra yildmmla vurulmu~ gibi ye-

bir Ermeni agzile kendisinin kuyumcu 
Hay1k oldugunu, senelerdenberi Car -
§I ic;inde c;ab~tJgml soyliiyordu. Kansl 
evvela kendini tuttu, agzm1 ac;mad1. Son· 
ra o da kocas1 gibi kuyumculuktan ve 
Hayganu§luktan bahsetti. Ben onlan 
merkezde birakhm, geldim senin yanma .. 
Geceyammdanberi buraday1m. 

Kutsi bir saniye cevab vermedi Son-
ra: 

- Saat kac;? 
Diye sordu.l Dokuz buc;uk oldugunu 

anlaymca: 
- Hemen c;ar§IYI bul; benim ismimi 

ver ve bir kolu c;olak kuyumcu Hay1k 
hakkmda malumat iste. 

Nil/iN KiTAB OKUNMUYOR? 
Hiiseyin Cahid bu i§in 
hiKmetini anhyam1yor 

Bir kitabc1 da 
kaldirima dii~en 

«Memlekette 
kitab1n1 lakayd 

muharrir yok, 
seyreden 

derim» diyor adama ben muharrir mi 
Htiseyin Cahidi, gene ba§mda beresi, 

goziinde gozliigii, masasmm ontinde ya • 
zilarile ba~ba§a buldum. 

Bir hayli dereden tepeden konu§tuk • 
tan sonra, bu tath sohbeti, tats1zhgmi bil
digim mevzuuma ~ekerken duydugum a
zabi, onun da gozlerinde okuyordum. 

«- En ac1kh bir meseleye temas et • 
tiniz • dedi • ben de bunu anlamak ic;in 
zihnimi c;ok yordum. Fa kat itiraf ede • 
rim ki, bir neticeye varamad1m. 

Zannediyorum ki (ni~in okumuyor • 
lar) sualini yaz1 yazanlara soracak yer· 
de okuyanlara sorsamz daha iyi edersi -
nJZ. 

c;unkii bizler okunacak ~eyler yazd1 • 
ibm1za ihtimal veriyoruz. F akat yazdlk· 
lanmmn belki de okunmaga degeri yok
tur. ~u halde, bizler okum1yanlan ka • 
bahatli bulmaga meyledecegiz, kendi 
noktai nazanmm teyid edecek sebebler 
ke§if veya icad etmege c;ah§acagiZ. Bu, 
tamamen stibjektif bir gorii~ olacakt1r. 

Okuyanlar da kendilerini kababatli 
mevkiine dii~iirmemek ic;in kusuru yaz1 
yazanlara atfedeceklerdir. 

hin ic;inden nasi! <;lkilacagmi bilemi • 
yo rum. 

Galiba bunu, biz nekadar ~ene yor • 
sak, gene zaman kendiliginden hallede
cektir.» 

V e i§i biisbiitiin zamana buakmamak 
ic;in bir miiddet dii§iinen miitefekkir mu
hatabim, ~oyle devam etti: 

«- Kitab fiatlanm ucuzlatmak belki 
biraz fayda verir. Fakat kaldmmlara 
dii§IDU§ kitablar hie; pahasma satihyor -
Jar ... Okunuyorlar m1? 

Reklam ~iiphesiz ki tesirsiz kalmaz. 
Fa kat miiessir bir reklam yapmaga 

kimde takat var ?» 
Kag1d1 kalemi biraktJm, uzun uzun 

(nic;in okumuyorlar, okutrnak ic;in neler 
yapmah) diye dii§iindiik, konu§tuk, bu 
i§in her cephesine, her noktasma ·dbkun· 
duk. N eticede, ad eta ic;ini c;ekerek : 

«- Has1h ~ dedi - ben bu strrm1 hik
metini anlamaktan acizim ... » 

Ibrahim Aliieddine gore ..• 
YI!Iardanberi kitab ic;inde yiiz1en ve 

bele son zamanlarda Bab1alinin ayakh 
kiitiibhanesi say1lan miitefekkir adam, 
lbrahim Alaeddin: 

- Bence en dogru hareket bu I§e 
mekteblerden ba~lamakhr. 

Diye, fikrini izah etti: 
«- Her mektebde, mekteb ve s1mf 

kiitiibhaneleri kurulabilir. T alebenin gii· 
eli yettigi nisbette getirecegi eserlerle te
§ekkiil edecek bu kiitiibhanelere, mual • 
!imler <;ocuklan te§vik ederek ah§tlnp 
baghyabilirler. 

Bu suretle c;ocuklara, kiic;iik ya~lann
da ders kitablarmdan ba§ka eserler oku· 
manm zevki a~Ilanmi§ olur. Amerikada 
birc;ok mekteblerde edebiyat dersi ba&h· 
yan s1mflarda talebeyi senede on be~ e· 
ser okumak mecburiyetinde tutuyorlar. 

Bu, bizde de pekala tatbik, hatta e • 
debiyattan ba&ka mesela tarih, cografya, 
felsefe gibi derslere de te*mil edilebilir. 

Biiyiiklere gelince; evlerde kiitiibha
ne kurmag1 mutlaka moda haline getir • 
meliyiz. Mademki he~e:yin en seri ve 
kuvvetli yay1lma vas1tas1 modad1r. 0 
halde, bizim de bu c;areye ba§vurmamlz 
gerektir. 

Y eni yap1lan evlerde bir ki§hk bahc;e 

kmda bu kadar malumat toplad1khn 
ve bu kadar kat'iyetle Deli Orner oldu
gunu bildikleri adamm ba~ka birisi ol
masma hie; ihtimal vermedigi i<;in d1~an 
<;Jktigl zaman telefon etmeden etmi§ gi
bi goriinmegi dii~iindii. Kutsi ic;in kendi 
kendine: 

- Zavalb adam; diin geceki sad -
meden sonra zihninde bir kan§Iklik hu
sule geldise yaz1k! ... 

Dedi. Bununla beraber telefon etti 
ve kuyumcu Hay1k hakkmda malumat is
tedi. Bu malumat toplanmc1ya kadar on 
dakik~ gec;mi§ti. Bu on dakikay1 kemali 
emniyetle ve telefon ba§mda bir sigara 
ic;erek bek!iyen Kadri aldJgi haberi yii
dmmla vurulmu§a donerek Kutsiye ge
tirmek istedi. 0 samyordu ki Car~I ic;in
de ya bu isimde bir adam bulunnnvacak, 
yahud §U dakikada i~ile giicile me&gul 
biisbiitiin ba§ka bir adam zuhur edecek. 

Kutsi, onun yiiziindeki hayreti goriin· 
ce: 

Ustad Huseyin Cahid 

kurmag1 unutm1yan adam, kiitiibhaneyi 
aklma bile getirmiyor. 

Onu, kitabla alakas1 yoksa dahi, siis 
ic;in, moda oldugu ic;in, evinde bir kitab 
ko~esi yapmaga ah§hrmah - hatta bir yo
lunu bulup • mecbur kilmahylz. 

Sonra, kitab ne§riyatml bir mzama 
sokmahy1z. Milli kiitiibhanemiz zengin 
degildir. Bizde muhtelif dillerden ter • 
clime edilmi* yiizlerle eserin nelerden i -
baret oldugunu bilenimiz yoktur. 

Bunlar, ~unun bunun elinde, kenarda 
ko~ede kalmi~, hatta <;ogu unutulmu~tur. 

Bir heyet kurarak, evvela bu eserlerin 
muntazam bir fihrist ve katalogunu yap· 
mak ve bu i~i miiteakib dilimize c;evril -
mesi laz1m eserleri maya koyarak kiitiib
hanemizi tamamlamak !azJmdir. 

Mektebden ba~hyarak halkta okuma 
merak ve sevgisini kokle~tirmegi dii~iiniir
ken, ona verecegimiz kitablan da ham· 
Jarnak vazifemizdir.» 

Bir kitabc1ya gore 
ibrahim Alaeddinden aynhr aynlmaz 

Bab1alinin me~hur Bay Azizine tesadiif 
ettim. 

Kitabc1 Aziz, «okumuyorlar, 
mak ic;in ne yapmak lazJmd1r ?» 
sinirlj sinirli cevab verdi: 

okut • 
sual im~ 

«- Okumuyorlar i§te .•• Okumuyor • 
lar ... Zorla okutacak degilsin ya be bi
rader .. 

V e, beni ic;eri c;ekerek, raflarda toza 
bulanm1~ kitab dizilerini gostererek: 

- hte • diye anlatmaga ba§ladi - on 
alti senedir k1rktan fazla kitab bastlm. 
Bunlarm hemen hemen hepsi tanmmi§, 
kalburiistii imzalann eserleridir: On be~. 
on altJ sene evvel bastlg1m oyle guzel ki
tablar var ki, bunlardan biitiin bu miid • 
det zarfmda ancak yuzer tane sahlmi§· 
hr. Okumuyorlar ... Ve bu gidi§le oku -
miyacaklardir .. Ciinkii .• 

- c;unkii? 
- Evvela memlekette muharrir yok... 

Kaldmma dii§en kitabm1 lakayd seyre -
den adama ben muharrir mi derim} 

Sonra da kitabm. yani ilmin k1ymeti 
yok. Ne zaman ki ilim para eder, ilme 
itibar artar .. Okuyan da, kitab da artar. 
Bugiiniin adami, okuyacagim da ne o • 
lacak, sanki filan okumami§ adam ben -
den bahtsiz m1, diyor. Okuma meselesi 
zannettiginiz gibi basit bir mesele degil • 
dir. Y ok kitab ucuz degilmi~ .•• Buyurun 
kaldmmlarda bedava veriliyor, bani ne
den alan yok. 

Y ok, kitab reklam edilmiyormu§ ... 
Durun size en taze bir hikayeyi anlata • 
y1m: Gec;enlerde Beyoglunda me§hur bir 

Kadri sesini <;lkarmadi; ba§ml salhya
rak biitun bu sozleri tasdik etti ve biitiin 
bir gecenin yorgunlugunu birdenbire his
setmi§ gibi yanmdaki iskemleye c;oktii . 
Hastane odasmda iki dakika derin bir 
oliim siikfmu hiikiim siirdii. Kutsi heuiiz 
elektrik darbesinin aCilanndan kurtu • 
lurken bu sadmeyi ondan daha kuvvet• 
li bulmu~ gibi mustarib oluyor, Kadri 
haydudla metresm1 tevkif etmck • 
ten miitevellid sevincini kaybederek bu 
biiyiik gaf!ete nasi! dii~tiiklerini dii§iinii
yordu. 

Kutsi biitiin kuvvetlerini tophyarak 
ve ic;ini bo§altarak biraz ferahlamak ii
midile: 

- Dostum, dedi. Bu iblis herif ve 
yardag1 bu sefer de bizi atlathlar. Hem 
de dogrusu miikemmel, parlak bir tuzak
la. 

Kadri hayretini yenemiyerek: 

- F akat nas11? 
Diye sordu. 
- Anlatacagim, amma evvela §U 

masum ve zavalh kuyumcu ile karlSini 
dii~iiniiyorum. Onlan serbest bJrakhrma· 
hy1z. 

K1rklareli tiitiin-
ciileri memnun 

inhisarlar idaresi bir 
tiitiin bak1mevi yaphrdt 
r 

Ktrklareli tutun baktmevi 

K1rklareli (Hususi) - Bir miiddet • 
tenberi istasyon ~osesinde i nhisarlar ida· 
resi tarafmdan yaptmlmakta olan i.ic; 
kath, beton yaprak tiitiin babm evinin 
ac;:Ilma toreni yapilmi§, bina davetliler ta• 
rafmdan gezilerek c;ok begenilmi~tir. Tii
tiin evi, denklerin s1k s1k aktanbp hava.• 
landmlmalanna mi.isaid olacak surette 
ziyadar ve sair fenni §artlan haiz olarak 
in§a epilmi~tir. Bu yeni depoya I 00,000 
kilo tiitiin istif edilebilecektir. 

B u miinasebetle tiitiin ekicil eri namma 
Ziraat ve Ticaret Odalan reisleri tara • 
fmdan Ciimriik ve lnhisarlar Vekili 
Rana T arb ana bararetli bir telgraf c;e • 
kilmi~ ve illerinin yegane mahsulii olan 
tiiti.inlerin fenni bir surette mubafaza~1 i
c;in boyle bir bakimevi yaptmld1gmdan 
dolay1 Cumhuriyet hiikumetine tiitiin e • 
kicilerinin ve tiiccarm minnet ve §Uk • 
ranlan bildirilmi§tir. Y akmda tiitiin ba • 
bmevi ~ehre telefonla baglanacaktu. 

Bu nas1l misafirlik? 
<;e~memeydanmda oturan Denizyol ., 

lan ate§c;ilerinden Yusuf, arkada§l 
Mehmedin evinde kendi kans1 Hayriye 
ile arkada§mm oturmakta olduklarm1 
gorm ii§tiir. 

Bunun iizerine c§imdi soyleyin, ben 
size ne yapay1mh diye bag1rmaga ba§· 
lami§hr. Bu s1rada ev sahibi Mehmed, 
birdenbire yerinden farhyarak Yusu • 
fun iistiine hiicum etmi§ ve zavalh ada· 
m1 lie; yerinden yaralarni§br. Yarah has 
taneye kaldmlmi§, suc;lu da yakalan • 
m1~tlr. 

eserin filmini gostermege ba§ladilar. Bu 
eseri bastlrmi§ olan bir kitabc1, derhal 
gazetelere ilanlar verdi. Sinemada da 
perde arasmda cazib ilanlar gosterdi. V e 
resimli, tertemiz bas1lmi~ kitabm fiatlm 
da bir hayli indirerek elden gelen her • 
ti.irli.i propaganday1 yaph. Bunun ic;in 
herhalde avuc; dolusu para sarfetti. Bi • 
liyor musunuz biitiin bu reklamlann so• 
nunda bu kitabdan kac; tane satmi§tlr~ 

Kitabc1 Aziz, ac1 ac1 giiliimsiyerek e • 
lini bavaya kaldJrd1 ve orta parmagile 
§ehadet parmagm1 birbirine yapl§hrarakr 

- lki ... !ki tanecik ... dedi. Reklam 
yap, istersen sokakta sabahtan ak§ama 
kadar avazm c;Ikhgl kadar bag1r, kitabi 
kagidi parasma ver, ne edersen et; inad 
bu ya, okumuyor ... Okum1yacak .• Ves
selam. 

Aynhrken aklma gelen bir noktay1 
kulagJma fiSI!dadi: 

- Demiyorum ki kitabc1da kabahat 
yok, daha dogrusu kitabc1hk c;orbaya 
donmu§tiir. Bence oniine gelen kitab bas· 
hramamahd1r. 

T ektiik okuyan da, para vererek eline 
ald!gl kitabm yapraklanm kesince, incir 
c;ekirdegi doldurmiyacak bo§ bo§ laflarla 
dolu oldugunu goriirse; nihayet o da ki· 
tabdan sogumaz m1? 

Has1h, kitab ve okuma derdi, buyiik, 
muazzam milli bir derddir. 

Bence bunun ilk c;aresi, memlekette il· 
me k1ymet vermek, halkm kafasmdan 
( okuyan da, okum1yan da bir... Y a§a· 
sm iltimas) kanaatini silip atmakhr.» 

Bu da bir fikir ... 
Hic;bir fikir yabana at!lamaz. 

KANDEMIR 

rak ic;inde geldi, gene ba~mm ucuna otu· 
rarak: 

- Evet, nasi!? 

Diye tekrar etti. Kutsi yastlglnl biraz 
daha kalduarak: 

- Diin biz Hayrullah1 Firuzagadaki 
kahveye dogru takib ederken §liphe yoic 
ki bu haydudlann hic;bir §eyden haberi 
yoktu. F akat, orada Hayrullah Deli 0-
merin adamlarmdan birisile torununun 
kurtanlmas1 ic;in pazarhga giri~mek ba· 
hanesile bulunurken tammadigi bir adam 
onu takibe ba~lad1. Bizim kabahatimiz 
Hayrullah1, kendisini takib eden adam· 
Ia temasa getirtmemekte oldu. 0 za• 
man ku§kulandilar. Deli Omerin adam~ 
larmm devam ettikleri bu kahvede Hay· 
rullahm i§i ne? Maksad Nermini kurtar• 
mak ic;in pazarhga girmekse neden Hay• 
rullah pazarhk edecek birisini arama• 
d1) hte bu noktadan ~iipheye dii§erek 
biz onlan takib ederken onlar da bizi 
takibe basladilar. Hele §Urasl da muhak· 
kak ki Hayrullahi tamyan Deli Omerin 
yardag1 onun da kendisini tamyacagm1 
tahmin ediyor. T ammam1~ goriinerek 
kendisine bir oyun etmek istedigine hiik
mediyordu. re yuvarlandm. Ben hemen bekc;iyi c;a· 

g1rthm; seni merkeze, orad an da "ura.ya - Onlan aramadm m1? Kadri hala hayret ic;indeydi. 0, hak-

- Uzun senelerdenberi Carimm ku
yumcu esnaf1 arasmda tamnmi§ bir adam 
degil mi?. Belki bugiin ilk defa i~inin ba
~ma gelmemi§, degil mi? Senelerdenberi 
de eli sakattlr degil mi? Halis Enncni, 
hatta diiriist bir adam degil mi? 

Kadri, ba~komiserden aldig1 talimatl 
telefonla merkeze bildirdikten sonra me- [Arka81 var] 
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11 lkincite~rin 1936 CUMHURiYET 

BE VAl E·V DE 
Amerika Cu~nhur Re

isleri nasd ya§ar ? 
«Beyaz Evin ziyarelfiye verdigi tesir, ev sahiblerinin he
niiz oraya ta§tndrklarr halde hemen ertesi giinii t;•krp 

gitmege hazrrlandrklarr merkezindedir.» 

Beyazevin uzaktan gOriiniifii 
Amerika Reisicumhuru deyince akla ne gittigi goriiliir.Beyazsaraym bahc;esi 

evvela Beyazsaray gelir. Beyazsaray kestirme yo! oldugu ic;in adeta umllmi 

ne tam manasile bir sarayd1r, ne de tam bahc;e haline gelmi~tir. 
manasile bir ev. Diinyada bir e§ine daha Biiyiik resmikabullerde bazan 1,500 
tesadiif edilemiyen bu bina, dJ§andan ki§inin dave! edildigi vakidir. Resmi kt
baktldlgl zaman pek biiyiik goriinme • yafet mecburl olmakla beraber smokin 
mekle beraber c;ok geni§tir. Cumhurm- de bu i§i gormektedir. Bu gibi kabul me· 
sinin giiniin biiyiik bir bsmml c;ah~makla rasiminde, ekseriya kiilliyetli miktarda 
gec;irdigi resmi claire ktsm1 da dahi! ol- giimii§ tak1m kaybolmaktad1r. 

dugu hal de 68 odas1 vardu. Reisicumhur T afta gelinciye kad3T, 
Beyazsaray bu kadar geni§ olmasma Cumhurreislerinin, zevcelerile birlikte, 

ragmen, odalanndan pek ~ogu, - li.izum • 
suz e§ya doldurulmu~ bir yer gibi ttkhm 
hkhmd1r. Bunun sebebi de ~imdiye kadar 
gelip gec;en Cumhurreislerinin her biri 
tarafmdan bir~ok mobi!yenin ve ald.kla
n hediyelerin orada terkedilmi§ olmast
dJr. 

Madam Roosevelt, tam manasile bir ev 
kadmt oldugu ic;in, ikametgahmt konfor· 
lu bir hale koy'mak ic;in pek c;ok ugra§· 
mt§hr. E~yamn birc;ogunu degi§tirmi§, 
yerlerine Valkilldeki kendi mobilye fab
rikasmdan modern e§ya getirtmi§tir. Mi
safirlere mahsus alan yatak odalanndan 
her birine bir banyo dairesi ilave ettir
mi§tir. M utfagm §eklini degi§tirip · 'me -

dern bir mutfak haline koymak ic;in 

15,000 dolar harcami~hr. 
Madam Rooseveltin maiyetinde yirmi 

kadar hizmetkar c;ah§maktadu. Evin 
masraflan nisbeten azd1r. Yiyecek mas • 
raft ayda bin dolar kadar tutar. Beyaz 
Sarayda bir iki gece kalmak iizere dai
ma bir misafir davet edilmi§ bulunur. 

Reisicumhurlarm ekserisi, Beyazsa -
rayda kendilerini bir kiract farzeder §e· 
kilde ya~amt§lar, bu dekora kolayca ah
~amamJ~lardJ. F akat Roosevelt ailesi boy· 
le degildir. Theodore Roosevelt Beyaz
saraya hususi bir mahiyet vermege muvaf
fak olmu~tur. Ayni aileden alan §imdiki 
Reisicumhur da, Beyazsarayda kendi 
evincbn farkSJZ bir hayat ya~amaktadu. 

Amerika Cumhurreisinin evinde, Av
rupadaki manasile etiket denilen b1r ~cy 
mevcud olmamakla beraber, baz1 add
ler Beya7Sarayda intizam altma almml§ 
bir hayat tarz1 yaratmaktad1r. 

Beyazsarayda sabahleyin 8 de yatak
tan kalk.l•r ve Madam Rooseveltin bek
ledigi birinci kat holiine gidilir. Burada 
kahvaltt edildikten sonra, Madam Roo
sevelt, herkes ic;in o giine mahsus bir fa· 
aliyet program! ~izer. Ogle yemegini 
Mosyo Roosevelt, mesai odasmda bir 
tepsi i~inde yediginden umumi salona 

gelm~z. 

ikindi c;ay1, biitiin Beyazsaray halki
m yemek salonunda, Madam Roosevel
tin riyasetinde toplar. Bu saat, giiniin en 
samimi saatidir. 

Ak~am ye·megi saat 8 de yenir. 
Resmi bir ziyafet olmadtkc;a Reisicum· 
hur ak§am yemegine alelade k1yafetle i
ner, davetliler de ayni ~ekilde giymmi§ 
bulunurlar. 

Beyazevd e V afingtonun yatagt 
iizeri yald1zh bir tacla siislii ve «Lin

coln» yatag1 diye amlan bir karyolada 
yatmalan adetti. Taft bu karyolayt kal
d!rtarak yerine bir t;ift kiit;iik karyoia ge· 
tirtti. Bu kiic;iik karyolalardan birimn 
garib bir hikayesi vardtr. Madam Taft 
agtr surette hastalanarak bu karyolada 

yatmJ~ttr, Madam Vilson bu karyolada 
olmii~tiir. Madam Hardingin uzun mud
det, ic;inde hasta yathg1 karyola da bu
dur. Bunun iizerine gene Lincolnin Hi
yiik karyolas1 kullamlmaga ba~lamJ~tJr. 
Fakat Mosyo Coolidgein c;ocuklan o 
mahud c;ifte karyolada yattJklan s1rada 
bir tanesi kan zehirlenmesi neticesinde 
oliim tehlikesi atlatmJ~hr. 

Beyazsaray, Amerikahlann ekscrisi 
nazannda bir semboldiir. Her c;ift ha}a
len kendisini onun ic;inde gormekten ho~
lamr. Bu evden gelip gec;en otuz sekiz 
kiracmm her biri, orada ~dilerinden 
bir iz bJrakmJ~lardJr. Beyazsarayt ziyaret 
ederken, insanda has1! alan tesir, sizi kar
~Jhyan ev sahiblerinin oraya heniiz ta~m
d.klan halde hemen ertesi giinii <;tktp gil
mege hamland1klan merkezindedir. On . 
lardan evvel orada oturanlann da te • 
la~tan e~yalanmn birc;ogunu evde bnak
hklan gibi bir hisse kapdmamak kabil 
degildir. 

Beyazsarayda gec;irilen hayat a<"aba 
zevkli midir? Orada oturanlardan hi«bi
risi bu hususta bir ~Cy soy]ememi~tir Ye 
hic;birisi de oray1 terkettigind en dolay1 
miiteessif goriinmemi~tir. 

Cumhurreislerine tahsis edilen bu ika
metgahm haricden seyredenlere pek kuv
vetli arzular telkin edecegi ~iiphelid;r. 
Orada Y'i§amak bir zevkten ziyade bir 
vazifedir. 

Eskisehir 
' 

hatb 
Hiikumet bu hath 
ikile~tirmek istiyor 

San'at mektebleri 
Y eni program sayesinde 

~ok inkisaf etti 
' 

Son senelerde !stanbulda ve diger ~c
hirlerdeki san' at mektebleri c;ok ragbet 
gormekte, her sene bu mekteblerden yiiz
lerce gene mezun olmaktad1r. Bu ragbet, 
mekteb programlarmm tevsi edilmesi, ha·· 
yat sahasmda mai~et vas1tas1 olabilecek 
birc;ok san' atlann programa ithal edilmc· 
sinden ileri gelmektedir. Son senelerd<: 
tedris ve talim programlanna §apkac1hk, 
modelcilik, c;ama§JTCJhk, tesviyecilik, de
mir i§leri, agac i§leme i§leri ve birc;ok ince 
san'atlar ilave edilmi§tir. 

San' at mekteblerinde tatbik edilmek
te alan tedris ve talim usulleri de bu rag
bete ve inki§afa vesile olmu§tur. Eski -
den tedris ve talim ic;in talebe bir tak1m 
masraflara mecbur oluyordu. Hal ve 
vakti yerinde olmJyanlar bu masraflan 
ihtiyar edemedikleri ic;in devam ettikleri 
§ubelerden ehil olarak diploma alam1 -
yorlard1. Halbuki son senelerde san' at 
mekteblerinde miitedavil sermaye ile i§ 
yaptlmakta oldugu gibi haricden de bir
c;ok sipari§ almmaktad1r. Bu sayede hem 
talebe masrafs1z olarak tatbikat yap1 -
yor, hem de verilen sipari§ler ucuza mal 
ediliyor. 

Bu sebeble san' at mekteblerinin ileri
de daha biiyiik inki§afa mazhar olacak
lan ve daha iyi bir rand1man verecekleri 
iimid edilmektedir. 

Bursada San' at mektebine 
gosterilen aliika 

Bursa (Hususi) - Son senelerde bu
radaki san' at mektebine kaydolunanlat 
<;ogalmt§hr. Y almz bu sene mektebe 151 
ki§i yeniden kaydolunmu~tur. Bu vazi -
yet; halkta eskiden hor goriilen san' ata 
kar~t hiiyiik bir sevginin uyand1gmt gos
termektedir. San'at mektebinden mezun 
olanlar arhk fabrikalanmtzda kolayca 
i~ buluyorlar, hatta buradaki Merinos 
fabrikasmm in~aat i§lerinde bile yiiksek 
yevmiyelerle istihdam ediliyorlar. Halt; 
bunu ve san' atm para ettigini gordiikten 
sonra ~ocuklanm tereddiidsiiz olaro.k 
san'at mekteblerine veriyor. Hem eski -
den birer imaret halinde talebesi kamilen 
leyll alan bu mekteblere §imdi daha zi • 
yade niharl talebe devam etmektedir. Bu 
da gosteriyor ki: Cocuklar buraya eski 
devirlerdeki gibi yalmz yiyip ic;mek, ya
ttp kalkmak ic;in degil, san'at ogrenmek 
gayesile devam ediyorlar. 

1zmir panaytrJm gezen 
ecnebiler 

izmir panaymna duhuliye vererek 
girenlerin adedi gec;en seneye nisbetle 
yiizde 15 fazlasile 360,000 ki§iye yak -
la~m1~hr. 22 muhtelif millcte mensub 
6000 ecnebi ziyaret<;i sergiyi gezmi~ler
dir. Bunlardan 276 s1 MlSlrh, 168 i Yu
goslavyah, 425 i Rumen, 28 i K1bnsll, 
19 u Li.ibnanh, 288 i Irakh, 1928 i Su
riyeli, 14 i.i Trablusgarbli, 25 i Arnavud, 
46 s1 Filistinli, 194 i.i FranSlZ, 452 si Yu
nanh, 43 ii ispanyol, 11 i Arjantinli, 10 u 
c;ekoslovakyab, 469 u !talyan, 20 si de 
Amerikandtr. 

lzmir Belediyesi bir kurs 
a~Iyor 

izmir (Hususi) - Belediye, izmir ve 
Ege biilgesindeki eski eserleri memle -
ket halkma ve haricdcn gelecek alan • 
lara iyice tamtmak ic;in hie; olmazsa or
ta tahsil giirmli~ ve lisan bilen genclerc 
mahsus olmak ilzere bir kurs ac;maga 
haztrlanmaktad1r. Kursun muallimleri 
sec;ilmi~tir. Devam edecek olanlara, 
Miladdan 25 - 30 as1r evvel ba§hyan ve 
bugi.in mmtakam1zda hala izleri bulu • 
nan Eti Ti.irkleri, Yunan, Roma, Bizans 
ve Selc;uk mcdeniyetleri hakkmda ma
lumat verilecek ve harabelere kadar gi
dilecektir. Yeti~ecek gencler, ziyaretc;i
lere rehber olarak verilecektir. 

Tarla fareleri i~in hazirla
nan zehiri yemi§ler 

Bursa (Hususi) - $ehirde pazar ku
ruldugu gUn buraya oteberi almtya ge
len iki kiiylli, ak§am,lizeri koylerine 
donerlerken gec;tikleri yolun i.izerinde 
bir bahc;eyc serpilmi§ kuru i.izlim gor
mii§lerdir. 

0 s1rada karmlan ac1km1~ alan bu iki 
koyli.i kuru iiziimleri tophyarak yemi§· 
lerdir. Fakat biraz sonra zehirlenmi§ler, 
koylerine donecekleri yerde hastaneye 
kaldmlmt~lardtr. Koyliiniin biri basta· 
nede olmli§ti.ir. Digeri tcdavi edilmek -
tedir. Miiddeiumumilikc;e yaptlan tah
kikata nazaran yedikleri kuru i.iziimiin, 

Cumhurreisinin sofrasmda yenilen ye
mekler umumiyetle dort be~ tiirliiyii gee;" 
mez. Pazar giinleri, ak~am yemegindc, 
Madam Roosevelt, Reisicumhurun pek 
begendigi bir yumurta yemegini kencli 
elile pi§irmegi adet edinmi&tir. 

Gece herkes yatak odasma ~ekildik -
ten sonra, Beyazsaraym koridorlannda 

detektifler dola§maga ba§lar. Giindiiz ~ 
leri de sabahtan ak§ama kadar, Reisi • 

cumhur adeta tarassud altmdad1r. Elck

trikli i§aret cihazlan sayesinde onun her 

dakika nerede bulundugu kolayhkla an
la§Jhr. 

Eski~ehirle istanbul arasmda giinde 
20 tren i§lemekte oldugu ic;in N af1a Ve
kaleti, bu hath ikile~tirmek niyetin 

• bahc;e sahibi tarafmdan tarla farelerini 
itlaf maksadile zehirlenerek oraya kon· 
dugu anla~tlmt~hr. 

dedir. 
Vekaletin dii§i.indligiine gore, mev • 

cud demiryolu c;ift hat haline konula _ 

cak, yahut ta buradan Ktztlcahamam 

yolile Bolu - Diizce, Adapazan iizerin

den ge<;mek suretile ikinci bir hat ya-

Biitiin bu tedbirlere ve takayyiidlere 

ragmen, Beyazsaraym etrafmdaki bah~e
lere girmek gayet kolaydu. Biitiin giin, 

bahc;elerdcn birc;ok kimselerin gec;ip i§leri-

ptlacakhr. 
Bu hat yaptlacak olursa, istanbul -

Ankara yolu 100 kilometre daha k1sa . 

lacakhr. Bu k1sah~la istanbul • Anka -

ra arasmdaki yolculuk 8 - 10 saate in

mi§ olacakhr. 0 vakit Boludan Eregliye 

de bir hat uzahlacakhr. 

-···-
lzmirde tiitiin sab§larl hara

retle devam ediyor 
izmir 10 (A.A.) - Tiitiin sab~lan 

memnuniyeti mucib bir §ekilde devam 
etmektedir. Ege bolgesinde bugi.in ak -
§ama kadar sab§ miktan 15 milyon ki· 
loya yakla~mt§hr. Bu miktarm di:irt mil 
yonu Akhisar, ii<; milyonu Odemi~, iki 
buc;uk milyon kilosu Mugla ve bir bu • 
c;uk milyon kiloya yakm Bergama, bir 
milyona yakm da Tirede satilmt§hr. 

( Eserler arastnda ) 

~irketi Hayriye ve 
Bogazi~i mecmuas1 

Bo~azi<;l, bugiinkii vaziyetinde, §iiphe yak 
ki istanbulun lgler acisi bir ko§esidlr. Ne 
~air olup iizerine bir yandan komlir tozu, 
bir yandan gergop atilan bu tabiat dante
las! igin mersiyeler diizmege, ne de §ark 
ve garb §alrlerinin devir devir yazdiklan 
Bogaz ne~idelerini hatirlatlp i<;lenme~e rna
hal var. Bize dii~en vazife giizel Bogazic;ini 
glrkin olmaktan ve c;irkinle~ c;irkinle~e 
ic;timai hayat baklmmdan, sonmekten ko
rumaktlr. Qiinkii Tiirkiyenin en kalaballk 
bir ~ehri alan istanbul ic;in Bogazi<;i, ma
muriyet i~aret eden bir ~iryan demekLir. 
Onu, kam kurumu§ bir damar haline gel. 
mekten kurtarmak, istanbulu giizel tut
maktan, yar ve agyara giizel gtistermek'.en 
ba~ka ·blr §BY degildir. 

Bu onemli ve pek gerekli hedefe yiirii
mek i<;in her ~eyden once Bogazda oturmak 
imk:lntm temln etmek laz1m gelir. Bu da 
~imdilik $irketi Hayrlyenln omuzunda kii
melenen bir vazifedir. Anadolu yakasmda 
Beykoza dogru uz1yan §ose, Rumeli tara
fmda Bebege kadar giden tramvay hath, 
hem eksik, hem tali vasttalardlr. Bogazda 
oturmayt dii§iinenler, denizden - her rr.a
nasile • istifade etmek istiyenrerdir. Bu 
mananm i<;inde gidip geli.$indeki faydall 
zevk te vardtr. 0 takdirde ~irketi Hayriye, 
Bo~azda kolay, muntazam ve .. . ucuz gidip 
geli§i temin etmekle m iikelleftlr. 

i§te biz, f;lirketin Bogazic;i adll ayl!k blr 
mecmua lfikardigml gtiriince ve o mecmu
anm ilk niishalarnu ele almca, online ge
qeme:iigimlz bu tchaliikle. bu miikellefiye
tin ne suretle eda olundugunu bildirecek 
rattrlar arad1k. Mecmuada ~irketin gii
zel bir tarihc;esi var ve bu tarihge ile dlger 
birkac; yaz1dan Bogazi<;inin eski kalaball
~ml, eski ~etaretini kaybettigini, ~irketin 
de sendeledi~ini ve birc;ok mii§kiillerle kar
§Il~ti~tm anladtk. 

Mecmuadan anlastllyor ki bugiin vaziy~t 
degi§mektedir, tarifede hayli tenzilat var
dir. Bunu takdir ederiz. Sonra mecmua -
nm giizel yaztlar ve nefis resimler koyaralt 
Bogazi<;ini - bi.it i.in klymetile - halka ta
mtmak i.stemesini de iyi bir hareket say
makta tereddi.id etmeylz. 

Bogazi<;l mecmua.sm1, iy! tertib edilmi~ 
bir eser olmak iizere, tavsiye ederiz ve biz 
de ~irketi Hayriye gibi halktmtzdan Bo
gaza ragbet bekleriz. Giizel Bogazi9ini ok. 
siizliikten kurtarmallyiz. 

«Tiirk ordusu daima 
tekamiil ediyor!)) 

[Ba$taratt 1 fnc! sahttede] 

yi.ik bir heyecanla seyretmi§tir. Havamn 
miisaid olmamasma ragmen para§iitc;ii -
ler, parlak bir grup atlayJ§l yapm1~lar -
d1r. Planorciiler de kendi san' atlarmda

ki yiimk meharetlerini gostermi~lerdir. 
0 giin ayni zamanda Tiirk ordusunun 
havactltk sahasmdaki biiyiik muvaffaki
yetlerini de gordiik. Eski~ehir hava iis • 
si.ine mensub pilotlar, bir seri yiiksek ve 
mi.ikemmel hareketler yapml§lardJr. 

Turk ordusunun gittikc;e daha ziyade 
tekemmiile dogru muvaffakiyet ve sebat· 
Ia c;al1~makta oldugunu, Tiirkiyeyi bu 
k1sa ziyaretimize ragmen, anlamt~ bu -
lunuyoruz. Bunu, bilhassa !stanbul gar-

nizonu manevralannda mii§ahede eyle -

dim. 

.Surasmt da bilhassa tebariiz ettirmek 

laz1m gelir ki Tiirk hiikumeti, vaktile 

Tiirkiyede hemen hemen hie; mevcud ol

mtyan endiistrinin inki~af1 sahasmda c;ok 

biiyiik bir gayret sarfetmektedir.» 
••• 

Sefer halinde 
[Ba$taraft 1 fncl sahttede] 

malumata gore tesbit edilen bu esaslann 
kanun! bir mi.ieyyideye raph zarur! go

riildiigiinden evvela bir proje hamlana· 
n:k S1hhiye V ekaletine gonderilmi~. V e
kaletc;e hamlanan layiha da tetkik edil
mek iizere Ba§vekalet tarafmdan biitiin 
Vekaletlere dagthlml§, Vekaletler de 
layiha hakkmdaki noktai nazarlanm bil· 
dirmi~lerdir. 

Layihada, ac;1lan yerlerde i~ gormege 
vaziyeti ve meslegi miisaid kadm erkek 
biiti.in vatanda§lann devlet mekanizma -
smda c;ah§hnlmast esas1 gozetilmi§, bu -
nun i~in de hiikiimler konmu§tur. 

KadmlanmJzdan dogrudan dogruya 
ordu hizmetlerinde istifade yolundaki e
mellerin fill bir safhaya <;1kmas1 yakm • 
la§hg1 yolundaki haberimize gelince, 
yiiksek bir dilden isitilen bu biiyi.ik teb • 
~iri ancak gazetemizden ogrenen bir sa
bah refikimiz, Vekaletler Seferberlik §U· 
belerinin tetkikleri mahsulii alan ve Bii
yiik Erkamharbiyeden gec;en ]ayiha ile 
bu haberimizi kanshrmaktadJr. Refiki • 
miz, bu sefer de k~dmlann askerligi me
selesini tetkik etmek iizere Dahiliye 
Miiste§an Sabri <;1tagm reisliginde bir 

komisyon toplandtgmJ yazml§ ve komis -
yonun hangi esaslar dahilinde c;ah~hgm1 
da tafsilata baglam1~hr. Maalesef re
fikimizin bu istihbarah da dogru degil
dir. 

Asker! miikellefiyete tabi olm1yanlar 
hakkmdaki layihay1 tetkik ic;in dahi bu 
geceyansma kadar bir komisyon toplan
mley degi]dir. Bu komisyona reislik etti -
ginden bahsolunan Dahiliye Miiste~an 
Sabri <;1tak bana dedi ki: 

«- Benim boyle bir§eyden maluma -
hm yoktur. Gazetedeki haber aym 12 
sinde toplanacak komisyondan galat el
sa gerektir.» 

7 
-

Viyana Kongresi yeni 
tahtlar haz1rhyor 

Prensesi Maria ile 
Macaristan tahbna 

Ar~idiik Ottonun, italyan 
~vlenerek Avusturya veya 

ge~mesi kuvvetle mevzuu bahsoluyor 

ltalya Krahnm km Pr:ns~s Man tie edildigi kabili inkar degildir. 
. [BG.$taraft 1 fncl sahite~e.l I demokratlar bakiyesi tarafmdan himaye 

Avusturya .t~~tma veraset l~dJasmda bu· Bu parti Avusturyada hayli biiyiimii§ 
lunan Ar§•duk . ?ttonu~ m§~~lanac_akl~ olup, bir reyi amma miiracaat edildigi 
rmm yakmda tlan ed1lecegme dau bu takdirde, meharetle idare edilecek ne§ri· 
§ayia deveran etmektedir. yat sayesinde reylerin ekseriyetini toph • 

Bu birle§me meselesinin miitareke gii- yacagma hie; §iiphe yoktur. 

nii Viyanada aktedilecek Tuna havzas; Maamafih, bunun zamam geldigine 
hiikumetleri konferansmda miizakere e- dair burada hic;bir emare mevcud degil· 
dilecegi soylenmektedir. dir. Bu hususta dola~an §ayialann da ih-

Baz• §ayialara gore bu izdivact miite- tiyatla telakki edilmesi laz1mdtr. 
ak1b Ar§idiik, Avusturya Krah degil, Bazt kimselerin iddiasma gore, von 
fakat Macar Krah olarak tahta oturtu • Papenin mahirane diplomasisi ile ikna e· 
lacakt1r. dilmi§ alan Almanya Otto de Habsbur· 

Von Papenin miiliikatlarz gu Alman prensi ilan etmek suretile hii-

Viyana 1 0 (A.A.) _ Diin buraya kiimdarhgm ihyasm1 kabul etmektedir. 
donen Almanyanm Viyana biiyiik elc;isi Bazt kimseler de, Habsburg hanedam 

verasetmm, Prenses Mari de Piemont 
M. von Papen, soylendigine gore cumar· 
tesi giinii Berlinde M. von N eurath ile ile izdivac1 projesi dolayJsile, hiikiimdar .. 

!1g-m iadesi meselesinde, italyanlann fay
ve pazar giinii de Berchtesgadende M. 
Hitlerle uzun miilakatlarda bulunmu§ _ da iimid edecekleri miita\easm1 yiiriitii -
lur. Samld•gma gore bu miilakatlarda, yorlar. Diger baZJlan da, M. Schusch· 
Viyana konferansJ i§i mevzuu bahsedil niggin, seyahatini Tirollardan biraz da· 

mi§tir. 

Konferans bugiin ba~lryacak 
Viyana 1 0 (A.A.) - Kant Ci.ano 

ile Avusturya hiikumet adamlan ara -
smda yap1lan miizakereler hakkmda hu 
ak§am a~ag1daki teblig ne§rolunmu~tur. 

Diinkii ve bugiinkii giinler ic;inde Ba§· 
bakan M . .$u§nig ile D1~ hleri Bakan
hgl Miiste§art M. Smith, Kant Ciano ile 
birka~ gorii§me yapml§lardu. Dostane 
bir hava i~inde cereyan eden bu gorii§· 
meier esnasmda Avusturya - italyan 
miinasebetleri ve neticelenmi~ alan eko
nomik miizakereler hakkmdaki meseleler 
mevzuu bahsolmu§tur. 

D~ devlet adamt bundan ba§ka Re
ma protokollanna mensub devletler DJ§ 
hleri Bakanlannm yapacaklan konfe -
ransm haz1rhgi!e me§gu] olmu§lardJr. Bu 
konferans yarm ba§hyacakhr. 

Macar Bafvekili Viyanaya 
hareket etti 

Budape~te 10 (A.A.) - Dt§ hleri 
Bakam M. Kanya, lie; taraflt konferan
sa i§tirak it;in bugiin Viyanaya hareket 
etrtli§tir. Bakan hareketinden evvel N a· 
ib ile uzun bir gorii§me yapml§hr. 

Gazeteler Almanyamn kat'i olarak 
Viyana konferansma i§tirak etmedigini, 
fakat Tuna havzasmda kalkmma hare • 
keti ic;in yap1lacak planlara i§tirakinin c;ok 
miihim oldugunu kaydetmektedirler. 

Bundan ba§ka §U nokta da kaydedil
mektedir: 

«Alman Biiyiik Elc;isi Von Papen, 1-
talya elc;iligi tarafmdan Kant Ciano §e• 
refine verilen ziyafette haztr bulunan 
miimessiller arasmda Roma pakll aza

smdan olm1yan devletlerin tek miimessi· 

li idi.» 

Hiikumet orgam olan Budapest Hir· 
lap gazetesi ezciimle diyor ki: 

«Kiic;iik Antanta kar§l almacak va -
ziyet hakkmda gorii§iildiigii §iiphesiz • 

dir.» 

Bir ltalyan gazetesinin miitaleast 
Roma 10 (A.A.) - Oc; tarafh Vi

yana miizakerelerinin ehemmiyetini azalt
mak istiyen Temps gazetesine kar§t yap· 

hg1 bir tenkidde Curnale d'italya gaze
tesi ezciimle diyor ki: 

«Kant Cianonun Yiyana seyahati, son 
Berlin seyahati gibi diplomatik yol ile V(' 

inceden inceye haztrlanml§ltr. Kant Cia
no, gerek Tuna havzast, gerek Avrupanm 
umumi maksadlan bahmmdan ~ok mii
him alan bir tak1m vesikalarla Viyana • 
dan donecektir. Oc; devlet, Roma pro • 
tokollan tarafmdan cizilen yoldan kat'iy
yen ayn!mJyacaklardJr.» 

Fransrz gazetelerinin verdikleri 
tafsiliit 

Paris - Soir gazetesinin Viyana muha· 
biri, Habsburglann tekrar tahta avd~t • 
leri meselesi etrafmda ortaya cr•kan nva· 
yet! ere clair gazetesine §U haberi veriyor: 

«Daha gec;enlerde tahakkuk etmek ii· 
zere gibi olan Habsburglann tekrar tahta 
c;•kmalan ihtimali, 11 temmuz Alman -
Avusturya itilah iizerine, Avrupa mese
lelerinin ikinci planmda kalml§h. 

Evvelce Anschlussa kar§l en miikem
mel bir mania telakki edilen bu mesele, 
Almanyanm A vusturya istiklalini resmen 
tammas1 kar§tsmda arhk ehemmiyetini 

kaybetmi§ti. 

Fakat, M. Musolininin, Milanoda, 
Macaristana dair vaki alan beyanatl ve 
Avusturyanm me§ru §efi M. Wiesnerin 
Romaya yaphg1 seyahat, ecnebi gazete · 
leri yeniden tela§a vermi~tir. 

Son zamanlarda Heimwehrenlerden 
bir hayli kimse ile azas1 c;ogalan kraliyet 
partisinin, bir seneden fazla bir zaman • 
danberi, sosyal kralct denilen eski sosyal 

ha oteye kadar uzatt1g1 ve Avusturya 
hududlan haricinde esrarengiz bir ~a -
h1sla gorii§tiigii, bunun da miistakbel im· 
paratordan ba~kasJ olmadJgl iddiasmda 
bulunuyorlar. <;ekoslovak gazeteleri de, 
diger taraftan, M. de Wiesnerin, Muse· 
lini tarafmdan kabul edilip edilmedigi 
hakkmda iddiah yaztlar ne§rine ba§la • 
ml§lardtr. 

Viyana gazeteleri, bu meseleler hak· 
kmda siikutu muhafaza ediyorlar. s.k 
stk heyecana dii§en ve 1mparatorun avde
tine inanmakta daima istical gosteren ef
kan umumiye de sakin davramyor. 

Kendilerile gorii§tiigiim resmi §ahsiyet
lere gelince, bunlar, miinhaman, bu ak
§am buraya gelmesi beklenen Kant Ci· 
anonun ziyaretile ve 1talyan • Avustur • 
ya - Macar konferansile me§gul gorii • 
niiyorlar. 

Ba§vekalette c;ok biiyiik salahiyet sa -
hibi bir zat ban a dedi ki: 

- Kant Cianonun biiyiik resmi ka -
bul ic;in giyecegi robun miinaka§a edildigi 
§U mada imparator Ottonun dii§iiniile • 
cegine nas1! ihtimal veriyorsunuz? 

Bu cevab bir diplomasi §aheseri de • 
gilse, Ba§vekil Schusohniggin de kat'i • 
yetle soyledigi vec;hile, tmparatorlugun 
iadesi heniiz tasavvur edilmedigine inan -
mak laz1m geliyor. 

Diger taraftan, lntransigeant gazetesi 
de, Roma muhabirinden a!dJgl bir tel -
grafa is tin aden diyor ki: 

«Aimanyamn, von Papenin tavsiyesi 
iizerine ve 11 temmuz tarihli muahedeyi 
~uvvetlendirmek maksadile Avusturyada 
lmparatorlugun tekrar teessiisii tarzt hal· 
line miisaade edecegi rivayet edilmekte • 
dir. Y eni Kra] Otto resmen Alman prensi 
ilan edilecektir. Alman niifuzu Avustur· 
yay1 tekrar yava§ yava§ kaphyacak vc 
istiklal perdesi altmda bir Alman vila • 
yeti haline ~etirecektir. Y ani, Avusturya, 
lrlandanm Ingiltereye kar§I alan vaziye· 
ti gibi, yan muhtar bir idare olacakhr. 
Soylendigine gore, M. Hitler, Musolini· 
nin son zamanlarda ortaya atJlan sekiz 
milyon siingiilii dostluguna ragmen gene 
tam itimad gostermekten c;ekinmektedir 
ve Bavyera ile Brenner arasmda, Cer • 
menle§tirilmi§ bir devletin tampon va • 
zifesi gormesinden memnun kalacakhr. 

italya, bittabi, Habsburglann tahta 
avdetine c;ok taraftardtr. Bu, Ramada. 

c;oktanberi istenilmektedir. Diger taraf· 

tan, Prenses Maryanm Prens Otto ile 

izdivact ihtimali de mevcuddur. Habs • 

burglann tahta avdeti tahakkuk edersc, 

bu izdivacm da hemen onu takib edecegi 

ve bu suretle Savoie hanedanmm Alman 

niifuzuna kar§I muvazene tesis etmi§ ala· 

cagJ soylenmektedir.» 
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8 CUMHURiYET 

lspanya dahili harbi M. Edenin nutku ve 
italyan gazeteleri 

en kanl1 
[Ba~tara/l 1 tnci sahifede 1 

anla~Ilmaktadir. Madridin kenar mahal -
lelerinde cereyan eden diinkii harbi ~u 
~ekilde anlatabiliriz: 

Sabah erkenden ihtilalci tayyareleri ve 
toplan §ehri §iddetle bombard1man et -
mi~ ve bu bombardJmam miiteak1b §ehri 
iic; cepheden saran ihtilalci kuvvetler bii
tiin mevcudlarile ve her cepheden taar -
ruza ge~mi~lerdir. Madridin ~imdiki hal
de ancak Barselona giden yolu hiikume
tin elinde bulunmaktad1r. ihtilalciler ya
kmda bu yolu da keserek Madridi tam 
bir ihata c;emberine alacaklanm ummak
tadJrlar. 

Bu bombard1man neticesinde 13 ki§i 
olmii§ ve 22 ki§i yaralanmi§hr. Sehrin 
muhtelif yerlerine dii§erek panige ve ha
sarata sebeb olan bomhalar, ingiliz sefa
retha~esine, ingiliz - Amerikan kuliibiine 
de isabet etmi~ ve ~ehrin Toledo mahal -
lesinde bir~ok yangmlar c;Jkarrm~hr. 

H ava muharebesi 
Bu mada hiiku111et tayyareleri de ha

valanmi§, ve muhtelif yerlere yerle§tiril -
mi§ olan tayyare dafi toplan ihtilalci 
tayyarelere ate§ a~mi§hr. Havada cere -
yan eden muharebe hiikumet!<ilerin le -
hine neticelenrni§tir. Oc; moti:irlii bir ih -
tilalci tayyaresi Madridin tam merkezin
deki bir caddeye dii mii§tiir. T ayyarenin 
dii§U§U hi~bir zarar yapmamJ§hr. Sadece 
i~erisinde bulunan iki tayyareci telef ol
mu~tur. 

ihtilalcilerin diger be§ ag1r bombardl
man tayyaresi de Madrid gaz fabrikasi
na on be§ torpil atmJ§lardtr. F akat bu 
torpillerin bir zarar yap1p yapmad1g1 he
niiz belli degildir. Sekiz hiikumet tayya
resi de ihtilalcilerin mevzilerini bombar
dlman etmi§tir. Bu tayyarelerden de iki
si dii§iiriilmii~tiir. 

T opru bombardrmanlarz 
ihtilalcilerin to~u ate§i Madridin iic; 

noktasm1 hedef tutmaktad1r. Bunlardan 
birincisi amele mahalleleri, ikincisi saray 
civan, iic;iinciisii ise ~imal demiryolu is -
tasyonudur. Amele mahallesine dii§en 
mermiler burada biiy_iik bir panik dogur
mu§tur. F akat bu mahalleler esas itiba -
rile bo~altiimi~ vaziyette oldugundan bii
yiik telefata sebeb olamami§hr. Saray 
civanna ahlan mermiler bu civarda bir -
kac; evi tahnb etmi§tir. Hiikumet to~u 
kuvvetleri de durmadan ihtilalci mevzi -
]ere mermi yagd!rml§tlr. ihtilalcilerin 
Madridi bombard!ffian etmekte devam e
decekleri anla~J!maktadir. 

Or koldan yaprlan neticesiz 
hiicumlar 

Bombard1mandan sonra ihtiialciltr 
her cepheden Madridin i~erisine dogru 
hiicuma kalki~mi§lardir. T anklarm hima
yesinde bulunan hiicurn hatlanmn en o
niinde her zaman oldugu gibi F ash as -
kerler yer ainu§ bulunuyorlard1. Bunla
rm arkasmda da General F rankonun 
muntazam askerleri vard1. 

Madride hiicum eden birinci kol To -
ledo mahallesine dogru ilerlemege ba§ -
lami§IIT. F akat sokaklarda viicude geti
rilen barikadlar ve bilhassa toprakalt! 
lagamlan bu hiicurnlan hem fevkalade 
batile§tiriyor, hem de ihtilalcilere biiyiik 
zayiatlar verdiriyordu. Bilhassa hemen 
hemen her sokakta hazulanan lagamlar 
ve pusular c;ok tesirli oluyordu. 

Mukabil taarruz 
Saat tam 12 de biitiin hiikumet~i mi -

lisler gizlenmi§ olduklan yerden meyda
na ~1karak ihtilalcilere kar§I mukabil ta
arruz yaptiklan zaman mahalle aralan
na kadar sokulmu§ olan ihtilalciler Tole
do mahallesini de terkederek eski mevzi
lerine ~ekilmek mecburiyetinde kalm1~ -
lardt~ . 

ihtilalcilerin ikinci kolu evvelce ele 
ge~irmi~ olduklan Orriversite mahalle ~ 
sinden ~ehrin merkezine dogru ilerlemek 
istemi§, fakat o da gordiigu mukavemet
ten ve ayni §iddetteki mukabil taarruz -
dan dolay1 bir ad1m bile ilerliyememi~ -
tir. 

Dc;iincii ihtilalci kolu ise Mauzanares 
nehrini gec;mek iizere Kasa del Kam -
poya hiicum etmi§tir. Burada giiniin 
en §iddetli muharebesi cereyan etmi§tir. 
N ebirdeki kopriiler hi.ikumetc;iler tara -
fmdan berhava edilmi~ oldugundan ve 
milisler .gayet saglam ve iyi siperlere yer
le§mi~ bulunduklarmdan bu muharebe de 
ihtilalciler hesabma miispet netice ver -
memi§tir. Bur ada bir F ash miifreze mi -
lisler tarafmdan ihata edilmi§tir. N eti -
cede ihtilalciler buradan da c;ekilmek 
mecburiyetinde kalmi§lardn. 

Hi.ikumetc;iler bu muvaffakiyetlerini 
beyannamelerle halka bildirmi§lerdir. fh
tilalcilere gelince, ergec; nihai zaferin 
kendilerine miiyesser olacagma emin bu
lunmakta ve daha ziyade Madridin ken
diliginden teslim olmasm1 beklemektedir
ler. 

Madrid halkma hitaben 
ne~Jredilen beyanname 

Madrid 10 (A.A.) - Be§inci milis 
alaymm halka hitaben ne§rettigi el'\ir -

PARALAR safhada ingiltere Hariciye NazJ
rinin nutku italyanlar1 

memnun etmedi 

------~--~--------
I 1 Sterlln 

All; 
tilo. 
124Jj 
113. 
lZo, 

S&tl.. 
618. 
l24.5 
117. 
ISO, 

namede ezciimle deniliyor ki: 
«Eger asiler Madride girerlerse Mad

rid halkmm evlerini hirer kale haline If
rag ederek F ashlarla Lejyonerlere kat§! 
kanh mi.icadelelerine buralardan devam 
etmeleri !azJmdJr. ihtiyarlar, kadmlar ve 
c;ocuklar da dahil oldugu halde herkc~ 
Madridin mi.idafaasl ic;in seferber olma
hdir. Barikatlar vilcude getirmeli, biitiin 
mahallelerin sokak ba~larmda muharebc
ye devam i~in siperler kaZI!mah, Madrid
de kalabilmi§ organize fa§istler yok edil
meli, ~ehre girebilecek tanklar ve mhh 
otomobiller iizerine alev sac;an §i.§e bom
balan ahlmahd1r.» 

lspanyaya giden Leh goniilliileri 
Paris 10 (A.A.) - Perpignandan 

Echo de Paris gazetesine bildiriliyor: 
<;:ogu Polonyah olan ve ispanyol hiiku
met kuvvetlerine iltihak etmek iizere yo
la c;Jkml§ bulunan ~oniillii efrad dolu iki 

Diin gelen Daily Telgraph gazetesi • 
nin Roma muhabiri yaz1yor: 

cHer nekadar M. Edenin irad etmi§ 
oldugu nutkun metni buraya vas1l ol
mami§Sa da italyanm Londra sefiri te
lefonla bu nutkun bir hulasasml Du~e
ye bildirmi§ bulunuyor. 

M. Edenin Du~enin Milanoda irad , 
etmi§ oldugu nutka cevabe~ !talya 
hakkmdaki si:izleri burada efkan u -
mumiye i.izcrine inkisan hayal uyan -
dirml§br. 

M. Edenin Du~enin «Seri, samimt ve 
tam bir anla§ma. hususundaki teklifi
ne siikutla mukabele etmi§ olmas1 in -
giltere tarafmdan italya ve ingiltere 
arasmda bir Akdeniz anla~masm1 ne -
zaketle reddetmi§ olmasma mi.isavi ad
dedilmektcdir. Bu da umumi inkisan 

tren buraya gelmi§tir. Goniilliller kam- hayal duygulanm fazlala§tlrmi§hr. 
yonlara binerek ispanyol hududuna ha- italyanlar, M. Eden vas1tasile :ingil -
reket etmi~lerdir. terenin her iki memlckctin Akdcniz -

deki menafiini yaz1 ile tasrih etmesini 
. F as tan nakledilen yeni askerler ve ingilterenin italy a haric diger Ak -

Londra 1 0 (A.A.) - Cebeliittank- deniz memleketlerile olan anla§masl -
tan bildirildigine gore, nasyonalist AI - nm viis'ati hakkmda bir§eyler soyle -

1 Dolar 
20 FraOSIZ Fr. 
20 L1ret 
20 Belcika. Fr. 
20 pra.hm1 
20 tsvicre Fr. 
20 Leva 

1 Florin 
20 Cek kronu 

1 Avustur:va SL 
1 Mark 
1 Zlotl 
1 Penltil 

20 Leva 
20 Dinar 
Ruble 
1 isvec; kuronu 
1 Tiirk altm1 
1 Banknot OS B. 

b2, 
20, 

o65, 
21, 
63. 
711 
;~o: 
24. 
19, 
20, 
12, 
47, 

30, 
987. 
24U. 

8o. 
23. 

67:!'1. 
2d. 
66, 
78. 
22. 
26. 
20.5 
23, 
14. 
50. 

SJ. 
988. 
24&. 

~EKLER 

Londra 
Nev Yok 
Paris 
Mll~no 
Br!iksel 

Ml.UO Kapa.wo I 
613, 616. 

o. 795367 0. 'l9B5 : 
17.147.l 17.0676 
16,1150 16,03:>0 
U0:.!5 4.67o5 

89,b6 tl9,U25 
3.46 i!,443::i 

65,2o25 64.935 
1,4816 U786 

22.4125 22.36 .5 
4.2610 4.24 
7.43 7.'3914 
1..9763 1..9667 
4,2o12 us 
4.5225 4..8020 

108.11725 108.44~0 
SU287 3~.6~90 

:4.79 2.7710 
24.75 2!1;875 
s.1640 a.H!la mirante Cervera kruvazorii, diin F astaki mesine intizar ediyorlard1. 

orduya mensub bin askeri ispanyaya ge- Ayni zamanda Hariciye Nazmnm E S BAM 

1 

~;irmi§tir. !ngilterenin Habe~istanm !talya tara- 1------::..;;~, ;,;;A~c;..;.ll..;.l§--K::-ap_a_D.l3 __ 
fmdan fethini tammak hususunda da Aslan "lmento 14..20 13.90 Biitiin altrnlar nakledildi v 

A tina 
Cenevre 
Sofva 
Amsterdam 

Praaz 
Vivana 
Madrid 
Berlin 
Varsava 
Budaneste 
Biikres 
Belnad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

T enerif(e 1 0 (A.A.) - General si:iz soylemesi bekleniyordu. t S T t K R A z L A R 

Miaji yeni takviye kuvvetleri gelinciye 
kadar nasyonalistlerin tazyikma nevrni- GUNUN BULMACASJ 
dane bir mukavemet gostermelerini Mad
rKl milislerine emretmi§tir. Diger taraf
tan bildirildigine gore lspanya banka -
smm mahzenlerinde bulunan son altm 
stoku da Cartagonaya naklolunmu§tur. 

Portekizlilere gore 

Soldan saga: 
1 - Asker olup olmiyacaklan mevzuu 

T!irk borcu I va. 
,. ,. n oesln 
,. ,. n vadell 

Er~tanl 
Sivas - Erzurum 2 -

Ml.UO 
:14. 
il2.25 
l!J 25 
96~60 

100.2;', 

TABViLAT 

) Anadolu I Ac;lh§ 
J) I vadell 42,40 

J) II vadell 42,40 

ispartada 

Kapa.wo 
23.9&5 
22.25 
2~.10 
97. 

100.25 

Kapa.ntO 

42.4t.l 
42.40 -

Sebat kiitiibhanesi Yunus 

oglu Lutfi 
Cumhuriyet gazetesinin ve biitiin 
mekteb kitablar1, klrtasiye, gazete 

Lizbon I 0 (A.A.) - «Diario» ga
zetesinin yazd1gma gore General Mia -
jamn vazifesi, Guadarrama cephesinde 
bulunan curnhuriyet~i kuvvetler Valen -
ce ve Barselone istikametinden ~ekilin ~ 
ciye kadar Madridi miidafaa etmekten i
barettir. Cumhuriyetc;ilerin en giizide 
ve te~hiz edilmi§ kuvvetleri olan bu ki
taatm ise Madridden ba~ka ricat hatlan 
voktur ve ancak ~arka tevecci.ih edebilir
ier. Diinkii muharebelerde albay Cas
tajozun yaraland!gl bildirilmektedir. 

bahsolanlar, zevce. 2 - Qocuk doguran, eg- ve mecmualarm tevzi yeridir. 
lence. 3 - Parah blr yere girl!lrken alman '--------------__. 
§ey, mefhum. 4 • Koyu k1rm1Z1 renk, flra-
r1. 5 - Pa.rlak boyali mobllya, giiwl san'at. 

Guatemala Burgos hiikumetitrl 6 - VUayet, cyok durmu~ §Eylerin iizerinde ' • ' • 

tamdr has11 olan klr, yemek1 rl onl ria nerlz. 1- 1-

Mebiko 10 (A.A.) - Guatemala 
hi.ikumeti General Frankonun !spanyol 
hiikumetini resmen tamml§hr. lspanya el
t;iligi, klrmlZI - san bayrak c;ekmi§tir. 

7 - Ylkmaktan emir, me11hur kahraman I• 
Riistemin oglu, rab1t edat1. 8 - Arkada~~ ' 
keslk. 9 - Tamam, manda yavrusu. 10 - RU KUVVET SURUBU 

V atikamn takib ettigi siyaset 
Vatikan 10 (A.A.) - hi malumat 

almakta olan mehafil, Vatikanm §im • 
dilik F rankonun hiikumetini tammak ta
savvurunda olmadi~llll beyan etmekte
dir. Bu mehafil diyor ki: 

Vatikamn bu meselede bi.iyiik devlet
lerin gittikleri yola gitmesi muhtemel • 
dir. lspanyamn Vatikandaki sefaretha -
nesine ge~;enlerde san ve altm rengi bay
rak ~ekilmi§se de Hariciye Namhg1 der
hal kaldJrtmi~tu. 
Ademi miidahale komiayonunda 

altnan bir karar 
Paris 10 (A.A.) - Salahiyettar me· 

nabiden alman haberlere gore ademi mii
dahale komitesindeki Sovyet heyeti mu· 
rahhasas1 fspanyol limanlannm muraka· 
besi hakkmda komite reisi Lord Ply -
mouthun teklifini kabul etmi§tir. 

tubet, kepaze. 
YukarJdan a.§agiya: 
1 - istldad. 2 - Birdenbire, ltiyad pey

da eden. 3 - Viicudti.mti.ziin sol tarahndakl 
ic; uzuvlardan blri, kuzunun c;Jkard1g1 ses. 
4 - Kalbur. 5 • Si:izlerl yaz1 ile kay1d, hil.lll. 
yemekte oldugumuz blr yemi§. 6 - Sikihkl 
·arkada§. 7 - Para lle oynanan oyun, Eskl
~hlrde c;1kan ta§m ism!. 8 - Ya~li. kanadl! 
hayvanlarm en ahmag1. 9 - ince ve zarif, 
l:ab1t edatl. 10 - Uzak, manevi leke. 
Evvelki bulmacanrn halledilmiJ tekli 

Sovyet heyeti murahhasasJ murakabe gunu bana resmen bildirdiler. 
komisyonunun lsve~ ve Norve~lilerden Almanyadan miifarekat etmek i~in 
milrekkeb olmasml ve hava tarikile de pasaportumu vize ettirmege gitmi§ oldu
kac;akc;Ihk yapiimamasJ i!<in icab eden gum Alman Hariciye N ezaretinden ay-
tedbirlerin almmas1m teklif eylemi§tir. nhrken bana refakat etmekte olan zab1ta 

lspanyanrn Berlin elfisinin memuru, bundan boyle ne beni, ne ika-
Pariste soyledikleri metgah1m1 ve ne de sefarethane binasm1 

Paris 10 (A.A.) - ispanyamn Ber himaye edemiyecegini soyledi. Bunun 
[indeki maslahatgiizan M. ]oserovira • iizerine bu zab1ta memuruna §ahs1m1 hi
Armengol, diin Berlinden buraya gelmi§- mayeye devam etmesini soyledim. F akat 

tir. bakbm ki arhk diplomatik mes'uliyetten 
Havas muhabarine beyanatta bulu - istifade edemiyorum, hemen Almanyay1 

nan bu zat, §UnJan soylemi§hr: terke karar verdim.» 

«- Berlinden aynld1m, !<iinkii ar· Almanyadaki lspctnya sefaretinde 
hk diplomatik masuniyetim yoktur, ~iin- General Franko bayragr 
kii fa§istler, sefarethaneyi i§gal ettiler. Berlin 1 0 (Hususi) _ Diin Berlin-
Alman gizli polis te§kilah, Hamburgtaki deki lspanya sefaretine General Fran -
ispanyol viskonsolosu M. Georges T elli ko hiikumetinin bayrag1 c;ekilmi§tir. Sa • 
ahp gotiirdiiler. M. Tell, sefarethane ile lahiyettar mehafilde bu hadisenin Fran
Alman Hariciye Nezareti arasmdaki bir ko hiikumetinin tamnmasma delalet et
anla§madan sonra Berlinden Amsterda· medigine i§aret edilmektedir. Eski Is • 
rna gitmek iizere tayyare ile hareket et -

panyo) sefiri bugiin Parise hareket etmi§mi§ti. Ancak tayyare, Hanverde yere 
inmi§ ve Alman gizli zab1tasl, M. T elli tir. 
tevkif etmi§tir. M. Tell, miiteaddid pro
testolara ragmen heniiz serbest blrakii

M. Blum ademi miidahale 
aleyhinde 

Londra 10 {Hususi) - FransJZ Ba§
vekili M. Leon Blum gazetecilere beya
natta bulunarak, ingiltere muvafakat ct
tigi takdirde Fransanm lspanyaya si -
lah satmak yasagml hafifletmege ama -
de oldugunu soylemi~tir. 

maml§tlr. 
Bizzat ben de 3 ikin.cite§rinde ikamet• 

gah1m yamba§mda ii~ ki§i tarafmdan hii· 
cuma maruz kald1m. Bu adamlar benim 
ciizdammt da ahp gotiirdiiler. lkincite§ • 
rinin altmc1 cuma giinii, sefarethanenin 
eski ka tibi, birisile beraber biiroma geldi. 
Katibin yamndaki adam1 ilk defa olarak 
gortiyordum. Bu adam, bana sefaretha · 
neyi terketmemi emretti. lmtma ettim. 
Cumartesi giinii, sefarethanenin Tspanyol 
fa§istleri tarafmdan i§gal edilmi1 oldu -

Kartes Meclisi Valansiyada 
toplamyor 

Londra 10 (Hususi) - Kortes mec
lisi gelecek hafta V alansiyada top lana • 
cakhr. Bu toplantlda fspanyanm miis -
takbel vaziyeti goriieyiilecektir. 

/' 

Zaafx umumi, kans1zhk ve 
kemik hastahklarma §ifai te
sirleri ~oktur. 

<;ocuklar, gender, gene kJz
lar ve ihtiyarlar her ya§ta is· 
timal edebiJirler. 

HASAN DEPOSU: 
lstanbul, Ankara, Beyoglu 

\_-~-/ fe!! 

1936-1937 ba~mahsulii 

NORVEC MORiNA 
BALIKYAGI 

Halis Morina bahgmm ci
gerlerinden ~tkanlmJ§br. 1~· 
mesi kolay ve neHstir, mideyi 
bozmaz. Gayet temiz ve mu· 
akkam ve yeni Hasan markall 
~i~elerde sabhr. Taklitlerin
den sakmmtz. 

1,4 litre 40, 1,2 litrelik 60, 
t litrelik 100 kuru§tur. 

HASAN DEPOSU : 
istanbul, Ankara, Beyoglu 

Lise ve Orta mektep 
talebesine 

En iyi ve ~abuk franslZca 
i:igreten kitab 

Merhum ALi Nazimantn 

La Clef du F ran~ais . 
kitab1d1r. 

Maarif Vekaletince kabul edilmi§, 
ikinci defa basllml§tlr. 

tJ~ talebc, bir muallim kisml var
dlr. Birinci 23, ikinci 34, i.i~iincii 40 
kuru~tur. Ta§rada toptan alanlar -
dan posta iicreti ahnmaz ve tenzi -
lat yap1hr. 

Satl§ yeri Cumhuriyet matbaas1 -
s1d1r. 

\... 

• 
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icra Vekilleri Heyetinin 8/10/936 tarihli 2/5414 sayth kararile 
Kalitarya koyiiniin Belediye smm i!<ine almmlf oldugu ilan olunur. 

«B.» (2866) 

Kilo 
800 

1300 
90 

120 -
2310 

-
Cerrahpafa hastanesine 
Haseki hastanesine 
Beyoglu hastanesine 
Zeynebkamil hastanesine 

Hastanelere 937 may1s nihayetine kadar liizumu olan re~el mii • 
teahhid nam ve hesabma a!<Jk eksiltmiye konulmutlur. Bir kilo re
~ele 62 kurut fiat tahmin olunmuttur. ~artnamesi Levaz1m Miidiir· 
liigiinde goriilebilir. lstekliler 2490 numarah kanunda yaz1h ve • 
sika ve 107 lira 42 kurufluk ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber I2/11/936 pertembe giinii saat I4 te Daimi Enciimende 
bulunmahd~rlar. «B.» (2592) 

Cinsi 
Beherinin 

muhammen 
bed ell 
kurut Ilk teminat1 

2000 metre tzmir birinci Bozkurt marka Arne· 
rikan bezi 

150 aded 
ISO kilo 
30 aded 
50 metre 

IOO santim eninde yatak ortiisii 
Adana pamugu 

32 
75 
60 
40 Niimunesi gibi beyaz havlu 

I25 santim eninde ornegi gibi 
patiska 65 

25 100 aded 
800 metre 

Niimunesi lfibi hasta pe!<etesi 
Niimunesi gibi 130 santim eninde 
kefenlik 37 

25 ISO aded 
.;30 aded 

tirnegi gibi porselen yogurt kasesi 
tirnegi gibi porselen hotaf kasesi 
No. 12 15 

30 
5 

60 
32 

100 aded 
50 aded 
20 aded 
30 aded 

timegi gibi porselen yemek tabag1 
tlrnegi gibi cam bardak 

7 20 

30 No. em aye bobrek kiivet 
32 No. emaye yuvarlak kiivet 

IS aded 
10 tane 

40 X 70 boyunda paspas 275 
50 X 80 bo:v.unda paspas 400 

725 
8 81 

5 tane 75 X 100 boyunda paspas 

20 tane Niimunesine gore Etajerile hera • 
her beyaz demir karyola I900 28 50 

Beyoglu hastanesine liizumu olan yukar1da cinsleri yazth etya 
dort k1sma ayr1larak ayr1 ayn a~tk eksiltmiye konulmuttur. Niimu • 
nesi hastanede, tartnamesi de Levaz1m Miidiirliigiinde .goriilebilir. 
lstekliler 2490 numarah kanunda yazth vesika ve hizalarmda goste
rilen ilk teminat makbuz veya mektubile hera her 17/11/936 sah gii· 
ni.i saat 14 te Daimi Enciimende bulunmah~ular. «B.» (2650) 

ana amuk . Oretme 
Ciftligi Miidiirliigiinden: 

Makinenin nev'i 

Istanbul Komutanbg1 
Satmalma Komisyonu ilanlar1 

~atalca miistahkem mevki k1-
taah ihtiyact olan 6800 kilo pa
lates a~1k eksiltme ile 27 /1I/9'36 
cuma gi.inii saat I4 te ihalesi 
yaptlacakttr. Muhammen tutar1 
«510» lirad1r. ~artnamesi her -
giin ogleden evvel Komisyonu • 
muzda goriilebilir. fsteklilerin 39 
lirahk ilk teminat makbuz veya 
mektublarile beraber belli giin 
ve vakti muayyeninde Fmd1k • 
hda Komutanhk Sahnalma Ko • 
misyonuna gelmeleri. {2858) 

* * * 
Istanbul Komutanhgt birlikleri 

ihtiyact olan 4000 kilo makarna 
ile 2000 kilo fehriyeye ihale gii
nii talibi ~tkmad1gmdan &!<lk ek
siltme ile 16/11/936 pazartesi 
giinii saat 14 te ihalesi yaptla -
cakhr. Beher kilosunun muham
men fiatlart 20 ~er kuru~tur. ~art
namesi hergiin ogleden evvel 
Komisyonumuzda goriilebilir. 
$ehriye ve makarnamn ilk te • 
minah 90 liradtr. lsteklilerin iha
le gi.inii vakti muayyeninde Fm -
d1khda Komutanhk Sahnalma 
Komisyonuna gelmeleri. (2854) 

*** 
Komutanhk makam1 i~in ah • 

Muhammen bedeli 
Lira Kurut 

Istanbul Kambiyo MUdUriUQUnden: 
Dairemize miisabaka ile 75 lira tic • 

retli bir memur ahnacaktlr. 
A~ag1da yaz1h evsaf1 haiz olanlarm 

tahsil, askerlik vesikalan ve niifus ci.iz 
dam ve bonservislerini raptederek el 
yazllarile yazllml§ terciimei hallerini 
bildirir bir istida ile Di:irdi.incii Vak1f 
hamnda kain dairemize miiracaatleri. 

1 - Lise mezunu olmak, 
2 - Frans1zca, almanca veya !ngilizce 

lisanlarmdan birini bilmek, 
3 - Askerligini ifa etmi~ bulunmak. 

Dr. Hafiz Cemal 
Lokman H ekim 

Dahiliye miitehass111 
Pazardan ba~ka J(llnlerde o~leden 

sonra saat (2lh tan 6 ya) kadar !stan· 
bulda Divanyolunda (104) numarall 
hususi kabinesinde hastalarmt kabu1 e
der. Sah, cumartesi giinleri sabali 
c9 1h - 12,. saatlerl hakiki flkaraya mah· 
sustur. Herkesin haline gore muamele 
olunur. Muayenehane ve ev telefon 
22398. K1~hk ev: 21044. 

nacak olan 510 lirahk benzine 
talibi ~tkmadtgtndan I6/11/936 
pazartesi saat 14,30 da a!rlk ek
siltme ile yaptlacakhr. ~artna• 
mesi hergiin ogleden evvel Ko • 
misyonl.!muzda gCiriilebilir. Is • 
teklilerin 38 lira 32 kurutluk ilk 
teminat makbuz veya mektub • 
larile beraber Fmd1khda Ko • 
mutanhk Sahnalma Komisyo • 
nuna gelmeleri. (2855) 

-
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11 ikincite~rin 1936 

I Deniz ,!evaztm Sabnalma Komisyonu itanla~ 
Marm?ra Ossiibahri Satmalma Komisyonundan: 

Cinst Kilosu Tahmin Bd. M. Teminall ihale giinii Saati 
Lira Ku. Lira Ku. 

Ekmek 475.000 47500.00 3562.25 23 ikincite~rin 936 15 
Bulgur 54.000 7020.00 526.50 24 ikincite~rin 936 15 

Yukartda cins miktar ve tahmini bedelleri yazth ekmek ve bul
gur kapah zarf 'usulile satm almacakttr. Ekmek ~artnamesi 2 lira 
bedel mukabilinde ve bulgurun bedelsiz olarak Komisyonumuzdan 
ve istanbul Deniz Levaztm Satmalma Komisyonundan ahnabilir. 
lsteklilerin kanuni vesikalarile birlikte teklif mektublarmt muay
yen giin ve saatten bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri 
ve bu saatten sonra mektublarm kabul edilmiyecegi. (2771) 

,.,.,.,., 
Marmara Ossiibahri Sahnalma Komisyonundan: 

Cinsi Kilosu Tutart Teminah ih-' - .. · · ·'! saati 
Lira Kr. Lira Kr. 

3 m/m kutrun-
da bronz tel 12000 10.800.00 810.00 26 T. sani 936 11 de 
7 M. potrel 18 
s/m NP marka 
193 aded 29587 2.514.00 I 
7 M. U demiri { 705.62 26 T. sani 936 15 te 
16 s/m NP. 582 1 
aded 76592 6.983.28' 

Komutanhk ihtiyact i~in yukartda cins ve miktari yaZlh malzeme 
iki parti olarak kapah zarf usulile satm ahnacakbr. ~artnameler pa
rastz olarak Komisyonumuzdan goriip almabilir. isteklilerin kanuni 
vesikalarile ve teklif mektublarile birlikte muayyen giin ve saatten 
bir saat evveline kadar izmit Tersanekaptsmdaki Komisyona miira • 
caatleri. (2831) 

izmir iii Daimi Enciimeninden: 
15 birincite~rin 936 per!jembe giinii ihalesi yap1lacak iken biit~e • 

nin gelmemesinden otiirii Enciimence eksiltmenin uzahlmasma ka
rar verilen 13372 lira 80 kuru' ke!jif bedelli ~atal - Baymdtr yolu • 
nun 0/000 - 4/300 kilometreleri arasmda yaptmlacak kaldmm 
yap1s1 yeniden 15 giin miiddetle kapah eksiltmiye kon~!~~~tur. 
Bu yolun kapah eksiltmesi 3 birincikanun 936 per~embe gunu saat 
11 de lzmir ili Daimi Enciimeninde yaptlacakhr. 

fsteklilerin haztrhyacaklart 1003 lirahk muvakkat teminat ile tek· 
lifnamelerini ve Baymduhk Bakanhgmdan almmt~ ehliyet vesaiki
le birlikte yukanda tayin olunan tarih, giin ve saatten bir saat ev • 
veline kadar Daimi Enciimen Ba,kanhgma vererek makbuz almalart. 

thale giiniinde biit~e gelmedigi takdirde ikinci bir ilanla zarflarm 
kabuliine devam olunacakhr. 

Fazla bilgi edinmek istiyenlerin izmir Baymdtrhk Direktorliigiine 
ba~vurmalan. «1102» (2810) 

istanbul 4 iincii icra Memurlugundan: 
Seniha, Mukadder, Miizehherin Emniyet Sandtgma birinci dere -

cede ipotekli olup tarnarnma yerninli ii~ ehli vukuf tarafmdan «2065» 
lira ktymet takdir olun-1\ Kadlkityiinde Osmanaga n1ahalleeinin Ku•
dili sokagmda eski 21 yeni 145 ve Mis sokagmda 11 numarah bir ta
raf1 Kii~iik Hatun ev bah~esi, bir taraft mezkur cadde bir taraft Ha • 
san ve Emine Hiirmiiz ev ve bah~esi bir taraft sokakla mahdud umum 
mesahast 173 m2 olup 50 m2 bina ve geri kalam bah~eden ibaret olan 
asagtda evsaft yazth gayrimenkul a~1k arthrmtya vazolunmu~jtu~:, . 

'Bodrum kat: Zemini toprak bir avlu ikisinin zemini ah,ab dtgert 
toprak ii~ oda bir hala, bah~esinde ii!< ayva ve metriik bir k~y~. 

Zemin kab: Bir sahanhk, bir sofa birind~ yiik dolabt olan 1k1 oda, 
bir hala, Birinci kat: Bir sofa iizerinde ii~ o~a ~i~ hala, 1b~d~~m v~ ze· 
min kat pencereleri demir parmakhkh, t!,;ertsmde e e tn testsatl 

vardtr. 
11/1/937 tariP,ine musadif paza~tesi g~nii saat 14 ten 16 !a kada~ 

dairede birinci arthrmast icra ediiecektJr. Arthrma bedeh ktymeb 
muhammenenin yiizde yetmi~ be~ini buldugu takdirde mii,te~!s~.iize-
'nde buaktlacakttr. Aksi takdirde en son artbranm taahhudu ba

~- kalmak iizere artbrma on bes giin miiddetle temdid edilerek 26/ 
1i937 tarihine musadif sah guu'u saat 14 ten 16 ya kadar ke~a dai· 
remizde yaptlacak i}<inci a~tk artbrmasmda artbr~a bed~h kty • 
meii muhammenenin yiizde yetmi~ be~ini bulmadtgt takdude sa • 
tts 2280 numarah kanun ahkamma ~vfikan geri buakthr. Satlf pe
si~dir. Arthrm1ya istirak etmek istiyenlerin ktymeti muhammene
~:n % 7,5 nisbetinde pey ak~esi veya milli bir bankan.t~ ~eminat 
mektubunu hamil bulunmalan laztmdtr. Haklart tapu sictllt~e .sa -
bit olmtyan ip_otekli alacakhlarla diger alakadaranm '!e ut~fak 
hakk1 sahiblerinin bu haklarmt ve hususile faiz ve masanfe datr o
lan iddialarmt evrakt miisbitelerile birlikte ilan tarihinden itibaren 
nihayet 20 giin zarfmda birlikte dairemize bildirmeleri laztmdtr. 

Aksi takdirde haklart tapu sicillile sabit olmtyanlar salt' bede
linin payla~mastqdan haric kahrlar. Miiterakim ver~i, te~viriye, 
tanzifiyeden miitevellid Belediye riisumu ve Vak1f tcarest ve 20 
senelik Vaktf icaresi tavizi bedeli miizayededen tenzil olunur. Da
ha fazla malumat almak istiyenler 1/12/936 tarihinden itibaren 
herkesin gorebilmesi i!<in dairede a!<tk bulundurulacak arthrma 
~artnamesile 934/3198 numarah dosyaya miiracaatle mezkiir dos -
yada mevcud vesaiki gorebilecekleri ilan olunur. (2847) 

Istanbul 4 iincii icra Memurlugundan: 
Beylerbeyinde Bostanctba~t Abdullahaga mahallesinde Orta so -

kakta 37 numarada oturmakta iken ~imdi nerede oldugu belli olmt • 
yan Ahmed Nithata: 

Emniyet Sandtgmdan diger hissedanmz Nurkemal ile mii~tereken 
ve miiteselsilen aldtgmtz bin liraya kar~I 28/6/931 tarihinde birinci 
derecede ipotek gosterdiginiz yukanda yazth semt ve mahallede Fts
bkh sokagmda eski 32 yeni 54, 56 numarah gayrimenkule memu
riyetimizce tayi~ olunan ehli vukuf tarafmdan 24/1 ~/935 t~rihinde 
2031 lira ktymet takdir olunmu~tur. Ve gene mezkur gaynmenkul 
kaydinde Emniyet Sand1gmm i~bu ipoteginden maada Oskiidar icra
smm 931/1183 numarah dosyasile yalmz sizin hisseniz «233» lira 
alacagmdan dolayt ruhsan ve 932/182 numarah dosyasile her ikini
zin hissesi «221» lira «S5» kurus alacaktan dolay1 bakkal Ali tara -
fmdan konulmu~ haciz vardtr. B~ miktarlara faiz ve masraf dahil de
gildir. 

2004 numarah kanunun 103 iincii maddesi mucibince takdir olunan 
k1ymete ve 128 inci madde mucibince gosterilen miikellefiyetlere 
kar~t bir itirazmtz oldugu takdirde 34/2777 numarah ,!losyasma ii~ 
giin zarfmda bildirmeniz ilan olunur. (2845) 

Urfa. 
CUMHURlYET 

Viiayeti Daimi 
Enciim:eninden: 

Atofan pudr 150 gram 
Atofan tablet tiib aded 16 
Asid kloridrik piir 250 grad 

Asit siilfiirik piir 250 gram 
Asetal amonyak mayi 250 gram 
Aspirin pudr 400 gram 
Aspirin tablet tiib aded 15 
Alues sokotrin 25 gram 
Al!<t 50 kilo 
Aristol 50 gram 
Anti.pirin 150 gram 
Asitfenik siyah 10 kilo 
Asitpikrik 30 gr.am 
Bi karbunat dosut 2 kilo 
Born diipero 250 gram 
Buji pellidol tiib 4 aded 
Banzunaftol 250 gram 
Kodein saf 40 gram 
Kolorat dopotas 750 gram 
Kuloridrat do kinin 1 kilo 250 gram 
Kapsiil Ekitire Etere Fujel Mal 400 gram 
Sir ~tlank 150 gram 
Kuloriir do kalsiyiim billuri 1 kilo 250 gram 
Karbonat do magnezi 4 kilo 
Kapiller do kanada 50 gram 
Asit sitrik 4 kilo 
Oigalen 18 ~i~e 
Diyoretin 250 gram 
Ergotin do bonjan 1 kilo 500 gram 
Esans do kannel 25 gram 
Esans do melis 25 gram 
Esans do neroli 25 gram 
Eter siilfiirik medisinal 1 kilo 
Eter anestezik 5 kilo 
Ekors do kondurango 50 gram 
Ekors do kinkina ktrmtzt 1 kilo 
Ekors doranj amer esast olmak iizere 250 gram 
Etil karbonat do kinin 50 gram 
Ekors do kannel seylan 250 gram 
Fehlenk miyart solisyon No. 1 200 gram 
Fehlenk miyart solisyon No. 2 25Q gram 
Fosfat do ~o 250 gram 
Fosfat do ~o trikalsin 250 gram 
Cliserin notrii 12 kilo 
Cliserin solid 25 gram 
Gaz iyodforum be,Iik 40 metre 
Caz iyodforum birlik 20 metre 
Eldiven kau~uk No. 8 !rift 6 
Eldiven kau~uk No. 7 ~ift 6 
Eldiven kau~uk No. 7/5 ~ift 4 
Hermitol ~ 00 gram 
Hiivil vazelin SOO gram 
Hiivil amantduz 500 gram 
Hiivil do fiiva do moru 4 sise 
Hiivil oliv isterlize 2 kilo ' ' 
Hiivil do risin 5 kilo 
lyodiir do potasyom 1 kilo 
tyod madeni 250 gram 
iktiyol 1 kilo 500 gram 
lpek iplik No. 1 !<ilesi 16 a'ded 
lpek iplik No. 2 ~ilesi 10 aded 
lpek iplik No. 3 !<ilesi 10 aded 
lpek iplik No. 4 !<ilesi 5 aded 
lpek iplik No. 0 ~ilesi 16 aded 
Lizol 6 kilo 
Lokoplas 20 aded 
Laztmh madeni 25 a'ded 
Laminarya isterlize 36 aded 
Mufamba hasta i!<in 30 metre 
Nitro prisyat do siit 50 gram 
Nitrat darjan ~ubuk 100 gram 
Nelaton sonda 30 aded 
Afyon biiriit 200 gram 
Onguan populeiim 100 gram 
Okzit do zen kilo 2 
Opyom tozu 100 gram 
Piramidon 400 gram 
Pudru ipeka 125 gram 
Pudru do kinkina 250 gram 
Rizom hidrastis pudru 100 gram 
Rasin do iskamune 250 gram 
Rasin do poligala 1 kilo 500 gram 
Rasin asperf 100 gram 
Rasin do as 100 gram 
Rasin perzii 100 gram 
Kasin do fenuvil 100 gram 
Kasin do jalap 250 gram 
Gudron do Norve!< 250 gram 
Boraks 1 kilo 
Sulfat do kinin 250 gram 
Santonin 15 gram 
Siikrii dole 250 gram 
Salisilat do siit 2 kilo 
Snitrat do bizmur 500 gram 
Savun nuvar 500 gram 
lskamuna rezin 25 gram 
Siik do nerpiiriin 500 gram 
Serum fiziyolojik 50 aded 
Serum gilikoze 50 aded 
Serum jalatina 30 aded 
T analbin 500 gram 
Tannijen 400 gram 

Terpin 500 gram 
Tan in 1 kilo 250 gram 
Timol 50 gram 
Teobromin 300 gram 
Talk tozu 1 kilo 

!l 

Denizli Viiayeti Giiney 
Kasabas1 Belediye Reisliginden: 

1 - Eksiltmiye konulan if: Denizli Vilayetinin Giiney kasabasi 
hali haz1r harita ve miistakbel plan tanzimi. 

Muhammen ke,if bedeli 900 liradtr. -
2 - Bu i'e aid ~jartname ve evr<tk "", lsoril•• • 
A- Eksiltme ~jartnamesi, 
B- Mukavele projesi, 
C - Halihaztr vaziyetin ahnmas1 i~in yaptlacak haritaya aid fen

ni sartname ve miistakbel vaziyet i~in miiteahhidlerin nazart itibare 
ala~aklart ve yapacaklart i~leri bildiren talimatname. 

istiyenler bu evrakt bedelsiz olarak Denizli Vilayeti Nafta Miidiir -
liigiinde inceliyebilecektir. 
3- Eksiltme 4/12/936 tarihinde cuma giinii saat 14 te Giiney ka

sabast Belediye Dairesinde Belediye Enciimeni huzurunda yaptla -
cakttr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yaptlacakhr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin 67,5 lirahk muvakkat 

teminat vermesi, bundan batka a~ag1dsoki vesik lan haiz olup gos -
termesi laztmdtr. 

A - Ticaret Odas1 vesikast, 
B - Halihaztr haritayt ve miistakbel imar plantm yapmak i~in 

Nafta Vekaletinden ahnmts ehliyet vesikast. 
Tiirkiye dahilinde !<ah,~ak i~in Naf1a Vekaletince tescil edilmi' 

buhmmak farthr. 
6 - Teklif mektublart yukartda «3» iincii maddede yazth saatten 

evveline kadar Giiney Belediye Dairesindeki Eksiltme Komisyonu 
Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. (2871) 

Oevlet Demirvollan ve li"'f'"'lar• islelme U. idaresi ilinlar1 

Muhammen bedelleri, muvakkat teminatlart ve eksiltme saatleri 
afagtda yazth lokomotif ve vagon bandajlart 24/12/936 per,embe 
giinii kapah zarf usulile Ankarada idare binasmda satm ahnacakbr. 

Bu ise girmek istiyenlerin a~agtda yazth muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettigi vesikalart, Resmi Cazetenin 7/5/1936 g. 3297 nu • 
marah niishasmda inti,ar etmit olan talimatname dairesinde alm -
mtf vesika ve tekliflerini ayni giin saat 14,30 ve 14,45 e kadar Ko • 
misyon Reisligine vermeleri laztmdtr. 

~artnameler parastz olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Hay-
darpatada Teselliim ve Sevk ~efliginden dagtblma.ktadtr. (2790) 

lsmi 
1 - Loko bandajt 
2- Vagon » 

Muhammen Muvakkat 
bedeli teminat 
22233 lira 1667,47 lira 
43146 » 3235,95 » 

Saati 
15,30 
15,45 

izmir iii Daimi Enciimeninden: 
15 birincite,rin 936 per~embe giinii ihalesi yaptlacak iken biit~e • 

nin gelmemesinden otiirii Enciimence eksiltmenin uzablmasma karar 
verilen 12897 lira kefif bedelli lzmir- Manisa yolunun 7 + 000-
11 + 500 kilometreleri arasmdaki ~osenin esash onartlmasi yeniden 
15 giin miiddetle kapah eksiltmiye konulmuftur. 

Bu yolun kapah eksiltmesi 3 birincikanun 936 perfembe giinii saat 
on birde fl Daimi Enciimeninde yaptlaca.kbr. 

fsteklilerin haztrhyacaklan 968 lirahk muvakkat teminatla teklif
namelerini ve Baymdtrhk Bakanhg odan ahnmtf ehliyet vesikalarile 
birlikte yukartda tayin olunan tarih ve saatten bir saat evveline ka
dar Daimi Enciimen Ba~kanhgma vererek makbuz almalart ihale 
giiniinde biit~e gelmedigi takdirde ikinci bir ilanla zarflarm kabu -
liine devam olunacakhr. 

Fazla bilgi edinmek istiyenlerin izmir Baymdtrhk Direktorliigiine 
ha,vurmalari. «1100» (2812) 

Iktisad V ekaletinden : 
«<~ KANUNU» nun dokuzuncu «Te,kilat» fashndaki hiikiimlere 

gore kurulan «I~ DAIRESI» nin te,rinisani 1936 ba,mdan itiba • 
ren faaliyete bafladtgt 145 inci madde mucibince ilan olunur. 

Orotropin 500 gram 
Vazelin beyaz 10 kilo 
V ali dol 50 gram 
Kafe No. 1 kutu 6 
Ka,e No. 2 kutu 6 
Kate No. 0 kutu 6 
Ka~e No. 0 kutu 4 

«1661» (2802) 

Hidrofil pamuk 120 kilo 
Caz hidrofil top 50 X 1000 
Serum tetenik 30 aded 
Serum istirapta koksik 30 aded 
Karbunat niitrii do kinin 25 gram 
Kola cevizi 500 gram 
Kakodilat do siit 25 gram 
Bi kulorhidrat do kinin 100 gram 

Bon brankil 250 gram 
Biliidometilen medisinel 25 gram 
~i~e i~in tapa 400 aded 
Dereceli kadeh 25 gramhk 3 aded 
Pipet 10 gramhk 3 aded 
Esbah tiibii 3 aded 
Billur havan No. 4 aded 2 
Billur havan No. 6 aded 2 

Bof tite 500 liik 25 aded 
Bot fite 300 liik 50 aded 
Bof tife 250 lik 50 aded 
Porselen kavanoz 100 gramhk 30 aded 
Porselen kavanoz 50 gramhk 20 aded 
Porselen kavanoz 30 gramhk 20 aded 

Yukartda yaz1h 138 kalem ilacm tutarJ 1300 lira tahmin edilmi~tir. 
Memleket hastanesinin ihtiyact olan cins ve miktarlar1 yukanda 

yazth bulunan ve bedeli mecmuu «1300» lira tahmin edilen 138 ka • 
lem ilac 2490 sayth kanona tevfikan 2/11/936 giiniinden itibaren on 
bet giin miiddetle a~1k eksiltmiye konmuttur. lsteklilerin 17/11/936 
sah giinii saat on dortte ~ 7,5 depozito ak!<esile Vilayet Daimi En -
ciimenine miiracaat etmeleri ilan olunur. (2850) 



10 CUMHURlYET 

ADEM • 
I iKTiDAR 

Tabletleri • Her eczanede aray1n1z. (Posta kutusu 1255 Hormobin) 

Emniyet Sand1g1 ilanlar1 

Sat1llk k0$k ve evler 
ihale 0/o 50 bedelinin • 

Sl ikraza kalbolunabilir 
MEVKII Cinsi Numaras1 

Eski Yeni 
Kad1koyiinde Ziihtiip14a mahal-

Mnhammen 
k1ymeti Evsaf1 

lesinde Bagdad caddesinde Kotk 18 128 19000 Ah,abdir, 24 ada, 3 sofas1 ban
yosu vardu. Terkos suyu, elek
trik ve hava gazi tesisah vardtr. 
Ayr1ca iistii odah arabahgt ve 
ah1rlart ve cesim bahlresi vardu. 

Bakukoyiinde Saktzagacmda 
Leon sokagmda Ev 5 9 1000 K1smen kargir ve ktsmen ah • 

tahdlr. · 6 ada ve iki sofast ve 
elektrik tesisab ve bir miktar 
bah~esi vardtr. 

Oskiidarda lcadiyede eski Kara· 
bet yeni Kurt!relebi sokagmda Ev 6 Mii. 70, 72 1000 Ahtahdir on bir odast ve biiyiik 

bah!resi vardtr. 
.!?ehza'debatini:la KalenClerhane 
mahallesinde Kemeralh cad • 
rleMnde Ev 5 37 2000 Kargirdir, 8 . oda, 3 sofahdtr. 

Bakukoyiinde Zeytinlikte Tat· 
odalar sokagmda 

Mevlevihanekapisinua Mimar • 
acem mahallesinde Mevlevihane 
C:!!ddesinde 

Oskiidarua Haceliesnanafun mli· 
hallesinde Cami sokagtnda 

KaCltkoyiini:le Tuglactbafi ma
hallesinde Hamdibey sokaimda 

Ev 

Ev 

Ey 

4, 6, 8 

75 

7 Mii. 

12 Mii. 

4,6,8 

109 

13/1 

Terkos ve elektrik tesisatl ve 
bir miktar bah!fesi vard1r. 

4700 Kargirdir, 7 fer odasi, elektrik 
tesisatlart ve bir miktar bah • 
!releri vardtr. 

650 Ah,abdir, 5 odast ve sofast ve 
elektrik tesisatl vardtr, bah~e • 
lidir. 

600 Ah,abdir, 6 odasi ve kuyusu 
vard1r. 

13, 15 T 1100 Ah,abdir, 7 oClasi, mutfagt \re 
sair mii,temilatJ ve sarn1ct var
dtr. Bah!fesi geni,tir. 

3400 Ahtab, harem ve seli.mhkh bii
yiik bir binad1r. Bah~esi geni,tir 

Sandtk malt yukartda adresleri yaz1h emlak 27 T. Sani 936 tarihine dii,en cuma giinii saat 14 ten 
16 ya kadar Sand1k binasmda &!rtk arthrma ile sahlacakttr. lstiyenlerin bi!filen degerin yiizde onu nis
betinde pey ak!resi yattrmalart gerektir. (2605) 

Beylerbeyinue Havuzba,in.da 8 25,27 

KANZUK-
Oksiiriik ~urubu 

En muannid oksiiriiklerle bron§it, 
astm ve bogmaca oksiiriigiiniin 
kat'i ilacidl.l', Gogiisleri zayJf o
Ianlara vikaye edici tesiri §ayam 
dikkattir. 

Biitiin eczanelerde vardll'. 

INGiLiz KANZUK ECZANESf 
Beyoglu, istanbul 

r Yeni ~1kt1 i 

iSPANYA 
Halkmm kahramanhk savaljlni 

otrenmek isterseniz 

HASAN ALi'nin 
"iSPANYADA NElER OLUYOR?, 
kitabtni okuyuouz. Fiab 30 kurulJ. 

Not: Diinkii ilantmtzda fiat sehven 300 
kuru' goaterilmi,tir. 30 kuru,tur, 

Dr. Mehmed Osman Saka 
Gogus ve dahili hastahklar 

miitehasstst 
Cenevre Ontversttestnden mezun, 

Cenevre T1b FakfllteS1 ve halk 
1anatoryomu sab1Tc asfstan1 

Belediye karJistnda Sinanaga 
daireleri. Ogleden aonra ilciden 
itibaren hastalanm kabul eder. 

Telefon: 23565 

PAZARLIKLA EKSiL TME 

Manisa V aliliginden : 
1 - Turgutlu - Manisa yolunun 7 + 430 - 17 + 436 nc1 kilomet· 

releri arasmdaki «32346» lira «89» kuruf ke,ifli fOSa intaatmm ka
pah zarf usulile eksiltmeaine talib !rtkmadtgmdan bu it pazarltkla 
verilecektir. 

2 - Bu i,e aid ketif evrakt «162» kurut mukabilinde Vilayet 
Naf1a Miidiirliigiinden almabilir. 

3 - Pazarhk ikincitetrinin 19 uncu perfembe giinii saat on birde 
Manisa Vilayeti Daimi Enciimeni oniinde yaptlacakttr. 

4 - Muvakkat teminat miktart «2462» lira «02» kuruftur. 
5 - Pazarhga gireceklerin Nafta Vekaletinden almtt olduklar1 

ehliyet vesikalarmt ve 1936 ydma aid Ticaret Odast vesikalarrnt gos
termeleri lf&rtltr. (2815) 

izmir iii Daimi Enciimeninden: 
15 birincitetrin 936 pertembe giinii ihalesi yap1lacak iken biit!;e • 

nin yiiksek tasdikten gelmemesinden otiirii Daimi Enciimence eksilt· 
mesinin uzablmasma karar verilen 20767lira 58 kuru' ke,if bedelli Giil
bah!re- Karaburun yolunun 5 + 000- 16 + 000 kilometreleri ara
rmda yaptmlacak 'ose yeniden 15 giin miiddetle kapah eksiltmiye 
konulmu,tur. 

Bu yolun kapah eksiltmesi 3 birincikanun 936 perfembe giinii sa
at on birde lzmir tli Daimi Enciimeninde yaptlacakttr. 

lsteklilerin haztrhyacaklari 1558 liraLk muvakkat tetninatla tek -
lifnamelerini ve Baymdtrhk Bakanhgmdan ahnmr~ ehliyet vesika • 
sile birlikte yukartda tayin edilen tarih, giin ve saatten bir saat ev • 
veline kadar Daimi Enciimeni Ba,kanhgma vererek makbuz almalart. 

lhale giiniinde biit!re gelmedigi takdirde ikinci bir ilanla zarflarm 
kabuliine devam olunacakttr. 

Fazla bilgi edinmek istiyenlerin lzmir Baymdtrhk Direktorliigiine 
ba,vurmalari. «1103» (2809) 

istanbul Komutanligindan: 
1 - As. !;i. Batkanltklarmda !fahfhnlmak iizere tekaiid binb&fl 

ve yiizbattlarm en gene ya,ta olanhmndan miinasib miktarda tekaiid 
subay miitekaiden ~ahttmlmak suretile «iicretli degil» ahnacakbr. 

2 - Arzu edenlerin ataitdaki tartlari tamamhyarak tubeleri va· 
sttasile Istanbul Komutanhgma miiracaat etmeleri. 

3 - !;iartlar tunlardu: 
A- lstida dilek 
B - Sthhat raporu 

C - En az iki sene hizmet edecegine ve tayin edilecekleri yere 
harcirahstz gideceklerine dair Noter senedi 

D- Tekaiid olduklart giinden bu ana kadar nerelerde ve ne gibi 
vazifeler gordiiklerine dair vesika 

H- Polisin musaddak hiiani.ihal vesikas1. (2851) 
----------~~-----

I istanbul Harici Askerj 
KITAATI IL.A.NLARI 

Metresine bi!;ilen ederi 30 ku
rut alan 50000 metre haki renk
te astarhk bez kapah zarfla ah
nacakhr. ~artnamesini parastz 
almak istiyenlerin hergiin ogle • 
den sonra Komisyona gelmeleri. 
tlk teminat miktart 1125 liradtr. 
lhalesi 14/11/936 cumartesi gii
nii saat 11 dedir. Eksiltmesine 
gireceklerden 2490 say1h kanu -
nun 2 ve 3 iincii maddelerinde 
yazth vesikalarla ilk teminatla -
rile birlikte teklif mektublarmt 
ihale saatinden en az bir saat ev
vel Ankarada M. M. Vekaleti 
Satmalma Komisyonuna verme • 
leri. «432» (2582) 

~'f.~ 

Tiimen birlikleri kttaatmm hay -
vanah i!fin yulaf, yahud arpa ihti
yact 308 ton olarak miinakasaya 
konulmu,sa da talib !;tkmadtgm • 
dan bir ay zarfmda pazarhk sure
tile almacakhr. Miinakasast 24/ 
11/936 sah giinii saat 11 de {:atal
cada Tiimen Sattnalma Komisyo • 
nunda yaptlacakttr. ~artnamesi pa
rastz olarak tatil giinleri baric her· 
giin goriilebilir. Gerek arpamn, ge
rekse yulafm ilk teminatlan 1155 
lira, muhammen bedeli 15400 li • 
radtr. lsteklilerin ilk teminat mak
buzlarile birlikte ve vakti muay -
:~nde Tiimen Satmalma Komisyo
nuna miiracaatleri. 

«449» (2730) 

*** 
Ankara Garnizon kttaatmm 

ihtiyact i!;in 102,000 kilo pirinc 
23 ikincite,rin 936 pazartesi gii
nii saat 15 te kapah zarfla ah -
nacakhr. Sartnamesi eksil~me • 
nhi yaptla~agt Ankara Levaztm 
Amirligi Satmalma Komisyo • 
nunda hergiin paras1z goriilebi -
lir. Pirincin tutan 20,400 lira o • 
lup ilk teminatt 1530 liradtr. 
lstekliler kanunun 2, 3 iincii 
~r-addelerindeki vesika, teminat 
makbuzlarmt havi zarflarmt bel
li giin ve saatten bir saat evve • 
line kadar Komisyona vermit 
bulunacaklardu. «445» (2675) 

*** 
{:orum garnizonunda bulunan 

eraltn ihtiyact i!;in kapah zarfla 
eksiltmiye konulan 60000 kilo 
s1g1r etinin belli vaktinde talib 
!rtkmadtgmdan ayni evsaf ve 
tartlar i!rinde 20 ikincilefrin 936 
cuma giinii saat 15 te ihalesi ya
ptlmak iizere yeniden kapah 
zarfla eksiltmiye konulmuflur. 
tlk teminat 562 lira 50 kurus o -
lup ihalesi {:orumda Ordue~in • 
de yaptlacakhr. istekliler i!rind~ 
teminat makbuz veya banka 
mektublan da oldugu halde zarf
larmt belli saatten bir saat evvel 
Komisyona vermit bulunmalar1. 

«461» (2865) 

ROMAflZMA 
LUMBAGO 
SiY ATiK 

agnlan T E S K i N 
ve izale eder. 

Her eczanede aray•n•z 

r Operator '\ 

RIZA UNVER 
Dogum ve kadan hastallklart 

mutehaSSISI 
Cagaloglu, Nuruosmaniye caddes' 

No. 22, Mavi yap1 
L T eleton : 22683 vi 

11 lkincite!irin 1936 

Kiiltiir Bakanhg.ndan: 
1 - Erkek San'at okullarmm mesleki ve ameli derslerine ogret -

men yeti,tirmek iizere Ankara Bolge San'at Okuluna miilhak olarak 
«Erkek Ertik Ogretmen Okulu» a!filmi,hr. Okul yatth ve parastzdu. 

Okula girebilmek i!fin a'agtdaki f&rtlan talpmak laztmdtr: 
A - Tiirk olmak, 

B - Dogumu 1911 (dahil) ve 1916 (dahil) ytllan arasmda olmak. 
C - Be, y1Uhk Bolge San'at okullanmn birinden mezun olmak. 

D -- Veyahud ilk okuldan mezun olduktan sonra en az yedi y1l 
marangozluk, demircilik veya tesviyecilik san'atlaruidan birinde 
bir fabrikada veya atelyede veya serbest olarak !<ahtmt' olmak, 

E - San'at okulundan mezun olanlar, mezun olduktan sonra bu· 
giine kadar bir fabrikada veya atelyede veyahud serbest olarak ken
di san'atmda !rahtm•• bulunmak ve bu miiddet iki y1ldan az ol " 
mamak, 

F - Ogretmenlige mani sthhi bir ar1zasi bulunmamak, 
G - Hiisniihal erbabmdan oldugunu polisce verilen bir vesika 

ile tevsik etmek, 
H - Kiiltiir Bakanhgmca yaptlacak tahkikatta ahlak ve seciye

si itibarile de ogretmen olabilecek manevi evsaf1 haiz bulundugu 
sabit olmak. 

2 - istekliler, 
A - Okul fehadetnamesinin ash, 
B - 4 tane a!;tk batla ~Ikartlmtt vesika fotograft, 
C - Niifus tezkeresinin ash, 
D - A,. kag1d1, 
E - Yukanda be,inci maddede bildirilen s1hhi arizalart bulun -

madtgma dair tam te,ekkiillii bir heyeti sthhiye raporu (raporlann 
niimuneleri Ankara, lzmir, Istanbul, Bursa Bolge San'at okullarm • 
dan almacaktu.) 

F - Ba,Iama ve aynlma tarihleri ve !rah,hgt mahallerdeki me • 
sai ve san'atmdaki kabiliyet derecesi de tasrih edilmek 'artile yu • 
kanda birinci maddenin «D» ve «E» ftkralarmda izah olundugu gi
gi !rah,hgt fabrika veya atelyelerden ahnmtt belgeler. (Serbest ola· 
rak !rah,anlar Ticaret ve Sanayi odalarmdan beige alacaklardtr.) 

G- Birinci maddenin «G» ftkrasmda izah olunan hiisniihal maz• 
batasile birlikte ve hangi San'at okulunda imtihana girmek istedik
luini de gosterir istidalarmt Kiiltiir Bakanhgma 30/11/1936 akta· 
mma kadar ya dogrudan dogruya tevdi edecek veya posta ile ta • 
ahhiidlii olarak gondereceklerdir. 

3 - Y aptlacak miisabaka imtiham neticesinde okula tesviyeci, 
demirci ve marangoz talebe ahnacakttr. 

4 - Miisabaka imtiham yazth ve ameli olmak iizere Ankara, ls • 
t.anbul, lzmir Bolge San'at okullarmda yaptlacakttr. 
5- t~teklilerden San'at okulu mezunlarmm miisabaka imtihan • 

lart San'at okullar1 miifredat program1 !rer~evesi dahilinde, 
A - Umumi tekneloji, 

B - Mesleki tekneloji, 

C -- Hesab, 
D - Makine ve motorler (yalmz demirci ve tesviyeciler i!rin) 
E - Smai resim, 
F - Ameli mea i en, 

6 - Birinci maddenin «D» f1kras,mdaki vaziyette yeni ilk okul 
mezunu olanlar 5 nci maddede yaz1h derslerden batka San'at okul • 
lart miifredat program1 ~er!revesi dahilinde: 

A - Tiirk!fe, 
B - Riyaziye. 
Derslerinden de imtihana tabi tutulacak ve imtihan giinleri aynca 

ilan olunacakhr. (2860) 

•••--• Teminath 

ARLON 
Saatlerini her yerde aray1n1z. 

istanbul Defterdarhg1ndan: 
Pariste Duyunu Umumiye Komiserligi refakatinde 40 lira asli 

maa,Ia (gayrisafi tutart 412 liradtr) miiterqim katiblige talib olan

larm: 
1 - Yiiksek mekteb mezunu olmnk, 2 - Askerligini yapmlf bu-

lunmak, 3- Franstzca ve tiirk~e lisanlarma bihakkm terciime ya • 
pacak kadar miikemmel vaktf olmak ( ayr1ca lngilizce veya Alman· 
ca Iisanlarmdan birine bihakkm vaktf olanlarla en az iki sene dev
let memuriyetinde hizmet etmit bulunanlar tercih edilir) 4 - Me • 
murin kanunundaki memur vas1flanm haiz bulunmak ~artlarile, 
20 te!frinisani 936 cuma sabaht yap1lacak miisabaka imtihamndan bir 
giin evveline kadar tam vesaikile birlikte ve arzuhalile Ankarada 
Maliye T eftif Heyeti Riyasetine veya istanbulda Defterdarhga mii· 
racaatleri. «M.» (2863) 

Aydin Naf1a Miidiirliigiinden: 
1 - Eksiltmiye konulan it: Aydm llinde Memleket Hastanesi pavi-

yon infaabdtr. Bu ifin ketif bedeli «15,690» lira «45» kuruftur. 
2 - Bu i,e aid fartname ve evrak ~unlardrr: 
A - Eksiltme ,artnamesi, 
B- Mukavele projesi, 
C- Baymduhk ifleri genel ,artnamesi, 
D- F enni sartname, 
E- Ke,if, ~etraj cetvelleri, 
F - Projeler. 
lstiyenler bu evrak1 Aydm Nafta Miidiirliigiinde gorebilirler. 
3 - Eksiltme 22/10/936 tarihinden 12/11/936 per,embe ~ii 

saat on be,te Vili.yet Daimi Enciimeninde yaptlacakbr. 
4 - Eksiltme kapah zarf usulile yaptlacakttr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i!rin isteklilerin «1176» lira «78» ku~ 

rufluk muvakkat teminat vermesi, bundan batka ataitdaki vesika • 
)art haiz oldugunu gostermesi laztmdir. 

A- V ekaletten alman miiteahhidlik vesikasx, 
B- Bu gibi yapt in,aab yaphgma dair ehliyet vesikasi. 
C- Ticaret Odasmda kayidli olduguna dair vesika. 
6 - Teklif mektublan ii!riincii maddede yazth saatten bir saat 

evveline kadar Enciimene getirilerek makbuz mukabilinde verile -
cektir. Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet ii!;iincii maddede 
yazth saate kadar gelmif olmast ve dtf zarfm miihiir mumile iyice ka· 
pahlmtt olmast liztmdir. Postada olacak gecikmeler kabl!~ edilmez. 

(2623) 
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11 ikincite!Jrin 1936 CUMHURiYET 11 

il8clarlniZI SALiH NECA Ti den ahn~z. Re~eteleriniz bii
yiik bir dikkat, ciddi bir 

istikametle haztrlantr. KESKiN KA$ELERi Grip, Nule, bai ve di' atnlartnt 
muannid sancJlari bir anda keser 
Ktymetli bir ilacdtr. 

Kiitahya ~ehri i~me Suyu Tesisat 
ve in,aat Eksiltmesi 

Dahiliye V ekaletinden : 
Kiitahya tehrine 4,4 kilometre mesafeden su isa~e~i ve tehir dah~ • 

lindeki teheke i!;in icab eden malzemelerin tedar1k1 ve horu _ferfi • 
yatmm icrasile sair buna miiteferri imalatm yaptlmall ve tehir da • 
hilinde:: b!r depo intasl kapah zarf usulile eksiltmiye konulmuttur. 

1 - itin muhammen bedeli 91443 lira 25 kur~ttur. 
2 - lstekliler bu ife aid tartname, proje vesau evr.akl 460 k~~r_u• 

mukabilinde Dahiliye Veki.leti Belediyeler imar Heyeb Fen ~efhgm· 
den alabilirler. 

3 - Eksiltme 23 birincikanun 936 tarihine rashyan 'r•r,amba gii
nii saat on birde Ankarada Dahiliye V ekaleti hinasmda toplanacak 
Belediyeler tmar Heyetince yaptlacaktir. . ~ . 

4 - Eksiltmiye girebilmek i'rin isteklilerm afagtda yaz1h temmat 
ve vesaiki ayni giin aaat ona kadar Komisyon Reisligine teslim etmit 
olmalan laztmdu. 

A- 2490 saYih kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 5822 li
ra 16 kuru,luk muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettigi vesikalar, 
C - Kanunun dordiincii maddesi mucibince eksiltmiye girmiye 

bir mani bulunmadigma dair imzah bir mektub. 
D- Nafta Vekaletinden tasdikli fenni ehliyet vesikas1. 
5 - Teklif mektublart ihale giinii saat ona kadar makbuz muka • 

bilinde Komisyon Reialigine verilecektir. Posta ile gonderilecek te~
lif mektublarK\m iadeli taahhiidlii ve nihayet bu saate kadar Komis
yona gelmit bulunmas1 li.z1md1r. 

Bu it hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeter fmar 
He yeti Fen ~efligine miiracaat etmeleri. «1538» (2517) 

izmir iii Daimi Enciimeninden: 
19 birincitesrin 936 pazartesi giinii ihalesi yap1lacak iken biit!re· 

nin Yiiksek t~sdikten gelmemesinden otiirii Enciimence eksiltme • 
nin uzattlmasma karar verilen 14666 lira 12 kurut kefif bedelli tide

mit • ~atal yolunun 0 + 000 - 3 '+ 500 kilometreteri arasmd.aki :o
fe ile iki menfez yap1s1 yeniden 15 giin miiddetle kapah eks1ltm1ye 

konulmuttur. 
Bu yolun kapah ek.c;iltmesi 3 birincikanun 936 pertembe giinii aa· 

at 11 de 1zmir 1li Daimi Enciimeninde yap_Ilacaktir. 
lsteklilerin hazuhyacaklari 1100 lirahk muvakkat teminatla tek

lifnarnelerini ve Baymduhk Bakanhgmdan ahnmtt ehliyet vesikasile 
birlikte yukanda tayin olunan tarih, giin ve saatten bir saat evveline 
kadar Daimi Enciimen Batkanhgma vererek makbuz almalart. 

ihale giiniinde biit~e gelmedigi takdirde ikinci bir ilanla zarfla • 
rm kabuliine clevam olunacakbr • 

Fazla 'bilgi edinm~k istiyenlerin lzmir Baymcltrhk Direktorliigiine 
basvurmalart. «11 04» (2S08) . 
istanbul S1hhi Miiesseseler Satinalma 

Komisyonundan: 
~· I' ~ocuk haatanesi T1h Fakiiltesi ~ocuk hastahklari ve- haktm 
•
1! 1 

t t·· umu alan 41 kalem ila~ a!;tk eksiltmeye konulmuttur. sennya tna uz A M M"' d .. 
1 - Eksiltme Cagaloglunda S1hhat ve 1~timai uavenet .. ~ ur • 

liigii binasmda kurulu Komisyonda 25/11/1936 ~arJamba gunu saat 
14,30 da yap1lacakhr. 
2- Muhammen fiat: 567 lira 95 kuruttur. 
3-Muvakkat garanti 43 lirad1r. • . .. • 
4 - lstekliler tarlnameyi ve listeyi hergiin Kom1syondan goreb1 • 

lirler. 'k 'I 2490 1 
5 - lstekliler cari aeneye aid Ticaret Odast vest ast ~ kb sayt 1 

kanunda yazth belgeler ve bu ite yeter muvakkat garanb m~ uz ve
ya banka mektubile belli giin ve saatte Komisyona gelmelert. (

2742
) 

T.M. K 
BUVUK 

Bir veriraen bin kazanabilirsin. Birini kaybedersen paran heba ol· 
llla;mlttir. Hem yiizlerce vatandatmt zengin etmit hem de ~rdu · 
au~ goklerine birka~ Filo katmtt oluraun. Bu yiizlercc zengmden 
~irinin d~ seniA olmtyacagl!!l ltim iddia e~ebilir. 

inhisarlar istanbul 
Ba~miidiirliigiinden: 

Beyoglunda lstiklal caddesinde 137 No. daki 2 No.lt sahf magaza
mxzda mevcud 742.50 lira ketif bedelli 1731 tite levanta •'rtk arthr
mtya konulmustur. 

Arthrrna 30ill/936 pazartesi giinii saat 14 te Kabatatta Batmii • 
diirliik binastnda yaptlacakhr. 

Niimuneler hergiin Beyoglundaki Saht magazamtzda ve buna 
miiteallik tartname de Batmiidiriyet Muhasebe ~ubesinde goriilehi· 
lir. fsteklilerin muayyen giin ve saatte % 7,5 nisbetinde teminat ak· 
~elerile birlikte Batmiidiirliigiimiiz Komisyonuna miiracaatleri. 

(2814) 

i$E GiREBiLMEK i~iN 
Banka- fabrika ve ticaretevlerinde ~al1§mak i~in: defter yazth§ID 4 §ekli, 

faiz hesablart, bilan~o, bono, ~ek ve poli~a kaideleri ogretilir. Hususi mu· 
hasebeci §ehadetnamesi verilir. Program! almak ve yaz1lmak i~in AME • 
RiKAN ERKEK LiSAN ve TiCARET DERSANESiNE ba~vurunuz. 

Sultanahmed. Alemdar caddesi 23. HususT ders de verilir. 

Kiiltiir Bakanhg1ndan : 
1 - Hiikumet hesabma okumak iizere bu y1l yabanci illere lise ol • 

gunluk mezunlarmdan smavla se~ilerek gonderilecek talebe
nin gidecekleri memleketler ve okuma kollar1 •tag1da gosteril· 
mittir: 

Gonderile· 
cek talebe 
a dedi 

Okuma 
kollan 

2 Zirai loji 
1 ~ayu !raytrc1hk 
1 Deniz intaat mii • 

hendisliii 
1 

2 

Deniz makine mii· 
hendisligi 
F otogrametri 

Gidecekleri 
memleketler 

Almanya 
Macari stan 
Almanya 

» 

6 Maliye ye lkttsad Fransa ve 

Hangi Bakanhk veya 
Genel Direktorliigii 

hesabtna okuya
caklarx 

Tarim Bakanbg1 
» 

Ekonomi 
» 
» 

Harita Genet Direk • 
torliigii 
Finans Baka~hg1 

13 Almanya . . . 
2 _ Harita Genel Direktorliigii hesabma fotogra~etn t~hsth~e 

gonderilmek iizere smav1 kazanan adayl~r, tahSil ye~lerm.~ ~~t
meden evvel altt ay i'rin Ankarada Har1ta Genel Dtrektorlu • 
giinde staj goreceklerdir. Bu staj miiddetince kendileri Ha • 
rita Genel Direktorliigii tarafmdan iate ve ibate edilecekler • 
lerdir. Ancak smav1 kazanan bu adaylar1n Ankaraya gelme 
yol parala~I kendilerine aiel olacakhr. F otogrametri kolun • 
·dan a~tlacak smava liselerin yalmz Fen fUbeai olgunluk me • 
zunlart ahnacaktJr. 

3 - Smavlar, Jstanbulda Vefa lisesinde, Ankarada Ankara Er • 
kek lisesinde 25 ikincitetrinde yaptlacakttr. 

4 - Smavlara gireceklerin smav giiniinden en az iki giin evvel 
tesbit edilen s1nav merkezinde bulunmalart ve amavlartn ya • 
ptlacag1 lise direktorliiklerinden birine hatvurarak kendile • 
rini tehadetname, niifus hiiviyet ciizdam ve fotograflarile Sl· 
nav adayhgma kaydettirmeleri ve amav lisesinde toplana • 
cak saghk komisyonunda muayenedell ge'rmeleri laztmdtr. 

S - Smavlara 1935 • 1936 ders y1hnda liselerin olgunluk smav • 
larmt muvaffakiyetle batararak tehadetname almlf olanlar 
girebileceklerdir. «1673» (2800) 

Istanbul 5 inci icra memurlugundan: 

Karacabey Haras1 Miidiirliigiinden: 
26/10/1936 tarihinde kapah zarf usulile eksiltmesinin yap1lacait 

ilan edilen haramn ~atal'retme giineyinde inta edilecek bir Buzag 
tecrid ahmna talib 'rtkmadtgtndan yeniden kapah zarf usulile eksilt· 
meye konulmuttur. 

1 - 1hale 16/11/1936 pazartesi giinii saat on bette Bursa Baytar 
miidtirliigii dairesinde yaptlacakttr. 
2- Bu intaabn ke~if bedeli 82471ira 48 kurut olup muvakkat te· 

minat 619 lirad1r. 
3 - Baymdultk genet ,artnamesi, mali ve fenni tartnamelerle 

plan ve mukavele projesinden miirekkeb bir taktm miinakaaa evrak1 
ii'r lira mukabilinde Hara Muhasebesinden verilir. 

4 - Bu eksiltmeye girmek istiyenler 2490 numarah Artllrma ve 
eksiltme kanunu mucibince ibrazma mecbur olduklar1 evrak ve ve • 
sikalarile miiteahhidlik vesikas1 ve teklif zarflar1m mezkur kanu -
nun tarifallna uygun olarak 16/11/1936 tarihinde pazartesi giinii 
saat on dorde kadar Bursa Baytar Miidiirliigii dairesindeki komisyo· 
na tevdi etrneleri ve miinakasa evrakm1 gormek istiyenlerin Bursa, 
Istanbul Baytar miidiirliiklerile Hara miidiirliigiine miiracaatleri. 

(2613) 
.. ! ................................ ... 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden· 

1 - Niimune ve tartnamesi mucibince 50,000 kilo siklop ~emberi 
pazarhkla satm ahnacakttr. 
2- Pazarhk 12/11/936 tarihine rashyan pertembe giinii saat 14 

te Kabatatta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komiayo -
nunda yaptlacaktir. 

3 - ~artnameler paras1z olarak hergiin SOZU ge~en fUbeden ah· 
nabilir. 

4 - lsteklilerin pazarbk i'rin tayin olunan giin ve aaatte %' 7,5 
giivenme paralarile birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri Ia -
ztmdir-. (2555): 

IWW 

280 aCieCI Kova 
6 » Kanca 

1f » Balta 
27 ,. YanglD sondiirme aleti 

100 metre Hortum 
4 aded Y angm ~ani 
1 » Merdiven 6 metre 

f- Yukartda cins ve miktarlar1 yazth 7 kalem yangin malzemesi 
tartnameai mucibince pazarhkla aatm ahnacakhr. 

2 - Pazarhk 17/11/936 tarihine raahyan sah giinii saat 14 te 
Kabatatta Levaz~m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda 
yap1lacakttr. 

3 - ~artnameJer paraSIZ olarak hergiin SOZU ge~en fUbeden ah· 
babilir. 
. 4 - lsteklilerin pazarhk i~in tayin olunan giin ve aaatte % 7,5 
giivenme paralarile birlikte ad1 ge'ren Komisyona getmeleri lazun • 
dxr. (2~} 

~ 

200 paket 12/24 makine ipligi «Hmegi varCiir» saat 14 
1000 aded 40 s/m k1y1m hl~&gl «Resmi vardtr» aaat 15 

1 - Yukar1da cins ve miktar1 yazth iki kalem malzeme tartna• 
mesi mucibince pazarhkla satm ahnacakhr. 
2- Pazarhk 1/12/936 tarihine rasltyan sah giinii yukanda ya • 

zllt saatlerde Kabatatta Levaz1m ve Mubayaat ~ubeaindeki Ahm 
Komisyonunda yap1lacakhr. 

3 - ~artnameler paras1:z: olarak hergiin aozil ge~en tubeden ah
nabilir. 

4 - isteklilerin pazarhk i~in tayin olunan giiri ve aaatte '%' 7,5 
giivenme paralarile birlikte adt ge~en Komiayona gelmeleri ilan 
olunur. (2872) -

0 
Galatada Kuto hamnda Abdiilgani 

yaZlhanesinde mukim iken elyevm ika
metgahl m~hul imam Mustafa Salihe. 

Kemal Mumtaza, ikinci ticaret mah
kemesinin 7/3/935 tarih ve 34/481 No. h 
ilamile 2701 li.ra 23 kuru§U dava tarihi 
olan 22/2/932 tarihinden itibaren % 5 
faiz ve % 5 vekalet iicretile birlikte tah
siline dair verilen karar dairemizin 36/ 
2929 No. h dosyasile infaz edilmek ii
zere adresinize gi:inderilen icra emrinin 
arkasma miiba§irin verdigi me§ruhat • 
tan ikametgah1mzm me~hul oldugu ve 
yenisini bilen de olmadtgl anla§tlml§ ol
dugundan icra emrinin 15 giin miid~etle 
ilanen tebligine karar verilmi§tir. l§bu 
ilan tarihinden itibaren 15 giin i<;inde 
borcun temini icrin Iaztm gelen te§eb. • 
biiste bulunmaz ve borcu odemezsemz 
tetkik merciinden berayi temyiz ve 
yahut iadei muhakeme yolile aid oldu
gu mahkemesinden icramn geri b1ra.
k1lmasma dair bir karar getirmezsemz 
cebri icranm tatbik olunacagt ve gene 
bu miiddet zarfmda mal beyanmda bu
lunmadigmiz takdirde hapisle tazyik o
lunacagtmz gibi yanll§ beyanda bulun
dugunuz takdirdc hapisle cezalandmla
cagmiz hususu icra emrinin tebligi n:.a
kamma kaim olmak iizere ve 15 gun 
miiddetle ilan olunur. 

KUMBARA. BIRE_ 
100() 
VEREN 

fiskiidar icra memurlugundan: 

istanbulda Cagaloglu Ankara cad • 
desinde 33 numarah hanede mukim iken 
ikametgahx me~hul bulunan Bayan 
Raifeye: 

General Ali Muzaffcre olan borcu • 
nuzdan dolayx uhdenizde olup tahh 
hacze ahnan istanbulda Tahtakale ma· 
hallcsinde Tahtakalc sokagxnda 107 nu
marah diikkan hissesine takdir Iubnan 
k1ymet ile mahallen tutulan haciz za
bxt varakasmm tetkiki ve bir diycce • 
giniz varsa on giin ic;inde bildirilmesi 
icra ve iflas kanununun 103 iincii mad
desi ahkamma tevfikan tarafmtza ila • 
ncn teblig olunur. (27261) 

~LADlR 


