
BUT UN AGRILARI 
GECIREN fN~ HER 
ECZANEDEN JSTEYINI~· 

Elektrik Miinakasa ilan1 

Nigde Belediye Riyasetinden: 
1 - Nigde therinin Naf1a Vekaletinden musaddak elektrik pro • 

iesi mucibince yapdacak olan elektrik tesisab 1/ll/193G tarihinden 
itibaren 45 gun muddetle kapah zarf usulile munakasaya konul • 
lllustur. 
i- Munakasa 15/12/1936 tarihinde sah gunu saat 15 te Nigde 

Belediye dairesinde Encumen huzurunda yaptlacakttr. 
3-Tesisat u~ ktsma ayrilmttbr: 
A- Santral binast, 2 muhavvile binast, yer alh kablosu i~in tug

la, kum ve direk diplerine konulacak laftan ibaret olup heyeti mec
tnuasmm bedeli ketfi (6420) lira olup % 7,5 ~eminat ak!fesi (481) 
liradu. 

B- 303 aded agac direk bedeli ketfi 1415lira olup % 7,5 teminat 
~tk r;esi 107 1irad1r. 

C -150 beygirlik, buhar lokomobilli alternator, tablo, santral mu· 
havvilesi, santralm diger teferriiab, santral binasile, tebeke arasm
daki kablo ~·k•t tertibab, yeralti kablosu ve iki aded muhavvile mer
kezi techizah ve tebekeden ibaret olup inezkur tesisatm Mersin 
C..iimrugiinden Nigdede santral yerine kadar nakliyesi de dahil ol -
lllak uzere bedeli kesfi ('37974) lira olup yuzde yedi bu!fuk teminat 
ak!;esi 2848 lirad1r. • 

Bu u~ k1s1m tesisat ayn ayr1 miinakasaya konulmuttur. Her ii!fiine 
birden talib olanlarm da teklifleri kabul edilir. 
4- Bu ite aid evrak fUnlardir: Proje ve teferriiab, fenni tartna· 

llle, ketifnameler, eksiltme tartnamesi, mukavelename niimunesi, 
Talib olanlar bu evrak1 Nigde Belediyeainden latanbulda Taksimde 
lstiklal apart1mamnda elektrik miihendisi Hasan Haletten ve An • 

c--- ..... - da $ hrelft&'fteti yeti F- . . iye Miidiir Muavini muhendis A • 
s1mdan alabilirler. - ~ 
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5 - Muv«kkat teminat yiizde yedi bu~uk olup kanun mucibince 
bu teminat ve teklif mektubu ihale saatinden bir saat evvel Belediye 
r iyasetine tevdi edilmit bulunacakhr. 
6- Munakasa 2490 say1h kanuna gore yaptlacakt1r. Talib olan • 

larm bu kanun mucibince ve eksiltme tartnamesinde taleb edilen bi
lumum vesa~kle birlikte o gun munakasada haz1r bulunmalan ilan 
~~~ (~5) 
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Bir verirsen bin kazanabilirsin. Birini kaybedersen paran heba ol· 
lllaml,hr. Hem yiizlerce vatandaftDl zengin etmit hem de yurdu • 
nun goklerine birka~ Filo katmif olursun. Bu yiizlerce zenginden 

_!>irinin de senin olmiyacagtni kim iddia edebilir. 

~mniyet Sand1g1 ilanlari 

Satiiik Diikkin 
# Galatada Sultanbeyaz1d mahallesinde Kihcalipafa cadde -

smde Sand1k mah Site Franses namile maruf han miiflemilatmdan 
128- 130- 132 numarah ii~ diikkan 10 T. Sani 1936 tarihine dii.en 
sal ·· ·· ·1 1 gunu saat 14 ten 16 ya kadar Sand1k binasmda artbrma 1 e 
sahlacakt •-•:-.--1 . b. . S d v •• tr. u.....,.CM£erJn JD hra pey ak~esile 0 gun an 1ga mura • 
eaatleft. / (2633) 

~ CUMHURIYE'I' ' 11 

Bu cazib tecrUbeyi yap1n1z 

PUDRALARI I SUMER BANK JUVANTiN KANZUK 

Sa~ boyalari Di§lerinizle eziniz 

Milyonlarca kadm bu tecriibeyi 
yapmca hayran kal:m.t§lardir. Zi • 
ra; ekseriya yiizdeki siyah nokta· 
lar, a~1k mesameler ve her nevi 
gayri sa£ maddeler, tane tane 
olmu§ adi bir pudradan ileri gel
digini biliyorlar. Filhakika, baz1 
pudralar parm.aklar arasmda tu • 
tulunca kadife gibi yumu§ak go • 
rii.niirse de hakikatte kiSlm losun 
taneli ve sert olur. Bunlar, gozii -
niizden ka~abilir. Fakat di§leri -
nizle pekala hissedebilirsiniz. Bir 
par~a pudra ahp di§leriniz ara • 
smda eziniz §&yet ciiz'i bi.r tane • 
lik olsa derhal hissedersiniz. ~im· 
di de bu tecriibeyi havalanduil • 
Dll§ yegane pudra olan Tok!llon 
pudrasile yap1mz. Bu pudra yeni 
ve imtiyazh bir usul dai.resinde 
istihsal edilerek evvelkinden on 
defa daha ince ve daha hafif lol • 
maktad1r ve binaenaleyh cildin 
nazik mesamelerini tabri§ eden 
tanelere tesadiif edilemez. Bu gi
bi taneli pudralardan sakmllliZ. 
Ve yalmz havalandudmJ§ ve ga • 
rantili yegane pudra olan Toka • 
Ion pudrasm1 kullammz. Terki -
binde krem kopiigii bulundugu 
cihetle cildde uzun miiddet sabit 
kahr ve arbk parlayan burunlara 
nihayet verilmi§tir. Ve s1k s1k pud· 
ralanmaga ihtiya~ kalmam•§br. 

Sabahlan ac; karnma abmrsa 
KABIZLIGI 

defeder. Yemeklerden sonra ahm.rsa 
HAZIMSIZLIGI, MiDE EK~iKLiK ve 
YANMALARINI giderir. A~zdaki tat· 
sizhgi ve kokuyu izale eder. Mide ve 
barsaklan ah§trrmaz. ~eker hastahgt 
olanlar da kullanabilirler. 

tc;tLMESi LATiF, TEStRt KOLA Y 
ve kat'idir. Bugiinden bir §i§e ahntz 
ve mutlaka tecriibe ediniz. MAZON 
isim ve HOROt' rnarkasma dikkat. 

Zayi - Bursa Askerlik §Ubesinden 
ald•g•m vesika ile Bursa askeri heyeti 
sthhiyesinden ald•i'Im raporu muhtevi 
ciizdanxmt kaybettim. Yenisini !<lkarta
cagJmdan eskilerinin hiikiimsiiz oldu -
gunu ilan ederim. 

Bursamn Ho§kadem mahallesindcn 
316 dogumlu Veysel oglu 

Cevdet Ozoguz 

Umumi Miidiirliigiinden: 
Liselerin 1930 - 1936 mezunlar1ndan imtihan ile 

25-30 MEMUR 
ALINACAKTIR. 

imtihan 25-11· 1936 ~artamba gUnU yap11acakt1r. 
Matbu izahnamenln Ankarada Umumt MUdUriUk· 
ten, istanbulda SUmer Bank 'ubeslnden ve dlfier 
mahallerde SUmer Bank mUesseselarlndan lsten· 
mesi ihin olunur. 

istanbul Oniversitesi 
Rektorliigiinden: 

T1b Fakiilteai klinikleri i!fin «Hastabakicl mektebinden diplomah-» 
alti hemtireye ihtiyac vard1r. 

lstekli olanlartn Fakiilteye ba,vurmalart. (2413) 

H A L i H A z I R D A : Erkek, kadm ve ~ocuklar i~in 
En miikemmel lngiliz fabrikalan mamulabndan 
Tren~kot ve Gabardinlerinin 

Zengin ve mUntahab ~efidlerini en mUsald 
tartlarla ve her yerden ucuz fiatiarla 

BEYOGLUNDA 

BAKER 
den ba§ka Hie; BiR MAGAZA takdim edemez. 

Sizi son derece allkadar edecek vitri mlze 
IQtfen bir goz gezdiriniz 

Vak1f Paralar Direktorliigiinden: 
Yiizde ii~ nisbetinde ahnmakta olan Kumusyon miktarmm 

Vak1flar Umum Miidiirliigii tdare Meclisince ittihaz edilen 
kararla, kargir emlak kart•hgmda yap1lacak ikrazlarda yuzde 
bir bu~uga indirilmit oldugu talimatnamenin ikinci maddesi 
uyarmca ilan olunur. 

Bu tenzilattan, muamelelerini yeniletmek suretile k&rgir em
lak sahibleri eski miitterilerimiz de istifade edeceklerdir. 

Adrea: Istanbul· Dordiincii Vak1f han. Telefon No. 23654 

Umum Miidiirliigiinden· 

3300 Kilo Ostiipii Saat 13 te 
500 » Arab sabunu » 14 » 

2000 Jt Soda » 15 » 
5000 » Miihur kurtunu » 16 » 

1- Yukar1da cins ve miktart yaz1h «4» kalem malzeme niimune 
ve tartnamesi mucibince pazarhkla satin ahnacakhr. 
ll- Pazarhk 4/XI/1936 tarihine rashyan ~artamba gunii yuka· 

nda hizalarmda gosterilen saatlerde Kabatatta Levaz1m ve Mu -
bayaat !;iubesindeki Ahm Komisyonunda yapdacakhr. 

III - lsteklilerin niimune ve tartnamelerini gormek iizere hergiin 
pazarhk i!fin de tayin olunan giin ve saatte % 7,5 giivenme parasite 
birlikte ismi ge~en Komisyona gelmeleri lazimdir. (2274) 

Karacabey Harasr Miidiirliigiinden: 
Miiessesemizde 100 lira iicretli bir mutemedlik, 75 lira iicretli bir 

muhasebe refikligi, 55 lira ucretli bir daktiloluk, 55 lira ucretli bir 
ziraal katibligi, 50 lira iicretli bir arazi katibligi a!f•khr. 

Memurin kanunundaki teraiti haiz ve en &fagi orta mekteb me
zunu ve hizmeti askeriyesini ifa eylemit bulunanlartn mekteb ve am· 
hat tehadetnamesi ve bulunduklar1 memuriyetlerden ahnmast icab 
eden ilisiksizlik mazbatalarile birlikte 5/11/936 tarihinde dilek~e 
ile Ha~a Miidiirliigune miiracaatleri. Mutemedlik ve muhasebe 
refikligi i~in behemehal mali itlerden anlar kaza ve vilayet muha· 
sebelerinde ~ahtm•t olmalari tartbr. {2571) 

Kutnral ve siyah olarak sabit 

ve tabU renk verir. Ter ve YJkan· 
maida ~Jkmaz. Yegane zararsiZ ve 

tanmm'§ slhhl sa~ boyasubr. 
iNGiLiz KANZUK ECZANESI 

Beyoglu • Istanbul 

Zayi - istanbul ithalat giimrii.gun • 

den 28 agustos 933 tarih ve 6014 numa• 
rah beyanname ile deposu suretile ithal 
ettigim FM marka altr balya ltalya 
mali ipligin 9/9/934 tarih ve 218157 
numarah irad makpuzunu zayi ettim. 
Yenisini ~lkartacagtmdan eskisinin hiik· 

olmad•g•m ilan ederim. 
Mehmed Rasim 

Dr. F AHRI CELAL 
Slnlr hastahklar1 ve 
kekeleme tedavlsi 

Hergiia ii~ten sonra 
Cakaloglu, Halk Fukas1 k a.rfiSI, 
Zorlu aparbman No.2 Tel. 20785 

Edirne asliye hukuk mahkemesinden: 

Edirnenin Hac1saraf mahallesinden 

olup halen ikametgahr me~hul Ruse • 

yin Kadri oglu Mustafaya 

Zevceniz Emi§ tarafmdan aleyhinize 

B!;Ilan terke miistenid bo§anma dava • 

sm1n muhakemesi suasmda tarafm1za 

ihtar tebligine karar verilmi§ olduiun· 

dan i§btt ihtarnamenin tebligi tarihin • 

den ftlbaren bir ay i~inde evlilik birli· 
gine avdetle evlenmenin size tahmil 
ettigi vezaifi ifa etmeniz liizumu ka • 

nunu medeninin 132 nci maddesi mu • 
cibince teblig olunur. (27024) 

Yenl ~1kt1 
Marksizm Bibliyoteginin 

XIII cii numaras1 

iSPANYADA 
NELER OLUYOR? 

Yazan: Has&R Ali 
Fiah 30 kurus. 

Motorlu Vas1talar 
Adnan Halet Ta,ptnar 

Otomobil kullananlara ve §Ofor • 
lere, motor i§lerinde !;Rh§anlara li • 
z1m bi.r kitaphr. Kitap!<dardan ara • 
YlDIZ. 

Tevzi yerleri: istanbul Kanaat ve 
tkbal, Beyoglu Ha§et Kitabevi. 

istanbul 
•• • • • Universitesi ista~bul 

Tetrih 
Fizyoloji 
Mikrobiyoloji 
Hijiyen 
Marazi T etrih 
Umumi Emraz 
F armakodinami 
1 inci dahiliye 
2 inci dahiliye 
1 inci hariciye 

Rektorliigi.inden: 
Kadm ve dogum 
Kulak, bogaz 
Goz hastahklari 
Ak1l hastahklart 
Radyoloji 
Fizikoterapi 
<;ocuk cerrahisi 
ldrar yollari 

2 inci hariciye 
T1b Fakiiltesinin yukar1da yaz1h laboratuar ve kliniklerinde 19 

asistanhk a~Ikttr. lsteklilerin Fakiilteye hatvurmalari. (2412) 

i$~i KIZ ARANIYOR 
Sabahlar1 saat sekizden ak~;amlan saat sekize kadar hafif fabrika 

i11inde istihdam olunmak ve haftada 350 kuru!f iicretle ~ah§mak isteyenler 
Postahane arkas1 Basiret han 27 numarava miiracaat etsinler. 

Nev,ehir Belediye Reisliginden: 
Belediyemizin elektrik tesisah ir;in miitehassis iki montore ihtiyac 

vardu. Kanuni ve fenni ehliyeti haiz i\l~ilerin yirmi gun zarfmda 
Nev,ehir Belediyesine ve yapacaklan i• hakkmda tafsilat almak i~in 

Istanbul Galatada Minerva hamnda 36 - 39 numarada Alfred ~o -

var21a miiracaatleri. (2624) 

~orluda yap1lmakta olan hastane intaatma nezaret etmek ve Ill. 
Kor tn,aat tubesinde intaat iti i~in ~ahtmak iizere ayda «200» lira 
iicretli •eraiti kanuniyeyi haiz ve mesleginde ihtisas sahibi ve bil ~ 
hassa betonarme itlerini bilir bir mimar veya miihendise ihtiyac 
vard1r. 

Bu gibilerin Komutanhk lkinci ~ubesine muracaatleri ilan 
olunur. (2631) 

Mali bir mi.iessese i~in 
lngilizce, almanca lisanlanndan biri veya her ikisinden 

tiirk~eye ve miitekabilen bu lisanlara miikemmelen terciime 
edebilir, makine ile yazar bir Bayan veya Baya, Ankarada 
ihtiyac vard1r. Sarih adres ve vesaikle Istanbulda posta ku-

448, Ankarada posta kutusu 196 ya miiracaat edilmesi. 

Canh Model aran1yor 
Cdizel San'atlar Akademisi 

Direktorliigiinden: 
Akademimiz resim ve heykel atolyelerinde ~ahsmak uzere kadm 

ve erkek modele ihtiyac vard1r. Verilecek giinliik iicret iki liradir. 
lsteklilerin Direktorliige miiracaatleri. (2465) 
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tsir radyonun ~ok satalmasa iistilnliigiiniln k~bul edilrrii~ 
olmastndan ileri gelir. • 

1)- Bu son 42 gUn i~inde satrlan 1937 model MARCONI 
radyolartntn saytsl ge~e.n s.ene aynt miiddet zarfmda 
satalan miktarm BE~ MISLI oldugunu • 

2) - Zaten ge~en sene aym zaman i~inde MARKONI nin 
satt~ rekorunu ktrmt~ oldugunu 
soylersek, ehli vukufun tasdik ettis!i J!ibi 

• 

• K 
radyolartnm YOKSEK MUSiKi KABiLiYETLi ve FEVKELADE 
GOSTERiSLi oldugunu siz de kabul ve itiraf edeceksiniz. 

Veresiye Satt~: SAHiBiNiN SESi ve Acentalarinda 

ANKARA ~ Vehbi Ko~ Ticaret evi. 
DiYARBEKiR ~erif Yardimct. 

ADANA : S. Rtza i§~en, Yeni magaza. 
MUCLA A. Adnan, Elektrik fabrikast sahibi. 

KONYA : Ahmed Mucip Dolen. 
KONYA ERECLiSi: Mustafa Erkek. 
1\fERSiN : Jori Satel. 
AFYON : lzzet Ozkara. 

SAMSUN · : C. Ceial Ozlii - S. Kemal Sezen. 
TRABZON Dedeoglu ve Pulathaneli karde§ler. 
ZONGULDAK • : ismet Agartan - Ahmed Yiiksel 
ANTALYA ~ : Veli Karde§ler ve ~erikleri. 

BURSA : Mehmed Hi.izmen. ANTEP : Naci ve H. Ahmed Daf karde§ler. 
ESKi~EHiR : Hasan Alanya. 
iZMtR : Artiir Vetter. 
I.tiLEBURGAZ : Hasan Dalca. 

KAYSERI : ismail ve ogullan Cmgtlh. 
BANDffiMA : :Ahmed ve Bahaettin Bereket karde§ler 
AYDIN : Mehmed Giirer. 

'1936 

~ampanya gibi lezzetli 
ve nefis 

fiekerli Limonlu 

Meyvalardan ve meyvalarm oziinden 
yapilmi§tlr. Bir ~orba ka§Igrndan bir 
bardak suya, gayet lezzetli ve nefase· 
tine doyum olm1yan gazozlu §ampanya 
gibi limonata yapilrr. Ve bu yemek • 
Jerden sonra almrrsa midevidir. Mi • 

deyi bozan §erbet ve dondurma yerine 
HASAN Gazoz ozile yap1lm1§ buzlu 
limonatalar i~iniz. 

Diinyanm her tarafmda §ampanya 
yerine kullamlan bu giizel tertibin 
yerini tutacak hi~bir §ey yoktur. Ha· 
rareti teskin eder. ~i§e 20, orta 30, bii· 
yiik 50 kuru§tur. 

HASAN DEPOSU: ANKARA, iS • 

TANBUL, BEYOCLU 

Oksurenlere: KA TRAN HAKKI EKREM 

KI$LIK K0M0R0N0Z0 
ALDINIZ Ml? 

Ktimuron cinsinden, tarhsmm doQruluQundan, fiatmm ucuzluQundan 
EMiN OLMAK iSTERSENiZ 

Ankara Memurlar Kooperatif 
$iRKETiNiN 

halis Alman teshin kokundan ahn1z. 
Adres : Slrkeci, MUhiirdar Zade Han No 32, Telefon : 23074 

Deposu : Kuru~e,me, Defterdar caddesi, Alttn c;apa 
Kooperatif Deposu, Tel. 40456 

I • DiKKA T : Miktar• ~ok az kalm1 

JOSEPH BONNiCi Karacabey Miidiirliigiinden: 
Karacabey Harast Binicilik Okulile Ankara Binicilik Okulunun ve 

Ankara Ath Spor kuliibii Binicilik mektebini ikmal edenlerin haliha .. 
ztrc!a bulunduklari yerle mufassal adreslerini Ziraat Vekaeti Karaca~ 
bey Haras1 Miidiirliigiine yazile bildirmeleri kendi menfaatleri ikti~ 

PedikUr 
Istiklal eaddesi 140 No. 

Siireyyapa11a aparbmam No. 4 
Telefon: 44436 

(Franstz Tiyatrosu pasajmda\ 

• • 

zasmdan oldugu ilan olunur. (2572)' 

I HIS A 

Kl RM IZI 
BEYAZ SEK 

BEYAZ DoMi SEK 

' YENI FIATLAR~ 

70 cl. 3 5 Kurus 
2.. Lit. 70 

~· 3.40 " 100 
" 

+ 
70 cllik ~i'e lc;in 1 0 Kuruf 

2. Lit. • • 1 5 • 
3.40 ~ . .. • 25 • 
aynca depozito allmr. !?l!ieler getirllince 
depoz1to eeri verilir. 
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BugUn 12 Sahife 
2 ncl sahlfe<l.e: Siyasi icmal • i:talyan 

polltikasl ve Akdeniz • 3 iincii sahifede: 

' 

~ubu k barajt 

Amerika se~imi 
Kral Edvard diin ilk defa olarak parla • 
m~mtoyu ac;t1. Be~incl sahlfede: Ziraat1 
Bankasma yenl bir §ekll verilecek, Ev ka..· 
dim y. ti~tirmek l~tln c;ok hayull emekler. 
6 nc1 sahifede: iranda 3 ay .. Murad 
Sertoglu. 

lSTANBut;- CAl'iALOl'iLU ~ b 4 'k' 'f , 1936 Onblrincl yll sayl: 4483 Telgrar ve mektub adresl: Cumhuriyet, istanbul - Posta kutusu: !Btanbul, No 248 yar~am a I lOCI e~nn 

Y az1lar1D1 7 nci ve 8 inci 
sahifelerimizde bulacaks1mz. 

_ _; Telefon: Ba§muharrir ve ev1: 22368. Tahrtr heyet1: 24298. ±dare ve matbaa klsnu 24299 • 24290 

NAFIANIN B0Y0K ESERi 

\ .,. 

. ~ 
i\:i'~~~ff~k···bi;···~·~~;; c;ubuk baraj1 diin parlak 
EI ve Ev san'atlar1 merasim)e a~dd1 
Sergisi ----I'E9l u si.itunlarda defalarla i.izerin-
tg} de mar ettigimiz El ve Ev san· 

atlan sergisi Cumhuriyet bay
rarm giinlerinde Ankarada a~1ldi, ve ha
la Ti.irk medeni kabiliyetinin belgelerini 
gormek istiyenlere ac;1k bulunuyor. U1u
sal ekonomiyi bu ki.ic;i.ik ve medeni bran
~nda dahi ele almak gibi yi.iksek bir va
tanseverlikle te§ebbi.is olunan bu il} ikti· 
sad V ekilimiz Celal Bay ann ileri ehem· 
tniyetli gi.izel dii§i.incelerinden birinin ta
hakkuk sahasma ge«;mi§ ifadesini te§kil 
etti, Biz zaten bu serginin !;Ok gi.izel bir 
.§ey o!acagm1 soyleyip duruyorduk. Eser 
ortaya ~Ikmca onu her goren sevdi ve 
begendi. Herkeste ayni hayret sayhasi: 
}(,Y!da bucakta nelerirniz varml§ ta bil
tniyormu§UZ!... hte bu sergi sayesinde 
onlarm hepsini derin hayranhklanmizla 
gorduk ve sonsuz mernnuniyetlerimizle 
°Ktenrni§ bulunduk. A<;Ih~ gi.ini.i hep be
raber sergiyi gezerken bizzat Ba~bakan 
Yer yer takdirkarhklanm izhardan ve: 

- Hakikat n tetvik olunacak giizel 
i§ler! 

Sozlerile samimi hislerini ortaya koy
maktan kendisini alamiyordu. 

Filhakika bu i§ler i~in bOyle bir sergi 
kurmagi dii§iinen Celal Bayann maksadt 
yalmz herkese: Ti.irkiyede ki.ic;i.ik el ve 
ev san'atlan olarak neler Y.apihyor oldu
hnu gostermekten ibaret olmayip bun
lann i<;inde hayatiyet ve inti§ar kabiliye
ti olanlanm te§vik ve hiyame edecek ted
bider ittihazmi da istihdaf ediyordu. 
Bizzat Ba~bakan 1smet !noni.i kendi hi.i
kurnetinin bir §Ubesinden gelen bu dii§i.in
cedeki isabeti gori.ip takdir etmi~ ve ser· 
&ide niirnuneleri gori.ilen san' atlardan bir 
nicesinin te~vik ve himayeye laytk oldu
gunu ifade buyurmu§tur. Su halde Celal 
~aYar ortaya att1g1 dav~ay1 gerek halk 
onunde ve gerek mensub oldugu hiikii.met 
nezdinde piiriizsi.iz bir isabetle kazanmi§· 
hr. Kendisini bu vesile ile bir daha teb
rik ederiz. Bu tebrikimiz !smet !noni.i 
hiikumetinin umumi heyetine de §arnil
dir: Ce!al Bayarm ortaya koydugu gii· 
2el fikir, Ba§bakan lsmet 1noniini.in bu 
~etnlekete yapmakta oldugu sayiSiz iyi 
l§lere pek hayiTh yeni bir faaliyet man-
2Utnesi katiyor I 

l' ertib etmek ve hazulamak i<;in la-
2ltn zamamn darhgma ragmen serginin 
Pek gi.izel tanzim edilmi§ oldugunu 
50Ylemek kadir§inashk borcumuzdur. 
Serginin asii tanzimi i§.ini maruf dekora
toriirnuz Salahaddin Refik deruhde et
lni§ oldugu halde bu hin iyi bir surette 
~ii.rii.tiilmesi ic;in lkhsad Vekaletinin baz1 
aegerli gencleri de vazife almi§Iardi. <;;o
cuklar candan «;ah~m1~lar, san' atkar de
~?ratoriimiizse serginin mi.imkiin olabil
chg} kadar gi.izel olabilmesi ic;in bi.itiin 
k~~iliyetini kullanm1~lir. Boylelikle ser
R~mn zaten hepsi hirer gii.na milli mede
hiyetimiz belgesi olan giizel eserleri mu· 
!\'affak ve hakikaten san'atkar bir tertib 
b~ tanzimden dolayi c;ok ileri giizeliikte 
lir bedialar manzumesi te§kil etmi§tir. 
nsamn oyle diyecegi geliyor ki ic;indeki 

eserlerin hepsi hirer san' at ni.imunesi olan 
:rgi . mecmu heyetile ad eta bir san' at a
h~desl Itlakma layik bir manzara ve ma
b~!~~ almi§tlr. Bizim ad1 ki.ic;i.ik olan bu 
. uyuk ve gi.izel i§lerirnizi toplu olarak bir 
~rada gormek hakikaten biiyi.ik bir zevk· 
hr. 

l Ne i§lerimiz varmJ§ ve bunlar nere-
erde imi§ ~ Sergide dort bin den fazla e

ser te!lhir edilmi§tir, ve bunlarda biiti.in 
memleketin hissesi vardu. O!kenio her 
tarafmdan sergiye eserler gonderilmi§tir, 
Ye bunlarm ic;inde cidden ~ok gi.izelleri 
Yar. Jiiri heyeti miikafatlanm tayin ettigi 
~arnan en muvaffak ni.imunelerin neler ye 

Ba$vekilimizin veciz bir nutku 
Naf1a Vekiline cevab veren ismet inonii «Tiirk 
milleti bu · eseri viicude getirmege ~~~~nlar1 

su gibi aziz taniyacakbr» dedi 
Ankara 3 (T e • 

lefonla) - Cum • 
huriyet naf1asmm 
!;Ok biiyiik eserle -
rinden biri olan An
kara Cubuk baraji
le filitre istasyonu 
bugi.in merasimle a· 
c;Ildi. Barajm o • 
ni.indeki sahaya hi • 
riken davetlilerin sa· 
YISI bine yakmdi. 

Degerlf Na/ta Veki-Ankaraya ic;me su • 
limiz Alt gettnkaya yu verecek olan bu 

hayuh eserin a!;Ih§mda bulunmak ic;in 
birc;ok aileler de gelmi~lerdi. 

Ba,vekil 1smet inonii, Meclis reisleri, 
Profesi:ir Afet, lkhsad, Dahiliye, Ha • 
riciye, Milli M iidafaa V ekilleri, Genel-

kurmay Asba§kam 
General Asim, bir
c;ok generaller, meb
uslar, Emniyet U • 
mum Miidi.iri.i, An
kara Emniyet mii
diiri.i, Vekaletler er
kani ve bir «;ok ze • 
vat 14.5 ta otomo • 
biller ve otobiisler • 
le geldiler. 

Bar a j galerisi 
methalinde N af1a B~vekilimiz ismet 

Su Reis muavmi iniinii. 

N amik davetlilere biiyi.ik eserin nas1l k:u
ruldugunu izah etti. 

Naira V6/tilinin natku 
Bundan sonra Naf1a Vekili Ali Cetin· 

[Arkasz sa. ·7 siitun 3 tel 
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Amerika intihabatz bitti 

M. Ruzvelt bu sefer de 
Cumhurreisi oluyor 

Rakibi Landonun vali oldugu Kanzas 
eyaletinde bile ekseriyeti kazand1 

Nevyork 3 {Hususi, sabaha kar~1) -. 
Milyonlarca Amerikah sabahtanhen 
Reisicumhur sec;imi i«;in rey vermekle 
dir. Halkm tehaciimii ~imdiye kadar go
ri.ilmemi§ bir §ekil alm1§hr. Bazi yerler· 
de tehaci.im yiiziinden hadise!~r <;Jkmi§ 
ve birc;ok adarnlar olmii§tiir. Olenler a • 
rasmda yedi de kadm vardu. 

Ogleye kadar yirmi milyondan faz1a 
Arnerikahnin sec;ime i§tirak ettigi anla • 
§llmi§tJr. Nevyork §ehrinde bu .g~ce sa~t 
9 da bi.itiin mi.intehibler reylenm vermi§ 
bulunuyorlardi. Bununla beraber, kat'i 
netice heniiz anla§Ilarnami§tlr. M. Ruz • 
veltin rakibi M. Landon valisi bulundu· 
gu Kansas vilayetinde maglub olmu§tur. 
Diger vilayetlerden alman neticelere gO
re, M. Ruzvelt bazi yerlerde hire kar§I 
sekiz kazamnaktadir. Bilhassa cenub vi
layetleri kamilen M. Ruzvelt lehine rey 
vermektedirler. 

Kat'i neticenin ancak yann anla§IIa • 

Ameriha Cumhurreisi M. Ruzvelt 
bilecegi tahmin edilmektedir. Bununla 
beraber, se«;imin umumi gidi§ine bakarak 

[Arkasz Sa. 5 sii.tun 1 del 
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nereli oldugunu ogrenecegiz. I yep.yeni bir cereyana girecegini tahmin e· 
Sergiyi oni.imi.izdeki yakm giinlerde denz. 

bir kongre takib edecek ve orada hangi Bu meyanda bizim ele almmasmt ve 
i§lerimizin ne §ekillerde te§vik ve himaye h~;~a . hiZhca bir hamle verilmesini ist.e· 
olunacagma aid miizakereler yap1larak digimiz §uheler var: Kadm e§yasmda I§· 
kararlar almacak. Serginin asil gayesi bu Ierne ve oya i§leri, tezhibin Giizel San'at· 
olduguna yukanda i§aret etmi§tik. ~ay1~ Jar ~kade~isinde aldigl yeni ve . ca~h 
Ekonomi BakammlZin kafasmda §Imd.- §eklm tevsn ve tenvii, giil!!i.i§ i.izenne I~
den bu yolda almacak tedbirlerin belli- ler... Bunlann hepsi biraz itina ve ihti· 
ba§hlannm tebelli.ir etm~§ oldugunu, s~r- mam~a. giizel san'atlann en giizel niim~
giyi bir ikinci ziyaretir~uz es~asm~a b~z- nelenm verecek §~yle~dir. Hereke ~abn
zat kendisinin orada hiZe soylediklerm- kasmm modern 1~len yanmda esk1 ku· 
den anlami§ bulunuyoruz. T utulmak ve ma§larile hahlanna devletc;e tutu! an birer 
ileri gotiiri.ilrnek i.izere ele ahn~cak kii- san' at halinde ehemmiyet verilmesi liiz~
c;iik san' atlann kredi ihtiyaclan, 1lk mad- munu da aynca ve bilhassa tekrara lu
deleri nas11 tedarik edecekleri ve satJ§lan zum goriiriiz. 
hususunda onlann i§lerini yiizde yiiz Sozi.i bitirmek ic;in muvaffak serginin 
kolayla§tlracak tedbirler almacaktJr. Bu biiti.in emektarlanm tekrar tebrik ederek 
suretle h~ olmazsa otuz kirk san'atm ondan memlekete umdugurnuzdan ve is
mernlekette onlarla me§gul olan binlerce tedigimizden fazla menfaatler c;Ikmastm 
.ve binlerce insana refah unsuru olacak temenni edecegiz. YUNUS N ADI 

Antakyada halk1n hissiyat1na 
tecaviiz eden acaib bir karar 
Cumhuriyet B ayramznz kutlulzyan 

Tiirk Kzz Lisesini kapattzlar 
Bu hareketler Antakya • iskenderun iizerindeki davamiZm 

ne kadar hakb oldugunu bir daha ispat etmektedir 

'---------------------------------------------1 
Diin Antakya muhabirimizden bizi hayrette 

btrakan fU telgrafnameyi aldtk: 
I Lozanda teyid olunan Ankara muahedenamesile 

temin ettigimiz muhtariyet hukukunun tatbikat· 
ta ne kadar hi~ menzelesine indirilmit oldugu .. 
nu yukartki en son hadise dahi butiin ~1plakhgile 
meydana koymakta ve ayni zamanda bu havaliye 
aid davam1zda ne kadar hakh oldugumuzu bir 
kere daha ispat etmektedir. 

Antahya 3 ( Hususi muhabirimizaen) - An • 
tahya Tiirk Krz Lisesi, 29 te1rinievvel Cumhuriyet 
bayramrnt tes'id ettigi i~in hiikumet hararile ha • 
pattlmtfllT. Bu hareket biitiin Sancakta heyecanlt 
ahisler yapmtf, hiikumete yiizlerce protesto tel • 
graft ~ekilmiflir. Diier tara/tan Sancahtahi bii • 
tiin Tiirh mehtebleri protesto mahsadile grev 
ilan etmi.lerdir. Grev siikun i~inde devam et • 
mehte, ve halk heyecanla neticeyi beklemektedir. 

Biz Frans1z mandasmm devamt miiddetinc:e bu
giin diizeltilecek, yarm diizeltilecek diye bekledi • 
gimiz halde muhtelif hareketlerin Suriyede Fran. 
11z mandas1 yerine mahalli istiklaller yarahlmaga 
gidildigini fU strl;lda tamamen ortadan kaldml • 
mas1n1 ve lskenderun • Antakya ve havalisinde de 
muahede ile miieyyed muhtariyetin timdi da· 

Abideye felenk hoymah davasrna Krrrkhan 
mahkemesinde bahtlCl!Cahttr. Sancakta siikun de· 
vam etmehtedir. 

lskenderun • Antakya ve hav.jisi Tiirkle~ine [Arkasz Sa. 2 siitun 1 de] 

Miihim bir kanun 
Kan davalar1 
itiyadtni kokiinden 
kald1rmak i~in 
Katilin aile ve akra6as1 

yurdlar1ndan siirgiin 
edilecek 

Anliara 3 (T elefonla) - Memleke· 
timizin baZI muayyen mmtakalarmda a
dam oldiirmek su~Ianmn mi.ihim yekun • 
lara c;Ikmasi bu yerlerin halk1 arasmda 
kan gi.itme davasmi11 elan ya§amakta ol
masmdan ileri geldigini gostermektedir. 
,Sahsi intikam esasma dayanan bu kotii 
an' anenin tesirinden her nasilsa kendile
rini kurtaramami~ olan bu aileler arasm
da mevcud husumetler gi.in g~tikc;e da-

[Arkan sa. 6 sii.tun 1 del 
.... ·········· ..... ······· ................................. . 
Marefal F evzi ~k
mak Biikrese vardt 

' 
Biiyiik Erkan1harbiye 
Reisimiz fevkalade me· 

rasimle kar,dandJ 
Bi.ikre~ 3 {A.A.) - Anadolu ajan· 

smm hususl muhabiri bildiriyor: 
Hamidiye kruvazori.i bugi.in saat 11 

de Kostence oniine gelmi~ ve limandan 
ic;eri girerek nhtlma yana§mi~hr. Bi.iyi.ik 
Erkam Harbiye Reisi Mare§al F evzi 
<;;akmak ile maiyetindeki Ti.irk heyeti sa· 
at tam 12 de nhhma ~Ikmi§ ve bu esna
da 21 pare top ahlmak suretile selamlan
mi§hr. Mare§al nhhmda ordu ve Bi.iyiik 

[Arkas' sa. 8 siitun 3 tel ............................................................ 
Balkan Antant1 
genifliyor mu? 

Yugoslav Ba,vekili Sof
yadan g~erken miihim 

beyanatta bulundu 
Paristen verilen malumata gore Fran· 

SIZ gazeteleri, Yugoslavya Ba§vekilinin 
Ankara ve Romanya Kralmm Prag se· 
yahatleri etrafmda ~ayam dikkat mi.ita • 
lealar serdetmektedirler. 

Temps gazetesi Kral Karolun seyahati 
hakkmda yazd1g1 bir yazida iki devlet 
reisinin §U meseleler etrafmda gori.i§mii§ 
olduklanm kaydetmektedir: 

I - <;;ekoslovakya • Sovyet Rusya 
miinasebah, 

2 - Roma protokolunu imzaliyan 
£Arkasl Sa, 8 silty,n i tel 

YENi BiR iNKILAB ARiFESiNDE 

Fedakar Tiirk kad1n1 
orduda da rol ahyor 

9 cleki nu i e u neticeye 
Biiyiik Atatiirkiin karart 

tahakkuk ediyor 
iFet eden 

bu· ytl 
Y1l g~miyor ki Ulu Onder Atati.ir-[ 

ki.in yi.iksek direktifleri albnda yeni ve • 
bi.iyi.ik inkilablar yapmiyahm. Bu bi.i • 
yi.ik inktlablann verdigi h1z, goz kama§· 
hnci muvaffakiyetle gec;en seneleri bile 
golgede ve karanhkta buak1yor. 

hte yeni !;ah§ma yilma girerken yeni 
ve biiyi.ik bir inkilabi daha ba§armak yo
lunda bulunuyoruz: Ti.irk kadmlan da, 
kendi kabiliyetlerine gore askerlik vazi • 
felerini yapacaklar_d1r. 

Bu bi.iyi.ik i§i de ilkonce dii§iinen Ata
tiirktiir. 0, daha senelerce evvel kadm- \ 
larm askerligini kendisine has belagat ve I 
kuvvetle ifade etmi§ti. Biiyiik Sefin o za
man soyledikleri, biitiin soyledikle.Ii gibi 
bugiin gerc;ekle§iyor. Ti.irk kadmma bu 
en §erefli vazifenin verilmesi i!;in bir ka
nun layihasi hamlanmaktadir. 

Atati.irkiin 1931 senesinde lzmirde 
soyledikleri sozlere bir goz gezdirilecek 

[Arkasz Sa. 7 siitun 5 te} 
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Ilk asher tayyarecimiz Bayan 
Sabiha Gohfen 
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lzmit ka~d fabrikas1 
Fabrikan1n a~dma torenini, cuma 

yapacak . giinii bizzat Ba,vekil 

Siimer Bankm l:zmit kagtd fabrikastndan bir goriinii, . 
Birinci be§ senelik endi.istri program!-~ bir miiddettenberi i§lemege ve kigtd !;1• 

na dahil sanayiden biri de kag1dd1. llk karmaga ba~lami~tJr. Kag1dlan c;ok be • 
k,agtd fabrikamt~ lzmitte tesis edilmi~ ve [Arkas' sa. 8 siitun 5 tel 
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2 CUMHURIYET 

his~ 

eden 
Antakyada halk1n 
siyahna tecaviiz 

acaib bir karar 
Cumhuriyet 

Tiirk K1z 
Bayramini kutluhyan 
Lisesini kapattdar 

c 3ehir va 
istanbulun ~op 
i'i hallediliyor 

Muhtelif yerlerde ~op 
istasyonlar1 yapdacak 
Belediyenin, Mecidiye ki:iytinden 

Kagtdhaneye giden caddenin gerisinde 
Istanbul <;oplerinin imhasma tahsis etti

LBa$taratt 1 inci sahtfede] 

ha kat'i ve makul bir hal alma
smt isterken mahalli Franstz ida • 
resi halkm kiiltiirel hissiyahm iz -
har etmesini bir cinayet sayacak 
vaziyetler almakta beis gormiiyor. 
Bundan dolayt mahalli mandater 
idareye tel'ekkiir ederiz: Davamt -
zm ne kadar mesru oldu~unu is • 
bat hususunda kendi elile bize 
ktymetli yardtmlar yapmaktadtr! 

Koyluler de milli kiyafetlerile oyun - gi istasyona giden yolun in§aati bugiin 
Jar oynami§Iar, Turk halk havalan soy· ikmal edilecektir. Kamyonlar bundan 
lemislerdir. Caddelerde tezahurat ya - sonra dogrudan dogruya bu istasyona 
pilm;§tir. Halk milll mar§lar soyliyerek kadar giderek <;opleri dereye dokecekler-
alay halinde dola§ffii§hr. dir. 

Antakyahlar Meclisin a<;Ildigi gun de Belediye, §ehrin muhtelif yerlerinde 
btiyiik tezahurat yapmJ§lar ve tezahura- de tali derecede bir takim c;op istasyonla
ta !stiklal maqile ba§lami§lardir. Ne n yapmaga karar vermi~tir. Bunlardan 
mes'ud bir i§arettir ki tam bu saatte Bii- bir ktsmi daiml, bir kismi da muvakkat 
yiik Onderimiz Ataturk te Buyuk Millet olacakhr. Daimi istasyonlar, nisbeten W 

k h.b. ·· T"" k La hirden uzak yerlerde kurulacak, muvak-Meclisinde haki i sa 1 1 oz ur o n 
iskenderun, Antakya ve havalisinin mu- katler ise ~ehir dahilinde bulunacaktn. 
kadderati iizerinde ciddiyetle ve kat'i - Belediye, i:inumuzdeki sene i<;inde bu is
yetle durmak mecburiyetinden bahset - tasyonlan betondan ve her tarafi kapah 
mekte idiler. olmak iizere yaptiracakhr. Bu istasyon • 

Acaba Antakvadaki Tiirk Ktz 
lisesini kapatmakla Tiirkiin agzmt 
kapad1k veva kapanz m1 zanne • 
diyorlar? Eger oyle vahi bir zan
na dii.,enler varsa onlara haber ve
relim ki o mekteb birc;ok yenileri
le beraber gene ac;tlacak ve Tiir
kiin hukuku her ~eyin fevkinde 
P"iines vihi parlryacakhr. 

Antakya ve iskenderunlular bu nu - lar iki kath olacak, ~ehirden c;opleri top
tuktan sonradan haberdar olmu§lardn. hyan arabalar, ustkattan buraya gire -
Ogrendigimize gore Ankaraya binlerce rek <;opleri bo~altacaklardir. 
minnet ve ~ukran telgraflan gelmekte - <;opleri imha istasyonlanna naklede 

cek kamyonlar ise altkattan depoya gire-
d~ kl I ce erdir. Aradaki kapaklar a<;J mea 
Sancak Turkleri Ankara mii.z.ake· <;opler bir anda kamyonlara dolacakhr. 

Sancakta ya01lan Cumhuri-
I relerini alaka ile behliyorlar Bu suretle <;opler imha istasyonlarma 

Haleb 3 (Hususi muhabirimizden)- nakledilecektir. T emizlik i§leri miidiirlu
Butiin Suriyede hummah hir faaliyetle gii bu istasyonlar hakkmda bir proje ha
s~im i§leri hawhgi yap1hrken, Sancak mhyarak Belediyeye vermi~tir. 

yet ve Millet Mecliainin 
a~III§ bayramlarl 

halk1 bu faaliyete lakayd kalmakta ve Muvakkat istasyonlardan biri Zey -
Ankara 3 (Hususi) - Buraya ge - S k h r· . . T k rek yokusunda bi·r arsada yapllacaktir. biitiin dikkatini, anca a a ISlnm ur -

len haberlere gore gerek Cumhuriyel F akat Fatih kaymakami, bunun do~ru 
ltik lehindeki metalebati etrafmda An -

Bayrami ve gerek Biiyiik Millet meclisi- olmadigmi ve bu istasyonun oradan kal-
nin a~Ih§ tarihi Antakya, lskenderun vt karada neler cereyan ettigini ogrenme • dmlmasmi rica etmi§tir. Belediye, kay -
havalisinde biiyiik tezahuratla kutlulan- ge hasreylemektedir. makamm bu muracaati iizerine keyfiye -
mi§tlr. Antakyahlar Halkevi olarak itti· Eski Suriye yiiksek komiseri ve Fran- ti T emizlik i~leri miidurlugiine bildirmi§
haz edilen Tiirkmenoglu Ahmedin evin· sanm §imdiki Ankara el~isi M. Ponsotnun tir. 
de toplamp bayramlatmi§lardu. Top - lstanbula geli§i ve 26 to§rinievvelde __ ........ ________ A_D_L_/_YEDE 
Ian tid a si:iz alan Bay an F atma Atatiir· ekspresle Ankaraya gidi~i bur ada derin 

kiin biistii oniinde igilerek ustundeki pe- bir alaka uyan~Irml§hr. Zira, M. Pon· (:emberlita§ cinayetinin 
~e ve c;ar§afl yirtmi§ ve bir daha giy - sotnun Ankaraya vanr varmaz, doktor muhakemeai bitti 
miyecegine and i~mi§tir. T oplantida bu· Tevfik Ru§tii Arasla gotii§mege ba§h -
Iunan diger kadmlar da bu Antakyah yacag1 ve 192 l tarihli Ankara muahe -
munevver Turk kadmma imtisal etmi§ • desinin ezciimle bu muahedenin 7 nci 
Jerdir. maddesile buna miiteallik 3 numarah 

Bun dan sonra Bay an F atma kendi mektubun harfiyen tatbib hakkmdaki 
Tiirkiye notast iizerinde miizakerata gi -yazd1g1 milli bir ~iiri okumu§ ve k1z li-

esi talebeleri goguslerinde Turk bay -
rag1 §eklinde rozetler oldugu halde ls -

tiklal mar§Inl soylemi§lerdir. Mektebler 
resmen tatil edilmedigi halde hi<;bir ta -
lebe s1mflarma gitmemi~ ve merasime i~· 
tirak etmi§ bulunuyordu. 

ri~ecegi bilinmektedir. 
Buna intizaren, Sancak halkmm 27 

t~rinisaniye dogru yapiimasi melhuz Su

riye s~imleri kar~ISlnda alacaklan va -
ziyetin tayini i<;in Antakyada ve orta Ku· 
seyede toplantilara devam edilmektedir. 
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Alman denizcileri Taksim abidesinde 

Emden siivariai abideye ~elenk koyuyor ve delteri imzaltyor, 
a~agtda geminin bandosu lstiklaJ mar~tmtzt faltyor 

iki gi.indenberi hmamm1zda bulun - simle <;elenk koymu§lardir. 
makta olan Emden isimli Alman kru _ 
vazori.i mi.irettebatl ba§larmda gemi ku- Alman konsoloslugu diin konsolos -
mandam albay Wolter Lohmann oldu _ bane binasmda gemi si.ivarisi ve zabit
gu halde dtin sabah saat 11 de Taksime leri ~erefine bir ziyafet vermi§, gece de 
giderek Cumhuriyet abidesine mera - bir balo tertib edilmi~tir. 
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Dortyolda giizel bir park yapdd1 

Dortyol (Hususi) - SaylStz portakal bah<;eleri i<;inde kaybolmu~ olan kaza . 
m1z Belediyeniu sarfettigi iki bin lira ile fevkalade giizel bir parka kavu§mu§tur. 

Miiteaddid havuz ve kameriyelerle suslii olan parkta s1k s1k balo ve garden· 
partiler tertib edilmektedir. Yukariki resim Dortyol parkmm bir kismim gaster -

--~~--~~:~--~--------~--------~-----------

<;emberlita§ta bir meyhanede oturur
larken Gani admdaki ~ahs1 r;ak1 ile diirt 
yerinden yarahyarak oldi.irmekten sucr
lu Alinin muhakemesi dun Ag1rcezada 
bitmi~ ve Ali 15 sene ag1r hapse mah -
kum olmu~tur. Ancak o s1rada Ganinin 
elinde bir r;akl bulunmas1 ve bununla 
Alinin i.isttine ytiriimesi tahrik sebetli 
sayllarak bu cezamn 6 seneye indiril -
mesine ve 3 y1l da amme hizmetlerin -
den rnahrumiyetine karar verilrni~tir. 

Bir mahkumiyet karar1 
Bundan bir miiddet evvel Uskiidarda 

bir sinema oni.inde eski karlSI Sudiyeyi 
oldtirmekten suc;lu sab1k polislerden 
ihsanm muhakemesi diin bitmi§ ve 15 

sene ag1r hapse mahkfun olmu§tur. An
cak eski kans1 .Sudiyenin tekrar evle -
necegini vadetmesi ve 1hsanla birkac; 
giin beraber ya~amas1 esbab1 muhaffe
feden addedilerek bu ceza 12 sene 6 aya 
indirilmi§tir. 

Biitiin mahalleyi yakmak is
tiyen kadm mahkum oldu 
Kendisine cfena kadm, namussuz ka

dm. diye hitab edilmesinden biitiin ma-
halle halkma rnugber olarak bir gece
yansmdan sonra c;ua ve gazli bezlerle 
mahallede yangm ~1kanp iki evin yan
masma sebeb olan ve bir defa da buna 
te§ebbiis ederken yakalanan Necmiye 
ismindeki kadmm muhakemesi diin bit
mi§tir. Necmiyenin, yap1lan muayene 
ve mii§ahede neticesinde akli muvaze -
nesinde bozukluk oldu~u gozontine ah
narak alh ay on giin hapsine karar ve
rilmi§tir. 

CEMIYETLERDE 
Berberlerin hafta tatili 
Berberler cerniyetinde berberlerin 

hafta tatili i~i ic;in yapilan bir ic;tima -
dan sonra cemiyet reisi ismail Hakkt 
dun ak§am Ankaraya gitrni§tir. 

lsmail Hakln, Ankarada izmirden ge
lecek berberler miirnessillerile birlikte 
hafta tatili kanununun r;1kmasi ic;in te
§ebbtisatta bulunacakhr. 

$EHIR ISLER/ 
Ekmek fiab 

ikincite§rinin di:irdiincii c;ar§amba gi.i
niinden itibaren birinci nevi ekmek do
kuz kuru§ otuz para, ikinci nevi ekmek 
dokuz kuru§, francala on dart bu~uk 
kuru§tur. 

MOTEFERRIK 
Define ar1yanlar 

Bir mtiddettenberi Edirnekap1da Ka
riye camisi civarmda define aramak 
maksadile Hafiz Kemal ve iki arkada~1 
tarafmdan yaptinlmakta olan hafriyat 
tatil edilmi§ ve ~imdiye kadar a9llan yer 
lerin kapahlmasma ba~lanml§hr. Bu -
na sebeb de elde mevcud plana uygun 
olarak hareket edilmesidir. 

Hafriyata bir hafta sonra buraya ya
lon difer blr sahada baslanacaktll', 

Memleket Haberleri ) 
Sovyet heyeti diin 
Ankaradan geldi 

Muhterem misafirlerimiz 
bu sabah Odesaya 

diin 
hareket 

,ehri gezdiler, 
ediyorlar 

--------- ·-----

Cumhuriyet bayram1 -
miZda Ankarada bulu -
nan Sovyet Asoivoahi.n 
te§kilati reisi muht61'em 
misafirimiz General Ey -
deman ile maiyetindeki 
Sovyet heyeti diin sabah
ki trenle Ankaradan §eh
rimize donmii&tiir. 

Sovyet havacil1k he -
yeti Haydarpa§a garmda 
Turk Hava kurumu ls -
tanbul mumessili Fikri, 
Hava kurumu Istanbul 
~ubesi miidiirii Ismail Aziz misajirlerimizin Haydarpa§ada i.stikbalinden tkt tnttba 

Hakk1, Sovyet konsoloshanesi erkam ve General Eydemanla refakatindeki ze
Hava kurumu te§kilati mensublan tara- vat dun mihmandarlan ve Hava Kuru-
fmdan istikbal edilmi•tir. I. b I ·r F"k K • mu stan u miimess1 i 1 ri, ve urumun 

Aziz misafirlerimiz Haydarpa§adan 1 
bir motorle T ophaneye ve oradan da o- stanbul §uhesi mudirile hirlikte miize -
tomobille Perapalas oteline gitmi§ler ve leri ve camileri gezmi§lerdir. 
ogle yemegini Sovyet konsoloshanesinde Aziz msafirlerimiz bu sabah saat II 
yemi§lerdir. de Odesaya hareket edeceklerdir. 
.......................................................................... lllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllltlt 

Miilkiye mektebi 
Y ar1n merasimle 

Ankaraya ta,1n1yor 
1273 senesindenberi memleketin irfan 

ve idare hayatma binlerce tnlimtaz §ahsi· 
yet yeti§tiren Miilkiye mektebi yarm An
karaya ta~macaktir. 

Bu maksadla Ankarada ve istanbul· 
da yapilmakta olan hazuhklar ikmal e
dilmi~tir. Me~tebin leyli talebesinden Is
tanbul cihetinde ikametgah gosteren 120 
Miilkiyeli hu ak~am mektebde haz1r bu
lunacak, son olarak mevcud zatl e~ya -
sm1 mekteb idaresine teslimedecektir. 
Maamafih, mektebin biitun gayrimen • 

kul e~yas1 halen Ankaraya nakledilmi§ 
bulunmaktad1r. 

Miilkiyeliler yarm sabah saat 8 de 

mektebden otobiislerle hareket edecek -

ler ~e T aksimdeki Cumhuriyet abidesine 
~elenk koyacaklardu. 

Buradaki veda merasimi de bittikten 
sonra talebe, gene otobuslerle Koprii • 

nun Kad1koy iskelesine geleceklerdir. 
Buradan 9,50 vapurile Haydarpa§aya 

ge~ilecektir. Mektebin bu yakada otu -
ran talebesi de kafileye iltihak ettikten 
sonra 150 ki§ilik talebe heyeti ha§lann
da mekteb miidiirii Mehmed Emin bu • 

lundugu halde kendilerine tahsis edilen 
vagonlara bineceklerdir. Tren tam 11 de 

§ehrimizden hareket edecek cuma giinli 
ogleyin Ankaraya varacakt1r. 

Mulkiyenin mezunu olup ta halen 

Ankarada bulunan zevat tarafmdan An
karada parlak bir istikbal resmi yapJla
caktJr. Miilkiyeliler Ankaraya c;Iktiktan 

sonra Ulus meydanmdaki lnkilab abide
sine de hir c;elenk koyacaklardJr, 

VILAYETTE 
Ankaraya giden polialer 

geldi 
Cumhuriyet bayram1 miinascbetile 

Ankaraya giden polislerimiz diinkii 
trenle ~ehrimize avdet etmi§tir. 

Birinci Umumi Mtifettitlik 
Batmiitaviri 

Elektrik Sirketi 
' 

Abonelerinden fazla . 
para mt altyormu,? 

Elektrik §irketinin abonelerinden fa • 
turalarmm bedelini tahsil ederken bir 
mik1:ar fazla para almakta oldugu hak
kmda dun alakadar dairelere bir §ika -
yet vaki olmu§tur. Derhal tahkikine ba§
lanml§ olan bu ~ikayetin esas1 §Udur: 

Muhasebei umumiye kanununa gore 
devlet ve belediye vergi resimlerinin ye
kunlan, kiisurlu oldugu takdirde, bu kii
surlar vahide iblag edilerek tahsil edilir. 
.5irket mukavelenamesinde bu hususa 
dair hi(,:hir sarahat mevcud olmadigi hal
de, bu kanunu kendisine de te*mil etmi§ 
ve kusurlan vahide iblag ederek abonele
rinden alacaklanm oyle tahsil etmi§hr. 
Elektrik tarifesi kusurlu oldugu takdirde 
daima tek kilovath miktarda sarfiyat ya
panlann odiyecekleri para yekunu da 
daima kusurlu <;Ikmaktadu. Bu kiiwrlar 
bazan I 0 para, bazan 20 para, bazan 
da 30 parad1r. !§te §irket, bu kusurlan 
daima vahide iblag ederek tahsil etmi~ -
tir. Sikayetc;iler, §irketin §imdiye kadar 
abonelerden kanunsuz olarak tahsil etti
gi bu kiisurlann yekun itibarile biiyiik 
bir meblag tuttugunu ve bu paramn ya 
Tiirk Hava Kurumuna Vet yahud bir ha
yir cemiyetine terkedilmesini istemekte -
dirler. 

KOLTOR ISLER/ 
Maarif miifettitleri bir 

biiroya baglanacak 
Maarif Vekaleti, Ankarada bir mil -

fetti§lik biirosu tesis etrnege karar ver
mi§tir. ilk Tedrisat mtifetti§lerinin hep
si bu biiroya baglanacaklard1r. Bunla -
rm maa§lan da Muvazenei Hususiye -
den Muvazenei Umumiyeye nakledile • 
cektir. Ancak ilk tedrisat kadrosunda 
<;ah~an katiblerin maa§lan da Muvaze
nei Umumiyeden Muvazenei Hususiye
ye nakledilecektir. 

Koy muallimleri 
Koy muallimi yeti§tirmek tizere Eski

§ehirde ac;Ilan kurs bu aym 15 inde hi
tam bulacak ve bu kurstan c;1kacak kay 
mualllmleri muhtelif vilayetlerin em • 
rine verilerek bir sene istihdam edile -
cektir. Bir scnelik istihdamdan iyi bir 

Birinci Umumi Miifetti§lik Ba§mii.§a- netice almacak olursa gelecek sene muh 
viri N aci §ehrimize gelmi§ ve dun Vali telif vilayetlerde de kurslar ac;1lacak ve 
muavini Hiidaiyi ziyaret etmi§tir. koy muallimleri yeti§tirilecektir. 

Eytam ve eramil maat Muallimler maa§ alamad1 
yoklamaSI istanbul ilk tedrisat muallimlerine 

Miitekaid, eytam ve eramilin iic; ay- aid kadro alakad~r dairelere teblig edi
hklarmm tediyesi ic;in yapilmakta olan Lemediginden muallimler te§rinisani 
6 ayhk yoklamalara bugii.n ba§lanacak- maa§lanm hentiz alamam1§lard1r. Mu -
t1r. Yoklamalar aym yirmi ikisine ka - allimlerin maa§lan ancak 6 te§rinisa -
dar devam edecektir. nide verilebilecektir. 
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.. 
Siyasi icmal 

italyan politikas1 
ve Akdeniz 

-

D
a talya DI~ Bakanmm Almanyada M. 

Hitler ve Baron Von Neurath ile 
yaphg1 anla~mamn Avrupa ve di.in

ya politikasmda muhim bir amil olaca
gl pek c;abuk meydana r;1ktl. M. Muso ~ 
lini, Bolonyadan sonra Milanoda soyle
digi nutukta imzah zab1tnameler sure
tinde tesbit edilen rnezkfu anla§ma e~ 
sas1 iizerinde, italyanm rniistakbel po .. 
litikas1m tayin eyledigini haber verdi. 

Bu politika §i:iylece hulasa olunabi .. 
lir: ttalya, cografi mevkii itibaril~ ya .. 
nm ada ise de hakikatte Akdenizin 
ic;inde biiyiik bir ada ile tevabiinden 
bulunan bir adalar kiimesinden ibaret
tir. M. Musolini evvelce soylemi~ oldu~ 
gu bir nutukta ltalyanm §imalini te§ • 
kil eden Alp daglanm ingiltereyi A v· 
rupamn karasmdan ay1ran Man§ denizi 
gibi tabii bir sed sayd1gmdan ttalyayt 
!ngiltere gibi adeta bir ada diye tavsif 
etmi~ti. 

ingilterenin Avrupa k1t'asmm kara
smdaki alakas1 ve menfaati Man~ ve 
~imal denizinin ate tarafmda bulunan 
Fransa ile Belc;ika ve Holandamn ec • 
nebi istilasmdan mahfuz bulunmasm
dan ibaret oldugu gibi italyamn da, 
~imdi Alp daglarmm ote tarafmda e
hemmiyet verdigi i§, kuvvetli bir Al
man, Avusturya ve Macar bloku tara • 
fmdan kendi hududlarmm ernniyet ve 
selametinin rnuhafazasmdan ibarettir. 

Bunun ir;in M. Musolini yeni nutkun
da, Almanya ile yap1lan anla§maya ve 
Macaristanm milli hududlan haricinde 
kalan dort milyon Macarm ana mem ~ 
lekete almarak 13 rnilyon niifuslu ve 
biiyi.ik bir Macaristamn yarat1lmasma 
biiyiik bir ehernrniyet verrni§tir. Bun • 
dan sonra ikinci derecede ehemmiyet 
verdigi nokta Yugoslavya ile !talya mii
nasebatmm iyile§mesidir. 

Silahlan b1rakrna ve parr;alanmaz 
sulh gibi davalan yeni italyan politi • 
kas1 hirer hayali muhal saymakta ve 
Milletler Cemiyetini de can <;eki§en ve 
oliime rnahkfun bir miiessese addet • 
mektedir. italyamn Avrupamn karasm· 
daki yegane alaka ve menfaati, kuv
vetli bir Almanya ile biiytik bir Maca
ristanm dostluguna ve Yugoslavya ile 
iyi miinasebata dayanarak karadan ar
kasmi temin etmektir. Yeni italya po
litikasmm siklet merkezi ise Akdeniz
dedir. 

M. Musolini nutkunda ttalyantn haki· 
katte A enizin i~in e rnahsur ka IDI§ 

biiytik bir ada mevkiinde bulun<4J.~unu 
anlatm1~ ve bu denizin eskiden Roma 
1mparatorlugunun bir kiilii oldugunu 
da aynca hatirlatarak bu denizin ital· 
ya ir;in hayat ve memat meselesi oldu
gunu ehemmiyetle kaydetrni§tir. 1ta1-
yan politikasmm telakkisine gore, Ak
denizin diger devletler ic;in bir yol ve 
gtizergah olmaktan ba§ka ehemmiyeti 
yoktur. Mesela Akdeni~in ingiliz tm • 
paratorlugu i9in ehemmiyeti, bu lmpa
ratorlugu Btiyiik Britanyaya baghyan 
birc;ok yollardan birinin ve en k1sas1 • 
mn bu denizden gec;mekte olmasmdan 
ibarettir. 

M. Musoliniye gore, ttalya, Akdeni
zin ba§ka devletlerin bir deniz yolu ol
du~unu tammaga haz1rsa da, diger dev
letler de Akdenizin italyamn cam ol
dugunu tammahd1rlar. 1talyamn yenl 
politikasmm mahiyeti §i:iylece tarif o
lunabilir: Akdeniz, iki sahili kendisine 
aid olup ta ic;inden ba§ka devletlerin 
baz1 muvasala yollan gec;en uzun bir 
bogazd1r. Boyle bir bogazda hayati ala· 
ka ve menfaati bulunan devlet yalmz 
ltalyad1r. 

Uzun soziin k1sas1: italya, karadan 
arkasm1 Almanya ve Macaristanla an· 
La§arak temin ettikten sonra adeta bi.i
tiin Akdenize sahib, yahut hakim olmak 
davasm1 ortaya atti. Ancak bu davasm· 
da kendisine hak verilmesine mukabil, 
diger devletler yani ingiltere ve Fran
sa ile anla~abilecegini anlath. italyanm 
yeni politikas1 bi.itiin di.inyada ve ba
husus !ngiltere ve Fransada hayretle 
kan~tk bir endi§e uyand1rd1. Boylece 
Berlindeki gorii§melerin ilk neticesi 
Akdeniz meselesinde kendisini gpster· 
mi§ oluyor. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Kii~iik aan'atkarm aergiai 
Bundan bir hafta evvel Galatasaray 

lisesi 8 inci sm!f talebesinden Tur~d 
Cansever tarafmdan bir resim sergisi 
ac;tldigml yazrnl§hk. 

Heni.iz 16 ya~mda bulunan bu ktic;iik 
san'atkarm a9hg1 sergi i.imidin fevkin
de bir ra~bet gormil§ti.ir. Bu sebebden 
sergi ziyaretc;ilere bir hafta daha ac;1k 
bulundurulacakhr. 

Cumhuriyet 
Niishaat 5 Kuruttur 

A bone 1 lu_r~iye H~~ 
,araiti ( ·~·o ~10 

Senelik 1400 Kr. t100 Kr. 
Alb ayhk 750 1450 
o~ ayhk 400 800 
Bir ayhk 1 SO yoktur 
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SON J..IABERL.Erl ••• 
'I'EI.EFON TELGRA~ ve TEI.SiZLE 

lhtilalcilerin Madridi bu
giin almalan bekleniyor 

Madrid kabinesine yeniden dort 
Marksist ve anar~ist Naz1r girdi 

Lonrda 3 (Hususi) - Gece gee; va- vecciih edecektir. Blum memleketine ve 
kit ahnan haberlere gore Madridin ya - dostlanna hiyanet etmi§tir. Cezasmt C'P..k-
nn milliyetperverlerin eline dii§mesi mest laztmdtr.» 
bekleniyor. Milliyetperverler bu gece Valansiyaya muvasalat 
Madridin civanna toplar yerle§tirerek pa· eden goniilliiler 
yitahtt bombardtmana ba~lamJ§iardtr. A A) M d 'd h"kA Valence 3 ( . . - a n u u-

Madrid hiikiimeti tekrar degi,ti metinin Paris biiyiik elc;iligi vasttasile 
Paris 3 (A.A.) - Muhtelif !span - Marsilyada toplanan bir !spanyol va -

yo! cephelerinden Parise gelen son rna- puruna bindirilen 2,500 Marksist buraya 
lumata gore, General F rankonun kuv - vast! olmu§tur. (:ogu i§ten kac;an genet· 
vetleri muvaffakiyetle ilerleyi§lerine diin lerden ve sabtkahlardan miirekkeb clan 
de devam etmi&lerdir. Ogleden sonra bu bu kuvvet milis kollanm takviye edecek

Ademi miidahale i,i 
biisbiitiin u.zuyor 

kuvvetler Madridin kaptlanna varmt§ tir. 
bulunmakta idiler. Bn suada nasyonalist 
hava filolan §ehrin iizerinde devamh u
t;U§lar yapmJ~lardJr. Madrid duvarlanna 
as1lan bir beyannamede hiikumet nasyo
nalistlerin ~ehrin birkac; kilometre Cite -
sinde bulunduklarmt itiraf etmektedir. 

Londra 3 (A.A.) - Ademi miida
hale tali komitesi tarafmdan ne~redilen 
bir teblige gore, ispanya i§lerine ademi 
miidahale hakkmdaki anla~mamn tatbi
kml temin ic;in vazedilecek kontrol sislc
mi hakkmda yap1lan teklifin tetkikine bu 
komite tarafmdan devam edilmi§tir. 

Bu arada hiikumette baz1 degi§iklikler 
yaptlmt§hr. Ba§bakan Dargo Kaballero 
vazifesinde kalmt~ ve marksist ve anar -
§ist birliklerinin 'dort azas1 bakan tayin e

T am bir fikir teatisinden sonra ve ba§dilmi§tir. Bunlar Garcia Oliner «adliye>> 
Jean Feiro «endiistri ve ticaret», ]can kanm istegi iizerine, biitiin azalar, mi.i -
Lopez «miinakalat» ve Madam Mont _ zakere esnasmda ileri siiriilen ve hakla-

nnda kararlar ahnmast laz1m gelen baz: semy «hamiyeb> tir. 
meseleleri hiikumetlerinden dam~maga 

lspanyol Marhistleri M. Bluma 
karar vermi§lerdir. Tali komite azalanm 

~atryorlar da hiikumetlerinden buna benzer talimat 
Paris 3 (A.A.) - Barselonadaki fs- almalan ic;in te§ebbiislere giri~mege da -

panyol anar§ist federasyonunun radyo vet edecektir. 

istasyonu tarafmdan FransJz hiikumetine Tali komite kontrol sistemi meselesinin 
kar§t yaptlgl miitemadi hiicumlan kay -

heyeti umumiyesini miimkiin oldugu ka -
deden Echo de Paris gazetesi diyor ki: 

<<Bu istasyon 48 saaltenberi M. Blu- dar yakm bir atide yeniden tetkik ede-
cektir. tnun §ahsmt hedef ittihaz ederek, Mark-

sist !spanyol devletinin, kendisini tanzim Madrid gene bombardrman edildi 
ettikten sonra, Fransa ile daha yakmdan Madrid 3 (A.A.) - Nasyonalist 
me§gul olacagmt ve M. Blumun ecnebi tayyareler Madridin dt§ mahallelerini ve 
rnemleketlerde satm ald1gt zengin mali- Vallencas kopriisiinii iic; kere bombardJ
kanelere kac;m1ya bile vakit bulamtya - man etmi§lerdir. Bir magazanm oniinde 
C'iglnl soylemektedir. Proleteryamn hid- duran guruptan iict c;ocuk olmii~ ve diger 
deti her§eyden evvel Blumun §ahsma te· bir mahalde on be§ ki§i yaralanml~tJr. 
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any ad 
gelecek muhacirler 

eferini 
yapan tayyare 

Be, sene zarf1nda biitiin Ha van1n bozuklugundan 
Tiirkler nakledilecek Konyava indi 
Ankara 3 (Hususi) - Dobricedeki 

Turk ahalinin muhaceretini tanzim ic;in 
Romanya hiikumetile aktettigimiz muka
velenin tasdiki hakkmdaki kanun layi -
has1 Meclise verilmi§tir. Layiha Meclisin 
oniimiizdeki ic;timalannda gorii§iilecek 
tir. 

U.yihaya gore Durkofdorf, Caliya -
cira, Kostence, T uleca eyaletlerinde o
turan Tiirkler, 15 nisan 1936 dan itiba
ten 5 senede Tiirkiyeye nakledilecek -
lerdir. Birinci sene mallan zaten tasfiye 
edilmi§ clan kimselerden miirekkeb 15 
bin ki~ilik bir kafile, ikinci sene Rumen· 
Bulgar hududuna 8 kilometro yakm mm· 
takalardaki Tiirkler, ii<;iincii sene Pa -
Zarctk, Kurdpmar, Sancak tarafmdaki -
ler, dordiincii sene Acedaglar, T ortukoy 
sancagmdakiler, be§inci sene de Silistre 
Ve Dobrice sancaklarmdaki Tiirkler s1 -
rasile nekledileceklerdir. 

Amerikadaki deniz grevi 
Nevyork 3 (A.A.) - Beynclmilel ge

lniciler birliginin ilan ettigi grev yii -
Ziinden, 26 tanesi Nevyork limanmda 
olmak iizere, Atlas denizi ve Meksika 
korfezi k1y1lannda 107 parc;a gemi kl
l:luldamJyacak vaziyette kalmt§tlr. 

Polonya Y ahudilerinin 
Filistine hicreti 

Kenya 3 (Hususi) - Riga - Tok -
yo - Riga hava seferini yapmaga «;l~mt§ 
olan Litvanyah tayyareci yiizba§t Her
best, bu sabah saat 9,10 da lstanbuldan 
hareket ettikten sonra saat 13,20 de ha
vanm kapah olmast yiiziinden Konya 
tayyare meydanma inmi§tir. 

T ayyareci Vilayet, Belediye ve spor· 
cular namma bir heyet tarafmdan kar§t" 
lanmJ~ ve geceyi Valinin misafiri olarak 
Selc;ukpalasta ge<;:irmi§tir. Gerek !stan • 
bulda ve gerek Konyada gordiigii hiisnii 
kabulden hararetle bahseden tayyareci 
bu tevakkufundan istifade ederek Kon
yadaki eski eserleri tetkik etmi§tir. 

Amiral Horty de 
Romaya gidiyor 

Belgrad 3 (Hususi) - Macaristan 
Naibi Amiral Horty te§rinisaninin son
lanna dogru resmen italyay1 ziyaret e
decektir. Bu seyahat Amiral Hortynin 
yabanct bir memlekete ilk resmi ziya
retini te§kil edecektir. 

M. Musolini son nutkunda yakmda 
mi.ihim hadiseler cereyan edecegini soy
lediginden, salahiyettar mchafilde ital
yan Ba§vekilinin Amiral Hortynin se
yahatini kasdetmek istedigi kanaati 
mevcuddur. 

Amiral Horty, italyadan donii§iinde 
Avusturyaya ugnyacak ve Avusturya 
Cumhurreisi M. Miklast da ziyaret ede
cektir. 

Amerika ittihadi kongresi 

Var§ova 3 (A.A.) - Polonyanm Lon
dra biiylik elc;isi ingiliz Dt§ l§leri Ba -
kan1Ig1 nezdinde te§ebbiislerde bulu -
narak gelecek somestr zarfmda Polon-
Ya Yahudilerinden bir ktsm1mn Filis - Buenos - Aires 3 (A.A.) - Amerika 
tine hicret etmclerinin teminini iste ittihadt kongresine i§tirak i<;in buraya 
lni§tir. gelecek olan Miittehid Amerika cum . 

lngilterede belediye huriyetleri heyetine DI§ Bakam M. Hul 
b;~~kanh k edecektir. 

intihabab Bagdadda biiyiik tezahiirat 
Londra 3 (A.A.) - !ngiltere ile Gal· Londra 3 (Hususi) - Bugi.in Bagdad-

les iilkesi, diin, 360 §ehir ve koyde be - da 50 bin ki§inin i§tirakile yeni kabine 
lediye meclislerinin ii~te bir iiyelerini lehine biiyi.ik bir miting akdedilmi§tir. 
Yenilemi§lerdir. Bu yiizden Bagdadda miiruru ubur 3 

Sabahm saat birinde malum alan ne- saat durmu§tur. 
ti~eye gore 132 yerde, i§<;i partisi ag1r Yeni Ba§vekil Hikmet Siileyman bu-
bJr hezimete ugramt§tlr. giin ilk defa olarak gazetecilere beya-

Muhafazakarlar 79 yerde kazanmi§, natta bulunarak hiirriyete taraftar ol-
35 yerde kaybetmi~ler, i~riler 47 kazanr-~ n y dugunu soylemi§tir. 
Ve 128 kay1b, miistakiller de 67 ve 25 
kay1b kaydetmektedirler. Mrsrrlzlar ve lrak hiikumet darbesi 

Kahire 3 (A.A.) - Mtstr gazeteleri, 
Bir ltalyan gemisi yand1 hiikumet darbesi aleyhinde bulunmak

t Londra 3 (A.A.) - Limanda bulunan tad1r. cElbelag• gazetesi, ihtilalin Irak 
talyan 1ris vapurunda yangm 91kmi§ Arablarile Arab olm1yan unsurlar ara

"e vapur hemen hemen tamamen yan- smda bir muhasama uyand1rmasmdan 
llll§hr, • korkmaktad1r, 

CUMHURiYET 3 

Atatiirkiin nutuk
Iart ve Cumhuriyet 

bavramtmtz 
Yugoslav, Yunan ve Ru
men 
tane 

gazetelerinde dos
ne~riyat yap1byor 

Belgrad 3 (Hususi) - Vreme gaze
tesi bugiinkii ba~makalesini Tiirkiye Bii
yiik Millet Meclisinin kii§admda Cum -
hurreisi Atatiirk tarafmdan irad edilen 
nutka tahsis etmi§tir. Gazete, garib bir 
tesadiif neticesi olarak ayni giin zarfmda 
biri Ankarada digeri Romada iki nutuk 
soylendigine i~aret ederek, Atatiirkiin 
sozlerinden Tiirkiyenin c;ok samimi ola -
rak sulhperver oldugu anla~J!dtgmt yaz
maktadtr. 

Yunan gazetelerinin nefriyatl 
Atina 3 (Hususi) - Katimereni ga

zetesi bugiinkii niishasmda ne§rettigi bir 
makalede biitiin Yunanhlara Tiirkiye 
Cumhurreisi Atatiirkiin Biiyiik Millet 
Meclisinin mesaisine ba§lamast dolayt -
sile irad ettikleri nutku dikkatle oku -
malanm tavsiye ederek «bu nutuk, Yu -
nanistanda heniiz ba§lamJ§ olan mitli 
gayretlerde Tiirkiye mesaisinin iftiharla 
dolu bir bilanc;osu ve Balkan ittifakmm 
muslihc;i miifekkiresini ihtiva etmektedir» 
demektedir. 

Tiirkiye Cumhuriyelinin yzldoniimii 
Biikre~te inti~ar eden «Le Moment» ga· 

zetesi, 31 te§rinievvel tarihli niishasmda, 
Tiirkiyeye clair ne§rettigi bir yaztda, 
memleketimiz hakkmda diyor ki: 

«Bu te§rinievvel ayt yJ!doniimleri ba
kJmmdan bereketli bir ay olmu§tur. <;e
koslovak Cumhuriyeti istiklalinin 18 inci 
yddoniimii, fa§ist rejiminin tesis edildigi 
giiniin 14 iincii ytldoniimii ve Tiirkiye 
Cumhuriyetinin on iic;iincii ytldoniimii. 
Rusyanm, Sovyet Sosyalist Cumhuriyet
leri ittihadma inktlab edi§inin on doku -
zuncu yth da yakmda gelecektir. 

Goriiliiyor ki, Avrupamn en gene 
devleti, diin Cumhuriyetinin on iic;iincii 
yJ!doniimiinii kutluhyan Tiirkiyedir. 

Osmanh imparatorlugunun kiilleri a· 
rasmdan dogan ve gencligine, azmine ve 
enerjisine giivenen bu devlet, Avrupa 
medeniyetinin en modern terakki eserle
rini benimsemi§ ve hergiin biraz daha be
nimsemekte bulunmu§tur. 

1923 te, Tiirkiye, Lozanda, Avrupa 
devletleri yanmda mevki almak arzusu
nu izhar etmi~ ve o tarihtenberi, miinev -
ver Atatiirki.ini.in sevk ve idaresi altmda 
akli selimi, diplomasisi, kiyaseti sayesin
de, Tiirk ukmm hayatiyetini gostermek, 
hakimiyet sahibi ve diger devletlerin hep
sile hukukan miisavi bir memleket stfa -
tile milletler manzumesine dahil olabile
cek bir devlet yaratmak ic;in, hududlan 
ic;inde miitemadiyen c;ah§mt§hr. 

Tiirkiye, davasmt, bidayeten 1923 
temmuzunda, istinafen Montrode kazan· 
dt. Her tiirlii muvaffakiyetin s1rnnt te§ -
kil eden sabtr hususunda biiyiik bir isti
dad ve kabiliyete sahib oldugu ic;in bu 
davayi kat'i surette de kazanacakttr.» 

Cumhuriyet bayram1 tam 
bir millet bayram1 oldu 
Ankara 3 (A.A.) - Memleketin her 

kO§e ve bucagmdan merkeze gelen ve 
say1s1 tahminlerin pek c;ok fevkinde olan 
telgraf ve haberlerin verdigi inttbala U\ 
bayram giiniiniin miistesna havasmJ §U 
§ekilde hula sa edebiliyoruz: 

Biiyiik Tiirk milleti Biiyiik Sefi Ata
tiirkiin onderligile kazand~t ~n biiyi.ik 
bayramm 13 iincii ytldoniimiinii kutlula
makta tam ve ornek hir millet beraberli
gi, bir duygu ve dii§iince birligi goster -
mesini bilmi~tir. Memleketin her tarafm
dan, her ulusal kurumdan, her toplanh 
ve niimayi§ten merkeze gelen akisler bu
nu gostermektedir. Bir ciimle ile hakikat 
tesbit edilmek istenilirse §Qyle denebilir: 

Cumhuriyetin 13 iincii ytldoniimii mil
Jete mal olan bir bayram olmu§tur. Mem
leketin her ko§esinde halk saflarmm ve 
balk kalaba!Jklanmn hepsinin gec;id res
mi yapan ordular gibi her yerde Ata -
tiirkiin manevi huzurundan gec;ercesine 
hareket ettikleri goriilmii~tiir. Bu i.i1,. bay
ram giiniinde biitiin Turk milleti ayakta 
ve misli goriilmemi~ bir heyecan tufam 
ic;inde neye sevindiklerini ve ne ic;in se
vindiklerini tam kavnyarak bayram et • 
mi~lerdir. 

Tiirk milleti Cumhuriyetin 13 iincii 
Ytldoniimiinii Biiyiik Sefi Atatiirkii bag
nna basmanm paha bic;ilmez mazhariye
ti ic;inde en co&kun bir sevinc;, en ~uurlu 
bir heyecanla hep bir arada kutlulaml§· 
hr. 

13 iincii Cumhuriyet yJldoniimii, tek
rar edelim ki, tam bir millet bayramJ ol
mu~. millete mal olan bir hayram ol -
mu<tur. 

M. Edenle Ciano gorii§ecek 
Londra 3 (Hususi) - Siyasi mehafil

den alman malumata gore, yakmda !n
giltere Hariciye NaZin M. Edenle italya 
Hariciye Nazm Kont Ciano arasmda 
bir mlilakat yapJlacakttr. Miilakatm ta
rih ve mahalli heniiz belli degildir. 

Kral Edvard diin ilk defa 
olarak parlamentoyu a~b 

HEM NALINA 
MIHINA 

Kadinlar•n askerligi 
Sa Majeste, dahili 

izah etti, nutuk 
ve harici siyaset esaslarini 
memnuniyetle kar~dand1 K admlann askerligi bahsi tekrar 

ac;Jid1; fa kat, bu defa gazetele
rin anketi ve baz1 mektebli gene 

Londra 3 (Hususi) - 1ngi!iz Krah 
S. M. Sekizinci Edvard bugiin og\eyin 
mutad merasimle ve 1lk defa olarak par
lamentoyu ac;mJ§tlr. Hava yagmurlu ol
masma ragmen sokaklarda toplanan bin
lerce halk kapah araba ile parlamento -
ya giden Krah ~iddetle alkJ§lamJ~hr. 

S. M. Kral Edvard ac;J§ nutkunu o -
kumadan evvel protestan oldugunu bil -
dirmi§ ve kanuna riayet edecegine and 
ic;mi§tir. S. M. Kral bundan sonra r.ut -
kunu okumu§ ve haricl siyasetten bahse
derken lngiliz hiikumetinin Milletler Ce
miyeti paktt c;en;evesi dahilinde sulhun 
teminine c;ah§ttgm1 ve Milletler Cemiye· 
tinin kuvvetlenmesini arzu ettigini soy . 
]iyerek, ingiliz hiikumetinin Avrupamn 
umumi vaziyetini 1slah ic;in azami gayret 
sarfetmekte oldugunu kaydettikten son -
ra, yeni Lokarno konferansmm yakmda 
toplanabilecegi iimidini izhar etmi~tir. 

Kral bundan sonra ingiltere ile MISir 
arasmda akdedilen anla§madan bahset -
mi§ ve ~oyle demi§tir: 

«- Bu muahedenin seneba§mdan ev· 
vel her iki memleket parlamentolan ta -
rafmdan tasdik edilecegini umuyorum. 

Gelecek sene tac; giydikten sonra Hin
distam ziyaret edecegim.» 

S. M. Kral ingilterenin dahili vazi -
yetinden de bahsederek, dahilde asayi§i 
temin ic;in yeni bir kanun c;Jkanlacagml 
soylemi§tir. 
Fzrka miimessillerinin nutuklarz. 

fngiltere tarihinde ilk defa olarak, 

ltalyantn harici 
siyaseti ne imi'? 
M. Musolini her,eyden 
evvel kii~iik milletleri 

dii~iiniivormu, 
Sofya (Hususi) - italyan fa§istleri -

nin umumi miifetti§i ve Musolininin 
~ok yakm dostu olan italo Suliyoti bir 
ka~ gun evvel buraya geldi. Bu zat, 
(Otru) gazetesi muhabirine italyamn 
harici siyaseti hakkmda §U beyanatta 
bulunmu~tur: 

c- Musolininin Bulgaristana kaq1 
bliylik bir sempatisi vardtr. Du~e, her 
zaman italyamn Bulgaristanda en iyi 
bir surette temsil edilmesini ister. <;un
kii, Du~e, hallu k6ylii olan memleket • 
Jeri sever. S1ras1 gelmi~ken soyliyeyim 
ki istikballeri hakkmda ~ok saglam dii
§lincelere malik olan kahraman Bulgar 
milletine kar§I blitiin italyanlarm ~ok 
samimi duygulan vard1r. Bugiin 1talya 
blitiin milletlerle sulh ve anla~ma iste
mektedir. <;ok iyi biliyorsunuz ki ital
ya, Harbi Umumiden sonra blitiin ga
lib devletler ic;inde ilk olarak dil§man
hgt unutup ellerini biitiin milletlere 
sulh ve anla§ma ic;in uzatan bir millet
tir. Ayni zamanda !talyanm kuvvetli 
bir ordusu da vardtr. Bu ordunun ga -
yesi herkesle sulh ve anla§ma olan ide
alimizin tahakkukunu temin etmektir. 

Musolini gec;enlerde !talyanm urn -
desi, Avrupada sulh ve italyaya hak 
demi!iti. Bugiinkii !talya bu idealle ya
§arnaktadtr. italya, hi<;bir milletin sui -
hu bozmasma miisaade etmiyecektir. 
Ordumuz, milletler arasmda iyi miina
sebetlerin temini ic;in elzem olan umu
mi prensipleri bile bozmak istiyecek o
lanlann iizerine yiiriiyecektir. Bugi.in 
c;ok agtr ve buhranh zamanlarda ya~a
dtglmlzl biliyoruz. !talya, bugiin sulhun 
ve onun ideallerinin en biiyiik dii§mam 
olarak bol§evizmi gormektedir! 

Eger Sovyetler cenubu garbi Avru -
pada sulhu daha fazla bozmaga ve is -
panya i§lerine kan§maga te§ebbiis e
derlerse italya biitiin kuvvetile buna 
kar§I koyacaktu. 

Bugiin !talya, Almanya ile birlikte 
bir sulh ve hak bloku yapmak istemek
tedir! Bu bloka sulh ve hak taraftan 
olan blitiin milletler i§tirak edebilecek
lerdir. 

italya kii<;iik devletleri dil§iinmekte
dir. Musolini uzun zamandanberi Mil • 
letler Cemiyeti te§kilatmm kii~iik mil
letlerin lehinde olarak degi§mesine ug
ra§rnakta ve Milletler Cemiyetinde kli
~iik milletlerle bliyiik milletlerin mli· 
savi olmasm1 istemektedir. 

Bu dakikada italyanm bii.tiin Balkan 
devletlerile iyi miinasebatl vardtr. Bul· 
garistana gelince, sizi temin ederim ki 
her italyan, Bulgaristam gormegi ve 
Bulgaristanda bir iki giin kalmag1 ken· 
disi ic;in bir bahtiyarhk addetmektedir.• 

lngiltere, Almanyayt dosta· 
ne bir §ekilde protesto etti 
Londra 3 (Hususi) - !nglitecenin 

Berlin sefiri bugi.in Alman Hariciye Na 
ztnm ziyaret ederek gec;en hafta Ge -
neral Goringle M. Gobels tarafmdan 
irad edilen nutuklarda ingiliz siyaseti
ne kar§I yapilan hiicumlan dostane su
rette protesto etmi§tir. 

k1zlarnn arzusu §eklinde degil, daha cid
di olarak... 

Y annm harbinde, kadm mutlaka as
ker olmak mecburiyetinde kalacaktu. 
<;iinkii yanmn harbi, General Luden
dorfun dedigi gibi «biitiin harb» , «top
yekun harb» olacakhr. istikbalin harbi, 
o~dular harbi degil, milletler harbidir. 
S1laha sanlan milletler maddi ve rna
nevi biitiin kuvvetlerile, biitiin vasJtalari· 
le c;arpl§acaklardJT. Diger taraftan tay
Y ~r.e silaht da cephe ve cephe gerisi tefri
km~ . ortadan kaldtrmt§tlr. Arttk cephe 
genst de, cephe kadar hatta bazan daha 
t~hlikeli ve oliimle dolu bir hale gelmi§
tJr. 

Made":Iki yanmn harbi <<Ia guerre to
tale» yam <<lam harb» dir. 0 halde bir 
milletin yanst demek olan kadm da, barb 
iizerinde miiessir bir ami! olmaga mec

lngiliz Kralz S.M. Sehiz.inci Edvard burdur. Bunun en yeni misalini, tspanya-

daki dahili harbde, kadmlann da, erkek
le beraber har~etmekte olmasmda gorii
yor~~· Hatta, l~panyada kadm, cephe 
gensmde erkegm yard!mclst olmakla 
kalmam1~, bizzat silaha sanlarak erkekle 
beraber yanyana ve omuz omuza harbet
mekte bulunmu§tur. ispanyol kadmlan • 
nm bir parti ve rejim kavgasmda yaphk· 
lanm, yann harici bir dii~man kar~mnda 
ba~ka milletlerin kadmlan neden y'apma· 
smlar? 

Kralm nutkuna bir kadm cevab vermi§
tir. Muhafazakar ftrkasma mensub ka
dm meb'uslardan Frolans Hosburn soz 
alarak mensub oldugu ftrkanm memnu -
niyetini bildirmi§ ve ingilterede kan§tk -
hklann oniinii almak iizere yakmda «;!" 
kacak kanunun umumi memnuniyet u -
yand!racagml soy\omi§tir. 

Liberal fukas1 namma soz alan meb

uslar da memnuniyetlerini bildirmi§lerdir. 

Muhaliflerin reisi binba§l Atly i§sizlik 

meselesi dolaytsile hiikumeti §iddetle ten· 

kid etmi§tir. 

Musolininin· nutku 
etraftnda akisler 

K1Z1! ihtilalde Rus kadmlan da sila
ha sanlmJ§lardt. istikla] Harbinde Turk 
kadmlan da ayni §eyi yaphlar, 1nebolu
dan cepheye kadar arabalan, kagntlan, 
hatta mtlarile cepane ta§ldilar. Sakarya 
meydan muharebesinde, ordunun geri 
hizmetlerini onlar ba§ardJlar. ikinci 1nQ.. 
nii muharebesinden sonra, lnegolde o] ... 
dugu gibi, dii§IDan ate§lerile &ehid ve ga-

Y ak1nda M. Eden Avam zi oldular. 
Diin,. Sovyet Rusyada ve Tiirkiyede, 

Kamaras1nda bu nutka 
cevab verecekmi~ 

bugiin Ispanyada harbetmek mecburi ~ 
yetinde kalan kadmm yanmn harble • 
rinde de ayni mecburiyete · dii§ecegine 
hie; §iiphe yoktur. Bu mecburiyeti naza-Paris 3 (A.A.) - Gazeteler tarafm 

dan ileri siiriilen miitalealarm mevzu : n itibara alan Sovyet Rusya, kadmlann 
unu bilhassa ingilterenin Akdeniz me- asker ve zabit olmalanm temin eden bir 
selelerinde pe gibi bir hath hareket ta- kanun kabul etmi§tir. Hem bu kanun, 
kib edecegine dair yeniden Du<;e tara- Rus kadmlanm, yalmz geri hizmetlerin
fmdan ortaya ahlan sualle italyanm de kullanmag1 degil; miisellah ve muha
Macaristan tarafmdan 6tedenberi takib rib asker olarak cephede dovii§mek iize
edilmekte olan muahedclerin tadili si- re, talim ve terbiye etmegi istihdaf edi
yasetini te§vik etmesinin mana ve §li - yor. Halbuki Sovyet Rusya, sonsuz bir 
mulii te~kil etmektedir. insan ve asker kaynagtdu. Niifusunun 

Journal gazetesinin Londra muha - yt.; le onunu -ki bugiinkii askeri miikel
biri, Bliyiik Britanyanm Akdeniz i~in lefiyet kanunlarma gore, asgari bir mik
yapllmi§ muhtemel biitiin itilaflann an- tardtr· silah altma alsa takriben 17 mil
cak Lokarno muahedenamesini imza - yon erkek seferber edebilir. 170 milyon 
lamt~ be§ devletin yapacaklan bir i~ti- niifuslu Sovyet Rusya, kadmt asker yap· 
madan sonra viicude getirilmesi arzu - k 

rna ihtiyactm duyarsa, niifusu 16 buc;uk sunda bulundugunu tasrih etmektedir. I 
mi yon olan Tiirkiye ic;in bu ihtiyac, e)-

Bu gazete, ilave ediyor: 

c!talya, !ngiltereyi tekrar elde etmek 
i~in Almanya ile pek ziyade sevi§iyor
IDU§ gibi davranmaktadtr. Ba§ vurul -
IDU§ olan <;are, iyi degildir. Bilhassa !n
gilizlere kar§t. Fakat gaye, miikemmel
dir .• 

M. Eden M. Musoliniye 
cevab verecek 1 

Londra 3 (A.A.) - Morning Post ga
zetesinin 6grendigine gore, M. Eden bu 
hafta Avam Kamarasmda beyanatta 
bulunmak suretile M. Musolininin nut
kuna cevab verecektir. 

Macar Ba,vekilinin 
te,ekkiir telgrah 

Budape§te 3 (A.A.) - Ba§bakan Da
rany, M. Musoliniye bir telgraf yolh -
yarak, Milanoda soylemi§ oldugu nut -
kun Macaristanda co§kun ve minnettar 
bir akis uyandtracagml soylemi§ ve bii
tiin Macaristamn samimi dostluk his -
lerini bildirmi§tir. 

Cenubi Habe~istanda 

~iddetli muharebeler 
Taymis gazetesinin Roma muhabiri 

bildiriyor: 
Biiyiik Gollere ve Allataya dogru 

ilerilemek istiyen Geloso f1rkasma 
mensub italyan k1taatl Habe§ c;eteleri
nin hiicumuna maruz kalmaktad1r. 

Sadenin ilerisinde ve Ras Gabre Ma
riamm kumandast altmdaki 2000 ki§i
lik Habe§ kuvveti italyan ftrkasmm 
ileri kttaatile §iddetli bi~ musademeye 
tutu§IDU§tur. Ha be§ler, Italyanlan Sa
vanna nehrinin bir gec;id te~kil ettigi 
noktada pusuya dii§iirmek istemi§Ier _ 
dir. Fakat tayyarelerin yardimile 1tal
yanlarm dii§mana agtr zayiat verdir • 
dikleri haber verilmektedir. 

Frans•z meclisi a~1hyor 
Paris 3 (Hususi) - Frans1z meclisi 

yann a<;tlacakhr. 

Japonyada zelzele 
Tokyo 3 (A.A.) - Kuvvetli bir 1.eL 

zele, bu sabah Tokyo halkmt uyand1r -
m1~hr. Sarsmhlar on dakika kadar siir· 
mii~ ve miihim hic;bir hasara sebcbiyet 
vermi§tir. 

bette daha §iddetle mevcuddur. 
Haztrlanan kanun layihasma gore ka

dmlanm!Z, cephe gerisi hizmetlerinde 
kullamlacaklar ve bu geri hizmetleri i~tin 
daha hazer zamanmda haZirlanacaklar
dir. Ben, gec;en sene bu mesele mevzuu 
bahsoldugu zaman ayni fikri ileri siir .. 
mii§, kadmm cephe gerisinde yapaca~ 
pek ~ok i§ oldugunu soylemi§tim. Tiirk 
kadmma, harb ic;inde, mutlaka yapmaga 
mecbur olacagt bu hizmetleri, §imdiden 
ogretmek kadar tabii ve manttki bir§ey o
lamaz. Boylece seferberlik zamanmda, 
geri hizmetlerinin miihim bir ktsmlm kadm 
deruhde edince, Tiirk ordusunun cephe
ye, ate& hattma siirecegi asker miktan 
bir hayli kabaracak ve Tiirk kadmt da, 
nastl olsa yapmaga mecbur olacagt hiz
meti bilerek ve hemen yapmaga ba§hya
caktir. 

Allah gostermesin bir harbe girdigi • 
miz zaman, §erefimizi, istiklalimizi, varh
glmtzl, yurdumuzu korumak ic;in o harbi 
mutlaka kazanmak mecburiyetindeyiz. 
Bu zaferi kazanmak ic;in de, kadm erkek 
biitiin milletin, bir granit kaya parc;as1 
gibi, hep birden dii§mamn oniine dikil
mesinden ba§ka c;are yoktur. 

Sovyetler Almanlara yeni
den ~abyorlar 

Moskova 3 (A.A.) - Alman mat
buatmm Polonya ~azeteleri tarafmdan 
nakledilen Sovyetlerin Cekoslovakyada
ki muhayyel hava iisleri hakkmdaki ha
berlerini tahlil eden lzvestiya gazetesi, 
Moskovada c;tkan «N a Straje» gazetes~ 
nin ~ubat 1936 niishasmda c;tkan yeni 
Cekoslovak hava iisleri serlevhah bir ya
Z!Slnt mevzuu bahsetmektedir. !zvesti -
ya gazetesi, bu serlevhayt tahrif ederek 
«Cekoslovakyadaki hava iislerimiz» ~ek
linde ROsteren Alman gazetelerini ~id 
detle protesto etmektedir. 

izvestiya gazetesi Alman matbuat1 -
nm bu hareketinde beynelmilel havay1 
ifsad etmek hususunda yeni bir le§ebbi; 
gormektedir1er. 



[ 
Kii~iik 
hi kaye 

Anamda, orman arasmda bir ~imendi
fer hath yap1yorduk. Ba§IIDJz.daki mii • 
hendis gene, fakac; c;ok bil_gili bir adam • 
di. 

Bir giin bana sevincle bir mektub gos
terdi. KariSJ geliyordu. 

hkta kayboldu. 
Zavalh kadm korkarak bana sokul • 

mu§tu. OJ§andan bir siirii vah§i giiriil -
tiiler geliyor, gene kadmm gozlerinden 
ya§lar abyordu. Bunlan silrnege vakit 
bulamadan, birdenbire kapl ac;Ilarak ic;e
ri iki adam girdi. T abancam1 kaldu -
ml§, ate§ edecektim. F akat tam z.ama -
mnda arkada§lan tamyabildim. 

- Ne var, diye sordum. 

I CUMRURiYET 

Biiyiik Arab 
imparatorlugu! 

Suriyeli liderler miicade· 
leye devam edeceklermi~! 

Haleb 30 - Hususi muhabirimiz -
den) - Bura matbuah tarafmdan met· 
ni ne§redilen F rans1z - Suriye muahede
sinden sonra, Vatanilerle milli hareket 
fukas1, 1925 - 1926 Suriye ihtilali !ide· 
ri olup elyevm M!Slrda siirgiin bulunan 
Suriye - Filistin komitesi reisi doktor 

Bergama Miizesi merasimle 

· 11 lkincite§rin 1936 

·RADYO 
( Bu aksamki program ) 

iSTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk musikls! - 12,50 hava

dls - 13,05 plakla hafif miizik - 13,25 muh.. 
teli! plak nel$riyatl - 18,30 caz: pla.kla -
19,30 Bayan Bedia ve Bay Vasfi RIZa ta .., 
rafmdan diyalog - 20 sine kemam : Nuri ve 
arkada§lan heyeti • 20,30 Cerna! Kamil ve 
arkada~lan tarafmdan Tiirk mus!k!s! ve 
halk §arlulan - 21 plakla sololar - 21,30 
orkestra - 22,30 aj ans havadislerl - 23 son. 

ViYANA: 

Bir hafta sonra aram1z.a gayet giiz.el 
bir kadm da girmi~ti. 0 da kocas1 La · 
combe gibi §endi. Ormamn vah§iligine 
ragmen hie; sikJlmiyor, etrafa ne§e saC>I· 
yordu. Kendisini o kadar seviyorduk ki, 
aram1z.da bir§ey t;Iksa o hemen halleder 
ve bizi gozii oniinde opii§tiiriirdii. 

- Y erliler bize hiicum ettiler. Mii 
dafaaya vakit bulamad1k. 

- Obiir sahilde olanlar ne yaph? 

• ;5ehbenderden «Suriyeye yeni zincirler 
hambyan muahede hakkmda bedbinlik 
iz.har eden» iki telgraf alm!§lardir. 

- Bize yard1ma ko§amaz.lar ki, kop-

17,55 musiki - 18,55 bir san'atkan ziya
ret - 19,15 konu§malar - 20 opera yaym1t' 
Opera binasmdan naklen • 23,20 haberler, 
hava raporu - 23,30 mus!kl ve !}an - 24,10 
haberler - 24,20 gramofon - 1,05 rnuslki. 

BERLiN: Bir giin beni yanma c;ag1rarak: 
- <;avu§, dedi, bana bir iyilik yapa

caksm. 
- Emredin. 
- Y ann yerlilere gideceksin degil 

mi. ne olur, beni de gotiirsene, §U vah§i 
insanlan gormegi o kadar isterim ki. 

Y alvardim, fakat soz. anlatamadmi: 
- Sen gotiirmez.sen ben yalmz gide

rim I diye tehdid etti. 
Lacombe' a soyledim. Ona da §U ceva

bJ verdi: 
- Bu memleketten aynlmazdan ev • 

vel ~u adamlan nasi] olsa gorecegim, ha
berin olsun l 

Bunun iizerine kocasJ ban a: 
- <;avu§, ne yapahm, gotiir bari, de· 

di. 
Sonra gene kansma donerek ilave et

ti: 
- Y almz Simove, dikkat et, bir deli

lik yapayJID deme. 
Ertesi giinii miihendisin karJSJ bizimle 

beraber geldi. Y amm1zda yirmi tane si
lahh vard1. 

V ah~ilerin koyiine geldigimiz vakit, 
kadmi arkada§larJIDa teslim ederek ben 
terciimanla beraber reisin kuliibesine git
tim. kerisi karanhkh. Ek§i bir koku duy
dum, fakat bir§ey goremedim. Sonralan 
gozlerim yava~ yava~ karanhga ah~mca 
reisi gordiim. Y ere bagda§ kurmu§tu. 0-
nun yanma bundan evvel iki kere git • 
mi§tim, lakin onu hi~ bu heykel gibi ha
reketsiz halde gormemi§tim. Hie; kJmJ! -
dam1yordu. T erciimana: 

- Soyle, dedim, biz onunla dostuz ve 
kendisine hediye getirdim. 

Reisin yanmdan t;Jktlglm vakit adam· 
lanmt ayni yerde buldum, miihendisin 
kans1 da aralannda idi. Y akla§tlm. Za· 
vallmm benzi sapsan kesilmi§ti, gozleri 
de panld1yordu. Sualime hr~1: 

- Bir§ey yok... diye cevab verdi. 
Lakin sesi titriyordu. 

Kamp kurdugumuz yere dondiik. 
0 gece miihendisin kansm1 ilk olarak 

sinirli gordiim. Kocasma: 
- Ne zaman Parise donecegiz~ diye 

sordu. 
Miithi§ bir gi.iriiltii sesini kesti, Bu gii

riiltiiyii ben daha iki defa duymu§tum. 
Vah§iler kopriiyii havaya uc;urmu§lardJ. 
Lacombe hemen dJ§aTJ ko§arali. karan • 

Ortakoy F1karaperver 

rii uc;tu, kay1k ta yok. 
Lambay1 sondiirdiik. Reisin ha§in yii

zii goziimiin online geldi. 
Y erliler nic;in hem en bizi sa,arak ate§ 

etmiyo.rlardi? ic;eri giren arkada§Im, 
gene kadmm yanJIDlzda oldugunu unu -
tarak: 

- Vah§iler hemen oldiirmegi sev -
mezler, dedi, onlar ic;in en biiyiik zevk 
i§kence etmektir. 

Hafifc;e kapl vuruldu. 
Bakllm, gelen terciimand1. 
- Beni reis gonderdi, dedi. 
Sesi titriyordu. Devam etti: 
- Esirleri oldurmiyecekmi§. Y almz 

kadm1 teslim etmek §artile. 
- Olamaz. 
- 0 kadm, reisin kar!Sim oldiirmii§. 

(:abuk karar verin, zira aksi takdirde reis 
esirlere i§kence etmege ba~hyacak. 

Lacombeun karlSI yamma geldi: 
- <;avu§, sen reisin yanma gittigin 

vakit ben de vah§i evlerinin i~ini goreyim 
diye bir kuliibeye daldim. keride, oliim 
halinde bir kadm vard1. Etrahm bir !a
kim cadilar sarmi§h. ~imdi anbyorum ki 
oliim halinde bulunan kadm reisin kans! 
imi§. Pek fazla Jshrab i~inde c;upmchg1 
i<;in kendisine; teskin edici bir hap ver -
dim. F akat zavalh bunu yutmaga vakit 
kalmadan kaskah kesilerek son nefesini 
verdi ... Caddar beni di§an kovarak yii -
ziimii goziimii l!rmalAmaga ba§ladilar. 
Herhalde gidip reise, kansm1 i:ildiirdi.i -
giimii soylemi§lerdir. 

- Aglarnaym, ne . yapahm ... 
- AglamJyorum, fakat bu vah§iler 

zavalh kocamla obiir esirlere i§kence e
decekler l 

D1~anda yerliler, beyazlara yaptJklan 
ez.a ve cefadan zevk duyarak sevinc 
naralan ahyortardi. 

Biraz sonra ses sada kesildi. Vah§iler 
~ekilmi~ti. 

- Simone! Kanc1glm neredesin? 

Lambay1 yakhm. Seslenen Lacombe
du. Gene kadm kocasm1 kurtarmak i~in 
gidip vah~ilere teslim olmu§tu. 

Lacombe t~bancamt alarak dJ§an «;lk
tJ. Arkasmdan ko§maga vakit kalmadan 
bir silah sesi duyduk. Ve sonra derin bir 
siikut ... 

F.VARAL 

Cemiyetinin 

Ortakiiy F1karaperver cemiyeti, her sene oldugu gibi bu sene de Cumhuri
yet bayrarni_nda _50 yoksul mekteb yavrusunu ba~tan ayaga kadar giydirmi~
tir. Yukank1 res1rn, bu §efkat yuvas1 tarafmdan giydirilen yavru!an goster
mektedir. 

~ ···································· ··· Romada .. c~;h~;iy~t ....... b~y;~;~ ......... . 

.'!""' . . ... 

Curnhuriyet bnyram1 rni.inasebetile Romadaki Tiirkiye biiyiik elc;iliginde bir 
resmi kabul yapi!rnJ~?, gece buyiik bir balo verilrni§tir. Resmirniz Rorna biiyiik 
2lc;imiz Hiiseyin Rag1b tarafmdan Tilr~ ~al:~el~~ine verilen ogle ziyafetinden 
sonra talebe ile sefaret erkamm "(e sef1TIIDIZ1 gostermektedir. 

Bunun iiz.erine nasyonalist parti doktor 
;5ehbenderin, Paris miizakeratmdan gii
nii giiniine haberdar edildigi cevabm1 
vermistir. 

Di~er taraftan, milli hareket f1rkas1 da 
ne§rettigi bir beyannamede «Arab mil · 
letini muahedeye kar§l ikaz etmi§ ve fw 
kamn ideali olan Arab !mparatorlugunun 
kurulmas1 i<;:in miicadeleye devam edece· 
gini» soylemi§tir. 

Suriye hiikumeti sec;im !istelerini faa· 
liyetle hamlamakta ve meb'us adedleri
ni tesbite haznlanmaktadir. Niifusun arL· 
mas1 dolayJsile, meclisin 69 azasmm sek· 
Sene <;IkanJmasJ miJhtemeJdir. 

Para luymetinin Jii~iiriilmesinin 
yaptrgt tesirler 

F rangm ve binnetice SuriJI: lirasmm 
k1ymetten dii§iiriilmesi, Suriye piyasasm· 
da vahim tesirler btrakmJ§hr. Bu tesir • 
lerin hafifletilmesi ic;in hususi kanunlar 
yap1lmaga ~ah§IlmaktadJr. Bu meyanda, 
yiiksek komiser, biri hususi borc;lara, di· 
geri icar bedellerine aid olmak iizere 
iki kararname imzalami§tiT. 

Resmi memurlar hakkmda da muhtelif 
tedbirler almmi§hr. F ransiZ memurlan 
bir grup te§kil etmi§ ve C. G. T. ye ilti
hak etmi§lerdir. Suriyeli memurlar da 
ayni §ekilde hareket etmege c;ah§Iyorlar. 
FransJz - Suriyeli - Liibnanh azalardan 
miirekkeb bir ekonomik konsey toplan· 
ml§ ve iicretlerle maa§lan yiiz.de on all! 
ffil§ ve iicretlerle maa§lan yiizde on ila 
yiizde yirmi nisbetinde tez.yide ve biitc;e 
a~1gm1 kapatmak ic;in de yiizd edort ila 
on iki bu<;:uk nisbetinde bir tenzilat yap· 
maga karar vermi§tir. 

Berut, -5am ve Halebde vukuu ha • 
ber verilen grev hareketi umumi §ekil al
mami~tJr. 

Suriyede petrol var mt? 
Re!mi bir membadan haber ald1~ma 

gore Sincarda, Bi§ride ve lrak hududun
da ara§llrma yapmak iizere be§ lane ruh
satiye alan «<rak Petroleum Company» 
~amda yeni bir biiro tesis etmege ve bu 
biiroyu Slff sondaj i§lerile tavz.if etmege 
karar vermi§tir. ]eolojik ara§'hrmalar ni
hayetlendigi i<;:in, kumpanyamn bu faali
yeti bu mmtakada hakikaten petrol mev
cud oldugu hiikmiinii verdirmektedir. 

Kara§ok dag mmtakasmda da An -
takya asfalt ~irketi, kendisine verilen 
ruhsat mucibince ieolojik ara~hrmalara 
ba~hyacakhr. 

Franstz - Liibnan muahedeBi 
Suriye • Liibnan muahedesinin mli

zakeresine memur edilen F ranstz ve 
Liibnan delegeleri sekiz giindenberi gO
rii~melerine devam etmektedirler. Fran -
s1z - Liibnan muahedesinin, Suriye mua
hedesinin ayni olacag1 yalmz, askeri 
mukavele ile F rans1z ordusuna miitead
did kara ve deniz iisleri verilecegi soylen
mektedir. Muahedenin miiddeti gayri
mahdud olacakhr. 

Muahedenin 2 veya 3 te~rinisaniye 
dogru imzalanmasma ve meclisin, tasdik 
i~in, bu aym onunda Berutta toplan -
masma intizar edilmektedir. 

AKDUMAN 

Palamut ihracah 
Son bir hafta i<;inde lirnammtzdan 

Yunanistan ve italyaya mtihim rnik -
tarda palarnut ihrac edilmi§tir. Diin de 
yeniden birgok Yunan rnotorleri bahk 
almak iizere lirnamrniza gelm~lerdir. 

Kadtkoy Siireyya -w 
Yalmz <;ar~amba, per11embe ve cuma 

Biitiin Giizelleri 
Seve rim 

Jean Kiepura 

Aynca: Yeni Fox Jurnal 

merasiminde bulunanlar 
lzmir (Hususi) - Bergamada, Cum

huriyetin yeni bir eseri olarak kurulan 
Miize ile tarihi ve me~hur Akropol ha
rabelerine giden yolun kti§ad merasirni 
~ok parlak olrnw~tur. 

Merasimden evvel 50 ki~ilik bir ziya
fet verilmi~?tir. Miize bayraklarla dona
hlml§h. Miizenin cidden <;ok ~ah~an ve 
meslegine kar91 derin bir a§k ta~1yan 
miidiirii Osman Bayattekin bir nutuk 
irad ederek miizenin ne suretle kuru! -
dugunu, hususiyetlerini ve buradaki ta
rihi ktymetlerini anlattJ. Vali de bil • 
mukabele, Miize miidiiriiniin y1llarca 
tam bir vukufla iizerinde i~leyip dur -
dugu bu mevzu hakkmdaki izahatma 

te~ekktirden sonra, as1rlarca kiymetleri 
bilinmiyen, tahrib edilen bu zengin ve 
tarihi eserlerin ancak Cumhuriyet ida
resi tarafmdan kurtanld1gm1 siiylemi§, 
kordelayt kesmi§ ve Miizenin habra 
defterine bu ag1lmadan duydugu mem
nuniyeti ve rnuvaffakiyet dileklerini 
kaydetmi~tir. 

Bunu, Akropola giden yolun agilrna
SI takib etmi§tir. 

Heyet, Bergarnahlarm tezahiirah a
rasmda 9ehrirnize diinmii~tiir. Ayni ak
~arn Vali ve Parti ba§kam Fazh Giileg 
tarafmdan Kliltiirpark kazinosunda 300 
ki§ilik miikellef bir ziyafet verilrni~?tir. 

Vali, burada da bir nutuk irad etrni§tir. 

Bir ~apktn delikanh ve iki 
GOZEL KADIN 

Emsalsiz derecede nefis bir filimde 
bulu~tular, sevi~tiler 

ve goriilmemi~, miikemmel bir mevzu yarattllar. 

Karzsz vE Daktilosu 
Frans1zca $O~Iii ' . . 

MELEK: sinemas1 Y ARIN AK~AM 

17,50 mus!k! - 18,35 a~li~a ve sogu~a kar· 
§1 miicadele - 19,05 muslki - 20,05 hayva
nat bahQesinde bir gezint! • 20,50 giiniin 
akisleri, haberler - 21,20 gene m!lletler!n 
zamam - 21,50 eglenceU konser - 23,05 ha
va raporu, haberler, spor - 23,35 gece mu
slklsi. 

BUDAPE§TE: 
17,20 talebe zarnam • 18,05 Sihh1 konu~

ma ve diger b!r konll§ma - 19,50 vlyolon -
sel ve piyano konseri - 20,25 Per Giint pi· 
yes! - 23,05 haberler, spor - 23,25 salon or. 
kestras1 - 24,05 gramofon - 1,10 haberler. 
BUKR~: 
18,05 gramofon - 19,05 saat, hava rapo

ru, haberler • 19,20 muslkll! konu~rna -
21,05 konferans - 21,25 keman konserl - 22 
konferans - 22,15 !}an konseri - 22,35 saat, 
hava raporu, haberler, spor - 22,50 orkes
tra konseri • 23,50 franstzca ve alman~.:a 
haberler - 24 haberler. 

BELGRAD: 
18,05 konfeuns - 18,25 ~ark1lar - 18,55 

orkestra konserl - 19,35 almanca - 20,35 
mllletler!n zamam - 20,55 konser • 21,35 
eglenceli yaym • 22,35 dans havalan -
23,05 haberler - 23,25 konser. 

PARIS [P. T. T.]: 
18,25 ~arkilar, Hava!den orkestra, gi'a • 

mofon - 19,05 oda muslk!sl • 20,35 hava -
dis, hava raporu - 21,40 oda musikis! • 
22.05 konu§ma - 22,35 plyano konseri -
22,50 §an konseri - 23 ,20 oda rnuslklsl • 
24,35 haberler, hava raporu - 1,05 Amerlka 
haberleri. 

ROMA: 
18,20 kari§Jk musik! - 18,55 hava raporu, 

haberler ve saire - 20,25 yabanci dillelY.Ie 
haberler, saat, haberler, devlet yaym1 -
21,45 ~enllkler - 22,05 komed! _ 22,35 kon
ser - 24,05 haberler - 24,20 dans muslk!sl. 

NOBET~iECZANELER 
Bu ge_ce nobe~l olan eczaneler §unlar -

dir: 
istanbul c!hetlndekiler: 
Aksarayda (Ziya Nuri), Alemdarda (All 

R1zal, Bakrrkoyde <istepanl 1 Beyaztdda 
(Haydar) 1 Eminoniinde (Bensasonl, Fe -
nerde (Ari!J, Karagiirnriikte (Arif), Kil -
~iikpazarda (Hikmet Cern ill, Samatyada 
(Erofllosl, ~hremlnlnde (Nazrm), §ehza
deba~mda (Vniversite). 

Beyoltlu cihetlndeldler: 
Galatada (Hldayetl , Haskoyde (B~rbut>, 

Kasrlnpa§ada (Vasif), Merkez nah!yede 
(Galatasaray), ( Garlh), :;a~l!de CMa9kaJ, 
Tll;kslmde <KemaJ Rebiil), (Kurtulu§). 

Uskildar, Kadikoy ve adalardakiler: 

(
------ Yarln aktamdan ltlbaren ··------,~ Biiyiikadada (Merkez), Heybellde (Yu-

I sufl, Kad1k6y Pazaryolunda (MerkezJ 

S A R A Y S I• N E M A S I N I N Mod ada .(Falk iskender), Uskiidar Qar~Ibo~ 

gosterme~e bathyacag• 

ViYANA ... SENi SEViYORUM 
( Wien ... Wien .... nur DU ALLEiN •.• ) 
Franstzca sozlii giizel ve musikili Hlminde 

RiCHARD TAUBER' • 
ID 

okuyacag1 Schumann'm DEVOTiON 
ROSE D'AMOUR vesair nefis fark1lan 
decektir. 

( Du bist die Buh ) ile 
butun seyircileri ga~ye-

Talep ve arzuvu umumi iizerine 

BERLiN OLiMPiYADLARI 
filmi de ilaveten gosterilecektir. 

SARAY SiNEMASINDA 
11 ikincite,rin ~artamba gfinii ak<aml (21) de 

MUNiR NURETTiN 
ve ARKADA!?LARI 

Mevsimin ilk biiyiik KONSERi 
Nefls ve zengin program, yenl kadro 

HA$METLi VALS 
HENRY GARAT 
R E· N E S E N S i R • 

Fransllca bUyUk operet . TuRK Sinemas1nda 

yunda (Orner Kenan). 

Nikah 
S1vas saylav1 profesiir :;>emseddin 

Giinaltaym Erenkiiytindeki kii§klinde 
klZI Bayan Behine ile iktisad Vekaleti 
mii§avirlerinden doktor Esad Sabit 
:;libayin nikahlan icra edilmi~tir. Tara. 
feyne saadetler dileriz. 

Te§ekkiir 
Merkez Bankas1 memurlarmdan is

mail Safamn iifulii hasebile bizzat ce -
naze merasirnine i§tirak ve 9ifahen ve 
tahriren beyani taziyet lutfunda bulun
mu§ olan bilctimle dost ve akrabaya ay
n ayr1 te§ekkiire teessiiriirniiz mani ol
dugundan en samimi minnet ve §likran
lanmizm iblagma muhterem gazeteni
zin tavassutunu rica ederiz. 

E9i: Jale Safa - Kaympederi: Mehmed 
Rauf - Karde~leri: Mehmed, Adnan, 

Feridun - Kaymbiraderi. Edib Sydi. 

Pek hazin bir Oliim 
miinasebetile 

!zmit orman arnanajman rniihen " 
dislerinden Bay Macidin klZl 16 Ya§In• 
da orta okul talebesinden Perihan he
niiz diinyasma doymadan ve biitiin ta· 
myan!an hiiziin igerisinde b1rakarak 
k1sa bir hastahg1 miiteakib ebediyete 
kavu9mu~tur. Kizimtzm gerek cenaze 
merasiminde bulunan ve gerek hastah
~~ esnasmda fedakarane gayretleri seb
keden saym bay ve bayan dostlanmtza 
§iikranlanmizt ayn ayn bildirmege te
essiiriimiiz rnani oldugundan gazeteni • 
zin tavassutunu dileriz. 

Babas1: Macid r---y I L D I z Sinemaslnda ---.. , .,.Am-cas-J: A-dan-a y-apra-~e~-~~ii-n m-uha .. sibi 

BU AK~AM BOYOK GALA MOSAMERESI 
DUnyanan en gUzel sesll en gUzel kad1n1 

~ BIR A'K GECESI » filminin effsiz biilbiilii 

GRACE MOORE 
MigR.GARmliTkA 
tilminde RiGOLETTO'yu, La BOHEME'in son iki perdesini ve 

yuksek reperfuvannm en gUzide par~alanm teganni edecektir, Zengin, ihti~amh ve ~ok hiss! bir 
a§k filmi. Yerlerinizi evvelden temin ediniz. Fiatlarda am yoktur. Teleton: 42o47 .... 

Son 2 giinden istifade ediniz. 

KALiENTE 
f 0 R K Sinemastnda 
DOLORES DEL RiO • Frans1zca 

• 6 ik1nci te~rin cuma ak~am1 

TURAN Tiyatrosu 
Na~id, Halide, Fahri 

iistad bestekAr 
uhlia -,abahaddin ' 

Operet blrle,l§l 
Birlnci de fa ol arak 

HATIRIM iCiN 
Operet 3 perde, Biiyuk Orkestra • 
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4 ikincite§rin 1936 

Ziraat Bankas1na yeni 
bir §ekil verilecek 

Haz1rlanan yeni layihaya gore Bankan1n serma
yesi 100 

kii~iik 

milyona 

~ift~inin 

~Ikardac~k, kredi tevziinde 
ihtiyac.lari iistiin tutulacak 

Ankara 3 (Telefonla) - Atatiirkiin 
nutuklarmda, Ziraat Bankasma verilme
si laz1m gelen yeni ~ekil hakkmda teba· 
riiz ettirdikleri esaslardan ilham alan 
hiiklimet, bu hususa dair yeni bir kanun 
layihasJ hazulam1~ ve bugiin Meclise 
vermi~tir. Y eni layiha ile Ziraat Ban -
kasm1 daha fazla ~iftc;i ve koylii ekono· 
rnisine yanyacak bir hale getirmek ve 
ayni zamanda kontroj imkamm kolay • 
la§hrmak esaslan gozoniinde bulundu • 
rulmu~ ve boylelikle bankamn ic;timai 
hayatlmJZdaki rolii ve tesirleri itibarile 
de, hususi te~ebbiislerin ba~aramiyacagi 
bir mahiyette olan zirai kredi meseleleri 
bir devlet faaliyet mevzuu olarak ele a
hnmi§IIr. Bununla beraber banka, esas 
Vazifesi olan bankac1hktan da uzakla~ ~ 
rntyarak onu ifada devam edecektir. Ye
ni layiha ile zirai kredinin tevziinde kii
c;iik ~;ift~inin ihtiyaclan, iistiin tutulrriak· 
tad1r. !~te biitiin bu gayelerin tahakkuku 
ic;in bankan::1 sermayesi yiiz milyon li • 
raya ~Jkanlmi~IIr. 

Bank3J1m yapacagt zirai kredinin en 
rniihim k1smi gerek memleket ic;inde, ge
rekse dJ§tnda siiriim ve sal!& kabiliyeti o
lan zirai istihsale tahsis edilecektir. Ban
kanm yapacag1 zirai krediler, ~ift~inin 

i~letme ve sermaye unsurlanm tamamla

rnak, zirai istihsali verimlendirmek, zirai 

rnahsullerin siiriim ve sa1I~m1 artlrmak 

gayesine matuf olacakttr. 

B anka, zirai kredi i~lerinden ba~ka zi· 

rai sanayii de tesis ve bu sanayie i§tirak 
edecek, batakhk kurutma, c;ay ve trmak
lann yataklanm temizletmek ve kana! 
a~mak suretile ziraate elveri§li toprak • 
Jan kurutmak ve yahud da sulamak i§ ~ 
lerile de ugra~acakttr. 

Bankanm yeni i~letme te§kilatJ, umu
mi heyet, zirai krediler yiiksek munzam 
heyeti, murakiblar, idare meclisi, idare 
komitesi ve umumi miidiirliik olarak tes
bit edilmistir. Bankanm umuml heyeti, 
Biiyiik Millet Meclisinin ikt1sad, Ziraat 
ve Divam Muhasebat enciimenleri tara
fmdan bir intihab devresi ic;in seGilecek 
ve beser aza ile Ba~vekaletten her sene 
gosterilen be~ azadan te~kil olunacaktu. 

Y eni esaslara gore Ziraat Bankast 
memurlan da. diger devlet memurlanmn 
miistefid olduklan haklardan, bundan 
sonra miistefid olabileceklerdir. F akat 
bunlar, devlet memurlan hakkmda tat • 
bik edilen ahkamla bunlarm tabi bulun
duklan muhakeme usullerine tabi bu -
lunmiyacaklardJr. Bundan ba~ka me • 
murlara, eskidenberi oldugu gibi her se
ne kanunuevvel nihayetinde bir ayhk 
nisbetinde ikramiye verilecek, ancak va
zifede kusurlari goriilenler bu ikramiye
den mahrum olacaklardir. Y ararhklan 
goriilen memurlar ise, iki maa~ nisbetin
de ikramiye ile taltif edileceklerdir: Y eni 
kanun )ayihasma icab1 takdirinde lkllsad 
Vekaletinin, bankamn kadrosunu geni§
letebilecegi hakkmda da hiikiimler ko • 
nulmus!ur. 

Amerika intihabab bitti 
[BMtara/% 1 !net saht· edeJ napolis kruvazorii, kendisini on be~ giin

M. Ruzveltin kazanacagma muhakkak de Buenos • Airese yeti~tirecektir. Bu 
nazarile bak1lmaktadtr. suretle, Amerika Reisicumhuru, oraya, 

Demokrat partisi ~imdiden M. Ruz - M. Kordel Hullden once varmt§ olacak
veltin zaferini kutlulamaga hamlanmak- hr. 
tadtr. 

Serimin ilh neticeleri 
Londra 3 (Hususi} - Bugiin Arne· 

rikada 45 milyon miintehib Cumhurreisi 
sec;imine i§tirak etmi§tir. New England
da ii<; lcoyde M. Landon lehine rey ve· 
rilmi§tir. Teksasta M. Ruzvelt 126, M. 

\ Landon 21 yerde rey almt§lardJr. Kan -
sas ta Ruzvelt kazanmt§hr. 

Amerikanm diger kmmlannda da ya· 
p1lan se~im neticesine gore M. Ruzvelt 
l.er tarafta bire kar§l iic; kazanmaktadtr. 

Ruzvelt lehine 2 ye kar•r 7 
nisbetind e bahse giriliyor 

Nevyork 3 (A.A.) - Cumhur Ba§
kanhgl set;imleri miinasebetile yap1lan 
bahsi mii§tereklerde M. Ruzveltin mu • 
zafferiyeti esas1 tutulmakta ve ikiye kar
§1 yedi nisbetinde bahse giri~ilmektedir. 
Otel, lokanta ve birahaneler set;im neti
cesini kutlulamak i~in tertibat altmslar
dtr. intihab heyeti Cumhur Ba~kamn · 
dan ba~ka 33 devletin ilbay ve parlamen
to a7.alanm, 35 senato azasm1 ve federal 

hiikumetleri miimessillerini de se~ec-ktir. 

Ruzvelt kazamrsa Amerika ittihadr 
konleransrna bizzat gidecek 
Va~ington 3 (A.A.) - Salahiyetta1 

Jnehafilden tere~~iih ettigine gore M. 

Ruzvelt, gazeteciler tarafmdan muhak · 

kak tahmin edildigi ve~hile Cumhurreis· 

ligine yeniden se~ilir se~ilmez Buenos · 

Aires konferansma bizzat gitmek tasav

vurundadtr. 

Bu defa tamirden ~1kan seri !ndia · 

Ruzveltin ve Landonun 
son nutuhlart 

Nevyork 3 (A.A.) - M. Ruzvelt 
Nevyorkun Hydeparkmda, kendi aile • 
sinin bir amdanberi rey vermekte bulun· 
dugu baba <><:aglna ltU son beyanatta bu
lunrnu~tur: 

«- Reylerinizi kinsiz, infialsiz ve-ri • 
niz. Dileginiz ancak Amerika Birle~ik 
devletlerinin refah ve tealisi olsun. A • 
merikaltlarm itibar eyledikleri tek ka • 
nun, ekseriyet kanunudur. 

Diinyanm baz1 yerlerinde, demokra • 
siyi sel basacak gibi goriiniiyor. Lakin 
burada demokrasiye inanctmiZ bakidir.>> 

M. Landon da, Topekada beyanatta 

bulunarak, demi~tir ki: 

«- Yann, ~ok ag1r mes'uliyetler kar· 

~1smda kalacagtz. Diinya, hiir bir Ame

rikaya muhtac bulunuyor. Demokrasinin 

diinya cephesini miidafaa eden biz ola

cagiz. Bu vazifeden ka~mmamahy1z.» 

lntihab ifin haztrl1hlar 
Nevyork 3 (A.A.) - Cumhur Ba~

kanltg1 sec;imine verilen ehemmiyet, As

sosiated Pres aiansmm mevcuda 1lave 

olarak 400,000 kilometro daha telg1af 

ve telefon ~ebekesi kiralamt~ ve neticP.

leri hesab j~in be$ yiiz bin ki~i angaje et~ 
mi~ olmasmdan anla~IImaktadir. 

Reyler, makine vas1tasile verilecektir. 

Makine, bir kola dokununca, reyin han

gi namzede verildigini otomatik olarak 

gosterecektir. 

Cumhuriyetln l~timai roman•: 22 Yazan: Hilmi Ziya 

lc;kinin ve ya§m tesirile ba§l kendili -
ginden gogsii Uzerine dii§mii§, gozkapak· 
Ian kapanmaya ba§lami§ olan Bekir Bey, 
arada bir davramp yanmda hafif sesle 
bitrnez tiikenmez §eyler mmldanan Ni • 
Yazi Efendiyi dinlemege !rah§tyor; ve 
bazt birdenbire gelip ge!riveren gay • 
retle yeni bir kUfiir savuruyordu. 

Vakit, hayli geciktigi 1c;m misafirle' 
evlerine dondiiler. 

*** -7-
Kap! yamnda, kmk bir siitun parGaSI 

Vardt. Yumurtaci kadm sepetlerile bura
Ya ili~ir ve Cemale ~ehrin hayatm1 gizli 
bir§ey gibi flSI!dardi. Koyden geldigi 
&iinler, daha ic;erilere aid olup biten!t>re 
ba§laymca Demir yakla§tr; kapmm ke -
nann a yaslamp onu dinlerdi: Ahretlik 
diye ayarhlan k1zlardan, vergi ic;in sa • 
IIlan okiizlerden, faizciye bag1~lanan 
tarladan, jandarma golgesinden korkup 
derebeyin kucagma dii§en koyliiden, as-

ker ka~agmdan, e~k1ya baskmmdan, ac;
hktan, hastahktan, her§eyden bahsedi • 
lirdi. 

S1ra §ehre gelince, kimin kiZim kimle
rin istedigi, hangi evde ne slZlntllar ol • 
dugu ve kimin kimler aleyhinde bulun
dugu burada soylenirdi. 

Bu sabah, sofra ba~mda gene sema • 
ver kaymyordu. Masada Cemalin hazu· 
lad1g1 Kalamata zeytini, giil re~eli, kay
mak ve taz ka§kaval yamnda koyden ye
ni gelen tereyagile Edremid bah duru • 
yordu. Cerna!, biiyiik ihtimamla c;i~ekli 
bardaklara demlenmi~ dumanh c;ay1 bo

~alt~rken: 
- Haydi sofraya!.. Gelin de §U man· 

zaraya bakm 1 diye bagmyordu. 
Ali Sabir a~ag1 katta, Demir yukan

da sokaga bakan odadaydi. Bu, minimi
ni bir bahc;e i~inde toprak rengi boyayla 
yenile~tirilmi~ kiiciik bir evdi. Bir taraft 
sokaga bak1yor, bir tarafmdan yalmz 
bah~e goriiliiyordu. Biitiin 1srarlara rag-

CUMHURiYET 

M. Salengro asker Ev kadini yeti§tirnlek i~in 
ka~ag1 degilmis k h J kJ 

FransiZDahiliyeNazir:na ~0 ayir I erne er 
dair tahkikat nihayet 

buldu 
F rans1z Dahiliye 

N azm M. Roger 
Salengronun asker 
ka~ag1 oldugu u;m 
vaktile divamharb 
tarafmdan mahkum 
edildigi ve bu mah
kumiyetine dair olan 
kayidl erde tahrifat 
yaptlmt§ oldugu §ek
linde ileri siiriilen id
dialar iizerine, Ba§- M. Rger Salengro 
vekalet, Erkamhar ~ 
biye reisi General Gamelinin riyaseli al
tmda eski muhariblerden Maurice de 
Barra! ve Henri Pichottan miite§ekkil bir 
komisyona bu meselenin tetkikini havele 
etmi~ti. Komisyon, Harbiye N ezareti ta· 
rafmdan kendisine tevdi edilen evrak ve 
dosyalar iizerinde yapt1g1 tetkikah bitir· 
mi§ ve neticesini komisyon reisi, iki azas1 
ve bunlara refakat eden Adliye erkanm
dan iki zatm imzasm1 ta~1yan bir zab1l 
varakasJ halinde Ba§vekalete gondermi§· 
tir. 

Zab1t varakasmda, 1915 ten 1918 
senesine kadar 51 inci fnka divamharbi 
tarafmdan goriilen davalara aid dosya
nm noksansJZ, kayidlerin hak ve silinti -
den azade oldugu, asker Salengronun or· 
tadan kayboldugu 7 te~rinievvel 1915 
tarihile muhakeme altma almdigJ tarih o
lan 20 kanunusani 1916 arasmda mu • 
maileyh hakkmda hi~bir hiikiim verilme· 
mi§ bulundugu, ancak bu tarihte Salen· 
gronun taht1 muhakemeye almdigi fakal 
divamharbden beraet karan alm1~ oldu
gu zikred'.lmektedir. 

ispanya giizeli 
Tunusta Avrupa 

Krali~eligine se~ildi 

Avrupa kralir;esi olan ispanyol gii.zeli 
Mel. Antonita Argues 

Tunustan haber verildigine gore, te§
rinievvclin 30 uncu giinii ak§ami, Av -
rupa giizellik krali~esi intihab1 parlak 
bir siivare esnasmda yapllmi~hr. Gil -
zeller, juri huzuruna once milli kos -
tilmlerile, sonra gece tuvaletile <;Ikmi§· 
lar ve kcndilerine sorulan suallre ce -
vablar vermi§lerdir. 

Jiiri, intihab hususunda hayli mil§ -
kiilat ~ekmi§, fakat neticede ispanya 
gilzelini Avrupa Giizellik Krali~eligine 
se<;mi§tir. Mis Rusya ile Mis Macaris • 
tan da miiteaddid reyler kazanmi§lar -
dtr. 

Sigorta biirosu faaliyete 
ge~ti 

Tiirkiye Milli ve Foniks do Viyen 
~irketlerine sigortah olup ta bu §irket· 
lerin iflas1 dolayisile diger §irketlere 
devredilecek sigortahlar i<;in Yenipos
tane arkasmda Tiirkiye Milli hamnda 
k~rulan bilro diin faaliyete gec;mi§tir. 
Buroya diin bir~ok miiracaatler vaki 
olmu§tur. 

men Ali mutlaka a§ag1da yatmak iste ~ 
diginden, birlikte gec;irecekleri zaman i
~.in, yalmz iist sofa kalmi§h. Mezad ye· 
rinden almmt§ birka~ koltukla eski bir 
masa ve patiska perdeler sofay1 evin en 
gii~e! k1sm1 haline getirdigi ic;in, vakit ~ 
lenm burada gec;iriyor, misafirlerini bu· 
raya ahyprlardJ. Her ak~am ya konu~ ~ 
mak ve sessizce t;ah~mak iizere. fik!Tdl
yan semaver ba§mda toplamrhr; yahud da 
!!lezeler hazulamr, her seferinde bir iki 
davetlinin eksik olmadJgl kii~iik alemler 
yap1hrdJ. Ali Sabir daima ge~ kalk1p 
gece erkenden odasma ~ekilirdi. Eczaci
mn (kesatltk bahanesile) yol verdigi za
mandanberi at;Jkta kaid1g1 ic;in, giindiiz· 
leri dalgm dola~1p yan uykuda ya~Iyor
du. Son zamanda biisbiitiin sararm1~, 
gozleri ad eta yukura ka~m1~tJ. Fa kat bii
tiin bu c;okiintiiye ragmen eskisinden 
farkh. oldukc;a farkh garib bazi adetler 
edinmi~ti. ArtJk evvelki gibi ic;ine kapa· 
nacak ve onlar1 sessizce takib edecek 
yerde, ~imdi gitgide asile~en bir mukave
met gosteriyor, hirc;mla~tyor, ve bazan 
Demiri valmz buldu~u zaman ( c;iinkii o 
kendi~ile, kendi azablarile daha me~gul 
goriindii~ii iyin) bir hezeyan nobeti ;~in

de ona kJVrantllanm, azablanm anlatma· 

Bursa 
kurslar 

Enstitiisiinde a~dan San' at 
giinden giine ragbet goriiyor 

Talebeden bir krsmr yemek pifirme tatbikatrnda 
Bursa (Hususl) - Miinevver Turk ve ameli ders goriiyor, ev i§leri ogreni · 

kmm, ayni zamanda miitekamil bir ev yor; diki§, bi~ki. moda. naki§, resim, ~i· 
kadm1 yeti~tirmek maksadile kurulmu§ ~ekc;ilik, §apkaci!Jk, yemek pi~irmek gibi 
olan k1z enstitiileri, son zamanlarda iizer· hayatta her zaman lazim olan ve para 
lerine yeni ve daha §iimullii bir hizmet al· getiren i§lerden birini veya birka~m1 og • 
mi§ bulunuyorlar. T ahsilleri yanda kal· reniyor. Mektebe yeni bir c;ic;ekc;ilik mii· 
ml§ veya hi~ tahsil gormemi~ ev kizlanna, tehassisJ getirilmi§, enstitiide §imdiye ka· 
ev kadmlarma bilgi ve san'at ogretmek .. dar buJunm1yan bu §Ube de ac;I)mi§hr. 

Ak§am mektebi ad1 verilen bu s1mf· 
Jar §ehrimizdeki merhum Necatibey k1z 
enstitiisiinde de a~;IlmJ§tiT. 

Enstitiimiiziin miidiirliigiine tayin o • 
lunan Istanbul Selc;ukhatun resim mual • 
limi Rukiye buraya gelince ilk i§ olarak 
Ak§am k1smmJ geni~letmeyi muhitimiz 
ic;in liizumlu ve faydah bulmu§ ve bu kis· 
rna ehemmiyet vermeye ba§lamJ§tir. !Jk 
giinlerde k1rk elli talebesi olan Ak§am 
mektebinin mevcudu §imdi yiiz elliyi gec;
mi§tir. Buraya ev kiZlan, memur ailele· 
ri, ilkmekteb muallimleri devam etmek -
tedirler. Bir k1z veya kadm istedigi bir 
san'at dersini takib ediyor. Orada nazari 

Sinekler lzmirde de ~ogald1 I 
izmir (Hususi) - Son giinlerde tz -

mirde de siyah sinelc bollugu goriildil. 
Fakat istanbula nisbelle azdtr. <;iinkU 
daha evveldcn Belediyece biitiin ~ar~I-1[ 
da, bilhassa sinek toplanabilecek yer -
Jerde tertibat almmi§h. Fakat §ehrin 
baz1 yerlerinde sivrisinek bollugu bala I 
bakidir. Belediye, oniimiizdeki y1l mil-~ 
cadeleyi geni~letecektir. 

••• 
<;;imento ihtikar1 tesbit edildi 

<;imento ihtikan i§ini ehemmiyetle 
ele alan ikbsad Vekaleti, Vilayet vasr
tasile Ticaret Odasma da bir tamim 
gondermistir. Bu tamimin metni ma
lum olma~akla beraber Oda idare he -
yeti diin toplanmt§ ve uzay1p giden ~i
mento tahkikatJ i§ini Sanayi §Ubesinden 
alarak tetkik etmi§tir. Bu i~timada ih
tikar tesbit edilmi§ oldugundan bu hu
sustaki tahkikatm kttfi gorillerek rapo
run derhal Vekalete gonderilmesine 
karar verildigi anla§Ilmaktadir. 

<;imento azhgmm fabrikalarda, fakat 
ihtikann kii~iik ellcrde ba§ladtgi anla
§tlmaktadir. 

300 gram ag1rhgmda dolu 
Kadirli (Hususi) - Buraya, ~imdiye 

kadar misli goriilmemi§ bir biiyiiklilk
te dolu yagdr. Bcher dolunun aguhg1 
250 - 300 gram geliyordu. Koylere bir 
kilo agirhgmda dolu dii§tilgilnii soyli -
yenler de var. Bu milthi~ afet bu hava
lide biiyiik tahribat yapmt~, mahsul 
<;ok zarar gormii~, kircmidler tamamen 
kirllmi§, a~rkta bulunan hayvanlardan 
bir~ogu da olmii§tiir. 

60 - 70 ya§mda bulunan ihtiyarlar 
bile boyle bir §ey gormediklerini soy
lemektedir ler. 

K1z enstitiimiizde sipari§ atolyeleri de 
faaliyete gec;mi~tir. Burada haricden a· 
!man sipari~ler yap1lmakta, talebe bu su· 
retle hem tatbikat gormekte, hem de mek· 
tebin miitedavil sermayesini i~letmek yo· 
lunda faydah olmaktadJT. 

Ak§am k1smmm ders saatleri, i§i giicii 
olanlar nazan dikkate almarak iic; grupa 
aynlmi§IIr. Sabah dokuzdan on ikiye 
kadar birinci grup, birden dorde kadar 

ikinci grup, dort bu~uktan yediye kadar 
da iic;iincii grup ders gormekte ve boy -
Ieee istiyenler c;ab§ma saatlerini buna go· 
re tanzim etmektedirler. 

Kozlu kopriisii ne 
zaman yapdacak? 

Kozlulularrn biran evvel yapllma
•rnt behledihleri yrk•h koprii 

Adresi gazetemizde sakh bulunan 
Kozlulu bir kariimizden bir mektubla 
bir fotogra[ ald1k. Mektubda denili · 
yor ki: 

cSize Kozlumuzun biricik kopriisti 
iizerinden miirur ve uburu gosteren bir 
fotograf yolluyorum. Madcnlerde ~all

§an amele i§lerine buradan gelip gi -
derler. Vaziyeti izaha ne hacet! Fotog· 
rafa bakmak kafi. 

Bu koprilniin biran evvel yaptmlma· 
s1 i<;in alakadarlarm harekete ge<;me • 
lerini bekliyoruz.~ ---Sanayi Birligi fevkalade ~· 

bir toplanb yapacak 
Mill! Sanayi Birligi heyeti umumi -

yesi bu aym yirminci cuma giinil fev -
kalade bir toplantL yapacakhr. Bu top
lanhdan Sanayi Birliginde ge~en sene 
meydana ~1kan bir ihtilaf, neticeye bag
lanacaktJr. Bu ihtilafla Birligin sekiz 
senedir umumi katibligini yapan avu
kat Nazmi Nuri istifa etmi§ti. Birlik o 
zamandanberi umumi katibsizdir. 

Ogrendigimize gore Birlik idare he
yeti umumi katiblige eski sanayi mil • 
fetti§lerinden Halidi namzed gostere -
cektir. 

ga !rah§Iyordu. Evinden hi~ bahsetmi • raklar ht~trdtyor; kesik, sert ve ge~ici bir 
yor, (filhakika evden gel en mektublan sonbahar riizgan esiyordu. Y enid en dav· 
haftalarca a~m1yor ve §iiphesiz hepsini ranmak ic;in cesaret duymamakla hera -
cevabsJZ bnak1yordu) yalmz derdinden, ber, zihni hep garib bir iiziintii ile a&a • 
sefaletinden, insanlann yiiziine t;Ikmaga g1ya tak1hyor ve konu§madan duruyor
utandtgmdan, nas1l olup kendi kendisin - du. 
den igrenmediginden, kendini ortal1kta - Diin ak~amkileri nasi! buldun? d\-
dola~an liizumsuz bir§ey, bir hayalet gi- ye Cerna! sordu. 
bi gordiigiinden bahsediyor; ve §ayed - Kurdoglu ho adam, dedi. Ne lu
ona nasihat edilecek, emniyet gelme i i • haf! Onu da, kiZim da onceden tamyor
c;in biitiin bunlarm vehimden ba~ka bir~ey dum. Fa kat bir arada gorecegimi akhm
olmadigi soylenecek olursa hemen kirpi dan ge~irmezdim. Damada ne dersin ~ 
gibi yeniden ic:ine kapanarak, ba~m1 ege- Balzac ic;in miikemmel bir tip! Cemal: 
rek derin bir sessizlige dahp gidiyordu. - Havtr! dedi. Mosyo Homais nin 
Cerna!, gecenin birc;ok saatinde uykusuz ta kendisi i Giilii tiiler. 

dola~tt!b ic;in, onun c;ektigi azablan peka- Fa kat a§agJdaki, zihnini bir kuyuya 
Ia farkediyordu. Fa kat artlk iimidini saplanmJ~ gibi gitgide sanyordu. Onu bir 
kesmisti. tiirlii unutam1yor, yiiz yiize geldigi za • 

Bugiin gene onlan kahvalt1ya c;agtrdi- man her halile kendisine <<kimsenin be • 
gt zaman Ali Sabir odasma ~ekilmi~ti. nimle ugra~mastm istemiyorum. Kimseye 
Be~ dakika sonra Demir yan giyinmli tahammiil edemiyorum !» demek ister gi
masaya geldi. Hakikaten i~tiha ile yi · bi bakhgm1 gordiikc;e adeta klZiyoidu. 
yorlar, hvrak ve inhinah bardaklarla Cerna! ne derse desin; onu yalmz ba~ma 
c;ay ic;erken ne~· eyle konu~uyorlard1. b1rakamazdJ. Hiy kimse ile kaTSilasma-

- Gene gelmiyor mu? Cagirayim.. mak i~in, miimkiin olsa duman o]up ha • 
- C1kar giderse daha fena olur. vaya kan&mak, kaybolmak istedigini bil-
Demir davramp, merdivene kulak digi halde, gene onunla yiizle~mek. onu 

verdi. Bir t;Jt!Ttl i~itir gibi oldu. Fa kat az J sarsmak ve ic;inde uyudu!i;una biitiin kuv
sonra ses biisbiitiin kesildi. DJ§anda yap· vetile kani oldugu canhhg1 meydana ~~ -
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• • av sevgisi, 
• • av serg1s1 ----

~ v sevgisi Tiirkiin iligine i~lemi§· 
~ tir, milli sporun en onemlilerin~ 

den biri olmu~tur. Av, esasen, 
s1hhi bir tenezziihtiir. Kiymetli bir id~ 
mand1r. htihayJ ac;ar, hazmi kuvvetlen~ 
dirir, bacak adalelerinin olgunla§masma 
hizmet eder. Fa kat Tiirkler yalmz bu se~ 
beblerle degil, kiic;iik mikyasta barb zev~ 
ki verdigi icin aVJ sevmi§ler ve onda ce· 
s~re.ti, hamaseti, ~evik\igi olgunla§hran 
b1r Incelik bulmu§lardir. 

Avm Tiirk cemiyet hayatmda oynad1~ 
g1 biiyiik rolii kavramak ic;in, Dede Kor~ 
kudun kitabmt §oyle bir kan§hrmak k5.· 
fidir. Bize c;ok eski devirlerin ic;yiiziinii 
seyrettiren bu kitabdan anla~IIIyor ki 
Tiirklerde en biiyiik paye olan alpbga 
erebilmek ir;in okla kartal vurmak ve bir 
pars! oldiiriip kuyrugunu bilezik gibi ko
la sarmak lazJmdi. 

Sonra av sevgisi tiirkc;ec!e bir c;ok me· 
seller darbedilmesine sebeb olmu§tur. 
Mesela: <<Av avland1, tav tavland1, 
deli uslandi>> deriz. «Av1 yemeden 
§iikretmem>> sozi.inii miinasebet aldikc;a 
tekrar ederiz. Beceriksizlikle tamhp ta 
tesadiifen iyi bir iv ba~aranlar ic;in «K~ 
pek olah bir av avladi» meselini kullam~ 
TIZ. 

Avla ilgili tabirlerimiz de c;oktur. Hu 
av1, Hu agas1 gibi !.. Bun\ ann birincisine 
FranSIZlar Chasse a cor et a ori diyoriar 
ki atla ve ku§la yap1lan av demektir. 
Hu agasmm frenk~e kar§1hg1 Grand 
vencurdur, ku§bazba~J anlammadu. Bu 
meyanda kelepir ardmda gezenler 11;m 
kullamlan «av anyor» sozii de unutulma~ 
maya deger. 

Tiirk tarihinde siirgiin avian ba§hba~ 
~ma hirer menk1be te§kil eder. Aksak 
Timur, her biiyiik zafer sonunda boyle 
bir av tertib ederdi, kazand1g1 galebe~ 
nin tadm1 c;ogalhrdi. Y1ldmm Bayezidin 
Niyeboluda maglub ve esir ettigi frenk 
~ovalyelerine 1397 de seyrettirdigi siir • 
giin av1 da me~hurdur. Bu Hamasi eg • 
lenceye yedi bin doganc1, alii bin sekban 
i~tirak etmi~ti ve sayilan birka~ bine va· 
ran av kopeklerinin hepsi elmash tasma· 
lar ta§tyordu. 

* * * 
!stanbul AvCJiar Birligi tarafmdan 

T aksim bahc;esinde ac;1lan sergiyi gorme
ge gi.derken hep bu milli sevgiye aid 
menkibeleri dii§iiniiyordum. BahGeyi 
tenha ve hat! a bombo~ buldum. T umikl", 
mefluc bir kol gibi hareketsizdi. Koca 
bah~ede tek bir adam yoktu. Sergi me· 
murlan, canh bir bayku§un yamba~mda 
ve onulna beraber esniyorlard1. 

1cim burkula burkula sergi dairesine 
girdim ve birden sevindim. (:iinkii istan· 
bulda a<;Ilan herhangi bir sergide goriil • 
memi§ bir nizam ic;inde ma S!Ta av hay· 
vanlan, dirilerinde bulunm1yan ve tebes-

siim samlabilecek kadar zarif olan ba • 

k1 larile seyircilere in irah vadediyorlar~ 
d1. Sen;eden kartala, tarla faresinden ya~ 
ban mandasma kadar binden fazla hay· 

van, uc;acaklar veya kac;acaklar gibi can· 

h bir durumla orada sa!Jr sahr tabiati ~ 
kuyorlar ve avc1bk san' atmdaki ince\ik ~ 
Jeri temsil ediyorlard1. 

Ne yaz1k ki bu giizel dersi dinliyen 

yoktu ve hayvanlar, Istanbul halkmm 

kendilerine gosterdikleri kayidsizlikten 
~ikayet ediyor gibiydi. 

Boyle bir sergi, mahud sirkler kadar 
da m1 rag bet gormemeliydi?.. 

M. TURHAN TAN 

karmak istiyordu. 

Bu dii~iincelere kendini biisbtitiin b1 • 
rakmi§h ki, ans1zm bir giiriiltii koptu. 
Birden yerinden sJ~radJ. Cok fena bir 
had~seyi bekliyormu~ gibi benzi sapsan, 
a~ag1y1 dinledi. Cerna!, adeta ofkeli ceb~ 
ri bir kahkaha atarak: 

- Mutfagm dammdan kiremit dii§ • 
tii. Kediler de seni iirkiitecek mi? Haydi 
i~ine! 

Sonra yeniden doldurdugu bardagl 
ba§I hizasma kaldmp uzaktan bir lev ~ 
hay1 tema~a edercesine: 

- Hey .. mubarek! dedi, bir kere §U• 
nun ren11;ine bak! Ver bardagm1 doldu
rayJm. 1 temiyor musun? Sen bilirsin .. 
Su yakut gibi mayiin i~inde neler gorii • 
yo rum bilsen! 

Bununla beraber o da, birdenbire sar~ 
silmt§tl. «Kara kedi bir kiremit dii&iir • 
dii !» diye tekrar etti. Kelimelerin iize • 
rine basmasmdan Demir onun bu kara 
kediye ehemmiyet verdigini farketmi ti. 
Art1k a~ag1kini unutmustu. T ekrar ye ~ 
mege kovuldugu mad a: 

- T e e'iim ediyorsun ha? diye sor~ 
du. Sa~tlacak ~ey I Cerna\, dudak biik~
rek giildii. 

'Arkast varl 
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kanun 
Kan davalar1 iHyad1n1 kokiinden kal 1rmak i~in ka
tilin aile ve akrabas1 yurdlarmdan siirgiin edilecek 

LBa$tara!l 1 tnct sahttede I 

ha ziyade kokle§erek her sene yiizlerce 
gene oldiiriilmekte oldugu gibi intikam 
hissile yap1lan bu katiller c;ok vah§iyane 
ve tiiyler iirpertici §ekiller almaktadH. 
Bu an' an eye gore herhangi bir sebeble 
oldiiriilmii~ olan kimsenin kan hiS!mlann
dan alan erkekler maktuliin bizzat inti
kammi almak mecburiyetindedirler. 
Suc;lunun adliyece takib ve mahkfim e
dilmi~ olmasmm ehemmiyeti yoktur. Ka
tilin veya kan hlSlmlarmdan bir erkegin 
behemehal oldiiriilmesi lazimdir. 

Hiikumet bu an' aneyi y1kmak iizere 
hazirladJgi kanun layihasmi Meclise ver
di. Bu kanun ocaklar y1kan canavarca 
katillerin oniini.i alacak ve kan gutme Jti
yadmi kokiinden kaziyacakhr. Layiha
nm birinci maddesi §oyledir: 

<<Adam oldiirmek ciirmi.inii i§ledikleri
ni veya i§lemege te§ebbiis ettiklerini san • 
d1klan kimseleri veya bunlann kan ve 
sthri h1S1mlanndan birisini mi.icerred kan 
gi.itme sebebile oldiirdiikleri veya oldiir· 
mege te§ebbiis ettikleri veya ba§kalanni 
bu ci.irmii i§lemege azmettikleri veya tah· 
rik ettikleri veya kan giitme saikma vaklf 
olarak bu ci.irmii i§lemek hususunda ha§· 
kalanmn azim ve tahrikine vasJta olduk· 
!an sabit olanlardan bu kanunun tatbik 
edildigi bolgede yerle§mi~ §ahislarm ayni 
bOlgede kendilerile bir aile halinde ya§J· 
yan kanlan ve biiti.in hJSimlarile bir aile 
ya~a!Juyan kanlan neseb ve hasebden u
sul ve fiirulan dordiinci.iye kadar (bu 
derece dahil) nesebden ikinci dereceye 
kadar (bu derece dahil) civar hlSimlan 
suc;lulann idam cezasma mahkumiyetleri 
balinde ve hiirriyeti baglaYJCI bir cezaya 
mahkfimiyetleri halinde bu cezaya mu· 

adil miiddetle ve herhalde ii<; seneden a· 
~ag1 olmamak iizere memleketlerinden 

en a§agJ 500 kilometre bir yere siirgiin 

edilir. 
ikinci mad de: Adam oldiirmek ci.irmii 

ceza ehliyetini haiz olmiyan kimseler ta· 

rafmdan i~lenrni§ veya i§lenrnesine te • 

~ebbiis edilmi§ olursa siirgiin cez:lan bu 

kimseleri kan gi.itme sebebile ci.irmi.i i§le· 
mege azmettiren veya tahrik edenlerin 
mevcudiyeti balinde ancak bunlann bi · 
rinei maddede yaz1h akrabalan bakkm· 
da, fakat bu maddede yaz1h cezalar ii<;· 
te bir nisbetinde artmlmak suretile tatbik 
olunur.>> 

Kanun layihasma tevfikan si.irgiin ce· 
zas1 tatbik1 icab edenlerin tahkikat ve 
mubakemeleri adam oldiirmek su<;lularl 
hakkmdaki umumi usul hiikiimleri claire· 
sinde yap1lacaktu. Bu kanun hiikiimleri· 
nin tatbik alunacagJ yerleri !era Yekil
leri Heyeti tavin edecektir. 

C e:za muhakemeleri usulii 
kanununa yaprlacak zeyil 

Ankara 3 (Telefonla) - lcra Ve
killeri Heyeti kararire tayin olunacak 
yerlerde tatbik edilmek iizere ceza mu· 
hakemeleri usulii kanunununa zeyil bir 
kanunun Meclise verildigini' bildirmi~ • 
tim. Bu kanun layihasJ jealajik te§ekkiilii 
itibarile c;ak sarp araziye malik olan ve 
sahalarmm geni~ligi itibarile niifusu pek 
az olan baz1 yerlerin hususiyetlerinden 
dogan zaruretler gozoniinde tutularak 
ceza muhakemeleri usulii kanununun esas 
prensiplerinden aynlan baz1 istisnalan 
ihtiva etmektedir. 

Praje hazuhk tahkikah ilk tatbikat ve 
duru~ma ba§hklan altmda ii<; fasla ay · 
rilmJ~ 37 maddeden miirekkebdir. Ceza 
muhakemeleri kanununun takib vazifesi
le tasdik ve hiikiim vazifeleri birbirinden 
tamamen aynlm1~ ve hiirriyete taalluk e
den biitiin salahiyetler sureti mutlakada 
hakime verilmi~tir. Ayni zamanda baz1 
hususiyetler arzeden bu rnmtakalarda 
su<;luyu ele gec;irmenin rnii~kiilah ve ser· 
best bJrakilanlar ise asayi~i ihlal edecek 
unsur haline geldiklerinden bu kanunla 
Cumhuriyet Miiddeiumumisine hazuhk 
tahkikatmda ele ge<;ecek su<;lunun tevkif 
salahiyetini de vermekte, fakat bu tevki
fin hukuku amrne davasmm ac;JJmasma 

kadar muteber bulunacag1 ve herhalde 

bir aydan fazla uzamJyacagJ tasrih edil • 

mektedir. 

Cebeliberekette maarif hayat1 

Cebelibereket orta mektebi son srntl talebesi miidiirleri Siiadle bir arada 

Cebelibereket (Hususi muhabirimiz -
den) - Ortamektehimizi hemen biitiin 
Tiirkiyeye ornek saymakla hie; te hataya 
di.i§mii~ olmay1z. Bunu miiessesenin yeti§· 
tirdigi genclerle olc;ebilecegimiz gibi ha
liham vaziyetini k1sa bir tetkikten gec;ir· 
mek suretile de anhyabilmekligimiz mi.im
kiindiir. 

Mektebdeki disiplin ve intizama hay
ran kalmamak imkam yaktur. Dart eser 
viicude getirmi§ k1ymetli bir edib alan 
miidiir Suad, yorulmak bilmiyen degerli 
bir gencdir. 

Dokuz senede 190 mezun vermi§ o
lan Ortamektebe, heniiz bir bina yaptm-

lamamJ§ olmast, Osmaniye ic;in bi.iyiik bir 
noband1r. Yurd ve maarifsever Osmani· 
yelilerin oniimiizdeki yll ic;inde bu miihim 
ihtiyact kar§thyacaklanm iimid etmek is
teriz. 

Mektebin §imdiki mevcudii 150 dir. 
Bunlardan on ikisi k1Zd1r. Ge.;en ders 
y1h sonunda 23 mezun verilmi§ ve hiitiin 
sJmflardan on ikisi k1z olmak iizere 90 
talebe terfi etmege muvaffak olmu§tur. 

Muallim kadrosu tamd1r. Kiitiibhane
nin hepsi yeni harflerle olmak iizere 362 
mevcudu vard1r. Miisaid salon ve sahne 
olmamasJ yiiziinden miisamere tertib e
dilemiyor. 

Pendikteki beyaz ev 
Zabtla romantmtz: 10 

- Ah, fakat kimbilir ne azablar, ne d1g1 cevablar asia §iiphe uyandJrmJyor -
eziyetler i~inde... du. N adire kalfa, bu isticvabm manasl· 

Bunu soylerken Kenan gozya§lanm m anhyamadigJ ic;in ikidebir: 
zaptedemed1. Onu hayretle gen c;eviren - Gidip Nahide Hammefendiye ha-
Nadire kalfanm acJ ac1 dogiinmesiydi. ber vereyim. 
ihtiyar kadm, etra6nda donen hadiseler Diyordu. Kenan pek yakm olan abla
bakkmda malumat edinme maksadile smm ko§kiine hadise hakkmda haber 
ayaklanmn ucuna basarak orta kata c;1k· gondermeyi faydas1z buluyordu. Bu ih· 
mi~. kapmln arkasmdan yatak odasm • bar zaten giinlerdenberi yorgun olan, 
daki muhavereyi dinlemi§ti. hele biitiin giin bir saniye dinlenmiyen 

- Yah kJZJm, vah evlad1m !.. N ahideyi biisbi.itlin harab edecek ve i§e 
Diye dogiinerek odaya girdi. iki go- yaramJyacaktJ. Onun ic;in kalfanm Na

zii, iki <;e§me aghyor, Kenanm ellerine hideye gitmesini manaSJZ bulmakta o • 
sanlarak onun derdine nekadar derinden nunla hemfikir olan Kutsi: 

i§tirak ettigini anlatmaga c;ah§Iyordu. - Nadire kalfa, sen bize laz1msm. 
Kutsi evin ic;inde, Kenanm akrabasmJ Suradan §Uraya kirntldama. Y aln1z ba
§iipheli gormeden evvel, iki hizmet<;i ile na §Unu da soyle: Siikran ismindeki bu 
bir u~ak hakkmda derin tahkikat yap - yeni hizmetc;i nasd k1zd1r; geldiginden
maga liizum gordi.igiinden ikidir kar~JsJ· beri kimse ile gori.istiigiinii, bulu~tugunu 
na <;1kan bu ihtiyar kadm1 isticvab etti. gordi.in mii? 
Giindiiz veya daha evvelki giinler hi<;bir Diye sardu. Nadire kalfa §Ucevabt 
yabanc1 ile temas edip etmcdigini, ko~k- verdi: 
ten dJ§an <;tklp <;Ikmadigml sordu. AI - - HayJr, ne yalan soyliyeyim, hie; 

CUJ'\IHURiYET 

Hapiste 
Kralc1 

yatan 
lider 

Bu hafta yapdacak ~ I M Franslz "tar oras1n 
lik ma~lar1 

T. S. K. istanbul bolgesi futbol ajan· akademisine girmesine 
llgmdan: ~"ahsii 

7/11/936 eumartesi gilnii yap1laeak ~ , Iyormu~ 
lik mac;lan: Birkac; gi.inden -

Taksim stadt: Alan gozelisli Samim beri tevkif edilerek 
Talu. hapse konulmu~ bu-

Anadolu - Beykoz B tak1mlan saat lunan Action Fran-
13,30 hakem Samim Talu. c;aise gazetesi mii • 

Giine§ - Topkap1 B tak1mlan saat diirii Charles Mau-
15,15 hakem Feridun Kthc;. rras hakkmda, Pa-

;:ieref stadt: Alan giizelisli Adnan Akm ris gazeteleri §ayam 
!stanbulspor • Vefa B tak1mlan saat d kk 

i at haberler ver-
13,30 hakem Bahaeddin Uluoz. mektedirler. 

Galatasaray • Be§ikta§ B taktmlan 
saat 15,15 hakem Adnan Akm. Paris • Soir ga-

R fk zetesi ~u tafsi.IaAtt Fenerbahc;e stad1: Alan gozciisii 1 I • 

Hilal · Siileymaniye B taktmlan saat venyor: «F rans1z M. §arl Moras 

13,30 hakem Halid Ozbaykal Akademisile yakmdan temas1 olan baz1 
Fenerbahc;e - Eyiib B tak1mlar1 saat mehafilde deveran eden ~ayialara gore, 

15,15 hakem Rlfkt. Akademi azasmdan baz1lan, dart miin-
8/11/936 pazar giinii yaptlacak lik hal i~in oniimiizdeki 12 te~rinisanide ya· 

mac;lan: p1lmasJ mukarrer olan intihabda Charles 
Taksim stadt: Alan gozeiisii Adil Maurras ismi lehinde sempati tezahiira -

Giray. tmda bulunacaklard1r. Hatta, mumailey-
Altmordu • Karagiimriik A taklmlan hin Akademiye aza set;ilmesi ihtimalin-

saat 11,30 hakem Basri Biitiin. den bile hahsediliyor. 
Beykoz - Anadolu A taktmlan saat 

13,10 hakem Adil Giray. Prensip itibarile her namzedin Aka -
Giine§ - Topkap1 A taktmlan saat 15 demiye tahriri bir talebname vermesi la-

hakem Halid Galib Ezgii. ztmd1r. Simdilik Charles Mauarras hoy-
$eref stad1: Alan gozeiisii Nuri Bosut le bir te§ebbiiste bulunmami~ ise de, bu 
Fenerytlmaz · Beylerbeyi A taktmlan miiracaatin yapilmas1 i<;in heniiz vakil 

saat 11,30 hakem Kadri. gec;mi§ degildir. 
!stanbulspor - Vefa A taktmlart saat 

13,10 hakem Nuri Bosut. Bunun haricinde bir de onceden :nii-
Be§ikta§ . Galatasaray A taktmlan racaat yap1lmadan intihab edilmek fa • 

saat 15 hakem Saim Turgud. • raziyesi vard1r. T eami.il bilafmda olmak· 
Fenerbahc;e stadt: Alan gozeiisii izzet Ia beraber boyle bir ihtimalin tahakkuku 

Muhiddin Apak. biisbiiti.in imkans1z degildir. Nitekim har-
Anadoluhisan - Galata Gender A bih ferdasmda Mare§al F O§ ile Kleman· 

takimlan saat 11,30 hakem !. M. Apak. sonun intihablan bu t,jlrzda olmu§tur. 
Hilal - Siileymaniye A taklmlan saat 

Fa kat Charles Mauarrasm boyle bir 13,10 hakern Sabih. 
Fenerbahc;e • Eylib A tak1mlan saat mazhariyete erdigini farzedersek, bu, bir 

15 hakem Adnan Akm. iki azanm muvafik rey vermesi sayesinde 
Pehlivanlar §erefine verile· olacak ve Maurras icab ettigi kadar faz

la rey kazanamiyacaktJr. Diger taraftan, 
cek ~ay ziyafeti Akademi azsmdn bir kismimn. Maur -

Eminiinii Halkevi tarafmdan tertib 
rasa kar§I duydugu §ahsi ve edebi sem· edilen serbest ve yagh giire§ ba§pehli-

vanhk miisabakalanm kazananlar §ere- pati ne olursa olsun, Akademinin, siyasi 
fine bu ak§am Halkevinin Cagalo~lu mahiyet alabilecek tezahiirlerde bulun · 
merkezinde bir ~ay ziyafeti verileeek • mas! teamiillerinin haricinde bir§eydir.)> 
tir. Gene F ransz gazetecileri, Charles 

Saat be§te yaptlaeak bu ziyafete mli· Maurrasln hapisanedeki ya§ayt§ tarzma 
sabakalara i§tirak eden pehlivanlarla clair uzunuzad1ya tafsilat veriyorlar. Bu 
bir~ok tanmmt§ sporeulanmlz davet e- tafsilata gore, Maurras ne&esinden ve 
dilmi~ir. 51hhatinden hi.. bir~ey kaybetmemi~tir. 
lzmit bisiklet~ileri faaliye e Hapisanede ge~irdigi ilk geceyi tama-

!zmit 3 (A.A.) - Mmtakarnlza tnen - men yazt yazmaga hasreden Action 
sub olan be§ bisikletc;i ba§larmda Or - Fran~aise direktoriiniin bu asude haleti 
han oldugu halde Bursa ve Bahkesire d 

ruhiyesi, taraftarlanmn gaster igi mu • kadar bisikletlerile gidip gelmek iize - Ad
1
· 

hahbet tezahiirlerine atfediliyor. re bir yurd gezintisine <;Ikml§lardtr. Bu 
mlicrimlerden ayn hiicrede ve k1smf'n gezi bir haft a siireeektir. 
serbest bulunmasmm da bunda dahli ol-

7000 ki§inin aeyrettigi 
terns iller 

Bursa (Hususi) - Halkevimizin mii
samere ve konserleri ic;in burada Halk 
Partisine aid alan Zevk sinemas1 Hal -
kevi emrine verilmi§tir. Temsil kolu 
burada Cumhuriyet bayram1 miinase -
betile di:irt geee iistiiste ki:iylii ve §ehir
lilere (Ki:iylin namusu) piyesini temsil 
etmi§tir. Aynea ktz enstitlisli miisa -
mere salonunda da ayni §ekilde di:irt 
gece istiklal piyesini oynamt§hr. Bu 
temsilleri 7000 ki§i seyretmi§tir. Kon -
ferans ve nutuklardan ziyade miiessir 
hirer telkin vas1tas1 alan bu temsillerle 
Halkevi iyi bir yol tutmu§ bulunmak
tadrr. ;:iayani dikkat olan diger bir nok
ta var: Temsil kolunda rol alan gene 
ktzlar, evvelee £abrikalara devam eden 
hirer i§<;i iken istidad ve kabiliyetleri 
gaze c;arpmt§ ve o i§lerden almarak 
Halkevi tarafmdan temsil kolunda lie
ret mukabili tavzif edilmi§lerdir. Rol • 
lernide eidden muvaffak alan bu ktzlar 
hem bu suretle i§<;iliktcn kurtanlmt§lar, 
hem de kendilerine istikbal vadeden bir 
meslege ahnmt§lardtr. 

gormedirn. Hamm hammc1k bir ktz. 1 · 
§ini bilir, terbiyesini bilir, lafa kan~maz. 
Zavalhctk evvelki giin hastalandt, zorla 
t;ah§tl. Amma dun, bugiin ba§JDI kaldJ
ramadJ. 

Kutsi, a§agJda bekliyen Hiiseyinle 
hasta yatllgi odasma §Oyle bir goz gez· 
dirdigi bu hizmetc;i k1z hakkmda ald1gJ 
malfimatJ da pek emniyetbah§ goriince 
odanm ic;inde bir a§agJ bir yukan dola§· 
maga ha§ladJ. Di§lerini, yumruklanm s1· 
k1yor, fakat kendi kendine kar§J kinini, 
tehevviiri.inii Kenandan gizlemek kin o· 
nun baygm ve iimidsiz uzandJgi kanape
nin oni.inde durarak: 

- Ell'inim ki biz bu klZI bir iki giin 
ic;inde bulacagiZ. F akat biitiin JstJrabim, 
onU gozumi.izun oniinden ka<;JrmaJarma 
meydan veren gafletimizdedir. 

Diyordu. Bu sozler eKnam teseliye 
etmeketn uzakt!. Gene adam, bir taraf -
tan polis memurlannm bir ~iiphe, bir ih
bar iizerine geceyi miiteyakkiz bir halde 
yamba§lannda gec;irdikleri halde Ner -
minin kac;mlmasma mani olamadJklanm 
goriirken, diger taraftan hadiseden sonra 
elleri bogiirlerinde kald1gma da &ahia o
luyordu. Onun i<;in artJk Kutsinin vaid

lerine de pek glivenemedigini halile gas-

dugu §Uphesizdir. 
!ntransigeant gazetesi muharrirlerin • 

den biri, Charles MaurrasJ, mahpusiye -
tinin ikinci giinii hapisanede ziyarete git· 
mi§tir. Maurras, cezaevinin yemekhane· 
sinde kabul ettigi ziyaret<;isine halinden 
sikayeti olmadJgmJ soylemi§ ve ezci.imle 
demi§tir ki: 

«- Ba~vurdugum usuller belki biraz 
ha§indi, biraz agird1, fakat §U kanaate • 
yim ki. iki defa, memleketirni bir barb 
felaketinden kurtarma hususunda hiz • 
metim dokunmu§tur.» 

Bir gencimizin muvaffakiyeti 
Galatasaray lisesinden ve istanbul 

Hukuk Fakliltesinden mezun olarak 
. Strasbourg. Universitesi cHukuk ve 
Siyasal Bilgiler, Fakiiltesinde tahsili
ni ikmal eden Bay Zlibeyir Aker, bu 
sefer doktorastm da muvaffakiyetle bi· 
tirmi§ ve tezini tamnmi§ Franstz hu • 
kukc;u ve ikhsade1larmdan miirekkeb 
bir juri oniinde muvaffakiyetle miida
faa ederek dereee alrnt§tlr. Geneimizi 
tebrik ederiz. 

teriyordu. 
~~~ 

Ertesi sabah daha ortahk yem aydm
lamrken ba§hyan tahkikatm verdigi e -
mareler N erminin izini bulmaga yara -
maktan c;ok uzakh. Ko~kiin her tarafm1 
kan§ kan§ gezen, anyan KutsJ iki ka -
p1dan ba~ka bir de yerin i<;ine gomi.il • 
mii§, yansma kadar toprak kapah bir 
bodrum kapJSI bulmu§tu. Bunun nereye 
<;IktJgmi U§ak Hiiseyne sordu: 

- Bu. evin bodrumuna <;JkarmJ~. 
Bodrumu vaktinde komiirliik, odunluk 
diye yapJni§Iar. Amma ~imdi kapahd1r. 
Biz evi temizlerken semtine bile ugrama
dJk. (:iinkii i~e yarar hir§ey de gil... 

Kutsi bodrumun i~erideki kapiSlm hie; 
gormemi§ oldugu i~in hayret ve merakla: 

- Peki aroma, bodruma ic;eriden gir
mek kabil degil mi? 

Diye sordu. Hiiseyin giildii ve Kutsiyi 
eve sokarak biiyiik merdivenin altmdaki 
duvara as1h hir kilimi kald1rdJ. Arkasm
da bir kapl vardt. F akat d1~mdan biiyiik 
bir kilidle kapah olan bu kapmin ~u bir 
iki gi.in i<;inde hi<; a<;Ilmaml~ oldu~u bel
liydi. Buna ragmen Kutsi kapmm anah
lanm Nahide Hammdan istetti. 

Sabah karan!Jg1 felaketi ogrenerek 
karde§ini oldugu kadar kendini de te -
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iRANDA 
Yazan: MURAD SERTOCLU 

lsfahan1n saraylan 
A 

Alikap1 Saray1 • ~ah Abbas1n i~ki odas1 • 
tablolar <;ihilsiitun Saray1n1 siisliyen 
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Alikapr Sarayrnda $ah Abbasrn i~ki odast 
lsfahanm en rne§hur binasJ «Ali kapi>> l mek kabildir. 

ismindeki bi.iyiik sarayd1r. Alii kat yi.ik· Bu giizel saray da birc;ok eserler gibi 
sekliginde olan bu saraym ilk katlan senelerce babms1z kalmJ§Ilr. Ancak son 
Turk Sel~uki hi.ikiimdarlan tarafmdan zamanlarda daha ziyade harab olmasma 
yapdmJ§, bilahare ,Sah Abbas ta maha· meydan verilmeden muhafaza altma a· 
dini tamamlaml§. hnm1~ ve tamir edilmege ha§lanmi§tJr, 

Bundan dolayJ binanm ilk katlann - Bir~ok salonlarmda, koridorlannda, ha
da, kap1 ve kemerlerinde bari~. bir Ti.irk ktmSJZ!tk yiiziinden yer yer bozulmu§ ve 
taw mimarisi gaze c;arp1yor. Ust katlara dokiilmii~ olan nab§lar ve i§lemelel' ye
<;Ikllkc;a Turk stili yava§ yava§ kaybo· niden dikkatle i§leniyor. Bu suretle tari
luyor. hi bakimdan bi.iyiik ehemmiyeti alan bu 

Saraym en §ayam dikkat yeri, ,Sah saray, az vakitte eski halini alacak ve 
Abbasm sefahet salonudur. F evkalade miikemmel bir miize olacaktlr. 
musanna olan bu odanm en biiyiik hu· Isfahanm ikinci derecede me§hur sa
susiyeti biitiin duvarlannda tiirlii tiirlii ray1, <;::ihilsiitun (K1rk siitun) admdaki 
zarif §ekillerde §arab testileri, kavanoz- sarayd1r. Saraym oni.indeki geni§ tara • 
lar, tabaklar koymak ic;in oyuklar yap1l· c;anm gayet k1ymetli naki§larla i§lenmit 
mJ§ olmasJdJr. Resimde de gordiigiiniiz alan tavam anar metro irtifamda yirmi 
gibi bu oyuklar, ic;erisine konulan kab - tane siitun uzerine is tin ad etmi§tir. Tara
larm bic;imindedir. c;anm oni.inde gayet biiyiik hir havuz. 

Ayni zamanda duvarlarda ve tavan • mevcuddur. Havuzun obiir tarafmdan 
larda iran nakka§ltgmm en ince ve en bakildJgi zaman saraym aksi tamamile 
~ayam hayret desenlerini gormek kahil· havuzun ic;erisinde goriinmektedir. Bunu 
dir. T amamile altm ve giimii§ i§lemeler yazmaktan maksad1m saraya isim veri -
ile orti.ilii alan ada gi.indiizleri giine§in lirken kullamlan ~ayam dikkat usuldiir. 
aksil~ p1ul..,.:9uU y.;uunaktadn. T ara<;ay1 tutan yirmi si.itunla, havuza 

Gene soylendigine gore u o ada n • ir . .. un m dilmi 

kadar h1zlt sesle §ark1 soylense, nekadar ya bu sayede (K1rk siitun) ad1 
kuvvetli ses c;1karan c;algilar c;almsa dJ§a· mi§tir. 
nya hic;bir §ey SJZmazmJ§. Bu da mimari <;::ihilsiitun saraymm en §ayam dikkat 
tarzmdaki fevkaladeliklerden biri imi§. taraf1, ic;erisinde biiti.in duvarlan kaph -

lnsan bu oday1 gezerken gayriihtiyari yan panolar §eklindeki tablolardu. Bu 
uzun b1y1kh ~ah Abbas yerde ipek bir biiyiik tablolar o kadar san' atkarane bir 
§iltenin iizerine uzanmJ§, sebu endam bir ~ekilde yapilmJ§tJr ki agac;lann altmda 
sakinin zarif bir testiden doldurdugu ~a- bir §arab testisinin ha§mda hulyaya dal
r3bJ ic;erken, kendisini esrarengiz nagme· IDI§ gene klzlann kirpikleri ve sac;lanmn 
ler c;tkaran bir c;algmm ahengine kapl!r telleri hirer hirer sayJ!abilir. Bu sac;lar ve 
mJ§ bir halde goriir gibi oliir. kirpikler kedi tiiyiinden firc;alarla hirer 

Ali kap1 saraymm en list katmdan • ki birer c;ekilmi§tir. 
117 basamakt1r- bi.itiin Isfaham seyret· MURAD SERTOCLU 

Cihilsiitun SaTayrnrn cepheden goriinii~ii 

selliye c;ah§an N ahide polis memurlan
mn istedikleri anahtan uzatJrken hay -
dudlarm evin i<;inde aranmasma it;inden 
giiliiyordu. Vaba bunu ha§kalan kadar 
Kutsi de imkans1z goriiyordu. Buna rag
men bodrum kapismJ ac;tJ. Karanhk, toz
lu merdivenden hirkac; ad1m indi; yere 
baktt. Ayak izleri arad1. Yiiziine c;arpan 
oriimcek aglan burasmm hi<; a<;IJmamJ§, 
get;ilmemi§ olduguna sarih delillerdi. Za
ten hah~edeki kapiSJ da yansma kadar 
toprakla doluydu. Elektrik fenerini bod
rumda saga sola gezdirdi. Bu bocek ve 
oriimcek yuvasmda fazla dola§maga lii
zum gormiyerek geri dondi.i. Kadriye 
talimat vererek dogru N ahide Hammm 
ko~kiine gitti. 

Buras! ev sahibinden misafirlerine, 
bizmetc;ilerine kadar herkesin yiizi.inde 
derin bir matem okunan bir felaket yu • 
vas1 olmustu. Kutsi kendisine <;evrilen ve 
hepsi bir ,teseliyet haberi bek!iyen ba • 
ki~lara aldm~ etmiyerek Kenam buldu. 

- Azizim, dedi. Bana kar§I goster
diginiz itimadmhkta hakl151mz. Aczimi· 
zi kabule mecburum. Kenan yeis ve Js -
tlrab halile baz1 hareketlerinden zavalh 
Kutsiye kar§J hakstz bir istihfaf ve em· 
niyetsizlik manas1 <;IktlgmJ anhyarak bu
nu tamir ic;in: 

- N as!) olur? dedi. Sizin bize kar§l 
vazifeniz haricinde yaptJgmJz fedakar -
hklara kiifram nimette bulunabilir mi -
yim? Eger §U birka<; saat i<;inde sizi k1 -
racak bir soz sQ)'ledimse yahud bir ha
rekette bulundumsa bunu JshrabJmm §id
detine bagi§laymJz; beni mazur goriini.iz. 

- Hay1r, hay1r.. Hi<;bir sozi.iniiz ve 
hareketiniz mevzuubahis degil. Ben oyle 
samyorum ve sizi hakh da buluyorum. 

Ancak ne olursa olsun, ben evvela vazife 

a§kile sonra da ha§ladJgim bir i§te mu· 

vaffak olmak, galib gelmek hmile Ner • 

mini size iade i<;in sonuna kadar ugra§a• 

cag1m. 
Kenan sesini <;IkarmadJ. Ba~ka kime 

giivenebilirdi? Kutsi de olmasa ... 
Tam bu mada kapl a<;dd1 ve Nahide 

Hamm, Kutsiyi gormiyerek Ken ana: 

- Karde§im, dedi. Seni telefondan 
istiyorlar. 

Kutsi yerinden ftrladt. Kenanla bir • 
likte odadan di&an <;Jkarak sofada: 

- Dostum, dedi. Sabah heniiz giine1 
dogmadan size yap1lan bu telefon eger 
tahmin ettigim gibi Hayrullah Efendi ta4 

rafmdan yap1!Jyorsa <;ok rica ederim, si· 
zin yetJmze ben konu§ayJm. 

[Arkas! var] 
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Cumhuriyetin muazzam ve YENi BiR iNKILAB ARiFESiNDE 

F edakar Tiir k kad1n1 
orduda da rol ahyor fey·zn bir eseri daha! 

ve 

":.iir""'" 
l .. 

.... -
·---.. 

Bu tesisat 5 milyon 
Tiirk liras1na maloldu 

tsaraj hem Ankaraya i~me suyu verecek, 
hem de ~ay1n iki kiyisinda ziraati temin edecek 

Cumhuriyet hi.ikumetinin muazzam e
ser!erinden birisi alan <;ubuk baraj1: 
Ankaramn 12 kilometro §imalinde; eski 
Ankara - Cankm yolu iizerinde vadinin 

kayahk iki burun te§kil eden dar k1smJ a
rasmdadir. Bu mevkide vadinin geni~ligi 
250 metro kadard1r. 

Bu noktaya kadar ya- sahasJ 700 
kilometre murabbaJdlr. Senevi, yagmur 
\'e kardan miitevellid teressiibat miktan 
250 milimetreyi bulmaktadtr. Muhtelif 
senelerin rasadatmdan alman neticelere 
gore bir senede, vasati olarak, <;ubuk :;a

YI vas1tasile sevkolunan su miktan 30 
tnilyon metro mikab kadard1r. Bu mik -
tar en kurak senelerde 8 milyondan a§agl 
du~memi~tir. 

Ankara §ehir suyunun noksamm tela
fi etmek i.izere kullamlacak baraj suyu
llun aylara taksimini gosterir bir cetvel 
de hazirlanmt~hr. Bu cetvele gore An -
kara ic;me ve sulanma ic;in barajdan sene
de en c;ok 3,5 milyon metro su alacak -
l1r. 

. Bu ~ekilde (:ubuk c;aymdan Ankara 
1<;tne suyu ic;in istifade edilebilecegi gibi 
~ay tarafeynindeki araziyi sulama 1~ine 
de devam olunacakhr. 

lr;:me su tertibatl bendin sag cihetinde 
lesis edilmi§tir. Buraya kutru 700 mili -
llletre ve cidar kalmhg1 8 milimetre olan 
dokme c;elikten mamul iki aded boru va
~edilmi§tir. Bu borulardan biri ~imdilik 
k?r buablmt§, digeri filtre istasyonuna 
glden isale borsuna baglanmJ~tir. 

Bendin sag cihetinde feyezan zaman-

ian ic;in tesisat viicude getirilmi~ ve bura
ya da I 600 milimetrelik bir boru konul-
rnU§IUr. 

Baraj vadinin en derin noktasmdan 

24 metro yiiksekliktedir. Azami seviye 
olarak kabul edilen I 03 rakimmda arka-
t.ada 13,5 milyon metro mikabt su top
~amaktadu. T oplanan bu suyun go] ~'1-
hast 180 hektard1r. Bu saha 6,5 kilo -
metro uzunluk gostermektedir. 

1927 senesinde eti.idii ikmal edilmi§ 
alan <;ubuk barait 6 sene siiren bir in

§aat devresinden sonra 193~ . s~nesinde 
ikmal edilmi§tir. <;ubuk bara)t t<;m sarfe
dilen umum meblag yekunu 4 milyon lira 

kadard1r. Filtre istasyonuna da 600,000 
lira sarfedilmi§tir. 

"' j 

<;uhuk haraj1 diin parlak Daha 931 

merasimle ac;ddi i~ret eden 

deki nutkile bu neticeye 
Biiyiik Atatiirkiin karar1 

tahakkuk ediyor 
Ba§vekilimizin veciz bir nutku 

Naf1a Vekiline cevab veren ismet inonii «Tiirk 
milleti bu eseri viicude getirmege ~ab~nlar1 

tan1yacakbr» dedi gibi • azJZ su 
[Ba$taraft 1 tnct sahtfedeJ 

kay a B a§vekile hitaben: 

«- Bi.iyiik Ba§bakamm, dedi. Bii -
yiik ideallerinizden biri alan su davasm
da miihim bir safha olarak ba§anlan An
kara <;ubuk barajt ve buna bagh su te
sisah tamamen bitmi~ bulunuyor. Baraj 
galerisi methalinin iki yamna konul~u§ 
alan bu levhalar bu biiyiik eserin hatira
smt gelecek nesillere de ya§atacakhr . 
Barajm tarafmJZdan ac;IImast Naf1a a • 

ile ve Turk miihendisleri ic;in biiyiik bir 
te§Vik olacaktJr.» 

Ba~vekilin sozleri 
Ali Cetinkayanm bu sozleri uzenne 

Ba§vekilimiz demi§tir ki: 

«- $imai a<;acagimiz bu mutlu eser 
gelecek nesiller tarafmqan memnuniyet 
ve sevincle kar§tlanacaktu. Omid ederim . 
ki bu eseri viicude getirmek ic;in c;ah~an
lann hepsini Turk milleti su gibi aziz tu
tacakhr. Bu eser Cumhuriyetin sevinile
cek ve ogiiniilecek bir muvaffakiyetidir. 
Bunu Cumhuriyet naf1asma borc;luyuz. 
T ebrik ederim. D!ierli V ekil Ali Ce -
tinkaya; N af1anm ba§mda bunun gibi 

zerindeki siluetleri bu nefis manzaraya 
ayn bir mehabet veriyordu. 

Bend ba§hgmm ortasma gelindigi za

man dolu savatlardan iic;ii ac;tldi ve Cu

buk deresinin Ankara istikametine giden 
ktsmma akan ii<; muazzam ~elale peyda 

bu yd 
(BG,§taraft birinci 

sahifede) 

olursa Biiyiik $efin 
uzagt gormekteki 
harikulade kabili -
yeti biitiin vuzuhile 
meydana c;1kar. 

Atatiirk demi~ · 
lerdi ki: 
«- Erkek ve 

kadrn ifin ferdi 
ve siyasi haklar 
noktasrndan bir 
fark . olmamalr -
drr. Buna muka · 
bil vazifeler nok
tasrndan da farb 
olmamak gerek 
tir. 0 halde ka
drnrn butun ma
nasile siyasi hak
lara malik olma
sr ifin her vatan
da~ naz.armda bir 
f!eref ve haysiyet 
hakkr ve bir va· Sov;r.et Rusyada asker kadrnlar 
tan borcu olan askerlik vazifesi • tarafmdan da tetkik edilmi§ olup sefer
ni icabrnda filen yapabilinesi lei • berlik vukuunda kadmlann cephe gerisi 

hizmetlerinde c;ah§malarma dairdir. z.rmdtr. Demokrasinin esas fartla -
rrndan biri olan musavat ancak Kadmlar levaztm, sthhiye, muhabere, 
boyle tahakkuk edebilir. nakliye gibi gayrimuharib s1mflarda ve 

karargahlarda baz1 vazifelerde ~ah~a -
. Kadrnrn uz.vi te~kilcitr, ruhi hali caklardir. Ve daha hazar zamamnda bu 

daha birc;ok eserleri ba§armakla memle • 
kete hizmet edecek ve bahtiyar olacak -
hr. Miisaade buyurursamz bu giizel e • 
seri hep birljkte ac;ahm, ve gonderecgi bu 
sularla AnkarayJ §enlendirecek ve ne§'e
lendirecek olan bu hayuh eserin i§leme
sine yo] verelim.» 

buna musaid degildir denilemez. hizmetler ic;in ders, talim ve terbiye 
Turk koylii kadrmmn en agrr i~ • goreceklerdir. 

oldu. Su hasreti c;ekenlerin arasmda gay- leri yapmakta, erkeklere olan mesai Bu haber, bilhassa kadmlanmtz ara-
i~tiraki ve mukavemeti malumdur. d b"" ··k !Ak d kl b b riihtiyar! olarak: « Am an fazla harcan- .,. sm a uyu a a a uyan trma a era er 

masa !» diyenler bile goriildii. Turk tarihinde ve yakrn inkrlab ta- pek tabii kar§Ilanmt§l!r. (:iinkii Turk ka
Ali <;etinkaya «Bu fazlasJdm> di- rihinde Turk kadrnrmn yaptrgr le - dmt icabmda erkeklerle yanyana dogii~-

k A k k · d"l" dakcirane hizmetler dog~rudan dog~- mii•tiir. Kmm Flarbindeki Erzurumlu yere n aranm art1 emmyet e 1 tr ve • 

Afrlr~ resmi 
·h · f 1 ·1 k I ·k d bol ruya muharebe meydanlarrnda ya- Kara F atma ile gene ayni isim ve :akabi 
I hyact az asJ e a~r§t ar mi. tar ~ pabilecegi hizmetlerin delilidir. Bu- ta§tyan Kara Fatmanm fstiklal Harbin -

Bu sozler iizerine galeri methalinin i
ki yamna konulmu§ olan biiyiik kitabe -
lerin iizerindeki bayraklar kaldmldi. Ki
tabenin birinde §U ibare vard1: «Bu Cu-

gun r~rn a rnrn as er 1111: yapmast suya kavu~mu§ oldugunu temm eth. Da-

1 

·· • • k d k 1·L deki miicadeleleri m lumdur. Tarihimiz, 

bahis mevzuumuz; olmasa bile bii _ daha bir~ok Tiirk kadm kahramanlannm 
isimlerini kaydetmeketdir. fstiklal Hartun krz.larmrzrn vatamn, milletin 

buk bendi Tiirk ulusunun ilk Cumhurreisi 
Kamal Atatiirk devrinde devlet merkezi 
Ankaranm su ihtiyacmt kar~tlamak iize
re kurulmu~tur.» 

ikinci kitabede de: 

Bu eserin Biiyiik Ba§vekil !smet !no
nii zamamnda I 929 da ba~anld181 zik -
rediliyor ve ( Cumhuriyet devrinin bu e-

serinin kurulmasmda fikirlerile, emekleri
le, bedenlerile hizmetleri gec;enlerin ciim
lesine ebedi §iikran ve hiirmet) izh.,~ " • 
lunuyordu. 

Ankaraya su veriliyor 

vetliler barajm yiiksekliginden kopiikle
ne kopiiklene inen bu §elalelerin kar§l -
smdan uzun miiddet aynlamad1lar. 

Filtre istasyonunda 
Bundan sonra otobiis ve otomobiller!e 

filtre istasyonuna hareket edildi. Bina -
~In kaptst kilidli idi. Naf1a Miiste§an 
Ismet 1noniine dedi ki: 

Kitabeler okunup alkt~landiktan sonra 
ic;me su manivela odasma gidildi. Ba§Ve
kilimiz: <<- Baraj1 ac;1yorum. Bu eseri 
vucude getirenler su gibi aziz olsunlar>> 
diyerek kordelayt kesti, ana borunun va
nasi ac;Ild1 ve Ba§vekilimiz manivela • 
c;arktm bizzat c;evirdi. Bovlelikle Anka
raya ilk ic;me suyu biiyuk .Ba§vekilin e • 
lile ikram edilmiey oldu. 

Bundan sonra bend ba~hgma <;Ikildi. 
Barajm uzerinde yiiriindii. 

tlf muazzam ~elale 
Bendin arkasmda, vadiye bol miktar

da su toplanmi~h. On tarafmda da orta
smda guzel ve agachkb bir adac1gt bu
lunan buyiik bir havuz yaptlmi§h. Bara -
im kuruldugu vadinin sag ve solundaki 
kayahklann zirvesinde §anh bayraklan
miz dalgalamyordu. Bayraklann yanm -
da hirer nobetc;i beklemekte idi. iki Turk 
askerinin gokle kucakla§an yamac;lar ii -

lini attigimiz bu 
dim ediyorum.» 

Ba§vekilimiz kordelayJ kesti, kap1y1 
ac;h ve davetliler biraz evvel gene Ba§ -
vekilin elile akthlmi~ alan sulan terte -
miz ve s1hhi hale getiren biitiin modern 
tesisatl gordiiler. Baraj c;ok modern, ve 
heybetli bir eserdi. Filtre istasyonu da en 
modern tesisatt ihtiva ediyordu. Dinlen -
dirme, havaland1rma, siizgec; ve klor ga
zi gec;irme tesisatt goriildu. Her tara£ 
merml~rden ve tertemizdi. Cumhuriyet 

N aflasmm ba§ardJgt bu muazzam ese
rin ac;Jh~I hakiki bir sevinc kaynag1 oldu. 

Baraj yedi senede yapt!mJ§tlr. Bu ye
di sene, insana belki uzun, yorucu, hatta 
btktmcJ ~oriinebilir. BaFekilimiz: 

«- Bir i§e mutlaka karar verip ba§
lamahdtr.» diyordu. 

An!;.-ramn su Ishrabmt tamamen ta
rihe maleden bu muazzam abidenin ya • 
nmda hatJralardan bahsedildi. 

Barajrn ilk miihendisi Ataturkiitii 
Atatiirk bizzat bu daglan, ta~lan do

la~arak su aramt§, bend kuracak yerleri 
tasarlamJ~h. Ve o giinleri yakmdan bi -

lenlerin bir ag1zdan minnet ve §iikranla 
soyledikleri · gibi baraim ilk mi.ihendisi 
l\.tatiirktii .•• 

Mekki Said ESEN 

binde Tiirk kadmt geri hizmetlerinde ~ok menlaatlerini mudafaa ve muha • 
biiyiik i§ler gormii§lerdir. Erkekler cep-

faza edebilecek kabiliyette yelifli· hede harbederken kadmlanmtzm da cep-
rilmelerinin milli terbiyede esas tu- he gerisinde vazife almalan gayet tabii
tulmasr ve krz ~ocuklarrmrzrn buna dir. 

gore bedeni, fikri ve hissi terbiye • Yeni kanuna gore bilhassa hastabakt-
ye mazhar edilmeleri lcizrmdrr.» cthk, zehirli gazlere kar~ 1 miicadele, le-

Atatiirki.in 1931 de soyledikleri 1936 vaz1m ve ia~e ambarlannda c;ah§ma, tel
da tahakkuk edecek demektir. Ankara graf ve telefon santralligi gibi i§ler ic;in 
muhabirimizin birkac; giin evvel iikonce kurslar ac;Ilacaktu. 
bildirdigi gibi kadmlarm biinyelerine go- Kadmlara askeri vazife veren mem • 
re asker! hizmetlerde kullamlmalan mev- leketlerin ba~mda Sovyetler gelmekte • 
zuubahistir. Bunun ic;in hamlanan ka - dir. Sovyet Rusyada kadmlardan mii -
nun layihast Ba§vekalete verilmi§tir. rekkeb piyade ve makinelitiifek ktt' alan 

Y eni kanun layihast S1hhiye Vekaicli vard1r. 

Men em en Belediyesinin mezbaha 

Mezbahanrn afrlr~ merasiminde bulunanlar 
Me?emen. (Hususi) - Valimizi~ ~i : ~eledi~esinin himmetinden dogan ese

yasetmde brr heyet, bayramm Ikmci rJ takd1r etmi§ ve Menemenlilerin dev
gtinti §ehrimize gelerek Belediyenin letin direktifleri dahilinde par~larmx 
yeni yaphrdtgJ mezbahanm ac;tlma me- boyle eserlere vermelerinin c;ok muva· 
rasiminde bulunmu§tur. flk oldugunu soylemi§tir. Belediye re -

Vali, ac;;Ilma merasiminde Menemen isi de bir nutuk si:iylemi§tir. ......................................................................................... , ............................... . 
Yeni ahnan tayyarelere ad . POLISTE 

konma meraaimi 
istanbul §ehri namma yeniden ahnan 

9 tayyareye aym on be§inci gi.inu Ye • 
§ilki:iyde Tayyare meydamnda ad kon
ma merasimi yapilacaktxr. Merasimde 
tayyareciligi te§vik eder mahiyette nu
tuklar si:iylenecektir. 

istanbul •. Fatih, Eminonti, Beyoglu 
kazalarile Istanbul bahkc;xlan ic;in ikin
ci defa tayyare ahnmt§hr. 

Bu merasimde bu isimdcki tayyare -
lere ikinci defa ad konma toreni yapll
mi§ olacakttr. Bunlardan maada istan
bul kasablan, istanbul esnaflan, Halic 
ve Eyi.ib ismine de birinci defa olarak 
tayyareye ad konma ti:ireni yaplla -
cakttr. 

BE§ YA'HNDAKi YARAMAZIN 

MARiFETi - Fenerde Kiic;iikmusta -
fapa§ada oturan !smail isminde birisi, 
kom§usu Alinin oglu be§ ya~mdaki 

Muhiddini sokakta oynarken gi:irmii§ 
ve: cHaydi evine git te bah~ede oyna. 

Sokakta mahalle c;ocuklan oynar• de-

mi~tir. 

Ktic;tik Muhiddin ismailin bu sozle

rine son derece klZmi§ ve cebinde bu
lunan ~ak1smi ~lkararak delikanhyt ya
ralami§tir. 1smail tedavi altma alm -

m1shr. Cubuk fayile Barajrn toplandrgr su hazinesine havadan bir bakr, 
---------------------------
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8 CUMHURiYET 
-

Amerikan mukadderafznzn 
bajlandzjz sava§ biiigor I 
Reisicumhur intihab1nda Ruzvelt 
veya Landon kazanusa ne o1acak? 

Landonun ihi pozu Ruzveltin ihi pqzu 

Balkan Antant1 
geni,Iiyor mu? 

Yugoslav Ba,vekili Sof
yadan ge~erken miihim 

beyanatta bulundu 
[Ba~taratz 1 tnct sahifede] 

devletlerle Kiic;iik Antantm muhtemel 
te§riki mesaisi, 

3 - Cekoslovakya ve Lehistanm da 
Balkan Antantma iltihaklan imkanlan. 

Prag gazetelerine gore ise iki devlet 
reisi arasmda has1l olan bir anla~maya 
nazaran Kiic;:iik Antanta dahil olacak 
devletler, antanta dahil iki milletin .nuva
fakatile ba~ka devletlerle anla§malar ak· 
tedebi1eceklerdir. 

Yugoslavya Ba§vekilinin Anh:~YJ 
ziyareti miinasebetile Pariste c;1kan Ovr 
gazetesi de §U §ekilde bir yaz1 yazmJ§hr: 

U » ~Ji~a1! r Aristokrat Ruzvelt amele 71e kiiyLiiyii 
h u k n :u~t~\ 1e ~ kalkzndzrmzya t;alz~mz~tz. Halktan 
rinde Cumhurreisi • J 
i~tihab1 yap1Id,, .ay~ yeti~en Landon set;ilirse z~ auam-

«Tiirk ve Yugoslav Ba§vekilleri ara· 
smda yap1lan miizakereler Ankara - Sof
ya • Belgrad arasmda iic; tarafh bir mi· 
sakm akdini istihdaf etmektedir.» 

lerliyerek liderlik 
mevkiine yiiselmi§, 
928 senesinde daha • 
ziyade bir ziraat 
memleketi olan Kan 

M. Stoyadinovi~ Bulgar Kralr ve 
Ba,vehilile goriiflii 

Sofya 3 {Hususi) - Yugoslavya 
Ba§vekili M. Stoyadinovic;in Bulgarista· 
ni ziy a ret edecegi takarriir ettiginden, 
Tiirk • Bulgar hududunda bu sabah ha· 
Zlfhk yapilmi§tlr. Y ugoslavyanm Sofya 
sefiri M. Stoyadinovic;:i kar§Ilamak iize
re hududa hareket etmi§tir. Sabahleyin 
saat 7 de M. Stoyadinovic; Bulgar hudu
duna girmi§tir. 

m amanda meb u ~ 

san ~edi~i umum larznz miida(aa edecektir 
azalanle ayan mec-

s a s hiikfunetinde 
cumhuriyetc;ilerin par 
ti enciimeni reisi ol
mu§tur. 

lisi azalanmn ii~te 
biri yeniden intihab edildi. Cumhurreisi 
intihabt Amerikada en ziyade alaka u
yanduan bir miicadele oldugundan bu
nun yanmda parlamentoya aid intihablar 
golgede kahyor. 

<;;unkii Amerikada Cumhurreisi ayni 
zamanda icra kuvvetinin ba§I yani ba~ve
kil salahiyetini de haiz olarak memleke
tin mukadderau iizerinde tamamile mii· 
essir bulundugundan her tiirlii halk simf
lan bu :intihaba hayati ehemmiyet veri
yor. intihab miicadelesi o kadar §id -
detlidir ki §U veya bu hatibin nutkunu 
dinlemek i~in dort be§ yiiz kilometroluk 
seyahati goziine alanlar ve giinlerce ve 
haftalarca i§ini giiciinii b1rakanlar pek 
c;oktur. 

Amerika efkan umumiyesi Cumhurre• 
isi intihabmda iki ordugaha aynlmi§hr. 
Bir tara£ Mister Ruzveltin tekrar intiha
bmJn Amerikamn mali sukutunu intac e· 
decegine kani bulunuyor. Diger tara£ ise 
mumaileyhin intihab edilmeinesile Arne • 
rikaaa ihtilal c;kacagmdan emin bulunu-
yor. 

Binaenaleyh bu defaki intihab miica
delesi Ruzveltin leh ve aleyhinde olarak 
hulasa olunabilir. Ruzveltin aleyhtan 
bulunan tarafm namzedi Landondur. 
Bunlann ikisi de tipik Amerikan politi
kadandir. 

*** 
Ruzvelt himdir? 

R uzvelt 1882 senesinde dogmu§· 
tur. Mensub bulundugu aile es
kiligi, §eref ve itibanmn yiik

sekligi ve serveti itibarile Avrupahlann 
aristokratik diye tarif ettikleri hanedan • 
dan biridir. Ruzvelt servet ve refah ve 
bolluk ic;inde biiyiimii§ ve biitiin hayatJ 
da bOyle gec;mi§tir. 

Hayah c;ok merakhd1r. Amerikamn 
maruf iiniversitelerinden Harvorddan ye· 
tl§mi§tir. Bidayette k1sa bir zaman avu • 
kathk yapmi§hr. 
Sonradan Nevyork hiikumetinin de -
mokrat partisine mensub ayan azas1 ola
rak politika sahnesine atJlmt§hr. 

1911 de N evyork §ehri belediyesini 
inhisar altmda bulunduran irlandah 
T ammanynin me§hur te§kilatile miibare· 
ze etmi§, 1912 senesinde Vilsonun lehine 
intihab miicadelesi yapm1§ttr. 

Bu hizmetine mukabil 1913 senesin
de Bahriye N ezareti miiste§an olmu§ -
tur. 1920 senesinde Amerika ittihad! 
Cumhurreisi muavinligi i~in namzedligi
ni koymu§tur. 

1921 senesinde Ruzvelt c;ocuk felci 
denilen inmeye ugramt§ ve iki ayaib bir
den tutmaz olmu§tur. F akat ~elik gibi o· 
laa azim ve iradesi sayesinde bu ag1r 
hastahkla miicadele etmi§tir. Doktorla
nn ciimlesi ifakat bulmasmdan iimidi kes
tikleri halde bir doktor son c;are olarak 
kendisine telkini binnefis usuliinii tavsiye 
etmi§tir. 

Ruzvelt irade kudretini miithi§ hasta
hkla yaptJg1 miicadelede dahi gostererek 
tam tic; sene miibarezeden sonra bu bela
dan kurtulmu§tur. 

192.1 senesinde Alfred Smithin Reis1-
cumhur namzedligini biitiin kuvvetile 
.miidafaa etmi§tir. 1928 senesinde dahi 
ayni namzed ic;in c;aii§IDI§hr. 1928 sene
sinde Nevyork hiikumeti valisi intihab e
dilmi§tir. 1930 senesinde intihab1 tecdid 
edilmi§tir. 1932 de Amerika iktJsadi 
buhran yiiziinden anar§iye dogru gittigi 
bir anda bir halaskar olarak meydana 
<;Ikmi§ ve Cumhurreisi intihab edilmi§tir. 
hba§ma geldikten sonra biitiin bankala· 
ra, biiyiik sermayedarlara, biiyiik pat -
ronlara kar§I meydan okumaktan c;ekin -
memi~ ve (yeni i~) denilen cezri hnun-

lhi rakib ge~enlerde birbirlerile 
kar,rlafhlar ve boyle giilii,ereh 

gorii~tiiler 

Ian c;Ikarmi§hr. Bu kanunlarla patronlan 
amele ile i§ saatleri ve iicretler hakkmda 
uzla§maga icbaretrni§tir. Asgan iicretle
ri tayin eden mikyaslar vazederek pat • 
ronlara kac;amak yolu buakmamJ~hr. 
Patronlan amelenin serbestc;e intisab e
decekleri te§ekkiillerle akid yapmaga ic· 
bar etmi§tir. 

<';iftc;ileri zer'iyah tahdid etmege te~ • 
vik etmi§, zer'iyatJ azaltanlara milyar • 
larca dolar tavizat vermi§tir. Bu suretle 
zirai maddelerin azalmasile fiatlar yiik
selmi§tir. 

Bu sayede koylii paraya kavu§mu§tur. 
Koyliiniin· eli para gordiikten sonra sa • 
nayi dahi canlanmi§, i§sizlere ia§e yerine 
nafi i§lerde c;ah§mak mukabilinde hazi
neden para vermek usulii ihdas edilmt§-
tir. 

F akat Am erika Miittehid hiikumetle
ri ali mahkemesi bu cezri kanunlann pek 
c;ogunu kanunu esasinin mefhum ve man
tukuna mugayir addederek kaldirml§tlT. 
Mister Ruzvelt te bir daha intihab edil
digi takdirde bu mahkeme ile ugra§aCa
gtm soylemi§tir. 

Landon himdir? 
iE5) uzveltin rakilli Alfred Moss • 
~ man Landon Miittehid A • 

merikanm garb k1sm1 politika· 
CI!anndan biridir. Mensub bulundugu 
aile alelade bir Amerika familyasJdtr. 
Pederi fakir ve lakin haris bir adamd1. 
Petrol kuyulan bularak miitevaz1 bir ser· 
vet temin eden bu adamm yegane oglu 
Alfred 1887 senesi 9 eyluliinde dogmu§· 
tur. Pederi bilahare Oklahama hiikume· 
tine goc; etmt§hr. Alfred biiyiiyiince 
Kansas Oniversitesinde hukuk tahsil et· 
mi§tir. T ahsilini bitirdikten sonra banka
cJhkla me§gul olmu§ ve daha sonra Kan
!asta pederi gibi petrol te~ebbiisiine giri
§erek miistakil ve kiic;iik petrolculan 
Rokfeller gibi biiyiik sermayeli miite§eb
bislere kar§I miidafaa etmi§tir. Bu mii • 
cadelede Landonun muhalifleri kendisinin 
zengin madencilerle uyu§tugunu ve bu 
sayede biiyiik bir servet temin eyledigini 
iddia ederler. Hatta kendisine Standard 
Oilin Guksasi derler. Guksa Habe§ 
lmparatoru Haile Selasiyenin damad1 o· 
lup harbin baslangtcmda kaympederine 
ihanet ederek ltalyanlarm tarafma gec;
mi§ti. F akat Landon bu gibi ithamlara 
kulak asmamt§tJr. 

Landon 1912 senesinde politika sah
nesine girmis, ilk defa esbak Cumhurre
isi T eodor Ruzveltin idare ettigi terak • 
kiperver cumhuriyetc;ilerin nahive mute
medi olarak i~e ba§lami§tJr. T edricen i -

1932 de Ameri-

1 

kanm her tarafmda Ruzveltle bir • 
likte demokratlar vali olurkell Lan • 
don Kansas valisi intihab edilmi§, 
1934 senesinde tekrar bu makama 
sec;ilmi§tir. V aliligi esnasmda fevka • 
lade muvaffakiyet gostermi§tir. lttihada 
dahil her hiikumetin biitc;esi ac;1k verdigi 
halde Kansasm biitc;esi biiyiik bir fazla· 
!Jk buakmi§tJT. F akat Landon gec;en ha
ziranda Cumhurreisligine namzedligini 
koyunc1ya kadar §ohret kazanmami§ti. 
Ruzvelt gayet zengin bir hanedana men· 
sub bulund.ugu halde daima ftkara ve 
amelenin davasm1 giitmii§tiir. Landon ise 
fakir bir aileden yeti~tigi halde Ameri • 
kanm i§ adamlarmm ve patronlarm mii
dafii bulunuyor. 

Bunun ic;in Amerika Birliginin ag1r 
sanayi ve biiyiik sermayesi Landonu tu· 
tuyor. hsizler, koylii, amele ve miistah
deminse aristokrat olan Ruzvelti istemek· 
tedir. 

Ruzveltin a1eyhtarlan kendisinin im· 
diye kadar gosterdigi muvaffakiyetlerin 
ci.imlesi devlet hazinesi zaranna oldugu
nu ve temin ettigi refahm sun'i olup 
bir giin de vahim aktbetler doguracagm1 
soyliiyorlar. 

Mister Ruzvelti, halkm goziinden dii· 
§iirmek ic;in tiirlii tiirlii ithamlar yapth • 
yor. Son zamanlarda kendisine komiinist· 
lik bile isnad edilmi§tir. Amerikada ko· 
miinistlerin Cumhurreisi namzedi goster· 
dikleri Browderin namzedligini Mister 
Ruzveltin lehine b1rakmi§ olmas1 bu is
nadJ biisbiitiin kuvvetlendirmi§tir. 

Landonun taraftarlan tasarruf ve i . 
daredeki muvaffakiyet ve kudretini ile
riye siiriiyorlat. Bu sut~tle yeni Reisi • 
cumhur intihabJ miicadelesinde Amerika 
hazinesinin bol para vermesi yahud ta • 
sarruf ve idarede bulunmasJ Amerikan 
milletinin atisi i~in iyi olacag1 davalan 
c;arpi§IYOr, demektir. 

Ruzvelt ve Landondan ba§ka katolik 
papaz Couglin, mutedil sosyalist Tomas 
gibi diger namzedler daha vard1r. Lakin 
bunlarm taraftarlan c;ok az oldugundan 
miicadelede ehemmiyetleri yoktur. 1nti • 
habm neticesi iizerinde baz1 ziimre rey
lerinin dagilmasJ ami! olacaktJr. Mesela 
amelenin reyleri dagJlacagmdan korku
luyor. Y ahudi ve zenci gibi unsurlarm 
dahi intihab neticesi iizerinde biiyi.ik te • 
sirleri olacaktir. Son yap1lan intihab tee· 
riibeleri hep ba§ka ba~ka neticeler ver • 
mi§tir. Bundan miintehiblerin fikirleri sa· 
bit olmad1g1 anla~1byor. Y almz bilinen 
~udur ki Ruzvelt tekrar intihab edilse bi
le alacag1 ekseriyet ciiz'l olacaktir. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Mare,al F evzi <;akmak 
Biikre'e vard1 

[Ba$taratz 1 tnct saht/edel 
Erkam Harbiye reisi nam1na mevki ku
mandam, hiikumet namma Kostence 
prefesi, belediye reisi ve liman amitah ta
rafmdan istikbal edilmi§ ve bir asker! 
k1t' a da selam resmini if a etmi§tir. 

Mare§al <;;akmak ve refakatindeki he· 
yet Kostenceden ekspresle Biikre§e hare
ket etmi§ler ve orada bi.iyiik bir ihtiram e
seri olarak yalmz krahn ve ecnebi devlet 
teislerinin istikbal edildigi Mogo§aya is
tasyonunda Tiirkiye elc;isi Hamdullah 
T annover ve refikasJ ile elc;ilik erkam, 
umum erkamharbiye reisi General Sam· 
sonovic;, ordu umum mi.ifetti§lerinden Ge· 
neral Grogan ve General Mano, bahriye 
umum miifetti§i Amiral Balanesko, Biik
re§ mevki kumandant General Kapanog· 
lu taraflarmdan metasimle istikbal edil
mi§letdir. 

Yugoslav Ba§vekili Svilengrad istas • 
yonunda Bulgar hiikumeti tarafmdan 
kendisine tahsis edilen hususi vagona bin
mi§ ve dogruca Filibeye hareket etmi§tir. 
Tren Filibede on dakika!tk bir tevak -
kuftan sonra Kric;in istasyonuna girmi§ • 
tir. Burada Yugoslav Ba§vekili Bulgal 
Ba§vekili M. Kose 1vanofla Bulgar ri· 
cali tarafmdan kar§Jlanmt§hr. M. Stoya
dinovi~ burada trenden inerek otomobil
le dogruca Krahn Brama kaSTJna git -
mi§ ve Kral Boris tarafmdan kabul edil
mi§tir. Kral Boris misafirini ogle yeme • 
gine abkoymu§tur. Ogleden evvel ve son· 
ra Yugoslavya ve Bulgaristan Ba§ve • 
killeti arasmda miilakatlar olmu§tur. 

M. Stoyadinovic; saat 5 te trene bi -
nerek Sofyada durmadan dogruca Bel
grada hareket etmi§tir. 

M. ~toy~din<lvi~in So(yadq. 
beyanatr 

Sofya 3 (Hususi) - Yugoslav Ba§· 
vekili M. Stoyadinovic; buradan gec;er • 
ken Bulgar gazetecilerine §U be:yanatta 
bulunmu§tur: 

«- Bulgar Krait tarafmdan Kric;in 
sarayma davet edilip orada Kralla bir • 
kac; saat gorii§ebilmek beni c;ok miitehas
sis etti. Bana gosterilen bu iltifata kar§I 
en derin te§ekkiirii sunanm. Kral Boris· 
le gorii§tiigiim esnada kendisine Ankara 
ziyaretimin sebeblerini izah ettim. Bu 
ziyaretin sebebleri sizin de bi!d;gmiz 
vec;hile Balkan milletleri arasmdaki ra • 
bJtalari kuvvetlendirmek, ve bu suretle 
Balkanlar sulhunu saglamla§hrmakh. 

Bu suretle biz Balkanhlar Avmpa 

sulhuna kar§I olan borcumuzu ifa etmi§ 
oluyoruz. S. M. Kral ve dostum Ba~ve
kilinizle yapt1g1m temaslardan Bulgaris· 

tanm da ayni hislerle ve dii§iincelerle 
miitehassis oldugunu gordiim. Hususi o

larak Bulgar • Yugoslav miinasebahna 

gelince, bu miinasebatm ~ok iyi ~erait i • 
c;erisinde inki§af ettigine son dcrece 

memnunum. Bu miinasebat hi~bir zaman 
bugiinkii kadar iyi ve dostane olmami§ti. 
hte bunun ic;in ben Ankara ve Kric;in zi
yaretlerimden sonra miistakbel Balkan 

miinasebah ic;in Belgrada c;ok kuvvetl.i 
iimidlerle donmekteyim.» 

Vremenin miihim bir makalesi 
Belgrad 3 (Hususi) - Vreme ga • 

zetesi M. Stoyadinovic;:in Ankara seya • 
hatine clair bir makalesinde diyor ki: 

«Bu ziyaretin beynelmilel biiyuk ha· 

diseler zamanma tesadiif etmesi c;:ok §a· 
yam dikkattir. Yugoslav Ba§vekilinin 
Ankara seyahati Balkan Antantile, Kii
c;iik Antant mehafilinde derin bir alaka 
uyandJrffiJ§hr. Ankarada yap1lan temas· 
lar fevkalade ehemmiyeti haiz bulun · 

maktadir. M. Stoyadinovic;in Bulgar 
ricalile gi:irii§tiikten sonra Ankaraya git· 

mesi bu ehemmiyeti birkat daha arhr -

Yurdda§, 
Ba§bakammiz tsmet inonu, Turk 

parasmm en emin bir para oldugunu 
daima soyledi. HaklG varmi§ bak, en 
saglam gibi gorunen yabanc1 para
Jar bile %30 du~tukten sonra Turk 
paras1 sapasaglam yerinde duruyor. 
Turk parast biriktir. 
Ulusal Ekonomi ve Artttrma kurumu 

IJECumhuriyetJil 
lnl @\ 0 ~ ~ lYl 'tt lYI lfi) lYI 
Seyyar fotograf~mm ~ikayeti 

Adanar.ia seyyar resim saticlSI Orner is -
mailden aldtg1m1z bir mektubcla §(iyle ~1-
kayet edilmekwdir: 

« 25/ 10/936 giinii bostamn oniinde otur
MU§ resimlerimi diizeltlyordum. Bir bele • 
diye memuru geld!: (Buradan kalk) dedi. 

«- Resimleri diizelwyim. ~lmdi kalka -
rim» de::llm. Bu soziime klZdl. Resimlerl e. 
limden alarak y1rtt1, artt1. Bana da haka
ret ettl. Belediye zab1ta memurunun buna 
hakk1 varm1 h 

izmit kag1d fabrikas1 
[Ba$taratz 1 tnct sahifede] 

genildigi ve ihtiyaca kafi gelmedigi ic;in 
bir misli tevsiine karat verilmi~ olan fab
rikamn ki.i§ad merasimi bu cuma gunu 
bizzat Ba~vekil !smet !nonii tarafmdan 
yapilacakhr. 

Siimer Bank Umuml miidiirliigii, ilk 
kag1d fabrikasmm ac;1lma merasimine 
memleketin miinevverlerinden birc;ok ze
vati davete karat vermi§tir. Davetliler i
c;in Ankaradan ve istanbuldan hareket 
eden trenlete hususl vagonlar baglana
cakhr. Ac;Ilma toreni sa at 1 0 da yapJla
caktir. 

Kagtd fabrikasm1 bizzat 
Ba§vekil a~acak 

Ankara 2 (T elefonla) - Ba&vekil 
lsmet !nonii aym be§inci giinii ak~am1 
eksprese baglanacak hususi bir vagonla 
izmite gelecek ve kag1d fabrikastmn a • 
<;Ilma torenini yapacakhr. Ba~vekile lk
ttsad Vekili Celal Bayar, Siimer Bank 
Umuml miidiirii ve sair baz1 zevat refa
kat edeceklerdir. -··· lzmir polis abidesini ziyaret 

!zmir (Hususi) - izmir polisleri, Sel
vilimes~idde ge~en sene §ehid polisler 
namma dikilen abideyi ziyaret ederek 
abideye miiteaddid ~elenkler koymu§ • 
lard1r. Me;-asimde Vali muavini Cavid 
Unver, miistahkem mevki kumandant 
General Biirhaneddin Denker, Emni -
yet miidiirii Salahaddin Aslankorkut 
ve miidiir muavini ismail Kuntay ve 
klSlm reisleri ve daha bir~ok zevatla 
halk haz1r bulunmm~lard1r. 

GUNUN BULMACASI 
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Soldan saga: 
1 - Limamm1z1 ziyaret eden Alman kru

vazorii, muharebe. 2 - Bir sual edatl, Po
lonya paras1. 3 - Arabca cbiiytitmek ve 
gondermeb, All tarikatine mensub. 4 -
Bir cins maymun, zevk. 5 - Arabca c bir 
fiili yapma:., hayret edatl. 6 - Esnemek. 
ten emir, vilayet, kolun ucu. 7 - Bulga • 
ristanda klvll'Clk koyunile me§hur bir yer, 
alfabede bir harfin okunu~u. 8 - Kendl
sini daima cesur gibi gosteren adam. 9 -
Utanmaktan emir, nehirlerin iizerlnde l§· 
llyen alt1 dtiz nakllye vas1tas1. 10 - Cefa, 
dlab kelimeslnin kisaltilmi~l. 

Yukandan a§agJya: 
1 - K1z karde:?in kocasi, havada u~tan 

mahluk. 2 - i~tkl lle yenen §eyler, vaktl 
bildiren alet. 3 - Abanmaktan emir, an
mn yaptlgJ. 4 - Ezilerek yap1lm11? §eY, be~? 
vakitte mlnarede okunan. 5 - Frans1zca 
«haylr! ». rab1t edatl, :lsim. 6 - Nota, mu
vakkaten kullamlan §eY i~ln verilen iic -
ret. 7 - Ev ve owller,i.n alt kattakl salon. 
Ian, Iatife. 8 - Arabca «bunamak», sahib. 
9 - A(1;1zlarda doniip dola~an soz, bag!~? 
lama. 10 - Ortadan kaid1rmak, blr sl!at 
edatl. 
Evvelki bulm acanrn halled ilm i, rekli 

I 2 3 4 n R , >I 9 10 

tiElRIIIBIEI• IEI LI EIMI 
2 CIUIMIAI• IAISIAIBI , ~ 
3 EITT•I RIAI Bltl•IE IS 
4 LIUINIAI PIAIRIKI•IA 
s •IBIBIKIAI•IEIRIOIL 
6 ~IEI R IAI Rl EI•IA I DI• 
1 E Tl t I•I•IKIAIL IAI s 
8 HI • ICI EIMI•IY • •IU 
91 JISIAI BI EITI• I ~ AINI 

to D IEI• I • I<; IAITIA I~ IA 

Bah~e Mimar1 
Mevlud Baysal 

Parklarm, amt, meydan, c;ocuk 
ve ko!ik bahc;elerlnin en modern 
usullerle tarh ve taksimatma, plan· 
larmm ihzarlDl ve araziye ta tbika· 
tmi deruhde ve taahhiid eder. 

Miiessesat ve bususi bahc;elerin 
daimi nezaretini kabul eder. 
<;ic;ek, sebze tohumlara, fide ve 

fidanlan; sUs, meyva agac ve agac· 
caklar1; salon c;ic;ekleri bahc;e alat 
ve edevata ve ehliyetli bahc;avanlar 
gonderir. 

Katalogu elli kuru~tur. 

istanbul dorduncii Vakaf han. 
dordiincii kat No. 18. Telefon 22537 

4 ikincite~rin 1936 

Istanbul Borsas1 kapant§ 
fiatleri 3 - 11 - 1936 

PA RALAR 
~ 

1 swrlln ul4.. 
1 Dolar t22. 

2(} FranslZ Fr. iUS. 
20 L1ret l~fl. 

20 Belcika S'r. 8:1, 
20 Drahm1 20. 
20 isvtcre Fr. b65, 
20 Leva 21, 

1 Florln 63. 
20 Cek kronu 70, 

1 A vusturva Sl :&0, 
1 Mark 24, 
1 Zlot1 19. 
1 PeniZil 20. 

20 Leva u. 
20 Dinar 47. 
Ruble 
1 isve9 kuronu SO, 

1 Tiirk altiDJ 980, 
1 Banknot 08 8 24u. 

~EK L E R 

Londra 
Nev Yok 
Parts 
Milano 
Briiksel 
A tina 
Cenevre 

'Sofva 
Amsterdam 

Prall 
I Vivana 
Madrid 
Berlin 
Varsava 
Budaoestt 
Biikres 
BeliZTad 
Yokohama 
Mo.skova 
Stokholm 

A9ili.t 
616, 

0,1937 
17.0665 
ll>,OI:SLV 
(7!J33 

l3912il3 
5,4510 

64, 35 
1..,4695 

22.4318 
4.24 
7,37 
l9732 
4,23 
4.3L20 

108.4U5 
54.b590 

2.1710 
24.87o 
3.14~5 

8&~ 
18. 

126. 
117. 
130, 
85. 
23. 

o7o. 
23. 
66, 
76. 
22 
26 
20.5 
<!3. 
14. 
flO. 

Bl, 

982. 
24~. 

K&pa.Jll4 
615. 

ll.1~6J 
17.08~4 
lo,lOOO 
4.7 

1:!9.261 J 
o.4o90 

65.lA 
1.4711 

22.4683 
4.2175 
1,3825 
1,9764 
4,231. .. 
4.3090 

108.611;) 
34.715 
2,7b14 

24.15 
'.1a36 

·--------------------t sTtK RAZLAR 

Tlirk borcu I pe\lln 23. 60 
' :. I vadell "3•10 l

M!.ll3 K&Pan14 
23 60 
2l.60 

I • • n vadell ~1. 60 
% 3 Hazlne 60. 

21.6J 
60. 

( __ YE_N_i _ES_ER_L_ER _ _ ) 
Muhtetem Siileyman 

ingiliz muharrlrlerinden Farfax Downey 
tarafmdan k1rk btiyiik mehaze ba§vuru ... 
larak yazllm1~ ve bircok dlllere terciime 
edllmi§ olan Muhte-\!(!m Stileyman adh eser, 
bu kere miitekaid valllerden ve klymetll 
tarih~inaslanm1zdan All Kemallnin kele • 
mile tiirkr;eye 9evrilerek ne~?rolunmw~tur. 

Onbe~lncl as1rdakl Tiirk ha§metini ve 
satvetini gerr;ekwn §ilr denllecek bir iis • 
lubla tasvlr eden eserln terciimeslnde as • 
lma tamamile sad1k kalmd1~1 ir;ln eda ile 
mtiedda birblrlne uygun dii§mii~tiir. Hem 
tarihi, hem edebi zevk almak :lstiyen oku· 
yucularimlza bu giizel kitabl tavslye ede· 
riz. 

Yeni Tiirk 
Emlnonii H alkevl tarafmdan her ay Iii -

kar1lm kt · 7 sa• 
yJsJ <;1kmi~t1r. Bu say1da: 

iskender Fahreddin Sertelll, Ziyaectdln 
Fahri, Salih Miinir Qorlu, Agah S1rr1 Le -
vend, Nacl Kum, Sabri Esad Ander, Nahld 
S1rri, Kaz1m Sevin9 Altml(ag, N. Sefa Co~
kun, f?erif Hulust gibi tamnm1~ imzalarm 
yaz1lan vard1r. 

Genclerle mtinevverlerl alakadar e:ien 
yazllan toplami~? bulunan bu mecmuayt o. 
kuyucularlmiza tavsiye ederlz. 

CaQnlar, konferanslar. kongreler) 
T oplanhya davet 

istanbul Mllli Sanayl Birliglnden: 
Blrliglmlz heyetl umumlyesi fevkalide 

olarak 20/11/936 tarlhlne tesadiif eden e~ 
ma giinti saat 10 da dordiincii VakJf ha • 
mnda list katta Blrlik merkezinde topla • 
nacakt1r. Birli~e dahil olan azamn o giin 
ve saatte haz1r bulunmalan rica olunur. , 
HASAN 
KUVVET ~URUBU 
Zaaf1 umumi, kanstzhk ve 

kemik hastahklarma tifai te -
sirleri ~oktur. 

Cocuklar, gend er, gene kiZ· 
lar ve ihtiyarlar her yatta is • 
timal edebilirler. 

HASAN DEPOSU: 
Istanbul, A "kt\ra, Beyoglu 

1936- 1937 ba§mahsulii 

NORVEC MORiNA 
BALIK VAGI 

Halis Morina bahgm1n ci -
gerlerinden ~~kartlmtthr. t~ -
mesi kolay ve nefistir, mideyi 
bozmaz. Gayet temiz ve mu -
akkam ve yeni HMan markah 
•ifelerde satthr. Taklidlerin -
den sakmmtz. 

1/4 litre 40, 1/2 litrelik 60, 
1 litrelik 100 kuruftur. 

HASAN DEPOSU: 
Istanbul, Ankara, Beyoglu 
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4 lkincite§rin 193~ 

Aksehirde • 
Kanaat Pazart 

Cumhuriyet gazetesinin ve biitiin 
mekteb kitablan, krrtasiye, gazete 

ve mecmualarm tevzi yeridir. 

iKLiMLER 
Morua'mn en tinlii romam, son 

ylllarm en ~ok begenilmi§ eseri. 
Be§ yrlda yalmz Fransada be§ yiiz 
defa basllmr§trr. Bizde de gordligi.i 
btiyiik ragbet iizerine bu kere la
Zlm gelen itina ile ikinci defa ba
Silrni§ ve fiatl 150 kuru§tan 100 ku
ru§a indlrilmi§tir. 

Terctime Haydar Rifatmd1r. 

Bogazi~i mecmuas1 
Ayhk Bogazi~i mecmuasmm Cumhu

riyet bayramt mi.inasebetile fevkalade 
sayrstm her yerde araymtz. 

TASFiYE HALiNDE BULUNAN 

iSTANBUL T0RK ANONIM 

su SiRKETi 
' 

Gayrrmenkul mallarm R!rlk artbrma 
iHiDI 

~orlu icra memurlugundan: 
A!<Ik arthrma ile paraya !revrilecek 

gayrimenkuliin ne oldugu: Bir doniim 
yer iizerine kurulmu§, esasen ii!r ta§h 
olup elyevm iki ta§I !rRh§an bir su de
girmeninin ii~te iki hissesi. 

Gayrimenkuliin bulundugu mevkii, 
mahallesi, soka~ numarasi: «;orlunun 
Ergene suyu kenarmda. 

Takdir olunan k1ymet: Sahhga !rlka
nlan ii~te iki hisseye alb bin alb yiiz 
lira k1ymet konmu§tur. 

Arthrmanm yapxlacag1 yer, giin, sa
at: ~orlu icra dairesinde 30/11/936 pa
zartesi saat 14 • 16. 

1 - isbu gayrimenkuliin artbrma 
§artname~i 15/10/936 tarihinden itiba
ren 36/23 numara ile herkesin gorebil
mesi i~in a~Ikhr. iHinda yaz1h olanlar
dan fazla mah1mat almak istiyenler, 
i§bU §artnameye ve 936/23 dosya nu -
marasile memuriyetimize miiracaat et
melidir. 

2 - Arthrmiya i§tirak i~in yukanda 
yazd1 k1ymetin % 7,5 nisbetinde pey 
veya milli bir bankamn teminat mek
tubu tevdi edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacakhlarla diger 
alakadarlann ve irtifak hakk1 sahible • 
rinin gayrimenkul iizerindeki haklan • 

CUMHURiYET 

JOSEPH HONNiCi 
Pedikiir 

Istiklil caddesi 140 No. 
Siireyyapa11a aparhmam No. 4 

Telefon: 44436 
(Fransn: Tivatrosu pasaj1ndal 

Bahkesir icra hakimliginden: 
Bahkesir Tapu sicil muhaf1z1 Bay 

Tahsin e§i Bayan Safiyeye 700 kiisur 
lira itasma bor!rlu istanbulda ~akmak
~dar yoku§unda polis noktas1 hizasm • 
da Siileymaniyeye giden ismetiye cad
desinde 24 numarah Orner Aga apar -
hmanmda ,s'ehremaneti halinde kab • 
z1mal Adapazarh Araboglu Ahmed e§i 
Vuslat aralarmda icra kiimmakta olan 
murafaada Vuslata gonderilen davet 
varakas1 iizerine istanbul tebligat adli 
miidiirliigiince bu namda bir kimse ol
madigl me§ruhatile davet varakas1 geri 
sunulmu§ oldugundan yevmi miirafaa 
olan 11/11/936 !rar§amba saat 14 ten 
evvel Bahkesir icra mahkemesinde ha
zir bulunmamz veya tarafmtzdan bir 
vekil veya tahriri bir vesika _..ile mii • 
racaat etmekliginiz llizimdir. Aksi tak· 
dirde hakk1mzda gtyaben mahkeme ya
pdacagJ ve tebligat makamma kaim ol
mak iizere ilanen teblig olunur. (27085) 

Bursa Kaphcalari 
TORK ANONtM ~iRKETiNDEN: 

, 
~irketimize aid olup Bursa ~ekirge caddesinde her tiirlii konfor ve fenni 

tesisah haiz (~ELiK PALAS HOTEL • BANYO) su biitiin mobilya ve talum.
larile birlikte uzun miiddetle icara verilecektir. fsteklilerin gerek i§letme 

tarzi ve gerekse bedeli icra hakkmda yapacaklan teklifleri 15 kanunuevvel 

936 tarihine kadar §irketin Bursadaki merkezine bildirmeleri. 

iKTISAD VEKALETi i~ TiCARET UMUM MtiilURLUGUNDEN: 
30 ikincite§rin 1330 tarihli kanun hiikiimleri dairesinde Tiirkiyede i§ yap • 

maga izinli bulunan ecnebi §irketlerinden (Singer Diki§ Makinesi Kumpan
yasi) mn Tiirkiye umumi vekili haiz oldugu selahiyete binacn bu kere mii
racaatle §irketin (istanbul Vilayeti) acentahgma, §irket namtna yapaeag1 
islerden dogacak davalarda biitiin mahkemelerde dava eden, edilen ve ii'<iin-' . 
cii §Rhls s•fatlarile hazu bulunmak iizere istanbulda oturan (Nisim lzak Be-
Jtarl) tayin ettigini bildirmi§ ve laz1m gelen vesaiki vermi§tir. Keyfiyet kanu
ni hiikiimlere uygun goriilmii§ olmakla ilan olunur. 

istanbul 3 iincii icra Memurlugundan: 
Mukaddema Kad1koyiinde Ziihtiipafa mahallesinde Bagdad cad

desinde 128 numarah evde mukim iken halen ikametgaht me~hul 
bulunan Nuriye, Mjizeyyene: 

9 

Dr. HALil CiRAY 
Ankara Niimune hastahanesi 

Nlsalye MUtehass••• 
Iamet tnonii eaddesi, ikinei durak 

Tuna aokaA"• 10 
Hergiin 3 den sonra basta kabul eder 

Deniz Levaz1m Sahnalma 
Komisyonu llanlart 

Tahmin edilen bedeli «15000» 
lira olan «10000» metre i,bati· 
hk kirpas kuma,, 5 ikincite~rin 
936 tarihine rashyan perfembe 
giinii saat 14 te kapah zarf usu
lile ahnacakttr. 

Muvakkat teminab «1125» 
lira olup fartnamesi Komisyon • 

dan hergiin paras1z verilir. 

1 - ~irketin 1 ilkkanun 1936 tari • 
hinden itibaren beherine mukabil 500 

frank tediye edilecek olan % 4 faizli 

tahvilatmm kur'a ke§idesi muamele • 
sinin 16 sonte§rin 1936 tarihine miisa -

dif pazartesi giinii saat 10 da tasfiye 
heyetinin Galatada( Voyvoda cadde • 
sinde Assikiirazioni Cenerali hamnda 

m hususile faiz ve masrafa dair olan •• A k 
iddialarmi i§bU ilan tarihinden itibaren stanbul Harici s eri 

Emniyet Sand1g1 Miidiirliigiiniin aleyhinize Istanbul Dordiincii lcra 
dairesinin yapmtf oldugu takibatt icraiye neticesi olarak mezkur 
daireden 934/1080 dosya numarasile ve icra ve iflas kanununun 
152 inci maddesine tevfikan istihsal etrnit oldugu rehin yetmemesi 
vesikastna miisteniden zimmetinizde bakiye alacagt olan «34» lira 
«68» kurutun 5/11/936 tarihinden itibaren yiizde dokuz faiz, yuzde 
ii~ kumusyon, yiizde on avukathk ucreti ve yiizde iki bu~uk mua • 
mele vergisi ve masarifi icraiye ile birlikte ve haciz yolile dairemize 
miiracaatta bulunan alacakh Sand1k idaresi vekili tarafmdan taleb 
edilmi-. ve berve~hi taleb tanzim ve teblig kthnmak uzere tarafmt
za gonderilen odeme emri zahrma miiba,iri tarafmdan verilen met -
ruhattan ve zablta marifetile yaptlan tahkikata nazaran hali haz1r 
ikametgahm1zm mes:huliyeti anlattlmakla tebligatm bir ay miid ~ 
detle ilinen icrasma karar verilmis olmasma mebni tarihi ilandan 
itibaren muddeti mezkure zarfmda S36/1851 dosya numaras1na bor

cunuzu vermediginiz veya icramn durmasma miiatelzirn ,ifahi veya 

tahriri olarak bir itirazt kanuni serdetmediginiz veya gene bu miid • 

del i~inde mal beyanmda bulunmad1gmtz takdirde mezkur miid • 

detin hitamm1 miiteakib talebi ve~hile ve cebri icra suretile icab e

den muameleyi kanuniyeye batlanacagi malumunuz olmak ve bu 

babdaki odeme emrinin taraflnlza tebligi makamma kaim bulun -

mak iizere keyfiyet ilan olunur. (2659) 

lsteklilerin 2490 say1h kanun

da yaz1h vesikalarla birlikte ka

pah teklif mektublartnt belli 

giin ve saatten hir saat evveline 

kadar Kasimpafada bulunan 

Komisyon Ba,kanbgtna verme • 

leri. (2331) 

yirmi giin i~inde evrak1 miisbitelerile KIT AA Tl IL.ANLARI 
birlikte memuriyetimize bildirmeleri •••••••••••••1•• .. MiiNEVVER OSMAN ONEY 

Dl~ HEKIMl 
• 

kain 33 numarall yazthanesinde aleni 
surette icra edilecegi. 

2 - 22 sonte§rin 1926 da icra edilen 
61 inci kur'a ke§idesinde numaralar1 
'<Ikip 1 ilkkanun 1926 tarihinden itiba
ren tediye mevkiine konmu§ olan tah
viller ile 1 ilkkanun 1931 tarihinde va
deleri ink1za etmi§ olan 75 numarah 
tahvilat kuponlarmm kanunu mahsusu 
nmcibince 1 ilkkanun 1936 tarihinde 
miiruru zamana ugr1yarak bedellerinin 
hazineye tediye edilecegi tahvilat h3 • 
millerine ilan olunur. 

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

Karakay, Top,.ular c:addesi No. 33 

Zayi - 1421 sicil numarah sandalc1 
ehliyetnamemi zayi ettim. Hiikmii yok· 
tur. Yusuf oglu Pa§a 

C:ioz Hekimi j 
SUKRB ERTANI 
c'a~aloglu Nuruosmaniye cad. No. 
30 (Cagaloglu eczanesi yarunda) 

Tel. 22566 

Istanbul altmc1 icra memurlugundan: 

Bir bor~tan dolaYI mah~uz olup bu 
kere paraya '<evrilmesine karar verilen 
!relik boru, pirinc boru, baku boru, de

lllir boru, dokme boru, grafit payende 

borusu, lastik spiral, bak1r levha pi · 
tine levha, aluminyum levha payende 

borusu, c1vatalar ve sair demir, ~relik 
lllalzemei in~aiye ve tevabii ve aksami 
7/11/936 saat 9 dan 10 a kadar Galatada 

icab eder. Aksi halde haklari tapu si
cillile sabit olmad1k~a sah§ bedelinin 
payla§masmdan baric kahrlar. 

4 - Gosterilen giinde arthrm1ya i§
tirak edenler artbrma §artnamesini o
kumu§ ve liizumlu mahlmat alrni§ ve 
bunlan tamamen kabul etmi§ ad ve 
itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayrimen
kul iii.; defa bagmld1ktan sonra en ~ok 
arthrana ihale edilir. Ancak artbrma 
bedeli muhammen k1ymetin yiizde yet
mi§ be§ini bulmazsa en ~ok arthramn 
taahhiidii baki kalmak iizere arttuma 
on be§ giin daha temdid ve 15/12/936 
sah giinii ayni saatte yapllacak arthr • 
mada gene tahmin edilen ktymetin 
% 75 ini bulmak §artile en !rOk artbra
na ihale edilir. Boyle bir bedel elde 
edilmezse ihale yaptlamaz ve 2280 sa
y1h kanuna gore sah§ be~ sene tecil 
olunur. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale 
olunan kimse derhal veya verilen miih· 
let i~inde paray1 vermezse ihale karan 
fesholunarak kendisinden evvel en yiik-
ek teklifte bulunan kimse arzetmi§ ol

dultu bedelle almaga razt olurs• ona, 
raz1 olmaz veya bulunmazsa hemen on 
be§ giin miiddetle arthrm1ya 51kanhp 
en !<Ok artbrana ihale edilir. Iki ihale 
arasmdaki fark ve ge~ren giinler i~rin 
% 5 ten hesab olunacak faiz ve diger 
zararlar ayr•ca hiikme hacet kalmaksl· 
zm memuriyetimizce ahcidan tahsil o· 

(27073) 

1\lahmudiye caddesinde 64-79 numarah ••• Dr. iHSAN SAMi 

lllagazada son a~1k arthrma suretile Gonokok A~ISI 
sahlacagmdan taliblerin yevmi mez • Belsoguklugu ve ihtilatlanna kar~r 
kur~a mahallinde bulunacak memuri - pek tesirli ve taze a~u:hr. Olvanyolu 
ne miiracaatleri ilan olunur. (27071) Sultanmahmud ttirbesi No. 113 

Mugla Vilayetinden: 
k 3348 r 33 kuru, ketif be • Koyceg~ iz - Merkezinde yaptmlaca 1 Ira k .1 . k 

. . 1 f ulile e at tm1ye o -delli yabh ilk okul htnasi mtaah kapa I zar us 

nulmuflur. 6 d ilba hk maka • 
Eksiltme 16/11/1936 pazartesi giinii saat 1 a y I kt 

nunda toplanacak Vilayet Daimi Encumeni tarafmdan yapl aca tr. 

Muvakkat terninat 1001 lira 12 kuru,tur. I , 
d I k • 1 · enel ~~:artname ert-

tstekll.ler eksiltme, fenni ve Baym Jr 1 If en g T ~ d .. 
M"d" I" iin en goni ve buna miiteferri diger evrak1 Mugla Nafta u ur ug 

rebilirler. • kl 
Eksiltmiye girmek istiyenlerin bu gibi itlen evvelce yaph anna 

dair ehliyet vesikast gostereceklerdir. . 
Vilayet Nafta Miidiirliigiinden vesika almak istiye~ler thaleden 

en az sekiz giin evvel resmen miiracaatle ehliyet vestkasi alacak -

lardtr. . • • d h 
Teklif mektublarl 2490 sayth kanunun tartfah danesm e azu • 

lanacak ve 16/11/1936 pazartesi giinii saat. on belie kadar makbuz 
rnukabilinde Mugla tlbayhgma vereceklerdrr. 

Daha fazla izahat almak istiyenlerin Mugla 

rniiracaat etmeleri ilin olunur. 

Naf1a Miidiirliigiine 
(2630) 

Adana T ohum Islah istasyonu Pamuk 
Oretme Qiftligi Miidiirliigiinden: 

1 - Kapah zarf usulile eksiltmiye konulan Adana ~ohum ~~~~~ 
Jstasyonu Pamuk Oretme ~iftligine aid bir aded _D1~~~.~~toru
niin 26/10/936 tarihine tesadiif eden pazartesi gunu ~~atlar 
Komisyonca hath laytk goriilmediginden sozii ge~en motor ek
ailtme kanununun «40» mc1 maddesine tevfikan pazarhkla ah
nacakhr. 

· :t - lsteklilerin 13/11/936 giiniine tesadiif eden cuma gunii saat 
«15» e kadar Adana Ziraat Mudiirliigiinde miite,ekkil Komis • 
yona «2490» say1h kanunun tarifah dlliresinde ve katalok ve 
bro~Jiirlerile birlikte miiracaat etmeleri ilan olunur. (2637) 

Her bir kilosuna bi~ilen ederi 
120 kuruf olan 16500 kilo pamuk 
~otap ipligi kapah zarfla alma~ 
cakhr. ~artnamesini parastz al
mak ve orneklerini gormek isti • 
yenlerin hergiin ogleden sonra 
Komisyona gelmeleri. ilk temi -
nat miktart 1485 lirad1r. thalesi 
13/11/1936 curna gunii saat 15 
tedir. Eksiltmesine gireceklerin 

2490 say1h kanunun 2 ve 3 iin -

cii maddelerinde yazth vesika • 

Ian teminat ve teklif rnektubla -

rile birlikte ihale saatinden en 

az bir saat evvel Ankarada M. M. 

Babtali caddesi 18 numarah 

Besim ~mer Pa~a binas1 

istanbul Asliye Birinci Hukuk Mah
kemesinden: 

v. Sabnalma Komisyonuna ver - istanbul Komutanbg-1 
meleri. «416» (2437) 

istanbul Levaz1m Amirligi 
Sahnalma Komisyonu ilanlar1 

istanbul Ta§ hanmda fskonto ve Ti· 
caret Kollektif ~irketinin Galatada 
Per§embepazar Asian han 2 nei kat 9 
numarasmda Yasef Alguadi§ zimme • 
tinde alacag1 olan 718.50 liraya muka -
bil kendisine merhun bulunan emtea
smm ticaret kanununun 766 nc1 mad -
desi mucibince mahkememizin 36/780 
numarah dosyasile satllmast hakkmda 
sebkeden taleb, ikametgah1 hazm me~.;
hul bulunan bor'<luya H. U. M. K. ntm 
141 inci maddesine tevfikan ilanen teb
lig edilmi§ olmasma ragmen itiraz1 der
meyan edilmi§ oldugundan emvali mer
hunenin bilmiizayede satdmasma ka • 
rar vermi§tir. Bor!rlu Yasef Alguadi§ 
tarihi ilamn ferdas1ndan itibaren 3 giin 
zarfinda alacakhy1 huzuru mahkemeye 
celbile itiraz eylemedigi halde kararm 
iktisab1 kat'iyet edecegi ve merhun 
mal 10/11/936 tarihine mi.isadif sah gi.i
nu saat 10 da takdiri klymet yaplldik
tan sonra 13/11/936 tarihine miisadif 
cuma giinii saat 13 te istanbulda Sirke· 
cide Meymenet hantnda 2 numarada 
sohlaca~ teblig makamtna kaim olmak 

* * * Satmalrna Komisyonu ilanlart 
63064 metro yatak kthfhgi bez 

Ordu s1hhiye ihtiyac1 olan 40 
miiteahhid nam ve heaabma a~1k 

taktm kan taamiil aleti a~tk ek -
eksiltme ile sahn almacaktir. Hep-

siltme ile 10/11/936 sah giinii 
sine bi~ilen ederi 20,029 lira 13 ku-

saat 15 te ihalesi yap1lacakhr. 
ru.tur. lhalesi 17/11/936 sah gii-
nii saat 11 cleclir. $artnarneai para- Muhammen tutan 760 liradtr. 
s12: olarak Komia yond an altntr. · ' fsteklilerin 57 lirahk ilk mak -
Ilk teminab 1502 lira 18 kuru,tur. buz veya mektublarile beraber 
Eksiltmeye gireceklerin kanuni te~ Fmdtkhda Komutanhk Sahn ~ 
minat ve 2490 sayth kanunun 2 ve alma Komisyonuna gelmeleri. 

Askeri Baytar Okulu i~in bin 
kilo yatakhk yiin Tophanede 
Satmalma Komisyonunda 6/11/ 
936 cuma giinii saat 15,30 da pa
zarhkla ahnacaktu. Tahmin be
deli 850 liracl1r. tlk teminah 63 
lira 75 kuru,tur. !?artname ve nu
munesi Komisyonda gciriilebi • 
lir. fsteklilerin belli saatte Ko • 
misyona gelmeleri. 

3 uncii maddelerinde yazth beige- (2337) 
lerle birlikte ihale giinii ve saatin~ 

«194» (2676) iizere ilitn olunur. (27083) 

de M. M. Vekaleti Sabnalma Ko
misyonunda bulunrnalart. 

«431» (2583) 

*** 
Konyadaki kttaat ve miiesse -

satin ihtiyac1 olan 19300 kilo 
sade yagt kapah zarf usulile ek· 
siltmiye konulmu~;>tur. ~artna • 
mesi Konyada Kolordu, lstan -
bul, Ankara Levaz1m .Amirlikle

ri Sahnalma Komisyonlarmda· 
dtr, t,bu 19300 kilo sade yagm 
muhammen tutart 15324 lira 20 
kuru~tur. 

Ilk teminah 1149 lira 32 ku· 
ru,tur. Eksiltme 16 ikincite,rin 

936 pazartesi giinii saat 11 de 

Konyada Kolordu Sattnalma 

Komisyonunda yaptlacagmdan 

isteklilerin teklif mektublarmt en 

son 16 ikincite,rin 936 pazarte -

si giinii saat ona kadar Konya ~ 

da Kolordu Sattnalma Komisyo

nu Ba,kanhgma gonderrnif ola • 

caklard1r. «427» (2544) 

••• 
Miistahkem mevki kttaati ih • 

tiyact i~in 224500 kilo un kapa· 

h zarfla ahnacakhr. lhalesi 20/ 
11/1936 cuma giinu saat 16 da 

izmirde kt,lada Miistahkem 

Mevki Sattnalma Komisyonun • 

da yaptlacakhr. Tahmin edilen 

mecmu bedeli 26378 lira 75 ku -

ru,tur. Ve ilk teminah 1978 lira 

41 kuru,tur. ~artnamesi hergiin 

Komisyonda goriilebilir. lstiyen· 

lere 132 kurulf mukabilinde trart

namesi verilir. isteklilerin 2490 
sayth kanunun 2, 3 iincii madde

lerinde ve sartnamesinde yazth 

vesikalarile •birlikte teklif mek • 

tublannt ihale saatinden en az 

bir saat evvel Komisyona ver -

m1f bulunacaklardir. 

«442» (2668) 

ADEM • 
I iKTiDAR 

ve B E L G E V !1 E K L i G i N E K A R ' I 

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

Is t a n b u I C a y rim u b a d i II e r K o m i s y o n u n d a n : 
Semti ve Soka~J 

mahallesi 

Kurtulu§ Kavurma 

Kasimpa§a Bezci 
Hact Ahmed 
Kurtulu~ E Kandilli 

Y. Dev~•rmeler 
EminOnft Meyhane 
Ahic;elebi 
Oskiidar Gerede E. lmamc;e~mf'si 

Y. Lmam NW5Ir 
Ortakoy Ambarl1dere 

Arnavutkoy Ambarltdere 

Boyac1koy Fmn 

Oskiidar Seldmi Ali E. Papas 
Y. Sell\met 

Eminonii Limoncular 
Ahic;elebi 
Oskiidar ~elA.mstz F1sttkhbay•r 

Ye~ilkOy ~evketiye Niglr 

Venikoy Suterazisi 

Kumkap1 N1~anc1 E NHj&ncJ 

Mehmedpa~a Y. Tilrkeli 

Emllk Cio•i ve 

No. hissesi 

E. 1 · -15 85 metre arsanm 1/2 his. 
Y. 19 21·23 
E. 12 Mii. Hane 
Y. Sl 
E. ve Y. 14 69/13 metre arsa 

E. 14 
Y. 15 
E. 6 
Y. 14 
.!:£. 9-11 
Y. 11 

E. 42 
Y. 7 
E. T8 Y. 8 

E. 18 
Y. 26 
E. 66 
Y. 35 
E. 42 
Y. 11 
E. 5 
Y. 7 
Kapu 9 
E. ve Y. 10 
E ve Y. 1 
Mahallen 
35-37 

Ostll.nde odalar1 olan ktr
gir diikkAmn 243/1440 his. 
193 metre arsaom 75180 
his. 
Oct kuyu ve su dolab1 ve 
bane ve ayn bir matbah1 
ve seri havi bostan ve ye
mi~ bahc;esinin 14/48 his 
45935 metre tarlamn l/6 
his. 

Bahceh ah~ab hanenin -!/5 
his. 

Bah~eli ah~ab hane 

Kt.rgir dukkA.nm 146205/ 
1477440 his. 
Ah~ab hanenin t/4 his. 

514 metre arsamm 1/3 his. 

Ah~ab banenin 6110 his. 
Oetiinde .:~dalar• olan diik· 
kA.mn 91/576 his. 

Hi•seye gore 

muhammen K. 

70 

700 

100 

580 

550 

1000 

390 

300 

BOO 

500 

100 

170 

220 
130 

A~•k 

~ 

• 
~ 

~ 

K. zarf 

~ 

Yukanda evsaf• yazth gayrimenkuller on giin miiddetle satl§a c;Ikartlmt§tlr. Ihaleleri 16/111936 tarihine dii~en 
pazartesi gii.nii saat on dorttedir. Sat1~ milnhas1ran gayrimubadil bonosiledir. 

------------------------------------------
----------~~----~----------------------~ 



10 

~-··· 
• unq,... "PERLOOENT .. di~ macununu 
tercih edeceksiniz, 

zira a~1z1n bilcOmle 'eraitl s1hhiyesinr 
h"aiz olan bu macun dl,lerl cOrOmekten• 
korur, di' etlerini kuvvetleodlrir, nefesl 
serinletir ve insan1n gOrOnO!; efesinl 
arhr1r. 

-·-~ ve ~ • P£/lLOPENT·e ~ ili~~.c.c. t..._ 
~oea.,_ ~~ 

Manisa Vilayetinden: 
1 - Turgutlu - Manisa yolunun 7 + 430 - 17 + 436 nc1 kilo -

metreleri arasmda fOse in,aab 32346 lif'& 89 kurutluk ketifname ii
zerinden eksiltmiye konulmutlur. 

2 - Bu ite aid fenni tartname, eksiltme tartnamesi, mukavele -
name projesi ve ketifname 162 kuru, mukabilinde Manisan Naf1a 
Miidiirliigiinden ahnabilir. 

3 - Eksiltme 5/11/936 pertembe giinii saat on birde Manisa 
Vilayeti Daimi Enciimeninde yap1lacakhr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usuliledir. 
5 - Muvakkat teminat miktar1 2426 lira iki kurutlur. 
6 - Eksiltmiye gireceklerin Naf1a Veki.letinden ahnmtt ehliyet 

vel!ikasi ve 1936 y1hna aid Ticaret Odast vesikalannt ve muvakkat 
teminat makbuzlarm1 kapah zarfm i!rine koymalar1 ve kapah zarf -
larm ihzarmda miiteahhidlerin 2490 say1h kanunun 32 nci madde • 
sine riyaset etmeleri tarthr. 

7 - Bu eksiltmiye girecek olanlarm kapah zarflarm1 5/11/938 
pertembe giinii saat ona kadar Vili.yet Daimi Enciimeni Reisligine 
vermeleri ve pasta ile gonderileceklerin 2490 say1h kanunun 34 iin -
cii maddesine riayet etmeleri tarthr. (2'300) 

Bir Muessesei S1naiye-. 
Fabrikalar muhasebesine vak1f Tiirk tab'asmdan bir ba§ mu

hasip ar1yor. Tafsilath mektuplann • Ba§ muhasib , rumu2ile 
istanbul 176 No. posta kutusuna gonderilmesi ___ .. 

O~iincii icra Memurlugundan: 
Ayte Firdevsin tasarrufunda bulunan ve Emniyet Sand1gma hi -

rind derecede ipotekli olup tamamma 3600 lira k1ymet takdir edi • 
len Kad1koy Caferaga mahallesi Bahariye Sak1z sokak eski 35 Mii. 
yeni 28 numarah sag taraf1 Arusak hanesi, sol taraf1 Ragtb hanesi 
arkasi Virjin hane ve bah!resi, cephesi Sak1zagac1 caddesile mahdud 
maabah!re ahtab evin sahlmasma karar verilmit olup evsaf1 atagtda 
yazilmtthr: 

Zemin kah: Zemini mermer antre bir salon bir oda bir merdiven 
alb zemin karosimen !ramatlr tekne ve kazanh mutfak bir hali.. 
Birinci kat: Bir sofa iizerinde 2 oda bir sandtk odas1 bir hala. lkinci 
kat: ~att, iki yiik bir dolab1 havi sofa ii!r ada bir ban yo bir balkan. 
Bah!rede: Zemini ktrmtzt !rini gezinti mahalli !rardak ve binada elek
trik, gaz, su mevcuddur. Sokak tarafmda bir tahnit vardtr. l~i dtfl 
yagh boyahdtr. Mesahast: Heyeti umumiyesi 185,5 m2 olup bundan 
74,5 m2 bina kalam bah!re olan gayrimenkul &!rtk arttfma ile sab -
lacakttr. 

Artbrma pefindir, artbrmtya ittirak edecek miitterilerin ktymeti 
muhammenenin yiizde yedi bu!ruiu nisbetinde pey ak~esi veya milli 
bir bankamn teminat mektubunu hamil olmalar1 icab eder. Mute -
ra~im vergi, tanzifat, tenviriye ve vak1f borclan borcluya aiddir. 
Arthrma f&rtnamesi 28/11/936 tarihine musadif cumartesi giinii 
dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci artbrmast 14/ 
12/936 tarihine musadif pazartesi giinii dairemizde saat 14 ten 16 
ya kadar icra edilecek birinci arthrmada bedel k1ymeti muhamme
nenin yiizde yetmif betini buldugu takdirde iistte btrak1hr. Aksi tak
dirde son artttranm taahhiidii baki kalmak iizere artbrma on bet 
giin daha temdid edilerek 29/12/936 tarihine musadif sah giinii sa
at 14 ten 16 ya kadar dairede yaptlacak ikinci arthrma neticesinde 
en !rOk arthranm iistiinde btraktlacaktu. 2004 numarah icra ve iflas 
kanununun 126 net maddesine tevfikan haklart tapu sicillerile sabit 
olm1yan ipotekli alacakhlarla diger alakadaranm ve irtifak hakkt 
sahiblerinin bu haklarmt ve hususile faiz ve masarife dair olan id • 
dialarmt Win tarihinden itibaren 20 gun zarfmda evrakt miisbite -
lerile birlikte dairemize bildirmeleri liztmdu. Aksi takdirde hak • 
lar1 tapu sicillerile sabit olm1yanlar sabf bedelinin paylatmasmdan 
haric kahrlar. Miiterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret 
alan belediye riisumu ve vaktf icaresi bedeli miizayededen tenzil 
olunur. 20 senelik vaktf icaresi tavizi miitteriye aiddir. Daha fazla 
maliin\at almak istiyenlerin 34/2223 numarah dosyada mevcud evrak 
ve mahallen haciz ve takdiri k1ymef raporunu goriip anhyacaklart 
ilan olunur. (2662) 

CUMHURiYET 4 tkincite~rin 1936 

BASURU HEDENSA Ameliyats1z 1y1 eder • Memeleri 
mahveder, kam, agr1y1 derhal 
keser. Tiirkiye ve biitiin diin

yada ~ohret bulmu~tur. 

Ayvahk Belediye Reisliginden: 
Ayvahkta Cumhuriyet alanma dikilecek alan Atatiirk heykelinin 

maketi ve projesi yap1lmak iizere miisabakaya konulmu,tur. 
Heykel at iizerinde askeri k1yafette olacakhr. Heykelin kaidesi 

lzmir ta,mdan ve heykel bronzdan ve projesi (12,000) lira iizerinden 
olacakbr. 

Proje ve maketler Dahiliye Vekaleti Amtlar komisyonunca tetkik 
edilerek birinciye (300), ikinciye (100) lira miikafat verilecektir. 

Miisabaka 10 kanunuevvel 1936 ya kaclar devam edecektir. Talib
lerin o giine kadar maket ve projelerini Belediye reisliiine verme -
leri ilan olunur. (2619) 

-~--------1 inhisarlar Umum Miidiirliigiinden 

I - istanbul Ba,miidiirliigii i~in tip ve eb'adt tartnamesine bagh 
listede yaz1h 5772.32 lira muhammen bedelli, 213 kalem mobilya -
nm imali kapah zarf usulile eksiltmiye konulmuttur. 
. II - Eksiltme 10/Xl/1936 tarihine rashyan sah giinii saat 15 te 
Kaba.tatta Levaz1m ve Mubayaat tubesindeki Ahm Komisyonunda 
yaptlacakhr. 

III - Muva.kkat teminat «433» liradtr • 
IV - isteklilerin, eksiltmiye gir~bilmeleri l!rtn ihale giiniinden 

en az iis: giin evvel lnhisarlar lntaat ~ubesine miiracaat edip bu gibi 
i,Ieri muvaffakiyetle yapbklarma da.ir vesikalarm1 ibraz ederek ay
rtca vesika almalar1 laztmdtr. 

V - Bu ise aid sartnameler parastz olarak hergiin Levaztm ve . . . 
Mubayaat ~ubesinden almabilir. 

Vt - Teklife aid kapah zarflar ihale giinii en ge~ tam saat 14 e 
kadar yukartda ad1 ges:en Komisyon Reisligine makbuz mukabilin
de verilmi, olmahdtr. (2460) 

Kad1koy V ~k1flar Direktorliigii ilanlan ....................................... 
Cinsi Miktart Ktymeti T eminah 

Kilo Lira K. Lira K. 
Y etil mercimek 450 45 3 38 
Kalburlanmlf nohud 1200 87 6 50 
~ah fasulye 1200 120 9 00 
T emiz kmkh pirinc 600 66 4 95 
Mersin pirinci 750 112 50 8 44 
Sari Adapazart patatesi 500 25 00 1 88 
Kuru bakla 450 26 00 1 95 
Cekirdeksiz iiziim 375 56 25 4 22 
Zeytin yag1 birinci yemeklik 200 100 00 7 50 
Erzurum erinmit yag 570 342 00 24 65 
Sabun zeytin yagmdan 2 ci nevi 50 16 50 1 24 

r 
T oz 'eker 200 50 00 n 3 75 
Tuz 300 13 50 'I 1 13 ,. 
Sal!ra (laze) 80 9 60 0 96 
Sovan uz1;;n cinsten tmralh 300 7 SO 0 57. 

Yukartda miktar ve evsaf1 yazd1 Oskiidar imareti i~in ahnacak 
erzak on bet gun miiddetle' a!r•~ ' eksiltmiye 'konmuttur. thalesi f2/ 
11/936 pertembe giinii saat 15 te Kadtkoy Vak1flar Miidiirliigiinde 
yaptlacakhr. isteklilerin miiracaatleri. (2534) ,.,.,., 
zeytin yagt 

Cinsi Miktar1 Ktymeti T eminah 
Kilo Lira K. Lira K. 

Kokusuz parlak tortusuz 650 292 50 22 
Camiler i!rin ahnacak olan yukar1da miktar ve evsaf1 yazth zeytin 

yagt on be• giin miiddetle eksiltmiye konulmuttur. lhalesi 12/11/936 
pertembe giinii saat 15 te Kadtkoy Vaktflar Miidiirliigiinde yap1la • 
caktu. tsteklilerin miiracaatleri. (2533) 

Havza Belediye Riyasetind~n: 
ELEKTRiK EKSiLTMESi 

1 - Havza tehri elektrik tesisah Nafta Vekaletinden musaddak 
proje ve ,artnamesi mucibince 14/10/936 tarihinden itibaren 45 giin 
miiddetle kapah zarf usulile eksiltmiye konulmuttur. 
2- Eksiltme 27/11/1936 cuma giinii saat 16 da Havza Belediye 

dairesinde miite,ekkil Belediye Enciimenince yap•lacakbr. 
3 - Tahmin edilen bedel: Mevcud santral binas1 ve 200 aded 

agac direk bedeli haric olmak iizere yaptmlacak Lokomobilli elek -
trik tesisab bedeli kesfi 14635 liradtr. 
4- Bu i~e aid evr~k fUnlardtr: Proje ve teferriiah, eksiltme tart

namesi, mukavele projeleri, fenni ,artnameler, ketifnameler tefer • 
riiah vesaire olup istekliler Havza Belediyesinde ve fstanbulda Ga
latada Selanik Bankast dordiincii kat 67 numarada Elektrik Miihen
disi Hasan Halette gorebilecekleri gibi bet lira bedeli mukabilin -
de de alabilirler. 

5 - Muvakkat teminah 1098 lirad1r. 
6 - J~bu arthrma ve eksiltme 2490 sayth kanuna gore yapda -

cagmdan isteklilerin arttlrma tartnamesinde yazth hususah tama -
men ikmal etmeleri ve teklif mektublartnl buna gore haz1rlay1p vak
tinde Belediye Riyasetine vermeleri ili.n olunur. (2311) 

Mugla Vilayetinden: 
Muglada Cumhuriyet meydanmda yaptmlacak Atatiirk amt kai

desinin 1055 lira 47 kuruf ketif bedelli tenel ve moloz in,aab ve 
3191 lira 94 kuruf ketif bedelli ince yonmatat !rtkartlmasl ki ceman 
4247 lira 41 kuruf ke,if bedelli intaat a!rik eksiltmiye konulmuttur. 

Eksiltme 16/11/1936 pazartesi giinii saat 14 te tlbayhk makamtn· 
da to}llanacak Vilayet Daimi Enciimeni taraftndan yaptlacakhr. 

Muvakkat teminat 318 lira 56 kurutlur. 
tstekliler eksiltme, fenni ve Baymdtrltk itleri genel tartnameleri

ni ve buna miiteferri diger evrak1 Mugla Nafta Miidiirliigiinden go
rebilirler. 

Eksiltmiye girmek istiyenler bu gibi ifleri evvelce yapbklarma 
dair ehliyet vesikasl gostereceklerdir. 

Vilayet Nafta Miidiirliigiinden vesika almak istiyenler ihaleden en 
az sekiz giin evvel resmen miiracaatle ehliyet vesikast alacaklardtr. 

Daha fazla izahat almak istiyenlerin Mugla Nafta Miidiirliigiine 

miiracaat etmeleri ilan olunur. ~2629) 

M evduat i<;in elveri~li ~artlar 
Para plasman1 i<;in ogiitler 
Kirahk Kasalar / 

Buhin gun arastz a<;1khr 

• • Naf1a Bakanhg1ndan 
9 ikinsitetrin 936 pazartesi giinii saat 15 te Ankarada Naf1a Ba

kanhgt Malzeme Eksiltme Komisyonu odasmda 5786lira muhammen 
bedelli 660 aded meyil, 200 aded kilometre ve 460 aded miinhani 
levhasmm yaphnlmast kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu,tur. 

~artname ve buna miiteferri diger evrak paras1z olarak Malzeme 
Dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 433 lira 95 kurUflUI.._ 
1936 senesi i!rin Ticaret Odasmda kayidli bulunduguna dair ve 

Resmi Gazetenin 7/5/936 T. ve 3297 say1h niishasmda ~1kan tali • 
matnameye gijre Naf1a Veki.letinden ahnmlf veaika ibraz1 mec • 
buridir. 

Eksiltmiye gireceklerin 9 ikincitetrin pazartesi giinii saat 14 e 
kadar teklif zarflarmt makbuz mukabilinde Malzeme Eksiltme Ko .. 
misyonuna vermeleri li.ztmdtr. (2301) 

[ istanbul Beledivesi ilan!an I 
Bir kilosunun 

· Mikfa)'t' Cinsi muhammen fiah Uk temi~ata 

.lld uJ•~ l400 '" • .Katar peynir.i. 60 kurut 63. 
6305 Beyaz peynir 40 » 189,15 

Belediye hastanelerile diger miiessesahna liizumu olan yukartda 
miktar1, cins ve muhammen fiatlart yaz1h alan peynirler ayrt ayrt 
a!r1k eksiltmiye konulmu,lardtr. ~artnameleri Levaz1m Miidiirlii • 
giinde goriilebilir. 

lstekliler 2490 numarah kanunda yazth vesika ve hizalarmda gos
terilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber (bir giin enoe • 
line kadar ilk teminatm yabnlmas1 daha muvaf1k olacai•) 5/11/ 
936 l?ertembe giinii aaat 15 te Daimi Enciimende bulunmahd•rlar. 

«B.» (2370) 
~ 

Senelik muhammen kirast 4 lira olan Ulukoyde muvakkithane 
caddesinde 18 numarah diikki.n oniinde 4 metre murabbat yol arttgl 
teslim tarihinden itibaren 937 aenesi maytsl sonuna kadar kiraya 
verilmek i!rin as:ak artbrmtya konulmut ise de ihale giiniinde giren 
bulunmadtgmdan arthrma 6/11/1936 tarihine uzahlmlfhr. ~art .. 
namesi Levaz1m Miidiirliigiinde goriilebilir. tstekliler 30 kurutluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber yukanda yazth giinde 
saat 14 e kada_r Daimi Enciimende bulunmahdtrlar. (2682) 

istanbul Vak1flar Direktorliigii ilanlar1 

Cinsi 

Enaulin 

Miktan 
aded 
1800 

Muhammen 
bedeli 
729 lira 

Ilk teminat 
Lira Kurut 

55 00 

thale giinii ' 

9/11/936 pazarfesi 
giinii saat 15 te 

Gureba hastanesindeki T1b Fakiiltesinde dahiliye seririyatma Iii .. 
zumu olan yukartda cins ve miktar1 yaz1h ecza a~1k eksiltmiye ko • 
nulmu,tur. thalesi yuka.rtda yazth giin ve saatte Komisyonda yapda -
caktlr, ~artnamesi hergiin Levaz1m Kaleminde goriilebilir. (2407)' 

Adana Ziraat Mektebi 
Miidiirliigiinden: 

C t N S t Depozito ak!resi Tahmin edilen fiat 
«U. E. 0.» marka ve yahud buna 
benzerindeki fireze makinesi 172,50 lira 2300 lira 

1 - Yukar1da cinsi ve markast yaz1h bir aded fireze makinesi 
19/10/936 tarihinden itibaren «20» giin miiddetle a!rtk ekailtmiye 
konulmUI~tur. 

2 - Fireze makinesi tarihi ihaleden azami «6» ay nihayetinde 
Adana Ziraat Mektebinde tealim olunacakhr. 

3 - Makine hakkmda mevcud tartname Mekteb Miidiriyetinde 
olup gormek istiyen ve taleb vukuunda gosterecekleri &!rlk adrese 
parastz gonderilir. 

4 - Eksiltme 9/11/936 tarihine tesadiif eden pazartesi giinii sa• 
at «14'> te Adana Ziraat Mektebinde miitetekkil Sahnalma Komia .. 
yonunda yaptlacakttr. 

5 - lsteklilerin 2490 say1h kanunun 2 - 3 iincii maddeleri mud • 
bince laztm alan vesaikle % 7,5 nisbetindeki depozitolartnt Malsan -
dtgtna yahrmalart ve teminat mektublar1 varsa miinakasa saatin -
de evvel Komisyona retirmeleri ili.n olunur. (2342) 
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